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ÖN SÖZ

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

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

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

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

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

Hafiz PAŞAYEV,
ADA Universitetinin Rektoru
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OXUCULARIN DİQQƏTİNƏ

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

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

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

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

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

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

 Mehdi Gǝncǝli                                                 Azad Ağaoğlu
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ELAN
Əsgǝrliyǝ alınacaq yaşda olan bü-

tün müsǝlmanlar, yanlarında hǝmişǝ-
lik surǝtdǝ, uyezd Əxzi-Əsgǝr [hǝrbi
qulluğa çağırış] İdarǝsi tǝrǝfindǝn veril-
miş vǝ özlǝrinin ǝsgǝrlikdǝn azad ol-
duqlarını göstǝrǝn bir bilet saxlamağa
mǝcburdur. Yanlarında böylǝ bir bileti
olmayan şǝxslǝr ǝsgǝrlikdǝn boyun qa-
çırmış hesab olunacaq vǝ bunlar polis
tǝrǝfindǝn tövqif [hǝbs] edilǝcǝkdirlǝr. 

Daxiliyyǝ naziri 
Behbud xan Cavanşir

* * * 
Nǝzdlǝrindǝ Müsǝlman Milli Komi-

tǝsi şeylǝrinin ǝmanǝtǝn tövdi [ǝma-
nǝt kimi saxlanmağa verilmiş], yaxud
başqa bir surǝtlǝ bulunduğu ǝşxas
[şǝxslǝr] şu şeylǝri bilatǝxir [tǝcili ola-
raq] işbu sǝnǝ sentyabrının 10-dan gec
olmayaraq Gǝncǝ vilayǝti Ərzaq İda-
rǝsinǝ vermǝyǝ dǝvǝt olunurlar. Şu-
nunla bǝrabǝr, mǝzkur [göstǝrilǝn] ta-
rixdǝn sonra tǝftişat yapıldıqda, nǝzd-

lǝrindǝ balada [yuxarıda] mǝzkur şey-
lǝr müsadirǝ olduğu misilli [olduğu ki-
mi], kǝndilǝri dǝxi idareyi-ürfiyyǝ [föv-
qǝladǝ rejim idarǝsi] tǝrǝfindǝn şiddǝtlǝ
cǝzaya düçar olacaqları dǝxi elan olu-
nur. 

Daxiliyyǝ naziri 
Behbud xan Cavanşir 

QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

HÖKUMƏT ƏMRLƏRİ

Ziraǝt Nǝzarǝtindǝn [Kǝnd Tǝsǝrrü-
fatı Nazirliyindǝn] 

– İrǝvan quberniyası Dǝrǝçiçǝk me-
şǝbǝyi müavini Vahid Rǝhim oğlu
Mahmudov iyulun 20-dǝn Gǝncǝ qu-
berniyasının birinci cǝrgǝ meşǝbǝyinin
müavinliyinǝ tǝyin olunur. 

– Gǝncǝ gimnaziyasını bitirmiş pra-
porşik Aleksandr Şaroqradski 1918-ci
sǝnǝ iyulun 16-dan Gǝncǝ quberniya-

Bazar, 15 sentyabr 1918-ci il, nömrǝ 1

Hǝlǝlik hǝftǝdǝ iki dǝfǝ nǝşr olunan siyasi, elmi vǝ iqtisadi türk qǝzetǝsidir
Birinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 8 zilhiccǝ 1336.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ “Azǝrbaycan” sǝhifǝlǝri açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ olunmaz. 
Mǝhǝlli-idarǝsi: Gǝncǝ, “Azǝrbaycan” idarǝsi. Tǝk nüsxǝsi 1 rublǝdir. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın 1-dǝk Gǝncǝdǝ 30 rublǝ, aylığı 8 rublǝ; başqa yerlǝr üçün 40 rublǝ, aylığı 10 rublǝ.  
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sının 2-ci cǝrgǝ meşǝbǝyi müavinliyinǝ
tǝyin olunur.

– Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin su
işlǝrini müayinǝ etmǝk sabiq Qafqaz
Su İşlǝri İdarǝsi vǝkili [V.] Sokolova hǝ-
valǝ olunur. 

– Hökumǝtdǝn biizn [icazǝsiz] Tifli-
sǝ gedib vǝ xidmǝtinǝ qayıtmayan me-
şǝbǝyi müavini Voytovski avqustun bi-
rindǝn qulluğundan kǝnar edilir. 

– Texnik Bobrov avqustun sǝkkizin-
dǝn konduktorluqdan çıxarılıb, Muğan
Su Müdiriyyǝti Telefon naziri [telefon
şǝbǝkǝsi müdiri] tǝyin edilir. 

– Peterburq Realnı mǝktǝbindǝ tǝh-
sil etmiş Vyaçeslav Nikolayeviç Serge-
yev avqust ayının birindǝn ikinci cǝrgǝ
meşǝbǝyi müavini tǝyin edilir. 

– Gǝdǝbǝy meşǝbǝyisi Cümşüd Mǝ-
lik-Şahnazarov avqustun 10-dan mü-
vǝqqǝti olaraq Daxiliyyǝ naziri nǝzdinǝ
göndǝrildi. 

– Avqust ayının 13-dǝn Göyçay sa-
kini Hüseynǝli Əliyev Bakı quberniyası
Göyçay uyezdi padişahlıq yerlǝrǝ nazir
[müfǝttiş] tǝyin edilir. 

– Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Su
İdarǝsindǝ texniçeski [texniki] hissǝsi-
nǝ türüq vǝ mǝabir [nǝqliyyat vǝ rabitǝ]
mühǝndisi N. P. Mastitski iyulun 30-
dan tǝyin edilir. 

– Ehtiyat poruçiki Anton Vasilyeviç
Poddubnı avqustun 16-dan Gǝncǝ qu-
berniyasında üçüncü cǝrgǝ meşǝbǝyi
müavinliyinǝ tǝyin edilir. 

İmza: Ziraǝt naziri 
X[osrov] b[ǝy] Sultanov 

Hökumǝt İşlǝri İdarǝsindǝn 
31 iyul 1918-ci il. 

– Çastnı paverenni [xüsusi vǝkil] Ta-
lıb Mǝhǝmmǝdov iyun ayının 20-dǝn
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝti-
nin katibliyinǝ tǝyin edilir. 

* * * 
– Kiyev Darülfünunu Ədliyyǝ şöbǝ-

sindǝ [Hüquq fakültǝsindǝ] tǝhsil etmiş
Bǝylǝr bǝy Əlibǝyov iyul ayının 22-dǝn
mǝnim yanımda xüsusi katib tǝyin
edilir. 

* *  *
– Sabiq Bakı Müsǝlman Cǝmiyyǝ-

ti-Xeyriyyǝsinin dǝftǝrdarı [mühasibi]
Qasım Nǝbiyev iyunun 20-dǝn Azǝr-
baycan Hökumǝtinin İdarǝsi dǝftǝrda-
rı tǝyin edilir. 

* * * 
– Peterburq Ali Ticarǝt mǝktǝbi  tǝ-

lǝbǝsi İsfǝndiyar Vǝkilov iyulun 15-dǝn
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝti
İdarǝsinin kargüzarı tǝyin edilir. 

* * * 
– Sabiq Xüsusi Zaqafqaz Komitǝsi

mürǝxxǝsi [sǝlahiyyǝtli nümayǝndǝsi]
Əlǝfsǝr Nǝcǝfov iyun ayının 15-dǝn
Azǝrbaycan Hökumǝti İdarǝsinin kar-
güzarlığına tǝyin edilir. 

* * * 
– Şuşa şǝhǝri ǝhalisindǝn İslam Ta-

hirov iyunun 27-dǝn Azǝrbaycan Hö-
kumǝti İdarǝsinin ekzekutoru tǝyin edi-
lir. 

İmza: Hökumǝt İşlǝrinin müdiri 
R[üstǝm xan] Xoyski 
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AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİNİN
QƏRARLARINDAN 

15 iyul 1918
65 – Ordu ehtiyacına ev hǝcz [mü-

sadirǝ] etmǝk üçün bir Tǝxliyyǝ Komis-
yonu tǝşkil olunur vǝ bu heyǝt Daxi-
liyyǝ Nǝzarǝtinin, Ümurati-Hǝrb Dai-
rǝsinin [Hǝrbi İşlǝr Dairǝsi] vǝ Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsinin nümayǝndǝlǝrindǝn ibarǝt
olur. 

66 – 12 iyulda 1918 tarixdǝ Hökumǝt
qǝrardadının nǝşri mövcibincǝ [ǝsasın-
da], hǝrbi vǝ mülki vǝzifǝdarlara veri-
lǝcǝk tǝxliyyǝ mǝblǝği hǝmçinin hǝrbi
mǝmurlara da verilir. Lakin doktorlara
verilǝcǝk tǝxliyyǝ mǝblǝği mǝsǝlǝsi isǝ
sirayǝt edici xǝstǝliklǝrin bittamam rǝf’-
inǝ [tamamilǝ aradan qaldırılmasına] qǝ-
dǝr açıq qalır. 

67 – Ümurati-Hǝrb Dairǝsindǝn [Hǝr-
bi İşlǝr Dairǝsindǝn] göstǝrilǝcǝk mǝhǝl-
lǝlǝr ki, oralarda ordu hissǝlǝri üçün
yeyǝcǝk mövqelǝri açılması[na] lüzum
görülür, Əmlak nazirinin sǝdarǝti altın-
da bir komitǝ tǝşkil olunur ki, heyǝtin-
dǝ: 1) Mǝşǝdi Əli Rǝfiyev; 2) Nuri Əmi-
raslanov; 3) Qasım Qasımov; 4) Nǝs-
rǝddin bǝy Sǝfikürdski; 5) Kamil bǝy
Sǝfǝrǝliyev üzv daxil olurlar. 

Bu Komitǝnin işlǝrinǝ aşina şǝxs-
lǝr[in] dǝvǝti ixtiyarı verilir. Mǝzkur [adı
çǝkilǝn] komitǝnin sǝdri olan X[osrov]
b[ǝy] Sultanov binagüzarlığına [sǝrǝnca-
mına] tǝşkilat mǝxarici üçün ǝlli min
manatlıq etibar [kredit] açılır. 

70 – Avropa müharibǝsinin ǝvvǝ-
lindǝn bu ana qǝdǝr bütün Zaqafqa-

ziyada mövcud müsǝlmanların canına
vǝ mallarına yetişǝn xǝsarǝtlǝrin tǝd-
qiqi üçün Xarici [İşlǝr] nazirinin rǝya-
sǝti altında fövqǝladǝ bir Tǝdqiq Ko-
misyonu tǝşkil edilsin. 

72 – a) Azǝrbaycan daxilindǝ idare-
yi-ürfiyyǝ [fövqǝladǝ rejim] elanının ic-
bari qǝrardadı tǝkmilǝn [qǝrardada ǝla-
vǝ olaraq], atidǝ [aşağıda] ǝlavǝ olunur: 

1) Fövqǝzzikr [yuxarıda adı çǝkilǝn]
icbari qǝrardadda yazılmış xainanǝ fe-
illǝr vǝ ǝmǝllǝrdǝn maǝda [başqa], Azǝr-
baycan Hökumǝti-Cümhuriyyǝsi ǝley-
hinǝ üsyan, dövlǝti xǝyanǝtdǝ, yaxud
cǝbrǝn ölüm tǝhdidi vǝ sui-niyyǝtdǝ
bulunanları adi mǝhkǝmǝ divanına ve-
rilmǝyib idareyi-ürfiyyǝ divanına [hǝrbi
mǝhkǝmǝyǝ] verilǝcǝkdir. 

b) 1) Azǝrbaycan Qolordusunun
Qolordu [Korpus] Mǝhkǝmǝsi 30 iyun
1914 sǝnǝdǝ buraxmış idareyi-ürfiyyǝ
qanunuyla müvafiq icra olunur. 

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

3) Ordu Mǝhkǝmǝsinin qǝtnamǝsi
vǝ hökmü Azǝrbaycan Qolordu koman-
danının nǝzarǝtinǝ hökmü tǝsdiq et-
mǝyinǝ, cǝzanın yüngüllǝşdirilmǝyinǝ,
yaxud hökmü fǝsx etmǝyinǝ tǝqdim
olunur. Mǝzkur [adı çǝkilǝn] komanda-
nın nǝzarǝtinǝ Qolordu Mǝhkǝmǝ-
sinin iltiması, hǝmçinin mǝhkum şǝxsin
cǝzasının yüngüllǝşmǝsi, yaxud ǝfv
olunması ǝrizǝsi tǝqdim olunur. Fövq-
dǝ mǝzkur [yuxarıda adı çǝkilǝn] iltimas
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vǝ ǝrizǝlǝrin verilmǝsinǝ iyirmi dörd
saat vaxt kǝsilir. 

4) Qolordunun hökmü Azǝrbaycan
Hökumǝtinin adına verilir. 

QİSMİ-QEYRİ-RƏSMİ
[QEYRİ-RƏSMİ HİSSƏ]

GƏNCƏ, 8 ZİLHİCCƏ 
[15 SENTYABR 1918]

Kürreyi-ǝrzi [yer kürǝsini] kökündǝn
lǝrzǝyab edǝn [sarsıdan] müharibeyi-
üzma [böyük müharibǝ] hǝlǝlik intihaya
[sona] yetmǝmişsǝ dǝ, yenǝ dǝ yavaş-
yavaş nǝticǝlǝr büruzǝ vermǝkdǝdir.
Hǝmin müharibǝ demǝk olar ki, qanu-
ni-tǝbii ilǝ intihaya varır [sona çatır].
Hǝr bir millǝt kǝndi-kǝndisini idarǝ
edǝ bilǝcǝk, başqalarının tǝhti-hima-
yǝsindǝn [himayǝsi altından] xilas ola-
caq – iştǝ, qanlı Avropa müharibǝsi
meydana buraxmış olan ǝsaslar bun-
dan 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 [işin sonunda] dünya xǝritǝsi hǝ-
min ǝsaslar üzǝrinǝ dǝyişǝcǝkdir vǝ
qeyri-tǝbii surǝt üzrǝ qondarılmış hö-
kumǝtlǝr vǝ mǝmlǝkǝtlǝr tǝbii bir rǝng
alıb, hǝrǝsi öz hǝqiqi hüduduna topla-
nacaqdır. 

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 ol-
muş vǝ bununla belǝ qǝrbdǝn, şǝrq-
dǝn, şimal vǝ cǝnubdan gözlǝrini çǝk-
mǝmiş bu dövlǝt yediyini hǝzmǝ verǝ
bilmǝz, zahircǝ kobud, lakin batinǝn
[daxilǝn] zǝif bir mǝdǝyǝ bǝnzǝyirdi.
Dışarıdan vǝ ya içǝrisindǝn bir xǝtǝr
gǝlǝrsǝ, yediklǝrini dışarıya çıxaracaq
idi. 

Öylǝ xǝtǝr yetdi vǝ Rusiyayi-kǝbir
[böyük Rusiya] müxtǝlif hissǝlǝrǝ bö-
lünmǝyǝ başladı. Lehistan [Polşa], Uk-
rayna, Finlandiya, Kurlandiya [Latviya],
Estlandiya [Estoniya], Litva, Krım, Sibir-
ya, Türküstan, Qazaxıstan, Gürcüstan,
Ermǝnistan vǝ Azǝrbaycan kimi xır-
daca mǝmlǝkǝtlǝrǝ bölündü. Hǝr bir
yerdǝ milliyyǝt, qövmiyyǝt ǝsası hökm-
fǝrma [hakim] oldu. 

Hǝmin ǝsası Rusiya mǝrkǝz höku-
mǝti kǝndisi qövlǝn [sözdǝ] elan etdisǝ
dǝ, lakin feilǝn buna mümaniǝt [mane-
çilik] göstǝrdi. İstǝr Kerenski Höku-
mǝti, istǝr Bolşevik Hökumǝti hǝr biri
cürbǝcür bǝhanǝ ilǝ Rusiyada yaşayan
millǝtlǝrin istiqlaliyyǝtinǝ zidd getdilǝr
vǝ bundan dolayı bir çox nahaq qanlar
tökülmǝsinǝ sǝbǝb oldular. Lakin azad
olmaq istǝyǝn millǝtlǝr qanı tökül-
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mǝkdǝn çǝkinmǝyib öz hüququnu
müdafiǝdǝ bulundular vǝ güclǝri çat-
mayan ǝsnada dışarıdan özlǝrinǝ kö-
mǝk dilǝdilǝr. Finlandiya, Lehistan,
Kurlandiya, Litva vǝ Ukrayna Mǝrkǝz
Hökumǝtlǝrǝ pǝnah aparıb, onların
zoruyla özlǝrinǝ istiqlaliyyǝt qazandı-
lar. 

Biz Azǝrbaycan türklǝrinǝ gǝldikdǝ,
xunxar [qaniçǝn] vǝ hiylǝkar düşmǝnlǝr
tǝrǝfindǝn ağır zülm vǝ cǝfalara girif-
tar olduq. Öz hüququmuzu müdafiǝ
edǝ bilmǝdik. Vǝtǝnimizin bir çox his-
sǝsi düşmǝn ǝlindǝ qaldı vǝ minlǝrcǝ
qardaş vǝ bacılarımız fǝci [faciǝli] bir
halda türk vǝ islamiyyǝtin ǝn dǝni ya-
ğıları [ǝn alçaq düşmǝnlǝri] tǝrǝfindǝn
tǝlǝf edildi... Minlǝrcǝ türk balaları
hal-hazırda dǝxi zǝnciri-ǝsarǝtdǝ qal-
mışlar. 

Böylǝ olduqda tǝbiidir ki, Azǝrbay-
can türklǝri dǝxi yüz illǝrcǝ adları ağız-
larında söylǝnilǝn pǝnahgah vǝ ümid-
gahları [pǝnah vǝ ümid yeri] olan türk
qardaşlarına pǝnah apardılar. Ömürlǝ-
rin ǝksǝr vaxtını islam düşmǝnlǝrilǝ
müharibǝdǝ keçirmiş türkün arslan
oğulları, türkün qǝhrǝmanları şimal
qardaşlarının imdadına yetib, hǝtta
Gǝncǝni belǝ tǝhdid edǝn düşmǝni bir
azca zamanda münhǝzim [mǝğlub] edib
dǝ, hal-hazırda Azǝrbaycanın pay-
taxtını düşmǝndǝn tǝmizlǝmǝkdǝdir-
lǝr. 

Böylǝ 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 [idarǝçilik forması] vǝ si-
yasi vǝziyyǝtimiz xüsusunda millǝtimi-
zin fikri vǝ rǝyi nǝ olacağını gǝlǝcǝk
Mǝclisi-Müǝssisanımız [Müəssislər Məc-
lisimiz] bǝlli edǝr. Lakin pişǝzvǝqt [qa-
baqcadan] ǝmin ola bilǝriz ki, Azǝrbay-
can türklǝri türklük vǝ islamlıq bay-
rağını sǝdaqǝt vǝ mǝtanǝtlǝ tutub,
onun kürreyi-ǝrzdǝ ucalmasına çalı-
şacaqdırlar. Yüz illǝrlǝ türklüyǝ vǝ is-
lamlığa mǝtin bir sipǝr olan Osmanlı
qardaşlarımıza var qüvvǝlǝriylǝ dayaq
olub, o qǝyur [qeyrǝtli] qǝhrǝmanlarla
ǝl-ǝlǝ verib, hǝlǝ başqalarının tǝhti-
tǝzyiqindǝ [tǝzyiqi altında] yaşayan türk
vǝ islam balalarının xilas olmasına
çalışacaqdırlar. 

Türklük vǝ islamlıq – iştǝ bu şüar-
larla müstǝbid Rusiya çarlığının çǝnga-
lından [pǝncǝsindǝn] qurtarmış gǝnc
Azǝrbaycan Hökumǝti isbati-vücud et-
mǝyǝ iqdam etdi [öz varlığını meydana
qoymağa başladı]. 

Haqq-taala müvǝffǝqiyyǝtlǝr ver-
sin. 

* * * 
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MÜHARİBƏ MEYDANINDA 

Qafqaz İslam Ordusu 
Komandanlığı 

Ordu İstixbarat şöbǝsindǝn

Bakı cǝbhǝsindǝ, 2 sentyabr
1) Vaqe olan tǝǝrrüzümüz [hücu-

mumuz] nǝticǝsindǝ düşmǝndǝn üç
köy vǝ müstǝhkǝm [möhkǝmlǝndirilmiş]
iki tǝpǝ zǝbt etdik. İngilislǝr pǝrişan bir
halda fǝrar etdilǝr. Sǝkkiz makinalı
tüfǝnk [pulemyot], biri böyük iki top,
pǝk çox cǝbbǝxana vǝ araba ilǝ bir
telemetrǝ iqtinam [qǝnimǝt] eylǝdik.
İki zabitlǝ ǝlli yeddi ingilis nǝfǝri [ǝs-
gǝri] ǝsir aldıq. 

2) Qaraya ǝsgǝr çıxarmaq istǝyǝn
düşmǝni bu tǝşǝbbüsdǝn mǝn ilǝ [tǝ-
şǝbbüsünün qarşısını almaqla], bir yel-
kǝnli qayıq içǝrisindǝ bulunan ǝlli nǝ-
fǝri itlaf [tǝlǝf] eylǝdik. Vaqe olan isa-
bǝtlǝ bir gǝmi Bakı istiqamǝtinǝ qaçdı
vǝ göyǝrtǝsindǝ duman görüldü. 

3) Topçu atǝşimizlǝ bir düşmǝn tǝy-
yarǝsini xǝtti-hǝrbi [cǝbhǝ xǝttinin] ge-
risinǝ düşürdük. 

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

alınmış vǝ o köydǝki düşmǝn daha cǝ-
nuba qaçırılmışdır. Vaqe olan tǝzyiq
üzǝrinǝ bir müfrǝzǝmiz [hǝrbi birliyi-
miz] cǝbhǝsindǝki düşmǝn qüvvǝti dǝ
geri çǝkildi. 

2) Mövazǝmizǝ [mövqelǝrimizǝ] atǝş
edǝn iki düşmǝn batareyasını topçu
atǝşimiz tǝsirilǝ iskat etdik [susdurduq]

vǝ şǝhǝri bombardman eylǝdik. 
3) Düşmǝn tǝyyarǝlǝri mövze [möv-

qe] vǝ qǝrargahlarımıza beş bomba at-
dılarsa da, heç bir zǝrǝr verǝmmǝdilǝr. 

Bakı cǝbhǝsindǝ, 4 sentyabr 
1) Tǝhkimat [istehkam işlǝri] ilǝ mǝş-

ğul düşmǝn piyadalarını topçu atǝşi-
miz altına aldıq. 

2) Düşmǝn tǝyyarǝlǝri tǝsirsiz bir
qaç bomba atdılar. 

3) Tǝrǝfeyn arasında topçu atǝşi tǝ-
ati edildi [İki tǝrǝf qarşılıqlı olaraq toplar-
dan atǝş etdilǝr]. 

5 sentyabr 
1) Bakı cǝbhǝsindǝ qarşılıqlı topçu

atǝşi oldu. Bir düşmǝn tǝyyarǝsini top-
çu atǝşimizlǝ Bakı istiqamǝtinǝ qaçır-
dıq. 

2) Ağdamda bir ingilis tǝyyarǝsini
pilotu ilǝ birlikdǝ sağlam olaraq ǝsir
aldıq. 

3) Gürcüvan civarında [yaxınlığında]
bir ormanda saxlanan ermǝni ǝşqiya-
sını [quldur dǝstǝsini] sararaq ǝlli birini
itlaf eylǝdik. Mütǝbaqisi [qalanları] fǝ-
rara müvǝffǝq oldularsa da, tǝqib
olunmaqdadırlar. 

BAKININ SÜQUTU

Dün gecǝ Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ-
ti Rǝyasǝti naminǝ [adına] Nuri paşa
hǝzrǝtlǝri tǝrǝfindǝn böylǝ bir teleqraf
kǝşidǝ edilmişdir [çǝkilmişdir]: 
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“Biminnǝtil-Kǝrim, Bakı şǝhǝri
15/9/34 saat 9 ǝvvǝlindǝ [9-a işlǝmiş]
qitǝatımız [birliklǝrimiz] tǝrǝfindǝn zǝbt
olundu. 

Qafqaz İslam Ordusu Komandanı 
Fǝriq Nuri.”

* * * 
Bakının süqutu münasibǝtilǝ Azǝr-

baycan Cümhuriyyǝti Rǝyasǝti tǝrǝfin-
dǝn zeyldǝ [aşağıda] dǝrc edilǝn tǝbrik
teleqramları göndǝrilmişdir: 

– 1 – 

“Qafqaz İslam Ordusu Komandanı
sǝadǝtli Nuri paşa hǝzrǝtlǝrinǝ: 

Tǝhti-komandanızda [komandanız al-
tında] olan cǝsur türk ǝsgǝrlǝrimiz tǝ-
rǝfindǝn Azǝrbaycanın paytaxtı olan
Bakının düşmǝndǝn xilas edildiyi mü-
nasibǝtilǝ millǝtin zati-hǝmiyyǝtpǝr-
vǝranǝlǝrinizǝ vǝ dünyanın ǝn nǝcib ǝs-
gǝri olan türk oğullarına minnǝtdar ol-
duğunu ǝrz etmǝklǝ iftixar edirǝm,
ǝfǝndim. 

Heyǝti-Vükǝla Rǝisi [Nazirlǝr Kabi-
netinin Sǝdri] Fǝtǝli xan.”

– 2 – 

“Şǝrq Orduları Qrupu komandanı
Xǝlil paşa hǝzrǝtlǝrinǝ: 

Bakının, 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 düş-
mǝnlǝrindǝn xilası münasibǝtilǝ zati-
aliyi-hǝmiyyǝtpǝrvǝranǝlǝrini ǝn sǝmi-
manǝ bir surǝtdǝ tǝbrik edirǝm.

Heyǝti-Vükǝla Rǝisi [Nazirlǝr Kabi-
netinin Sǝdri] Fǝtǝli xan.”

* * * 
Son xǝbǝrlǝrǝ görǝ, Bakıda türklǝr

tǝrǝfindǝn 30 minǝdǝk müsǝllǝh [si-
lahlı] düşmǝn ǝsgǝrlǝri ǝsir alınmışdır.
Alınan qǝnimǝtin ǝdǝdi hǝdsizdir. Şǝ-
hǝrdǝ sakitlik fökmfǝrmadır [hökm sür-
mǝkdǝdir]. 

* * * 
Bu gün saat 1 radǝlǝrindǝ atidǝki

[aşağıdakı] teleqram dǝxi alınmışdır: 

“Gǝncǝdǝ Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ-
ti Rǝyasǝti-Aliyyǝsinǝ: 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin pay-
taxtı olan Bakı şǝhǝrini ziyarǝt etmǝk
üzrǝ Heyǝti-Vükǝlanın [Nazirlǝr Kabine-
tinin] yarın Bakıya tǝşriflǝrinǝ müntǝ-
zirǝm, ǝfǝndim.

15/9/34 
Yavǝrani-hǝzrǝti-şǝhriyaridǝn

fǝriq Nuri.”

Hǝmin teleqraf mövcibincǝ Heyǝti-
Vükǝla sabah Bakıya azim olur [yola
düşür]. 

* * * 
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TÜRK NƏĞMƏSİ  

Türkün tökülǝn 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 tökülǝn 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 tökülǝn qanları bihudǝ 

gedǝrmi?
Diqqǝtlǝ düşün, yoxsa bu qan 

hǝpsi hǝdǝrmi?

Əbdülsǝlimzadǝ 
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 edilǝ-
nǝdǝk Quberniya Ərzaq İdarǝsinin
ümumi hesabını düzǝltmǝkdǝn ötrü bir
hissǝsi Ərzaq naziri ixtiyarında qalır,
bir hissǝsi dǝ Quberniya vǝkil müavini
Əliş bǝy Mǝhǝmmǝdov 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 [sǝ-
rǝncamına] görǝ, mǝhkǝmǝ müǝssisǝ-
lǝrindǝ işlǝrǝ dövlǝt dilindǝ (türkcǝ)
baxılacaqdır. Buna görǝ miravoy sud-
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yalar [mǝhkǝmǝ hakimlǝri] türk dili bi-
lǝn şǝxslǝrdǝn tǝyin olunurlar. Türk dili
bilmǝyǝn sudyalar isǝ ya müstǝntiq
olurlar, yainki razı olmasalar, xidmǝt-
lǝrindǝn ǝzl [azad] olunurlar. 

* Gǝncǝ şǝhǝrinin hamı mǝktǝblǝ-
rindǝ dǝrslǝr oktyabrın birindǝn baş-
lanacaqdır. 

* Ədliyyǝ Nǝzarǝti katibi M[ixail]
A[leksandroviç] Klanka tǝqaüd (pen-
siya) qanunu layihǝsi düzǝltmǝk tap-
şırılmışdır. 

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

* Azǝrbaycan daxilindǝn verilǝn
xǝbǝrlǝrǝ görǝ, elan edilmiş ǝxzi-ǝsgǝr
[hǝrbi xidmǝtǝ çağırış] yaxşı gedir. Bakı
ǝtrafında yaşayan ǝsgǝrliyǝ yarar mü-
sǝlmanlar hamısı dava meydanında-
dırlar. Ərǝş vǝ Nuxu uyezdlǝrindǝn yı-
ğılan cavanlar çoxdandır ki, Bakı cǝb-
hǝsindǝdirlǝr. 

* Hökumǝtin binagüzarlığına [sǝ-
rǝncamına] görǝ, mǝhkǝmǝ qǝt etdiyi
qǝrardadlar hamısı Azǝrbaycan Höku-
mǝti namından bu atidǝki [aşağıdakı]
qayda ilǝ elan edilǝcǝkdir: “Azǝrbay-
can Hökumǝti ǝmrilǝ” vǝ bununla bǝ-
rabǝr, bǝylik ixtiyaratını [imtiyazlarını]
fǝsx edǝn qǝtnamǝ Ədliyyǝ naziri vasi-
tǝsilǝ Azǝrbaycan Hökumǝtinin tǝsvi-
binǝ hǝvalǝ edilǝcǝkdir [qiymǝtlǝndiril-
mǝk üçün tǝqdim edilǝcǝkdir]. 

Heyǝti-idarǝ
[İdarǝ heyǝti] 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

sǝh. 1. “Dǝrc olunmayan övraq iadǝ
edilmǝz.” (Çap edilmǝyǝn materiallar qay-
tarılmır.) Qǝzetdǝ sǝhvǝn belǝ getmişdir:
“Dǝrc olunmayan övraq dǝrc olunmaz.”

Hökumǝt İşlǝri İdarǝsindǝn
sǝh. 2. “Peterburq Ali Ticarǝt mǝk-

tǝbi”: Burada söhbǝt Petroqrad Kommer-
siya İnstitutundan gedir. 

“Ekzekutor”: ǝvvǝllǝr hökumǝt idarǝ-
lǝrindǝ tǝsǝrrüfat işlǝrinǝ vǝ dǝftǝrxana-
ların nizam-intizamına baxan mǝmur. 

Azǝrbaycan Hökumǝtinin qǝrarlarından:
15 iyul 1918

sǝh. 3. “15 iyul 1918”; “12 iyul 1918”
tarixlǝri qǝzetdǝ “15 eylül 1918”; “12 eylül
1918” kimi getmişdir. “Azǝrbaycan” qǝze-
tinin bǝzi nömrǝlǝrindǝ “sentyabr” (ay)
yerinǝ “eylül” işlǝdildiyini görürük. Hal-
buki burada söhbǝt “eylül”dǝn yox, “iyul”-
dan gedir. Qǝzetin rusdilli sǝhifǝlǝrindǝki
materiallar da bunu bir daha tǝsdiq edir. 

“70 – Avropa müharibǝsinin ǝvvǝlin-
dǝn bu ana qǝdǝr bütün Zaqafqaziyada
mövcud müsǝlmanların canına vǝ malları-
na yetişǝn xǝsarǝtlǝrin tǝdqiqi üçün Xarici
[İşlǝr] nazirinin rǝyasǝti altında fövqǝladǝ
bir Tǝdqiq Komisyonu tǝşkil edilsin.”: bu-
rada söhbǝt Fövqǝladǝ Tǝhqiqat Komissi-
yasından gedir.

Qǝzetin rus dilindǝki nüsxǝsindǝ 72
nömrǝli qǝrardadın “a” maddǝsinin 2-ci
bǝndi dǝ verilmişdir: “2) Yuxarıda adı çǝ-
kilǝn icbari qǝrardadın ikinci fǝslinǝ bu
maddǝ ǝlavǝ edilsin: “Bu icbari qǝrarda-
dın “j” maddǝsindǝ qeyd olunan cǝzalar,
ictimai asayiş vǝ dövlǝt tǝhlükǝsizliyi baxı-
mından zǝrǝrli qǝbul edilǝn şǝxslǝrǝ dǝ şa-
mil edilir.” 

9
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“Qolordu Mǝhkǝmǝsi; Korpus Məhkə-
məsi”: Müharibǝ dövründǝ korpus nǝz-
dindǝ tǝşkil olunan hǝrbi mǝhkǝmǝ. Mǝh-
kǝmǝ sǝdri kimi hǝrbi hakimdǝn vǝ zabit-
lǝr arasından seçilǝn üzvlǝrdǝn ibarǝt olur-
du. 

Müharibǝ meydanında
sǝh. 6. “Qafqaz İslam Ordusu”: “Azǝr-

baycan” qǝzetinin müxtǝlif nömrǝlǝrindǝ
vǝ müxtǝlif yazılarında da dǝfǝlǝrlǝ şahid
olduğumuz kimi, “islam / islamlar” sözü o
dövrdǝ “müsǝlman / müsǝlmanlar” mǝ-
nasında geniş işlǝdilmişdir. “Müsǝlman”
isǝ hǝm Anadolu, hǝm dǝ xüsusǝn Qafqaz
coğrafiyasında ǝsasǝn türklǝri (türk ǝsilli
xalqları) ifadǝ edirdi. Bu etibarla nǝzǝrǝ
alınmalıdır ki, “Qafqaz İslam Ordusu” dini
referanslı bir qruplaşma deyil, “Qafqaz
Müsǝlman Ordusu” → “Qafqaz Türk Or-
dusu” demǝkdir. 

Müharibǝ meydanında: 
Bakı cǝbhǝsindǝ, 2 sentyabr 

sǝh. 6. Telemetrǝ (telemetr): hǝrbi
sahǝdǝ uzaq mǝsafǝlǝri ölçmǝk mǝqsǝdi
ilǝ istifadǝ edilǝn cihaz. 

Müharibǝ meydanında: 
Bakı cǝbhǝsindǝ, 3 sentyabr 

sǝh. 6. “3/9/34”: Qǝzetdǝ bu tarix
sǝhvǝn “2/8/34” kimi getmişdir. 3 sen-
tyabr hadisǝlǝrindǝn bǝhs edildiyinǝ görǝ,
“3/9/34” olmalıdır. Burada il, rumi tarixlǝ
göstǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi tarixlǝ 3
sentyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Bakının süqutu 
sǝh. 7. “Biminnǝtil-Kǝrim”: Kǝrim [Al-

laha] minnǝt olsun ki. “Kǝrim” Allahın
adlarından biridir, “kǝrǝmi, ehsanı, lütfü
ǝn çox olan” demǝkdir. 

“15/9/34”: Burada il, rumi tarixlǝ gös-
tǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi tarixlǝ 15
sentyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

“Fǝriq”, yaxud “fǝriqi-sani” [ikinci fǝriq]:
Osmanlı ordusunda hǝrbi rütbǝ, “general-
mayor” vǝ “general-leytenant”rütbǝlǝri-
nǝ uyğundur. Bundan başqa, Osmanlı or-
dusunda “fǝriqi-ǝvvǝl” [birinci fǝriq] rütbǝsi
dǝ mövcud idi. Bu rütbǝ müasir dövrdǝ
“ordu generalı” rütbǝsinǝ uyğundur. 

“Zati-hǝmiyyǝtpǝrvǝranǝlǝrinizǝ”: “(Vǝ-
tǝn vǝ millǝt) qeyrǝt vǝ tǝǝssübü çǝkǝn
şǝxsinizǝ” demǝkdir. 

“Sǝadǝtli”: Osmanlı ordusunda bǝzi
yüksǝk çinli zabitlǝrǝ müraciǝt forması
belǝ idi: “Sǝadǝtli paşa hǝzrǝtlǝri”.

sǝh. 7. “Yavǝrani-hǝzrǝti-şǝhriyari-dǝn”:
“Padşah hǝzrǝtlǝrinin yavǝrlǝrindǝn”;
Osmanlı İmperiyasında hǝrbi ünvan idi. 

“Türk nǝğmǝsi” şeiri (sǝh. 8) 
üçün lüğǝt

xuni-şǝhidan: şǝhidlǝrin qanı 
növheyi-nisvan: qadınların nalǝsi 
himmǝti-türkan: türklǝrin sǝyi
ǝfqani-yetiman: yetimlǝrin fǝryadı 
xövf eylǝmǝk: qorxmaq 
atǝşi-dǝhhaşi-düvǝl: dövlǝtlǝrin dǝh-

şǝtli atǝşi
dǝsti-ǝcǝl: ǝcǝlin ǝli
sǝmti-ǝmǝl: arzuların sǝmti
müslih ǝmǝl: saleh ǝmǝl, xeyirli iş
milǝl: millǝtlǝr

Gǝncǝ xǝbǝrlǝri 
sǝh. 8. “Gǝncǝ şǝhǝrinin hamı mǝk-

tǝblǝrindǝ dǝrslǝr oktyabrın birindǝn baş-
lanacaqdır.” Bu xǝbǝr qǝzetin rusdilli ver-
siyasında belǝ getmişdir: “Azǝrbaycanın
bütün tǝhsil müǝssisǝlǝrindǝ dǝrslǝrin 1
oktyabrdan başlaması nǝzǝrdǝ tutulur.”

10
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ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ ƏMRLƏRİ 

Cavanşir sülh mǝhkǝmǝsi hakimi-
nin kömǝkçisi Bahadır bǝy Yusifbǝyov
– Ağdam sülh mǝhkǝmǝsinǝ sǝdr;

Gǝncǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin xüsu-
si vǝkili Mamay bǝy Şıxlinski – Qazax
sülh mǝhkǝmǝsinǝ hakim;

Maarif Nazirliyi kargüzarı Mǝmmǝd-
sǝid Axundzadǝ – Hǝrbi mǝhkǝmǝ pro-
kurorunun sǝrǝncamına verilmǝklǝ, Əd-
liyyǝ Nazirliyinǝ kargüzar;

Gǝncǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü
Hidayǝt bǝy Soltanov – eyni mǝhkǝ-
mǝyǝ sǝdr müavini; 

Zaqatala nahiyǝsi vergi müfǝttişi İs-
mayıl bǝy Şahmalıyev – Gǝncǝ nahiyǝ
mǝhkǝmǝsinǝ üzv; 

Kutaisi nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin ştat-
dan çıxarılmış üzvü Viktor Aleksandro-
viç Batalin – Gǝncǝ uyezd sülh mǝhkǝ-
mǝsinin 2-ci şöbǝsinin hakiminin kö-
mǝkçisi; 

Ərǝş sülh mǝhkǝmǝsinin pristavı
Yaqub Sǝidov – sülh hakimi kömǝkçisi
vǝ Zǝyǝm sülh mǝhkǝmǝsinin sǝdri; 

İrǝvan nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin Nax-

çıvan şöbǝsi hakiminin sabiq kömǝk-
çisi Heydǝr bǝy Şahtaxtinski – Gǝncǝ
şǝhǝr sülh mǝhkǝmǝsi hakiminin kö-
mǝkçisi; 

Nuxu sülh mǝhkǝmǝsinin pristavı
Timofey Mixayloviç Zayçikov – Nuxu
hakiminin kömǝkçisi vǝ Vartaşen istin-
taq şöbǝsinǝ rǝis; 

Gǝncǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin xü-
susi vǝkili Abbasqulu bǝy Ağahüsey-
nov – Gǝncǝ uyezdi sülh mǝhkǝmǝsi-
nǝ hakim; 

Göyçay sülh mǝhkǝmǝsinin katibi
Soltan bǝy Mǝlikov – hakim kömǝkçisi
vǝ Kürdǝmir sülh mǝhkǝmǝsinǝ sǝdr; 

Bum sülh mǝhkǝmǝsinin pristavı
Əziz bǝy Paşabǝyov – Nuxu sülh mǝh-
kǝmǝsi hakiminin kömǝkçisi vǝ Bum
sülh mǝhkǝmǝsinǝ sǝdr; 

Şamaxı şǝhǝr sakini Mǝmmǝdqa-
sım Abdullayev – Göyçay sülh mǝhkǝ-
mǝsinǝ pristav; 

Gǝncǝ nahiyǝsinin sabiq kiçik tor-
paq texniki Vladimir İvanoviç Semyo-
nov – Gǝncǝ nahiyǝsi 2-ci cǝrgǝ tor-
paq texniki; 

Asxabad nahiyǝ mǝhkǝmǝsi xüsusi

Cümǝ axşamı, 19 sentyabr 1918-ci il, nömrǝ 2

Hǝftǝdǝ iki dǝfǝ çıxır
Birinci nǝşr ili.

Elan qiymǝti: 1-ci sǝhifǝdǝ sǝtri 3 rubl; 2-ci vǝ 4-cü sǝhifǝdǝ 2 rubl. 
Şǝxsǝn müraciǝt üçün redaksiya saat 10-dan gündüz 2-yǝ qǝdǝr açıqdır. 

Redaksiya ünvanı: Gǝncǝ ş., Bulatovskaya küçǝsi, N-26. Nömrǝnin qiymǝti 1 rubl.  

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın 1-dǝk Gǝncǝdǝ 30 rublǝ, aylığı 8 rublǝ; başqa yerlǝr üçün 40 rublǝ, aylığı 10 rublǝ.  
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vǝkili Xanlar bǝy Ağayev – Qaryagin
sülh mǝhkǝmǝsinǝ hakim; 

Gǝncǝ nahiyǝsi 1-ci cǝrgǝ torpaq
texniki Nikolay Nikitıç Qlesiyev – eyni
nahiyǝyǝ böyük torpaq texniki; 

Cǝbrayıl sülh mǝhkǝmǝsi hakimi-
nin kömǝkçisi Stefan İosifoviç Stıpinski
– Gǝncǝ uyezd mǝhkǝmǝsi hakiminin
kömǝkçisi vǝ 4-cü istintaq şöbǝsi rǝisi; 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Baş Na-
zirinin şǝxsi katibi Bǝylǝr bǝy Əlibǝyov
– Cǝbrayıl sülh mǝhkǝmǝsi hakiminin
kömǝkçisi vǝ istintaq şöbǝsinin rǝisi; 

Azǝrbaycan Korpus Qǝrargahının
sabiq topoqrafı poruçik Viktor Maksi-
moviç Valobuyev – Gǝncǝ quberniya
idarǝsinǝ torpaq texniki; 

Andlı vǝkil kömǝkçisi Rza bǝy Hǝz-
rǝt bǝy oğlu Atabǝyov – Şamaxı sülh
mǝhkǝmǝsinǝ hakim; 

Ağdam sahǝsinin arxiv işçisi Hǝsǝn
bǝy Əli bǝy oğlu Kǝlǝntǝrbǝyov – Göy-
çay sülh mǝhkǝmǝsinǝ hakim kömǝk-
çisi vǝ İvanov sülh mǝhkǝmǝsinǝ sǝdr
tǝyin olunur. 

Ədliyyǝ naziri ǝvǝzinǝ: T[eymur
bǝy] Makinski 

BAKININ ALINMASI 
HAQQINDA 

Redaksiyamızın aldığı xǝbǝrlǝrǝ gö-
rǝ, Bakıda 8000 nǝfǝrǝ qǝdǝr ingilis
ǝsir götürülmüşdür. “Ərdahan” kano-
ner qayığı istisna olmaqla, bütün ticari
vǝ hǝrbi donanma tutulmuşdur. 

* * * 
16 sentyabrda Azǝrbaycan Höku-

mǝti tam tǝrkibdǝ xüsusi qatarla Ba-
kıya yola düşmüşdür. Hökumǝt qu-
rumları hǝlǝlik Gǝncǝdǝ fǝaliyyǝt gös-
tǝrir vǝ nazirlǝr bir neçǝ gündǝn sonra
Gǝncǝyǝ qayıdacaqlar. Əlverişli şǝrait
yaranan kimi, bütün mǝrkǝzi qurum-
lar Bakıya köçürülǝcǝk. 

* * * 
Bakı şǝhǝrinin alınmasıyla ǝlaqǝ-

dar olaraq, 15 sentyabrda şǝhǝrdǝ nü-
mayişlǝr keçirilmişdir. Nümayişçilǝr,
hökumǝtin yerlǝşdiyi oğlanlar gimna-
ziyasının binasına yaxınlaşmışlar. Baş
Nazir, nümayişçilǝrin qarşısına çıxaraq
tǝbrik nitqi söylǝmişdir. 

* * * 
Şǝhǝr ermǝnilǝrinin 6 nǝfǝrlik nü-

mayǝndǝ heyǝti, arximandrit Levonun
rǝhbǝrliyi ilǝ 15 sentyabrda Baş Nazir
F. x. Xanxoyskini vǝ Nuri paşanın Gǝn-
cǝ şǝhǝrindǝki müavinini Bakının alın-
ması münasibǝti ilǝ tǝbrik etmişdir. Ru-
hanilǝr adından tǝbriklǝri arximandrit
Levon, şǝhǝr xalqı adından isǝ İ. N. Xo-
cayev vǝ Q. M. Şahnazarov çatdırmış-
dır. Nümayǝndǝ heyǝti, Nuri paşanı
tǝbrik etmǝk üçün cǝbhǝyǝ vǝ şǝhǝrin
ermǝni ǝhalisini sakitlǝşdirmǝk üçün
Bakıya getmǝk icazǝsini Türk Koman-
danlığından istǝmişdir. Nuri paşanın
müavini, bunun üçün cǝbhǝdǝn razılıq
almağa çalışacağını söylǝmişdir. 

* * * 
Bakıda ciddi ǝrzaq qǝhǝtliyi hiss

olunduğundan, Qafqaz İslam Ordusu
Komandanlığı, Bakıya ǝrzaq daşıyan
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nǝqliyyat vasitǝlǝrinǝ heç bir halda
maneçilik törǝdilmǝmǝsini ǝmr etmiş-
dir. 

* * * 
Bakının alınması haqqında Tiflis

qǝzetǝlǝrindǝ aşağıdakı xǝbǝrlǝrǝ yer
verilmişdir: 

Bakı şǝhǝri 36 saat davam edǝn
şiddǝtli döyüşdǝn sonra, bazar günü
sǝhǝr saat 9-da ǝlǝ keçirilmişdir. Türk-
lǝr üçün Xǝzǝr dǝnizi tǝrǝfindǝn bir tǝh-
lükǝ gözlǝnilmir. İngilis kanonerlǝrin-
dǝn uzun mǝnzilli toplarla Bakının
atǝşǝ tutulması türklǝr üçün ciddi bir
tǝhlükǝ yaratmır, çünki türklǝr dǝ xey-
li sayda ağır artilleriyaya malikdirlǝr. 

Bakıyla ticarǝt vǝ sǝnaye ǝlaqǝlǝ-
rini nizama salmaq mǝqsǝdi ilǝ yaxın
günlǝrdǝ alman nümayǝndǝ heyǝti bu
şǝhǝrǝ gedǝcǝkdir. 

* * * 
Şǝrq cǝbhǝsi komandanı Xǝlil paşa

dünǝn gecǝ Bakıdan qayıtmış vǝ Gǝn-
cǝdǝ dayanmayaraq Tiflisǝ keçmişdir. 

AĞLINI BAŞINA 
YIĞMAQ VAXTIDIR 

Nuri paşanın Azǝrbaycan ermǝnilǝ-
rinǝ müraciǝtindǝ, Qafqaz xalqlarının
sülh şǝraitindǝ birgǝ yaşayışının tari-
xindǝ ǝn mǝnfi rolu oynamış vǝ tǝǝs-
süf ki, oynamaqda davam edǝn, o acı
problemǝ toxunulmuşdur. 

Qonşumuz ermǝni xalqı tǝǝssüf ki,
fanatik “Daşnaksutyun” partiyasının
simasında öz rǝhbǝrlǝri tǝrǝfindǝn bö-

yük nisbǝtdǝ kor edilmişdir. Öz xalqı-
nın tarixindǝ ölümcül rol oynamış bu
partiya, hal-hazırda elǝ bir vǝziyyǝtlǝ
üzlǝşmişdir ki, mütlǝq dönüb geriyǝ
baxmalı, bütün tarixi sǝhvlǝrini etiraf
etmǝli vǝ öz siyasǝtini dǝyişdirmǝk is-
tiqamǝtindǝ radikal addımlar atmalı-
dır. 

Bu yol – Osmanlı İmperiyasını yıx-
mağa çalışan, özlǝrinin Şǝrq siyasǝtini
ermǝni xalqının qanı bahasına hǝyata
keçirǝn vǝ ǝsrlǝrdǝn bǝri ermǝni xalqı-
nı gerçǝklǝşmǝsi imkansız olan ehti-
raslarla bǝslǝyǝn Antanta dövlǝtlǝri-
nin intriqalarından birdǝfǝlik ǝl çǝkmǝk
yoludur. Ermǝni xalqının, qonşularıyla
sülh şǝraitindǝ yaşaması ancaq o za-
man mümkün ola bilǝr. 

Zaqafqaziyanın hǝr yerindǝ cǝrǝ-
yan edǝn qanlı hadisǝlǝrǝ baxmaya-
raq, tǝǝssüf ki, ermǝni xalqının rǝh-
bǝrlǝrinin qǝti surǝtdǝ ağıllandıqlarını
hǝlǝlik müşahidǝ etmirik. Mǝsǝlǝn, fǝ-
rarilǝrdǝn ibarǝt silahlı ermǝni banda-
ları Qazax uyezdinin sǝrhǝdindǝ vǝ
Türk Ordusunun hǝrǝkǝt yolu üzǝrin-
dǝ dinc müsǝlman xalqa zülm etmǝk-
dǝ vǝ keçib gedǝn türk eşelonlarıyla
partizan müharibǝsi aparmaqda da-
vam edir. Gǝncǝ quberniyasının dağlıq
hissǝsindǝ axır vaxtlarda köçǝri müsǝl-
manlara hücum hallarına tez-tez rast-
lanmaqdadır. 

Qarabağ ermǝnilǝrinin bir hissǝsi,
ingilis qızılıyla dǝstǝklǝnǝn Andranikin
ölümcül avantüralarına qapılmaqda
vǝ Azǝrbaycan dövlǝtinin bütövlüyünǝ
qarşı tǝxribat törǝtmǝkdǝdir. Ermǝni
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hǝrbi birliklǝrinin vǝ “Daşnaksutyun”
partiyasının Bakı hadisǝlǝrindǝki rolu-
nun nǝ olduğu hamıya mǝlumdur... 

İşin doğrusu bu şǝkildǝdir. Buna bax-
mayaraq, ermǝni xalqının tǝmsilçilǝri
Almaniya-Türkiyǝ koalisiyasının nüma-
yǝndǝlǝri ilǝ rǝsmi görüşlǝrindǝ, ermǝ-
nilǝrin ingilis vǝ bolşevik tǝmayüllǝrin-
dǝn qǝti surǝtdǝ üz döndǝrdiklǝrinǝ
and içirlǝr; eyni zamanda, Almaniya
nümayǝndǝlǝri ilǝ sıx danışıqlara girǝ-
rǝk, bu ölkǝnin onları himayǝ etmǝsi
üçün yalvarırlar. Biz, ermǝni xalqının
yeni tǝrcihini alqışlamağa hazırıq, bu
şǝrtlǝ ki, bu tǝrcih hǝqiqǝtǝn ǝmǝli xa-
rakter daşısın vǝ ermǝni nümayǝndǝ-
lǝrinin bu istiqamǝtdǝ konkret vǝ sǝ-
mimi çalışmalarını görǝ bilǝk. Tǝǝssüf
ki, acı tǝcrübǝ bizǝ göstǝrir: Zaqafqa-
ziyanın kiçik ǝrazisindǝ ermǝni siyasi
dairǝlǝri bir-birinǝ tamamilǝ zidd olan
tǝmayüllǝri özlǝrinǝ rǝhbǝr tutmuşlar. 

Azǝrbaycanın bir hissǝsindǝ – Alma-
niya-Türkiyǝ nüfuzunun müşahidǝ edil-
diyi hissǝdǝ ermǝnilǝr özlǝrinin alman-
türk tǝmayüllü olduqlarını söylǝyirlǝr;
digǝr bir hissǝsindǝ – Bakıda isǝ Alma-
niyaya düşmǝn olan koalisiyaya artıq
ǝmǝli surǝtdǝ qoşulmuşlar vǝ İngiltǝrǝ
ilǝ sıx ittifaqa daxil olaraq, Türkiyǝ-Azǝr-
baycan ordularına şiddǝtli müqavimǝt
göstǝrmǝkdǝdirlǝr. Hǝlǝ Bakıda bol-
şevik hakimiyyǝti dövründǝ biz, Tiflis
vǝ İrǝvan daşnaksaqanlarına, ermǝni
ǝsgǝrlǝrinin Bakı şǝhǝrinin vǝ Bakı
quberniyasının dinc ǝhalisinǝ etdiklǝri
zülmlǝri söylǝyirdik. Bǝzi ermǝni hǝr-
bi birliklǝrinin guya bolşevizmǝ qapıl-

dığını deyǝrǝk, özlǝrinǝ haqq qazan-
dırmağa çalışırdılar. “Daşnaksutyun”
partiyasının bolşevik hökumǝtindǝ yer
almasına gǝldikdǝ, bunun sırf formal
olduğunu söylǝyirdilǝr. 

Halbuki, “Daşnaksutyun” partiyası
bolşeviklǝrlǝ tamamǝn hǝmrǝylik için-
dǝ olduğunu elan etmişdi vǝ bütün di-
gǝr ermǝni partiyaları, hǝtta Ermǝni
Milli Şurası belǝ “Daşnaksutyun” qarşı-
sında birdǝn-birǝ hökmsüz qalmışdı.
“Daşnaksutyun” partiyası bolşeviklǝrlǝ
ǝl-ǝlǝ verǝrǝk Bakı quberniyasını vǝ
Dağıstanı oddan vǝ qılıncdan keçirdi,
qǝdim şǝhǝr Şamaxını, onun bütün
uyezdlǝri ilǝ birgǝ xarabazara çevirdi.
ŞǝrtIǝr dǝyişdikdǝ, yenǝ hǝmin daş-
naksaqanlar ingilis gücünü öz arxala-
rında hiss edǝrǝk, bolşeviklǝri devir-
dilǝr vǝ müsǝlmanlara qarşı apardıq-
ları ağlasığmaz milli ǝdavǝti bu dǝfǝ
ingilislǝrlǝ birgǝ davam etdirdilǝr. “Daş-
naksutyun” partiyasının Bakı orqanı
olan “Vperyod”, öz sütunlarında Türk-
Azǝrbaycan ordularına qarşı sıx ingilis-
ermǝni ittifaqını açıq-aşkar vurğulayır-
dı. 

Hǝmişǝ bütün ermǝni xalqının adın-
dan danışan vǝ lider mövqedǝ olan er-
mǝni partiyasının siyasǝtindǝki bu iki-
başlılıq Almaniyanın, Türkiyǝnin, Azǝr-
baycanın vǝ bu mǝsǝlǝdǝ marağı olan
digǝr xalqların diqqǝtini özünǝ cǝlb et-
mǝyǝ bilmǝz. 

Ermǝni xalqı üçün ölümcül nǝticǝ-
lǝrǝ yol aça bilǝcǝk bu siyasǝtin bütün
mǝsuliyyǝti bu partiyanın vǝ onun il-
hamvericilǝrinin üstünǝ düşür. 
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Fǝqǝt bizim üçün vacibdir ki, ermǝ-
ni xalqı, “Daşnaksutyun” partiyasının
siyasi avantürasının ölümcül mahiyyǝ-
tini nǝhayǝt anlasın, nǝ qǝdǝr ki, gec
deyil, ondan imtina etsin, öz qonşu-
larıyla sǝmimi, ǝn yaxşı birgǝ yaşayış
yoluna qǝdǝm qoysun. Başqa bir yol
ermǝni xalqı üçün ölümcül ola bilǝr. 

Ş. R. 

GƏNCƏ, 19 SENTYABR 1918 

Bakı süqut etdi. Bakıyla bǝrabǝr,
beynǝlxalq dǝlǝduz vǝ oğruların Za-
qafqaziyadakı axırıncı dayağı da süqut
etdi. Onlar ki, sosializm bayrağı altında
bu gün bolşevik, sabah menşevik qılı-
ğına girǝrǝk, bǝzǝn dǝ sadǝcǝ olaraq
çernosotenlǝrǝ qarışaraq, yerli xalqa
vǝ mǝmlǝkǝtin qanuni hakimiyyǝtinǝ
müxtǝlif formada zülm edǝrǝk vǝ ǝn
axırda da ingilis qızılına satılaraq, bü-
tün Zaqafqaziyanı geniş çaplı qanlı dö-
yüşlǝrin sǝhnǝsinǝ çevirmǝk istǝmiş-
dilǝr. 

Bakı “sosializmi” rus inqilabının ta-
rixindǝ ǝn mǝnfi, ǝn xoşagǝlmǝz rolu
oynamışdır. Bǝlkǝ tǝk-tük inanmış so-
sialistlǝr varsa da, çoxminli süngülǝrin
real gücünǝ söykǝnǝrǝk, yaxud “mü-
qǝddǝs kumir” donuna girǝrǝk, özlǝri-
nin yaramaz vǝ qana susamış mǝq-
sǝdlǝri, tamahkar vǝ eqoistcǝsinǝ eh-
tirasları uğrunda onları istǝdiklǝri kimi
oynadan çevik işbazların ǝlindǝ oyun-
cağa çevrildilǝr. 

Bütün bu Caparidzelǝr, Nǝrimanov-
lar, Ayollalar vǝ digǝrlǝri; öz cinayǝtkar
fǝaliyyǝtlǝrini amansızlıq vǝ hǝyasızlı-
ğın ǝn irǝli dǝrǝcǝsinǝ çatdıran daş-
naksaqanların yeniçǝrilǝrinǝ çevril-
mişdilǝr. Əgǝr Bakı, Şamaxı, Lǝnkǝ-
ran, Quba vǝ Dağıstanın on minlǝrcǝ
müsǝlman ǝhalisinin “Qırmızı sosialist
ordusu” tǝrǝfindǝn axıdılan qanları vǝ
bütün bu xarabazarlıq yığınları inan-
mış sosialistlǝr üçün, öz hallarının za-
vallılığı vǝ puçluğu barǝsindǝ kifayǝt
qǝdǝr dǝlil tǝşkil etmǝmişsǝ, ümum-
dünya imperializminin vǝ kapitalizmi-
nin avanqard güclǝrinin süngülǝrinin
Xǝzǝr dǝnizinin sularında görünmǝsi,
bu kor gözlǝri açıb, onlara hǝqiqǝti
göstǝrmǝli idi. Fǝqǝt bu da olmadı vǝ
“Rusiya Sosial-Demokrat Partiyası”nın
nümayǝndǝlǝri şovinizm vǝ imperia-
lizmin ǝn bariz tǝzahürlǝrinin nüma-
yǝndǝlǝri ilǝ möhkǝmcǝ qucaqlaşa-
raq, Bakının ǝsl sahiblǝrinin iradǝ vǝ
arzularına zidd getdilǝr; bu “qayğıkeş”
fǝaliyyǝtlǝrini sonra da Qafqazın digǝr
vilayǝtlǝrinǝ istiqamǝtlǝndirmǝyi nǝ-
zǝrdǝ tuturdular. 

Fǝqǝt onlar öz hesablarında yanıl-
dılar. Tarixin tǝbii tǝkamülünü dayan-
dırmaq mümkün deyil. Hǝr kǝs üçün
mǝqbul hesab edilǝn, ancaq müsǝl-
manlara şamil edilmǝyǝn, xalqların öz
müqǝddǝratını tǝyin etmǝ prinsipi mü-
sǝlmanlara da şamil edilmǝlidir vǝ bǝ-
zi avantüristlǝr bizi bu hüququmuzdan
mǝhrum etmişlǝrsǝ dǝ, Türkiyǝ vǝ Azǝr-
baycanın cǝsur oğullarının süngülǝri
xǝyalpǝrǝst siyasǝt dǝllallarına, onların
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iddialarının ǝsassızlığını sübut etdi. 
Biz dǝ istiqlaliyyǝt haqqına sahibik,

biz dǝ hǝyat haqqına sahibik. Nǝ zireh-
lilǝr, hidroplanlar, aeroplanlar, kano-
nerlǝr, tikanlı mǝftillǝr, minalar vǝ di-
gǝr texniki avadanlıqlar, nǝ ingilislǝr,
ya da başqa bir qüvvǝ, tarixin tǝbii tǝ-
kamülünǝ mane ola bilmǝz. 

Özünün 50 minlik ordusu, texnikası
ilǝ birgǝ Bakının, nisbǝtǝn kiçik bir
qüvvǝ qarşısında süqut etmǝsi, öz xoş-
bǝxtliklǝrini başqalarının bǝdbǝxtliklǝ-
ri üzǝrindǝ qura bilǝcǝklǝrini düşünǝn
bütün bǝdxahlar üçün açıq-aşkar bir
ibrǝt dǝrsi olmalıdır. 

Bu hǝqiqǝti xüsusilǝ dǝ bizim qonşu-
larımız ermǝnilǝrin içindǝ yer alan, öz
maraqlarını qonşularının maraqları ilǝ
uyğunlaşdırmaqdan vǝ qonşularıyla
dinc yanaşı yaşamaqdan imtina edǝrǝk
yadelli “xilaskarların” ǝtǝyindǝn yapışan
ünsürlǝr yaddan çıxarmamalıdırlar. 

YERLİ XRONİKA 

Qafqaz İslam Ordusu komandanı
Nuri paşanın ǝmri ilǝ polkovnik Cavad
bǝy Şıxlinski Gǝncǝ şǝhǝrinin komen-
dantı, minbaşı Süleyman ǝfǝndi isǝ
onun kömǝkçisi tǝyin olunmuşdur. 

* * * 
Gǝncǝ şǝhǝr komendantının ǝmri

ilǝ 16 sentyabrda şǝhǝrdǝki vǝ vağzal-
dakı zabitlǝrin, hǝrbi mǝmurların vǝ
aşağı rütbǝlilǝrin sǝnǝdlǝri yoxlanmış-
dır. 

* * * 

Gǝncǝ quberniyası hǝbsxanasının
rǝisi K. b. Fǝttahov vǝ Gǝncǝ şǝhǝri 2-
ci qisminin pristavı A. A. Mirzoyants
vǝzifǝlǝrindǝn azad edilmişdir. 

* * * 
Hal-hazırda Gǝncǝ şǝhǝrindǝ ǝrzaq

idarǝlǝri tǝftiş edilir. Bununla ǝlaqǝdar
olaraq, idarǝnin bǝzi işçilǝri nǝzdindǝ
axtarış hǝyata keçirilǝcǝkdir. 

* * * 
Mǝktǝblǝrin millilǝşdirilmǝsi ilǝ ǝla-

qǝdar olaraq, 9 sentyabrdan etibarǝn,
Gǝncǝ Müǝllimlǝr Seminariyasının mü-
ǝllim vǝ müǝllimǝlǝr hazırlayan kursla-
rında dǝrslǝr türk dilindǝ keçirilǝcǝk-
dir. 

* * * 
Şǝhǝrdǝ Nuri paşanın ermǝni xal-

qına müraciǝti yapışdırılmışdır. Qafqaz
İslam Ordusu komandanı bu müraciǝ-
tindǝ Andranikin vǝ “Daşnaksutyun”
partiyasının digǝr rǝhbǝrlǝrinin ban-
dalarının müsǝlmanlara qarşı düşmǝn-
cǝ hǝrǝkǝtlǝrini qeyd etmiş, ermǝni-
lǝri provokasiyalara qapılmaqdan sa-
qındırmış vǝ müsǝlmanlarla sülh şǝra-
itindǝ yaşamağa sǝslǝmişdir. Nuri pa-
şa onu da xatırlatmışdır ki, “Daşnak-
sutyun” meydana çıxmadan ǝvvǝl, mü-
sǝlman vǝ ermǝni xalqları tamamǝn
qarşılıqlı razılıq vǝ dostluq şǝraitindǝ
keçinirdilǝr vǝ ermǝnilǝr, türklǝrin ma-
lik olduqları bütün imkanlardan istifa-
dǝ edir, yüksǝk vǝzifǝlǝrǝ tǝyin olunur,
rifah içindǝ yaşayırdılar. 

Redaksiya heyǝti 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

“Azǝrbaycan” qǝzetinin 2-ci nömrǝsi
sadǝcǝ rus dilindǝ, iki sǝhifǝ hǝcmindǝ
çap edilmişdir. Kolleksiyanı tamamlamaq
naminǝ, bu nömrǝ rus dilindǝn tǝrcümǝ
edildi. 2-ci nömrǝdǝ gedǝn materialların
bir qismi (17 iyul 1918-ci il tarixli Hökumǝt
qǝrardadı) daha sonra qǝzetin Azǝrbaycan
dilindǝ çap edilǝn versiyasının 5-ci nöm-
rǝsinǝ daxil edildiyindǝn, 2-ci nömrǝdǝn
çıxarıldı. 

Ağlını başına yığmaq vaxtıdır
sǝh. 15. “Ş. R.”: bu imza Şǝfi bǝy Rüs-

tǝmbǝyliyǝ mǝxsusdur.

Gǝncǝ, 19 sentyabr 1918 
sǝh. 15. Çernosoten: 1905-1917-ci il-

lǝr arasında Rusiyada mütlǝqiyyǝt vǝ pra-
voslav xristianlıq tǝrǝfdarlığını özlǝrinǝ şü-
ar edǝn ifrat sağ tǝşkilatların ümumi (bir-
lǝşdirici) adı. Çar rejimini müdafiǝ edir, in-
qilabi hǝrǝkata şiddǝtlǝ qarşı çıxır vǝ yǝ-
hudi ǝleyhdarlığı nümayiş etdirirdilǝr. 

Yeniçǝri: Osmanlı İmperiyasında XIV
ǝsrin ortalarından XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrinǝ
qǝdǝr mövcud olmuş piyada qoşun növü.
Yeniçǝrilǝr fǝth olunan xristian ölkǝlǝrdǝ
oğlan uşaqları arasından seçilir, islami tǝr-
biyǝ ilǝ yetişdirilirdilǝr. İmperiyanın daimi
ordusunun ǝsas qüvvǝlǝrini tǝşkil edǝn
yeniçǝrilǝr, “padşahın qulları” hesab olu-
nurdular. 
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REDAKSİYADAN
“Azǝrbaycan” qǝzetindǝ çap edilmǝk

üçün göndǝrilǝn yazılar redaktorun adına
(Gǝncǝ şǝhǝri, Bulatovskaya 26) göndǝril-
mǝlidir. Əlyazmalar kağızın bir üzünǝ sǝli-
qǝli şǝkildǝ, sǝtir-sǝtir köçürülmǝli, yazı-
nın altında müǝllifin imzası vǝ ünvanı ol-
malıdır. Qǝbul edilǝn mǝqalǝlǝr, redaksiya
tǝrǝfindǝn ixtisar edilǝ bilǝr. Xüsusi bir
şǝrt qoşulmamışsa, yazının pulsuz göndǝ-
rildiyi qǝbul edilir. Çapa qǝbul edilmǝyǝn
yazılar haqqında redaksiya izahat vermir.

BAKININ ALINMASI 
HAQQINDA 

Gürcüstan Hökumǝtinin ezam et-
diyi nümayǝndǝ heyǝti, başda general
Maqalov olmaqla, yaxın günlǝrdǝ Ba-
kıya gǝlǝcǝk. Nümayǝndǝ heyǝti, gür-
cülǝrin öz vǝtǝnlǝrinǝ qayıtmasını tǝş-
kil etmǝk, eyni zamanda Tiflisǝ neft vǝ
mazut göndǝrilmǝsi üçün Azǝrbaycan
Hökumǝti ilǝ danışıqlar aparmaq mǝq-
sǝdi ilǝ gǝlir. 

* * * 

Tiflis qǝzetlǝrindǝn bǝzilǝrinin axır
vaxtlarda Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinǝ
qarşı düşmǝncǝ mövqe sǝrgilǝmǝsi,
Azǝrbaycanın Gürcüstan Hökumǝti ya-
nındakı nümayǝndǝsi M. Y. Cǝfǝrovu,
Gürcüstan Cümhuriyyǝtinin Xarici İşlǝr
nazirinǝ müraciǝt edǝrǝk, öz etirazını
bildirmǝk mǝcburiyyǝtindǝ qoymuş-
dur. M. Y. Cǝfǝrov Gürcüstan Cümhu-
riyyǝti qǝzetlǝrindǝ Azǝrbaycan ordu-
sunun tǝhqir edilmǝsinǝ son verilmǝ-
sini, “Borba” vǝ “Trudovoye znamya”
qǝzetlǝri redaksiyalarının mǝsuliyyǝtǝ
cǝlb edilmǝsini xahiş etmişdir. 

* * * 
Qurban bayramı günündǝ Tiflis Mey-

danındakı şiǝ mǝscidindǝ Zaqafqaziya
şeyxülislamı tǝrǝfindǝn, Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti ǝsgǝrlǝrinin Bakını al-
ması münasibǝti ilǝ ibadǝt vǝ dua mǝ-
rasimi keçirilmişdir. Mǝrasimdǝ Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝtinin diplomatik
nümayǝndǝsi M. Y. Cǝfǝrov, Osmanlı
İmperiyasının diplomatik nümayǝndǝ-
si Əbdülkǝrim paşa, İranın Tiflisdǝki
general-konsulu vǝ digǝr şǝxslǝr işti-
rak etmişdir. 

Bazar, 22 sentyabr 1918-ci il, nömrǝ 3

Hǝftǝdǝ iki dǝfǝ çıxır
Birinci nǝşr ili.

Elan qiymǝti: 1-ci sǝhifǝdǝ sǝtri 3 rubl; 2-ci vǝ 4-cü sǝhifǝdǝ 2 rubl. 
Şǝxsǝn müraciǝt üçün redaksiya saat 10-dan gündüz 2-yǝ qǝdǝr açıqdır. 

Redaksiya ünvanı: Gǝncǝ ş., Bulatovskaya küçǝsi, N-26. Nömrǝnin qiymǝti 1 rubl.  

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın 1-dǝk Gǝncǝdǝ 30 rublǝ, aylığı 8 rublǝ; başqa yerlǝr üçün 40 rublǝ, aylığı 10 rublǝ.  
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* * * 
Dünǝn axşam, Azǝrbaycan Höku-

mǝti üzvlǝrinin Bakıdan qayıtması göz-
lǝnilirdi. 

* * * 
Azǝrbaycanla qonşu ölkǝlǝr arasın-

da qarşılıqlı münasibǝtlǝri nizama sal-
maq üçün yaxın günlǝrdǝ Tiflisdǝn Ba-
kıya polkovnik fon der Qoltsun baş-
çılığı ilǝ alman nümayǝndǝ heyǝti gǝ-
lǝcǝkdir. 

* * * 
Gǝncǝ ermǝnilǝrinin nümayǝndǝ

heyǝti Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hö-
kumǝtinin başçısı Xan Xoyskini ziyarǝt
etmiş vǝ Bakının alınması münasibǝti
ilǝ tǝbriklǝrini çatdırmışdır. 

Cǝnab Xan Xoyski, Azǝrbaycan er-
mǝnilǝrinin nümayǝndǝlǝrinǝ tǝşǝk-
kür etmiş vǝ bildirmişdir ki, hal-hazırda
Azǝrbaycan ermǝnilǝrinin Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin tǝrkibindǝ
tǝmsil edilmǝmǝsinin yeganǝ sǝbǝbi,
Bakının müdafiǝçilǝri arasında ermǝ-
nilǝrin dǝ yer alması vǝ bu şǝrtlǝr al-
tında böylǝ bir tǝmsilin mümkün ol-
mamasıydı. Fǝqǝt indi, Bakının alın-
masıyla, şǝrait tamamilǝ dǝyişmişdir
vǝ Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Mü-
ǝssislǝr Mǝclisinin çağrılmasıyla birgǝ,
hökumǝtin tǝrkibinǝ yerli ermǝnilǝrin
dǝ daxil olacaqları şübhǝsizdir. 

Sonda cǝnab Xan Xoyski, Bakı uğ-
runda mübarizǝ davam edǝrkǝn, Gǝn-
cǝ ermǝnilǝrinin nümayiş etdirdiklǝri
ölçülü vǝ bitǝrǝf mövqe üçün nüma-
yǝndǝ heyǝtinǝ tǝşǝkkürünü bildir-
mişdir.

BAKININ SÜQUTU 
HAQQINDA 

İştǝ, Bakı süqut etdi. Bizim cǝsur
ǝsgǝrlǝrimizin zǝrbǝlǝri altında süqut
etdi. 

Mübarizǝnin aqibǝti qabaqcadan
mǝlum idi. Ancaq nifrǝtin kor etdiyi
şǝxslǝr bunu görmǝk istǝmirdilǝr. Hǝ-
qiqǝtǝn dǝ, bir tǝrǝfdǝ mǝnǝvi cǝhǝt-
dǝn güclü, vǝzifǝ borcuna sadiq, çǝ-
kinmǝdǝn ölümǝ gedǝnlǝr, digǝr tǝ-
rǝfdǝ isǝ sayca çox vǝ tǝpǝdǝn-dırna-
ğa silahlı, fǝqǝt qorxaq vǝ sadǝcǝ bü-
tün müsǝlmanlara qarşı bǝslǝdiklǝri
nifrǝti güclü olanlar var idi. 

Bakının alınmasının ǝhǝmiyyǝti çox
böyükdür. Bunu, Bakının süqutu xǝbǝ-
rinin bizim düşmǝnlǝrimizi necǝ qǝ-
zǝblǝndirdiyinǝ baxmaqla da görmǝk
mümkündür. 

“Borba” qǝzeti öz kinini gizlǝdǝ bil-
mir. Bakının süqutu haqqındakı xǝ-
bǝrin hǝr kǝlmǝsindǝn quduz kimi tü-
pürcǝklǝr saçılır. Hakim partiyanın or-
qanından, öz gizli niyyǝtlǝrini ifadǝ
edǝrkǝn daha tǝmkinli olması gözlǝni-
lirdi. Qǝzet, Bakıda meydana gǝlǝ bi-
lǝcǝk qırğınlar barǝsindǝ qabaqcadan
ildırımlar yağdırır. Halbuki, martın 20-
ci günlǝrindǝ Bakının küçǝlǝri on min-
lǝrcǝ müsǝlmanın qanıyla qızıla boya-
nanda, demokratiya müdafiǝçilǝrinin
dodaqlarındakı narahatlıq sözlǝri, qǝ-
zǝbin müqǝddǝs alovu harada idi?
Əlbǝttǝ, Bakıdakı qırğın “sosializm”
adı altında hǝyata keçirilmişdi, o “sosi-
alizm” ki, çarizmin ǝn pis günlǝrini
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canlandırmışdır. 
Qǝzet, ǝhalisinin ǝksǝriyyǝti müsǝl-

manlardan ibarǝt şǝhǝrin, müsǝlman
Azǝrbaycanın paytaxtı olacağı düşün-
cǝsindǝn narahatlıq keçirir...

Düşmǝnlǝrimizin kini, qanuni pay-
taxtımızın müxtǝlif avantüristlǝrdǝn
tǝmizlǝnmǝsindǝn irǝli gǝlǝn sevinci-
mizi daha da artırır. 

Yaşasın Azǝrbaycan! 

T. M. 

DİNC ƏHALİNİN 
“QEYDİNƏ QALANLAR”

“Kavkazskoye slovo” qǝzetinin 8
sentyabr tarixli nömrǝsindǝ “Bakı” böl-
mǝsindǝ aşağıdakı xǝbǝr getmişdir: 

“İ. İ. Ramişvili Bakıdan, Diktatura
sǝdri Tyuşkovun imzasını daşıyan ra-
dioteleqram almışdır. Radioteleqram-
da; hǝrbi nöqteyi-nǝzǝrdǝn mǝnasız
olan vǝ dinc ǝhalinin qurbanlar ver-
mǝsinǝ yol açan Bakı vǝ ǝtraf kǝnd-
lǝrin bombardmanına son qoyulması
üçün türk vǝ alman komandanlığına
tǝsir göstǝrilmǝsi xahiş edilmǝkdǝdir.”

Yǝqin ki, Tyuşkovun radioteleqra-
mı, Bakı uğrunda mübarizǝnin şǝrai-
tindǝn vǝ xarakterindǝn xǝbǝrdar ol-
mayanlara tuşlanmışdır. Bu qanlı hǝrc-
mǝrclik vǝ vǝhşi özbaşınalıqla yaxın-
dan tanış olanlar üçünsǝ bu teleqram,
sadǝcǝ olaraq, “alicǝnab” müdafiǝçi-
lǝrin içindǝ boğulduqları hǝyasızlıq çir-
kabının yeni bir dǝlili ola bilǝr. 

Dinc ǝhalinin maraqlarından dǝm
vurmaq tyuşkovlaramı, yoxsa arakel-
yanlaramı qaldı? Dinc ǝhalini cǝhǝn-
nǝm ǝzabının içindǝ saxlayanlar, ac-
lıqla mǝhv edǝnlǝr, milyonlarla adamı
fǝlakǝtlǝrǝ düçar edǝnlǝr vǝ onları ǝn
qeyri-insani üsullarla alçaldanlar elǝ
özlǝri deyilmi? Hǝr gün şǝhǝrdǝn axan
bu qan sellǝri, doğma ocaqlarını qo-
yaraq mǝchul bir aqibǝtin ardınca baş-
qa diyarlara sürüklǝnǝn qaçqınlar vǝ
ǝn nǝhayǝtindǝ, aclıq vǝ digǝr mǝhru-
miyyǝtlǝr üzündǝn şǝhǝrdǝ hǝr gün
onlarcası ölǝn dinc sakinlǝr – bütün
bunların mǝsuliyyǝti kimin vicdanın-
dadır? Rus vǝtǝnpǝrvǝrlǝri libasına
bürünǝrǝk neftli Bakını da, donanma-
nı da, öz-özlǝrini dǝ cingiltili ingilis
qızılına satarkǝn zǝrrǝ qǝdǝr utanma-
yan, yerli xalqın arzularını vǝ iradǝsini
qǝtiyyǝn nǝzǝrǝ almayan, Rusiyanın
özü tǝrǝfindǝn elan edilǝn prinsiplǝ –
xalqların öz müqǝddǝratını tǝyin etmǝ
prinsipi ilǝ hesablaşmayan vǝtǝn xain-
lǝrinin vicdanlarında deyilmi? 

Tyuşkov hansı türk bombardma-
nından danışır? Axı Bakının ǝtrafın-
dakı bütün kǝndlǝr müsǝlman kǝndlǝ-
ridir vǝ bu kǝndlǝri bombalayanlar hǝr
halda türklǝr deyil, menşevik-daşnak-
ingilis topları vǝ bombalarıdır. 

Bǝli, dinc ǝhalinin atǝşǝ tutulması-
nı ümumiyyǝtlǝ Türk Komandanlığı de-
yil, menşevik-daşnak bloku başlatmış-
dır. Onlar öz sevimli metodları ilǝ – soy-
ğunçuluqla, daha dǝqiq desǝk, o vaxta
qǝdǝr öz kǝndlǝrindǝ tamamilǝ sülh
şǝraitindǝ yaşayan maştağalıların hey-
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van sürülǝrini qovub aparmaqla işǝ
başladılar. Öz mallarının arxasınca get-
mǝk istǝyǝn kǝndlilǝri, ǝsgǝr forması
geymiş quldurlar atǝş açmaqla qarşı-
ladılar. Dinc ǝhalinin “qeydinǝ qalan-
lar” ertǝsi gün, aparılan heyvanların
ǝvǝzini vermǝk yerinǝ, maştağalıların
üstünǝ zirehli avtomobillǝr göndǝrdi-
lǝr: Bu “asiyalılar” öz mallarını geri is-
tǝmǝyǝ necǝ cürǝt ediblǝr! 

Dinc ǝhali Maştağa bağlarını qoya-
raq, Bilgǝh vǝ Nardarana pǝnah apar-
mağa mǝcbur oldu. Ancaq bǝzi kişilǝr,
daşnak muzdlularının müsǝlman kǝnd-
lǝrindǝ ǝl atdıqları üsullardan hǝlǝ bol-
şevizm dövründǝn etibarǝn yaxşı xǝ-
bǝrdar olduqları üçün, onların kǝndǝ
soxulmasına icazǝ vermǝkdǝnsǝ, öl-
mǝyi üstün tutmuşdur. Atışma başla-
mış, onlarca dağıstanlı da atışmanı eşi-
dǝrǝk hadisǝ yerinǝ gǝlmişdir. Quldur-
lar layiqli cavablarını almışlar, Zabrat
istiqamǝtindǝ qaçaraq, orada daha ǝv-
vǝlcǝdǝn Mantaşevin zavodunda yer-
lǝşdirdiklǝri toplardan Maştağa kǝndi-
ni atǝşǝ tutmağa başlamışlar. Kǝndin
atǝşǝ tutulması gündüz saat 2-dǝn ax-
şama kimi davam etmişdir. Qurbanlar,
ǝlbǝttǝ ki, ancaq dinc sakinlǝr arasın-
da meydana gǝlmişdir, çünki dinc ǝha-
linin “qeydinǝ qalanlar”, kǝnddǝn xeyli
aralanmış olan rǝqiblǝrini yox, mǝhz
kǝndi atǝşǝ tuturdular. Hǝtta maşta-
ğalıların kömǝyinǝ türk birliklǝri gǝl-
dikdǝn, kǝndin 3-4 verst uzağında sǝn-
gǝrlǝr qurulduqdan vǝ toplar yerlǝş-
dirildikdǝn sonra belǝ, yenǝ dǝ kǝndin
özü atǝşǝ tutulurdu. 

Yenǝ eyni şǝkildǝ, hǝr hansı bir sǝ-
bǝb olmadan, sahil kǝndlǝri Zirǝ ilǝ Tür-
kan dǝnizdǝn atǝşǝ mǝruz qalmışdır. 

Ancaq bu yaramazlıqlardan sonra
Türk Komandanlığı şǝhǝrin bǝzi hissǝ-
lǝrinǝ bir neçǝ mǝrmi atmaq qǝrarına
gǝlmişdir. Fǝqǝt xǝbǝrdarlıq mǝqsǝdi
daşıyan bu hǝrǝkǝt, dinc ǝhalinin “qey-
dinǝ qalanların” hǝqiqi simasını açıb
ortaya qoymuşdur: dǝnizdǝ toplarla
tǝchiz edilmiş paraxodlar görünmüş
vǝ müsǝlmanlarla birgǝ xristian vǝ yǝ-
hudi ailǝlǝrinin dǝ yaşadıqları bütün
sahil bağları amansızlıqla atǝşǝ tutul-
muşdur. Eyni hal, hǝr gün davam et-
mişdir. Onu da qeyd etmǝk lazımdır ki,
atǝşǝ mǝruz qalan mǝntǝqǝlǝrin heç
birindǝn, bir dǝfǝ olsun cavab atǝşi
açılmamışdır. Bunun yeganǝ vǝ bǝsit
bir sǝbǝbi var idi: bu yerlǝr cǝbhǝ ar-
xasında qalan, müdafiǝsiz yerlǝr idi.
Bağların ǝhalisi, sahilǝ lap yaxın üzǝ-
rǝk gah bu, gah digǝr evǝ atǝş açan, ac
ǝhaliyǝ taxıl daşıyan qayıqçıları qovub
tutan bu quldurları çaşqınlıqla izlǝyir-
di. 

“Hökumǝt hanı? Bolşevik anarxiya-
sına qarşı şiddǝtlǝ etiraz bildirǝn “qa-
nunpǝrǝstlǝr” hanı? Nǝhayǝt, mǝşhur
ingilis centlmenliyi hanı? Bu qanun-
suzluğa niyǝ icazǝ verirlǝr? Dinc ǝhali-
nin nǝ günahı var? Qadınların vǝ uşaq-
ların nǝ günahı var?” – Bağların sakin-
lǝri çaşbaş qalaraq bir-birlǝrindǝn so-
ruşurdular. 

Fǝqǝt heç bir hǝdd tanımayan qul-
durlar öz çirkin ǝmǝllǝrinǝ aramsız da-
vam edirdilǝr. İngilis tǝyyarǝlǝri müda-
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fiǝsiz kǝndlǝrǝ vǝ hǝtta sanitar mǝn-
tǝqǝlǝrinǝ bombalar atmağa başla-
yanda, mǝşhur ingilis centlmenliyinǝ
bǝslǝnǝn ümid dǝ tamamilǝ mǝhv ol-
du... 

Onu da qeyd etmǝk lazımdır ki,
menşevik-daşnak birliklǝrinin tutduq-
ları kǝndlǝrdǝ bütün ǝrzaq mǝhsulları
sakinlǝrin ǝlindǝn alınmış, onların ev-
lǝri vǝ ǝmlakları qarǝt edilmiş, kǝnd-
lǝrdǝ qalan ǝhali isǝ öldürülmüşdür.
Şǝhǝr ǝtrafında yaşayan müsǝlmanlar
da eyni vǝhşiliklǝrǝ mǝruz qalmışdır. 

İcazǝ verin soruşum: Dinc ǝhalinin
maraqlarının “qeydinǝ qalanlar” ro-
lunda çıxış etmǝk bu adamlaramı dü-
şür?

Bakinets

GƏNCƏ, 
22 SENTYABR 1918

Bakının alınması vǝ Azǝrbaycan
Hökumǝtinin öz paytaxtına köçmǝsiy-
lǝ, ölkǝmizin aqibǝti haqqında qǝrar-
lar qǝbul edǝnlǝrin qarşısında bir sıra
siyasi, mǝdǝni vǝ iqtisadi problemlǝr
dayanmaqdadır ki, bunların tǝxirǝ sa-
lınmadan vǝ ehtiyatla hǝll edilmǝsi la-
zımdır. 

Bakının ǝsgǝrlǝrimiz tǝrǝfindǝn
alınması siyasi baxımdan çox böyük
ǝhǝmiyyǝt kǝsb edir, ancaq yaddan
çıxarmaq olmaz ki, imperialist dövlǝt-
lǝrin Bakı kimi lǝzzǝtli bir tikǝyǝ göz
dikmǝlǝrinin qarşısını ala bilmǝk vǝ

Bakı üzǝrindǝ Azǝrbaycanın qeydsiz-
şǝrtsiz, müstǝsna haqqının tanınması-
na nail olmaq üçün hǝlǝ böyük sǝylǝr,
diplomatik müzakirǝlǝr vǝ bǝlkǝ qur-
banlar lazım olacaqdır. 

Müasir kapitalizm ǝsrindǝ iqtisadi
mǝsǝlǝlǝr dövlǝtlǝrin siyasi hǝyatında
hǝlledici rol oynayır vǝ bir dövlǝtin xü-
susi çǝkisi, ǝsasǝn onun iqtisadi gücü
ilǝ ölçülür. Özünün zǝngin neft bölgǝsi
ilǝ birgǝ Bakı şǝhǝri, demǝk olar ki,
dünya ölçüsündǝ bir bazardır vǝ bu
bazarda maraqları olan kapitalist döv-
lǝtlǝrin diqqǝtini özünǝ çǝkmǝyǝ bil-
mǝz. Bu dövlǝtlǝrin maraqları Bakıda
toqquşa bilǝr, Bakı onların arasında bir
münaqişǝ predmetinǝ çevrilǝ bilǝr vǝ
Bakının sǝrvǝtlǝrindǝn faydalanmaq-
da imtiyazlı olmağa can atan bu döv-
lǝtlǝr arasında çoxlu mübahisǝlǝr
meydana gǝlǝ bilǝr. 

Ölkǝlǝr arasındakı bütün iqtisadi
vǝ siyasi problemlǝrin yekun hǝllinin
ümumdünya sülh konfransındakı qüv-
vǝtlǝr nisbǝtindǝn asılı olacağı sübhǝ-
sizdir. Buna baxmayaraq, hal-hazırkı si-
yasi vǝziyyǝt Azǝrbaycanın siyasi rǝh-
bǝrliyindǝn qǝtiyyǝtlǝ tǝlǝb edir ki, Ba-
kının neft sahǝlǝrinin bizim dövlǝt-
çiliyimizin inkişaf etdirilmǝsinin qarşı-
sında maneǝyǝ çevrilmǝmǝsi, ǝksinǝ,
bu amildǝn siyasi vǝziyyǝtimizi yaxşı-
laşdırmaq vǝ möhkǝmlǝndirmǝk mǝq-
sǝdi ilǝ istifadǝ edǝ bilmǝyimiz üçün
ǝlverişli siyasi şǝraiti yaratsınlar. 

Keçmiş Rusiya İmperiyasının ǝrazi-
sindǝ meydana gǝlǝn bütün yeni döv-
lǝtlǝrlǝ müqayisǝdǝ Azǝrbaycan, öz si-
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yasi varlığını vǝ iqtisadi rifahını tǝmin
etmǝk baxımından ǝn ǝlverişli şǝrtlǝrǝ
malikdir. Onun, dünyanın ǝn zǝngin
neft bölgǝsinǝ sahib olması, tükǝnmǝz
vǝ müxtǝlif mineral sǝrvǝtlǝri, geniş
pambıq sahǝlǝri vǝ kǝnd tǝsǝrrüfatı-
nın digǝr zǝngin çeşidlǝri, ölkǝnin iqti-
sadi gücünü tǝmin etmǝk baxımından
kafidir. Azǝrbaycanın bütün fǝal vǝ şü-
urlu qüvvǝlǝrinin birlǝşmǝsi, ölkǝnin
iqtisadi vǝ mǝdǝni inkişafı üçün ǝlve-
rişli siyasi şǝraitin yaradılmasına im-
kan verǝcǝkdir. 

YERLİ XRONİKA 

Gürcüstan Cümhuriyyǝtinin Azǝr-
baycan Hökumǝti yanındakı nümayǝn-
dǝsi N. İ. Kartsivadze Gǝncǝyǝ gǝlmiş-
dir. 

* * * 
Son zamanlarda Gǝncǝyǝ Göyçǝ

gölü ǝtrafından böyük qaçqın dǝstǝ-
lǝri gǝlmǝkdǝdir. Qaçqın İdarǝsi onları
yerlǝşdirmǝk üçün Ərǝş vǝ Şamaxı
uyezdlǝrinǝ göndǝrmǝkdǝdir. 

* * * 
Gǝncǝdǝn öz vǝtǝnlǝrinǝ gedǝn bir

qrup ukraynalının Sevastopoldan gön-
dǝrdiklǝri mǝktub alınmışdır. Mǝktub-
da deyilir ki, fǝlakǝtlǝrǝ, bahalılığa vǝ
xoleraya dair söylǝnǝn hǝr şey çox şi-
şirdilmişdir. Gǝmidǝ naharın qiymǝti 5
rubldur. Limanlarda qiymǝtlǝr Tiflis
qiymǝtlǝrindǝn yüksǝk deyil. Gǝmi ra-
bitǝsi kifayǝt qǝdǝr müntǝzǝm hǝyata
keçirilir. 

* * * 
19 avqustda Gǝncǝ uyezdinin Dǝl-

lǝr kǝndindǝ Eynulla Miçi oğlu öz qay-
nı Seyid Əsgǝr Seyid Dadaş oğluna xǝn-
cǝrlǝ 12 öldürücü zǝrbǝ, arvadı Əzǝm
Kǝrbǝlayı Musa qızına 4 xǝncǝr yarası
vurduqdan vǝ baldızının sağ ǝlinin 2
barmağını kǝsdikdǝn sonra, 3 yaşında-
kı uşağı da alaraq qaçıb gizlǝnmişdir. 

* * * 
Mülkǝdar Mürsǝl bǝy Şahmalıyevin

Sǝngǝr kǝndindǝki mülkünǝ 6 sen-
tyabrda iki müsǝlman gǝlǝrǝk, türk ǝs-
gǝrlǝri olduqlarını vǝ oradakı ermǝni
qaçqınlarının üstünü axtarmaq ǝmrini
öz komandirlǝrindǝn aldıqlarını demiş-
dir. Şahmalıyevin dǝ iştirakı ilǝ ermǝni
qaçqınlarının üstünü axtarmış vǝ onla-
rın bütün pullarını (rus kredit biletiylǝ
25 min rubl vǝ 720 qızıl rubl) almış, son-
ra xalçaları, qiymǝtli paltarları, qadın-
ların üstündǝki qiymǝtli gümüş vǝ qızıl
zinǝt ǝşyalarını da alaraq, hamısını Türk
Komandanlığına tǝhvil verǝcǝklǝrini
söylǝmiş vǝ oradan çıxıb getmişlǝr. Da-
ha sonra, bu adamların soyğunçu ol-
duqları, onlardan birinin Gǝncǝ şǝhǝr
sakini Muxtar Mǝmmǝd oğlu, digǝri-
nin isǝ Batumi şǝhǝr sakini Mustafa
Mǝmmǝd oğlu olduğu anlaşılmışdır.
Polis bu şǝxslǝri tutaraq hǝbsxanaya
salmışdır. 

MÜSƏLMAN HƏYATINDAN 

Samarada çıxan “Zemlya i volya”
qǝzeti xǝbǝr verir ki, Ural oblastının
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qırğızları öz qurultaylarında 17 nǝfǝr-
dǝn ibarǝt Müvǝqqǝti Hökumǝt seç-
mişlǝr. Tǝsis mǝclisinin keçmiş üzvü
Dostmǝhǝmmǝdov hökumǝtin sǝdri
seçilmişdir. 

* * * 
İstanbul qǝzetlǝri xǝbǝr verir ki, İs-

tanbulda yaşayan Zaqafqaziya müsǝl-
manları, Zaqafqaziya müsǝlmanlarının
sosial vǝ mǝdǝni inkişafına kömǝk et-
mǝk, xilafǝtlǝ vǝ Osmanlı türklǝri ilǝ
ǝlaqǝlǝrini möhkǝmlǝndirmǝk mǝqsǝ-
dilǝ bir cǝmiyyǝt qurmuşlar. 

Elan
Bank işçisi, kiçik maaş müqabilindǝ ax-

şamlar yazı-pozu ilǝ mǝşğul olmaq üçün
münasib iş axtarır. Kommersiya bankları,
fabrik, zavod vǝ dǝyirman mühasibatlıq-
ları ilǝ yaxından tanışam. 

Ünvan: Uçilişnaya, 7. Bexterev. 

Redaksiya heyǝti 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

“Azǝrbaycan” qǝzetinin 3-cü nömrǝsi
sadǝcǝ rus dilindǝ, iki sǝhifǝ hǝcmindǝ
çap edilmişdir. Kolleksiyanı tamamlamaq
naminǝ, bu nömrǝ rus dilindǝn tǝrcümǝ
edildi. 3-cü nömrǝdǝ gedǝn materialların
bir qismi (sǝrhǝd keçişi qaydaları, 17, 18, 22
vǝ 24 iyul 1918-ci il tarixli Hökumǝt qǝrar-
dadları, Torpaq, Ticarǝt vǝ Sǝnaye Nazirliyi
ǝmrlǝri) daha sonra qǝzetin Azǝrbaycan
dilindǝ çap edilǝn versiyasının müxtǝlif
nömrǝlǝrinǝ daxil edildiyindǝn, 3-cü nöm-
rǝdǝn çıxarıldı. 

Bakının alınması haqqında
sǝh. 19. “Qurban bayramı günündǝ Tif-

lis meydanındakı şiǝ mǝscidindǝ Zaqaf-
qaziya şeyxlislamı tǝrǝfindǝn...”: O dövrdǝ
Zaqafqaziya şeyxülislamı Axund Mǝhǝm-
mǝd Pişnamazzadǝdir. 

Bakının süqutu haqqında
sǝh. 20. “Hakim partiyanın orqanın-

dan...”: Burada söhbǝt Rusiya Sosial-De-
mokrat Fǝhlǝ Partiyasından gedir.

Dinc ǝhalinin “qeydinǝ qalanlar”
sǝh. 21. “İ. İ. Ramişvili Bakıdan, Dik-

tatura sǝdri Tyuşkovun...”: Burada söhbǝt
Sentrokaspi Diktaturasından gedir.

sǝh. 23. “Bakinets”: Bu imzanın, Mǝ-
hǝmmǝd Sadiq Axundzadǝyǝ (Aran) mǝx-
sus olduğunu ehtimal edirik. 

Müsǝlman hǝyatından
sǝh. 25. “...Ural oblastının qırğızları öz

qurultaylarında 17 nǝfǝrdǝn ibarǝt Müvǝq-
qǝti Hökumǝt seçmişlǝr.”: Burada söhbǝt
Alaş-Ordanın Qǝrb şöbǝsindǝn gedir.
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“Azərbaycan” qəzetinin 4-cü nömrəsinin 1-ci səhifəsi
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HÖKUMƏT ƏMRLƏRİ

Dövlǝt Müfǝttişliyindǝn 
– Adam Bekiroviç Muxarski avqus-

tun 1-dǝn Dövlǝt kontrolyoru [müfǝt-
tişi] yanında siparişat [xüsusi işlǝr] mǝ-
muru tǝyin   olunur. 

– Miralay [polkovnik] Ənvǝr bǝy Tro-
yanovski sentyabrın 20-dǝn Dövlǝt Mü-
fǝttiş[liy]i İdarǝsinin müvǝqqǝti katibi
tǝyin olunur. 

Dövlǝt müfǝttişi ǝvǝzindǝn 
Maliyyǝ naziri: Ə. b. Əmircanov.

Maarif Nǝzarǝtindǝn 
– Mǝhǝmmǝdbağır bǝy Saleh bǝy

oğlu Şeyxzamanzadǝ sentyabrın 22-
dǝn Maarif Nǝzarǝtindǝ maaşsız xü-
susi siparişat mǝmuru tǝyin olunur. 

– Keçmişdǝ Bakı Fǝhlǝ Vǝkillǝri Şu-
rasının İcraiyyǝ Komitǝsinin olub da, in-
di dövlǝt ixtiyarına keçǝn, Bakıda Pa-
rapet yanındakı mǝtbǝǝxananı idarǝ
etmǝk üçün Oruc Orucov sentyabrın
22-dǝn Maarif Nǝzarǝti tǝrǝfindǝn vǝ-
kil tǝyin olunur. 

Maarif naziri: N. Yusifbǝyov 

Ədliyyǝ Nǝzarǝtindǝn  
– Azad edilirlǝr: 
Gǝncǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsi prokuro-

runun kömǝkçisi Vasili Aleksandroviç
Nekleyeviç – vǝzifǝsindǝn vǝ ümumiy-
yǝtlǝ xidmǝtdǝn, 5 avqust 1918-ci il-
dǝn;

Gǝncǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsi prokuro-
runun kömǝkçisi İlya İvanoviç Varşav-
ski – vǝzifǝsindǝn vǝ ümumiyyǝtlǝ xid-
mǝtdǝn, 10 iyul 1918-ci ildǝn; 

Gǝncǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsi prokuro-
runun kömǝkçisi Dmitri Mixayloviç Çxa-
taraşvili – vǝzifǝsindǝn vǝ ümumiyyǝt-
lǝ xidmǝtdǝn, 27 avqust 1918-ci ildǝn,
hǝr üçü Hökumǝtin 24 iyul 1918-ci il ta-
rixli qǝrarı ǝsasında;

Şamaxı sülh mǝhkǝmǝsi hakiminin
kömǝkçisi Vladimir Vasilyeviç Davıdov-
ski – vǝzifǝsindǝn vǝ ümumiyyǝtlǝ
xidmǝtdǝn, 1 iyul 1918-ci ildǝn, Hö-
kumǝtin 24 iyun 1918-ci il tarixli qǝrarı
ǝsasında;

Zǝngǝzur şöbǝsi sülh hakiminin kö-
mǝkçisi, Zǝngǝzur istintaq sahǝsinin
müdiri Aleksey Aleksandroviç Oçkurov
– vǝzifǝsindǝn vǝ ümumiyyǝtlǝ xid-

Çǝrşǝnbǝ, 25 sentyabr 1918-ci il, nömrǝ 4

Hǝlǝlik hǝftǝdǝ iki dǝfǝ nǝşr olunan siyasi, elmi vǝ iqtisadi türk qǝzetǝsidir
Birinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 18 zilhiccǝ 1336.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ “Azǝrbaycan” sǝhifǝlǝri açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Mǝhǝlli-idarǝ: Gǝncǝ, “Azǝrbaycan” idarǝsi. Tǝk nüsxǝsi 1 rublǝdir. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın 1-dǝk Gǝncǝdǝ 30 rublǝ, aylığı 8 rublǝ; başqa yerlǝr üçün 40 rublǝ, aylığı 10 rublǝ.  
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mǝtdǝn, öz xahişi ǝsasında. 
– Tǝyin edilirlǝr: 
Nuxu sülh şöbǝsinin katibi Mustafa

bǝy Fǝrzǝlibǝyov – Şamaxı sülh şöbǝsi
hakiminin kömǝkçisi, Şamaxı sülh sa-
hǝsinin müdiri;

Nuxu sülh şöbǝsinin hakimi Mö-
hüddin bǝy Şahmalıyev – Gǝncǝ nahi-
yǝ mǝhkǝmǝsindǝ xüsusilǝ mühüm
işlǝr üzrǝ mǝhkǝmǝ müstǝntiqi;

Nuxu sülh şöbǝsinin sülh vasitǝçisi
Şirǝli bǝy Əmircanov – Nuxu sülh şö-
bǝsinin hakimi. 

Ədliyyǝ naziri ǝvǝzi: [Teymur bǝy]
Makinski. 

BAKININ ALINMASI 
HAQQINDA 

Bakıya sǝrnişin nǝqliyyatı hǝlǝlik
işlǝmir. Sǝrnişin qatarları sadǝcǝ Kür-
dǝmirǝ qǝdǝr gedir. Türk-Azǝrbaycan
ordusu üçün hǝr gün 10-15 vaqon ǝr-
zaq göndǝrilir. 22 sentyabrdan etiba-
rǝn xüsusi yüklǝrin, ǝsasǝn çörǝk vǝ
kartofun daşınmasına da başlanmış-
dır. Hǝr gün 2-3 vaqon yüklǝnmǝkdǝ-
dir. 

* * * 
Gürcüstandakı Avstriya-Macarıstan

nümayǝndǝ heyǝtinin rǝhbǝri Baron
fon Frankelşteyn Azǝrbaycanın Gür-
cüstan Hökumǝti yanındakı diploma-
tik nümayǝndǝsi M. Y. Cǝfǝrovu ziya-
rǝt etmiş vǝ Bakının Türk-Azǝrbaycan
ǝsgǝrlǝri tǝrǝfindǝn alınması münasi-
bǝti ilǝ onu şǝxsǝn tǝbrik etmişdir. 

* * * 
M. Y. Cǝfǝrov yenǝ eyni münasi-

bǝtlǝ, Gürcüstan Cümhuriyyǝtinin Baş
Naziri N. N. Jordaniyanın, Xarici İşlǝr
naziri N. V. Ramişvilinin, Nǝqliyyat na-
ziri cǝnab Lordkipanidzenin vǝ elǝcǝ
dǝ Birlǝşmiş Dağlılar İttifaqının sǝdri
T. Çermoyevin tǝbriklǝrini qǝbul et-
mişdir. 

* * * 
Osmanlı Şǝrq Orduları Komandanı

Xǝlil paşa 19 sentyabrda xüsusi qatar-
la Tiflisǝ gǝlmişdir. Xǝlil paşa, onu mü-
şayiǝt edǝnlǝrlǝ birgǝ, 20 sentyabrda
Aleksandropola yola düşmüşdür. 

* * * 
Azǝrbaycanın diplomatik nüma-

yǝndǝsi M. Y. Cǝfǝrov, “Kavkazskoye
slovo” qǝzetinin müxbiri ilǝ söhbǝtin-
dǝ bunları demişdir: 

“Bakıyla teleqraf ǝlaqǝsi hǝlǝ açıl-
madığından, Hökumǝtdǝn heç bir rǝs-
mi xǝbǝr alınmamışdır. Fǝqǝt çox eti-
barlı xüsusi mǝnbǝlǝrdǝn, bǝzi tǝfǝr-
rüatlar haqqında mǝlumat alınmışdır.
Bakıya hücum 14 sentyabrda, sǝhǝr
saat 3-dǝ başlamışdır. Evlǝrǝ, elǝcǝ dǝ
mǝdǝnlǝrǝ ziyan dǝymǝmişdir. Rotşil-
din 4 sisterni yanmış, ancaq yanğının
qarşısı sürǝtlǝ alınmışdır. Heç bir qır-
ğın olmamışdır. Fürsǝtdǝn istifadǝ et-
mǝyǝ çalışan 50 müsǝlman, Ali ko-
manda heyǝtinin ǝmri ilǝ asılmış ya-
xud güllǝlǝnmişdir. Şǝhǝr ǝlǝ keçiril-
mǝzdǝn ǝvvǝl, ermǝnilǝr 80 gǝmiylǝ
dǝnizǝ qaçmış, fǝqǝt ǝrzaq yoxluğu sǝ-
bǝbindǝn, qısa müddǝt sonra geri qa-
yıtmaq mǝcburiyyǝtindǝ qalmışlar.
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“Qars” vǝ “Ərdǝhan” hǝrbi gǝmilǝ-
ri dǝ dǝnizǝ çıxmış, fǝqǝt qısa müddǝt
sonra vasitǝçi göndǝrǝrǝk, onlara ǝr-
zaq verilmǝsini xahiş etmişlǝr. Bu xahi-
şǝ, ǝsir rusları müvafiq sayda ǝsir türk-
lǝrlǝ dǝyişdirmǝk şǝrtiylǝ razılıq veril-
mişdir. Gǝmilǝrǝ ǝrzaq verildikdǝn son-
ra, onlar namǝlum istiqamǝtdǝ uzaq-
laşmışlar. İngilis ǝsgǝrlǝri dǝ gǝmilǝrǝ
minǝrǝk Ənzǝliyǝ yola düşmüşlǝr. Ümu-
miyyǝtlǝ, hǝqiqi ingilislǝr 1200 nǝfǝr-
dǝn çox deyilmiş, qalan kontingent
sindhilǝrdǝn ibarǝtmiş.

Nuri paşa Bakıdadır. 
Bakının şimalındakı sahillǝr türk-

lǝrin ǝlindǝ deyil.”

BAKIDA VƏZİYYƏT 

Bakıdan tǝzǝcǝ gǝlǝn mǝlumatlı
şǝxs, şǝhǝrin Türk-Azǝrbaycan ǝsgǝr-
lǝri tǝrǝfindǝn alınmazdan ǝvvǝlki vǝ
alındıqdan sonrakı vǝziyyǝti haqqında
bunları demişdir: 

Hücum o qǝdǝr ani vǝ sürǝtli bir
şǝkildǝ başladı ki, şǝhǝrin müdafiǝçi-
lǝri 15 sentyabra keçǝn gecǝ panikaya
qapılaraq, ancaq özlǝrini xilas etmǝk
barǝdǝ düşünürdülǝr. İngilislǝr, uduz-
duqlarını görmüş olacaqlar ki, hamı-
dan ǝvvǝl gǝmilǝrǝ minǝrǝk qaçdılar.
Onların ardınca, bütün bu hǝngamǝ-
nin ǝsas baiskarları qaçdılar. Müsǝl-
man ǝsgǝrlǝrinin kiçik bir dǝstǝsi gecǝ
fǝdakarcasına döyüşǝrǝk şǝhǝrǝ girdi.
Əsas qüvvǝlǝr isǝ, dinc ǝhalinin küçǝ
döyüşlǝrindǝn xǝtǝr görmǝsinǝ yol

vermǝmǝk üçün, Ali komandanlığın
tapşırığı ilǝ gecǝ döyüşǝ girmǝdi. Buna
baxmayaraq, şǝhǝrin müdafiǝçilǝrinin
qapıldıqları panika o qǝdǝr güclü idi ki,
hǝtta bu kiçik dǝstǝ qarşısında belǝ,
dǝniz istiqamǝtindǝ çǝkilmǝyǝ başla-
dılar. Digǝr tǝrǝfdǝn bu qorxaqlar, şǝ-
hǝrin dinc müsǝlman ǝhalisinǝ ziyan
vurmağı da yaddan çıxarmır, ǝllǝrinǝ
düşǝni güllǝlǝyir vǝ bǝzi müsǝlman ev-
lǝrini yandırırdılar. Daşnaksaqan qul-
durları üçün xarakteristik olan bu vǝh-
şiliklǝr (Ərzincan, Ərzurum vǝ Qarsı
yada salaq), müǝyyǝn çaxnaşmalara
sǝbǝb oldu, ancaq bu çaxnaşmaların
qarşısı dǝrhal alındı, 100 nǝfǝrǝ qǝdǝr
qarǝtçi isǝ Türk Komandanlığı tǝrǝfin-
dǝn güllǝlǝndi yaxud asıldı. Nizam-in-
tizam yaradıldı vǝ sakitlik dǝrhal bǝrpa
edildi. Tǝcavüzkarlara vǝ qarǝtçilǝrǝ
qarşı amansız olan Nazim bǝyin şǝhǝr
komendantı tǝyin edilmǝsinin dǝ bun-
da böyük rolu var idi. Qarǝt edilǝn mal-
lar geri alınaraq sahiblǝrinǝ qaytarıldı. 

Kritik hǝddǝ çatan ǝrzaq problemi
xeyli yüngüllǝşmişdir. Çörǝyin qiymǝti
20-22 rubldan 5 rubla qǝdǝr düşmüş-
dür. Şollar su kǝmǝrinin fǝaliyyǝti ye-
nidǝn bǝrpa edilmişdir. Şǝhǝr İdarǝsi,
başda idarǝnin rǝhbǝri F. İlyuşkin ol-
maqla, vǝzifǝ başına çağırılmış, ǝskik
idarǝ üzvlǝrinin yerinǝ müvafiq şǝxslǝ-
rin işǝ cǝlb edilmǝsi sǝlahiyyǝti idarǝ-
yǝ verilmiş vǝ ǝrzaq işi dǝ Şǝhǝr İda-
rǝsinin nǝzarǝtinǝ tapşırılmışdır. Azǝr-
baycan Hökumǝtinin qǝrardadıyla, bü-
tün idarǝlǝrǝ öz işlǝrinin başına qayı-
daraq, fǝaliyyǝtlǝrini davam etdirmǝk
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ǝmr edilmişdir. 
Mǝdǝnlǝrdǝ dǝ hǝyat öz qaydasına

düşmüşdür. Mǝdǝnlǝrǝ heç bir ziyan
dǝymǝmişdir. 

“Açıq söz” qǝzeti çıxmağa başla-
mışdır, “Kaspi” qǝzeti dǝ bu yaxınlarda
çıxmağa başlayacaqdır. Baş Nazirin qǝ-
bulunda olan ermǝni nümayǝndǝ hey-
ǝtinǝ, “Şamaxı qaçqınlarına yardım
komitǝsi” tǝşkil etmǝk üçün icazǝ ve-
rilmişdir. Mühasirǝ müddǝtindǝ bu
qaçqınların vǝziyyǝti olduqca acına-
caqlı idi. Mağazalar açıqdır. Fövqǝladǝ
vǝziyyǝt elan edilmişdir vǝ axşam saat
7-dǝn sonra küçǝyǝ çıxmaq qadağan-
dır. 

Xǝzǝr donanmasının komandiri Vos-
kresenski şǝhǝrdǝdir. O, Azǝrbaycanla
donanma arasında sazişǝ gǝlmǝk üçün
Hökumǝtlǝ müzakirǝlǝr aparmaqda-
dır. 

Ərzaq İdarǝsinin binasında xeyli
qǝnd vǝ çay, elǝcǝ dǝ, müǝyyǝn qǝdǝr
un ehtiyatı tapılmışdır. 

Xülasǝ, Bakıda hǝyat normal axa-
rına düşmǝyǝ başlamışdır. 

BAKININ ALINMASI 
TİFLİS MƏTBUATINDA 

Bakının Türk-Azǝrbaycan orduları
tǝrǝfindǝn alınması faktına Tiflis mǝt-
buatı ǝksǝrǝn rǝğbǝtlǝ yanaşmamaq-
dadır. İfrat sol partiyaların orqanları
olan “Trudovoye znamya” (sosialist in-
qilabçılar) vǝ “Borba” (sosialist-demo-
kratlar) bu barǝdǝ xüsusilǝ sǝrt çıxış

etmişdir. 
“Trudovoye znamya” Türk-Azǝrbay-

can ordularını “qaranlıq güclǝr” adlan-
dırır, “Borba” qǝzeti isǝ 169-cu nöm-
rǝsindǝ bunları yazır: 

“Bakının süqutunun acı xǝbǝri gǝ-
lib çatdı. Şǝhǝrin müdafiǝçilǝrinin qǝh-
rǝmanca müqavimǝti, düşmǝnin say-
ca inanılmaz üstünlüyü qarşısında qı-
rıldı. Türk ǝsgǝrlǝrinin sürüsü vǝ Azǝr-
baycan bandaları şǝhǝrǝ soxuldular.
Biz bu sǝtirlǝri yazarkǝn, bǝlkǝ dǝ Ba-
kının küçǝlǝrindǝ amansız qırğınlar
gedir. 

Qoy qǝsbkarlar, Azǝrbaycan paşa-
larının öz paytaxtlarına çevirmǝk qǝ-
rarına gǝldiklǝri şǝhǝri tutduqdan son-
ra, qǝlǝbǝlǝrini öz bildiklǝri kimi qeyd
etsinlǝr. 

Hadisǝlǝrin siyasi qiymǝtinǝ biz hǝ-
lǝ qayıdacağıq. 

Hǝlǝlik sadǝcǝ bunu demǝk istǝyi-
rik: 

Bakının hakimlǝri keçmişdǝ hansı
sǝhvlǝrǝ yol vermiş olursa-olsun, gǝlǝ-
cǝk nǝsillǝr üçün Bakının müdafiǝsi,
parçalara bölünǝn Rusiyanın utanc ta-
rixindǝki az sayda parlaq sǝhifǝdǝn bi-
ri olaraq qalacaqdır. 

Qoy bu gün şǝhǝr, qaliblǝrin ayaq-
ları altında olsun. 

Onların tǝntǝnǝli günlǝri gǝlib ke-
çǝcǝkdir. 

Vǝ o vaxt, Bakı önlǝrindǝki qanlı
meydanda hǝlak olanların boş yerǝ
qurban getmǝdiyi anlaşılacaqdır.”

“Kavkazskoye slovo” (ermǝni bur-
juaziyasının orqanı) bir az ehtiyatlı çı-
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xış edir. Onu, “Bakının dinc ǝhalisinin
vǝ qǝhrǝman müdafiǝçilǝrinin” aqibǝ-
ti maraqlandırır. 

Qǝzet soruşur: 
“Bizim o qǝdǝr çox qorxduğumuz

dǝhşǝt artıq baş vermiş, şǝhǝr dağıntı
vǝ qırğına mǝruz qalmışmı, yoxsa şǝ-
hǝrin indiki hakimlǝrinin siyasi nǝza-
kǝti vǝ insanpǝrvǝrlik duyğuları qalib
gǝlmiş vǝ kǝdǝrli, sonradan düzǝlmǝsi
mümkünsüz hadisǝlǝrin qarşısı alın-
mışmı?

Bakı mǝsǝlǝsinin sülh şǝraitindǝ
hǝllindǝn imtina edǝn Türk-Azǝrbay-
can Komandanlığının, lazımsız şǝrin
qarşısını almaq üçün öz tǝrǝfindǝn hǝr
cür tǝdbiri gördüyü, şǝhǝrdǝ dağıntı
vǝ qırğınlara yol verilmǝdiyi meydana
çıxarsa – buna olan ümidimizi hǝlǝ itir-
mirik – Bakının süqutunun bütün di-
gǝr nǝticǝlǝrini nisbǝtǝn sükunǝtlǝ qar-
şılaya bilǝrik, çünki geri qalan mǝsǝ-
lǝlǝr sonradan düzǝlǝn şeylǝrdir.”

Sadǝcǝ “Qruziya” qǝzeti (gürcü mil-
lǝtçilǝrinin orqanı) Bakının Azǝrbay-
canın ǝlinǝ keçmǝsini rǝğbǝtlǝ qarşıla-
mışdır. Qǝzet yazır: 

“Bu faktın böyük ǝhǝmiyyǝt daşıdı-
ğı hamıya aydındır. Düşmǝn koalisiya-
nın Zaqafqaziya sǝrhǝdlǝri daxilindǝki
axırıncı dayağı – ingilislǝrin Zaqafqazi-
ya xalqlarının taleyinǝ birbaşa müda-
xilǝ edǝcǝklǝrinǝ dair ǝsassız şayiǝ vǝ
ümidlǝri bu vaxta qǝdǝr dǝstǝklǝyǝn
vǝ qidalandıran ingilis-rus qalası ara-
dan qaldırılır. Artıq bu cür fikirlǝrǝ son
qoyuldu vǝ bütün Şǝrqin ǝn böyük sǝ-
naye mǝrkǝzi indi, keçmiş Rusiyanın

bütün ǝrazilǝrini yavaş-yavaş ǝlǝ keçi-
rǝn, Almaniyanın lider olduğu koali-
siyanın nǝzarǝtinǝ keçir. 

Bu fakt, öz növbǝsindǝ, hǝm bütöv-
lükdǝ koalisiyanın maraqları, hǝm dǝ
xüsusi olaraq Bakı nefti ilǝ qidalanan
Gürcüstanın vǝ bütün Zaqafqaziyanın
tǝxirǝsalınmaz vǝ vacib ehtiyacları ba-
xımından çox böyük iqtisadi ǝhǝmiy-
yǝtǝ malikdir. Yanacaq – müasir hǝya-
tın qanıdır. Bu qanın düzgün dövr et-
mǝsi, normal dövlǝt orqanizmi üçün
mütlǝq vacibdir.”

YERLİ XRONİKA 

Sosial Tǝminat vǝ Sǝhiyyǝ nazirinin
ǝmri ilǝ, xolera epidemiyasının qarşı-
sını almaq üçün Bakı quberniyasının
Göyçay qǝsǝbǝsinǝ Gǝncǝ quberniyası
hǝkiminin kömǝkçisi doktor Kuznet-
sov, Gǝncǝ uyezdinin Goranboy-Əh-
mǝdli kǝnd icmasına isǝ Gǝncǝ uyezdi
hǝkimi doktor Zeman ezam edilmişdir. 

* * * 
Avropa müharibǝsinin ǝvvǝlindǝn

etibarǝn, bütün Zaqafqaziyanın sǝr-
hǝdlǝri daxilindǝ müsǝlmanlar vǝ on-
ların ǝmlakına tǝtbiq edilǝn zorakılığın
araşdırılması mǝqsǝdi ilǝ qurulan Föv-
qǝladǝ Tǝhqiqat Komissiyası, sǝdr Ə.
b. Xasmǝmmǝdov, üzvlǝr Novatski,
Mixaylov, Şahmalıyev vǝ Qutvillodan
ibarǝt olan heyǝtlǝ 22 sentyabrda Kür-
dǝmir stansiyasına getmişdir, oradan
isǝ Şamaxı vǝ Göyçaya gedǝcǝkdir. 

* * * 
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Zülqǝdǝrovlar vǝ Qarabǝyovların
ǝmlaklarının dağıdılması ilǝ ǝlaqǝdar
olaraq ilk istintaqı aparmaq vǝzifǝsi
Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsi üzvü P. A. Ju-
kova tapşırılır. 

* * * 
İrǝvan quberniyasından Qazax uyez-

dinǝ yeni bir qaçqın kütlǝsi hǝrǝkǝt et-
mǝkdǝdir. Müsǝlman qaçqınların vǝ-
ziyyǝti çox ağırdır. Tǝcili kömǝk lazım-
dır. 

GƏNCƏ, 
25 SENTYABR 1918 

Azǝrbaycan Hökumǝti üç ayı Gǝn-
cǝdǝ keçirdikdǝn sonra, öz paytaxtına
köçür. 

Bu gün Hökumǝtin keçmiş iqamǝt-
gahını tǝrk edǝrkǝn, Gǝncǝnin Azǝr-
baycan ictimai hǝrǝkatı tarixindǝki ro-
luna qısaca göz atmaq pis olmaz. Çǝtin
sınaqlar dövründǝ Gǝncǝ, taleyin hök-
müylǝ mǝrkǝz olmuş, müstǝqil Azǝr-
baycan ideyası ilk dǝfǝ burada yaran-
mış, Azǝrbaycan Hökumǝtinin qurul-
masıyla bu ideya burada hǝyata keçi-
rilmişdir. Ümumrusiya inqilabının bü-
tün mǝrhǝlǝlǝrindǝ Gǝncǝ ziyalıları
müsǝlmanların siyasi hǝyatında gör-
kǝmli rol oynamış, Gǝncǝ şǝhǝri milli
hǝyatın ǝn vacib hadisǝlǝrinin mey-
dana çıxdığı bir mǝnbǝ olmuşdur. 

Rus inqilabı bütün müsǝlman mǝr-
kǝzlǝrini bolşevik dalğasıyla ǝhatǝ et-
dikdǝ, müsǝlmanların taleyinǝ yad ün-
sürlǝr hakim olaraq, onları zorakılığa

mǝruz qoyduqda vǝ milli mǝnliklǝrini
ǝzdikdǝ, Gǝncǝ, müsǝlmanların yega-
nǝ mǝdǝni-siyasi bazası olaraq qaldı.
Cǝbhǝdǝn axın-axın gǝlǝn düşmǝn fǝ-
rarilǝrindǝn vǝ Bakı istiqamǝtindǝn
gǝlǝn bolşevizmdǝn doğma yurdları
mǝhdud imkanlarla müdafiǝ etmǝyǝ
mǝhz Gǝncǝdǝn başlandı. Osmanlı
İmperiyasının övladları Azǝrbaycan
dövlǝtçiliyinin doğulduğu bu yerǝ –
millǝtimizin kömǝyinǝ gǝlǝnǝ qǝdǝr
tǝslim olmamaq vǝ o bazanı qoruyub
saxlamaq, Gǝncǝ vǝ onun rǝhbǝrlǝ-
rinǝ böyük sǝylǝr vǝ vǝsaitlǝr hesa-
bına başa gǝlmişdir. 

Gǝncǝnin vǝ onun rǝhbǝr ziyalıla-
rının rolu, Azǝrbaycan dövlǝtçiliyi ta-
rixindǝ ǝn parlaq sǝhifǝlǝri tutacaqdır.
Ölkǝ, öz siyasi hǝyatının yeni bir era-
sına qǝdǝm qoyarkǝn, millǝtin ictimai
vǝ siyasi inkişafı baxımından ǝn ǝlve-
rişli zǝmini Gǝncǝdǝ tapacaqdır vǝ
ümid edirik ki, Gǝncǝ ziyalıları böyük
ümumxalq işini yenǝ ǝvvǝlki kimi mü-
vǝffǝqiyyǝtlǝ davam etdirǝcǝklǝr. Ümid
edirik ki, Azǝrbaycan Hökumǝti Gǝn-
cǝni tǝrk edǝrkǝn, zǝngin quberniya-
sıyla birgǝ Gǝncǝnin ictimai vǝ iqtisadi
hǝyatının yenǝ ǝvvǝlki kimi sürǝtlǝ in-
kişaf etmǝsi üçün lazım gǝlǝn hǝr şeyi
edǝcǝkdir. 

TÜRKİYƏDƏ 

Kabinetin yeni üzvlǝri 
Bu günlǝrdǝ Nazirlǝr Kabinetinǝ

yeni üzvlǝr daxil olmuşdur: 
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İsmayıl Canbulat bǝy – Daxili İşlǝr
naziri;

Doktor Nazim bǝy – Xalq Maarifi
naziri;

Kamal bǝy – Ərzaq naziri. 
Yeni Daxili İşlǝr naziri daha ǝvvǝl

eyni nazirlikdǝ işlǝmiş, sonra Stokhol-
ma sǝfir olaraq göndǝrilmişdir. Doktor
Nazim bǝy vǝ Kamal bǝy “İttihad vǝ
Tǝrǝqqi” partiyasının görkǝmli üzvlǝri-
dir vǝ Türkiyǝdǝ baş tutan çevrilişdǝ
çox böyük rol oynamışlar. 

Son vaxtlarda ǝrzaq mǝsǝlǝsi Türki-
yǝdǝ xüsusilǝ diqqǝt mǝrkǝzinǝ gǝl-
mǝkdǝdir. 

* * * 
“Ati” qǝzeti türk ictimai rǝyinin tǝ-

lǝb etdiyi müharibǝ hǝdǝflǝrini aşa-
ğıdakı kimi vermişdir: 

1. Düşmǝn tǝrǝfindǝn işğal edilǝn
Suriya, Fǝlǝstin vǝ Mesopotamiyanın
Türkiyǝyǝ qaytarılması. 

2. Misirdǝ Türkiyǝnin hakimiyyǝti-
nin bǝrpa edilmǝsi. 

3. İngilislǝrin İrandan qovulması vǝ
İranın müstǝqilliyi. 

4. Qara dǝniz türk dǝnizi olmalı vǝ
Qara dǝniz hövzǝsindǝki dövlǝtlǝr Tür-
kiyǝnin himayǝsi altına keçmǝlidir. Azǝr-
baycan vǝ Krım üçün Türkiyǝ şahzadǝ-
lǝri, Gürcüstan üçün Almaniya şahza-
dǝsi vǝ Ermǝnistan üçün Avstriya Bö-
yük Hersoqu ǝn yaxşı qǝyyumlar ola
bilǝr. 

5. Bolqarıstan Şimali Dobrucanı ala
bilǝr, ancaq Türkiyǝdǝn qopardığı tor-
paqları geri qaytarmalıdır. Konstansa
vǝ Dǝdǝağac sǝrbǝst limanlar olmalı-

dır. 
6. Tripoli, Kirenaika vǝ Dodekanes

Sultana qaytarılmadan, Avstriya Şimali
İtaliyanı boşaltmamalıdır. 

7. Müttǝfiqlǝrimiz eyni qayda ilǝ
adaların, o cümlǝdǝn Kritin Türkiyǝyǝ
qaytarılmasını tǝminat altına almalı-
dır. 

8. Türkiyǝyǝ ǝrzaq göndǝrilmǝsi işi,
Almaniyaya ǝrzaq göndǝrilmǝsi ilǝ ey-
ni qaydada olmalıdır. 

GÜRCÜSTANIN 
MÜSTƏQİLLİYİ 

Tiflis qǝzetlǝri xǝbǝr verir: 
Gürcüstan Hökumǝti Berlindǝn,

A. İ. Çxenkelidǝn aşağıdakı mǝzmunda
teleqram almışdır: 

“6 sentyabrda Rusiya ilǝ Almaniya-
nın qarşılıqlı ratifikasiyaları ilǝ müstǝ-
qilliyimizin tanınması faktı gerçǝklǝş-
mişdir. Tǝbrik edirǝm. Bizim qonşula-
rımızın da eyni aqibǝti paylaşması uğ-
runda göstǝrdiyim bütün sǝylǝr nǝti-
cǝsiz qalmışdır.” 

KRIMDA

Ukrayna ilǝ Krım arasındakı qarşı-
lıqlı münasibǝtlǝrdǝ gözlǝnilǝn dǝyi-
şikliklǝ ǝlaqǝdar olaraq, Krım Nazirliyi
tam heyǝtdǝ hakimiyyǝtdǝn çǝkilir.
Keçmiş Dövlǝt Duması üzvünün sǝdr-
liyi ilǝ yeni bir Nazirliyin qurulması eh-
timal edilir. Rǝsmi xǝbǝrlǝrǝ görǝ, Sim-
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feropolda Krım Hökumǝtinin nüma-
yǝndǝlǝri ilǝ Kiyevdǝn gǝlǝn alman
heyǝtinin görüşü baş tutmuşdur. Yaxın
vaxtda Krımla Ukrayna Hökumǝti ara-
sında müzakirǝlǝr başlayacaqdır. 

* * * 
“Kiyevskaya mısl”ın verdiyi mǝlu-

mata görǝ, iyul ayında Don vilayǝtin-
dǝn Ukrayna vǝ Krıma 25 milyon rubl
dǝyǝrindǝ mal aparılmışdır. 

TÜRKÜSTANDA 

“İzvestiya” qǝzeti “Taşkentskaya qa-
zeta”ya ǝsasǝn xǝbǝr verir ki, ǝvvǝllǝr
zǝngin olan Xivǝ indi quldur dǝstǝlǝri
tǝrǝfindǝn tamamilǝ qarǝt edilmişdir.
Aleksandrovskda Xivǝdǝn gǝlmiş çoxlu
qaçqın var. 

Qǝzetlǝr Türküstandakı vǝziyyǝt ba-
rǝdǝ xǝbǝr verirlǝr ki, Mǝrv Sovet qo-
şunları tǝrǝfindǝn tutulmuşdur. Sǝmǝr-
qǝnd yaxınlığında ingilislǝrin vǝ ağ-
qvardiyaçıların ǝsas düşǝrgǝsi yerlǝşir
vǝ orada döyüşlǝr gedir. Şirvan yaxın-
lığında 1000 ingilis var, onların çoxu
İran vǝ Əfqanıstandan gǝtirilǝn sindhi-
lǝrdir. Ordular hǝrǝkǝtǝ hazır vǝziyyǝt-
dǝdir. Türküstanda xalq tamamilǝ So-
vet Hökumǝtinin tǝrǝfindǝdir, hǝtta
Buxara ǝmiri belǝ bolşeviklǝri dǝstǝk-
lǝyir vǝ bolşevik komissarı ǝmir üzǝ-
rindǝ böyük nüfuza malikdir. Bǝylǝr
ǝmirǝ itaǝt etmǝkdǝn boyun qaçırdıq-
ları üçün ǝmir Sovet Hökumǝti ilǝ ra-
zılığa gǝlmǝk mǝcburiyyǝtindǝ qalır. 

YERİ GƏLMİŞKƏN 

“Azǝrbaycan”ın birinci nömrǝsin-
dǝ, Avropa müharibǝsinin ǝvvǝlindǝn
etibarǝn Zaqafqaziyanın müsǝlman xal-
qının mǝruz qaldığı zorakılıqların araş-
dırılması vǝ bu ǝhaliyǝ vurulan ziyanın
ölçüsünün müǝyyǝnlǝşdirilmǝsi üçün
Fövqǝladǝ Tǝhqiqat Komissiyasının ya-
radılması haqqında Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti Hökumǝtinin qǝrarı çap edil-
mişdir. Qǝzetin eyni nömrǝsindǝ xǝbǝr
verilir ki, İrǝvan quberniyası müsǝlman-
larının vǝziyyǝti tǝsǝvvür edilmǝyǝcǝk
dǝrǝcǝdǝ ağırdır: cari ilin aprel ayının
axırına qǝdǝr dağıdılan müsǝlman
kǝndlǝrinin sayı 199-a çatmışdır, bu
kǝndlǝrin ǝhalisi olan 135 min nǝfǝr
isǝ ermǝnilǝr tǝrǝfindǝn qǝtl edilmiş
vǝ aclıqdan ölmüş, qismǝn dǝ türk ǝs-
gǝrlǝrinin nǝzarǝtindǝ olan yerlǝrǝ
qaçmışdır. 

Zaqafqaziyadakı vǝziyyǝtdǝn xǝbǝr-
siz olan hǝr hansı bir oxucu, bu sǝtirlǝ-
ri oxuyarkǝn heyrǝt edǝ bilǝr. Mǝtbu-
atda, xüsusilǝ dǝ xarici mǝtbuatda sis-
tematik bir şǝkildǝ hǝr gün elan edi-
lirdi ki, müsǝlmanlar mǝzlum vǝ mü-
dafiǝsiz xristian xalq – ermǝnilǝr üzǝ-
rindǝ zorakılıq edirlǝr, fǝqǝt indi bir-
dǝn-birǝ meydana çıxır ki, müsǝlman-
lar ermǝnilǝr üzǝrindǝ zorakılığa yol
vermǝmiş, bunun tǝrsi olmuşdur. 

Zaqafqaziya xalqlarının hǝyatına
bǝlǝd olmayanlar üçün bu hadisǝlǝr
heç bir xüsusi mǝna kǝsb etmir vǝ er-
mǝnilǝrin siyasi hǝyatında rǝhbǝr ro-
lunu oynayan “Daşnaksutyun” parti-
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yasının Zaqafqaziya müsǝlmanları ba-
rǝsindǝ güddüyü siyasǝtin mǝntiqli bir
nǝticǝsidir. “Daşnaksutyun”un Zaqaf-
qaziya müsǝlmanları barǝsindǝ siya-
sǝti hǝmişǝ açıq-aşkar düşmǝncǝ vǝ
aqressiv olmuşdur. 

“Bu günǝ qǝdǝr sahib olduğumuz
sosial-mǝnǝvi dǝyǝrlǝr öylǝ bir şǝkildǝ
idi ki, qonşularımız olan müsǝlman-
lardan ayrı, qapalı bir hǝyat yaşayırdıq
vǝ öz aramızda dostluq, yaxın qonşu-
luq ǝlaqǝlǝrini qurmağa çalışmırdıq.
Ziyalılarımız, xüsusǝn dǝ bizim milli si-
yasǝtimizin başında dayananlar, xalqı-
mızın içindǝ, kütlǝnin arasında türk-
lǝrǝ, müsǝlman xalqlara düşmǝncǝ
münasibǝt yaratmaq üçün çox sǝy
göstǝrmiş, onlara münasibǝtdǝ aqres-
siv siyasǝt güdmüşdür.”

Bu sǝtirlǝri tanınmış ermǝni qǝzeti
“Mşak” özünün pasxa nömrǝsindǝ yaz-
mışdır. 

Bu, bizim dǝ fikirlǝrimizi tǝsdiq
edǝn, olduqca qiymǝtli bir etirafdır. 

Zaqafqaziyanın müsǝlman xalqına
qarşı aqressiv siyasǝt güdmǝk, onunla
düşmǝn olmaq üçün ermǝnilǝrin nǝ
kimi ǝsasları var idi? Bǝlkǝ, bu diyarın
iqtisadi hǝyatında müsǝlmanların lider
rolunda olması, onların iqtisadi üstün-
lüyü, ermǝnilǝri kölǝ etmǝk sǝylǝri,
dǝnizdǝn-dǝnizǝ Böyük Ermǝnistanın
qurulmasına mane olmaq cǝhdlǝri?
Qǝtiyyǝn yox. Ermǝni xalqı çoxdan bǝ-
ridir ki, rus çarlarının xüsusi fǝrmanın-
dan istifadǝ edirdi. Bu, başa düşülǝn
idi. Müsǝlman Şǝrqin üzǝrinǝ hücuma
keçǝrkǝn çarizm, ermǝnilǝri öz tǝbii

müttǝfiqi olaraq görürdü. Rus himayǝ-
si altında ermǝnilǝr iqtisadi cǝhǝtdǝn
böyüyür, mǝdǝni baxımdan möhkǝm-
lǝnir, tǝşkilatlanırdılar. Özlǝrini kifayǝt
qǝdǝr güclü hiss etdikdǝ, daşnaksa-
qanlar nǝzǝrlǝrini Türkiyǝ Ermǝnista-
nına çevirdilǝr vǝ Türkiyǝ ermǝnilǝri-
nin müstǝqilliyinǝ nail olmaq mǝqsǝdi
ilǝ onlara aktiv bir şǝkildǝ kömǝk et-
mǝyǝ başladılar. Avropa dövlǝtlǝri
“xristian ǝhalinin qorunması” bǝhanǝ-
si ilǝ Türkiyǝnin daxili işlǝrinǝ qarışdı-
ğından, ermǝnilǝr öz mǝqsǝdlǝrinǝ
asanlıqla çatırdılar. Türklǝrǝ qarşı bu
zǝmindǝ yaranan düşmǝncǝ münasi-
bǝt, türklǝrlǝ eyni xalqı tǝşkil edǝn Za-
qafqaziya müsǝlmanlarına da şamil
edildi. İrǝvan, Gǝncǝ xanlıqlarının vǝ
digǝr xanlıqların Rusiya İmperiyasına
birlǝşdirilmǝsindǝn sonra, Zaqafqazi-
ya müsǝlmanları siyasi sǝbǝblǝrdǝn
bǝrarbǝrhüquqlu vǝtǝndaş statusu
qazana bilmǝmişdilǝr. Müsǝlmanlara
tǝtbiq edilǝn hüquqi mǝhdudiyyǝtlǝr
çox yaxşı mǝlumdur vǝ bu barǝdǝ ge-
niş danışmağa dǝymǝz. Digǝr tǝrǝf-
dǝn, müsǝlmanlar arasında maariflǝn-
mǝnin yayılması da mümkün olan bü-
tün vasitǝlǝrlǝ ǝngǝllǝnirdi. Müsǝlman-
lar arasında hǝr cür tǝşkilatlanma,
hǝtta maarifçilik fǝaliyyǝti cǝhdlǝri
separatizm vǝ panislamizm tǝzahürlǝ-
ri kimi qiymǝtlǝndirilirdi ki, hǝmin o
daşnaksaqanların bu işdǝ rolu az de-
yildi. İqtisadi cǝhǝtdǝn zǝif, sıxışdırıl-
mış, ikinci sort vǝtǝndaş olan vǝ kafi
dǝrǝcǝdǝ intellektual gücǝ dǝ malik
olmayan Zaqafqaziya müsǝlmanları,
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bu diyarın hǝyatında heç bir rol oy-
namırdılar vǝ ermǝnilǝrin Böyük Er-
mǝnistan qurmaq xülyasını hǝyata ke-
çirmǝk cǝhdlǝrinǝ, istǝsǝlǝr belǝ, ma-
ne ola bilmǝzdilǝr.

Türkiyǝnin, Avropa müharibǝsindǝ
iştirak etmǝk qǝrarını daşnaksaqanlar
öz xülyalarını yaxın vaxtda hǝyata ke-
çirmǝk fürsǝti kimi qiymǝtlǝndirirdilǝr.
Fǝqǝt Böyük Ermǝnistanın yaradılması
üçün, etnik baxımdan “tǝmiz” bir ǝra-
zinin yaradılması lazım idi. Vǝ böylǝlik-
lǝ, ǝvvǝlcǝ Qars şǝhǝrindǝ vǝ vilayǝ-
tindǝ, sonra rusların Anadolu torpaq-
larının dǝrinliklǝrinǝ doğru irǝlilǝmǝsi
ilǝ Türkiyǝnin digǝr yerlǝrindǝ dǝ mü-
sǝlman ǝhaliyǝ zülmlǝr başladı. Ermǝ-
nilǝrin Ərzincan, Ərzurum, Qars vǝ di-
gǝr yerlǝrdǝ törǝtdiklǝri, bu yerlǝrǝ
doğru hǝrǝkǝt edǝn türk ǝsgǝrlǝrinin
şahid olduqları vǝhşiliklǝrǝ baxaraq,
bu zülmlǝrin xarakteri vǝ ölçüsü haq-
qında bir tǝsǝvvürǝ malik olmaq müm-
kündür. 

Rus ordusunun çǝkilmǝsi ilǝ ermǝ-
nilǝrin ayaqları altından torpaq qaç-
dıqda, daşnaksaqanların Zaqafqaziya
müsǝlmanları barǝsindǝki siyasǝtini
nǝzǝrdǝn keçirǝcǝklǝri, onlarla meh-
riban qonşuluq ǝlaqǝlǝri yaratmağa
çalışacaqları gözlǝnilǝ bilǝrdi. Bunun
yerinǝ, onlar, ǝvvǝlki siyasǝtlǝrini da-
vam etdirirlǝr. Ruslar getdi, fǝqǝt ingi-
lislǝr ǝl uzatsan çatacaq mǝsafǝdǝdir.
Ermǝni hǝrbi birliklǝri cǝbhǝyǝ get-
mǝk yerinǝ, İrǝvan quberniyasının sǝr-
hǝdlǝrindǝ qalır vǝ yüzlǝrcǝ müsǝl-
man kǝndini top atǝşlǝri ilǝ dağıdırlar.

Yeri gǝlmişkǝn, zorla boşaldılan ǝra-
zilǝrǝ qaçqın ermǝnilǝr yerlǝşdirilir.
Böyük bir uyezd olan Sürmǝli uyezdi
müsǝlmanlardan tǝmizlǝnir. Naxçıvan
şǝhǝri dağıdılır. Bakı şǝhǝrindǝ, öz
dǝhşǝtinǝ görǝ bu günǝ qǝdǝr mǝlum
olanların hamısını geridǝ qoyan, bö-
yük bir müsǝlman qırğını baş verir.
Partiya mǝnsubiyyǝtinǝ vǝ sosial vǝ-
ziyyǝtinǝ fǝrq qoyulmadan 6 mindǝn
çox müsǝlman öldürülür, uşaqlar vǝ
qadınlar qǝtl edilir, bütöv mǝhǝllǝlǝr
yandırılır. Şamaxı uyezdinǝ “cǝzalan-
dırıcı” dǝstǝlǝr göndǝrilir, Şamaxı şǝ-
hǝri vǝ onlarla kǝnd oddan vǝ qılınc-
dan keçirilir, ǝhalisi qırılır. Eyni zorakı-
lıqlar Bakı quberniyasının başqa yer-
lǝrindǝ dǝ baş verir. Bütün bunlarla
eyni vaxtda, daşnaksaqanlar dünyanın
hǝr yerinǝ ermǝnilǝrin müsǝlmanlar
tǝrǝfindǝn qǝtl edildiklǝri barǝdǝ tele-
qramlar göndǝrirlǝr. Hǝtta son anda,
cǝnab Gegeçkori vǝ K-o ucbatından öz
hǝrbi qüvvǝlǝrini yaratmağa imkan
tapmayan Zaqafqaziya müsǝlmanları-
nın müdafiǝsinǝ onların qardaşları
olan türklǝr gǝldikdǝ belǝ, daşnaksa-
qanlar çılğın bir korluqla, heç cürǝ sa-
kitlǝşǝ bilmirdilǝr. Hǝlǝ onu demirik ki,
Azǝrbaycanı öz paytaxtından – Bakı-
dan mǝhrum etmǝk üçün ǝllǝrindǝn
gǝlǝni etmişdilǝr. Azǝrbaycana mǝxsus
olduğu ermǝnilǝrin heç bir siyasi xadi-
mi tǝrǝfindǝn şübhǝ altına alınmayan
torpaqlarda “Qarabağ (Şuşa) Respub-
likası”nı qurur, Azǝrbaycanın mübahi-
sǝ predmeti olmayan digǝr torpaqla-
rına qarşı da iddialar irǝli sürür vǝ bu
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iddialarını bǝzi ǝmǝli işlǝrlǝ möhkǝm-
lǝndirirdilǝr. Silah gǝzdirmǝyǝ gücü
çatan ermǝnilǝr sǝfǝrbǝr edilir vǝ mü-
ǝyyǝn mǝntǝqǝlǝrdǝ toplaşırdılar ki,
türklǝr Bakı önlǝrindǝ müvǝffǝqiyyǝt
qazana bilmǝsǝlǝr, müsǝlman ǝhalinin
üstünǝ hücuma keçsinlǝr. 

Daşnaksaqanların ǝsas iddia obyek-
ti olan Bakını itirdiklǝri vǝ qǝdim mü-
sǝlman xanlığının mǝrkǝzi olan İrǝvan
şǝhǝrinin – müsǝlmanlardan tamami-
lǝ “tǝmizlǝnmişdir” – ürǝk ağrısı ilǝ er-
mǝnilǝrǝ güzǝştǝ gedildiyi indiki vaxt-
da, daşnaksaqanlar – onlar üçün nǝ
qǝdǝr çǝtin olsa da – Zaqafqaziya mü-
sǝlmanları ilǝ düşmǝnçiliklǝrini unut-
malı, müsǝlmanlarla mehriban qonşu-
luq ǝlaqǝlǝri yaratmağa çalışmalı, iki
qonşu xalq arasında narazılığa sǝbǝb
ola bilǝcǝk bütün hǝrǝkǝtlǝrdǝn uzaq
durmalıdırlar. Bu iki xalqın bir çox or-
taq marağı var vǝ son vaxtların kǝdǝrli
hadisǝlǝrinin açdığı yaraları sağaltmaq
üçün hǝr ikisi dǝ xeyli sǝy göstǝrmǝli-
dir. 

T. M.

YERİNİ BULMUŞ 
ARZULAR 

Əvǝt, bu gün Azǝrbaycan sǝrbǝst,
fǝqǝt fikrǝn vǝ ruhǝn türk olaraq sǝr-
bǝst bulunur. 

1811 sǝnǝlǝrinǝ qǝdǝr müstǝqil
yaşamaqda olan Bakı, Şirvan, Qara-
bağ, Şǝki, Gǝncǝ, İrǝvan xanlıqları ar-

tıq şimaldan cǝnuba tǝrǝf irǝlilǝmǝk-
dǝ olan rusların ǝsakiri-istilakaranǝsi
[istilaçı orduları] qarşısında birǝr-birǝr
süqut etmǝyǝ başlayırlardı. Tǝkrar Ba-
kını indi düşmǝnlǝrindǝn xilas etmǝk
üçün türklüyün hamiyi-ǝzǝmi [ǝn bö-
yük himayǝçisi] bulunan vǝ yeganǝ müs-
tǝqil yaşayan Osmanlı qardaşlarımız
bu gün qardaşlıq ǝlini biz Azǝrbaycan
türklǝrinǝ uzatmışlardır. Yenǝ Azǝr-
baycanın sǝrbǝst fikirli qǝhrǝman öv-
ladları ǝsrlǝrcǝ bundan ǝvvǝl açılmış
tarixlǝrinin sǝhifǝlǝrinǝ tǝkrar bir qaç
dǝnǝ şan vǝ şǝrǝf sǝhifǝlǝri ǝlavǝ et-
mǝk uğrunda çalışırlar. Bu münasibǝt-
lǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi qarelǝrinǝ
[oxucularına] Azǝrbaycan türklǝrinin
kǝndi istiqlaliyyǝtlǝri uğrunda keçmiş-
dǝ nǝ qǝdǝr fǝdakarlıq ibraz etmiş
[göstǝrmiş] olduqlarını göstǝrǝn bir qaç
tarixi misal ǝrz etmǝyi münasib gör-
düm. 

1721 sǝnǝsinǝ qǝdǝr hǝmǝn süku-
nǝt içǝrisindǝ yaşamaqda olan Qafqa-
ziyaya ilk ixtilal qığılcımları bu vaxt-
larda Dağıstanın bǝyi bulunan Davu-
dun İran şahına qarşı qiyam etmǝsi ilǝ
atılmış oldu. Zira mumaileyh [adı çǝ-
kilǝn şǝxs] o vaxtlar İrana tabe bulunan
Şamaxı xanlığına girmiş vǝ orada tǝlǝf
etdiyi bir çoxları arasında rus tacirlǝ-
rindǝn dǝ bir çoxunu tǝlǝf etmişdi.
Bundan son dǝrǝcǝ qorxuya vǝ hǝyǝ-
cana düşmüş olan şah, Rusiya çarı bu-
lunan Petronun şiddǝti-qeyzini tǝski-
nǝ [qǝzǝbinin şiddǝtini azaltmağa] çalı-
şaraq, kǝndisinǝ bir çox hǝdiyyǝ vǝ im-
tiyazlar vermişdi. Böylǝcǝ, xarici düş-
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mǝndǝn kǝndisini saxlaya bilmişsǝ dǝ,
fǝqǝt İranın daxili bir qaç sǝnǝlǝr ehti-
rasat alovlarına qapılmışdı. 1722 sǝnǝ-
lǝrindǝ, İran taxtının qasibi bulunan
[İran taxtını qǝsb edǝn] Şah Hüseynin
taxtından süqutuna vǝ mǝşru [qanuni]
olan haqqı-hökmdarisini [hökmdarlıq
haqqını] istirdad etmǝsindǝ [geri alma-
sında] Tǝhmasibi-Saniyǝ [II Tǝhmasibǝ]
müavinǝti-feiliyyǝdǝ [ǝmǝli yardımda]
bulunmağı vǝsilǝ ittixaz edǝrǝk [bǝha-
nǝ göstǝrǝrǝk], Dǝli Petro kǝndi ǝsaki-
rini [ǝsgǝrlǝrini] Terek vadilǝrinǝ vǝ Da-
ğıstana sövq etmişdi. Bu sayǝdǝ İran
taxtına cülus etmiş olan Şah Tǝhmasib
mükafat olaraq Dǝrbǝnd vǝ Bakı şǝ-
hǝrlǝrini, Xǝzǝr dǝnizi sahillǝrindǝki
bütün ǝraziyi-aidǝsi ilǝ [ǝlaqǝdar ǝrazi-
lǝrlǝ] ilk dǝfǝ vǝ ǝbǝdi olaraq Dǝli Pet-
ronun tǝhti-idarǝsinǝ [hakimiyyǝti altı-
na] tǝrk edirdi. Bu o qǝdǝr ağılsızca-
sına vǝ xainanǝ bir hǝrǝkǝt idi ki, şah
kǝndisi dǝxi bunun fǝrqinǝ vardı, fǝqǝt
artıq iş olub bitmişdi. Şahın bu hǝrǝ-
kǝti İran vǝ xüsusilǝ Bakı vǝ Dǝrbǝnd
şǝhǝrlǝri ǝhalisini son dǝrǝcǝ hiddǝt-
lǝndirmişdi. Bu arada İran sǝrdarı bu-
lunan Nadir Əfşarı bir sǝfǝr ǝsnasında
ǝhali vǝ ǝsakir [ǝsgǝrlǝr] hökmdarlığa
intixab etmişlǝr [seçmişlǝr] vǝ bir mü-
haribǝ sonunda 1735-dǝ Gǝncǝdǝ ya-
pılan bir müahidǝ mövcibincǝ [sazişǝ
uyğun olaraq] Rusiya Bakıdan vǝ Dǝr-
bǝnddǝn sǝrfi-nǝzǝr edirdi [vaz keçir-
di]. Bu hal bir qǝdǝr davam etdi. Fǝqǝt
1795-dǝ Gürcüstanı iranlılardan xilas
etmǝk üçün göndǝrilǝn Rusiya ǝsakiri
bir tǝrǝfdǝn Tiflisǝ girir vǝ digǝr tǝrǝf-

dǝn general Zubov Xǝzǝr dǝnizi sa-
hillǝri ilǝ vǝ general Bulqakov isǝ dağ
yolları ilǝ Dǝrbǝndǝ tǝrǝf irǝlilǝyirdi.
Tǝbii idi ki, kiçik Dǝrbǝnd şǝhǝri kǝndi
başına rusları dǝf edǝmmǝyǝcǝkdi.
Şǝhǝr az sürǝn, fǝqǝt qǝhrǝmananǝ
bir müdafiǝdǝn sonra süqut etdi. Bu-
nu mütǝaqib dǝ [bunun ardınca da]
Quba vǝ Bakı qalaları işğal olundu.
Sonraları Bakı, Gǝncǝ, Şǝki, Qarabağ
vǝ Şirvan xanlıqları 1803-1806 sǝnǝlǝ-
ri zǝrfindǝ mütǝǝddid dǝfǝlǝr [bir neçǝ
dǝfǝ] ruslara qarşı qiyam ilǝ tǝkrar is-
tiqlaliyyǝtlǝrini istirdad etmǝyǝ [geri
almağa] qalxışmışlarsa da, fǝqǝt pǝk
qanlı çarpışma dövrǝlǝri keçirdikdǝn
sonra, nǝticǝdǝ nisbǝt qǝbul edǝm-
mǝyǝcǝk dǝrǝcǝdǝ qüvvǝtli olan rus
ǝsgǝrlǝri tǝrǝfindǝn şiddǝtlǝrlǝ yatış-
dırılmışdı. Fǝqǝt pǝk zahiri olan bu
asayiş çox sürmǝdi. Rusların mǝmlǝ-
kǝtlǝrinǝ gǝlib yerlǝşmǝlǝrin[i] çǝkǝm-
mǝyǝn Qafqaziyanın cǝngavǝr oğulları
kǝndi hürriyyǝtlǝrini mǝmlǝkǝtlǝrinin
yüksǝk şahiqǝlǝrindǝ [dağ zirvǝlǝrindǝ]
mühafizǝ etmǝyǝ qǝrar vermişlǝr vǝ
oralarına çǝkilǝrǝk fürsǝt bǝklǝyirlǝr-
di. Bu aralıq bir az sükunpǝzir olmuş
[sükunǝt tapmış] Qafqaziya 1808 sǝnǝ-
lǝrindǝ Rusiya ilǝ Türkiyǝ arasında
başlayan müharibǝ dolayısıyla tǝkrar
ixtilal atǝşlǝri içǝrisindǝ yanırdı. Xüsu-
silǝ o zaman ruslardan qeyri-mǝmnu-
nü mütǝhǝyyic [qeyri-mǝmnun vǝ hǝyǝ-
canlanmış] bulunan Qarabağ mahalın-
da asayişin pozulmamasına diqqǝt et-
mǝk rusların ǝn müqtǝdir vǝ ǝn atǝşin
bir ǝsgǝri olan kapitan Kotlyarevskinin
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yǝdi-iqtidarına [müqtǝdir ǝlinǝ] buraxıl-
mışdı. Mumaileyh [adı çǝkilǝn şǝxs] it-
tixaz etdiyi tǝdabiri-şǝdidǝ [gördüyü
sǝrt tǝdbirlǝr] sayǝsindǝ sükunǝtin mü-
hafizǝsinǝ bir qǝdǝr müvǝffǝq oldusa
da, fǝqǝt 1811-dǝ birdǝn-birǝ Qaraba-
ğın hǝr guşǝsini şuriş vǝ qǝlǝyan [qov-
ğa vǝ qalmaqal] bürüdü. Bu isǝ bu dǝfǝ
miralay (polkovnik) rütbǝsi almış olan
Kotlyarevskinin hiddǝtini mövcib [hid-
dǝtinǝ sǝbǝb] olduğundan, insaniyyǝtǝ
müğayir [zidd] pǝk qanlı vǝ vǝhşi bir
surǝtdǝ şu qiyamı yatışdırdı. Qafqaziya
müsǝlmanları kǝndilǝrindǝn pǝk ziya-
dǝ qüvvǝtli olan ruslarla bu qǝdǝr sǝ-
nǝ çarpışma nǝticǝsindǝ büsbütün
yorğun düşmüşlǝr vǝ mǝmlǝkǝt dǝ
başdan-başa bir xarabazar halına gǝl-
mişdi. 

İştǝ bu üsyanlar, bu qiyamlar vǝ
Qafqaziya xanlıqlarının, bǝyliklǝrinin
hǝr bir fürsǝtdǝn istifadǝ edǝrǝk qǝlǝ-
yanları bu yerlǝrin heç bir vaxt tama-
milǝ bir rus mǝmlǝkǝti olmağa müs-
tǝid [uyğun] olmadığını sǝrahǝtǝn [açıq-
ca] göstǝrmǝkdǝdir. Əhali heç bir vaxt
ruslara tǝrǝfdar olammaz bir halǝti-
ruhiyyǝdǝ buluna gǝlmişlǝrdir. Demǝk
Qafqaziya müsǝlmanlarının bu vaxta
qǝdǝr sükut etmǝlǝri yalnız rusların
keçmişdǝ kǝndilǝrinǝ qarşı istemal et-
diklǝri şiddǝt vǝ vǝhşǝtlǝrini tamamilǝ
unutmadıqlarından irǝli gǝlir. Fǝqǝt
şimdi artıq sabiq Rusiyanın şövkǝt vǝ
ǝzǝmǝtindǝn ǝsǝr belǝ qalmamış. Şim-
di artıq daimi bir şiddǝt vǝ tǝzyiq sǝ-
bǝbilǝ qǝlblǝrinin ǝn dǝrin, ǝn mü-
qǝddǝs guşǝlǝrindǝ oxşayaraq bǝslǝ-

diklǝri milliyyǝt hislǝrini pǝk yüksǝk-
dǝn coşqun vǝ daşqın fǝryadlarla alǝ-
mǝ qarşı söylǝmǝyǝ imkan bulmuşlar-
dır. İştǝ bu halǝti-ruhiyyǝ ilǝ yaşamaq-
da olduqlarından vǝ bu dǝfǝ İranın
artıq süqut etmǝk üzrǝ bulunduğunu
gördüklǝrindǝn, nöqteyi-tǝvǝccöhlǝri
yalnız Boğazlarda, İstanbulda bulunur-
du. Bu gün Osmanlı türklǝrinin Qaf-
qaziyaya gǝlib çıxmalarının Azǝrbay-
can türklǝri arasında bu qǝdǝr çılğın,
bu qǝdǝr dǝrin sevinclǝr qaldırdığı dǝ-
xi işbu halǝti-ruhiyyǝnin nǝticǝsidir.
Əcnǝbi, xüsusilǝ Tiflisdǝ nǝşr olunan
mǝlum dǝvair [dairǝlǝrin] qǝzetǝlǝrinin
ara-sıra bizim türklǝri qardaşcasına
qǝbul etdiyimizdǝn, bilmǝm kimlǝrǝ
qarşı sanki xǝyanǝt vǝ nankorluq et-
miş olduğumuzu irǝliyǝ sürǝrǝk, üzǝ-
rimizǝ köpürǝrǝkdǝn çirkablar yağdır-
maqdadırlar. Bunlar öylǝ kütahbin
[bǝsirǝtsiz] vǝ biçarǝlǝrdirlǝr ki, bura
türklǝrinin tarixi-mazilǝrini [keçmiş
tarixlǝrini] nǝzǝr-diqqǝtdǝn keçirmǝ-
dǝn qǝlǝm yürütmǝkdǝdirlǝr. Böylǝlǝ-
rinǝ cavab vermǝyǝ belǝ tǝnǝzzül et-
mǝyiz. Onlar yalnız burada tǝqǝrrür
etmiş [qǝrarlaşmış] hali-hazırı çǝkǝm-
mǝdiklǝrindǝn, hiddǝtlǝnǝrǝk sara
[epilepsiya] xǝstǝliyinǝ düçar olanlar
misali kǝndilǝrini alǝmǝ qarşı büsbü-
tün gülünc bir vǝziyyǝtǝ qoyduqların-
dan, hallarına acırız. Bunlar bizi ǝsr-
lǝrdǝn bǝri göz yaşları ilǝ bǝklǝdiyimiz
qan vǝ din qardaşlarımız olan türklǝri
– hissǝn belǝ olsun [hissi cǝhǝtdǝn olsa
belǝ] – qardaş namına yaxışır bir surǝt-
dǝ qǝbul etmiş olduğumuzla ittiham
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etmǝmǝlidirlǝr. Zira onlar bizdǝn ru-
hülǝqvam [qövmdaşlıq ruhu], hissiyyati-
milliyyǝyǝ [milli hislǝrǝ], hasili, tǝbiǝtǝ
müğayir ağılsızcasına bir fǝdakarlıqda
bulunmaqlığımızı istǝyirlǝr ki, bu, iqti-
darımızın fövqündǝ olduğundan bunu
yapammayız. 

Abidin

Qǝzetǝmiz bu gündǝn Bakıya köçdü-
yünǝ binaǝn hǝr bir siparişat [sifarişlǝr]
üçün bundan sonra bu ünvana müraciǝt
etmǝli: Bakü, “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi ida-
rǝsi. 

İdarǝdǝn

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

“Azǝrbaycan” qǝzetinin 4-cü nömrǝsi,
bir sǝhifǝsi Azǝrbaycan, üç sǝhifǝsi rus
dilindǝ olmaqla, cǝmi 4 sǝhifǝ hǝcmindǝ
çap edilmişdir. Burada, Azǝrbaycan dilindǝ
çapa gedǝn sǝhifǝnin transliterasiyası vǝ
rusdilli sǝhifǝlǝrin tǝrcümǝsi tǝqdim olu-
nur. Rusdilli sǝhifǝlǝrdǝki bǝzi materiallar
(elanlar, 27, 29 vǝ 30 iyul 1918-ci il tarixli
Hökumǝt qǝrardadları) daha sonra qǝze-
tin Azǝrbaycan dilindǝ çap edilǝn versiya-
sının müxtǝlif nömrǝlǝrinǝ daxil edildi-
yindǝn, bu nömrǝdǝn çıxarıldı. 

sǝh. 27. Qǝzetin nǝşr tarixi sǝhvǝn “7
zilhiccǝ” kimi getmişdir, “18 zilhiccǝ” olma-
lıdır. 

“Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz.”
(Çap edilmǝyǝn materiallar qaytarılmır.) Qǝ-
zetdǝ sǝhvǝn belǝ getmişdir: “Dǝrc olun-
mayan övraq dǝrc olunmaz.”

Maarif Nǝzarǝtindǝn
sǝh. 27. “Keçmişdǝ Bakı Fǝhlǝ Vǝkillǝri

Şurasının...”: burada söhbǝt Bakı Sovetin-
dǝn (Bakı Fǝhlǝ Deputatları Soveti) gedir. 

“...Bakıda Parapet yanındakı mǝtbǝǝ-
xananı...”: burada söhbǝt Orucov Qardaş-
ları mǝtbǝǝsindǝn gedir. Bakı Soveti, “mil-
lilǝşdirmǝk” adı altında mǝtbǝǝni bağla-
mışdı. 

Bakının alınması haqqında 
sǝh. 28. “Fürsǝtdǝn istifadǝ etmǝyǝ

çalışan 50 müsǝlman, Ali komanda heyǝti-
nin ǝmri ilǝ...”: Türk Ordusu komandanlığı
nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 29. “Qars” vǝ “Ərdahan” kano-
ner qayıqları Rusiya İmperiyasının Xǝzǝr
donanmasını güclǝndirmǝk mǝqsǝdi ilǝ
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1909-cu ildǝ Sankt-Peterburqda inşa edil-
miş, 1911-ci ildǝ Xǝzǝr dǝnizinǝ gǝtiril-
mişdir. Bu gǝmilǝr 1919-cu ilin avqus-
tundan Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin hǝr-
bi dǝniz donanmasının tǝrkibinǝ daxil
edilmişdir. Bolşevik işğalından sonra adları
dǝyişdirilǝn gǝmilǝr Sovet donanmasında
xidmǝtǝ davam etmişdir. Qayıqlara “Qars”
vǝ “Ərdǝhan” adlarının verilmǝsinǝ gǝl-
dikdǝ isǝ, qeyd etmǝk lazımdır ki, Qars vǝ
Ərdahan vilayǝtlǝri 1878-ci ildǝ Rusiya
İmperiyası tǝrǝfindǝn işğal edilmiş vǝ
1918-ci ilǝ qǝdǝr bu dövlǝtin tǝrkibindǝ
qalmışdır. 

Bakıda vǝziyyǝt
sǝh. 29. “...Ali komandanlığın tapşırığı

ilǝ..”: Türk Ordusu komandanlığı nǝzǝrdǝ
tutulur. 

Qǝzetdǝ “F. İlyuşkin” kimi verilǝn şǝxs
bir müddǝt müvǝqqǝti olaraq Bakı Bǝlǝ-
diyyǝ İdarǝsinin sǝdri vǝzifǝsini icra edǝn
Pyotr Fyodoroviç İlyuşkin olmalıdır.

sǝh. 30. “Xǝzǝr donanmasının koman-
diri...”: Rusiyanın Xǝzǝr dǝnizindǝki hǝrbi
donanması nǝzǝrdǝ tutulur. 

Bakının alınması Tiflis mǝtbuatında 
sǝh. 30. “İfrat sol partiyaların orqanları

olan “Trudovoye znamya” (sosialist inqi-
labçılar) vǝ “Borba” (sosial-demokrat-
lar)...”: burada müvafiq olaraq Rusiya Sosi-
alist İnqilabçılar Partiyası vǝ Rusiya Sosial-
Demokrat Fǝhlǝ Partiyası nǝzǝrdǝ tutulur. 

Türkiyǝdǝ
sǝh. 33. “...Gürcüstan üçün Almaniya

şahzadǝsi vǝ Ermǝnistan üçün Avstriya
Böyük Hersoqu ǝn yaxşı qǝyyumlar ola
bilǝr.”: Burada söhbǝt müvafiq olaraq Al-
maniya vǝliǝhd şahzadǝsi Fridrix Vilhelm-
dǝn vǝ Avstriya-Macarıstan Böyük Herso-

qu Peter Ferdinanddan gedir. 
“Tripoli, Kirenaika vǝ Dodekanes Sul-

tana qaytarılmadan...”: söhbǝt Osmanlı
sultanı VI Mehmeddǝn gedir. 

“Müttǝfiqlǝrimiz eyni qayda ilǝ adala-
rın...”: Söhbǝt Dodekanes arxipelaqından
gedir. 

Krımda
sǝh. 33. “Keçmiş Dövlǝt Duması üzvü-

nün sǝdrliyi ilǝ yeni bir Nazirliyin qurul-
ması ehtimal edilir.”: Burada söhbǝt, keç-
miş Dövlǝt Duması üzvü Solomon Samoy-
loviç Krımın sǝdrliyi altında qurulacaq
İkinci Krım Regional Hökumǝtindǝn gedir.

sǝh. 33-34. “...Krım Nazirliyi tam hey-
ǝtdǝ hakimiyyǝtdǝn çǝkilir... Simferopolda
Krım hökumǝtinin nümayǝndǝlǝri  ilǝ...”:
hǝr iki cümlǝdǝ Birinci Krım Regional Hö-
kumǝti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Türküstanda 
sǝh. 34. “...hǝtta Buxara ǝmiri belǝ...”:

Burada söhbǝt sonuncu Buxara ǝmiri Se-
yid Alim xandan gedir.

Yerini bulmuş arzular 
sǝh. 37. “1721 sǝnǝsinǝ qǝdǝr hǝmǝn

sükunǝt içǝrisindǝ yaşamaqda olan Qaf-
qaziyaya ilk ixtilal qığılcımları bu vaxtlarda
Dağıstanın bǝyi bulunan Davudun İran şa-
hına qarşı qiyam etmǝsi ilǝ...”: “1721” ye-
rinǝ qǝzetdǝ sǝhvǝn “1712” getmişdir. Bu-
rada Sǝfǝvi şahı Sultan Hüseyn nǝzǝrdǝ
tutulur. 
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“Azərbaycan” qəzetinin 5-ci nömrəsinin 1-ci səhifəsi
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Siyasi, ictimai, ǝdǝbi vǝ iqtisadi gün-
dǝlik «AZƏRBAYCAN» qǝzetǝsinǝ abunǝ
dǝftǝri açıqdır. 

Qǝzetǝmizdǝ iştirak etmǝk üçün müq-
tǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn lazımi ǝşxas[ı]
idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. 

Böyük şǝhǝrlǝr vǝ ǝhǝmiyyǝtli mövqe-
lǝrdǝ müxbirlǝrimiz mövcuddur. 

Tiflis ilǝ xüsusi telefon müxabǝrǝmiz
[xǝbǝrlǝşmǝmiz] olmaqla bǝrabǝr, teleqraf
acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝbǝrlǝri in-
tişara [yaymağa] çalışacaqdır. Kağız bahası
[qiymǝti] vǝ başqa mǝvadd [maddǝlǝr] sabit
olmamağı münasibǝti ilǝ, şimdilik abunǝ
bahası yanvar ayının birinǝdǝk qǝbul edi-
lir. 

Bakıda: 
3 aylığı 35 rublǝ; 
1 aylığı 12 rublǝ.
Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 
1 aylığı 19 rublǝ. 
Müraciǝt üçün adres: 
Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ (Para-

pet) “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi idarǝsi. 
Баку, Колюбакинская, контора газе-

ты “Азербайджанъ”.

ELAN 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Maliyyǝ
Vǝzarǝti [Nazirliyi] sabiq Dövlǝt Tǝsǝrrüf
Kassasında (Gosudarstvenni Sbereqatelni
Kassa) ǝmanǝt, hesabati-cariyyǝ (tekuşçi
sçot) vǝ mühafizǝyǝ verilmiş ǝşya sahib-
lǝrinǝ vǝ ümumǝn müştǝrilǝrǝ elan edir
ki, Azǝrbaycan Hökumǝti tǝrǝfindǝn, Bakı-
dan aparılmış hesabati-cariyyǝ ǝmanǝt vǝ
ehtiyat sǝrmayǝlǝrinin (depozit) yenǝ
Bakıya qaytarılması üçün ciddi tǝdbirlǝr it-
tixaz edilǝcǝkdir [görülǝcǝkdir]. 

Binaileyh Azǝrbaycan Hökumǝti sabiq
Dövlǝt Bankası xǝzinǝ vǝ tǝsǝrrüf kassaları
müştǝrilǝrindǝn öz pullarını geri alanadǝk
asudǝ gözlǝmǝlǝrini xahiş edir. 

Bundan ǝlavǝ, Maliyyǝ Vǝzarǝti hamı
hökumǝt müǝssisǝlǝrinin fǝaliyyǝtinǝ baş-
ladıqlarını elan edib, camaatı yenidǝn öz
qǝnaǝt vǝ azad mǝblǝğlǝrini banka vǝ kas-
salara vermǝyǝ dǝvǝt edir. Bu ǝmanǝt-
lǝrin gǝlǝcǝkdǝ mǝhfuz olması [qorunması]
mǝsuliyyǝti Azǝrbaycan Hökumǝtinin öh-
dǝsindǝ olacaqdır. 

Maliyyǝ vǝziri [naziri] Ə. Əmircanov

Cümǝ axşamı, 3 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 5

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
Birinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 26 zilhiccǝ 1336. 3 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNDƏN
ƏHALİNİN NƏZƏR-DİQQƏTİNƏ

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti dövlǝti ilk
iqdamında [ilk addımında, ilk tǝşǝbbüsündǝ]
Azǝrbaycan Hökumǝtinin birinci vǝ ümdǝ
sǝrmayǝsi hesabında ǝdd edilǝn Bakıdakı
ümum neft mǝdǝnlǝrinin vǝ sair fabrika-
ların kamali-müvǝffǝqiyyǝtlǝ işǝ düşmǝlǝ-
ri üçün çalışmaqdadır. 

Mǝmlǝkǝtimizdǝ sǝnayenin vǝ ticarǝ-
tin doğru yola vǝz olması [qoyulması] üçün
ümum ǝhalinin vǝ zǝhmǝtkeşlǝrin föv-
qǝladǝ bir surǝtdǝ bu yolda çalışmaları
mütǝmǝnnadır [arzu edilǝndir]. 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti ümum Ba-
kıdakı mǝdǝnlǝrdǝ vǝ fabrikalarda işlǝyǝn
fǝhlǝlǝri bu gündǝn işlǝrinǝ şüru etmǝyǝ
[başlamağa] dǝvǝt edir. Əks surǝtdǝ dǝvǝt
edildiyi gündǝn beş günǝ qǝdǝr işlǝrinǝ
bir ǝfvǝ layiq üzrsüz şüru etmǝyib boyun
qaçıranlar isǝ vǝzifǝlǝrindǝn mǝzul [azad
edilmiş] hesab olunacaqlar. 

Heyǝti-Vükǝla rǝisi: F. x. Xoyski. 
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri: A. Aşurov. 

1 oktyabr 1918.

HÖKUMƏT QƏRARDADLARI

77 – Bu vaxta qǝdǝr davam edǝn
Posta vǝ Teleqraf Qanunu[na] 25 iyul-
dan 1918 tarixdǝn tǝkmil [ǝlavǝ] ola-
raq, Azǝrbaycan daxilindǝ posta vǝ te-
leqraf müxabǝrat vǝ şeylǝrin yetişdir-
mǝsi üçün atidǝki [aşağıdakı] nırx (tak-
sa) müqǝrrǝr [müǝyyǝn] edilir: 

1) Banderollu şeylǝrin göndǝrib ye-
tişdirmǝsi:

A – Tǝb [çap] edilmiş şeylǝr 
a) Yerli üçün bir lota ağırlığına qǝ-

dǝr – 10 qǝpik. Bir lotadan ağır olarsa
hǝr 4 lotaya 10 qǝpikdir. 

b) Qeyri şǝhǝrlǝr üçün hǝr 2 lota
ağırlığında – 10 qǝpikdir. 

B – İş mǝktubları 
a) Yerli üçün hǝr 2 lotaya – 10 qǝ-

pikdir. Lakin hǝr dǝfǝ göndǝrmǝsi
üçün müqǝrrǝr edilmiş tǝrǝzi vergisin-
dǝn az olmaq şǝrtilǝ – 40 qǝpikdir. 

b) Sair şǝhǝrlǝr üçün hǝr bir lotası
– 10 qǝpikdir. Lakin hǝr dǝfǝ göndǝr-
mǝsinǝ müqǝrrǝr edilmiş vǝzndǝn az
olmaq şǝrtilǝ – 60 qǝpikdir. 

C – Malların nümunǝsi 
Yerli vǝ qeyri şǝhǝrlǝr üçün hǝr bir

lotası – 5 qǝpikdir. Lakin hǝr dǝfǝ gön-
dǝrmǝsi üçün müqǝrrǝr edilmiş tǝrǝzi
vǝzndǝn az olmaq şǝrtilǝ – 40 qǝpik-
dir. 

2) Açıq müxabǝrǝ [xǝbǝrlǝşmǝ] pos-
ta kartoçkasının posta ilǝ göndǝrib ye-
tişdirmǝyi yerli vǝ sair şǝhǝrlǝr üçün –
25 qǝpikdir. Kartoçka ilǝ cavab almaq
üçün bu baş o baş üçün – 40 qǝpikdir. 

3) Adi örtülü mǝktubları göndǝrib
yetişdirmǝyi: 

a) Yerli üçün hǝr otuz qram ağırlı-
ğına – 50 qǝpikdir. 

b) Sair şǝhǝrlǝr üçün hǝr 15 qram
ağırlığına – 60 qǝpikdir. 

4) Tǝbriknamǝ vǝ kartoçkaların
göndǝrib yetişdirmǝyi adi örtülü mǝk-
tublara müqǝrrǝr edilmiş taksadır. 

5) Örtülü tǝǝhhüdlü (zakaznoy)
mǝktubların göndǝrib yetişdirmǝyinǝ: 

a) Vǝzn vǝ tǝrǝzi vergisi 3-cü mad-
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dǝdǝ “a” vǝ “b” nöqtǝlǝrinǝ görǝ vǝ: 
b) Tǝǝhhüd hǝr dǝfǝ göndǝrmǝyǝ

– 1 manatdır. 
6) Açıq posta kartoçkaya, bande-

rollu vǝrǝqǝlǝrǝ vǝ pasılkalar üçün hǝr
dǝfǝ göndǝrmǝlǝrinǝ bir manat tǝǝh-
hüd (zakaz) qǝt edilir. 

7) Qiymǝtli mǝktubların göndǝrib
yetişdirmǝyi: 

A – Yerlilǝr üçün: 
a) Vǝzn vergisi hǝr 30 qran – 50 qǝ-

pikdir vǝ: 
b) Sığorta vergisi sair şǝhǝrlǝr üçün

qǝrara alınmış qayda üzrǝdir (atidǝki
“b” qǝrardadı).

B – Sair şǝhǝrlǝr üçün: 
a) Vǝzn vǝ tǝrǝzi vergisi hǝr 15 qran

– 50 qǝpikdir. 
b) Sığorta vergisi on manat qiymǝ-

tindǝ olan mǝktub üçün – 50 qǝpikdir.
Yüz manatadǝk bir manat vǝ yüzdǝn
artıq olar isǝ hǝr yüzǝ bir manat sığor-
ta vergisi alınır. 

8) Posta ilǝ pul göndǝrmǝk 25 ma-
natadǝk göndǝrilǝn mǝblǝğ üçün – 50
qǝpikdir. Yüz manatadǝk – 2 manatdır
vǝ yüz manatdan artıq olar isǝ hǝr yü-
zǝ yaxın hissǝsinǝ – 2 manatdır. 

9) Posta ilǝ göndǝrilmiş şeyin mǝ-
lumu üçün mǝxsusi vergi sair şǝhǝrlǝ-
rǝ – 1 manatdır vǝ yerli üçün – 50 qǝ-
pikdir. 

11) Posta ilǝ göndǝrilǝn şeylǝrin
qaytarılması üçün yaxud adres dǝyiş-
dirmǝyinǝ yaxud qaytarılıb göndǝrmǝ-
mǝk üçün verilǝn mǝlumnamǝyǝ hǝr
dǝfǝ göndǝrmǝsi – 1 manat 50 qǝpik-
dir. 

12) Qiymǝtli mǝktubların vǝ beş
yüz manatadǝk olan posta perevod-
ların evǝ gǝtirib vermǝsinǝ hǝr dǝfǝ
üçün – 1 manatdır. 

13) Posta abonent cǝ’bǝlǝrindǝn
[qutularından] istifadǝ etmǝk paytaxt-
da – 40 manatdır, sair şǝhǝrlǝrdǝ – 25
manatdır. 

14) Qiymǝtsiz pasılkaların (müra-
silǝ) göndǝrilmǝyi: 

A – Birinci xǝtdǝ (poyasda) 12 gir-
vǝnkǝ ağırlığında olarsa – 10 manat-
dır; ikinci xǝtdǝ – 15 manatdır; üçüncü
xǝtdǝ – 25 manatdır vǝ xǝtlǝr arasında
30 manatdır. 

B – 12 girvǝnkǝdǝn vǝznlǝri ağır
olarsa: 

a) Əvvǝlcǝ 12 girvǝnkǝ üçün “a”
nöqtǝsindǝ qǝt edilmiş qǝrardan vǝ:

b) 12 girvǝnkǝdǝn artıq olarsa, hǝr
girvǝnkǝsindǝ mǝsafǝyǝ görǝ atidǝki
vergi alınır:

40 qǝpik - 1000 verstǝdǝk mǝsafǝ
üçün;

80 qǝpik - 2000 verst mǝsafǝyǝ-
dǝk;

1 manat - 3000 ” ” ” ;
1 manat 20 qǝpik - 4000 ” ” ”;
1 manat 40 qǝpik - dörd mindǝn

artıq mǝsafǝ üçün.  
15) Qiymǝtli pasılkaların göndǝril-

mǝsi:
a) Vǝzn vergisi 14-cü maddǝdǝ gös-

tǝrilǝn qǝrardan; 
b) Sığorta vergisi 7-ci maddǝdǝ vǝz

olunan qǝrardan alınır. 
16) Evdǝ pasılkaların gǝtirib yetiş-

diyinǝ paytaxtda – 4 manatdır, sair
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yerlǝrdǝ – 2 manatdır hǝr dǝfǝdǝ. 
17) Teleqramma göndǝrmǝyǝ ati-

dǝki qǝrardad vǝz olunur: 
a) Yerli teleqrammalar (şǝhǝrin hü-

dudu içǝrisindǝ göndǝrilǝn) hǝr kǝl-
mǝsi 20 qǝpikdir (lakin şǝhǝrin ǝtra-
fında vaqe mǝhǝllǝlǝr üçün ki, şǝhǝrin
50 verstliyindǝdirlǝr, yerli tarif hǝr
kǝlmǝsi 40 qǝpikdir).

b) Sair şǝhǝrlǝr üçün adi teleqram-
ma tarifi hǝr kǝlmǝyǝ – 50 qǝpikdir. 

c) Vǝdǝli (sroçnı) teleqrammanın
kǝlmǝsi – 1 manat 50 qǝpikdir. 

ç) Tǝbrik teleqrammalarının kǝlmǝ-
si – 3 manatdır. 

Qeyd: Hǝr növ teleqrammaya vǝ-
dǝlidǝn savayı teleqram kağızı 1 ma-
nat 50 qǝpikdir. Lakin vǝdǝli teleqram-
ma kağızı üçün üç bǝrabǝridir. 

18) Tǝhqiqat teleqrammaya iki dǝ-
fǝlik xǝrc almaq müqǝrrǝr edilir. 

19) Tǝhqiqat tǝǝhhüdlü teleqram-
malara dört bǝrabǝri xǝrc alınır. 

20) Teleqraf vasitǝsilǝ pul göndǝr-
mǝk: 

a) Posta vergisi 8-ci maddǝdǝ pos-
ta ilǝ göndǝrilǝn pul qǝrarıyladır. 

b) 500 manatadǝk teleqraf ilǝ gön-
dǝrilǝn mǝblǝğ üçün teleqraf vergisi –
15 manatdır. Beş yüz manatdan artıq
olarsa, göndǝrmǝyi 20 manatdır. 

21) Xüsusi bankların vǝ kredit mü-
ǝssisǝlǝrin[in] ki, üçüncü bir şǝxsǝ ye-
tişǝcǝk mǝblǝğ üçün verǝcǝk tele-
qraflar üçün üç bǝrabǝr vergi alınır
vǝdǝli teleqraflar kimi. 

22) Teleqrafxanadan pulu almaq
üçün mǝlum etmǝk, on kǝlmǝli tele-

qrammanın xǝrci alınır (beş manat 20
qǝpik).

23) Teleqrammalardan bir çox ad-
reslǝrin kopyası vermǝk – 2 manatdır.
Hǝr yüz kǝlmǝyǝ havi [kǝlmǝdǝn ibarǝt]
kopyadan. 

24) Teleqrammaların postadan bir
verst uzaqlıqda olan mövqelǝrǝ aparıb
yetişdirmǝyi – 1 manatdır. Artıq olarsa
ǝn azı – 4 manatdır. 

78 – Hökumǝti xǝzinǝxanada Os-
manlı lirǝsini Qafqaz puluna xırdala-
mağı tǝhdidǝ alırız [mǝhdudiyyǝt qo-
yuruq]. Ancaq hǝr bir nǝfǝrǝ mǝzkur
xǝzinǝxanada beş lirǝ ǝvǝz vǝ xırda-
lamaq ixtiyarı verilir. Bu şǝrtlǝ ki, gün-
dǝlik pul xırdalamaq xǝzinǝxanada
min manatdan artıq olmasın gǝrǝk. 

80 – Bolşevik müharibǝsindǝ öldü-
rülmüş polkovnik İqnateviçin anası
Nadejda İqnateviçe bir vaxtda 3000
(üç min) manat ianǝ verilsin. 

22 iyul 1918 
87 – Xarici pasportların verilmǝsi

ixtiyarı valilǝrǝ verilir vǝ bu vaxtadǝk
davam edǝn qanun üzrǝ hǝmin pas-
portlar verilir. Xarici pasportlar veril-
mǝz o şǝxslǝrǝ ki: ǝsgǝrliyǝ dǝvǝt olu-
nur, mǝhkǝmǝ işlǝrǝ mǝhkumdur
yaxud tǝhqiq edilir, dövlǝti vergilǝr
onun üzǝrindǝ baqi qalır.

88 – Maarif nazirinin binagüzar-
lığına [sǝrǝncamına] dǝftǝrxanası xǝrc-
lǝri üçün iki min manat kredit açılır. 

89 – Azǝrbaycan mǝmlǝkǝtindǝ
mǝktǝblǝrin millilǝşdirmǝyi üçün lazı-
mi dǝrs kitabların vǝ müǝllimlǝrin Tür-
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kiyǝdǝn gǝtirib hazır etmǝsinǝ İstan-
bula bu xüsusda mahir şǝxslǝr göndǝ-
rilir. 

24 iyul 1918 
90 – a) Maliyyǝ nazirinǝ müsaidǝ

edilmişdir ki, korpus mǝmurları tǝrǝ-
findǝn tǝqdim edilmiş zabitan vǝ qeyri
xidmǝtçilǝrin maaşı vermǝkdǝn ötrü
tǝxsis edilmiş mǝblǝğin vermǝsi üçün
binagüzarlıqda olsun vǝ qeyri tǝxsis
edilmiş mǝblǝğlǝrin verilmǝsini yeni
binagüzaqlara qǝdǝr tǝxirǝ salsın. 

91 – Maarif nazirinin binagüzarlı-
ğına Şamaxı rüşdi mǝktǝbin mövcud
müǝllimlǝrinǝ ki, bu müǝllimlǝr hazır-
da nǝ hökumǝti idarǝlǝrdǝ, nǝ dǝ mül-
ki vǝ qeyri idarǝlǝrdǝ mǝvacib ilǝ xid-
mǝt etmǝyirlǝr, iyun, iyul vǝ avqust
ayların 1918 ilin maaşı verilmǝk üçün
dört min iki yüz ǝlli altı manatlıq etibar
[kredit] açılsın. 

92 – Gǝncǝ zükur [oğlanlar] gimna-
ziyasının müdiri Boqolyubovun vǝ zöv-
cǝsinin itlaf etmǝklǝrindǝn [tǝlǝf olma-
larından] dolayı qalmış xırda yetimlǝ-
rinin vǝtǝnlǝrinǝ yollanmaq üçün Ma-
arif vǝzirinin göstǝrdiyi mötǝbǝr bir
şǝxsǝ mǝzkur [adı çǝkilǝn] yetimlǝr
üçün iki min manat ianǝ verilsin. 

93 – Hadrut kǝnd mǝktǝbinin heyǝ-
ti-mǝxsusǝsinin [mǝxsusi heyǝtinin] iyun
vǝ iyul vǝ avqust aylarda 1918 ilin
maaş tǝlǝbnamǝlǝri vüsul olduğu [gǝ-
lib çatdığı] zaman maaşları verilsin. 

94 – Aksiz vergisi xüsusunda 27
iyun 1918 Hökumǝt tǝrǝfindǝn mü-
qǝrrǝr edilǝn içki vergisinin 2-ci vǝ 3-

cü nöqtǝ maddǝlǝri hǝmçinin spirt vǝ
spirtli içkilǝrǝ hǝm dǝ qeyri mǝşrubata
[içkilǝrǝ] icra edilǝcǝkdir. 

95 – Göyçay, Qalaqayın vǝ Salyan
xǝzinǝlǝrini tǝzǝdǝn işǝ salıb hǝr biri-
nǝ yenidǝn 75 manat pul buraxılsın. 

96 – Daxiliyyǝ nazirinin binagüzarlı-
ğına [sǝrǝncamına] beş min manat eti-
bar açılır ki, orduya dǝvǝt edilǝcǝk-
lǝrin tǝhrirat [sǝnǝdlǝşdirmǝ] vǝ kon-
trol işlǝrini tǝşkil vǝ tǝnzim etsinlǝr. 

AZƏRBAYCAN 
GƏNCLƏRİNƏ

Rus dövlǝti-şǝkimǝsinin [müqavi-
mǝti güclü olan Rus dövlǝtinin] devrilib
dǝ süni hüdudundan tǝbii hüdudu dai-
rǝsinǝ sıxışdığı ǝsnada hǝyati-milliyyǝ-
mizǝ qǝsd etmiş olan Romanov süla-
lǝsinin qurduğu duzaqlar [tǝlǝlǝr] vǝ
ǝsrlǝrdǝn bǝri gördüyü tǝdbirlǝr vǝ
yürütdüyü siyasǝt nǝticǝsi olaraq, bu
kimi tǝhlükǝli dǝqiqǝlǝrdǝ kǝndi hǝyat
vǝ namusunu tǝmin vǝ mühafizǝyǝ
yeganǝ mǝdar [vasitǝ] olacaq hǝr dürlü
vǝsait vǝ alati-hǝrbiyyǝdǝn Rusiyada
yaşayan otuz milyona baliğ [çatan]
türklǝrdǝn ziyadǝ mǝhrum heç bir mil-
lǝt yox idi. Vǝ bu otuz milyon arasında
ǝn fǝna halda bulunanlardan biri dǝ
heç şübhǝ yoxdur ki, biz Azǝrbaycan
türklǝri idik. Bununla bǝrabǝr, bu gün
Rusiyada sakin türk vǝ islamların ǝn
mǝsudu vǝ ǝn kamranı [xoşbǝxti] yenǝ
biz azǝri türklǝriyiz. Sǝbǝbi meydan-
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da: son sistem silahlarla müsǝllǝh düş-
mǝnlǝ hǝr tǝrǝfdǝn ǝhatǝ olunduğu-
muz ǝsnada türk dünyasının yeganǝ
hamisi vǝ türk-islam birliyinin ǝn bö-
yük nigǝhbanı [keşikçisi] olub da öz qar-
daşlarının xilası uğrunda ǝn bǝrgüzidǝ
[seçilmiş] övladını fǝdaya amadǝ [hazır]
olduğunu bilfeil [ǝmǝli surǝtdǝ] isbat
edǝn dünyanın ǝn cǝsur ǝsgǝri, Fateh-
lǝrin, Yavuzların ǝhfadı [nǝvǝlǝri] olan
türk qǝhrǝmanları, türk ǝsgǝri sǝrdar-
lığına bǝhǝqqǝn [doğrudan da] layiq
nǝcib Nuri paşa vǝ müavinlǝri başda
olaraq, qardaşlıq ǝllǝrini bizǝ uzatdılar
vǝ sevgili vǝtǝnimizi xain vǝ zalım düş-
mǝnlǝrdǝn xilas ilǝ bizi bugünkü şanlı
günlǝri görmǝyǝ müvǝffǝq eylǝdilǝr. 

Ey cǝsur Türk qǝhrǝmanları! Sizǝ
layiq bir söz vardır ki, onu da Bakının
alınması münasibǝtilǝ Nuri paşa hǝz-
rǝtlǝrinǝ Baş Vǝkilimiz yazmışdır. On-
dan daha münasib bir tǝbir bulamma-
dığımızdan, onu mǝn dǝ tǝkrar edi-
rǝm. Vǝ zǝnn edirǝm ki, üç kǝlmǝdǝn
ibarǝt olan bu cümlǝni, Azǝrbaycan
durduqca hǝr bir Azǝrbaycanlı türk
qǝlbindǝ yaşadacaq vǝ dilindǝ tǝkrar
edǝcǝkdir: 

“Millǝt sizǝ minnǝtdardır.”

Şimdi sizǝ, ey Azǝrbaycan dǝliqan-
lıları, sizǝ müraciǝt edirǝm. Üzǝrinizdǝ
nǝ qǝdǝr böyük vǝ ağır vǝzifǝ oldu-
ğunu bilirmisiniz? Artıq meydanda heç
bir bǝhanǝ qalmadı. Vǝtǝniniz düş-
mǝndǝn xilas oldu vǝ olur. Silah istǝ-
yirsiniz, qardaşlarınız sizin üçün tǝda-

rük edir. Top istǝyirsiniz, hazır. Digǝr
lǝvazimat istǝyirsiniz, hazır. Hǝrbi mǝk-
tǝb istǝyirsiniz, hazır. Müǝllimlǝr vǝ za-
bitlǝr istǝyirsiniz, o da hazır. Para, iaşǝ,
ǝlbisǝ, fişǝng zavodları, daha sǝnǝ nǝ
lazım isǝ hǝpsi hazır. O halda, artıq nǝ
düşünürsünüz? Haydı, yavrularım, hay-
dı, silah başına! Baxsana, ǝdibi-şǝhirin
[mǝşhur ǝdibin] Əli bǝy  Hüseynzadǝ bir
qaç hǝftǝ ǝvvǝlsi bir mǝclisdǝ nǝ de-
mişdi: “Ey Azǝrbaycanlılar, siz bir ba-
hadırsınız ki, inşallah tez bir zamanda
bir ǝlinizǝ Osmanlı dövlǝtini alıb, o biri
ǝlinizǝ Türküstanı götürǝcǝksiniz. Hǝr
ikisini yüksǝldib kǝndi başınıza tac ya-
pacaqsınız.” Şimdi vǝzifǝni anlayırmı-
san, oğlum? 

Haydı, silah başına! Üç aya qǝdǝr
sǝndǝn yüz min ǝsgǝr istǝrǝm vǝ görǝ-
cǝyǝm. Haydın, övladlarım, düşmǝn
dörd gözlǝ fürsǝt bǝklǝyir, bir şey ya-
pammayacaqlar deyǝ düşünür. Sǝnin
istiqlaliyyǝtini qǝbul etmǝk istǝmir, sǝ-
nin paytaxtına göz dikir. Varsınlar qǝ-
bul etmǝsinlǝr, sǝn işindǝ ol, silahına
sarıl! Yüz min qǝhrǝman omuz-omuza
[çiyin-çiyinǝ] versin, ötǝsi qolaydır. Tan-
rı uludur. 

Varsın, düşünsünlǝr. İstǝdiklǝri ki-
mi düşünsünlǝr. Yalnız söylǝmǝsinlǝr.
Söylǝrlǝr isǝ tariximizi vǝrǝqlǝrǝm vǝ
bir çox göz çıxaracaq barmaqlar bu-
laram. Ta ǝski zamanlardan başla-
ram... Miladi-İsadan [İsanın doğumun-
dan] 530 sǝnǝ ǝvvǝl sǝnin vǝtǝnin olan
Qafqaziyada böyük müharibǝ vǝ qǝ-
lǝbǝdǝn sonra kainatın ǝn böyük qan
tökücülǝrindǝn mǝşhur Keyxosrovun



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

49

I cild 

49

başını kǝndi ǝliylǝ kǝsib, qanla dolu bir
qabın içǝrisinǝ atıb, “Ömrün olalı qan
içmǝkdǝn doymadın, şimdi doy” de-
yǝn böyük türk qadın qaanlarından
[xaqanlarından] Tomris qaanı göstǝrǝ-
rǝm. Miladdan 310 sǝnǝ müqǝddǝm
[ǝvvǝl] mǝşhur sǝddi-Çini aşıb Çinin
yarısını yedi-istilasına keçirǝn [ǝlǝ ke-
çirǝn, istila edǝn] türk Tumas qaanı gös-
tǝrǝrǝm. Beşinci ǝsr ortalarında Fran-
sanın içǝrilǝrinǝ, Ren nǝhrinǝ qǝdǝr
irǝliǝmiş Balamir vǝ Atilla kimi dünya-
ca mǝşhur qaanları göstǝrǝrǝm. 

Qara dǝnizdǝn Bǝhri-mühiti-kǝbirǝ
[Sakit okeana] qǝdǝr mümtǝdd [uzanan]
bir imperatorluq tǝşkil edǝn Çingiz qa-
anımızı göstǝrǝrǝm. 

Dünyayı lǝrzǝdar edǝn [lǝrzǝyǝ sa-
lan] Teymur qaanımızı göstǝrǝrǝm. 

Vyana suruna [qala divarlarına] bay-
rağını rǝkz edǝn [sancan] Süleyman
sultanımızı göstǝrǝrǝm. Soraram on-
lardan: Nǝ üçün dünyaya sahib olan
türklǝr, şimdi genǝ öz mülklǝrinǝ ma-
lik olmasınlar? Nǝ üçün şansız, şǝrǝf-
siz, tarixsiz, mazisiz [keçmişi olmayan]
millǝtlǝrin istiqlaliyyǝtǝ haqları olsun
da, dünyaya ağalıq etmiş nǝcib, şanlı,
şǝrǝfli, mazili, istiqlallı türk millǝtinin
istiqlala haqqı olmasın? Başqalarını
idarǝ etmǝyi, hǝm dǝ insancasına
idarǝ etmǝyi bilǝn türk millǝti kimi bir
millǝt dünyada bulunmadığı halda, nǝ
üçün kǝndi-kǝndini idarǝ etmǝkdǝn
mǝn [qadağan] edirsiniz? 

Bax, 14-cü ǝsr ibtidalarında [ǝvvǝl-
lǝrindǝ] Rusiyada hökmran olan adil qa-
anlarımızdan Özbǝk xanın ǝmrini dinlǝ: 

“Böyük vǝ bülǝnd [uca] olqan Allah-
taalanın mǝrhǝmǝti, iradǝ vǝ qutlu
ǝmri bilǝn [ilǝ] mǝn Özbǝk, özümün
tǝsǝrrüfümdǝ [idarǝm altında] olqan
cümlǝ böyük, hǝm orta, hǝm kiçik
knyazlarqa, cümlǝ vǝzirlǝr, ǝmirlǝr vǝ
dǝftǝrçi vǝ basqaq vǝ bazuçu vǝ elçi-
lǝrgǝ vǝ hǝr bir hökm yürgǝn tǝrǝflǝrin
xalqlarınqa fǝrman edǝmǝn: Nǝsari
[xristian] vǝ qeyrilǝrinin cümlǝ ruhani-
lǝri, popları [papaları], rahiblǝri, kǝni-
sǝlǝr [kilsǝlǝr] vǝ ibadǝt uranları vǝ
işbu kǝnisǝdǝ ibadǝt uranlarına tǝxsis
edilgǝn mülklǝr, vǝqflǝr cümlǝsi xǝrac-
dan vǝ miri [dövlǝt] işlǝrinin cümlǝsin-
dǝn müafdır [azaddır]. Bularqa heç
birǝv [heç kim] qol tikizǝcǝk [ǝl vuracaq]
olmasın! Çünki bular Allah üçün hazır-
lanqanlar. Bular bizgǝ vǝ biznin ailǝ-
mizgǝ dua qılsınlar. Əgǝr birǝv [kimsǝ]
bularqa tǝǝrrüz [hücum] edib bulardan
bir nǝrsǝ alacaq bolsa, andan üç misli
tolatular [alınar]. Əgǝr birǝv bularnı
ǝza [bunlara ǝziyyǝt] edǝcǝk olsa, Allah-
nın qǝhri ana bolsun [ona olsun]! 

Yazıldı qoyan [qoyun] yılında, güz
fǝslindǝn birinci ayın dörtünçü günün-
dǝ.”

Bu fǝrmanı bizi türklüyümüz vǝ is-
lamlığımız üçün mǝhv etmǝk fikrindǝ
olanların gözünǝ soxar vǝ söylǝrǝm ki,
dünyada yaşamaq haqqı, istiqlaliyyǝt
haqqı bizdǝdir. Çünki insaf bizdǝ, ali-
cǝnablıq bizdǝ, mǝrhǝmǝt bizdǝ, cǝsa-
rǝt bizdǝdir. Öylǝ isǝ nǝ üçün biz mǝhv
olalım da, siz qalasınız? İştǝ, tǝkrar
edirǝm, övladlarım, Türk Ordusu bizim
üçün cǝnnǝt qapılarını açmışdır. Oraya
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vasil olmaq üçün dǝstǝ-dǝstǝ topla-
nın. Yüz min, iki yüz min toplanın. Evi-
nizi, köyünüzü, şǝhǝrinizi, paytaxtınızı,
Azǝrbaycanınızı, türk ellǝrinizi, islam
mǝmlǝkǝtlǝrinizi mühafizǝt üçün köks-
lǝrinizi sipǝr edin. O vaxt bizim istiq-
laliyyǝtimizi tanımayan, tanımasın. Hay-
dı, oğullarım, haydı, silah başına. 

N. Y. 
1 oktyabr sǝnǝ 1918. 

TARİXİ GÜN

8 zilhiccǝtülhǝram – 15 eylül [15
sentyabr] bütün türk vǝ islam alǝminin
ǝn sǝadǝtli, ǝn şövkǝtli günlǝrindǝn
ǝdd [hesab] olunacağı şübhǝsizdir. 

Hǝman gün türk vǝ islam tarixindǝ
zǝrrin [qızıl] bir sǝhifǝ işğal edǝcǝkdir
[tutacaqdır]. 

Hǝmin gün Bakı süqut etdi. 
Bakının süqutu yalnız bir Azǝrbay-

can deyil, bǝlkǝ bütün türk vǝ islam
alǝmi üçün siyasi vǝ mǝnǝvi nöqteyi-
nǝzǝrlǝrdǝn ali mövqe açır. Hǝmçinin
ǝks surǝtdǝ [Bakı xilas edilmǝsǝ], kür-
reyi-zǝmindǝ [Yer kürǝsindǝ] yaşayan
bütün türk vǝ islam övladlarına onun
matǝm-ǝngiz [yasa boğan] tǝsiri olacaq
idi. Çünki siyasǝt meydanına sürülǝn
mǝta – ziqiymǝt [qiymǝtli] idi, hǝman
mǝta – türk millǝtinin namus vǝ şǝrǝfi
idi. 

Türklük vǝ islamlığın ǝn mühib [tǝh-
lükǝli] yağılarından müstǝbid Rusiya
dövlǝtinin xarabazarlığından yaşıl ağac

kimi övci-sǝmaya [göyün zirvǝsinǝ] qal-
xan yeni, biri-birinǝ sarılmış türk mil-
lǝti dört bir tǝrǝfdǝn ǝsǝn yellǝr, fır-
tınalar qarşısında öz cavan qǝddü qa-
mǝtini ǝyǝcǝkmi vǝ ya bu rüzgari-xǝ-
simanǝdǝn [düşmǝncǝ ǝsǝn fırtınadan]
sağ vǝ salim çıxacaqdır? İştǝ, hamının
diqqǝtini cǝlb edǝn mǝsǝlǝ şu idi. Şu-
nu hǝm dost, hǝm dǝ düşmǝn milǝl
[millǝtlǝr] diqqǝtlǝ dinlǝyib bǝklǝyirdi.
Kǝndi-kǝndilǝrinǝ buraxılmış türk öv-
ladı istedadmı vǝ ya zǝ’fiyǝtmi [zǝiflik,
acizlikmi] göstǝrǝcǝkdirlǝr? Dostlar şu-
nu böyük bir iztirab içindǝ, düşmǝnlǝr
isǝ mǝxfi saxlanıla bilmǝyǝn tǝhqiranǝ
bir xüsumǝt [düşmǝnçilik] vǝ ǝdavǝtlǝ
bǝklǝyirlǝrdi. 

Türklük vǝ islamlıq ǝleyhinǝ bǝslǝ-
nilǝn ǝdavǝt vǝ bǝdxahlıq o dǝrǝcǝdǝ
idi ki, düşmǝnlǝr hǝtta kǝndi mǝnafe-
lǝrindǝn belǝ vaz keçib, Türk Ordusu-
na mǝğlubiyyǝt dilǝrlǝrdi. Halbuki öy-
lǝ olduqda, bütün Qafqaz qan içindǝ
çapalayıb, bütün Qafqaz millǝtlǝrinin
rahatca güzǝranı pamal olub [tapdala-
nıb] gedǝrdi. 

Lakin biminnǝtil-Kǝrim, düşmǝnlǝr
öz mǝramlarına yetmǝdilǝr, mǝyus
oldular. Türkün qǝhrǝman oğlanları öz
istedadlarını, öz rǝşadǝtlǝrini, özlǝri-
nin yaşamaq üçün ölmǝyǝ hazır olma-
larını bütün alǝmin gözünǝ çırpdılar.
Bununla belǝ yüz illǝrcǝ başqalarının
tǝhti-ǝsarǝtindǝ [ǝsarǝti altında] ǝzilǝn
milyonlarca dindaş vǝ millǝtdaşları-
mıza ǝn böyük ümidlǝr bǝxş etdilǝr. 

Şimdi növbǝt onlarındır. 
C. Dağıstani 
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YENİ HƏYAT

Yeni hǝyat tǝşǝkkülü... ǝfkarınızı
büsbütün zǝbt etmǝmişmi? Əvǝt, hǝp
qafaları dolduran yeni hǝyat, ǝn doğ-
rusu istiqbal düşüncǝlǝri bizi fǝaliy-
yǝtǝ mǝcbur edir, bütün hökumǝt mü-
ǝssisǝsini işlǝdir. 

İstiqbal... İştǝ bir mǝal [mǝfhum] ki,
xǝyala gǝldikcǝ bir müdhiş uyqu kimi
mütǝfǝkkirlǝri lǝrzǝdar vǝ bǝzǝn uzaq-
larda göründükcǝ dan ulduzu kimi
intizarında olanlara ümidlǝr bǝxş edǝr.
Yǝni o qǝhrli, qanlı, yas vǝ matǝmfǝza
[matǝmi artıran] şey ki, hǝp xalqımızı
xainlǝr içindǝ buraxmış, ölümlǝrǝ sövq
etmiş, hǝtta bir zaman mǝhvinǝ ǝjdǝr
kimi durmuş  bir ifritǝ!

İstiqbal; bu günü bizlǝrǝ pǝk dadlı,
pǝk hǝyǝcanlı göstǝrǝn bir füsunkar!
Qafqaziya; müsǝlman-türk hǝpsini
kǝndinǝ mail edǝn bir dilfirib [könül
oxşayan]...

Əlyövm [bu gün] bir ifritǝ ilǝ bir dil-
bǝri görǝn türk millǝti ǝcaba nǝ düşü-
nür vǝ nǝ yapacaqdır? 

Atidǝ [gǝlǝcǝkdǝ] mǝmur [abad] bir
idarǝyǝ tǝsahüb [sahib olmaq] üçün ha-
zırda bir ǝsasa malik olmaq, mazidǝ
[keçmişdǝ] bu ǝsas üçün buraxılmış bir
zǝmin lazım gǝlir. Arxamızda buraxdı-
ğımız Moskof vǝ Peterburq inqilabı,
Qafqaziyaya ǝks-ǝndaz olmuş [Qafqaz-
da ǝks-sǝda doğurmuş] Rusiya ixtilali-
kǝbiri türk millǝtini nǝ qǝdǝr müstǝfiz
etdi [türk millǝtinǝ nǝ qǝdǝr feyz verdi],
ona nǝlǝr öyrǝtdi? Xalqımız şu tarixi
günlǝrǝ nisbǝtǝn kǝndi ruhuna müta-

biq [uyğun] nǝ kimi  bir mövqe tutmalı
idi? Nǝ yapdı?    

Bunlar kimi hǝr [sual] tǝhlilǝ möh-
tac olduğundan, biz dǝ beqǝdri-imkan
[imkan daxilindǝ] irǝlidǝ bu xüsusda
bǝyani-fikir edǝcǝyiz [fikrimizi söylǝyǝ-
cǝyik]. Şimdilik bunu ǝrz etmǝk istǝriz,
türk xalqı xislǝtindǝ bir qǝdǝr idealizm
(mǝfkurǝpǝrvǝr), bir az xülyapǝrǝstlik,
istiqbala bir az bir anı-tǝbah [puç bir an
kimi] baxmaq adǝti var isǝ dǝ, bizǝ
mǝktǝbi-hǝyat [hǝyat mǝktǝbi] ǝdd [he-
sab] olunan Rusiya ixtilali-kǝbirindǝn
müstǝfid olmaq [faydalanmaq] üçün
artıq hǝqiqiyyun [realist] olmalıyız ki,
zamanla acı hǝqiqǝtlǝr bizi dağdar
etmǝsin [ürǝyimizi dağlamasın].

Rusiya ixtilalı kimi ǝzǝmǝtli vǝ tarixi
bir vaqeǝ millǝtimizi bugünkü gün
üçün tǝhi-dǝst [ǝliboş], yorğun vǝ ta-
mami-hǝyatını bircǝ ümid ilǝ keçirǝn
bir fǝrdǝ mübǝddǝl etdi [çevirdi]. Nǝ
mǝslǝkdǝ olur olsun, Qafqaziya türklǝ-
rinin bir duzağa [tǝlǝyǝ] düşdüyünü,
gǝrǝk bolşevizm, gǝrǝk menşevizm
bizlǝrin ifnasına [yox olmasına] çalış-
maqlıq, “böyük rusluq”, “böyük ermǝ-
nilik” mǝfkurǝsinin siyasi şüarlar ilǝ
mǝstur olduğunu [üstünün örtüldüyü-
nü] görǝn kişilǝrimiz millǝtǝ mǝlcǝ
[pǝnah yeri] aramağa başladı. 

Bugünkü zǝfǝr vǝ qǝlǝbǝlǝr türklük
alǝmindǝ doğmuş bir ǝmǝl [arzu] vǝ
idealın meydana gǝtidiyi bir mǝhsul-
dur vǝ bu da müstǝqil vǝ nimmüstǝqil
[yarımmüstǝqil] türk vǝ islam ölkǝlǝri-
nin ittifaq vǝ ittihadı olsun fikridir. 

Bütün türklük alǝmini hǝmbir-
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bǝdǝn [vahid bir bǝdǝn kimi] tǝsǝvvür
edǝrik isǝ bunun sağlam vǝ mübari-
zeyi-hǝyata qadir olması üçün hǝr bir
üzvü sağlam olmaqla, meydani-hǝyata
atılmış gǝnc Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ-
ti, idarǝsini gözǝl, ǝsasını müstǝhkǝm
[möhkǝmlǝndirilmiş] vǝ zǝmini[ni] sar-
sılmaz bir hala gǝtirmǝlidir. İştǝ istiq-
balını ǝmin vǝ dövri-hǝyatını hǝr bir
afǝtdǝn [fǝlakǝtdǝn] mǝhfuz etmǝk
üçün hökumǝt millǝtin ruhuna müta-
biq [uyğun], idarǝ ǝfkari-ammǝyǝ [icti-
mai rǝyǝ] müvafiq olmaqla canlı qüvvǝ-
lǝrimizin hǝpsini mǝrkǝzǝ toplamaq
lazımdır. 

Binaileyh [buna görǝ], başqaların si-
yasi tǝzyiqindǝn qurtarmış millǝtimiz-
dǝ asari-intibah [intibah ǝsǝrlǝri] gör-
mǝk üçün arxada buraxmış olduğu-
muz qüsuratın [qüsurların] tǝkrarına
imkan vermǝmǝklǝ xalq ruhunda, ǝf-
karında bir tǝbǝddülat oyadaraq kǝndi
idarǝsini millǝtin kǝndisinǝ sevdirmǝli
ki, ümum millǝt yeni hǝyata başla-
dığını görmüş olsun. 

Bu gün bizdǝn fǝqǝt bunu tǝlǝb edir. 

H. Hamid 

TƏBRİK TELEQRAMLARI

Bakının süqutu münasibǝtilǝ Azǝr-
baycan Hökumǝt Rǝisi Fǝtǝli xan cǝ-
nabları naminǝ İstanbuldan atidǝki
[aşağıdakı] teleqram gǝlmişdir: 

Paytaxtımızın istirdadından [geri

alınmasından] dolayı tǝhti-idareyi-alilǝ-
rindǝ [ali idarǝnizdǝ] bulunan Hökumǝ-
timizi sǝmimi tǝbrik ilǝ Bakının yeni
türk ellǝrini istixlas [xilas] üçün sarsıl-
maz bir qǝl’eyi-mǝtin olması ümidiylǝ
bütün arxadaşlarımla öpüşürüz. 

Azǝrbaycan Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi
[Sǝlahiyyǝtli Heyǝti] naminǝ:  

Rǝsulzadǝ Mǝhǝmmǝd Əmin 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

– Oktyabrın birindǝ saat 10-da Tif-
lisdǝn general Maqalov ilǝ bǝrabǝr
gürcü heyǝti gǝlmişdir. Eşitdiyimizǝ
görǝ, bu heyǝt vǝtǝnlǝrinǝ gedǝn gür-
cülǝrǝ mümaniǝtdǝ bulunacaqdır [ma-
ne olacaqdır]. 

– Bakıya alman heyǝti-vükǝlası [nü-
mayǝndǝ heyǝti] dǝxi gǝlmişdir. 

– Neçǝ gündür ki, Bakı ilǝ Gǝncǝ
arasında sǝrnişin qatarı işlǝmǝkdǝdir.
Hǝr gün sübh saat 10-da bir neçǝ va-
qondan ibarǝt 21-ci sǝrnişin qatarı
Bakı mövqifindǝn [stansiyasından] Gǝn-
cǝyǝ yola düşür. Əllǝrindǝ sǝyahǝt vǝ-
rǝqǝlǝri olanları vaqonlara buraxırlar. 

– Bu axır zamanda nǝqliyyat mǝsǝ-
lǝsi Bakı ǝhalisini artıq maraqlandırır.
Bu mǝsǝlǝnin yaxın vaxtda hǝll olun-
masına ümid çoxdur. İndiki zaman Ba-
kıda paraxod hazırdır. Astraxandan
dǝxi paraxodlar vǝ şxunlar gözlǝnilir.
Bakıdan aparılmış paraxodlar isǝ axır-
da yenǝ buraya qayıtmağa mǝcbur
olacaqlar. 
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– Hǝlǝlik iskǝlǝlǝrdǝn yük buraxıl-
mayır. Buna artıq lüzumiyyǝt olarsa,
Sǝnaǝt vǝ Ticarǝt Vǝzarǝtindǝn [Sǝna-
ye vǝ Ticarǝt Nazirliyindǝn] icazǝ verilǝr.
Yük buraxmaq mǝsǝlǝsinin dǝ bu ya-
xın zamanda hǝll olunması gözlǝnilir.
Eşitdiyimizǝ görǝ, bu günlǝrdǝ yük bu-
raxmaq qanunu ǝhaliyǝ elan edilǝ-
cǝkdir. 

– Bakının bazarında ǝrzaq gündǝn-
günǝ artmaqdadır. Dükanlar qabağın-
da duran “quyruq” azalır. Mal ǝti 4
manata, qoyun vǝ dana ǝti 5 manata,
çörǝk isǝ 4 manata satılmaqdadır. Gǝ-
lǝcǝk daha da ucuz olacağına ümid
çoxdur. Girvǝnkǝsi 3 manat 50 qǝpiyǝ
satılan kartof vǝ üzüm bazarda çoxdur.
Kǝlǝm girvǝnkǝsi 3 manat yarımdır.
Bamadur vǝ badımcan 3 manat yarım-
dan 5 manatadǝkdir. Buğdanın putu
140-160 manata satılmaqda, Kubinka
vǝ Şamaxı yolunda olan dǝyirmanlar
üyüdülǝn buğdanın putuna üç girvǝn-
kǝ buğda alırlar. Yağın girvǝnkǝsi tǝ-
nǝzzül edir: üç gün ǝqdǝm [qabaq] gir-
vǝnkǝsi 30 manata satılır[dı]. Spiçka-
nın qiymǝti 40 qǝpikdǝn 80 qǝpiyǝ
qalxmışdır. Balıq kürüsünün girvǝnkǝsi
3 manatadır. 

BƏLƏDİYYƏ İDARƏSİNİN 
NƏZƏR-DİQQƏTİNƏ

Qǝhrǝman Türk Ordusu şǝhǝrimizǝ
daxil olduqdan sonra şǝhǝrimizin hǝ-
yati-ictimaisi ǝski halını kǝsb etmǝyǝ

başladı. Lakin bǝzi cǝhǝtlǝr vardır ki,
Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin nǝzǝrini oraya
cǝlb ediriz. Şǝhǝrimizin bǝzi hissǝlǝri
var ki, oranın küçǝlǝri fövqǝladǝ na-
tǝmiz vǝ üfunǝtlidir. Hǝtta şǝhǝrin mǝr-
kǝzi soqaqlarında da bǝzi xanǝ sahib-
lǝri vǝ yaxud oda kirayǝçilǝri qeyb et-
diklǝrindǝn naşi soqaq vǝ hǝyǝtlǝri
öylǝ üfunǝt nǝşr edirlǝr ki, qarşısından
keçmǝk namümkündür. O cümlǝdǝn
şǝhǝrin müsǝlman hissǝlǝrinin soqaq-
ları artıq natǝmizdir. Bu cümlǝyi gǝrǝk
İdareyi-Bǝlǝdiyyǝ vǝ gǝrǝk İdareyi-Zǝb-
tiyyǝ [şǝhǝrdǝ asayişi tǝmin edǝn idarǝ]
ciddǝn nǝzǝri-etibara alıb da hǝlǝlikdǝ
Bǝlǝdiyyǝ tǝrǝfindǝn bütün soqaqlar
tǝmizlǝnmǝk mümkün olmazsa, laǝ-
qǝl [heç olmazsa] ev sahiblǝri vǝ ev ko-
mitǝlǝri mǝcbur edilsinlǝr ki, hǝyǝtlǝr,
soqaqlar tǝmizlǝnib hǝr yerdǝ hifzüs-
sihhǝ[yǝ] [gigiyenaya] müvafiq olsun. 

Bǝrǝkǝt versin ki, İslam Ordusu qǝ-
dǝmi-mübarǝklǝrini şǝhǝrimizǝ basar-
basmaz hǝyat get-gedǝ ucuzlaşmaq-
dadır. Bir gün irǝli mühasirǝ edilmiş
Bakıda çörǝk 20 manata bulunduğu
halda, 4 manata satılır. Burası pǝk eyi
vǝ Bakı ǝhalisi üçün sǝadǝtli bir haldır.
Lakin şǝhǝrin bazarlarında gözǝ çar-
pan bir vaqiǝ var ki, Bǝlǝdiyyǝ İda-
rǝsinin nǝzǝrini oraya cǝlb ediriz. Hö-
kumǝt tǝrǝfindǝn fiatları müǝyyǝn
edilmiş ǝşyadan qeyri, fiatları dükan-
çıların keyfǝmayǝşalarına [keflǝrinǝ]
qalmış lǝvazimat gün-gündǝn baha-
laşmaqdadır. İstehkarlar [inhisarçılar],
dükançılar öylǝ bir hirs [acgözlük] ilǝ bu
şeylǝrin fiatlarını artırırlar ki, onun
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mafövqünü [yuxarısını] demǝk mühal-
dır [qeyri-mümkündür]. 

İpişkǝ, sabun, ǝncir, üzüm, qarpız,
yağ, pǝnir, süd, yumurta, qatıq, saman,
arpa vǝ bu kimi ǝrzağın qiymǝtini öylǝ
artırırlar ki, ǝhali çörǝk vǝ ǝtdǝ gör-
düklǝri ucuzluğu bu şeylǝrin bahalaş-
masıyla unudurlar. 

Şükürlǝr olsun, bütün kǝndlǝrin,
qǝsǝbǝlǝrin yolları açıq, ǝtraf vǝ ǝk-
nafdan [kǝnar yerlǝrdǝn] gǝlǝn araba vǝ
sair ǝşyayi-nǝqliyyǝ tamamilǝ bilaxofü
mümaniǝt [qorxusuz vǝ maneǝsiz] şǝ-
hǝrǝ gǝldiklǝri halda, bu şeylǝrin qiy-
mǝti bir dǝrǝcǝdǝ durur. Böylǝ bir
qeyri-tǝbii ǝhvalın ǝn baş sǝbǝbi dü-
kançılardır ki, onların hirs vǝ tamahla-
rına qarşı gǝrǝk bir ciddi tǝdbir ittixaz
edilsin [tǝdbir görülsün]. Yǝqinimdir ki,
bir neçǝ nǝfǝr dükançılar şǝdid [şiddǝt-
li] cǝzalara giriftar edilǝrsǝ, bu namü-
layimlik dǝ rǝf edilǝr [bu qüsurlar da
aradan qaldırılar]. 

Bǝ’d [sonra], şǝhǝrin hǝyati-ümu-
miyyǝsi onun ticarǝt vǝ sǝnayesi ilǝ
rabitǝlidir. Hǝrgah şǝhǝrin ticarǝt vǝ
sǝnayesi adi qayda üzrǝ bǝrqǝrar ol-
mazsa, o zaman hǝyati-ümumiyyǝ dǝ
adi hala gǝlmǝz. Şǝhǝrdǝ xüsusǝn bir
çox mǝrkǝzi soqaqlarda mağazalar,
ticarǝtxanalar tabǝhal [indiyǝ kimi] qa-
panmış qalır. Tarqovı, Romanovski so-
qaqlar ticarǝt mǝnbǝyidirlǝr. Buralar-
da mağazalar tamamǝn qapalıdır. Bir
çoxlarının sahiblǝri şǝhǝrdǝ yaşayıb,
hǝr gün öz mağazalarının qarşılarında
durub da lakin mağazalarını açıb tica-
rǝtǝ girişmǝyirlǝr. Bu iş bir cǝhǝtcǝ lo-

kaut (tǝtili-ümumi) rǝngini almış kimi
görünür. Sabiqdǝ müǝyyǝn ermǝni
daşnak vǝ bolşeviklǝr ǝsrindǝ bǝzi sa-
hiblǝri qǝtl edilmiş vǝ dükanları talan
müsǝlmanlar da var idi ki, bazarda dü-
kanları qapalı qalmış idi. Ancaq daş-
nak ermǝnilǝr dǝrhal gǝlib dükanların
qıfıllarını sındırıb dükanlara sahib olur-
dular. Vǝ bu minval üzrǝ tǝtilçilǝri tǝh-
ti-mǝsuliyyǝtǝ [mǝsuliyyǝt altına] alırdı-
lar. Bu misalı göstǝrmǝklǝ mǝn daşnak
vǝ bolşevik üsulu tǝrǝfdarı olduğumu
demǝk istǝmirǝm. Bu namülayimliyi
rǝf etmǝk üçün Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ
tǝklif edǝrdim qǝrardadi-mǝcburi ilǝ
bütün mağaza, dükan vǝ sair ticarǝt-
xana sahiblǝrini işǝ salsınlar. Bir hǝftǝ
ǝrzindǝ öz mağaza vǝ dükanlarını tǝ-
mir edib dǝ ticarǝtlǝrinǝ şüru etsinlǝr
[başlasınlar]. Əks surǝtdǝ sahiblǝrini
tǝhti-mǝsuliyyǝtǝ alsınlar. 

Mǝhǝmmǝd Sadiq 

TEATRO VƏ MUSİQİ

Neçǝ aylardan bǝri qapanmış mü-
sǝlman teatrosu qǝhrǝman Türk Or-
dusunun vürudu [gǝlişi] sayǝsindǝ şim-
di yenǝ yavaş-yavaş açılmağa qǝdǝm
qoymuşdur. 

Sabah, cümǝ günü “Mikado” (Ma-
lakan bağının yanında) teatrosunda
Hacıbǝyov Bǝradǝrlǝri truppası tǝrǝ-
findǝn mǝşhur operetta “Arşın mal
alan”, şǝnbǝ günü “O olmasın bu ol-
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sun” vǝ bazar günü isǝ yenǝ “Arşın mal
alan” mövqeyi-tamaşaya qoyula-
caqdır. İştirak edǝnlǝr Üzeyir bǝyin
ǝski artist vǝ artiskalarıdır. Böyük şǝrqi
vǝ Avropa simfonik musiqi dǝstǝsi
Müslüm bǝyin tǝhti-idarǝsindǝ [idarǝsi
altında] olacaqdır. 

Biletlǝr “Mikado” teatronun kassa-
sında satılmaqdadır. 

İxtar [xǝbǝrdarlıq]: Birinci cǝrgǝ san-
dalyalıları ǝziz qonaqlarımız olan türk
zabitanına vǝ hökumǝt mǝmurlarına
hǝsr edildiyinǝ görǝ, hǝman cǝrgǝ bi-
letlǝri satılmayacaqdır. 

BAKI MƏSƏLƏSİNƏ DAİR 
MÜLAQAT [MÜSAHİBƏ]

Bakı alınmamışdan ǝqdǝm [ǝvvǝl]
bizim bǝdxahlarımız tǝrǝfindǝn Ba-
kı[nı] Azǝrbaycandan ayırmaq üçün
cürbǝcür vǝsilǝlǝr, dürlü-dürlü hilǝlǝr
aranırdı. 

Bu xüsusda Tiflis “mǝhafili” [dairǝ-
lǝri] ǝn ciddi iqdamatda [tǝşǝbbüslǝrdǝ]
bulunurdu. Hǝmin “mǝhafildǝn” Bakı
Azǝrbaycanın olmayıb, “sǝrbǝst” şǝ-
hǝr (volnı qorod) olsun şüarı dǝxi çıx-
mış idi. Hǝmin şüar[a] Tiflis saxta so-
sialist vǝrǝqǝlǝri vǝ ermǝni qǝzetǝlǝri
rövnǝq verib, Avropa siyasi mǝhafili-
nin diqqǝtlǝrini Bakı mǝsǝlǝsinǝ cǝlb
etmǝk iddiasında bulunurlardı. 

Hǝmin mǝsǝlǝ xüsusunda İstan-
bulda nǝşr edilǝn “Tǝrcümani-hǝqi-
qǝt” qǝzetǝsi, mühǝrrirlǝrindǝn birini

İstanbulda Azǝrbaycan Heyǝti-Mürǝx-
xǝsǝsi rǝisi Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsul-
zadǝ ǝfǝndilǝrinin nǝzdinǝ göndǝrib,
bǝyanat istǝmişdir. 

Bakı alınmış isǝ dǝ, Mǝhǝmmǝd
Əmin cǝnablarının bǝyanatının ǝhǝ-
miyyǝti itmǝmiş. Buna görǝ onun bǝ-
yanatını burada dǝrc ediriz. 

Mǝhǝmmǝd Əmin bǝy demişdir: 
Bolşeviklǝrlǝ Azǝrbaycanlılar ara-

sında axıdılan qan yalnız Azǝrbaycan
mǝqsǝdinin hüsulunu [ǝldǝ edilmǝsini]
tǝmin etmǝk şǝrtilǝ dayandırıla bilǝr.
Bunu biz sǝmimi-qǝlblǝ arzu edǝriz,
çünki mǝqsǝdimiz qan axıtmaq deyil,
Bakıya malik olmaqdır. Çünki ǝfǝn-
dim, Bakı Azǝrbaycanın, Azǝrbaycan
da Bakınındır. Bakını Azǝrbaycandan
ayırmaq istǝyǝn kim olarsa, Azǝr-
baycanın hǝyatına qǝsd etmişdir. Ba-
kısız Azǝrbaycan tǝsǝvvür olunammaz.
Bakı tarixǝn dǝ, halǝn dǝ [indi dǝ] bir
türk şǝhǝri vǝ müsǝlman bǝldǝsidir. İs-
tiqbalda [gǝlǝcǝkdǝ] öylǝ olaraq Azǝr-
baycanın paytaxtı[nı] tǝşkil edǝcǝkdir.
Azǝrbaycan ismi belǝ ehtimal ki, Ba-
kının petrol ocaqlarından ǝvvǝl dün-
yanın uzaq guşǝlǝrindǝn kǝndisinǝ
zairlǝr [zǝvvarlar] cǝlb edǝn, daim
yanar tǝbii atǝşlǝrindǝn alınmışdır.
Azǝrbaycan bugünkü milli vǝ mǝnǝvi
işığını dǝxi Bakıdan alır. Burası Qaf-
qaziya islamlarının mǝrkǝzi-irfanıdır.
Azǝrbaycanın qabiliyyǝti-hǝyatiyyǝsini
tǝmin edǝn varidati-mühümmǝ bu-
radan hasil olur. Burası mǝmlǝkǝti-
mizin yeganǝ limanıdır. Bakı Azǝrbay-
canın qapısıdır. Bütün alǝmin iştaha-
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sını cǝlb edǝn petrolu olmadığı za-
manlar belǝ, Bakı Şimali Azǝrbaycan-
dan ötrü ǝhǝmiyyǝti-ticariyyǝyǝ malik
mühüm bir nöqtǝ tǝşkil edirdi. İndi
dǝxi o ǝhǝmiyyǝti haizdir [indi dǝ o
ǝhǝmiyyǝtǝ malikdir]. Bunların hǝpsinǝ
bǝrabǝr, Bakı, ǝksǝriyyǝti-nüfus [ǝhali-
sinin ǝksǝriyyǝti] etibarilǝ müsǝlman-
dır. Bakıda mövcud bulunan ǝrazinin,
ǝmlak, ǝqar [gǝlir gǝtirǝn mülk] vǝ mü-
sǝqqǝfatın [vǝqf edilmiş ǝrazi vǝ bina-
ların] qismi-küllisi [böyük bir qismi] mü-
sǝlmanlardadır. 

Ətrafında bulunan köylǝr tamamilǝ
müsǝlman köylǝridir, Azǝri türklǝridir.
Xülasǝ, Türkiyǝ üçün İstanbul, Almani-
ya üçün Berlin, Rusiya üçün Moskva
nǝ isǝ, Azǝrbaycan üçün dǝ Bakı on-
dan artıq olmasa da, odur. Bu o qǝdǝr
aydın bir mǝsǝlǝdir ki, bunu mǝsǝlǝ
olaraq ortaya qoymaq hǝqiqǝtǝn dǝ
mövcibi-heyrǝtdir [heyrǝt doğurur]. Ba-
kı bolşeviklǝrinin, rus imperialistlǝri-
nin Qafqaziyadakı yardaqçılarının
[ǝlaltılarının] bu fikirdǝ olduqlarını,
Azǝrbaycanlıların haqlarını inkar üçün
bu şǝkli iltizam etdiklǝrini [seçdiklǝrini]
bilirdik. Əksǝriyyǝti kimlǝrdǝn ibarǝt
olduğu mǝlum bulunan Bakı bolşe-
viklǝrinin ingilislǝr tǝrǝfindǝn dǝxi
müzahirǝt [kömǝk] görǝrǝk bu yolda
tǝhrikatda [tǝhriklǝrdǝ] bulunduqlarını
duymuşduq. Fǝqǝt Almaniya dövlǝti-
fǝximǝsinin [ǝzǝmǝtli Almaniya dövlǝ-
tinin] bu fikrǝ zǝhir [kömǝkçi] vǝ mǝhmi
[himayǝçi] olacağını qǝtiyyǝn kǝsdi-
rǝmmǝzdik [ağlımıza gǝtirǝ bilmǝzdik].
Tiflis qǝzetǝsindǝn nǝql etmiş oldu-

ğunuz xǝbǝrdǝ mütlǝqa bir yanlışlıq
olacaqdır. Şübhǝsiz ki, Bakı petrol-
larının alǝmşümul bir ǝhǝmiyyǝti
vardır, ǝlbǝttǝ ki, bu petrol mǝsǝlǝsi
rusları da, Qafqaziyadaki mǝktǝblǝri
dǝ, Türkiyǝ ilǝ müttǝfiqlǝrini dǝ ǝla-
qǝdar edir. 

Madam ki, Bakı ilǝ ǝlaqǝ petrola
bağlı bir ǝlaqǝdir, demǝk ki, iqtisadi vǝ
ticari mǝsǝlǝ qarşısında bulunuruz.
Bǝhri-Xǝzǝr kǝnarında bulunan Azǝr-
baycan, petrolu su yerindǝ işlǝdǝcǝk
deyildir. Petrol Azǝrbaycanın ǝn böyük
ixracatını tǝşkil edir. Şübhǝsizdir ki,
Azǝrbaycan ǝcnǝbi sǝrmayǝsindǝn is-
tifadǝ edǝcǝk vǝ bu sǝrmayǝnin Bakı
ǝrsǝsindǝ [ǝrazisindǝ] tǝtbiqini dǝxi hǝr
dürlü vasitǝlǝrlǝ tǝshil [asanlaşdır-
mağa] vǝ tǝminǝ çalışacaqdır. Petrolun
ǝhǝmiyyǝti-beynǝlmilǝliyyǝsindǝn
[beynǝlmilǝl ǝhǝmiyyǝtindǝn] istifadǝ
üçün Azǝrbaycan Hökumǝti ilǝ an-
laşmaq vǝ bağlaşmaq mümkün ikǝn,
qafayı bǝdǝndǝn ayıracaq qǝdǝr qanlı
tǝdabirǝ [tǝdbirlǝrǝ] ǝcǝba nǝdǝn ehti-
yac görülsün? İştǝ, bunun üçün bu eti-
qaddayam ki, Tiflis qǝzetǝlǝri ilǝ nǝşr
olunan şayiǝ qǝrini-hǝqiqǝt [hǝqiqǝtǝ
yaxın] olmasa gǝrǝk. Çünki düşünü-
rǝm, sǝrbǝst bir şǝhǝr elan etmǝk su-
rǝtilǝ tǝmini tǝsǝvvür olunan fǝvaidi-
müştǝrǝkǝ [ortaq mǝnfǝǝtlǝr] Azǝrbay-
can hakimiyyǝti tǝhtindǝ [altında] dǝxi
tǝmin edildikdǝn sonra, Almaniya dip-
lomasisi ǝcǝba nǝ üçün Azǝrbay-
can[ın] hǝyati-milliyyǝ vǝ mǝnafeyi-
hǝyatlarına sǝbǝbsiz bir surǝtdǝ qǝsd
etsin?!
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OSMANLI VƏ ERMƏNİSTAN 
MÜNASİBATINA

[MÜNASİBƏTLƏRİNƏ]
DAİR

Bakıdan Aleksandropola gedǝn Tür-
kiyǝ Şǝrq Cǝbhǝsi komandanı Xǝlil pa-
şa Tiflisdǝ dayanıb eylülün (sentyabrın)
20-dǝ Ermǝnistan Cümhuriyyǝtinin si-
yasi nümayǝndǝsi Camalyan ilǝ görüş-
müşdür. 

İki saat davam edǝn söhbǝt ǝsna-
sında Türkiyǝ ilǝ Ermǝnistan ǝlaqǝ-
sinin intizama düşmǝsi mǝsǝlǝlǝri da-
nışılmışdır. Bunlardan ǝn mühümü
qaçqınların qaytarılması, dǝmiryolla-
rının intizama düşmǝsi vǝ Batum şǝrt-
namǝsi mövcibincǝ Ermǝnistana ve-
rilmiş yerlǝrin boşaldılması mǝsǝlǝlǝri
olmuşdur. 

Xǝlil paşanın dediyinǝ görǝ, qaç-
qınların qaytarılması üçün İstanbula
teleqraf çǝkib, ermǝni qaçqınlarının
ona mütǝǝlliq [bağlı] mǝhǝllǝrǝ gön-
dǝrilmǝsini xahiş etmişdir. 

Dǝmiryollarını intizama salmaq üçün
Xǝlil paşanın tǝşǝbbüsü ilǝ beynǝlmi-
lǝl bir heyǝt düzǝlmişdir. Bu heyǝt dǝ-
miryolu mǝsǝlǝsi ilǝ mǝrbut [ǝlaqǝdar]
olan qeyri-siyasi mǝsǝlǝlǝr hǝllinǝdǝk
işǝ şüru etmǝyǝcǝkdir [başlamayacaq-
dır]. 

Türkiyǝ tǝrǝfindǝn işğal olunan er-
mǝni mǝhǝllǝrinin boşaldılması mǝ-
sǝlǝsinǝ gǝldikdǝ, Xǝlil paşa demişdir
ki, bu barǝdǝ lazımi tǝdbirlǝr görülüb,
bu yaxında bu mǝsǝlǝnin hǝllinǝ ümid
çoxdur. 

TÜRKİYƏDƏKİ 
ERMƏNİ QƏZETƏLƏRİ 

NƏ SÖYLƏYİRLƏR?

“Hayrenik” qǝzetǝsi mǝhalli-axǝrǝ
[başqa yerlǝrǝ] nǝql edilmiş olan ermǝ-
nilǝrin yenǝ kǝndi mǝmlǝkǝtlǝrinǝ öv-
dǝt etdirilmǝsi [qaytarılması] haqqında
hökumǝtcǝ verilǝn qǝrarın bilümum
ermǝni vǝtǝndaşlarımızı fövqǝladǝ
mǝmnun vǝ mǝsrur [şad] etdiyindǝn
vǝ onların sǝltǝnǝti-Osmaniyyǝyǝ qar-
şı [hissi-]sǝdaqǝtkaranǝ vǝ minnǝt-
daranǝlǝrini bir qat daha tǝqviyǝyǝ
[qüvvǝtlǝndirmǝyǝ] vǝsilǝ tǝşkil edǝcǝ-
yindǝn bǝhslǝ, bǝrvǝchizir [aşağıdakı
kimi] bǝyani-mütaliǝ edir [fikir bildirir]: 

“Əvvǝlü axir yazdığımız vǝchǝ [sǝ-
bǝblǝr] üzǝrinǝ Türkiyǝnin İttifaqi-Mü-
rǝbbeni [Dördlü İttifaqı] tǝşkil edǝn
zümreyi-düvǝliyyǝ miyanında [dövlǝt-
lǝr zümrǝsi arasında] nǝ dǝrǝcǝ qüvvǝtli
bir amil olduğu vǝ ittixaz etdiyi mǝs-
lǝki-hǝrǝkǝtin sǝfǝhati-hǝrbiyyǝ üzǝ-
rinǝ qeyri-müntǝzǝr tǝbǝddüllǝr vüqua
gǝtirmǝkdǝ bulunduğu [seçdiyi hǝrǝkǝt
tǝrzinin müharibǝnin gedişatında gözlǝnil-
mǝz dǝyişikliklǝr meydana gǝtirdiyi] mü-
şahidǝ edilmǝkdǝdir. Hökumǝti-Os-
maniyyǝnin Qafqaziya Ermǝni Cümhu-
riyyǝti ilǝ münasǝbatındakı tǝrzi-sǝmi-
miyyǝt, kǝndi xeyirxahlığını bir ayinǝ-
dǝ olduğu kimi tǝcǝlli etdirmiş vǝ Tür-
kiyǝnin xeyirxahlığından şübhǝ edǝn-
lǝrin cǝhalǝtini nǝzǝrlǝrdǝ isbat etmiş-
dir. Yeni tǝşǝkkül edǝn Ermǝni Höku-
mǝti ilǝ yalnız irq, lisan vǝ mǝzhǝb eti-
barilǝ mǝrbut [ǝlaqǝli], fǝqǝt tǝbǝiyyǝt
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[tǝbǝǝlik] vǝ siyasǝt vǝ sancaq etibarilǝ
xalis-müxlis Osmanlı olan vǝ hǝrǝkati-
hǝrbiyyǝ dolayısıyla başqa mǝhǝllǝrǝ
nǝql edilmiş bulunan ermǝnilǝrǝ qarşı
ibraz olunan [göstǝrilǝn] bu ulüvvi-cǝ-
nab [alicǝnablıq] Türkiyǝnin hǝyati-ǝh-
raranǝyǝ [azad hǝyata] pǝk ziyadǝ müs-
tǝid [qabiliyyǝtli] bulunduğunun bir zǝ-
mani-cǝdidini [yeni bir zǝmanǝtini] tǝş-
kil etmişdir. Qafqaziya Ermǝni Cümhu-
riyyǝtinin şǝhǝrimizdǝ bulunan Hey-
ǝti-Mürǝxxǝsǝsi ǝzası [Sǝlahiyǝtli Heyǝ-
tinin üzvü] aqilanǝ, sǝmimanǝ Türkiyǝ-
yǝ qarşı qayǝt mühibbanǝ [dostcasına]
bir politika tǝqib vǝ bu politikanı kǝndi
hökumǝti-cǝdidǝlǝrinin [yeni hökumǝt-
lǝrinin] intizamına vǝ Qafqaziya ermǝni
ünsürünün tǝrǝqqisinǝ yeganǝ kafil
[zamin] ǝdd etdiklǝrindǝn [saydıqların-
dan] mǝhafili-hökumǝt [hökumǝt çevrǝ-
lǝri] üzǝrin[d]ǝ getdikcǝ fövqǝladǝ bir
hissi-tǝsir hasil etmişlǝrdir.”

HİNDİSTANDA 
MUXTARİYYƏT HƏRƏKƏTLƏRİ

Hindistan muxtariyyǝti lehindǝki
hǝrǝkǝti-ǝfkarı [fikir hǝrǝkǝtini] tǝskin
üçün Hindistan naziri Lord Monteqyo
tǝrǝfindǝn ittixaz edilǝn [görülǝn] tǝd-
birlǝrǝ rǝğmǝn, [hǝrǝkat] gündǝn-
günǝ tövsi [genişlǝnmǝkdǝ] vǝ şiddǝtli
bir mahiyyǝt iktisab etmǝkdǝdir [qa-
zanmaqdadır]. Nümayişçilǝrin bir icti-
masında [yığıncağında] bu hǝrǝkǝt rüǝ-
sasından [başçılarından] Tilak, hökumǝ-

tin “hindlilǝrin mǝtalibini [istǝklǝrini]
tǝvǝccöhlǝ [rǝğbǝt göstǝrǝrǝk] tǝdqiq
edǝcǝyi” haqqındakı sözlǝrinǝ, hind
muxtariyyǝti tǝrǝfdarlarının “hökumǝ-
tin mǝtalibini tǝvǝccöhlǝ tǝdqiq edǝ-
cǝklǝri” surǝtindǝ bir cavab vermǝk
lazım gǝldiyini söylǝmişdir. 

Hind muxtariyyǝtinin böyük propa-
qandaçılarından Anni Bezant, hökumǝ-
tin muxtariyyǝt hǝrǝkǝti mürǝxxǝslǝ-
rinǝ [nümayǝndǝlǝrinǝ] pasport ver-
mǝkdǝn istinkaf [imtina] etmǝsinin
sǝbǝbi-yeganǝsi [yeganǝ sǝbǝbi], ingilis
bürokrasisi tǝrǝfindǝn Hindistanda iqa
[icra] edilǝn cinayǝtlǝri Amerikanın vǝ
digǝr cahan millǝtlǝrinin nǝzǝrindǝn
saxlamaq arzusundan münbǝis bulun-
duğunu [irǝli gǝldiyini] söylǝmişdir. An-
ni Bezantın keçǝn sǝnǝ tövqif [hǝbs]
edilmiş olduğu hǝziranın [iyunun] on
sǝkkizinci günü bütün Hindistanda bir
“yövmi-muxtariyyǝt” [muxtariyyǝt gü-
nü] olaraq tǝs’id [qeyd] edilmǝkdǝdir.
Bu münasibǝtlǝ Mǝdrǝsdǝ vüqu bulan
mǝrasimǝ hind xadimlǝrindǝn Somari-
naniya rǝyasǝt etmişdir. Mǝrqumun
[adı çǝkilǝn şǝxsin] Vilsona göndǝrdiyi
mǝktub ingilis Parlamentosunda bir çox
istizaha [sorğuya] sǝbǝbiyyǝt vermişdir.

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Rumıniya nefti vǝ almanlar 
Kil Darülfünunu [Universiteti] mü-

dǝrrislǝrindǝn [müǝllimlǝrindǝn] dok-
tor Man, Rumıniya nefti haqqında icra
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etdiyi tǝdqiqat nǝticǝsini nǝşr etmiş-
dir. Müdǝrris Rumıniyanın ǝn böyük
sǝrvǝtini tǝşkil edǝn neft mǝnbǝlǝ-
rinin almanlar tǝrǝfindǝn tǝmir edilǝ-
rǝk kamali-müvǝffǝqiyyǝtlǝ işlǝdilmǝ-
yǝ başladığını tǝbşir etmǝkdǝdir [müj-
dǝlǝmǝkdǝdir]. Rumıniyanın Müttǝfiq-
lǝr tǝrǝfindǝn istilası ǝsnasında neft
mǝnbǝlǝrini işlǝdǝn Rumıniya komis-
yonu ingilislǝrin tǝzyiqi ilǝ neft mǝn-
bǝlǝrini tǝxrib etmişdi. Bu tǝxribat
üzǝrinǝ ingilislǝr mǝnbǝlǝrin sǝnǝlǝr-
cǝ işlǝdilǝmmǝyǝcǝk bir vǝziyyǝtǝ
gǝldiyinǝ qane olaraq mütǝsǝlli olur-
lardı [tǝsǝlli tapırdılar]. 

Halbuki Mǝmaliki-müstǝvliyyǝ ümu-
ri-iqtisadiyyǝ [Müstǝmlǝkǝlǝrin iqtisadi
işlǝri üzrǝ] Alman Komandanlığı 1916-
dan bǝri atil [istifadǝsiz] qalan mǝn-
bǝlǝri tǝmir etmǝk vǝ işlǝtmǝk üçün
1918-dǝ mütǝxǝssis alman işçilǝrin-
dǝn mütǝşǝkkil bir xüsusi tǝşkilat ya-
paraq vǝ rumın üsǝrasıyla [ǝsirlǝriylǝ]
ǝmǝlǝsindǝn [fǝhlǝlǝrindǝn] istixdam
edǝrǝk [işǝ götürǝrǝk] mǝnbǝlǝri yeni-
dǝn tǝmir etmǝyǝ müvǝffǝq olmuş-
dur. Əlyövm [hal-hazırda] mǝnbǝlǝr hǝr
gün müntǝzǝmǝn işlǝyǝrǝk ixracatda
bulunmaqda vǝ ixracat miqdarı gün-
dǝn-günǝ artmaqdadır. Bu surǝtlǝ indi
mǝnbǝlǝrdǝn 1915 sǝnǝsindǝ rumın-
ların aldığı miqdarın yüzdǝ 75-i qǝdǝr
neft istehsal edilmǝkdǝdir. 

ELAN
Sabiqdǝ Gǝncǝdǝ rus dilindǝ nǝşr olu-

nan “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi şǝnbǝ günün-
dǝn etibarǝn Bakıda nǝşr olunmağa baş-
layacaqdır. 

Ünvan: Bakı, Kolyubakinski küçǝdǝ,
“Azǝrbaycan” idarǝsi. 

Tǝk nüsxǝsi 60 qǝpikdir. 

Heyǝti-tǝhiriryyǝ
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Hökumǝt qǝrardadı
sǝh. 44. “a) Yerli üçün bir lota ağırlı-

ğına qǝdǝr…”: “lota” yaxud “lot” tǝxmi-
nǝn 12,8 qrama bǝrabǝr kütlǝ vahidi. 

sǝh. 45. “a) Vǝzn vergisi hǝr 30 qran…
”: “qran” köhnǝlmiş kütlǝ vahidi olub,
müxtǝlif ölkǝlǝrdǝ bir-birindǝn fǝrqli dǝ-
yǝrlǝrǝ malik idi. Keçmiş Rusiya İmperiyası
ǝrazisindǝ 1 qran 62,2 milliqrama bǝrabǝr
idi. 

45. 77 nömrǝli Hökumǝt qǝrardadının
10-cu maddǝsi qǝzetdǝ buraxılmışdır. Qǝ-
zetin rus dilindǝ çap olunan versiyasında
eyni qǝrardadın 9 vǝ 10-cu maddǝlǝri
aşağıdakı şǝkildǝdir: 

“9) Posta ilǝ göndǝrilmiş şeyin alındı-
ğına dair mǝlumatın verilmǝsi üçün mǝx-
susi vergi sair şǝhǝrlǝrǝ – 1 manatdır vǝ
yerli üçün – 50 qǝpikdir.

10) Posta ilǝ göndǝrilmiş şeyin mǝlu-
mu üçün mǝxsusi vergi sair şǝhǝrlǝrǝ – 1
manatdır vǝ yerli üçün – 50 qǝpikdir.”

Azǝrbaycan gǝnclǝrinǝ
sǝh. 48. “Fateh”: Osmanlı sultanı II

Mehmed nǝzǝrdǝ tutulur. 
“Yavuz”: Osmanlı sultanı I Sǝlim nǝzǝr-

dǝ tutulur. 
sǝh. 48-49. “…mǝşhur Keyxosrovun

başını kǝndi ǝliylǝ kǝsib, qanla dolu bir
qabın içǝrisinǝ atıb, ‘Ömrün olalı qan iç-
mǝkdǝn doymadın, şimdi doy’ deyǝn bö-
yük türk qadın qaanlarından Tomris qaa-
nı…”: Burada müǝllif adları qarışdırmışdır.
E. ǝ. 530-cu ildǝ Massaget hökmdarı Tom-
ris tǝrǝfindǝn mǝğlub edilǝn vǝ başı kǝ-
silǝn Əhǝmǝnilǝr İmperiyasının hökmdarı
II Kir olmalıdır. 

sǝh. 49. “Tumas qaan”: güman ki, e. ǝ.
220-209-cu illǝrdǝ Hun hökmdarı olan vǝ

“Tuman”, “Toman” kimi adlarla da tanı-
nan Teoman nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Ren nǝhri”: qǝzetdǝ sǝhvǝn “Ren
şǝhri” kimi getmişdir. 

“Balamir vǝ Atilla”: Hun hökmdarları
olan Balamir IV ǝsrdǝ, Atilla isǝ V ǝsrdǝ
yaşamışdır. 

“Süleyman Sultan”: Osmanlı sultanı I
Süleyman (Qanuni) nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 50. “N. Y.”: bu imza Nǝsib bǝy Yu-
sifbǝyliyǝ mǝxsusdur. 

Tarixi gün
sǝh. 50. “Dostlar şunu böyük bir izti-

rab içindǝ, düşmǝnlǝr isǝ mǝxfi saxlanıla
bilmǝyǝn tǝhqiranǝ bir xüsumǝt [düşmǝn-
çilik] vǝ ǝdavǝtlǝ bǝklǝyirlǝrdi.”: qǝzetdǝ
“ǝdavǝtlǝ” yerinǝ sǝhvǝn “ǝdalǝtlǝ” get-
mişdir. 

“C. Dağıstani”: “Azǝrbaycan” qǝzetin-
dǝ bu imza Ceyhun Hacıbǝyliyǝ mǝxsus-
dur.

Yeni hǝyat
sǝh. 51. “…Moskof vǝ Peterburq inqi-

labı…”: “Moskof inqilabı” deyǝrkǝn müǝl-
lif güman ki, Rusiyada 1905-ci il inqilabının
kulminasiyasını tǝşkil edǝn vǝ Moskva
şǝhǝrindǝ meydana gǝlǝn Dekabr üsyanı-
nı, “Peterburq inqilabı” deyǝrkǝn dǝ
1917-ci il hadisǝlǝrini nǝzǝrdǝ tutur. 

“Rus ixtilali-kǝbiri”: “Böyük rus inqila-
bı”, Rusiyada 1917-ci il inqilabı nǝzǝrdǝ tu-
tulur. 

Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 52. “Şxun” (yaxud “şxuna”): ǝn az

iki dorlu, yelkǝnli gǝmi.  

Bakı mǝsǝlǝsinǝ dair mülaqat 
sǝh. 56. “Şübhǝsiz ki, Bakı petrollarının

alǝmşümul bir ǝhǝmiyyǝti vardır, ǝlbǝttǝ

60
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ki, bu petrol mǝsǝlǝsi rusları da, Qafqa-
ziyadakı mǝktǝblǝri dǝ, Türkiyǝ ilǝ müna-
sibǝtlǝri dǝ ǝlaqǝdar edir.”: “mǝktǝblǝri”
yerinǝ güman ki, başqa bir söz (mǝsǝlǝn
“millǝtlǝri”) olmalıydı; qǝzetdǝ belǝ get-
mişdir. 

Osmanlı vǝ Ermǝnistan 
münasibatına dair 

sǝh. 57. “Batum şǝrtnamǝsi”: Batum
konfransının yekun şǝrtlǝri nǝzǝrdǝ tutu-
lur. 

61
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“Azərbaycan” qəzetinin 6-cı nömrəsinin 1-ci səhifəsi
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Siyasi, ic mai, ǝdǝbi vǝ iq sadi gün-
dǝlik «AZƏRBAYCAN» qǝzetǝsinǝ abunǝ
dǝ ǝri açıqdır. 

Qǝzetǝmizdǝ iş rak etmǝk üçün müq-
tǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn lazımi ǝşxas[ı]
idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. 

Böyük şǝhǝrlǝr vǝ ǝhǝmiyyǝtli mövqe-
lǝrdǝ müxbirlǝrimiz mövcuddur. 

Tiflis ilǝ xüsusi telefon müxabǝrǝmiz
[xǝbǝrlǝşmǝmiz] olmaqla bǝrabǝr, teleqraf
acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝbǝrlǝri in-
şara [yaymağa] çalışacaqdır. Kağız bahası

[qiymǝ ] vǝ başqa mǝvadd [maddǝlǝr] sabit
olmamağı münasibǝ  ilǝ, şimdilik abunǝ
bahası yanvar ayının birinǝdǝk qǝbul edi-
lir. 

Bakıda: 
3 aylığı 35 rublǝ; 
1 aylığı 12 rublǝ.
Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 
1 aylığı 19 rublǝ. 
Müraciǝt üçün adres: 
Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ (Para-

pet) “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi idarǝsi. 
Баку, Колюбакинская, контора газе-

ты “Азербайджанъ”.

MÜSƏLMAN TEATROSU 
Bu gün cümǝ günü “Mikado” teatrosunda

(Malakan bağının müqabilindǝ) Hacıbǝyov Bǝ-
radǝrlǝri teatro dǝstǝsi tǝrǝfindǝn mövqeyi-
tamaşaya qoyulacaqdır: 

“Arşın mal alan”
Opere a, 4 pǝrdǝdǝ. 
Əsǝri-Üzeyir bǝy Hacıbǝyov.
İş rak edǝnlǝr: Mahru, Münǝvvǝr, Nina xa-

nımlar. Əlǝkbǝr Hüseynzadǝ, Qǝmǝrlinski,
Anatollu vǝ qeyrilǝr. 

Soltan bǝyin rolunu Əlǝkbǝr Hüseynzadǝ
ifa edǝcǝkdir. 

Böyük musiqi dǝstǝsi Müslüm bǝyin tǝh -
idarǝsindǝ [idarǝsi al nda].

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

Biletlǝr türk zabitanına 75 faizlǝ sa lacaq
vǝ ǝsgǝrǝ tǝxsis [edilmiş] mövqelǝr dǝ mǝcca-
nǝn [pulsuz] olacaqdır. 

İxtar [xǝbǝrdarlıq]: Birinci cǝrgǝ sandalyaları
ǝziz qonaqlarımız olan türk zabitanına vǝ höku-
mǝt mǝmurlarına hǝsr etdiyimizǝ görǝ, hǝman
cǝrgǝ biletlǝri sa lmayacaqdır. 

Şǝnbǝ günü hǝman teatroda Üzeyir bǝyin 
“O olmasın bu olsun”

nam gülmǝli ǝsǝri mövqeyi-tamaşaya qoyula-
caqdır. 

Yekşǝnbǝ günü dǝ yenǝ: 
“Arşın mal alan”

Cümǝ, 4 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 6

Gündǝlik siyasi, ic mai, ǝdǝbi, iq sadi türk qǝzetǝsidir
Birinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. 27 zilhiccǝ 1336. 4 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqala n mükafa nı idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝrai : Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fia : sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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Sabiqdǝ Gǝncǝdǝ rus dilindǝ nǝşr
olunan “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi şǝnbǝ
günündǝn e barǝn Bakıda nǝşr olun-
mağa başlayacaqdır. 

Ünvan: Bakı, Kolyubakinskaya kü-
çǝdǝ, “Azǝrbaycan” idarǝsi. 

Tǝk nüsxǝsi 60 qǝpikdir. 

BAKI ŞƏHƏRİ VƏ ƏTRAFI 
ƏHALİSİNƏ ELANİ-RƏSMİ

1 – Bǝzi başıpozuq ǝşqiya [quldur-
lar] vǝ ǝşǝrranın [yaramazların] ǝğrazi-
xüsusiyyǝlǝri [şǝxsi mǝqsǝdlǝri] uğrun-
da kǝndi-kǝndilǝrinǝ mǝmur süsü ve-
rǝrǝk, gecǝ vǝ ya gündüzlǝri bǝzi er-
mǝni ailǝlǝrinǝ bilmüraciǝ filan vǝ ya
filan adamın polis müfǝ şi vǝ ya qra-
danaçalnik tǝrǝfindǝn tǝlǝb edildiyin-
dǝn bǝhslǝ, kǝndilǝrini götürdüklǝri
vǝ ya götürmǝk istǝdiklǝri xǝbǝr alın-
mışdır. 

2 – Əhali ümumǝn bilmǝlidir ki,
hökumǝtcǝ kǝndilǝrinǝ lüzum görülǝn
hǝr hansı adamı gecǝ aramaya lüzum
yoxdur; hökumǝt istǝdiyi tǝ işa  gün-
düz yapar. Binaileyh, gecǝ bu yolda
müraciǝt vüquunda ilk tǝdbir olmaq
üzrǝ hadisǝni dǝrhal ǝn yaxın polis
mǝrkǝzinǝ xǝbǝr vermǝli vǝ gündüzlǝ-
ri 25-80 nömrǝli, gecǝlǝri nisfülleyldǝn
[gecǝ yarısından] sonra üçün 44-66 po-
lis müfǝ şliyinǝ telefon etmǝlidir. 

3 – Polis vǝzaifinin [vǝzifǝlǝrinin] ba-
şıpozuqlarla ǝlaqǝsi olmadığından,
hüviyyǝt [şǝxsiyyǝ ni] vǝ sifǝ -rǝsmiy-
yǝsini [rǝsmi kimliyini] uniformasıyla ol-
mazsa belǝ, övraqi-rǝsmiyyǝsiylǝ [rǝs-

mi sǝnǝdlǝri ilǝ] isbat edǝmmǝyǝn heç
bir kimsǝyǝ ǝhali e bar vǝ tǝbǝiyyǝt
[tabeçilik] etmǝmǝli vǝ vüquunda [baş
verdikdǝ] bǝrvǝchimǝruz [deyildiyi şǝkil-
dǝ] polisǝ ixbari-keyfiyyǝt olunmalıdır
[hadisǝ xǝbǝr verilmǝlidir]. 

4 – Tǝrǝfimizdǝn şiddǝtlǝ tǝqib
edilmǝkdǝ olduqlarından er vǝ ya gec
yaxalanacaq bu misilli ǝşxası [bu kimi
şǝxslǝri] bilǝnlǝrin lü ǝn müfǝ şliyǝ
ixbar etmǝsi vǝ bilib dǝ sǝlamǝ -ümu-
miyyǝ ǝleyhindǝ bunları kǝtm edǝnlǝ-
rin [gizlǝdǝnlǝrin] faili-müştǝrǝk ǝdd
edilǝrǝk [cinayǝt ortağı hesab edilǝrǝk]
ǝn şǝdid [şiddǝtli] cǝzaya mǝruz qala-
caqları ǝhǝmiyyǝtlǝ elan olunur. 

2/10/34
Azǝrbaycan Polis müfǝ şi-

ümumisi Bǝhaǝddin 

DAXİLİYYƏ NƏZARƏTİNDƏN 
ƏMR

Nömrǝ 2
Bu gündǝn e barǝn, avtomobil, at

vǝ arabalardan is fadǝ edǝ bilmǝk üçün
hökumǝt dairǝlǝrindǝn vǝsiqǝ almaq
lazım gǝlmǝyir. Fǝqǝt bu ǝşya sahiblǝri
ancaq Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsindǝn icab edǝ-
cǝk şǝhadǝtnamǝ almaları vacibdir. 

Nömrǝ 3 
Bütün Qafqaziyada, xüsusilǝ Azǝr-

baycanda hökmfǝrma olmuş ix lal gün-
lǝrindǝ dǝmiryolları ǝşyasının bir çox
qismi dǝmiryolları mǝna qinǝ [mǝntǝ-
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qǝlǝrinǝ] yaxın bulunan köylǝr ǝhalisi
tǝrǝfindǝn qarǝt edilmişdir. 

Fǝqǝt mǝvaddi-mǝzkurǝ [bu ǝşyalar]
bunlar tǝrǝfindǝn lazım olan mǝhǝllin-
dǝ istemal [is fadǝ] edilmǝyǝrǝk, büs-
bütün başqa cǝhǝtlǝrǝ sǝrf edilmişdir. 

Binaileyh [ona görǝ] ǝhalinin izanına
[anlayışına] müraciǝtlǝ, hǝr fǝrdin, ke-
çirmǝkdǝ olduğumuz zamanın ǝhǝmiy-
yǝ ni nǝzǝr-diqqǝtǝ almağa mǝcbur
olduğunu dǝrxa r edǝrǝk [yada sala-
raq], dǝmiryollarına aid hǝr bir maddǝ-
nin iadǝsi [qaytarılması] fǝqǝt mǝsqǝ -
rǝ’simiz [doğma vǝtǝnimiz] olan Azǝr-
baycanın dǝmiryolları işlǝrini layiq ol-
duğu dǝrǝcǝyǝ yüksǝltǝcǝyindǝn, bu
ǝmrin nǝşr vǝ elanı günündǝn e ba-
rǝn bir ay müddǝ ndǝ dǝmiryollarına
yaxın bir nöqtǝdǝ bulunan stasyon na-
çalniklǝrinǝ yaxud polis mǝmurlarına
verilmǝlǝrini tǝklif edirǝm. 

Yuxarıda göstǝrilǝn müddǝ n axı-
rında hǝr kimin nǝzdindǝ dǝmiryol-
larına aid ǝmvaldan [mallardan] zühur
edǝrsǝ, bu ǝmrǝ müxalifǝt etmiş olan
mü ǝhimlǝr qǝvanini-hǝrbiyyǝnin [hǝr-
bi qanunların] bütün şiddǝ  ilǝ cǝzasına
düçar olacaqlardır. 

Daxiliyyǝ naziri: 
Behbud xan Cavanşir 

HÖKUMƏT QƏRARDADLARI

97 – Bǝzi şǝxslǝr ki, buğdanı vǝ qey-
ri ǝrzaq şeylǝrin qǝndǝ vǝ qeyri zǝru-
riyyata mübadilǝ etmǝk üçün icazǝ tǝ-

lǝbindǝdirlǝr, bu xüsusda onların beş
min manat girov qoymaları icbaridir.
Mǝzkur icazǝnamǝnin verildiyi zaman-
da ifasını öhdǝsinǝ götürǝn şey üçün
iki hǝ ǝlik vǝdǝ tǝyin edilir. Bu vǝdǝ
müddǝ ndǝ öhdǝsinǝ götürǝn icazǝni
ifa etmǝz isǝ mǝzkur girov qoyduğu
mǝblǝğ xǝzinǝ mǝnfǝǝ nǝ keçir. 

98 – Əmlak vǝ Ziraǝt nazirin[in] bi-
nagüzarlığına binaǝn [sǝrǝncamı ǝsasın-
da] Muğan çölünün aşağı kanalının baş
arx bǝndinin tǝmiri vǝ mǝzkur [bu] ka-
nalın yuxarıkı hissǝsindǝ dǝ sulamaq
üçün arx qayırmaq üçün iyirmi al  min
beş yüz manat 75 qǝpik kredit açılsın. 

25 iyul 1918-dǝn 
99 – Almaniya İmperatorluğunun

Qafqazda mövcud Heyǝ -mürǝxxǝsǝ-
si [Sǝlahiyyǝtli heyǝ ] nǝzdindǝ bulu-
nan İq sad cǝmiyyǝ nin nümayǝndǝ-
sinǝ, mǝzkur [bu] dövlǝt tǝrǝfindǝn Ar-
zumanovdan Gǝncǝdǝ mövcud zavo-
dundakı xam vǝ mǝcmu [yığılmış] pam-
bığın aparılmasına müsaidǝ edir. 

100 – Qafqazdakı Alman imperator
Heyǝ -mürǝxxǝsǝsi nümayǝndǝsinǝ
Almaniya Hökumǝ  aldığı vǝ Gǝncǝdǝ
Arzumanov zavodunda saxlanılan pam-
bığı, nǝ qǝdǝr olmuş olsa, aparmağa
izin verilir. 

Hökumǝt İşlǝrinin müdiri: R. Xoyski 

26 iyul 1918-ci il 
101 – Alman xǝstǝ vǝ yaralı ǝsgǝr-

lǝri üçün min vedrǝ şǝrab, on put un,
on dörd girvǝnkǝ dǝ kürü gömrüksüz
aparmağa izin verilir. 
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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 [tapşırılır]. 

103 – Ərzaq nazirinǝ izin verilir ki, öz
dǝ ǝrxanasında ka bǝ bir müavin, dǝf-
tǝrxana mǝmuruna bir müavin vǝ bir
dǝ bir qeyri dǝ ǝrxana mǝmuru tǝyin
etsin. 

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

b) Vǝ onun Azǝrbaycan mǝmlǝkǝ-
ndǝn 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 mǝb-
lǝğdǝn köçǝrilǝri mühafizǝ etmǝk vǝ
uyezd[d]ǝ sakitlik bǝrpa etmǝk üçün
Şuşa Milli Komitǝsinǝ verilsin. Hǝman
binagüzarlığa binaǝn [sǝrǝncama ǝsa-
sǝn] ǝlli min manat da Zǝngǝzur koman-
danına verilir. Verilǝn mǝblǝğ mǝzkur
uyezdlǝr divanxanalarının 1918-ci ilin
iyun, iyul vǝ avqust aylarının hesabına
daxil olur. 

107 – Hökumǝt xǝzinǝsindǝn zirai
xǝzinǝlǝrǝ [kǝnd tǝsǝrrüfa  banklarına]
ǝlli min manat buraxılması Maliyyǝ na-
zirinǝ mühǝvvǝl edilir [tapşırılır] ki, zirai
xǝzinǝlǝrdǝn maaş alan mǝmurların
mǝvaciblǝri verilsin. 

108 – Mǝrkǝz Posta vǝ Teleqrafxa-
na idarǝ edilmǝsi üçün lazımi şeylǝr
mühǝyya [tǝdarük] etmǝyǝ Posta vǝ

Teleqraf naziri binagüzarlığına [sǝrǝn-
camına] yetmiş beş min manat tǝxsis
edilir [ayrılır]. 

112 – a) Azǝrbaycan Hökumǝ nin
ǝrzaq işlǝrini qaydaya salmaq üçün na-
zirlǝr: 1) A. Aşurov, 2) Ə. b. Əmircanov,
3) X. b. Mǝlikaslanov vǝ 4) N. b. Yusif-
bǝyovdan ibarǝt bir komisyon düzlǝ-
nir. 

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

30 iyul 1918-ci il 
113 – Rusiya Alman alayının Birinci

batalyon komandanına min put buğda
vǝ min put arpa Tiflisǝ aparmağa izin
verilsin. Bu şǝrtlǝ ki, ǝvǝz olaraq Gǝn-
cǝyǝ min put qǝnd gǝ rsin. Hǝman
qǝndin bir hissǝsi Ərzaq naziri ix yarı-
na verilǝcǝkdir ki, ǝhaliyǝ ucuz qiymǝ-
tǝ sa lsın. Qalan hissǝsi isǝ Birinci ba-
talyon komandanı ix yarına verilir. 

114 – Lazım olduqca milli komitǝlǝ-
rin ǝmlakını satmağa lǝğv komisyonla-
rı tǝşkil olunmasına izin verilir. 

117 – Zaqatal nahiyǝsinin ümumi
halına bǝlǝd olmağa, camaa n ǝrz-ha-
lını bilmǝyǝ vǝ hǝmçinin xidmǝtdǝn kǝ-
nar edilǝsi mǝmurları başqa xidmǝtlǝ-
rǝ köçürüb onların haqq-hesabını ver-
mǝk mǝsǝlǝlǝrini hǝll etmǝk üçün tǝ-
cili olaraq hǝman nahiyǝyǝ Maliyyǝ,
Ədliyyǝ vǝ Daxiliyyǝ nǝzarǝtlǝrinin vǝ-
killǝrindǝn ibarǝt bir komisyon göndǝ-
rilsin. 

Zaqatal okruqunda qeyri quberni-
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yalar qaydası üzrǝ divanxanalar dü-
zǝltmǝk Daxiliyyǝ nazirinǝ tapşırılsın. 

118 – Xaçbulaq vuruşmasında şü-
caǝt göstǝrmiş divan mǝmurlarına
ǝnam paylamaq üçün Daxiliyyǝ nazi-
rinǝ beş min manat verilsin. 

119 – Azǝrbaycanda olan şǝhǝr bǝ-
lǝdiyyǝ idarǝlǝrini tǝzǝdǝn işǝ salmaq
Daxiliyyǝ nazirinǝ mühǝvvǝl edilmiş-
dir [tapşırılmışdır]. Bǝzi uyezd mǝrkǝz-
lǝri olan Ağdaşda, Salyanda, Ağdam-
da, Bǝrdǝdǝ, Qazaxda vǝ qeyr[d]ǝ bǝ-
lǝdiyyǝ idarǝlǝri olmadığına görǝ, ora-
larda yüzbaşılara donluq üç yüz mana-
ta qǝdǝr verilǝ bilǝr. Lazım olsa, yüz-
başı bir dǝ ǝrxana 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 Göyçayda ermǝnilǝr tǝ-
rǝfindǝn yaxılıb-yıxılan xanimanları,
söndürülǝn [ocaqları], qadın-erkǝk qur-
şunla öldürülǝn, bıçaqlarla kǝsilib doğ-
ranan bigünah millǝtdaşlarımızı, dün
zǝngin vǝ dövlǝtli ikǝn bu gün viranxa-
nalarda iqamǝtlǝ bir loğma yavan ǝk-
mǝyǝ möhtac buraxılan zavallı qardaş-
larımızı düşünürmüsünüz? 

Əgǝr düşünmǝyirsinizsǝ, eyi biliniz
ki, kaina n beş sǝnǝdir bir-birini bo-
ğazlayan bu ǝn mühüm dövrǝsindǝ ǝsǝ-
biyyǝ -qövmiyyǝsi [qövmünün qeyrǝ -
ni çǝkmǝk hissi] ǝlil vǝ ya nöqsan olan
millǝtlǝr üçün hǝyat yoxdur. 

Bu günǝ qǝdǝr olduğundan ziyadǝ
yarın üçün dǝ Qurani-ǝzimüşşǝnimizin
[şǝ’ni uca Quranımızın] balada [yuxarıda]
nǝql etdiyim ǝmri-mübini vǝchilǝ [açıq-
aşkar ǝmrindǝki kimi] mǝ n bir surǝtdǝ
yek-digǝrinǝ sarılaraq siyasi birliklǝrini
tǝmin edǝmmǝyǝn ǝqvam [qövmlǝr]
bilxassǝ bundan sonra qǝ yyǝn yaşa-
yammayacaqdır. 

“Əl-müminu lil-mümini kalbünyani
yǝşüddü bǝ’zuhü bǝ’zǝ” hǝqiqǝ -siya-
siyyǝsini min üç yüz sǝnǝdir qulaqları-
mızda çınladan islamiyyǝt, bir müsǝl-
manın digǝr müsǝlmana nisbǝ ni, bir
binanın yek-digǝrinǝ is nad edǝn daş-
larına bǝnzǝtmǝklǝ siyasǝ -milliyyǝyi
pǝk bǝliğ bir surǝtdǝ tǝsvir buyurmuş-
dur. 

Bir divarın bir qaç daşını yıxıb çıxar-
maqla nasıl ki, divar yıxılarsa, milliyyǝ-

mizi tǝşkil edǝn camaatlardan bir qis-
minin fǝlakǝ ndǝn dǝ ǝqsami-sairǝ-
nin [digǝr qismlǝrin] haqqıyla mütǝǝssir
olması qǝdǝr tǝbii heç bir şey yoxdur.
Şamaxı vǝ Göyçayda yıxılan evlǝr, yan-
dırılan xanimanlarımız; kǝsilib doğra-
naraq qǝvafili-şühǝdaya [şǝhid dǝstǝlǝ-
rinǝ] il haq edǝn [qoşulan] on minlǝrcǝ
müsǝlmanlar din vǝ millǝt qardaşları-
mız; dün dövlǝtli ikǝn bu gün bir loğ-
ma ǝkmǝk üçün göz yaşlarıyla dilǝnǝn
bǝdbǝxtlǝrdir, qövmdaşlarımızdır. 
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Allahın inayǝ  ilǝ Bakı alındı. Vǝ ǝn
alçaq düşmǝnlǝrimiz mǝqhur [qǝhr
olmuş] vǝ rǝzilanǝ bir surǝtdǝ qaçdı.
Millǝt, min üç yüz sǝnǝ eyni mǝqsǝd
uğrunda yek-digǝrini tǝqibǝn yerdǝ
yatan şühǝdamız ǝrvahını [şǝhidlǝrimi-
zin ruhlarını] da şad edǝr surǝtdǝ üst-
üstǝ iki bayram yapdı. 

Bu mǝsǝrrǝtlǝr [sevinclǝr] içindǝ, ey
Bakı vǝ bütün Qafqaz türklǝri, ey zǝn-
gin müsǝlmanlar! Şamaxı vǝ Göyçay
zülmzǝdǝ qardaşlarımızın da göz yaş-
larını tǝxfifǝn [yüngüllǝşdirmǝklǝ], yıxıl-
mış könüllǝrini tǝmir etmǝliyiz. 

Millǝ mizin bir qismi ağlarkǝn, ǝq-
sami-sairǝsinin [digǝr qismlǝrinin] bila-
tǝǝssür [mütǝǝssir olmadan] gülmǝsi
xeyirli bir is qbala dǝlalǝt edǝmmǝz.
Binaileyh [ona görǝ dǝ], ǝgǝr hǝyat vǝ is-

qlala talib vǝ müstǝhǝq [layiq] isǝniz,
Şamaxı vǝ Göyçay zülmzǝdǝlǝrinǝ vǝ
Ermǝnistandan qismǝn öldürülǝrǝk,
qismǝn dǝ fǝrar surǝ lǝ hǝyatlarını qur-
tara bilǝrǝk sayeyi-üxüvvǝ nizǝ il ca
edǝn [qardaşlığınızın kölgǝsinǝ pǝnah gǝ-

rǝn] sair din vǝ millǝt qardaşlarımıza
kiseyi-müavinǝ  [yardım kisǝsini, cibini-
zi] açınız, onlara lazımi dǝrǝcǝdǝ ianǝ-
lǝr veriniz, çünki siz onlara versǝniz,
Allah da sizǝ verǝr. 

İştǝ, haydı, qardaşlar, verin zavallı-
lara.

Əl-mücahid fi-sǝbilillah 
[Allah yolunda cǝhd edǝn]

Bakı, 
2/10/34 

[2 oktyabr 1918]

BAKI XƏBƏRLƏRİ 

2-3 gündǝn sonra teleqraf ilǝ te-
lefon açılır. 

Alman Heyǝ -mürǝxxǝsǝsi şǝhǝ-
rimizdǝ

3 gün ǝvvǝl xüsusi qatar ilǝ Tiflisdǝn
şǝhǝrimizǝ Almaniya dövlǝ  Heyǝ -
mürǝxxǝsǝsi [Sǝlahiyyǝtli heyǝ ] varid
oldu. Heyǝ n sǝdri sabiq Türkiyǝ hǝrbi
işlǝrini islah etmǝk üçün Almaniyadan
dǝvǝt edilmiş mǝşhur hǝrbi mütǝxǝs-
sis general fon der Qolts paşanın mǝx-
dumu [oğlu] Baron fon der Qoltsdur.
Mumaileyh [adı çǝkilǝn şǝxs] Azǝrbay-
can Hökumǝ  nǝzdindǝ mürǝxxǝsdir
[sǝlahiyyǝtli nümayǝndǝdir]. 

Srağagün axşam Almaniya Höku-
mǝ  heyǝ  Heyǝ -Vükǝlanı [Nazirlǝr
Kabine ni] “Metropol”da ziyarǝt et-
mişlǝr. Alman heyǝ ni Baş vǝzir Fǝtǝli
xan, Maarif naziri Nǝsib bǝy, Daxiliyyǝ
naziri Behbud xan vǝ Maliyyǝ naziri Əb-
dülǝli bǝy qǝbul etmişlǝr vǝ qonaqlar
üçün süfrǝ açmışlar. Almaniya ilǝ yeni
tǝşǝkkül etmiş Azǝrbaycan dövlǝ  ara-
sında münasiba -sǝmimanǝ yapılması
xüsusunda bir çox nitqlǝr irad olunmuş-
dur. Nitqlǝrinin birindǝ baron hǝzrǝt-
lǝri söylǝmişdir ki, onun pǝdǝrinin [ata-
sının] türklǝr vǝ bilümum [ümumiyyǝt-
lǝ] müsǝlmanlara olan hissiyya -dos-
tanǝsini Almaniya dövlǝ  nǝzǝrǝ alıb
da, onu cǝbhǝdǝn çağırıb Qafqaziyaya
göndǝrmişdir. Tǝbii ki, pǝdǝrinin his-
siyya nı baron hǝzrǝtlǝri öz qǝlbindǝ
bǝslǝmǝkdǝ davam edǝcǝkdir. 
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Gürcü heyǝti 
Srağagün gürcü Heyǝti-mürǝxxǝsǝ-

si [Sǝlahiyyǝtli heyǝti] Knyaz Maqalov
tǝhti-sǝdarǝtindǝ [başçılığı altında] Azǝr-
baycan Heyǝti-Vükǝlasına [Nazirlǝr Ka-
binetinǝ] ziyarǝt edib, onu öz paytaxtı
olan Bakıya köçmǝk münasibǝtilǝ tǝb-
rik etmişdir. Baş Vǝkilimiz Fǝtǝli xan
hǝzrǝtlǝri cavabında tǝşǝkkürlǝr izhar
etmişdir. Gürcü heyǝti Gürcüstana Bakı-
dan neft aparılmasına icazǝ istǝmişdir.
Hǝmin tǝmǝnna vǝzirlǝrin srağagünki
iclasında mövqeyi-müzakirǝyǝ qoyulub
böylǝ qǝrar verilmiş ki, hǝman mǝsǝ-
lǝnin hǝlli üçün xüsusi bir komisyon
tǝşkil edilsin vǝ hǝmin komisyon gürcü
heyǝti ilǝ bǝrabǝr lazımi tǝdbirlǝr it-
tixaz [qǝbul] etsin. 

Rusların istidası [xahişi]
Srağagün axşam hökumǝt ricalı [xa-

dimlǝri] nǝzdinǝ dava [mǝhkǝmǝ] vǝkili
Smirnov cǝnablarının tǝhti-rǝyasǝti ilǝ
[sǝdrliyi altında] bir rus heyǝti gǝlib, Şa-
maxı uyezdindǝn qaçmış malakanların
öz yerlǝrinǝ getmǝyinǝ icazǝ istǝmiş.
Hökumǝt buna razı olmuş, bu şǝrtlǝ ki,
ǝvvǝla, sabiqdǝ müsǝlmanlardan qarǝt
edilmiş mallar sahiblǝrinǝ qaytarılsın
vǝ saniyǝn [ikincisi], evsiz vǝ yersiz olan
müsǝlmanlara onlar özlǝrinin yanında
yer versinlǝr. 

Qarabağ üsyançılarının yumşalması 
Şayiata [şayiǝlǝrǝ] görǝ, Qarabağda

üsyan edǝn ermǝni ǝşqiyası [quldurları]
Türk Komandanlığı nǝzdinǝ gǝlib aman
istǝmişlǝr vǝ tǝslim olmalarına rizalıq

izhar etmişlǝr. Andranik isǝ İrǝvan tǝ-
rǝfǝ qaçmışdır. 

Lǝnkǝrana göndǝrilǝn heyǝt 
Bir neçǝ gün ǝvvǝl Lǝnkǝran üsyan-

çılarıyla danışığa girişmǝk üçün Bakı-
dan göndǝrilǝn rus heyǝti şayiata görǝ
hǝlǝlik Salyandadır. 

Otriş nümayǝndǝsi 
3 gün ǝvvǝl şǝhǝrimizdǝ olan Otriş

[Avstriya] Hökumǝti mürǝxxǝsi [nüma-
yǝndǝsi] Baş Vǝzirimizǝ vizit icra etmiş-
dir. Hǝman gün Baş Vǝzir cǝnabları
İaşǝ naziri ilǝ bǝrabǝr mumaileyhǝ [adı
çǝkilǝn şǝxsǝ] vizit iadǝ etmişlǝr. 

Eşitdiyimizǝ görǝ, bu il edadi mǝk-
tǝblǝrdǝ oxuyan tǝlǝbǝlǝrin sayı azal-
dığından naşi [azaldığına görǝ], Bakıdakı
gimnaziyaları birlǝşdirmǝk fikrindǝ-
dirlǝr. Ünas [qızlar] gimnaziyaları da
birlǝşib “Svyataya Nina” mǝktǝbindǝ
oxunacaqdır. Yavuq zamanda Birinci
Müsǝlman gimnaziyası, sonra da qeyri
mǝktǝblǝr açılacaqdır. 

* * * 
Sentyabrın 30-dan etibarǝn Bakı

tamojnası [gömrüyü] fǝaliyyǝtǝ başla-
mışdır. Tamojnanın naziri Qoqibadze
ǝmr verib üç günǝ kimi qulluqçuların
işǝ başlamalarını tǝlǝb etmişdir. Əks
surǝtdǝ işǝ başlamayanlar vǝzifǝlǝrin-
dǝn xaric olunacaqlar. Bundan ǝlavǝ,
camaat öz mallarını almağa dǝvǝt olu-
nurlar. 

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

Bu günlǝrdǝ Xǝzǝr istehlak cǝmiy-
yǝti “Feodosiya”nın musiqi heyǝti Pet-
roqrad vǝ Moskvada mǝktǝblǝr mǝram-
namǝsi ilǝ fǝaliyyǝtǝ başlayacaqdır. 

* * * 
Əhalini mǝmur sifǝtiylǝ qorxuya sa-

lıb onlardan maddǝn istifadǝ edǝn,
daha doğrusu dolandırıcılıq eylǝyǝn
on doqquz nǝfǝr alçağın heyǝti-zabi-
tan tǝrǝfindǝn dǝrdǝst edildiyini [sax-
lanıldığını] xǝbǝr aldıq. 

NƏZARƏTLƏRİMİZDƏ 
[NAZİRLİKLƏRİMİZDƏ]

Bu günlǝrdǝ xüsusi müxbirlǝrimiz-
dǝn birisi Maliyyǝ vǝzirini ziyarǝt edib,
aldığı mǝlumatından anlaşılır ki, Mǝr-
kǝzi Komandanlıq bizǝ heç bir müavi-
nǝtdǝn geri durmayacağını elam etmiş
[bildirmiş] vǝ işbu Komandanlıq bina-
güzarlığıyla [tapşırığıyla] bu günlǝrdǝ
Azǝrbaycan Dövlǝt Bankası açılmaq-
dadır. 

Böylǝliklǝ, xüsusi istiqraz vǝ digǝr
bankalar üçün maliyyǝ ǝmǝliyyatına
mübaşirǝt etmǝk [başlamaq] imkanı
verilmiş olur. Aksiz İnhisar İdarǝsi yenǝ
ǝski fǝaliyyǝtinǝ başlamışdır. Bu vaxta
kimi böylǝ xüsusi mǝxaric mǝmlǝkǝt-
dǝ satılmaqda olan şǝrabdan alınam-
mamışdı. Bundan sonra şǝrabdan da
alınacaqdır. Halǝn Şamaxı nahiyǝsi
Mǝdrǝsǝ köyündǝ mövcud sahibsiz

şǝrabı Hökumǝt gǝtirib satacaqdır. 
Xǝzinǝ 17 iyuldan başlayıb kǝndi iş-

lǝrini idarǝ edir; idarǝdǝn qaçıb get-
mǝmiş xidmǝtçilǝrǝ mǝvacib verilmǝk
üçün lazımi para vardır. 

Vǝzifǝsindǝ isbati-vücud edǝn [işǝ
gǝlmǝyǝ davam edǝn] xidmǝtçilǝrǝ aylıq
vermǝk üçün Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ bir
milyon yarım rublǝ verilmişdir. 

Sǝnaǝt vǝ Ticarǝt Nǝzarǝtindǝ [Sǝ-
naye vǝ Ticarǝt Nazirliyindǝ]

Şu Nǝzarǝt başlıca mǝdǝnlǝrin sa-
biq bolşevik fǝrmanıyla millilǝşdirmǝ
(dövlǝt ixtiyarına keçmǝ) qanununu
lǝğv etmǝk ilǝ yavaş-yavaş gǝrǝk sǝna-
ǝt vǝ gǝrǝk ticarǝtdǝ bir intizam vǝ
tǝrtib yaratmaqla, Bakının keçmişdǝki
tǝntǝnǝli ticarǝti-mǝnǝviyyǝsini iadǝ-
yǝ çalışır. Bunun üçün dǝ ǝtraf ilǝ ǝla-
qǝdar olaraq tǝşǝbbüsatına girişmiş-
dir. Bununla bǝrabǝr, birdǝn-birǝ qarı-
şıqlıq salmamaq üçün Xalq Tǝsǝrrüfatı
Şurası (Savet Narodnaqo Xozyaystva)
adlı idarǝni bu vaxtadǝk pozmamış,
çünki idarǝnin tǝhti-nǝzarǝtindǝ bir
çox millǝt tǝsǝrrüfatı mövcuddur. Vax-
tı gǝldikcǝ, Tǝsviyǝ Komissiyası bunla-
rın tǝsviyǝ [lǝğv] edilmǝsinǝ girişǝcǝkdir.

Xariciyyǝ Nǝzarǝtindǝ 
Tiflisdǝ mövcud Beynǝlmilǝl Tǝxliy-

yǝ Komissiyasının işlǝrindǝn bir şey is-
tintac [nǝticǝ] edilǝmmǝyǝcǝyindǝn
dolayı, Azǝrbaycan Hökumǝti kǝndi
nümayǝndǝsini şu Komissiyadan tǝlǝb
etmişdi [geri çağırmışdı]. Şimdi Xariciy-
yǝ Nǝzarǝtinǝ gǝlmiş vǝrǝqǝdǝ Ermǝ-
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ni Cümhuriyyǝti dǝ kǝndi nümayǝndǝ-
lǝrini oradan geri çağırdığı mǝlum edi-
lir. 

Azǝrbaycan Hökumǝti yanında Gür-
cüstanın siyasi mǝmurluğuna Kartsi-
vadze tǝyin edilmişdir. 

Qaçqınlara müavinǝt şöbǝsindǝ 
– Qaçqınlara müavinǝt şöbǝsi tǝrǝ-

findǝn Bakı qaçqınları üçün üç min put
buğda alınmışdır. 

– Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn qapadıl-
mış darüleytamlar [yetimxanalar] hamı
millǝtlǝr üçün açılıb yenǝ dǝ işlǝmǝyǝ
başlamışdır. 

– Gökçay gölü ǝtrafında olan mü-
sǝlman ǝhalisini Yeni Bayǝzid ermǝni
çetǝlǝri (banda) tǝrǝfindǝn yǝğma vǝ
talan edildiyindǝn bunlar Qazax vǝ
Gǝncǝ cǝhǝtlǝrinǝ toplanmışlardır. Bu
zavallıların ǝhvalı pǝk fǝnadır. Müha-
cirlǝr İdarǝsi onları Şamaxı vǝ Ərǝş na-
hiyǝsindǝki boş köylǝrdǝ yerlǝşdirǝ-
cǝkdir. 

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ

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

P. xanım şǝnbǝ günü sentyabrın
14-dǝ Astraxandan “Türkmǝn” para-
xodunda Bakıya qayıdıbmış. Şǝhǝrin
halını hǝyǝcanlı gördükdǝ paraxod is-
kǝlǝdǝn çǝkilib, o biri paraxodlar cüm-
lǝsi dǝ Nargin cǝzirǝsinǝ [adasına] get-

mǝyǝ mǝcbur oldu. Qaçmış paraxod-
lar hǝrǝ bir tǝrǝfǝ dağıldıqda, P. xanım
olan paraxod da Krasnovodska gedir.
Bu paraxodda Bayılov hǝbsxanasından
xilas olmuş Bakı bolşeviklǝri köhnǝ ko-
missarları Şaumyan, Şeboldayev, Kor-
qanov, Balayan, Koqanov, 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 çıxardıq-
dan sonra özlǝrini Astraxana aparmağı
xahiş edirlǝr. Kapitan bu tǝklifdǝn bo-
yun qaçırıb Krasnovodska gǝlir. Burada
komissarları bir dǝstǝ saldat qarşılayır.
Ciddi axtarışdan sonra (Petrovun çǝk-
mǝsi altından 14 min manat pul tapıl-
mışdır), sabiq komissarları hara isǝ
aparıb güllǝlǝyirlǝr. 

Bakıya gǝlmǝk istǝdikdǝ P. xanım
paraxod arxasında gǝlǝn “Semyon”
adlı yük gǝmisinǝ minib Krasnovodsk-
dan çıxır. Yolda paraxodda yanğın  baş-
lanıb gǝmini başlı-başına buraxmağa
mǝcbur olur, çox vaxt artıq mǝşǝqqǝt
ilǝ dǝnizdǝ durduqdan sonra (para-
xodda şirin su olmadığından kartofu
dǝniz suyunda qaynadırdıq) gǝmi hǝ-
rǝkǝt edib Bakıya yönǝldi. Bakının
yavuqluğunda sǝrnişinlǝr öz araların-
dan nümayǝndǝlǝr seçib sahilǝ gön-
dǝrdilǝr. Nümayǝndǝlǝr bir gün yarım
dolaşdıqdan sonra Bakıya gǝlirlǝr. Bu-
radan Hökumǝt ǝmrilǝ barkas gedib
“Semyon”u bargaha [limana] gǝtirir. 
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BAKININ 
SON DƏQİQƏLƏRİ

Hacı-Turxanda nǝşr edilǝn “İzvesti-
ya” bolşevik qǝzetǝsi axırıncı Bakı ha-
disǝlǝrini böylǝ bir lisanla tǝsvir edir: 

“Sabah saat 3-dǝ şǝhǝr bombard-
man edilib, gündüz saat 12-yǝ qǝdǝr
top atǝşi davam etmǝkdǝ idi. Bu za-
man makinalı tüfǝng [pulemyot] atǝşi
başlayıb davanın yaxın zamanda it-
mama [sona] yetǝcǝyini ǝhaliyǝ andı-
rırdı. 

Bolşeviklǝr[in] göstǝrdiyi kimi, “gǝl-
mǝ yardımçı”ların müvǝffǝqiyyǝti ol-
madı. 

Müfǝttin [fitnǝkar] menşevik vǝ in-
qilabçıların inandığı vǝ gözlǝdiyi bu
beynǝlmilǝl dolandırıçıların kafi dǝrǝ-
cǝdǝ qüvvǝlǝri olmadıqları ümuma
mǝlum oldu. 

Bakı ǝhalisi ancaq axırıncı nǝfǝsdǝ
keçmişdǝki iştirakiyyunları [sosialistlǝri]
xatirǝsinǝ gǝtirib vaxtın keçmǝsinǝ heyf-
lǝnirdi. 

Daşnaklar öz sözü üstündǝ durub,
hǝrǝkǝtlǝrindǝ bǝrqǝrar idilǝr. Bunlar
bu axırıncı zamanı keçmiş bolşeviklǝr
zamanındakı kimi yenǝ dǝ müfǝttin vǝ
xainlik rolunu gözǝlcǝsinǝ ifa etdilǝr. 

Hǝtta cǝbhǝdǝn qaçan daşnakların
matros vǝ İngiltǝrǝ tǝrǝfindǝn güllǝ-
lǝnmǝsi çarǝ[si] dǝxi bu xainlǝri düş-
mǝn qarşısına çıxara bilmǝyirdi. Çünki
alçaq vǝ rǝzil bir zatdan heç vaxt ali-
cǝnab vǝ qǝhrǝmanlıq gözlǝmǝk ol-
maz. Dinc ǝhalini soymaq, cǝbhǝni sın-
dırmaq bunların köhnǝ adǝtidir. Doğ-

ru, bunların arasında tǝk-tǝk qǝhrǝ-
manlar tapılırdı, amma bununla ümum
daşnakların eyib vǝ nöqsanlarını mǝs-
tur etmǝk [gizlǝtmǝk] heç mümkün de-
yil, zǝnn ediriz. 

İndi yalançı sosialist Ayolla, Sadovski
vǝ Mǝlik-Yolçuyanların siyasǝti sayǝ-
sindǝ Türkiyǝyǝ keçǝn Bakının 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 toplaşırdı.
Bu vaxtlarda dışarıda gǝzib-dolaşmaq
xǝtǝrdǝn xali deyildi. 

Yuxarı bazarda patlayan bomba-
dan xeyli növbǝdǝ dayanan arvadlar
hǝlak oldu. Əhali küçǝdǝn qorxa-qorxa
divar dibiylǝ qonşu evlǝrǝ gedǝ bilirdi-
lǝr. Şǝhǝrin üstündǝ top sǝslǝri kǝsil-
mǝyirdi.  

Saat 9-da mǝn, Hacınskinin dǝrya
kǝnarında olan mülkünǝ gedib qǝbris-
tan ǝtrafında dava gedişinǝ tamaşa
edirdim. 

Bizim sǝngǝrlǝr düşmǝnin böylǝ hü-
cumuna qarşı dura bilmǝyǝcǝyinǝ ǝmin
idim. Düşmǝn tǝrǝfindǝn atılan top gül-
lǝlǝri bizim ǝsgǝrlǝri sǝngǝrlǝrdǝ rahat
qoymayırdı. 

Bizim qoşunlar az dǝstǝlǝrlǝ Çǝm-
bǝrǝkǝnd tǝrǝfindǝn ǝslǝhǝlǝri [silahla-
rı] dǝxi qoyub qaçmağa başladılar. Bi-
zim ǝsgǝrlǝrimiz ǝhalini yaddan çıxa-
rıb, özlǝri paraxodlara dolurdular. Baş-
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da duranlar öylǝ şaşmışdılar ki, şǝhǝ-
rin müntǝzǝm surǝtdǝ köçürülmǝsi heç
xatirlǝrinǝ gǝlmǝyirdi. Xain siyasǝtçilǝr
ancaq öz canlarını xilas etmǝyǝ çalışır-
dılar. Hǝlǝ Bakı alınmamışdan üç hǝf-
tǝ müqǝddǝm on beşdǝn ziyadǝ qoşu-
nu qaçırtmaq üçün paraxodlar hazır
etmişdlǝr. 

İngiltǝrǝ ordusu türk hücumundan
üç gün müqǝddǝm özünǝ yeddi para-
xod alıb yerlǝşmişdi. 

Bolşeviklǝri Bakını atıb qaçmaqda
müttǝhim edǝn “hökumǝt” özü dǝ qa-
dın vǝ çocuqları buraxıb qaçırdı. Bu-
nunla belǝ axırıncı dǝqiqǝlǝrǝdǝk cǝb-
hǝlǝrdǝn gǝlǝn xǝbǝrlǝr dava meyda-
nında müzǝffǝriyyǝtimizi andırırdı. Bir-
dǝn cǝbhǝdǝ düşmǝn qabağında du-
ran qoşunları, xüsusǝn daşnakları vǝ
Biçeraxov dǝstǝsini paraxodlarda ǝy-
lǝşmiş gördük. Camaat isǝ hǝlǝ güllǝ,
atǝş altında qalmışdı. Çocuqlarını atıb
özünü xilas etmǝk istǝyǝn anaların na-
lǝ vǝ fǝryadlarını eşitmǝk mümkün de-
yildi. 

Paraxodlara ǝylǝşǝn daşnak ǝsgǝr-
lǝri özlǝrindǝn başqa kimsǝni götürmǝk
istǝmǝyib, tǝlǝsik iskǝlǝlǝrdǝn uzaqla-
şırdılar. Bu ǝsnada top güllǝlǝri iskǝ-
lǝlǝrǝ düşüb yanğın edirdi. Bununla da
qadın vǝ çocuq ilǝ mǝmlu [dolu] olan
barjaya düşüb çox tǝlǝfata sǝbǝb oldu. 

Əlbǝttǝ bu xainlik Bakı Hökumǝti
başçıları tǝrǝfindǝn birinci deyil. Mǝr-
kǝzi Rusiyadan vǝ inqilabın ǝn birinci
müdafii [müdafiǝçisi] zǝhmǝtkeşlǝrdǝn
üz çöndǝrǝn xainlǝr yapdıqları cinayǝt-
lǝrdǝn mǝsul olacaqlardır.”

QƏZETƏLƏRDƏN  

I
İngilislǝrin kǝndi rǝyi 
Sentyabrın 20-dǝ çıxan nömrǝsin-

dǝ “Dayli” ingilis qǝzetǝsi Bakının
alınması barǝsindǝ böylǝ yazır: 

“Bu mǝnasız macǝraların mǝsuliy-
yǝti kimin öhdǝsindǝdir? Rusiyanın
indiki halını nǝzǝrǝ aldıqda, böylǝ sǝ-
fǝrin nǝticǝsiz olduğunu biz anlama-
lıydıq. Bu qǝdǝr ordunu Şamdan Ən-
zǝli ilǝ Bakıya aparmağın ǝhǝmiyyǝ-
ti vardımı? Bu davanın fǝlakǝtsiz qur-
tarmasıyla biz pǝk mǝsud olduq.”

III
Bitǝrǝf ordu 
Alman heyǝtindǝn Tiflis qǝzetǝlǝri-

nǝ xǝbǝr verirlǝr:
General Alekseyev Rostovda rǝsmi

surǝtdǝ mǝlum etmişdir ki, Almaniya
ilǝ İngiltǝrǝ arasında olan davada Kö-
nüllü ordusu bitǝrǝf qalacaqdır. Bu or-
dunun mǝqsǝdi ancaq Rusiyada mü-
şahidǝ olunan yeni hǝyatı vǝ bolşeviz-
mi mǝhv etmǝkdir. 

IV 
Milyukov vǝ Şulgin 
Kiyevdǝ kadet vǝ qeyri firqǝ nüma-

yǝndǝlǝrinin ziyafǝtindǝ Milyukov ilǝ
Şulginin arasında Kiyev kadetlǝrin[in]
vǝ xüsusǝn Milyukovun nǝzǝriyyǝsi
barǝsindǝ böyük danışıq olmuşdur.
Söhbǝtin axırı feli hǝqarǝtlǝ qurtar-
mışdır. 
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Hekayǝ
İNTİZAR  

Bakı Mart hǝvadisindǝn [hadisǝlǝ-
rindǝn] beş-altı gün keçmişdi. Hǝlǝ bi-
zim köydǝ damların üzǝrindǝ bǝyaz “ǝl-
aman bayrağı” asılmışdı. Baharın lǝtif
rüzgarı bayraqlara dǝydikdǝ, hǝzin bir
sǝs duyardınız. Əgǝr diqqǝti-tamam
ilǝ dinlǝsǝydin yǝqin o sǝs sǝnǝ deyǝr-
di: “Qorxma, qorxaq olma, sǝnin qor-
xaq ǝcdadın olmamışdır. Əcdadından
utan da alçaqlara tǝbǝiyyǝt etmǝ [tabe
olma]. Qaç, qaç da dağlara, meşǝlǝrǝ,
sǝhranişin ol. Qorxaqlara tǝbǝiyyǝt et-
mǝ, utan, utan ǝcdadından. Əcdadın
kimǝsǝ olsun da tǝbǝiyyǝt etmǝmişdir.”

Əvǝt, o bayraqla düşünüb söylǝşǝn
kimdi? Mǝhǝmmǝd ǝmi idi. Əcǝba Mǝ-
hǝmmǝd [ǝmini] düşündürǝn nǝ idi?
Mǝhǝmmǝd ǝmini düşündürǝn o idi
ki, hǝman gün ermǝni saldatları gǝlib
Güzdǝk köyünǝ savet seçib getdikdǝ,
iki göz nuru olan oğlanlarını qurşunla-
mışdılar, süngülǝmişdilǝr, başlarını kǝs-
mişdilǝr. Mǝhǝmmǝd ǝmidǝn sorar-
dın, sǝnǝ deyǝrdi: “Bolşeviklǝr.” Mǝ-
hǝmmǝd ǝminin bir işi daha vardı. Əgǝr
köyǝ eşitsǝydi bolşevik gǝlib, hǝman
saat gedǝrdi, hǝm qorxmazdı. Ermǝni
olsun bilmǝzdi, rus demǝzdi, müsǝl-
man 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
Bakıya 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 gülǝrdi. 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
Bakıya yetǝr inşallah.” Doğrudan da
sabah, gǝlib Şubanıya ǝsgǝr yetişdi.
Xǝbǝri gǝldi bizim köyǝ, türk ǝsakiri
[ǝsgǝrlǝri] üçün su aparsın. Su aparan-
larla bǝrabǝr Mǝhǝmmǝd ǝmini dǝ
görǝrdim. Mǝhǝmmǝd ǝmi deyǝrdi:
“Allah bizim su aparanlara qanad ve-
rǝydi ki çapuq yetişdirǝydik.” 

Mǝhǝmmǝd ǝmi ǝsakirǝ su aparar
verǝrdi, içirǝrdi, bir çoxunu ǝllǝrindǝn
öpǝrdi.

Əsgǝrlǝr, “Aman baba, Allah eşqi-
nǝ, bizi günaha soxma, böylǝ yapma!
İnşallah sǝnin oğullarının intiqamını
alarız!” deyǝrdilǝr. 

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
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İSPANYOL NƏZLƏSİ

Nǝhayǝt bu müzic [usandırıcı], sǝy-
yar xǝstǝlik Bakıya da gǝldi. Hǝrbi-
ümumi yeni-yeni bir çox şeylǝr çıxar-
dığı kimi, yeni xǝstǝliklǝrin dǝ zühu-
runa şahid olur. Cahan hǝrbi dǝ bitǝrǝf
bir mǝmlǝkǝtdǝn çıxan yeni bir xǝstǝ-
liklǝ tǝmǝyyüz edir [seçilir]: ispanyol
nǝzlǝsi [zökǝmi]! 

İbtida, teleqraflarda İspaniyada zü-
hur edǝn qǝrib vǝ ǝsrarǝngiz bir xǝs-
tǝlikdǝn bǝhs olunduğunu görǝnlǝr,
tǝbii bir heyrǝt hiss etmişlǝrdi. Hǝlǝ
bu xǝstǝliyǝ başda İspaniyanın gǝnc
kralıyla sevimli kraliçası olmaq üzrǝ
bütün ricalın [dövlǝt adamlarının] yaxa-
landıqları xǝbǝrlǝri, hǝrb vǝlvǝlǝlǝri
arasında pozulmuş dimağlarda [başlar-
da, beyinlǝrdǝ] bir çox tǝfsirlǝr oyandı-
rırdı. Fǝqǝt ispanyol nǝzlǝsi, tǝhlükǝsiz
vǝ atǝşin [atǝşli, odlu] varlığını digǝr
millǝtlǝrǝ dǝ göstǝrǝrǝk, o kimi sui-
tǝfsirin önünü almaqda gecikmǝdi.
İsveçrǝyǝ, Almaniyaya, Avstriyaya atla-
dı; nǝhayǝt şǝhǝrimizǝ dǝ gǝldi. 

İspanyol nǝzlǝsi, keçdiyi yerlǝrdǝ
hǝman kimsǝni ziyarǝtindǝn mǝhrum
etmǝk istǝmǝyǝn qǝrib vǝ növ-zühur
[yeni peyda olmuş] bir “dǝvǝtsiz müsa-
fir” üzsüzlüyünü göstǝrdi. 

Dörd sǝnǝdǝn bǝri davam edib ge-
dǝn ümumi hǝrb ǝsnasında heç bir
şeyǝ qarışmayan, sakitanǝ yaşamağa
çalışan İspaniya, nǝhayǝt bizǝ böylǝ
bir “ǝzizlik” [mǝnfi mǝnada sürpriz] ya-
pacaqmış, kimin xatirinǝ gǝlǝrdi! Ame-
rika müharibǝyǝ girmǝzdǝn ǝvvǝl ǝn

kiçik hökumǝtlǝr belǝ Vilsona imtisa-
lǝn [Vilsondan misal götürǝrǝk] sülh tǝ-
vǝssüt [vasitǝçilik] vǝ tǝklifinǝ qalxış-
dıqları vaxtda, hǝnuz [hǝlǝ ki] zǝmin vǝ
zamanı müsaid görmǝdiyi iddiasıyla
buna belǝ iştirak etmǝyǝ[n] İspaniya,
şimdi bütün mühariblǝrǝ [savaşanlara]
böylǝ yepyeni xǝstǝlik hǝdiyyǝ edir.
Kimlǝr bilir, bǝlkǝ dǝ xǝstǝliyin dalğın
vǝ hǝrarǝtli dövrǝlǝrindǝ hǝrbi-ümu-
minin müdhiş mǝnzǝrǝlǝrini ǝlan bu
xunin qitalı [qanlı qırğınları] beyhudǝ
yerǝ davam etdirǝnlǝrin gözü önündǝ
tǝcǝssüm etdirǝrǝk, onları sülhǝ yum-
şaltmaq mǝqsǝdilǝdir. 

İspanyol nǝzlǝsinin mahiyyǝti hǝlǝ
mǝchul bulunur: mǝnbeyi-zühuru olan
İspaniyadan tutunuz da, buraya qǝdǝr
güzǝrgahını qovurduğu halda, ǝlan [hǝlǝ
ki] bakterioloqlar buna sǝbǝb olan
mikrobu quyruğundan yaxalayamma-
mış, hǝlǝ ǝtibba [tǝbiblǝr] ǝsbabi-mǝ-
rǝzi [xǝstǝlik sǝbǝblǝrini] anlayamma-
mış, kimi bunu influanzanın bir növü
ǝdd [hesab] edir; kimi üç gün humması
[qızdırması] növündǝn sayır. 

Mahiyyǝt vǝ ǝsbabı mǝchul olma-
sına rǝğmǝn xǝstǝliyin ǝ’razı [ǝlamǝtlǝ-
ri] pǝk ǝla bilinir; hǝtta mǝǝttǝǝssüf
ǝksǝriyyǝn maddǝn dǝ hiss edilir: ani
vǝ sǝri [sürǝtli] bir tǝrfiyi-hǝrarǝt [hǝra-
rǝtin qalxması], bel, baş vǝ mǝfsil [oynaq]
ağrıları, öksürǝk vǝ bǝzi dǝfǝ cümlǝ
ǝsǝbiyyǝdǝ [bütün sinirlǝrdǝ], bǝzi dǝfǝ
dǝ cihazi-hǝzmidǝ [hǝzm aparatında]
ǝ’raz zühuru [ǝlamǝtlǝrin üzǝ çıxması]...
İştǝ, bir qaç gündǝn bǝri şǝhǝrimizdǝ
dǝ bir çoxlarını döşǝklǝrǝ sǝrǝn xǝstǝ-
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liyin başlıca ǝlaimi [ǝlamǝtlǝri] bunlardır. 
İspanyol nǝzlǝsinǝ tutulanlar üçün

ǝtibbanın tövsiyǝ edǝ bildiklǝri başlıca
şeylǝr, mütlǝq bir istirahǝt, ixtilatat-
dan ictinab [başqaları ilǝ tǝmasda ol-
maqdan çǝkinmǝk], tǝrlǝyici vǝ kǝmik-
lǝri tǝqviyǝ edici [sümüklǝri güclǝndirici]
aspirin kimi müalicatdan [müalicǝlǝr-
dǝn] ibarǝt. Fǝqǝt anlaşılır ki, xǝstǝliyin
başlıca ǝlacı zamandır, üç-dörd gün is-
tirahǝt edilincǝ, artıq müafiyǝt isteh-
sal edilir [immunluq ǝldǝ edilir]; hǝm dǝ
bütün fǝnalıqlarına müqabil şu fayda-
sı var ki, bir kǝrǝ tutulan artıq bir daha
bu xǝstǝliyǝ yaxalanmırmış. 

Madam ki, hǝr kǝsin başından ke-
çǝcǝk, nǝ deyǝlim, Allah yaxalananlara
sǝri [tez] bir afiyǝt [sağalma] ehsan et-
sin, yaxalanmayanlara da heç olmaz-
sa, işlǝrini görǝ bilmǝk üzrǝ növbǝylǝ
tutulmaq imkanını bǝxş eylǝsin!..

MÜHARİBƏ MEYDANI

Balkan cǝbhǝsi 
Sofiya – 19 sentyabr, (rǝsmi) hǝrbi

xǝbǝr. Makedoniya cǝbhǝsi. Tsirnadan
şǝrqǝ düşmǝn tǝrǝfindǝn heç bir mü-
maniǝt [maneçilik] olmayaraq bizim
qoşunlar tǝzǝ sǝngǝrlǝri tutub möh-
kǝmlǝdirlǝr. Düşmǝnin bir taboru bi-
zim atǝşimizlǝ Divodan cǝnuba büs-
bütün mǝhv olmuş. Bizim toplar Var-
dar yanında düşmǝnin lǝvazimati-hǝr-
biyyǝsini yandırmışdır. Hǝr iki tǝrǝfdǝn
Doyran gölü ǝtrafında dava şiddǝtlǝ-
nirdi. Gündüz Doyran[dan] qǝrbǝ vǝ

cǝnuba hǝrb şiddǝtlǝnirdi. Bǝrk top
atışmasından sonra üç İngiltǝrǝ vǝ iki
yunan firqǝsi [dǝstǝsi] hücuma başladı.
Düşmǝn 250 min müxtǝlif ǝndazǝlǝr-
dǝ qranat [qumbara] atdı. Onlar bir ne-
çǝ tǝrǝfdǝn bizim sǝngǝrlǝrǝ girmǝyǝ
müvǝffǝq oldular. Sonradan bizim ǝks-
hücumumuzla yenidǝn düşmǝn tut-
duğu sǝngǝrlǝrdǝn çıxarılıb böyük tǝ-
lǝfat ilǝ dala çǝkilmǝyǝ mǝcbur edildi.
500-dǝn ziyadǝ İngiltǝrǝ vǝ yunan ǝsa-
kiri [ǝsgǝrlǝri], hǝrbi lǝvazimat ǝlimizǝ
keçdi. 

Bu halda bir yunan firqǝsi üzǝrimi-
zǝ hücum edib Doyran gölündǝn şǝr-
qi-şimala doğru bizim sǝngǝrlǝri çıxış-
dırmışlar. Bunlar bizim firqǝyǝ yavuq-
laşdıqda, bizim tǝrǝfimizdǝn top atǝşi
altına alınıb çox tǝlǝfat verib qaçmağa
mǝcbur oldular. Bunlardan çoxlu ǝsir
dǝ aldıq. Tsirnanın şǝrq tǝrǝfindǝ al-
man vitse-feldfebeli 17-ci hava zǝfǝri-
ni yapdı. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Nyu-Yorkda bahalıq 
Avropanın böyük mǝrkǝzlǝrindǝ

müşahidǝ olunan bahalıq ǝhalinin
mǝişǝtini çǝtinlǝşdirdikdǝ, Yeni Dün-
yanın mǝrkǝzlǝrindǝki hǝyat dǝxi ma-
raqdan xali deyil. Çox zaman Nyu-York
şǝhǝrindǝ yaşayan bir nǝfǝr, xüsusi
mǝktubunda bu ilin ǝvailinǝ [ǝvvǝllǝ-
rinǝ] aid böylǝ mǝlumat verir: 

“Şǝhǝrin ümumi hǝyatı keçmişdǝ
kimi dǝyişmǝyibsǝ dǝ, yeyinti şeylǝrin
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qiymǝti hǝrbdǝn sabiqki qiymǝtlǝrǝ
görǝ birǝ on artmışdır. Mǝsǝlǝn çox
vaxt kömür, odun, qǝnd vǝ bu kimi
şeylǝri heç bir qiymǝtǝ almaq müm-
kün olmayır. Burada buğda unu çox
azdır.”

Berlindǝ türk tǝlǝbǝsi 
Berlin – Fünuni-ziraiyyǝ [kǝnd tǝsǝr-

rüfatı fǝnlǝri] tǝhsili üçün buraya 150
türk tǝlǝbǝsi gǝlmişdir. Bunlardan qırxı
Konya vilayǝtindǝn göndǝrilmişdir. Bu
tǝlǝbǝlǝrin ǝksǝri Ənvǝr paşa hǝzrǝt-
lǝri tǝrǝfindǝn göndǝrilmişdir. 

Kolonya – “Qazet-dö-Kolonya”nın
Kopenhaq müxabiri [müxbiri] Peters-
burqdan gǝlǝn xǝbǝrlǝrǝ nǝzǝrǝn rus
qǝzetǝlǝrinin Etilaf dövlǝtlǝri ilǝ müa-
hidatı [sazişlǝri] yenidǝn tǝdqiq etmǝk
lüzumunu surǝti-ciddiyyǝdǝ [ciddi su-
rǝtdǝ] mövzui-bǝhs eylǝdiklǝrini vǝ Al-
maniya ilǝ ittifaq ǝqd etmǝk [bağla-
maq] arzusunu açıqdan-açığa izhar ey-
lǝdiklǝrini bildirir. 

Finlandada
Fin sosial-demokratlarının mǝrkǝzi

komitǝsinin xitabı.
Fin sosial-demokrat tǝşkilatının

mǝrkǝzi komitǝsi Murmandaki finlǝrǝ
bu yolda bir xitabda bulunmuşdur: 

“İnqilab zǝhmǝtkeşlǝri Rusiyaya
xainanǝ bir surǝtdǝ hücum edǝn müs-
tǝbid ingilis vǝ fransızlar ilǝ heç bir
ǝlaqǝdǝ olmasınlar gǝrǝkdir. Buna gö-
rǝ hǝr bir fin inqilabçısı müstǝbid İngil-
tǝrǝ qoşununa qarşı çıxmalıdır. Rusiya
Şura hökumǝtinin mübarizǝsindǝ in-

qilabçı sosialistlǝr İngiltǝrǝyǝ kömǝk
edǝrsǝ, beynǝlmilǝl fǝhlǝ yürüşünǝ
xǝyanǝt etmiş olar. Hǝr bir sosialist
fin-rus zǝhmǝtkeşinǝ yardım etmǝli-
dir.” 

Hǝrbin vicdan mǝhkǝmǝsi ilǝ bit-
mǝsi 

“Frankfurt[er] zaytunq” avqustun
27-dǝn xǝbǝr verir ki, İtaliya senatoru
Ponti hǝrbin vicdan mǝhkǝmǝsi ilǝ bit-
mǝsini tǝklif edir. Vicdan mǝhkǝmǝsi
bǝrabǝr olmaq şǝrtilǝ hǝr iki dava
edǝn dövlǝtlǝrin vǝ bitǝrǝf hökumǝtlǝ-
rin mötǝbǝr nümayǝndǝlǝrindǝn iba-
rǝt olmalıdır. Müharib [savaşan] dövlǝt-
lǝr bu mǝhkǝmǝnin qǝtnamǝsinǝ tabe
olmalıdırlar. Bu mǝhkǝmǝ ümumiyyǝt-
lǝ qǝbul olunmuş ǝsaslara vǝ Vilsonun
sülh mǝramnamǝsindǝ göstǝrilǝn [on]
dörd maddǝyǝ müraat [riayǝt] etmǝ-
lidir. Ancaq bu ǝsaslar üzrǝ ümum
millǝtlǝrlǝ sülh ittifaqı bağlamaq
mümkündür. Hǝrgah bu ittifaqı tǝk
müharib dövlǝtlǝr düzǝltmǝk istǝr-
lǝrsǝ, o vaxt bitǝrǝf dövlǝtlǝr öz bitǝ-
rǝfliyini pozmamaq üçün sülhdǝ işti-
rak etmǝyǝcǝklǝr. Vicdan mǝhkǝmǝsi
baş tutarsa, sülh konfransına dǝxi
ehtiyac qalmayacaqdır. 

İtaliyada ǝrzaq böhranı 
İtaliyanın Ərzaq vǝziri Qrimodi şǝ-

hǝrlǝrdǝki ictimai idarǝlǝrǝ müraciǝ-
tǝn İtaliya mǝmlǝkǝtindǝ çörǝyin qǝ-
naǝtlǝ sǝrf edilmǝsini tǝlǝb etmişdir.
Qarğıdalı mǝhsulunun azlığından naşi
60 milyon santar taxılın gǝtirilmǝsi
lazımdır. Hǝrçǝnd bu yaxında taxıl gǝ-
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tirilǝcǝksǝ dǝ, lakin hǝrǝkati-nǝqliy-
yǝnin [daşıma hǝrǝkǝtlǝrinin] pozğunlu-
ğundan camaat arasına paylanılması
müşküldür. 

Dünkü nömrǝdǝn mabǝd

TÜRKİYƏDƏKİ ERMƏNİ 
QƏZETƏLƏRİ NƏ SÖYLƏYİR?

Bǝ’dǝhu [ondan sonra] mǝzkur [adı
çǝkilǝn] qǝzetǝ ermǝnilǝrin ticarǝt vǝ
sǝnayedǝ vǝ saheyi-iqtisadda tǝrǝq-
qiyǝ istedad vǝ qabiliyyǝtlǝri türklǝr
tǝrǝfindǝn daima lisani-tǝqdirlǝ yad
vǝ tǝzkar olunduğundan [xatırlandığın-
dan] vǝ türklǝrlǝ ermǝnilǝrin münasi-
bati-sǝmimanǝsindǝn mǝmlǝkǝt üçün
tǝvǝllüd etmiş vǝ edǝcǝk olan fǝvaid
[faydalar] vǝ möhsünatından [yaxşılıqla-
rından] bǝhslǝ mǝqalǝsinǝ şu sözlǝrlǝ
xitam verir: 

“Hökumǝtcǝ bu dǝfǝ ittixaz [qǝbul]
olunan qǝrari-müsib [yerinǝ düşǝn qǝ-
rar] nǝticǝsindǝ ermǝnilǝr üçün yenǝ
kǝndi istedad vǝ qabiliyyǝtlǝrini göstǝ-
rǝcǝk vase [geniş] sahǝlǝr açılmış olur.
Ermǝnilǝr ziraǝt [kǝnd tǝsǝrrüfatı], tica-
rǝt vǝ sǝnaye kimi ümuri-ümranpǝr-
vǝranǝ [abadlıq işlǝri] ilǝ iştiğala [mǝş-
ğul olmağa] başlayacaqlar vǝ bu xü-
susda dǝxi daima Hökumǝtin müza-
hirǝtinǝ [kömǝyinǝ] mǝzhǝr [nail] ola-
caqlardır. Yeni Türkiyǝ kǝndi xeyir-
xahlığının sǝmǝrati-nafeǝsini kamali-
mǝmnuniyyǝtlǝ iqtitaf edǝcǝyi [faydalı
sǝmǝrǝlǝrini tam bir mǝmnuniyyǝtlǝ top-

layacağı] kimi, bu mǝmlǝkǝtin düşmǝni
olan Rusiyanın izmihlalıyla da [çök-
mǝsiylǝ dǝ] Türkiyǝnin nǝ böyük bir ün-
süri-sülh vǝ sǝlah olduğunu alǝm
görǝcǝkdir.”

Heyǝti-tǝhririyyǝ 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı şǝhǝri vǝ ǝtrafı ǝhalisinǝ 
sǝh. 64. “2/10/34”: Burada il, rumi

tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi
tarixlǝ 2 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Hökumǝt qǝrardadları: 
26 iyul 1918

sǝh. 65. “Put” (yaxud “pud”): metrik
ölçü sistemindǝn ǝvvǝl işlǝdilǝn çǝki ölçü-
sü; 16,4 kiloqrama bǝrabǝr idi. 

“Girvǝnkǝ”:  metrik ölçü sistemindǝn
ǝvvǝl işlǝdilǝn çǝki ölçüsü; 400 qrama bǝ-
rabǝr idi. 

Verin zavallılara 
sǝh. 67. “Vatǝsimu bihǝblillahi cǝmi-

ǝn vǝ lǝtǝfǝrrǝqu”: Quran, Ali-İmran surǝ-
sinin 103-cü ayǝsinin ǝvvǝli. Mǝnası: “Al-
lahın ipinǝ hamılıqla möhkǝm sarılın vǝ
firqǝlǝrǝ bölünmǝyin.”

“Əl-müminu lil-mümini kalbünyani yǝ-
şüddü bǝ’zuhü bǝ’zǝ”: Hǝdis, Müslim vǝ
Buxaridǝ nǝql edilmişdir. Mǝnası: “Mömin
mömin üçün, bir binanın bir-birini saxla-
yan daşları kimidir.”

sǝh. 68. “2/10/34”: Burada il, rumi
tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi
tarixlǝ 2 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Nǝzarǝtlǝrimizdǝ:
Qaçqınlara müavinǝt şöbǝsindǝ 

sǝh. 71. “Gökçay [Göyçay]”: Gökçǝ
[Göyçǝ] gölü nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

Xǝzǝr dǝnizindǝ 
sǝh. 71. “Tazǝşǝhr”: Krasnovodsk (bu-

günkü Türkmǝnbaşı) şǝhǝrinin bǝzi mǝn-
bǝlǝrdǝki adı. 

“Balayan”: Böyük ehtimalla, Rusyanın

Qafqaz ordusunun Hǝrbi-İnqilab Komitǝsi-
nin Tibbi-Sanitar komissiyasının sǝdri Q.
Balayan nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

“Barkas”: Kiçik ölçülü gǝmi, ǝsasǝn
liman daxilindǝ istifadǝ olunur. 

Bakının son dǝqiqǝlǝri 
sǝh. 72. “Saat 9-da mǝn, Hacınskinin

dǝrya kǝnarında olan mülkünǝ gedib…”:
burada söhbǝt İsa bǝy Hacınskidǝn gedir. 

sǝh. 73. “Barja”, yaxud “barj”: adǝtǝn
yedǝkdǝ çǝkilǝn böyük yük gǝmisi.

“Əlbǝttǝ bu xainlik Bakı Hökumǝti baş-
çıları tǝrǝfindǝn…”: burada “Bakı Höku-
mǝti” deyǝrkǝn, Bakı Xalq Komissarları
Soveti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 73. Bu hissǝdǝki sıra nömrǝlǝri I,

III, IV kimi verilmişdir, II nömrǝ yoxdur.
“Dayli” ingilis qǝzetǝsi: güman ki,

“Deyli teleqraf” [The Daily Telegraph]
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

“General Alekseyev Rostovda rǝsmi
surǝtdǝ…”: Rostov-na-Donu nǝzǝrdǝ tutu-
lur. 

İspanyol nǝzlǝsi 
sǝh. 75. “Hǝlǝ bu xǝstǝliyǝ başda İs-

paniyanın gǝnc kralıyla sevimli kraliçası
olmaq üzrǝ…”: İspaniya kralı XIII Alfonso
vǝ hǝyat yoldaşı Viktoriya Yevgeniya nǝ-
zǝrdǝ tutulur. 

Müharibǝ meydanı 
sǝh. 76. “Vitse-feldfebel”: Alman or-

dusunda aşağı rütbǝli zabit. 

Xarici xǝbǝrlǝr: Finlandada 
sǝh. 77. “İnqilab zǝhmǝtkeşlǝri Rusi-

yaya xainanǝ bir surǝtdǝ hücum edǝn…”:
qǝzetdǝ “…hücum edib…” getmişdir. 
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Xarici xǝbǝrlǝr: 
İtaliyada ǝrzaq böhranı

sǝh. 77. “Santar”: Metrik ölçü sistem-
inin tǝtbiq edilmǝsindǝn ǝvvǝl müxtǝlif
ölkǝlǝrdǝ (xüsusǝn Yaxın Şǝrq vǝ Aralıq
dǝnizi ölkǝlǝrindǝ) işlǝdilǝn kütlǝ ölçüsü
vahidi, qantar. Bir çox ölkǝdǝ 45-60 kq ara-
sında dǝyişsǝ dǝ, bǝzi ölkǝlǝrdǝ bu rǝqǝm
300 kq-a qǝdǝr artmaqda idi. 
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Siyasi, ic�mai, ǝdǝbi vǝ iq�sadi gün‐
dǝlik «AZƏRBAYCAN» qǝzetǝsinǝ abunǝ
dǝ�ǝri açıqdır. 

Qǝzetǝmizdǝ iş�rak etmǝk üçün müq‐
tǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn lazımi ǝşxas[ı]
idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. 

Böyük şǝhǝrlǝr vǝ ǝhǝmiyyǝtli mövqe‐
lǝrdǝ müxbirlǝrimiz mövcuddur. 

Tiflis ilǝ xüsusi telefon müxabǝrǝmiz
[xǝbǝrlǝşmǝmiz] olmaqla bǝrabǝr, teleqraf
acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝbǝrlǝri in‐
�şara [yaymağa] çalışacaqdır. Kağız bahası
[qiymǝ�] vǝ başqa mǝvadd [maddǝlǝr] sabit
olmamağı münasibǝ� ilǝ, şimdilik abunǝ
bahası yanvar ayının birinǝdǝk qǝbul edi‐
lir. 

Bakıda: 
3 aylığı 35 rublǝ; 
1 aylığı 12 rublǝ.
Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 
1 aylığı 19 rublǝ. 
Müraciǝt üçün adres: 
Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ (Para‐

pet) “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi idarǝsi. 
Баку, Колюбакинская, контора газе‐

ты “Азербайджанъ”.

MÜSƏLMAN TEATROSU 
Bu gün yekşǝnbǝ [bazar] günü “Mikado”

teatrosunda (Malakan bağının müqabilindǝ)
Hacıbǝyov Bǝradǝrlǝri teatro dǝstǝsi tǝrǝfin‐
dǝn mövqeyi‐tamaşaya qoyulacaqdır: 

“Arşın mal alan”
Opere²a, 4 pǝrdǝdǝ. 
Əsǝri‐Üzeyir bǝy Hacıbǝyov.
İş�rak edǝnlǝr: Mahru, Münǝvvǝr, Nina xa‐

nımlar. Əlǝkbǝr Hüseynzadǝ, Qǝmǝrlinski,
Anatollu vǝ qeyrilǝr. 

Soltan bǝyin rolunu Əlǝkbǝr Hüseynzadǝ
ifa edǝcǝkdir. 

Böyük musiqi dǝstǝsi Müslüm bǝyin tǝh�‐
idarǝsindǝ [idarǝsi al·nda].

Tamaşa saat 5‐dǝ başlanacaqdır. Biletlǝr
“Mikado” teatrosunda sa·lmaqdadır. 

Biletlǝr türk zabitanına 75 faizlǝ sa·lacaq
vǝ ǝsgǝrǝ tǝxsis [edilmiş] mövqelǝr dǝ mǝcca‐
nǝn [pulsuz] olacaqdır. 

İxtar [xǝbǝrdarlıq]: Birinci cǝrgǝ sandalyaları
ǝziz qonaqlarımız olan türk zabitanına vǝ höku‐
mǝt mǝmurlarına hǝsr etdiyimizǝ görǝ, hǝman
cǝrgǝ biletlǝri sa·lmayacaqdır. 

Şǝnbǝ günü hǝman teatroda Üzeyir bǝyin 
“O olmasın bu olsun”

nam gülmǝli ǝsǝri mövqeyi‐tamaşaya qoyula‐
caqdır. 

Yekşǝnbǝ günü dǝ yenǝ: 
“Arşın mal alan”

Bazar, 6 oktyabr 1918‐ci il, nömrǝ 7

Gündǝlik siyasi, ic�mai, ǝdǝbi, iq�sadi türk qǝzetǝsidir
Birinci sǝneyi‐dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 29 zilhiccǝ sǝnǝ 1336. 6 tǝşrini‐ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqala§n mükafa§nı idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli‐idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6‐91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝrai¯: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fia§: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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ELAN

Bu il dǝ keçǝn illǝr kimi Cümǝ mǝs‐
cidindǝ sǝşǝnbǝ [çǝrşǝnbǝ axşamı] mǝ‐
hǝrrǝmin ǝvvǝlindǝn axşamlar saat
7‐dǝn 8‐dǝk tǝziyeyi‐Seyyidüş‐şühǝda
tǝşkil olunacaqdır. Vǝ’zdǝ iş�rak edǝn
zǝvat cǝnab Hacı Molla Əbdürrǝhim
Hadizadǝ, Axund Molla Ağa Ağǝlizadǝ,
Axund Mirmǝhǝmmǝdkǝrim Mircǝ‐
fǝrzadǝ. 

Ağa Qǝdirov

HÖKUMƏT QƏRARDADI

Avqust 1 – 1918‐ci il 
121 – Gürcü Hökumǝ� Poylu möv‐

qifindǝn [stansiyasından] dǝmiryol va‐
qonları verǝrsǝ, Ukrayna vǝ Polşa ǝh‐
linǝ Azǝrbaycan Hökumǝ� ucuz qiy‐
mǝtlǝ icazǝ verir ki, vǝtǝnlǝrinǝ get‐
sinlǝr. 

123 – Qaçqın Tǝşkila� nümayǝndǝ‐
sinin göstǝrdiyi siyahı üzrǝ qaçqınlara
Azǝrbaycan dǝmiryolu ilǝ mǝccanǝn
getmǝyǝ izin verilsin. 

Avqust 3 – 1918‐ci il 
124 – Azǝrbaycan Hökumǝ� verdi‐

yi icbari qǝrardadlar Azǝrbaycanda ya‐
şayan ǝcnǝbilǝr üçün dǝ qanun hesab
edilsin. 

Avqust 8 – 1918‐ci il 
125 – a) Ziraǝt [Kǝnd tǝsǝrrüfa�]

naziri X. b. Sultanova tapşırılsın ki, tǝ‐
cili surǝtdǝ özü vacib bildiyi yerlǝrdǝ

vǝ cǝbhǝdǝ ǝrkani‐hǝrb [hǝrbi qǝrar‐
gah] razılığı ilǝ çay vǝ aşpazxanalar
açılsın. 

b) Ərzaq naziri A. Aşurova, Ziraǝt
naziri X. b. Sultanova vǝ Daxiliyyǝ na‐
ziri B. x. Cavanşirǝ tapşırılsın: Birincisi
Şamaxı uyezdi çöllǝrindǝ taxıl yığmaq
işlǝrini, ikincisi Şamaxı, Mǝdrǝsǝ, Ağsu
vǝ qeyri köylǝrin ǝtraflarından meyvǝ
yığmaq işlǝrini tǝşkil etsinlǝr vǝ üçün‐
cüsü isǝ ǝvvǝlincilǝrin bu işlǝrindǝ on‐
lara mümkün qǝdǝr kömǝk ye�rib vǝ
hǝr iki gündǝn bir onların işlǝri barǝ‐
sindǝ xǝbǝr versin. 

c) Şamaxı uyezdindǝ divanxana dü‐
zǝltmǝk üçün Daxiliyyǝ naziri binagü‐
zarlığına [sǝrǝncamına] iyirmi min ma‐
nat verilsin. 

10 avqust – 1918‐ci il 
127 – Vergidǝn azad olunmuş 7 vǝ

8‐ci cǝrgǝ mǝdǝn tǝşkilatlarına mü‐
vǝqqǝ� ǝlavǝ vergi qoyulsun hǝman
tǝşkilatların mǝdaxilinǝ görǝ. 

12 avqust 1918‐ci il 
132 – Mülki, hǝrbi vǝ bǝhri [dǝniz‐

çilik]  qanunnamǝlǝrinǝ binaǝn 1917‐
ci ilin mart ayının 12‐nǝ qǝdǝr işlǝnǝn
edam cǝzası yenǝ dǝ müvǝqqǝ� qǝ‐
rardad olmaq üzrǝ öz yerindǝ qalsın. 

14 avqust 1918‐ci il 
135 – İrǝvan quberniyasının Azǝr‐

baycana daxil olan hissǝsindǝ divan‐
xana düzǝltmǝk Daxiliyyǝ nazirinǝ mü‐
hǝvvǝl edilsin [tapşırılsın]. 

17 avqust 1918‐ci il 
136 – Hökumǝt tǝrǝfindǝn bǝzi
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mövqiflǝrǝ göndǝrilǝn dǝmiryol mǝ‐
murlarına verilǝn günlük mükafat 3
manatdan 5 manata qǝdǝr artsın. 

20 avqust 1918‐ci il 
137 – Hacıqabul‐Atbulaq dǝmiryol

mǝmurlarının vǝzifǝlǝri ağır olduğuna
görǝ, mǝvaciblǝri bir yarıma qǝdǝr
artsın; Əlǝt‐Puta mǝmurlarınınkı birǝ
iki dǝfǝ artsın. 

23 avqust 1918‐ci il 
140 – Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ�nin

tǝbǝiyyǝ� [vǝtǝndaşlığı] xüsusunda bu
a�dǝ yazılan qayda tǝsdiq edilsin: 

1 – Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ�nin
tǝbǝǝlǝri bunlardır: 

a) 1914‐cü ilin iyul ayının 19‐na
qǝdǝr Cümhuriyyǝtdǝ mövcud olan
divanxana vǝ ya camaat dǝ�ǝrxanala‐
rında adları zǝbt edilǝn ǝşxas; 

b) Cümhuriyyǝtdǝ yainki qeyri
mǝmlǝkǝtdǝ Azǝrbaycan tǝbǝǝsindǝn
tǝvǝllüd edǝnlǝr;

c) Beş ildǝn ziyadǝ Cümhuriyyǝtdǝ
daimi surǝtdǝ yaşayan ǝcnǝbi mǝmlǝ‐
kǝt tǝbǝǝsindǝn tǝvǝllüd edǝnlǝr (on‐
ların Cümhuriyyǝt daxilindǝ tǝvǝllüd
etmǝlǝri şǝr�lǝ).

Qeyd: Daimi surǝtdǝ olanlar, yǝni
müǝyyǝn bir yerdǝ bir mülkü, mǝ’dǝni
vǝ ya bir sǝnǝ� olanlar.

2 – Əcnǝbi mǝmlǝkǝt tǝbǝǝsi Azǝr‐
baycan tǝbǝǝsinǝ ǝrǝ getdiyi zaman
Azǝrbaycan tǝbǝǝliyinǝ keçir. 

3 – Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ� tǝbǝ‐
ǝsi hǝmin halda başqa mǝmlǝkǝt tǝ‐
bǝǝsi ola bilmǝz. 

4 – Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ�ndǝ
siyasi haqlar (mǝrkǝzi vǝ bǝlǝdiyyǝ

müǝssisǝlǝrinǝ seçki mǝsǝlǝsindǝ iş�‐
rak etmǝk vǝ qeyri) yalnız Cümhuriy‐
yǝt tǝbǝǝsinǝ aiddir. 

Qeyd: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ�
Hökumǝ� müvǝqqǝ� olaraq ǝcnǝbi
tǝbǝǝlǝrindǝn hökumǝt xidmǝ�nǝ dǝ‐
vǝt edǝ bilǝr. 

5 – Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ� tǝbǝ‐
ǝliyinǝ daxil olmaq vǝ ondan xaric ol‐
maq xüsusunda ǝlahiddǝ qanun i�xaz
[qǝbul] edilǝcǝkdir. 

BAKI, 29 ZİLHİCCƏ 
[6 OKTYABR]

Bakı, Azǝrbaycan Hökumǝ� ǝlinǝ
keçdikdǝ vǝ keçmǝdǝn ǝvvǝl bizim
düşmǝnlǝrimiz türklüyü vǝ islamlığı
hǝmǝvǝqt [hǝmişǝ] hǝqir halǝtdǝ gör‐
mǝk arzusunda olan hǝriflǝr bütün
ǝhalini cürbǝcür fitnǝǝngiz şayiat [fit‐
nǝ salan şayiǝlǝr] ilǝ qorxutmağı özlǝri‐
nǝ sǝnǝt tapmışdılar. 

“Bakı bizim ǝlimizdǝn çıxıb da mü‐
sǝlmanlar ǝlinǝ keçsǝ, o vaxt qeyri‐
müsǝlman ǝhalisi bütün mǝhv olub
gedǝrdi” sözlǝri ilǝ dinc ǝhalinin rǝğ‐
bǝ�ni qazanmaq üçün şu hǝriflǝr bun‐
ları bizim ǝleyhimizǝ tǝşviq etmǝkdǝn
bir an çǝkinmǝyirdilǝr. Bu babda nǝ
bolşevik vǝ nǝ dǝ kadet arasında bir
fǝrq yox idi, bilǝks, bǝlkǝ ciddi bir rǝ‐
qabǝt müşahidǝ edilirdi. Bir tǝrǝfdǝn
Vermişevlǝr, digǝr tǝrǝfdǝn Şaumyan‐
lar zahir[dǝ] “mǝslǝk” [ǝqidǝ] xüsu‐
sunda biri‐biriylǝ boğuşurdularsa da,
lakin bizǝ qarşı etdiklǝri tǝcavüzatda
hǝmahǝng idilǝr. Onların fitnǝkarlı‐
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ğından naşidir [ötrüdür] ki, Bakının sü‐
qutu bir qǝdǝr tǝxirǝ düşdü vǝ şǝhǝrin
müdafiǝsindǝ bitǝrǝf ǝhalidǝn dǝxi
iş�rak edǝn oldu. 

Xülasǝ, Bakını aldıq. Lakin düşmǝn‐
lǝrimizin fitnǝçi sözlǝri hǝqiqǝtmi ol‐
du? Bu gün Qafqaziyada vǝ bütün
Rusiyada asudǝ yaşamaq üçün bir yer
aranılarsa, bizim Bakı onların cümlǝ‐
sindǝ ǝn ümdǝ mövqe işğal etmǝyir‐
mi? Bakımızda olan ǝmin‐amanlıq,
asayişi‐tam, bolluq Rusiyanın hansı bir
ölkǝsindǝ vardır? 

Hǝmçinin qeyri‐müsǝlman olan mil‐
lǝtlǝr sabiqdǝki “bolşevik” vǝ “menşe‐
vik” vǝ “daşnak” tǝzyiqindǝn xilas olub
da, öz işlǝrinǝ şüru etmǝmişlǝrmi [gi‐
rişmǝmişlǝrmi]? Vǝ bizim ǝhali daxili‐
mizdǝ yaşayan qeyri‐müsǝlman vǝ‐
tǝndaşlarla hǝmişǝki kimi münasiba�‐
sǝmimanǝdǝ [sǝmimi münasibǝtlǝrdǝ]
bulunmayırlarmı?

Bakının şimdiki halını görǝn zǝvat
[şǝxslǝr] bunu necǝ inkar edǝ bilǝr? 

Görünür ki, bizim paytax�mızda
mövcud ǝmniyyǝt [ǝmin‐amanlıq] Qaf‐
qaziya, Rusiya vǝ xaricin öylǝ nǝzǝrini
cǝlb etmiş ki, bu gün hǝr bir nüqatdan
[mǝntǝqǝlǝrdǝn] tǝhlükǝni belǝ nǝzǝrǝ
almayıb da, şǝhǝrimizǝ vaporlarla [bu‐
xar gǝmilǝrilǝ] Ənzǝlidǝn, Lǝnkǝran‐
dan, Hacı‐Tǝrxandan, Petrovskdan gǝ‐
lǝn gǝrǝk müsǝlman vǝ gǝrǝk qeyri‐
müsǝlman mühacirlǝri buna böyükcǝ
bir dǝlil olammazlarmı?

Bizim vǝzifǝmiz mǝmlǝkǝ�mizdǝ
olan asayişi daha da vüsǝtlǝndirib, onu
hǝr bir ölkǝ vǝ hǝr bir vǝtǝn övladına
bilafǝrqi‐dinü‐millǝt [din vǝ millǝt fǝrqi

olmadan] in�şar etmǝkdir [yaymaqdır].
Biz tutduğumuz doğru yolla gedǝcǝ‐
yiz. İştǝ, bizim bǝdxahlarımız üçün bu‐
rası böyük bir dǝrsi‐ibrǝtdir. Düşmǝn
ilǝ düşmǝn, dost ilǝ dost – budur bi‐
zim şüarımız. 

Bu yoldan bizi kimsǝ ayırammaz. 
İştǝ, qoy bizim asayişimizi vǝ bizim

ǝdalǝ�mizi görǝn düşmǝnin gözü çıx‐
sın! 

ƏSGƏRLİK

Dünyada ǝn böyük bir fǝzilǝt, ǝn ali
bir şǝrafǝt var isǝ, o da ǝsgǝrlikdir. Zira
ǝsgǝr; millǝ�n şanlı bir firqǝsi, vǝtǝnin
canlı bir qalasıdır. Əsgǝr; vǝtǝn üçün
yaşar, millǝ� üçün dağlar aşar, düş‐
mǝni yurduna soxmamaq üçün canlar
atar. Hasili, ǝsgǝr dediyimiz, vǝtǝnin‐
dǝn başqa bir şeyi düşünmǝz, onun
uğrunda ölmǝkdǝn çǝkinmǝz. 

Əsgǝr olmayınca, vǝtǝn yaşayam‐
maz, irzü namusi‐millǝt [millǝ�n irz vǝ
namusu] saxlanılammaz... 

Əsgǝrlik vǝzifǝsi öylǝ bir vǝzifǝdir
ki, onu ancaq vǝtǝnin ǝn namuslu, ǝn
qeyrǝtli övladları icra edǝ bilǝr. Fǝqǝt
vǝtǝn onun anası, millǝt isǝ qardaşı
olduğunu bilmǝyǝnlǝr, bu vǝzifǝ ilǝ
mükǝllǝf olammazlar. Daha doğrusu,
bu izzü şǝrǝfdǝn mǝhrum olarlar. La‐
kin heç ümid etmǝm ki, bir türk övladı
bu izzü şǝrǝfdǝn mǝhrum olmaq is‐
tǝsin, heç tǝsǝvvür etmǝm ki, bir türk
yavrusu vǝtǝni anası, millǝ� qardaşı
olduğunu bilmǝsin. Heç xa�rlayam‐
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mam ki, bir türk balası vǝtǝn imdadına
qoşmaq istǝmǝsin, heç, heç bir türk
göstǝrǝmmǝm ki, vǝtǝnin namuslu
övladı olmaq arzusunda bulunmasın. 

Fǝqǝt iş burasındadır ki, bu gözǝl
arzular, bu müqǝddǝs vǝzifǝlǝr hǝp,
hǝp ǝsgǝrliklǝ hüsulpǝzir olacaqdır
[hasilǝ gǝlǝcǝkdir]. 

İştǝ, ey gǝnclǝr! 
Əsgǝrliyin şǝrafǝt vǝ mǝharǝ�ni

anlamaq vǝ cahana saldığı vǝlvǝleyi‐
iqbalı bilmǝk istǝrsǝniz “İngiltǝrǝnin
parası vǝ Türkiyǝnin ǝsgǝri mǝndǝ ol‐
sa alǝmi tǝsxir [zǝbt] edǝrǝm” deyǝn
Bismarkın şu sözlǝrini xa�rlayınız vǝ
bununla bǝrabǝr, dindaş vǝ millǝtda‐
şınız olan Osmanlı türklǝrinin al� yüz
sǝnǝlik ǝsgǝrliyini vǝ onların türklük
vǝ islamlıq haqqında göstǝrdiklǝri fǝ‐
dakarlıqları hǝr hangi bir tarixi‐hǝrbi
qarışdırırsan qarışdır, onda yazıldığını
görǝcǝksiniz vǝ o qardaşlarımız Rumeli
vǝ Anadolu şibhi‐cǝzirǝlǝrinin [yarıma‐
dalarının] ötǝsinǝ‐bǝrisinǝ dağılmış bir
halda yaşarkǝn, onların on iki dǝfǝ “ǝh‐
li‐sǝlib” hücumuna qarşı çıxdığını vǝ
onlara müqavimǝt göstǝrdiyini oxuya‐
caqsınız vǝ dörd sǝnǝ zǝrfindǝ Misir
ilǝ Kürdüstanı vǝ Hicaz ilǝ Bǝrbǝristanı
fǝth edǝrǝk ziri‐himayǝlǝrinǝ [himayǝ‐
lǝri al�na] aldıqlarını görǝcǝksiniz. Hǝlǝ
o qardaşlarımızın şanlı bayrağı şima‐
lǝn Vyana bürclǝrinǝ, cǝnubǝn Hind
sahillǝrinǝ, şǝrqǝn Tǝbriz sǝhralarına
vǝ Cǝbǝlitariq civarlarına dikilib ca‐
hana göründüyünü bilǝcǝksiniz! Vǝ bu
dörd buçuq sǝnǝdǝn bǝri şu hǝrbi‐
alǝmşümul içǝrisindǝ yenǝ o millǝt‐

daşlarımızın göstǝrdiyi qǝhrǝmanlıq‐
ları, qazandığı müzǝffǝriyyǝtlǝri dǝ bu
gün görürsünüz. Fǝqǝt o qardaşları‐
nızın bu müzǝffǝriyyǝtlǝrini, bu qǝh‐
rǝmanlıqlarını vǝ ǝsgǝrlikdǝki şücaǝt
vǝ mǝharǝtlǝrini yalnız görmǝk vǝ ya‐
xud oxumaq kifayǝt etmǝz. Əgǝr siz
onların qardaş vǝ millǝtdaş olduğunu
bilir vǝ anlayırsınız, kǝndinizi onlara
bǝnzǝtmǝlisiniz vǝ o qǝzǝnfǝr [qǝhrǝ‐
man] qardaşlarımız kimi vǝtǝn uğrun‐
da can vermǝkdǝn, millǝt yolunda qan
axıtmaqdan qorxmamalısınız. Bu gün
vǝtǝni, millǝ�, dini, irzü namusu mü‐
hafizǝ etmǝk istǝrsǝniz ǝr oğlu ǝr, ǝs‐
gǝr oğlu ǝsgǝr olmalısınız! 

Əgǝr bu gün Azǝrbaycanımızı mü‐
hafizǝ vǝ o müqǝddǝs yurdumuzu
müdafiǝ etmǝk arzu edǝrsǝniz, qǝze‐
tǝmizin keçmiş nömrǝsindǝ N. Y. cǝ‐
nablarının “Azǝrbaycan gǝnclǝrinǝ”
etdiyi müraciǝ� tǝkrar‐tǝkrar oxuyub
onu icradan bir an ǝvvǝl geri durma‐
malısınız [onu icra etmǝk üçün dǝrhal hǝ‐
rǝkǝtǝ keçmǝlisiniz] vǝ dǝrhal ǝsgǝrliyǝ,
ǝsgǝrliyǝ, yavrum, qoşmalısınız! 

Haydı, yavrum, Allah sizi vǝtǝn üçün
yaratmış, vǝtǝn sizi ǝsgǝrlik üçün si‐
nǝsindǝ böyütmüş. 

Rza Zaki 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Berlin – 26‐9 – Hǝrbi ǝxbar [xǝbǝr‐
lǝr]. Qǝrb cǝbhǝsi. Kronprins Ruprex‐
�n ordusu. Vivyer civarındaki Labas
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kanalından şimala Lis nahiyǝsindǝ va‐
qe olan hǝrb. Boynun ordusu Bellikur
civarında vǝ Epeyin cǝnub‐şǝrqindǝ
vaqe olan düşmǝnin dünǝnki hücu‐
mundan sonra cüzi hücumları dǝf
edilmişdir. Amyen çeşmǝsi ilǝ Somma
miyanında [arasında] düşmǝn hücu‐
munda davam edirdi. Əvvǝlinci hü‐
cum bizim top atǝşi vǝ piyadamız
tǝrǝfindǝn dǝf olundu. Günortaya ki‐
mi tǝkrar olunan hücumlar Kortreyk
vǝ Qrikur ucalıqlarına cǝlb olunmuş‐
du. Düşmǝn burada müvǝqqǝ� zǝfǝr
tapdısa da, bizim müqabil hücumu‐
muzla dǝf oldu. Yarım gün fransızlar
tǝrǝfindǝn Kruazi ilǝ Somma arasında
başlanılan hücumlar dǝf olundu. Axı‐
rıncı iki gündǝ 200‐dǝn ziyadǝ ǝsir
almışız. 

Alman kronprinsinin ordusu. Ale‐
mandan şimaldakı hǝrbdǝ ǝsir aldıq.
Veylerdǝn şimala düşmǝnin cüzi hü‐
cumlarını dǝf etdik. 

Hersoq Albrex�n ordusu; Maasdan
şǝrqǝ düşmǝnin hücumu dǝf olundu.
Hǝrbdǝ iş�rak edǝn 31‐ci firqǝ ǝsgǝr‐
lǝri tǝrǝfindǝn 50 nǝfǝr fransız vǝ
amerikanlar ǝsir alınmışlardır. 

Frankfurt vǝ Kayzerslautern şǝhǝr‐
lǝrini bombardman edǝn düşmǝnin
hava donanması cümlǝsindǝn 7 aero‐
plan vurulmuşdur. 

İstanbul – 26‐9 – Hǝrbi ǝxbar. Fǝ‐
lǝs�n cǝbhǝsi. İngilislǝrin bizim yeni
sǝngǝrlǝrimizǝ etdiyi hücumları ǝhǝ‐
miyyǝtsizdir. Bizim sağ cinahımızda
düşmǝnin süvarisi vǝ zirehli avtomo‐
bili dǝf edilmişdir. Bizim tǝyyarǝçilǝr

ayın 24 vǝ 25‐ci gecǝlǝri düşmǝnin
Lemnos vǝ Faros cǝzirǝlǝrindǝ [adala‐
rında] vaqe olan anqaralarına (tǝyyarǝ
olan yer) çoxlu bombalar tökmüşlǝr. 

Lemnos cǝzirǝsindǝ düşmǝnin 3
anqarası mǝhv olmuşdur. 

Ədǝbi sǝhifǝlǝr:

ZƏFƏRİ‐NİHAİYƏ DOĞRU 

Mǝrd olan ǝsgǝrliyi tǝqdir edǝr iz’an 
ilǝ, 

Əsgǝr olmaq fǝrzdir hǝr möminǝ 
Quran ilǝ. 

Əsgǝr olmaq bir şǝrǝfdir türk üçün, 
islam üçün, 

Əsgǝriyyǝtlǝ yaşar millǝt hǝya¥ şan 
ilǝ. 

Ən işıq bir ömr istǝrsǝk günǝş al¥nda 
biz

Durmalı ǝ’daya qarşı qeyrǝ�‐rǝxşan 
ilǝ. 

Daima türk oğlu hifz etmişdir öz 
namusunu 

Əldǝki seyfi‐şücaǝt, dildǝki iman ilǝ. 
Qorxmayız düşmǝndǝn ǝsla dönsǝ 

dünya atǝşǝ, 
Hǝr zamanda etmişiz qovğa qǝvi 

şahan ilǝ. 
Ta ǝzǝldǝndir cahanda şanlıdır 

tariximiz,
Zi‐şǝrǝf bir millǝ�z tarixdǝ bürhan ilǝ. 
Qaçmayız meydani‐qovğadan, ǝmin 

ol, ey ǝdu! 
Toprağın üstü cǝhǝnnǝm olsa da 

vulkan ilǝ. 
Daima ǝ’layi‐şan etmǝkliyǝ amadǝyiz, 
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İştǝ milyonlarla hazır: can ilǝ, qurban 
ilǝ. 

Atǝşi‐ǝ’dayı söndürmǝkliyǝ hǝp hazırız, 
Atǝşin bir qeyrǝt ilǝ, atǝşin bir qan 

ilǝ!..
İştǝ bax! Türkün hilalı nur‐bǝxşi‐

Şǝrqdir, 
Şǝrqi tǝnvir eylǝriz ǝlbǝt mǝhi‐taban 

ilǝ. 
Millǝ�n uğrunda çıxsa belǝ qǝbrim 

qarşıma, 
Qǝbrimǝ doğru qoşardım çöhreyi‐

xǝndan ilǝ. 

Bakı, 5 tǝşrini‐ǝvvǝl [oktyabr] 1918
Əbdüssǝlimzadǝ Mǝhǝmmǝd Hadi

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Ərzaq nazirinin ǝmrinǝ görǝ ok‐
tyabrın 5‐dǝn dǝmiryoluyla gǝlǝn yük‐
lǝrǝ (buğda vǝ un) Bakı Bǝlǝdiyyǝ İda‐
rǝsi Ərzaq şöbǝsinin icazǝnamǝsi olar‐
sa, sahiblǝrinǝ qaytarılacaqdır. 

Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin Ərzaq şöbǝsi
Ərzaq nazirinǝ mǝlum etmişdir ki, mǝ‐
kulat [ǝrzaq] azlığından naşi şöbǝ an‐
caq bunları şǝhǝr vǝ mǝdǝn ǝhalisinǝ
buraxacaqdır. Yavuqdakı kǝndlǝrǝ isǝ
bu şeylǝri buraxmaq qeyri‐mümkün
olacaqdır. 

Bakıda tramvay 
Bakı tacirlǝrindǝn P. X. Xumaradze

Şǝhǝr idarǝsi vǝ Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi‐
nǝ müraciǝt edib öz xǝrcilǝ tramvay
düzǝltmǝyi tǝklif etmişdir. Xumaradze
şǝhǝrin müavinǝ�nǝ [yardımına] eh�‐

yacı olmayıb, ancaq köhnǝ vaqonlar‐
dan is�fadǝ etmǝsini xahiş edir. Bu
cǝnab şǝhǝrin dǝmiryolunu Bayılov‐
dan Na�alana vǝ Şamaxinkadan Da‐
rüleytamadǝk uzadacaqdır. Xaçaturo‐
vun layihǝsinǝ görǝ, bu tramvay ben‐
zin matoru ilǝ hǝrǝkǝt edib hǝr bir
mator vaqonu iki sǝrnişin vaqonu apa‐
racaqdır. Bundan ǝlavǝ şǝhǝrin zibilini
çölǝ aparmaq üçün xüsusi vaqonlar
olacaqdır. 

Xumaradzenin hesabına görǝ, tram‐
vay 2‐3 ay müddǝ�ndǝ qurtarmaq
şǝr�lǝ ǝvvǝlinci mator vaqonu şǝrtna‐
mǝ bağlandıqdan 25 gün sonra işǝ baş‐
layacağı mümkündür. Bu cǝnab 5 il
keçdikdǝn sonra tramvayı şǝhǝrin ix�‐
yarına vermǝk istǝyirmiş. 

Mǝrkǝzi Ev Komitǝsindǝ 
Sentyabrın 29‐da vaqe olan Mǝr‐

kǝzi Ev Komitǝsinin iclasında çocuqla‐
ra mǝxsus darüleytam [ye�mxana] mǝ‐
sǝlǝsi müzakirǝ edildikdǝ, Doktor Gin‐
des demişdir ki, dörd darüleytam fǝa‐
liyyǝtǝ başlayıb, çocuqların ǝdǝdi gün‐
dǝn‐günǝ çoxalaraq 6 yüzǝ varmışdır.
Darüleytamlarda qulluqçular hazırdır.
Bir çox camaat xadimlǝri dǝ bu yolda
işlǝyǝcǝklǝrinǝ dair söz vermişlǝrdir.
Yerli ermǝni cǝmiyyǝ� 20 min manat
ianǝ etmǝyi öhdǝsinǝ götürmüşdür.
Hǝlǝlik darüleytamlar az mǝblǝğlǝ ida‐
rǝ edilir. Çocuqlar çox vaxt ac vǝ pal‐
tarsız qalırlar. Leontyeviç demişdir ki,
Sǝhiyyǝ vǝ Müayinǝ Nǝzarǝ�nin vǝkili
Rüstǝmbǝyov 20 min manat ianǝ
edǝcǝkdir. Müsǝlman cǝmiyyǝtlǝrinin
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çox üzvlǝri dǝ maddi müavinǝtdǝ bu‐
lunacaqlar. Çocuqlara ǝlbisǝ hazır‐
lamaq üçün “Ermǝni insaniyyǝtpǝrvǝr
cǝmiyyǝ�”ndǝki arşın malını almağa
icazǝ alınacaqdır. Sonra ǝlbisǝ hazır‐
lamaq üçün �kiş evlǝri tǝşkil oluna‐
caqdır. Leontyeviç iclasda tǝklif edir ki: 

1) Mǝrkǝzi Ev Komitǝsinin sǝrma‐
yǝsindǝn “Çocuqlara müavinǝt edǝn
büro”ya 25 min manat verilsin. 

2) Mǝrkǝzi Ev Komitǝsinin ix�ya‐
rında olan 500 kisǝ un yenǝ hǝman
büroya verilsin. 

3) İanǝ toplamaq üçün Gindes, Lo‐
pa�nski vǝ Əli İsgǝndǝr Cǝfǝrovdan
ibarǝt bir heyǝt seçilsin. 

Bu tǝkliflǝr ümumi iclas tǝrǝfindǝn
qǝbul olunmuşdur. 

* * *
– Hökumǝ�n ǝmrilǝ hamı Bakı ban‐

kaları cümǝ vǝ rus kilsǝ bayram gün‐
lǝri bağlı olacaqdır. Yekşǝnbǝ [bazar]
günlǝri isǝ bankalar açıq olacaqlar. 

* * *
– Lǝnkǝrandan Bakıya gǝlǝn vǝ

yolda “Ərdǝhan” tǝrǝfindǝn tutulmuş
“Ani” paraxodu oktyabrın 4‐dǝ 400
miniklǝriylǝ bǝrabǝr Bakıya gǝldi. Bu
paraxod miniklǝri sahilǝ çıxardıqdan
sonra hǝrbi paraxodların yanına qayı‐
dacaq idi. 

* * *
– Azǝrbaycan Hökumǝ�nin axırıncı

iclaslarında Bakı mǝdǝnlǝrinin sahib‐
lǝrinǝ qaytarılması qanunu tǝhlil edil‐
mişdir. 

* * *
– Qarabağdan alınmış mǝlumata

görǝ, cüzi vuruşmadan sonra ermǝni‐
lǝr ǝslǝhǝlǝrini [silahlarını] tǝslim et‐
mişlǝr. 

* * *
– Bu yavuq zamanda İstanbuldan

Bakıya türk edadi mǝktǝblǝri üçün 17
nǝfǝr türk müǝllimi vǝ bir çox kitablar
dǝxi gǝlǝcǝkdir. 

* * *
– Azǝrbaycan Müfǝ¤şi‐Ümumisi

İdarǝxanasından bizǝ xǝbǝr verilir ki,
gecǝlǝr saat 12‐yǝ kimi soqaqlarda
dolaşmaq ix�yarı Baş Komandanlıq tǝ‐
rǝfindǝn icazǝ verilmişdir. 

OXUCULARA İXTAR 
[XƏBƏRDARLIQ]

“Azǝrbaycan” qǝzetǝmizin Gǝncǝ‐
dǝ nǝşr edilmiş ǝski nömrǝlǝri ida‐
rǝmizdǝ sa¦lmaqdadır. Nömrǝ fia¦ bir
rublǝdir. Hǝmçinin Hökumǝt qǝrardad‐
larını vǝ ǝmrlǝrini havi edǝn “Azǝrbay‐
can Hökumǝ�nin ǝxbarı” dǝxi mǝhǝlli‐
füruşdadır [sa¦şa çıxmışdır]. Fia¦ 50
qǝpikdir. Xahiş edǝnlǝr idarǝmizǝ mü‐
raciǝt etmǝlidirlǝr.

TEATRO VƏ MUSİQİ 
“Arşın mal alan” 

Hǝr ilki kimi bu ildǝ dǝ teatro möv‐
sümünǝ Hacıbǝyov Qardaşlarının ope‐
ra dǝstǝsi “Arşın mal alan” opereªası
ilǝ iqdam etdilǝr [başladılar]. Lakin bu
dǝfǝki rǝsmi‐güşad [açılış mǝrasimi]
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başqa bir nümayiş, başqa bir lǝzzǝ�‐
ruhani [mǝnǝvi lǝzzǝt] ilǝ icra edildi.
Teatroya cǝm olan müsǝlmanlar bu
gün ürǝklǝrinin dǝrin bucaqlarında
gizlǝdiklǝri arzuları müayinǝ etmǝklǝ,
fövqǝladǝ bir sürur [sevinc] vǝ şad‐
yanalıq izhar edirdilǝr. 

“Mikado” teatrosunun amfiteatr
hissǝsi xalılarla müzǝyyǝn edilib [bǝ‐
zǝnib], divarlardan qırmızı islam bay‐
raqları asılmışdı. Saat 8 tamamda av‐
tomobillǝrlǝ Türkiyǝ ǝrkani‐hǝrbi [hǝr‐
bi xadimlǝri] ilǝ ümǝrayi‐ǝsgǝriyyǝsi
[komandirlǝri] teatroya tǝşrif‐fǝrma ol‐
dular [tǝşrif gǝ�rdilǝr]. 

Külli izdiham ilǝ mǝmlu [dolu] olan
teatro alqışlarla milli qǝhrǝmanları piş‐
vaz etdilǝr [qarşıladılar]. Hamının üzün‐
dǝ bir sürur, qǝlbindǝ bir şǝaf [mǝhǝb‐
bǝt] olduğu halda Müslüm bǝyin tǝh�‐
idarǝsindǝ [idarǝsi al�nda] olan musiqi
dǝstǝsi, milli musiqişünasımız Üzeyir
bǝy Hacıbǝyli tǝrǝfindǝn bǝstǝlǝnmiş
milli marş tǝrǝnnümsaz olmağa baş‐
ladı. 

Tamaşaçıların ǝn ar�q tǝhsin vǝ al‐
qışlarını cǝlb edǝn bizim tǝcrübǝli ak‐
tyorlarımızdan Əlǝkbǝr Hüseynzadǝ,
Əbülhǝsǝn vǝ Xǝlil Hüseynzadǝ cǝnab‐
ları sǝhneyi‐tamaşada gözǝl tǝsir ba‐
ğışlayırdı. Mǝnzil bir az namünasib ol‐
masaydı, bu teatro tamamilǝ qüsu‐
ratdan [qüsurlardan] arı olacaqdı. 

Bu yaxınlarda Hacıbǝy[li] Bǝradǝr‐
lǝrinin müdiriyyǝ� yenǝ Mailov teat‐
rosu mülkünǝ köçmǝsi ilǝ türk alǝmi‐
tǝmsilindǝ nadirǝlǝr meydana gǝ�rǝ‐
cǝyinǝ ümidvarız. 

M. S. 

POLİS MÜFƏTTİŞLİYİNDƏ

Keçǝn gün Azǝrbaycan Polis müfǝt‐
�şi Bǝhaǝddin bǝy hǝzrǝtlǝri Bakıda
mövcud bütün sinematoqraf sahiblǝ‐
rini hüzuruna dǝvǝt edǝrǝk, onlara öz
işlǝrinǝ şüru etmǝyi [başlamağı] tǝklif
etmişdir. Bǝy hǝzrǝtlǝri buyurmuş ki,
şǝhǝrin is�rahǝ�‐ümumiyyǝsi vǝ hǝ‐
ya�‐ic�maiyyǝsi heç cǝhǝtlǝ gǝrǝk xǝ‐
lǝldar olmasın. Gǝrǝk teatrolar, gǝrǝk
sinematoqraf vǝ sair izdihami‐ümumi
bulunan mǝhǝllǝr açılıb öz işlǝrinǝ şü‐
ru etsinlǝr. Bunlar kamali‐rizamǝnd‐
liklǝ [tamamilǝ razılıq bildirǝrǝk], Bǝy
hǝzrǝtlǝrinin dǝvǝ�ni qǝbul edib işǝ
şüru edǝcǝklǝrini vǝd etdilǝr. Axşam
ǝhalinin saat 12‐yǝ kimi soqaqlarda
gǝzǝ bilmǝlǝri üçün xahiş etmişlǝr. Bǝy
ǝfǝndimiz vǝd etmiş ki, bu xüsusda
Baş Komandalıq dairǝsinǝ rücu [müra‐
ciǝt] edib dǝ bu günlǝrdǝ ǝhalinin saat
12‐yǝ kimi soqaqlarda dolana bilǝcǝk‐
lǝrinǝ izin istehsal edǝcǝkdir. 

MAİLOV TEATROSU – 
MİLLİ TEATRO 

Eşitdiyimiz mövsuq [mötǝbǝr] xǝ‐
bǝrlǝrdǝn anlaşılır ki, şǝhǝrin mǝrkǝ‐
zindǝ bulunan Mailov teatrosu Höku‐
mǝt tǝrǝfindǝn hǝcz [müsadirǝ] edilib
dǝ Maarif Vǝzarǝ� vasitǝsilǝ Bakıda
Müsǝlman Teatroçuları Cǝmiyyǝ�nǝ
verilǝcǝkdir. Bu xüsusda teatro mütǝ‐
xǝssislǝri tǝrǝfindǝn lazımi layihǝlǝr it‐
�xaz edilmǝkdǝdir [hazırlanmaqdadır]. 



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

9090

ƏNZƏLİDƏN GƏLMİŞ 
PARAXOD 

Üç gün ǝvvǝl Bakıya Ənzǝlidǝn bir
minik paraxodu varid oldu [gǝldi]. Mi‐
niklǝr tamamǝn Mart hadisǝsindǝn
sonra İrana qaçmış Bakı müsǝlmanları
idi. 

Bunlar Bakının alınması xǝbǝrini
eşitcǝk, Bakıya gǝlmǝk istǝrlǝrsǝ dǝ,
lakin ingilislǝr Ənzǝlidǝ mümaniǝt [ma‐
neçilik] göstǝrirlǝr. O zaman teleqrafla
Biçeraxovdan izin istǝrlǝr. Cavab gǝlir
ki, Biçeraxovun müavini Voskresenski
gǝlǝcǝkdir. 

Paraxod Ənzǝlidǝn çıxıb Bakı bar‐
gahına [limanına] yavuqlaşdığı zaman
Voskresenski dǝ hǝrbi paraxodla bu‐
raya gǝlir. Miniklǝr tǝrǝfindǝn vǝka‐
lǝtǝn Bakı mǝşahirindǝn [mǝşhurla‐
rından] Mirzǝ Əsǝdullayev vǝ sairlǝri
bununla münaqişǝyǝ girişir dǝ, mǝlum
olur ki, bunlar paraxodun dübarǝ [ye‐
nidǝn] övdǝt edǝcǝyi üçün [qayıdacağı
barǝdǝ] zǝmanǝt istǝrlǝr. 

Rǝsmiyyǝt icab etdiyi şǝrait [şǝrtlǝr]
qǝbul edildiyindǝn, paraxod ağ bayraq
al�nda Bakıya “Qafqaz Merkuri” kör‐
püsünǝ yavuqlaşdı. 

Bu halda sahilǝ – bulvara minlǝrcǝ
müsǝlmanlar vǝ sairlǝri cǝm olub, izdi‐
hamla paraxodu alqışlayaraq, pişvaz
etdilǝr [qarşıladılar]. Bir neçǝ saatdan
sonra miniklǝr şǝhǝrǝ çıxdılar. 

Söylǝndiyinǝ görǝ, Ənzǝlidǝ bir çox
bakılılar cǝm olmuşlar ki, Bakıya gǝl‐
mǝk iznini gözlǝyirlǝr. 

BEŞ MİLYON FİATLI BİR EV 
ON MİN MANATA SATILMIŞ 

Hǝr bir zamanda vǝ hǝr mǝmlǝkǝt‐
dǝ müşahidǝ edilǝn [kimi], bu dǝfǝ
qǝhrǝman Türk Ordusu Bakını zǝbt
etdiklǝri günlǝrdǝ iki gün Bakının
hǝya�‐ic�maiyyǝsi bir qǝdǝr müxtǝl
olmuşdu [qarışmışdı]. Bǝzi başıpozuq‐
lar, xırsızlar [oğrular] zamandan is�fadǝ
edǝrǝk, ǝhalinin is�rahǝ�ni pǝrişan
edib, qarǝtǝ vǝ oğurluğa girişmişlǝr. 

Bu canilǝr öz cǝzalarına çatacaqlar
vǝ yǝqin ki, günahsız sǝdǝmǝ [ziyan] vǝ
ǝziyyǝt çǝkǝnlǝr dǝ tǝlafilǝrini [ǝvǝ‐
zini] alacaqlar, mǝhǝlli [yerli] hökumǝt
ǝzaları [üzvlǝri], baxüsus Azǝrbaycan
Polis Müfǝ�şi‐Ümumisi Bǝhaǝddin
bǝy cǝnabları bu xüsusda bilaaram sǝy
vǝ kuşişlǝrini [cǝhdlǝrini] müzayiqǝ
etmǝyir [ǝsirgǝmir]. 

Zeyldǝ [aşağıda] dǝrc etdiyimiz vǝq’ǝ
buna böyükcǝ dǝlildir. Şǝhǝrdǝ is�ra‐
hǝ�‐ümumiyyǝni gözlǝmǝk üçün so‐
qaqlarda gǝzǝn bir nǝfǝr türk ǝsgǝri
Malakanski soqaqda gǝzinǝrkǝn, bir
darvaza içǝrisindǝ yaşlı bir ermǝni qa‐
dınının ağladığını görür. Əsgǝr qadının
ağlamasının sǝbǝbini sual etdikdǝ, qa‐
dın öncǝ başqa sǝbǝb göstǝrir. Əsgǝr
qadının söylǝdiyi hǝrflǝrin [sözlǝrin]
qeyri‐hǝqiqǝt olduğunu anlar vǝ bir
başqa ermǝnini buraya dǝvǝt edǝrǝk,
qadının dǝrdini bilmǝk istǝyǝr. 

Qadın cındır vǝ çirkin bir libasda
imiş. Əvvǝlcǝ özünü tǝrif edǝrǝk deyir:
Mǝn, Parapet qarşısında dörd soqağa
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çıxmış dörd mǝrtǝbǝ evin sahibǝsi B.
Babayeva xanım. Türklǝrin şǝhǝrǝ vü‐
rudu günlǝrindǝ mǝnim evimdǝ kira‐
yǝdǝ oturmuş bir qaç gürcü mǝcburǝn
qurşun tǝhdidlǝrilǝ notarius ǝliylǝ mǝ‐
nim evimi on min manata almışlar. Evi‐
min vǝsǝt [orta] hesabıyla fia 5 mil‐
yon rublǝdir. Bundan başqa, daha iki
qızımı vǝ bir milyon rublǝlik avtomo‐
billǝrimi ǝlimdǝn almışlar. 

Əsgǝr bunu eşitcǝk, qadının durdu‐
ğu evi nişanlar vǝ ǝhvalı tamamilǝ Po‐
lis Müfǝ�şi‐Ümumisi Bǝhaǝddin bǝy
ǝfǝndiyǝ söylǝr. Dǝrhal ǝmr edilir ki,
evi alanlar dǝrdǝst edilsin [tutulsun].
Babayevin evindǝ yaşayan Raçinski
uyezddǝ Givatsxuri kǝndinin ǝhli Ma‐
lafey Saqatelidze dǝrhal tövqif [hǝbs]
edilǝrǝk Müfǝ�şliyǝ tǝqdim edilir. 

Bir qaç dǝfǝ is�ntaq nǝ�cǝsindǝ
Bǝhaǝddin bǝy işin çigunǝliyini [nǝ yer‐
dǝ olduğunu] Saqatelidzedǝn bilir. 

Türklǝrin nǝcib ordusu Bakıya va‐
rid olduqları ǝsnada, Saqatelidze, Xa‐
nım Babayevin odasına gǝlib deyir ki,
bir an türklǝr gǝlib sǝni vǝ iki dǝ qız‐
larını qǝtl edǝcǝklǝr, sǝlamǝtliyinizi is‐
tǝrsǝnizsǝ, yüz min rublǝ veriniz ki, sizi
xilas edim. Xanım Babayev deyir ki:
Mǝnim ǝrim Şimali Qafqaziyadadır,
özüm dǝ Hacı‐Tǝrxandan iki gün ǝvvǝl
gǝldiyim üçün yüz min rublǝ deyil, min
rublǝ vermǝyǝ belǝ qadir deyilǝm. Sa‐
qatelidze dǝrhal bunları bir odaya sa‐
lıb hǝbs edir. İki gün sǝrasǝr digǝr bir
çox hǝriflǝrlǝ odaya gǝlib tüfǝng ilǝ
Babayevanı hǝdǝlǝyǝrǝk, yüz min rub‐
lǝni vermǝzsǝ o zaman evini satmağı

tǝlǝb edirlǝr. İki gün ǝziyyǝtdǝn sonra
Babayev razı olur. Dǝrhal Bakı notari‐
us Somovun ǝvǝzi notarius Arjanixa
hazır olub da ǝqdnamǝ [müqavilǝ] yaz‐
maya şüru edir [başlayır]. Nǝhayǝt an‐
laşılır ki, Parapet qarşısında 4 yüz mü‐
rǝbbe [kvadrat] sajen zǝmindǝ �kilmiş
dörd mǝrtǝbǝ evi Babayeva on min
rublǝyǝ Saqatelidzeyǝ satmış vǝ hǝr‐
gah istǝdiyi zaman rǝsmi surǝtdǝ �ca‐
rǝt vǝrǝqǝsini vermǝzsǝ, yüz min rub‐
lǝ Saqatelidzeyǝ iadǝ etmǝlidir [qaytar‐
malıdır]. 

Şu vǝq’ǝ sentyabrın 17‐ci günü [vü‐
qu] bulduğu halda, ǝqdnamǝnin tarixi
avqustun 31‐i qoyulur. Bir neçǝ gün
sonra Saqatelidze tǝlǝb edir ki, Baba‐
yeva qızlarının dǝxi nǝrǝdǝ olduğunu
desin. Bunun dahasını sual etdikdǝ an‐
laşılır ki, Saqatelidze vǝ rüfǝqası [yol‐
daşları] qızlarla nikah edib dǝ Gürcüs‐
tana gedǝcǝklǝrmiş. 

Bǝ’dǝhu [ondan sonra] hökm edilir
ki, Xanım Babayeva notarius Arjanixa
vǝ sairlǝri Müfǝ�şliyǝ tǝqdim edilsin‐
lǝr. Üç gün irǝli Xanım Babayeva gǝlib
dǝ fövqǝzzikr [yuxarıda deyilǝn] vaqeǝ‐
ni gözü yaşlı Bǝhaǝddin bǝyǝ nǝql
edir. Bǝhaǝddin bǝy bu xüsusda ǝn
ciddi tǝ¤işat edilmǝsini vǝ bütün cani‐
lǝrin dǝrdǝst edilǝcǝyini [tutulacağını]
vǝ cinayǝt tamamilǝ kǝşf edildiyi [açıl‐
dığı] zaman canilǝrin şǝdid [şiddǝtli]
cǝzalara düçar edilǝcǝklǝrini vǝd eylǝr. 

Minbǝ’d [daha sonra] Xanım Baba‐
yevanı Saqatelidzenin rüfǝqası tǝrǝfin‐
dǝn bir daha tǝcavüzatdan mǝsun et‐
mǝk [qorumaq] üçün vǝ ǝlavǝ talan edi‐
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lib odasından çıxarılan ǝşyanın siya‐
hısını tutmaq üçün inziba�‐ǝsgǝriyyǝ‐
dǝn [hǝrbi polisdǝn] xüsusi nǝfǝrat [ǝs‐
gǝrlǝr] tǝyin edilmǝklǝ bǝrabǝr, xüsusi
avtomobili ilǝ Xanım Babayevi öz oda‐
sına aparır. 

İştǝ, müharibǝdǝn, iğ�şaşdan is�fa‐
dǝ edib cürbǝcür cinayǝtlǝrǝ, haqsız‐
lıqlara mübaşir olan [yol verǝn], başqa‐
sının hüququna tǝcavüzatda bulunan
ǝdǝbsizlǝr bir kǝrrǝ bunu bilsinlǝr ki,
türk millǝ�‐nǝcibǝsinin tǝh�‐tǝbǝiy‐
yǝ�nǝ [vǝtǝndaşlığına] alınan bir fǝrdin
bilafǝrqi‐mǝzhǝb, din vǝ mǝslǝk [mǝz‐
hǝb, din vǝ ǝqidǝ fǝrqi olmadan], kim olur‐
sa olsun bütün hüquqi‐insaniyyǝsi hö‐
kumǝt ǝzaları [üzvlǝri] tǝrǝfindǝn cid‐
diyyǝn mühafizǝ edilǝcǝkdir. Hǝr bir
zülmkar, hǝr bir is�rahǝ�‐ümumiyyǝni
xǝlǝldar edǝn bǝdǝ�ar [pis fikirli], hö‐
kumǝt tǝrǝfindǝn ciddiyyǝn tǝqib edi‐
lǝcǝkdir. Hüquqi‐insaniyyǝnin ayaqlar
al�na a�lmaq zamanı daha keçmişdir. 

Mǝhǝmmǝd Sadiq 

QAFQAZİYA XƏBƏRLƏRİ

Bǝhriyyǝ [dənizçilik] heyǝ� 
Bu günlǝrdǝ Tiflisdǝ Bǝhri Sǝna’ǝt

[Dǝniz Sǝnayesi] heyǝ�nin mü�ǝhid
[birgə] iclası vaqe olacaqdır. Bu iclasda
Almaniya heyǝ�nin vǝ Gürcüstan Hö‐
kumǝ�nin nümayǝndǝlǝri iş�rak edǝ‐
cǝklǝr. 

“Qruziya” qǝzetǝsinin dediyinǝ gö‐
rǝ, bu iclasda Qara dǝnizdǝki yük gǝ‐
milǝrinin Almaniya ordusu tǝrǝfindǝn
is�fadǝ edilmǝsi mǝsǝlǝsi müzakirǝ
edilǝcǝkdir. 

Ne� almaq
Gürcüstan Hökumǝ�nin Xariciyyǝ

Vǝzarǝ� [Nazirliyi] Azǝrbaycan Höku‐
mǝ�nǝ xǝbǝr vermişdir ki, ne� almaq‐
dan ötrü Gürcüstan Hökumǝ� öz nü‐
mayǝndǝlǝrini Bakıya göndǝrǝcǝk.
Bakıya gǝlǝn nümayǝndǝlǝr A. Kandi‐
laki vǝ Tolstonoqov olacaqlardır. Bun‐
lara iki milyon rublǝ para verilmişdir.
Bu mǝblǝğ Azǝrbaycan Hökumǝ�nin
kömǝyi ilǝ Bakıya göndǝrilǝcǝkdir. 

Teleqraf xǝ� (kabel)
Çxenkeli Berlindǝ Po�dǝn İstanbu‐

la çǝkilǝcǝk teleqraf xǝ�nin (kabel)
tǝr�b vǝ istemalı [is�smarı] şǝrtnamǝ‐
sini bağlamışdır. Bu şǝrtnamǝ Gürcüs‐
tan Hökumǝ� tǝrǝfindǝn tǝsdiq olun‐
malıdır, bu xǝ�n tǝr�b vǝ istemal
haqqı ǝlli il müddǝ�ndǝ “Şǝrq‐Alman
Kabel Cǝmiyyǝ�”nǝ verilmişdir. Bu
xǝ� ancaq 48 il müddǝtdǝn sonra al‐
maq mümkündür. 

Tuapsedǝ 
Novorossiysk şǝhǝrindǝn “Qruziya”

qǝzetǝsinǝ xǝbǝr verirlǝr ki, Tuapse
şǝhǝri general Alekseyevin Könüllü or‐
dusu tǝrǝfindǝn işğal olunmuşdur. No‐
vorossiyskdǝ vǝ Tuapsedǝ hökumǝt
kadetlǝrin ǝlindǝdir. Köhnǝ qanunlar
iadǝ edilmişdir. 
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Kuban ilǝ danışıq 
Tiflis qǝzetǝsi “Borba”nın verdiyi

xǝbǝrǝ görǝ, Gürcüstan Hökumǝ�nin
sǝdri Jordaniya Kuban mahalı Höku‐
mǝ�nin sǝdri Bıç ilǝ xǝ�‐müstǝqim ilǝ
[birbaşa xǝtdǝ] danışıb. Kuban Höku‐
mǝ� sǝdri, Jordaniyaya demişdir ki:
Kuban mahalında bolşeviklǝr ǝzilib,
hökumǝ�‐sabiqdǝki kimi yenǝ Kuban
mahalı Hökumǝ� gǝlǝcǝkdǝ iki qonşu
hökumǝtlǝrin dostanǝ bir ǝlaqǝdǝ ya‐
şamalarına vǝ Yekaterinodara gedǝn
Gürcüstan heyǝ�nin dǝxi danışacağı
mǝsǝlǝlǝrin dǝ gözǝl nǝ�cǝlǝnmǝsinǝ
ümidvardır. 

Bıçın dediyinǝ görǝ, bolşevik Arma‐
vir vǝ Maykop da sınmışlar. Bu iki şǝ‐
hǝr dǝ möhkǝm surǝtdǝ Kuban Höku‐
mǝ� ǝlinǝ keçmişdir. Bolşeviklǝr hǝr
bir yerdǝn qovulub ancaq Batalpaşin
mahalında qalmışlar. Jordaniya öz tǝrǝ‐
findǝn Kuban Hökumǝ�ni tǝbrik edib,
gǝlǝcǝkdǝ Müvǝqqǝ� Hökumǝ�n mǝ‐
ramnamǝsini hǝyata keçirmǝyi arzu edir.

İMPERİALİSTLƏRİN 
ŞURA CÜMHURİYYƏTİNƏ 

OLAN SUİ‐QƏSDİ 
(FÖVQƏLADƏ HEYƏTİN ƏXBARI)

Lokhart pul verib Moskvada iğ�‐
şaş hazırlayır

Neçǝ vaxtdır ǝksinqilabla mübarizǝ
edǝn Ümumrusiya Fövqǝladǝ Heyǝ�
Rusiyadakı İngiltǝrǝ siyasi nümayǝn‐

dǝliyinin Moskvada mühüm mǝrkǝzlǝ‐
ri vǝ Xalq Komissarları Şurasını tutmaq
mǝqsǝdi ilǝ Şura Cümhuriyyǝ� ordu
hissǝlǝri ilǝ ǝlaqǝyǝ girişǝcǝk xǝbǝrini
almışdır. Avqustun ǝvailindǝn [ǝvvǝllǝ‐
rindǝn] Moskvaya, İngiltǝrǝ heyǝ� rǝisi
Lokhar�n yanına gǝlǝn Şmidxen, Lok‐
har� ordu hissǝsinin komandanı ilǝ
görüşdürmǝyǝ müvǝffǝq olmuşdur.
İngiltǝrǝ Hökumǝ�nin göndǝrdiyi bu
hissǝ Komissarlar Şurasını hǝbs eylǝ‐
mǝyǝ müvǝzzǝfdir [hǝbs etmǝk tapşırığı
almışdır]. 

Lokhar�n casusu – Reyli 
Hǝmin iclasda yaxın zamanda in‐

gilislǝrin Murmandakı yürüşlǝri ilǝ mǝr‐
but [ǝlaqǝdar] Moskvada Şura Höku‐
mǝ� ǝleyhinǝ üsyan qaldırmaq mǝsǝ‐
lǝsi müzakirǝ edilmişdir. Bundan sonra
müxabirǝnin [xǝbǝrlǝşmǝnin] ingiltǝrǝli
leytenant Sidney Reyli vasitǝsilǝ olaca‐
ğı qǝt olunmuşdur. Reyli özünǝ “Roys”
vǝ “Konstan�n” lǝqǝbini qǝbul etmiş‐
dir. 

İmperialistlǝrin yavuq mǝqsǝdlǝri 
Voloqda şǝhǝrinin tǝslimi, Xalq Ko‐

missarları Şurasının hǝbs vǝ Moskva‐
da hǝrbi mütlǝqiyyǝ�n baş qaldırma‐
sı, bundan ǝlavǝ Voloqdaya qoşun gön‐
dǝrib xainanǝ bir surǝtdǝ şǝhǝri tǝslim
etmǝk dǝxi istǝyirmişlǝr.

İmperialistlǝrin Şura hökumǝ� 
Moskvanın üsyanı 23 hǝ¤ǝdǝn son‐

ra, yǝni sentyabrın vǝsǝ�ndǝ [orta‐
sında] gözlǝnilirmiş. 
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İngilislǝr hǝbs edilǝcǝk Şuranın ic‐
lasında Lenin vǝ Trotskinin isba�‐vü‐
cud [iş�rak] etmǝlǝrini arzu edirmiş‐
lǝr. Ölüm cǝzası tǝhdidi ilǝ hǝrbi müt‐
lǝqiyyǝt elan edib İngiltǝrǝ hǝrbiyyǝ
qüvvǝsi gǝlǝnǝdǝk iclası vǝ ic�maları
[yığıncaqları] qadağan etmǝk istǝyir‐
mişlǝr. İclasda ali vǝ ruhani vasitǝsilǝ
kilsǝlǝrdǝ oxunacaq xütbǝlǝrdǝ üsya‐
na zikr vǝ dua etmǝk mǝsǝlǝsi dǝ mü‐
zakirǝ edilmişdir. 

Rus ǝsgǝrlǝrinin qanı vǝ xǝyanǝ�
bahası 1,200,000 manat imiş 

Yenǝ hǝmin iclasda ingilislǝr fövq‐
dǝ [yuxarıda] zikr olunan komandana
üsyanı tǝşkil etmǝk üçün 700,000 ma‐
nat pul vermişlǝr. Avqustun 22‐dǝ va‐
qe olan görüşdǝ dǝxi 200,000 manat
verib, Lenin, Trotski mǝsǝlǝsi hǝll olun‐
muşmuş. Bunları tutmaqdan mǝqsǝd
ǝhǝmiyyǝtli kağızları ǝlǝ gǝ�rmǝk imiş.
İngiltǝrǝ zabi� Reylinin ümdǝ mǝqsǝdi
Rusiyanın Almaniya ilǝ başladığı yeni
davanı müdafiǝ edǝcǝk sǝnǝdlǝri ǝlǝ
gǝ�rib, inqilabdan sonra in�şar etmǝk
[yaymaq] imiş. Avqustun 28‐dǝ Rusiya
ordusu komandanına yenidǝn 300,000
manat verib, Petroqrada getmǝsi vǝ
oradakı İngiltǝrǝ heyǝ� ilǝ dǝ ǝlaqǝdǝ
bulunması qǝt olunmuş. 

İmperialistlǝrin Şura Hökumǝ�nǝ...
Qǝt olunubmuş avqustun 29‐da Pet‐

roqradda danışıq olmuş vǝ Nijni Nov‐
qorod vǝ Tambov şǝhǝrlǝri ilǝ rabitǝ‐
dǝ olmaq mǝsǝlǝsi müzakirǝ edilmiş‐
dir. 

İmperialist bombaçı vǝ yandırıcı‐
ları 

Mǝlum olduğuna görǝ, bunlar Ru‐
siyada, xüsusǝn Petroqrad vǝ Moskva‐
da hökmfǝrma olan ǝrzaq qǝhǝtliyin‐
dǝn is�fadǝ edǝcǝklǝrmiş. 

Ərzaq axın�sına mümaniǝt etmǝk
[ǝrzaq daşınmasına mane olmaq] üçün
dǝmiryollarını, körpülǝri dağıtmaq vǝ
ǝrzaq anbarlarını yandırıb partlatmaq
layihǝsi tǝr�b verilirmiş. 

İngiltǝrǝ “ziri‐zǝmini” [“yeral�” fǝa‐
liyyǝ�]

Sui‐qǝsdçilǝr saxta sǝnǝdlǝr vasi‐
tǝsilǝ Rusiyanın hǝr bir tǝrǝfinǝ yayılıb
Şura nümayǝndǝlǝrinǝ ar�q pullar
verirlǝrmiş. 

Lokhar�n sǝnǝdlǝri 
Üsyançıların Moskvadakı İngiltǝrǝ

nümayǝndǝlǝri tǝrǝfindǝn himayǝ edi‐
lǝcǝyi üçün Lokhar�n dǝs�‐xǝ�lǝ ya‐
zılmış şǝhadǝtnamǝlǝr Fövqǝladǝ Hey‐
ǝ�n ǝlinǝ keçmişdir. Bu cümlǝdǝn ola‐
raq bu şǝhadǝtnamǝnin mǝzmununu
dǝrc ediriz: 

“Rusiyada ümum İngiltǝrǝ höku‐
mǝt idarǝlǝrinǝ. Bu şǝhadǝtnamǝ sa‐
hibi la�ş a�cısı Kapitan Kriş Krankal
Rusiyadakı İngiltǝrǝ ştabının mǝsul
müvǝzzǝfidir [vǝzifǝli şǝxsidir]. Ona azad
icazǝ verib maddi müavinǝtdǝ [yardım‐
da] bulunmanızı rica edirǝm. 

Robert Lokhart.”
Bu şǝhadǝtnamǝdǝ İngiltǝrǝ döv‐

lǝ�nin rǝsmi nişanı vǝ İngiltǝrǝ heyǝ‐
�nin möhürü var. 
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Bu üsyanda Fransa generallarının
da ǝli var imiş. 

İmperialistlǝrin Şurası 
İnqilabın sabahı günü yeni bir hö‐

kumǝt tǝşkil etmǝk layihǝsi üsyançılar
tǝrǝfindǝn müfǝssǝl bir surǝtdǝ tǝr�b
verilibmiş. Bu hökumǝt 3 nǝfǝrin müt‐
lǝqiyyǝ�ndǝn ibarǝt olub, qoşun his‐
sǝlǝrindǝn qeyri müǝssisǝlǝrdǝ xüsusi
icraiyyǝ komitǝlǝri olacaq imiş. 

İngiltǝrǝ heyǝ�nin sǝdri Lokhart is‐
�ntaq ǝsnasında yuxarıda sayılan cina‐
yǝtlǝri inkar etmişsǝ dǝ, lakin Ümum‐
rusiya Fövqǝladǝ Heyǝ�nin ǝlindǝ bu
üsyanın İngiltǝrǝ heyǝ� tǝrǝfindǝn tǝş‐
kil edildiyini sübut edǝn bir çox sǝnǝd‐
lǝr vardır. Bu işdǝ Fransa general‐kon‐
sulu Livern vǝ bir çox Fransa vǝ İngil‐
tǝrǝ zabitlǝrinin dǝxi ǝli var imiş. 

Bu barǝdǝ is�ntaq davam edib, alı‐
nan mǝlumat in�şar [nǝşr] edilǝcǝkdir. 

XARİCİ XƏBƏRLƏRİ

Xitada 
Xita [Çin] dövlǝ� Yaponiyanın Sibir‐

yaya hücumunu xodsǝranǝ [özbaşına‐
lıq] elan etmişdir. 

23/8 tarixdǝn “Tayms” qǝzetǝsi Pe‐
kindǝn xǝbǝr verir ki, xitalılar [çinlilǝr]
özlǝrinin Yaponiyanın çıxışında iş�rak
edǝcǝklǝrinǝ ǝmin deyildir. Dava şǝrt‐
namǝsinǝ görǝ, hǝrgah sǝrhǝd ciddi
bir vǝziyyǝt kǝsb edǝrsǝ, xitalılar ya‐
poniyalılarla bǝrabǝr çıxışda iş�rak

edǝcǝklǝr. Xita dövlǝ� iyulun 27‐dǝki
notasında hüdudun ciddi vǝziyyǝt
aldığını göstǝrir. 

Yaponiya dövlǝ� avqustun 11‐dǝki
notasında şǝrtnamǝyǝ müvafiq fikir‐
lǝşmǝkdǝn ötrü 10 gün vaxt tǝlǝb et‐
mişdi. Yaponiya qǝt olunmuş vaxtdan
ǝvvǝl Mançuriyanın cǝnubuna qoşun
göndǝrdiyinǝ görǝ, Xita dövlǝ� Yapo‐
niyanın bu çıxışını xodsǝranǝ vǝ müt‐
tǝfiqlǝrin hǝrǝkǝ�nǝ müğayir [zidd]
elan etmişdir. 

Amerikalıların iddiası 
“Xalq” tǝrǝfdarı olan Amerikanın

rǝsmi nümayǝndǝlǝri Vilson ilǝ bǝra‐
bǝr davanın xalqdan ötrü mǝnfǝǝtli
olduğunu sübut etdiyi vaxt, imdi cǝb‐
hǝdǝki müzǝffǝriyyǝt nüfuzu al�nda
özgǝ iddiaya başlayırlar. Cümhuriyyǝt
Firqǝsinin nümayǝndǝsi Lodj parla‐
mentdǝ qoşun barǝsindǝ mǝsǝlǝ mü‐
zakirǝ edildikdǝ, Belçik [Belçika], Lehis‐
tan [Polşa], Elzas‐Lotaringiyanın, Av‐
striya slavyanlarının vǝ Rusiyada işğal
olunmuş yerlǝrin azad olmasına dair
nitq irad edib deyir ki: 

“Möhkǝm sülhün ümdǝ şǝrtlǝri an‐
caq bunlar olacaqdır. Heç bir vaxtda
Almaniya tǝrǝfindǝn qǝbul olunmuş
sülh, mü�ǝfiqlǝrimizlǝ bizim üçün qǝ‐
bul olunmamalıdır. Danışıq ǝsasıyla
bağlanan sülhǝ biz razı olmamalıyız.
Öz mü�ǝfiqlǝrimizlǝ bǝrabǝr sülhü Ber‐
lindǝ tǝlqin edǝcǝyik.” 

Amerika Senato heyǝtlǝrinin sǝdri
Ceyms Hamilton Lyuis  ki, onun nitqlǝ‐
ri Vilsonun fikrlǝri ilǝ mütabiq [uyğun]
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gǝlir, Lodjun sözlǝrinǝ şǝrik olur. Lyuis
güman edir ki, Fransa müstǝmlǝka�‐
nın [müstǝmlǝkǝlǝrinin], Elzas‐Lotarin‐
giyanın vǝ Belçikin köçürülmǝsi ǝsasıy‐
la Almaniya danışığa girişib guya xırda,
ufaq millǝtlǝr barǝsindǝ mü�ǝfiqlǝrin
qǝtnamǝsinǝ ǝmǝl edǝcǝkdir. Lyuis bu
növ ilǝ bağlanan sülhü mü�ǝfiqlǝrdǝn
ötrü xǝtǝrli hesab edir. 

Yǝhudilǝr is�qlaliyyǝt almışlar 
Vaşinqtondan xarici qǝzetǝlǝrǝ xǝ‐

bǝr verirlǝr: “Ali mǝhkǝmǝnin qǝtna‐
mǝsinǝ binaǝn [ǝsasǝn] Cǝmahiri‐Müt‐
tǝhidǝdǝ [Amerika Birlǝşmiş Ştatlarında]
yaşayan alman yǝhudilǝri alman ǝvǝzi‐
nǝ yǝhudi sanılacaqlar. Bununla böylǝ
Cǝmahiri‐Mü�ǝhidǝ dövlǝ� yǝhudi
millǝ�ni müstǝqil elan etmişdir.”

İXTAR
[XƏBƏRDARLIQ]

Qǝzetǝmizǝ mǝqalǝ vǝ hǝvadis [xǝbǝr]
yazan mühǝrrir vǝ müxabir ǝfǝndilǝrdǝn
rica olunur ki, yazacaqları yazıların arası
açıq olmaq şǝr� ilǝ aydın‐aşkar yazsınlar
vǝ bununla bǝrabǝr, kağızın bir üzünǝ
yazıb, digǝr üzünǝ yazmasınlar. 

Heyǝ�‐tǝhririyyǝ

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Elan
sǝh. 82. “Tǝziyeyi‐Seyyidüş‐şühǝda”:

şǝhidlǝrin rǝhbǝri, başçısı olan, Mǝhǝm‐
mǝd peyğǝmbǝrin miladi tǝqvimlǝ 680‐ci
ildǝ Kǝrbǝla çölündǝ qǝtlǝ ye�rilǝn nǝvǝsi
Hüseynin matǝmi. 

Hökumǝt qǝrardadı
23 avqust 1918‐ci il 

sǝh. 83. “3 – Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ�
tǝbǝǝsi hǝmin halda başqa mǝmlǝkǝt
tǝbǝǝsi ola bilmǝz.”: Qanunun bu maddǝ‐
sinin, özündǝn ǝvvǝlki maddǝ ilǝ heç bir
ǝlaqǝsi yoxdur vǝ buradakı “hǝmin halda”
sözlǝri “eyni zamanda” kimi başa düşül‐
mǝlidir: “3 – Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ�
vǝtǝndaşı, eyni zamanda başqa dövlǝ�n
vǝtǝndaşı ola bilmǝz.”

Əsgǝrlik
sǝh. 85. “...qǝzetǝmizin keçmiş nöm‐

rǝsindǝ N. Y. cǝnablarının ‘Azǝrbaycan
gǝnclǝrinǝ’ etdiyi müraciǝ�...”: bu müra‐
ciǝt “Azǝrbaycan” qǝze�nin 3 oktyabr
1918‐ci il tarixli 5‐ci nömrǝsindǝ dǝrc
edilmişdir. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 86. “Alman kronprinsinin ordu‐

su”: Almaniya vǝ Prussiyanın vǝliǝhd şah‐
zadǝsi Fridrix Vilhelmin ordusu (Kronprins
Vilhelm Orduları Qrupu) nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Zǝfǝri‐nihaiyǝ doğru” şeiri 
(sǝh. 86‐87) üçün lüğǝt

iz'an: bilmǝ, anlama 
ǝ’da: düşmǝnlǝr 
qeyrǝ�‐rǝxşan: parlaq bir qeyrǝt 
seyfi‐şücaǝt: şücaǝt qılıncı 
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qǝvi: güclü 
şahan: şahlar, hökmdarlar 
zi‐şǝrǝf: şǝrǝfli 
bürhan: dǝlil 
ǝdu: düşmǝn 
ǝ’layi‐şan: şanı ucaltmaq 
amadǝ: hazır 
atǝşi‐ǝ’da: düşmǝnin atǝşi 
nur‐bǝxşi‐Şǝrqdir: Şǝrqǝ nur saçır 
tǝnvir etmǝk: aydınlatmaq 
mǝhi‐taban: işıqlı ay 
çöhreyi‐xǝndan: gülǝn üz 

Teatro vǝ musiqi 
sǝh. 89. “M. S.”: bu imza Mǝhǝmmǝd

Sadiq Axundzadǝyǝ (Aran) mǝxsusdur.

Beş milyon fiatlı bir ev on min 
manata sa	lmış

sǝh. 91. “Sajen” yaxud “sajın”: metrik
sistemdǝn ǝvvǝl işlǝdilǝn, tǝxminǝn 2,13
metrǝ bǝrabǝr uzunluq ölçüsü. 

İmperialistlǝrin Şura 
Cümhuriyyǝ�nǝ olan sui‐qǝsdi

sǝh. 93. “Ümumrusiya Fövqǝladǝ Heyǝ‐
�”: Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla
Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiyası nǝzǝrdǝ
tutulmuşdur. 

“Şmidxen” (“Azǝrbaycan” qǝze�ndǝ
“Şnedxen” kimi getmişdir) lǝqǝbli la�ş
a�cısı vǝ kǝşfiyyatçısı Yan Yanoviç Buykis
(1895‐1972) ǝslindǝ Ümumrusiya Əksin‐
qilab vǝ Sabotajla Mübarizǝ Fövqǝladǝ
Komissiyasının agen� idi. Sovet Hökumǝ‐
�nin rǝhbǝrlǝrinǝ qarşı hazırlanan sui‐
qǝsdin üstünün açılmasında hǝlledici rol
oynamışdır.

“Reyli özünǝ ‘Roys’ vǝ ‘Konstan�n’ lǝ‐
qǝbini qǝbul etmişdir”: qǝzetdǝ “özünǝ”
yerinǝ “üzǝrinǝ”, “Konstan�n” yerinǝ sǝh‐
vǝn “Kopitan�n” getmişdir.

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Amerikalıların iddiası 

sǝh. 95. “Xalq tǝrǝfdarı olan Amerika‐
nın rǝsmi nümayǝndǝsi…”: burada söhbǝt
Amerika Demokrat Par�yasının nüma‐
yǝndǝsindǝn gedir. 
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“Azərbaycan” qəze�nin 8‐ci nömrəsinin 1‐ci səhifəsi
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BAKI ŞƏHƏRİ VƏ ƏTRAFI 
ƏHALİSİNƏ ELANİ‐RƏSMİ

1 – Bǝzi başıpozuq ǝşqiya [quldur‐
lar] vǝ ǝşǝrranın [yaramazların] ǝğrazi‐
xüsusiyyǝlǝri [şǝxsi mǝqsǝdlǝri] uğrun‐
da kǝndi‐kǝndilǝrinǝ mǝmur süsü ve‐
rǝrǝk, gecǝ vǝ ya gündüzlǝri bǝzi er‐
mǝni ailǝlǝrinǝ bilmüraciǝ filan vǝ ya
filan adamın polis müfǝ�şi vǝ ya qra‐
danaçalnik tǝrǝfindǝn tǝlǝb edildiyin‐
dǝn bǝhslǝ, kǝndilǝrini götürdüklǝri
vǝ ya götürmǝk istǝdiklǝri xǝbǝr alın‐
mışdır. 

2 – Əhali ümumǝn bilmǝlidir ki,
hökumǝtcǝ kǝndilǝrinǝ lüzum görülǝn
hǝr hansı adamı gecǝ aramaya lüzum
yoxdur; hökumǝt istǝdiyi tǝ�işa� gün‐
düz yapar. Binaileyh, gecǝ bu yolda
müraciǝt vüquunda ilk tǝdbir olmaq
üzrǝ hadisǝni dǝrhal ǝn yaxın polis
mǝrkǝzinǝ xǝbǝr vermǝli vǝ gündüzlǝ‐
ri 25‐80 nömrǝli, gecǝlǝri nisfülleyldǝn
[gecǝ yarısından] sonra üçün 44‐66 po‐
lis müfǝ�şliyinǝ telefon etmǝlidir. 

3 – Polis vǝzaifinin [vǝzifǝlǝrinin] ba‐
şıpozuqlarla ǝlaqǝsi olmadığından,
hüviyyǝt [şǝxsiyyǝ�ni] vǝ sifǝ�‐rǝsmiy‐
yǝsini [rǝsmi kimliyini] uniformasıyla ol‐
mazsa belǝ, övraqi‐rǝsmiyyǝsiylǝ [rǝs‐
mi sǝnǝdlǝri ilǝ] isbat edǝmmǝyǝn heç
bir kimsǝyǝ ǝhali e�bar vǝ tǝbǝiyyǝt
[tabeçilik] etmǝmǝli vǝ vüquunda [baş
verdikdǝ] bǝrvǝchimǝruz [deyildiyi şǝkil‐
dǝ] polisǝ ixbari‐keyfiyyǝt olunmalıdır
[hadisǝ xǝbǝr verilmǝlidir]. 

4 – Tǝrǝfimizdǝn şiddǝtlǝ tǝqib
edilmǝkdǝ olduqlarından er vǝ ya gec
yaxalanacaq bu misilli ǝşxası [bu kimi
şǝxslǝri] bilǝnlǝrin lü�ǝn müfǝ�şliyǝ
ixbar etmǝsi vǝ bilib dǝ sǝlamǝ�‐ümu‐
miyyǝ ǝleyhindǝ bunları kǝtm edǝnlǝ‐
rin [gizlǝdǝnlǝrin] faili‐müştǝrǝk ǝdd
edilǝrǝk [cinayǝt ortağı hesab edilǝrǝk]
ǝn şǝdid [şiddǝtli] cǝzaya mǝruz qala‐
caqları ǝhǝmiyyǝtlǝ elan olunur. 

2/10/34 [2 oktyabr 1918]
Azǝrbaycan Polis müfǝ�şi‐

ümumisi Bǝhaǝddin

Bazar ertǝsi, 7 oktyabr 1918‐ci il, nömrǝ 8

Gündǝlik siyasi, ic�mai, ǝdǝbi, iq�sadi türk qǝzetǝsidir
Birinci sǝneyi‐dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 30 zilhiccǝ sǝnǝ 1336. 7 tǝşrini‐ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqala�n mükafa�nı idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli‐idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6‐91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝrai�: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fia�: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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ELANİ‐RƏSMİ

Bakı, 7 tǝşrini‐ǝvvǝl 34 [7 oktyabr
1918].

Bakı şǝhǝr[i] daxilindǝ bilümum [bü‐
tün] sinema vǝ teatrolardan arzu edi‐
lǝnlǝr açılaraq gecǝ saat on ikiyǝ qǝ‐
dǝr icrayi‐lö’biyat etmǝlǝrindǝ [ǝylǝn‐
cǝ icra etmǝlǝrindǝ] bir mǝhzur [maneǝ]
olmadığı vǝ ǝvvǝlcǝ saat 8‐ǝ qǝdǝr
tǝyin  olunan sǝrbǝs� [icazǝ] müddǝ�‐
nin fi‐mabǝ’d [bundan sonra] nisfülleylǝ
[gecǝ yarısına] qǝdǝr tǝmdidinǝ [uzadıl‐
masına] müsaidǝ olunduğu Bakı Ko‐
mandanlığı tǝrǝfindǝn ǝmr vǝ tǝbliğ
olunmaqla, keyfiyyǝt ǝhaliyǝ mǝlum
olmaq üzrǝ elan olunur. 

ELAN

Oktyabr ayının 5‐dǝ 1918‐ci ildǝ
Azǝrbaycan Hökumǝ� tǝrǝfindǝn veri‐
lǝn qǝrardad mövcibincǝ [qǝrardada
uyğun olaraq] hamı ne� mǝdǝnlǝri vǝ
onlara mütǝǝlliq [onlarla ǝlaqǝdar] ida‐
rǝlǝr yenidǝn sahiblǝrinǝ qaytarılma‐
lıdır. 

Bununla ümum firma sahiblǝrinǝ
elan olunur ki, ne� eh�ya� vǝ qeyri
mǝhsul [hasil] edilǝcǝk mǝdǝniyya�n
[mǝdǝn mǝhsullarının] miqdarı mǝlum
olduqdan sonra mǝdǝnlǝrǝ, zavodlara
vǝ bunlarda olan ǝmlaka sahib olmaq
olar. Bu barǝdǝ xüsusi elan olunacaq‐
dır. 

Ticarǝt vǝ Sǝna’ǝt naziri: 
A. Aşurov.

ELAN

Projektor yaxar, makinǝlǝrini qayı‐
rır, projektordan anlar makinist var isǝ
“Rotşild Evi”ndǝ Bakı Komandanlığına
gǝlsin. 

Bakı Komandan vǝkili: 
Miralay [Polkovnik].

HÖKUMƏT ƏMRLƏRİ

Ticarǝt, Sǝna’ǝt [Sǝnaye] vǝ Ərzaq
Nǝzarǝ�ndǝn [Nazirliyindǝn]

45 – 23 eylül [sentyabr] – Hökumǝ‐
�n Bakı şǝhǝrinǝ köçdüyünǝ binaǝn,
bu eylül ayının 23‐dǝn mǝn Ticarǝt, Sǝ‐
na’ǝt vǝ Ərzaq nazirliyi vǝzifǝsini icra‐
ya başladığımı hamı mütǝǝlliq [ǝlaqǝdar]
idarǝ vǝ müǝssisǝlǝrǝ elan edirǝm. 

46 – 28 eylül – Mühǝndis Lanq ey‐
lülün 24‐dǝn ne� is�qraz kontroloru
[müfǝ¤şi] tǝyin olunur. 

47 – Hǝmin eylül ayının 21‐dǝn Sa‐
diq Əhmǝdovu Ticarǝt, Sǝna’ǝt vǝ Ər‐
zaq Vǝzarǝ� [Nazirliyi] cǝnbindǝ [nǝz‐
dindǝ] baş mǝmur tǝyin edirǝm. 

* * * 
Mühǝndis Şahbaz bǝy Rüstǝmbǝ‐

yovu Xalq Tǝsǝrrüfa� Şurasının cǝn‐
bindǝki Ticarǝt şöbǝsini tǝsfiyǝ etmǝk
[tǝmizlǝmǝk] üçün nazir [müfǝ¤ş] tǝyin
edib, qulluqçuları nǝsb vǝ ǝzl [işǝ qǝbul
vǝ işdǝn azad] etmǝyǝ mǝmur edirǝm. 

* * * 
Xüsusi qanun verilǝnǝdǝk, Xalq Tǝ‐

sǝrrüfa� Şurasının lǝğv olmayıb, Tica‐
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rǝt, Sǝna’ǝt vǝ Ərzaq nazirinin nǝzarǝ�
ilǝ fǝaliyyǝtdǝ bulunmasını lazım bili‐
rǝm. 

* * * 
Hǝmin eylülün 29‐dan mühǝndis

Əbdülqǝdir bǝy Əfǝndiyev vǝ Şahbaz
bǝy Rüstǝmbǝyovu Xalq Tǝsǝrrüfa� Şu‐
rası cǝnbindǝ Ticarǝt, Sǝna’ǝt vǝ Ər‐
zaq Vǝzarǝ� tǝrǝfindǝn baş mǝmur tǝ‐
yin edirǝm. 

* * * 
29 eylül 1918. Xüsusi mǝmur Əli‐

yevi vǝzifǝsindǝn xaric edib, göstǝrdiyi
xidmǝ�nǝ görǝ izhari‐tǝşǝkkürümü
ona elan edirǝm. 

Ticarǝt, Sǝna’ǝt vǝ Ərzaq naziri:
Aşurov. 

Hökumǝt Kontrolundan [Müfǝ�‐
şindǝn]

1 – 1918‐ci ilin ağustosun birindǝn
hökumǝt kontrolu cǝnbindǝ Adam Be‐
kiroviç Muxarski xüsusi mǝmur tǝyin
olunur. 

2 – Tiflis Kontrol Palatasının sabiq
mǝmuru Sofya Aleksandrovna Yano‐
viç‐Çainskaya  Hökumǝt Kontrolu dǝf‐
tǝrxanasında ildǝ 3600 rublǝ mǝva‐
cib olmaq üzrǝ avqustun 20‐dǝn he‐
sabdar tǝyin olunur. 

3 – Eylülün [sentyabrın] 8‐dǝn pol‐
kovnik Ənvǝr bǝy Troyanovski Höku‐
mǝt Kontrolu dǝ¢ǝrxanasında ildǝ
7800 rublǝ mǝvacib olmaq üzrǝ ka�b
tǝyin olunur. 

4 – Eh�yat zabi� Qleb Nikolayeviç
Avanov eylülün 22‐dǝn 3600 rublǝ
mǝvacib olmaq üzrǝ Hökumǝt dǝ¢ǝr‐

xanasında yazıçı tǝyin olunur. 
5 – Quberniya ka�bi Si�yan Yakov‐

leviç Adamoviç eylülün 23‐dǝn ildǝ
6600 manat mǝvacib olmaq şǝr�lǝ Hö‐
kumǝt Kontrolu dǝ¢ǝrxanasında kar‐
güzar tǝyin edilir. 

Hökumǝt Kontrolu ǝvǝzinǝ: 
Maliyyǝ naziri Əmircanov.

Maarif Nǝzarǝ�ndǝn 
3 – 5 ağustos 1918. Dağıstan nahi‐

yǝ xalq mǝktǝblǝrinin naziri [müfǝ©şi]
Nǝsib ağa Qiyasbǝyov avqustun birin‐
dǝn Gǝncǝ quberniyası Qazax uyez‐
dinǝ yenǝ hǝman qulluğa tǝyin olunur. 

4 – 21 ağustosdan mǝktǝblǝrin mil‐
lilǝşmǝsi münasibǝ� ilǝ aşağıda yazı‐
lan nazirlǝr [müfǝ©şlǝr] vǝzifǝ vǝ mǝn‐
sǝblǝrindǝn xaric olunurlar: Gǝncǝ
uyezdi ǝvvǝlinci mǝhǝllǝnin naziri Va‐
sili Aleksandroviç Yemelyanov, Şuşa vǝ
Cavanşir uyezdlǝrinin 3‐cü mǝhǝllǝsi‐
nin naziri İvan Yakovleviç İvanov, Zǝn‐
gǝzur vǝ Qaryagin uyezdlǝrinin 4‐cü
mǝhǝllǝsinin naziri Mitrofan İvanoviç
Atamanaki. 

5 – 24 ağustos 1918. Nuxu ali‐ib�‐
dai mǝktǝbinin naziri Əlǝkbǝr Mah‐
mudov öz vǝzifǝsindǝ tǝsdiq olunur. 

6 – 25 ağustos 1918. Şuşa ali‐ib‐
�dai mǝktǝbinin müǝllimi Haşım bǝy
Nǝrimanbǝyov Gǝncǝ quberniyası Şu‐
şa uyezdi xalq mǝktǝblǝrinin naziri tǝ‐
yin olunur. 

7 – 25 ağustos 1918. Sentyabrın
20‐dǝ Əhmǝd Əfǝndi Muxtar oğlu Bay‐
ramov Nuxu zükur [oğlanlar] gimnazi‐
yasının türk müǝllimi tǝyin olunur. 
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8 – 26 ağustos 1918. Avqustun bi‐
rindǝn Qriqori Andreyeviç Çerqeştov
Mǝzahib Nǝzarǝ�ndǝ [Dini E�qad Nazir‐
liyi] rus vǝ ümum xris�yan kilsǝ işlǝ‐
rindǝn ötrü ka�b tǝyin olunur. 

9 – 26 ağustos 1918. Mixail Vasilye‐
viç Kondratyev Maarif Vǝzarǝ� dǝ�ǝr‐
xanasına müdiri‐vǝzarǝ�n kargüzarı,
Mirzǝ Mǝhǝmmǝd Axund oğlu ka�b
vǝ Gǝncǝ quberniya Hǝrbiyyǝ İdarǝ‐
sinin ka�bi Sergey İliç Yembayev bux‐
qalter tǝyin olunurlar. Lidiya Viktorov‐
na Şine, Serafima Zaxarovna Dobro�‐
na vǝ Mirzǝ Musa Mirzǝ Sadiq oğlu
Mirzǝzadǝ dǝ�ǝrxana yazıçılığına tǝ‐
yin olunurlar. Bunlardan Kondratyev,
Yembayev vǝ Dobro�na avqustun bi‐
rindǝn, Mirzǝ Mǝhǝmmǝd Axundzadǝ
avqustun 26‐dan, Şine iyulun 20‐dǝn
vǝ Mirzǝzadǝ avqustun 15‐dǝn tǝyin
olunurlar. 

10 – 27 ağustos 1918. Vasili Vasil‐
yeviç Kondratyev Maarif Nǝzarǝ� dǝf‐
tǝrxanasında kargüzar müavini tǝyin
olunur. 

11‐ 31 ağustos 1918. Mǝktǝblǝrin
millilǝşmǝsindǝn naşi Qazax ali‐ib�dai
mǝktǝbinin naziri İvan Xunzadze vǝzi‐
fǝsindǝn ixrac olunur. 

12 – 4 eylül 1918. Gǝncǝ ali‐ib�dai
mǝktǝbinin müǝllimi Cavad bǝy Cu‐
varlinski Gǝncǝ uyezdi xalq mǝktǝb‐
lǝrinin naziri tǝyin olunur. 

13 – 4 eylül 1918. Maarif Vǝzarǝ�
dǝ�ǝrxanasının müavini‐kargüzarı Firi‐
dun bǝy Muxtarov vǝ dǝ�ǝrxana yazı‐
çısı Mirzǝ Musa Mirzǝzadǝ eylülün bi‐
rindǝn birinci kargüzar vǝ ikinci qüyu‐

dat [qeydiyyat] mǝmuru tǝyin olunur‐
lar. 

14 – 4 eylül 1918. Bayram Niyazi
[oğlu] Kiçikxanov Zaqatal ali‐ib�dai
mǝktǝbinǝ nazir tǝyin olunur. 

15 – 4 eylül 1918. Salahlı 2 şöbǝli
ǝrazi mǝktǝbinin naziri Əhmǝd ağa
Abdulla ağa oğlu Mustafayev Qazax ali‐
ib�dai mǝktǝbinǝ nazir tǝyin olunur. 

16 – 10 eylül 1918. Gǝncǝ darül‐
müǝlliminin [pedaqoji seminariyasının]
bağlandığına görǝ, onun vǝkili‐xǝrci
İşxanova qulluğundan ixrac olunur. 

17 – 10 eylül 1918. Aşağıda yazılan
zǝvat [şǝxslǝr] Gǝncǝ darülmüǝllimini‐
nin millilǝşmǝsinǝ binaǝn eylülün 15‐
dǝn vǝzifǝlǝrindǝn ixrac olunurlar: 

1) Rus ilahi müǝllimi keşiş Qolu‐
bov; 2) Ermǝni ilahi müǝllimi Qorq‐
yans; 3) Müǝllimllǝr: Vyaxirev, Sem‐
yonov vǝ Belova. Əl işi müǝllimi Kos‐
�n, Pankeviç. Ermǝni dili müǝllimi Kor‐
kotyan vǝ darülmüǝlliminin xüsusi na‐
ziri Andreyev. 

18 – 10 eylül 1918. Gǝncǝ Mixay‐
lov sǝnǝt mǝktǝbinin millilǝşmǝsi mü‐
nasibǝ�lǝ aşağıda yazılan zǝvat eylü‐
lün 15‐dǝn vǝzifǝlǝrindǝn ixrac olu‐
nurlar: 

1) Rus dǝrsi‐ilahi [dini e�qad dǝrsi]
müǝllimi keşiş Abesadze; 2) Ermǝni
dǝrsi‐ilahi müǝllimi Tumanyans; 3) Mü‐
ǝllim Moskorenko; 4) Sǝnǝt mǝktǝbi‐
nin cǝnbindǝki [nǝzdindǝki] ib�dai mǝk‐
tǝbinin müǝllimlǝri: Popov‐Perelyakov,
Muravyov vǝ Astvosaturov; 5) Texnik
Markovski; 6) Yazıçı‐hesabdar Voqod;
7) Əmlak naziri [müfǝ°şi] Zelenin.
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19 – 11 eylül. Nuxu ali‐ibdai mǝk‐
tǝbinin müǝllimi Mǝhǝmmǝd Əli Xǝ‐
lǝfzadǝ eylülün 30‐dan vǝzifǝsindǝ tǝs‐
diq olunur. 

20 – 12 eylül. Vǝzarǝt dǝǝrxana‐
sının kargüzarı Firidun Muxtarov eylü‐
lün 14‐dǝn 7 gün mǝzuniyyǝnǝ bura‐
xılır. 

Maarif naziri: N. Yusi�ǝyov.

TÜRK RUHU

Türk ruhu inqilaba yabançımıdır?
Türk oğlu! Sǝnin tarixinin hǝr bir sǝhi‐
fǝsi avazi‐inqilabı [inqilab avazını] sǝm’‐
imizdǝ [qulağımızda] inikas [ǝks] etdir‐
mirmi? Sǝnin müzǝffǝr vǝ fǝal qardaş‐
larının bütün hǝya�nı, tarixini seyr et;
sultan vǝ qazilǝrini tǝsǝvvür et, Qafqa‐
ziyanın bugünkü tarixi günlǝrini unut‐
ma. Bütün islam alǝmindǝ qopacaq
inqilab sǝnin iqdama�nı [tǝşǝbbüs gös‐
tǝrmǝyini] bǝklǝyir. Qafqaziyanın vasi
[geniş] vǝ azadǝ köksünü qǝrb türklǝri
üdvan [tǝcavüz] dırnaqlarından xilas
etdi. Bu gün dǝ növbǝt sǝn Qafqaziyalı
türkünǝ gǝldi. Şimdi bir taqım saxta
hökumǝt tǝşkil edǝn siyasiyyunun [si‐
yasilǝrin] zǝnciri‐ǝsarǝndǝn tǝxlis [xi‐
las olmaq] üçün digǝr islam qardaş‐
larımızı Osmanlı türklǝri ilǝ bǝrabǝr
Qafqaziya türklǝrinǝ qoşmalıdır. 

Türkistan, İran habelǝ... Bir çox qar‐
daşlarımız, qan‐yaşlar tökǝrǝk bizǝ
müntǝzir deyilmidir? Bunlara tǝrǝf var‐
maq üçün hǝpimiz bir qǝlb, bir iman

ilǝ silaha sarılalım! Türk ruhu bu gün
yüksǝlsin, türk ǝrliyi bütün cahana var‐
sın görünsün, fürsǝt var ikǝn müqǝd‐
dǝra�mızı hǝll etmǝklǝ, türk tarixindǝ
müşǝ’şǝ’ [parlaq] sǝhifǝ açılsın! Sön‐
mǝz hǝya�mızda bir inqilab qopma‐
sıyla yaşayışımız dǝyişsin. 

Türk oğlu! Bugünkü gün sǝnindir!
Ar�q sǝnin fǝna günlǝrin bitmişdir. Sǝn
yenǝ tarixini, şǝrǝfini iadǝ eylǝrsǝn
[qaytararsan]! Əzǝl gündǝn ǝsgǝr idin,
ǝsgǝrliklǝ yüksǝldin! Əsgǝr ruhu sǝnin
ruhun, türk oğlusan, bil bunu! 

M. Hǝnǝfi 

HEYƏTİ‐VÜKƏLANIN TƏDİLATI
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ DƏYİŞİKLİK] 

Mövsuq [ebarlı] mǝnbǝdǝn aldığı‐
mız mǝlumata nǝzǝrǝn, Heyǝ‐Vükǝla‐
nın bǝzilǝri tǝdilata uğramış, bu cüm‐
lǝdǝn sabiq Xariciyyǝ nazirinin yerinǝ
Əlimǝrdan bǝy Topçubaşov vǝ sabiq
Xariciyyǝ naziri Mǝhǝmmǝdhǝsǝn bǝy
Hacınski Maliyyǝ naziri, sabiq Daxiliy‐
yǝ naziri Behbud bǝy Cavanşir Ticarǝt
vǝ Sǝna’ǝt [sǝnaye] naziri olmuşlardır. 

RUS MİLLİ KOMİTƏSİNDƏ

Müvǝqqǝ Rus Milli Komitǝsi Azǝr‐
baycan Hökumǝndǝn xahiş etmişdir
ki, pasportları itmiş ruslara pasport
ǝvǝzindǝ Komitǝ tǝrǝfindǝn şǝhadǝt‐



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

104104

namǝ verilmǝsinǝ Hökumǝt icazǝ ver‐
sin. Azǝrbaycan Hökumǝ� Rus Milli
Komitǝsinin bu tǝklifini qǝbul edib, ve‐
rilǝcǝk şǝhadǝtnamǝlǝrin mǝsuliyyǝ�
Komitǝnin öhdǝsinǝ olacağını bildir‐
mişdir. 

Müvǝqqǝ� Rus Milli Komitǝsi Azǝr‐
baycan Hökumǝ�nǝ bu mǝzmunda
ǝrizǝ vermişdir. Sentyabrın 14 vǝ 15‐
dǝ, yǝni Türk Ordusu Bakı şǝhǝrini iş‐
ğal etdiyi zamanda bir çox rus ailǝlǝri
şǝhǝrdǝn çıxıb xilas olmaq mǝqsǝdi ilǝ
iskǝlǝlǝrdǝ paraxodlara minmǝk istǝ‐
yirdilǝr. İskǝlǝlǝrdǝ hökmfǝrma olan
[hökm sürǝn] izdiham vǝ qanunsuzluq‐
dan naşi bir çox çocuqlar anasız, atalar
ailǝsiz bu paraxodlarda qeyri şǝhǝr‐
lǝrǝ (mǝsǝlǝn Petrovska) getmişlǝr.
İndi bu ailǝlǝr iki hissǝyǝ bölünüb biri‐
birilǝrindǝn xǝbǝrlǝri yoxdur. Binai‐
leyh [ona görǝ] Rus Milli Komitǝsi rica
edir ki, ailǝlǝri pozulmuş rus ǝhalisinǝ
Bakıdan çıxmağa Azǝrbaycan Höku‐
mǝ� icazǝ versin, ta ki, bunlar da özgǝ
şǝhǝrlǝrdǝ öz ailǝ üzvlǝrini arayıb tap‐
sınlar. Bu barǝdǝ Petrovsk şǝhǝrindǝki
Biçeraxovdan da razılıq alınacaqdır. 

HADİSAT

Casusluq işarǝlǝri 
Azǝrbaycan Polis müfǝ�şi‐ümumi‐

si xǝbǝr almış ki, dǝryaya baxan bir
caddǝdǝn dǝryada durmuş hǝrbi pa‐
raxodlar ilǝ gecǝlǝr bǝzi işarǝtlǝrlǝ ca‐
susluq yapılır. Şu xǝbǝri alınca 2‐ci po‐

lis inzibat [asayiş] zabi� hǝman caddǝ‐
yǝ nazirlǝr [nǝzarǝtçilǝr] tǝyin edǝrǝk
kǝşf edir ki, bir evdǝn 4 gecǝ, nisfül‐
leyldǝn [gecǝ yarısından] sonra bir qaç
saat qırmızı işıqlı fǝnǝrlǝrlǝ müxabǝrat
[xǝbǝrlǝşmǝ] icra edilir. Mǝlum olur ki,
Aşağı Çǝmbǝrǝkǝnd caddǝsindǝ [pros‐
pek�ndǝ] 4 nömrǝli bir evdǝn Bakı sa‐
hilindǝ durmuş hǝrbi paraxodlarla rǝn‐
garǝng işıqlar ilǝ müxabǝratda bulu‐
nurlar. 

Dün gecǝ mǝzkur [adı çǝkilǝn] ev po‐
lis nǝfǝra� [nǝfǝrlǝri] tǝrǝfindǝn ǝhatǝ
edilib, tǝhǝrriyat [araşdırma] icra edilir.
Nǝ�cǝdǝ bir qaç [şǝxs] hǝbs edilirsǝ
dǝ, tǝ�işat [yoxlamalar] nǝ�cǝsindǝ an‐
caq P. A. Qorşkov ilǝ İ. M. Baranov na‐
mında iki nǝfǝr şu cinayǝtǝ mürtǝkib
olanlar [ǝl atanlar] mǝhbusǝn tǝh�‐
mǝs’uliyǝtǝ [hǝbs edilǝrǝk mǝsuliyyǝt
al�na] alınmışlar. 

Şu xanǝdǝ tǝhǝrriyat icra edildiyi
zaman, ikinci bir mǝhǝldǝn dǝ, baxü‐
sus “Qafqaz vǝ Merkuri” körpüsündǝn
hǝmçinin qırmızı fǝnǝrlǝr ilǝ gizli mü‐
xabǝrat bulunması kǝşf edilir. Bu xü‐
susda da ciddi tǝdabiri‐lazimǝ i�xaz
edilmişdir [lazımi tǝdbirlǝr alınmışdır]. 

Saxta pul fabrikasının kǝşfi 
Bir qaç gün irǝli Azǝrbaycan Polis

müfǝ�şi‐ümumisi Bǝhaǝddin bǝy cǝ‐
nablarına xǝbǝr verirlǝr ki, Bakıda kül‐
li miqdarda saxta kağız pul fabrikaları
mövcuddur. Bǝy hǝzrǝtlǝri ciddi tǝda‐
bir i�xaz edib dǝ [tǝdbirlǝr alaraq], tez‐
liklǝ nǝ�cǝsini dǝ almışdır. Bayıl tram‐
vayı durduğu mǝhǝldǝ bir xanǝdǝ al�
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kişi saxta makinalarda pul kǝsdiklǝri
halda kǝşf edilmişdir. Makinaxanada
iki litoqraf daşları tapılmışdır ki, bu
daşlarda 40 manatlıq Kerenski pulları
şǝkillǝri dǝrc edilmişdir. Makinaxana‐
da hazırlanmış vǝ kǝsilmiş üç milyon
manat miqdarı pul dǝxi kǝşf vǝ zǝbt
edilibdir. Anlaşılmış ki, bu cinayǝtǝ
mürtǝkib olan [ǝl atan] heyǝt qırx nǝ‐
fǝrǝ kimi kişidǝn ibarǝtdir. Bu canilǝrin
arasında Bakı ǝyanından dǝxi bir neçǝ
kişi varlığı isbat edilmişdir. Litoqraf
daşları vǝ hazır pullar Bǝhaǝddin ǝfǝn‐
dinin kabinǝsindǝdir. 

Hǝmçinin kǝşf edilmiş ki, Bǝlǝdiyyǝ
tǝrǝfindǝn nǝşr edilmiş 25 rublǝlik bon
pullarının dǝxi fabrikası mövcuddur. 

Bu kişilǝr arasında İlya Rezin na‐
mında bir şǝxs dǝxi hǝbs edilmişdir. Bu
şǝxsin evindǝn bir çarpayı dǝxi tapıl‐
mış ki, onun içindǝ yüz min rublǝlǝrlǝ
Nikolay pulları vǝ böyük brilyant qaşlı
üzüklǝr kǝşf edilmişdir. 

Ciddi tǝhqiqat davam etmǝdǝdir. 

TÜRK ORDUSUNA

Şanlı Türk Ordusu, cavan ǝrlǝr,
Hǝr bir işdǝ ǝcib mahirlǝr.
Fǝthiniz qıldı bizlǝri dilşad, 
Cümlǝ islama sizsiniz imdad. 
Sizi görcǝk şu firqeyi‐üdvan
Bax, nasıl oldu dǝhrdǝ nalan. 
İştǝ aciz qalıbdı zarü zǝbun, 
İ�rib ǝqlini misali‐cünun, 
Diliyor şimdi gör necǝ imdad, 

Bizlǝrǝ xunriz olan cǝllad. 
Eyliyorlarmı mazini bir yad?
Yox idi bizlǝrǝ edǝn imdad. 
Hǝpimiz pǝk ǝlilü nalandı, 
Malımız zalimanǝ talandı. 
Hǝpimiz qalmış idi sǝrgǝrdan, 
Edǝrǝk dildǝ nalǝvü ǝfqan. 
Etdilǝr bi‐hesab qarǝtlǝr, 
Başaçıq qaldı cümlǝ övrǝtlǝr. 
Çoxları qaldı bi‐sǝrü saman, 
Çulları mǝnzil etdilǝr o zaman. 
Onları tutdu çünki nanü nǝmǝk, 
Gǝldi islama iştǝ güclü kömǝk. 
İn�qam aldı iştǝ şiranǝ, 
Düşmǝni mǝhv edib diliranǝ. 
Cǝngdǝ fǝthǝ oldunuz talib, 
Düşmǝnǝ gǝldiniz o dǝm qalib. 
Sizǝ yar oldu Qadiri‐qǝhhar,
Oldu hǝm sizlǝrǝ, ǝvǝt, sǝrkar. 
Hǝmlǝ etdiz misali‐şirü pǝlǝng, 
Atǝş açdız, a¡ldı topü tüfǝng. 
Pulemyot ǝldǝ, �ğü �rü xǝdǝng, 
Zabitani‐kiram edib ahǝng: 
Şanlı ǝsgǝr, hücum edib yallah, 
Arş irǝli, ya Allah, bismillah... 
Cümlǝ ǝsgǝr hücum edib ol dǝm, 
Qırdılar düşmǝni qǝdǝm‐bǝ‐qǝdǝm.
Ta ki, oldu ǝdu pǝrakǝndǝ, 
Qalmadı tabı, qüdrǝ� tǝndǝ. 
Olmadı çün müqavimǝt asan, 
Aldı anlar vaporlarında mǝkan. 
Sǝm�‐dǝryaya qaçdılar o zaman, 
Qurtarıb tapdılar orada aman. 
Qandılar türkün ol zaman gücünü, 
Gördülǝr çünki süngülǝr ucunu. 
Yaşasın cümlǝ türkün övladı, 
Yaşasın hǝr nǝ vardır ǝfradı! 
Yaşa, ey şanlı zabitani‐kiram, 
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Biliniz, sizlǝdir bütün islam. 
Fǝthiniz etdi bizlǝri ehya, 
Olmarız başqa arzu‐cuya. 
Sizǝ layiqdi can verǝk qurban, 
Bizlǝrǝ verdiniz, ǝvǝt, yeni can. 
Şaddır iştǝ cümlǝ pirü cavan, 
Pǝk fǝrǝhnak, cümlǝmiz xǝndan. 
Sizi alqışlıyor bütün islam, 
Şakir etsin bununla xǝtmi‐kǝlam: 
Yaşasın, şanlı ordu var olsun, 
Düşmǝni hǝr zamanda xar olsun! 

İbrahim

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Cümǝ günü oktyabrın 4‐dǝ Ticarǝt
vǝ Sǝnaye İ�faqının müavini‐sǝdri
[sǝdrinin müavini] Yusif Əhmǝdov Tica‐
rǝt vǝ Sǝnaǝt [Sǝnaye] naziri Ağa Aşu‐
rov ilǝ görüşüb, bu i�faqın fǝaliyyǝtǝ
başlaması xüsusunda müsahibǝdǝ bu‐
lunmuşdur. 

Nazir öz tǝrǝfindǝn mümkün oldu‐
ğu qǝdǝr bu i�faqa müavinǝt [yardım]
edib, gǝlǝcǝkdǝ bu i�faqın vasitǝsilǝ
bizim �carǝt vǝ sǝnayenin zǝruriyya�
[eh�yacları] ilǝ aşina olmasını vǝd et‐
mişdir. 

Bundan ǝlavǝ, mal ǝvǝz etmǝk, qey‐
ri hökumǝtlǝrlǝ �carǝtǝ başlamaq vǝ
qeyri bu kimi mǝsǝlǝlǝr dǝxi danışıl‐
mışdır. Vǝzarǝt [nazirlik] tǝrǝfindǝn it‐
�faqın fǝaliyyǝtǝ başlamasına icazǝ
verilmişdir. 

Maliyyǝ Nǝzarǝ�ndǝn 
5 oktyabr 1918. 
Bu gündǝn e�barǝn Azǝrbaycan

Hökumǝ� qǝrardadıyla Azǝrbaycan
dairǝsindǝ işlǝnǝn paraların (Nikolay,
Kerenski, Bakı vǝ Zaqafqaziya bona‐
ları) ümumǝn müsavi [bǝrabǝr] fiat üz‐
rǝ olacaqdır vǝ buna müğayir [zidd]
hǝrǝkatda bulunanlar hökumǝt tǝrǝ‐
findǝn tǝcziyǝ [cǝzalandırılacaq] vǝ tǝ‐
qib edilǝcǝkdir. 

Yeni mǝcmuǝ 
Dün idarǝmizǝ Bakıda yeni nǝşrǝ

başlayan “Şeypur” mǝcmuǝsinin birin‐
ci sayı gǝldi. Alǝmi‐mǝtbuata qǝdǝm‐
nihad olan [qǝdǝm basan] şu mǝcmuǝ
türkcǝ bir mǝzhǝkǝ mǝcmuǝsi olub,
müxtǝlif mǝqalǝlǝri havidir [eh�va edir].

Şu yeni rǝfiqimizǝ müvǝffǝqiyyǝt
dilǝriz. 

Klubun açılması 
Cümǝ günü oktyabrın 5‐dǝ Bakı

klubu ...ya  mǝxsus olan binasında
klubun rǝsmi‐güşadı [açılış mǝrasimi]
vaqe oldu. Bu bina “yoldaşlar” tǝrǝfin‐
dǝn xaraba bir hala gǝ�rilmişdisǝ dǝ,
yenǝ tǝzǝdǝn tǝmir  olunmuşdur. 

Bu axşam rǝsmi‐güşad münasibǝ‐
�lǝ dǝvǝt olunmuş Türk Hǝrbiyyǝ Mu‐
siqisi tǝrǝfindǝn çalınan üç dǝfǝ türk
mahnısı ayaq üstǝ olaraq camaat tǝrǝ‐
findǝn dinlǝnildi. Sonra saat 12‐dǝk
musiqi Avropa mahnıları çalırdı. Yerli
türk sazǝndǝlǝri dǝxi orada bulunur‐
du. 

Musiqi heyǝ� Bakı Ordusu koman‐
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danı Mürsǝl Paşa tǝrǝfindǝn pulsuz
verilmişdir. Gecǝ saat ondan sonra dı‐
şarıda qalmaq ǝmrinin komandan tǝ‐
rǝfindǝn elan olmadığına baxmayaraq
çoxlu camaat toplaşmışdı. Burada Ba‐
kıya gǝlmiş gürcü nümayǝndǝlǝri vǝ
qadınlar vǝ hǝrbi zǝvat [şǝxslǝr] hazır
idi. 

Hazirunun [iş�rak edǝnlǝrin] üzlǝ‐
rindǝ tǝbǝssüm vǝ behcǝt [sevinc] pey‐
da idi. Hǝpsi bundan sonra ǝsarǝtdǝn
xilas olub, yenǝ sabiq hǝyat ilǝ yaşa‐
yacaqlarına sevinirdilǝr. 

Klub – ziyalı işçilǝrinin gündüz çǝk‐
diyi zǝhmǝt vǝ mǝşǝqqǝtdǝn sonra bir
neçǝ saat is�rahǝt keçirǝcǝk mǝdǝni
bir mǝhǝldir [yerdir]. Bundan naşi bu
müǝssisǝnin xaraba halından yenǝ
keçmiş vǝziyyǝ�nǝ salan mütǝşǝbbis‐
lǝrǝ izhari‐tǝşǝkkür etmǝliyiz. 

Burada tǝǝssüf edilǝcǝk şey varsa,
o da yemǝk vǝ mǝşruba�n [içkilǝrin]
baha sa�ldığıdır. Adi klub yemǝyinin
qiymǝ� 20‐25 manatdır. Buradakı bu‐
fetçi mǝnzil kirayǝsi vermǝyib, hǝr he‐
sabdan qulluqçulara 25 faiz verdiyi
halda, yarım girvǝnkǝ miqdarında
olan ǝtǝ 20‐25 manat alması xeyli
tǝǝccübdür. 

Klub müǝssislǝrinin [tǝsisçilǝrinin]
diqqǝ�ni buraya cǝlb ediriz. Klub ca‐
maa�n rahatlığı üçün olub, neçǝ nǝfǝ‐
rin ciblǝrini doldurmaq üçün açılma‐
mışdır. 

Türk Ocağı cǝmiyyǝ� 
Türk millǝ�ni ǝxlaqi‐mǝişǝt vǝ ir‐

fanca yüksǝltmǝk vǝ Osmanlı türklǝri

ilǝ Azǝrbaycan türklǝrini biri‐birinǝ
qa�şdırmaq üçün Bakıda bir Türk
Ocağı cǝmiyyǝ� açmaq mǝsǝlǝsi mǝ‐
hǝlli [yerli] ziyalılarımız tǝrǝfindǝn çox‐
dan bǝri tǝh�‐qǝrara alınmış idi. 

Cǝmiyyǝ�n qǝ�yyǝn mǝqsǝdi siya‐
sǝt ilǝ uğraşmaq olmadığından vǝ
nizamnamǝsi dǝxi 12 martda 1328
tarixindǝ İstanbulda qurulmuş bir cǝ‐
miyyǝ�n nizamnamǝsi ilǝ eynǝn mü‐
vafiq olduğundan, şu cǝmiyyǝtǝ Baş
Komandanlıq tǝrǝfindǝn icazǝ veril‐
mişdir. 

* * * 
– Şǝhǝr İdarǝsinin Ərzaq şöbǝsi bu

şöbǝyǝ un, buğda, kartof vǝ qeyri ǝr‐
zaq vermǝk istǝyǝn zǝvat [şǝxslǝrdǝn]
vǝ müǝssisǝlǝrdǝn xahiş edir ki, bu
barǝdǝ ǝrizǝ yazıb şöbǝnin yurist kon‐
suluna şǝrai�ni mǝlum etmǝlidir. (Sa‐
biq “Natsional” mehmanxanası, mǝn‐
zil nömrǝ 7.)

* * * 
– Şǝhǝr İdarǝsi qulluqçuların mǝ‐

zuniyyǝ� barǝsindǝ qǝt etmişdir ki,
ağır xǝstǝlǝrdǝn savayı kimsǝyǝ mǝzu‐
niyyǝt verilmǝsin. 

LƏNKƏRANDAN 
GƏLƏN PARAXOD

Lǝnkǝrandan beş yüzdǝn ziyadǝ
çocuq, qadın vǝ bir neçǝ nǝfǝr kişi ilǝ
“Ani” paraxodu Bakıya gǝlmişdir. Bun‐
lar hǝpsi avqustun 10‐dǝk ǝrzaq üçün
getmiş Bakı ǝhalisidir. Gǝldiklǝri 7
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günün 5‐ni Nargin adasında dayan‐
mağa mǝcbur olmuşlar. Miniklǝri qa‐
yǝt ǝzilmiş vǝ ruhǝn incimiş bir surǝt‐
dǝ kǝnara çıxmışlar. 

Lǝnkǝrandan çıxdıqda onlara bir
çox un vǝ qeyri ǝrzaq vermişlǝr. Unun
hǝpsini Nargin adası yanında hǝcz
[müsadirǝ] etmişlǝr. İskǝlǝdǝ gǝ�rdik‐
lǝri ǝrzağı hökumǝt mǝmurları belǝ
ala bilmǝyǝcǝklǝrini onlara dedikdǝ,
miniklǝr pǝk mǝsrur [şad] olmuşlar. 

Gǝlǝnlǝrin rǝvayǝ�nǝ görǝ, Nargin
adasının dalında Astraxandan gǝlmiş
dörd paraxod vǝ bir böyük barja
durmuşdur. Bunlarda ǝksǝrǝn Bakı
ǝhalisi, xüsusǝn fǝhlǝlǝr vardır. Bunlar
Bakının süqutunu eşidib, buraya qa‐
yıtmaq istǝyirlǝr. 

Astraxandan gǝlǝnlǝrin rǝvayǝ�nǝ
görǝ, oradakı bolşeviklǝr bu miniklǝrin
hǝpsini soyub, bir girvǝnkǝ belǝ un vǝ
çörǝk vermǝmişlǝrdir. Nargin adası ya‐
nında dayanan paraxodlarda acından
gündǝ neçǝ adam ölüb, meyitlǝri dǝ‐
nizǝ tullanılır. Bu paraxodlardakıların
ǝdǝdi beş minǝ qǝribdir [yaxındır]. 

SƏLAMƏTİ‐ÜMUMİYYƏMİZ 
[İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİYİMİZ] 

TƏMİN EDİLƏCƏK! 

Dava günü – dava; sülh günü –
sülh, demişlǝr. 

Bakının süqutu zamanı, hökumǝt
mǝmurları öz vǝzaifini [vǝzifǝlǝrini]
dǝröhdǝ etmǝdiklǝri [öhdǝlǝrinǝ götür‐

mǝdiklǝri] günlǝrdǝ şǝhǝrin ix�lalın‐
dan, ǝhalinin hǝyǝcanından is�fadǝ
edib dǝ bir çox başıpozuq ǝşqiya [qul‐
durlar] vǝ ǝşǝrranın [yaramazların] cina‐
yǝt vǝ ǝf’ali‐şǝni’ǝlǝri [alçaq hǝrǝkǝt‐
lǝri] övci‐balaya [zirvǝyǝ] çıxmış idi. 

Evlǝri talan vǝ bigünah ǝhalini cǝb‐
rǝn hǝbs edib para tǝlǝb etmǝk i�‐
faqları adi bir hǝvadis rǝngini almış idi.
Şu xırsız [oğru] vǝ canilǝrin ǝf’ali‐şǝni’‐
ǝlǝri get‐gedǝ öylǝ bir zorlu qǝdǝmlǝr
ilǝ in�şar tapırdı [yayılırdı] ki, insan
doğrudan da Bakıda bir daha sǝla‐
mǝ�‐ümuminin iadǝsinǝ [qayıtmasına]
ümidsizliyini bǝyan edirdi. Baş Koman‐
danlıq tǝrǝfindǝn südur etmiş [veril‐
miş] ǝmrnamǝ müfadınca [ǝmrnamǝdǝ
ifadǝ edildiyi kimi], gecǝlǝr saat 8‐dǝn
sonra dışarıya çıxmaq yasaq edildiyi
üçün xırsızlıqlara, talançılığa bir dǝfǝ
in�ha [son] verilǝn kimi göründü.
Əşqiya bu minval cinayǝtlǝrdǝn mǝ‐
yus olub da, bu axırlarda firqǝlǝr tǝşkil
edǝrǝk polis vǝ yaxud ǝsgǝrlǝr libas‐
larını taxaraq evlǝrǝ girib, oradan er‐
mǝnilǝri hǝbs etmǝyǝ başlamışlar.
Filan vǝ ya filan adamı polis müfǝ�şi
tǝlǝb edir deyǝ, onları odasından dışa‐
rıya çıxarıb da paralarını vǝ sair ǝş‐
yasını qarǝt etmǝk kimi cinayǝtlǝrǝ
şüru etmiş idilǝr [başlamışdılar]. 

Bir qaç böylǝ hadisǝlǝr vüqu bul‐
duqca, Azǝrbaycan Polis müfǝ�şi‐
ümumisi Bǝhaǝddin bǝy hǝzrǝtlǝri bu
kimi ǝşqiyanın da ǝleyhindǝ mübarizǝ‐
yǝ girişdi. Xüsusi elanlar ilǝ hǝr dǝfǝ
böylǝ i�faqlarda telefon ilǝ müfǝ�ş
cǝnablarına şǝxsǝn ǝxbar edilmǝyi
ǝhaliyǝ tövsiyǝ etdi. 
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Bǝrǝkǝt versin ki, Müfǝş hǝzrǝt‐
lǝrinin tövsiyǝsi özünǝ yaxışar [yara‐
şan] ǝcǝlǝ ilǝ [tezliklǝ] dǝ nǝtayici‐
nafiǝ[si]ni [faydalı nǝ�cǝlǝrini] göstǝrdi
dǝ bu kimi cinayǝtlǝrǝ dǝ in�ha bu‐
lundu. 

Bu keçǝn gün iki nǝfǝr sǝnǝtkar er‐
mǝnilǝr Çornı‐qoroddan telefonla Mü‐
fǝş hǝzrǝtlǝrinǝ xǝbǝr verirlǝr ki, dün
4 nǝfǝr ǝsgǝr vǝ polis ǝlbisǝlǝri taxmış
hǝriflǝr Nobel zavodu hǝyǝ�nǝ gǝlib 8
nǝfǝr ermǝnilǝri mǝhbusǝn [hǝbs edǝ‐
rǝk] aparmışlar. Bunları apardıqları za‐
man “Sizi Baş Komandanlıq tǝlǝb edir”
demişlǝr. Mǝdǝnlǝr dairǝsindǝn bun‐
ları kǝnara çıxarınca, qarǝt etmişlǝr.
Bǝhaǝddin bǝy hǝzrǝtlǝri şu xǝbǝri
alınca, avtomobil ilǝ Çornı‐qoroda ge‐
dǝr. Şaqilǝri [quldurları] arayıb da tǝ�i‐
şǝ girişǝr. Şu mǝhǝldǝki ǝsgǝrlǝr qışla‐
sına [kazarmasına] vǝ polis dairǝlǝrinǝ
varıb, bütün ǝsgǝr vǝ mǝmurları bun‐
lara nişan verir. Lakin ermǝnilǝr bunla‐
rın arasında canilǝri görmǝzlǝr. Polis
mǝmuriyyǝ�ndǝn övdǝtlǝri [qayıtdıq‐
ları] zaman bir caddǝdǝ bir nǝfǝr kö‐
nüllü ǝsgǝr libasında kişini ermǝnilǝr
görüncǝ, “Ay aman, bizi qarǝt edǝnlǝ‐
rin biri budur!” deyǝ fǝryad edǝrlǝr.
Əsgǝr dǝrhal hǝbs edilir. 8 nǝfǝr ermǝ‐
nilǝrdǝn 6 kişi öz evlǝrinǝ övdǝt etmiş‐
lǝrsǝ dǝ, 2‐si gǝlmǝmişdir. Mǝlum ol‐
muş ki, bu ikisini qolları bağlı nǝrǝyǝ
isǝ aparmışlar. Mǝhbus ǝsgǝr is�ntaq
zamanı bu cinayǝtlǝrǝ iş�rak etmǝdi‐
yini ciddiyyǝn isbata çalışır idi. Lakin
Müfǝş hǝzrǝtlǝri özünǝmǝxsus us‐
tadlıq ilǝ is�ntaqa girişib dǝ bir az za‐
mandan sonra “ǝsgǝr” şu cinayǝ�n

keyfiyyǝ�ni tamamilǝ Bǝhaǝddin bǝyǝ
söylǝmǝklǝ, özünün iş�rakını e�raf ilǝ
cinayǝt rǝfiqlǝrini dǝxi göstǝrǝr. Mǝlum
oldu ki, könüllü ǝsgǝr Şahsevǝnlǝr
dǝstǝsindǝn birisi olub, başqa üç nǝ‐
fǝrlǝr dǝ Çornı‐qorodda yaşayan iran‐
lılardandırlar. Şübhǝsiz ki, sair canilǝ‐
rin dǝ tutulmasına vǝ hǝpsinin ǝzabi‐
şǝdidǝ [şiddǝtli ǝzaba] giri�ar olmasına
tǝdabiri‐lazimǝ ixaz edilmişdir [lazı‐
mi tǝdbirlǝr görülmüşdür]. 

İştǝ, şu vǝq’ǝni [hadisǝni] tǝhrirdǝn
[yazmaqdan] mǝqsǝd budur ki, ǝhali
bir dǝfǝ ǝmin olsun ki, bizim hökumǝ‐
�‐cǝlilǝmiz indindǝ [nǝzdindǝ] ǝhali
kim vǝ hangi millǝtdǝn olursa olsun,
müsaviyyülhüquqdur [bǝrabǝr hüquq‐
ludur]. Müsǝlmanmı, ermǝnimi, gür‐
cümü vǝ yaxud başqa bir millǝtmi, hǝr
kim olursa olsun, onun malı, canı hü‐
viyyǝ�‐insaniyyǝ [şǝxsiyyǝt] vǝ heysiy‐
yǝ�‐millisi hökumǝ�‐cǝlilǝmiz [uca
hökumǝ�miz] tǝrǝfindǝn ciddiyyǝn
mühafizǝ olunmaqdadır. 

Bizim hökumǝt idarǝlǝrimizdǝ, ha‐
kimlǝrimizin üsuli‐idarǝlǝrindǝ mǝn
müsǝlman – sǝn ermǝni, mǝn yaxşı –
sǝn fǝna, mǝn ǝziz – sǝn mǝnfur, mǝn
mǝsud – sǝn mǝzlum tǝ¡imlǝri [anla‐
yışları] yoxdur. Cani, ǝşqiya, xırsız kim
olursa olsun, cǝzalanacaqdır. 

Sǝlamǝ�‐ümumiyyǝmizi pozan, asu‐
dǝliyimizǝ xǝlǝl qatan kim olursa ol‐
sun, cǝzayi‐şǝdidǝyǝ [şiddǝtli cǝzaya]
düçar olacaqdır. 

İslam vǝ islamiyyǝt qanuni‐müqǝd‐
dǝsi mǝfadınca [müqǝddǝs qanununa
uyğun] tǝşǝkkül etmiş bizim hökumǝ‐
�miz ögey‐doğmalıq üsulunu bilmǝyir. 
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Bununla belǝ, cümlǝ başıpozuq,
ǝşqiya vǝ xırsızlara mǝlum edilsin ki,
onların o mǝsud zamanları bitdi; xoş‐
bǝxt vǝ sǝrǝfrazlıq ilǝ [başlarını dik tu‐
taraq] keyfǝmayǝşa sürdüklǝri [keflǝri
istǝdiyi kimi yaşadıqları] günlǝri dǝxi
görǝmmǝyǝcǝklǝr. Hǝr bir dǝni [alçaq]
vǝ ǝdǝbsiz, bir revolver ilǝ tamam
ǝhalinin hǝya�nı qana döndǝrǝn, is�‐
rahǝ�ni haram edǝn vaxtlar ötüşdü. 

Nikolay çinovniklǝri, Nikolay qa‐
nunları, bolşevik hǝrc‐mǝrci, daş‐
naksaqan “millǝtpǝrǝstliyi” vǝ yaxud
menşevik “vǝtǝnpǝrǝstliyi” zamanları
deyil. Daha qanun, hökumǝt, nizam vǝ
insancasına hǝyat günlǝri başlanmış‐
dır. Ədl [ǝdalǝt], insaf vǝ asayişi‐ümu‐
mi növbǝsi gǝlmişdir. 

Mǝhǝmmǝd Sadiq 

TEATRO VƏ MUSİQİ
“O olmasın bu olsun” 

Keçǝn axşama nisbǝtǝn bu gecǝ
teatroda o görülmǝkdǝ olan gurultu
az idi. Bu dǝfǝ teatro adi bir şǝrait
içindǝ keçdi. Toplanmış tamaşaçıların
nǝdǝnsǝ qafasından ǝski havalar çıx‐
mamış, hǝya�mız böyük bir tǝbǝd‐
dülata [dǝyişikliyǝ] uğramış ikǝn, onlar
yenǝ ǝski qǝbahǝtlǝrindǝ davam edir‐
dilǝr. Pǝrdǝ açılmadan sǝbrsizliklǝ ǝl‐
ayaq vurmaq, aktyor rollarını tama‐
şaçılar da kǝndi yerlǝrindǝn ifa etmǝk‐
dǝn bir an olsa çǝkinmǝyirdilǝr. 

Bundan mǝlum olurdu ki, möhtǝ‐
rǝm tamaşaçılar aktyorun vǝzaifinǝ
[vǝzifǝlǝrinǝ], onun oynadığı vaxtda
dimağında [beynindǝ] olan cǝrǝyanlara
vǝ ǝlǝlümum [ümumiyyǝtlǝ] bir aktyor,
bir mahir sǝnǝtkar olduğunu nǝzǝrǝ
almayıb, teatrodan da kǝndisi üçün bir
tǝǝssürat almaq fikrindǝ deyildi. 

Sǝhnǝ açıldıqda xor oxuyanların
mǝrkǝzindǝ durmuş Yusifxanov tam
bir Qarabağ bǝyi �pi olduğundan cali‐
bi‐diqqǝt olmuşdu [diqqǝ� cǝlb edirdi].
Bıyıqlarının sallandığı, özünün bir qǝ‐
dǝr mǝyusanǝ vǝziyyǝ� hǝqiqǝtǝn bu‐
nun yoxsul düşmüş bir bǝy olduğuna
dǝlalǝt edir. Bir tǝrǝfdǝn sǝhnǝnin bir
az namüvafiq olması, digǝr tǝrǝfdǝn
xorun sol cinahı qüvvǝsiz vǝ yeni ak‐
tyorlardan olduğu tǝsnifin ahǝngini
xǝlǝldar edirdi. 

Birinci pǝrdǝdǝn başlayaraq sonu‐
na qǝdǝr Rüstǝm rolunu gözǝtlǝndiyi
kimi Yusifxanov aparmağa müvǝffǝq
oldu. Onun qızı Gülnaz rolunu ifa edǝn
Xanım Mǝğfurǝnin “Al dǝdǝ qurbanın
olum” cavablarında sǝsi bir az tutqun
kimi görünürdü. Sonra isǝ kǝndisini
idarǝyǝ başlamışdı. 

Onun qulluqçusu Sǝnǝm rolundakı
Xanım Münǝvvǝr olduqca qurnaz vǝ
tǝcrübǝli bir xidmǝtçi idi. Sǝhnǝ açıl‐
madan on beş dǝqiqǝ irǝli xǝstǝlikdǝn
dad çǝkǝn ar�stlǝrimizdǝn birisi gǝrǝk
sǝhnǝyǝ çıxdıqda, gǝrǝk ziyafǝt mǝc‐
lisindǝ tamamilǝ tǝğǝyyür tapmış
[dǝyişilmiş] bir mahir kimi rolunu apa‐
rırdı. Bir dǝ inteligent rolunu ifa edirdi.
Bunun bir kǝnara çǝkilib hǝrǝka�nda
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nǝ qǝdǝr tǝbii idisǝ, öylǝ dǝ Əlǝkbǝr
Hüseynzadǝ digǝrlǝrin ağuşunda ikǝn
a�lıb ayaqlarını oynatması ǝhval vǝ
mövqeyinǝ müğayir [zidd] idi. Zatǝn bu
qǝdǝr müqtǝdir aktyorlar[ın] böylǝ
yersiz hǝrǝkǝtlǝr, şarj [gülünclük] vǝ
sözlǝrindǝki mübaliğǝ onlar[ın] kǝndi‐
sinǝ böyük ziyan verirdi. İstǝr Mǝşhǝdi
İbad, istǝr hammal rolunda Anaplinski
böylǝ izafǝlǝrdǝn [ar�rmalardan] kǝn‐
dilǝrini alarsa, çox gözǝl olar. Qǝzetǝçi
Anatollu vǝ millǝtpǝrǝst – Mirzǝ Mux‐
tar ifa etdiklǝri rollarında o qǝdǝr dǝ
fǝna deyildi. 

Mühim rollardan olan student ro‐
lunu oynayan gǝnc aktyorda musiqi
hissi qüvvǝtli olsaydı vǝ lazımi yerdǝ
mǝharǝ�‐müqǝllidanǝsi [təqlid məha‐
rə�] vǝ iması bir çox gözlǝrǝ çarpma‐
yırdı. Əlǝlümum [ümumiyyətlə] teatro
izdihamlı idi vǝ axıra kimi xoş keçdi.
İnşallah bundan sonra gǝlǝcǝk tama‐
şaçılarımız da vǝ aktyorlarımız da kǝn‐
dinǝ diqqǝt edǝcǝklǝrdir. 

M. H.

QAFQAZ XƏBƏRLƏRİ

Qafqaziyadan ötrü Almaniya malı 
Tiflisdǝ nǝşr edilǝn “Qafqazix post”

adlı alman qǝzetǝsindǝ Qafqaziyadan
ötrü alman malı barǝsindǝ doktor
Vestrinqaqin böylǝ yazır: 

“Ümum Qafqaziyada olduğu kimi,
Tiflisin dǝ hǝya� gün‐gündǝn bahala‐
şır. Bu bahalıqdan ǝn ar�q fǝhlǝlǝr vǝ

ǝhalinin fǝqir qismi mütǝǝssir olurlar.
Çox vaxt ǝhaliyǝ lazım olan ǝşyanı ba‐
zardan ǝlǝ gǝ�rmǝk mümkün olmur.
Çünki dört ildǝn ziyadǝdir ki, xaricdǝn
Qafqaziyaya heç bir şey gǝlmǝyib,
daxildǝ olan mallar da qurtarmışdır.
Əlǝ gǝ�rmǝyi qeyri‐mümkün olan ǝş‐
yanın adlarını saymaq ar�qdır. Çünki
bunların ǝn lüzumlusu dǝri, çǝngǝl,
bıçaq, boşqab, çǝkic, iynǝ vǝ qeyrilǝri
olduğu hamıya mǝlumdur. Bundan
başqa elektrik lǝvazima�, ufaq maki‐
nalar, xüsusǝn ziraǝt, sǝna’ǝt [sǝnaye]
vǝ bu kimi makinalar heç yoxdur. 

Əcǝba! Bu malları biz haradan
almalıyız? Almaniyadan savayı heç bir
�carǝt vǝ sǝnayecǝ qüvvǝli olan mǝm‐
lǝkǝt bu malları mǝmlǝkǝ�ndǝn xaricǝ
buraxmayacaq, ancaq Almaniyanın �‐
carǝt vǝ sǝnayesi keçmişdǝki kimi ye‐
nǝ parlaq bir surǝtdǝ baqidir [qalmış‐
dır]. Əlbǝ�ǝ bu malları Almaniya döv‐
lǝ� Qafqaziya cümhuriyyǝtlǝrinǝ ka‐
mali‐mǝmnuniyyǝtlǝ verib, ǝvǝzindǝ
öz fabrika vǝ zavodları üçün xammal
tǝlǝb edǝcǝkdir. Bundan ötrü hǝr bir
ermǝni, gürcü vǝ müsǝlman gǝrǝk öz
cümhuriyyǝtlǝri ilǝ Almaniya arasında
bir növ mal dǝyişmǝsinin tezliklǝ başa
gǝlmǝsinǝ çalışsın. İmdilikdǝ Tiflisdǝ
büro tǝşkil olunub, tezliklǝ Almaniya‐
dan Qafqaziyaya mal gǝlmǝsinǝ sǝy
edǝcǝkdir. 

Amma alman fabrikaçıları imdiyǝ‐
dǝk inqilabda yaşayan mǝmlǝkǝtlǝrǝ
göndǝrdiklǝri malların pulunu kim ve‐
rǝcǝyini bilmirlǝr. Bu mümaniǝ� [ma‐
neǝni] bǝlkǝ Qafqaziya‐Alman Ticarǝt
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Bankası rǝf edǝ [aradan qaldıra] bilsin.
Fövqdǝ [yuxarıda] zikr olan [qeyd edi‐
lǝn] büro da banka ilǝ bǝrabǝr işlǝyǝ‐
cǝkdir. İştǝ bu mǝsul �carǝt bankası
olmaz isǝ Almaniya fabrikaçıları pul‐
larının batması qorxusundan Qafqazi‐
yaya mal göndǝrmǝyǝcǝklǝr. 

PETROVSKDA

Bakıya gǝ�rilmiş, Petrovskda nǝşr
olunan rǝsmi “Əxbar”da Bakıdan qa‐
çanlar barǝsindǝ böylǝ yazır:

Eylülün (sentyabrın) 26‐da Ənzǝli‐
dǝn cüzi miniklǝr ilǝ “Kornilov” para‐
xodu Petrovska gǝldi. Gǝlǝnlǝr xǝbǝr
verirlǝr ki, İngiltǝrǝnin ştabı vǝ Bakıda
dava edǝn hissǝlǝrin ştabları Ənzǝlidǝ
bulunurlar. Bakıdakı İngiltǝrǝ ordusu‐
nun komandanı Denstervil vǝ onun
ştabı dǝyişmişdir. İngilislǝr zabitanının
[zabitlǝrinin] rǝvayǝ�nǝ görǝ, onlar bu
il davanın in�hasını [qurtarmasını] göz‐
lǝyirlǝr.

Qaçqınları köçürǝn heyǝ�n Ənzǝli‐
yǝ bağladığı ümid boşa çıxmışdır. 

İngilislǝr qaçqınları sahilǝ çıxarma‐
ğa razı olmurlar. Bargaha [limana] gǝ‐
lǝn paraxodlar hǝyǝcanlı işarǝlǝr verir‐
lǝrsǝ dǝ, yenǝ imdad olmur. Paraxod‐
lar tez bir zamanda bargahdan çıxmaz‐
lar isǝ top atǝşinǝ tutulacağı ilǝ tǝhdid
edildikdǝn, geri qayıtmağa mǝcbur
etmişlǝr. Buna sǝbǝb Ənzǝlidǝ ǝrzaq
yoxluğu sǝbǝb olacaqdır. Hǝlǝlik dört
paraxod qayıtmışdır. Az zamandan

sonra qaçqınların yenidǝn Ənzǝliyǝ
göndǝrilmǝsi gözlǝnilir. 

Eylülün (sentyabrın) 28‐dǝ Pet‐
rovsk şǝhǝrinǝ yenǝ dört paraxod qa‐
yıtmışdır. Bunlar “Aşot Yerqat”, “Feo‐
dosiya”, “Meridian” vǝ “Yuq” paraxod‐
larıdır. Yenǝ neçǝ paraxodun qayıda‐
cağı gözlǝnilir. 

Yolda “Aşot Yerqat” Ənzǝliyǝ qaç‐
qın aparan “Rus” paraxoduna Ənzǝli‐
dǝ qaçqınları qǝbul etmǝyǝcǝklǝrini
demişsǝ dǝ, o yenǝ Ənzǝliyǝ getmiş‐
dir. Bu paraxod da bu günlǝr qayıtma‐
ğa mǝcbur olacaqdır. 

“Aşot Yerqat” eylülün 22‐dǝ Pet‐
rovskdan çıxıb, 24‐dǝ gǝlmişdirsǝ dǝ,
bargahdan heç kimsǝ qarşısına çıxma‐
mış. Sabahı günü qayıqda neçǝ nǝfǝr
ǝmrnamǝ gǝ�rib “Aşot Yerqat”ın ka‐
pitanına verib. Bundan sonra Ənzǝli
dǝ qaçqınları qǝbul etmǝdiyindǝn naşi
paraxodun yenidǝn Petrovska qayıt‐
masını tǝlǝb etmişlǝr. Yenǝ o gün ikin‐
ci qayıqda bir ingilis, mütǝrcimiylǝ
bǝrabǝr paraxoda gǝlir. Onun dediyinǝ
görǝ, paraxod Petrovska getmǝk üçün
ǝrzaq alıb tez bir zamanda Ənzǝlidǝn
çıxmalıdır. Sonra 700 minik üçün bal‐
qabaq, 12 qoyun, çay, qǝnd, sǝbzǝ vǝ
çörǝk gǝ�rmişlǝrdir. 

Paraxod Ənzǝlidǝn çıxmaq istǝdik‐
dǝ, Ermǝni Milli Komitǝsinin nüma‐
yǝndǝsi Gülxandyan gǝlib müvǝqqǝ�
olaraq qaçqınların Ənzǝlidǝ qalması
barǝsindǝ Ermǝni Milli Komitǝsinin İn‐
giltǝrǝ ştabıyla danışığa başladığından
ötrü, paraxodun sabahadǝk gözǝtlǝ‐
mǝsini rica edir. 
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Paraxod Ermǝni Milli Komitǝsindǝn
cavab gözlǝdiyi halda, İngiltǝrǝ ştabın‐
dan ǝmr gǝlir ki, hǝrgah 20 dǝqiqǝyǝ
kimi paraxod Ənzǝli bargahından çıx‐
mazsa, top atǝşinǝ tutulacaqdır. 

Paraxod bu ǝmrǝ tabe olub Pet‐
rovska qayıtmışdır. 

Qaçqınları köçürǝn heyǝ�n verdiyi
mǝlumata görǝ, eylülün 30‐dǝk Bakı‐
dan Petrovsk şǝhǝrinǝ qoşun ǝfradın‐
dan [ǝsgǝrlǝrdǝn] savay 20 min nǝfǝr
qaçqın gǝlmişdir. Bunlardan 11 min
Ənzǝliyǝ vǝ Krasnovodsk şǝhǝrlǝrinǝ
köçürülmüşlǝr. Yerdǝ qalanlardan 8
min nǝfǝri evlǝrdǝ, şǝhǝr bağında vǝ
bulvarda yerlǝşmişlǝrdir. 20 nǝfǝr ye‐
�m çocuqları darüleytama [ye�mxa‐
naya] verib, onlara tǝrbiyǝ vermǝk
üçün 2000 manat tǝxsis edilmişdir
[ayrılmışdır]. 

Eylülün 29‐da üç yüz nǝfǝr qaçqın
ilǝ Petrovska bir barja gǝlmişdir. Bu
barja iki hǝ�ǝ dǝnizdǝ qalıbdır. Burada
20 nǝfǝrǝ kimi susuzluqdan ölmüşlǝr‐
dir. 

Bu axır vaxtlarda Bakıdan Petrov‐
ska bir çox qaçqın gǝldiyindǝn naşi,
burada su azlığı müşahidǝ olunmaq‐
dadır. Şǝhǝr su çeşmǝ[lǝri] ǝtra�nda
camaat böyük növbǝlǝrlǝ dururlar. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

İngilis �carǝ�‐bǝhriyyǝsi [dǝniz �‐
carǝ�] pǝk fǝna 

İngiltǝrǝ Hökumǝ� ingilis �carǝ�‐

bǝhriyyǝsinin vǝziyyǝ�‐hazırasını [ha‐
zırkı vǝziyyǝ�ni] tǝdqiq üçün bir komis‐
yon tǝşkil eylǝmişdi. Komisyonun bu
babda tǝnzim eylǝdiyi rapor şimdi
“Bord of treyd cournal” qǝzetǝsindǝ
nǝşr edilmişdir. Raporun mündǝrica�
fövqǝladǝ baisi‐hǝyǝcan olmuşdur. 

Raporda ingilis �carǝ�‐bǝhriyyǝsi‐
nin tǝhtǝlbǝhr [sual�] müharibǝsindǝn
dolayı zayia�‐vǝximǝyǝ [dǝhşǝtli itkilǝ‐
rǝ] düçar olduğu açıqdan‐açığa e�raf
edilmiş vǝ bu zayia�n İngiltǝrǝnin
ǝ’sabı‐hǝya�yyǝsini [hǝyat damarlarını]
tǝhdid eylǝdiyi bǝyan olunmuşdur. 

Komisyon vüqu bulan zayia�‐ǝzi‐
mǝdǝn [böyük itkilǝrdǝn] dolayı bǝyani‐
tǝǝssüf etmiş vǝ İngiltǝrǝnin tǝfǝv‐
vüqi‐bǝhriyyǝsini [dǝnizlǝrdǝki üstün‐
lüyünü] mühafizǝ üçün tǝdabiri‐lazimǝ
i�xaz edilmǝsini [lazımi tǝdbirlǝrin gö‐
rülmǝsini] tǝlǝb eylǝmişdir. 

Raporun bǝyanına nǝzǝrǝn, ingilis
ǝshabi‐sǝfaini [gǝmi sahiblǝri] ǝqdi‐
sülhdǝn [sülh bağlandıqdan] sonra
Düvǝli‐Mǝrkǝziyyǝnin [Mǝrkǝzi Dövlǝt‐
lǝrin] ǝlindǝki ümum sǝfaini‐�cariy‐
yǝnin [�carǝt gǝmilǝrinin] vǝ hǝ¡a
bitǝrǝf limanlarda bulunanlarının dǝxi
qismǝn tǝzmina�‐hǝrbiyyǝ [müharibǝ
tǝzmina�] olaraq zǝbt edilmǝsini tǝlǝb
etmǝkdǝdirlǝr. İştǝ, ingilis bǝhriyyǝ
imperialistlǝrinin ǝn mütǝnǝffizlǝri
[nüfuzluları] alman �carǝ�‐bǝhriyyǝsi‐
nin [dǝniz �carǝ�nin] aqibǝ�ni bu su‐
rǝtlǝ tǝyin etmǝk tǝsǝvvüründǝ bulu‐
nurlar. Fǝqǝt şimdiyǝ qǝdǝr almanlar
tǝhtǝlbǝhr müharibǝsindǝki müvǝffǝ‐
qiyyǝtlǝri ilǝ ingilis imperialistlǝrinin
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tǝsǝvvüra�nın feilǝ çıxmasına mane
olmuşlardır. 

İngiltǝrǝ vǝ Japoniya Çindǝ uyuş‐
dular 

Japoniya ilǝ Çin arasında sǝneyi‐
haliyǝnin [cari ilin] 26 mayısında bir
müahideyi‐i faqiyyǝ ǝqd edildiyinǝ
[mü�ǝfiqlik sazişi bağlandığına] dair olan
xǝbǝr vürud eylǝdiyi [gǝlib çatdığı] za‐
man, Japoniyanın Çinǝ tǝtbiq etmǝk‐
dǝ olduğu hüluli‐müslihanǝnin [sülh‐
pǝrvǝr yaxınlaşmanın] bir xütvǝ [addım]
daha tǝrǝqqisinǝ dǝlalǝt edǝn bu xǝ‐
bǝrdǝn ziyadǝ Londra, Vaşinqtonda
bu müahidǝnin mǝtni mǝlum olma‐
dığına dair eyni zamanda vürud edǝn
digǝr bir xǝbǝr baisi‐heyrǝt olmuş idi.
Daha o zaman bu xǝbǝrin heç olmazsa
İngiltǝrǝyǝ tǝǝllüq edǝn [aid olan] qis‐
minin doğru olmadığına eh�mal veril‐
miş vǝ hǝ�a Japoniyanın İngiltǝrǝyǝ
bǝzi müsaida�‐iq�sadiyyǝ [iq�sadi yar‐
dımlar] göstǝrǝrǝk müahideyi‐mǝzku‐
rǝyǝ [adı çǝkilǝn sazişǝ] müvafiqǝ�ni
istehsal eylǝdiyi [razılığını ǝldǝ eylǝdiyi]
zǝnn edilmiş idi. 

Şimdi “Kölnişe zeytunq”un is�xbar
edib [xǝbǝr verib] yazdığı vǝchlǝ [kimi],
mǝzkur zǝnlǝr, İngiltǝrǝ ilǝ Japoniya
arasında yek‐digǝrinǝ zidd bulunan
Çindǝki mǝnfǝǝtlǝrini 25 sǝnǝ müd‐
dǝtlǝ tǝmin edǝrǝk, bu müqavilǝni
ǝqd etdiklǝrinǝ dair in�şar edǝn [ya‐
yılan] şayiat [şayiǝlǝr] ilǝ tǝǝyyüd et‐
mǝkdǝdir [güclǝnmǝkdǝdir]. Bu müqa‐
vilǝnin qayǝsi Çin Hökumǝ�ni Japoni‐
yanın haqqı‐inhisarı al�nda vǝ fǝqǝt

İngiltǝrǝnin mǝnafeyi‐xüsusiyyǝsinǝ
riayǝt edilmǝk şǝr�lǝ ǝsri [müasir] bir
�carǝt mǝmlǝkǝ� halına ifrağ etmǝk‐
dir [formalaşdırmaqdır]. Çinin ümuri‐
maliyyǝsi [maliyyǝ işlǝri] Japoniya vǝ
İngiltǝrǝnin kontrolu al�na alınacaq vǝ
buna müqabil, Çin Hökumǝ� mǝmlǝ‐
kǝ�n inkişafa�‐maliyyǝsini tǝmin edǝ‐
cǝk is�qraza� [borcları] bu iki mǝm‐
lǝkǝtdǝn alacaqdır. 

Bǝydadaş bǝy Hacı Mǝhǝmmǝd bǝy
oğlu 1908 may 12‐dǝ Siyǝzǝn kǝnd divan‐
xanasından aldığı 2959 nömrǝli pasportu
qeyb olduğundan haiz olduğu qüvvǝdǝn
saqitdir [e�barsızdır]. 

Müdirlǝr: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli
Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

sǝh. 99. “7 tǝşrini‐ǝvvǝl sǝnǝ 1918”: bu
nömrǝnin nǝşr tarixi qǝzetdǝ sǝhvǝn “8
tǝşrini‐ǝvvǝl sǝnǝ 1918” kimi getmişdir. 

Bakı şǝhǝri vǝ ǝtra	 ǝhalisinǝ 
sǝh. 99. “2/10/34”: Burada il, rumi

tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334‐cü il). Miladi
tarixlǝ 2 oktyabr 1918‐ci ilǝ uyğundur.

Elani‐rǝsmi
sǝh. 100. “7 tǝşrini‐ǝvvǝl 34”: Burada

il, rumi tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334‐cü il).
Miladi tarixlǝ 7 oktyabr 1918‐ci ilǝ uyğun‐
dur. 

Hökumǝt ǝmrlǝri: 
Maarif Nǝzarǝ�ndǝn

sǝh. 101. Bu ǝmrlǝrdǝki çoxsaylı “na‐
zir” sözlǝri “müfǝ�ş” vǝ “nǝzarǝtçi” kimi
başa düşülmǝlidir. Eyni ǝmrlǝrin rusdilli
versiyalarında “nazir” sözlǝri ǝvǝzinǝ “ins‐
pektor” vǝ “smotritel” sözlǝri işlǝdilmişdir.

Türk ruhu
sǝh. 103. “M. Hǝnǝfi”: bu imza Hǝnǝfi

Zeynallıya mǝxsusdur. 

Rus Milli Komitǝsindǝ 
sǝh. 104. “...Türk Ordusu Bakı şǝhǝrini

işğal etdiyi zamanlarda...”: “işğal” sözü‐
nün ǝsl mǝnası “tutmaq, ǝlǝ keçirmǝk”dir.
O dövrdǝ “işğal” sözü bugünkü mǝnfi ça‐
larını qazanmamışdı. Burada vǝ ümumiy‐
yǝtlǝ Bakının türk vǝ Azǝrbaycan ǝsgǝr‐
lǝri tǝrǝfindǝn tutulmasından bǝhs edilǝn
bütün hallarda “işğal” sözü düzgün başa
düşülmǝlidir. 

Hadisat
sǝh. 104. “...bir evdǝn 4 gecǝ, nisfül‐

leyldǝn sonra...” – Çox güman ki, sǝhv
getmişdir, belǝ olmalıdır: “...4 nömrǝli bir
evdǝn gecǝ, nisfülleyldǝn sonra...”

“Türk Ordusuna” şeiri 
(sǝh. 105‐106) üçün lüğǝt

ǝcib: heyrǝtamiz
dilşad: könlü şad olan 
firqeyi‐üdvan: düşmǝnlǝr
dǝhr: dünya 
nalan: inlǝyǝn, fǝryad edǝn 
xunriz: qan tökǝn 
mazi: keçmiş 
bi‐sǝrü saman: pǝrişan halda, başsız,

nizamsız 
nanü nǝmǝk: duz‐çörǝk 
şiranǝ: şir kimi 
diliranǝ: qǝhrǝmancasına 
Qadiri‐qǝhhar: qǝhr edǝn vǝ hǝr şeyǝ

qadir olan (Allah)
sǝrkar: başçı 
�ğü �rü xǝdǝng: qılınc, ox vǝ yay 
zabitani‐kiram: şǝrǝfli, böyük zabitlǝr 
ǝdu: düşmǝn 
ǝfrad: fǝrdlǝr, nǝfǝrlǝr; ǝsgǝrlǝr 
ehya etmǝk: diriltmǝk, canlandırmaq
omlarız başqa arzu‐cuya: başqa bir şey

arzu etmǝrik 
pirü cavan: qoca vǝ cavan 
fǝrǝhnak: sevincli, şǝn 
xǝndan: gülǝn

Türk Ordusuna 
sǝh. 106. “İbrahim”: bu imza İbrahim

Şakirǝ mǝxsusdur. 

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Türk Ocağı cǝmiyyǝ� 

sǝh. 107: “12 martda 1328 tarixindǝ”:
Türkiyǝdǝ Türk Ocağı cǝmiyyǝ�nin quru‐
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luş tarixi burada rumi tǝqvimlǝ verilmiş‐
dir; miladi tǝqvimlǝ 25 mart 1912‐ci ilǝ
uyğundur. 

Teatro vǝ musiqi 
sǝh. 110: “Bir dǝ inteligent rolunu ifa

edirdi. Bunun bir kǝnara çǝkilib hǝrǝka‐
nda nǝ qǝdǝr tǝbii idisǝ, öylǝ dǝ Əlǝkbǝr
Hüseynzadǝ digǝrlǝrinin ağuşunda ikǝn
alıb ayaqlarını oynatması ǝhval vǝ möv‐
qeyinǝ müğayir idi.”: Bu cümlǝlǝrdǝ anla‐
şılmazlıq var, güman ki, mǝtnin bir hissǝsi
düşmüşdür. Qǝzetdǝ belǝdir. 

sǝh. 111. “millǝtpǝrǝst”: “O olmasın,
bu olsun” opere�asında Hǝsǝnqulu bǝy
obrazı nǝzǝrdǝ tutulur. 

“student”: “O olmasın, bu olsun” ope‐
re�asında Sǝrvǝr obrazı nǝzǝrdǝ tutulur.

“qǝzetǝçi”: “O olmasın, bu olsun” ope‐
re�asında Rza bǝy obrazı nǝzǝrdǝ tutulur.

“M. H.”: bu imza Hǝnǝfi Zeynallıya
mǝxsusdur. 

116
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BAKI ŞƏHƏRİ VƏ ƏTRAFI 
ƏHALİSİNƏ ELANİ-RƏSMİ

1 – Bǝzi başıpozuq ǝşqiya [quldur-
lar] vǝ ǝşǝrranın [yaramazların] ǝğrazi-
xüsusiyyǝlǝri [şǝxsi mǝqsǝdlǝri] uğrun-
da kǝndi-kǝndilǝrinǝ mǝmur süsü ve-
rǝrǝk, gecǝ vǝ ya gündüzlǝri bǝzi er-
mǝni ailǝlǝrinǝ bilmüraciǝ filan vǝ ya
filan adamın polis müfǝttişi vǝ ya qra-
danaçalnik tǝrǝfindǝn tǝlǝb edildiyin-
dǝn bǝhslǝ, kǝndilǝrini götürdüklǝri
vǝ ya götürmǝk istǝdiklǝri xǝbǝr alın-
mışdır. 

2 – Əhali ümumǝn bilmǝlidir ki,
hökumǝtcǝ kǝndilǝrinǝ lüzum görülǝn
hǝr hansı adamı gecǝ aramaya lüzum
yoxdur; hökumǝt istǝdiyi tǝftişatı gün-
düz yapar. Binaileyh, gecǝ bu yolda
müraciǝt vüquunda ilk tǝdbir olmaq
üzrǝ hadisǝni dǝrhal ǝn yaxın polis
mǝrkǝzinǝ xǝbǝr vermǝli vǝ gündüzlǝ-
ri 25-80 nömrǝli, gecǝlǝri nisfülleyldǝn
[gecǝ yarısından] sonra üçün 44-66 po-
lis müfǝttişliyinǝ telefon etmǝlidir. 

3 – Polis vǝzaifinin [vǝzifǝlǝrinin] ba-
şıpozuqlarla ǝlaqǝsi olmadığından,
hüviyyǝt [şǝxsiyyǝtini] vǝ sifǝti-rǝsmiy-
yǝsini [rǝsmi kimliyini] uniformasıyla ol-
mazsa belǝ, övraqi-rǝsmiyyǝsiylǝ [rǝs-
mi sǝnǝdlǝri ilǝ] isbat edǝmmǝyǝn heç
bir kimsǝyǝ ǝhali etibar vǝ tǝbǝiyyǝt
[tabeçilik] etmǝmǝli vǝ vüquunda [baş
verdikdǝ] bǝrvǝchimǝruz [deyildiyi şǝkil-
dǝ] polisǝ ixbari-keyfiyyǝt olunmalıdır
[hadisǝ xǝbǝr verilmǝlidir]. 

4 – Tǝrǝfimizdǝn şiddǝtlǝ tǝqib
edilmǝkdǝ olduqlarından er vǝ ya gec
yaxalanacaq bu misilli ǝşxası [bu kimi
şǝxslǝri] bilǝnlǝrin lütfǝn müfǝttişliyǝ
ixbar etmǝsi vǝ bilib dǝ sǝlamǝti-ümu-
miyyǝ ǝleyhindǝ bunları kǝtm edǝnlǝ-
rin [gizlǝdǝnlǝrin] faili-müştǝrǝk ǝdd
edilǝrǝk [cinayǝt ortağı hesab edilǝrǝk]
ǝn şǝdid [şiddǝtli] cǝzaya mǝruz qala-
caqları ǝhǝmiyyǝtlǝ elan olunur. 

2/10/34 [2 oktyabr 1918]
Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-

ümumisi Bǝhaǝddin

Çǝrşǝnbǝ axşamı, 8 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 9

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 1 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 8 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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ELAN

Oktyabr ayının 5-dǝ 1918-ci ildǝ
Azǝrbaycan Hökumǝti tǝrǝfindǝn ve-
rilǝn qǝrardad mövcibincǝ [qǝrardada
uyğun olaraq], hamı neft mǝdǝnlǝri vǝ
onlara mütǝǝlliq [onlarla ǝlaqǝli] ida-
rǝlǝr yenidǝn sahiblǝrinǝ qaytarılma-
lıdır. Bununla ümum firma sahiblǝrinǝ
elan olunur ki, neft ehtiyatı vǝ qeyri
mǝhsul [hasil] edilǝcǝk mǝdǝniyyatın
[mǝdǝn mǝhsullarının] miqdarı mǝlum
olduqdan sonra mǝdǝnlǝrǝ, zavodlara
vǝ bunlarda olan ǝmlaka sahib olmaq
olar. Bu barǝdǝ xüsusi elan olunacaq-
dır. 

Ticarǝt vǝ Sǝna’ǝt naziri: 
A. Aşurov.

TİCARƏT VƏ SƏNA’ƏT
NƏZARƏTİNDƏN 

[TİCARƏT VƏ SƏNAYE 
NAZİRLİYİNDƏN]

Bununla millilǝşmiş firmaları idarǝ
edǝn heyǝtlǝrǝ elan olunur ki, firma-
ların sahiblǝrinǝ qaytarılması qanunu
elan edildikdǝ, idarǝlǝrindǝ olduğu
ǝmlakı sahiblǝrinǝ yaxud müvǝkkillǝ-
rinǝ tapşırıb, Xalq Tǝsǝrrüfatı Şurasına
idarǝ etdiklǝri müddǝtdǝ icra etdiklǝri
mǝxaricin maliyyǝ vǝ sǝnaye cǝhǝtcǝ
hesabını göstǝrmǝlidirlǝr. 

Ticarǝt vǝ Sǝna’ǝt naziri: 
A. Aşurov. 

BAKIDA MÖVCUD 
BİLÜMUM RUS ZABİTANINA 

ELANİ-RƏSMİ

Mǝişǝtlǝrindǝ müşkilat çǝkǝn rus
zabitanının hökumǝt naminǝ tǝrfihi-
halları [rifahının yaxşılaşdırılması] Ordu
Komandanı Paşa hǝzrǝtlǝri tǝrǝfindǝn
verilǝcǝyindǝn, ǝmr olunmaqla, kǝn-
dilǝrindǝ olaraq Bakıda mövcud bilü-
mum [bütün] rus zabitanının zükur vǝ
ünas [kişi vǝ qadın] ailǝlǝri ǝfradının
[fǝrdlǝrinin] isimlǝrini havi [ehtiva edǝn]
birǝr listǝ [siyahı] ilǝ Polis Müfǝttişi-
Ümumiliyinǝ müraciǝtlǝ dǝftǝri-mǝx-
susuna qeyd olunmaları lüzumu elan
olunur. 

Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-
ümumisi: Bǝhaǝddin.

ELANİ-RƏSMİ

Düşmǝnin ǝsnayi-fǝrarında [qaçar-
kǝn] buraxdığı toplardan bǝzilǝrinin
qǝmǝ vǝ durbinlǝrini gizlǝdiklǝrindǝn,
ǝhalidǝn top qǝmǝ vǝ durbinlǝrini bu-
lub da gǝtirǝnlǝrǝ bǝhǝr [hǝr bir] qǝmǝ
üçün iki min vǝ bǝhǝr top durbini üçün
min rublǝ mükafat verilǝcǝyi vǝ bunla-
rın Polis Müfǝttişliyinǝ müraciǝtlǝri
lüzumu elan olunur. 

Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-
ümumisi: Bǝhaǝddin.
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Siyasi, ictimai, ǝdǝbi vǝ iqtisadi
gündǝlik “Azǝrbaycan” qǝzetǝsinǝ
abunǝ dǝftǝri açıqdır. 

Qǝzetǝmizdǝ iştirak etmǝk üçün
müqtǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn lazımi
ǝşxas[ı] idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. Bö-
yük şǝhǝrlǝr vǝ ǝhǝmiyyǝtli mövqe-
lǝrdǝ müxbirlǝrimiz mövcuddur. Tiflis
ilǝ xüsusi telefon müxabǝrǝmiz [xǝbǝr-
lǝşmǝmiz] olmaqla bǝrabǝr, teleqraf
acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝbǝrlǝri
intişara [yaymağa] çalışacaqdır. Kağız
bahası vǝ başqa mǝvadd [maddǝlǝr]
sabit olmamağı münasibǝtilǝ şimdilik
abunǝ bahası yanvar ayının birinǝdǝk
qǝbul edilir. 

Bakıda: 
3 aylığı 35 rublǝ; 1 aylığı 12 rublǝ. 
Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 1 aylığı 19 rublǝ. 
Müraciǝt üçün adres: Bakı, Kolyu-

bakinskaya küçǝdǝ (Parapet) “Azǝr-
baycan” qǝzetǝsi idarǝsi. 

Баку, Колюбакинская, контора
газеты "Азербайджанъ".

HÖKUMƏT QƏRARDADI

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtindǝ ak-
siz idarǝlǝri tǝşkili 

1) Azǝrbaycan Hökumǝti dairǝsindǝ
olan Zaqafqaz Aksiz İdarǝsinin 3, 5, 7-ci
mahalı vǝ 4, 6-cı mahalların hissǝlǝri
bağlanır vǝ hǝman mahalların mǝmur-
ları hǝrgah bu qǝrardad elan edilǝnǝdǝk
qulluqda imişlǝrsǝ vǝ qeyri bir qulluğa

girmǝmişlǝrsǝ, onlara hökumǝtin mü-
ǝssisǝlǝri tǝxliyyǝsi barǝsindǝ elan olan
qǝrardad üzrǝ tǝxliyyǝ maaşı verilir. 

2) Hǝman birinci qǝrardadda gös-
tǝrilǝn aksiz mahalları ǝvǝzinǝ üç qu-
berniya aksiz idarǝsi tǝşkil olunur:
Birisi Gǝncǝ şǝhǝrindǝ Gǝncǝ quber-
niyası vǝ Zaqatal mahalı üçün; ikincisi
Bakı şǝhǝrindǝ Bakı quberniyası üçün
ümumi aksiz üçün; vǝ üçüncüsü dǝ
Bakı şǝhǝrindǝ neft vergisi üçün. 

3) Quberniya aksiz idarǝlǝri uças-
toklara [sahǝlǝrǝ] bölünür. Uçastoklar
isǝ aksiz uçastok nazirinǝ mühǝvvǝl
edilir [tapşırılır]. Uçastokların miqdarını
hǝr idarǝ üçün Maliyyǝ naziri hǝll edir. 

4) Aksiz pullarını yığmaq vǝ idarǝ
işlǝri Maliyyǝ Nǝzarǝtindǝ idarǝ edilir. 

İşlǝri yerindǝ nǝzarǝt etmǝk isǝ
aksiz qanununun bǝzi maddǝlǝrindǝn
naşi [maddǝlǝrinǝ görǝ] quberniya aksiz
idarǝsinǝ mühǝvvǝl edilir. 

5) Aksiz idarǝsindǝ qulluqlar bu
qayda ilǝ tǝqsim olunur [bölünür]:
Aksiz pulu yığanların müdiri, müfǝttiş,
vǝkil-konsul, mǝdǝn yağlarını bilmǝk
üçün tüccar, katib, dǝftǝrdar, katibin
müavinlǝri vǝ qeyri dǝftǝrdarlar, idarǝ
mǝmurları, birinci vǝ ikinci cǝrgǝyǝ
hesab olan qapıçılar vǝ mǝdaxil yığ-
maq üçün uçastok nazirlǝri, böyük vǝ
kiçik kontrollar, fabrik kontrolları, sü-
vari vǝ piyada yasavullar. 

Qeyd: Aksiz nazirlǝri nǝzarǝtçilǝrin
müavinlǝri ǝvǝzinǝ tǝyin olunurlar vǝ
axırıncıların ixtiyaratı bütün nazirǝ ke-
çir. 

6) Mahal nǝzarǝtçilǝri, müavinlǝri
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vǝ baxıçılar qulluqları lǝğv edilir. 
7) Aksiz müdirlǝri, müfǝttişlǝr, vǝkil-

konsullar qulluğa ancaq Maliyyǝ naziri
tǝrǝfindǝn tǝyin olunub vǝ ya qulluq-
dan kǝnar edilirlǝr. Yerdǝ qalan mǝ-
murları aksiz işlǝrinin müdiri tǝyin edib
yainki qulluqdan kǝnar edir vǝ bu ba-
rǝdǝ Maliyyǝ Nǝzarǝtinǝ mǝlum edir. 

8) 5-ci maddǝdǝ göstǝrilǝn mǝmur
hamısı hökumǝt mǝmurları hesab olu-
nub vǝ pensiya qanunu üzrǝ pensiya
almağa da ixtiyarları vardır. 

9) Tiflisdǝki aksiz idarǝsindǝ Azǝr-
baycana tǝǝllüq [aid] olan işlǝr hamısı
gǝrǝk ayrılıb Azǝrbaycan Aksiz İdarǝ-
sinǝ verilsin. 

10) Mǝmurların maaşı vǝ onların
ǝdǝdi hǝr aksiz idarǝsindǝ gǝrǝk xü-
susi siyahıda göstǝrilsin ki, hǝman
siyahını da Azǝrbaycan Hökumǝti tǝs-
diq etsin. 

Azǝrbaycan Hökumǝtindǝn qeyri
mǝmlǝkǝtlǝrǝ köçüb vǝ orada mü-
vǝqqǝti yaşayacaq şǝxslǝrin ǝşyala-
rını Azǝrbaycan Hökumǝtindǝn keçir-
mǝyin tǝrzi 

1) Azǝrbaycan Hökumǝtindǝ yaşa-
yıb, sonra qeyri mǝmlǝkǝtǝ müvǝqqǝ-
ti olmaq üçün köçmǝk istǝyǝn şǝxs
özüylǝ gömrüksüz gömrük hesabı ilǝ
750 manatlıq, külfǝt isǝ 1350 manatlıq
ev ǝşyası aparmağa ixtiyarı vardır. 

2) Aparılan ev ǝşyaları gǝrǝk işlǝn-
miş ola, çünki qeyri mal aparmağa
öylǝ ixtiyar verilmir. 

3) Gömrüksüz aparılacaq şeylǝr
barǝsindǝ ǝrizǝ Ticarǝt vǝ Sǝnaye
nazirinǝ verilir. 

4) Ərizǝ ilǝ bǝrabǝr, aparılacaq ǝş-
yanın siyahısını divanxana tǝsdiq et-
dikdǝn sonra ki, doğrudan da ǝşya ge-
dǝnǝ tǝǝllüqdür [mǝxsusdur] vǝ evdǝ
işlǝnir, verilir. 

5) Gömrükxana isǝ hǝman gedǝn
ev ǝşyalarını tǝhqiq edib, yuxarıda
denilǝn qiymǝt üzrǝ gömrüksüz qeyri
mǝmlǝkǝtǝ buraxılır. 

Neft mǝdǝnlǝrinin sahiblǝrinǝ ve-
rilmǝk qanunu 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Vükǝla
Şurasının [Nazirlǝr Kabinetinin] qǝrardadı

1) Bakı quberniyası dairǝsindǝ mǝ-
dǝnlǝrin vǝ bunlara mütǝǝlliq [mǝxsus]
ǝmlak vǝ ticarǝt donanmasının milli-
lǝşmǝsi vǝ idarǝsi barǝsindǝ sabiq
Xalq Komissarları Şurası tǝrǝfindǝn ve-
rilmiş qanun vǝ fǝrmanlar fǝsx olunur. 

2) Mǝdǝnlǝrǝ, zavodlara, vaporlara
vǝ bunlara mǝxsus ǝmlaka malik ol-
maq vǝ idarǝ etmǝk haqqı, bunlardakı
neft ehtiyatının vǝ mǝhsulatının miq-
darı tǝyin edildikdǝn sonra, sahiblǝri-
nǝ vǝ yaxud müvǝkkillǝrinǝ verilǝcǝkdir.

3) Hamı firma sahiblǝri vǝ müdir-
lǝri, idarǝsindǝ olan neftin vǝ neft
mǝhsulatının miqdarı barǝsindǝ Tica-
rǝt vǝ Sǝna’ǝt Nǝzarǝtinǝ mǝlumat
vermǝlidir. 

Qeyd: Yuxarıda zikr olunan mǝlu-
matı düz vermǝyǝnlǝr vǝ yaxud boyun
qaçıranlar hökumǝt ǝksinǝ fǝaliyyǝtdǝ
bulunmaqda müttǝhim edilib, divani-
hǝrb qanunu mövcibincǝ [hǝrbi mǝhkǝ-
mǝ qanununa uyğun olaraq] cǝzalana-
caqlardır. 

4) Firmalarda mövcud olan neft
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

çörǝk 
pǝnir 
yağ 
qǝnd 
çay 
balıq kürüsü 
meyvǝcat 
yemiş vǝ göyǝrti 
yumurta
şǝrab vǝ sair mǝşrubat 

5
1
1
1

1/8
1

10
10
10
1

girvǝnkǝyǝdǝk
˶ ˶ ˶
˶ ˶ ˶
˶ ˶ ˶
˶ ˶ ˶
˶ ˶ ˶
˶ ˶ ˶
˶ ˶ ˶

dǝnǝyǝdǝk 
butılka 

ehtiyatı vǝ neft mǝhsulatı hökumǝt
tǝrǝfindǝn bu barǝdǝ xüsusi qanun
verilǝnǝdǝk sahiblǝrinǝ vǝ müdirlǝri-
nǝ tapşırılıb, hökumǝtin ixtiyarında
qalmalıdır. Firma sahiblǝrinǝ vǝ mü-
dirlǝrinǝ, Ticarǝt vǝ Sǝna’ǝt nazirin-
dǝn icazǝsiz bu şeylǝri nǝql etdirmǝk
mǝn [qadağan] edilir. 

5) Bu qanunun hǝyata tǝtbiq edil-
mǝsi Ticarǝt vǝ Sǝna’ǝt nazirinǝ mü-
hǝvvǝl olunur [tapşırılır]. 

* * * 
Temmuzun 9-da 1918-ci [ildǝ] Ər-

zaq naziri tǝrǝfindǝn verilǝn qanun
mövcibincǝ [qanuna görǝ], icazǝsiz vǝ
şǝhadǝtnamǝsiz aşağıda göstǝrilǝn
miqdarda Azǝrbaycan Hökumǝti daxi-
lindǝn ǝrzaq dışarı çıxarmaq olar: 

Katib: Bortsov.

NÖVBƏTİ 
MƏSƏLƏLƏRİMİZ

İştǝ, ǝsrlǝrcǝ Rusiyada vǝ baxüsus
Qafqaziyada hökmfǝrma olan zülm vǝ
istibdad Qafqaziya türklǝrini ruhǝn ǝz-
miş vǝ vǝtǝnlǝrinǝ qarşı hissiz burax-
mışdı. Fǝqǝt bu gün ǝzilmiş, adǝta
ölmüş olan o ruhlar dirilmǝyǝ vǝ uca-

lara çıxmağa başlamışdır. Hǝtta o za-
manlar Rusiya istibdadı o dǝrǝcǝyǝ
gǝlmişdi ki, Qafqaziya islamlarına bir
taqım dövlǝt mǝktǝblǝrindǝ yer ver-
mǝzdi. 

Zatǝn bizim Qafqaziyalılarda mül-
kiyyǝ mǝmuru, daha doğrusu adi rus
çinovniki olmaq arzusu çox olduğun-
dan, bu yerlǝrdǝ adamlarımızın olma-
ması gözǝ çarpmırdısa, ǝsgǝrlik mǝsǝ-
lǝsindǝ gizli mǝtlǝblǝr tamamilǝ mey-
dana çıxırdı. Zatǝn bizlǝrǝ daima şüb-
hǝli baxan Çar hökumǝti bu dǝfǝ biz-
lǝrdǝn ǝsgǝr tutmamasıyla Zaqafqa-
ziya türklǝrini bir növ xoşnud [mǝm-
nun] etmişdi. Lakin ǝsgǝrlik böyük bir
vǝzifǝ olduğundan, bizi bundan bir az
kǝnarda saxlayırdılar. Fǝqǝt artıq Niko-
layların dövrü keçdi, bir inqilab, bir ix-
tilal aşdı. Qafqaziya türklǝri kǝndi qan
qardaşları kömǝyi ilǝ azad vǝ müstǝqil
olmağa başladı. Bu ana qǝdǝr ǝzilmǝk-
dǝ olan ruhumuz artıq o ǝzilmǝk-
lǝrdǝn xilas oldu. Bu gün “vǝhşi” deyǝ
ǝsgǝrliyǝ almamaqla bizi tǝhqir edǝ-
cǝk bir kimsǝ qalmadı. Bilǝks, Orduyi-
müzǝffǝri-islam [qalib müsǝlman ordu-
su] komandanlığı Qafqaziya qardaş-
larını vǝtǝn üçün ibrazi-himmǝt etmǝ-
yǝ [sǝy göstǝrmǝyǝ] dǝvǝt edir. Bu gün
ali bir vǝzifǝ ilǝ müvǝzzǝf olub [ali bir
vǝzifǝni çiyninǝ alıb], qǝhrǝmanlıqlar
göstǝrmǝk zamanı gǝlmiş. Mazidǝ
[keçmişdǝ] ǝsgǝrlikdǝn qaçmaq üçün
İran pasportu (tǝzkirǝsi) çıxaran, sin-
lǝrini [yaşlarını] azaltmağa tǝlaş edǝn-
lǝr bu gün artıq bizim miyanımızda
[aramızda] olmasın gǝrǝk. Hǝpimiz yek-
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vücud olaraq kǝndi mövcudiyyǝti-mil-
liyyǝmizi, kǝndi irzü namusumuzu mü-
dafiǝyǝ qiyam edǝlim [müdafiǝ etmǝk
üçün ayağa qalxaq]. Binaileyh dövlǝt
tǝşkil etmǝk üçün lazım olan bir şey
varsa, o da qüvvǝ, qüvvǝ, yenǝ dǝ
qüvvǝdir. 

İştǝ o qüvvǝ dǝ ǝbnayi-vǝtǝnin [vǝ-
tǝn oğullarının] fǝdakarlığından asılıdır.
Azǝrbaycanın hökumǝt idarǝsi tǝşkil
olduğu zamanda dürlü yerlǝrdǝn gǝlǝ-
cǝk bir seyyiǝnin [yamanlığın] qarşısını
almaqla, bu cahanşümul bir müharibǝ
zamanında sǝfǝrbǝrlik halına gǝlmǝli-
dir [sǝfǝrbǝrlik halına gǝlmǝliyik].  

Birinci mǝsǝlǝmiz böylǝ. 
Əsgǝrlik bizǝ nǝ qǝdǝr lazım isǝ,

elǝ dǝ atidǝ [gǝlǝcǝkdǝ] bizǝ lazım ola-
caq ticarǝt vǝ sǝnaye müǝssisǝlǝrindǝ
mövqe tutacaq bu gün artıq gǝnclǝri
hazırlamaq icab edir. Hazır[da] dǝmir-
yolları, elektrik istasyonu (işıq), tele-
qraf, telefon vǝ kǝzalik [elǝcǝ dǝ] bir
çox mühim işlǝr qeyri-islamlar [müsǝl-
man olmayanlar] ilǝ mǝmludur [dolu-
dur]. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti sǝfǝr-
bǝrlik elan etdikdǝn sonra bir az mǝlu-
matlıları Türüq vǝ Mǝabir Nǝzarǝti
[Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi] tǝrǝfindǝn
dǝmiryollarda makinaçılıq vǝ mövqif-
lǝrǝ [stansiyalara] lazım olan yerlǝrǝ
cǝlb etmǝlidir. Habelǝ avtomobil tǝ-
miratı vǝ başqa ǝmǝliyyatxanalarda
hǝp gǝnclǝrimizi müvǝzzǝf etmǝlidir
[gǝnclǝrimizǝ vǝzifǝ tapşırılmalıdır]. 

İşbu tǝrzlǝ bir qaç yüz min orduya
malik Azǝrbaycan Hökumǝti hǝr bir
vadidǝ işlǝyǝcǝk ǝşxası [adamları] da

yetirmiş olar ki, bugünkü makina vǝ
mǝdǝniyyǝtlǝr münaqişǝsindǝ biz dǝ
ǝli boş qalmarız. 

Bunların ümumisi intizam vǝ itaǝt
ilǝ olacağından, ǝsgǝrlikdǝn ürkmüş
bir taqım gǝnclǝrimiz var qüvvǝ ilǝ
yekdigǝrlǝrini [bir-birlǝrini] vǝtǝnǝ,
dövlǝtǝ müavinǝt [yardım] üçün tǝşviq
etmǝklǝ olar. Türklüyü vǝ onun ruhi-
pakini daha da ucalara qaldırmaq
üçün yeni tǝsis edilǝn Hökumǝti-Cüm-
huriyyǝmizǝ itaǝt etmǝlidir. 

Haydı, gǝnclǝr, atini [gǝlǝcǝyi] tǝ-
min etmǝk üçün hökumǝt ǝmrlǝrini
dinlǝyiniz. O da ümumun sǝadǝti üçün
tǝşǝbbüsǝ başlamışdır. 

H. Hǝnǝfi 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Gürcü Teleqraf Acentǝsindǝn 
Poti – 26 eylül. Dün Ukraynaya gǝ-

lǝn alman nǝqliyyat vaporu ilǝ birinci
dǝfǝ olaraq 114 min put miqdarında
Ukrayna buğdası gǝtirildi. Bu buğda al-
manlar tǝrǝfindǝn Gürcüstanın Şǝhǝr-
lǝr İttifaqı üçün alınıb, tǝnbǝki ilǝ ǝvǝz
edilǝcǝkdir. Bu buğda, kisǝlǝr hazır edil-
dikdǝn sonra, Tiflisǝ göndǝrilǝcǝkdir. 

Sofiya – 26 eylül. Hökumǝt bloku
firqǝlǝri tǝrǝfindǝn bu mǝzmunda bir
nota nǝşr edilmişdir: “Hökumǝt bloku
firqǝlǝrinin rizasıyla Bolqariya Höku-
mǝti eylülün 26-da saat 5-dǝ düşmǝ-
nǝ rǝsmi surǝtdǝ mütarikǝ [atǝşkǝs]
tǝklif etmişdir.”
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TÜRKİYƏDƏ

Daxiliyyǝ naziri-cǝdidinin [tǝzǝ Da-
xili İşlǝr nazirinin] ǝmri 

Daxiliyyǝ naziri-cǝdidi Canbulat
bǝy vali vǝ mütǝsǝrriflǝrǝ teleqraf ilǝ
xǝbǝr vermişdir ki, bilümum ǝhalinin
malı, hǝyat vǝ namusunun vǝqayǝsi
[qorunması] hökumǝtin vǝzaifi-ǝsasiy-
yǝsindǝn [ǝsas vǝzifǝlǝrindǝn] olduğu
üçün hǝrǝkati-nalayiqǝdǝ [nalayiq hǝ-
rǝkǝtlǝrdǝ] bulunanlar mücazata [cǝza-
ya] düçar olacaqlardır. 

Türk Ocağında intixabat [seçkilǝ-
rin] nǝticǝlǝri 

Türk Ocağından: 
Konqre intixabatının nǝticǝsindǝ

müxtǝlif heyǝtlǝri tǝşkil edǝn zǝvatın
[şǝxslǝrin] isimlǝrini vǝ aldıqları rǝyin
[sǝsin] miqdarını aşağıya qeyd ediriz: 

İdarǝ heyǝti: Hǝmdullah Sübhi bǝy
132, Mǝhmǝd Əmin bǝy 123, Doktor
Hǝsǝn Fǝrid bǝy 112, Nüzhǝt Sabit
bǝy 68, Darülmüǝllimin müdiri Sǝrvǝt
bǝy 65, Xalidǝ Ədib xanım 63, İlyas
Raqib bǝy 61. İdarǝ heyǝti ilk ictiması-
nı [yığıncağını] ǝqd etmiş [keçirmiş] vǝ
Mǝhmǝd Əmin bǝy rǝyasǝtǝ, Hǝm-
dullah Sübhi bǝy kitabǝtǝ [katibliyǝ],
Doktor Hǝsǝn Fǝrid bǝy mühasibǝyǝ
vǝ Sǝrvǝt bǝy dǝ mürǝxxǝsi-mǝsulluğa
[mǝsul nümayǝndǝliyǝ] intixab olun-
muşdur. 

Hǝrs [mǝdǝniyyǝt] heyǝti: Ziya Gök-
alp bǝy 141, Hüseyinzadǝ Əli bǝy 112,
Hǝmdullah Sübhi bǝy 111, Ağaoğlu
Əhmǝd bǝy 105, Xalidǝ xanım 103,

Köprülüzadǝ Fuad bǝy 102, Nǝcib Asim
bǝy 94, Mǝhmǝd Əmin bǝy 80, Halim
Sabit bǝy 71, Vǝlǝd Çǝlǝbi ǝfǝndi 68. 

Heysiyyǝt divanı: Kazım Nami bǝy
65, Ziya Gökalp bǝy 59, Vǝliyüddin bǝy
52, Əhmǝd Fǝrid bǝy 49, Sadǝddin
bǝy 40. 

Müraqibǝ [nǝzarǝt] heyǝti: Sadǝd-
din bǝy 91, Əmin Ali bǝy 66, Müfid
Nǝcdǝt bǝy 63 intixab edilmişdir. 

KRIM TƏZYİQ EDİLİR

İstanbulda nǝşr edilǝn “Zaman”
qǝzetǝsindǝ oxuduq: 

Krım haqqında istehsal etdiyimiz
mǝlumat mǝǝttǝǝssüf heç dǝ şayani-
mǝmnuniyyǝt deyildir. Krımdaki yeni
vǝziyyǝt Krım müsǝlmanlarını istiqbal-
ları, istiqlalları haqqında ǝndişǝlǝrǝ
düşürǝcǝk bir şǝkil almışdır. Krımlılar
bir çox ǝsbab [sǝbǝblǝr] vǝ ǝvamil
[amillǝr] tǝhtindǝ [altında] olaraq ǝhva-
li-hazirǝyǝ [hazırkı vǝziyyǝtǝ] qarşı bö-
yük bir mǝmnuniyyǝtsizlik izhar edir-
lǝr [göstǝrirlǝr]. Fǝqǝt bütün bunlar
kafi deyilmiş kimi, bir müddǝtdǝn bǝri
Ukrayna da Krım üzǝrindǝ doğrudan-
doğruya icrayi-tǝzyiq etmǝyǝ başla-
mış. Krımlıları Ukraynaya ǝsir qalmağa
nǝhayǝt razı etmǝk üzrǝ Krıma hǝr
dürlü zǝxirǝ [taxıl] vǝ mǝkulat [ǝrzaq]
ixracını mǝn [qadağan] eylǝmişdir. Bu-
na bir çarǝ bulmaq, vǝziyyǝtlǝri eti-
barilǝ vǝzifǝlǝri olanlar da büsbütün
başqa bir yol tǝqib etmişlǝrdir. Krımda
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son vǝziyyǝtlǝrin tǝhǝddüsündǝn [mey-
dana gǝlmǝsindǝn] ǝvvǝl epeycǝ [xeyli]
zǝxirǝ vardı. Yerli tüccar [tacirlǝr] ǝlin-
dǝki bir çox böyük depolarda xeyli
mǝkulat vǝ sairǝ bulunur idi. Almanlar
Krımlıları bolşevik zülmündǝn qurtar-
maq üzrǝ şibhi-cǝzirǝyǝ [yarımadaya]
daxil olunca, mövcud zǝxair [taxıllar] vǝ
mǝkulat müxtǝlif surǝtlǝrlǝ yerlilǝrin
ǝlindǝn çıxmışdır. Bunların qismǝn
hökumǝt malı olması doğrudan-doğ-
ruya müsadirǝlǝrini intac etmiş [müsa-
dirǝlǝri ilǝ nǝticǝlǝnmiş], tüccar ǝlindǝ-
kilǝr dǝ günün birindǝ Ukraynanın
Krımı ac buraxmasına meydan verǝ
bilǝcǝyini tǝxmin edǝmmǝyǝn sahib-
lǝrinin ǝlindǝn ucuz fiatlarla alınaraq
başqa tǝrǝflǝrǝ nǝql edilmişdir. Bu
sǝbǝblǝr dolayısıyla Krım bu gün pǝk
müşkül bir vǝziyyǝtdǝ bulunmaqda vǝ
oradakı qardaşlarımız da buna mü-
masil [oxşar] ǝsbab vǝ ǝvamil hǝsǝbilǝ
[sǝbǝbindǝn] vǝziyyǝti-hazirǝyǝ qarşı
ǝdǝmi-mǝmnuniyyǝt [mǝmnuniyyǝtsiz-
lik] izhar eylǝmǝkdǝ vǝ mǝmlǝkǝtlǝrini
bir an ǝvvǝl bizzat [şǝxsǝn özlǝri] idarǝ
etmǝk imkanına müzǝffǝriyyǝtlǝrini
[nail olmaqlarını] tǝmǝnna [arzu] et-
mǝkdǝdir. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Dün Bakıda rus dilindǝ “Azǝrbay-
can” qǝzetǝsinin birinci nömrǝsi nǝşr
edildi. Cǝnabi-haqdan mǝzkur [adı çǝ-
kilǝn] qǝzetǝnin davamı üçün müvǝf-
fǝqiyyǝt dilǝriz. 

Bakı bolşevik mǝşahirinin [mǝş-
hur bolşeviklǝrinin] aqibǝti 

Hacı-Tǝrxandan Bakıya gǝlmiş sǝr-
nişinlǝrin dediklǝrindǝn böylǝ anlaşılır
ki, Bakı[nın] süqutu yavuqlaşdığı za-
man bir paraxodla Bakı bolşeviklǝrinin
mǝşahiri [mǝşhurları] Bakıdan fǝrar
edib Krasnovodsk şǝhǝrinǝ ümid bağ-
lamışlar. Bu şǝhǝrin komitǝ ǝsgǝrlǝri
ǝhvaldan müxbir [xǝbǝrdar] olub, dǝr-
hal sǝrnişinlǝri ǝhatǝ edǝrǝk, mǝşa-
hirdǝn Qafqaz Fövqǝladǝ vǝkili Stepan
Şaumyan, böyük oğlu Suren, Bakı Şura
rǝisi Caparidze, komissar Şeboldayev,
Mǝşhǝdi bǝy Əzizbǝyov, Korqanov vǝ
bir dǝ iki nǝfǝr şǝxslǝri namǝlum
bolşeviklǝri hǝbs edib dǝ, saldatlar
sǝflǝri arasından keçirib, sonra onlara
tǝklif etmişlǝr ki, özlǝrinǝ qǝbir qaz-
sınlar. Bǝ’dǝhu [ondan sonra] saldatlar
mǝhbusları sǝflǝrǝ düzüb, atǝş ilǝ qǝtl
etmişlǝr. Vǝ bu minval ilǝ Bakı bolşe-
viklǝr mǝşahirinin ǝn yeganǝ aqibǝt-
lǝri südur etmişdir [gerçǝklǝşmişdir]. 

Natarius Arjanixanın hǝbsi 
Babayevanın 4 milyonluq evini 10

min manata Saqatelidzeyǝ rǝsmi nata-
rius ǝqdnamǝsi [müqavilǝsi] ilǝ satan
Arjanixa dört gün ǝvvǝl polis mǝmur-
ları tǝrǝfindǝn tövqif [hǝbs] edilǝrǝk
Polis müfǝttişi-ümumisi divanxanasına
tǝqdim edilmiş ikǝn, mǝzkur [adı çǝ-
kilǝn] Arjanixa divanxanada qaraqolun
kǝsrǝti-şüğlündǝn [çox mǝşğul olmasın-
dan] istifadǝ edǝrǝk fǝrar edibmiş. Sra-
ğa gün Arjanixa yenidǝn hǝbs edilib,
istintaq üçün Bǝhaǝddin ǝfǝndinin
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hüzuruna tǝqdim edildi. Əsnayi-istin-
taqda Xanım Babayevanı süngü vǝ
tüfǝnglǝr tǝhdidi ilǝ ǝqdnamǝni imza
etdirmǝk vǝq’ǝsini etiraf etmǝdisǝ dǝ,
lakin keyfiyyǝti-ǝqdnamǝ sentyabrın
17-dǝ vüqu bulduğu halda, ǝqdna-
mǝnin tarixini 31 avqust sǝbt [qeyd]
etmǝsinǝ heç bir sǝbǝb göstǝrǝ bil-
mǝdi. 

Bǝy ǝfǝndi bǝzi mǝlumat ǝxz edǝn-
dǝn sonra, xüsusi qaraqol tǝhti-nǝza-
rǝtindǝ [nǝzarǝti altında] tutulmaq şǝrti
ilǝ Arjanixanın hǝbs edilmǝsini ǝmr
buyurdu. 

Qaçqınların xahişi 
Mǝlum olduğu üzrǝ, qǝhrǝman

Türk Ordusu qǝlǝbǝ edǝrǝk Bakıya
yavuqlaşdıqca, müharibǝ cǝbhǝsinǝ
yavuq mǝhǝllǝrdǝn ǝhali fǝrar edib,
Bakıya hicrǝt edirdilǝr. 

Bu son zamanlarda Bakıda on
minlǝrlǝ qaçqınların toplanması mü-
hǝqqǝq [şübhǝsiz] idi. Bu axırkı müha-
ribǝdǝ 2 mindǝn ziyadǝ malakan qaç-
qınları Bakıya gǝlmişlǝr. 

İmdi hǝr yerdǝ sǝlamǝti-ümumiy-
yǝ [ictimai tǝhlükǝsizlik] bǝrpa edilib,
hǝyat öz sabiqki adǝti rǝngini alma-
ğından dolayı, Bakıdakı qaçqınlar imdi
öz vǝtǝnlǝrinǝ övdǝt etmǝk [qayıtmaq]
istǝmişlǝr. Vǝ bu mǝqsǝd ilǝ qaçqın-
lardan bir heyǝti-vükǝla [nümayǝndǝ
heyǝti] ǝrizǝ ilǝ Bakı qubernatoruna
rücu [müraciǝt] edib, müsaidǝ istǝ-
mişlǝr. Bakı qubernatoru mǝzkur ǝri-
zǝni Daxiliyyǝ nazirinin rǝy vǝ ǝmrinǝ
hǝvalǝ etmişdir. 

Ətraf vilayǝtlǝr ilǝ müxabǝrat [xǝ-
bǝrlǝşmǝ]

Necǝ ki mǝlumdur, Bakıdan qaç-
mış hǝrbi paraxodlar bir çox ticarǝti
paraxodlar ilǝ Bakı bargahının [limanı-
nın] qarşısında durub da Bakıya gǝlǝn
sǝrnişin paraxodlarını tövqif [hǝbs]
edirdi. Bu gün beş gün tamamdır ki,
hǝr gündǝ bir paraxod “Qafqaz-Mer-
kuri” körpüsünǝ gǝlib sǝrnişinlǝri bu-
raxır. Bu minval ilǝ Ənzǝlidǝn vǝ Lǝn-
kǝrandan vǝ Hacı-Tǝrxandan hǝr gün
bir paraxod gǝlib Bakıya çıxır. Sǝrni-
şinlǝrin dediklǝrinǝ görǝ, Nargin cǝzi-
rǝsi [adası] qarşısında bir çox sǝrnişin
paraxodları toplanmışdır. Hǝr para-
xodda 2-3 min sǝrnişinlǝr olduğu hal-
da, bunların cümlǝsi aclıq bǝlasına
mübtǝladırlar. 

Sǝrnişinlǝrin arasında bir çox müsri
[yoluxucu] xǝstǝliklǝr, baxüsus tif (yata-
laq) kimi mǝrǝzlǝr müşahidǝ olunur.
Hǝr paraxodda gündǝ 20-30 nǝfǝrǝ
kimi insan tǝlǝf olur. Biçeraxovun nü-
mayǝndǝsi Voskresenski sǝrnişinlǝri
Bakıya gǝlmǝkdǝn mǝn [qadağan] et-
mǝk istǝyir. Lakin sǝrnişinlǝr bir sǝslǝ
“Türklǝr bizǝ nǝ edǝcǝklǝrsǝ etsinlǝr,
fǝqǝt bizi vǝtǝnimizǝ buraxın!..” deyǝ
tǝlǝb edirlǝr. Voskresenski Bakıya
gǝlǝnlǝrin bütün ǝrzaq vǝ pürqiymǝt
[qiymǝtli] ǝşyalarını zǝbt edir. Bu gün
paraxodlarda minlǝrcǝ ǝhali var ki,
Bakıya gǝlmǝlǝrindǝ sǝbirsizlik göstǝ-
rirlǝr. Voskresenski sǝrnişinlǝrin erkǝk-
lǝrini başqa bir paraxoda alıb, çocuq
vǝ qadınları buraxır. 

Lǝnkǝrandan gǝlmiş sǝrnişinlǝr
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söylǝyirlǝr ki, mǝhǝlli [yerli] sosialist
hökumǝti yerli ǝhalini Sarı adasına kö-
çürmǝk istǝmişdir. Lakin ǝhali bir sǝslǝ
bunların tǝlǝblǝrini rǝdd etmişlǝr. Ər-
zaq cǝhǝtincǝ buralarda firavanlıqdır.
Lakin qǝnd, çay, neft vǝ manufaktur
cǝhǝtincǝ ehtiyac çoxdur. 

Dǝrbǝnd vǝ Xaçmaz yolunun açıl-
ması 

Dün Bakı mövqifinǝ [stansiyasına]
Dǝrbǝnddǝn gǝlmiş bir qatar varid ol-
du. Qatarda bir çox miniklǝr vǝ ticarǝt
üçün ǝmtǝǝ mövcud idi. 

Söylǝndiyinǝ görǝ, Xaçmaz vǝ Dǝr-
bǝndǝ kimi dǝmiryol müxabǝratı [ǝla-
qǝsi] açılmışdır. 

* * * 
– Srağa gün Qafqaziya Müsǝlman

Ordusu Baş Komandanı Nuri paşa hǝz-
rǝtlǝri Bakıya varid olmuşdur. 

* * * 
– Yusif İzzǝt paşa Dağıstan Höku-

mǝti Sǝdri Ə. Çermoyev ilǝ bǝrabǝr
Bakıya gǝlmişdir. 

* * * 
– Maliyyǝ Nǝzarǝti tǝrǝfindǝn Şǝhǝr

İdarǝsi mǝmurlarına mǝvacib vermǝk
üçün milyon yarım pul buraxılmışdır. 

* * * 
– Eşitdiyimizǝ görǝ, Azǝrbaycan ta-

cirlǝri tǝrǝfindǝn Ukraynada çoxlu
qǝnd alınıb neft ilǝ ǝvǝz edilǝcǝkdir. 

* * * 
– Tǝşrini-ǝvvǝlin [oktyabrın] 7-dǝn

Ədliyyǝ Nǝzarǝti “Metropol” meh-
manxanasından Babayevin dǝniz kǝ-
narındakı mülkünǝ köçür. 

Gürcü heyǝti 
Bu günlǝrdǝ Bakıya general knyaz

Maqalov başda olmaqla bǝrabǝr gür-
cü heyǝti gǝlmişdir. Bu heyǝtǝ daxil
olanlar bunlardır: 

Knyaz Dadiani, Djaqeli, Andranikov,
Xoştariya, İosilyani, Mamulaşvili vǝ
general Mikaladze. 

Knyaz Maqalov bizim müxbir ilǝ
görüşdükdǝ demişdir ki: 

Bakıya gǝlmǝkdǝ bizim heyǝtin
ümdǝ mǝqsǝdi vǝtǝnlǝrinǝ qayıdan
gürcülǝrǝ müavinǝtdǝ [yardımda] bu-
lunub, Gürcüstana neft göndǝrmǝk
qanununu intizama salmaqdır. 

Azǝrbaycan Hökumǝti bizi kamali-
mǝmnuniyyǝtlǝ qǝbul edib, tezliklǝ
mǝqsǝdlǝrimizǝ müvǝffǝq olacağımızı
arzu etmişdir. 

Bakıda yaşayan gürcülǝrin çox his-
sǝsi mart vǝ iyul hadisǝsi ǝsnasında
maddǝtǝn zǝrǝr görmüşlǝr. Hal-hazır-
da burada yaşayan gürcülǝrin hǝyat
vǝ ǝmlakı Azǝrbaycan Hökumǝti tǝrǝ-
findǝn tǝmin edilmişdir. Bu günlǝrdǝ
vǝzifǝmizi ifa edib, Tiflisǝ gedǝcǝyiz.
Azǝrbaycan Hökumǝti cǝnbindǝ [nǝz-
dindǝ] Gürcüstan Cümhuriyyǝti tǝrǝfin-
dǝn siyasi mǝmurluqla N. İ. Kartsivad-
ze tǝyin edilib, bu yaxında Bakıya
gǝlǝcǝkdir. 

Mǝn vǝ mǝnim heyǝtim Azǝrbay-
can Hökumǝti sifǝtindǝ [şǝxsindǝ] hamı
Azǝrbaycan türklǝrini Bakının alın-
ması vǝ yeni müstǝqil hökumǝt tǝşkili
ilǝ tǝbrik edib, gǝlǝcǝkdǝ dǝxi dostanǝ
bir ǝlaqǝdǝ olmamızı arzu ediriz. Azǝr-
baycan Hökumǝti bundan belǝ qom-
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şusu Gürcüstan Hökumǝti ilǝ dostanǝ
ǝlaqǝdǝ olacağını hökumǝtimizǝ mǝ-
lum etmişdir. 

Müftü ǝfǝndi hǝzrǝtlǝri Bakıda 
Şanlı Türk Ordusu Bakını fǝth et-

dikdǝn sonra, Gǝncǝdǝ bulunan Azǝr-
baycan Hökumǝtinin heyǝti-vükǝlası
[Nazirlǝr Kabineti] vǝ onların nǝzarǝtlǝri
[nazirliklǝri] Bakıya nǝql edildiyi xǝbǝr
verilmişdi. Fǝqǝt o zaman babi-mǝşi-
xǝtin [Şeyxülislamlıq İdarǝsinin] Bakıya
köçürüldüyü vǝ rǝisi-ruhanimiz olan
müftü Mustafa Əfǝndi hǝzrǝtlǝrinin
Bakıya gǝldiyi yazılmışdı. 

İştǝ, qǝzetǝmizin bu gün aldığı mǝ-
lumata nǝzǝrǝn, müftü ǝfǝndi hǝzrǝt-
lǝri heyǝti-vükǝla ilǝ bǝrabǝr Bakıya
tǝşrif etmiş vǝ o gündǝn bǝri tǝhti-
idarǝlǝrindǝ [idarǝsi altında] bulunan
babi-mǝşixǝtdǝ fǝaliyyǝtǝ başlamışdır. 

HADİSAT 

On min manat pul tǝlǝb etmǝk üçün
Armyanski vǝ Karantinni küçǝlǝrin

küncündǝ Sǝlimovun evindǝ bulunan
mühǝndis Xudabaşyan Polis müfǝttişi
Bǝhaǝddin bǝy ǝfǝndiyǝ telefonla xǝ-
bǝr verirlǝr ki, bir nǝfǝr yerli müsǝl-
manlardan “inzibati-ǝsgǝriyyǝ” [hǝrbi
polis] ǝlamǝtini qoluna taxıb da odaya
gǝlib, hǝbs tǝhdidi ilǝ on min rublǝ
para tǝlǝb edir. Müfǝttiş ǝfǝndi bila-
tǝxir [dǝrhal] ǝmr buyurar ki, Xudabaş-
yanın odasına qaraqol tǝyin edilsin.

Bir gün sonra mǝzkur [adı çǝkilǝn] şǝxs
Xudabaşyanın odasına hǝman tǝlǝb
ilǝ gǝlincǝ dǝrhal dǝrdǝst [hǝbs] edilǝr.
Mǝlum olar ki, bu xırsız Bakı ǝtrafında
Qala kǝndinin ǝhli Hacı Axundovdur
ki, inzibati-ǝsgǝri ǝlamǝtini taxıb da
xırsızlığa mǝşğul imiş. Xırsızın dǝrhal
qolları sarınıb da müfǝttiş bǝyin
avtomobilindǝ müdiriyyǝtǝ gǝtirildi.
Hacı Axundov Xudabaşyana tǝqdim
edilib dǝ cinayǝt tǝhqiq edincǝ, iş di-
vani-hǝrbǝ [hǝrbi mǝhkǝmǝyǝ] verilǝ-
cǝkdir. 

Daşnakların baydaqları 
Dün jandarma polis mǝmurları

tǝrǝfindǝn Müfǝttişliyǝ bir qaç tanǝ
daşnakların firqǝ baydaqlarını gǝtir-
mişlǝr. Baydaqlar miyanında [arasında]
firqǝnin ǝn mǝşhur banilǝrindǝn biri-
sinin fotoqrafisi dǝxi mövcuddur. 

ŞİMALİ QAFQAZİYA 
VÜKƏLA RƏİSİ ƏBDÜLMƏCİD BƏY
TAPA ÇERMOYEV İLƏ MÜSAHİBƏ

Bakıya üçüncü gün gǝlmiş Şimali
Qafqaziya Hökumǝtinin Rǝisi-Vükǝlası
[Baş Naziri] bir ayadǝk İstanbulda qal-
mış idi. Dün onu ziyarǝt etmǝk müm-
kün oldu. 

Müxbirimizǝ verdiyi birinci sualı: 
– Sizi maraqlandıran mǝsǝlǝ nǝdir?

– oldu. 
– Sizin İstanbul sǝfǝriniz ilǝ aldığı-

nız tǝsirat vǝ nǝticǝlǝr! 
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Əbdülmǝcid bǝy ǝfǝndi: 
– Mǝnim İstanbulda aldığım tǝsirat

çox gözǝl vǝ qayǝt kamil idi. – söylǝdi.
– Bunu da bu saat sizǝ bǝyan edǝcǝ-
yǝm. Fǝqǝt ilǝricǝ İstanbul ziyarǝtim-
dǝn vǝ bunun sǝbǝblǝrindǝn söylǝ-
mǝliyǝm. 

Rusiya ixtilal yanqısına mübtǝla
olduqda, bu hökumǝtǝ ümid bǝslǝmǝk
bir daha bimǝna bir şey olduğunu
anladıqda, Dağıstan vǝ Çeçen şuraları
qǝrardadı mövcibincǝ biz dǝ kǝndimi-
zǝ bir tǝriqi-nicat [nicat yolu] aramalı
idik. Mǝlum ki, ǝzǝlcǝ bizǝ ǝn yaxın
olan Azǝrbaycana müraciǝt etmǝk, ol-
mazsa düz-doğru İstanbulda Xǝlifǝ
hǝzrǝtlǝrinin hüzuri-şǝriflǝrinǝ kimi
getmǝli idik. 

İştǝ, böylǝ bir vǝzifǝ ilǝ mǝn dǝ İs-
tanbula getdim. Gǝrǝk Rǝisi-Vükǝla-
nın, gǝrǝk Xariciyyǝ nazirinin Mǝclisi-
Mǝbusanda kürsiyi-xitabǝtdǝ “kiçik
qardaşlarımızı hǝr bir bǝladan mǝhfuz
etmǝklǝ [qorumaqla] onlara daima
müavinǝtdǝ [yardımda] bulunmalıyız”
sözlǝriylǝ bizim sǝadǝtimizǝ çalışacaq-
ları işarǝlǝr, tǝkcǝ Qafqaziyanın deyil,
bütün islamın müttǝhid [birgǝ] vǝ müt-
tǝfiq yaşamasına vǝ onların tǝrǝqqi
yoluyla gedǝcǝklǝrinǝ ǝn parlaq bir
dǝlil idi. 

İstǝr “Şeyxüsseyf” Ənvǝr paşa hǝz-
rǝtlǝrinin, istǝr Tǝlǝt paşanın Qafqazi-
ya islamlarına olan şǝfqǝti-bǝradǝra-
nǝlǝri [qardaşcasına şǝfqǝtlǝri] mǝnǝ
böyük ümidlǝr verir. Bunu da qeyd et-
mǝliyǝm ki, hǝyatımda gördüyüm mǝ-
dǝni bir kişi varsa, o da Tǝlǝt paşadır. 

Bilümum [ümumiyyǝtlǝ] Türkiyǝ si-
yasiyyunundan [siyasi xadimlǝrindǝn]
hangisinǝ tǝsadüf etdiksǝ, hǝpsi Qaf-
qaziya islamlarının tǝrǝqqi vǝ tǝalisini
[ucalmasını] vǝ onların istiqlaliyyǝt üzrǝ
yaşamalarını arzu edirlǝrdi. Bu isǝ bir
taqım ǝşxasın Türkiyǝ kömǝyindǝ im-
perializm mǝqsǝdlǝri görmǝk istǝdiyi-
nǝ layiqli bir cavab olsun gǝrǝk. 

Hǝp türk vǝ islamların fǝqǝt kǝndi-
lǝrini müdafiǝ etmǝk, yekdigǝri ilǝ sıxı
bir ǝlaqǝdǝ olmaq fikrini Ənvǝr paşa
hǝzrǝtlǝri müsahibǝmiz ǝsnasında
dǝrmiyan etdi [ortaya qoydu]. Onun bir
fateh olduğu hǝr kǝscǝ tǝqdir edilmǝk-
lǝ bǝrabǝr, onu Napoleona müsavi tu-
turlar, sözlǝrimǝ – Əcǝba, mǝnim fǝth
etdiyim mǝmlǝkǝtlǝri onlar mǝnǝ
göstǝrmǝzmi? Qaliba [görünür ki] mǝn
bir müdafidǝn [müdafiǝçidǝn] maǝda
[özgǝ] bir kimsǝ deyilǝm. Mǝn fǝqǝt
islam ilǝ vǝtǝni müdafiǝ ilǝ uğraşdım.
Biz türklǝrin yürütdüyü siyasǝt fǝqǝt
bundan ibarǝtdir, ǝfǝndim! – dedi. 

Hala Şimali Qafqaziya Hökumǝti
yanında olacaq hǝrbi vǝ siyasi heyǝti-
nin baş mǝmuru Yusif İzzǝt paşa ǝfǝn-
dilǝri tǝyin olmuşdur. Şimali Qafqazi-
yanın (Dağıstan, Çeçen vǝ digǝrlǝri)
birinci müvǝrrixlǝrindǝn [tarixçilǝrin-
dǝn] olan şu ǝfǝndi Türkiyǝnin deyil,
bǝlkǝ Avropanın alimlǝrindǝn ǝdd [he-
sab] edilǝ bilǝr. Gümanımız budur ki,
bundan sonra Türkiyǝ ilǝ olan ǝlaqǝ-
miz bir az da sıxı olsun. Burada hǝdisi-
nǝbǝvidǝn [Peyğǝmbǝrin hǝdislǝrindǝn]
olan “Mǝğribdǝ bir islamın ayağına bir
tikan batarsa, mǝşriqi-zǝmindǝki digǝr
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islam hiss etmǝlidir” kǝlamı özünǝ zǝ-
min bulacaqdır. Bütün islam mǝmlǝ-
kǝtlǝri yekdigǝrini tǝqviyǝ edǝrǝk [güc-
lǝndirǝrǝk], tǝrǝqqiyi-ümum üçün çalış-
malıdırlar. 

Başqa hökumǝtlǝrǝ nisbǝtǝn bizim
siyasǝtimiz pǝk dostanǝ olacaqdır.
Bunun doğru olduğu birinci növbǝdǝ
gürcülǝrǝ isbat edildi. 

Onların siyasi mǝhfillǝrindǝ [dairǝ-
lǝrindǝ] hǝr tǝrǝfdǝn müsǝlmanlar ilǝ
ǝhatǝ edildiyini gördükdǝ, artıq dǝrǝcǝ
xǝtǝrnak olmuşlardı [qorxmuşdular].
Lakin get-gedǝ bu xǝtǝr yersiz olduğu
anlaşıldıqda, irǝliki politikalarını büs-
bütün mütǝğǝyyir etdilǝr [dǝyişdirdilǝr].
Ermǝnilǝrǝ gǝldikdǝ, onlara qarşı biz-
dǝ bir xüsumǝti-xüsusi [xüsusi bir ǝda-
vǝt] olammaz, mǝgǝrinki onların xǝsi-
manǝ [düşmǝncǝ] cǝnub siyasǝti vǝtǝ-
nimiz olan Şimali Qafqaziyada toxum
saçmamış ola. Burada bizim dağıstan-
lıların “Yaxında iyi qonşusu olmaq,
iraqda qardaşı olmaqdan ǝfzǝldir”
zǝrbülmǝsǝlini hǝqiqǝtlǝndirmiş ol-
maqla, inşallah cǝnubda qardaşları-
mıza, şimalda qonşu vǝ dostlarımıza
faydalı olarız ki, bu da doğrudan-
doğruya “Qafqaziya qafqazlılarındır”
şüarının türklǝr dimağında [zehnindǝ]
cǝrǝyan etdiyindǝn dolayı irǝli gǝlǝ-
cǝkdir. 

İştǝ, bunun üçün mǝnim Türkiyǝdǝ
aldığım tǝsirat qayǝt gözǝl vǝ kamil
idi.  – sözlǝri ilǝ Əbdülmǝcid bǝy Tapa
Çermoyev sözlǝri xitam-pǝzir oldu
[sona çatdı]. 

M. H.

TÜRKCƏ BİLMƏYƏN
TƏLƏBƏLƏRİMİZ

Bir tǝrǝfdǝn Rusiya Hökumǝti-sabi-
qǝsinin [keçmiş Rusiya Hökumǝtinin]
müsǝlmanlar haqqında tǝqib etdiyi
ruslaşdırmaq politikası, digǝr tǝrǝfdǝn
babalarımızın türkcǝyǝ olan ǝdǝmi-
rǝğbǝt vǝ ǝhǝmiyyǝti [rǝğbǝtlǝrinin
olmaması vǝ ǝhǝmiyyǝt vermǝmǝlǝri] bu
gün minlǝrcǝ tǝlǝbǝmizin ana dilindǝn
mǝhrum olmasına vǝ onların adǝta
millǝt vǝ milliyyǝtlǝrinǝ qarşı biganǝ
qalmalarına badi [sǝbǝb] olmuşdur. Bu
gün artıq bu kimi zavallılar hökumǝti-
sabiqǝnin irǝli sürdüyü mǝzkur [hǝmin]
politikanı vǝ babalarının türkcǝyǝ
olmuş ǝdǝmi-rǝğbǝtlǝrini vǝ ǝlǝlxüsus
bu gün türkcǝnin lüzumunu anlamış-
lar. Odur ki, zavallı tǝlǝbǝlǝrimiz önü-
nǝ gǝlǝnlǝrǝ bizim halımız nǝ olacaq
kimi acı-acı suallar vermǝklǝ kǝndi-
lǝrinǝ bir çarǝ arayırlar... 

Acınacaq bir hal deyilmi? Şübhǝsiz
ki, acınacaq vǝ tǝǝssüf edilǝcǝk bir
haldır. 

Nasıl bu hala acınılmasın vǝ tǝǝs-
süf edilmǝsin ki, sǝnǝlǝrcǝ ömürlǝrini
rus edadilǝrindǝ keçirǝn tǝlǝbǝlǝrimiz,
bu gün görmüş olduqları tǝhsili irǝli
sürmǝk vǝ aldıqları mǝlumatı genişlǝt-
mǝk vǝ bu sayǝdǝ istiqballarını tǝmin
etmǝk üçün bir darülfünun [univer-
sitet] bulammırlar?

Şimdi böylǝlǝrinǝ “Haydı, yavrum,
İstanbula gediniz dǝ, orada bulunan
darülfünunlara giriniz” desǝk, türkcǝ
bilmǝdiklǝrindǝn oralara da girǝmmǝ-



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

130130

yǝcǝklǝr. 
Şimdi bu zavallılar nǝ yapsınlar?

Əgǝr yenǝ Rusiya darülfünunlarına
getsǝlǝr, onda yenǝ ǝski hamam, ǝski
tas misalınca amali-milliyyǝ vǝ vǝtǝ-
niyyǝmizcǝ müvafiq olmayacaq. Daha
doğrusu, yurdumuzu milli bir ruhda
ziyalandırıcı münǝvvǝr fikirli gǝnclǝ-
rimiz yetişǝmmǝyǝcǝkdir. 

Binaileyh [ona görǝ], Maarif Nǝza-
rǝti gǝrǝk hǝr halda acınacaq vǝ tǝǝs-
süf edilǝcǝk mǝsǝlǝni nǝzǝrdǝn dur
[uzaq] tutmasın vǝ bu yolda lazım gǝ-
lǝn tǝşǝbbüslǝrdǝ bulunsun vǝ bu ki-
mi vǝrteyi-heyrǝt vǝ sǝfalǝtdǝ [heyrǝt
vǝ sǝfalǝt burulğanında] qalan övladi-
vǝtǝnin ehtiyacati-mǝnǝviyyǝ vǝ zǝru-
riyyǝsini [mǝnǝvi vǝ zǝruri ehtiyaclarını]
bir an ǝvvǝl tǝsviyǝ etmǝyǝ [aradan
qaldırmağa] şitab etsin [tǝlǝssin]. Zira
sǝnǝlǝrcǝ ömri-giranbahalarını [dǝyǝrli
ömürlǝrini] ülum vǝ fünunun [elm vǝ
fǝnlǝrin] tǝhsili ilǝ keçirǝn bu zavallı
yavrularımız bu gün boyunları bükük,
acınacaq bir halda aşağı-yuxarı boş-
boş dolaşmaları hǝqiqǝtǝn tǝǝssüf
edilǝcǝk hallardandır. 

Heç şübhǝ yoxdur, Maarif Nǝzarǝti
vǝtǝnin şu sevgili yavrularını bu hali-
pürmǝlalda [acınacaqlı halda] qoymaq
istǝmǝz vǝ bu xüsusda ǝldǝn gǝlǝn
fǝdakarlığı ǝsirgǝmǝz. 

Fǝqǝt iş burasındadır ki, Maarif
Nǝzarǝti şu balalarımızın qiymǝtli
vaxtları zaye olmamaq üçün şimdilik
gǝrǝk bir sǝnǝlik türkcǝ öyrǝdici bir
kursu açıb, onları türkcǝyǝ vǝ istila-
hati-fǝnniyyǝyǝ [elmi terminlǝrǝ] alış-

dırsın vǝ bundan sonra arzu edǝnlǝri
İstanbul mǝkatibi-alisinǝ [ali mǝktǝblǝ-
rinǝ] vǝ burada tǝhsil etmǝk istǝyǝn-
lǝri isǝ Maarif Nǝzarǝtinin türk ruhun-
da, türk dilindǝ olmaq şǝrtilǝ yurdu-
muzda tǝsis edǝcǝyi mǝdarisi-aliyǝyǝ
[ali mǝktǝblǝrǝ] vermǝklǝ mǝqsǝdǝ
erişilsin. 

İştǝ, ümidvarız ki, Maarif Nǝzarǝti
başında duran türkçülǝr, hǝqiqi vǝ
sǝmimi maarifpǝrvǝrlǝr, bu xüsusda
ǝnqǝribüzzaman [yaxın zamanda] bir
tǝşǝbbüsdǝ bulunar vǝ bu surǝtlǝ bu
gün ortalıqda sǝrgǝrdan gǝzǝn tǝlǝbǝ-
lǝrimizin bu hali-ǝsǝfiştimallarına [tǝ-
ǝssüf doğuran hallarına] acıyaraq, onla-
rın tǝmini-istiqbalı üçün yuxarıda tǝh-
ririnǝ [yazmağa] ictisar [cǝsarǝt] etdiyi-
miz tǝrzdǝ bir kurs açmaqla bizi min-
nǝtdar eylǝr! 

Rza Zaki 

NƏ YAZIRLAR?

Tiflisdǝ müntǝşir [nǝşr olunan] er-
mǝni qǝzetǝsi “Kafkazski slovo” yazır: 

Bu axır vaxtda Ermǝnistan barǝsin-
dǝ tǝskin verici xǝbǝrlǝr gǝlmǝkdǝdir.
Almaniya nümayǝndǝlǝri vasitǝsilǝ
Türkiyǝ ilǝ Ermǝnistan arasında Türki-
yǝ Ordusu tǝrǝfindǝn işğal olunmuş
Ermǝnistana mütǝǝlliq [mǝxsus] yerlǝ-
rin boşaldılması mǝsǝlǝsi barǝsindǝ
etilaf [uzlaşma] ǝmǝlǝ gǝlmişdir. Bu ba-
rǝdǝ Türkiyǝnin İrǝvandaki siyasi nü-
mayǝndǝsi dǝ ciddi fǝaliyyǝtdǝ bulu-
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nur. 
Onun dediyinǝ görǝ, Xǝlil paşa İs-

tanbulda Türkiyǝ Hökumǝtindǝn Er-
mǝnistana verilmiş yerlǝrin boşalıb,
Qarabağ Türkiyǝ tǝrǝfindǝn işğal olun-
mayıb bitǝrǝf qalmasını rica etmişdir.
Bundan savayı, 50 min qaçqınların
Şiraka qaytarılıb, bunlar üçün 12 min
put taxıl verilmǝsini Xǝlil paşa xahiş
etmişdir. Andranik dǝstǝsinin heç dǝ
Ermǝnistan Hökumǝti ilǝ ǝlaqǝdǝ ol-
mayıb, Culfa dǝmiryolunda Türkiyǝ
Ordusu yürüşünǝ mümaniǝt etmǝsi-
nin [maneçilik törǝtmǝsinin] xodsǝranǝ
[özbaşına] olduğunu Türkiyǝ Hökumǝ-
tinǝ demişdir. 

Türkiyǝ dövlǝtinin siyasi nümayǝn-
dǝsi [ermǝni] katalikosu (ermǝni rǝisi-
ruhanisi) ilǝ etdiyi söhbǝtindǝ demiş-
dir ki, Türkiyǝ dövlǝti bundan belǝ
Ermǝnistan mǝsǝlǝlǝrindǝ maraqlanıb
iştirak etmǝklǝ, bu iki dövlǝtin dosta-
nǝ bir ǝlaqǝdǝ bulunmasına ǝmindir.
İstanbuldakı Ermǝnistan nümayǝndǝ-
lǝrinin Türkiyǝ dövlǝti ilǝ bulunduğu
ǝlaqǝlǝr dǝ bunu tǝsdiq edir. Bunlar öz
danışıqlarında bu iki dövlǝtin bir-
birinin daxili işlǝrinǝ qarışmayıb, öz
milli vǝ siyasi mǝsǝlǝlǝrindǝ azad ya-
şayacaqlarına söz vermişlǝr. Türkiyǝ
Hökumǝti tǝrǝfindǝn keçmişdǝ Şam,
Konya, Aleppo, Ədǝn vǝ bu kimi uzaq
yerlǝrǝ sürülǝn ermǝnilǝrǝ yenǝ öz
vǝtǝnlǝrinǝ qayıtmağa icazǝ verilmiş-
dir. 

“Jamanak” qǝzetǝsinin dediyinǝ
görǝ, bu barǝdǝ Sis katalikosu Şam
Hökumǝti vasitǝsi ilǝ Türkiyǝ Hökumǝ-

tinǝ izhari-tǝşǝkkür etmişdir. 
Gürcüstan Hökumǝtindǝ olan Er-

mǝnistan siyasi nümayǝndǝsi Camal-
yan ilǝ Türkiyǝnin Gürcüstan nüma-
yǝndǝsi arasında qaçqınların vǝtǝnlǝ-
rinǝ qayıtması barǝsindǝ müzakirǝlǝr
başlanıb. Camalyanın dediyinǝ görǝ,
bu mǝsǝlǝnin hǝllindǝn ötrü ciddi
tǝdbirlǝr görülǝcǝkdir. 

Gǝlǝcǝkdǝ Türkiyǝ ilǝ Ermǝnistan
hökumǝtlǝrinin dostanǝ bir surǝtdǝ
yaşayıb, hǝr iki dövlǝt muxtariyyǝtlǝ
[müstǝqil surǝtdǝ] öz daxilindǝ milli vǝ
siyasi mǝqsǝdlǝrini yürüdǝcǝyinǝ türk
mǝtbuat alǝmi böyük ümidlǝr bağla-
yır. Bu növ müttǝhid qonşuluq yolu
aranıbdır. Lakin bu danışılan sözlǝr,
söylǝnilǝn arzular hǝyatda da görül-
mǝlidir. Ermǝnistan özünǝ verildiyi
ǝmlakı idarǝyǝ başlarsa, milyonlarla
qaçqınlar vǝtǝnlǝrinǝ qayıtmağa im-
kan tapıb, yenǝ pozulmuş hǝyatlarını
iadǝ edǝrlǝrsǝ, o vaxt biz  ermǝnilǝr
vǝ Ermǝnistanın qonşusu Türkiyǝ ilǝ
etilaf yaşadığını hiss edǝriz. Ermǝnis-
tanın qonşu dövlǝtlǝrlǝ dostanǝ ǝla-
qǝdǝ yaşamasından başqa, özgǝ fikri
yoxdur. Ermǝnistanın vǝ ermǝnilǝrin
sǝadǝti üçün siyasǝt cǝhǝtincǝ qur-
banlar vermǝyǝ hazırız.  Ermǝnilǝr vǝ
Ermǝnistan gǝlǝcǝkdǝ müstǝqil yaşa-
malıdır vǝ Ermǝnistan heç vaxt öz xi-
laskarını unutmayacaqdır. Ermǝnilǝrǝ
avropalılar öz nitqlǝrindǝ imdad vǝd
etmişdilǝrsǝ, feilǝn biz bunu görmǝ-
dik. İmdi Ermǝnistanın üzǝrindǝ qara
buludlar artıq dağılıb, günǝş öz şüala-
rıyla ǝtrafı işıqlandırır. Ermǝnilǝr imdi
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bu işıqdan istifadǝ edib, özlǝrinǝ tarixi
haq bir yol aramalıdırlar. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Kadet firqǝsinin yeni siyasǝti 
Berlin – Stokholmdan vürud edǝn

[gǝlib çatan] xǝbǝrlǝrǝ nǝzǝrǝn, rus
kadetlǝri firqǝsi yeni bir istiqamǝti-
siyasiyyǝ tǝhǝrri etmǝkdǝ [axtarmaq-
da] vǝ Etilafın [Antanta blokunun] heç
bir vǝdini ifa etmǝmǝsindǝn dolayı
süquti-xǝyala  uğradığını bǝyan eylǝ-
mǝkdǝdir. Etilaf müddǝti-mǝdidǝdǝn
[uzun müddǝtdǝn] bǝri sosialist ixtilal-
çılarla sıxı münasibǝtdǝ bulunmuşdur.
Kadetlǝrin yeni siyasǝtinǝ mütǝǝlliq
[aid] ǝsasat [ǝsaslar] Kiyevdǝ tǝyin
edilǝcǝkdir. Burada mǝzkur [adı çǝki-
lǝn] firqǝ rüǝsası [partiyanın liderlǝri]
Almaniyanın kadetlǝr firqǝsinǝ mü-
said [uyğun] bir rus siyasǝti tǝqib et-
mǝyǝ amadǝ [hazır] olub-olmadıq-
larını anlamaq üzrǝ Almaniya mümǝs-
sillǝri [nümayǝndǝlǝri] ilǝ münasibǝtdǝ
bulunacaqlardır. Oktyabrist firqǝsinin
sol cinahı yeni siyasǝtǝ tǝrǝfdar ol-
duğunu bǝyan etmiş isǝ dǝ, digǝr
oktyabristlǝr, bilxassǝ [xüsusilǝ] ǝrbabi-
sǝnayedǝn vǝ maliyyundan [sǝnayeçi
vǝ maliyyǝ sahiblǝrindǝn] mütǝşǝkkil
bulunan Moskva oktyabristlǝri ǝlan
[hal-hazırda] Etilaf tǝrǝfini iltizamda
[tǝrǝfini tutmaqda] davam etmǝkdǝ-
dirlǝr. Kadetlǝr rüǝsasından olub,
Stokholmda iqamǝt etmǝkdǝ [yaşa-

maqda] olan Baron Nold[e] demişdir
ki: 

“Bütün rus burjuazi firqǝlǝri Etilaf-
dan bir şey bǝklǝmǝk caiz olmadığını
vǝ bilxassǝ Rusiya, Etilaf dövlǝtlǝri ilǝ
vǝ ya mǝmlǝkǝtimizdǝ bunların tǝrǝf-
darı olan ixtilalçı sosialistlǝrlǝ hǝmfikir
olaraq hǝrǝkǝt eylǝdiyi tǝqdirdǝ, bü-
tün mǝmlǝkǝtin hǝyati-iqtisadisi [iqti-
sadi hǝyatı] mǝhv olacağını yaxında
anlayacaqlardır.” 

Digǝr tǝrǝfdǝn Stokholmda bulu-
nan sosialist ixtilalçılar rüǝsası [lider-
lǝri], Almaniya Etilafın müavinǝtilǝ
[yardımıyla] ǝzilmǝsi başlıca qayǝlǝrin-
dǝn birini tǝşkil eylǝdiyini bǝyan et-
mişlǝrdir. Kerenskiyǝ gǝlincǝ, buna
ümumǝn alǝmi-siyasǝtdǝ ölmüş nǝzǝ-
ri ilǝ baxılmaqdadır. 

Ruzveltin çocuğu tǝlǝf oldu 
Amerika Rǝisi-Cümhuri-ǝsbaq Teo-

dor Ruzvel[t]in ǝn kiçik mǝxdumu-
n[un] [oğlunun] Fransada bir mühari-
beyi-havaiyyǝdǝ [hava döyüşündǝ] tǝlǝf
olduğunu italyan qǝzetǝlǝri xǝbǝr
almışlardır. 

Müdirlǝr: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı şǝhǝri vǝ ǝtrafı ǝhalisinǝ 
elani-rǝsmi 

sǝh. 117. “2/10/34”: burada il, rumi
tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il); miladi
tǝqvimlǝ 2 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Bakıda mövcud bilümum 
rus zabitanına elani-rǝsmi 

sǝh. 118. “Ordu Komandanı Paşa hǝz-
rǝtlǝri”: Qafqaz İslam Ordusu Komandanı
Nuri paşa nǝzǝrdǝ tutulur. 

Hökumǝt qǝrardadı: 
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtindǝ aksiz

idarǝlǝrinin tǝşkili 
sǝh. 120. “9) Tiflisdǝki aksiz idarǝsin-

dǝ…”: Zaqafqaziya Aksiz İdarǝsi nǝzǝrdǝ
tutulur. 

Növbǝti mǝsǝlǝlǝrimiz 
sǝh. 121. “Orduyi-müzǝffǝri-islam”:

Qafqaz İslam Ordusu nǝzǝrdǝ tutulur. 
sǝh. 122. “H. Hǝnǝfi”: Azǝrbaycan” qǝ-

zetindǝ “M. Hǝnǝfi” imzası Hǝnǝfi Zeynal-
lıya mǝxsusdur. Burada “H. Hǝnǝfi” imzası
ilǝ çap edilǝn mǝqalǝ dǝ üslub baxımın-
dan H. Zeynallının mǝqalǝlǝri ilǝ oxşarlıq
göstǝrmǝkdǝdir. Çox güman ki, qǝzetdǝ
texniki bir sǝhvǝ yol verilmişdir, “H. Hǝ-
nǝfi” yerinǝ “M. Hǝnǝfi” olmalıdır.

Şimali Qafqaziya Vükǝla Rǝisi
Əbdülmǝcid Tapa Çermoyev ilǝ

müsahibǝ 
sǝh. 128. “Xǝlifǝ hǝzrǝtlǝri…”: 3 iyul

1918-ci ildǝn 1 noyabr 1922-ci ilǝ qǝdǝr
Osmanlı padşahı vǝ eyni zamanda İslam
xǝlifǝsi olan VI Mehmed Vahidǝddin nǝ-
zǝrdǝ tutulur. 

“Rǝisi-Vükǝla”: o dövrdǝ Osmanlı döv-
lǝtinin Baş Naziri olan Tǝlǝt paşa nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“Xariciyyǝ naziri”: o dövrdǝ Osmanlı
dövlǝtinin Xarici İşlǝr naziri olan Əhmǝd
Nǝsimi bǝy nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Şeyxüssüyuf”: hǝrfǝn “qılıncın şeyxi”
mǝnasına gǝlir; Ənvǝr paşa Osmanlı dövlǝ-
tinin Hǝrbi naziri olduğundan, bu lǝqǝblǝ
yad edilir. 

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Ruzveltin çocuğu tǝlǝf oldu

sǝh. 132. “Amerika Rǝisi-Cümhuri-
ǝsbaq Teodor Ruzveltin ǝn kiçik mǝxdu-
munun…”: ABŞ-ın sabiq prezidentlǝrindǝn
Teodor Ruzveltin oğlu Kventin Ruzvelt
nǝzǝrdǝ tutulur. 
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BAKI ŞƏHƏRİ VƏ ƏTRAFI 
ƏHALİSİNƏ ELANİ-RƏSMİ

1 – Bǝzi başıpozuq ǝşqiya [quldur-
lar] vǝ ǝşǝrranın [yaramazların] ǝğrazi-
xüsusiyyǝlǝri [şǝxsi mǝqsǝdlǝri] uğrun-
da kǝndi-kǝndilǝrinǝ mǝmur süsü ve-
rǝrǝk, gecǝ vǝ ya gündüzlǝri bǝzi er-
mǝni ailǝlǝrinǝ bilmüraciǝ filan vǝ ya
filan adamın polis müfǝttişi vǝ ya qra-
danaçalnik tǝrǝfindǝn tǝlǝb edildiyin-
dǝn bǝhslǝ, kǝndilǝrini götürdüklǝri
vǝ ya götürmǝk istǝdiklǝri xǝbǝr alın-
mışdır. 

2 – Əhali ümumǝn bilmǝlidir ki,
hökumǝtcǝ kǝndilǝrinǝ lüzum görülǝn
hǝr hansı adamı gecǝ aramaya lüzum
yoxdur; hökumǝt istǝdiyi tǝftişatı gün-
düz yapar. Binaileyh, gecǝ bu yolda
müraciǝt vüquunda ilk tǝdbir olmaq
üzrǝ hadisǝni dǝrhal ǝn yaxın polis
mǝrkǝzinǝ xǝbǝr vermǝli vǝ gündüzlǝ-
ri 25-80 nömrǝli, gecǝlǝri nisfülleyldǝn
[gecǝ yarısından] sonra üçün 44-66 po-
lis müfǝttişliyinǝ telefon etmǝlidir. 

3 – Polis vǝzaifinin [vǝzifǝlǝrinin] ba-
şıpozuqlarla ǝlaqǝsi olmadığından,
hüviyyǝt [şǝxsiyyǝtini] vǝ sifǝti-rǝsmiy-
yǝsini [rǝsmi kimliyini] uniformasıyla ol-
mazsa belǝ, övraqi-rǝsmiyyǝsiylǝ [rǝs-
mi sǝnǝdlǝri ilǝ] isbat edǝmmǝyǝn heç
bir kimsǝyǝ ǝhali etibar vǝ tǝbiyyǝt
[tabeçilik] etmǝmǝli vǝ vüquunda [baş
verdikdǝ] bǝrvǝchimǝruz [deyildiyi şǝkil-
dǝ] polisǝ ixbari-keyfiyyǝt olunmalıdır
[hadisǝ xǝbǝr verilmǝlidir]. 

4 – Tǝrǝfimizdǝn şiddǝtlǝ tǝqib
edilmǝkdǝ olduqlarından er vǝ ya gec
yaxalanacaq bu misilli ǝşxası [bu kimi
şǝxslǝri] bilǝnlǝrin lütfǝn müfǝttişliyǝ
ixbar etmǝsi vǝ bilib dǝ sǝlamǝti-ümu-
miyyǝ ǝleyhindǝ bunları kǝtm edǝnlǝ-
rin [gizlǝdǝnlǝrin] faili-müştǝrǝk ǝdd
edilǝrǝk [cinayǝt ortağı hesab edilǝrǝk]
ǝn şǝdid [şiddǝtli] cǝzaya mǝruz qala-
caqları ǝhǝmiyyǝtlǝ elan olunur. 

2/10/34 
Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-

ümumisi Bǝhaǝddin

Çǝrşǝnbǝ, 9 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 10

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 2 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 9 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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ELANİ-RƏSMİ
Düşmǝnin ǝsnayi-firarında [qaçarkǝn]

buraxdığı toplardan bǝzilǝrinin qǝmǝ vǝ
durbinlǝrini gizlǝdiklǝrindǝn, ǝhalidǝn top
qǝmǝ vǝ durbinlǝrini bulub da gǝtirǝnlǝrǝ
bǝhǝr [hǝr bir] qǝmǝ üçün iki min vǝ bǝhǝr
top durbini üçün min rublǝ mükafat veri-
lǝcǝyi vǝ bunların Polis Müfǝttişliyinǝ
müraciǝtlǝri lüzumu elan olunur. 

Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-ümumisi:
Bǝhaǝddin

BAKIDA MÖVCUD BİLÜMUM [BÜTÜN]
RUS ZABİTANINA [ZABİTLƏRİNƏ] 

ELANİ-RƏSMİ
Mǝişǝtlǝrindǝ müşkilat çǝkǝn rus zabi-

tanının hökumǝt naminǝ tǝrfihi-halları
[rifahının yaxşılaşdırılması] Ordu Komandanı
Paşa hǝzrǝtlǝri tǝrǝfindǝn verilǝcǝyindǝn,
ǝmr olunmaqla, kǝndilǝrindǝ olaraq Bakı-
da mövcud bilümum rus zabitanının zükur
vǝ ünas [kişi vǝ qadın] ailǝlǝri ǝfradının
[fǝrdlǝrinin] isimlǝrini havi [ehtiva edǝn] bi-
rǝr listǝ [siyahı] ilǝ Polis Müfǝttişi-Ümu-
miliyinǝ müraciǝtlǝ dǝftǝri-mǝxsusuna
qeyd olunmaları lüzumu elan olunur. 

Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-ümumisi:
Bǝhaǝddin

SİYASİ, İCTİMAİ, ƏDƏBİ VƏ 
İQTİSADİ GÜNDƏLİK 

“AZƏRBAYCAN” QƏZETƏSİNƏ 
ABUNƏ DƏFTƏRİ AÇIQDIR  

Qǝzetǝmizdǝ iştirak etmǝk üçün müq-
tǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn lazımi ǝşxas[ı]
idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. Böyük şǝhǝrlǝr
vǝ ǝhǝmiyyǝtli mövqelǝrdǝ müxbirlǝrimiz

mövcuddur. Tiflis ilǝ xüsusi telefon müxa-
bǝrǝmiz [xǝbǝrlǝşmǝmiz] olmaqla bǝrabǝr,
teleqraf acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝ-
bǝrlǝri intişara [yaymağa] çalışacaqdır. Ka-
ğız bahası vǝ başqa mǝvadd [maddǝlǝr]
sabit olmamağı münasibǝtilǝ şimdilik abu-
nǝ bahası yanvar ayının birinǝdǝk qǝbul
edilir. 

Bakıda: 
3 aylığı 35 rublǝ; 1 aylığı 12 rublǝ.
Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 1 aylığı 19 rublǝ. 
Müraciǝt üçün adres: Bakı, Kolyuba-

kinskaya küçǝdǝ (Parapet) “Azǝrbaycan”
qǝzetǝsi idarǝsi. 

Баку, Колюбакинская, контора газе-
ты "Азербайджанъ".

HÖKUMƏT QƏRARDADI

Maarif Nǝzarǝtindǝn 
Xalq müǝllimlǝri kursları tǝşkil etmǝk-

dǝn ötrü Maarif Nǝzarǝtinǝ 126759
manat 50 qǝpik pul buraxılsın. 

Nuxu zükur [oğlanlar] gimnaziyasını
idarǝ etmǝk üçün 21046 manat 62
qǝpik verilsin. 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtindǝ on
ǝdǝd xalq mǝktǝbi nǝzarǝti tǝşkil et-
mǝyi Maarif nazirinǝ mühǝvvǝl etmǝk
[tapşırmaq]. Buraya hazırdakı nazirlǝr
dǝ (inspektor) daxil olub, müvǝqqǝti
olaraq 3 mart 1918 tarixli qanun möv-
cibincǝ [qanuna uyğun olaraq] mǝva-
ciblǝrini almalıdırlar. 

Hǝr nǝzarǝt cǝnbindǝ [nǝzdindǝ]
işbu qǝrar ilǝ dǝftǝrxana düzǝltmǝli:
Katib 450 manat, dǝftǝrxana qulluq-
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çusu 300, mühasibǝçi 200 manat mǝ-
vaciblǝ olsun vǝ nǝzarǝtin mǝnzil kira-
yǝsindǝn ötrü 100 manat, yanacaq,
işıq vǝ sudan ötrü 100 manat verilsin. 

Yuxarıda yazılan nǝzarǝtlǝri tǝşkil
etmǝk üçün 1918-ci ilin eylülün [sen-
tyabrın] 1-dǝn Maarif Nǝzarǝtinǝ qırx
altı min (46000) buraxılsın. 

Nǝzarǝtlǝrin dǝftǝrxanalarını dü-
zǝltmǝk üçün Maarif Nǝzarǝtinǝ iyirmi
beş min (25000) manat verilsin.

a) İbtidai mǝktǝblǝrdǝ dǝrslǝr ana
dilindǝ oxunub, ciddi surǝtdǝ türk dili
oxunmalıdır. 

b) Ali-ibtidai vǝ edadi mǝktǝblǝrin-
dǝ tǝdris türk dilindǝ olmalıdır. Milli-
lǝşmiş ali-ibtidai mǝktǝblǝrdǝ tǝdris
ana dilindǝ olub, 1918-19 oxucu ili müd-
dǝtindǝ türk dili oxunacaqdır. Hǝrgah
lazım olarsa, gǝlǝcǝk oxucu ilindǝ dǝ
bu növlǝ dǝrslǝr oxunub, axırda oxu-
cular türk dili tǝdrisinǝ keçmǝlidirlǝr. 

c) Millilǝşmiş ermǝni vǝ rus şöbǝlǝ-
ri – ki bunlarda tǝdris ana dilindǝdir –
fǝsx [lǝğv] olunurlar. 

ç) Edadi mǝktǝblǝrin ǝvvǝlinci vǝ
mümkün olarsa ikinci siniflǝrini milli-
lǝşdirib, dǝrslǝr türk dilindǝ oxunma-
lıdır. Bu siniflǝrdǝ türk dili bilmǝyǝnlǝr
üçün xüsusi şöbǝlǝr açılıb, dǝrslǝr rus
dilindǝ olmalıdır. Bu xüsusi şöbǝlǝrdǝ
vǝ qeyri siniflǝrdǝ (dördüncü sinfǝ ki-
mi) türk dili ciddi surǝtdǝ oxunmalıdır,
belǝ ki, iki ildǝn sonra bu oxucular
tǝdrisi tǝk türk dilindǝ almalıdır. 

d) Edadi mǝktǝblǝrin 5-ci sinfindǝn
başlayaraq, mǝktǝbi itmam edǝnǝ [bi-
tirǝnǝ] kimi oxucular rus dilindǝ tǝdris

almalıdırlar. Bununla edadi mǝktǝblǝ-
rinin hamı siniflǝrindǝ ciddi bir surǝt-
dǝ türk dilinin oxunmasına Maarif
naziri diqqǝt etmǝlidir. 

e) Edadi vǝ ali-ibtidai mǝktǝblǝrin-
dǝ qeyri-müsǝlman oxucular elmi-ila-
hi [ilahiyyat] dǝrsini oxumalıdırlar. 

ǝ) Bir sinifdǝ ǝcnǝbi millǝt oxucu-
larının ǝdǝdi ondan az olmazsa, onlar
üçün ana dili tǝdrisi mümkündür. 

f) Xarici lisanlar dǝrsinin ǝdǝdini
Maarif nazirinǝ mühǝvvǝl etmǝk [tap-
şırmaq], belǝ ki, bu tǝdrisin qeyri dǝrs-
lǝrǝ zǝrǝri olmasın. 

g) Xarici elmi-ilahi vǝ ana dillǝrinin
tǝdris mǝxarici hökumǝt xǝzinǝsi öh-
dǝsindǝdir. 

h) Ərazi nazirinǝ mühǝvvǝl olunur
ki, Tiflisdǝki Mǝdǝni-sǝnaye mǝktǝbi-
nin Bakıya köçürülmǝsi şǝraitini [şǝrt-
lǝrini] müzakirǝyǝ qoyulmaq üçün hö-
kumǝtǝ tǝqdim etsin. 

i) Azǝrbaycan Hökumǝtinin Gür-
cüstandaki siyasi nümayǝndǝsinǝ xǝ-
bǝr vermǝli ki, bu mǝktǝbin Bakıya
köçürülmǝsinǝ müavinǝt etsin. 

Daxiliyyǝ Nǝzarǝtindǝ 
Ağdaşın torpağı vǝ idarǝsi barǝsin-

dǝ mǝruzǝ vermǝyi Daxiliyyǝ nazirinǝ
mühǝvvǝl edilir [tapşırılır]. Daxiliyyǝ na-
zirinǝ mühǝvvǝl etmǝli ki, keçmiş ixti-
lal zamanı Gǝncǝ quberniyasında ida-
rǝ, tǝşkilat vǝ ǝlahiddǝ zǝvata [ayrı-ayrı
şǝxslǝrǝ] verilǝn zǝrǝrlǝrin miqdarını tǝ-
yin etmǝk üçün Ərazi, Daxiliyyǝ, Ədliy-
yǝ vǝ Maliyyǝ nǝzarǝtlǝri nümayǝndǝ-
lǝrindǝn ibarǝt bir heyǝt tǝşkil edilsin. 
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Mǝclisi-Müǝssisan intixabının [se-
çilmǝsinin] ǝsas qanunlarını tǝrtib et-
mǝk üçün Heyǝti-Vükǝla Rǝisi [Baş
Nazir], Daxiliyyǝ vǝ Maarif nazirlǝri xü-
susi bir heyǝt tǝşkil etmǝlidirlǝr. 

Maliyyǝ Nǝzarǝtindǝ 
Spirt mǝşrubatının [spirtli içkilǝrin]

azad satışı elan olunub, bunlardan ve-
rilmiş qanun mövcibincǝ [qanuna mü-
vafiq] vergi alınacaqdır. 

Türüq vǝ Mǝabir Nǝzarǝtindǝ 
[Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyindǝ]
Kür çayı gǝmiçilik naziri [müfǝttişi]

Şeremetyevskiyǝ Qalaqayın xǝzinǝsi
vasitǝsilǝ qulluqçulara avqust ayı mǝ-
vacibini vermǝk üçün 7117 manat 17
qǝpik buraxılsın. Türüq vǝ Mǝabir na-
zirinǝ mühǝvvǝl olunur [tapşırılır] ki,
Kür çayında gǝmiçilik, qulluqçuların
sayı vǝ gǝlǝcǝkdǝ buradakı gǝmiçiliyǝ
intişar verib [gǝmiçiliyi inkişaf etdirib],
edilǝcǝk mǝxarici tǝyin etmǝkdǝn ötrü
Qalaqayına xüsusi nümayǝndǝ gön-
dǝrsin. 

Hökumǝt İdarǝsinin müdiri: R. Xoyski 
Kargüzar: İ. Vǝkilov 

Ərazi Nǝzarǝtinin ǝmri 
Nömrǝ 43.  
Şamxal meşǝliyinin 3-cü dǝrǝcǝ

meşǝbǝyi müavini Xaspolad bǝy Hacı-
yev Bakı quberniyası Göyçay meşǝ-
liyindǝ hǝman qulluğa tǝyin olunur. 

Ərazi naziri ǝvǝzinǝ: İ. Hacıyev 

AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNDƏN
ƏHALİNİN NƏZƏR-DİQQƏTİNƏ

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti dövlǝti
ilk iqdamında [ilk iş olaraq] Azǝrbaycan
Hökumǝtinin birinci vǝ ümdǝ sǝrma-
yǝsi hesabında ǝdd edilǝn [sayılan]
Bakıdakı ümum neft mǝdǝnlǝrinin vǝ
sair fabrikaların kamali-müvǝffǝqiy-
yǝtlǝ işǝ düşmǝlǝri üçün çalışmaqda-
dır. 

Mǝmlǝkǝtimizdǝ sǝnayenin vǝ ti-
carǝtin doğru yola vǝz olması [qoyul-
ması] üçün ümum ǝhalinin vǝ zǝhmǝt-
keşlǝrin fövqǝladǝ bir surǝtdǝ bu yol-
da çalışmaları mütǝmǝnnadır [arzu
edilǝndir]. 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti ümum
Bakıdakı mǝdǝnlǝrdǝ vǝ fabrikalarda
işlǝyǝn fǝhlǝlǝri bu gündǝn işlǝrinǝ
şüru etmǝyǝ [başlamağa] dǝvǝt edir.
Əks surǝtdǝ, dǝvǝt edildiyi gündǝn
beş günǝ qǝdǝr işlǝrinǝ bir ǝfvǝ layiq
üzrsüz şüru etmǝyib boyun qaçıranlar
isǝ vǝzifǝlǝrindǝn mǝzul [azad edilmiş]
hesab olunacaqlar. 

Heyǝti-Vükǝla Rǝisi: F. x. Xoyski 
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri: A. Aşurovlu 

1 oktyabr 1918

BAKI, 2 MƏHƏRRƏM 
[9 OKTYABR]

Bolşeviklǝr zamanı sahiblǝrindǝn
cǝbr ilǝ alınıb da “dövlǝtin” tǝhti-tǝ-
sǝrrüfünǝ [istifadǝsinǝ] keçǝn mǝdǝn-
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lǝrin vǝ başqa ticarǝt vǝ sǝna’ǝt [sǝna-
ye] mǝnbǝlǝrinin şimdi öz sahiblǝrinǝ
iadǝ edilmǝsi xüsusunda Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti tǝrǝfindǝn lazımi fǝr-
man sadir oldu [verildi]. İqtisad vǝ mǝ-
dǝniyyǝt nöqteyi-nǝzǝrindǝn işbu fǝr-
man paytaxtımız vǝ bütün mǝmlǝ-
kǝtimiz üçün geniş bir yol açır. 

Sosialistlǝr vǝ kommunistlǝrin de-
diklǝri “ümumun mǝnafeyi” o zaman
ola bilǝr ki, nǝ vaxt ki, “ümumun”
özündǝ bir intizam, bir hazırlıq, anlayış
olsun. Lakin “ümum”da böylǝ xasiy-
yǝtlǝr olmadıqda, onun gördüyü işlǝr
büsbütün zaye olub gedǝr. İndiyǝdǝk
bütün yer üzündǝ ümumun ehtiyacatı
xüsusi tǝşǝbbüsat ilǝ dǝf olunur. Hǝr
bir işdǝ azadǝlik, sǝrbǝstlik ǝsası icab
edilǝrsǝ, ticarǝt vǝ sǝna’ǝtdǝ böylǝ
ǝsas – ümdǝ şǝrtdir. Böylǝ olduqda,
Bakı bolşeviklǝri kimi pozğun vǝ qey-
ri-müntǝzǝm bir qüvvǝ hǝr bir şeyi
“millilǝşdirmǝk” qǝsdindǝ olduqda,
mǝmlǝkǝtin ticarǝt vǝ sǝnaǝtinǝ bö-
yük-böyük zǝrbǝlǝr vururdu. Zatǝn on-
lar böylǝ ǝhǝmm [ǝhǝmiyyǝtli] iqdama-
tın [tǝşǝbbüslǝrin] nǝticǝsini anlamırdı-
lar vǝ anlamış olsaydılar, buna etina
etmirdilǝr: Varsın Bakı, Azǝrbaycan vǝ
ya bütün Rusiya iqtisadi bir böhran
içindǝ çapalasın – bunların halına tǝfa-
vüt etmǝzdi. Onlar öz ciblǝrini güdür-
dülǝr. Odur ki, Bakı kimi zǝngin vǝ
mühüm bir ticarǝt vǝ sǝna’ǝt mǝrkǝzi
doğrudan-doğruya xarabazar bir ölkǝ-
yǝ döndü. Bǝrǝkǝt versin ki, böylǝ hal
artıq davam etmǝdi, yoxsa Bakının
sǝrvǝt mǝnbǝyi olan neft mǝdǝnlǝri

bilmǝrrǝ mǝhv olub gedǝrdi. 
Şimdi Bakı öz sahiblǝrinǝ çatdıq-

dan sonra, “millilǝşdirmǝk” ǝsaslarına
mǝtin bir sǝd çǝkilǝcǝyi tǝbiidir. Bunu
da bǝrtǝrǝf etmǝk üçün pǝrakǝndǝ
düşmüş ticarǝt vǝ sǝna’ǝt mǝnbǝlǝrini
adi halına gǝtirmǝk icab edirdi. Bu yol-
da hökumǝtimiz var qüvvǝsi ilǝ çalışa-
caqdır. 

İştǝ, verilǝn ǝmr buna dǝlalǝt edir.
Hǝmin ǝmr mǝmlǝkǝtimizdǝ müşahi-
dǝ edilǝn dǝrǝbǝyliyi qaldırıb, minbǝ’d
[bundan sonra] hǝr bir şǝxsin siyasi vǝ
iqtisadi hüququnu iadǝ etmǝklǝ bǝra-
bǝr, mǝmlǝkǝtimizin ticarǝt vǝ sǝna’ǝ-
tinǝ rövnǝq verǝcǝkdir. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Gürcüstan Teleqraf Acentǝsindǝn 
Qǝrb cǝbhǝsindǝ 
Berlin – 26 sentyabr. Axşam veril-

miş hǝrbi xǝbǝr. 
Şampanda vǝ Arqon ilǝ Maas ara-

sında geniş cǝbhǝdǝ başlanmış firǝng-
ingilis atǝş hazırlığı 11 saat davam
etdikdǝn sonra, müvǝffǝqiyyǝtǝ nail
olmayaraq sükuta mǝcbur olmuşdur.
Düşmǝn bizim xǝttimizi yarmaq istǝ-
yirmiş. Bizim xǝtlǝrdǝn ötrü başlanmış
mübarizǝ davam edir. 

* * * 
Berlin – 27 sentyabr. Hǝrbi xǝbǝr.

Qǝrb cǝbhǝsindǝ. Şampan dairǝsindǝ
Syuipp vǝ Endǝn qǝrbdǝki tǝpǝlǝr
miyanında [arasında], habelǝ Verden-
dǝn şimal-qǝrbǝ Arqon ilǝ Maas ara-
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sında firǝng vǝ amerikalılar dün tǝǝr-
rüzǝ [hücuma] başladılar. Top atǝşi
Syuippdǝn qǝrbdǝki hündürlüklǝrdǝn
Reymsǝ kimi, Maas üzǝrindǝn Mezelǝ
kimi kǝsbi-şiddǝt etmǝkdǝ [şiddǝtlǝn-
mǝkdǝ] idi. Bundan sonra xüsusi tǝǝr-
rüzlǝr olmuşsa da, dǝf edilmişdir. Bu
tǝǝrrüzlǝri dǝf etdikdǝ, Maasdan şǝrq-
dǝki cǝbhǝdǝ Ötriş [Avstriya] vǝ Macar
qoşunları şücaǝtlǝr ibraz etmişlǝr [gös-
tǝrmişlǝr]. Ümdǝ cǝbhǝlǝrdǝ zor top
fǝaliyyǝti piyada qitǝatı fǝaliyyǝtini tǝh-
kim edirdi [şiddǝtli top atǝşlǝri piyada
birliklǝrinin fǝaliyyǝtini dǝstǝklǝyirdi]. 

En nǝhrindǝn qǝrbǝ firǝnglǝr, Ari-
ondan şǝrqǝ amerikalılar bir çox
zirehlilǝr kömǝyi ilǝ bizim sipǝrlǝrǝ
qarşı soxulurdular. Əmr mövcibincǝ,
bizim pişdarlarımız [öndǝki qüvvǝlǝri-
miz] müharibǝ ilǝ göstǝrilmiş xǝttǝ
çǝkildilǝr. Taqyur vǝ Ripon ǝtrafında
axşamadǝk imtidad edǝn [uzanan] tǝ-
ǝrrüzlǝr sayǝsindǝ, düşmǝn bizim xǝt-
timizi yararaq Taqyurdan şimal-qǝrb-
dǝki tǝpǝlǝrǝ vǝ Fonten-an-Dormua-
yadǝk soxulmağa müvǝffǝq olmuşdur.
Burada düşmǝnin şǝrqi yarmaq tǝşǝb-
büsatı ehtiyat taqımımız tǝrǝfindǝn
ciddi müqabilǝyǝ uğrayaraq, müvǝf-
fǝqiyyǝtsiz qalmışdır. Düşmǝn bizim
Oberne vǝ Sommpi dairǝsindǝki sipǝr-
lǝrimizǝ qarşı ciddi tǝǝrrüzlǝr yapırdı,
fǝqǝt müvǝffǝqiyyǝtǝ nail olmayaraq
böyük tǝlǝfata düçar olmuşdur. Seren-
dǝn şimala olan dǝfǝ’ati-tǝǝrrüzlǝri
[dǝfǝlǝrcǝ hücumları] habelǝ müvǝffǝ-
qiyyǝtsiz olmuşdur. Arqonlarda biz
düşmǝnin xüsusi tǝǝrrüzlǝrini dǝf et-

mişik. Arqon ilǝ Maas arasında düş-
mǝn bizim xǝtlǝri yararaq, Montblen-
vill, Monfokon vǝ Monfokondan şi-
mal-şǝrqdǝki xǝttǝ çatmışdır. Burada
düşmǝnin yürüşü ehtiyat taqımımız
tǝrǝfindǝn dayandırılmışdır. Bir para
yerlǝrdǝ düşmǝn bizim piyada vǝ
topçu xǝtlǝrimizǝ çatmağa müvǝffǝq
olmuşdur. Firǝng vǝ amerikalılar tǝrǝ-
findǝn tǝrtib edilmiş cǝbhǝlǝri yarmaq
tǝşǝbbüsatı tam bir gün davam etdik-
dǝn sonra, müvǝffǝqiyyǝtsiz qalmışdır. 

* * * 
Berlin – 27 sentyabr. Axşamkı hǝrbi

xǝbǝr. Arras vǝ Peronn tǝrǝfindǝn
Kambreyǝ gedǝn yollar arasında vǝ
habelǝ de-Keteledǝn qǝrbǝ olan
Ziqfrid cǝbhǝsi ǝleyhinǝ ingilislǝr-
amerikalılar böyük qüvvǝlǝrlǝ geniş
tǝǝrrüzlǝr başladılar. Düşmǝn burada
bir çox lǝvazimati-hǝrbiyyǝ istemal
etmişdir [işlǝtmişdir]. Nǝticǝdǝ düşmǝn
bir qǝdǝr yer işğalına müvǝffǝq
olmuşdur. Şampan dairǝsindǝ Arqon
ilǝ Maas arasındakı kimi düşmǝn
hücumları nǝticǝsiz qalmışdır. 

* * * 
Paris – 27 sentyabr. Hǝrbi xǝbǝr. 27

sentyabrda bütün gecǝ vǝ gündüz
davam edǝn Fransa qoşunları hǝmlǝsi
düşmǝn müqavimǝtini sındırmağa
müvǝffǝq olmuşlar. Almanlar burada
öz xǝtlǝrini saxlamağa çalışışırdılar.
Firǝng qoşunları Oberne ilǝ Sant-Mari
arasındakı dairǝni işğal etmǝyǝ müvǝf-
fǝq olmuşlar. Düşmǝnlǝr bir çox ǝks-
tǝǝrrüzlǝr yapsalar da, bir şey yapam-
mazlar. Sommpidǝn şǝrqǝ firǝnglǝr
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dǝmiryolunu keçmişlǝr. (Teleqrafın
sonu alınmamışdır.)

* * * 
Vyana – 27 sentyabr. Qǝrb cǝbhǝ-

sindǝ qızışan müharibǝlǝrdǝ Ötriş-
Macar [Avstriya-Macarıstan] qoşunları
Maasdan şǝrqǝ olan toqquşmalarda
iştirak edirlǝr. 

İtaliya cǝbhǝsi 
Vyana – 27 sentyabr. Hǝrbi xǝbǝr.

Tirol vǝ Venesiya cǝbǝl cǝbhǝsi [dağlıq
cǝbhǝsi] boyu top atışması vǝ qaraqol
toqquşmaları davam edir. 

Türkiyǝ cǝbhǝsi 
İstanbul – 27 sentyabr. Hǝrbi xǝbǝr.

Fǝlǝstin cǝbhǝsi. Bizim sağ cinahımız-
da yeni müharibǝlǝr başlanmışdır. 

* * * 
Beynǝnnǝhreyn cǝbhǝsi. Bǝsrǝdǝ

irǝli yürümǝk tǝşǝbbüsatına düşmüş
düşmǝn atlı qitǝatı [birliklǝri] atǝşimiz-
lǝ dǝf edilmişdir. Başqa cǝbhǝlǝrdǝ
yeni bir şey olmamış. 

Dǝnizlǝrdǝ 
Kopenhaq – 26 sentyabr. Skagen-

dǝn 6 çağırım [mil] mǝsafǝdǝ İsveçrǝ
kanoner qayığı “Qundel” minaya toxu-
naraq qǝrq olmuşdur. Xidmǝtçilǝrin-
dǝn 19 nǝfǝri boğulmuş. Zǝnn olun-
duğuna görǝ “Qundel” qayığı toxunan
mina yeni mina xǝttinǝ mǝnsubdur. 

* * * 
Rotterdam – 25 sentyabr. “Maas-

Boode” xǝbǝr verir: İspaniyanın “Ra-
mon Numbru” adında vaporu bir ingi-
lis vaporuna toxunub qǝrq olmuşdur. 

Nerçinskdǝ yaponlar 
Tokyo – 27 sentyabr. “Royter” acen-

tǝsinin verdiyi xǝbǝrǝ görǝ, sentyabrın
25-dǝ Yaponiya süvarilǝri Nerçinskǝ
gǝlmişlǝr. 

AYDINLIQ BİR GECƏDƏ 
TƏFƏKKÜR DƏQİQƏLƏRİ...

Vaqonda gedǝrkǝn
I

Bir sürǝti-bǝrqiyyǝ ilǝ xaneyi-sǝyyar*  
Getmǝkdǝ idi... Mǝn dǝxi müstǝğrǝqi-ǝfkar.
Müstǝğrǝqi-ǝfkar olaraq sǝmti-şimala  
Sürǝtlǝ rǝvan, şǝrqdǝ dǝ qibleyi-dildar. 
Yoldaşları tǝrk etmiş idim dǝrkdǝn azad, 
Öz fikrim idi kǝndimǝ bu yolda fǝqǝt yar. 
Dirsǝk verǝrǝk pǝncǝrǝyǝ fikrǝ qünudǝ, 
Ən yüksǝk ǝvalimdǝ idi fikrǝti-tǝyyar. 
Çıplaqdı buluddan, üzü parlaqdı sǝmanın,
Ay doğmuş idi, yerlǝri etmişdi ziyadar. 
Hüsni-ǝzǝlisindǝ parıldardı kǝvakib, 
Hala da cavan qız kimi bu biveyi-qǝddar. 
Ay çıxmış o hüsn ilǝ mükövkǝbdi sǝmavat, 
Göy dilbǝri, yǝni o qǝmǝr, cazibi-ǝnzar. 
Titrǝr kimi idi o sǝmalarda ziyalar, 
Gövhǝrdir o ulduzlar, ǝvǝt, göy dǝxi ǝbhar. 
Göz doymuyor idi şu işıq üzlü qǝmǝrdǝn, 
Yerlǝrdǝ dǝ vardır nigǝh-ara olan ǝqmar. 
Bus eylǝyir idi baxışım ruyi-qǝmǝrdǝn, 
Yıldızlar idi pişi-nigahımda hǝp ǝş’ar. 
Mǝcmueyi-ǝş’ar idi ǝlvahı sǝmanın,
Rǝngin idi, zǝngin idi, fǝyyaz idi, nǝvvar. 
Bir mǝ’bǝdi-ǝ’zǝm kimi durmuşdu şu gǝrdun, 
Yıldızları qǝndil idi guya ki, pür-ǝnvar. 
Bir mǝ’bǝdi-ǝ’zǝm ki, sǝzavari-tamaşa, 
Bir mǝ’bǝdi-ülvi ki, tǝcǝlligǝhi-ǝsrar. 
Bir xeyli zaman daldı tamaşaya nigahım, 
Ciddǝn vǝlǝh-ǝfzayi-xǝyal idi bu asar. 
Bir leyli-müqǝmmǝrdi ki, ilhamlarından
Rizan oluyordu dilǝ ǝş’ari-füsunkar. 

Əbdülsǝlimzadǝ 
Mǝhǝmmǝd Hadi 
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RUS-ALMAN MÜQAVİLƏSİNƏ
ƏLAVƏ 

Fǝsil I. Hüdud vǝ bitǝrǝf xǝtt ko-
misyonu

1 – Bütün alman-rus qoşunları olan
cǝbhǝlǝrdǝ bitǝrǝf xǝtt tǝrtibindǝn öt-
rü müştǝrǝk bir komisyon tǝşkil edil-
mǝlidir. 

2 – Estlandiya vǝ Liflandiyanın şǝrq
hüdudundan şǝrqdǝki almanlar tǝrǝ-
findǝn işğal edilmiş dairǝni tǝcili bir
surǝtdǝ almanlar tǝxliyyǝ edirlǝr. 

3 – Bu gündǝn etibarǝn rus-alman
maddi müqavilǝsinin 2-ci maddǝsi möv-
cibincǝ almanlar indiki sülhün itmamı-
nadǝk [tamamlanmasına qǝdǝr] Berezi-
nadan şimaldakı ǝrazini tǝxliyyǝ edir-
lǝr. Hǝmin maddǝ mövcibincǝ ruslar
üzǝrinǝ düşǝn tǝzminatı da vermǝlidir. 

Fǝsil II. Rus padişahlığından ayrıl-
maq mǝsǝlǝsi

4 – Almaniya Rus Hökumǝti ilǝ, bu
hökumǝtdǝn ayrılmaq tǝşǝbbüsatına
düşmüş başqa-başqa hissǝlǝri işlǝrinǝ
müdaxilǝ etmǝyǝcǝkdir. Almaniya xü-
susǝn yeni tǝşkil olunacaq hökumǝt-
lǝri müdafiǝ etmǝyǝcǝkdir. 

Fǝsil III. Şimali rus nahiyǝlǝri
5 – Rusiya şimali rus nahiyǝlǝrindǝ-

ki Etilaf hökumǝtlǝri qoşunlarını çıxar-
mağa var qüvvǝsi ilǝ çalışacaqdır.
Almaniya bu zaman zǝrfindǝ Finlan-
diya tǝrǝfindǝn heç bir tǝǝrrüz [hü-
cum] olmayacağını üzǝrinǝ götürǝrǝk
tǝminat verir. 

6 – Buradakı Etilaf qoşunları çıxa-
rıldıqdan sonra, mǝhǝlli [yerli] rus sey-
ri-sǝfaini [gǝmi naviqasiyası] şimali hǝd-
dǝn 3 çağırım [mil] mǝsafǝyǝdǝk vǝ ha-
belǝ bu kǝnarlarda 30 çağırım boyu
xüsusi balıqçılıq işi sǝrbǝst olacaqdır. 

Fǝsil IV. Estlandiya, Liflandiya, Kur-
landiya vǝ Litva

7 – Rusiya Estlandiya vǝ Liflandiya-
nın daxili işlǝrinǝ qarışmaq mǝsǝlǝsin-
dǝn vaz keçir. 

Bunların müqǝddǝratını ǝhali istǝ-
diyi kimi hǝll edilǝcǝkdir. Estlandiya,
Liflandiya ǝski Rusiya hissǝsi olduğu
üçün yeni Rusiyaya heç bir icbari müa-
milǝyǝ mǝcbur deyildir. 

8 – Rusiyanın Estlandiya, Liflandi-
ya, Kurlandiya vǝ Litva tǝriqi [yolu] ilǝ
ticarǝt işlǝrini yüngüllǝşdirmǝkdǝn öt-
rü tǝrǝfeyn [iki tǝrǝf] böylǝ bir etilafa
[uzlaşmaya] gǝlmişdir: 

§1. Estlandiya, Liflandiya vǝ Litva-
dan Rusiyaya tranzit ilǝ mal aparmaq
vǝ Rusiyadan bacgir tǝriqlǝri ilǝ [göm-
rük qapılarından] mal keçirmǝk işlǝri
azad olmalıdır. Gǝtirilǝcǝk mallara heç
bir vergi vǝ ümum nǝqliyyat naloqu
kimi başqa vergilǝr verilmǝyǝcǝkdir. 

§2. Rusiyanı Revel, Riqa vǝ Vindava
ilǝ bitişdirǝn dǝmiryollardaki Rusiya
ilǝ olacaq tranzit malı ǝlaqǝsindǝki
füruxǝt [satış] fiatı olduğu qǝdǝr ucuz
olmalıdır. 

§3. Dvina nǝhrindǝ seyri-sǝfain.
Rusiya ilǝ açıq dǝniz arasında, habelǝ
Liflandiya, Kurlandiyaya, Rusiyaya dü-
şǝn Dvina nǝhrlǝrindǝ mal aparmaq
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vǝ sǝrnişinlǝr hǝrǝkatı sǝrbǝst olmalı-
dır. Əlavǝ bu mǝmlǝkǝtlǝr vǝtǝndaşla-
rı vaporları miyanında [arasında] heç
bir tǝfavüt qonulmamalıdır. 

§4. Revel, Riqa vǝ Vindavada Rusi-
yadan ötrü müǝyyǝn dairǝlǝr buraxılır
ki, burada sǝrbǝst mal saxlamaqdan
ötrü limanlar tǝrtib edilsin. 

9 – Çud gölündǝki balıq ovundan
ötrü tǝrǝfeyn [iki tǝrǝf] xüsusi bir mü-
qavilǝ ǝqd edǝcǝklǝr [bağlayacaqlar]. 

10 – Estlandiya, Liflandiya, Kurlan-
diya, Litva ilǝ Rusiya miyanlarında [ara-
larında] atidǝki [aşağıdakı] maddǝlǝr-
dǝn ötrü xüsusi etilaflar [razılaşmalar]
ǝmǝlǝ gǝlmǝlidir: 

1) Bu nahiyǝlǝrin rus ǝhalisinin
tǝbǝiyyǝti. Bunlara köçürtmǝk vǝ qǝ-
bul etmǝk ixtiyarı verilir. 

2) Rusiyada qalmış bu nahiyǝlǝr
vǝtǝndaşlarının xüsusi malları[nın] ve-
rilmǝsi. 

Fǝsil V. Qafqaziya müstǝsna ola-
raq, Rusiyanın Qara dǝniz boyundakı
nahiyǝlǝri 

11 – 12-ci maddǝni pozmamaq
şǝrti ilǝ sülh müqavilǝsi südurundan
[hazır olduqdan] sonra Almaniya bu na-
hiyǝlǝri[n] Qafqaziyadan başqasını
tǝxliyyǝ edǝcǝkdir. Bu sülh Ukrayna ilǝ
Rusiya arasında ǝqd edilmǝlidir. 

12 – 1918 sǝnǝsinin 7 noyabrından
ǝqd edilmiş Ukrayna universalında
dǝryad [qeyd] edilmǝyǝn, almanlar tǝ-
rǝfindǝn işğal edilmiş ǝrazi Rusiya ilǝ
Ukrayna miyanında sülh ǝqd edilmǝ-
yǝn bu ümumi sülhdǝn sonra tǝxliyyǝ

edilǝcǝkdir. Rostov-Voronej dǝmiryolu
vǝ bu yoldan şǝrqdǝki ǝrazi Rusiya Hö-
kumǝti tǝklif etdiyi gündǝn etibarǝn
tǝxliyyǝ edilǝcǝkdir. Bu yerlǝr tǝxliyyǝ
edilǝnǝ kimi, Almaniya dǝmiryolu tǝri-
qi ilǝ Rusiyadan ǝrzaq vǝ başqa malları
buraxacaqdır. Aparılmayacaq mallar
Rus Hökumǝti nümayǝndǝlǝri tǝhti-
nǝzarǝtindǝ [nǝzarǝti altında] olmalıdır.
Böylǝliklǝ Taqanroq-Rostov, Taqanroq-
Kursk dǝmiryolunda müamilǝdǝ bu-
lunmaq mümkündür. 

12-ci maddǝnin birinci sǝtri vǝ 11-
ci maddǝ mövcibincǝ, Done[t]sk kö-
mür mǝdǝnlǝrinin almanlar ǝlindǝ
qaldığı vaxt Rusiyaya bu mǝdǝnlǝrdǝn
çıxan kömürdǝn, Bakı dairǝsindǝki
neft vǝ istehsalatından 14-cü maddǝ-
nin 2-ci yeni sǝtri mövcibincǝ Alma-
niyaya verilǝcǝk hissǝdǝn 3 dǝfǝ fazla
verilǝcǝkdir. 

Buradan çıxarılan kömür kifayǝt et-
mǝz vǝ yainki başqa yerlǝrǝ işlǝnǝrsǝ,
Almaniya öz kömüründǝn ǝlavǝ edǝ-
cǝkdir. 

Fǝsil VI. Qafqaziya
13 – Rusiya Almaniyanın Gürcüs-

tan istiqlaliyyǝtini qǝbul edir. 
14 – Almaniya, Gürcüstan[dan]

ǝlavǝ Qafqaziyada baş qaldıra bilǝcǝk
üçüncü bir hökumǝtǝ sülh müqavilǝ-
sinin 4-cü maddǝsinin 3-cü yeni sǝtri
mövcibincǝ hǝrbi müavinǝtdǝ [yardım-
da] bulunmayacaqdır. Rusiya Bakı da-
irǝsindǝ neft istehsalatına var qüvvǝsi
ilǝ çalışıb dörddǝ bir hissǝsini Alma-
niyaya verǝcǝkdir. 
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Fǝsil VII. Sülh müqavilǝsindǝn
sonra alman hǝrbi qüvvǝlǝri tǝrǝfin-
dǝn tutulmuş rus hǝrbi gǝmilǝri vǝ
rus ehtiyatları haqqında

15 – Almaniya sülh müqavilǝsini
tǝsdiqindǝn sonra tutulmuş rus hǝrbi
vaporlarını[n] Rusiyanın padişahlıq
ǝmlakı olduğunu qǝbul edir. Fǝqǝt Ru-
siya ilǝ Ukrayna vǝ Finlandiya arasında
etilaf [uzlaşma] olmalıdır. 

16 – [Almaniya] sülhdǝn [sonra]
Ukrayna vǝ Finlandiyadan başqa yer-
lǝrdǝ zǝbt edilmiş rus malları ǝvǝzindǝ
tǝzminat vermǝyi qǝbul edir. 

Sülh müqavilǝsinin maddi hissǝsi
mövcibincǝ, bu, tǝzminat hesab edil-
mǝlidir. 

Fǝsil VIII. Son qǝrardad
17 – Hǝmin müqavilǝnamǝ tǝsdiq

edilib 1918-ci sǝnǝsinin tǝşrini-ǝvvǝlin
[oktyabrın] 1-nǝ kimi Berlindǝ mübadi-
lǝ edilmǝlidir. 

Müqavilǝ tǝsdiq edildiyi gündǝn
etibarǝn gücǝ minǝcǝk. Tǝsdiqdǝn öt-
rü tǝrǝfeyn [iki tǝrǝf], müvǝkkilini [mü-
vǝkkillǝrini] imza vǝ möhürlǝ tǝsdiq
edirlǝr. 

A. İoffe, Fon Hints, Kriqe. 
Berlin, 27 ağustos 1918 sǝnǝ.

OSMANLI MƏTBUATI

Mǝlum olduğu üzrǝ, Brest-Litovsk
müahidǝsi [sazişi] mövcibincǝ Batum,
Qars vǝ Ərdǝhan nahiyǝlǝrindǝ yaşa-

yan ǝhali kǝndi müqǝddǝrati-milliyyǝ
vǝ vǝtǝniyyǝlǝrinin tǝmin vǝ tǝyini xü-
susunda sǝrbǝst buraxılmışdı. Buna
görǝ Türkiyǝ Hökumǝti dǝ mǝzkur [adı
çǝkilǝn] nahiyǝlǝrdǝ mövcud olan ǝha-
linin bu xüsusda rǝylǝrini bilmǝk üçün
arayi-ümumiyyǝyǝ [referenduma] mü-
raciǝt etmişdir vǝ bu müraciǝt nǝticǝsi
olaraq Batum, Qars vǝ Ərdǝhan nahi-
yǝlǝrindǝ yaşayan ǝhali 90 min rǝydǝn
82 min rǝy verǝrǝk Türkiyǝyǝ ilhaq ol-
maq [birlǝşmǝk] arzusunda bulunmuş-
lardır. 

Bu xüsusda İstanbulda nǝşr edilǝn
“Zaman” rǝfiqimizdǝ zirdǝ [aşağıda]
yazılan “Ana vǝtǝnǝ iltihaq [birlǝşmǝk]”
sǝrlövhǝsi altındakı mǝqalǝni oxuduq: 

“Brest-Litovsk müahidǝsi, Çarlıq
Rusiyanın vaxtilǝ bizdǝn qǝsb etmiş ol-
duğu Batum, Ərdǝhan vǝ Qars san-
caqlarımız ǝhalisini, Türkiyǝ ilǝ anlaş-
maq surǝti ilǝ müqǝddǝratlarını tǝyin
etmǝkdǝ sǝrbǝst buraxmış idi. Bu üç
sancaq ǝhalisinin pǝk ǝzim vǝ qahir bir
ǝksǝriyyǝti türk vǝ müsǝlman olduğu-
na fazla olaraq, daha unutulmamış bir
mazidǝ [keçmişdǝ] bǝrabǝr keçirilmiş
bir hǝyatın xatirǝlǝrinǝ malik bulundu-
ğuna görǝ, müqǝddǝratlarını nasıl bir
istiqamǝtdǝ tǝyin edǝcǝklǝri bizcǝ çox-
dan mǝlum idi. Dünkü qardaşlarımız,
ǝzǝli vǝ ǝbǝdi qan vǝ din qardaşlarımı-
zın Osmanlı sancağı altında yaşayan
qardaşlarından ayrı yaşamağa, onla-
rın sürur vǝ küdurǝtlǝrinǝ [sevinc vǝ
kǝdǝrlǝrinǝ] iştirak etmǝmǝyǝ, bir vaxt
qucağından cǝbrǝn [zorla], qǝhrǝn
[zülm edilǝrǝk] qoparıldığı müǝzzǝz
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[ǝziz], sevgili vǝ müşfiq anasından hǝr
nǝ şǝkildǝ olursa olsun yenǝ uzaq qal-
mağa nasıl razı ola bilǝr, bu vǝtǝnin
nǝhayǝtsiz şǝfqǝtlǝrindǝn mǝhrumiy-
yǝtǝ nasıl qatlana bilǝrdi? Ehtimal ki,
müvǝqqǝt bir ǝcnǝbi idarǝsi – göz bo-
yamaq üçün oralara zahiri vǝ maddi
bir rifah tǝmin edǝ bilmiş, onları his-
sǝn dǝ ana vǝtǝndǝn ayırmaq üçün
bǝzi qeyrǝtlǝr göstǝrmiş idi. Fǝqǝt bu
nǝ vaxta qǝdǝr davam edǝcǝkdi? Çar-
lıq Türkiyǝni istǝdiyi kimi ǝzdikdǝn,
mǝhv etdikdǝn, ortadan qaldırdıqdan
sonra idarǝsi, boyunduruğu altındakı
türk vǝ müsǝlmanlara günün birindǝ
yardım ǝlini uzada bilmǝsi ehtimalı
artıq qalmadığına qane olacaq vǝ o
vaxt heç şübhǝsiz, bütün o qardaşla-
rımızı zahiri rifah içindǝ zülm vǝ tǝzyi-
qin ǝnvainǝ [növbǝnöv zülm vǝ tǝzyiq-
lǝrǝ] düçar edǝcǝk, o zavallılar üzǝrin-
dǝ mǝnǝvi hakimiyyǝtini dǝ ǝbǝdiyyǝn
tǝmin üçün dillǝrinǝ, dinlǝrinǝ, hisslǝ-
rinǝ tǝcavüz vǝ tǝǝrrüz [hücum] etmǝ-
yǝ başlayacaq idi. Bunu tǝqdir etmǝk
üçün heç düşünmǝk istǝmǝz. Din vǝ
milliyyǝt hǝr şeyin, hǝr mǝnfǝǝtin, hǝr
dürlü rifahın, maddi hüzur vǝ istira-
hǝtin fövqündǝdir, qüdsidir, ülvidir.
Çarlıq bu din vǝ qan qardaşlarımıza
ǝbǝdi bir rifah tǝmin etmiş belǝ olsay-
dı, onlara yenǝ ǝsir, yenǝ mǝhkum
müamilǝsi edǝcǝkdi. Yalnız bunu dü-
şünmǝk, hǝtta heç bir şey düşünmǝ-
mǝk belǝ, Türkiyǝ ilǝ yanı başındakı
qardaşları arasındakı mǝnǝvi vǝ ruhi
irtibatı [ǝlaqǝni] tǝyidǝ [tǝsdiqǝ] kafi idi.
Bunun üçündür ki, Brest-Litovsk müa-

hidǝsi Batum, Ərdǝhan vǝ Qars san-
caqlarımız ǝhalisini müqǝddǝratlarını
tǝyinindǝ sǝrbǝst buraxdığı gün hǝr
kǝs Türkiyǝnin bu ǝski sancaqları ǝha-
lisini bir Osmanlı olaraq salamladı vǝ
o günü Qarsın, Batumun, Ərdǝhanın
ana vǝtǝnǝ iltihaqı [birlǝşmǝsi] günü
kimi tǝs’id vǝ tǝbcil etdi [tǝbrik etdi vǝ
ucaltdı]. Fǝqǝt hǝr nǝ olursa olsun, bǝzi
rasimǝlǝri [formallıqları] ifa vǝ ikmal
etmǝk [tamamlamaq], müahidǝnin
hökmlǝrini tǝtbiq vǝ icra etmǝk lazım
gǝlirdi. İştǝ, keçǝn gün xüsusi xǝbǝr-
lǝrimizdǝ söylǝdiyimiz üzrǝ, bu üç san-
caq ǝhalisinin müqǝddǝratlarını tǝyin
xüsuslarında icrası lazım gǝlǝn “ümu-
mun rǝyinǝ müraciǝt” rǝsmi dǝ [for-
mallığı da] ikmal edilmiş, xalqın pǝk
qahir bir ǝksǝriyyǝtlǝ ana vǝtǝnǝ ilti-
haq etmǝk istǝdiklǝri rǝsmǝn vǝ şǝklǝn
dǝ tǝzahür etmiş, sabit olmuşdur. De-
mǝk olar ki, artıq Qars, Ərdǝhan vǝ
Batum sancaqları şimdi hüquqǝn dǝ
ana vǝtǝnǝ qovuşmuş, Osmanlı vǝtǝ-
ninin ayrılmaz birǝr cüzünü tǝşkil et-
mǝkdǝ bulunmuşdur. Ana vǝtǝnǝ ilti-
haq qǝrarı ǝsnasındakı tǝzahürlǝr dǝ
ayrıca zikr vǝ qeydǝ şayandır [haq-
qında danışılmağa vǝ qeyd edilmǝyǝ la-
yiqdir]. Orada ay vǝ ulduzu öpǝr, tǝvqir
vǝ tǝbcil ilǝ [ǝzizlǝyǝrǝk vǝ ucaldaraq]
başlarına götürǝrkǝn, gözlǝrindǝn mǝ-
sǝrrǝt [sevinc] yaşları tökülǝn bizim
ǝziz vǝ sevgili vǝtǝndaş vǝ qardaşla-
rımız burada da qǝlblǝrin kǝndilǝri
üçün çarpdığından, bir daha yek-digǝ-
rimizdǝn ayrılmamağa ǝhd olunduğu-
na vǝ bunun üçün son fǝdakarlıqların
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dǝxi ixtiyar edilǝcǝyinǝ bir kǝrǝ daha
yǝmin edildiyinǝ ǝmin ola bilǝrlǝr. 

Vǝtǝnin yeni sancaqlarını, yeni vǝ-
tǝndaş vǝ qardaşlarımızı qǝlbimizin
bütün sevinmǝk qabiliyyǝtlǝri ilǝ sa-
lamlar vǝ kǝndilǝrinǝ ana vǝtǝnin sa-
lamlarını göndǝrǝrkǝn, digǝr din vǝ
qan qardaşlarımızın da qǝti istiqlalla-
rını bǝrabǝrcǝ salamlamağa müvǝffǝ-
qiyyǝtimizǝ [nail olmaq üçün] dua edi-
riz.” 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Hökumǝtin tǝşrini-ǝvvǝl [oktyabr] 6
tarixli vaqe olan iclasında qǝt edilmiş-
dir ki, hal-hazırda İstanbulda olan Əli-
mǝrdan bǝy Topçubaşova xǝbǝr veril-
sin ki, oradan mürǝxxǝs sifǝti ilǝ [sǝla-
hiyyǝtli nümayǝndǝ kimi] Avropa pay-
taxtlarına gedib, Azǝrbaycanın istiqla-
liyyǝtini elan etsin. 

* * * 
Azǝrbaycan Hökumǝti nazirlǝrǝ

tapşırmışdır ki, onlar bir hǝftǝyǝ kimi
öz dǝftǝrxana mǝmurlarının miqdarını
hökumǝtǝ tǝqdim etsin. 

* * *
Alınan mǝlumata görǝ, Dǝrbǝnd

şǝhǝri Türk vǝ Azǝrbaycan Ordusu tǝ-
rǝfindǝn işğal edilmişdir. 

* * *  
Tiflis politexnikumu Azǝrbaycan

Maarif Nǝzarǝtindǝn, bu politexni-
kumda Azǝrbaycan tǝbǝǝlǝrinin dǝ

oxuyacağından naşi [oxuyacağı üçün],
Azǝrbaycan Nǝzarǝtinin bu politex-
nikuma edǝcǝk müavinǝtin [yardımın]
miqdarını sormuşdur. Maarif Nǝzarǝti
cavabında, politexnikumun fǝaliyyǝti-
ni bildikdǝn sonra nǝ qǝdǝr müavinǝt
edǝ bilǝcǝyini xǝbǝr vermişdir. 

Evlǝri qarǝt edilǝn xǝsarǝtdidǝlǝ-
rin [zǝrǝr çǝkǝnlǝrin] nǝzǝr-diqqǝtinǝ 

Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-ümumi-
si Bǝhaǝddin bǝy hǝzrǝtlǝrinin ǝmrna-
mǝlǝrinǝ binaǝn [ǝsasǝn], tǝhǝrri [axta-
rış] polis müdiri Əli bǝy cǝnabları bir
çox mǝşhur xırsız [oğru] vǝ canilǝrin
evindǝ tǝhǝrriyat [axtarışlar] icra edib
dǝ, bǝzǝn bir çox altun ǝşya kǝşf [aş-
kar] etmǝkdǝdir. O cümlǝdǝn, İbad Fǝ-
tullah oğlunun vǝ bǝradǝrinin evindǝ
4-5 ǝdǝd zǝnanǝ [qadın üçün] vǝ mǝrda-
nǝ [kişi üçün] altun vǝ gümüş saatları,
bir ǝdǝd müsǝlman qadınlarına mǝx-
sus köks zinǝti (silsilǝ), altun zǝncirlǝr,
baha qiymǝtli üzüklǝr, gümüş ǝşya vǝ
sairǝlǝri bulunub zǝbt edilmişdir. 

Müfǝttiş bǝyin xüsusi ǝmrinǝ bina-
ǝn [ǝsasǝn] ǝhaliyǝ elan ediriz ki, keçǝn
mart hadisǝlǝrindǝ vǝ yaxud ondan
sonra evlǝri qarǝt edilib vǝ ǝşyasından
nǝrǝdǝ vǝ kimdǝ olduğunu bilǝn bir
kǝs var isǝ keyfiyyǝti tǝhǝrri polis mü-
diri Əli bǝy cǝnablarına xǝbǝr ver-
mǝlidir. Vǝ ǝlavǝ elan edilir ki, bir qaç
zamandan sonra ǝşya [polis] müfǝttiş-
liyindǝ cǝm edilǝcǝyindǝn, o zaman
hǝr kǝs öz ǝşyasını tanıyıb vǝ onun
olduğunu isbat edǝrsǝ, dǝrhal sahi-
binǝ iadǝ edilǝcǝkdir. 
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Bǝlǝdiyyǝdǝ
Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi qǝrar qoymuş ki,

indindǝ [nǝzdindǝ] minbǝ’d [bundan
sonra] qǝndin fiatı 2 buçuq [2,5] rublǝ
vǝ çayın 28 rublǝ olmaq üzrǝ ǝhaliyǝ
satılsın. 

* * * 
Bǝlǝdiyyǝ Nǝqdiyyǝ [Maliyyǝ] şöbǝ-

si bu sonku iclasında tǝhti-qǝrara al-
mış ki, sabiq hökumǝt dövründǝ Şǝhǝr
İdarǝsi qulluqçularına irǝlidǝn verilǝn
bir aylıq donluq mǝblǝğlǝrini oktyab-
rın birindǝn hesab edǝrǝk, 6 ay müd-
dǝtindǝ şǝhǝr kassasına iadǝ edilsin. 

* * * 
Bǝlǝdiyyǝ [Nǝqdiyyǝ] şöbǝsinin sǝ-

darǝtinǝ Bǝlǝdiyyǝ Şurası üzvü Delit-
sın vǝ müavinliyǝ dǝ K. Cǝfǝrli intixab
edilmişdir [seçilmişdir]. 

* * * 
Bǝlǝdiyyǝ qulluqçularının mǝvacib-

lǝrini yenidǝn tǝyin etmǝk üzrǝ Nǝq-
diyyǝ Komisyonu tǝrǝfindǝn xüsusi bir
heyǝt intixab edilmişdir. Bunun üçün
dǝ bütün şöbǝlǝrǝ tǝklif edilmiş ki,
qulluqçuların siyahısını vǝ onların
donluqları xüsusunda müfǝssǝl mǝlu-
mat versinlǝr. 

NƏZARƏTLƏRDƏ TƏDİLAT
[NAZİRLİKLƏRDƏ DƏYİŞİKLİK]

Tǝşrini-ǝvvǝlin [oktyabrın] 6-da va-
qe olan iclasında Heyǝti-Vükǝla Rǝisi
Fǝtǝli xan Xoyski qǝti surǝtdǝ Nǝza-
rǝtlǝrin tǝbǝddülatını [dǝyişikliyini]

elan etmişdir: 
Fǝtǝli xan Xoyski – Heyǝti-Vükǝla-

nın Rǝisi (portfelsiz), müvǝqqǝti ola-
raq Xariciyyǝ Nǝzarǝtini idarǝ edǝcǝk-
dir. 

Behbud xan Cavanşir – Ticarǝt vǝ
Sǝna’ǝt [Sǝnaye] vǝ Daxiliyyǝ [Daxili
İşlǝr] naziri. 

Əlimǝrdan bǝy Topçubaşov – Xa-
riciyyǝ [Xarici İşlǝr] naziri. 

Mǝhǝmmǝdhǝsǝn Hacınski – Ma-
liyyǝ naziri. 

Nǝsib bǝy Yusifbǝyov – Maarif na-
ziri. 

Xudadad bǝy Mǝlikaslanov – Türüq
vǝ Mǝabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ] naziri. 

Xosrov bǝy Sultanov – Ərazi naziri. 
Ağa Aşurov – Poçta-Teleqraf naziri. 
X. b. Xasmǝmmǝdov – Ədliyyǝ na-

ziri. 
Xudadad bǝy Rǝfibǝyov – Sǝhiyyǝ

naziri. 
Musa bǝy Rǝfiyev – Mǝzahib vǝ

Müavinǝt naziri. 
İ. x. Ziyadxanov – Hǝrbi İşlǝr mü-

vǝkkili. 
Əbdülǝli bǝy Əmircanov – Höku-

mǝt kontrolu [müfǝttişi]. 

GÜRCÜSTANDA 

Gürcü dili 
Maarif Nǝzarǝti qeyri-gürcü mǝk-

tǝblǝrindǝ dǝ gürcü lisanının mǝcburi
oxudulması barǝsindǝ Gürcü Milli Şu-
rasına bir layihǝ tǝqdim etmişdir. Gür-
cü lisanının tǝdrisi 4-cü sinfǝdǝk ola-
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caqdır. Ümumi gürcü tarixlǝrinin isǝ
yuxarı siniflǝrdǝ rusca oxunması tǝklif
edilmişdir. 

Mǝktǝb kitablarının hǝcz [müsadi-
rǝ] edilmǝsi 

Mǝktǝb kitabları vǝ lǝvazimatının
ehtikar edilmǝsindǝn naşi, Maarif Nǝ-
zarǝti Gürcüstan Hökumǝtinǝ müra-
ciǝt edib, bu şeylǝrin Şǝhǝr İdarǝsi
tǝrǝfindǝn hǝcz edilmǝsinǝ izin istǝ-
mişdir. 

Knyaz R. Amirecibinin hǝbsi 
Daxiliyyǝ nazirinin ǝmrilǝ knyaz

Baqration-Davidovun tutulması mü-
nasibǝti ilǝ knyaz Roseb Amirecibi
hǝbs edilmişdir. 

İran tǝbǝǝlǝri 
Tiflisdǝki İran tǝbǝǝsi aysorlar ko-

mitǝsinǝ İran general-konsulu tǝrǝ-
findǝn belǝ bir mǝktub gǝlmişdir: 

“Bu il 21 eylül [sentyabr] tarixindǝ
29 nömrǝli ǝmr mövcibincǝ sabiqdǝ
tǝkrarǝn deyirǝm, burada İran tǝbǝǝ-
lǝri bilafǝrqi-dinü-mǝzhǝb [din vǝ mǝz-
hǝb fǝrqi olmadan] qonaq sifǝti ilǝ yaşa-
yıb, mǝmlǝkǝtin siyasi işlǝrinǝ qarış-
mayıb, bununla tǝbǝiyyǝt etdiyi [vǝtǝn-
daşı olduğu] dövlǝtin neçǝ vaxtdan bǝri
tutduğu bitǝrǝfliyǝ xǝlǝl yetirmǝmǝli-
dirlǝr. 

Qafqazda yaşayan İran tǝbǝǝlǝrinǝ
aid iqtisadi, mǝdǝni, maarif, dini vǝ bu
kimi mǝsǝlǝlǝrǝ gǝldikdǝ, bunların
hǝlli üçün milli tǝşkilatların tǝsis edil-
mǝsi mütǝmǝnnadır [arzu edilǝndir]. Bu

növ tǝşkilatlar Tiflisdǝ tǝsis edilib dǝ
mǝnim tǝrǝfimdǝn dǝxi tǝsdiq olun-
muş cǝmiyyǝtlǝrin fǝaliyyǝti göz qaba-
ğındadır. 

Mǝn İran dövlǝtinin rǝsmi nüma-
yǝndǝsi olduğum halda, özgǝlǝrin İran
tǝbǝǝlǝri mühafizǝsinǝ çıxmasını göz-
lǝmirǝm.” 

QARA DƏNİZDƏ

“K[avkazskoye] S[lovo]” qǝzetǝsi
Qara dǝnizdǝki seyri-sǝfaini [gǝmi navi-
qasiyasını] tǝsvir edir: 

Şimdilik burada fǝqǝt Mǝrkǝzi Döv-
lǝtlǝr vǝ bunların müttǝfiqlǝrinin bay-
raqları altındakı vaporlar seyr edir.
Sǝrbǝst vapor hǝrǝkatı başlanmamış-
dır. Hǝtta dǝnizin bitǝrǝf hissǝlǝri kimi
tǝlǝqqi [qǝbul] edilǝn Krım, Ukrayna vǝ
Kuban sularında belǝ, hǝrǝkat müşa-
hidǝ olunmur. Rusiya Şura Hökumǝti-
nǝ mǝnsub qırmızı bayraqlar altındakı
vaporlar belǝ üzmǝyǝ qadir deyillǝr.
Böylǝliklǝ Rusiyadan ötrü dǝ Qara dǝ-
niz bağlı kimi görülür. 

Şura Hökumǝtinǝ mǝnsub “Yele-
na” nam vaporun müqǝddǝratı pǝk
maraqlıdır. Bu vapor inqilab axşamı
Novorossiysk limanından çıxıb Odes-
sada lǝngǝrǝndaz olmaq [lövbǝr at-
maq] mǝcburiyyǝtindǝ qalmışdır. Va-
por qırmızı bayraq altında çıxdığı üçün
“karantinǝ” doğru qovulmuşdur. Bu-
radan çıxmaq isǝ pǝk müşküldür. İş-
tirakiyyun [sosialist] olanları arayırlar. 
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Rusiya ǝski müttǝfiqlǝri tǝrǝfindǝn
tutduğu vaporların halı bundan da fǝ-
nadır. Bu vaporlar ǝvǝzindǝ Rusiya bö-
yük mǝblǝğlǝr vermǝlidir. 

Ukrayna vǝ Krım mǝtbuatında bu
vaporlar mǝsǝlǝsi başlanmışdır. Bunla-
rın ǝqidǝsincǝ, Almaniya bitǝrǝf döv-
lǝtlǝr (Ukrayna vǝ Krım kimi) suların-
dakı düşmǝn (İngiltǝrǝ, Fransa, rum
[yunan]) vaporlarını beynǝlxalq qanun
mövcibincǝ tutmaq ixtiyarından mǝh-
rumdur. Ticarǝt vǝ sǝna’ǝt vǝ bǝhriyyǝ
dairǝlǝrindǝ danışılır ki, bu vaporlar
tǝcili surǝtdǝ buraxılıb, bitǝrǝf sularda
seyrǝ başlasın. 

Qara dǝnizdǝ vapora ehtiyac oldu-
ğuna görǝ, Almaniya vǝ müttǝfiqlǝri
ilǝ cǝnubi Rusiya hökumǝtlǝri arasın-
da müqavilǝlǝr ǝqd etmǝklǝ [bağla-
maqla] tǝcili surǝtdǝ Rusiya tǝrǝfindǝn
alınmış vaporlar bitǝrǝf sularda ticarǝt
ǝhǝmiyyǝtini haiz [ǝhǝmiyyǝti daşıyan]
seyrǝ başlasınlar.

ERMƏNİ HƏYATINDAN

Ya. X. Zavriyev vǝ L. Nazaryanın
hǝbsi 

Gürcüstandakı ermǝni diploması
[diplomatik missiyası] alman telsiz te-
leqrafıyla Nikolayev şǝhǝrindǝn xǝbǝr
almışdır ki, Moskvada bolşeviklǝr tǝrǝ-
findǝn rehin sifǝti ilǝ doktor Zavriyev
vǝ Nazaryan hǝbs edilmişlǝr. Ermǝ-
nistanın siyasi nümayǝndǝsi Camalyan
mǝhbusların buraxılması üçün ciddi

tǝdbirlǝr görmüşdür. Camalyan gene-
ral fon Kressǝ müraciǝt edib, Almaniya
nümayǝndǝlǝri vasitǝsilǝ müavinǝt
[yardım] istǝmişdir. Bundan ǝlavǝ, Ber-
linǝ Oqancanyana xǝbǝr verib Berlin-
dǝki rus nümayǝndǝsi İoffedǝn kömǝk
istǝmǝsini xahiş etmişdir. 

Camalyan Moskvadakı Xalq Komis-
sarları Şurası cǝnbindǝki [nǝzdindǝki]
ermǝni işlǝrinǝ baxan komissarlığa
müraciǝt etmişdir. 

Ermǝnistanda rus zabitlǝri 
Rus Milli Komitǝsinin ermǝni or-

dusunda qulluq edǝn rus zabitlǝrinin
azad edilib Rusiyaya getmǝk üçün ha-
zırlanması barǝsindǝ etdiyi istidasına
[xahişinǝ] cavab olaraq ermǝni Ərkani-
Hǝrb komandanı [Silahlı Qüvvǝlǝr Baş
Qǝrargah rǝisi] demişdir ki, Hǝrbiyyǝ
nazirinin ǝmri ilǝ ermǝni ordusundan
çıxmaq istǝyǝn rus zabitanına Ərkani-
Hǝrb tǝrǝfindǝn mümaniǝt [maneçilik]
göstǝrilmǝyib, azad edilirlǝr. 

Müdirlǝr: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli 



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

150150

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı şǝhǝri vǝ ǝtrafı 
ǝhalisinǝ elani-rǝsmi

sǝh. 135. “2/10/34”: Burada il, rumi
tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi
tarixlǝ 2 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Bakıda mövcud bilümum 
rus zabitanına elani-rǝsmi 

sǝh. 136. “Ordu Komandanı Paşa hǝz-
rǝtlǝri”: Qafqaz İslam Ordusu Komandanı
Nuri paşa nǝzǝrdǝ tutulur. 

Hökumǝt qǝrardadı:
Maarif Nǝzarǝtindǝn

sǝh. 137. “g) Xarici elmi-ilahi vǝ ana
dillǝrinin tǝdris mǝxarici hökumǝt xǝzinǝsi
öhdǝsindǝdir.”: Qǝrarın bu bǝndi ruscadan
düzgün tǝrcümǝ edilmǝmişdir; belǝ olma-
lıdır: “Qeyri-müsǝlmanlar üçün ilahiyyat
dǝrslǝrinin vǝ habelǝ xarici dil dǝrslǝrinin
tǝdrisi hökumǝt xǝzinǝsi hesabına apa-
rılır.” Burada “xarici dil dǝrslǝri” deyildik-
dǝ, qeyri-müsǝlman (yǝni qeyri-azǝrbay-
canlı) ǝhali üçün onların öz ana dili dǝrs-
lǝri nǝzǝrdǝ tutulurdu. Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti hökumǝti, ölkǝdǝki qeyri-azǝr-
baycanlılar üçün onların öz dinlǝrinin vǝ
dillǝrinin tǝdrisi xǝrclǝrini öhdǝsinǝ gö-
türmüşdü.

“h) Ərazi nazirinǝ mühǝvvǝl olunur ki,
Tiflisdǝki Mǝdǝni-sǝnaye mǝktǝbinin…”:
Burada söhbǝt “Texniki-incǝsǝnǝt mǝktǝ-
bindǝn” gedir. 

Hökumǝt qǝrardadı: 
Türüq vǝ Mǝabir Nǝzarǝtindǝ

sǝh. 138. “Kür çayı gǝmiçilk naziri”:

Burada “nazir” sözü “müfǝttiş” kimi başa
düşülmǝlidir. 

“Qalaqayın”: Burada Qalaqayın deyil-
dikdǝ, indiki Sabirabad şǝhǝrinin yerindǝki
Petropavlovka nǝzǝrdǝ tutulur. İndiki Qa-
laqayın isǝ Sabirabad rayonunun qǝsǝbǝ-
sidir. 

Hökumǝt qǝrardadı:
Ərazi Nǝzarǝtinin ǝmri

sǝh. 138. “Şamxal”: Rus dilindǝ nǝşr
edilǝn “Azerbaydjan” qǝzetindǝ eyni xǝ-
bǝrdǝ “Şamxal” yerinǝ “Şamxor” yazılmış-
dır. (“Azerbaydjan”, N-6, 8 oktyabr / 25
sentyabr 1918)

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Berlin – 27 sentyabr

sǝh. 140. “Ziqfrid cǝbhǝsi”: Burada
söhbǝt Fransanın şimal-şǝrqindǝki Ziqfrid
mövqeyindǝn gedir. 1916-1917-ci ilin qış
mövsümündǝ almanların bu bölgǝdǝ
qurduqları müdafiǝ xǝtti olan Hindenburq
xǝttinin [Hindenburg Line] möhkǝmlǝn-
dirilmiş mövqelǝrindǝn biri Ziqfrid möv-
qeyi [Siegfried Stellung] idi. Hindenburq
xǝtti üstündǝki digǝr dörd mövqe isǝ aşa-
ğıdakılar idi: Votan mövqeyi [Wotan Stel-
lung], Alberix mövqeyi [Alberich Stellung],
Brunhild mövqeyi [Brunhilde Stellung],
Krimhild mövqeyi [Kriemhilde Stellung].

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Vyana – 27 sentyabr

sǝh. 141. “Ötriş-Macar”: Bu ad qǝzet-
dǝ sǝhvǝn “(Trş-Hicaz” kimi getmişdir. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
İtaliya cǝbhǝsi 

sǝh. 141. “Venesiya”: Burada söhbǝt
Venesiya [Venezia] şǝhǝrindǝn yox, bütöv-
lükdǝ Venesiya [Veneto] vilayǝtindǝ gedir. 
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“Aydınlıq bir gecǝdǝ tǝfǝkkür
dǝqiqǝlǝri” şeiri (sǝh. 141) üçün lüğǝt 

sürǝti-bǝrqiyyǝ: şimşǝk sürǝti
müstǝğrǝqi-ǝfkar: düşüncǝlǝrǝ qǝrq

olmuş 
qünudǝ: dalmış
ǝvalim: alǝmlǝr
fikrǝti-tǝyyar: qanadlı düşüncǝlǝr, qa-

nad çırpan düşüncǝlǝr 
hüsni-ǝzǝli: ǝzǝli gözǝllik 
kǝvakib: ulduzlar 
biveyi-qǝddar: qǝddar bakirǝ 
mükövkǝb: ulduzlu; ulduzlarla bǝzǝn-

miş
cazibi-ǝnzar: nǝzǝrlǝri cǝzb edǝn, diq-

qǝt çǝkici
ǝbhar: dǝnizlǝr 
nigǝh-ara: göz oxşayan 
ǝqmar: qǝmǝrlǝr 
bus: öpmǝ; öpüş 
ruyi-qǝmǝr: ayın üzü 
pişi-nigah: göz qabağı 
ǝş’ar: şeirlǝr
mǝcmueyi-ǝş’ar: şeir mǝcmuǝsi 
ǝlvah: lövhǝlǝr; mǝnzǝrǝlǝr 
fǝyyaz: bol; bǝrǝkǝtli 
nǝvvar: nurlu 
mǝ’bǝdi-ǝ’zǝm: ǝzǝmǝtli mǝbǝd 
gǝrdun: göy, fǝlǝk
pür-ǝnvar: işıqlı 
sǝzavari-tamaşa: tamaşa edilmǝyǝ

layiq, baxımlı
tǝcǝlligǝhi-ǝsrar: sirlǝrin tǝcǝlli etdiyi,

özünü göstǝrdiyi yer 
vǝlǝh-ǝfzayi-xǝyal: tǝxǝyyülǝ heyrǝt

verǝn; düşündükcǝ insanı heyrǝtlǝrǝ qǝrq
edǝn 

asar: ǝsǝrlǝr 
leyli-müqǝmmǝr: aylı gecǝ
rizan olmaq: saçılmaq, tökülmǝk 
dil: qǝlb
ǝş’ari-füsunkar: füsunkar şeirlǝr 

Rus-alman müqavilǝsinǝ ǝlavǝ 
sǝh. 142. “Fǝsil III. Şimali rus nahiyǝ-

lǝri”: Qǝzetdǝ III fǝslin adı yoxdur. Aşağı-
dakı mǝnbǝdǝn ǝlavǝ edildi: “İzvestiya”
qǝzeti, N-189 (453), 3 sentyabr 1918. 

sǝh. 143. “Fǝsil V. Qafqaziya müstǝsna
olaraq, Rusiyanın Qara dǝniz boyundakı
nahiyǝlǝri”: Qǝzetdǝ “Fǝsil V” sözü yoxdur.
Aşağıdakı mǝnbǝdǝn ǝlavǝ edildi:  “İzves-
tiya” qǝzeti, N-189 (453), 3 sentyabr 1918.

“12 – 1918 sǝnǝsinin 7 noyabrından
ǝqd edilmiş Ukrayna universalında...”:
Universallar Ukrayna Xalq Respublikası
Mǝrkǝzi Radasının (Şurasının) hüquqi-
siyasi aktlarıdır. Mǝrkǝzi Rada 1917-1918-
ci illǝrdǝ cǝmi dörd universal qǝbul et-
mişdir: I – 10 (23) iyun 1917; II – 3 (16) iyul
1917; III – 7 (20) noyabr 1917; IV – 9 (22)
yanvar 1918. Qǝzetdǝ texniki sǝhv get-
mişdir; “1918” yerinǝ “1917” olmalıdır. 

“Rostov”: Rusiyanın Rostov vilayǝtindǝ
yerlǝşǝn Rostov-na-Donu şǝhǝri nǝzǝrdǝ
tutulur; Yaroslavl vilayǝtindǝki Rostov şǝ-
hǝri ilǝ qarışdırılmamalıdır. 

“13 – Rusiya Almaniyanın Gürcüstan
istiqlaliyyǝtini qǝbul edir.”: Cümlǝ rus di-
lindǝn anlaşılmaz tǝrzdǝ tǝrcümǝ edilmiş-
dir. Belǝ olmalıdır: “Rusiya; Almaniyanın
Gürcüstanı müstǝqil dövlǝt kimi qǝbul
etmǝsinǝ öz razılığını bildirir.”

sǝh. 144. “Fǝsil VII. Sülh müqavilǝ-
sindǝn sonra alman hǝrbi qüvvǝlǝri tǝrǝ-
findǝn tutulmuş rus hǝrbi gǝmilǝri vǝ rus
ehtiyatları haqqında”: Qǝzetdǝ VII fǝslin
adı yoxdur. Aşağıdakı mǝnbǝdǝn ǝlavǝ
edildi: “İzvestiya” qǝzeti, N-189 (453), 3
sentyabr 1918.

“[Almaniya] sülhdǝn [sonra] Ukrayna
vǝ...”: Qǝzetdǝ “Almaniya” vǝ “sonra”
sözlǝri yoxdur. Aşağıdakı mǝnbǝdǝn ǝlavǝ
edilmişdir: “İzvestiya” qǝzeti, N-189 (453),
3 sentyabr 1918.
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Bakı xǝbǝrlǝri:
Bǝlǝdiyyǝdǝ

sǝh. 147. “Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi”: burada
söhbǝt Bakı Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsindǝn gedir. 

“Bǝlǝdiyyǝ [Nǝqdiyyǝ] şöbǝsinin sǝda-
rǝtinǝ...”: Qǝzetdǝ “Nǝqdiyyǝ” sözü bura-
xılmışdır. Burada söhbǝt Bakı Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsi Maliyyǝ şöbǝsinǝ sǝdr vǝ müavin
seçilmǝsindǝn gedir. 

Nǝzarǝtlǝrdǝ tǝdilat 
sǝh. 147. “Musa bǝy Rǝfiyev – Mǝ-

zahib vǝ Müavinǝt naziri”: Qǝzetdǝ sǝh-
vǝn “Mǝzahib vǝ Müayinǝ naziri” kimi
getmişdir. 

Gürcüstanda: Gürcü dili
sǝh. 147. “Gürcü Milli Şurası”: Burada

söhbǝt Gürcüstan Milli Şurasından gedir.

152
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HÖKUMƏT QƏRARDADI

Ərazi Nǝzarǝtindǝn 
Əmr nömrǝ 44 
Altıağac meşǝliyinin 2-ci dǝrǝcǝ me-

şǝbǝyisi V. T. Vartanov tǝşrini-ǝvvǝlin
[oktyabrın] 1-dǝn xaric edilir. 

Ərazi naziri: 
X[osrov bǝy] Sultanov

Əmr nömrǝ 46 
Nǝcǝf bǝy Vǝzirov Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝtinin Baş Meşǝbǝyi müfǝt-
tiş[i] vǝ müvǝqqǝti Meşǝ naziri tǝyin
edilir. 

Ərazi naziri: 
X[osrov bǝy] Sultanov

Ədliyyǝ Nǝzarǝtindǝn ǝmr 
6 tǝşrini-ǝvvǝl [oktyabr] 1918
Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvlǝri

Pyotr Karpoviç Baturin, İvan Osipoviç
Viquro, Qriqori Andreyeviç Ter-Mika-
elyans, Adam İvanoviç Dzerjanski vǝ
Nikolay Avraamoviç Pastuxov höku-

mǝtin 24 haziran [iyun] 1918 tarixli qa-
nunu mövcibincǝ [qanununa görə] 20
temmuz [iyul] 1918 tarixindǝn vǝzifǝ-
lǝrindǝn xaric olunurlar. 

Ədliyyǝ naziri ǝvǝzinǝ: 
T[eymur bǝy] Makinski

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Almaniyada
1 – Almaniyada hüsula gǝlǝn siyasi

tǝcǝddüdlǝrin [yeniliklǝrin] iki müxasim
[düşmǝn] zümrǝsi arasında etilaf [uzlaş-
ma] hüsuluna sǝbǝb olacağı zǝnn olu-
nur. 

2 – Almaniyada mövcud siyasi firqǝ
rüǝsası [siyasi partiya liderlǝri] yeni vǝ-
ziyyǝt qarşısında mövqelǝrini tǝyin et-
mǝk üzrǝ Berlinǝ gǝlmǝkdǝdir. 

3 – Baş Vǝkil [Baş Nazir] Prins Maks
Baden proqramını yaxında Mǝclisǝ
tövdi edǝcǝkdir [tǝhvil verǝcǝkdir]. 

* * * 

Cümǝ axşamı, 10 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 11

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 3 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 10 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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Müttǝfiqlǝrin Sibirya siyasǝti 
Japon qǝzetǝlǝrindǝ İngiltǝrǝ ilǝ

Fransanın Sibiryanı kontrol altında bu-
lundurmaq istǝdiklǝrini yazırlar. 

* * * 
Bolşeviklǝrin hǝrǝkatı 
Bolşeviklǝr idareyi-ürfiyyǝ [hǝrbi re-

jim] ilǝ böyük Rusiyanı idareyi-ǝsgǝ-
riyyǝ [hǝrbi üsuli-idarǝ] altına almaq
istǝdiklǝri Stokholmdan bildirilir. 

* * * 
Bolqariyada
Almaniyada tǝhsildǝ bulunan bol-

qar tǝlǝbǝsi, Malinovun siyasǝtini tǝq-
bih etmişlǝrdir [pislǝmişlǝr]. 

Osmanlı “Milli” ajansı 
Kopenhaq – 29 eylül [sentyabr].

Prus[siya] Hǝrbi Nǝzarǝti nümayǝn-
dǝsi Reyxstaqın Baş Komitǝsinin gizli
iclasında demişdir ki, almanlar martın
15-i - haziranın [iyunun] 15-i kimi mü-
haribǝlǝrdǝ 500000 nǝfǝr tǝlǝfat ver-
mişdir. Ağustosun-temmuzun [iyulun]
15-dǝn eylülün 15-ǝ kimi geri çǝkil-
mǝyi ǝsnasında 45000 mǝqtul [öldü-
rülmüş], 155000 mǝcruh [yaralı], 50000
nǝfǝr ǝsir vermişdir. 

Berlin – 26 eylül. Elzas-Lotaringiya-
nın bir para cǝhǝtlǝrinin [yerlǝrinin] tǝx-
liyyǝsi barǝsindǝ verilǝn düşmǝn ǝxba-
rını [xǝbǝrlǝrini] tǝkzibindǝn ötrü rǝsmi
surǝtdǝ elan edilir. Ən yaxın zamanda
Elzas-Lotaringiya tǝxliyyǝsi barǝsindǝ
şayiat dǝvǝran etmǝyǝ [şayiǝlǝr dolaş-
mağa] başlanmışdır. Bundan naşi [buna
görǝ] elan edilir ki, uzaq mǝsafǝdǝn baş-
lanan Mayns vǝ başqa mövqelǝr bom-

bardmanı [ǝsnasında] ǝhalinin hǝyat vǝ
ǝmlakını mühafizǝdǝn ötrü, düşmǝnin
mǝrmilǝri erişǝcǝk mövqelǝri tǝxliyyǝ
etmǝk mǝcburiyyǝtindǝ qaldıq. Bu
tǝxliyyǝ mǝsǝlǝsi nizam üzrǝ aparılır. 

MÜHARİBƏ MEYDANINDA

Tǝbliği-rǝsmi 
1 – Bütün cǝbhǝlǝrdǝ vǝziyyǝt tǝ-

bǝddül etmǝdi [dǝyişmǝdi]. 
2 – Qǝrb cǝbhǝsi müharibǝlǝrindǝ

26 eylüldǝ [sentyabrda] düşmǝnin 54
tǝyyarǝsi ilǝ 10 sabit balonu düşürül-
müşdür. 

3 – Bir ingilis sǝfineyi-ticariyyǝsi [ti-
carǝt gǝmisi] ilǝ bir torpidosu müsadi-
mǝ edǝrǝk [toqquşaraq], torpido qǝrq
olmuşdur. 

“Milli”

Gürcüstan Teleqraf Acentǝsindǝn 
Qǝrb cǝbhǝsindǝ. 
Berlin – 26 sentyabr. Axşam veril-

miş hǝrbi xǝbǝr. 
Şampanda vǝ Arqon ilǝ Maas ara-

sında geniş cǝbhǝdǝ başlanmış firǝng-
ingilis atǝş hazırlığı 11 saat davam
etdikdǝn sonra müvǝffǝqiyyǝtǝ nail ol-
mayaraq sükuta mǝcbur olmuşdur.
Düşmǝn bizim xǝttimizi yarmaq istǝ-
yirmiş. Bizim xǝtlǝrdǝn ötrü başlanmış
mübarizǝ davam edir. 

* * * 
“Borba” nam Tiflis qǝzetǝsindǝ

tǝşrini-ǝvvǝlin [oktyabrın] 2-dǝn hǝrb
cǝbhǝsindǝn alınmış şu teleqraflar
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dǝrc edilmişdir: 
Berlin – 29 sentyabr. Hǝrbi xǝbǝr.

İngilislǝr belçikalılar ilǝ bǝrabǝr tǝǝr-
rüzlǝri [hücumlarının] dairǝsini genişlǝ-
dǝrǝk Flandriya vǝ Kambre üzǝrinǝ yü-
rümüşlǝr. Firǝng vǝ amerikalılar isǝ
Şampanda Arqon ilǝ Maas miyanında
[arasında] yeni tǝǝrrüzlǝr yapmışlar. 

Kronprins [Vǝliǝhd şahzadǝ] Ruprext
ordusu dǝniz kǝnarından başlayaraq
Lisǝ kimi bütün gecǝni atǝş ilǝ keçirdi.
Şu toqquşma Diksmyoyde ilǝ Veyfve-
gen miyanında güclǝnib, sǝhǝr zamanı
müdafiǝ şǝklini aldı. Diksmyoyde ilǝ
Veyfvegendǝn cǝnuba ingilis vǝ belçi-
kalılar tǝǝrrüzlǝr yapırdılar. 

Düşmǝn bizim bir para xǝndǝklǝri
tutmaq müvǝffǝqiyyǝtinǝ nail oldu-
ğundandır ki, topçu xǝtlǝrimizǝ çat-
mışlar. Günortadan sonra düşmǝn
işbu xǝtt üzǝrinǝ tǝǝrrüzdǝ davam
edirdi: Diksmyoydedǝn cǝnubdakı dǝ-
miryolu tǝpǝsi, Klerken, Hutulst, Sta-
denreke, Stadenberq (bu ad dǝyişmiş-
dir). Bu xǝtt ǝleyhinǝ açılan düşmǝn
tǝǝrrüzlǝri axşama kimi müharibǝ
meydanına keçirdiyimiz ehtiyat hissǝ-
lǝri tǝrǝfindǝn dǝf edilmişdir. Vitşate
hündürlüklǝri düşmǝnin dǝfǝatlı [tǝk-
rarlanan] hücumlarına mǝruz qalarsa
da, bizim ǝlimizdǝ qalmışdır. Kambre-
dǝn qǝrbǝ dün sǝhǝr tezdǝn biz öz
xǝttimizi açıq sǝhradan arxa xǝtt tǝrǝ-
fǝ, Kodridǝn qǝrbdǝki Arle-Obinye vǝ
Kambre-Markuendǝn cǝnub-qǝrbǝ,
ǝski xǝttimiz Viller-Qüsleyn tǝrǝfǝ çǝk-
dik. Eylülün 27-dǝki müharibǝdǝ Mar-
kuen kanalı kǝnarlarındakı xǝtlǝrimizi

itirdiyimizdǝn naşi, bugünkü tǝbǝd-
dülatı [dǝyişikliyi] yapmaq mǝcburiy-
yǝtindǝ idik. Bu işi gecǝ yapdığımızdan
naşi, düşmǝn tǝrǝfindǝn heç bir tǝ-
şǝbbüsat görülmǝdi. Düşmǝn sǝhǝr
tǝxliyyǝ etdiyimiz xǝtti dǝhşǝtli atǝş
altına almışdır. Günorta zamanı düş-
mǝn böyük qüvvǝlǝr ilǝ tǝǝrrüz yapa-
raq, Kambredǝn şimal-qǝrb vǝ qǝrbǝ
tǝrǝf xǝtlǝri tǝzyiq altına almağa baş-
ladı. Tǝrǝfimizdǝn dǝf edilmişlǝr. Ha-
belǝ Markuendǝn cǝnuba tǝrǝf baş-
lanan tǝǝrrüz dǝ tǝrǝfimizdǝn saxla-
dılmışdır. 

Almaniya Kronprins ordusu. Elet-
En arasında biz xǝttimizi Uaza-Ena
kanal arxası Elet üzǝrindǝki Anizi-le-
Şato, En üzǝrindǝki Burje tǝrǝfinǝ çǝk-
dik. Düşmǝn tǝrǝfindǝn iqdamat [tǝ-
şǝbbüs] müşahidǝ olunmamış. 

Berlin – 29 sentyabr. Bir neçǝ gün
zǝrfindǝ layihǝ üzrǝ hazırlanan qoşun
hǝrǝkatı düşmǝn tǝrǝfindǝn heç bir
iqdamat olunmadan qövldǝn feilǝ
[sözdǝn işǝ] gǝtirilmişdir. Syuippdǝn
qǝrbǝ bizdǝn ötrü müvǝffǝqiyyǝtli su-
rǝtdǝ pişdar [ön qüvvǝlǝr] toqquşma-
ları davam edirdi. Syuipp ilǝ Ena ara-
sında, Arqon ilǝ Maas miyanında [ara-
sında] düşmǝn güclü tǝǝrrüzlǝr yap-
mışdır. Bu tǝǝrrüzlǝr xüsusǝn dün düş-
mǝndǝn ötrü dǝhşǝtli olaraq böyük
tǝlǝfata sǝbǝb olmuşdur. Bizim bir çox
başqa-başqa hissǝlǝrdǝn mürǝkkǝb
qoşunlarımız işlǝrinin müşküllüyünǝ
baxmayaraq, şücaǝtlǝr ibraz edǝrǝk
[göstǝrǝrǝk] düşmǝn tǝǝrrüzlǝrini qǝh-
rǝmananǝ bir surǝtdǝ dǝf etmişlǝr.
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Syuipp ilǝ Ena miyanında firǝnglǝr altı
dǝfǝ tanklar kömǝyilǝ tǝǝrrüz yapsalar
da, dǝhşǝtli müharibǝlǝrdǝn sonra
geri atılmışlar. Düşmǝnin yeganǝ mü-
vǝffǝqiyyǝti mǝhǝlli ǝhǝmiyyǝti haiz
[lokal ǝhǝmiyyǝtǝ sahib] Sommpini işğal
etmǝkdǝn ibarǝtdir ki, bizim müdafiǝ
xǝttimizin içǝri tǝrǝfindǝdir. Arqon-
larda düşmǝnin Er vadisindǝki hǝrǝ-
katından naşi, biz o xǝtlǝrimizi Bi-
nervilldǝn cǝnub-şǝrqǝ, Apremondan
cǝnub-qǝrbǝ tǝrǝf çǝkmǝk mǝcburiy-
yǝtindǝ olduq. 

Amerikalılar hǝrbǝ yeni firqǝlǝr
sövq edǝrǝk dǝfaǝtlǝ Apremon-Sierj
vǝ Arqon yamacı bǝrabǝrindǝki Brielǝ
dǝfaǝtlǝ tǝǝrrüzlǝr yapmışlar. 

Onlar burada mǝhǝlli ǝhǝmiyyǝti
haiz bir para müvǝffǝqiyyǝtǝ nail ol-
muşlar. Sierjdǝn şǝrqǝ Apremon ǝtra-
fında bizim xǝtlǝrimizi Kumel vǝ Feyn
meşǝlǝrinǝ tǝrǝf sıxmışlar. Burada
düşmǝnin tǝǝrrüzatı [hücumları] bizim
müdafiǝ xǝtlǝrimizǝ rast gǝlǝrǝk da-
yandırılmış vǝ ǝlbǝyaxa müharibǝ-
sindǝn sonra dǝf edilmişdir. Biz ǝks-
tǝǝrrüz yapmışıq. 

Bizim hava donanmamız müvǝffǝ-
qiyyǝtli hücumlar yaparaq düşmǝnǝ
böyük tǝlǝfat vermişdir. Dünkü müha-
ribǝlǝrdǝ düşmǝnin 150-dǝn ziyadǝ
tankları tǝrǝfimizdǝn tǝxrib edilmişdir
[sıradan çıxarılmışdır]. Biz dün düşmǝnin
33 tǝyyarǝ, 3 ǝdǝd balonlarını vurmu-
şuq. 

Berlin – 29 sentyabr. Hǝrbi xǝbǝr.
İprdǝn şǝrqǝ mǝhǝlli toqquşmalar ol-
muş, Kambre ilǝ Sen-Kanten arasında

güclü müharibǝlǝr davam edir. Geniş
cǝbhǝ boyu başlanmış ingilis tǝyziqatı
müvǝffǝqiyyǝtǝ nail olmamışdır. Şam-
panda vǝ Arqon ilǝ Maas arasında
başlanmış firǝng-amerikalıların tǝǝr-
rüzatı dǝf edilmiş, fǝqǝt Ardelin hǝr iki
kǝnarında düşmǝn bir qǝdǝr irǝli so-
xulmuşdur. 

Berlin – 30 sentyabr. Axşamkı hǝrbi
xǝbǝr. Flandriyada filcümlǝ [bütünlük-
lǝ] gün sakit keçmiş. Kambrenin hǝr iki
tǝrǝfindǝ yenilǝnmiş ingilis tǝǝrrüzatı
müvǝffǝqiyyǝtǝ ermǝyǝrǝk, böyük tǝ-
lǝfatına sǝbǝb olmuşdur. Axşam za-
manı Le-Katledǝn qǝrbǝ müharibǝlǝr
kǝsbi-şiddǝt etmişdir [şiddǝtlǝnmişdir].
Şampanda firǝnglǝr xüsusi tǝǝrrüzlǝr
yapırlar. Arqondan şǝrqǝ amerikalıla-
rın güclü tǝǝrrüzlǝri dǝf edilmişdir. 

Berlin – 30 sentyabr. Kronprins
Ruprext vǝ Boyn ordusu. Düşmǝn
Flandriyada öz tǝǝrrüzatında davam
edirdi. Eylülün 26-da düşmǝnin bizim
sipǝrlǝrǝ soxulması bizi müdafiǝ xǝtti-
mizin sağ cinahı[nı] Handzeym arxa-
sından geri çǝkib Vitşate xǝttini boşalt-
mağa mǝcbur etmişdir. Sol cinahda düş-
mǝnin Handzeym xǝtti, Zarren-Vest-
rozebek xǝtlǝri ǝleyhinǝ açdığı tǝǝr-
rüzat tǝrǝfimizdǝn dǝf edilmişdir.
Paşendeyl ilǝ Vossemolen arasında
düşmǝn irǝli soxulub, Morslede Dadi-
zeleyǝ çatmışdır. Burada biz düşmǝnin
tǝzyiqini dayandırdıq. Lis ǝtrafında Ha-
utem tǝrǝfindǝn Komen tǝrǝf[ə] so-
xulmuş düşmǝn ǝks-hücumlarımız nǝ-
ticǝsi olaraq geri atılmışdır. Biz burada
Lis ovasında müharibǝ ediriz. Kambre
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ilǝ Sen-Kanten arasında qızğın müha-
ribǝlǝr davam edir. Düşmǝn şǝhǝri
işğal etmǝk qǝsdi ilǝ müharibǝyǝ 18
firqǝ sövq etmişdir. Kambredǝn şimala
tǝrǝf 8 dǝfǝ tǝkrar edilǝn tǝǝrrüzlǝr
nǝticǝsiz qalmışdır. Tillo yaxınlığında
biz müvǝffǝqiyyǝtli ǝks-tǝǝrrüzlǝr yap-
dıq. Kambre, Provil vǝ Kattenir ǝtra-
fında düşmǝn möhkǝmlǝşmǝyǝ mü-
vǝffǝq olmuşdur. Biz burada şǝhǝrin
qǝrb tǝrǝflǝrini Şelda arxasında tutub
düşmǝnin dǝhşǝtli hücumlarını dǝf
ediriz. Markuendǝn şimala kanal üzǝ-
rindǝn edilǝn düşmǝn tǝǝrrüzlǝri Kam-
bre-Masniyer yolu üzǝrindǝ dǝf edil-
mişdir. Markuendǝn cǝnuba düşmǝn
bizi Masniyer-Krevekur kanalı tǝrǝfinǝ
sıxmışdır. Düşmǝn bizi Vaani vǝ Belli-
kurdan tǝzyiq altına almış. Biz düşmǝ-
nin kǝrratla [dǝfǝlǝrlǝ] etdiyi tǝǝrrüz-
lǝrini tamamǝn dǝf etdik. Bir neçǝ
vaxt müqǝddǝm [ǝvvǝl] [qeyb] etdi-
yimiz Viller-Qüsleyni yenidǝn işğala
müvǝffǝq olduq. Düşmǝn tǝrǝfindǝn
tutulmuş yeni sipǝrlǝr, tǝrǝfimizdǝn
yapılan müvǝffǝqiyyǝtli ǝks-hücumlar
nǝticǝsindǝ işğal edilmişdir. Qonnelye
vǝ Viller-Qüsleyn ǝtrafında dǝhşǝtli
müharibǝlǝrdǝ iştirak edǝn firqǝlǝri-
miz ehtiyat qitǝatımız vasitǝsilǝ ǝks-
hücumlar yaparaq, Markuen tǝrǝfin-
dǝn üzǝrimizǝ yürümǝkdǝ olan düş-
mǝni geriyǝ püskürtmüşdür. Bellikur
ilǝ Bellenqliz[dǝ] düşmǝn kanaldan
irǝliyǝ soxulmuş. Axşam zamanı düş-
mǝni işbu xǝtlǝrdǝ dayandırdıq. Bel-
likurun qǝrb tǝrǝflǝri, Qrikurdan şi-
mala düşmǝn tǝǝrrüzçülǝrini dǝf edǝn

alaylarımız axşam zamanı buradan öz
cinahlarını Leokur tǝrǝfinǝ çǝkmǝyǝ
mǝcbur olmuşlar. Bizim üçün müvǝffǝ-
qiyyǝtli olan dünkü müharibǝlǝrdǝ bi-
zim bütün hissǝlǝrimiz iştirak etmişlǝr.
İngilislǝr mǝhǝlli ǝhǝmiyyǝti haiz mü-
vǝffǝqiyyǝtǝ böyük tǝlǝfat müqabi-
lindǝ nail olmuşlar. 

Alman Kronprins vǝ Qalvits ordu-
su. Düşmǝn Uaza vǝ Ena kanalı dairǝ-
sindǝki tǝǝrrüzlǝrindǝ davam edir. Bu-
radakı pişdarlar [ön qüvvǝlǝr] toqquş-
masında biz ǝsirlǝr aldıq. Syuipp ilǝ
Ena arasında firǝnglǝr, Arqonun şǝrq
yamacı üzǝrinǝ vǝ Arqon ilǝ Maas ara-
sında amerikalılar öz tǝǝrrüzlǝrindǝ
davam etmǝkdǝdirlǝr. Düşmǝn dün
müharibǝ meydanına bir neçǝ yeni fir-
qǝlǝr sövq etmişdir. Oberne ilǝ Somm-
pi arasında düşmǝn 9 dǝfǝ tǝǝrrüz
yapmışdır. Manr vǝ Arbeyldǝn şǝrqǝ
olan ǝrazi düşmǝn ǝlindǝ qalmışdır.
Biz axşam zamanı düşmǝni dǝf etdik-
dǝn sonra Arbeyl, Seşo-Vukozvildǝn
şimala olan Liridǝ duruyoruz. 

Arqon meşǝlǝrinin şǝrq kǝnarların-
dakı sipǝrlǝrimiz vǝ Arqon ilǝ Maas
arasındakı xǝtlǝrimizi amerikalılar zor-
lamışlar. Bunların tǝǝrrüzatı müvǝf-
fǝqiyyǝtǝ nail olmamışdır. Lirinin va-
dilǝrindǝ biz düşmǝndǝn Apremon ilǝ
Montrebo meşǝsini işğal etdik. Burada
amerikalıları kilometrǝdǝn ziyadǝ geri
püskürtmüşük. Dün biz 45 düşmǝn
tǝyyarǝsini vurduq. 

“Press-büro”nun 24 eylül [sentyabr]
tarixindǝn verdiyi mǝlumata görǝ, ey-
lülün 16-da bir çox qatil vǝ canilǝr
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tǝrǝfindǝn Reyn vǝ Mozel nahiyǝlǝrin-
dǝ neçǝ Almaniya şǝhǝr vǝ kǝndlǝri
bombardman edilmişdir. Düşmǝn ǝk-
sinǝ şǝhadǝt [şahidlik] edǝrsǝ, yalandır.
Onların mǝqsǝdi alman millǝtini vǝ
mǝxsusiyyǝtini mǝhv etmǝkdir. Bu
maarif yolunda “mübarizǝ” edǝnlǝr
Maynsdakı İohan kilsǝsinin dağılması
vǝ Ştutqartda 6 qadının vǝ 4 çocuğun
öldürülmǝsi ilǝ fǝxr edǝ bilǝrlǝr. Xü-
susi mülklǝrǝ vǝ hǝrbi müǝssisǝlǝrǝ
zǝrǝr dǝymǝmişdir. Bu “müharibǝ”
zamanında düşmǝn 36 buçuq saat
vaxt itirmişdir. Düşmǝnin 9 tǝyyarǝsini
vurmağa müvǝffǝq olduq. Böylǝliklǝ
düşmǝnin bu dǝfǝki hücumunun ǝhǝ-
miyyǝti olmadı. Bununla düşmǝn da-
ha da bizim nifrǝtimizi qazanır. Alman
millǝti heç vaxt Mayns vǝ Ştutqartdakı
cinayǝtlǝri yadından çıxarmayacaqdır. 

SÜLH ƏTRAFINDA

Avstriya vǝ sülh 
Avstriya Mǝclisi-Mǝbusanında sülh

haqqında müzakirat vǝ münaqişat
cǝrǝyan etmişdir. 

Mütarikǝ [atǝşkǝs] barǝsindǝ şayi-
ǝlǝr

Etilaf dövlǝtlǝrinin Haaqadan ver-
diyi mǝlumatlarına görǝ, bu il qışın
ǝvailindǝ [ǝvvǝllǝrindǝ] dava meydan-
larında sakitlik başlanan zaman mü-
harib [savaşan] hökumǝtlǝr iki tǝrǝfin
qǝbul edǝ bilǝcǝyi şǝraitlǝ [şǝrtlǝrlǝ]
mütarikǝyǝ başlanılacaqdır. Mütarikǝ

ǝsnasında hǝrb vǝ sülh mǝsǝlǝlǝri dǝ
danışılacaqdır. 

Sülh heyǝti 
Bolqariya sülh heyǝtinin üzvlǝri bu

günlǝrdǝ Strumçiyǝ Müttǝfiq dövlǝt-
lǝrin müvǝkkillǝri yanına getmişlǝr. 

Blok orduya etdiyi xitabında, hǝrbi
vǝ vǝtǝndaş nizamının saxlanmasını
tǝlǝb etmişdir. 

İngiltǝrǝ fǝhlǝlǝri sülh istǝyirlǝr 
Böyük İngiltǝrǝ Konfransında fǝh-

lǝlǝr 2 milyon yarım sǝslǝ yarım mi-
lyon rǝy müqabilindǝ davanın uzadıl-
masına zidd bir qǝtnamǝ çıxarıb, da-
vadan gözlǝnilǝn mǝqsǝdlǝrin elanını
hökumǝtdǝn tǝlǝb etmişlǝrdir. 

Bolqariya vǝ sülh 
Tiflisdǝ müntǝşir [nǝşr olunan] “Bor-

ba” qǝzetǝsi müxbirinin Londradan
verilmiş “Bolqariya sülhdǝ iştirak edǝ-
cǝk” xǝbǝrinin mǝnasını sorduqda, Al-
maniya nümayǝndǝsi doktor Tsuqma-
yer demişdir ki: “Avstriyanın rǝsmi
elanından sonra Bolqariyanın bu növ
hǝrǝkǝti bizǝ aşkar olmalıdır. Əlbǝttǝ
Avstriyanın böylǝ hǝrǝkǝti öz müttǝ-
fiqlǝrinin rǝyinǝ müvafiq olub onların
sülhdǝ iştirak edǝcǝklǝrinǝ şübhǝ qal-
mayır. Almaniya vǝ müttǝfiqlǝri ara-
sında heç bir ixtilaf yoxdur. Dobruca vǝ
Meriç mǝsǝlǝsindǝn naşi [ötrü] Türki-
yǝ ilǝ Bolqariya arasında ixtilaf olmuş
idiysǝ dǝ, Tǝlǝt bǝyin Berlin sǝfǝrin-
dǝn sonra bu ixtilaf rǝf olmuşdur
[aradan qalxmışdır], zǝnn edirǝm.” 
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BOLQARİYA HADİSATI
[HADİSƏLƏRİ]

Bolqariya inqilabı barǝsindǝ bol-
şevik mǝlumatı 

Moskva mǝtbuatında Berlindǝn 29
eylül [sentyabr] tarixindǝn böylǝ yazır-
lar: “Bu günlǝrdǝ Almaniya parlament
dairǝlǝrindǝ dǝvǝran edǝn [gǝzǝn] şa-
yiǝlǝrǝ görǝ, Bolqariyada ǝsgǝr inqila-
bı vaqe olub, Bolqariyanın Əsgǝr Nü-
mayǝndǝlǝri Şurası Ferdinanda taxt-
dan düşmǝsini tǝklif etmişdir. Bundan
naşi, Ferdinand Macaristana getmiş-
dir. 

Bolqariyadan alınan inqilab xǝbǝr-
lǝri Berlin borsasında [birjasında] bö-
yük hǝyǝcana sǝbǝb olmuşdur. Böyük
zavodların sǝhmlǝri 60 faiz aşağı düş-
müşdür. 

Hindenburq vǝ Lüdendorf  Berlinǝ
gǝlmişlǝr. Bu yaxınlarda Vilhelmin bu-
raya qayıtması bǝklǝnilir.” 

* * * 

Hintsin rǝyi 
Berlindǝ Hints Reyxstaqın Baş hey-

ǝtindǝ irad etdiyi nitqindǝ Bolqariya
hadisatı barǝsindǝ demişdir ki, o, vǝ-
ziyyǝti ciddi sanıb, Bolqariya Höku-
mǝtinin qarşı çıxacağına ǝmindir. Hints
güman edir ki, Almaniya tǝrǝfindǝn
Bolqariyaya göndǝrilǝn qüvvǝ mǝmlǝ-
kǝtdǝ hǝrbi nizamın iadǝsinǝ [bǝrqǝrar
edilmǝsinǝ] müvǝffǝq olacaqdır vǝ Bol-
qariyanın ittifaqdan çıxmağı hǝlǝ qǝti
surǝtdǝ deyildir. 

NƏZARƏTLƏRİMİZDƏ 
[NAZİRLİKLƏRİMİZDƏ]

Ticarǝt vǝ Sǝna’ǝt [Sǝnaye] Nǝzarǝ-
tindǝ 

İdarǝ işlǝrinǝ yaxın bir kişinin [nǝfǝ-
rin] tǝsǝvvürati-xüsusiyyǝsi [şǝxsi tǝsǝv-
vürlǝri] ilǝ bǝrabǝr, bu işlǝrin ǝhvalın-
dan müxbirimizin aldığı mǝlumat
bǝrvǝchi-atidir [aşağıdakı kimidir]: 

Şimdilik nǝzarǝtlǝrin tǝdili vǝ islah
edildiyi [dǝyişiklik vǝ islahatlar aparıldığı]
ǝsnada, daxili işimizin haqqında bir
öylǝ fikir izhar etmǝk olmaz. 

Xarici cǝhǝtinǝ gǝldikdǝ, arada bol-
şeviklǝrin bizǝ buraxdığı neft (mazut)
mǝsǝlǝsi vardır ki, istǝr hökumǝt, istǝr
mǝdǝn sahiblǝri bu mǝsǝlǝyǝ sakitanǝ
baxammırlar. Bolşevik hökumǝtindǝn
qalmış borcları vermǝk üzrǝ hökumǝt
bunu bir rǝhn [girov] kimi tǝlǝqqi [qǝ-
bul] edib, kǝndi tǝhti-idarǝsindǝ [ida-
rǝsi altında] görmǝk istǝyir. 

Bundan maǝda [başqa] hökumǝt,
ǝski idarǝ vǝ müǝssisǝlǝri yenidǝn işǝ
salıb, Bakı ticarǝt vǝ sǝna’ǝtini [sǝna-
yesini] gözǝl bir vǝziyyǝt almaq üçün
çalışacaqdır. Ola bilsin ki, yeni açılmış
Azǝrbaycan Dövlǝt Bankası [Bankı] bu
istehsalatı (yǝni nefti) girov qoymaq
yaxud başqa ǝmǝliyyat yapmaq vasi-
tǝsilǝ neft mǝdǝnlǝrini irǝliki halına
gǝtirǝcǝkdir. Bu növ ilǝ müǝssisǝlǝr
ehtiyacını hökumǝt bankası ödǝmiş
olduğu halda, Hacı-Tǝrxan vasitǝsilǝ
Rusiya Hökumǝti ilǝ dǝ ǝlaqǝni eyilǝş-
dirǝcǝyi [yaxşılaşdıracağı] tǝbiidir. Rusi-
ya neft satışı üçün bir meydan oldu-
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ğundan, bu mǝsǝlǝ haqqında höku-
mǝt[in] böyük bir ciddiyyǝt göstǝrǝ-
cǝyinǝ qǝnaǝt hasil olunmuş. 

Hala [hǝlǝlik] bu neft haqqında hö-
kumǝt çabuqca sǝrhesab olmaq ilǝ bir
sǝrmayǝ hazırlayacaqdır. Yaxud şu nef-
ti sǝrvǝtdarlar miyanında [arasında]
tǝqsim edǝrǝk [bölǝrǝk] onlara maddi
bir müavinǝtdǝ [yardımda] bulunacaq-
dır. Ola bilsin ki, bir başqa yol ara-
[ya]caq olur. 

Binaileyh bu xüsusda yollar pǝk
çoxdur. Fǝqǝt lazımdır ki, neft sǝna’ǝti,
ǝskidǝn kǝndisini göstǝrmiş Bakı
Neftçilǝri Şurası (Sovet Syezd) kimi bir
idarǝ tǝhti-nǝzarǝtindǝ olsun. 

Bu idarǝyǝ bizim etimadımız kamil
vǝ ticarǝtimizin parlaq bir vǝziyyǝt qǝ-
bul edǝcǝyinǝ ümidimiz dǝ az deyildir. 

İştǝ bundan maǝda şimdilik bir şey
demǝk olmasın gǝrǝk. 

M. H. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Dün Bakı valisi Mǝhǝmmǝd Fǝthi
bǝy Quba uyezdindǝn qayıdıb öz vǝzi-
fǝsini icraya başlamışdır. 

***
Maarif naziri ǝmr vermişdir ki, tǝş-

rini-ǝvvǝlin [oktyabrın] 20-dǝ hamı
mǝktǝblǝr tǝdrisǝ başlasın. 

General Mehmandarovun tǝyini 
General S[ǝmǝd] b[ǝy] Mehmanda-

rov Heyǝti-Vükǝla Rǝisi [Baş Nazir] ya-
nında xüsusi mǝmur tǝyin olunmuşdur. 

Gürcüstan nümayǝndǝsi 
Dün Azǝrbaycan Hökumǝti cǝnbin-

dǝ [yanında] Gürcüstan Cümhuriyyǝti
tǝrǝfindǝn siyasi nümayǝndǝ tǝyin
olunmuş Kartsivadze Bakıya gǝlib
Xariciyyǝ nazirini ziyarǝt etmişdir. 

Gürcüstandan ötrü neft 
Azǝrbaycan Hökumǝti qǝt etmişdir

ki, ticarǝt vǝ tranzit şǝrtnamǝsi bağ-
lanılacaqdır. Gürcüstan Hökumǝtinǝ
üç gün müddǝtindǝ hǝr gündǝ 13 va-
qon neft vǝ 2 vaqon cövhǝr göndǝ-
rilsin. Yuxarıda yazılan şǝrtnamǝni
bağlamaq üçün bu günlǝrdǝ Bakıya
Gürcüstan müvǝkkili gǝlǝcǝkdir. 

Çörǝkçilǝrin istidası [xahişi] 
Mǝlum olduğu üzrǝ Bakı dǝyir-

mançılarından Ağabala Quliyev bu
vaxta kimi Bakı şǝhǝrinin un vǝ çörǝk
işlǝrinǝ nǝzarǝt edirdi. Keçǝn gün Bǝ-
lǝdiyyǝ İdarǝsinǝ gǝlǝn bir çox çörǝk-
çilǝrin imzaları ilǝ imzalanmış ǝrizǝdǝn
anlaşılmış ki, Ağabala Quliyev öz vǝzi-
fǝsindǝn kǝnar edilmişdir. 

Binaileyh [buna görǝ], çörǝkçilǝr
Quliyevin çörǝk vǝ un işindǝ olan tǝc-
rübǝsini vǝ camaat işlǝrindǝ göstǝrdiyi
mǝharǝt vǝ xǝbǝrdarlığını nǝzǝrǝ alıb
da Bǝlǝdiyyǝdǝn xahiş edirlǝr ki, mǝr-
qum [adı çǝkilǝn] Quliyev dübarǝ öz vǝ-
zifǝsinǝ iadǝ edilsin [qaytarılsın]. 

Zibil (süpürüntü) yandıran buxarı-
lar 

İdarǝnin qǝrarına binaǝn şǝhǝrin
müxtǝlif mǝrkǝzlǝrindǝ iyirmi ǝdǝd
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süpürüntü (zibil) yandıran buxarılar
tǝmiri mǝsǝlǝsi tǝhti-qǝrara alındı. Bu-
nun üçün 113 min rublǝ xǝrc edilǝ-
cǝkdir. 

7 milyon rublǝ istiqraz 
Bǝlǝdiyyǝnin nǝqdiyyǝ [maliyyǝ] cǝ-

hǝtcǝ işlǝri pǝk fǝna olduğu barǝsindǝ
İdarǝ tǝrǝfindǝn dinlǝnib axırda qǝrar
verildi ki, Türk Komandanlığından 7
milyon rublǝ Bǝlǝdiyyǝ mǝsarifi üçün
istiqraz xüsusunda tǝşǝbbüsatda bu-
lunulsun. 

* * * 
Eylülün [sentyabrın] 30-da Şǝhǝr

İdarǝsi rǝisi İlyuşkinin mǝruzǝsindǝn
anlaşılmışdır ki, şǝhǝrin maliyyǝ cǝ-
hǝtcǝ halı çox da yaxşı deyildir. Şǝhǝ-
rin 7 milyona kimi zǝrǝri vǝ 50 mil-
yondan ziyadǝ borcu vardır. Şǝhǝrin
lazımi ehtiyacı, yǝni xǝstǝxana, zibil
arabaları, mǝmurların mǝvacibini ver-
mǝkdǝn ötrü yeni mǝdaxil lazımdır. Bu
qǝdǝr müşkül halda olan maliyyǝ mǝ-
sǝlǝlǝri hǝll olunana qǝdǝr, Şǝhǝr İda-
rǝsinin Maliyyǝ şöbǝsi qǝt etmişdir ki,
Azǝrbaycan Hökumǝtinǝ müraciǝt edib
faizsiz milyon yarım borc istǝsin. 

* * * 
Dǝmiryolları naziri [müfəttişi] mü-

hǝndis Pǝrviz Mirzǝ hamı mövqif [stan-
siya] naçalniklǝrinǝ (Poylu mövqifinǝ
kimi) müraciǝt edib, mövqiflǝrdǝ Bakı
bon puluyla Nikolay vǝ Kerenski pul-
larının bǝrabǝr qiymǝtlǝ işlǝmǝsini
xahiş etmişdir. 

Kiçik zabitan [zabitlǝr] mǝktǝbi 
Gǝncǝdǝ kiçik zabitan mǝktǝbi fǝa-

liyyǝtǝ başlamışdır. Kimin aşağıda ǝsa-
misi zikr olunan [adları çǝkilǝn] mǝk-
tǝblǝrdǝn şǝhadǝtnamǝlǝri olanlar,
mǝktǝbǝ daxil ola bilǝr: 

1) Gimnaziya; 
2) Realnı mǝktǝbi; 
3) Ticarǝt mǝktǝbi; 
4) Kadet korpus mǝktǝbi; 
5) Edadi sǝnaye mǝktǝbi; 
6) Ərazi mǝktǝbi; 
7) Darülmüǝllimin; 
8) Ali darülmüǝllimin; 
9) Bǝhriyyǝ [dǝnizçilik] mǝktǝbi; 
10) Ali-ibtidai mǝktǝbi; 
11) Şǝhǝr mǝktǝblǝri; 
12) İki sinifli xalq mǝktǝbi; 
13) Yunkerlǝr mǝktǝbi; 
14) Azad ǝsgǝrlik şǝhadǝtnamǝsi; 
15) Əvvǝlinci dǝrǝcǝ şǝhadǝtnamǝ;
16) Xalq müǝllimi şǝhadǝtnamǝsi; 
17) Sǝnǝt mǝktǝbi; 
18) Tiflisdǝki Bağbanlıq mǝktǝbi; 
19) Ev müǝllimi şǝhadǝtnamǝsi; 
20) Bakıdakı Sǝadǝt mǝktǝbi; 
21) Tiflisdǝki Ruhani mǝktǝbi; 
22) Tiflisdǝki Əli vǝ Mǝhǝmmǝd

ruhani mǝktǝbi; 
23) Hǝrbi feldşer mǝktǝbi; 
24) Ali sǝnaye mǝktǝbi.

Bǝlǝdiyyǝ Şurası 
Srağa gün Qasım Qasımovun tǝhti-

sǝdarǝtindǝ [sǝdrliyi altında] olaraq Bǝ-
lǝdiyyǝ Şurasının iclası vüqu bulmuş-
dur. Əvvǝlcǝ Bǝlǝdiyyǝ Şurası üzvü Rox-
lin vǝ Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi üzvü M[ǝlik
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bǝy] Soltanovun öz vǝzifǝlǝrindǝn is-
tefaları ǝrizǝ[si] dinlǝnib, Şura tǝrǝfin-
dǝn qǝbul edilmişdir. 

Bǝ’dǝhu [ondan sonra] mǝsaili-ca-
riyyǝdǝn [cari mǝsǝlǝlǝrdǝn] hifzüssih-
hǝ [gigiyena] vǝ su işlǝrinǝ baxan şö-
bǝlǝrǝ üzv intixabı [seçilmǝsi] mǝsǝlǝsi
mǝhǝlli-müzakirǝyǝ qonuldu. İntixa-
bat nǝticǝsindǝ mühǝndis İbad Əliyev
su işlǝrinǝ baxan üzv 32 sǝs ilǝ intixab
edilmişdir. Hǝmçinin Yaqub Mehdiyev
Bǝlǝdiyyǝ rǝisi müavinliyinǝ ildǝ 15
min rublǝ mǝvacib ilǝ intixab edildi. 

Bir buçuq milyon rublǝ istiqraz 
Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi üzvü Pleskaçev-

skinin layihǝsilǝ Bǝlǝdiyyǝnin mǝsa-
rifi-cariyyǝsi [cari xǝrclǝri] üçün Azǝr-
baycan Hökumǝtindǝn bir buçuq mil-
yon rublǝ istiqraz etmǝk ǝksǝriyyǝti-
ara [sǝs çoxluğu] ilǝ tǝhti-qǝrara alındı. 

Sonra Darüleytamın [yetimxananın]
çocuqlara mǝxsus xǝstǝxanaya tǝbdil
edilmǝsi [çevrilmǝsi] mǝsǝlǝsi bir çox
mübahisata uğradı. 

Axirülǝmr [nǝhayǝt] qǝrar verildi ki,
upravanın layihǝsi qǝbul edilsin vǝ Da-
rüleytam çocuq xǝstǝxanasına tǝbdil
edilsin. Bununla bahǝm, Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsinǝ tǝklif edilir ki, Bǝlǝdiyyǝnin
darüleytam idarǝlǝrinǝ ciddi nǝzarǝt
etsin. 

TİFLİS XƏBƏRLƏRİ

Tiflis qǝzetǝlǝrindǝ gürcü Daxiliyyǝ
Nǝzarǝtindǝn böylǝ xǝbǝr verirlǝr. 

Daxiliyyǝ Nǝzarǝtinin cǝnbindǝki
[nǝzdindǝki] xüsusi heyǝt xǝbǝr almış-
dır ki, sabiq gürcü bǝy vǝ knyazları
sabiq zadǝgan rǝisi Baqration-Davi-
dovun evindǝ gizli müşavirǝlǝr yapır-
lar. Bu müşavirǝlǝrdǝ keçmiş inqilab
zamanı onlara verilmiş zǝrǝrin Qori
uyezdi kǝndçilǝrindǝn alınması mǝsǝ-
lǝsi müzakirǝ edilirmiş. Hökumǝtdǝn
gizli xüsusi zadǝgan dǝstǝsi tǝşkil edib,
bu növlǝ kǝndçilǝrdǝn zǝrǝrlǝri almaq
qǝt olunubmuş. Bu dǝstǝ 1905-ci il-
dǝn bǝri Abduşelişvili tǝrǝfindǝn tǝşkil
olunub da, Qori uyezdindǝ baş çıxaran
“Qara zadǝgan üzlüyü” mǝramnamǝ-
si ilǝ tǝrtib edilǝcǝkmiş. Hǝmin firqǝ-
nin sabiq üzvlǝri dǝ bu yeni tǝşkilatda
iştirak edǝcǝkmişlǝr. Daxiliyyǝ naziri-
nin ǝmrilǝ Georgi, David vǝ Vasili Baq-
ration-Davidovlar, Roman vǝ İvan Bek-
tabekovlar, Aleksandr Dekanozov, Yu-
sif Tarkanov hǝbs edilmişlǝr. David
Baqrationu hǝbs etdikdǝ, axtarış nǝ-
ticǝsindǝ Varvara Baqration adına bir
vǝkalǝtnamǝ tapılmışdır. Bu vǝkalǝt-
namǝ mövcibincǝ [ǝsasında], 1907-ci
sǝnǝdǝki zǝrǝri pul ilǝ vǝ mal ilǝ yığ-
mağa vǝkil olunubdur. Varvaranın zǝh-
mǝtinǝ görǝ ona “hǝrbi qǝnimǝtdǝn”
böyük mükafat verilǝcǝkmiş. Bu qara-
güruhun tǝşkili Gürcüstan Hökumǝtini
gǝlǝcǝkdǝki iğtişaşdan xilas edir. 

Azǝrbaycan ilǝ Gürcüstan arasın-
da mal mübadilǝsi 

Gürcüstan Cümhuriyyǝti Maliyyǝ
Nǝzarǝtindǝn Qǝrz [borc] şöbǝsi dǝf-
tǝrxanasının naziri [müfəttişi] Azǝrbay-
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can Cümhuriyyǝti siyasi nümayǝndǝ-
sindǝn rica etmişdir ki, Azǝrbaycan
Hökumǝti indindǝ [nǝzdindǝ] Gǝncǝ
quberniyasından Tiflisǝ kǝndir yağı
gǝtirmǝk barǝsindǝ tǝşǝbbüsatda bu-
lunsun. Bu yağ kağız pul tǝb’indǝn
[çapından] ötrü ǝn lüzumlu bir şeydir. 

Qǝndin buğda vǝ arpaya tǝbdil
[mübadilǝ] edilǝcǝk müqavilǝsi icrasına
mǝbni [ǝsasǝn], Tiflisdǝn Gǝncǝyǝ 4
vaqon qǝnd göndǝrilmişdir. 

ƏRBABİ-HİMAYƏNİN 
NƏZƏR-DİQQƏTİNƏ

7 yaşında bir oğlum iki sǝnǝdir ki,
şikǝst olmuşdur. İmdi hǝkimlǝrin dedi-
yinǝ görǝ, uşağa gǝzmǝkdǝn ötrü qol-
tuq ağacı lazımdır. Bu ağacın fiatı isǝ 900
rublǝdir. Bakı ǝhalisinǝ üzümü tutub
rica edirǝm ki, mǝnǝ kömǝkdǝ bulun-
sunlar. Allah eşqinǝ uşağa müavinǝtdǝ
[yardımda] bulunsunlar. 

Pozenovski küçǝ, ev nömrǝ 18. 
Mǝhǝrrǝm Mǝhǝmmǝdrza oğlu.

QUBERNİYA ƏHVALI
(VİS-QUBERNATOR 

[VİTSE-QUBERNATOR] MÜSEYİB BƏY
İLƏ MÜSAHİBƏ)

Bakı quberniyası xüsusunda bǝzi
mǝlumat almaq mǝqsǝdi ilǝ mühǝr-
ririmiz Bakı Vali müavini Müseyib bǝy
ilǝ müsahibǝdǝ bulunmuşdur. Müse-
yib bǝy cǝnabları bu xüsusda demişlǝr
ki: 

“Bu gün Bakı quberniyasının bü-
tün dairǝsi bizim tǝhti-idarǝmizdǝdir
[idarǝmiz altındadır]. Ancaq Lǝnkǝran
uyezdindǝ Lǝnkǝran şǝhǝri vǝ ǝtrafı
qeyd olaraq hǝlǝlik bizǝ tǝbəiyyǝt [ta-
beçilik] etmirlǝr. Oradakı müsǝllǝh [si-
lahlı] dǝstǝlǝr bu vaxta kimi mühari-
bǝsiz tǝhti-tǝbəiyyǝtimizǝ girmǝmişdir.
Lakin bunu da demǝk gǝrǝk ki, bu son-
ku müzakiratdan anlaşılmış ki, Lǝnkǝ-
ran qarnizonu da tǝrki-dava edib, bu
günlǝrdǝ tǝrki-silah edǝcǝkdir. Quber-
niyanın sair uyezdlǝrindǝ hǝyati-icti-
maiyyǝ ǝn adi bir surǝtdǝ davam et-
mǝkdǝdir. Ərzaq cǝhǝtdǝn ucuzluq vǝ
bolluq hǝr yerdǝ müşahidǝ olunur.
Yolların sǝlamǝtliyi, uzaq kǝnd vǝ qǝ-
sǝbçǝlǝrdǝ olan sükun vǝ rahatlıq vǝ is-
tirahǝt ǝn kafi dǝrǝcǝdǝdir. Uyezdlǝr-
dǝ qǝhǝtlik vǝ bahalıq ancaq qǝnd, çay,
manufaktur vǝ neft kimi ǝşyada müşa-
hidǝ olunur. Uyezdin mǝrkǝzi şǝhǝrlǝ-
rindǝ xǝzinǝ idarǝlǝri, mǝhkǝmǝlǝr vǝ
şǝhǝr idarǝlǝri qǝrari-sabiq üzrǝ tǝşkil
edilmişlǝr. Bǝzi mǝrkǝzlǝrdǝ kǝndxu-
dalıq ǝvǝzindǝ bǝlǝdiyyǝ idarǝlǝri tǝş-
kil edilmǝk xüsusunda da tǝşǝbbüsat-
da bulun[ul]muşdur. Piyada vǝ atlı qa-
raqollar [qarovullar] hǝr bir şǝhǝrlǝrdǝ
bǝrqǝrardır. Zǝbtiyyǝ idarǝlǝrinǝ gǝl-
dikdǝ, bu işlǝr dǝxi get-gedǝ tǝhti-inti-
zama [intizam altına] alınmaqdadır. Po-
lis idarǝlǝri hǝr bir lazımlı mǝhǝllǝrdǝ
açılıb, polis mǝmurları tǝyin edilmişlǝr.
Polis dairǝlǝrindǝ atlı vǝ piyada zǝb-
tiyyǝlǝr tǝşkil edilmişlǝr. Postaxana vǝ
teleqraflar öz sabiqki qaydaları üzrǝ
işlǝyirlǝr. Bütün Kür çayı boyu, Qala-
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qayından başlamış Bankǝyǝ kimi çay
paraxodları işlǝmǝkdǝdir. Ərǝş, Şama-
xı vǝ Cavad uyezdlǝrindǝ bir çox kǝnd
vǝ qǝsǝbçǝlǝr var ki, ǝhalisi qaçıb bağ,
bostan vǝ ǝkinǝcǝklǝri sahibsiz qalmış-
lar. Bu qaçqınlar vilayǝtimizdǝ görü-
nǝn sülh vǝ asayişi görüb ǝcǝlǝ ilǝ
[tǝcili surǝtdǝ] bizdǝn izin hasil edirlǝr
ki, öz vǝtǝnlǝrinǝ övdǝt etsinlǝr [qayıt-
sınlar]. 

Lǝnkǝrandakı müsǝllǝh qoşun ilǝ
tǝrki-silah barǝsindǝ bizim müzakira-
tımız bu günlǝrdǝ xitam bulacaqdır. O
zaman bütün quberniyada Azǝrbay-
canın hökumǝti-tammǝsi [tam hakimiy-
yǝti] bǝrpa edilǝcǝkdir.” 

Mǝhǝmmǝd Sadiq 

TÜRKİYƏDƏ YENİ İAŞƏ
QƏRARNAMƏSİ 

İstanbulda nǝşr edilǝn “Vǝqt” qǝ-
zetǝsi mühǝrriri İaşǝ naziri Kamal bǝy-
lǝ görüşüb atidǝki bǝyanatı eşitmişdir:

“İaşǝ qǝrarnamǝsinin bu hǝftǝ inti-
şar edǝcǝyinǝ [nǝşr olunacağına] nǝzǝ-
rǝn, yeni qanunun tǝtbiqinǝ ağustos
ayının ibtidasından [ǝvvǝlindǝn] etiba-
rǝn başlanacaqdır. İaşǝ Nǝzarǝti Mǝc-
lisi-Vükǝlaya daxil bulunacaq vǝ yeni
nǝzarǝt müxtǝlif şöbǝlǝrlǝ, mübayiat
[tǝdarük] vǝ tövziat [paylaşdırma] xüsu-
satıyla [mǝsǝlǝlǝri ilǝ] iştiqal etmǝk
[mǝşğul olmaq] üzrǝ iki böyük dairǝyǝ
ayrılacaqdır. Yeni qanun başlıca üç
mühim nöqtǝni ixtiva [ǝhatǝ] etmǝk-

dǝdir. Bunlardan birincisi nǝzarǝtin
vǝzaif [nazirliyin vǝzifǝlǝri] qismi, ikincisi
nǝzarǝtǝ verilǝn sǝlahiyyǝtlǝr, üçün-
cüsü dǝ mücazat [cǝzalar] fǝslini tǝşkil
etmǝkdǝdir. 

Vǝzaif qismindǝki mǝvadda [mad-
dǝlǝrǝ] görǝ, İaşǝ Nǝzarǝti müamilati-
ticariyyǝyǝ [ticarǝt ǝmǝliyyatlarına] doğ-
rudan-doğruya [birbaşa] bir müdaxilǝ
icra etmǝyǝcǝk, tacir ilǝ bir rǝsmi da-
irǝ [qurum] kimi deyil, daha çox bir
tacir kimi hǝrǝkǝt edǝcǝkdir. Bu su-
rǝtlǝ müǝyyǝn ǝsaslar daxilindǝ piya-
sada [bazarda] ticari bir rǝqabǝt töv-
lidinǝ [yaranmasına] uğraşılacaqdır.
Əşardan bir qaç misl yerinǝ yalnız bir
misl alınacaq, digǝr ehtiyacat [ehti-
yaclar] piyasadan peşin [nağd] para
verǝrǝk mübayiǝ [satın almaq] surǝti ilǝ
tǝtmin [tǝmin] olunacaqdır. İdxalat vǝ
ixracat beynindǝki [arasındakı] müvazi-
nǝnin pozulmamasına çalışılacağı ki-
mi, bunlar arasındakı nisbǝt daima göz
önündǝ tutularaq, ona görǝ tǝdabir it-
tixaz olunacaqdır [tǝdbirlǝr görülǝcǝk-
dir]. Bunlar üçün yeni Nǝzarǝtǝ [Nazir-
liyǝ] firqǝ ǝzasının da [partiya üzvlǝrinin
dǝ] tǝsvib etdiyi vǝchlǝ [bǝyǝndiyi kimi]
kafi dǝrǝcǝ vasi [geniş] sǝlahiyyǝt ve-
rilmişdir. Qanunun mücazat [cǝzalar]
fǝsli ǝski iaşǝ qǝrarnamǝlǝrinǝ nǝzǝ-
rǝn daha az mücazǝti [cǝzanı] istida
[tǝlǝb] etmǝkdǝdir. 

Yeni İaşǝ Nǝzarǝti aldığı vǝsait vǝ
sǝlahiyyǝtlǝrǝ müqabil, ǝhali ilǝ bǝra-
bǝr, hǝrb mǝntǝqǝsi xaricindǝ bulu-
nan ordunun da iaşǝsini dǝröhdǝ
etmişdir [öhdǝsinǝ götürmüşdür]. Hǝrb
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mǝntǝqǝsi olan yerlǝr şimdilik yenǝ
cǝhǝti-ǝsgǝriyyǝ tǝrǝfindǝn iaşǝ olu-
nacaqdır.”

Kamal bǝy mǝmurların pǝk acıqlı
bir vǝziyyǝtdǝ olduğunu vǝ bunlara nǝ
yapılmaq tǝsǝvvüründǝ bulunulduğu-
[nu] istifsar edǝn [soruşan] mühǝrrir-
lǝrimizǝ cavabǝn: “Hǝr halda ilk işim
mǝmurların tǝrfihi-ǝhvalına [rifahını
yüksǝltmǝyǝ] çalışmaq, onların ac qal-
masına meydan buraxmamaq vǝ sui-
istemalın [sui-istifadǝnin] önünü alma-
ğa uğraşmaq olacaqdır” deyǝ müqa-
bilǝdǝ bulunmuşdur. 

Mǝmurlara hǝr ay müntǝzǝmǝn
ǝrzaq verilmǝyǝ çalışılacaqdır. Yeni qǝ-
rarnamǝnin tǝtbiqi ilǝ vǝziyyǝtdǝ eyi-
cǝ bir sǝlah [yaxşılaşma] hüsula gǝlǝ-
cǝyi qǝviyyǝn [qüvvǝtlǝ] mǝmul ol-
maqla [ümid edilmǝklǝ] bǝrabǝr, hǝ-
man bu qǝrarnamǝ nǝşr edǝr-etmǝz,
ortalığın sütliman [tamamilǝ, heç bir
problem qalmadan] düzǝlmǝyinǝ inan-
maq da pǝk ziyadǝ safdillik [sadǝlövh-
lük] olar. İaşǝ işi, böyük vǝ çǝtin bir
işdir. Mǝmlǝkǝtin mǝnabeyi-iqtisadiy-
yǝsi [iqtisadi mǝnbǝlǝri] dörd sǝnǝlik bir
hǝrb ilǝ çox ǝskilmişdir. Xalq birdǝn-
birǝ böyük şeylǝr bǝklǝr vǝ hǝman
sülh zamanının övdǝtini [qayıtmasını]
istǝr isǝ, tǝbii, bu qabili-icra [icrası
mümkün] olammaz. Mǝ’hǝzǝ [bununla
belǝ], Kamal bǝyin tǝminatına görǝ,
hǝr dürlü qeyrǝt sǝrf olunacaq, hǝr
dürlü himmǝtdǝ bulunulacaq, qabili-
icra olan şeylǝr sırasıyla, peydǝrpey
[bir-birinin ardınca] möveyi-tǝtbiqǝ qo-
nulacaqdır. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Petroqradda
Petroqraddan Tiflis qǝzetǝlǝrinǝ

xǝbǝr verirlǝr ki, bu az zamanda siyasi
inqilab gözlǝnildiyindǝn, şǝhǝr ǝsǝbi
bir vǝziyyǝt almışdır. Əksinqilabın qar-
şısına hökumǝt tǝrǝfindǝn ciddi tǝdbir
görülür. Sǝrhǝddǝ zirehli avtomobillǝr
gǝzişir. Bir çox soqaqlarda pulemyotlar
qoyulmuşdur. Əhali evlǝrindǝn dışarı
çıxmayırlar. 

“Royter” acentǝsinin nǝşr etdiyi
[yaydığı] mǝlumata nǝzǝrǝn, Amerika
dövlǝtinǝ xǝbǝr verilmişdir ki, Petro-
qradda 12 yerdǝ yanğın vaqe olub, so-
qaqlarda qǝtl vǝ qarǝt hökmfǝrmadır
[hökm sürür]. 

Petroqraddan Nikolayevǝ xǝbǝr ve-
rirlǝr ki, Kronştadt, Helsinqfors vǝ Sve-
aborqda duran vaporlar Neva çayına
girib, Petroqrad sahilindǝ qǝrar tut-
muşlar. Vaporlardakı toplar şǝhǝrǝ
doğru çevrilib, paytaxt atǝş altında
saxlanılmaqdadır. 

* * * 
Ermǝnistan Cümhuriyyǝtinin Daxi-

li[yyǝ] naziri Ermǝni Şurasına layihǝ
tǝqdim edib, teleqrafda “Markoni”
aparatında ermǝni hǝrflǝrinin işlǝn-
mǝsini xahiş etmişdir. Bu layihǝ Şura
tǝrǝfindǝn qǝbul olunub, bu il tǝşrini-
sani [noyabr] ayından işlǝnilǝcǝkdir.
Poçta müǝssisǝlǝrindǝ teleqraflar er-
mǝni vǝ rus dillǝrindǝ qǝbul oluna-
caqdır. 

* * * 
Sabiq Şǝhǝr rǝisi Zoryan Axalsıx-
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dan gǝlmişdir. Onun dediyinǝ görǝ,
türklǝrlǝ ermǝnilǝrin ǝlaqǝsi pǝk gö-
zǝldir. Ərzaq mǝsǝlǝsi dǝ artıq eyidir.
Əkmǝk (çörǝk) girvǝnkǝsi 60 qǝpik,
yağ 7 rublǝ yarım, patatesin (kartof)
putu 4 buçuq [yarım] rublǝdir. 

Ermǝnistanda
İrǝvandan gǝlǝnlǝrin rǝvayǝtinǝ

görǝ, Ermǝni Cümhuriyyǝtindǝki qaç-
qınların ǝdǝdi yarım milyona varmış-
dır. Bunların çoxusu ǝrzaq qǝhǝtli-
yindǝn vǝ müsri [yoluxucu] naxoşluq-
dan ölürlǝr. Burada ǝrzaq mǝsǝlǝsi ar-
tıq müşküldür. Xaricdǝn mal gǝlmǝyir.
Malların qiymǝti o qǝdǝr artıqdır ki,
bazardan bir şey almaq heç mümkün
deyildir. Mǝsǝlǝn qǝndin girvǝnkǝsi 40
rublǝ, çay 120 rublǝ, ǝkmǝyin girvǝn-
kǝsi isǝ 4 – 4 yarım rublǝdir. Meyvǝcat
Tiflisdǝkindǝn bir az ucuzdur. 

Müsǝlmanlar İrǝvandan vǝ quber-
niyadan çıxmaqdadırlar. 

Hindistanda iğtişaş 
“Tayms” qǝzetǝsinin müxabiri [müx-

biri] Kǝlküttǝdǝn verdiyi mǝlumata gö-
rǝ, eylülün [sentyabr] 10-da Hindistan
müsǝlmanları arasında iğtişaş başlan-
mışdır. Buna sǝbǝb İngiltǝrǝ qǝzetǝ-
lǝrinin birindǝ yazılmış vǝ müsǝlman-
ları tǝhqir edici mǝqalǝ olmuşdur. Bǝzi
yerlǝrdǝ polis tǝrǝfindǝn üsyançılara
atǝş açılmışdır. Üsyançıların başçısı
ölüb, neçǝ nǝfǝri dǝ yaralanmışdır. 

Rabindranat Taqorun hǝbsi 
Stokholmdan xǝbǝr verirlǝr ki, Hin-

distanda polis tǝrǝfindǝn tǝqib edilǝn
mǝşhur hind ǝdibi Taqor hǝbs edilmiş-
dir. 

ALMANİYANIN 
HƏRBİ VƏZİYYƏTİ

Berlindǝn 27 eylüldǝn [sentyabr-
dan] Gürcüstan Teleqraf Acentǝliyinǝ
verilǝn xǝbǝrlǝrǝ görǝ, Reyxstaqın Baş
Komitǝsindǝ general fon Versberq
hǝrbi nazir ǝvǝzindǝn Reyxs-kanslerin
nitqindǝn sonra qǝrb cǝbhǝsi mühari-
bǝlǝri haqqında işbu bǝyanatda bu-
lunmuşdur:

Hücumumuzu dayandırdıqdan son-
ra ümumi vǝziyyǝt büsbütün dǝyişdi.
Biz hücumdan müdafiǝyǝ keçmǝk mǝc-
buriyyǝtindǝ qaldıq. Düşmǝnin ǝvvǝ-
linci tǝzyiqi Manr xǝtti ǝleyhinǝ baş-
landı. Əvvǝllǝrdǝ düşmǝn bir çox mü-
vǝffǝqiyyǝtlǝrǝ nail oldu. Hazır dur-
muş ehtiyat hissǝlǝrimiz vasitǝsi ilǝ tǝ-
cili surǝtdǝ cǝbhǝmizi möhkǝmlǝş-
dirmǝyǝ nail olduq. Xǝtlǝrimizi hǝrbi
nöqteyi-nǝzǝrindǝn En, Vel nǝhrlǝri
civarlarından geri çǝkmǝk mǝsǝlǝsi
gözǝl surǝtdǝ tǝrǝfimizdǝn icra edil-
mişdir. Lǝvazimati-hǝrbiyyǝ vǝ ǝrzaqın
çox[u] tǝrǝfimizdǝn işlǝnilmişdir. Düş-
mǝnin mükǝrrǝrǝn [təkrar-təkrar] yap-
dığı qanlı tǝǝrrüzlǝri [hücumları] tǝrǝfi-
mizdǝn dǝf edilmişdir. Böylǝliklǝ düş-
mǝnin ǝvvǝlinci tǝǝrrüzlǝri bir qǝdǝr
müvǝffǝqiyyǝtli olmuşdur. Şu tǝǝrrü-
zat hǝrbi ǝhǝmiyyǝti haiz kimi baxı-
larsa, müvǝffǝqiyyǝtsiz olmuş kimi
tǝlǝqqi [qǝbul] edilǝcǝkdir. 
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Ağustosun 8-dǝ Anqr ilǝ Avru ara-
sındakı ingilislǝrin tǝǝrrüzlǝri bizim ko-
mandanlığa gizli deyildi, fǝqǝt düşmǝ-
nin buradakı müvǝffǝqiyyǝtinǝ bir çox
tankların iştirakı vǝ havanın namüsa-
idliyi sǝbǝb olmuşdur. Anqr ilǝ Avru ara-
sında düşmǝnin bizim xǝtlǝrimizǝ so-
xulması Mondidyedǝn cǝnuba çǝkil-
mǝmizǝ bais olmuşdur. Eylülün 10-da
başlanmış buradakı düşmǝn tǝǝrrüz-
lǝri gecikmişdi. Eylülün 13-dǝ düşmǝn
Uaza ilǝ En arasında tǝǝrrüzǝ keçdi.
Biz isǝ kanal vǝ Elet arxasına çǝkildik.
Şimalda Karyo ilǝ Somma arasında in-
gilislǝr hücumlar yapdılar. Biz mühari-
bǝyǝ ǝvvǝlǝn hazırlanmış arxa xǝtti-
mizdǝ başladıq. Bura sipǝrlǝrinin dǝ
layiqli olduğunu düşününcǝ, ǝvvǝlki
möhkǝm sipǝrlǝrimizǝ çǝkildik. Biz çǝ-
kildiyimiz ǝrazi bir çox zamandan bǝri
müharibǝ meydanı olduğundan naşi
xarabazara dönmüşdür. Burası ǝn ya-
xın zamanda düşmǝnin qoşunlarına
belǝ fǝna tǝsirlǝr bağışlayacaqdır. Yeni
sipǝrlǝrdǝ düşmǝnin gǝlǝcǝk tǝǝrrüz-
lǝrini bǝklǝyǝcǝyiz. Düşmǝnin külli
qüvvǝsi tǝǝrrüzünǝ düçar olma[ma]q
qǝsdi ilǝ Epir ilǝ La-Base arasındakı
xǝtdǝ geri çǝkilmǝyǝ mǝcbur olduq. 

Burada biz kanalı da buraxdıq. Eylü-
lün 12-dǝ ingilis-amerikalıların tǝǝr-
rüzlǝri Sen-Mişel xǝttinǝ tǝrǝf çevrildi.
Buranı biz düşmǝn hücumundan ǝvvǝl
tǝxliyyǝ etmişdik. Əlbǝttǝ ki, biz müda-
fiǝ etdiyimiz üçün bir çox ǝsir vǝ qǝna-
im [qǝnimǝtlǝr] vermǝklǝ böyük tǝlǝfa-
ta düçar olduq. Biz deyǝ bilǝriz ki, düş-
mǝn hücumun ǝvvǝlinci günlǝri tǝlǝ-

fatsız müvǝffǝqiyyǝtlǝr qazanmış, fǝ-
qǝt sonra isǝ düşmǝn külli tǝlǝfata dü-
çar olmuşdur. Amerika qoşunları da bi-
zi qorxuya salammaz, biz onlarla da ba-
caracağız. Bizi düşündürǝn mǝsǝlǝ, tank
mǝsǝlǝsidir. Biz onlar ǝleyhindǝ dǝ la-
yiqincǝ müsǝllǝh [silahlanmış] olduğu-
muz halda çıxacağız. Onların dǝf’i tex-
nika mǝsǝlǝsi olmayıb, ǝsǝblǝr mǝsǝ-
lǝsi kimi görülür. Düşmǝn ǝxbarı indi
xüsusi bir aramlıq [tǝmkin] ilǝ oxunma-
lıdır. Düşmǝn bizim ruhumuzu öldür-
mǝk qǝsdi ilǝ müvǝffǝqiyyǝtlǝrini bö-
yüdürlǝr. Bizim qoşunlarımız öz ko-
mandanlarına layiqincǝ inanırlar. 

KONT ÇERNİNİN 
MÜHİM BİR NİTQİ  

Mǝclisi-Əyanda sabiq Xariciyyǝ na-
ziri Kont Çernin siyasǝti-daxiliyyǝ ilǝ
siyasǝti-xariciyyǝ arasında ahǝnk lüzu-
mundan bǝhs edǝrǝk, siyasǝti-xariciy-
yǝnin alman siyasǝti olmasından do-
layı izhari-mǝmnuniyyǝt eylǝmiş [mǝm-
nuniyyǝtini bildirmiş] vǝ bunun höku-
mǝtin, Almaniya ilǝ olan ittifaqı daha
sıxı bir hala gǝtirmǝyǝ qeyrǝt etmǝsi
ilǝ tǝzahür eylǝdiyini, halbuki şimdiyǝ
qǝdǝr tǝqib edilǝn siyasǝti-daxiliyyǝ-
nin Avstriyanın qüvveyi-müqavimǝti-
nǝ toxunduğunu vǝ düşmǝnlǝri hökm-
darlıq ǝleyhindǝki siyasǝtlǝrindǝ tǝşci
etdiyini [cǝsarǝtlǝndirdiyini] söylǝmiş vǝ
demişdir ki: “Etilaf, Almaniyaya qarşı
olan sarsılmaz sǝdaqǝtimizi görǝrǝk,
bizi heç bir zaman bir sülhi-münfǝridǝ
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[tǝk başına sülh] ǝqdinǝ sövq edǝm-
mǝyǝcǝyini anlayınca, bizǝ qarşı kǝndi
iddialarınca tǝvǝccöhkaranǝ olan [hüsn-
rǝğbǝt bǝslǝyǝn] tövr vǝ vǝziyyǝtini
dǝyişdirmiş, hökmdarlığımızı parçala-
maq siyasǝtini tǝqibǝ başlamışdır.
Avstriya-Macaristan hǝrbin davamı
müddǝtincǝ Almaniyanın ya dostu vǝ
ya düşmǝni ola bilǝr. Fǝqǝt Almani-
yaya qarşı bitǝrǝf bir vǝziyyǝtdǝ bu-
lunması qǝtiyyǝn mümkün deyildir.”

Xǝtib [natiq] bundan sonra Avs-
triya-Macaristan ilǝ İngiltǝrǝ arasında
bir tǝzad vǝ ixtilaf bulunmadığını vǝ
binaileyh Avstriyanın Almaniya ilǝ İn-
giltǝrǝ arasındakı müharibǝdǝ mütǝ-
vǝssit [vasitǝçi] rolunu oynağa namizǝd
bulunduğunu qeyd etmiş vǝ alman
Baş Vǝkili [Baş Naziri] Kont Hertlinq
tǝrǝfindǝn Belçikaya dair vüqu bulan
bǝyanati-axirǝyi [axırıncı bǝyanatı] bö-
yük mǝmnuniyyǝtlǝ qarşılamış vǝ: “Bu
mümtaz [seçilmiş] hökumǝt adamının
etidalı [mötǝdilliyi], hǝrbin düşmǝnlǝ-
rimizin xǝyalpǝrvǝranǝ niyyati-fütu-
hatcuyanǝlǝrini [xǝyalpǝrǝstcǝsinǝ fa-
tehlik niyyǝtlǝrini] tǝrk etdiklǝri gün nǝ-
hayǝt bulacağı xüsusunda Almaniya
üçün bir tǝminat tǝşkil eylǝmǝkdǝdir.
Almaniya Baş Vǝkili kimi Lloyd Corc vǝ
Xariciyyǝ nazirimiz dǝ bǝyanatları
vǝchi ilǝ [bǝyanatları üzrǝ] sülh tǝklif-
lǝrini tǝdqiqǝ amadǝdirlǝr [hazırdırlar].
Buna rǝğmǝn, heç kimsǝ bir tǝklifdǝ
bulunmaq istǝmǝyir. 

Bu vǝziyyǝtdǝn çıxmaq, ancaq iki
zümrǝnin sülh tǝkliflǝrini, bunları mü-
qayisǝ vǝ etilaf [uzlaşma] tǝmini imkanı

tǝdqiq edǝ [axtara] bilǝcǝk bir bitǝrǝf
dövlǝtǝ tövdi [tǝqdim] etmǝlǝri ilǝ
mümkün ola bilǝr. Əgǝr bir etilaf imka-
nı varsa, böylǝ bir tǝşǝbbüsdǝ bulun-
maq lazımdır.” 

Xǝtib nǝhayǝt lehlǝr [polşalılar] tǝ-
rǝfindǝn vüqu bulan tǝnqidatı [tǝnqid-
lǝri] rǝdd edǝrǝk, gǝrǝk Brest-Litovsk,
gǝrǝk Bükreş [Buxarest] müsalihǝlǝ-
rinin [barışıqlarının] bir barışma sülhü
olduğunu vǝ Rumıniyanın bu müsalihǝ
fǝsx [lǝğv] edildiyi vǝ Bessarabiya kǝn-
disindǝn tǝkrar alındığı tǝqdirdǝ pro-
testoya qǝrar vermiş olmasıyla da sa-
bit bulunduğunu [tǝsdiqlǝndiyini] bǝ-
yan etmişdir. 

Qǝzetǝlǝrin mütaliatı [oxunması]
Qǝzetǝlǝr Kont Çernin tǝrǝfindǝn

Əyan Mǝclisindǝ sǝrd olunan [mey-
dana qoyulan] bǝyanatdan bǝhs etdik-
lǝri sırada müşarünileyhin [adı çǝkilǝn
şǝxsin] Avstriya-Almaniya ittifaqı haq-
qında hǝrarǝtli bir lisan ilǝ irǝli sürüyü
nǝzǝriyyatı ziyadǝsilǝ tǝqdir vǝ etilaf
hüsulu [uzlaşma meydana gǝlmǝsi]
mümkün olub-olmadığını tǝdqiq et-
mǝk mǝqsǝdi ilǝ tǝrǝfeyni-mühari-
beyncǝ [savaşan tǝrǝflǝrin] bitǝrǝf bir
hökumǝtǝ sülh şǝrtlǝrini tǝbliği xü-
susundaki tǝklifi tǝsvib eylǝyib [bǝyǝ-
nib], bundan başqa Mǝclisi-Əyanda
xǝtiblǝrdǝn qismi-ǝzǝmi [çoxunun] Al-
maniya ilǝ qeyri-mütǝzǝlzǝl [sarsılmaz]
bir ittifaq ǝqdi [bağlanması] üçün ida-
reyi-lisan etmǝsini [danışmasını] mǝm-
nuniyyǝtlǝ tǝlǝqqi edirlǝr. 
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ELAN
Balaqǝdeş Kǝrbǝlayı Seyidǝli oğlunun

3 yaşar, sarı kǝhǝr, sol ayağı sǝkilli, sağ qu-
lağı yarıq atı Bülbülǝ kǝndindǝn kǝnar beş
gün ǝqdǝm [qabaq] çöldǝ otlağa buraxıl-
dığı vaxt, itmişdir. Hǝr kǝs tapılmasını Bül-
bülǝ kǝndindǝ Hacı Əmir Əmirova xǝbǝr
versǝ, 50 manat mükafat alacaqdır. 

Müdiriyyǝt: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli
Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Teleqraf xǝbǝrlǝri: Almaniyada
sǝh. 153. “Prins Maks Baden”: Qǝzet-

dǝ sǝhvǝn “Prens Maks Duya” kimi get-
mişdir. 

“3 – Baş Vǝkil Prins Maks Baden proq-
ramını yaxında Mǝclisǝ tövdi edǝcǝkdir.”:
Burada “Mǝclis” deyǝrkǝn, Almaniya
imperiyasının ali qanunverici orqanı olan
Reyxstaq nǝzǝrdǝ tutulur. 

Müharibǝ meydanında: 
Gürcüstan Teleqraf Acentǝsindǝn
sǝh. 155. “Almaniya Kronprins ordusu.

Elet-En arasında…”: Kronprins Vilhelm
Orduları Qrupu nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh.157. “Alman Kronprins… ordusu.”:
Kronprins Vilhelm Orduları Qrupu nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“Press-büro”: burada söhbǝt Amerika
Mǝtbuat Agentliyindǝn gedir. 

Sülh ətrafında:
Bolqariya vǝ sülh 

sǝh. 158. “Meriç”: Qǝzetdǝ sǝhvǝn
“Marin” kimi getmişdir. 

Bolqariya hadisatı: 
Bolqariya inqilabı barǝsindǝ 

bolşevik mǝtbuatı 
sǝh. 159. “…Bolqariyanın Əsgǝr Nüma-

yǝndǝlǝri Şurası…”: Bolqarıstan Fǝhlǝ vǝ
Əsgǝr Deputatları Soveti nǝzǝrdǝ tutulur.

“Ferdinand”: 1908-1918-ci illǝrdǝ Bol-
qarıstan çarı olan I Ferdinand nəzərdə tu-
tulur. 

“Vilhelm”: 1888-1918-ci illǝrdǝ Alma-
niya imperatoru olan II Vilhelm nəzərdə
tutulur. 
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Nǝzarǝtlǝrimizdǝ
sǝh. 160. “M. H.”: bu imza Hǝnǝfi

Zeynallıya mǝxsusdur. 

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Gürcüstandan ötrü neft 

sǝh. 160. “Cövhǝr”: kerosin nǝzǝrdǝ
tutulur. 

Türkiyǝdǝ yeni iaşǝ qǝrarnamǝsi
sǝh. 164. “Kamal bǝy”: “Qara Kamal”

adıyla tanınan Əhmǝd Kamal bǝy nǝzǝrdǝ
tutulur.

“Əşar”: Kǝnd tǝsǝrrüfatı mǝhsulların-
dan onda bir nisbǝtindǝ tutulan vergi. 

“Firqǝ ǝzası”: Burada söhbǝt hakim İt-
tihad vǝ Tǝrǝqqi partiyasının üzvlǝrindǝn
gedir. 

Xarici xǝbǝrlǝr
sǝh. 165. “Markoni”: İtalyan mühǝn-

dis Qulyelmo Markoni [Guglielmo Mar-
coni] tǝrǝfindǝn icad edilǝn teleqraf
cihazı. 

Kont Çerninin mühim bir nitqi 
sǝh. 167. “Mǝclisi-Əyanda…”: Avs-

triya-Macarıstan Parlamentinin Əyan pa-
latası (Herrenhaus) nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 168. “Almaniya Baş Vǝkili kimi
Lloyd Corc vǝ Xariciyyǝ nazirimiz…”: Al-
maniya Baş Naziri Maksimilian fon Baden
vǝ Avstriya-Macarıstan Xarici İşlǝr naziri
Ştefan Burian nǝzǝrdǝ tutulur. 

170
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İkinci Bakı Realnı mǝktǝbi şagirdanı-

nın ǝbǝveyn [valideyn] vǝ hamilǝrindǝn
rica olunur ki, çocuqlarının mǝktǝbǝ da-
vamı üçün yenidǝn ǝrizǝ versinlǝr. Ərizǝlǝr,
Birinci Realnı mǝktǝbin binasında hǝr gün
saat 11-dǝn 2-yǝ qǝdǝr qǝbul olunur. 

Qeyd: Yeni qǝbul olunanların ǝrizǝsi
dǝxi qǝbul edilir. 

İkinci Realnı mǝktǝbinin müdiri:
Popov

HÖKUMƏT QƏRARDADI

Bakı Ərazi İdarǝsinǝ
Azǝrbaycan Hökumǝti Ərazi naziri-

nin 1918 sǝnǝsi oktyabr 5 tarixli 45
nömrǝ ǝmri mövcibincǝ bu gündǝn
etibarǝn Bakı quberniyasının Ərazi
İdarǝsi naçalnikinin müvǝqqǝtǝn vǝzi-
fǝsini ifaya başladım. Sabiq Bakı Ərazi
Komissarlığı qulluqçularına öz vǝzifǝ-
lǝrinǝ başlaması tǝklifini edirǝm. 

Ərazi İdarǝsi naçalniki yerini
dolandıran: Şpitalski
6 oktyabr 1918, Bakı

Əmr nömrǝ 83 
7 oktyabr 1918
Bakı şǝhǝrinin poçta stasyonu eh-

tiyacatı üçün at saxlayan A. E. Ananov,
tezliklǝ at vermǝk vǝ Bakı şǝhǝr poçta
qutularından mǝktubları cǝm etmǝyǝ
dǝvǝt edilir. Bu ǝmr elanı tarixindǝn iki
hǝftǝ keçǝnǝ qǝdǝr Ananov işǝ başla-
mazsa, bu vǝzifǝ başqasına verilǝ-
cǝkdir. Xǝzinǝnin ǝqd edilǝn qiymǝt-
dǝn artıq mǝxarici olduqda hǝman
tǝfavüt Ananovun rehin ǝmlakından
alınacaqdır. 

Bakı Poçta-Teleqraf müdiri: 
Sirotkin

MİLLƏTLƏRİN 
MÜBARİZEYİ-HƏYATI 

Bu gün dörd buçuq sǝnǝyǝ qǝrib
[yaxın] bir zamandır ki, şu hǝrbi-alǝm-
şümul davam edir. Vǝ bütün kainatı
kökündǝn sarsıb viranǝ qoyur. Minlǝr-
cǝ insanları xakǝ [torpağa] sǝrir, baba-

171

Cümǝ, 11 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 12

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. 4 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 11 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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ları övladsız, anaları oğulsuz, gǝlinlǝri
qocasız buraxır. 

Fǝqǝt yenǝ millǝtlǝr mübarizeyi-
hǝyat ilǝ uğraşmaqdan vaz keçmir, da-
ha doğrusu, vaz keçǝmmir… Nasıl on-
dan vaz keçǝ bilǝrlǝr ki, onunla ancaq
mövcudiyyǝti-milliyyǝ vǝ müqǝddǝra-
ti-vǝtǝniyyǝlǝrini [milli varlıqlarını vǝ vǝ-
tǝnlǝrinin müqǝddǝratını] tǝmin edǝcǝk
vǝ o mübarizǝ sayǝsindǝ sahili-sǝla-
mǝtǝ çıxacaq vǝ onunla mǝnliyini
ayaqlar altında ǝzilmǝyǝ qoymayacaq.
Hasili, şu mübarizǝ ilǝ qüvvǝlǝnib yük-
sǝlǝcǝk. Vǝ bu surǝtlǝ müarizlǝrinǝ
[rǝqiblǝrinǝ] qarşı meydan oxuya bilǝ-
cǝk… 

Şimdi hansı millǝtlǝr böylǝ mübari-
zeyi-hǝyat ilǝ uğraşır vǝ onunla sǝa-
dǝtǝ doğru addımlar atır, sualı qarşı-
mıza çıxır ki, bu da zirdǝ [aşağıda] gös-
tǝrǝcǝyimiz hikmǝtlǝri anlayan vǝ o
surǝtlǝ hǝrǝkǝt edǝn hangi millǝtlǝr
olduğu anlaşılacaq, hǝtta o millǝtlǝrin
isimlǝrini belǝ tǝdad etmǝyǝ [sadala-
mağa] lüzum görülmǝyǝcǝkdir…

Əvǝt, o millǝtlǝr mübarizeyi-hǝyat
ilǝ uğraşır vǝ bu yolda çalışır-çabalayır
ki, onlar “hǝrb”in xilqǝti-bǝşǝrdǝn [bǝ-
şǝriyyǝtin yaranışından] bǝri mövcud vǝ
onunla hǝmzühur olduğunu [eyni vaxt-
da meydana çıxdığını] bilir. İnsanlar ya-
şadıqca tǝbiǝt iqtizası [tǝbiǝtlǝrinin tǝ-
lǝbi] olaraq yek-digǝrlǝri ilǝ [bir-birlǝri
ilǝ] boğuşacaqlarını anlayır vǝ daima
qǝvilǝr [güclülǝr] zǝiflǝri ǝzmǝklǝ yaşa-
yacaqlarını dǝrk edir. Odur ki, o millǝt-
lǝr daima hali-hǝrbdǝ [müharibǝ şǝrai-
tindǝ] bulunurmuş kimi hazırlaşır vǝ

hǝrbǝ lazım gǝlǝn alǝtlǝrin yenidǝn
icadına vǝ yaxud o alǝtlǝrin başqa
yerlǝrdǝn alınmasına çalışır, hasili,
hǝrbǝ lüzumu olan hǝr nǝ varsa, onu
mühǝyya [tǝdarük] etmǝkdǝn geri dur-
mayır vǝ bununla bǝrabǝr ǝzim [ǝzǝ-
mǝtli] ordular tǝşkil edǝrǝk o ordulara
qayeyi-amala doğru arş [İrǝli!] ǝmrini
verir. 

Fǝqǝt biz?
Ah, biz deyincǝ ürǝyim parçalanır,

qǝlbim titrǝyir, gözlǝrim adǝta bir vǝ-
rǝm gözü kimi qaralır. 

Nǝdǝn?
Çünki biz Qafqaziya islamları vǝtǝn

müdafiǝsi vǝ millǝt mühafizǝsi cǝhǝt-
lǝrini düşünmǝk istǝmǝdik. Bu yolda
bir mübarizǝ etmǝk üçün hazırlaşma-
dıq. Mübarizeyi-hǝyatı ancaq yemǝk,
içmǝk vǝ kef etmǝkdǝn ibarǝt sandıq.
Buna görǝ dǝ hǝqir, sǝfil, zǝlil olub ǝn
nǝhayǝt rüb’ümüzü [dörddǝ birimizi]
tǝşkil edǝmmǝyǝn bir millǝtin ǝsiri-fi-
raşı [çarǝsiz ǝsiri] olduq. Dün ağzından
süd qoxusu gǝlǝn o çocuqların ǝlindǝ
aciz qaldıq vǝ bununla türklük kimi
böyük bir namı lǝkǝlǝdik…

Qardaşlar! Şimdi artıq Avropanın
ta göbǝyindǝ düşmǝnlǝrlǝ çarpışan
türk qardaşların Qafqaziya dağlarını
yara-yara aşıb sǝnǝ imdada gǝldi. O
nami-cǝlilinǝ [uca adına] vurulan lǝkǝ-
lǝri silib, onu ucaltdı. Düşmǝnlǝrini
zanubǝzǝmini-inqiyad etdirǝrǝk [diz
çökdürǝrǝk] onlara aman dedirtdi. 

İştǝ, qardaşlar! Şanlı Türk Ordusu-
nun haqqımızda göstǝrdiyi bu fǝdakar-
lıqları vǝ bu unudulammayacaq qǝh-
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rǝmanlıqları, hasili, o şanlı ordunun
bizǝ etdiyi bu böyük eyiliklǝri bir lövhǝ
yapıb baş ucumuzda asmalıyız vǝ onu
daima oxuyub, ona sǝcdǝ etmǝliyiz. 

Vǝ bununla bǝrabǝr, onların bizi
sahili-sǝlamǝtǝ çıxarmaq üçün tǝşkil
etdiyi ordulara girmǝliyiz vǝ bu sayǝdǝ
şanlı bir türk ǝsgǝri olub, ǝldǝ silah
vǝtǝn imdadına qoşmalıyız. 

Vǝtǝn, vǝtǝn eşqiylǝ, vǝtǝn üçün
mübarizeyi-hǝyat eylǝmǝliyiz!

Rza Zaki 

ORDU QƏRARGAHINDAN

Rǝsmi. 
1) Qarabağ cǝbhǝsindǝ: 8-10-

2024, 9 ǝvvǝlindǝ Şuşa qǝsǝbǝsi bila-
müharibǝ [döyüşsüz] işğal edilmişdir
[ǝlǝ keçirilmişdir]. Əhali qitǝati-ǝsgǝri-
mizi [hǝrbi birliklǝrimizi] bayraqlarla
qarşılamışdır. 

2) Petrovsk cǝbhǝsindǝ: Düşmǝn
Daqna istasyonundan irǝlilǝyǝn süva-
rilǝrimizin önündǝn fǝrar etmǝkdǝdir.
Qitǝatımız tǝdricǝn irǝlilǝyir. 

3) Ordunun digǝr mǝntǝqǝlǝrindǝ
sükunǝt vardır. 

ƏDLİYYƏ NƏZARƏTİNDƏ

Əmr. 
3 tǝşrini-ǝvvǝl [oktyabr] 1918 tarix-

dǝ: 
1) Pavel Vladimiroviç Xulyavin;

2) Konstantin Aleksandroviç Manu-
ilov;

3) Xarlami Vasilyeviç Sirbiladze;
4) Maryan Levdoyfoviç Oleşkyoviç;
5) Karl Qustavoviç Strumf vǝ 
6) Vyaçeslav Nikolayeviç Klemen-

toviç Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsinǝ üzv
tǝyin olunurlar. 

Ədliyyǝ naziri ǝvǝzi: 
[Teymur bǝy] Makinski

AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİ
MÜKƏLLƏFİYYƏTİ-ƏSGƏRİYYƏ 

QANUNİ-MÜVƏQQƏTİ 
[HƏRBİ MÜKƏLLƏFİYYƏT HAQQINDA

MÜVƏQQƏTİ QANUN]

1 – Azǝrbaycan tǝbǝǝsi olan hǝr
adam bu qanuna görǝ ǝsgǝr olacaqdır. 

2 – Əsgǝrlik on yeddi yaşın bitdiyi
ilin sonunda gǝlǝn ilin başından başlar
vǝ qırx beş yaşını bitirǝn ilin sonunda
gǝlǝn ilin tǝşrini-ǝvvǝlindǝ (oktyabr)
bitir. 

3 – 18, 19 yaşındakı adamlar ikinci
sinif ehtiyat olur vǝ bunları ancaq bir
hǝrb olduğu zaman çağırırlar. 

4 – Hǝr adamın ǝsgǝrlik qulluğu
(xidmǝti-fe’liyyǝ) on doqquz yaşını bi-
tirǝn ilin sonunda gǝlǝn ilin ǝvvǝlin-
dǝn başlar vǝ bu kimi adamlar bu ilin
tǝşrini-ǝvvǝl ayında qoşunda (qitǝat-
da) olmaq üçün ehtiyaca görǝ ya hǝp-
sini vǝ ya bir qismini çağırırlar. 

5 – Əsgǝrlik qulluğu (xidmǝti-fe’liy-
yǝ) piyadǝ vǝ nǝqliyyǝ sinfi üçün 2 vǝ
başqa siniflǝr üçün 3 ildir. Bundan
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sonra bu kimi adamlar birinci sinif eh-
tiyata keçirlǝr. 

6 – Birinci sinif ehtiyat müddǝti pi-
yada üçün 40 yaşının vǝ başqa siniflǝr
üçün dǝ 38 yaşının bitdiyi ilin sonunda
gǝlǝn ilin tǝşrini-ǝvvǝl ayına qǝdǝr
davam edir. Bundan sonrakı qulluğa
müstǝhfiz qulluğu deyilir. 

7 – Hökumǝt sǝfǝrbǝrlik ǝsnasında
lazım görǝrsǝ xidmǝti-fe’liyyǝdǝn izinli
olanları vǝ birinci vǝ ikinci sinif ehti-
yatları vǝ müstǝhfizlǝri çağıra bilǝr.
Müstǝhfizlǝr mǝmlǝkǝtin içindǝ qul-
luq edir. 

8 – Aşağıdakı şǝxslǝr ǝsgǝrǝ alın-
mamalarını mövcib olan ǝhval zail olun-
caya [keçib gedǝnǝ] qǝdǝr müvǝqqǝtǝn
ǝsgǝrǝ alınmazlar: 

a) İyirmi dördüncü maddǝnin üç
nömrǝli fǝqǝrǝsindǝki [bǝndindǝki]
şǝxslǝr, 

b) İşlǝrinǝ baxılıb da haqlarında
mǝhkǝmǝ qǝrarının icrasına qǝdǝr
mǝhkǝmǝ vǝ istintaq dairǝlǝrinin qǝ-
rarı ilǝ hǝbs edilǝnlǝr,

c) Öz külfǝtinǝ çalışmağa istedadlı
tǝkcǝ çörǝk verǝn şǝxslǝr (bu xüsus
ayrıca tǝfsil edilmişdir).

9 – Aşağıdakı şǝxslǝr vǝzifǝlǝrinin
davamı müddǝtincǝ ǝsgǝrlik xidmǝtin-
dǝn azadǝ qalırlar: nazirlǝr, nazir müa-
vinlǝri, valilǝr, ziraǝt [kǝnd tǝsǝrrüfatı]
idarǝlǝri müdirlǝri, dövlǝt xǝzinǝsi
müdiri-ümumilǝri [baş direktorları],
mǝhkǝmǝ rǝisi vǝ müddǝiyi-ümumi-
lǝri [ittihamçıları], mǝhkǝmeyi-tǝmyiz
ǝzaları [kasasiya mǝhkǝmǝsi üzvlǝri],
mǝhkǝmeyi-tǝmyiz müddǝiyi-ümumi

vǝ müavinlǝri, müstǝntiqlǝr, mülkiyyǝ
qaimmǝqamı, müdirlǝr vǝ müavinlǝri,
polis müdir vǝ sǝrkomissarları [baş ko-
missarları], mǝhǝllǝ ruhanilǝri. 

10 – Külfǝtlǝrinin halınca aşağıdakı
şǝxslǝrin ǝsgǝrliklǝri yüngüllǝşir (tǝcil
[tǝxir] olunur): 

a) Xǝstǝlik üzündǝn vǝ yaxud alt-
mış yaşına vardığından çalışmaq iste-
dadını itirmiş atanın vǝ yaxud dul qal-
mış ananın çalışmağa istedadlı tǝkcǝ
oğlu,

b) Anadan vǝ atadan mǝhrum vǝ
yaxud bir neçǝ yetim qardaşların vǝ
yaxud ǝrǝ getmǝmiş bacıların çalış-
mağa istedadlı tǝkcǝ qardaşı, 

c) Babanın vǝ yaxud nǝnǝnin çalış-
mağa istedadlı tǝkcǝ nǝvǝsi (torunu),

ç) Bir vǝ ya bir qaç övlada malik
olub övladlarına kǝndindǝn başqa ba-
xacaq kimsǝsi olmayan dul ata (baba),

d) Övlad vǝ övrǝti bulunan vǝ mü-
ini-mǝhrǝmi [mǝhrǝm bir kömǝkçisi] ol-
mayan külfǝt rǝisi. 

11 – Birdǝn ziyadǝ övlada malik
olan atanın yaşına görǝ bütün övlad-
ları ǝsgǝrǝ alınır. Ancaq bu ata mǝiyyǝ-
tǝ [kömǝkçiyǝ] möhtac isǝ, kǝndisinin
rizasıyla bir dǝnǝsi buraxılır. 

12 – Atidǝki ǝşxasın [aşağıdakı şǝxs-
lǝrin] aid olduqları dǝvairin [idarǝlǝrin]
tǝlǝbi üzǝrinǝ vǝzifǝlǝrinin davamı
müddǝtincǝ ǝsgǝr olaraq vǝzifǝlǝrindǝ
tǝrk olunurlar: dövlǝt bank müdirlǝri,
maliyyǝ müfǝttişi, sandıq ǝmini [kas-
sir], vilayǝt vǝ qǝzalardakı mühasibǝ-
çilǝr vǝ müavinlǝri, üç mǝmurdan
fazla olmamaq şǝrtilǝ vapor [buxarlı



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

175

I cild 

175

gǝmi], şimǝndifǝr [qatar], teleqraf, pos-
ta idarǝlǝrinin mǝxsusi mǝmurları,
doktor, doktor müavini, ǝczaçı, baytar
olub mǝmuriyyǝtlǝrindǝn infikakların-
da [uzaqlaşdıqlarında] dövlǝt işlǝrinin
tǝxirǝ uğrayacağı mǝmul bulunan
[gözlǝnilǝn] şǝxslǝr, qanunun tarixi-
nǝşriyyatında rǝsmi surǝtdǝ mǝktǝb
müǝllimliyindǝ bulunmuş olub vǝzifǝ-
lǝrindǝ davam edǝcǝk olanlar. 

13 – Çalışmağa istedadı olan şǝxs-
lǝr şunlardır: xǝstǝlikdǝn, yaxud mǝs-
qütlükdǝn [düşkünlükdǝn, şikǝstlikdǝn]
dolayı çalışmaq istedadını büsbütün
qaib etmiş olanlar vǝ mǝhbuslar vǝ üç
sǝnǝdǝn ziyadǝ kǝndisindǝn xǝbǝr ol-
mayan qaiblǝr müstǝsna olmaq üzrǝ
60 yaşına qǝdǝr olanlardır. 

14 – Əgǝr bir külfǝtin bir atadan vǝ
yaxud çocuqları bulunan bir anadan
vǝ ya nǝvǝlǝri bulunan bir babadan vǝ
ya nǝnǝdǝn vǝ yaxud kiçik yaşlı
nǝvǝlǝrǝ malik böyük bir qardaşdan
ibarǝt olan, müin [kömǝkçi olaraq] bu-
raxılmış çalışmağa istedadlı bir cava-
nın hǝr hansı bir sǝbǝbdǝn qaib olmuş
bulunması (ölüm, çalışmaq istedadını
qaib etmǝk kimi) [halında], o zaman
bu ailǝdǝn ǝsgǝrliyǝ alınmış cavanların
ǝn böyüyü ǝsgǝrlikdǝn azad edilir. 

15 – Bir adamın ǝsgǝrlik müamila-
tında [qeydiyyatında] evli sayılması ǝs-
gǝrliyǝ çağrılmazdan ǝvvǝl nikah olmuş
vǝ qarı ilǝ qocanın bir evdǝ bulunmuş
olmaları ilǝ mǝşrutdur [şǝrtlǝndirilir]. 

16 – Xidmǝti-ǝsgǝriyyǝdǝn azad
edilǝ bilǝcǝyi qǝbul olunmayan xǝstǝ-
liklǝrǝ tutulduğundan vǝ ya bir az ǝv-

vǝl keçirmiş olduğu xǝstǝlikdǝn hǝnüz
özünü düzǝltmǝmiş şǝxslǝrin xidmǝtǝ
alınmaqları iyirmi dördüncü maddǝ-
nin üçüncü fǝqǝrǝsi mövcibincǝ mü-
ǝyyǝn müddǝtlǝrlǝ tǝxir olunur. Bu
müǝyyǝn müddǝtlǝrin xitamında tǝk-
rarǝn hǝkim baxışına tabe tutularaq
xǝstǝliklǝri keçmiş olanlar yaradıqla-
rına görǝ xidmǝtǝ alınıb, xǝstǝliklǝri
keçmǝyǝcǝyi anlaşılanlar 24-cü mad-
dǝnin 3 vǝ 4-cü fǝqǝrǝlǝri mövcibincǝ
ya daimi olaraq xidmǝtdǝn azad olu-
nurlar vǝ yaxud tǝkrar müǝyyǝn müd-
dǝtlǝrlǝ tǝxir olunurlar. 

17 – Edadi mǝktǝblǝrindǝ tǝhsildǝ
bulunan cavanların ikmali-tǝhsillǝri
[tǝhsillǝrini başa vurmaları] üçün 21 ya-
şına qǝdǝr vǝ mǝmaliki-ǝcnǝbiyyǝdǝ
[xarici ölkǝlǝrdǝ] ali mǝktǝblǝrdǝ tǝhsil-
dǝ bulunanların isǝ 27 yaşına yetdik-
lǝrinǝ qǝdǝr ǝsgǝrǝ alınmaqları tǝxir
olunur. 

Ancaq bunlar bir sǝnǝ xidmǝti-ǝs-
gǝriyyǝ ilǝ mükǝllǝfdirlǝr. Şu qǝdǝr ki,
növi-tǝhsillǝrinǝ [tǝhsillǝrinin növünǝ]
vǝ qabiliyyǝti-bǝdǝniyyǝlǝrinǝ [fiziki
imkanlarına] görǝ bilaxǝrǝ [daha sonra]
nizamnameyi-mǝxsus mövcibincǝ eh-
tiyat zabiti olmaq üzrǝ ehtiyat zabit
namizǝdliyi haqqına malik olurlar. 

18 – Tutsaq olduqları üçün xidmǝ-
ti-ǝsgǝriyyǝlǝrini öz hǝmyaşları ilǝ et-
mǝmiş olanlar tutsaqlıqdan qurtardıq-
dan sonra dǝrhal ǝsgǝrliyǝ cǝlb olu-
nurlar. 

19 – Cinayǝt ilǝ mǝhkum olanlara
vǝ hüquqi-mǝdǝniyyǝdǝn isqat [mǝh-
rum] edilǝnlǝrǝ xidmǝti-ǝsgǝriyyǝlǝri
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ǝsnasında silah verilmǝz, bunlar inşaat
qitǝatında istixdam olunurlar [xidmǝtǝ
cǝlb olunurlar]. 

20 – İşbu qanun mövcibincǝ xid-
mǝti-ǝsgǝriyyǝdǝn qaçanlar vǝ ya hilǝ
istemal edǝnlǝrlǝ [işlǝdǝnlǝrlǝ], işbu
qanuna müxalif hǝrǝkǝt edǝn bilcüm-
lǝ ǝlaqǝdaran [bütün ǝlaqǝdar şǝxslǝr]
divani-hǝrblǝrdǝ [hǝrbi mǝhkǝmǝlǝrdǝ]
mühakimǝ olunurlar. 

21 – Bu qanunu elan etmǝk vǝ hǝr
kǝsin başa düşǝcǝyi vǝchlǝ anlatmaq
vǝ ǝsgǝrlik xidmǝtinǝ çağrılacaq olan-
ları bilatǝxalüf [qarışıqlığa yol vermǝdǝn]
vǝqti-müǝyyǝnindǝ [müǝyyǝn edilmiş
vaxtda] qǝza ǝsgǝr idarǝlǝrinǝ göndǝr-
mǝk vǝ ǝsgǝrlikdǝn qaçanları axtarıb
bulmaq xüsusunda lazım gǝlǝn bütün
tǝdabiri [tǝdbirlǝri] yapmaq qǝza qaim-
mǝqamlarının vǝzifǝsidir. 

22 – Əxzi-ǝsgǝr [ǝsgǝrǝ götürmǝ]
mǝclislǝri bǝr-vǝchi-ati [aşağıdakı] şǝxs-
lǝrdǝn tǝrǝkküb edir [tǝşkil olunur]: 

Əxzi-ǝsgǝr şöbǝ rǝisi,
Qǝza qaimmǝqamı,
Qazı,
Bǝlǝdiyyǝdǝn müntǝxǝb [seçilmiş]

iki ǝza [üzv] (bǝlǝdiyyǝ tǝşkilatı olan
mǝhǝllǝrdǝ).

Bunlardan ǝxzi-ǝsgǝr şöbǝsi rǝisi
mǝclisǝ rǝyasǝt [rǝhbǝrlik] edir.

Bunlardan başqa ǝfradı [ǝsgǝrlǝri]
müayinǝ etmǝk üçün iki tǝbib yalnız
müamǝlati-sǝhiyyǝdǝ sahibi-rǝy olmaq
[ancaq tibbi mövzularda sǝsǝ malik ol-
maq] üzrǝ bulundurulur. Mǝclisdǝ qǝ-
rarlar sǝslǝrin çoxluğu ilǝ verilir. Sǝslǝr
bǝrabǝr olarsa, rǝisin sǝsinin olduğu

tǝrǝf qazanır. O biri tǝrǝf dǝ öz fikrini
yaza bilǝr. 

23 – Əsgǝrlik xidmǝtinǝ çağrılacaq
cavanların qǝza ǝxzi-ǝsgǝr mǝclislǝrin-
cǝ mǝrqumun [adı çǝkilǝn şǝxsin] gǝrǝk
külfǝtlǝrinin halına vǝ gǝrǝk mǝşğu-
liyyǝtlǝrincǝ vǝ yaxud işbu qanunda
göstǝrilǝn ǝsaslara binaǝn [görǝ] xid-
mǝti-ǝsgǝriyyǝyǝ alınıb-alınmayacaq-
ları tǝyin olunur. Ondan sonra hǝkim
baxışına tabe tutulub mürǝttǝblǝrinǝ
[tǝyinat yerlǝrinǝ] sövq olunur. (Maddǝ
24)

24 – İki hǝkim tǝrǝfindǝn müayinǝ
olunacaq hǝr fǝrd haqqında qabiliyyǝ-
ti-bǝdǝniyyǝ nizamnamǝsinǝ tövfiqǝn
[uyğun olaraq] hǝkimlǝr bǝr-vǝchi-ati
qǝrarları verǝcǝklǝrdir: 

1) Silahlı olaraq xidmǝti-ǝsgǝriy-
yǝyǝ qabiliyyǝti olanlar,

2) Silahsız olaraq xidmǝti-ǝsgǝriy-
yǝyǝ qabiliyyǝti olanlar. 

3) Müǝyyǝn müddǝtlǝrlǝ xidmǝti-
ǝsgǝriyyǝdǝn azad qalacaqlar,

4) Bǝdǝnǝn xidmǝti-ǝsgǝriyyǝni ifa
edǝmmǝyǝcǝk olanlar. 

Əfradın kǝndilǝri üzǝrinǝ bu qǝrar-
lar yazılaraq ǝtibba [həkimlər] tǝrǝfin-
dǝn imza edilir vǝ 1 vǝ 2 nömrǝli ǝfrad
sövq, 3 vǝ 4 nömrǝdǝki ǝfrad tǝrxis
olunur. 

Əxzi-ǝsgǝr mǝclisi hǝkimlǝrin bu
qǝrarına qǝnaǝt etmǝzlǝrsǝ, iki hǝ-
kimdǝn aşağı olmamaq üzrǝ digǝr bir
heyǝti-sǝhiyyǝyǝ müayinǝ etdirmǝk
haqqını haizdirlǝr [haqqına sahibdirlǝr]. 

25 – Sövq olunacaq ǝfradın iki qitǝ
[hissǝ] dǝftǝri tǝnzim olunur. Birisi ǝx-
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zi-ǝsgǝr şöbǝsindǝ qalır, digǝri ǝfradı
götürǝcǝk sövq mǝmuruna tǝslim edi-
lir. Ancaq ikinci dǝftǝrin ǝfradın sövq
qafilǝlǝrinǝ görǝ qisim-qisim tǝnzimi
vǝ fǝqǝt kaffǝsinin [hamısının] ǝxzi-
ǝsgǝr mǝclisi tǝrǝfindǝn tǝsdiqi lazım-
dır. 

26 – İşbu qanun tarixi-nǝşrindǝn
etibarǝn mötǝbǝrdir. 

Qǝbul olundu. 
Azǝrbaycan Hökumǝtinin Rǝisi: 

Fǝtǝli xan Xoyski

Aydınlıq bir gecǝdǝ tǝfǝkkür dǝqiqǝlǝri 

Vaqonda gedǝrkǝn
II 

Əlvahi-sǝmaviyyǝyǝ heyran oluyordum,
Heyrǝt: bǝşǝrin ǝczini etmǝkdǝdir izhar.
Heyrǝtlǝ baxırdım: o ziyagahi-bülǝndǝ 
Aydınlıq olan leyl, tamaşaya sǝza-var. 
Göy parlaq ikǝn torpağın övladı qaranlıq,
Göylǝr gülüyorkǝn bǝşǝrin gözlǝri ağlar.
Baxdım qǝmǝrǝ, yıldıza, baxdım mǝlǝkuta,
Qǝrq oldu bütün varlığım amaqi-sükuta.

* * * 

Birdǝn-birǝ bir tatlı sǝda duydu qulağım,
Guya uyumuşdum, o sǝs etdi mǝni bidar. 
Dǝrhal çevirdim üzümü sǝmti-sǝdaya,
Gördüm duruyor bir qadın, ǝnzarı füsunkar.
Bir hakimeyi-qǝlb idi ol hüsni-müsǝxxǝr,
Pǝk cazibǝli gözlǝrǝ malikdi o rüxsar. 
Zülfi-siyǝhi bǝxtimi tǝnzir ediyordu, 
Şǝmsi-rüxü dǝ atiyi-millǝt kimi nǝvvar. 
Nǝvvar idi, taban idi, rǝxşan idi ruyi, 
Bir heykǝli-amal idi guya ki, o didar. 
Baxdım o gözǝl çöhrǝyǝ, baxdım mǝlǝkuta, 
Qǝrq oldu bütün varlığım amaqi-sükuta.

Bakı
Əbdülsǝlimzadǝ Mǝhǝmmǝd Hadi

BAKI QAÇQINLARININ 
İRANDAN QAYITMASI

Mart hadiseyi-müǝssifǝsindǝn [tǝ-
ǝssüf doğuran mart hadisǝsindǝn] sonra
Bakı ǝhalisindǝn bir çoxları İrana ke-
çib Astara, Ənzǝli, Rǝşt, Lahican, Qǝz-
vin vǝ Tehranda sakin olmaqda idilǝr.
Bu qaçqınların çox hissǝsi Ənzǝli vǝ
Rǝştdǝ mǝkan tutmuşdular. Bunlar fü-
qǝra vǝ ǝlsiz-ayaqsızlardan olmayıb,
Bakının mǝşhur tacir, sǝrvǝtli vǝ sǝ-
nǝt sahiblǝrindǝn ibarǝt idi. Qaçqın-
ların bu müddǝt ǝrzindǝ nǝ qǝdǝr
mǝşǝqqǝt vǝ zillǝt çǝkdiklǝrindǝn sǝr-
fi-nǝzǝr edib [vaz keçib], fǝqǝt Bakıya
övdǝt etmǝlǝrindǝn [qayıtmalarından]
bir qǝdǝr yazmaq istǝrǝm. Aylardan
bǝri vǝtǝnindǝn uzaqlaşıb qulağı sǝs-
dǝ, gözlǝri yolda müntǝzir bir halda
Gilan torpağında yaşayan Bakı qaç-
qınları Bakıda nǝlǝr vaqe olması haq-
qında bir sǝrih [aydın] xǝbǝr almaqdan
ötrü vaxt-bivaxt dǝniz kǝnarında gün-
lǝrini keçirirdilǝr. Bakı haqqında döv-
ran edǝn növbǝnöv şayiǝlǝr hǝr dǝfǝ
qaçqınlara bir cür tǝsir bağışlayırdı.
Bakının qǝhrǝman Türkiyǝ ǝsgǝrlǝri
tǝrǝfindǝn mühasirǝ edilmǝsi vǝ Bakı
kǝnarında müharibǝlǝr vaqe olduğu
xǝbǝrlǝri Bakı qaçqınlarını daha da
maraqlandırmışdı. 

Zilhiccǝnin 7-dǝ axşam çağı bir ne-
çǝ paraxodun Ənzǝliyǝ yavuqlaşdığını
görǝn Ənzǝli ǝhalisi bir dǝqiqǝdǝ kör-
pülǝrǝ cǝm olub bir neçǝ paraxodun
birdǝn-birǝ Ənzǝliyǝ gǝlmǝsinǝ tǝǝc-
cüb etdilǝr. Paraxodlar körpüyǝ yavuq-
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laşdılar. Bunlardan üçü ingilis ǝsgǝr-
lǝri, dördü ermǝni saldat vǝ qaçqınları
vǝ digǝr üçü top-topxana vǝ ǝrzaq
şeylǝriylǝ malamal [dopdolu] idi. Bun-
lardan ǝlavǝ bir saat bu paraxodların
gǝlmǝsindǝn qabaq Ənzǝlidǝn Bakıya
rǝvanǝ olan nǝqliyyat paraxodları da
paraxodlar ilǝ bǝrabǝr Ənzǝliyǝ qayıt-
dılar. Paraxodların bu halǝt ilǝ Ənzǝ-
liyǝ gǝlmǝlǝri Bakı taleyinin nǝ surǝt-
lǝ hǝll olunmasını aşikar andırırdı. Ba-
kı qaçqınlarında müşahidǝ edilǝn
şadyanalığı qǝlǝm yazmaqdan acizdir.
Bir çoxları ağlamaq dǝrǝcǝsinǝ erib
gözlǝri yaşarmış bir halda bir-birlǝri ilǝ
öpüşüb görüşürdülǝr. Ənzǝliyǝ varid
olan paraxodlar Bakı haqqında doğru
bir xǝbǝr söylǝmǝdilǝrsǝ dǝ, lakin Ba-
kının qǝhrǝman Türkiyǝ ordusu tǝrǝ-
findǝn işğal olunmasına şǝkk vǝ şübhǝ
qalmadı. Bu ǝhvalatdan sonra Bakı
qaçqınları Bakıdan ötrü biqǝrar olub
Bakıya getmǝk üçün yollar vǝ çarǝlǝr
düşünmǝyǝ başladılar. Ailǝsi olmayan
qaçqınlar Bakıya getmǝk üçün Tǝbriz
vǝ Astara tǝriqi [yolu] ilǝ yola rǝvanǝ
oldular. Ailǝlǝri olanlar isǝ aramsız bir
halda qalıb gecǝ-gündüz Ənzǝlidǝn çı-
xıb Bakıya getmǝk hǝsrǝti ilǝ qǝfǝsdǝ
qalan quş kimi yaşamaqdan usandılar.
Axırda Bakı mötǝbǝranından Ənzǝli-
dǝ yaşamaqda olan Mirzǝ Əsǝdullayev
bir neçǝ yoldaşları ilǝ Bakıya gǝlmǝk
üçün ingilislǝrdǝn bir paraxod icazǝsi
almaq qǝsdinǝ düşdülǝr. Uzun müza-
kirat vǝ münaqişatdan sonra Mirzǝ
Əsǝdullayevin sǝyi vǝ tǝlaşı vǝ zǝma-
nǝti sayǝsindǝ “Arxangelsk” paraxo-

dunun Bakıya gǝlmǝsinǝ icazǝ almağa
müvǝffǝq oldular. Bakıya paraxod ge-
dǝcǝyi elan olunduqda Bakı qaçqın-
ları Bakıya gedǝcǝklǝri hǝvǝsi ilǝ yolda
düçar ola bilǝcǝklǝri hǝr bir qǝzavü
qǝdǝri Allaha tapşıraraq ailǝlǝri ilǝ
bǝrabǝr paraxoda ǝylǝşdilǝr. Gecǝni
aramsız bir surǝtdǝ paraxodda ke-
çirib, sabahı Bakı tǝrǝfǝ yollandıq.
Nargin cǝzirǝsi [adası] yaxınlığına yetiş-
dikdǝ burada dayanmaqda olan gǝmi-
lǝrdǝn “Qars” hǝrbi gǝmisi önümüzǝ
gǝlǝrǝk paraxodumuzu dayandırdı. Al-
tı saata qǝdǝr müzakiratdan sonra
“Qars” gǝmisi paraxodumuzun Bakıya
yanaşmasına izin verib, bizi buraxdı.
Bu biri tǝrǝfdǝ dayanmaqda olan “As-
trabad” hǝrbi gǝmisi tǝzǝdǝn paraxo-
dumuzu dayandırıb hǝrbi gǝmilǝr
nümayǝndǝsi Voskresenski Petrovsk-
dan gǝlǝnǝ qǝdǝr dayandırılacağımızı
elan etdi. Bu qǝrarla Bakının işıqlarına
hǝsrǝtlǝ baxa-baxa üç gecǝ suyun or-
tasında qalmağa mǝcbur olduq. Axır-
da gözlǝnilǝn Voskresenski Petrovsk-
dan gǝlib axşam çağı paraxodumuzun
Bakıya gǝlmǝsinǝ icazǝ verdi. Vǝ sǝr-
nişinlǝr Bakıya çıxdıqdan sonra yenǝ
dǝ paraxodun Nargin cǝzirǝsi yanına
qayıtmasına Mirzǝ Əsǝdullayev vǝ yol-
daşlarından iltizam aldı. Bu qǝrarla
Mirzǝ Əsǝdullayev, Hǝsǝn Mustafayev
vǝ Knyaz Əmir Acibiy barkas ilǝ Bakıya
gǝlib paraxodumuzun Bakıya gǝlmǝ-
sinǝ Türk Komandanı tǝrǝfindǝn icazǝ
alıb qayıtdıqdan sonra paraxodumuz
Bakıya varid oldu. Bakı körpüsünǝ is-
tiqbal üçün cǝm olan ǝhali paraxod
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sǝrnişinlǝrini gördükdǝ böyük bir şad-
lıq vǝ alqışlar ilǝ tǝbrik etdilǝr. Bütün
paraxod qaçqınları Mirzǝ Əsǝdullaye-
vin bu barǝdǝ çǝkdiyi zǝhmǝtlǝri fǝra-
muş etmǝzlǝr [yaddan çıxarmazlar] zǝn-
nindǝyiz. Sǝrnişinlǝr Ənzǝlidǝn Bakıya
mǝccanǝn [havayı] gǝldilǝr. Bakıya
salamat gǝlib çıxan bu qǝdǝr sǝrni-
şinlǝr tǝrǝfindǝn bir kǝlmǝ dǝ olsa
Mirzǝ Əsǝdullayevǝ vǝ yoldaşlarına
mǝtbuat vasitǝsilǝ ihzari-tǝşǝkkür gö-
rülmǝdiyinǝ vǝ bu tezlikdǝ bu qǝdǝr
zǝhmǝtlǝri bilmǝrrǝ [tamamilǝ] unut-
maqlarına ǝfsus edirǝm. Bununla öz
tǝrǝfimdǝn Mirzǝ Əsǝdullayevǝ vǝ bu
işdǝ olmazın zǝhmǝtlǝr çǝkǝn yoldaş-
larına öz tǝşǝkküratımı izhar edib, hǝs-
rǝtlǝ İranda qalan Bakı qaçqınlarının
İrandan Bakıya nǝql edilmǝlǝri üçün
hökumǝt nǝzdindǝ lazımi binagüzar-
lıqda bulunmalarını [tǝdbir görmǝlǝrini]
dǝrxatir etmǝyi [yada salmağı] özümǝ
borc bilirǝm. Ümidvar oluram ki, İran-
da min zillǝt vǝ mǝşǝqqǝt ilǝ gün ke-
çirmǝkdǝ olan Bakı qaçqınlarının halı
nǝzǝrǝ alınıb onların tezliklǝ Bakıya
gǝtirilmǝlǝri üçün bir çarǝ aranılacaq-
dır. 

Zülfüqar bǝy Hacıbǝyli 

SUAL VƏ CAVAB

1 – Dövlǝt nǝdir, millǝt nǝdir, vǝtǝn
nǝdir? 

Dövlǝt: göstǝrdiyimiz bir xanǝnin
müdiridir. Mǝsǝlǝn, bu gün bir dövlǝ-
tin bayrağı altında bulunan bilcümlǝ

vǝtǝn bir xanǝyǝ müşabehdir [oxşa-
maqdadır]. Müstǝqil bir xanǝ müdiri o
xanǝnin daima hǝddi-idarǝsini vǝ tǝ-
ǝrrüzati-xaricǝdǝn [xarici müdaxilǝlǝr-
dǝn] mǝsun [toxunulmaz] qalmasını
düşünǝr, lazım gǝlǝn tǝdabiri-mühim-
mǝyi [vacib tǝdbirlǝri] tǝşkil edǝr. Bir
dövlǝtin sancağı altında bulunan in-
sanların yaşaması hǝr nǝyǝ mütǝvǝq-
qif [bağlı] isǝ onu ehzar [hazır] edǝr. Şu
gözümüz önündǝ görmüş olduğumuz
müǝzzǝm ordunu vǝsaiti-mühimmǝ-
siylǝ [lazımi vǝsaiti ilǝ] tǝdarük edǝr.
Ordu isǝ o binanın divari-ǝrbǝǝsidir
[dörd divarıdır], fǝrzǝn [fǝrz edǝk ki] bir
binanın divarları olmazsa, o binanın
sǝqfi [tavanı] tǝmǝrküzdǝn daima xa-
lidir. Bir binanın ki, divar, damı olmaz-
sa xaricdǝn vüqu bulacaq olan hǝr
dürlü tǝǝrrüzdǝn ǝmin olammaz. Gǝ-
rǝk hava vǝ gǝrǝksǝ heyvanati-vǝhşiyǝ
vǝ sairǝ, hǝtta tǝvǝhhüş edǝn [vǝhşi-
lǝşǝn] insanlardan belǝ mǝsun deyildir.
Ordunu tǝşkil edǝn ümǝra vǝ zabitan
[ǝmirlǝr vǝ zabitlǝr] o divarların rükni-
ǝzǝmi [ǝn böyük dayağı] demǝkdir. Bir
dövlǝtin ordusu hǝr nǝ qǝdǝr sǝbatkar
[möhkǝm dayanan] rükni-ǝzǝmlǝrinǝ
istinad edǝrsǝ, o dövlǝtin sancağı hǝr
an parlaq müzǝffǝriyyǝtlǝrǝ müncǝr
[nail] olacağı bǝdihidir [aydındır]. 

Millǝt: bir dövlǝtin sancağı altında
bulunan insanların heyǝti-mǝcmuǝ-
sidir [ümumi heyǝtidir]. Bir millǝt hǝr
nǝ qǝdǝr sǝy vǝ qeyrǝt edǝrsǝ, o nis-
bǝtdǝ rifahi-hal ilǝ yaşamasını tǝmin
etmiş olar. Əvvǝli-ǝmrdǝ [ilk növbǝdǝ]
millǝtǝ aid vǝzifǝ dǝ şudur, alǝmi-zül-
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mǝti tǝnvirǝ [zülmǝt alǝmini işıqlandır-
mağa] xadim olan elektrik kimi cǝhli-
mǝnǝvi [mǝnǝvi cǝhalǝt] ordusuyla ci-
hada mühǝyya [hazır] olan orduyi-ma-
arifdir. Bir millǝt daima kǝndi ǝley-
hindǝ bulunan cǝhli-mǝnǝvi ordusunu
mǝğlub etmǝdikdǝn sonra, maddi
düşmǝnlǝrini mǝğlub ǝlbǝt edǝmmǝz,
etsǝ dǝ bǝşǝriyyǝtin taqǝti fövqündǝ
olan bir çox mǝzahim [ǝziyyǝtlǝr] vǝ
müşkülata [çǝtinliklǝrǝ] mǝruz qalacağı
şübhǝsiz olmazmı?

“Maarif-mǝnd olan zǝvatın hǝmişǝ
qǝdri baladır [ucadır]” deyilmişdir. 

Tarixi-insaniyyǝtǝ müraciǝt edilin-
cǝ, nǝ kimi millǝtlǝrin maarifsizlik
üzündǝn inqiraz bulması [mǝhv olması]
vǝ nǝ kimi millǝtlǝrin dǝ sayeyi-maa-
rifdǝ tǝali bulması [ucalması] cǝhǝtlǝri
anlaşılammazmı? 

Bu mǝqalǝmi oxuyan din qardaşla-
rımdan tǝmǝnni edirǝm ki, bǝhǝqq
[hǝqiqǝtǝn] mǝalına [mǝnasına] vaqif
olub, sǝy vǝ qeyrǝtǝ anǝn vǝ anǝn [hǝr
an] ibrazi-tǝvǝccöh etmǝlidirlǝr [rǝğbǝt
göstǝrmǝlidirlǝr]. Maarif, bir [millǝtin]
yıxılmaz zirehlǝ yapılmış vǝ heç bir
vǝsaitlǝ tǝxrib edilmǝz, mǝtin, mǝtini-
sabit qalalarıdır. 

Vǝtǝn: bir dövlǝtin hakim olduğu
yerlǝrin dǝ heyǝti-mǝcmuǝsinǝ deyilir.
Vǝtǝn hǝr nǝ qǝdǝr tǝrǝqqi edǝrsǝ, o
millǝt, o dövlǝt o dǝrǝcǝ rahat yaşar.
Vǝtǝn tǝrǝqqi etmǝz, yǝni şu gördü-
yümüz torpaq, daşlar, dağlar hǝr nǝ
isǝ, şǝkli-ǝslisini milyonda bir nisbǝtdǝ
tǝbdil edǝr [dǝyişdirǝr]. Halǝn xilqǝti-
ǝsliyyǝsindǝ sabit qalar. 

Tǝrǝqqi edǝcǝk o toprağın üzǝrin-
dǝ yaşayan insanlar deyil dǝ, nǝdir? 

İnsanların tǝrǝqqisi iki şey ilǝdir: 1)
maarif; 2) sǝrvǝtdir. 

Asayişi tǝmin edǝcǝk, millǝtin bir
cüzü olan heyǝti-hökumǝtdir. Höku-
mǝti tǝşkil edǝcǝk zǝvat, mǝnabeyi-
maarifdǝn [maarif mǝnbǝlǝrindǝn] sirab
olan [doyunca içǝn] insanlardır. Demǝk
olar ki, tǝmǝl – maarifdir. Minlǝrcǝ
qüvveyi-icraiyyǝ kiçicik bir mǝntǝqǝ-
nin inzibatını [nizam-intizamını] güc hal
ilǝ tǝmin edǝr amma ǝrbabi-maarif
ondan daha sǝri [sürǝtli] cüzi çareyi-
tǝmini bula bilǝr. Artıq bundan anlaşıl-
dığına görǝ, hǝr dürlü fǝlakǝt vǝ müş-
külat cǝhalǝtdǝdir. Tǝrfi [yüksǝlmǝ] vǝ
tǝali [ucalma] ilax. tǝhsili-elm vǝ fü-
nuni-mütǝnǝvve [müxtǝlif fǝnlǝr] ilǝ
qaimdir. Şu halda hǝmiyyǝtli qarelǝ-
rimizdǝn bu nüqati-mühimmǝlǝri [va-
cib nöqtǝlǝri] idrak edǝ bilmǝyǝnlǝrǝ
anlatmalarını rica etmǝk istǝrsǝm, bil-
mǝm nasıl tǝlǝqqi edilǝr [qǝbul edilǝr]?

Tofiq

ŞƏHƏR DUMASINDA

Tǝşrini-ǝvvǝlin [oktyabrın] 8-dǝki
iclas 

İclas 30 nǝfǝr qlasnı hazır olduqdan
sonra axşam saat 6-da Qasım Qasımo-
vun tǝhti-sǝdarǝtindǝ [sǝdrliyi altında]
açılır. İclasda keçmiş iclasın protokolu
qǝbul olunur. Roxlinin qlasnı vǝzifǝsin-
dǝn, M. Sultanovun uprava üzvlüyün-
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dǝn vǝ iki nǝfǝr qlasnıların naxoşlu-
ğundan naşi [naxoşluğu sǝbǝbindǝn] is-
tefaları qǝbul olunduqdan sonra Qası-
mov Su şöbǝsinǝ nazirlik [müfəttişlik]
vǝzifǝsini ifa etmǝk üçün bir adam in-
tixab olunmasını [seçilmǝsini] tǝklif
edir. 32 sǝslǝ (10 ziddinǝ) İbad Əliyev
Su şöbǝsi nazirliyinǝ seçilir. 

Bǝlǝdiyyǝ rǝis müavininin maaşı
haqqında

32 sǝslǝ Şǝhǝr rǝisi müavininǝ ildǝ
15 min manat mǝvacib tǝyin edilib, bu
vǝzifǝyǝ Mehdiyev intixab edilir. 

Duma heyǝtlǝrinin intixabı 
Mǝkatib [Mǝktǝblǝr] şöbǝsi ǝzalığı-

na [üzvlüyünǝ] Əli Ağahǝsǝnov vǝ Veyn-
şal seçilirlǝr. Tǝşkilat heyǝtinin tǝklifi-
nǝ görǝ müqavileyi-müştǝrǝkǝ [kollek-
tiv müqavilǝ] ilǝ mǝrbut [bağlı] mǝsǝlǝ-
lǝrin hǝlli üçün Smirnov, Şor, Podşib-
yakin, Perçixin, Kara-Murza, Qasım
Cǝfǝrov vǝ Əli İsgǝndǝr Cǝfǝrovdan
ibarǝt bir heyǝt seçilir. 

Hökumǝt istiqrazı 
Uprava üzvü Pleskaçevski Azǝr-

baycan Hökumǝtiylǝ bağlanacaq faiz-
siz milyon yarım borc barǝsindǝ izahat
verir. Sǝdr, bu pulun hökumǝt tǝrǝfin-
dǝn buraxılıb, Şǝhǝr Dumasının tǝsdiq
edǝcǝyini anlaşdırır. Duma qǝbul edir. 

Şǝhǝr darüttǝrbiyǝsinin [uşaq tǝr-
biyǝ evinin] çocuq xǝstǝxanasına tǝb-
dili [çevrilmǝsi]

Şǝhǝr darüttǝrbiyǝsinin çocuqlara

mǝxsus xǝstǝxanaya tǝbdil edilmǝsi
barǝsindǝ doktor Kaufman müfǝssǝl
mǝruzǝ oxuyur. Bunun mǝqsǝdi gǝlǝ-
cǝkdǝ çocuqlar xǝstǝxanasında sağ-
lam vǝtǝndaşlar yetişdirmǝkdir. Veyn-
şal da buna tǝrǝfdardır. 

Blinov deyir ki, burada yetim ço-
cuqları da bǝslǝmǝk mümkündür. Le-
ontyeviç deyir ki, darüleytamlarda [ye-
timxanalarda] xǝstǝlik olduğundan bir
az vaxtda 64 nǝfǝr ölmüşdür. Natiq bu
müǝssisǝlǝrin ölüm fabrikasına dö-
nǝcǝyindǝn qorxub hal-hazırdakı da-
rüttǝrbiyǝlǝri göstǝrir. Natiq mǝsǝlǝ-
nin qǝbulunu tǝklif eylǝyir. Drujinin dǝ
Leontyeviçǝ tǝrǝfdar olub bu layihǝnin
tǝrtibini xüsusi heyǝtǝ verilmǝsini is-
tǝyir. 

Qarabǝy Qarabǝyli hǝzrǝtlǝri mǝ-
ruzǝni mǝqbul vǝ layiqli ǝdd edir [sa-
yır], fǝqǝt darüttǝrbiyǝnin dǝyişmǝsi
ǝvǝzindǝ cǝnbindǝ [yanında] bir çocuq-
lara mǝnsub xǝstǝxana binasını daha
da yararlı sandığı üçün mǝsǝlǝni ko-
misyona vermǝyi tǝklif edir. 

P. F. İlyuşkin mǝlum edir ki, qlasnı-
lar mǝsǝlǝni layiqincǝ istima etmǝ-
mişlǝr [dinlǝmǝmişlǝr]. Mǝruzǝ darüt-
tǝrbiyǝni fǝsx etmǝk istǝmir. Fǝqǝt ço-
cuqların vǝfatı qarşısını alır. Darüttǝr-
biyǝ yerindǝ qalacaqdır, cǝnbindǝ isǝ
xǝstǝ çocuqlardan ötürü bir şöbǝ gü-
şad edilǝcǝkdir [açılacaqdır]. Azǝrbay-
can Hökumǝti Ümuri-Nafiǝ vǝ Xeyriy-
yǝ Nǝzarǝti [Səhiyyə və Sosial Təminat
Nazirliyi] fǝaliyyǝti sayǝsindǝ bir neçǝ
xüsusi müǝssisǝlǝr açılmışdır ki, mü-
ǝyyǝn yaşa ermiş çocuqlar oraya gön-
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dǝrilǝcǝkdir. 
Doktor Kaufman ǝlavǝ edir ki, ço-

cuq xǝstǝxanası 2-3 sǝnǝdǝn sonra
hazır olacaq. Darüttǝrbiyǝ cǝnbindǝki
xǝstǝ çocuqlara mǝnsub şöbǝdǝn ötrü
isǝ bütün lǝvazimat hazırdır. Sǝdr up-
rava mǝruzǝsini sǝsǝ qoyur. Mǝruzǝ
lehinǝ 22, ǝleyhinǝ 15 sǝs çıxır. Bir sǝs
iştirak etmǝmişdir. 

Şǝhǝr maliyyǝsinin vǝziyyǝti 
Q. Qasımov mǝruzǝni istimadan

ǝvvǝl 10 dǝqiqǝlik tǝnǝffüs elan edil-
mǝyi tǝklif edir. 

P. F. İlyuşkin: Tǝcrübǝ göstǝrmişdir
ki, tǝnǝffüsdǝn sonra qlasnılar azalır,
binaileyh [ona görǝ] ya mǝsǝlǝyǝ keç-
mǝli vǝ yainki iclası qapamalı. 

İstima edilǝn mǝruzǝnin bir çox rǝ-
qǝmlǝrdǝn ibarǝt olduğu göstǝrir ki,
mǝsǝlǝni layiqincǝ hǝll etmǝkdǝn [öt-
rü] upravanı hökumǝtdǝn 7 milyonluq
bir qǝrz [borc] tǝlǝb etmǝyi barǝsindǝ
müvǝkkil buyursun. Şu qǝrz ǝrzaq vǝ
şǝhǝr borcundan ǝlavǝ ǝn lazımlı mǝ-
xaricata işlǝnilǝcǝkdir. 

P. F. İlyuşkin mǝlum edir ki, bǝlǝdiy-
yǝnin maliyyǝ komisyonu qǝrz tǝqrizi-
ni [borclanmanı] 6 milyon qǝt etmişdir.
N. İ. Drujinin tǝklif edir ki, mǝruzǝnin
rǝqǝmlǝri çoxluğundan naşi tǝb [çap]
etdirib qlasnılara göndǝrmǝlidir ki, mǝ-
ruzǝ ilǝ layiqli surǝtdǝ tanış olsunlar. 

Bu tǝklif Duma tǝrǝfindǝn rǝdd
edilib, 27 sǝs lehinǝ, 7 sǝs ǝleyhinǝ
olaraq hökumǝt nǝzdindǝ 7 milyonluq
istiqraz, bundan ǝlavǝ Duma ǝksǝriy-
yǝti-ara ilǝ [sǝs çoxluğuyla] upravaya

tǝklif edir ki, darüttǝrbiyǝlǝrin fǝsxi
mǝsǝlǝsini tǝhlil etsin. 

Zibil yaxıcı sobalar 
Uprava öz mǝruzǝsindǝ Dumadan

20 ǝdǝd zibil yaxıcı sobalar tǝmiri
üçün 113000 rublǝ pul tǝxsis edilmǝ-
sini [ayrılmasını] istida [xahiş] edir. 

Mǝsǝlǝ uzun-uzadı müzakirǝyǝ sǝ-
bǝb olur. Qlasnılardan bir neçǝ zat tǝk-
lif edir ki, ǝski qayda üzrǝ zibili şǝhǝr
kǝnarına atdırsınlar. 

Şǝhǝr qlavası ǝn yaxın zamanda
şǝhǝr nǝqliyyat arabalarının iş halına
gǝtirilmǝsi vǝ hökumǝtdǝn ǝsbabi-
nǝqliyyǝni [daşıma vasitǝlǝrini] istǝmǝk
namümkün olduğunu elan edir. 

Qarabǝy Qarabǝyli vǝ Ağabala Qu-
liyev tǝklif edirlǝr ki, şǝhǝri tǝmizlǝ-
mǝkdǝn ötrü Türk Komandanlığının
müavinǝti [yardımı] istida edilsin. 

Nǝzarǝt şöbǝsi (Kontrolnı otdel)
mǝsǝlǝsi uprava ilǝ heyǝti-rüǝsa [rǝya-
sǝt heyǝti] miyanındaki [arasındakı] eti-
laf [uzlaşma] mövcibincǝ hǝlǝlik mü-
zakirǝdǝn çıxarılır. İstida tǝklifi qǝbul
edilir. 

Vaxtın gecliyindǝn naşi [gecliyi sǝbǝ-
binbǝn] sǝdr ilcası qapayır.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

– Bakı “Mariya” ünas [qızlar] mǝk-
tǝbi elan edir ki, tǝşrini-ǝvvǝlin [ok-
tyabrın] 15-dǝn tǝtilǝ buraxılanlar, da-
xil olmaq istǝyǝnlǝr vǝ şǝhadǝtnamǝ
almaq arzusunda olanlar imtahan edi-
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lǝcǝkdirlǝr. İmtahanlar “Svyataya Ni-
na” ünas mǝktǝbindǝ saat 2-dǝn baş-
lanacaqdır. 

***
– Saykovskayanın zükur [oğlanlar]

gimnaziyası elan edir ki, mǝktǝbǝ daxil
olmaq arzusunda olanlar bu barǝdǝ
mǝktǝbin dǝftǝrxanasına sabah saat
11-dǝn 1-ǝ kimi vǝ öylǝdǝn sonra isǝ
3-dǝn 6-ya kimi ǝrizǝ vermǝlidirlǝr.

*** 
– Bakı İkinci realnı mǝktǝbi mǝk-

tǝblilǝrin qǝyyum vǝ valideynindǝn
xahiş edir ki, çocuqlarının tǝhsildǝ
davam etmǝlǝri barǝsindǝ mǝktǝbǝ
mǝlumat vermǝlidirlǝr. Bu barǝdǝ mǝ-
lumat mǝktǝb dǝftǝrxanasında saat
11-dǝn 2-yǝ kimi qǝbul olunur. Mǝk-
tǝbǝ yeni daxil olmaq arzusunda olan-
lar ǝrizǝ vermǝlidirlǝr. 

***
– Bakı Kazyonnı [Xǝzinǝ] Palatası

ticarǝt vǝ gǝlir vergisini vermǝyǝnlǝrǝ
elan edir ki, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Maliyyǝ nazirinin 6 tǝşrini-ǝvvǝl [ok-
tyabr] 1918 tarixli qanunu mövcibincǝ
keçmiş hökumǝtlǝr tǝrǝfindǝn veril-
miş qanunlar fǝsx edilib, vergilǝr bu
qanun üzrǝ alınacaqdır:

1. Ticarǝt vergisi: 
a) Vergi vǝrǝqǝlǝrinin intişarı – 1

tǝşrini-sani [noyabr] 1918. 
b) Bu barǝdǝ verilǝcǝk şikayǝtlǝr –

15 kanuni-ǝvvǝl [dekabr]. 
2. Gǝlir vergisi: 
a) Vǝrǝqǝlǝri intişar etmǝk – 1 ka-

nuni-ǝvvǝl. 
b) Şikayǝtlǝr – 1 kanuni-sani. 

c) Vergini xǝzinǝyǝ vermǝk – 15 ka-
nuni-sani [yanvar].

Bakı Kazyonnı Palata müdiri: 
Zire 

Mǝrkǝzi Ev Komitǝsindǝ 
Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi tǝrǝfindǝn 6-

cı, 7-ci, 8-ci, 9-cu dairǝ komitǝlǝrinǝ
birǝr kağızlar göndǝrilib, bu dairǝlǝrdǝ
yaşayan, nahiyǝlǝrdǝn gǝlmiş qaçqın-
lar barǝsindǝ siyahılar tǝrtib verilmǝ-
sini istidada bulunmuşdur [xahiş etmiş-
dir]. Bu siyahılarda fǝrarilǝrin milliyǝt
vǝ daimi surǝtdǝ yaşadıqları yerlǝri dǝ
göstǝrilmǝlidir. Əhalini xǝbǝrdar et-
mǝlidir ki, bu siyahılar Ümuri-Nafiǝ vǝ
Xeyriyyǝ [Səhiyyə və Sosial Təminat] na-
ziri tǝrǝfindǝn qaçqınlara müavinǝtdǝ
bulunmaq barǝsindǝ tǝrtib etdirilir. 

– Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi bütün dai-
rǝlǝrin ev tǝşkilatlarına bununla elan
edir ki, ev sahiblǝri tǝrǝfindǝn kirayǝ-
nişinlǝrǝ edilǝcǝk qanunsuzluqlar ba-
rǝsindǝ Komitǝnin Hüquq mühafizǝsi
şöbǝsinǝ ittilaat [xǝbǝrlǝr] versinlǝr. Ev
sahiblǝri qǝbul edilmiş kirayǝdǝn artıq
alacaq olarsa vǝ yainki qiyabǝti [qaib
olduğu] zaman tǝşkilatlar tǝrǝfindǝn
edilmiş mǝxaricatı vermǝk vǝ qǝbul
etmǝk istǝmǝzsǝ, yenǝ hǝman şöbǝyǝ
xǝbǝr verilmǝlidir. 

Yemişǝ taksa [meyvǝyǝ nırx]
Şǝhǝr bǝlǝdiyyǝsinin Taksa Komis-

yonu [Nırx Komissiyası] tǝşrini-ǝvvǝlin
[oktyabrın] 7-dǝki iclasında bazarın
ǝhvalını müzakirǝ etdikdǝn sonra işbu
taksanı qǝbul etmişdir: 
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1 qarpız funt 1 manat
2 Gǝncǝ üzümü ˶ 3 m. 50 q.

Dǝrbǝnd üzümü ˶ 3 m.
Bakı üzümü (şanı) ˶ 3 m. 50 q. 

3 alma dǝrǝcǝ “ǝla” ˶ 3 m. 
alma 2-ci dǝrǝcǝ ˶ 2 m. 50 q. 
alma xırda ˶ 2 m. 

4 armud dǝrǝcǝ “ǝla” ˶ 3 m. 
armud 2-ci dǝrǝcǝ ˶ 2 m. 50 q. 
armud xırda ˶ 2 m. 

5 nar böyük ˶ 1 m. 50 q. 
nar miyanǝ ˶ 1 m. 25 q. 
nar xırda ˶ 1 m. 

Mal ǝti ilǝ qoyun ǝtinǝ isǝ şǝhǝr
sallaqxanasının fǝaliyyǝtsizliyindǝn
naşi hǝlǝlik taksa tǝyin edilmǝmişdir.
Bu mǝsǝlǝni iki hǝftǝ geriyǝ ataraq qǝt
etmişdir ki, şǝhǝr bǝlǝdiyyǝ indindǝ
[nǝzdindǝ] tǝcili surǝtdǝ sallaqxananın
fǝaliyyǝtǝ başlaması barǝsindǝ isti-
dada bulunsun. 

AZƏRBAYCAN POLİS MÜFƏTTİŞİ-
ÜMUMİSİ VƏ BAKI TƏZİYƏDARANI 

Mǝhǝrrǝm ayı tüluunda [doğdu-
ğunda] Hǝzrǝti İmam Hüseyn ǝzası
münasibǝtilǝ sabiq illǝr misalında bu
ildǝ dǝ bǝzi ǝzadaran dǝstǝlǝrlǝ küçǝ
vǝ bazara çıxıb, Bakı istilahı ilǝ [Bakıda
deyildiyi kimi] “dǝstǝ gǝzdirmǝyǝ” baş-
lamışdır. Keçǝn gün bir caddǝdǝ şu
“dǝstǝ”lǝrdǝn birisi bir zǝbtiyyǝ qara-
qoluna rast gǝldikdǝ, mǝsullarını Mü-
fǝttiş idarǝxanasına gǝtirmişdilǝr. Bu-
rada Bǝhaǝddin bǝy ǝfǝndi tam bir
pǝdǝri-mǝnǝvi [mǝnǝvi ata] sifǝtilǝ ǝn

avam vǝ sadǝ bir müsǝlmanın dǝrk
edǝcǝyi bir lisani-şirin ilǝ “dǝstǝ mǝs-
ullarına” tǝqribǝn şu nǝsihǝtlǝrdǝ bu-
lundu: 

“Oğullarım! Mǝn dǝ sizin kimi bir
müsǝlmanam. Əmin olunuz ki, islam
vǝ islamiyyǝtin şan vǝ dǝrǝceyi-bala-
sını [uca şan vǝ mövqeyini] mǝn sizdǝn
daha artıq dǝrk etmǝklǝ, onun yüksǝl-
mǝsinin vǝ alǝm içindǝ intişar tapma-
sının tǝrǝfdarıyam. Biz türklǝr tam altı
yüz sǝnǝdir ki, Avropa ilǝ Asiyanın
ortasında bir qala tǝşkil edǝrǝk, bütün
islamiyyǝtǝ ǝcnǝbilǝr tǝrǝfindǝn atı-
lan kaman vǝ nizǝlǝrǝ sinǝlǝrimizi si-
pǝr etmişik. Şu müddǝti-mǝdidǝdǝ
[uzun müddǝtdǝ] bir gün olmamış ki, biz
türklǝr arxamızdan silahı atıb da
asudǝ vǝ insancasına hǝyat keçirǝk.
Əmin olunuz ki, bizlǝr islam olmayıb
xristian vǝ ya başqa bir dindǝ bulun-
saydıq bu gün mǝqami-coğrafi vǝ
halǝti-siyasiyyǝmiz iqtizasınca bizlǝr-
dǝn mǝsud vǝ bizlǝrdǝn ǝzim bir mil-
lǝt olmaz idi. 

Bu gün Anadoluda heç bir xaniman
qalmamışdır ki, orada 15-dǝn ziyadǝ
vǝ 60-dan kǝm yaşlı bir erkǝk bulun-
sun. Bu son müharibǝlǝrdǝ ki, yalnız
türklük vǝ Türkiyǝ deyil, bǝlkǝ bütün
islam vǝ islamiyyǝtǝ suiqǝsd edilmǝk-
dǝ idi. Çanaqqala vǝ Dardanel müha-
ribǝlǝrindǝ bütün dǝrǝ vǝ çaylar türk
şǝhidlǝri ilǝ malamal [dopdolu] olub da
axırda düşmǝni fǝrara mǝcbur etmi-
şiz!.. Bunu biliniz vǝ nǝzǝr-diqqǝtǝ
alınız ki, bu gün Türk Ordusunun bu-
raya gǝlmǝsi, Bakını zǝbt etmǝsi hǝ-
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man islamiyyǝtǝ can fǝda etmǝk mǝq-
sǝd vǝ mǝslǝki-müqǝddǝsǝsidir ki,
Peyğǝmbǝri-zişanımızın şǝriǝti-mütǝh-
hǝri [şanı uca Peyğǝmbǝrimizin pak
şǝriǝti] naminǝ biz bu ǝza vǝ ǝziyyǝt-
lǝrǝ uğramışız!.. 

Çarǝlǝr arayırlar 
Hǝzrǝti Hüseyn dǝxi din vǝ isla-

miyyǝt mücahididir. Ona tǝziyǝ tutan,
onun halına yanan bir müsǝlman var
isǝ, gǝrǝk onun mǝslǝk vǝ ǝfkarına
tǝbəiyyǝt etsin [tabe olsun]. Bu gün
sizin ǝn milli, vǝtǝni, dini bir vǝzifǝniz
var isǝ, o da sizin güclü vǝ mühib [hey-
bǝtli] bir islam ordusu tǝşkil etmǝyi-
nizdir. Bu gün islamın bir müqtǝdir
ordusu olarsa, islamiyyǝtǝ doğru cuş
edǝn bǝla fırtına vǝ dalğalarını dǝf
edib islam mǝmlǝkǝtini, islam mǝrkǝ-
zini düşmǝndǝn müdafiǝ etmǝyǝ qa-
dir olarsa, islam, islamiyyǝtǝ ǝn böyük
xidmǝt vǝ ǝn mücǝrrǝb [sınanmış] fǝ-
dakarlıq da olacaqdır. İştǝ, ǝn müqǝd-
dǝs vǝ hǝqiqi ǝzadarlıq da öylǝ olma-
lıdır. 

Tǝkrar edirǝm ki, mǝn islamiyyǝti
vǝ onun şan vǝ heysiyyǝtini sizdǝn eyi
hiss edirǝm. Bu gün İmam Hüseynǝ
ağlamaq vǝ yaxud küçǝ vǝ bazara dü-
şüb bağırmaq bugünkü dǝrdimizǝ dǝr-
man vǝ ehtiyaclarımıza rǝfi-hacǝt
olarsa [ehtiyaclarımızı aradan qaldırar-
sa], o vaxt mǝn sizdǝn ǝvvǝl vǝ sizdǝn
çabuq bu tǝziyǝdarlığa şitaban [tǝlǝ-
sǝn] olaram. 

Bunlardan ǝlavǝ tǝziyǝdarlıq vǝ
ibadǝt üçün bizim mütǝǝddid [çoxlu]
mǝscidlǝrimiz vardır ki, hǝr halda hǝp

müsǝlmanlar orada ictima edib öz iba-
dǝtlǝrinǝ mǝşğul ola bilǝrlǝr. İbadǝt
üçün daha küçǝlǝrǝ çıxmağın heç bir
mǝnası yoxdur. Vǝ baxüsus [xüsusilǝ]
zamanın tǝqazası mövcibincǝ dǝ [za-
manın tǝlǝbinǝ uyğun olaraq] hökumǝ-
timiz tǝrǝfindǝn küçǝlǝrdǝ hǝr bir icti-
ma vǝ izdiham mǝmnudur [qadağan-
dır].”

Şu pǝdǝranǝ [ata kimi] nǝsihǝt vǝ
moizǝlǝrdǝn sonra Bǝhaǝddin bǝy
ǝfǝndi dǝstǝ nümayǝndǝlǝrini tǝzir
edǝrǝk [danlayaraq] tǝrxis etmişdir. 

Mǝhǝmmǝd Sadiq 

Müdirlǝr: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli

185
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QEYD VƏ  ŞƏRHLƏR

Millǝtlǝrin mübarizeyi-hǝyatı 
sǝh. 172. “…rüb’ümüzü tǝşkil edǝm-

mǝyǝn bir millǝtin…”: burada söhbǝt
ermǝnilǝrdǝn gedir. 

Ordu qǝrargahından
sǝh. 173. Burada söhbǝt Qafqaz İslam

Ordusu qǝrargahından gedir.
“8-10-2024, 9 ǝvvǝlindǝ”: Bu rǝqǝm-

lǝrlǝ nǝ ifadǝ edildiyi açıq deyil. Böyük
ehtimalla, “8-10” rǝqǝmlǝri “8 oktyabr”,
“9 ǝvvǝlindǝ” isǝ “saat 9-a işlǝmiş”
mǝnasını verir. “2024” rǝqǝmlǝri sǝhv
düşmüş ola bilǝr.

Azǝrbaycan Hökumǝti 
Mükǝllǝfiyyǝti-ǝsgǝriyyǝ 

qanuni-müvǝqqǝti
sǝh. 174. “müstǝhfiz” sözü “mühafi-

zǝçi; qoruyan, mühafizǝ edǝn” mǝnasını
verir. 

sǝh. 175. “...kiçik yaşlı nǝvǝlǝrǝ malik
böyük bir qardaşdan...”: ehtimal ki, “nǝvǝ-
lǝrǝ” sözü yerinǝ “bacı-qardaşlara” olmalı
idi. 

sǝh. 176. “Qaimmǝqam”: keçmişdǝ,
bir inzibati ǝrazi vahidi olan qǝzanı idarǝ
edǝn mǝmur. 

“Aydınlıq bir gecǝdǝ tǝfǝkkür
dǝqiqǝlǝri: Vaqonda gedǝrkǝn” şeiri

(sǝh. 177) üçün lüğǝt
ǝlvahi-sǝmaiyyǝ: sǝma lövhǝlǝri
ziyagahi-bülǝnd: uca ışıq mǝnbǝyi 
leyl: gecǝ
sǝza-var: layiq 
mǝlǝkut: ruhlar vǝ mǝlǝklǝr alǝmi

(sǝma)

amaqi-sükut: sükut dǝrinliklǝri 
bidar: oyaq
ǝnzar: nǝzǝrlǝr, baxışlar 
hakimeyi-qǝlb: qǝlbǝ hakim olan qa-

dın
hüsni-müsǝxxir: (qǝlbi) zǝbt edǝn gö-

zǝllik 
rüxsar: çöhrǝ, üz
zilfi-siyǝh: qara saç 
tǝnzir etmǝk: andırmaq
şǝmsi-rüx: günǝş kimi olan üz 
atiyi-millǝt: millǝtin gǝlǝcǝyi 
nǝvvar: nurlu 
taban: parlaq
rǝxşan: işıqlı 
ruy: üz
heykǝli-amal: arzuların timsalı 
didar: üz, çöhrǝ 

Bakı qaçqınlarının 
İrandan qayıtması 

sǝh. 177. “Zilhiccǝnin 7-dǝ…”: miladi
tǝqvimlǝ 14 sentyabr 1918-ci il. 

sǝh. 178. “Barkas”: kiçik ölçülü gǝmi,
ǝsasǝn liman daxilindǝ istifadǝ olunur. 

Şǝhǝr Dumasında 
sǝh. 180. “Şǝhǝr Duması”: seçkili yerli

özünüidarǝ orqanı. 
“Qalasnı”: seçkili yerli özünüidarǝ or-

qanının üzvü (rusca).

Şǝhǝr Dumasında: 
Şǝhǝr maliyyǝsinin vǝziyyǝti

sǝh. 182. “Bu tǝklif Duma tǝrǝfindǝn
rǝdd edilib, 27 sǝs lehinǝ, 7 sǝs ǝleyhinǝ
olaraq hökumǝt nǝzdindǝ 7 milyonluq is-
tiqraz, bundan ǝlavǝ Duma ǝksǝriyyǝti-ara
ilǝ upravaya tǝklif edir ki, darüttǝr-
biyǝlǝrin fǝsxi mǝsǝlǝsini tǝhlil etsin.”: Bu
cümlǝ qarışıqdır, güman ki, cümlǝnin bir
hissǝsi düşmüşdür. Qǝzetdǝ belǝdir. 
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Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 183. “Saykovskayanın zükur gim-

naziyası”: burada söhbǝt A. K. Saykov-
skaya tǝrǝfindǝn 1914-cü ildǝ açılan Bakı
Xüsusi tam oğlan gimnaziyasından (Ба-
кинская частная полноправная муж-
ская гимназия) gedir.

Bakı xəbərləri:
Yemişǝ taksa

sǝh. 184. “Funt”: metrik ölçü sistemi-
nin tǝtbiq edilmǝsindǝn ǝvvǝl işlǝdilǝn
çǝki ölçüsü vahidi, “pud”un 1/40-nǝ
(0,4095 kq) bǝrabǝr idi. 

Azǝrbaycan Polis müfǝttişi-ümumisi 
vǝ Bakı tǝziyǝdaranı 

sǝh. 184. Zǝbtiyyǝ qaraqolu: Hǝr hansı
bir yaşayış mǝntǝqǝsindǝ asayişi  tǝmin
edǝn inzibati idarǝ, polis idarǝsi vǝ ya
sǝyyar qarovul. 

sǝh. 185. “Çarǝlǝr arayırlar”: Bu mǝt-
nin bǝzi hissǝlǝri qǝzet nǝşrǝ hazırlan-
dıqdan sonra çıxarılmış, çıxarılan hissǝ-
lǝrin yeri boş buraxılmışdır. “Çarǝlǝr ara-
yırlar” sözlǝri, özündǝn ǝvvǝlki vǝ sonrakı
hissǝlǝrlǝ heç bir mǝntiqi ǝlaqǝsi olma-
dan, ümumi kontekstdǝn kǝnarda qalmış-
dır. 

187
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“Azərbaycan” qəzetinin 13-cü nömrəsinin 1-ci səhifəsi
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BUĞDA ƏVƏZİNƏ UN
Ağabala Quliyevin “Qafqaz sǝhmdarlar

şirkǝti” bununla hamıya mǝlum edir ki:
şirkǝtǝ mǝxsus aboykadan keçirilmiş buğ-
da unu qeyri şǝxslǝrin buğdasına bu qǝrar
üzrǝ ǝvǝz edilir: evdǝ tǝmizlǝnmiş bir put
buğdaya öyüdülmǝsinǝ heç bir xǝrc alın-
madan 37 girvǝnkǝ valsevoy pamol un
verilir. Tǝmizlǝnmǝmiş buğdanın ǝvǝzi hǝr
iki tǝrǝfin razılığı ilǝ qǝbul olunur. 

Ünvan: Vakzalnı vǝ Tarqovı küçǝlǝrin
küncündǝ, telefon nömrǝ 2-65. 

ELAN
Heyəti-Vükəla Rəisi hər gün saat 12-

dən 2-yə kimi müstədini [ərizə verənləri]
qəbul edir. Nazir həzrətlərinə istidada [xa-
hişdǝ] bulunmaq istəyən zəvat [şəxslər],
“Metropol” otelində 31-ci nömrədə növ-
bəyə yazılmalıdır. 

MAMA M. Q. ŞERMAN
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (masaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır.
Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağında Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ,
2-ci mǝrtǝbǝ. 

SATILIR
Mixaylovski küçǝdǝ Hüseynovun evin-

dǝ Hacıağa Qǝdirovun “Skupilni” mağa-
zası satılır. Xahiş edǝnlǝr mǝzkur [adı çǝ-
kilǝn] mağazaya müraciǝt etsinlǝr. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Tiflis qəzetəsi “Borba”dan iqtibas
edilmişdir. Berlin, təşrini-əvvəlin [ok-
tyabrın] 1-dən Kronprins Ruprext or-
dusundan verilən hərbi xəbər.

Dərya kənarı boyu cəbhədə hərbi
əhəmiyyəti haiz fəaliyyətimiz nəticə-
sində bir neçə yüz əsir aldıq. Flandri-
yada tutduğumuz yeni istehkamları-
mız keçən sənədəki Flandriya mühari-
bələri əsnasında hazırladığımız arxa
xətlərimizdən keçir. Bu xətlərimiz Hand-
zeymdən başlayaraq Ruselaredən şər-
qə Ledegem-İzliyume boyuyla Vervik,
sonra da Lis ovası ilə Armantyer xǝt-
lǝrimizǝ kimi uzanır. Düşmǝn dün Ru-
selare-Vervik arasındakı sipərlərimiz

Bazar, 13 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 13

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 6 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 13 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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əleyhinə təərrüzlər [hücumlar] yapdılar-
sa da, tərəfimizdən dəf edilmişdir. Bu
müharibə əsnasında İngiltərə, Belçika,
firǝng qitəatına [hǝrbi birliklǝrinǝ] mən-
sub əsirlər almışız. Düşmənin Flerbe-
Qullux əleyhinə başladığı təərrüzlər,
Fromel və Ober xətlərinə çevirdiyi xü-
susi təzyiqatı müvəffəqiyyətə nail
olmamışdır. Kambrenin hər iki tərəfin-
də ingilislər bütün günü təərrüzlərin-
də davam edirdilər. Günorta zamanı
hərbə yeni sövq edilmiş Kanada firqə-
ləri vasitəsilə Kambrenin şimali cəhə-
tində Ramilye tərəfinə yürümüşlər.
General-adyutant fon Friç komandası
altındakı Vürtemberq ehtiyat firqəsi
düşməni Tillo[dan] geri püskürt-
müşdür. Kambredən cənuba düşmə-
nin dəfǝat ilə yapdığı təərrüzata bax-
mayaraq, biz bütün istehkamlarımızı
əldə saxladıq. 

Berlin, təşrini-əvvəlin 1-i. Axşamkı
hərbi xəbər. Düşmənin Flandriyadakı
güclü təərrüzatı tərəfimizdən dəf edil-
mişdir.

Boyn ordusu. Günortadan sonra
düşmən öz təərrüzatını yenidən başla-
mış, fəqət tərəfimizdən ümumiyyətlə
dəf edilmişdir. 

Almaniya Kronprins ordusu. Fi-
rǝnglǝr Een və Vesle [ilə] bərabər Brey
və Jerminon arasındakı istehkamları-
mız üzərinə dəhşətli təərrüzlərə başla-
dılar. Düşmənin kərratla [dǝfǝlǝrlǝ]
yaptığı basqıntılara baxmayaraq, tərə-
fimizdən dəf edilmişdir. Fəqət Brey
şimalındakı hündürlüklər düşmən
əlinə düşmüşdür.

Şampanda düşmən məhəlli əhə-
miyyəti haiz [lokal ǝhǝmiyyǝtǝ malik] bir
çox xırda iqdamat [tǝşǝbbüslǝr] ilə ik-
tifa etmişdir [kifayǝtlǝnmişdir]. Burada-
kı bütün təərrüzlər dəf edilmişdir. San-
Mari-à-Pi yaxınlığında biz əsirlər aldıq.
Bu sırada iki firəng bölüyü Amerikalı-
lar köməyi ilə Arqondan şərqə tərəf
təərrüzə başladılar. Biz düşməni dəf
etməyə müvəffəq olduq. Düşmən
dünkü müharibələrdə böyük tələfəta
uğramışdır. 

Qalvitsin ordusu. Maasın qərb kǝ-
narındakı müharibə atəşi tǝxribatdan
ibarət olmuşdur. Bizim batareyaları-
mız, qazmaçılarımız köməyi ilə düş-
mənin külliyətli zerhlilərini (tankı) xa-
rab etmişdir. 

ALMANİYA HEYƏTİNDƏ

Bü günlərdə müxbirimiz Almaniya
İmperator Höküməti Heyəti-mürəxxə-
səsi [nümayǝndǝ heyǝti] başçısı məşhur
fon der Qolts paşanın məxdumu [oğlu]
baron fon der Qolts tərəfindən qəbul
edilmişdir. Zati-möhtərəm şəhərdə
dǝvǝran [edǝn] şayiata naşi [gǝzǝn şa-
yiǝlǝr sǝbǝbindǝn], öz vürudu [gǝlişi] ba-
rəsində işbu məlumatı vermişdir:

Almaniya Heyəti-mürəxxəsəsi, baş-
da general Kres fon Kressenşteyn ol-
maq[la] əvvəlinci dəfə Tiflisə gəlmiş-
dir. Bu heyətin vürudu, Almaniya İm-
perator Hökümətinin Qafqaziyaya
bəslədiyi səmimiyyəti üçün ən əsaslı



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

191

I cild 

191

bir dəlil olmağı icab edir. Heyət yeni
Gürcüstan Cümhurriyətini müdafiə et-
məklə öz səmimiliyini göstərmişdir.
Hal-hazırda isə bu iki hökümətin mi-
yanında [arasında] əlaqeyi-dostanə da-
vam etməkdədir. Almaniya Hökumə-
tinin Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə də
belə əlaqeyi-dostanə peyda etməsi
arzusunda olduğu üçün Bakıya heyət
göndərməyi lüzumu görüldüyündən
naşi, Azərbaycan Cümhuriyyəti səlah-
didi [münasib görmǝsi] ilə biz buraya
gəldik. 

Almaniya ilə Azərbaycan miyanın-
da da bir çox ümumi mənafe vardır. 

Böylǝliklǝ, Bakıdakı Almaniya hey-
ətinin vücudu, tərəfeyn [hər iki tərəf]
üçün əlverişlidir. 

TÜRKİYƏDƏKİ 
ERMƏNİ MƏTBUATI

İstanbulda müntəşir [nəşr olunan]
“Hareynik” qəzetəsi Türkiyə Hökümə-
tinin erməni fərarilərinin yenidən və-
tənlərinə qayıtması barəsində verdiyi
fərmani-hümayun münasibəti ilə yazır
ki, hökumətin belə iqdamatı [tǝşǝb-
büsü] erməni millətinin hökumətə ola-
caq ixlasına səbəb olacaqdır. 

Sonra qəzetə yazır: “Biz əvvəllər də
demişdik. Yenə təkrar deyiriz ki, Tür-
kiyə Hökumətinin İttifaqi-Ərbəədəki
[Dördlər İttifaqındakı] rolu pək parlaqdır
və qəbul etdiyi təriq [tutduğu yol],
axirüləmr [nǝhayǝt], ən gözəl nəticələr

verə biləcəkdir. Türkiyə Hökumətinin
erməni milləti barəsində bəslədiyi
amalı ermənilər üçün nafe [faydalı]
olduğu gün kimi aşkardır. Bu hökumət
tərəfində müharibə münasibəti ilə
dağılıb pərakəndə olmuş Türkiyə və
Ermənistan Cümhuriyyəti erməniləri
barəsində göstərdiyi səmimiyyət və
xeyirxahlıq, Türkiyənin azad  bir hə-
yata hazırlandığını layiqincə göstərir.

Hal-hazırda İstanbuldakı Ermənis-
tan qəzetələri hökumətin nəzərini
kəndinə cəlb etməkdədir. Bunlar fəqət
öz vətənlərinin müqəddəratını təmin
etmək barəsində can-dillə çalışırlar.” 

Sonra qəzetə erməni millətinin sə-
na’ət [sǝnaye] və ticarətdəki istedadla-
rına keçərək, burasının türklər tərə-
findən belə qəbul edilməsini qeyd et-
məklə, gələcəkdə məmləkətə böyük
yararlıqlar göstərməsini söyləyir. Belə-
liklə, Türkiyə kəndi siyasəti sayəsində
əlverişli istifadələr edə biləcəkdir. 

TÜRKİYƏ 
QƏZETƏLƏRİNDƏN

Yeni alman-rus etilafı [uzlaşması]
haqqında iki mülaqat [müsahibǝ]

Azərbaycanın nöqteyi-nəzəri, Er-
mənistan Xariciyyə naziri nə deyir?

“Norddöyçe alqemayne zeytunq”un
Qafqaz məsələsinə dair olan bəyanatı
haqqında “Le jurnal d’Orient” mühər-
rirlərindən biri Azərbaycan və erməni
heyəti-mürəxxəsələri əzasından [nü-
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mayǝndǝ heyǝtlǝri üzvlǝrindǝn] birər zat-
la mülaqat etmişdir. Mühərrir, Mə-
həmməd Əmin bəy ilə mülaqat etdiyi
sırada şu sualı sormuşdur: 

– Rusiya-Almaniya etilafi-axirindən
[axırıncı uzlaşmasından] sonra Qafqa-
ziyada ehdas edilən [meydana gǝtirilǝn]
yeni vəziyyət haqqında mütaliəniz
[fikriniz] nə mərkəzdədir?

– Bunlar, hənüz qəzetə mütaliə və
xəbərlərindən ibarətdir. Fəqət qəribən
[yaxında] bizə vəziyyət haqqında doğru
bir fikir peydasına xidmət edəcək tə-
fərrüatı da öyrənəcəyiz zənn edirəm.
Yalnız iki şey calibi-diqqətdir. Birincisi,
Almaniyanın bolşeviklərə Azərbaycan-
la Ermənistanın istiqlalını təsdiq etdir-
məyə müvəffəq olammamaqla göstər-
diyi əcz [acizlik], ikincisi Almaniyanın
Bakı ilə civarındakı [ǝtrafındakı] zəngin
mənabenin [mǝnbǝlǝrin] Almaniya ilə
müttəfiqlərinə bu həvali [bu bölgǝnin]
neft məhsulatından bir qisminin  veril-
məsi şərti ilə Rusiyaya təmini-təməl-
lükündə [Rusiyanın mülkiyyǝtinǝ veril-
mǝsindǝ] göstərdiyi hərəkət... Bu xə-
bərlər mütənaqizdir [bir-birinǝ ziddir].
Binaileyh [ona görǝ dǝ] həqiqətə mü-
vafiq olmaması lazım gəlir. Gürcüsta-
nın təsdiqi-istiqlalına səbəb olaraq, bu
məmləkətin “ümuri-daxiliyyəsini təq-
viyyə xüsusunda ibraz etdiyi tərəq-
qiyat” [daxili işlǝrini güclǝndirmǝk baxı-
mından ǝldǝ etditi tǝrǝqqi] irǝli sürülür.
Bu da Gürcüstanda əmnü asayiş
hökmfərmadır [asayiş vǝ ǝmin-amanlıq
hökm sürmǝkdǝdir], deməkdir. Fəqət
sizi təmin edirəm ki, Azərbaycandakı

sükun və asayiş Gürcüstanda, hətta
Rusiyanın paytaxtı olan Moskvada
belə mövcud deyildir. Bundan başqa,
Bakıdakı neft hasilatının bir qismini
təmin etmək, Almaniya politikasında,
Almaniyanın Bakını ruslara tərk et-
məsini mövcib olacaq [şǝrtlǝndirǝn] bir
amili-əsasi təşkil edəmməz. Bakının
sahibi-təbiisi [təbii sahibi] olan azərbay-
canlılar Almaniyaya petrol verǝm-
məyəcəklərini ehsas edici [hiss etdirǝn]
heç bir hərəkətdə bulunmamışlardır.
Xülasə, ajansların verdiyi bu xəbər-
lərin doğru olduğu qəbul edilsə belə,
Azərbaycan politikasına əsla təsir
edəmməyəcəyini sizə təmin edirəm.
Bakı, vəziyyəti-coğrafiyyəsi [coğrafi vǝ-
ziyyǝti], münasibati-irqiyyəsi [irqi ǝlaqǝ-
lǝri], tarixi ilə xülasə, hər surətlə Azər-
baycana aiddir. Bakısız Azərbaycan,
başsız bir gövdədir. Əsakirimiz [ǝsgǝr-
lǝrimiz] Bakını mühasirə etmişlərdir.
Bizim fikrimiz Bakını qasiblərindən
[qǝsbkarlarından] təthir etməkdir [tǝ-
mizlǝmǝkdir]. Mücadiləmizin qayəsini
şimdiyə qədər bu təşkil etmişdir.
Atiyən dəxi [gǝlǝcǝkdǝ dǝ] bolşeviklər
ilə, əlyövm [hal-hazırda] şəhri-məz-
kuru [adı çǝkilǝn şǝhǝri] əllərində bu-
lunduran ingilislərə qarşı da mücadi-
ləmizin yerinə qaim olacaq hər dürlü
qüvvət, hər dürlü nüfuza qarşı hərbə
davam edəcəyiz. Fərzi-mühal olaraq
[misal üçün] Almaniya və yaxud hamiyi-
təbiimiz [tǝbii himayǝçimiz] olan Tür-
kiyə belə bizə qarşı çıxsa, sizi təmin
edirəm ki, bunlara qarşı duracağız və
Bakıdan heç bir zaman fərağət etmə-
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yəcəyiz [ǝl çǝkmǝyǝcǝyik]. Almaniya
Bakı müdafiəsinin ingilis zabitləri ko-
mandasına mövdu olduğuna [tapşırıl-
dığına] vaqif olduğu kimi, azərbaycan-
lıların zikr etdiyim əzmi-millilərinə də
[milli əzmkarlıqlarına da] vaqif olması iq-
tiza edir [lazım gǝlir]. Binaileyh, Azər-
baycanı yalnız başına müdafiəyə tərk
etmək, Qafqaz hüdudunda ingilislərə
qarşı hərb edən bir qövmü müavi-
nətsiz [kömǝksiz] buraxmaq deməkdir.
Bunlar nəzəri-diqqətdən dur [kənar]
tutulmayacaq mülahizatdır [mülahizǝ-
lǝrdir]. Fəqət bir nəticəyə varmadan
əvvəl, qəzetələrin verdiyi məlumatdan
daha fazla təfsilata intizar etmək
[tǝfsilatı gözlǝmǝk] icab edir [lazımdır]. 

Qılınc alayı münasibətilə Almani-
ya və Avstriya imperatorlarının təbri-
katı

Zati-həzrəti-padişahiyə Almaniya
İmperatoru hǝzrətləri tərəfindən kəşi-
də qılınan [çǝkilǝn] 31 ağustos [1]918
tarixli teleqrafnamənin tərcüməsidir:

“Zati-şövkətməabi-padişahilərini
bugünkü yövmi-mübəccəl vəsiləsilə
ən har və səmimi təmənniyyat ilə təb-
rik edirǝm. Cənabi-qadiri-mütləq, Zati-
hümayunlarına yümni-səmǝdanisini
daima rəfiq və dövreyi-səltənəti-mülu-
kanələrini tuli-müddət və ənvayi-səa-
dətlə bekam buyursun.” 

[“Əzǝmǝtli padşah hǝzrǝtlǝrini bugün-
kü mübarǝk gün münasibǝti ilǝ ǝn hǝra-
rǝtli vǝ sǝmimi arzularla tǝbrik edirǝm.
Hǝr şeyǝ qadir olan [Allah], sǝadǝtli zatı-
nıza ilahi xoşbǝxtliyi daim yoldaş eylǝsin,

hökmdarlıq sǝltǝnǝtinizin dövrünü uzun
etsin vǝ dürlü sǝadǝtlǝrlǝ kama çatdır-
sın.”]

Zati-həzrəti-padişahi tərəfindən Al-
maniya imperatoru həzrətlərinə 31
ağustos 1918 tarixilə kəşidə buyurulan
teleqrafnamənin tərcüməsidir: 

“Təqlidi-seyf mərasimi münasibəti
ilə kəşidə buyurulan pək məhəbbətka-
ranə teleqrafnameyi-həşmətpənahilə-
rindən əmiq surətdə mütəhəssis və
fövqəladə mütəhəyyic olaraq Zati-aliy-
yi-imperatorilərinə ǝnsəmimül-qəlb
təqdimi-təşəkkürat edirəm.” 

[“Qılınc taxma mǝrasimi münasibǝti
ilǝ hǝşǝmǝtli imperator tǝrǝfindǝn çǝkilǝn
mǝhǝbbǝtlǝ dolu teleqrafdan aldığım dǝ-
rin hisslǝrlǝ vǝ artıq dǝrǝcǝdǝ duyğula-
naraq, Zati-alilǝri imperatora sǝmimi
qǝlbdǝn tǝşǝkkürlǝrimi bildirirǝm.”]

Zati-həzrəti-padişahiyə Avstriya im-
perator və Macarıstan kralı həzrətləri
tərəfindən 31 ağustos sənə 1918 tarixi
ilə kəşidə edilən teleqrafnamənin tər-
cüməsidir:

“Əcdadi-şahanələri ənənati-nəci-
bəsinə tövfiqən şöhrətşüar xəlifənin
seyfi-cəladətini təqlid buyuracaqları
bu yövmi-mübəccəldə Zati-şahanələ-
rinə ən har və səmimi təbrikatımı təq-
dim və Zati-mülukanələrinin səadət və
məmaliki-padişahilərinin etilası tə-
mənniyyati-xalisanəsində bulunduğu-
mu iblağa müsariət eylərǝm.” 

[“Padşah ǝcdadlarının nǝcib ǝnǝnǝsinǝ
uyğun olaraq, şöhrǝtli xǝlifǝnin qǝhrǝ-
manlıq qılıncını belinǝ bağlayacağı bu
mübarǝk gündǝ Zati-alilǝri padşaha ǝn
hǝrarǝtli vǝ sǝmimi tǝbriklǝrimi tǝqdim
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edir, hökmdara sǝadǝt vǝ ölkǝsinin tə-
rəqqisini sǝmimi qǝlbdǝn arzu etdiyimi
gecikmǝdǝn bildirmǝk istǝyirǝm.”]

Tərəfi-həzrəti-padişahidən 31 ağus-
tos 1918 tarixi ilə Avstriya imperatoru
və Macarıstan kralı həzrətlərinə kəşi-
də buyurulan teleqrafnamənin tərcü-
məsidir:

“Əcdadımın ən’ənatına tövfiqən
təqlidi-seyf rəsmi münasibətilə kəşidə
buyurulan teleqrafnameyi-həşmətpə-
nahilərinə bəyani-minnətdari edir və
bu vəsilədən bilistifadə, Zati-aliyyi-
hökmdarilərinin səadəti və məmalik-
imperatori və kralilǝrinin davam edən
əmnü bəxtiyarisi təmənniyati-səmi-
miyyə və xalisanəsində bulunduğumu
iblağa müsariət eylərəm.” 

[“Əcdadımın ǝnǝnǝlǝrinǝ uyğun olaraq
qılınc bağlamaq mǝrasimi münasibǝti ilǝ
hǝşǝmǝtli imperator tǝrǝfindǝn çǝkilǝn
teleqrafa minnǝtdarlığımı bildirir vǝ bu
fürsǝtdǝn istifadǝ edǝrǝk, Zati-alilǝri
hökmdarın sǝadǝtini, imperiya vǝ kral-
lıqlarının asayiş vǝ bǝxtiyarlıqlarının da-
vam etmǝsini sǝmimi qǝlbdǝn arzu etdi-
yimi gecikmǝdǝn bildirmǝk istǝyirǝm.”]

PETROVSKUN HALI

Dərbənd təriqi [yolu] ilə Bakıya va-
rid olmuş [gǝlib çatmış] A., Petrovsk
şəhərinin əhvalını belə təsvir edir: 

Əhali ağır günlər keçirməkdədir.
Nəyi isə dəqiqədən-dəqiqəyə gözətlə-
yirlər. Əsəbiyyət uca dərəcələrə var-
mışdır. Ərzaq, xüsusən əkmək heç yox-

dur. Ehtikarçılarda az-çox tapılırsa da,
fövqaladə bir qiymətlə satırlar. Ərzaq
böhranı ətraf aullardan taxılın gəlmə-
mǝsi münasibətilə olmuşdur. 

Türk-Azərbaycan Ordusu müzəffə-
ranə bir surətdə irəlilədiyindən dolayı,
bütün işlər yatmışdır. Şəhər “höku-
mət” casusları ilə məmludur [doludur].
Əhəmiyyətsiz bir işdən ötrü dərhal
gülləbaran edirlər. Şəhərdə, xüsusən
rus əhalisi hökumətdən narazıdır. 

Bakıdan fərar etmiş ermənilərin bir
hissəsi Biçeraxov ordusuna daxil ol-
muş, ǝhli-ǝyal sahibləri, qadın-çocuq-
lar isə dərya kənarında açıq havada
oturmaq məcburiyyətində qalmışlar.
Bunları hər saatda Biçeraxov saldatları
ordudan fərar etdikləri üçün təhqir
edirlər. Vəba (xolera) xəstəliyi gündən-
günə artıb dəhşətli bir əhval kəsb
etmişdir. Müavinəti-tibbiyyə [tibbi yar-
dım] yox, əlac [dǝrman] yox; aclıq və
saatda dəyişilən hökumət əlindən zin-
hara gəlmiş əhali yorulmuşdur. Belə
həyatdan azad olmağı dəqiqəbədə-
qiqə gözətləyirlər. 

ANDRANİKİN QƏTLİ

Tiflisdə müntəşir [nǝşr olunan] “Bor-
ba” qəzetəsinin 183-cü nömrəsində
oxuduq: 

İrəvanda çıxan “Joxovrdi” qəzetəsi
xəbər verir ki, Zəngəzurda Andranik
qətl edilmişdir. Fəqət bu xüsusda hə-
ləlik bir təfsilat məlum deyildir. 
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QƏZETƏLƏRDƏN

Baltik donanmasının müqəddəratı
Petroqrad – Rusiya Şura Hökümə-

tində daş kömür qəhətliyindən Baltik
donanması ağır bir vəziyyət almışdır.
Vaporlar dayandırılıb komandaları
dışarıya alınmışdır. Vaporda işləyən
matrosları çexoslovaklar ilə mübarizə
üçün orduya dəvət edirlər. 

Petroqradda tədhiş [terror]
İngilis mətbuatının verdiyi xəbər.

29 eylül. (İbtidası [ǝvvǝli] alınmamış-
dır.) Şuranın axırıncı fərmanı mövci-
bincə [ǝsasında] sərvətdarlardan ağır
vergilər alınıb, bu sinfin müzirr [ziyanlı]
olduğuna binaən məhv olması gözlə-
nilir. Bu fərman bu vaxtadək Moskva-
da və Petroqradda verilmiş əmrlərin
şiddətlisidir. Çoxları güllələnibsə... (po-
zulub) min nəfərədək sabiq hökümə-
tin axırıncı nazirləri Şeqlovitov, Ko-
kovtsov, Protopopov, Maklakov və qey-
riləri Rusiya tarixində əhəmiyyətli rol-
lar oynadıqlarına görə, məhkəmə qar-
şısında sabiq hökümətin gizli işlərini
camaata aşkar etməlidirlər. Lakin bun-
lar gecə ikən həbsxanadan Petrovsk
bağına aparılıb, matroslar tərəfindən
güllələnmişlər. Şayiata görə Moskvada
işıqlı bir bağda əsgərlər durub, həbs-
xanadan gətirilən dustaqları güllələyir-
lər. Qeyri şəhərlərdə hətta qadınları
da güllələyirlər, aləm tədhiş içrə ya-
şayır... (pozulmuşdur.)

Sülhün şəraiti [şərtləri]
“Havas” acentəsi xəbər verir ki,

Bolqariya nümayəndələri Səlanikə gəl-
mişlər. “Royter”in verdiyi xəbərə görə,
Etilaf dövlətləri tərəfindən pişnihad
[tǝklif] edilmiş Bolqariya ilə sülh şə-
raitindən biri də Bolqariya ordusunun
buraxılması və müharibənin ibtidasın-
dan [başlanğıcından] Bolqariya tərəfin-
dən işğal edilmiş yerlərin boşaldılması
olacaqdır. 

Petroqradda
Almaniya Mətbuat Bürosu xəbər

verir ki, Petroqrad həyatı fəna bir hal-
dadır. Unun girvənkəsi 35, qənd 50 və
qara çörək 15-20 rubləyə satılmaq-
dadır. Ziyalılar əlehinə tədhiş [terror]
artmaqdadır. Petroqraddan əhali külli
surətdə çıxır. Axırıncı həftədə şəhər-
dən yarım milyona qərib [yaxın] əhali
getmişdir. Hal-hazırda Petroqradda bir
milyondan az əhali qalmışdır. 

İngilislərin yürüşü
Şura qəzetələrinin verdiyi məluma-

ta görə, ingilislər Rusiyada vaqe olan
axırıncı hadisələrdən naşi Rusiyanın
şimalında öz əməliyyatlarını vüsətlən-
dirib, bu yaxında Petroqradı işğal et-
mək niyyətindədirlər. Buna binaən
Murmana çoxlu Müttəfiq qoşunu gön-
dərilmişdir. Murmana gələn qoşunlar
Petrozavodska yönəlmişlər. İngilislər
buradan Zvanka və Petroqrada hücum
etmək istəyirlər. İngilislər əleyhinə
qalxmış kəndçilər üçün əslihə [silah] və
hərbi ləvazimat gətirilir. 

Həkimlərin mühacirəti
Bu axır vaxtlarda həkimlərin qərb
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sərhədi tərəfindən Rusiya Cümhuriy-
yətindən mühacirətləri müşahidə olu-
nur. Rusiyanın bir çox şəhərlərini
müsri [yoluxucu] naxoşluqlar qapladı-
ğına binaən və Qırmızı Orduya həkim
lazım olduğundan naşi, Hifzüssihhə
[Sǝhiyyǝ] Xalq Komissariatı qət etmiş
ki, Rusiyadan çıxmaq istəyən həkimlər
Hifzüssihhə Komissarlığından xüsusi
icazənamə almalıdır. İcazənaməsi ol-
mayanlara heç bir müəssisələrdən Ru-
siya məmləkətindən xaricə çıxmağa
izin verilməyəcəkdir.

ŞAMAXILILARIN HALI

Bakı quberniyasında bolşeviklərin
Şamaxı uyezdinə vurduqları zərbə[nin]
heç bir yerə vurulmadığı hər kəsə mə-
lumdur. Şamaxı əhalisi əsrlərdən bəri
yaşamaqda olan ata-baba yurdlarını
buraxıb, neçə aylar ərzində çöllərdə,
biyabanlarda; aclıqdan, xəstəlikdən
məhv və tələf olmuşlardır. Şamaxı şə-
həri və ətraf kəndləri rəhmsiz daşnak-
sutyun və bolşevik dəstələrinin atəşi-
nə düçar olmuşdur. Hal-hazırda gün-
dəlik ruziyə möhtac qalan Şamaxı
əhalisi öz dağılmış və bərbad yurdla-
rına qayıdıb, Ümuri-Xeyriyyə və Nafiə
Vəzarətinin [Səhiyyə və Sosial Təminat
Nazirliyinin] Qaçqınlara yardım edici
şöbəsi tərəfindən buraxılan çörək
payları ilə gün keçirməkdədirlər. Hər
bir ev əşyasını evində buraxıb qaçma-
ğa məcbur olan Şamaxı əhalisi, hal-

hazırda cırıq əlbisədə qalmışlardır. Şa-
maxının şiddətli soyuqları yaxınlaşdı-
ğından, məzkur [bǝhs olunan] qaçqınla-
ra vaxtlı-vaxtında isti paltarla müavi-
nət [yardım] olmazsa, biçarə əhalinin
halı xeyli təhlükəli olacağına şübhə
yoxdur. Şamaxı qaçqınları şimdilikdə
uçulmuş və dağılmış şikəst evlərdə
yaşamaqdadırlar. Əhalinin hər bir şeyə
böyük ehtiyacı vardır. Xülasə, bütün
Şamaxı nahiyəsi həlakət [mǝhv olmaq]
ərəfəsindədir. Şamaxı qaçqınlarının
təmini-halı üçün hökumət tərəfindən
mümkün qədəri tədbirlər ittixaz edilib
[tǝdbirlǝr görülüb], əhvalın yüngülləş-
məsinə çalışacaqdır. Hər yerdə hərc-
mərclik qurbanları olan əhaliyə müa-
vinət etmək işini ictimai təşkilatlar öz
öhdələrinə aldıqları [halda], burada
camaatımız öz vəzifəsini unutmama-
lıdır. Azərbaycan Hökumətinin ictimai
təşkilatlarının müavinət üçün çalışma-
ları zamanı çatmışdır. Bütün əhalinin
Şamaxı qaçqınlarına müavinət əllərini
uzatmağa dəvət edib, idarəmiz tərə-
findən Şamaxı qaçqınlarının nəfinə
[xeyrinǝ] ianə dəftərçəsi açılır. Bu barə-
də camaatımızın hər dəfəki kimi yenə
də himmətli olacaqları ümid olunur. 

MƏRKƏZİ EV KOMİTƏSİNDƏ

Əhali üçün 
Əhali arasında dörd aylıq çay və

qənd paylanılması məsələsi, Mərkəzi
Ev Komitəsinə mühəvvəl edilmişdir
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[tapşırılmışdır]. Mərkəzi Ev Komitəsi ən
yaxın bir zamanda ev təşkilatları vasi-
təsilə işə şüru edəcəkdir [başlayacaqdır].

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Şanlı Türk Ordusu Bakını fəth et-
dikdən sonra Bələdiyyəmiz işə başladı.
Fəqət nədənsə, Bələdiyyəmiz bu ana
qədər şəhərimizin süpürüntülərini tə-
mizləmək üçün bir təşəbbüs etməmiş-
dir. Soqaqlarda üfunətdən keçiləmmə-
yir. Küçələr süpürülməyir. Bundan irǝli,
süpürüntüləri şəhərin xaricində yaxar-
dılar. İndi isə şəhərin içində yandırılır.
Bir tərəfdən də süpürüntülərin üzəri-
nə yığılan qara çibinlər şəhərimizdəki
müsri [yoluxucu] xəstəliklərin intişarına
[yayılmasına] və get-gedə tǝzayüdünə
[çoxalmasına] səbəb olur. Ümid var ki,
yeni işə başlayan Bələdiyyəmiz birinci
dərəcə şəhərin hıfzüssihhəsinə [gigiye-
nasına] və soqaqların süpürüntüdən
təmizlənməsinə əhəmiyyət verər. 

* * * 
Hədə ilə pul tələb etməkdə müttə-

him olub da təhti-məsuliyyətə [mǝsu-
liyyǝt altına] alınan Qala kəndi əhalisin-
dən Hacı Axundovun müqəssirliyini
təsdiq edən əldə bir isbat olmadığın-
dan, həbsdən azad edilmişdir. 

Yalan şayiə 
Azərbaycan Hökümətinin Gürcüs-

tan Cümhuriyyəti nəzdində olan siyasi
nümayəndəsi professor Tsuqmayer tə-

rəfindən Tiflis qəzetələrinə verilən xə-
bərləri təkzib edir, “Ki, guya Türkiyə
əsgərləri Bakını tərk ediblər və mü-
səlmanların narazılığı dəf edilmişdir.”
Məhəlli [yerli] müsəlmanlar arasında
heç bir iğtişaş və narazılıq olmamışdır.
Hərgah Azərbaycanda belə hadisə baş
verərsə, Azərbaycan Hökuməti bu cür
hadisələri dəf etmək üçün kifayət qə-
dəri qüvvəyə malikdir. 

Türk duyğuları 
Qafqaz türklǝrinǝ

1
GÜL VƏ SEVİN

Ey Qafqaziyanın nurlu sǝması!
Ey ǝcdadımın şirin yuvası!
Ey türk irqinin böyük anası! 
Ey uca dağın münbit ovası! 
Gül, sevin artıq, sǝnǝ biz gǝldik!
Sǝni qurtarmaq üçün yüksǝldik!
Hǝp ormanların matǝm ağlardı,
Dǝrǝlǝrindǝ qanlar çağlardı, 
Yavrularını atǝş dağlardı, 
İxtiyar vǝ gǝnc qara bağlardı. 
Gülsün, sevinsin onlar, biz gǝldik!
Sizi qurtarmaq üçün yüksǝldik!
Dünkü hal, dünkü atǝş, dünkü qan, 
Dünkü ǝlǝmlǝr, dünkü ah, hicran, 
Dünkü ǝsarǝt, çǝkilǝn xüsran, 
Artıq yox onlar, hǝp bitdi, inan. 
Gül, sevin Qafqaz, sǝnǝ biz gǝldik!
Sǝni qurtarmaq üçün yüksǝldik!

6/7/334
Arif İrfan Qaraosman
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“HƏRDƏNBİR”

Bir də baxıb görürsən iş elǝ gətirib-
dir, lap bekar qalmısan. Ona görə məş-
ğuliyyət üçün səhər yerdən durursan,
cibinə “maya”dan bir yüz manat bon
pulu qoyub çıxırsan bazara ki, ev şe-
yindən, zaddan alasan. Gedirsən kö-
mürçü Məşədi Qasım əminin dükanı-
na...

– Əmi, kömür var?
– Var, özü də lap əlasından. 
– Neçə deyirsiniz? 
– Sənin üçün heç neçəyə. Putu əlli

manata.
Bir az fikr edib görürsən ki, yüz ma-

natın əllisini kömürə versen onda ətə,
çörəyə, filana nə verəsən? Onda deyir-
sən: 

– Qırxa bəlkə verəsən?
–Yaxşı, qırx səkkizə verərəm. Neçə

kisə lazımdır?
– Kisə lazım deyil, mənə bir put la-

zımdır.
– Put ilə satmırıq. Kisə ilə satırıq. 
Sonra əlacsız gedirsən Kǝlbǝ Xudu

dayının dükanının qabağına.
– Dayı, kömür var?
– Var. Özü də lap Quba kömürü.
– Putu neçədir?
– Altmış manatdır. Neçə put lazım-

dır?
Genə fikrə gedib lazım bilirsən ki,

bu gün kömür almayasan. Bəlkə samo-
varı bir tövr odun ilə və ya taxta-para
qırıntısı salasan. Elə o fikirlə də evə
qayıdıb, əhvalatı evdə nəql edirsən.
Sonra evdə məsləhətləşirsən ki, görən

bu bazarla evə ərzaq almaq lazım gəlir
ya yox? Yəni gündə yüz manat çatar,
ya yox? Ona görə “taksa” axtarırsan ki
baxıb mülahizə edəsən. Tapmayırsan.
Sonra gedirsən ki, bazarda “taksa”nı
öyrənəsən. Bazardan tutmuş Quba
meydanınacan gəzirsən. Bazar “tak-
sa”sını öyrənib əzbərləyirsən: Məsə-
lən, kömür – putu 60 manat, qənd –
girvənkəsi 32 manat, çay – girvənkəsi
150 manat, papiros – qutusu 5, 6, 7, 8
manat, pənir – girvənkəsi 10-17 ma-
nat, qatıq – girvənkəsi 15-20 manat.
Bir az baxıb görürsən ki, çörək, ət və
meyvə münasibdir. Çünki bunların öz
taksası vardır. Ona görə bir az çürük
giləmeyvə alıb evə qayıdırsan və uşaq-
lara deyirsən ki, bir neçə vaxt çaysız
dolanılın. Görək bazarçılar nə vaxt kö-
mürün qiyməti[ni] ucuzlaşdıracaqdır
ki, bizim də qüvvəmiz çatsın, alaq və
doyunca çay içək. Uşaqlar isə boş sa-
movara həsrətlə baxa baxa “Allah qoy-
sa” deyib səbr edir.

Bir naxoş

GÜRCÜSTANDA

Gürcüstanda neft
Almaniya heyətinin təsərrüfat şö-

bəsi Gürcüstan Cümhuriyyətində neft
ticarətinin intişar tapıb [yayılıb] vüsət-
lənməsi üçün bir layihə tərtib edir. 

Azərbaycanda
Zaqataldan alınan xəbərlərə görə,
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Almaniya heyəti üzvləri tərəfindən Za-
qatal nahiyəsində Almaniyaya göndə-
rilmək üçün yeni hasil olmuş düyü
alırmış. Lənkərandan dəxi düyü alıb,
Almaniyaya göndərmək üçün Gəncə-
dən xüsusi heyət getdiyi eşidilmişdir.
Mamafih [bununla belǝ], bu babda [ba-
rǝdǝ] rəsmi məlumat yoxdur. 

Gürcüstan üçün neft 
Hökumətin 9 təşrini-əvvəl [oktyabr]

tarixli iclasında Gürcüstana göndərilən
neftin miqdarı 10 vaqona qədər iblağ
edilmişdir [çatdırılmışdır].

Rumıniyadan neft
Keçən həftə Rumıniyadan Batuma

1 paraxod neft gətirilmişdir. Bu neftin
vaqonlara doldurulması üçün hazırlıq-
lar görülür. Bir-iki gündən sonra Rumı-
niyadan Gümrü şəhərinə qədər neft
qatarı işləyəcəkdir. 

Türkiyə üçün neft
Türkiyə Hökuməti üçün Batuma və

Gümrüyə neft göndərilməsi üçün
Azərbaycan-Gürcüstan hökumətləri
arasında saziş hüsula gəlmişdir. 

Cövhər yolu
Gürcüstan Hökuməti sərhədinə

qədər cövhər yolu təmir edilmişdir.

Gürcüstanla Ermənistan arasında
dəmir yolu müqaviləsi

Gürcüstan və Ermənistan höku-
mətləri arasında hər iki hökumətin
nəqliyyatı üçün dəmiryolu müqaviləsi

əqd edilmişdir [bağlanmışdır].
* * * 

Qori Darülmüəllimininin müsəl-
man şöbəsi Qazax şəhərinə köçmüş-
dür. Darülmüəlliminin nazirliyinə [mü-
dirliyinə] məşhur müəllim Firidun bəy
Köçərli təyin edilmişdir.

M. Y. Cəfərovun etirazı
Azərbaycan Hökumətinin Gürcüs-

tan nümayəndəsi M. Y. Cəfərov, Gür-
cüstan Hökumətinə müraciət edib,
Tiflis “İctimaiyyuni-İnqilabiyyun Firqə-
si” [Sosialist İnqilabçılar Partiyası] mü-
rəvvici-əfkarı olan [fikirlǝrini yayan]
“Trudovoye znamya” qəzetəsində
Azərbaycan Hökumətinə dair yazılmış
bəzi nalayiq məqalələrə etiraz etmiş-
dir. Gürcüstan Hökumətinin əmri ilə
bu qəzetə qapadılmışdır.

Quba məktubu 

QAFQAZİYA ORDUSU 
BAŞ KOMANDANI 
FƏRİQ NURİ PAŞA 

HƏZRƏTLƏRİNİN QUBAYA TƏŞRİFİ 

Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 5-ci günü
Nuri paşa həzrətləri Quba qəsəbəsini
müşərəf buyurdular. Yaxılıb talan edil-
miş Quba üçün beş[inci] gün böyük bir
bayram və ən məsud və şərəfli bir gün
idi. Nuri paşa həzrətlərini bəkləməyən
Qubalılar birdən-birə şu xəbəri eşidib
nə edəcəklərini şaşırmışdılar. Xalq
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içində əsəbi bir təlaş hökmfərma
[hökm sürmǝkdǝ] idi. Təntənəli bir is-
tiqbala [qarşılamaya] hazırlanmaq üçün
can atırdılarsa, fəqət istəyini bulmuş
çocuqlar kimi ötə-bəriyə qoşmadan
başqa bir şey yapmayırdılar. Zira şu
xəbər ansızın yetişmiş idi. Nuri paşa
həzrətləri dəmiryolu ilə əzimət edər-
kən [keçib gedǝrkǝn], Qubanı görməyi
arzu buyurmuşdular. İşini natamam
buraxıb dükanını qapayan istiqbal niy-
yəti ilə irəliyə qoşurdu. Paşa həzrətlə-
rini ziyarət etmək şövqü hər işi
unutdurmuşdu. Şəhərdən dışarı, Xaç-
maz yolunda ruhanilər başda olaraq,
bir qaç min kişi səfbəsteyi-ehtiram
olub [ehtiramla sǝf-sǝf düzülǝrǝk] se-
vimli paşaları[nın] intizarında durmuş-
dular. İrəlidə, pək irəlidə bir süvari
görünǝrkən, toplanmış əhali xələcanlı
[hǝyǝcanlı] qəlblə irǝli atılırdı. Nə qədər
vaxt bəkləyişdən sonra xəbər alındı ki,
paşa həzrətləri bu gün deyil, yarın təş-
rif buyuracaqlar. Əhali yenə bəkləyir,
yenə ümidini kəsməyir, bəlkə bu xəbər
yanlışdır deyir. Axirən alınan xəbərin
doğruluğu təəyyüd etdi [tǝsdiqlǝndi].
Əhali məyusiyyət içində şəhərə doğru
çevrildilər. Şəhərdə əsəbi bir çabuq-
luqla hazırlıqlar yapılırdı. Paşa həzrət-
ləri və məiyyət ərkanı [müşayiǝt edǝn
adamlar] istirahəti üçün ev hazırlanır,
soqaqlar donadılır [bǝzǝdilir], al bay-
raqlar hər tərəfi təzyin edir [bǝzǝyir] və
paşa həzrətləri qədəmləri altında qur-
ban etmək üçün qurbanlar tədarük
olunurdu. 

İştə, yenə yeni bir xəbər. Telefonla

xəbər vermişlər ki, paşa həzrətləri
Xaçmazdan çıxmışlar. Təsəvvür olun-
maz bir sürur [sevinc] və fövqaladə bir
həyəcan, əhali içində görünməyə baş-
ladı və işbu xəbəri mütəaqib [xǝbǝrin
ardınca] avtomobillərin “qu-qu”su eşi-
dildi. “Gəlir, gəlir” səsləri yeni bir hə-
yəcan... Ətrafı lərzədar edən “Paşamız
çox yaşa” və salavat sədaları altında
Nuri paşa həzrətləri avtomobildən en-
dilər və iki avtomobildə daha məiyyət
ərkanı varid oldular [gǝlib çatdılar]. 

Paşa həzrətləri Quba qaimməqamı
Əmir Xan Xoyski əfəndi ilə görüşüb və
ruhaniləri salamladılar. Ayini-duadan
sonra yəhudilərin əkmək və duzunu
qəbul edib, ruhanilərlə birlikdə istira-
hət odalarına çəkildilər.

Soqaqda müğənni Xəlifə əfəndimiz
həzrətləri, Ənvər, Nuri və Mürsəl paşa
həzəratı şərəflərinə yeni inşad olun-
muş [bǝstǝlǝnmiş] nəğmələrlə təğənni
edir [oxuyur], məktəblilər milli nəğmə-
lərlə tərənnümsaz olur, “Yaşasın paşa-
mız, yaşasın ordumuz” sədalarının
ardı kəsilməyirdi. Bir buçuq saat sonra
paşa həzrətləri dışarıya çıxıb belə bir
nitq irad buyurdular:

“Əlhəmdülillah, islam qardaşlar,
görüşdük. Mən dəmiryolu ilə əzimət
edərkən, buraya ancaq sizi görmək
üçün gəldim. Sizin bir çox evləriniz ya-
xılmış, abadınız bərbad edilmişdir.
Bunları gördüm. Deməli, siz bir çox fə-
nalıqlar görmüşsünüz. Şimdi, həmd ol-
sun Cənabi-haqqa, eyi günlərə yetiş-
diniz. (“Həmd olsun, şükür olsun” səs-
ləri eşidilir.) Ancaq eyi günlərə yetişdi-
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niz deyə, keçmiş günləri unutmayınız,
onu biliniz ki, islam islama qardaş nə-
zəri ilə baxmalıdır. Zənginlər fəqirlərə,
evi yananlara yardım etməlidir. Etmə-
miş olarsalar, yenə cəzaya düçar olar-
lar. Artıq içinizdə olan fənalıqlara yer
verməməlisiniz. Məktəblər güşadına
himmət və bu yolda ianə etməlisiniz.
Bu vaxta qədər hərblə uğraşdığımız-
dan dolayı, məmləkətin ötə-bərisinə
baxammadıq. Min-bə’d [bundan sonra]
inşallah hər şey kəndi nizamı ilə gedər,
hökumət millət üçün çalışanlara rütbə
və nişan verər, fənalıq yapanlara cəza
verər, qətl edənlər edam olunar, xırsız-
lıq yapanların əli kəsilər və başqa gü-
naha irtikab edənlər [girişǝnlǝr] də
cəzalarını bulacaqlar. 

Və yenə iki məsələ vardır ki, hal-ha-
zırda ən əhəmiyyətli məsələlərdəndir.
Əvvəlinci əsgər məsələsidir ki, 19-dan
24 sinnǝ [yaşa] qədər yetişmiş gənclər
əsgər getməlidirlər. Mǝn bir baba tanı-
mam ki, oğlunu əsgərlikdən qaçırsın.
Qaçırmış olarsa, dininə və millətinə xə-
yanət etmiş olar. İkincisi də ərzaq mə-
sələsidir. Əsgərlər üçün ərzaq lazımdır
ki, onu da millət verir. Millət – höku-
mət demək və hökumət də millət de-
məkdir. Millətə bir fənalıq üz verərsə,
hökumət qarşısını alar və millət də hö-
kumətə yardım edər. Artıq bizim pək
əhəmiyyətsiz düşmənimiz qalmışdır. O
da inşallah tez zamanda məhv olub
gedər. Şimdidən  sonra Cənabi-haqqın
inayəti [köməyi] ilə rahat yaşarız. An-
caq keçən günləri unutmamalıyız!” 

Paşa həzrətlərinin nitqlərini dinlə-

yən xalq fərəhindən asimanlara qədər
yüksəlir və uçmağa qanad arar kimi
gözə çarpırdı. Fəqət təəssüflər olsun
ki, qəlblərini patlatan duyğuları, ərz
etmək istədiyi şükranı dilsizlikdən ifa-
də edəmmədiyi üçün durduğu yerlə-
rində doğrulmuş və qalmış idilər. Lakin
tədqiqli bir nəzərlə baxılsaydı, şurada
toplanmış hər müsəlmanın simasında
bu sözləri oxumaq olardı: 

“Çox yaşa və minlərcə yaşa, paşa
həzrətləri. Siz bizim nacimiz [xilaskarı-
mız] oldunuz. Siz olmasaydınız, islamın
heysiyyət və şərəfi və bizim irz və na-
musumuz netə kim [necǝ ki] ayaqlar
altında tapdanırdı, eləcə də imtidad
edəcəkdi [davam edib gedǝcǝkdi]. Siz
olmasaydınız, kəsilmiş çocuq, gənc və
ixtiyarların, qarınları yırtılan hamilə
qadınların, iffət və namusları ləkələ-
nən qızların, yurdsuz və pənahsız qal-
mış yetimlərin, dulların hesabı tə’dad-
sız [saysız-hesabsız] olacaqdı. Siz olma-
saydınız, varlığımızı çığnayan [tadala-
yan] dinsizlər bizi məhv edəcək və heç
kəs də imdadımıza çatmaq istəməyə-
cəkdi. Əvǝt, siz bizim nacimizsiniz. Siz
Məsihvari, ölümdən sonra bizi ehya
etdiniz [diriltdiniz]. Bu günlər bizim
üçün bǝ’süba’dəlmövt [ölümdǝn sonra
dirilmǝ] demək deyilmidir? Sizin fəda-
karlıqlarınıza qarşı ərzi-şükran [tǝşǝk-
kür ifadǝsi] olaraq bizim heç şeyimiz
yoxsa, ancaq bir varlığımız var ki, onu
da hər zaman sizin yolunuzda və millət
uğrunda sipər etməyə hazırız.” 

Lakin nə edəsən ki, Rusiyanın mən-
hus Çar hökuməti və kəndi cəhaləti-
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miz şu bəxtsizləri elə səfil bir hala dü-
çar etmiş ki, bugün ehsasati-qəlbiyyə-
lərini [ürǝklǝrindǝki hisslǝri] söyləmək
üçün bir kişidən [bir nǝfǝrdǝn] belə
məhrum qalmışlar. Paşa həzrətləri də
həmin xəstə tərəfimizi yek nəzərdə
kəsdirmiş [bir baxışda anlamış] olmala-
rından idi ki, məktəblər güşadına ehti-
mam olunmasını [xüsusilǝ sǝy göstǝril-
mǝsini] tövsiyə buyurdular. 

Paşa həzrətləri xudahafizləşmək is-
təyincə, camaat tərəfindən intixab ol-
muş [seçilmiş] bir kişi irǝlilǝyib təzim
edərək, az vaxt içində pək çox yarar-
lıqlar göstərmiş və hər tərəfində anar-
şi hökmfərma olan [hökm sürən] Quba
qəzasında asayişi-tam vücuda çıxarmış
fəal və bacarıqlı qaimməqamımız Əmir
Xan Xoyski əfəndinin başqa yerə təyin
olunmaq şayiələri doğru isə, bizi şim-
diki ciddi bir zamanda belə hakimdən
məhrum etməmək iltimasını edir və
sonra paşa həzrətləri avtomobilə raki-
bən [minərək] yenə “Çox yaşa” və “Ya-
şasın” sədaları altında Xaçmaza övdət
buyururlar [qayıdır].

Məhəmmədbəyli Hüseyin Rza

ƏMİR XAN XANXOYSKİ

İnqilabın ilk günlərindən ta axırıncı
vaxtlara kimi Quba və ətrafında elə bir
anarşi hökmfərma [hökm sürmǝkdǝ] idi
ki, insan evdən çıxarkən bir daha sala-
mat qayıdacağına inanmaq istəmirdi.

Hər tərəfdə qətl və qarət, hər guşədə
soyğunçuluq idi ki, gedirdi. Talan və
xırsızlıq [oğurluq] bir sənət hökmünü
almış və qətl və cinayət də müzah [ǝy-
lǝncǝ] kimi olaraq qullanılırdı. Ancaq
burada yaşamaq imkan xaricindədir.
Nə olaydı yollar açılaydı da, baş götü-
rüb bir tərəfə gedəydim xəyalı bir çox-
larının əməl [istǝk] və arzusu olmuşdu.
Salamat günlərə yetişəcəyinə heç kəs
ümid etməyirdi. Sərbəzəmini-təzim
olaraq [tǝzimlǝ baş ǝyǝrǝk] mətanəti-
şəxsiyyə [şǝxsi mǝtanǝt] və istiqaməti-
ruhiyyə [mǝnǝvi doğruluq] qarşısında
səcdələr edirəm ki, az bir zaman için-
də bu qədər hərc-mərcli ölkədə asayi-
şi-tam ilə dəmir bir intizam bərpa etdi.
Şimdi “başına altun çanağı al da so-
qaqları dolaş” deyilən kimi salamat və
bir kişinin səninlə rücui yox [heç kimin
sǝninlǝ işi olmaz]. İşbu asayiş, yeni təyin
edilmiş qaimməqamımız Əmir Xan Xoy-
ski əfəndinin səy və ehtimamları [var
gücü ilǝ çalışmaları] ilə vücuda çıxdığı
üçün bütün Quba əhalisi mumaileyh
[adı çǝkilǝn] əfəndiyə mədyun [borclu]
və minnətdardırlar. Həqiqətdə bir kişi-
nin səy və qeyrəti nələr yaratmayır!
Xan əfəndi yalnız idari işlərdə deyil,
maarif və başqa işlərdə dəxi fəaliyyət
və yararlıq göstərirlər. Klub təşkilinə
başlanılmış, tez zamanda bir maarif
cəmiyyəti dəxi təsis edilərək qiraǝtxa-
na də açılacaqdır. Səhiyyə işlərinə ayrı-
ca diqqət ǝta qılıb [yetirib], şəhər və
köylərdə məkatib güşadı [məktəblər açıl-
ması] üçün təşəbbüsatda bulunurlar.
Eşitdiyimə görə, Qubada bir qəzetə
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nəşrini dəxi qərara almışlardır. Cənabi-
haqq belə fəal gənclərimizin əmsalını
müzdad buyursun [çoxaltsın]. Amin. 

H. R.

BƏLƏDİYYƏ İDARƏSİNİN
MÜRACİƏTİ

Dün Bələdiyyə İdarəsi Bakı qala-
bəyisinə bir məktub yazıb demiş ki,
bazarda olan əsgərlər və inzibat mə-
murları küçələrdə və bəzi mǝhǝllǝrdǝ
[yerlǝrdǝ], çanaqlarda meyvə satan
alış-verişçilərə mümaniət [maneçilik]
göstərib, küçə içində ticarət etməyə
mane olurlar. Burası sizə məlum olsun
ki, bir çox adamlar Bələdiyyə İdarəsin-
dən xüsusi izin alıb və Bələdiyyə xəzi-
nəsinə müəyyən para verib, küçələrdə
ticarət üçün izin hasil etmişlərdir. Belə
adamlara mümaniət göstərilərsə, Bə-
lədiyyə xəzinəsinə böyük xəsarət ve-
rəcəkdir. Binaileyh rica olunur ki, Bələ-
diyyə İdarəsindən izinnamə almış alış-
veriş-çilərə mümaniət göstərilməsin. 

Şəhər küçələrinin təmizlənməsi
üçün

Bakı Bələdiyyə rəisi Heyəti-Vükəla
Rǝisinǝ [Baş Nazirǝ] rücuən [müraciǝtlǝ]
bir məktubda deyir ki, bu son vǝq’ǝlǝr
nəticəsində Bələdiyyənin caddələri tə-
mizləyən araba və atları[nı] hökumət
idarələri zəbt etmişlər. Hal-hazırda kü-
çələri təmizləmək üçün Bələdiyyənin

heç bir imkanı yoxdur. Əldə olan atları
saxlamaq üçün kafi miqdarda ələfiyyat
[ot; yem] tapılmadığından, atları lazı-
mınca doyuzdurmaq namümkündür
və bu səbəbdən də bir çox mərkəzi kü-
çələr də hətta təmizlənməmiş qalır. Bi-
naileyh [ona görǝ], şəhərin hifzüssihhə
[gigiyena] cəhətincə nəzafətini [tǝmizli-
yini] və bəzi müsri mərəzlərdən [yolu-
xucu xǝstǝliklǝrdǝn] istixlasını [xilas edil-
mǝsini] dərnəzər edib də [nǝzǝrǝ alıb]
rica olunur ki, Türk Baş Komandanlığı
indində [nǝzdindǝ] lazimi sərəncamda
bulunub, şəhər idarəsinə dörd ədəd
yük daşıyan avtomobil və bir neçə də
at verilməsi xüsusunda təbliğatda bu-
lunasınız [nǝzǝrlǝrinǝ çatdırasınız]. 

QUBADAN 

Edam cəzası 
Şəriət məhkəməsinin qət və qərarı

ilə bu axır günlərdə Qubada iki kişi
asıldığı, əvvəlincisi bir xocayı qətl et-
miş köylü və ikincisi də erməni cəza
dəstəsi ilə və məhşur Amazasp ilə bir-
likdə Qubada dəhşətlər yapan Mə-
həmməd Mehdi Hacı Həmid oğlu ol-
duğu və onun yoldaşlarından bir ne-
çəsi qalmış və hələ dəstgir olmamış
[ǝlǝ keçirilmǝmiş] bulunduqları Quba-
dan xəbər verilir.

Qubada xəstəlik
Əlacsızlıq [dǝrmansızlıq] və doktor-

suzluqdan müsri [yoluxucu] xəstəliklər
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gündən-günə Qubada artaraq bir çox-
larını sipəri-xaki-nisyan edir [unudulma
torpağında gizlǝdir; öldürür]. Tez zaman-
da qarşısını almaq kimi tədabir ittixaz
edilməsə [tǝdbirlǝr görülmǝsǝ], böyük
fəlakətləri mövcib olacağı məhzurdur
[böyük fǝlakǝtlǝrǝ yol açmaq tǝhlükǝsi
var]. Binaileyh Səhhəti-Ümumiyyə Nə-
zarətinin [Xalq Sǝhiyyǝsi Nazirliyinin]
diqqətlərini şu mühüm məsələyə cəlb
ediriz. 

İxtar [xǝbǝrdarlıq]: Qaimməqamın
fəaliyyəti ilə şu hali-əsəfiştimal [tǝǝssüf
verici hal] daban-dabana mütənaqizdir
[ziddir]. İkisindən birisinin teyyi [aradan
qaldırılması] icab edir [lazımdır]. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Bir milyon qaçqın
Qaçqınlara yardım edici Kuban na-

hiyə komitəsinə təklif edilmişdir ki,
Kuban nahiyəsi Yekaterinodar şəhərini
qaçqınlardan təmizləsin. Məzkur [adı
çǝkilǝn] komitə nümayəndəsinin verdi-
yi məlumata görə, az müddət ərzində
Yekaterinodar şəhərini qaçqınlardan
təxliyyə etmək qeyri-mümkündür.
Təxminən hesab edildiyinə görə, Yeka-
trinodar şəhərində 70 min və bütün
Kuban nahiyəsində isə bir milyon qaç-
qın vardır. 

Rusiyada yanacaq
“Voljskoye slovo” qəzetəsi xəbər

verir ki, yanacaq işləri böhranlı bir hal-

dadır. Saratovda olan yanacaq işləri ko-
mitəsi Məclisi-Müəssisan üzvlərinə xə-
bər vermişdir ki, komitənin anbarla-
rında ağ neft və benzin yoxdur. Ural daş
kömür istehsalatı fəna bir haldadır. 

Mədən dairələrində müharibələr
davam edir. Yeqorşin mədənləri yanır.
Qalan mədənlərdə dǝ kömür istehsa-
latı gəldikcə azalmaqdadır. Dəmiryol-
larının dayanması möhtəməldir [ehti-
mal olunandır]. Sibiryada paraxod hərə-
katı büsbütün dayandırılmışdır. 

SON XƏBƏRLƏR

8.10.18. Alman Qərargahi-Ümu-
misindən [Baş Qǝrargahından] bildirilir.

Vəliəhd Ruprext Orduları Qrupu.
İngilislər Skarp şimalında Ovinin iki sa-
hilindən etibarən şiddətli atəşlə təər-
rüz edərək [hücuma keçǝrǝk] Toyverə
ayaq basdı. Digər yerlərdə postlarımız
yerində qaldı. 

Boyn Ordular Qrupu. Sen-Kanten
şimalında ingilislər və fransızlar şid-
dətli hücumlarına davam edirlər.
Monbreen şimalında Hannover-Bran-
denburq alayları düşmənin beş dəfə
hücumlarını tərd [dǝf] etdi. Daha cə-
nubda düşmənin təərrüzü atəşimizlə
kəsildi. Sekear yanında Pozen-Dehen
alayları şədid müharibatı mütəaqib
[şiddǝtli çarpışmaların ardından] möv-
zelərini [mövqelǝrini] müdafiə etdilər.
Tillo və Ati müharibatında Sileziya
taboru və istehkam qitəatı [birliklǝri]
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süngü müharibəsi ilə düşmənin hücu-
munu qırdılar. 

Alman Vəliəhdi Qrupu. Elet və Ena-
da irǝli ərazi müharibatı oldu. Sahil
düşmənin müvǝsseyi-təşəbbüsatın-
dan [tǝşǝbbüslǝrini genişlǝndirmǝsin-
dǝn] təthir qılındı [tǝmizlǝndi]. Öylə [gü-
norta] vaxtı Bazankur ilə Selles arasın-
da böyük qüvvətlər Sen-Klemandan
etibarən Arnes[in] iki sahilindən tə-
ərrüz etdi [hücuma keçdi]. Təərrüzləri
əqim [nǝticǝsiz] qaldı. Tərəfimizdən zəbt
olunan Sent-Etyen ətrafında mövqe
müharibatı düşmənin müqabil təər-
rüzü [ǝks-hücumu] ilə başladı. Düşmən
tərəfindən müharibə qeyb edildi. Es-
sen nəhrinin iki tərəfində 9-cu və 76-
cı ehtiyat firqələri düşmənin təərrüz-
lərini dəf etdilər. 

Qalvits Ordular Qrupu. Şiddətli
topçu istehzaratını mütəaqib [hazırlığı-
nın ardınca], amerikalılar Er nəhrinin
hər iki tərəfindəki cəbhəmizi dəlmək
üçün yenidən təərrüz etmişlərsə də,
Şatelin cənubunda Vartenburq qitəatı
tərəfindən təərrüz mən’ edilmişdir
[hücumun qarşısı alınmışdır]. Şatelin
şimalındakı təpəyə düşmən ayaq bas-
mışsa da, müqabil təərrüz ilə buradan
püskürtülmüşdür. Aberqin şərqindəki
düşmən təərrüzləri əksəriyyətlə topçu
atəşimiz altında ərimişdir. Axşama
doğru Şeran nəhrinin iki sahilindən
Rumiyi üzərinə, Avoen və Tillodan
Kanonkl üzərinə gedən yollar boyunca
və Maas qərbində başlanmış şiddətli
müharibatı mütəaqib qismən müqabil
təərrüzlərlə düşməni məğlub etdik. 

Lovendorf, 8.10.[1]918, axşam ra-
poru.

Kambre ilə Sen-Kantenin arasında
və Şampan və Maasda yeni müharibat
inkişaf etdi. Kambrenin cənubunda,
Sen-Kanten şimalındakı düşmən təər-
rüzləri əqim buraxıldı. Düşmən müha-
ribə cəbhəsinin mərkəzində ərazi qa-
zandı. Axşama kimi vəziyyət şöylə idi:
Boenin qərbində və Boendən Kambre
və Sen-Kantenə gedən yollar imtida-
dınca [boyunca] müharibə edilməkdə
idi. Şampan və Maasda düşmənin tə-
ərrüzləri tamamilə əqim buraxılmışdır.

Müdirlǝr: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli
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QEYD VƏ  ŞƏRHLƏR

Buğda ǝvǝzinǝ un
sǝh. 189. “aboyka”: dǝyirmanlarda ta-

xıl tǝmizlǝyǝn maşın (rusca “oboyka”).
“valsevoy pomol”: silindrşǝkilli alǝt

olan vǝrdǝnǝ ilǝ üyüdülmüş (rusca “val-
tsovıy pomol”).

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh.190. “Almaniya Kronprins Ordu-

su”: Kronprins Vilhelm Orduları Qrupu
nǝzǝrdǝ tutulur. 

Türkiyǝ qǝzetǝlǝrindǝn: 
Qıqlınc alayı münasibǝtilǝ Almaniya vǝ

Avstriya imperatorlarının tǝbrikatı 
sǝh. 193. “Qılınc alayı”: Osmanlı sul-

tanlarının taxta çıxması münasibǝti ilǝ icra
edilǝn mǝrasim. Bu mǝrasimǝ “tǝqlidi-
seyf”, yǝni “qılınc taxma” mǝrasimi dǝ
deyilirdi. Burada söhbǝt, 3 iyul 1918-ci
ildǝ Osmanlı taxtına çıxan VI Mehmedin
qılınc taxma mǝrasimindǝn gedir. 

“Almaniya imperatoru”: II Vilhelm. 
“Avstriya imperatoru vǝ Macarıstan

kralı”: I Karl. 

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Petroqradda tǝdhiş

sǝh. 195. Bu mǝtndǝki boşluqlar, “po-
zulub”, “pozulmuşdur” kimi qeydlǝr qǝ-
zetdǝ dǝ belǝ getmişdir. 

Türk duyğuları: Gül vǝ sevin 
sǝh. 197. “6/7/334”: Burada il vǝ ay

rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (7-ci ay,
1334-cü il). Miladi tǝqvimlǝ 6 sentyabr
1918-ci ilǝ uyğundur.

“Hǝrdǝnbir”
sǝh. 198. “Bir naxoş”: “Azǝrbaycan”

qǝzetindǝ bu imza Mǝmmǝdǝli Sǝfǝrova
mǝxsusdur. 

Qafqaziya Ordusu Baş Komandanı 
fǝriq Nuri paşa hǝzrǝtlǝrinin 

Qubaya tǝşrifi
sǝh. 199. “Fǝriq”: sǝh. 10-dakı izaha

baxın. 
sǝh. 200. “Xǝlifǝ ǝfǝndimiz hǝzrǝtlǝri”:

Osmanlı sultanı vǝ İslam xǝlifǝsi VI
Mehmed nǝzǝrdǝ tutulur. 

Əmir xan Xanxoyski 
sǝh. 203. “H. R.”: bu imza Hüseyn Rza

Mǝmmǝdbǝyliyǝ mǝxsusdur.  

Son xǝbǝrlǝr
sǝh. 205. “Alman Vǝliǝhdi Qrupu”:

Kronprins Vilhelm Orduları Qrupu nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“Selles”: Fransanın şimal-şǝrqindǝki
Sel kommunası nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Sen-Kleman”: Fransada eyniadlı bir
çox kommuna var. Burada Fransanın şi-
mal-şǝrqindǝki Sen-Kleman-a-Arn [Saint-
Clément-à-Arnes] nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Arnes”: Fransanın şimal-şǝrqindǝ Arn
çayı nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Sent-Etyen”: Fransada eyniadlı bir
çox kommuna var. Burada Fransanın şi-
mal-şǝrqindǝki Sent-Etyen-a-Arn [Saint-
Étienne-à-Arnes] nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Axşama doğru Şeran nəhrinin iki sa-
hilindən Rumiyi üzərinə, Avoen və Tillo-
dan Kanonkl üzərinə gedən yollar boyun-
ca və Maas qərbində başlanmış şiddətli
müharibatı mütəaqib qismən müqabil
təərrüzlərlə düşməni məğlub etdik.”:
Qǝzetdǝ, bu cümlǝdǝki coğrafi adların
yazılışında çox sayda sǝhvǝ (“Rumiyi”
yerinǝ “Rumıniya”, Şeran nǝhri” yerinǝ
“Şerpanteri” vǝ s.) yol verilmişdir. 

206
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İNNA LİLLAHİ VƏ 
İNNA İLEYHİ RACİUN 

Bakı tacirlərindən Ələkbər Məhəmməd-
bağır oğlu Hüseyinzadə, kamali-yǝ’s və tə-
həssürən [böyük bir kǝdǝr vǝ hǝsrǝtlǝ] sevgili
qardaşı Ağa Süleymanın yekşənbə [bazar]
günü təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 13-də irti-
hali-dari-bəqa etməsini [ǝbǝdiyyǝt evinǝ köç-
mǝsini] öz qövm-əqrəbasına, dost və aşna-
sına məlum edir. Təşyiyi-cənazə [cǝnazǝnin
yola salınması] təşrini-əvvəlin 14-də düşən-
bə [bazar ertǝsi] günü saat 10 ta-mamında
öz evində, Buxarski caddədə 22-ci nömrə-
də olacaqdır. Şah məscidinə aparılacaqdır. 

ELAN
Edadi məktəblərin əlifba; birinci, ikinci

şöbələri və sinifləri milliləşib ibtidai və ali-
ibtidai məktəblərdən bu şöbə və siniflərə
imtahan verərək mütəəllimlər [şagirdlər]
qəbul olunacaq. Binaileyh, Azərbaycanda
yaşayan müsəlman əhalisinə ixtar olunur
ki, edadi məktəblərin milli şöbə və sinif-
lərinə imtahan vermək arzusunda olanlar,
həmin oktyabr ayının iyirmisinədək edadi
məktəblərin müdirləri namına [adına] şu
barədə ərzihal versinlər. 

Maarif naziri: Yusifbəyli Nəsib bəy.  

Siyasi, ictimai, ǝdǝbi vǝ iqtisadi gündǝ-
lik «AZƏRBAYCAN» qǝzetǝsinǝ abunǝ
dǝftǝri açıqdır. 

Qǝzetǝmizdǝ iştirak etmǝk üçün müq-
tǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn lazımi ǝşxas[ı]
idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. Böyük şǝhǝrlǝr
vǝ ǝhǝmiyyǝtli mövqelǝrdǝ müxbirlǝrimiz
mövcuddur. Tiflis ilǝ xüsusi telefon müxa-
bǝrǝmiz [xǝbǝrlǝşmǝmiz] olmaqla bǝrabǝr,
teleqraf acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝ-
bǝrlǝri intişara [yaymağa] çalışacaqdır. Ka-
ğız bahası vǝ başqa mǝvadd [maddǝlǝr]
sabit olmamağı münasibǝtilǝ şimdilik
abunǝ bahası yanvar ayının birinǝdǝk qǝ-
bul edilir. 

Bakıda: 
3 aylığı 35 rublǝ; 1 aylığı 12 rublǝ.
Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 1 aylığı 19 rublǝ. 
Müraciǝt üçün adres: Bakı, Kolyuba-

kinskaya küçǝdǝ (Parapet) “Azǝrbaycan”
qǝzetǝsi idarǝsi. 

Баку, Колюбакинская, контора газе-
ты "Азербайджанъ".

BUĞDA ƏVƏZİNƏ UN
Ağabala Quliyevin “Qafqaz sǝhmdarlar

şirkǝti” bununla hamıya mǝlum edir ki:

Bazar ertǝsi, 14 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 14

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 7 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 14 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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şirkǝtǝ mǝxsus aboykadan keçirilmiş buğ-
da unu qeyri şǝxslǝrin buğdasına bu qǝrar
üzrǝ ǝvǝz edilir: evdǝ tǝmizlǝnmiş bir put
buğdaya öyüdülmǝsinǝ heç bir xǝrc alın-
madan 37 girvǝnkǝ valsevoy pamol un
verilir. Tǝmizlǝnmǝmiş buğdanın ǝvǝzi hǝr
iki tǝrǝfin razılığı ilǝ qǝbul olunur. 

Ünvan: Vakzalnı vǝ Tarqovı küçǝlǝrin
küncündǝ, telefon nömrǝ 2-65. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Almaniyanın halı
Berlin, təşrini əvvəlin [oktyabrın] 4-ü.

Heyəti-Vükəla əksəriyyətdən mürək-
kəb olur [Nazirlǝr Kabineti çoxluqdan
seçilir]. Sollar firqəsinin rəyincə yeni
etilaf [uzlaşma] bütün millətləri barış-
dırmağa müvəffəq olacaqdır. İctimaiy-
yunı-amiyyun [sosial-demokrat] qəzetə-
si “F”, layihəni belə təsvir edir: 

Yeni hökumət bütün Avropaya, fil-
cümlə [o cümlǝdǝn] Almaniyaya sülh
verəcəkdir. Bu sülh daimi, mətin və
millətlərin tərk-silahını haiz olacaqdır
[ǝhatǝ edǝcǝkdir]. Bu sülh siyasi və iqti-
sadi məsaili [problemlǝri] yüngülləşdir-
məklə bərabər, iqtisadi müharibəni
imkan xaricində edəcəkdir. Burası
əsasdır. Sonra ictimaiyyuni-amiyyun
qəzetəsi sərməqaləsində [baş mǝqalǝ-
sindǝ] Almaniyanın sülh tərəfdarı ol-
ması qeyd edilir. Demokratiya firqələri
göstərirlər ki, müsəlləh [silahlı] sülh Al-
maniyanı təmin edəmməz. Binaileyh
ümumi istirahət və insaniyyət naminə,
bir dəfəlik müharibəni bitirməlidir. Hə-

ləlik sülh müzakiratı başlanmadığın-
dan naşi [başlanmadığına görə], alman-
ların müdafiə qüvvələri ifrata kimi ar-
tırılmalıdır. Müharibə halından sülh
halına keçmək ən müdhiş bir zaman-
dır. Bədbəxt o millətdir ki, sülhdən beş
dəqiqə əqdəm [qabaq] silahı buraxır.
Qüvveyi-milliyyənin izdiyadı [artması],
məmləkət daxilində də nizam və
asayişi tələb edir. 

İmtidad edən [uzanıb gedǝn] müha-
ribə xitamında [axırında] bir millət səb-
rini itirərsə, fəna nəticələr görər. Al-
maniya demokratiyası [xalqı] daima
feili, təriq deyil, məqsədi [üsul deyil,
nəticəni] hər şeydən ziyadə əlverişli
ədd etmişlər [saymışlar]. Bunların da
məqsədi ən yaxın zamanda sülh kon-
fransında həll ediləcəkdir.

Yeni Kansler
Berlin, təşrini-əvvəl [oktyabr] 4. Prins

Maks Badenski Reyxstaq Kansler və
Xariciyyə nazirliyinə təyin edilmişdir.
Baş katibliyǝ isə portfelsiz olaraq
Şeydeman ilə Qröner təyin edilmiş-
lərdir. Xarici İşlər baş katibi Valraf is-
tefa vermişdir. Bunun yerinə mərkəz-
dən namizəd göstərilmişdir. Bundan
əlavə, başqa təbəddülat [dǝyişikliklǝr]
dəxi olmuşdur.

Avstriya və Macarıstanda
Vyana, təşrini-əvvəl [oktyabr] 5. Nü-

mayəndələr palatası iclası izdihamlı
bir surətdə açılmışdır. Palata Prezi-
denti Qross, iclası açaraq Mərkəzi
Dövlətlərin sülhə hazır olduqlarını öz
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nitqində söyləmişdir. 
Qross demişdir ki, Mərkəzi Höku-

mətlər dəfələrlə bu sülhü təklif etmiş-
lər, yenə də təkrarən təklif edirlər. Hər
halda mətin və daimi bir sülhdən ötrü
müttəfiqlik əlaqələrini saxlayıb, sevgili
padşah dövrəsində halqalanmağı la-
zım bilmişdir. Prezident, imperator
şərəfinə “Qox” ləfziylə hazirun [iştirak
edǝnlǝrin] alqışı altında nitqinə xitam
vermiş. 

Rəisi-Vükəla [Baş Nazir] Qusarek, si-
yasi və hərbi vaziyyəti təsvir edərək,
övzaın [vǝziyyǝtin] ciddi olmasını söylə-
mişdir. Fəqət Almaniya ilə bahəm
Avstriya və Macarıstanın bütün lazımi
tədabiri ittixaz etmələrini [tǝdbirlǝri
görmǝlǝrini] və bütün baş qalxıza bilə-
cək istənilməyən həvadis [hadisǝlǝrin]
qarşısını ala biləcəklərini qeyd etmiş-
dir. Nazirin əqidəsincə, ən yaxın za-
manda insaniyyət, bu aləmşümul mü-
haribədən daimi surətdə azad olacaq-
dır. 

İSLAM ORDUSU 
QƏRARGAHINDAN 

Şuşa, 9 təşrini-əvvəl [oktyabr]. Er-
məni kəndləri peydərpey [bir-biri ardın-
ca] tabe olub, əslihələrini [silahlarını]
bizim orduya təslim edirlər.

Dərbənd cəbhəsi, 9 təşrini-əvvəl.
Düşmənin bir zirehli qatarı bizim top
atəşimiz ilə dəf edilmişdir. Qatarın lo-
komotivi dağıdılmışdır.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

– Maliyyə nazirinin əmri ilə mü-
vəqqəti olaraq Bakı xəzinəsindən Ba-
kı bon pulu əvəzinə köhnə pul veril-
məyir. 

– Gürcüstan Hökuməti, Azərbay-
can Hökumətinə müraciət edib xahiş
etmişdir ki, Azərbaycan Cümhuriyyə-
tində baş verən torpaq və əmlak mə-
sələlərini həll etmək üçün Tiflis Palata-
sı cənbində [yanında] müvǝqqəti ola-
raq müvəqqəti şöbə açsın. Azərbay-
can Hökuməti bu növ məhkəmənin
təşkilini lazım görməyib, oradakı Azər-
baycana aid torpaq işlərini Bakıya gə-
tirməsi üçün Tiflisə zirehli qatar gön-
dərmişdir. 

– Səhiyyə naziri Rəfibəyov və Ümu-
ri-Nafiə və Xeyriyyə [Sosial Təminat] na-
ziri Rəfiyev, Gəncədən Bakıya gəlmiş-
dir. 

– Müsəlman ordusunda şəhid olan
əsgərlərin ailəsi nəf’inə [xeyrinǝ] Ağa-
bala Quliyev yüz min, Hacı Zeynalab-
din Tağıyev 25 min və Mələksima
xanım Tağıyeva 5 min rublə ianə et-
mişlərdir. Ötədən bəri millət, din və
vətən uğrunda bəzli-mal edə gəlmiş
[malını heç bir vaxt ǝsirgǝmǝmiş] şu zə-
vatın [şǝxslǝrin] bu dəfə dəxi göstərdik-
ləri müavinət [yardım] şayani-təqdirdir
[tǝqdirǝ layiqdir]. Bu xüsus üçün digər
müsəlman qardaşlarımızın da bunlara
peyrəv olacaqlarını [onların ardınca
gedǝcǝyini] ümid edir və Qafqaziyanın
düşmən pəncəsindən xilası zimnində
[yolunda] bədənən [fiziki surǝtdǝ] iştirak
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edəmməyən zəvatın malən [malları ilǝ]
olsun şəhid olan din qardaşlarımızın
övladına ianə surətilə iştirak edəcək-
lərini arzu ediriz.   

– Maarif Nəzarəti Nikolay caddə-
sində Tağıyevin ünas [qız] məktəbinə
köçmüşdür. Nazir müstədini [ǝrizǝçilǝ-
ri] düşənbə [bazar ertǝsi] günləri saat
12-dən 2-dək qəbul edir. İstidada [xa-
hişdǝ] bulunanlar katib yanında növ-
bəyə yazılmalıdırlar. 

Dəmiryolunda
– Vağzalda külli minik hərakatı mü-

şahidə olunur. Hər gün Bakı mövqi-
findǝ [stansiyasında] qatar yola düşən
vaxt çoxlu camaat yığılır. Bunların ço-
xusu vətənlərinə övdət edən [qayıdan]
gürcülərdir. 

– Gürcüstan ilə Azərbaycan höku-
mətləri arasında mal əvəz edilməsi mə-
sələsini intizama salmaq üçün Tiflis-
dən xüsusi heyət çıxıb Bakıya gəlir. 

– Azərbaycan Hökuməti tərəfindən
iki min nəfər gürcünün vətənlərinə öv-
dət etməsinə icazə verilmişdir. 

GÜRCÜSTANDA

– Kuban Hökuməti və Könüllü Or-
du Baş komandanı General Alekseyev
ilə müzakiratda bulunmaqdan ötrü
Gürcüstan Hökuməti tərəfindən Yeka-
terinodar şəhərinə gedən nümayən-
dələr Gegeçkori və General Mazniyev
Tiflisə övdət etmişlərdir [qayıtmışdır].

Bu məsələ haqqındakı münasibat
[görüşlǝr] bir nəticə vermədiyinə görə,
gürcü nümayəndələri müzakirata baş-
lamayıb, Yekaterinodar şəhərini tərk
etmişlərdir. 

– Gürcüstan Hökumətinin Xariciy-
yə Nəzarəti, Azərbaycan Hökumətinin
siyasi nümayəndəsinə müraciət edib,
Gürcüstanda neft qurtardığından, Azər-
baycandan neft buraxılmasını xahiş et-
mişdir. Gürcüstanın neftə olan ehtiyacı
bir çox idarə və müəssisələrin qapan-
masına bais ola biləcəkdir.

– Gürcüstan Maliyyə naziri Juruli-
nin binagüzarlığına [sǝrǝncamına] gö-
rə, Mədən İdarəsi tərəfindən qızıl
mədənləri axtarmaqdan ötrü mədən
mühəndislərindən ibarət bir heyət
Svanetiyə göndərilmişdir. 

– Gürcüstan məhkəmələrində olan
bir çox gürcü və sabiqdən xidmət edən
rus qulluqçuları ədəbi gürcü lisanı bil-
mədiklərinə görə, bir çox müşkülat tö-
rəməkdədir. Tiflis nahiyə məhkəməsi-
nin müdiri gürcü lisanından məhrum
olan qulluqçular üçün gecə kursları
açılması istidasında [xahişindǝ] bulun-
muşdur. 

– Sabiq Zaqafqaziya dəmiryolları
əmvalının [mallarının] Azərbaycan, Gür-
cüstan və Ermənistan cümhuriyyətləri
arasında təqsim olunması [bölünmǝsi]
üçün beynəlmiləl dəmiryol komissiya-
sı bu günlərdə işə başlayacaqdır.

Möhtəkirlərlə mübarizə qanunu
Gürcüstan Cümhuriyyəti daxilində

möhtəkirlərlə mübarizə qanunu “S. R.”
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qəzetəsinin 52-ci nömrəsində nəşr edi-
lib, təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 1-dən iş-
lənilməkdədir. Bu qanun üzrə ehtikar-
çılıqda [möhtǝkirlikdǝ] müttəhim edi-
lənlər şiddətli cəzalarla cəzalanırlar.
Cəzalar 100 min manat cərimə və 10
il kürək cəzasına məhkum edilirmiş.
Bu qanun üzrə nəinki satıcı, bəlkə alı-
cılar və məzənnə nazirləri dəxi cəza-
lanırlar. 

Gürcüstanda zemstvo 
Bir neçə uyezdlərdən başqa Tiflis və

Kutaisi quberniyalarında zemstvo seç-
kiləri qurtarmışdır. Qalan uyezdlərdə
də seçki işləri qurtarıb, bu yaxınlarda
seçkiyə başlanacaqdır. Oktyabrın 9-da
Kutaisidə birinci zemstvo iclası olmuş-
dur. Suxum nahiyəsində hələ seçkilərə
iqdam edilməmişdir [başlanmamışdır]. 

ERMƏNİSTANDA

Kabinə böhranı
Tiflisdə İrəvandan alınan məluma-

ta görə, Konventin axırıncı iclasında
hökumətin Rəisi-Vükəlası [Baş Naziri]
Kaçaznuni demişdir ki, məmləkətin hal-
hazırdakı vəziyyətindən naşi, indiki Vü-
kəla Kabinəsi işləyə bilməyəcəyinə bi-
naən [görǝ], istefa verib, əvəzinə müş-
tərək kabinə təşkilini təklif edir. Bu tək-
lif Daşnak, Demokrat və Xalq firqələri
[partiyaları] tərəfindən qəbul olunub,
inqilabçılar isə nəzarətdə [nazirlikdǝ]
iştirak etmədən imtina etmişlər. 

ZAQAFQAZIYA
DARÜLMÜƏLLİMİNİNİN

MÜSƏLMAN ŞÖBƏSİ 

Keçən mayısın ibtidasında [ǝvvǝlin-
dǝ] Qazax şəhərinin əhalisi qırx sənə
bundan müqəddəm [ǝvvǝl] Zaqafqazi-
ya Darülmüəllimini cənbində [nǝzdin-
dǝ] açılmış olan müsəlman şöbəsinin
Qoridən Qazaxa nəql olunması xü-
susunda vəsatətə başlamışdır və gələ-
cəkdə bu şöbənin müstəqil bir darül-
müəllimin heyətinə düşüb daimi Qa-
zaxda qalmasını nəzərə alaraq, onun
təmiratı, bağ vǝ bostanı və başqa
ziraət [ǝkinçilik] və ehtiyacatı üçün on
desyatin sulu və münbit yer, hər sənə
min manat pul və ibtidada üç min
manat biryolluq müavinət [yardım] və
sairə kimi müavinətdə bulunmağı vəd
etmişdir. Bu məsələni Azərbaycan Hö-
kuməti iyun ayının onunda məhəlli-
müzakirəyə qoyub qəti surətdə həll
eyləmişdir və Maarif naziri şöbənin
əşyasını Qori şəhərindən Qazaxa daşı-
mağı bəndələrinə həvalə etmişdi.
Əlan [hal-hazırda] mən də öhdəmə gö-
türdüyüm şu təklifi bir çox zəhmət və
məşəqqətlərdən sonra əncama yeti-
rib, şöbənin yarım milyonluq əşyasını
Qazaxa daşıyıb və orada müvəqqəti
olaraq bir mənzil tutduqdan sonra,
oraya cəm etmişəm. 

Darülmüəllimin kimi böyük və ziya-
də əhəmiyyətli olan bir mədrəsənin
Qazaxda açılması, məzkur məhəldə [adı
çǝkilǝn yerdǝ] bir maarif çeşməsinin
açılmasına bənzəyir və gələcəkdə əha-
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linin tərəqqi və təalisinə [ucalmasına]
böyük xidmətlər göstərməsi şəkk və
şübhədən xalidir [şǝksiz vǝ şübhǝsizdir].
Qazax Darülmüəllimininin nizam və
qaydaya düşməsinə Maarif Nəzarətin-
dən asılan maddi və mənəvi kömək-
darlığı müzayiqə etməyəcəkdir [ǝsirgǝ-
mǝyǝcǝkdir]. Fəqət bununla belǝ, bu
mədrəsənin istiqbalını təmin etmək və
onu dərəceyi-tamamiyyətə erdirmək
zənnimcə yerli əhalinin rəğbət və him-
mətlərinə, səy və qeyrətlərinə bağlıdır. 

F. Köçǝrli
İdarədən: 
Ümidvarız ki, Qazax əhalisi sənələr-

dən bəri türklük və islamlıq qayəsini
irəli sürən və bu yolda çalışıb bir çox
müəllimlər yetişdirən Firidun bəy Kö-
çərli həzrətlərinin yuxarıda yazdığı nə-
sayihi [nəsihətləri] qəbul edərək, həm
kəndiləri və həm də millət vǝ vətən-
daşları böyük-böyük istifadələr edər-
lər.

QƏZETƏLƏRDƏN

Andranikin qətli
“Qruziya” qəzetəsinin yazdığına gö-

rə, Zəngəzur uyezdi Gorus şəhərində
dǝvǝran edən [gǝzǝn] şayiələr erməni-
lərin başçısı olan Andranikin firqəçilik
üstdə qətl edildiyini təsdiq edir. Qəze-
tənin fikrincə, hazırda Gorusda bir dǝ-
nə olsun belə müsəlman olmadığına
görə, Andranik müharibədə müsəl-
manlar tərəfindən qətl edilməməsini

güman edir.

Rusiya paytaxtlarının halı 
Kiyevdən xəbər verirlər: Petroqrad-

dan və Moskvadan gələn qaçqınların
rəvayətinə görə, paytaxtlarda həyat
ağır vǝziyyǝt alıb, əsəbiyyət gündən-
günə artmaqdadır. Əksinqilabcı firqə-
lərini dəf etmək üçün hökumət ciddi
tədbirlər ittixaz edir [tǝdbirlǝr görür].
Şəhərin çox yerlərində pulemyot və
toplar qoymuşlar. Şǝhǝrdǝ tǝrǝddüda-
ta [hǝrǝkǝtǝ] Qırmızı ordu nǝzarǝt edir.
Camaat evlǝrdǝn dışarıya çıx[m]ır.

Moskvaya hücum
“Xarkovskaya jizn” qǝzetǝsi xǝbǝr

verir ki, ingilislǝr, çexoslovaklar, sibir-
yalılar vǝ Alekseyev tǝrǝfindǝn Mosk-
vaya mütǝşǝkkil hücum gözlǝnir. Hö-
kumǝt “Əxbar”ında yazıldığına görǝ,
Moskvanın tǝcili möhkǝmlǝşdirilmǝsi
bu hücumun iki tǝrǝfdǝn gözlǝnilmǝsi-
ni göstǝrir. Alekseyev – Voronej tǝrǝf-
dǝn vǝ Sibirya, çexoslovak, ingilislǝr
isǝ İdil boyu Nijni Novqorod şǝhǝrin-
dǝn hücuma başlayacaqlar. Hal-hazır-
da Voronejdǝ 90 min Şura qoşunu
cǝm edilmişdir. 

Zabitlǝrin hǝbs edilmǝsi 
Bryanskda Şura ǝslihǝ [silah] zavo-

duna patlayış vǝ Şura Hökumǝti ǝley-
hinǝ iğtişaş hazırlamaqda müttǝhim
edilǝrǝk, 132 zabit hǝbs edilmişdir. 

Samara yanında müharibǝ 
Müvǝqqǝti İcraiyyǝ Komitǝsinin
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mǝtbuat şöbǝsinin 7 tǝşrini-ǝvvǝl [ok-
tyabr] tarixdǝ verdiyi xǝbǝrdǝ deyilir: 

“Nikolay firqǝsi” Samara şǝhǝrinin
12 verstliyindǝdir. Müharibǝ davam
edir. Çexlǝr geri çǝkildikdǝ, İdil vǝ
Sızran çayları üstündǝki Aleksandrov
körpülǝrini dağıtmışlardır. 

Aclıq mübarizǝsi 
Kursk şǝhǝrindǝ vǝ nahiyǝsindǝ ac-

lıq mübarizǝsi başlanmışdır. Üç hǝftǝ-
dir ki, şǝhǝrdǝ vǝ uyezddǝ çörǝk yox-
dur. Ərzaq dükanları dağıdılmışdır. Bol-
şeviklǝr tǝrǝfindǝn ac kǝndlilǝr qarşısı-
na topçu dǝstǝsi göndǝrilmişdir. Ac
kǝndlilǝr Ukraynanın bitǝrǝf xǝttini ke-
çib, ǝtrafdakı kǝndlǝrǝ hücum edirlǝr. 

Tsaritsının alınması 
Rostov qǝzetǝlǝrinin verdiyi xǝbǝrǝ

görǝ, kazaklar tǝrǝfindǝn Tsaritsın
alındıqda, orada 22 şura var imiş. Bun-
lar hǝpsi Dondan qaçmışlar. Bundan
ǝlavǝ 4 vaqon qızıl, 56 batareya vǝ 8
zirehli qatar dǝxi var imiş. Bunların
nǝrǝyǝ götürüldüyü mǝlum deyildir.
Şuralar Astraxana getmişlǝr. Moskva
Şura mǝtbuatı Tsaritsının kazaklar tǝ-
rǝfindǝn işğal edildiyini tǝkzib edir. 

Petroqrad üsyanı 
Mövsuq [etibarlı] mǝnbǝlǝrdǝn “Kav-

kazskoye slovo” qǝzetǝsinǝ Petroqrad
hadisatı haqqında böylǝ mǝlumat ve-
rirlǝr: 

Bu axır vaxt Petroqradda Şura Hö-
kumǝti tǝrǝfindǝn tǝtbiq edilǝn bir
çox tǝdhişǝ [terrora] baxmayaraq, gǝl-

dikcǝ, Şura ǝleyhinǝ tǝşviqat artmaq-
dadır. Belǝ ki, 25 minǝ qǝdǝr tüfǝng,
pulemyot vǝ toplarla müsǝllǝh [silah-
lanmış] Obuxov vǝ bir çox qeyri zavod
ǝmǝlǝlǝri [fǝhlǝlǝri] üsyan bayrağı qal-
dırmışlardır. Üsyançılarla Şura ǝsgǝr-
lǝri arasında şǝhǝr içǝrisindǝ bir neçǝ
gün müharibǝ olmuşdur. Şǝhǝr böyük
xǝsarǝtǝ uğramışdır. Küçǝlǝr meyitlǝr-
lǝ dolmuşdur. Minlǝrcǝ ölǝnlǝr vardır.
Bununla bǝrabǝr, şǝhǝrdǝ qarǝtgǝrlik
[qarǝtçilik] dǝxi olmuşdur. Nikolayevski
dǝmiryol mövqifi [stansiyası] xarab
edilmişdir. İğtişaş o dǝrǝcǝyǝ varmış-
dır ki, Xalq Komissarları Şurasının bi-
nagüzarlığıyla [sǝrǝncamıyla] Moskva-
dan Petroqrada Qırmızı ordu dǝstǝlǝri
göndǝrilmişdir. Bolşevik mǝnbǝlǝrin-
dǝn verilǝn mǝlumata görǝ, iğtişaş ya-
tırılmışdır. Şura Hökumǝti bu iğtişaşda
müqǝssir olanları cǝzaya başlamışdır. 

Trotskiyǝ suiqǝsd 
Helsinqfors vǝ Kopenhaq tǝriqi [yo-

lu] ilǝ alınan mǝlumata görǝ, Sibiryada
Kansk şǝhǝrindǝ Trotskinin hǝyatına
suiqǝsd edilmişdir. Trotski çiynindǝn
yaralanmışdır. Yarası tǝhlükǝli deyildir. 

MƏTBUAT ALƏMİNDƏ

“Hökumǝt lisanı haqqında” 
İşbu sǝrlövhǝ ilǝ Bakıda müntǝşir

[nǝşr olunan] “Kaspi” cǝridǝsindǝ [qǝze-
tindǝ] Doktor Qarabǝy Qarabǝyli cǝ-
nablarının bir mǝqalǝsi dǝrc edilmişdi.
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Biz dǝ onun bir qaç yerlǝrini iqtibasǝn
qareini-kirama [möhtǝrǝm oxuculara]
tǝqdim ediriz: 

Zaqafqaziyada çoxdan bǝri üç müs-
tǝqil hökumǝt vücuda gǝlmişdir ki, bi-
zim Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti dǝ onla-
rın biridir. Bu yeni cümhuriyyǝt tǝmi-
ni-bǝqası [varlığını tǝmin etmǝk] üçün
bir çox cǝbhǝlǝrdǝ türklǝrin tǝhti-ida-
rǝsindǝ [idarǝsi altında] olaraq mühari-
bǝ etmǝk mǝcburiyyǝtindǝ qalmışdır.
Tǝbiidir ki, bu müharibǝlǝrdǝ Azǝrbay-
can nüfusu iqtisad nöqteyi-nǝzǝrin-
dǝn bir qǝdǝr xǝsarǝtǝ düçar olmuş-
dur. Fǝqǝt rüb’i-hüdudu [dörd tǝrǝfdǝn
sǝrhǝdlǝri] tǝmin etmǝklǝ mǝmlǝkǝti-
mizǝ bǝqa verǝmmǝz. Hüdudumuz-
dan ǝlavǝ, bir dǝ istiqlaliyyǝt tǝlǝb
edǝn millǝtimizin siyasi simasını gös-
tǝrǝcǝk bir çox amillǝrdǝn biri dǝ o
millǝtin kǝndi lisanı gǝrǝk olsun.
“Azǝrbaycanın lisanı hangisidir?” deyǝ
doktor sual verir. Halbuki bir çox mü-
ǝssisǝlǝrdǝ rus lisanı qullanılır. Höku-
mǝtin mürǝvvici-ǝfkarı [fikirlǝrini ya-
yan] ǝdd [hesab] edilǝn “Azǝrbaycan”
qǝzetǝsi rus dilindǝ nǝşr edilir. Bütün
soqaqlar, yollar, mövqiflǝr [stansiyalar],
hǝtta bir çox şǝhǝrlǝr belǝ rus ismi ilǝ
tǝsmiyǝ edilir [adlandırılır]. Mağazala-
rın, hökumǝt vǝ sǝna’ǝt [sǝnaye] vǝ
ticarǝt müǝssisǝlǝrinin lövhǝlǝri rus
lisanı, ingilis lisanında belǝ gözǝ çarpır.
Doktor qonşu Gürcüstanı misal olaraq
göstǝrib deyir: 

Gürcülǝr bir türfǝtüleyndǝ [bir göz
qırpımında] bütün Gürcüstanda gürcü
lisanı qullanılmasını qǝt etdilǝr. Hal-

buki gürcü lisanı üç milyonluq bir mil-
lǝt lisanıdır, biz isǝk 100 milyonluq bir
kütlǝ lisanı olan türk lisanı qullanılma-
sından hǝya ediriz. 

Mǝqalǝni doktor hǝzrǝtlǝri işbu
sözlǝrlǝ qurtarır: 

Burada heç bir etilaf [uzlaşma] vǝ
yainki başqa bir nǝzǝriyyat qǝbul edi-
lǝmmǝz. Türk lisanını bilmǝyǝn varsa,
öyrǝnmǝlidir. Bu mǝsǝlǝdǝn naşi tǝ-
rǝddüddǝ bulunmaq milli qayǝlǝrǝ
doğru getmǝk istǝmǝmǝk demǝkdir. 

RÖYASINI GÖRMÜŞDÜM

Xəlil Paşaya

Mən röyada nazlı yarın
Tellərini örmüşdüm.
Bu sevincli zamanların 
Röyasını görmüşdüm...

Elin dalğın olduğu gün 
Xülyam məni güldürdü.
İnanmayan imansızın
Dərdi məni öldürdü.

Bir zaman çün bizim günəş 
Qara tülə sarıldı.
Hər kəs ondan ümidsizkən
Mənim könlüm darıldı. 

Unudaraq kor sevdanı
Yaşıl söyüd dallarında,
Mənim gözüm ilk aradı 
“O”nu Turan yollarında. 

Bir gün oldu... Bizimkilər
Oldu bizi bəyənməz.
Mən dedim ki: millətimin 
Sərmayəsi tükənməz.

[Əhməd] Cavad
5 ağustos, Hacıkənd 
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İQTİSADİYYAT

I
Ticarət və səna’ət

Bir məmləkətin bəqası [ǝbǝdiliyi]
istənilirsə, bir millətin istirahəti arzu
edilirsə, o məmləkətin, o millətin iqti-
sadi cəhətlərinin təmini icab edir [la-
zımdır]. İqtisadi cəhətlər isə məmləkə-
tin təbii sərvəti, millətin istedadı sa-
yəsində əldə edilmiş olacaqdır. Təbii
sərvət kürreyi-ərzin hər bir cəhətində
var kimidir. Təfavüt fəqət kəşf edilmə-
si, istifadə edilməsindədir. Misal üçün
götürəlim Mərkəzi Avropa dövlətləri
və indiki Rusiyanı. 

Çili denilən məhəldə şora [azot güb-
rəsi] çıxarılır. Vətənimiz Qafqaziyada
isə İrəvan quberniyasındakı mis çıxa-
rılmayırdı. Sərvət Çilidə də var, Qaf-
qaziyada da var. Fəqət birindən isti-
fadə edilir, o birindən hələ istifadə
edilməmişdir. Deməli, məsələnin mü-
hüm cəhəti millətin istedadından asılı
olur. Millətin istedadı, ticarət və səna’-
ətdə [sənayedə] göstərdiyi tərəqqi və
təalidir [yüksǝlişdir]. Bir millət, səna’ət
və ticarətə lazımi əhəmiyyət verirsə, o
millət ən yaxın bir zamanda məsud və
rahat olacaqdır. Əks surətdə daima
çox işləyib, az dişləməyə mǝhkumdur.
İştə, islam aləmi göz önündə. 

Asiya və Afrikanın təbii sərvətə
malik bir çox ərazisi islamlar ilə məs-
kun olduğu halda, islamlara vətən ol-
duğu halda, uzaq məsafələrdən gəl-
miş avropalıları sərvətləndirir, islamlar

isə ac-yalavac... 
Uzaq getməyəlim. Asiyayi-Suğranı

[Kiçik Asiyanı] götürəlim. Ermənistan
namı ilə yad edilən, Qafqaziya ilə mər-
but [bitişik] hissədə nə qədər təbii sər-
vət olduğu bütün Avropa aləminə mə-
lumdur. Fəqət üzərində qoyun-keçi
otardığı ova, odunundan istifadə et-
diyi meşələri, rəhmətlik babalarımız
layiqincə tanımamışlar. “Zümrüd bağ-
larımız, sərin sularımız, yaşıl otlaqla-
rımız” – iştə, babalarımızın vətəni
Kiçik Asiya. Əkmək bol, üzüm bol, fın-
dıq bol. Bu da sərvəti-milliyəmiz. Bitti
getdi. İstibdad dövrü böylǝ idi. Fəqət
axır zamanlarda dövri-hürriyyətdən
sonra məsələ bambaşqa rəng almışdır.
Sərvəti-milliyənin başqa olması yeni
millətə artıq məlum olmuş kimi gö-
rünür. Hal-hazırda İstanbulun halı baş-
qa bir şəkildədir: Bir quruşluq sərvəti-
milliyyə millətdən başqasına mal
olammaz, deyirlər. Bərəkət versin ki,
bizim Qafqaziya türkləri bu məsələyə
hələlik layiqincə əhəmiyyət vermirlər.
Sərvəti-milliyə millətdən başqa hər
kəsə mal ola bilər! 

Ticarət denildikdə baqqallarımızın
gözləri açılır. Çörəkçilərimizin dişləri
ağarır. Bunların əqidəsincə, şəhər kə-
narında buğdanı alıb bir islama satdığı
vaxta kimi əlli rublə mənfəət etmək ti-
carət imiş. 

Məmləkətin ticarəti oradakı təbii
sərvət ilə olacaq. Yəni o məhəllin [ye-
rin] xammalından ibarətdir. Bizim kimi
bir məmləkətin nə qədər xammalı
ziyadə olarsa, o məmləkət o qədər
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abad, o millət o qədər zəngin olacaq-
dır. Almaniya nə qədər çalışırsa çalış-
sın, nə qədər təlaş edirsə etsin, yenə
də İngil-tərə ilə müsabiqə edəmməz.
Çünki Almaniyanın xammalı azdır.
İngiltərənin isə ona nisbətən bir neçə
qat fazladır. Fəqət bir xammal çoxluğu
ilə məmləkət abad olammaz. Hamıya
məlum olsun gərək ki, əski Rusiya bü-
tün Avropa düvəli-müəzzəməsi [böyük
dövlǝtlǝri] arasında xammal istehsalı
cəhətincə nüfuzlu mövqe tuturdu. Bu-
nunla belə, sərvəti-milliyəsi başqaları
ilə bilmüqayisə fəna bir halda idi. Yenə
götürəlim Almaniya ilə Rusiyanı. 1913-
cü sənədə Almaniya Rusiyadan 171,
288,000 rubləlik xammal almışdır.
Əvəzində  isə 32,344,000 rubləlik hazır
mal vermişdir. Rusiya Almaniyadan
yenə həmin 1913 sənədə 380,626,000
rubləlik xammal almış, əvəzində isə Al-
maniyaya 248,873,000 rubləlik ərzaq
vermişdir. Bu rəqəmləri müqayisə
etdikdə, Almaniya sərvəti-milliyəsinin
təbii olaraq artması gözə çarpır. Cəm
etdikdə, Almaniya Rusiyaya cümlətanı
420,161,000 rublə vermiş, əvəzində
isə Rusiyadan 600,960,000 rublə al-
mış. Beləliklə Almaniya Rusiyadan bir
sənə zərfində 180,799,000 rublə
qazanmışdır. İştə, sərvəti-milliyə işbu
rəqəmlərlə fəqət bir xammal və hazır
ǝmtǝǝyǝ aiddir. Başqa ticarətlər də bu
sıradandır. 

Bu nə üçün əcǝba? 
Yenə təkrarən deyiriz, bir xammala

malik olmaq pək azdır. Bir də xammalı
bacardıqca xaricə xamlığında burax-

mayıb, o haldan istehsal etmək lazım
gəlir. Nefti yerdən çıxdığı kimi Avro-
paya buraxarsaq, putundan fərq əlli
qəpik alacağız. Bundan da məsarif və
başqası [çıxıldıqda] mənfəət isə 1 ½
qəpik, 1 qəpik artığı, 5 qəpik olacaqdır.
Fəqət zavodlarımız vasitəsilə neft
qaynanırsa səkkiz-doqquz yüngül yağlı
cövhər alacağız ki, mənfəəti 50 faiz-
dən ziyadǝ olacaqdır. 

Burası da azdır. Nefti neftliyində sa-
tarsaq, mənfəəti fəqət neft sahibi,
nefti çıxaran müəssisə xidmətçiləri də,
hüdudumuzdan  çıxana kimi nəqliyya-
tımız da alacaq. Zavodlarda istehsalat
alınacaq olarsa, bir də zavod fəhlələri
alacaqdır. Millətin bir sinfi də buradan
mənfəət götürməyə müvəffəq olacaq-
dır. İştə, sərvəti-milliyə bu tərz ilə top-
lanacaq. Beləliklə, məmləkət abad,
millət zəngin olacaqdır. Məsələnin bir
də başqa cəhətləri var ki, zaman iqti-
zasınca [zamanın tǝlǝbi olaraq] müvəq-
qəti olaraq ondan sərfi-nəzər edildi. 

Məmləkətimiz təbii istehsalat cə-
hətindən pək zəngindir. Fəqət millə-
timiz istedadsızdır. İqtisad və səna’ət-
dən məhrumdur. Ticarəti-milliyəmizi
artırmaqdan ötürü səna’ətimizi artır-
malıyız. Bu iki məsələ biri-birindən ay-
rılammaz. Biri o birisi[nin] tərəqqisinin
rəhni kimi tələqqi edildiyindən dolayı,
ikisi də bir dərəcədə şayani-diqqətdir
[diqqǝtǝ layiqdir]. Nefti bir kənara qo-
yub, məmləkətimizdəki sair xammala
baxalım. 

Muğan səhrası... Bu səhra min des-
yatin ilə şümar [hesab] edilib, ǝkilməyə
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yarar əraziyə malikdir. Burada püxtə
pambıq qozası ziyadəsincə gözəl hasil
olur. Fəqət su qəhətindən naşi [su
qǝhǝtliyi ucbatından] çox il toxum yanıb
məhsulat vermir. Bu səhranı Araz nəh-
ri yarıb axır. Bu nəhrin suyu bol, suya
möhtac ərazi də bol. Fəqət su da axıb
heç olur, ərazi də susuz qalır. İştə, bi-
zim bacarıqsızlığımız bunu göstərir.
Köhnə istibdad hökuməti burada az-
çox hasilə gələn püxtəni xamlığında
alıb Rusiyaya irsal edirdi [göndǝrirdi].
Halbuki, yenə həmin Araz nəhri vasi-
təsilə bir çox səna’ət müəssisələri dü-
zəlib, bura ətraf köylərinə milyonlarca
mənfəət verəcək idi. 

Biz istibdad Rusiyasını müttəhim
etməyiriz. Qafqaziyanın Rusiyaya ögey
oğul kimi tələqqi [qǝbul] edildiyi, cüm-
ləyə məlumdur. 

Qarabağ və Dağıstan nəvahisində
[nahiyǝlǝrindǝ] saxlanılan qoyunların
yunu da xammaldır ki, öz fabrikaları-
mızda işlədilməsi icab edir. Bunların
əhəmiyyəti yuxarıda göstərdiyimiz neft
və püxtə kimi birinciliyi haiz olmadı-
ğından, buraxırıq. Ancaq bircə neft ilə
püxtə ticarətini layiqincə irǝli sürər-
sək, məmləkətimiz və millətimiz tə-
min ediləcəkdir. Sənəlik çıxarımız gə-
lirimizdən dəfələrlə az olacaqdır, zənn
edirik. 

Bundan dolayı ən lüzumlu bir şey
var isə, o da səna’ətimizi təkmil etmək-
dir. Bir neçə sənə xəsarət görǝrsək,
sonralar daimi surətdə təmin ediləcə-
yiz.

Ayn. Əbdül

Quba məktubu

VALİ MƏHƏMMƏD FƏTHİ BƏY
ƏFƏNDİ HƏZRƏTLƏRİNİN QUBAYA

TƏŞRİFİ

Vali Məhəmməd Fəthi bəy əfəndi
həzrətlərini təşrini-əvvəlin [oktyabrın]
altıncı günü kamali-təntənə ilə Quba-
da istiqbal etdilər [qarşıladılar]. Vali
həzrətlərinə iqamətgah qərar verilmiş,
yaldızlı qumaşlarla, al bayraqlarla,
səbz şaxlarla [yaşıl budaqlarla] donadıl-
mış [bǝzǝdilmiş] xanə qarşısından ta şə-
hər kənarınadək bir izdiham toplanır,
müntəzir durmuş idilər. Müsəlman ru-
haniləri və yəhudi xaxamları pişdə
[öndǝ] “Qurani-Kərim” əldə olaraq Vali
əfəndi şəhər kənarında qarşılanmışdır.
Əvvəlcə mübarək “Quran”ı Vali əfəndi
üç dəfə öpüb gözləri üstünə qoymuş
və mərasimi-xoşamədidən [xoş gǝldin
mǝrasimindǝn] sonra Vali əfəndi bu
məzmunda bir nitq buyurmuşlar: 

“Mən Türkiyə zabitlərindən biri
olub, Azərbaycan Hökumətinə vali tə-
yin edildim. Mübarək “Quran”la məni
qarşıladığınızdan fövqəladə mütəşək-
kirəm. “Qurani-Kərim”in hörmətini ri-
ayət etmək, onun hikmətamiz ehka-
mını bitirməkdədir [hikmǝtli hökmlǝrini
yerinǝ gǝtirmǝkdǝdir]. “Qurani-şərif”,
müsəlmanları vəhdət və ittihad bay-
rağı altına dəvət edir. Həbli-mətini-itti-
haddan [birliyin möhkəm ipindən] qaçıb
içimizdə nifaqa yer buraxarsaq, əstə-
uzübillah, Cənabi-Haqqa şərik qərar
vermiş kimi olarız. Məlum ki, şərik də
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küfrü mövcib [kafirliyǝ sǝbǝb] olar. De-
mək istərəm ki, nifaqçılar islamın ən
böyük düşmənləri olduqlarından ma-
əda [özgǝ], vətən və millət xaini olarlar.
İçimizdə belə adamlara yer verməmə-
liyiz. Mən şey istəməm, filan etməm
kimi nifaqəngiz [nifaq salan] laqırdılar
[sözlǝr] ortadan qaldırılmalıdır. Şöylə
nifaqamiz [nifaq salan] laqırdılar ittihad
rişəsinə [birlik köklǝrinǝ] xələl yetirib,
böyük fəlakətlərə səbəbiyyət verǝr. Bir
dəfə anlaşılsın ki, Türkiyə – Azərbay-
can demək və Azərbaycan da Türkiyə
deməkdir. İslam demək bir təni-vahid
[vahid bir bǝdǝn] deməkdir. Biz ancaq
əsaslı bir ittihad ilə hər dürlü qüvvəyə
qarşı dura biləriz.”

Sonra əsgərlik məsələsinə keçib,
izahatda bulunmuş və sonra da mü-
qəddəs “Quran”ın başqa millətlərlə
hüsni-müamilədə [yaxşı rǝftarda] bu-
lunub, hüquqlarını riayət etmək kimi
tövsiyələr etdiyini yǝhudi camaatına
şərh ilə [izah edǝrǝk] mərhəmətdə bu-
lunmuşlar. Bir-iki saat istirahətdən
sonra hökumət dairələrini və şəhərin
erməni yanğınında bərbad olmuş tə-
rəflərini Vali əfəndi gəzib, nəzərdən
keçirmiş. Ertəsi gün məscidi-cameyə
toplanmış əhaliyə şu məalda bir nitq
irad buyurdular: 

“Camaati-müslimin, Cənabi-Alla-
hın bir qaç əmrini sizə söyləmək istə-
yirəm. “Qurani-kərim” buyurur ki,
“Atiullahǝ vǝ atiurrǝsulǝ vǝ ulül-ǝmri
minküm”, yəni Cənabi-Allaha, Onun
Rəsuli-zişanına [şanlı Peyğǝmbǝrinǝ] və
ulül-əmrlərinizə ki, ibarət olsun pad-

şah əfəndimiz həzrətlərindən və va-
liyi-mütəsərriflərdən [səlahiyyət sahibi
vali], ta nəfərə [sıravi ǝsgǝrǝ] varıncaya
qədər, itaət ediniz. Bu şərtlə ki, onlar
ədalət daxilində iş görüb, şəriətə xilaf
bir hərəkətdə bulunmayalar. Şəriətə
xilaf hərəkətdə bulunanlara itaət et-
məyəcəksiniz. Mən dəxi şəriətə xilaf
bir iş tutar isəm, mənə də itaət etmə-
yiniz. Ancaq şəriətin elə incə ehkamı
[hökmlǝri] vardır ki, millətin qara taqı-
mı [qara camaat] şu nüktələri [incǝliklǝ-
ri] kəsdirəmməzlər [qavraya bilmǝzlǝr].
Bir insan edam olunarsa, aman rəb-
bim, insan öldürülərmi, böylə də cina-
yətmi olar, deyǝrlər. Lakin dolayısı ilə
anlaşılsa, öylə deyildir. Bir cani asıl-
dıqda minlərcə başqaları mütənəbbeh
olar [dǝrs götürǝr] və milyonlarca da in-
sanlar rahat yaşayarlar və Cənabi-
Haqq da “Vǝ lǝküm fil-qisasi hǝyat” –
“həyat qisasdadır” deyə buyurmuş-
lardır. Müharibələr də böylədir. Bu
qədər də insanmı öldürǝrlər, bu qədər
də qanmı axıdılar, derlər. Anlaşılsın ki,
müharibə edilməzsə, dinsizlər cürətlə-
nib vətən və milləti bərbad edərlər.
Netə kim [necǝ ki], Həzrəti-Allah buyu-
rurlar: “Vǝ ǝiddü lǝhüm məstǝta’tüm
min-qüvvǝtin vǝ min-ribatil-xeyli tür-
hibunǝ bihi ǝduvvallahi vǝ ǝduvvǝküm
vǝ axǝrinǝ min-dunihim.” Nəticə ola-
raq demək istəyirəm ki, hazırlanmaq
və əsgərlikdən qaçmamaq lazımdır.
(“Baş üstə,  canla-başla hazırız” səsləri
eşidilir.) Hazırlıq nə ilə mümkün oldu-
ğunu bilirsiniz. Hər şey elmǝ bağlı ol-
duğundan, hazırlıq da, top da, tüfəng
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də, zənginlik də elm və məktəb sayə-
sində ortaya çıxar. Zira cahil və fəqir
bir millət heç bir şey yapmaya qadir
olammaz. Cahil bir şəxs əkdiyi üç bat-
man buğdanın məhsulunu topladımı,
artıq nə lazımdır, unudarlar. İştə,
cəhalət tənbəlliyi və tənbəllik də fəqri
[kasıblığı] doğar və şu cəhalət və
fəqirlikdən vətən və millətin başına nə
kimi fəlakət gəldiyini bilirmisiniz?
Baxınız almanlara və yǝhudilərə. Elmli
və çalışqan olduqlarından, nə qədər
də məsud yaşayırlar. Mən qaç sənə Al-
maniyada yaşadım və orada təhsil
etdim. Onların həyatı başqa, bizimki
isə bambaşqadır. İslamın bütün gözəl
əmrlərini onlar mənimsəyib. Elm,
məktəb, ittihad [birlik] və çalışqanlıq,
onlardan tərəşşöh edən [damcı-damcı
süzülǝn] sənət və zənginlik sayəsində ən
yüksəkliklərə qədər irtifa etmiş [ucal-
mış] və bütün dünyaya hakim kəsilmiş-
lərdir. Bu gün içlərində rol oynayan
sosializm, anarşizm, antimilitarizm ki-
mi dürlü-dürlü firqələrin mövcudiyyə-
tinə baxmayaraq, ittihadları sarsılmaz
bir qüvvəni almış və şu sayədə də hər
tərəfdə hökmranlıq edib, istədiklərini
yapırlar. Ama biz isə cəhalət və nifaqı-
mız saiqəsi [sövq etmǝsi] ilǝ fəqr və sə-
falət içində imrari-həyat ediriz [ömür
sürürük]. Şimdi kəndi vicdanınıza həva-
lə ediniz. Mən sizə pədəranə [ata kimi]
tövsiyə edirəm ki, artıq mütənəbbeh
olmaq zamanı çatmışdır. Oyaq olunuz
və çalışınız ki, səadətli günlərə və ri-
fahi-hala [firavanlığa] yetişəsiniz. Mək-
təblər açılmasına və elm təhsilinə eh-

timamınız [sǝyiniz] olsun ki, Cənabi-
Haqq da sizə tövfiq [kömǝk] əta etsin.
Əks surətdə isǝ yenə bir Vasili, bir Pet-
ro gǝlǝr, qapılarında qul olmağa sizi
məcbur edərlər. Netə kim, bu vaxta
qədər elə qullanmış idilər. İştə, bu qə-
dər kifayət edər və Allaha ismarladıq”
sözləri ilə Vali əfəndi, xətmi-kəlam et-
dilər [sözü tamamladı]. 

Sonra qaimməqam Xan Xoyski
əfəndini göstərərək, Valiyə olunan ita-
ət və hörmətin eyni qaimməqam
ǝfǝndiyǝ olmaq dəxi fərz olduğunu
anladırlar. Ağsaqqallar qaimməqam
Xan əfəndidən fövqəladə razı qaldıq-
larını və onun vürudundan [gǝlişindǝn]
sonra asayiş üzü gördüklərini bəyan ilə
ərzi-şükran edirlər. 

“Yaşasın Valimiz, yaşasın Xanımız”
sədaları altında Vali əfəndi arabaya
minib, bir çox polis nəfəratı mǝiyyə-
tində olaraq [müşayiǝti ilǝ] Qusara əzi-
mət edirlər [gedirlǝr]. 

Qusardan övdətlərinin [qayıtması-
nın] sabahı günü Vali əfəndi Bakıya rə-
vanə oldular.

H. R.

AÇIQ MƏKTUB

Tamara Bluvişteyn nam [adlı] bir
qadın itmişdir. 

Yekşənbə [bazar] günü avqust ayı-
nın 11-də Tamara, Sabunçu mövqifin-
dǝn [stansiyasından] keçib, Balaxanı və
Məhəmmədli kəndləri təriqi [yolu] ilə
Pirşağı bağlarına getmək istəmişdir.
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Sabunçuya qədər Tamaranı müşayiət
edən Y. L. nam studentin söylədiyinə
görə, Tamara tǝsadüfǝn rast gəlib Pir-
şağıya getməkdə olan bir nəfər dəri
papaqlı, Avropa libasında, varatnikli,
qalstuklu və qolunda “Səlibi-əhmər”
[Qırmızı xaç] nişanı olan zatla piyada
Sabunçu mövqifindǝn yola düşmüş-
dür.

Mənim bacım Tamara ilə Pirşağıya
gedən cənabdan acizanə xahiş edirəm
ki, nə zaman və nərədə bacımdan ay-
rıldığını xəbər versin. Bacım Tamaranı
tapan və ya yerini nişan verən şəxsə
gözəl mükafat verəcəyimi vəd edirəm.
Heç kəs bu barədə məsuliyyətdən
qorxmamalıdır. Mən ancaq bacımın
salamat qayıtması arzusunda oldu-
ğumdan, heç kəsi məsuliyyətə cəlb et-
məyəcəyəm. Həmin günlərdə Pirşa-
ğıya gedib-gələnlərdən və onların
qövmlərindən [qohumlarından] xahiş
edirəm ki, Pirşağıya nə cür gedib-gəl-
mələri haqqında mənə məlumat ver-
sinlər. Tamaranın nişanları: yaşı 18,
boyu ortabab, saçları xurmayı, gözləri
qonur, burnu balaca və yuxarı qalxmış,
matros formasında ağ libasda, qəh-
veyi rəng böyük küləş şlyapada. Əksini
göstərə bilərəm. Bu barədə məlumat
verənlərdən bu adresə müraciət et-
mələri xahiş olunur: 

Kolyubakinski küçədə 19 nömrəli
(Marinski küçənin küncündə) Musa
Nağıyevin evinde, doktor Çernomor-
dikova. Telefon nömrə 83-2. 

Y. D. Çernomordikova. 

HÖKUMƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ

Mərkəz Komandanlığı – “Avropa”
mehmanxanasında.

Daxiliyyə Nəzarətinin dǝftǝrxanası
– Persidski küçǝdǝ Okrujnoy sudun
[nahiyə məhkəməsinin] qarşısında Rot-
şildin mülkündǝdir. 

Ərazi nazirinin dəftərxanası – Ərazi
və Dövlət Əmlakının İdarəsi. Vodovoz-
nı küçədə Mitrofanovun 8 nömrəli
evində.

Ticarǝt vǝ Sǝnaǝt [Sǝnaye] nazirinin
dǝftǝrxanası – “Metropol” mehman-
xanası, otaq nömrǝ 54. 

Xariciyyə Nəzarətinin dəftərxanası –
“Metropol”, 28 və 29 nömrəli otaqlar.

Nəzarət İşləri İdarəsi dəftərxanası –
“Metropol”, 30, 31 və 32 nömrəli
otaqlar. 

Heyəti-Vükəla Rəisi [Baş Nazir] –
“Metropol”, nömrə 33.

Ərzaq Nəzarəti – “Metropol”, 34 və
35 nömrəli otaqlar.

Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabi-
tǝ] naziri müavini – “Metropol”, nöm-
rə 38.

Ədliyyə Nəzarəti – “Metropol”,
nömrə 40, 41 vǝ 42.

Hərbiyyə Nəzarəti – “Metropol”, 43.
Hökumət Kontrolu [Hökumət Müfət-

tişi] dəftərxanası – “Metropol”, nömrə
44 və 45.

Maliyyə Nəzarəti – “Metropol”, 49
və 50.

Hifzüssihhə Nəzarəti [Səhiyyə Nazir-
liyi] – Bolşoy Morskoy küçədə, Tutovun
ünas [qızlar] gimnaziyası.
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Ümuri-Xeyriyyǝ vǝ Nafiə Nəzarəti
[Sosial Təminat Nazirliyi] – “Metropol”,
nömrə 56 və 57.

Mama M. Q. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (masaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır.
Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağında Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ,
2-ci mǝrtǝbǝ. 

Satılır
Mixaylovski küçǝdǝ Hüseynovun evin-

dǝ Hacıağa Qǝdirovun “Skupilni” mağaza-
sı satılır. Xahiş edǝnlǝr mǝzkur [adı çǝkilǝn]
mağazaya müraciǝt etsinlǝr. 

Elan
Təbrizli Məhəmmədhüseyn Hacı Hacı-

ağa oğlunun pasportu qeyb olmuşdur. Ta-
pıldıqda etibardan saqitdir [etibarsızdır]. 

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli 

QEYD VƏ  ŞƏRHLƏR

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun
sǝh. 207. “İnna lillahi vǝ inna ileyhi

raciun”: “Hǝqiqǝtǝn biz Allaha mǝxsusuq
vǝ hǝqiqǝtǝn Ona qayıdacağıq”. Bu ifadǝ,
“Quran”ın Bǝqǝrǝ surǝsinin 156-cı ayǝ-
sinin bir hissǝsidir. Ayǝ belǝdir: “O kǝslǝr
ki, başlarına bir müsibǝt gǝldikdǝ, hǝqi-
qǝtǝn biz Allaha mǝxsusuq vǝ hǝqiqǝtǝn
Ona qayıdacağıq, deyǝrlǝr.”

Buğda ǝvǝzinǝ un
sǝh. 208. “aboykadan keçirilmiş... val-

sevoy pomol...”: sǝh. 206-dakı izaha baxın. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Almaniyanın halı

sǝh. 208. “İctimaiyyunı-amiyyun qǝze-
tǝsi F”: Almaniya Sosial-Demokrat Partiya-
sının orqanı olan “Forverts” [Vorwärts]
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Yeni Kansler

sǝh. 208. “Xarici İşlǝr baş katibi Valraf
istefa vermişdir.”: Valraf, Almaniya İmpe-
riyasının Daxili İşlǝr baş katibi, yǝni Daxili
İşlǝr naziri idi. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Avstriya vǝ Macarıstanda

sǝh. 208. “Nümayǝndǝlǝr palatası”:
Avstriya-Macarıstan Parlamentinin (Reyxs-
rat) aşağı palatası olan Deputatlar palatası
[Abgeordnetenhaus] nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 209. “...sevgili padşah dövrǝsin-
dǝ...”: Avstriya-Macarıstan imperatoru I
Karl nǝzǝrdǝ tutulur. 

“...imperator şǝrǝfinǝ ‘Qox’ lǝfziylǝ...”:
almanca “ali, yüksǝk, uca” mǝnalarına
gǝlǝn salamlama sözü [Hoch].
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Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 209. “Gürcüstan Hökumǝti, Azǝr-

baycan Hökumǝtinǝ müraciǝt edib xahiş
etmişdir ki, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtindǝ
baş verǝn torpaq vǝ ǝmlak mǝsǝlǝlǝrini
hǝll etmǝk üçün Tiflis Palatası cǝnbindǝ
müvǝqqǝti olaraq müvǝqqǝti şöbǝ açsın.
Azǝrbaycan Hökumǝti bu növ mǝhkǝmǝ-
nin tǝşkilini lazım görmǝyib, oradakı Azǝr-
baycana aid torpaq işlǝrini Bakıya gǝtir-
mǝsi üçün Tiflisǝ zirehli qatar göndǝr-
mişdir.”: Burada söhbǝt, Azǝrbaycanda
baş tutan mǝhkǝmǝlǝrdǝn (Cümhuriy-
yǝtdǝn ǝvvǝl) Tiflis mǝhkǝmǝsinǝ verilǝn
apelyasiya vǝ kasasiya ǝrizǝlǝrindǝn gedir.
Gürcüstan Hökumǝti, bu ǝrizǝlǝrǝ baxıl-
ması üçün Azǝrbaycanın Tiflis mǝhkǝmǝ
palatasında müvǝqqǝti şöbǝ açmasını
tǝklif etmiş, Azǝrbaycan Hökumǝti isǝ
Azǝrbaycanla bağlı bütün mǝhkǝmǝ işlǝ-
rini Azǝrbaycana gǝtirmǝk üçün Tiflisǝ xü-
susi qatar göndǝrmişdir. 

“Müsǝlman ordusunda şǝhid olan...”:
burada söhbǝt Qafqaz İslam Ordusundan
gedir. 

Gürcüstanda:
Möhtǝkirlǝrlǝ mübarizǝ qanunu 

sǝh. 210. “Gürcüstan Cümhuriyyǝti
daxilindǝ möhtǝkirlǝrlǝ mübarizǝ qanunu
‘S. R.’ qǝzetǝsinin...”: burada söhbǝt “Sa-
kartvelos Respublika” qǝzetindǝn gedir.

Ermǝnistanda Kabinǝ böhranı 
sǝh. 211. “Bu tǝklif Daşnak, Demokrat

vǝ Xalq firqǝlǝri tǝrǝfindǝn qǝbul olunub,
inqilabçılar isǝ nǝzarǝtdǝ iştirak etmǝkdǝn
imtina etmişlǝr.”: Burada sırayla Daşnak-
sutyun Partiyası, Sosial-Demokrat Hnçak
Partiyası vǝ Ermǝni Xalq Partiyası nǝzǝrdǝ
tutulur. “İnqilabçılar” deyǝrkǝn “sosialist-
inqilabçılar” (eserlǝr) nǝzǝrdǝ tutulur. 

Zaqafqaziya Darülmüǝllimininin
müsǝlman şöbǝsi 

sǝh. 211. “desyatin”: metrik sistemdǝn
ǝvvǝl işlǝdilǝn, 1,09 hektara bǝrabǝr sahǝ
ölçüsü. 

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Moskvaya hücum

sǝh. 212. “Hökumǝt ‘Əxbar’ında yazıl-
dığına görǝ...”: burada Mǝrkǝzi Komitǝnin
elan etdiyi xǝbǝrlǝr nǝzǝrdǝ tutulur. 

“çexoslovak”: Burada söhbǝt, Birinci
Dünya müharibǝsi ǝsnasında Rusiyada
yaşayan çexlǝr vǝ slovaklardan tǝşkil
edilǝn vǝ Rusiya ordusunun tǝrkibindǝ
döyüşǝn könüllü hǝrbi birlǝşmǝlǝr olan
Çexoslovakiya korpusundan (Çexoslo-
vakiya legionundan) gedir. Çexoslovakiya
korpusu 1918-ci ilin may-avqust aylarında
Sovet Rusiyasına qarşı qiyama qalxmışdı.  

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Samara yanında müharibǝ

sǝh. 213. “Nikolay firqǝsi”: Burada
söhbǝt Nikolayev piyada diviziyasından
gedir. 

“çexlǝr”: yuxarıdakı izaha (“çexoslo-
vak”) baxın. 

İqtisadiyyat
sǝh. 217. “Ayn. Əbdül”: bu imza Əbdül

Əbdülova mǝxsusdur. 

Vali Mǝhǝmmǝd Fǝthi bǝy ǝfǝndi
hǝzrǝtlǝrinin Qubaya tǝşrifi 

sǝh. 217. “ǝstauzübillah”: “şeytandan
Allaha sığınıram” mǝnasında işlǝdilǝn bir
söz. 

sǝh. 218. “Atiullahǝ vǝ atiurrǝsulǝ
vǝulül-ǝmri minküm...”: “Quran”ın Nisa
surǝsinin 59-cu ayǝsindǝn bir parça.
Mǝnası: “Allah vǝ Peyğǝmbǝrǝ vǝ sizdǝn

222
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olan buyruq sahiblǝrinǝ itaǝt edin.”
“Vǝ lǝküm fil-qisasi hǝyat”: “Quran”ın

Bǝqǝrǝ surǝsinin 179-cu ayǝsindǝn bir
parça. Mǝnası: “Qisasda sizin üçün hǝyat
var.”

“Vǝ ǝiddü lǝhüm mǝstǝta’tüm min-
qüvvǝtin vǝ min-ribatil-xeyli türhibunǝ
bihi ǝduvvallahi vǝ ǝduvvǝküm vǝ axǝrinǝ
min-dunihim”: “Quran”ın Ənfal surǝsinin
60-cı ayǝsindǝn bir parça. Mǝnası: “On-
lara qarşı bacardağınız qǝdǝr qüvvǝ vǝ
bağlanmış atları hazırlayın. Bunlarla
Allahın düşmǝnini vǝ sizin düşmǝninizi vǝ
onlardan başqa kimsǝlǝri qorxudarsınız.”

sǝh. 219. “H. R.”: bu imza Hüseyn Rza
Mǝhǝmmǝdbǝyliyǝ mǝxsusdur. 

223
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“Azərbaycan” qəzetinin 15-ci nömrəsinin 1-ci səhifəsi
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Siyasi, ictimai, ǝdǝbi vǝ iqtisadi gündǝ-
lik «AZƏRBAYCAN» qǝzetǝsinǝ abunǝ
dǝftǝri açıqdır. 

Qǝzetǝmizdǝ iştirak etmǝk üçün müq-
tǝdir qǝlǝm sahiblǝrindǝn lazımi ǝşxas[ı]
idarǝmiz dǝvǝt etmişdir. Böyük şǝhǝrlǝr
vǝ ǝhǝmiyyǝtli mövqelǝrdǝ müxbirlǝrimiz
mövcuddur. Tiflis ilǝ xüsusi telefon müxa-
bǝrǝmiz [xǝbǝrlǝşmǝmiz] olmaqla bǝrabǝr,
teleqraf acentǝliyimiz hǝr bir mühüm xǝ-
bǝrlǝri intişara [yaymağa] çalışacaqdır. Ka-
ğız bahası vǝ başqa mǝvadd [maddǝlǝr]
sabit olmamağı münasibǝtilǝ şimdilik
abunǝ bahası yanvar ayının birinǝdǝk
qǝbul edilir. 

Bakıda: 
3 aylığı 35 rublǝ; 1 aylığı 12 rublǝ.
Başqa şǝhǝrlǝrdǝ: 
3 aylığı 42 rublǝ; 1 aylığı 19 rublǝ. 
Müraciǝt üçün adres: Bakı, Kolyuba-

kinskaya küçǝdǝ (Parapet) “Azǝrbaycan”
qǝzetǝsi idarǝsi. 

Баку, Колюбакинская, контора газе-
ты "Азербайджанъ".

Abunəçilərin nəzər-diqqətinə
“Azərbaycan” qəzetəsi iki dildə, türkcə

vǝ rusca ayrı-ayrı olaraq nəşr edilməkdə-
dir. Abunəçilər abunə yazdırdıqları vaxt,
hangi lisanda qəzetə alacaqlarını işarə et-
məlidirlər. 

İdarə

ELAN 
Bağlarda açılan “Hilali-əhmər” [Qırmızı

Aypara] cəmiyyətinin şöbə əzasından [üzv-
lǝrindǝn] rica olunur ki, toplanan para, ər-
zaq və dəftərləri Sabunçuda “Sovet syezd”
məktəbində Tofiq bəyə təslim etsinlər. 

Üzv: Ağahüseyn Gözəlzadə

Mama M. Q. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (masaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır.
Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağında Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ,
2-ci mǝrtǝbǝ. 

Satılır
Mixaylovski küçǝdǝ Hüseynovun evin-

dǝ Hacıağa Qǝdirovun “Skupilni” mağaza-
sı satılır. Xahiş edǝnlǝr mǝzkur [adı çǝkilǝn]
mağazaya müraciǝt etsinlǝr. 

Çǝrşǝnbǝ axşamı, 15 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 15

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 8 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 15 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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İXTAR [XƏBƏRDARLIQ]
Bu gündən etibarən “Azərbaycan” qə-

zetəsi Zaqafqaziya ajansından aldığı tele-
qrafları dərc etməyə başlayacaq və bun-
dan sonra isə belə teleqrafların qəzetə-
mizdə olması üçün təşəbbüsdə buluna-
caqdır. 

AZƏRBAYCAN CÜMHURƏYYƏT[İ]
DAİRƏSİNDƏN MƏMLƏKƏTLƏRƏ

HƏMİŞƏLİK KÖÇÜB GEDƏN
ŞƏXSLƏRİN KƏNDİLƏRİ İLƏ

GÖTÜRDÜKLƏRİ ŞEYLƏR HAQQINDA
MÜVƏQQƏTİ QANUN 

Azərbaycan Cümhuriyyəti dairəsin-
dən gedənlər 2 manatlıq gerbovoy və
60 qəpiklik kanselyarski markası ol-
maq üzrə gömrükxanaya ərzihal [ǝrizǝ]
verməlidirlər. Bununla bərabər, aparı-
lacaq şeylərin iki nüsxə siyahısı dəxi
təqdim edilməlidir ki, gömrükxana bu
siyahı üzərinə şeylərə baxsın. Bu siya-
hılarda hər biri əlahiddə [ayrı-ayrılıqda]
bağlanmış şeylərin ədədi lazım olma-
yıb, ancaq ümumi olaraq adları yazıl-
malıdır. Məsələn libas, ayaqqabı, ca-
maşır, stalovı belyo, xörək qabları,
mətbəx qabları, kitab və qeyri. Aparı-
lacaq şeylərə Bakı körpülərində, də-
miryol mövqiflǝrindǝ [stansiyalarında]
bu məqsəd üçün hazırlanmış xüsusi
yerlərdə baxılır. Siyahı üzərinə təhqiq
edilmiş şeylər dəmiryol və ya paraxod
idarələri ixtiyarına tapşırılır. Təhqiq
edilmiş şeylərə plomb vurulub, göm-

rükxana məxarici olmaq üzrə hər bir
bağlı əlahiddə yük üçün bir manat alı-
nıb, əşya sahibinə qəbz verilir. 

Şeylərə öz sahibi yanında və ya
onun əvəzindən şəxsiyyəti məlum
olan şəxsin yanında baxılır. Şeylərin si-
yahı üzərə təhqiq edildiyi vaxt, polis
tərəfindən də bir nümayəndə iştirak
edir. Təhqiqat nəticəsi siyahılar üzə-
rində qeyd edilib, siyahılardan biri əş-
ya sahibinə qaytarılır. Digəri isə əşya
sahibinin ərizəsi ilə bərabər gömrük-
xanada qalır. 

Gömrük xərci alınmamış şeylər ol-
duğu zaman, sərnişinlər əşyası üçün
qoyulan ümumi əsas üzərinə həman
şeylərə baxılıb, gömrük xərci alınır və
yaxud o şeylər əşya sahibinin xahişinə
görə Bakıda qalır. 

Gömrük xərci ancaq mal cənbində
[qismindǝ] olan şeylərdən alınır. Xid-
mətləri mövcibincə [sǝbǝbiylǝ] hər də-
fə sərhədləri keçib gedənlər yolda və
xidmətdə özlərinə lazım olan şeylər-
dən başqa, gömrük xərci vermədən
başqa əşya və mal götürməyə haqlı
deyildirlər. 

Cümhuriyyət dairəsindən gedənlə-
rin arzusuna müvafiq, əşyalarına göm-
rükxanaya yaxın yaşadığı yerdə və ya
sərhəd gömrükxanasında baxıla bilər.
Gömrükxana tərəfindən bir dəfə təftiş
edilən əşyalar, ali məmurlardan əmr
olmadığı zaman ikinci dəfə heç kəs tə-
rəfindən təftiş ediləmməzlər. 

Qeyd: Sərnişinlərin vaqonda öz
yanlarında götürəcəkləri və sərhəd
gömrükxanası tərəfindən təftiş edil-
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məsi lazım gələn əşyalar üçün ərzihal
verilməsi lazım deyildir. 

İşlədilmiş şeylər gömrükxana vergi-
sindən azad edilirlər. Məsələn mebel
(obstanovka), əlbisə, camaşır, yatacaq
və xörək belyosu, matras, balış, yor-
ğan, (bir ədəddən artıq olmamaq üz-
rə) xalça, mətbəx qabları, yemək qab-
ları, və əkkas [fotoaparat] və tikiş ma-
kinaları bir ədəddən artıq olmamaq
üzrə. 

Avtomobil, motosiklet, velosiped
və qeyri çarxlı arabalar ancaq Maliyyə
vəziri tərəfindən verilən xüsusi icazə-
namə ilə çıxarıla bilər. 

Qalan şeylərə müvəqqəti vergi qə-
rarı ilə gömrük vergisi verilir. 

Baha qiymətli mədən şeylərini hər
bir şəxsə iki ədəd gömrükxana vergisi
vermədən [aparmaq] icazəsi verilir.
Bundan artıq aparanlar isə qiymətinin
30 faizi qədərincə vergi verməlidirlər.
Gümüş ev əşyalarından işlədilmişləri
hər adama iki girvənkə olmaq üzrə
çıxarılır. Bundan artıq olduğu zaman,
baha qiymətli mədəni şeylərə müvəq-
qət tarifə qərarı ilə qiymətinin otuz
faizi gömrük vergisi verilir. 

Xüsusi sənət sahibləri öz sənətləri
üçün yarar əşyaları gömrük vergisi ver-
mədən aparmağa muxtardırlar [ixtiyar-
ları var]. 

Cildli, cildsiz hər cür tǝb [çap] edil-
miş kitablar, xəritələr və ramkalı və
ramkasız əkslər gömrükxana vergisin-
dən müafdırlar [azaddırlar].

Qeyd: Sabunçu mövqifindǝ [stansi-
yasında] sərnişinlərin əşyalarına bax-

maqdan ötrü gömrükxana məmuru ilə
bərabər bir nəfər göndərilə bilər.
Əşyalara baxmaqdan ötrü gömrük-
xana məmurlarından bir nəfər məmu-
ra qırx və digərinə otuz manat verilir.
Bu məbləğ, əşyalarına baxılacaq sərni-
şinlərdən bərabərcə alınır. 

Maliyyə naziri 
Məhəmmədhəsən Hacınski 

TELEQRAFLAR

İstanbul, 3 təşrini-əvvəl [oktyabr].
Tələt paşanın dediyinə görə, Berlində
olan alman və türk müzakiratı [müzaki-
rələri] Türkiyə dövləti mənafeyi ilə
xitampəzir olmuşdur [başa çatmışdır].
Müttəfiqlərin tədbiri ilə Bolqariya
hadisatı [hadisǝlǝri] dayandırılacaqdır.
Türkiyə Hökuməti tərəfindən lazimi
tədbirlər ittixaz olunmuşdur [tǝdbirlǝr
görülmüşdür]. 

* * * 
Tiflis, 4 təşrini-əvvəl. Xariciyyə Nə-

zarətindən [Xarici İşlər Nazirliyindən].
Gürcüstan Hökumətinin Moskvadan
aldığı rəsmi məlumata görə, Rusiya
Şura Hökuməti Zaqafqaz cümhuriy-
yətlərində və xüsusən Gürcüstan
Hökuməti idarələrində danışmağa nə
Zaqafqaz Rus Milli Komitəsi və nə də
onun nümayəndəsi Lebedevi vəkil et-
məmişdir. Bundan naşi [buna görǝ],
Gürcüstan Hökuməti Rus Milli Komi-
təsi nümayəndəsini Şura Hökumətinin
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rəsmi nümayəndəsi hesab edə bilmə-
yəcəkdir. 

* * * 
Moskva, 2 təşrini-əvvəl. Mərkəzi

Komitə Mətbuat bürosunun məluma-
tı. Rostov hərbi məhkəməsi Strajev-
skini güllələnməyə məhkum etmişdir.

Türk Ocağı 

MİLLİ TƏRBİYƏ 

Bir millətin bəqası [öz varlığını da-
vam etdirməsi] və başqalarının zənciri-
əsarəti altında əzilməmǝsi, rifah və
səadətlə yaşaması, o millətin tərbiye-
yi-milliyyəsinə bağlıdır. Zira bir millət
nə qədər kəndi dilində, kəndi ruhun-
da, kəndi qanında, kəndi ən’ənatında
[ǝnǝnǝlǝrinǝ uyğun] tərbiyə alarsa, o
nisbətdə də kəndisini sevər və bu sa-
yədə kəndi həyati-cavidanisi [ǝbǝdi
hǝyatı] üçün çalışar, çabalar. Odur ki,
şu həqiqəti təqdir edən müdrik mil-
lətlər, milli ocaqlar təsis edərək, bu va-
sitə ilə millətlərinin tənviri-əfkarına
[düşüncǝlǝrini aydınlatmağa] və bu su-
rətlə hissiyyati-milliyələrinin yüksəl-
məsinə çalışmışlar və bununla kəndi
mövcudiyyəti-milliyələrini aləmə bil-
dirmişlərdir. Daha doğrusu, bu sayədə
başqalarına əzilməkdən xilas olmuş-
lardır. İştə, yuxarıdan bəri milli tərbiyə
haqqında söylədiyimiz o həqiqətlərlə
Qafqaziya türklərinin bu ana qədər
çəkdiyi əziyyət və məşəqqətləri düşü-

nəcək olarsaq, Qafqaziya türklərinin o
əziyyət və məşəqqətlərinə, onların
milli tərbiyədən uzaq düşmələri bais
olmuşdur desək, yanılmarız zənn edi-
rəm. 

Əgǝr anadan olar-olmaz yabançı
südlərlə bəslənilmiş və onların ağuşi-
tərbiyəsinə [tǝrbiyǝsinin qucağına] atıl-
mış türk yavruları ilə ana dillərini
öyrənmədən, milli tərbiyələrini alma-
dan əcnəbi evlərinə verilən və Rusiya
içlərinə göndərilən türk balalarının nə
yolda bir hissdə buluna biləcəkləri,
hətta eyidən eyi mülahizə edilǝrsə,
balada [yuxarıda] söylədiyimiz o sözlə-
rin bir həqiqət olduğu meydana çıxar.

İştə, bu günlərdə, ənqərib [yaxın za-
manda] şəhrimizdə təəssüs edəcək
[qurulacaq] Türk Ocağı, gərək yuxarıda
söylədiyimiz o acı həqiqətləri düşün-
sün. Düşünsün də, Azəri türklərinin
milli tərbiyələri haqqında böyük bir tə-
şəbbüsdə bulunsun və onların hissiy-
ati-milliyələrinin oyanmasına və türk-
lük kimi böyük bir qayənin intişarına
[yayılmasına] var qüvvəsi ilə çalışsın. 

Binaileyh təəssüs edəcək Türk Oca-
ğı, həqiqi bir Türk Ocağı olmaq istərsə,
onda gərək türk aləminə əl uzadıb
onun əhvali-ruhiyyə və tarixiyyəsini
havi [ehtiva edǝn] kitablar nəşr etsin və
türk qəhrəmanlarının, ədib və şairlə-
rinin abidələrini yapsın və onların mil-
lət və milliyyət uğrunda buraxdığı
əsərləri, göstərdiyi fədakarlıqları mü-
hazirə və müsamirələr [yığıncaqlar] va-
sitəsi ilə əfradi-millətin [millǝtin fǝrdlǝ-
rinin] qəlblərində rəkz eyləsin [dikǝlt-
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sin]. Və onları, o böyük qəhrəmanla-
rın, o türklük məfkurəsini irəli sürən o
türkçü şairlərin, o millətçi ədiblərin
getdiyi yollara sövqə çalışsın. Hələ mü-
ruri-zaman ilə [vaxt ötdükcǝ] unudul-
muş milli əlbisəmizi, milli sərpuşumu-
zu [baş geyimimizi] nə yolda olduğunu
arayıb bulmaqla, milli qiyafətlərimizi
əfradi-millətə göstərsin və bununla
bərabər, bu gün əşəddi-ehtiyacımız [şid-
dǝtli ehtiyacımız] olan çocuq yuvaları
təsis edərək, mini-mini türk yavrula-
rını istiqbalın qəhrəman və fədakar bir
övladı olmaq üçün türk ruhunda bö-
yüdüb, türk qanında hazırlasın. 

İştə, Azərbaycanda təəssüs edəcək
Türk Ocağı, mərkəzimiz ola biləcək İs-
tanbul Türk Ocağıyla əlaqədə bulunar
da, Azəristanımızda bir program təqib
edəcək olarsa, həm bütün türk alə-
mində bir rabitə hüsula gətirə biləcək
və həm də məqsəd nǝdǝn ibarətsə,
ona nail ola biləcəkdir.

Rza Zaki

QƏZETƏLƏRDƏN 

Tiflis qəzetələrinin Vyanadan al-
dıqları teleqraflara görə Vengeriya Baş
Vəziri [Macarıstan Baş Naziri] Vekerle iz-
har [ifadǝ] etmişdir ki, hökumət sülh mü-
xabirə və müzakiratı [görüş vǝ müzaki-
rǝlǝrinin] başlanması haqqında öz tək-
lifini təkrar etmişdir. Reyxstaqın Sosi-
al-Demokrat Firqəsi ümumi sülh şəra-
itini [şǝrtlǝrini] hazırlamışdır. Sosial-

Demokrat Firqəsi tezliklə sülh müzaki-
ratının başlanmasını tələb etməkdə-
dir.

* * * 
Hamburqdan teleqrafla xəbər ve-

rirlər ki, Çikaqoda olan Amerika Sosia-
listlər Konqresi müttəhidül-qövl [bir
sǝslǝ] sülh qətnaməsini qəbul etmişdir. 

* * * 
Moskovadan alınan xəbərlərə gö-

rə, Leninin yaşadığı Kremlin sarayında
bir qutu böyük, qüvvətli dinamitlər ta-
pılmışdır. Bu münasibətlə bütün sara-
yın təftiş edilməsi əmri verilmişdir.

* * * 
Şura Hökuməti Moskvada vüqu

bulacaq iğtişaşlar əleyhinə ciddi tǝd-
birlər ittixaz etməkdədir [tǝdbirlǝr gör-
mǝkdǝdir]. Fəhlə məhəllələrində pu-
lemyotlar hazırlanmışdır. Teatralnı
meydanında, Strastnoy kilsə yaxınlı-
ğında, Varvarinski darvazalar yanında
toplar düzülmüşdür.

* * * 
Tiflis qəzetələrinin yazdığına görə,

Tiflisdəki Almaniya mürəxxəsləri [nü-
mayǝndǝlǝri] yaşadığı bina qarşısında
böylǝ bir lövhə asılmışdır: “Bu axır
vaxt Mets şəhərinin alınması və Stras-
burqa güclü bir ordu hərəkət etməsi
haqqında şəhərdə yalan şayiələr nəşr
edilməkdədir. Bu şayiələrin Müttəfiq-
lər acentaları tərəfindən nəşr edildiyi
şüphəsizdir. Bu xəbərlər büsbütün əsl
və əsassızdırlar. Çünki Almaniya xətti
bütün bu cəbhədə (Reyms şimalında)
Brimon, Sommpi, Apremon, (Verden
şimalında) Beldmon, Vil-an-Voyevr,
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(Pont-a-Musun şimalında) Vandyer,
Badenvilldən şǝrqǝ vǝ oradan da cǝ-
nub tǝrǝf xǝtti-müstǝqim [düz xǝtt] ilǝ
İsveçrǝyǝ tǝrǝf uzanmışdır. Bütün Al-
maniya cǝbhǝsi Verdendǝn İsveçrǝ
sǝrhǝdinǝ qǝdǝr sabiqki haldadır.” 

Türk duyğuları 
Qafqaz gənclərinə 

2
ARTIQ OYAN 

Bir Allah var, bir də vatan,
Ey türk oğlu, buna inan,
Hər addımda dinə dayan,
Vakıt gəldi, artıq oyan! 

Oyan artıq, vakıt gəldi,
Sabah oldu, gün yüksəldi,
Fürsət günü çox bəkləndi,
Vakıt gəldi, artıq oyan! 

Top vǝ tüfəng, bomba sənin 
Allah deyən gür səsinin 
Arasında gürüldǝsin, 
Vakıt gəldi, artıq oyan! 

Vakıt gəldi, oyan artıq!
Sil gözünü, meydana çıx!
Özün təmiz, alnın açıq,
Vakıt gəldi, artıq oyan! 

Sən də göstər alnın ağdır,
Öz yerlərin bu torpaqdır,
Yaşamaq da sənə haqdır,
Vakıt gəldi, artıq oyan! 

Təmmuz [iyul] 334
Arif İrfan Qaraosman 

ZƏFƏR YOLUNDA  

Gərək müharibədən əvvəl və gərək
müharibə əsnasında böyük və möhtə-
rəm türk şairi Mehmed Əmin bəy türk
millətinə, türk millətinin duyğularını,
bir türk qǝlǝmiylə yazdı. Bu böyük ədi-
bin ruhunda hǝp türklərin oyanması
üçün böyük-böyük hisslər doğar. Bun-
lar birər cövhər, hər türk üçün saxla-
nacaq, əzbərlənəcək birər böyük və
qiymətli əsərlərdir. Biz də bunları yur-
dumuzda yeni-yeni oyanan milliyyət
hisslərini qüvvətləndirmək üçün bu
gündən etibarən qəzetəmizdə təfriqə
surətilə nəşr edəcəyiz. Birinci olaraq
“Zəfər yolunda”kı əsəri intixab etdik
[seçdik]. Məqsədimiz böyük millətimi-
zin oyanması, oxuyucularımızın ziya-
dələşməsidir. Bizdən qeyrət, millətdən
rəğbət. 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
“Azərbaycan”ın təfriqəsi 
Zəfər yolunda 
Ənvǝr paşa hǝzrǝtlǝrinǝ!

Əsǝr: 
Mehmed Əmin bǝy
ORDUNUN DASTANI 

Çanaqqala qǝhrǝmanlarına 

Bu gün xaqan sǝfǝrbǝrlik elan etdi,
Üç dövlǝtǝ cǝng topları gürüldǝtdi.

Əziz yurdun vaqur sǝsli davulları, 
Babaları, qardaşları, oğulları
Ay-yıldızlı al bayrağın
O müqǝddǝs kölgǝsinǝ çağırıyor, 
“Ey qazilǝr” söylǝnilǝn hǝr soqağın
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İçǝrsindǝ “Hǝrbǝ!” deyǝ bağırıyor. 
Milli şair altun sazın tellǝrindǝ
Şeirlǝrlǝ cǝngi öysün,
İş ustası qızğın örsün üzǝrindǝ 
Xas çǝlikdǝn qılıc döysün. 

Bu gün Şǝrqin nur yüzünǝ matǝm 
çökmüş,

Bir ǝl onun altununa qurşun tökmüş. 
Fǝlakǝtli zamanlarda fǝryad edǝn,
Bizǝ göyün sǝslǝrini eşitdirǝn
O mübarǝk Tanrı dağı,
Ulu Kǝbǝ dǝrin-dǝrin inildǝyir,
Qafqaz yolu, Şǝt vadisi, Nil irmağı,
Boğazönü qurtarıcı ǝr istǝyir. 
Yolumuzun yaşlı, ulu çinarları
Bizlǝri dǝ salamlasın,
Ayrılığın yaşıl gözlü pınarları
Ardımızdan çağıldasın. 

Zira fateh ataların şan verdiyi şu ölkǝdǝ
Millǝtlǝrǝ haqq, hürriyyǝt,
Dövlǝtlǝrǝ, krallara sınır cızan bir 

hökumǝt 
Girdablara sürüklǝnǝn gǝmi kimi 

tǝhlükǝdǝ! 
Bu dövlǝtin xǝrtǝsini dǝyişdirǝn 

Navarinlǝr
Yenǝ bizǝ o yırtıcı dırnaqlarla pǝncǝ 

saldı,
Petro ilǝ Katerinin yaydıqları alçaq kinlǝr
Yenǝ bizi Asyalara sürmǝk üçün 

meydan aldı.
Şu İraqın çöllǝrindǝn, Ərzurumun 

dağlarından 
Seyhǝlǝri o qudurmuş canavarlar kimi 

vuran,
Zǝngin Misri, Hindistanı,
Osman, Babur ellǝrini soyanların 

millǝtlǝri,
Türküstanı, Ərdahanı,
Türk vǝ islam yurdlarını ǝzǝnlǝrin 

dövlǝtlǝri,
Şu Beyruta qundaq soxan Napolyonun 

hǝris nǝsli,
Tunis ilǝ Cǝzairi çalanların xain ǝli...

Bunlardı ki, ǝn son dǝfǝ Rumelini 
parçalatdı, 

O zavallı Kosovanın,
Sǝlanikin, İşkodranın, Manastırın vǝ 

Yanyanın 
Min acıqlı sǝhnǝsiylǝ bağrımızı 

yaralatdı. 
Şu Balkanlar, bayrağımız endirilǝn 

şǝhǝrlǝrin
Mǝzar kimi issizliyi içǝrsindǝ yas 

bağladı. 
Sularında qızlarımız sürüklǝnǝn 

nǝhirlǝrin 
Mǝrsiyǝlǝr oxur kimi axışıyla qan 

ağladı!

Bu gün burda böyük Sultan 
Muradların mǝşhǝdlǝri,

Fatehlǝrin bǝldǝlǝri, Sǝlimlǝrin 
mǝbǝdlǝri,

Serblilǝrin, Helenlǝrin,
Bolqarların ayaqları altlarında 

inlǝmǝkdǝ,
Qanımızı içǝnlǝrin 
Gecǝ-gündüz vǝhşi, quduz sǝslǝrini 

dinlǝmǝkdǝ. 
Artıq şimdi bu ellǝrdǝ türkün adı 

anılmayır,
Onun haqqı, sǝltǝnǝti vǝ tarixi 

tanılmayır. 

Zira bizim xaqanımız bir sǝmavi 
hökmdardır, 

Üç qǝrndir taxtlar quran
Cahangirlǝr qılıncından, ruhanilǝr 

ǝsasından,
Hǝr bir şeydǝn daha böyük nüfuz, 
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qüvvǝt onda vardır. 
Altaylarda, Qafqazlarda türk diliylǝ 

qonuşanlar
Onu Turan ellǝrinin öz sultanı 

tanıyorlar,
Kap burnundan Çinǝ qǝdǝr 

milyonlarca müslümanlar
Onun hǝr bir fǝrmanına Quran kimi 

qanıyorlar. 
Ondan başqa hǝrislǝrin göz tikdiyi hǝr  

gözǝl yer,
Rixtimlǝri gǝmilǝrlǝ dolu olan 

Fenikǝlǝr, 
Əl-Cǝzirǝ anbarları, 
Ninivyǝnin gül vǝ zanbaq bağçaları bu 

gün onun,
Şǝrqi Roma hasarları,
Fǝlǝstinin gümüş qaplı mǝbǝdlǝri 

bütün onun,
Ərzin altun anaxtarı bu gün onun 

ǝlindǝdir,
İstiqbalın bǝklǝnilǝn bǝxti onun 

dilindǝdir.  
Bu düşmǝnlǝr istǝyir ki, bu xaqanlıq 

söndürülsün,
Onun uca xilafǝti,
Adlı-şanlı sǝltǝnǝti, geniş, zǝngin 

mǝmlǝkǝti
Qǝrbin bǝxtsiz Əmǝvilǝr dövlǝtinǝ 

döndürülsün. 
Abdullahı Qırnatada döyündürǝn 

mǝlun ölüm
Ərtoğrulun nǝslinǝ dǝ qadın kimi saç 

yoldursun,
Əndǝlüsün alovuyla şǝhrayinlǝr yapan 

zülüm
Türk elinin xǝrabǝsi üstünǝ dǝ kül 

doldursun. 
Ta ki, onlar hindu, moğol, ǝrǝb vǝ türk 

yirmi irqǝ,
İpǝk, fağfur, sǝdǝf, yaqut torpaqları 

zǝngin Şǝrqǝ

Bir qüvvǝtdǝn qorxmaqsızın 
Qırbaclarla, dǝmirlǝrlǝ, atǝşlǝrlǝ zülm 

etsinlǝr
Vǝ bu ǝsri Sezarların 
Konsulları ilah olan zamanına 

bǝnzǝtsinlǝr. 
Ah, o zaman bizlǝr üçün nǝ hökumǝt, 

nǝ milliyyǝt,
Dini, irqi, hürriyyǝti unutduran bir 

müsibǝt!

* * * 

Ey vǝtǝnin canlı bahar çiçǝklǝri,
Ey Şǝrqin saf eşqlǝr duyan mǝlǝklǝri,
Ey ilahi bǝldǝlǝrin 
Bakirlǝri, gǝlinlǝri ağlamayın, 
Göz yaşıyla qǝlbimizin 
Şu sızlayan yarasını dağlamayın. 

O millǝtlǝr ağlasın ki, erkǝklǝri,
Qadınları vǝtǝn üçün hissizdirlǝr.
Şairlǝrin, zǝnginlǝrin yürǝklǝri 
Qüvvǝt, altun vermǝk üçün xǝsisdirlǝr. 

Yurdun böylǝ fǝlakǝtli günlǝrindǝ,
Onun yayla, köy, qǝsǝbǝ – hǝr yerindǝ
Hǝr qǝhrǝman dǝliqanlı
Ən sevgili vücudlardan uzaqlaşır,
Hǝr gǝnc zövcǝ, hǝr nişanlı
Bir qız qardaş qǝlbi kimi duyğu daşır. 

Bizim bu gün gördüyümüz hür 
millǝtlǝr 

O fǝdakar ciftlǝrin yadigarı,
Gözümüzü qamaşdıran sǝadǝtlǝr
Mǝşǝqqǝtli zamanların bǝrgüzarı. 

Ağlamayın! Türk qızları 
Zǝfǝrlǝrǝ yollar açar, 
Bozqırların yıldızları 
Karvanlara nurlar saçar. 

Sonu var 
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İQTİSADİYYAT

II
Yeni vətənimizdə yeni məktəb

Yeni vətənimizin iqtisadi cəhətləri-
nin təmini, yeni məktəb əsasından
asılıdır. Böylǝ məktəblər bir çocuqlar-
dan ötrü olmamalıdır. 

Bizim cəmiyyətlər də böylǝ mək-
təblər kimi, üzvləri arasında müəllim-
lik yapmalı, həyati-iqtisadiyyəni [iqtisa-
di həyatı] xalq arasında nəşr və təbliğ
etməlidir. 

Biz filcümlə [hamımız] əski Rusiya
məktəblərində tərbiyə və təhsil gör-
düyümüzdən naşi, gələcək məktəblə-
rimizin də işbu nizam üzrə tərtib tap-
masına təbii olaraq çalışacağız. Fəqət
əski məktəbin yeni vətənimiz üçün fə-
nalıqdan başqa bir şey gətirməyəcə-
yinə əminiz. 

Məktəb məktəblilərdə gözü açıq-
lıq, həyatı görmək artırmalıdır. Həyati-
iqtisadiyyə isə bundan ötrü ən geniş
bir zəmidir. Bütün kürreyi-ərz fəqət bu
məsələ ilə uğraşır. Binaileyh [ona görǝ]
məktəbli daimül-övqat [hər zaman]
yeni-yeni macəralar qarşısında olacaq,
yeni-yeni məsələlər görəcəkdir. Mütə-
əllim [tələbələr] gündən-günə məlu-
mat almaqla tərəqqi etməyə müvəf-
fəq olacaqdır. 

Əski məktəb bizə nə vermiş əcǝba? 
Heyif olsun, təəssüflə məktəbdən

heç bir şey almadığımızı etiraf edəcə-
yiz. 

Biz məktəbdən quru sözdən başqa

bir şey alammadıq. Tarix oxuduq, in-
sanları tanımadıq; coğrafiya təhsil et-
dik, ölkələri bilmədik; bir çox lisan
sərfi [dil qayda-qanunları] əzbərlədik,
dilsiz qaldıq. 

İştə əski məktəb[in] bizə vermiş
[olduğu] səmərələr... 

Böylǝliklǝ, əski Rusiya edadiyyəsi
(gimnaziya, realnı və qeyri) bitirən bir
tələbə “Həyata daxil oldum” deyə
meydana çıxırdı. Fəqət bu tələbədə nə
görən göz, nə eşidən qulaq, nə də hiss
edən ǝsǝb bulunurdu. Etiraf edəlim,
danmayalım, Rusiya edadiyyəsindən
çıxdıqda biz həyatı bilməmək başqa,
kim olduğumuzu belə bilmirdik. Hal-
hazırda bilirizmi əcǝba? 

Təəssüflər olsun! Gözəl, qızıldan
qiymətli vaxtlarımızı, şəbabətimizi
[gəncliyimizi] məktəbxana deyil, cahil-
xanalarda keçirmişiz. Məktəb məktəb-
liyə həyata nəzəriyyat, insanlarla müa-
milə, təbiətlə mübarizə öyrətməlidir.
Əvəzində isə biz nə aldıq əcǝba? Latın
kəlimələri, siyahı yazmaq, beşi altı ilə
cəm etmək. İştə bu! 

Həyat isə bambaşqa bir məcrada
axır, bambaşqa bir surətdədir.

Məktəb, həyat olmalıdır. Həyatdan
qeyri məktəb, məktəb adlandırılma-
malıdır. Götürəlim bir edadiyyəni bitir-
miş tələbəni.  Bu “elmli” zat, zavoda
daxil olduqda taraq-turuqdan başqa
səs eşidəmməz, zor gövdəli mühərrik
makinadan başqa bir şey görəmməz.
Halbuki zavodda başqa səslər də var,
başqa şeylər də görmək mümkündür.
Makinanın bir taraq-turuqqu bir növ
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həyatı təbliğ edir. Makinanın bir qolu,
ya bir yayı bir növ zəhməti göstərir.
Bizim tələbə isə zavodu seyr edər,
edər də çıxıb gedər. Zavoddan isə heç
bir şey aparammaz söyləyir. Bəs mək-
təb nə imiş? 

Yeni vətənimizi məmləkət halına
salmaqdan ötrü, millətimizi millətlər
sırasına daxil etməkdən ötrü, çəlik [po-
lad] mizaclı, dəniz kirdarlı [taqǝtli] qüv-
vələr istənilir. Heyiflər olsun ki, əski
məktəblərimiz, əski zǝmanə insanları
qurumuş mumyalar buraxır, istiqbalı-
n[ı], təbiəti qovğa meydanı, məqsədi-
amal təriqi [yolu] ədd edən [sayan]
qəhrəmanlar çıxarmağa qadir deyildir.

Əvǝt! Əski məktəb, həqiqətən, əs-
kidir. İşbu məktəb tədrisatı hali-hazirə
həyatına [hazırkı dövrün hǝyatına] tət-
biq ediləmməz. Məktəb mütəəllimin
bir məktəb həyatı deyil, ev həyatı və
cəmiyyətlərdə keçirdiyi həyatı heç
vaxt nəzəri-etibara almamış, bundan
dolayı bir çox fəna nəticələr görülmək-
dədir. Böylə məktəbdən çıxmış tələbə
arxadaşlarını, bəzən ana-atasını belə
bəyənmir. Bunlarla cəmiyyətlərdə qo-
nuşmanı özünə ar bilir. Nə üçün? Ba-
basının əlbisəsi köhnə, anasının çadǝri
[örtüyü] ipək deyildir, arxadaşı şapka
deyil, papaqlıdır. Bunu bizə tərbiyəmiz
verməmiş, Nikolaylar bağışlamamışlar.
Məktəblərimizdən qalmış irsdir. 

Həyata çıxmış (!) məktəbli, xüsusi
bir müvəffəqiyyətsizlikdən dolayı hə-
yatdan bilmərrə məyus olur, əsəblənir,
bir çox xəyalata düşür. Məktəbimiz
sağlam insan əvəzində xəstə, əsəbiül-

mizac, işə yaramaz bir şey  buraxır. 
Axır vaxtlarda məktəblər xüsusi bir

şəkil almışdır ki, indiyə kimi davam et-
məkdədir. Məktəb xüsusi bir emalat-
xana olmuş ki, “kağız” sahibi mühən-
dislər, doktorlar, nə bilim nələr-nələr
kimi məzunlar hazırlayır. Müəllim xü-
susi bir avtomat qramafondur ki, mü-
əyyən bir mahnını oxumağa qadirdir.
Müəllimlik vəzifəsi bir sənət şəklini
almış. Böylǝ müəllim tərbiyəsi sayə-
sində də təkmil tapmış bir məzun yeni
bir avtomat kimi tələqqi [qǝbul] edilə-
cəkdir. Həqiqətən, böylǝ də görülür.
Hal-hazırda bir doktor bulmazsan ki,
elmi sayəsində, təcrübəsi nǝticəsində
elmi bir əsər yazsın. Ya bir mühəndis
görməzsən ki, yeni bir makina icad et-
sin. Müsəlman doktoru kabinəçilik,
müsəlman mühəndis qulluqçuluq edir.
Çürütdüyü canı əvəzində, xəstə burax-
dığı əsəbləri əvəzində bir parça əkmək
almışdır. İştǝ, hansı sipǝhsalar [sǝrkǝr-
dǝ] isə demiş: “Mənim ordumu düş-
mən ordusu deyil, düşmən müəllim-
ləri münhəzim [mǝğlub] etmişdir.” 

Mən nə mühəndisi, nə doktoru
müttəhim etmirəm. Məqsədim fəqət
məktəbimizin yaramaz olduğunu gös-
tərməkdir. 

Xülǝfayi-Bəni-Abbasiyyə zamanın-
da bir şeyx, məxdumuna [oğluna] mən-
tiqdən dərs verirdi. Elmi bitirdikdən
sonra bir gün oğlundan sorar: “Oğlum,
bazarda nə gördün?” “Heç şey görmə-
dim” deyə cavab verir. Qoca baba ye-
nidən məxdumuna məntiq dərsi ver-
məyə başlar. Yenə itmama yetirdikdən



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

235

I cild 

235

[tamamladıqdan] sonra, yenə sorar. Ye-
nə də öylə bir cavab alar. Üçüncü də-
fədən sonra oğlundan “Bazarda nə
gördün” deyə sorduqda, oğlu “Gör-
düklərim ya feil, ya təsəvvür” deyə ca-
vab verir. Atası fəqət bundan sonra
oğluna başqa elm tədrisinə şüru edər
[başlayar]. 

İştə, elmi oxumaq üçün deyil, hə-
yata tətbiqdən ötrü təhsil etməlidir.
Bizim məktəb müəllimlərimiz isə böy-
lǝ deyildir. Biz elmi fəqət məktəbdən
kağız almaq üçün oxuduq. Müəllimlə-
rimiz bizə elmi fəqət elm öyrətmək
deyil, başqa məqsədlə oxutmuşlar. Bu
da məktəb məsələsinin təəssüf edilə-
cək bir cəhətidir. 

Bir dəfə sinemada Afrikanı göstə-
rirdilər. Buranın qumsalları, növbənöv
heyvanatı, nəbatatı canlı olaraq gö-
züm bərabərində idilər. Mən həqiqə-
tən sevinirdim. Tam bir sənə coğrafi-
yada oxuduğum Afrikadan o qədər
məlumat almamışdım ki, on dəqiqəlik
həqiqətdən o qədər məlumat aldım.
İştə, həqiqi məktəb bundan ibarət ol-
malıdır. 

Unutmayalım ki, yeni vətənimiz hə-
yatı layiqincə düşünən, həyata yarar
yeni qüvvələrə möhtacdır. Möhtacdır.
Yenə də möhtacdır... Əfəndilərim, bü-
tün başqa məsələləri ikinci sıraya bu-
raxıb, məktəb məsələsini birinci olaraq
həll etməlidir. Məktəb, məktəb, yenə
də məktəb!

Hər bir millətdə zǝmanə iqtizası
mövcibincə [zǝmanǝnin ehtiyaclarına uy-
ğun] bir cərəyan olur. (Qüruni-vüstada-

kı [Orta əsrlərdəki] din cərəyanı.) Zǝma-
nəmizin də cərəyanı iqtisadi məsələ-
lərdir. Bundan ötrü də məktəb lazım-
dır. Məktəbsiz nə vətənimizə sahib
olarıq, nə də ki, millətimiz millətlər sı-
rasına keçər. Məktəbimiz də fəqət hə-
yat məktəbi olmalıdır. 

Bugünkü Amerikanı götürünüz. Bu-
ra məktəbləri mütəəlliminə [tələbələ-
rə] həyat öyrədir, zəhmətə məhəbbət
artırır. Buranın köy [kənd] məktəblərin-
də çocuqlara ziraət və fəllahət [ǝkinçi-
lik vǝ kǝndlilik] dərsləri oxudulur. Həya-
ta da tətbiq etdirilir. Bu gün Amerika
köy məktəbində təhsil edən bir çocuq;
qoca, təcrübəli bir bağban kimi ağac
əkər, qələm vurar, çubuq peyvənd edər.
Bura məktəbində dərs oxuyan bir qız,
inək sağar, toyuq cücəsi bəslər və qey-
ri... Bizim məktəbli çocuqlar da yapar-
larmı əcǝba? Müəllimlərimiz yapammaz!

... məktəbində təhsil etdiyim vaxt
“təcrübəli” bir müəllim cǝbbəxana
şəklindəki bir laboratoriyadakı maki-
naların heç birindən bizə barmaq qə-
dər məlumat vermədi. Məktəbi bitir-
dik, o elmdən də imtahan verdik. 

Amerikadakı çocuqlar kitabxanaları
insanı təəccübləndirir. 6-7 sinnindəki
[yaşındakı] məktəblilər bu kitabxana-
larda ora-bura soxulur, kitablar bulub
oxuyur. 

Böyüklərdən ötrü belə Amerikada
adi kitabxanalardan başqa, səyyar ki-
tabxana mövcuddur ki, bir ölkədən o
biri ölkəyə kitablar göndərir. Bu da cə-
miyyətlərdəki məktəblərin bir növü-
dür. 
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Bu gün Bakı əhvalına bir nəzər sa-
lalım. Bir bu qədər zavodlara malik bir
islam ölkəsində səna’ət [sǝnaye], “tex-
nika” nə haldadır? 

Zavodlar gurhagur işləyir, müsəl-
man çocuqları isə səfil-sərgərdan al-
ma, armut satır, küçələrdə dilənir.
İnsaf ediniz. Bu zavodlar məktəb de-
yilmi əcǝba? Bu millət yavrularını bir
qarın çörək, bir dəst əlbisəyǝ bu za-
vodlara alıb, atilərini [gǝlǝcǝklǝrini] tə-
min etməklə sǝkkiz qat mənfəət edǝ-
cǝyiz: çocuq səfil olmaz, elmli olar, sə-
nətli olar, bir qəpik də artıq xərc ol-
maz, zira ki, çocuq çalışır. 

Nə isə, yeni vətənimizə yeni mək-
təb lazımdır. Yeni məktəbsiz vətənimiz
xaraba qalmağa məhkumdur. Yeni
məktəblər də dirilər məktəbi olmalı-
dır. Əski məktəblər ölülər məktəbidir.

Tələbə: Ayn. Əbdül

TERSK-DAĞISTAN İTTİHADI 
[BİRLİYİ]

Tersk Cümhuriyyətinin Xalq Komis-
sarlar Şurasının binagüzarlığı [sǝrǝnca-
mı] ilə Ərzaq kommisarı [naziri] bun-
ların Qafqaziya millətlərinin cümhuri
hökumətinin Tiflisdə olan üzvü və
İnquş Milli Şurasının sədri Cabaqır ilə
müzakiratda bulunmaqdan ötrü Tiflisə
gəlmişdir. Ələlümdə [birinci növbǝdǝ]
Tersk Xalq Şurasının bolşevik məram-
naməsindən imtina etməsi məsələsi,

Tersk-Dağıstan nahiyəsinin müstəqil
elan edilməsi və Tersk nahiyələrinin
rus əhalisi ilə Qafqaziya Dağıstanlılar
İttifaqının cümhuriyyətə malik olma-
ları məsələsi müzakirə edilmişdir. İn-
quş Milli Şurasının Sədri Cabaqır ilə
Butırin arasında büsbütün saziş hüsula
gəlmişdir. Tersk-Dağıstan nahiyəsi si-
yasətdə təzə əsasların feilən icraya qo-
yulması üçün bu yaxın vaxtlarda hər
iki nahiyə millətlərinin ictiması dəvət
edilməsi [iclasının çağırılması] təsəvvür
olunmaqdadır. Bu qərar üzrə, Tersk-
Dağıstan nahiyəsində sülh təriqi [yolu]
ilə bolşevizmin təsviyyə edilməsi [ara-
dan qaldırılması] və Şimali Qafqaziya
Cümhuriyyəti başlanması qarşısında
bulunuruz. 

TEATRO VƏ MUSİQİ

Bu günlərdə Hacıbəyov Qardaşları
Müdiriyyəti, Bakıda olan türk artist-
lərindən mürəkkəb qüvvətli bir dəstə
təşkil etməkdən ötrü hal-hazırda Ba-
kıda yaşayan artistləri dəvət etmiş. Bu
məsələ artistlərlə bərabər ətraflıca
müzakirə edildikdən sonra, aşağıdakı
qərar üzrə mükəmməl bir drama, ope-
ra və operetta dəstəsi təşkil edilmişdir.
Aşuradan sonra həmin dəstə tərəfin-
dən Mailov qardaşları teatrosunda
tamaşalar göstərilməyə başlanacaq-
dır. Bu sənə keçmişlərə nisbət teatro
işlərini müntəzəm bir hala salmaqdan
ötrü istedadi-qabiliyyətə malik olan
artistlər dəvət edilmişdir. Məzkur [adı
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çǝkilǝn] dəstəyə dəvət edilən artistlər
bunlardır: 

1) Hacıağa Abbaszadə, 
2) Əhməd Ağdamlı, 
3) Cəlil Bağdadlı, 
4) Hüseyn Ərəbli (rejissor), 
5) Abbas Şərifzadə (rejissor), 
6) Hüseyinqulu Sarablı, 
7) Mirzə Muxtar Məhəmmǝdzadə, 
8) Mirzǝağa Əlizadə, 
9) Sidqi Ruhulla (Molla oğlu), 
10) Ələkbər Hüseynzadə, 
11) Əbülhüseyn Anaplı, 
12) Rza Darablı, 
13) 
14) Məhəmmədəli Qaibzadə, 
15) Mirmahmud Kazımi, 
16) Xəlil Hüseynzadə, 
17) Məhəmmədtağı Bağırzadə, 
18) İbrahim Atakişizadə, 
19) Bağır Cabbarzadə, 
20) Yunis Nərimanzadə, 
21) Mim. Ayn. Sidqi (suflyor), 
22) Hacıbaba Şərifzadə, 
23) Rüstəm Kazımzadə, 
24) Cəmil bəy Qarabaği. 
Xanımlar: 
25) Yeva Olenskaya, 
26) Məğfurə xanım, 
27) Münəvvər xanım, 
28) Mina xanım.
Müdiriyyətin qərardadına görə,

bundan böylǝ həftədə üç gün məzkur
dəstə tərəfindən növbə ilə olaraq dra-
ma, komediya, opera və operetta ta-
maşaları göstəriləcəkdir. Müdiriyyət
artistləri Azərbaycan Hökuməti ilə
qonşu cümhuriyyətlərin başqa şəhər-

lərində tamaşalar verməkdən ötrü bə-
zən “turne”yə çıxacaqlardır. Həmin
dəstədə iştirak edən artistlər müdiriy-
yət tərəfindən xüsusi vəsiqəyə malik-
dirlər. Artistlər gələcək tamaşalar
üçün hazırlanmaqdadırlar. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Generallar məhkəmə qarşısında
Rostovdan Tiflisə gəlmiş bir zabitin

dediyinə görə, bu günlərdə xalq məh-
kəməsində sabiq Qafqaziya nahiyəsi
ərkanının rəisi general Bolxovitinov və
4 nəfər qeyri generallar mühakimə
edilmişlərdir. Bunlar cəbhəni boşaldıb,
hökumət bolşeviklər əlinə keçdikdən
sonra onların idarələrində işləyib, öz
bilik və təcrübələrilə bolşeviklərə mü-
avinət [yardım] etməkdə və bununla
da Rusiya Hökumətinin məhv olması-
na səbəb olmaqda müttəhim edilmiş-
lərdir. 

Xalq məhkəməsi generalları güllǝ-
baran edilməklə edam cəzasına məh-
kum etmişdir. Məhkəmənin qətnamə-
sini general Alekseyevə göndərdikdə,
Alekseyev edam cəzası əvəzinə gene-
ralları 10 il kürək cəzasına təbdil et-
mişdir [dǝyişdirmişdir]. Hal-hazırda bu
generallar həbsxanadadırlar. 

Sızran Hökuməti
Sızranda yeni hökumət təşkilatını

“Əxbar” qəzetəsi xəbər verir. Avksent-
yev, Volski, Oqanovski, Çaykovski və
general Boldırev hökumətə daxil ol-
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muşlar. Bunlardan üç nəfəri inqilabçı,
bir nəfəri Rusiyanın İadəsi firqəsinə və
bir nəfəri də Xalq Sosialisti firqəsinə
mənsubdurlar. 

Almaniyanın yeni kansleri 
Məlum olduğu üzrə Almaniyadakı

böhrandan sonra yeni kanslerliyə Prins
Maks [Badenski] təyin edilmişdir. Yeni
kansler barəsində “D. N.” qəzetəsi yazır
ki, bu zat öz kamalı ilə əskidən məşhur-
dur. “S. D.” qəzetəsi deyir ki, Prins Maks
həyati-siyasiyyədə yeni əqidələr, yeni
əsaslar tərəfdarıdır. 

İsveçrə mətbuatı da Prins Maks ba-
rəsində bir çox məqalələr yazmışdır.
“T.” qəzetəsi yazır: “Almaniyanın yox
olmamasını istəyən zat, millət səsinin
hökumətdə eşidilməsini layiqli ədd
[hesab] edən zat, Almaniyadakı yeni
nizamı təbrik etməlidir.”  

Romanya mətbuatı Bolqariya haq-
qında

Romanya mətbuatı bu axır vaxtda,
Bolqariyanın son vəziyyəti barəsində
qələm yürüdərək Bükreşdə [Buxarest-
də] çıxan hökumət qəzetəsi “Malino-
vun işi” ünvanlı məqaləsində yazır ki,
“Davadan yorulmaq heç də Malino-
vun təşəbbüsünü müdafiə etmǝyir. Al-
man və Avstriya qoşunlarının Sofiyaya
sürətlə girmələri göstərir ki, Bolqariya
paytaxtında iğtişaş başlanılmasına
Vyana və Berlində inanırmışlar. Bolqa-
riya məmləkətinin müharibə meyda-
nına dönəcəyini gözləməlidirlər. Biz
onların siyasətini müdafiə və müttə-

him etməyiriz.” 
Özgə qəzetələrin yazdığına görə,

Bolqariya hadisatı mühim nəticəlǝr
verməyəcəkdir. Romanyanın iki il mü-
haribə imtahanı bolqarları bu iqdam-
dan [tǝşǝbbüsdǝn] saxlayacaqdır. 

Fransada rus qoşunları
Fransadan İsveçrəyə, oradan da

bolşevik heyəti vasitəsi ilə Rusiyaya
qaçmış sabiq rus saldatı Kolesnikov,
Fransadakı rus qoşunları barəsində
atidəki [aşağıdakı] məlumatı Moskva
qəzetələrində nəşr etmişdir:

Rus saldatları arasında bolşevizm
cərəyanı Rusiya və Fransa hökumətləri
tərəfindən dayandırıldı. Keçən il iyul
ayında saldatları Lekartenə köçürdük-
də, bunların arasında iğtişaş baş verdi.
Dörd alaydan ancaq dörd min nəfərə
yaxın zabit və əsgər Müvəqqəti Höku-
mətə tərəfdar çıxdı. Fransa süvari və
batareyası vasitəsi ilə onlar iğtişaşçıları
üç gün mühasirəyə aldılar. Bolşeviklər
ərzaq yoxluğundan və çoxlu tələfat
verdiyindən naşi, təslim olub 50 nəfə-
rə kimi nümayəndə və 300 nəfərədək
saldat məhbus edildilər. Məhbuslar və
axırda soldatlar, həpsi İl-d’Eks cəzirə-
sinə [adasına] göndərilib, xahiş edən-
lərə [istǝyǝnlǝrǝ] gündə üç frank muzd
ilə meşədə ağac kəsdirirdilər. 8 minə
kimi saldatlar işləməkdən imtina edib
Afrikaya göndərildi. Yerdə qalanlar isə
Kolesnikovla bərabər İsveçrə sərhədi-
nə göndərilib, meşələrdə işlədilirmiş-
lər. Kolesnikov buradan Rusiyaya qaç-
mağa müvəffəq olmuşdur.
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saat dəqiqə saat dəqiqə
Bakı

Hacıqabul

Yevlax

Gəncə

Ağstafa

Tiflis

-

11

5

8

11

3

-

22
axşam

35
sabah

3
sabah

15
günüz

56
günüz

7

11

6

8

11

-

7
axşam

57
axşam

sabah 
23

sabah 
23

günüz
-

saat dəqiqə saat dəqiqə
Tiflis

Ağstafa

Gəncə

Yevlax

Hacıqabul

Bakı

-

4

7

9

3

7

-

22
günüz

34
axşam

44
sabah

24
günüz

36
axşam

11

4

7

2

3

-

10
axşam

47
axşam

59
axşam 

4
sabah 

39
günüz

-

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

Qatar nömrə 3
gəlir                    çıxır

Qatar nömrə 4
gəlir                    çıxır
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HÖKUMƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ

Mərkəz Komandanlığı – “Avropa”
mehmanxanasında.

Daxiliyyə Nəzarəti ilə Ticarət və
Sənaət [Sənaye] Nəzarəti, Rotşildin
evindən dəniz kənarında Babayevin
evinə nəql edilmişdir. 

Ərazi nazirinin dəftərxanası, Ərazi
və Dövlət Əmlakının İdarəsi, Vodovoz-
nı küçədə Mitrofanovun səkkiz nöm-
rəli evindədir.

Xariciyyə nazirinin dəftərxanası –
“Metropol”, 28 və 29 nömrəli otaqlar.

Nəzarət İşləri İdarəsi dəftərxanası:
“Metropol”, 30, 31 və 32 nömrəli
otaqlar. 

Heyəti-Vükəla Rəisi [Baş Nazir] –
“Metropol”, nömrə 33.

Ərzaq Nəzarəti – “Metropol”, 34 və
35 nömrəli otaqlar.

Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabi-
tǝ] naziri müavini – “Metropol”, nöm-
rə 38.

Ədliyyə Nəzarəti – “Metropol”,
nömrə 40, 41, 42.

Hərbiyyə Nəzarəti – “Metropol”, 43.
Hökumət Kontrolu dəftərxanası –

“Metropol”, nömrə 44 və 45.
Maliyyə Nəzarəti – “Metropol”, 49

və 50.
Hifzüssihhə Nəzarəti [Səhiyyə Nazir-

liyi] – Bolşoy Morskoy küçədə, Totovun
ünas [qızlar] gimnaziyası.

Ümuri-Xeyriyyə vǝ Nafiə Nəzarəti
[Sosial Təminat Nazirliyi] – “Metropol”,
nömrə 56 və 57.

Azərbaycan Dəmiryolu İdarəsi elan
edir ki, bu ilin 4 təşrini-əvvəl[in]də Bakı ilə
Tiflis şəhərləri arasında 3 və 4 nömrǝli
qatarlar bu qərarla hərəkət edəcəklər:

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Azərbaycan Cümhuriyyəti 
Dairəsindən...

səh. 226. “gerbovoy”: rəsmi sənədlərə
yapışdırılan və xüsusi vergi ödənişini gös-
tərən marka.

“kanselyarski”: dəftərxana vergisi əvə-
zində işlədilən marka.

Elan
sǝh. 225. “Sovet syezd”: Bakı Neft Sǝna-

yeçilǝri Qurultayı Şurası nǝzǝrdǝ tutulur.

Türk duyğuları:
Artıq oyan

sǝh. 230. “Tǝmmuz 334”: burada il,
rumi təqvimlə (1334-cü il) verilmişdir. Mi-
ladi təqvimlə 1918-ci ilə uyğundur. Qə-
zetdə “334” yerinə səhvən “224” get-
mişdir.  

“Zǝfǝr yolunda: Ordunun dastanı” 
şeiri üçün (sǝh. 230-232) lüğǝt

vaqur: mǝğrur
pınar: bulaq
seyhǝ: çığırtı
issizlik: kimsǝsizlik, tǝnhalıq
mǝşhǝd: şǝhadǝt yeri; kiminsǝ şǝhid

oluduğu, yaxud şǝhidin dǝfn edildiyi yer
rixtim: sahil; liman
şǝhrayin: şǝnlik 

Zǝfǝr Yolunda: Ordunun dastanı 
sǝh. 231 “Bu dövlǝtin xǝrtǝsini dǝyiş-

dirǝn Navarinlǝr”: Güman ki, 1768-1774-
cü illǝr Osmanlı-Rusiya müharibǝsinin
gedişindǝ, 1770-cildǝ baş tutan Navarin
döyüşü vǝ 1827-ci ildǝ Türkiyǝ donanması
ilǝ Rusiya, İngiltǝrǝ vǝ Fransanın birlǝşmiş
donanma gücü arasında baş tutan Navarin

dǝniz döyüşü nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 
“Petro ilǝ Katerinin...”: Rusiya impera-

toru I Pyotr vǝ Rusiya imperatriçası II Ye-
katerina nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Osman, Babur ellǝrini soyanların mil-
lǝtlǝri”: Osmanlı imperiyasının banisi I Os-
man vǝ Böyük Moğol imperiyasının banisi
Babur nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Bu gün burada böyük Sultan Murad-
ların mǝşhǝdlǝri”: Osmanlı sultanı I Murad
nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

“Fatehlǝrin bǝldǝlǝri, Sǝlimlǝrin mǝ-
bǝdlǝri”: Osmanlı sultanları II Mehmed
(Fateh) vǝ I Sǝlim (Yavuz) nǝzǝrdǝ tutul-
muşdur. 

sǝh. 232. “Əl-Cǝzirǝ anbarları”: Suda-
nın ǝyalǝti olan Əl-Cǝzirǝ nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Qǝrbin bǝxtsiz Əmǝvilǝr dövlǝtinǝ”:
Əndülüs Əmǝvi dövlǝti nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Ərtoğrulun nǝslinǝ dǝ qadın kimi saç
yoldursun”: Osmanlı dövlǝtinin banisi I Os-
manın atası Ərtoğrul Qazi nǝzǝrdǝ tutulur. 

İqtisadiyyat 
sǝh. 234. “Xüləfayi-Bəni-Abbasiyə”:

Abbasi xəlifələri nəzərdə tutulur.
sǝh. 235. “... məktəbində təhsil et-

diyim vaxt”: qəzetdə məktəbin adı boş bu-
raxılmışdır.

sǝh. 236. “Tǝlǝbǝ: Ayn. Əbdül”: bu
imza Əbdül Əbdülova mǝxsusdur. 

Tersk-Dağıstan ittihadı
sǝh. 236. “Qafqaziya millǝtlǝrinin

cümhuri hökumǝti”: Dağlılar Respublikası
Hökumǝti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Teatro vǝ musiqi 
sǝh. 237. Aktyorların “Azǝrbaycan”

qǝzetindǝki siyahısında 13-cü yer boş
saxlanmışdır. Bu yerdǝ Əhmǝd Anatollu-
nun adı olmalıdır.  

240
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Xarici xǝbǝrlǝr: 
Sızran Hökumǝti 

sǝh. 238. “Bunlardan üç nǝfǝri inqi-
labçı, bir nǝfǝri Rusiyanın İadǝsi firqǝsinǝ
vǝ bir nǝfǝri dǝ Xalq Sosialisti firqǝsinǝ
mǝnsubdurlar.”: ardıcıllıqla, Sosialist İnqi-
labçılar Partiyası, Rusiyanın Dirçǝlişi İtti-
faqı vǝ Xalqçı Sosialistlǝr Partiyası nǝzǝrdǝ
tutulur. 

Hökumǝt müǝssisǝlǝri 
sǝh. 239. “Daxiliyyǝ Nǝzarǝti ilǝ Tica-

rǝt vǝ Sǝnaǝt Nǝzarǝti…”: “Sǝnaǝt” yerinǝ
qǝzetdǝ sǝhvǝn “Nafiǝ” getmişdir. 

241
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“Azərbaycan” qəzetinin 16-cı nömrəsinin 1-ci səhifəsi
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İXTAR 
[XƏBƏRDARLIQ]

1. Azərbaycan Hökumətinin qərarı möv-
cibincə [qǝrarına ǝsasǝn], yarın aşura olmaq
münasibəti ilə ümuma tətil elan edilir. 

2. Bu gün tasua, sabah aşura və altdakı
gün isə cümə günü olmaq münasibəti ilə
qəzetəmizin 18-ci nömrəsi yekşənbə [ba-
zar] günü çıxacağı elan olunur. 

İdarə

ORDU KOMANDANI 
PAŞA HƏZRƏTLƏRİ XÜSUSİ

ZİYARƏTLƏRİ 

Sabah saat 10-dan 12-yə qədər müd-
dət zərfində məqami-rəsmiyyələrində qə-
bul edəcəklərdir. Ziyarət edəcək zəvatın
[şǝxslǝrin] ziyarətdən bir gün müqəddəm
[ǝvvǝl] Ordu Komandanlığı yavərinə məlu-
mat vermələri rica olunur. 

Ordu Ərkani-Hərbiyyə 
[Baş Qǝrargah] Rəyasəti 

ELANİ-RƏSMİ

I
1) Şamaxı, Quba və ətrafı musəvi [yǝ-

hudi] əhalisindən fərar surəti ilə Bakıya il-
tica edən bilcümlə musəvi ailələr, nəhayət
beş gün zərfində Bakını tərkə məcbur-
durlar. 

2) Zikr edilən müddət zərfində çıxma-
yanlar, bittövqif [hǝbs edilǝrǝk] Azərbaycan
hüdudu xaricinə çıxarılacaqlardır. 

3) İşbu əmr tarixi-elanından [elan edil-
diyi tarixdən] etibarən üç gün Bakıda mün-
təşir [nǝşr olunan] bilümum [bütün] qəzetə-
lərlə nəşr ediləcəkdir [yayılacaqdır]. 

II
1) Qadın, erkək bülcümlə erməni əha-

lisinin Tiflis, İrəvan və sair məmaliki-xari-
ciyyəyə əzimətlərinə [getmǝlǝrinǝ] Ordu
Komandanlığınca müsaidə edilmişdir. 

2) Əzimət edənlər səyahət vərəqələ-
rini Polis Müfəttişi-Ümumiliyindən alacaq-
lardır. 

3) İşbu əmr, tarixi-elanından etibarən
beş gün Bakıda müntəşir bilümum qəze-
tələrlə nəşr ediləcəkdir. 

Polis müfəttişi-ümumisi Bəhaəddin

Çǝrşǝnbǝ, 16 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 16

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 9 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 16 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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AZƏRBAYCAN DAİRƏSİNDƏN  
QEYRİ MƏMLƏKƏTLƏRƏ 
ÇIXARILAN ŞEYLƏR ÜÇÜN

MÜVƏQQƏTİ GÖMRÜK VERGİSİ

1) Hər cür taxıl; düyü, kartofel, no-
xud və lobidən başqa hər putuna 20
rublə;

2) Düyü 30 rublə;
3) Hər cür un və krupa 30 rublə;
4) Bişmiş çörək 40 rublə;
5) İnək, qoyun və qeyri heyvan piy-

ləri 20 rublə;
6) Hər cür pǝnir 20 rublǝ;
7) Yumurta (hər yüzünə) 10 rublə;
8) İnək və qoyun yağı (hər putuna)

20 rublə;
9) Kürü (ikra) hər putuna 100 rublə;
10) Tǝzə balıq hər putuna 5 rublə;
11) Hazırlanmış balıq (quru, duz-

lanmış və qeyrǝ [ilaxır]) 15 rublə;
12) Ev heyvanları (at, hər cür ev

heyvanları, xüsusi tedad edilənlərdən
başqa) hər rə’sinə [hǝr başa] 20 rublə;

13) Qaramal hər rə’sinə 20 rublə;
14) Qoyun hər rə’sinə 15 rublə;
15) Hǝr cür göyərti putuna 2 rublə;
16) Yaş meyvə putuna 2 rublə;
17) Hazırlanmış (quru və qeyri)

meyvələr putuna 5 rublə;
18) Hər cür qoz, şabalıd putuna 3

rublə;
19) Çay putuna 200 rublə;
20) Hər cür tǝnbəki putuna 40

rublə;
21) Papiros hər ədədinə 2 qəpik;
22) Qənd və bal hər putuna 100

rublə;
23) Araq, konyak (hər faizinə 40 qə-

pik aksizdən əlavə) butulkasına 2 rublə;

24) Şərab hər şüşəsinə 50 qəpik;
25) Hər vedrəsinə 4 manat 80 qə-

pik aksizdən əlavə xəfif və hər bir ved-
rəsinə 14 manat 40 qəpik sərt müs-
kiratın [spirtli içkilǝrin] boçkada olanla-
rının hər bir vedrəsinə 1 rublə;

26) Hər cür sirkə hər vedrəsinə 3
rublə;

27) Hər cür duz putuna 1 rublə;
28) Balıq yapışqanı putuna 100

rublə;
29) Mal buynuzu və dırnağı putuna

1 rublə;
30) Hər cür tük putuna 10 rublə;
31) Quş tükü putuna 10 rublə;
32) Tük balınclar və döşəklər pu-

tuna 5 rublə;
33) Mum putuna 20 rublə;
34) Hər cür şam putuna 80 rublə;
35) Hazırlan[ma]mış dəri (gön) pu-

tuna 10 rublə;
36) Hər cür hazırlanmış dəri (gön)

putuna 40 rublə;
37) Dəridən qayrılmış şeylər (çust-

dan başqa) putuna 120 rublə;
38) Çust putuna 40 [rublǝ]; 
39) Rezin (işlənmiş və ya işlənmə-

miş) putuna 100 rublə;
40) Zǝy putuna 10 rublə;
41) Hər cür sabun putuna 40 rublə;
42) Mis putuna 20 rublə;
43) Misdən hazırlanmış şeylər pu-

tuna 40 rublə;
44) Nal və mıx putuna 5 rublə;
45) İp (kəndir) putuna 5 rublə;
46) Kuporos putuna 20 rublə;
47) Yun putuna 20 rublə;
48) Yun parçalar putuna 100 rublə;
49) Papaqlıq dəri hər ədədinə 5

rublə;
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50) Pambıq toxumu hər putuna 10
rublə;

51) Təmizlənmǝmiş pambıq putu-
na 10 rublə;

52) Təmizlənmiş pambıq putuna
30 rublə;

53) Qaliçə [xalça] putuna 100 rublə;
54) Palaz ədədinə 25 rublə;
55) İpək parçalar putuna 100

rublə;
56) Saxsı hər min ədədinə 10

rublə;
57) Kibrit hər qutusuna 10 qəpik. 
Qeyd: 
1 – Burada adları zikr edilməyən

mallardan xaricə aparıldıqda, xaricdən
gətirilən mallardan ötrü təyin edilmiş
tarifələr qərarı ilə vergi alınır.

2 – Hər dəfə Ticarət və Səna’ət na-
zirinin icazəsi olmadığı halda hər cür
taxıl, un, bişmiş çörək, pambıq, yun,
ipək, hər cür ipək parçalar, hər cür
mə’dəni şeylər, diri və kəsilmiş heyvan
xaricə aparmaq qadağandır.  

3 – Qalan şeylərin xaricə aparılma-
sı üçün Mərkəzi Gömrükxana İdarəsi
namına verilən ərizələr mövcibincə
[ǝri-zǝlǝrǝ müvafiq şǝkildǝ] icazə
veriləcəkdir. 

4 – Xaricə aparmaq üçün icazə ve-
rilmiş və qadağan edilmiş şeylərdən
gömrük xərci vermədən hər adam ba-
şına bu qərarla xaricə aparmaq müm-
kündür: Hər adama 5 girvənkə çörək,
bir girvənkə pǝnir, 1/8 çay, bir girvən-
kə kürü (ikra), 10 girvənkə meyvə, 10
ədəd yumurta, şərab və qeyri içkilər
bir şüşə və ev şeylərindən ancaq ya-
nında lazım olan qədər. 

5 – İcazə almayıb xaricə mal apar-

maqda müttəhim edilənlərin malları
xəzinə mənfəətinə əllərindən alınıb,
apardığı malın gömrük vergisinin beş
qat qədəri cərimə alınır. İkinci dəfə bu
işdə müttəhim edilənlərin malları əllə-
rindən alınmaqdan başqa, apardığı
malların iki qat qiyməti alınıb, mal sa-
hibi isə altı aydan ziyadə [olmamaqla]
həbsə alınır. Bundan əlavə 50 verst
sərhəddən kənar edilir. Sərhədin bir
verstliyində yaşadığı halda bir ildən
altı il müddətinə qədər həbs edilir. 

6 – Sərnişinlər müttəhim edildikdə,
ancaq malları əllərindən alınmaqla
cəzalanırlar. 

7 – Xaricə mal aparmaq qanununu
pozanların işləri yaxında olan gömrük
idarəsinə göndərilir. Ancaq malları əl-
lərindən alınıb cərimə edilənlərin işləri
oradaca həll edilib, bundan əlavə cə-
zaya müstǝhǝq [layiq] olanların işi
məhkəmə idarələrinə göndərilir. 

8 – Həmin qərardad mövcibincə
alınan paralar, həmçinin tutulan mal-
lardan, vəsaiti-nəqliyyədən [nǝqliyyat
vasitǝlǝrindǝn] hasil olan məbləğdən
gömrük vergisi, malların nəql edilib
satışı məxarici, xəzinə vəkilinin zəh-
mət haqqı, məhkəmə məxarici və 30
faiz xəzinə nəfinə çıxıldıqdan sonra,
qalan hissəsi icazəsiz aparılan malları
axtarıb tutanlara bəxşiş veriləcəkdir. 

9 – Başqa ittifaqlarda [hallarda]
gömrük idarələri gizlin mal aparanlar
haqqında hal-hazırda davam edən qa-
nunlarla hərəkətdə bulunacaqlardır. 

Maliyyə naziri: 
Məhəmmədhəsən Hacınski 

11 oktyabr 1918
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BAKI, 
16.10.34

Bir qaç gündən bəri həvadis [xǝbǝr]
azlığından üzücü bir can sıxıntısı da-
vam edib gedirdi. Nəhayət, 22 eylül
[sentyabr] tarixli İstanbul qəzetələri
həvadisi-cahanın [dünya xǝbǝrlərinin]
bundan bir qaç gün əvvəlinə qədər
olan qismini bizə yetişdirdi. 

Müttəfiqimiz Avstriya və Macarıs-
tan Kral və İmperatorluğunun heç bir
təəhhüdü təzəmmün etməyib [heç bir
öhdǝlik ehtiva etmǝyǝrǝk], məhrəm ola-
raq bitərəf məmləkətlərdən birisində
müzakirə olunmaq üzrə verdiyi sülh
notasına Amerika və İtaliya hökumət-
lərinin cavablarını öyrənmiş oluruz. 

Beş sənədən bəri insaniyyətin si-
neyi-qəmxarında [qǝmli köksündǝ] işlə-
yən cərihanın [yaranın] tədavisi [müali-
cǝsi] çarələrini arayan İttifaqi-Mürəb-
be [Dördlǝr İttifaqı]; Etilafın cavabi no-
tası üzərinə hərbin maddi və mənəvi
məsuliyyətlərini bir kərə daha üzərin-
dən atmış olur. 

Əsasən həşmətli İmperator həzrət-
ləri və Baron Burian cənabları tərə-
findən verilən notaya qarşı tərəfi-mü-
xasiminin [düşmǝn tǝrǝflǝrin] nasıl bir
tövr taxınacaqlarını qismən təxmin və
təqdir etməkdə müşkülat yoxdu. Yal-
nız: imha [mǝhv] ediləmməyəcəyini,
kəndisinə qarşı bir zəfəri-qəti ehrazı-
nın [qǝti zǝfǝr qazanmağın] mümkün
olammayacağını isbat etmiş olan Hö-
kumati-Müttəfiqə [Müttǝfiq Hökumǝt-
lǝr] bu dəfəki sülhcuyanə təklifatına

[sülhpǝrvǝr tǝkliflǝrinǝ] nə yolda müqa-
bilə görəcəyini – əvvəlki təcrübələri
dolayısı ilə – az çox kəşf və təxmin edə
biləcəkləri halda, keçən günlərin bey-
hudə qan tökülməyə səbəb olduqdan
başqa heç bir nəticə verməyəcəyini
Etilaf ərkanının [Etilafın dövlǝt xadimlǝ-
rinin] artıq anlamış və təqdir etmiş ol-
maları ehtimalına məbni [söykǝnǝrǝk],
təşəbbüsünü təkrar etmişdir. 

Xüsǝmamız [düşmǝnlǝrimiz] bu tək-
lifi kəndi əfkar və hissiyyatlarına görə
tələqqi [qǝbul] edərək, amali-xəyalpə-
rəstanələrinə güşayiş verdilər [xǝyalpǝ-
rǝst arzularına geniş meydan verdilǝr] və
gördüyümüz cavabi notadan da anla-
şıla biləcəyi vəchlə [kimi], hənüz bayra-
ğı düşmən torpağında təməvvüc edən
[dalğalanan] müəzzəm bir ittifaq deyil,
ən aciz bir düşmənə qarşı belə bu yol-
da cavab vermək balapərvazlığında
[tǝkǝbbüründǝ] bulundular. Müttəfiqi-
mizin sülh notası heç bir zaman isti-
mannamə [aman dilǝmǝk üçün yazılan
mǝktub] deyil, bil’ǝks insaniyyətin təxli-
sini [xilasını] istehdaf edən [hǝdǝflǝyǝn]
bir dəvətnamədir. 

Mǝmafih [bununla belǝ], düşmənlə-
rimiz bu müqabilələri ilə mahiyəti-
siyasiyyələrini [siyasi mahiyyǝtlǝrini],
əğraz və məqasidi-istilapərvəranələ-
rini [istilaçı qǝrǝz vǝ mǝqsǝdlǝrini] ǝn’ǝ-
natıyla [köklǝri ilǝ birgǝ] ifşa və izhar
etmiş olurlar. Qayələri millətlərin təx-
lisi maskası altında təxrib və imha et-
məkdən [xaraba qoymaq vǝ mǝhv et-
mǝkdǝn] başqa heç bir şey olmadığını
artıq inkar edəmməzlər.  
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Etilafiyyun [Etilaf Dövlǝtlǝri] bu no-
tanı hər nə surətlə tələqqi edərlərsə
etsinlər, nə dürlü istərlərsə, öyləcə
müqabilədə bulunsunlar, yenə biz
Müttəfiqlər bəşəriyyətə qarşı icab
edən [zǝruri olan] vəzifeyi-şəfqəti [şǝf-
qǝt borcunu] əda etməkdən mütəvəl-
lid [doğan] bir istirahəti-vicdaniyyə
[vicdan rahatlığı] ilə mübarizəmizə da-
vam edəcəyiz. Əhfad [gǝlǝcǝk nǝsillǝr]
və tarix bütün lövm [qınaq] və məzəm-
mətini bu müqatilənin [qırğınların] da-
vamına səbəb olanlara həsr edəcəkdir.
Artıq anlaşılır ki, sülhü sevən və arzu
edənlər, ona qovuşmaq üçün heç
lisana almamalı və xatirə gətirməmə-
lidir. 

Böyük bir xalisiyyəti-vicdanla [vic-
dani saflıqla] əta etdiyi notaya verdik-
ləri cavab, insaniyyətin müştaq olduğu
[arzuladığı] sülh və müsalimətə [sala-
matlığa] pək böyük bir maneə təşkil
edir. 

İtaliya amalının [niyyǝtlǝrinin] iç
üzünü, Amerika nəhayət bulmayan
təhəkküm [hökmranlıq] arzularını sətrə
[gizlǝtmǝyǝ] belə lüzum gör[m]ürlər.
Kəndisinə hamiyi-insaniyyət [bǝşǝriy-
yǝtin himayǝçisi] süsü verən Amerika,
yırtıcı bir canavar sədası ilə “qan” deyə
hayqırır və bizim də sülh masası
başında titrək sədaları ilə “pǝkey” [lap
yaxşı; baş üstǝ] deyən möhtəriz [çǝki-
nǝn] və müti [itaǝtkar] düşmən mürəx-
xəsləri [nümayǝndǝlǝri] görüncəyə qə-
dər səbat etməkliyimiz fərz olur.

Kamil Rza

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Qafqaziya İslam Ordusu qərarga-
hından 

Dərbənd cəbhəsində, 11.10.34. Za-
viyan köyü şimalından ordumuza hü-
cum etmək istəyən düşmən 8 məqtul
[ölü] və 4 məcruh [yaralı] tərk edərək
fǝrar etmişdir. 

13/14.10.34-də Zaviyan istiqamə-
tində irəliləmək istəyən düşmən piya-
da və süvariləri müqabil hücumumuz-
la bir zabit olmaq üzrə əlli məqtul və
on beş məcruh tərk edərək qovulmuş-
lardır. 

Ordu məntəqəsinin əqsami-sairə-
sində [digǝr qisimlǝrindǝ] sükunət bər-
davamdır [davam edir]. 

Dağıstan istiqlaliyyətini elan etdir-
mək

Alınan mövsuq [etibarlı] məlumata
görə, 12.10.34 tarixində Dərbənddə
Şimali Qafqaz Dağlılar İttihad[ı] Cüm-
huriyyəti, mərasimi-məxsusə ilə [xü-
susi bir mǝrasimlǝ] kəndi məmləkəti
daxilində təsis etdiyi Hökumət qona-
ğına [Hökumǝt iqamǝtgahına] Cümhu-
riyyət bayrağını kəşidə eyləmiş [asmış]
və bilcümlə əhali və camaat işbu hö-
kumət uğrunda fədayi-can eyləyəcək-
lərinə əhd və misaq eyləmişlərdir [ǝhd
etmiş vǝ and içmişlǝr].  

İdarədən: Bu surətlə elani-istiqlal
və təəssüs edən [müstǝqilliyini elan
edǝn vǝ qurulan] qonşu hökumətimizi
təbrik eyləriz. 
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Leninə sui-qəsd
Kremlovski Sarayda, Leninin istira-

hət odasında bir cǝ’bədə [qutuda] di-
namit (əczayi-nariyyə [partlayıcı mad-
dǝ]) tapılmışdır. Bundan naşi [ötrü]
əmr verilmişdir ki, saray təftiş edilsin. 

Əski nazir Makarovun güllələn-
məsi

Petroqradda əski Ədliyyə və Daxi-
liyyə naziri Makarov güllələnmişdir.
Nazir fəhlələri Arxangelsk Hökumə-
tinə mülhǝq [tabe] olmağa dəvət edici
təbliğat tərtib və intişarında [yayılma-
sında] müttəhim edilmişdir.

İnqilabçı Firsovun güllələnməsi
“Severnaya kommuna” qəzetəsin-

də “Qaragüruh üzvünün güllələnməsi”
sərlövhəli xəbərlə inqilabçı Firsovun
qətl edilməsi dərc edilmişdir.

Moskvada bolşeviklər hazırlanırlar
Moskvadakı Şura Hökuməti baş

qalxıza biləcək üsyanı yatırmağa hazır-
lanır. Fəhlə soqaqlarında mitralyozlar
hazırlanmış, bir neçə yerlərdə top qo-
yulmuşdur.

İSTANBUL QƏZETƏLƏRİNDƏN

Şahzadə Əbdürrəhim ǝfəndi həz-
rətlərinin bəyanatı

Zati-həzrəti-şəhriyarinin cülusi-hü-

mayunlarını surəti-rəsmiyyədə Düvəli-
Müttəfiqə hökmdarani-zişanına təbliğ
etmək üzrə [Padşah hǝzrǝtlǝrinin taxta
keçmǝsini rǝsmi surǝtdǝ Müttǝfiq Dövlǝt-
lǝrin şanlı hökmdarlarına elan etmǝk
mǝqsǝdi ilǝ], Müttəfiq Dövlətlər pay-
taxtlarına əzimət etmiş bulunan [ge-
dǝn] heyətin rəisi Şahzadeyi-cavanbəxt
[bǝxti oyaq olan] Əbdürrəhim əfəndi
həzrətləri “Kölnişe zeytunq” mühərrir-
lərindən birinə Türkiyə-Alman ittifaqı
haqqında atidəki [aşağıdakı] bəyanatda
bulunmuşdur:

“Türk və alman millətləri tərəfin-
dən müştərəkən tökülmüş qanların
hər iki millət arasında ta-əbəd payidar
[ǝbǝdiyyǝtǝ qǝdǝr mövcud] olacaq ra-
biteyi-qəviyyə [güclü bir bağ] olduğunu
söyləmək ehtiyacına qələbə edəmmə-
yirəm. Ümid edirəm ki, bu surətlə hü-
sul-pəzir olan [meydana gǝlǝn] rabitələr
hərbdən sonra da gevşəməyəcəkdir.
Zira, hərb heç bir zaman bir müsibət
deyil, bəlkə şərəfli bir sülhü mütəaqib
[sülhün ardınca] münasibati-düvəliyyə-
ni [dövlǝtlǝr arası münasibǝtlǝri] təmin
edəcək bir vasitədir.” buyurmuşlardır. 

“Yeni Gün”

TƏHLÜKƏ QARŞISINDA 

Qarabağın son günləri

İrǝlicǝ xəbər verilmiş olduğu üzrə,
məhərrəmülhǝram ayının birində türk
əsakiri [əsgərləri] bir güllə atılmadan
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Şuşa şəhərini işğal edib, məhəlli [yerli]
ermənilər bilamüqavimət [müqavimǝt
göstǝrmǝdǝn] təslim olmuşlardır. Hal-
buki, bu fǝqǝrǝ [hadisǝ] heç gözlənmǝ-
yirdi. Bəlkə, əksi möhtəməl [ehtimal
olunan] idi. Qanlı vuruşmalar, şiddətli
müqavimət gözlənirdi. 

Bəs nə oldu? Hansı amillər səbəb
oldular işlərin böylə xitam [son] bul-
masına? 

İştə, burasını aydınlaşdırmaq üçün
Qarabağ mahalında ermənilərlə mü-
səlmanların münasibatı [münasibǝt-
lǝri], türk islamların fəaliyyət və təda-
birini [tədbirlərini] tənvir etmək [işıqlan-
dırmaq] lazım gəlir. 

“Muğan”, “Mil” və “Peyğəmbər”
düzü adı ilə məruf olub da, bəhri-Xə-
zərdən başlanaraq neçə min mürəbbe
[kvadrat] çağırım məsafəyə imtidad
edən [uzanan] vadi, qərbdə Qarabağ
dağları ilə qurtarır. Məzkur [adı çǝkilǝn]
dağlar bir neçə silsilədən ibarət olub,
hər tərəfdən Şuşa şəhərini əhatə edir-
lər. 

Bu dağların arasından şəhərə iki
şose yolu gedir. Birincisi Ağdam tərə-
findən, digǝri Gorusdan (Zəngəzur).
Birinci yolda şəhərin otuz səkkiz ça-
ğırımlığında ta İbrahim xan, Pənah xan
vǝ sair Qarabağ xanları dövründən in-
şa edilmiş məşhur Əsgəran hasarı [qa-
la divarları] mövcuddur. Hasar iki tə-
rəfdən dağlardan başlanaraq ətraf və
əknaf [kǝnar yerlǝr] üzərində öylə
hökmfərma [hakim] bir vəziyyətdədir
ki, onun bürclərinə malik olanlar bir
adamın belə şəhərə getməsinə və

şəhərdən gəlməsinə mane ola bilər. 
İkinci yol Şuşa şəhərindən Gorusa

gedən şosedir. Bunun da həmən Əs-
gəran kimi bir yeri var ki, süni istehka-
matı [istehkamları] və hasarı olmamaq-
la bərabər, yenə də şəhərin boğazı
hesab oluna bilər. Zira yolun iki tərə-
findəki ucalıqlarda bir neçə tüfəngçi
oturarsa, nə xaricdən şəhərə bir  adam
buraxar, nə şəhərdən xaricə. Buraya
“Yarma” derlər. 

Qarabağ dağlarının ortasında bir da-
ğın təpəsində Şuşa şəhəri vaqe olub,
qırx minə qərib [yaxın] əhalisi vardır ki,
bunların əksəriyyətini islamlar təşkil
edir. 

Bundan əlavə, şəhərin dörd tərə-
fində on iki erməni köyü olub, məşhur
Əsgəran nam müstəhkəm yer dəxi iş-
bu köylərin arasında sıxışmış bulunur.
Ancaq bir qədər erməni köylərinin
içində yalnız Malıbəyli ismində bir köy
vardır. 

Ermənilər nə fikirdə idilər?
Qafqaziyada hərc-mərclik başlan-

dığı zamandan bəri Qarabağ erməni-
ləri guya bütün Qafqaziyadan ayrılmış,
bir köşəyə çəkilmiş kimi bir vəziyyət
alaraq, nəhayət Zaqafqaziyada üç cüm-
huriyyət elan edildikdə, bunlar heç bi-
risini tanımaq istəməyərək, müstəqil
“Qarabağ” hökuməti təşkil etmək is-
tədilər, həm etdilər də. Fəqət müsəl-
manlar böylə bir hökuməti görmək,
tanımaq istəmədilər. Bundan dolayı
məhəlli türklər ilə ermənilər arasında
süstlük, soyuqluq və narazılıq başlana-
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raq nəhayət, müsəlləh müsadiməyə
müncər olmaq [silahlı toqquşmalarla nǝ-
ticǝlǝnmǝk] dərəcəsinə gəldi. 

Müsəlmanları Qarabağ hökuməti
təşkilinə və Qarabağ cümhuriyyəti ela-
nına məcbur etmək qəsdi ilə ibtida
[əvvəlcə] qonşularımız şirin sözlər, bö-
yük vədlər və sair kimi aldatmalara
təvəssül etdilər [ǝl atdılar]. Lakin böylə
təşəbbüslərin hədər və bisəmər
[faydasız] olduğunu görüncə, təşəbbü-
sati-təcavüzkaranəyə iqdam etdilər [tǝ-
cavüzkar tǝşǝbbüslǝrǝ başladılar]. Bu məq-
sədlə ən əvvəl Əsgəranı bağladılar. Bu
surətlə, son dörd ay zərfində şəhər ilə
Ağdam arasında əlaqə kǝsildi. Şəhərə
azuqə gəlmədi. Şuşadan Qaryagin və
Xəlifəliyə gedən cığır yolları da kəsildi.
Şəhərə məkulat [ǝrzaq] buraxmadılar.
Gediş-gəliş dəxi kəsildi. Zira gedənləri
yolda qətl edirlərdi. 

Axır aylar Andranik və Şahnəzəryan
qoşunlarının Şuşaya gələcəyi xəbərləri
alınmağa başladı. Ermənilərin bihəya-
lığı yüz qat artaraq şəhərin ətrafında
deyil, daxilində də müsəlmanları sıx-
mağa başladılar. Kəndiləri müsəlləh
olaraq müsəlman bazarına gəlirlər, fə-
qət müsəlmanlardan Ermənistana
getmək istəyənləri axtarır, silahlarını
alırlardı. Bundan dolayı müsəlmanlar
dəxi Ermənistana getməkdən imtina
edirlərdi. Bu surətlə bütün Qarabağ-
da, gərək şəhərdə və gərəksə köylərdə
erməni ilə müsəlmanın əlaqə və mü-
nasibatı [münasibǝtlǝri] bilmərrə kəsil-
miş kimi idi.

Deməli, keçən qış fəslinin hərc-mərc

və qəhətliyindən sonra taxıl və meyvə
məhsulu bazara çıxan bir zamanda Şu-
şanın bütün yolları kəsilərək, şəhər ye-
nə də əski ehtiyati-mövcudunun ümi-
dinə qaldı. Fəqət bir şəhərdə böylə
qəhətlik  illərdə nə qədər taxıl mövcu-
du ola bilər ki, yeni məhsula ehtiyac
qalmasın? Bundan dolayıdır ki, axır za-
manlar şəhərdə taxıl bilmərrə qur-
tararaq aclıq başlandı. 

Ermənilər, hər vasitə ilə olur olsun,
müsəlmanları Qarabağ cümhurriyyəti
elanına və Qarabağ hökuməti təşkilini
qəbula məcbur etməyə çalışırlardı,
dedik. Lakin burasını qeyd etməliyəm
ki, ermənilərin qismi-əksəri [çox hissə-
si] hərbcuyanə [müharibə istəyən] bir
vəziyyət alaraq türkləri güclə tabe et-
mək istəyirlərdisə də, sülhcuyanə
[sülhpərvər] siyasət aparan və məsələ-
ni qan tökmədən həll etmək arzusun-
da bulunan bir cərəyan dəxi vardı.
Ancaq bu cərəyan, ibtida qayət zəif
olub, bir müddət hətta səsini belə
çıxarammır, gizli çalışırdı.  

İki hökumətlilik 
Ermənilər Qarabağ cümhuriyyəti

elan etmək fikrində olaraq, bu məq-
sədlə var qüvvələri ilə çalışmaqda ikən,
binbaşı Həsən Bəsri bəy Şuşaya, Fəxri
bəy Ağdama və Kazım bəy Qaryaginə
komandan təyin olunan vəzifələrinin
ifasına şüru etdilər [başladılar]. Fəqət
türk-islamlar Qarabağ cümhurriyyətini
tanımaq istəmədikləri kimi, ermənilər
dəxi bizim komandanlığımızı tanımaq
deyil, hətta eşitmək belə istəmədilər.
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Binaileyh [ona görǝ] Şuşada erməni
əhalisi ilə müsəlmanlar bir-birindən
qəti surətdə ayrılaraq, o zamanadək
mövcud olan hökumət müəssisələrini
müsəlmanlar tərk etdilər və Həsən
əfəndiyə tabe olaraq ümum hökumət
işlərini onun ixtiyarına verdilər. Şəhə-
rin erməni hissəsində isə ermənilər bir
müddət əski idarələri davam etdirdik-
dən sonra, nəhayət Qarabağ erməni
qurultayı dəvət etdilər. İki həftəyə qə-
dər bir müddət davam edən qurultay,
şəhər ermənilərinin siyasətini təsvib
[bǝyǝnǝrǝk] və həmən bu ruhda çalış-
mağın davamını tövsiyə edərək qəti
surətdə Qarabağ hökuməti təşkil və
nazirlər intixab etdi [seçdi]. Bu qurul-
tayda ermənilərin simayi-həqiqisi açıl-
dı. Qurultay dəvətinədək guruldayan
sosializm, demokratiya, ədalət filan ki-
mi parlaq sözlər artıq aradan qaldırıla-
raq, mütəəssib [ifrat] daşnaksaqanlıq
meydana çıxdı. Hökumət tamamilə
millətçilərdən təşəkkül etdi. Şimdi er-
mənilər bir məsələyə müntəzirdirlər:
Andranik və Şahnəzəryan nə vaxt gə-
ləcəklər ki, müsəlmanları silah gücüylə
tabe edək?

(yenə var)

Xəlil İbrahim

BAKI XƏBƏRLƏRİ

* Azərbaycan Hökumətinin qərar-
dadı mövcibincə [qǝrardadına görǝ], Ba-

kı və ətrafında Su Nəqliyyatı nahiyə
idarəsinə tabe olan hamı müəssisələr
və idarələr, Türüq və Məabir Nəzarəti
[Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi] idarəsinə
keçir.

* Tələbələrin dəmiryolunda dör-
düncü mövqedə xüsusi qiymətlə get-
məyinə Türüq və Məabir naziri tərə-
findən müsaidə edilmişdir.

* Dördüncü Bakı zükur [oğlanlar]
gimnaziyası xəbər verir ki, oktyabrın
on yeddisindən başlamış gimnaziyanın
hər bir sinfinə daxil olmaq və ikmal
imtahanları başlanacaqdır. İmtahanla-
rın föhrüstünü [cǝdvǝlini] gimnaziya-
dan öyrənmək olar. 

* İkinci Bakı zükur gimnaziyası bu-
nunla xəbər verir ki, oktyabrın on yed-
disindən başlamış gimnaziyanın hər
bir sinfinə daxil olmaq və ikmala bura-
xılmış imtahanlar başlanacaqdır. İmta-
hanların föhrüstünü gimnaziyada öy-
rənmək olar. 

* İkinici Bakı ünas [qızlar] gimnazi-
yası mütəəllimələrinin [qız şagirlǝrinin]
valideynlǝrinǝ və qəyyumlarına xəbər
verir ki, oktyabrın 15-dən başlanan
imtahanlar oktyabrın 19-a qədər imti-
dad [davam] edəcəkdir. İmtahanların
föhrüstünü gimnaziyadan öyrənmək
mümkündür.

TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏR-DİQƏTİNƏ

Maarif Nəzarəti Almaniyada təhsil
etmək istəyən müsəlman tələbələri-
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nin haqqında nümayəndəmiz Cəfəro-
vun vasitəsi ilə Almanya nümayəndəsi
fon Qoltsdan aldığı məlumat budur: 

Azərbaycan tələbəsinin Almaniya-
da təhsilə buraxılması xüsusunda ver-
diyiniz sual münasibəti ilə işbu eylülün
[sentyabrın] onundan məktub və tele-
qrafla cavab istədim. Cavab aldığım
saatda sizi xǝbǝrdar edǝrəm, əfəndim. 

Türk duyğuları
Qafqazlılara

3
HAQDAN ÜRK

Ey intiqam günlərini gizli-gizli bəkləyən!
Ey çamurlu çizmələrin ökcəsində inləyən!
Ey buxovlar, yumruq, toqat altlarında 

titrəyən!
Qara günlər, qara zindan, qara üzlər 

görən türk!
Qılınc sənin qismətindir, taxın, yalnız 

haqdan ürk!

O böhranlı, o ələmli günlər artıq keçmişdir,
Sənin üçün zəhərləri düşmənlərin içmişdir,
Saf soyuna sənin Allah bu yerləri seçmişdir,
Ey bu yerlər, bu sevimli vətən üçün 

ölən türk!
Bu yer sənin toprağındır, yaşa, yalnız 

haqdan ürk!

Fəqət çalış, bu toprağın övladı ol, bil, yarın
Bu ehsanın qiymətini bilməz isən bilənin 
Dünkü kimi əsarəti altında sən inlərsin...
Doğru düşün, doğru yürü, əski zülmü 

görən türk!
O qaranlıq günlər yenə geri dönǝr, 

bundan ürk!

8/7/334
Arif İrfan Qaraosman 

“Azǝrbaycan”ın tǝfriqǝsi 2
Zǝfǝr yolunda 
Ənvǝr paşa hǝzrǝtlǝrinǝ!

Mehmed Əmin bǝy 
ORDUNUN DASTANI

Çanaqqala qǝhrǝmanlarına 

Baxın, bizim doğduğumuz bu ǝziz el
Yüz quğulu, yaşıl göllü yurda bǝdǝl; 
O, cǝnnǝtdǝn çıxanların 
Sǝrǝndibdǝ aradığı yerlǝr kimi, 
Onun sǝsi “Quran”ların 
Ruhumuzda çağlatdığı Kövsǝr kimi. 
Burdadır ki, bizlǝrin gül ağacından 
Beşiyimiz nǝnnilǝrlǝ sallanmışdır,
Altunqanad kǝlǝbǝklǝr kimi uçan 
Yirmi yaşın sevdaları oyanmışdır. 

Bu yurd ǝsir düşdüyü gün o şǝfǝqlǝr,
O arslanlı gümüş sular nǝyǝ yarar?
Artıq bizǝ o bülbüllü 
Qorulardan bir canavar sǝs yüksǝlǝr,
Mǝnǝkşǝli, pǝmbǝ güllü 
Çǝmǝnlǝrdǝn bir zǝhǝrli qoxu gǝlǝr. 
Şu dünyanın hǝr yerindǝ zǝncirlǝrin 
Qarşısında eşqlǝr susar, qǝlblǝr inlǝr, 
Ömrü günah kimi çǝkǝn hǝr ǝsirin 
Dodağında ümid ağlar, matǝm gülǝr. 

Ağlamayın! Türk qızları 
Zǝfǝrlǝrǝ yollar açar, 
Bozqırların yıldızları 
Karvanlara nurlar saçar. 

Ağlamayın, bizlǝrǝ siz 
Gülǝ-gülǝ vida edin. 
Vǝtǝn üçün o lǝkǝsiz 
Dodaqlarla dua edin! 
Biz vǝtǝnǝ hüsnünüzlǝ mǝftun olduq, 
İrqimizin eşqlǝrini sizdǝ bulduq. 
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Sizin qara gözlǝriniz 
Bizǝ Bingöl ahuları kimi baxar,
O mǝlǝkcǝ sözlǝriniz
Min nǝğmǝli Sakaryalar kimi axar. 
Bizim bu gün yüksǝk, vǝqur alnımızın 
Röyaları, günǝşlǝri bütün sizin, 
Şu qaynayan tǝmiz, ǝsil qanımızın 
İmanları, atǝşlǝri bütün sizin. 
Sizlǝr bizim belimizǝ taxdığınız, 
Ondan sonra mǝğrur-mǝğrur 

baxdığınız 
Şu müqǝddǝs silahlardan 
Köksünüzü qabardacaq şey özlǝyin, 
Xeyli dǝmdir duyulmayan 
Zǝfǝrlǝri, şǝrǝflǝri hǝp gözlǝyin. 
Vǝ onlara bǝnzǝyin ki, eşlǝrindǝn 
Qǝhrǝmanlıq, fǝdakarlıq istǝrlǝrdi, 
Hǝr birisi son vidanı ediyorkǝn
“Çǝlǝnglǝrlǝ, xǝl’ǝtlǝrlǝ dönün!” derdi. 

Ağlamayın türk qızları 
Zǝfǝrlǝrǝ yollar açar, 
Bozqırların yıldızları 
Karvanlara nurlar saçar. 

Bizi sizlǝr türkülǝrlǝ yolçu edin, 
Ruhumuzda hiddǝt, qǝzǝb, kin 

titrǝdin. 
Bǝxtimizdǝ dönmǝk varsa
O şǝrǝfli çatılara uğrarsınız. 
Qanlı, dǝrin yaramıza 
Yapdığınız sarğıları bağlarsınız. 
Sizin sevǝn qǝlblǝriniz bizim o gün 
Ən amansız acımızı unutdurar,
Oxşayıcı ǝllǝriniz köksümüzün 
Ən onulmaz yarasını qurutdurar. 
Siz şǝfqǝtlǝ, biz qüvvǝtlǝ çalışarsaq, 
Şu sevgili vǝtǝnimiz qurtulacaq, 
O sevimli, al yanaqlı 
Mǝsumcuqlar altun dövrǝ erǝcǝklǝr, 
Almas daşlı, müşk torpaqlı 
Yurdlarının güllǝrini dǝrǝcǝklǝr. 

O qadına nǝ mutlu ki, ruhu sarsan
Hıçqırıqlı hicranları qǝlbdǝ boğar, 
Ömrün bahar çağlarında eşqlǝ çarpan 
Gǝnc bağrına vǝtǝn üçün daşlar basar.

Ağlamayın! Türk qızları 
Zǝfǝrlǝrǝ yollar açar, 
Bozqırların yıldızları 
Karvanlara nurlar saçar. 

Ağlamayın, bizlǝrǝ siz 
Gülǝ-gülǝ vida edin, 
Vǝtǝn üçün o lǝkǝsiz
Dodaqlarla dua edin. 

* * * 

Gǝlibolu, bu qit’ǝdǝ neçǝ şanlı 
xatirǝlǝr

Orxanların övladına,
Bu dövlǝti quranların mǝnqǝbǝli 

hǝyatına,
O qǝhrǝman atalara dair neçǝ şǝrǝflǝr 

var. 
Sǝrxǝslǝrin ǝsgǝrini tǝhqir edǝn bu 

dalğalar 
Yeniçǝri ordusunun axınını çağlatıyor, 
Aşillǝrin qalxanını seyr eylǝyǝn şu 

qayalar 
Türkün fateh qılıncının dǝhşǝtini 

anlatıyor. 
Bizlǝr burda yeddi ǝsrin tarixini 

oxuyoruz,
Bu mübarǝk torpaqlara basıyorkǝn 

qorxuyoruz. 

Burda ǝski qǝbir[lǝr]dǝn 
Çıxan bir çox cǝnazǝlǝr kǝfǝnlǝrlǝ 

silkinmişlǝr,
Sanki bizǝ göydǝn enǝn
O ilahi yardımçılar kimi nurlar

geyinmişlǝr. 
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Bunlar şimdi bu tarixi ovalarda, 
sahillǝrdǝ,

Şu qırmızı qayalarda, qumsallarda, hǝr 
bir yerdǝ!

İştǝ, altun sikkǝsiylǝ o Şahzadǝ 
Süleymanlar,

Ağsunqurlar, Dǝmirdaşlar, 
İki salda Rumelini fǝthǝ çıxan qırx 

yoldaşlar, 
Sǝksǝn ildǝ bu dövlǝtǝ tǝmǝl atan o 

arslanlar!
Hǝr birinin bizǝ baxan baqır rǝnkli ǝr 

çöhrǝsi
Mǝşǝlǝlǝr qarşısında imiş kimi 

ǝzǝmǝtli, 
Hǝr birinin dağı-daşı gürlǝtdirǝn erkǝk 

sǝsi
Uzaqlardan qopub gǝlǝn rüzgar kimi

mǝhabǝtli. 
Bunlar bizǝ deyirlǝr ki: “Ey Osmanın 

ǝsil nǝsli!
Qanımızla yoğurulan bu mübarǝk, 

gözǝl eli 
İstanbula kilid olan 
Bu sevgili torpaqları düşmǝnlǝrǝ 

çiynǝtmǝyin! 
Hǝr dağından, qumsalından 
Tǝkbir gǝlǝn bu yurdları Avropaya tǝrk 

etmǝyin. 
İstanbulun, mǝmlǝkǝtin ümidlǝri 

bütün sizdǝ, 
Şǝrqin, Qǝrbin istiqbalı bu gün sizin 

ǝlinizdǝ!” 
Ah İstanbul! Bu türklǝrin bir başlayan 

tarixidir, 
Onun yeddi tǝpǝsindǝn 
Mǝrmǝrǝyǝ, Boğaziçi sularına ǝks 

eylǝyǝn 
Sarayları, qübbǝlǝri beş yüz ildǝn 

xǝbǝr verir.
O cahangir Fateh burda Şǝrqin ǝski 

Asyasına

Avropadan yeni bir nur girsin deyǝ 
qapı açmış,

Kralların, papaların fǝzilǝtsiz 
dünyasına 

Oğuzların vicdanıyla, ǝxlaqıyla hǝyat 
saçmış. 

Burda yirmi doqquz xaqan şǝrǝflǝrlǝ 
tac geymişlǝr, 

Burda Qǝrbin bir çox mǝğrur 
qeysǝrlǝri baş ǝymişlǝr. 

Bu yer, şanlı bir millǝtin 
Ehramlardan daha böyük mǝdǝniyyǝt 

heykǝlidir,
Bu yer – Rǝsul Mǝhǝmmǝdin 
Haqq-ǝdalǝt mǝbǝdinin tǝmǝlidir. 
Bu bǝldǝnin arxasında müslümanlıq, 

türklük vardır, 
Əgǝr bura sarsılarsa, bütün bunlar hǝp 

yıxılır.   

Sonu var 

MƏHƏRRƏM TÖHFƏSİ

Məhərrəm zərəstü səfər ayinə

Rəhmətlik şair Qumri aylar düxu-
lunda [girəcəyində] yeni hilalı gördükdə
burasından ötrü nəyə baxmağı şeir ilə
demiş. Məhərrəm ayı daxil olduqda
qızıla baxmalıdır deyir. 

Buyur, imdi qızılı tap görək nərǝ-
dən tapacaqsan. Ha fikr eyləyirəm, bir
şey çıxmır. Mən biçarə qızılı nərǝdən
bulacağam? Pǝk əla, mən cəhənnəm,
bəs bizim saqqalı hənalı, dili dualı, bar-
maqları fındıqçalı [çırtıqlı] hacılarımız
görəsən nə etmiş? Hǝpsi un alış-verişi
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etməyib ki, puta qırx-əlli manat qazan-
maqla qızıl toplasınlar. Hacılarımız
böylə olduqda, yazıq qarein [oxucular]
nə yapacaq? 

Bu xəyal ilə fırlana-fırlana idarəyə
gəldim. Elə təzəcə oturmuşdum ki,
müdir əfəndi “Haydi, tez ol, bir şey
yaz” deyə tələsdirməyə başladı. Mən
hıqqana-hıqqana qızıl bulmadığım he-
kayətini söylədim. Müdir bir bərkdən
gülüb “A kişi, sən bəs nə vaxt ağıllı ola-
caqsan?” deyən kimi doğrudan da qı-
zardım. Sən Allah, heç insafdır, tam on
gündür ki, məhərrəmliyə başlamışam,
əziyyət çəkib ad qazanmışam. Birdən
nə oldum? Ağılsız? Yenə də müdirə
hörmət edib sözünün canını gözləmə-
yi qət etdim. Müdir: “A kişi, heç eşitmǝ-
misən, yaxşı söz qızıldan qiymətlidir?”

Doğrudan da bu ağlıma yerləşdi.
Əlimi başıma uzadıb bir yaxşı söz ax-
tarırdım ki, qareinə qızıl əvəzində təq-
dim edim. Çırt, bircə tək səbir gəldi.
Deməli, başımda yaxşı söz yoxmuş.
Haqq bərəkət versin yenə zehnimə.
Əski məktəbxanada oxuduğum kitab-
ları gözlərimi yumub vərəqləməyə
başladım. İştə, bir neçə söz buldum. 

1) “Çox bilirsən, az danış.” Yəni gör-
dün ki, yuxarı məhəllələrdə üfunətdən
yürümək mümkün deyil, dalanlarda
düşmüş it-pişik cəmdəkləri üzərinə yı-
ğılmış çibinlər min cür müsri [yoluxucu]
xəstəliklərə səbəb olur və yainki çürük
armudu taksa ilə 3 manata satırlar, da-
nışma. 

Gördün ki, müsəlman ətfalı [uşaqla-
rı] veyil-sərgərdan, məktəbsiz dolanır-

lar və yainki ziyalıların millət naminə
saat beşdən saat ona kimi burada tə-
fərrüc [gǝzinti] yapırlar, bir söz söyləmə.

Gördün ki, filan şey filan məsələ-
dən naşi [ötrü] filan şəkildədir və ya-
inki filankəs filanlığından dolayı filan iş
yapır, lal ol, danışma, bir söz söylǝmǝ. 

2) “Bazara girdin gözü qıpıq, sən də
olgilən gözü qıpıq.” Yəni çıxdın gördün
ki, Gəncə “tacir”ləri Türk Ordusu arxa-
sınca qarabaqara Bakıya təəssübi-
milliyyə [milli tǝǝssübkeşlik] naminə
gəlib, altı şahıya satılan ispiçkanı top-
layıb ambarlara yığmaqla qiyməti bir
manata çıxarmışlar, sən də Gəncədən
üzümü alıb burada dörd qiymətinə
sat. Baxdın gördün ki, cavanlarımız
əsgərlik şərəfinə həpsi ərzaq məsələsi
ilə uğraşırlar, sən də o iş!.. 

3) “Palaza bürün, el ilə sürün.” Yəni
gördün ki, cavan uşaqlar dəstə bağla-
yıb təbl-sinc [nağara vǝ sinc] çala-çala
küçələri dolaşırlar, sən də başını aşağı
salıb onlarla bərabər dolan. Vǝ yainki
“Metropol” oteli qarşısında bir izdi-
ham durub nizamla şeypur çalıb bara-
ban vurur, sən də ağzına bir şeypur
alıb filǝ [üflǝ]. Gördün ki, dəlləyi, baq-
qalı, əttarı [ǝtir vǝ ǝdviyyat satan] çürük-
çülük edir, sən də çürükçülük eylə vǝ
yainki gördün ki, gələcək türk ölkəsi
Azərbaycanı təmin etmək məqsədi ilə
cavan tələbələr Ukraynaya təhsilə ge-
dir, sən də təhsil qəsdi ilə Gürcüstana
get, fəqət məbada ki, Türkiyəyə gedə-
sən a! 

Dilfirib 
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NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

* Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Ban-
kasının nazirliyinə Tiflisdəki sabiq Döv-
lət Bankası naziri S. Q. Pritulin, Hö-
kumət əmri ilə təyin edildi. 

* Gömrükxana işləri, Maliyyə Nə-
zarəti idarəsinə mühəvvəl edilmişdir
[tapşırılmışdır]. 

* 12 təşrini-əvvəldə [oktyabrda]
gürcü heyəti-mürəxxəsəsinin [nüma-
yǝndǝ heyǝtinin] Maliyyə, Yol [Nəqliyyat
və Rabitə], Səna’ət [Sənaye] və Ticarət
nazirləri ilə müşavirəsi vaqe oldu.

* İşin kəsbi-sühulət etməyi [asan-
laşması] üçün Tağıyev fabrikasına (fab-
riçni inspektor) məsai naziri, hökumət
tərəfindən təyin edilmişdir. 

* Tağıyev fabrikasında bundan son-
ra bez və mitqaldan maǝda [başqa] üst
paltarı üçün də burada mal hazırlana-
cağını nəzərə alaraq, hökumət Səna’ət
və Ticarət nazirinə tənbeh etmişdir ki,
böylǝ mallara möhkəm qiymət qoy-
mağa şüru edilsin [başlansın].

Ticarət və Səna’ət Nəzarətindən
Fəhlələrə verilmək üçün hökumət

tərəfindən on beş milyon rublǝ para
buraxılır. Bu paralar sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ
axşamı] günü hesabına alınıb, mədən-
lərdə fəhlələrə veriləcəkdir.

Hökumət Kontrolu [Müfəttişi]
Bu idarə yavaş-yavaş qaydaya dü-

şür. Əbdüləli bəyin çalışqanlığı və onun
təcrübəsi lazımi dərəcəyədək yüksəl-

diyinə kəsbi-əmniyyət [etibar] etmək
olar. Sabiq qayda üzrə yeddi-səkkiz il-
də bir dəfə kontrol təftiş icrasına baş-
lar, bəzən çoxdan olmuş və keçmiş bir
cinayətin yerini vəsiqələrdən [sənəd-
lərdən] duyardı. O zaman bəlkə cina-
yətkar əldə edilmədikdə, iş də fövt
olacağı [ǝldǝn çıxacağı] mühəqqəq [qǝ-
ti] idi. Lakin şimdi Əbdüləli bəyin öz
təklifi ilə kontrol büsbütün hökumət-
dən kənar işləyir. Hansı bir idarənin
işində bir yaramazlıq duyulduğu anda
işin cərəyanı dayandırılacaq, təftiş bü-
tün mənası ilə icra ediləcəkdir. İşlərdə
bir xəta görülmüş olsa, həmən gün
qəzetələr vasitəsi ilə iş sahibi haqqın-
da alınmış məlumat elan ediləcəkdir.
Hökumət iclasında bu fikir əsas etiba-
rınca qəbul edilmişdir. Bu vasitə ilə
icra olunmuş cinayət tez bir zamanda
məlum olar və cani də cəzasına yetər.

Maliyyə Nəzarətindən
Maliyyə Nəzarəti tərəfindən Daxi-

liyyə Nəzarəti vasitəsi ilə uyezd (nahi-
yə) naçalniklərinə elan edilmişdir ki,
Bakı pulları bütün Azərbaycanda di-
gər paralar ilə müsavi bir fiatda olmalı-
dır. Bu xəbəri verməklə ümum uyezd-
lərə bir milyon rublə Bakı paraların-
dan göndərilmişdir.

DAXİLİ XƏBƏRLƏR

* Gəncədən verildiyi xəbərlərə nə-
zərən, orada bütün məktəblər açılıb,
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təşrini-əvvəlin [oktyabrın] birində dərs-
lərə şüru edilmişdir [başlanmışdır].
Gimnaziya və mədrəsəyə islam çocuq-
larında böyük rəğbət müşahidə edilir.

Sǝfǝrabad, Əttarlar və Toyuqçu so-
qaqlarında yeni məktəblər açılmışdır.
Svyataya Nina məktəbi, Ünas [qızlar]
gimnaziyasına mübəddəl edilmişdir
[çevrilmişdir] və onun milliləşmiş birinci
sinifləri şəhərin birinci hissəsinə köçü-
rülmüşdür. Qız balalarımız qayət işti-
yaq [şövq] və həvəslə sıraları doldu-
rurlar. Bu xüsusda Şeyxülislam həzrət-
ləri çox qeyrət göstərmişdir. 

* Gəncədən alınmış xəbərlərə gö-
rə, Gəncə nahiyəsində əxzi-əsgər [ǝs-
gǝrliyǝ qǝbul etmǝ] işləri çox gözəl get-
məkdədir. Köylərdən alınmış yeni əs-
gərlər bəzən musiqi çalaraq və şərqi
oxuyaraq şəhər soqaqlarından keçir-
lər.

İdarə: Yaşasın yeni əsgərliyə meyl
və iştiyaqla gedən gənclərimiz. Belə
bir həvəs buradakı cavanlarımızdan da
bəklənirdi. 

GÜRCÜSTANDA

Gürcü nişanı 
Gürcüstan Hökuməti qət etmişdir

ki, hökumət nişanı müqəddəs Jorj [Ge-
orgi] təsviri olmalıdır. Fəqət bu nişanda
əjdaha şəkli olmamalıdır. 

Edam cəzası
Novo-Sanakidə məhəlli [yerli] hər-

biyyə məhkəməsi Menqreliyadakı bol-
şevik dəstələri başçılarından ədd [he-
sab] edilən Çxetiani, Oçiqava, Kadjaya
nam əşxası [adlı şǝxlǝri] edam cəzasına
məhkum etmişdir. Bunlar güllələnə-
cəklər. Çxetiani qətl edilmişdir.

Qraf Şollenburqun övdəti [qayıt-
ması]

Gürcüstandakı Almaniya heyəti-
mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti] başçı-
sı qraf Şulenburq təşrini-əvvəlin [ok-
tyabrın] 11-də övdət etmişdir. Bu zat,
Berlin və İstanbulu ziyarət etmişdir.

Gürcüstan ilə mal mübadiləsi
Gürcüstan Hökuməti təşrini-əvvə-

lin 8-dəki iclasında Maliyyə, Ticarət və
Sənaət [Sǝnaye] naziri məruzəsi möv-
cibincə qət etmişdir ki, Bakıda heyəti
mürəxxəsəsi [nümayəndə heyəti] cən-
bində [nəzdində] mal mübadiləsindən
ötrü xüsusi bir komisyon təşkil etsin.
Bu komisyon siyasi mürəxxəsin [siyasi
nümayəndənin, səfirin] təhti-sədarətin-
də [sǝdrliyi altında] işləməlidir. İşbu ko-
misyona Maliyyə, Səna’ǝt və Ticarət,
Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ],
Ərzaq Nəzarətləri, Bakı gürcü koloni-
yası [icması] və padşahlıq kontrollu-
ğundan [Dövlət Müfəttişliyindən] birər
nümayəndə daxil olur. Bununla bəra-
bər qət edilmişdir ki, Gürcüstan siyasi
mürəxxəsinə Azərbaycan ilə mal mü-
badiləsindən ötrü müzakiratda bulun-
maq, müqavilələr əqd etmək [bağla-
maq] və başqa iqtisadi məsələlərə gi-
rişməkdən ötrü ixtiyar verilsin. 
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Kubandan əkmək
Tiflisdəki Mərkəzi Ərzaq Şurası

sədri namına [adına] Potidən teleqram
alınmışdır ki, Poti bəndərinə [limanına]
Kubandan Ərzaq Nəzarəti müvəkkili
tərəfindən Gürcüstan üçün alınmış
buğdanın əvvəlinci vaporu gəlmişdir.

TERSK NAHİYƏSİNDƏ 
BOLŞEVİK BÖLÜYÜ 

GÜLLƏBARAN EDİLMİŞDİR 

Eylülün [sentyabrın] 12-də Mozdok-
da Tersk nahiyəsi kazaklarının qurulta-
yı olmuşdur. Qurultayda müharibə vǝ
sülh məsələsində əksəriyyəti-səda [sǝs
çoxluğu] ilə qət edilmişdir ki, bolşevik-
lərlə mübarizə edən könüllü kazak qo-
şunlarına müavinət [yardım] edilsin. 

Nümayəndələr arasında Şura ehsa-
sını [hisslǝrini] qəbul etmiş Piyatiqorsk
kazakları müntəxəbi [seçilmiş nümayǝn-
dǝsi] bu təklifi rədd etmişlər. 

Qurultayın qətnaməsinə baxmaya-
raq, Qroznı cəbhəsinə hazırlanan işbu
bölük getmək istəməmiş, fəqət zorla
göndərilmişdir. 

Bunlar sipərlərdə izhar etmişlər ki,
müharibə yapmayacaqlar. Bundan xə-
bərdar olmuş ali kazak komandanlığı
xəbər vermişdir ki, bölük [batalyon]
təərrüzdən [hücuma keçmǝkdǝn] imtina
edərsə, topa tutulacaqdır. Bölükdə ix-
tilaf başlanar. Beş yüzə baliğ [çatan] bir
dəstə qəti surətdə imtina etdiyindən
dolayı, Yermolovska getmək istər. 

Eylülün 15-də saat beş radələrində
üsyançılara atəş açılmışdır. Əvvəllər
top mərmiləri şəhərə düşürmüş, son-
ralar isə bir tək mərmi sipərlərə də
isabət edǝr [sǝngǝri dǝ vurar]. 

Bolşevik kazaklar miyanında [ara-
sında] həyəcan başlanar. Bir hissəsi si-
pərlərdən çıxarlarsa da, mitralyoz və
tüfəng atəşinə məruz qalmışlar. 

Həmin vaxt Qroznının bolşeviklər
olan hissəsindən bunların üzərinə
şrapnel atəşi açılar. Üç saatdan sonra
atəş dayanmış. Axirüləmr [işin sonun-
da] məlum olmuşdur ki, 500-lük bir
dəstə bütünlüklə güllələnmişdir. Ka-
zaklar bolşevik xəstəliyini kökündən
kəsməyi qət etmişlər. 

İtibdir
Qafur İsa oğlunun Axtıdan verilən bir

illik pasportu qeyb olmuşdur. Etibardan
saqitdir [etibarsızdır]. 

İbiş Mehdi oğlunun Gorus şəhərindən
verilmiş bir illik pasportu qeyb olmuşdur.
Bulunduğu zaman etibardan saqitdir.

Elan
Dinlərin[in], vətənlərinin mühafizǝsi

üçün İslam ordusuna qeyd olunmaq üzrə
Bakı şöbəsinə və digər kənd və qəsə-
bələrdəki komandanlara müraciət edən-
lərin miqdarı gün-gündən çoxalmaqda,
hər kəsin ətrafımızı saran din, vətən, irz və
namus düşmənlərinə qarşı hazırlanmaqda
olduğu böyük şükranla görülməkdədir.

1-ci maddǝ – Cavanların ata və anala-
rına və özlərinə bəyan olunur ki, müǝy-
yǝnsizlǝr indi İslam ordusuna alınmaya-
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caqdır. Hər kim ki, ərizə yazdıracaq olarsa,
kəndini, qəsəbəsini, məhəlləsini, mövlud
tarixini, əsgər olan çocuğunun və atasının
ismini gözəlcə qoysun, ərizənin zirində
[altında] imzası xoşca oxunsun. 

2-ci maddə – Mollalara və heyəti-
möhtərəməyə [ağsaqqallar heyətinə] bəyan
olunur ki, bir cavanın əsgərlik müayinə-
sində bütün erkək qardaşlarını, əqrəba-
larını kətm etməsin [gizlətməsin]. Cavan-
ların sənətini, oxuyub-yazmasını, məktəb-
lərdə isǝ hangi məktəbdə və hangi sinifdə
olduqlarını gözəlcə bilsin və zabit əfən-
dilərə hekayə eyləsin və cavanların özlə-
rindən sual olunmasa belə, yenə zabit
əfəndilərin başlarına düşürsün, anlatsın. 

3-cü maddə – Xəstə cavanlar dəxi şö-
bələrinə məhəlləsi cavanları ilə bərabər
gəlsin, vaxt keçirməsinlər. Gəlməyənlər
haqqında xatalı müamilə olmaq ehtimalı
olacağından, özlərini əsirgəsin. Hangi gün,
hangi məhəllələr kəndi əxzi-əsgər şöbə-
sinə gələcəkdir – bunlar Bakı şöbəsi tərə-
findən mollalara və heyəti-möhtrǝrǝmǝyǝ
elan olunmuş və olacaqdır. 

İslam ordusu Əxzi-əsgər rəyasəti. 
15 təşrini-əvvəl 34. 

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

İxtar 
sǝh. 243. “tasua”: Mǝhǝrrǝmin 9-cu

günü, aşura gününün axşamı. 

Ordu komandanı Paşa hǝzrǝtlǝri 
xüsusi ziyarǝtlǝri 

sǝh. 243. Qafqaz İslam Ordusu koman-
danı Nuri paşa nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Ordunun dastanı” şeiri 
(sǝh. 252-254) üçün lüğǝt

vǝqur: vüqarlı; mǝğrur
baqır: mis
mǝhabǝtli: heybǝtli 
çiynǝtmǝk: tapdalatmaq 

Bakı, 16.10.34
sǝh. 246. Burada il, rumi tǝqvimlǝ gös-

tǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi tǝqvimlǝ 16
oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Qafqaziya İslam Ordusunun

qǝrargahından
sǝh. 247. “11.10.34”: Burada il, rumi

tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Mi-
ladi tǝqvimlǝ 11 oktyabr 1918-ci ilǝ uy-
ğundur.

“13/14.10.34”: Burada il, rumi tǝqvim-
lǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi tǝq-
vimlǝ 13-14 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Dağıstan istiqlaliyyǝtini elan etdirmǝk

sǝh. 247. “12.10.34”: Burada il, rumi
tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Mi-
ladi tǝqvimlǝ 12 oktyabr 1918-ci ilǝ uy-
ğundur.
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İstanbul qǝzetlǝrindǝn
sǝh. 248. “Zati-hǝzrǝti-şǝhriyarinin cü-

lusi-hümayunlarını…”: 3 iyul 1918-ci ildǝ
taxta çıxan Osmanlı sultanı VI Mehmed
nǝzǝrdǝ tutulur. VI Mehmed, şahzadǝ
Əbdürrǝhim ǝfǝndinin ǝmisi idi. 

Tǝhlükǝ qarşısında: 
Qarabağın son günlǝri

sǝh.250. “Şahnǝzǝryan”: Andranik (ya-
xud Andrey) Mǝlik-Şahnǝzǝryan nǝzǝrdǝ
tutulur.

“Türk duyğuları: Haqdan ürk” şeiri 
(sǝh. 252) üçün lüğǝt

ökcǝ: daban
taxınmaq: (belinǝ) taxmaq, qurşanmaq

Türk duyğuları: 
Haqdan ürk

sǝh. 252. “8/7/34”: Burada ay vǝ il ru-
mi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (7-ci ay, 1334-
cü il). Miladi tǝqvimlǝ 8 sentyabr 1918-ci
ilǝ uyğundur. 

Ordunun dastanı 
sǝh. 252. “Sǝrǝndib”: Hindistanın cǝ-

nubundakı Şri-Lankaya Orta ǝsrlǝr müsǝl-
man coğrafiyaşünaslarının verdiklǝri ad. 

“Kövsǝr”: cǝnnǝtdǝki müqǝddǝs su
(bulaq, çay, yaxud hovuz)

sǝh. 253. “Orxan”: Osmanlı dövlǝtinin
ikinci padşahı olan Orxan Qazi nǝzǝrdǝ tu-
tulur. 

“Sǝrxǝs”: Əhǝmǝni hökmdarı I Kserks
nǝzǝrdǝ tutulur. 

“yeniçǝri”: XIV-XIX ǝsrlǝrdǝ Osmanlı
imperiyasında nizami piyada qoşunu nö-
vü. 

“Aşil”: qǝdim yunan mifologiyasının vǝ
Homerin “İlliada” poemasının qǝhrǝman-
larından Axilles nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 254. “Şahzadǝ Süleyman”: Oğuz-
ların Qayı boyunun lideri olmuş Süleyman
Şah nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Ağsunqur”: Oğuzların Avşar boyuna
mǝnsub olan Sǝlcuqlu sǝrkǝrdǝsi Ağsun-
qur bǝy nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Dǝmirtaş”: XIV ǝsrdǝ Elxanlı dövlǝti-
nin Anadolu valisi olan Dǝmirtaş nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“Osman”: Osmanlı dövlǝtinin banisi I
Osman nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Fateh”: Osmanlı sultanı II Mehmed
nǝzǝrdǝ tutulur. 

“iyirmi doqquz xaqan”: İstanbulun fǝt-
hindǝn sonra taxta çıxan Osmanlı sultan-
ları nǝzǝrdǝ tutulur. 

Daxili xǝbǝrlǝr
sǝh. 257. “…vǝ onun millilǝşmiş birinci

siniflǝri şǝhǝrin birinci hissǝsinǝ köçürül-
müşdür…”: şǝhǝrin müsǝlmanlar (Azǝr-
baycanlılar) yaşayan hissǝsi nǝzǝrdǝ tu-
tulur. 

Gürcüstanda:
Gürcü nişanı

sǝh. 257. Burada söhbǝt Gürcüstan
Respublikasının dövlǝt gerbinin tǝsdiq
olunmasından gedir. 
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ELAN
Edadi məktəblərin əlifba; birinci, ikinci

şöbələri və sinifləri milliləşib ibtidai və ali-
ibtidai məktəblərdən bu şöbə və siniflərə
imtahan verərək mütəəllimlər [şagirdlər]
qəbul olunacaq. Binaileyh, Azərbaycanda
yaşayan müsəlman əhalisinə ixtar olunur
ki, edadi məktəblərin milli şöbə və sinif-
lərinə imtahan vermək arzusunda olanlar,
həmin oktyabr ayının iyirmisinədək edadi
məktəblərin müdirləri namına [adına] şu
barədə ərzihal versinlər. 

Maarif naziri:  Yusifbəyli Nəsib bəy  

ELAN
Şəhərdəki mağaza və dükan və bilü-

mum [ümumən] lövhə bulunan məhəllər-
də bəyaz lövhə üzərinə qırmızı yazı ilə
türkcə olaraq yazılacaqdır. (Lövhənin yu-
xarısında türkcə olmaq üzərə aşağısına da
rusca yazıla bilər.) Bu xüsus bu on beş gün
zərfində xitam bulmuş olacaqdır. 

Mərkəz Komandanlığı 

ƏRAZİ NƏZARƏTİ 
DƏFTƏRXANASINDAN

Bir çox məhəlli ərazi və dövlət əmlakı
idarəsindən asılı olan ərizələrin Ərazi nazi-

ri adına verildiyindən naşi elan olunur ki,
bu növ ərizələrin Nəzarət dəftərxanasında
saxlamayıb tez həll edilməsi üçün bilavasi-
tə məhəlli topraq və dövlət əmlakı idarələri-
nə verilməsi mütəmənnadır [xahiş olunur]. 

701

Gǝncǝ Şǝhǝr İdarǝsinǝ Otaq vergisi
(kvartirni naloq) şöbǝsindǝ müvǝqqǝti
olaraq 3 nǝfǝr mǝmur (agent) lazımdır.
Şǝrait vǝ tǝfsilatı iş vaxtında Gǝncǝ Şǝhǝr
İdarǝsinin kargüzarından bilǝ bilǝr. 

ELAN
Ərzaq naziri həzrətlərinin binagüzarlı-

ğına [sərəncamına] görə noyabr ayının 2-si
səhər saat 10-da Gəncə şəhərində Ara-
kelovun evində həcz [müsadirə] olunmuş
və iləridən qalmış şeylər müzayidə [hərrac]
ilə satılacaqlardır. Satılan şeylər bunlardır:
fərş, ipək yaylıq, ipək parça, çit, mis qab,
zibilli qənd, yaramaz un, şlanq rezin şinlə,
sandalya əqsamı [hissǝlǝri], pianino, kə-
pək, yun, zibilli buğda, körük, inək və qo-
yun dərisi, duz, qarçs və sairə. 

Ərzaq nazirinin quberniya vəkili
Katib

206

Bazar, 20 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 17

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 13 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 20 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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* * * 
Əhməd paşa həzrətləri Qafqaz İslam

Ordusu komandanlığı dairəsində saat doq-
quzdan on ikiyə qədər ziyarət edəcək zə-
vatı [şəxsləri] qəbul edəcəkdir. 

* * * 

İKİ SİMAYİ-SİYASİNİN MÜHARİBƏ
HAQQINDAKI MÜTALİƏLƏRİ

MÜNASİBƏTİLƏ

Bütün ənzari-miləl və əqvamın
[millǝtlǝrin vǝ qövmlǝrin nǝzǝrlǝrinin]
kəmali-diqqətlə bəkləməkdə olduqları
bir həqiqət var. O həqiqət də 51 aydan
bəri cahan səhnəsində oynanılmaqda
olan bu fəcayeyi-hailənin [qorxunc fa-
ciǝlǝrin], bu qiyaməti-xunini-hərbin
[müharibǝnin qanlı qiyamǝtinin] son
pərdəsidir. Fəqət bu son “pərdeyi-
hərb”in qarşısında çeşmduzi-intizar
olan [intizarla gözlǝrini dikǝn] bədbəxt
tamaşaçıların çırpınmalarına, ayaq
döymələrinə, vəlvələ qaldırmalarına
rəğmən, faciə aktyorları pək laqeyd,
pək məğrur... Aktyorlar: “İstədiyiniz
qədər bağırın, əzilin, üzülün! Hǝpsi
əbəs, hǝpsi beyhudə... Pərdə öz vax-
tında açılacaqdır” sözlərinə bir də xən-
deyi-istehzalarını [istehzalı gülüşlǝrini]
tərfiq edirlǝr [qoşurlar]. Aktyorlar müs-
təğni [etinasız], tamaşaçılar istecalkar
[sǝbirsiz]... Ara-sıra ənzari-tamaşagəra-
nı [tamaşaçıların nǝzǝrlǝrini] tənvir edən
[işıqlandıran] elektrik ziyaları da dəqi-
qəvi… yenə işıqlar parladı,  söndü. Pər-
də qalxmır. Müntəziri-tamaşa olanlar-

dakı [tamaşanı gözlǝyǝnlǝrdǝki] xələcan
[sǝbirsizlik] və həyəcanı tǝsǝvvür et!
Zavallı tamaşaçılar artıq məyus və dil-
şikəstə [qǝlbi sınmış]... Aktyorlar yenə
də məsnədnişin olanlar [yüksǝk bir
mövqeyǝ çatanlar] kimi məğrur və la-
qeyd... Pərdə açılmayır. Nə vaxtda
açılacaq?! Burası da məchul... Hal
böyləcə davam edərək gedir. İstiqbal-
dan də səs yox. Orası da bir cahani-
mübhəm, bir aləmi-əbkəm [lal bir
alǝm]... Ati – bir xamuşiyi-mütləq [müt-
lǝq bir sükunǝt]. Öylə isə halı [indiki
zamanı] gözdən keçirəlim:

Həyatımızın üfüqlərində təraküm
etmiş olan [toplaşan] buludların, o qa-
ranlıq və kəsif səhabələrin [buludların]
yavaş yavaş dağılmaları şöylə dursun,
sanki gündən-günə, dəqiqədən-dəqi-
qəyə bir qat daha peydayi-zəlam [zül-
mǝtlǝr meydana gǝtirmək] və təşdidi-
təkasüf etməklə [kǝsifliyi artırmaqla]
gələcək həyatımıza bir sətreyi-zülmət
və mübhəmiyyət [zülmǝt vǝ bilinmǝzlik
pǝrdǝsi] örürlǝr (hörürlǝr); div-əndam
[div boyda] və cəhənnəm-nümun [cǝ-
hǝnnǝmi andıran] topların ağızlarından
çıxan rüudlar [göy gurultuları], bərqlər
[şimşǝklǝr], ölümlər yaradan atəşlər,
cəhənnəmlər hələ də afaqi-müqəddə-
rati-miləldə [millǝtlǝrin müqǝddǝratının
üfüqlǝrindǝ] müənnidanə [inadcıl] bir
surətdə peydayi-təkasüf edən [kǝsiflik
göstǝrǝn] şu buludların dağılmadıqla-
rını, yenə də cəhənnəmi [cǝhǝnnǝm
kimi alovlu] bir bəlağət və təlaqətlə
[sǝlisliklǝ] elan edib dururlar. Əvət,
topların bəlağəti-cəhənnəmiyyəsi mü-
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haribənin davamını bizə anladır; pək
çox da atəşin bir bəlağətlə… Son
pərdeyi-hərb və qital [müharibǝ vǝ qır-
ğınların son pǝrdǝsi] hələ qapalı, tama-
şaçılar da açılmasına didəduzi-intizar
[intizarlı nǝzǝrlǝrini dikmişlǝr]...

Hərbi-cahanşümulun dört ilini ik-
mal edərək [başa vuraraq], beşinci sə-
nəsinin də rübünə daxil olması mǝnǝ
iki siyasi simanı xatırlatdı. Müharibeyi-
ümumiyyə haqqındakı əfkar və bəya-
nati-siyasiyyələrinin nə qədər doğru,
nə qədər müsib [yerindǝ] olduğu hə-
qayiqi-vaqeə [hadisǝlǝrin hǝqiqǝti] ilə
sabit və mübǝrhən [sübut olunmuş, dǝ-
lillərlə sübuta yetirilmiş] olan bu iki siya-
sidən biri İngiltərənin Hərbiyyə naziri-
qəriqi [suda boğulmuş Hǝrbi naziri] Lord
Kitçener, digəri də almanların “xüda-
vəndi-cəng – hǝrb tanrısı” Feldmarşal
Hindenburqdur. Məlum olduğu üzrə,
cahansuz [dünyanı yaxan] ümumi mü-
haribənin elanını mütəaqib [elan edil-
mǝsinin ardınca], bir çox haizi-məlumat
siyasilər [mǝlumatlı siyasi xadimlǝr] hər-
bin nə vaxtda xitam-pəzir ola [başa
çata] biləcəyi haqqında pək çox əfkar
və mütaliatda bulundular [mülahizǝ
yürütdülǝr]. Fəqət onların əfkar və mü-
taliatları müvafiqi-həqiqət olmadı.
Hərbin bu günə qədər imtidadı [uzan-
ması] isə bütün o zünun və təxminati-
siyasiyyələri [siyasi zǝn vǝ tǝxminlǝri]
təkzib edən dəlail və bərahini-müq-
neǝdǝndir [qǝnaǝtbǝxş dǝlil vǝ sübutlar-
dandır]. Bir çox siyasiyyun, hərbin nə
vaxtda qurtaracağına dair belə vaxt tə-
yin etmişlərdi. Şu zənlər həp xəyaldan

ibarət olub qaldı. Lakin Kitçener* və
Hindenburqun təxminati-siyasiyyələri
isə boşa getmədi, doğru çıxdı. Nasıl
doğru çıxdı? İştə: 

– Müharibeyi-ümumiyyə nə vaxta
qədər davam edə bilǝr? Bu xüsusdakı
mütaliatınız, əfkari-siyasiyyəniz nə
mərkəzdədir?

Fərdayi-hərbdən [müharibǝnin baş-
lamasından] bir az sonra Kitçenerdǝn
böylə bir sual sorulmuş, naziri-qəriq
də müxatǝbinǝ [xitab edilǝn şǝxsǝ] şu
cavabı vermişdi: “Bu böyük müharibə
beş sənə davam edə biləcək mahiyyəti
haizdir [mahiyyǝtdǝdir]. Çünki almanlar
beş illik bir mübarizəyə hazırlanmış-
lardır. Binaileyh [ona görǝ], Almaniya
haqqındakı bir taqım şayiat [şayiǝlǝr],
müvafiqi-həqiqət olmaqdan pək uzaq-
dır. Məsəlǝn, deyilir ki, Almaniyanın
mənbeyi-qüvvəsi bitmək, tükənmək
üzrədir. Almaniya aclıq saiqəsi [sǝbǝbi]
ilǝ təslimə məcbur olacaqdır. Bu söz-
lərlə ciddən kəndimizi aldatmış olarız.
Düşmən güclüdür. Son dərəcə məta-
nətlidir. Xəyalat və indiyyatı [xǝyalları
vǝ uydurmaları] buraxaraq, həqiqətə
inanmalıyız!”

İştə dəfini-dəryayi-əbədiyyət olan
[ǝbǝdiyyǝt dǝnizindǝ basdırılan] Kitçene-
rin məhsuli-zəkayi-siyasisi [siyasi zǝka-
sının mǝhsulu]...

– Bu aləmşümul müharibədə hangi

*Xeyli zaman bundan əvvəl Lord Kitçener bir
məmuriyyəti-mühimmə [vacib bir tapşırıq] ilə
Londradan Petersburqa gəlǝrkən, Almaniya
təhtǝlbəhrləri [sualtı gǝmilǝri] tərəfindən rakib
olduğu [mindiyi] gəmi və məiyyəti ilə bərabər
qəri-dəryaya [dǝnizin dibinǝ] endirilmişdi. 
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tərəf qalib və hangi tərəf məğlub ola-
caqdır?

Müharibədən bir qaç ay keçmiş
bulunurdu. Mətbuat mühərririndən
bir zat Hindenburq ilə mülaqatda
bulunmuş [müsahibǝ aparmış], fövqdə-
ki [yuxarıdakı] suala cavab istəmişdi.
Müşarileyh [adı çǝkilǝn] general dəxi
atidəki [aşağıdakı] mǝnidar [mǝnalı] ca-
vabı vermişdi: “Bu təxribkar dünya
müharibəsində hangi millətin, hangi
müharib dövlətin üruqü-ǝ’sabı [hisslǝri
vǝ ǝsǝblǝri] mətin və sağlam isə o, zə-
fəryab olacaqdır.” Bundan anlaşılan
şudur ki, ǝ’sabü-üruqu sağlam və mə-
tin olmayan millətlərin də məğlubiy-
yəti mühəqqəqdir [qaçılmazdır]. Veyl
olsun [vay halına] həyatda məğlub
olanlara!

İştə xüdavəndi-cəng Hinderburqun
da səməreyi-dəhayi-siyasisi! Filhəqiqə
[doğrudan da], millətlər arasında sərzə-
deyi-zühuri-dəhşət olan [dǝhşǝtlǝri
meydana çıxaran] bu məhşəri-hərbü-
cidaldan öylə qanlı vaqeə və faciələr
törədi ki, –hələ də törəməkdədir– şu
fəcayeyi-xunin [qanlı faciǝlǝr] qarşısın-
da mətanətli dura bilmək üçün çox
sağlam üruqü-ǝ’saba ehtiyacımız var-
dır. Mətanəti-qəlbiyyəyə malik olma-
yan, üruqü-ǝ’sabı zəif olan bir millət,
bir heyəti-ictimaiyyə, “xüdavəndi-
cəng”in dediyi kimi, bu hərbi-haildə
[qorxunc müharibǝdǝ] məğlub olacağı
bütün-bütünə şübhədən varəstə bir
həqiqətdir. Türklərin ədibi-ə’zəmi [ǝn
böyük ǝdibi] Namiq Kamal bəy də
“hərb ilahı” Hinderburqun söylədiyi

mənada xaməranı-irfan olmuş [irfanla
qǝlǝm oynatmış], demişdi ki:

Edər tədviri-aləm bir məkinin qüvveyi-əzmi
Cahan titrər səbati-payi-ərbabi-mətanətdən
Bir heykəlsazı-mümtazın [görkəmli

bir heykǝltǝraşın] da şu sözlərinə ətfi-
nəzəri-diqqət edəlim [diqqǝtlǝ nǝzǝr
yetirǝk]: “Gözəlliklə çirkinlik qarşı-qar-
şıya duracaq olarlarsa, gözəllik zəfər-
yab olar. Təbiət ilahi xətvələrlə [addım-
larla] daima iləriyə doğru gedir, daima
gözəlliyə meyl edir.” Hüsn [gözǝllik] qüv-
vətin səmərəsi, çirkinlik də zə’f [acizlik]
və mərəzin məhsulu deyilmidir? Öylə
isə miləlşümul [bütün millǝtlǝri ǝhatǝ
edǝn] hərb qarşısında qayətdə [son
dǝrǝcǝ] qüvvətli və mətanətli bir
mövcudiyyətlə durmalıyız ki, hüsnara
[gözǝlliklǝri artıran] bir həyati-zəfərpər-
vəranəyə [zǝfǝrǝ çatdıran bir hǝyata]
bǝhǝqq [doğrudan da] məzhər [nail] ola
biləlim. Nasıl ki, böyük qardaşımız
olan Osmanlılar beş yaşına qədəm
qoymuş şu müdhiş müharibeyi-üz-
mada [ǝn böyük müharibǝdǝ] nə dərə-
cədə sağlam olduqlarını bütün mənası
ilə göstərmiş oldular. Və hərb davam
etdiyi müddətcə də göstərəcək, səmə-
reyi-müzəffəriyyətlərini də iqtitaf ey-
ləyəcəklərdir [qǝlǝbǝlǝrinin meyvǝlǝrini
toplayacaqlar]. Bütün yar və əğyara
[dosta-düşmǝnǝ] isbat etmiş olacaq-
lardır ki, türklərin üruqü-ǝ’sabı heç bir
zaman, heç bir hərbdə titrəmədi, tit-
rəmǝyir və titrəməyəcəkdir.

Bakı, 12 məhərrəm 1337 
[19 oktyabr 1918]

Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi
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LALƏ

(Səlma Səlim Sirriyə)

Bir çiçəyəm, adım lalǝ
Gül, bənəkşə bana halə
Bağçaların məlikəsi 
Çıldırtaram bən hər kəsi 

Sarı, mor, al, bəyaz, pənbə,
Bularsan hər rəngi bəndə.
İncə ruhlu əski türklər
Sünbüldən çox bəni sevər.

Xəlifələr əllərində
Ehtişamla daşırlardı.
Sultanların bellərində
Lalələrdən kəmər vardı.

Rənglərimə baxarlardı,
Bir çox isim taxarlardı,
Simtənlər, duşizələr,
Şahbanular, nələr, nələr…

İlhamıydım bən Nədimin, 
Sevgilisi İbrahimin, 
Bayılardı şən vəzirlər,
Sıra-sıra bizi dizər.

Bağçıvanlar müştəriyə:
“Buyrun, üç yüz altun” deyə.
On üç bahar fəqir, zəngin
Lalələrlə yapdı ayin.

İsmi[mi] bir dövrə verdim,
Öylə məqbul bir çiçəkdim.
Sonra bəni unutdular,
Toprağımı qurutdular.

Heç olmazsa xatirǝmi
Siz çocuqlar saxlamazmı?

İstanbul, 1918
Ruşən Əşrəf 

Mǝktǝblǝrǝ dair

YENƏMİ QƏFLƏT?

Hər nə qədər şu iyirminci əsri-tə-
rəqqidə məktəb və mədrəsələrin lüzu-
mundan bəhs etmək gülünc bir şey isə
də, fəqət bir qaç gündən bəri Maarif
Nəzarətinin milliləşən edadi siniflərinə
çocuqlarımızın yazılmaları haqqında
verdiyi elanlara qarşı hələ xalqımızın
canlı cənazə kimi durmaları və övlad-
larını o siniflərə yazdırmamaları, bizi
on-on iki sənə bundan müqəddǝmə
[ǝvvǝlǝ] qədər milli məktəblər haqqın-
da etdiyimiz fəryadlar kimi, yenə bu
gün bir taqım fəryadlar etməyə məc-
bur edir. 

Halbuki bu yolda ediləcək fəryad-
lar o millətə yaxışır ki, o, məktəb və
mədrəsələrin lüzumunu, təhsili-ülum
və fünunun [elm vǝ fǝnlǝrin tǝhsilinin]
əhəmiyyətini anlamasın və onu təqdir
etməkdən aciz olsun. Binaileyh, bu
gün artıq millətimiz məktəb və məd-
rəsələrin lüzumunu anlayır. Ülum və
fünunun əhəmiyyətini bilib, onu təq-
dir edir. Buna görə, bədəvi bir millətə
bağırır, çağırır kimi bir taqım fəryadlar
qoparmaq istəmǝyiriz. Odur ki, doğru-
dan-doğru sədədə [ǝsas mǝtlǝbǝ] ke-
çərək deyiriz: 

Əfəndilər! 
Bu gün artıq əsrlərdən bəri o alçaq

missionerlərin təhti-əsarətində [ǝsarǝ-
ti altında] bulunan məktəblərimiz və
baxüsus edadilərimiz o əsarətdən qur-
tuldu və o zalımların o məktəblərdə
təqib etdiyi o mənhus məfkurələr
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bərbad edildi. Onun yerinə şimdi türk
qayələri, islam məfkurələri doğmağa
başladı. 

Xülasə, bu gün Maarif Nəzarəti ar-
tıq o əski məktəbləri, o zəhərli proq-
ramları yıxıb dağıtdı və bu surətlə
əsrlərdən bəri övladlarımızın çəkdiyi o
ruhi əziyyətlərə, o mənəvi məşəqqət-
lərə xatimə çəkdi. Bir tərəfdən Hər-
biyyə Nəzarəti vətəni müdafiə etmək
üçün qüvvət orduları təşkil etdiyi kimi,
digər tərəfdən Maarif Nəzarəti də və-
tənin ehtiyacati-milliyyə və mənəviy-
yəsini [milli və mənəvi ehtiyaclarını]
təsviyə etmək [aradan qaldırmaq] üçün
şanlı bir mərifət ordusu təşkil edir ki,
bu ordu ancaq bizi və vətənimizi rahi-
nicata [qurtuluş yoluna] sövq edə bilə-
cək. 

Binaileyh bir vətənin ki belə bir or-
dusu olmaz, bir millətin ki belə bir
ləşkəri bulunmaz, o vətən, o millət
heç bir vaxt səadətə nail olammaz.
Daima həqir, səfil, zəlil olub başqala-
rının yumruqları altında əzilər. 

Bu gün vətəni sevirəm, milləti istə-
yirəm deməklə vətən sevilməz, millət
istənilməz. Vətənini sevən, millətini
istəyən, onlara fədakar övlad yetişdir-
məyə çalışar. Bir kəndi-kəndinizə, da-
ha doğrusu vicdanınıza sorunuz, soru-
nuz ki, nədən biz Qafqaziyada yaşayan
müsəlmanlar, bütün millətlərdən ziya-
də olduğumuz halda, daima onların
təərrüzlərinə [hücumlarına], təcavüzlə-
rinə, sərzənişlərinə [danlaqlarına] hə-
dəf olmuşuz?!

Əgər bu sualı vicdanınıza vermiş

olsanız, onda əmin olunuz ki, vicda-
nınız: “Onlar yatmadı, çalışdı, istiqbalı
[gələcəyi] düşündü; onunçün övladlar
yetişdirdi. Heyhat ki, sən yatdın, çalış-
madın, istiqbalı düşünmədin, onun-
çün övladlar yetişdirmədin. Odur ki,
onların təərrüzlərinə, təcavüzlərinə,
sərzənişlərinə hədəf oldun” deyə ca-
vablar verəcək. Fəqət bilməm ki, siz
bu cavablardan mütəəssir olacaqmısı-
nız?! 

İştə, vicdanınızın sizə verdiyi şu
cavablardan mütəəssir olduğunuzu o
vaxt isbat edə biləcəksiniz ki, vətəni-
müqəddəsimizə müqtədir övladlar
yetişdirmək üçün qəzetəmizin baş tə-
rəfində Maarif naziri Nəsib bəy Yusif-
bəyli həzrətlərinin edadi məktəbləri
haqqında verdiyi elanı oxuyub, onu bir
an fövt etməyərək [bir an belə itirmə-
dən] icraya atılasınız və dərhal çocuq-
larınızı edadi məktəblərinə verməklə
amali-milliyyə və vətəniyyəmizi təmin
etməyə çalışarsınız! 

Rza Zaki 

“Azǝrbaycan”ın tǝfriqǝsi 3
Zǝfǝr yolunda 
Ənvǝr paşa hǝzrǝtlǝrinǝ!

Mehmǝd Əmin bǝy 
ORDUNUN DASTANI

Çanaqqala qǝhrǝmanlarına 

Nasıl olur, hǝr üfqündǝ Kamalların, 
Sinanların 

Camelǝri parıldayan,
Nǝdimlǝrin, Nǝf’ilǝrin sazlarını 
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hayqırtdıran
Bu dünyanın ǝn sevimli, gözǝl şǝhri 

ǝldǝn çıxsın?
Bir böyük türk xaqanının yüksǝltdiyi 

bir hasarda
Rus çarının qara quşlu bayraqları 

dalğalansın?
Peyğǝmbǝrin, fatehini mǝdh etdiyi bir 

diyarda
Bu fatehin sǝnduqǝsi, kǝmiklǝri 

parçalansın?

Mümkünmü ki, beş ǝsrdir bizǝ xütbǝ 
dinlǝtdirǝn

O mübarǝk mǝbǝdlǝrin o minlǝrcǝ 
minbǝrindǝn

Bizǝ öc, kin duyanların 
Çirkin bayquş qǝhqǝhǝsi kimi mǝlun 

sǝsi gǝlsin?
O tarixi düşmǝnlǝrin 
Qılıcları, süngülǝri gözlǝr oysun, 

qǝlblǝr dǝlsin?
Vǝ o zalım kazakların pǝncǝsindǝ pak 

qadınlar,
Türk vǝ islam gǝlinlǝri saç yolsunlar, 

hıçqırsınlar?

* * *

Ey atalar, ey yurd üçün uğraşanlar! 
Ey ölümǝ yalınqılıc yürüyǝnlǝr!
Ey divlǝrin leşlǝrini sürüyǝnlǝr! 
Ey mǝrama qan içindǝ ulaşanlar!

Fǝrat, Seyhan, Çorox, Meriç… 
Bu irmaqlar 

Bizǝ sizin ömrünüzü nǝql eylǝdi,
O minlǝrcǝ xatirǝli saf ocaqlar 
Xoyunuzu, törǝnizi hǝp söylǝdi. 

Bu gün bizim ruhumuzda siz varsınız, 
Bir qındakı qılıc kimi köksümüzdǝ, 

Bir qǝlbdǝki iman kimi özümüzdǝ
O atǝşli dǝhanızla yaşarsınız. 
Biz sizlǝrin yaxdığınız hǝmiyyǝti
Bir mehrabın nuru kimi 

söndürmǝdik, 
Qǝlbimizǝ saçdığınız fǝzilǝti
Sǝdǝfdǝki inci kimi ǝsirgǝdik. 

Bu xilafǝt, bu sǝltǝnǝt, bu mǝmlǝkǝt, 
Onun altun bǝldǝlǝri, kǝ’bǝlǝri,
Sarayları, mǝbǝdlǝri, türbǝlǝri, 
Bütün vǝtǝn sizdǝn bizǝ bir ǝmanǝt! 

Bunlar üçün silahlara sarılmayan
Bilǝklǝri qara ilan zǝhǝrlǝsin! 
Düşmǝnlǝrǝ gǝrilmǝkdǝn qısırqanan
Köküslǝri zalım dǝrdlǝr, qurdlar yesin! 

Bizǝ sizin yatdığınız qanlı torpaq, 
Yeddi qat göy, tanrı şahid olsunlar ki, 
Düşmǝnlǝrin bizdǝn almaq istǝdiyi
Torpaqlara yad ayaqlar basmayacaq!

Biz hǝpimiz sipǝrlǝrǝ giriyorkǝn
Bu yerlǝri birǝr mǝzar bilǝcǝyiz. 
Hǝyatını, hüququnu biz gǝnclǝrdǝn 
Dava edǝn vǝtǝn üçün ölǝcǝyiz! 

* * * 

Baxın, bütün Çanaqqala qızıl-qara, 
Dörd üfüq dǝ yara kimi qanamada. 
Şu Rumeli bir anasız öksüz kimi, 
Anadolu hicran dolu köküs kimi. 

Dün tac kimi yanan sǝhǝr
Bu gün kǝsik bir baş kimi qana batmış, 
Dün uzaqdan qızlar kimi gülǝn yerlǝr 
Bu gün birǝr timsah kimi suya yatmış. 

O sürülǝr gǝzǝn yaşıl ovaların
Hǝr birindǝ canavarlar, 
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Pǝrilǝrin dolaşdığı adaların 
Hǝpsindǝ dǝ ifritlǝr var. 
Baxın, hǝr yer qan qoxulu bir mǝzarlıq, 
Şu dalğalar, şu rüzgarlar hǝp hıçqırıq. 
Dün lacivǝrd, durğun dǝniz nur 

sǝrpǝrkǝn, 
Eşqǝ dalmış gözlǝr kimi gülümsǝrkǝn, 
Qǝrbin qanlı, xain ǝli
Şimdi onun sularını kirlǝtmǝkdǝ. 
O nur, çiçǝk diyarını xǝzan yeli
Şaha qalxmış ǝjdǝr kimi titrǝtmǝkdǝ… 
O yanardağ kimi lavlı ağızları
Atǝş qusan donanmalar, 
Beş dünyanın bǝyaz, siyah, qızıl, sarı 
Vǝhşilǝri hǝp burdalar!..

Sonu var

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 15-dən
Almaniya mətbuatının verdiyi məlu-
mat. 

Valansyen[in] bombardmanı ehti-
malı mövcibincə [ehtimalına görə], bu
şəhərin 30000 əhalisi şərqə tərəf qaç-
mağa başlamışdır. Almaniya Hökuməti
bundan naşi [ötrü] İsveçrə Hökuməti-
nə müraciət edərək Fransa və müttə-
fiqlərinin şimali Fransa əhalisi məna-
feyini nəzərə almaqla, böyük şəhərləri
atəşə tutmaq xəyalından daşınmağı
təklif etmişdir. Almaniya Hökuməti
əhalinin bir hissəsinin xətti-hərbdən
[cəbhə xəttindən] Fransa torpağına keç-
məsinə razılıq verir. Bu məsələ bir cəb-
hənin o biri cəbhə ilə sazişi ilə olacaq-
dır. Müttəfiqlər bu təklifi rədd edər-
lərsə, Almaniya Hökuməti, sülhcu

[mülki] əhaliyə üz verə biləcək bütün
bədbəxtliklər[in] məsuliyyətini kəndi
üzərindən atır. 

“Havas” acentəliyi məlumatına gö-
rə Fransa Finlandiya ilə bütün ǝlaqeyi-
siyasiyyəni qət edir. 

Berlin – Təşrini-əvvəlin 18-də Kron-
prins Ruprext ordusundan verilən hər-
bi xəbər: Biz xətti-hərbimizi Torhut İn-
gelmünsterdən şərqə tərəf Lis arxası-
na doğru çəkdik. Tərəfimizdən təxliyə
edilmiş istiqamətləri düşmən dəhşətli
atəşə tutduqdan sonra işğal etmişdir. 

Koolskampın hər iki tərəfi düşmən
tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Düşmən
bir çox yerlərdə təərrüzlər [hücumlar]
yaparsa da, dəf edilmişdir. Düşmən Sel
xətti-hərbində bizim sipərlərə soxul-
duysa da, bisikletçilərimiz [velosiped
batalyonu] tərəfindən dəf edilmişdir.
Denen şəhərinin ingilislər tərəfindən
bombardmanı davam etməkdədir.
Düşmən atəşi Fransa qaçqınlarına
tələfat vermişdir. 

– En cəbhəsində bəzən top müha-
ribələri vaqe olmadadır. Bren şimalın-
da başlanan fransız hücumları dayan-
dırılmışdır. Qrandpredən qərbə tərəf
Qalvitsin ordusu bizim təzə xətlərimiz
qarşısında məğlub olmuşdur. Eyer şər-
qində ümdə zərbələri Şampoil və Landr
tərəfinə çöndərilmiş olan Amerika əs-
gərlərinin hücumu dəf edilmişdir. Hər
iki məntəqə müdafiə ilə saxlanmışdır.
Landr cənub-şərqində olan təpə, təbəd-
dülatlı müvəffəqiyyətlərdən sonra [bir
neçə dəfə əldən-ələ keçdikdən sonra] düş-
mən əlində qalmışdır. Düşmənin Maas
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çayının şərq sahilindəki hücumları həm-
çinin müvəffəqiyyətsiz olmuşdur. Fla-
xas qərbində zirehli avtomobillərlə düş-
mənin dəf edilməsində Birinci Landver
firqəsi [diviiyası] şücaət göstərmişdir. 

– Cənub-şərq müharibə meydanın-
dan xəbər verirlər ki, Yaqodina ilə Niş
arasındakı tǝzə cəbhəmizdə düşmən
Morava qərbində Kruşevaç ilə Aleksi-
naça çatmışdır. Həmin xətdə vaqe
olan düşmən hücumları dəf edilmişdir.

– İstanbul, 10/17. Bütün cəbhə-
lərdə əhval təbəddülatsızdır [dəyişmə-
mişdir].  

– Berlin, 10/17. Axşam alınan rəs-
mi xəbərlərdə deyilir ki, Le-Kato ilə Ua-
za arasında düşmən tǝzə hücumlar
başlamışdır. 36 kilometr məsafəsindən
ziyadǝ olan cəbhədə düşmən böyük
güc ilə cəbhəmizi yarmaq istəmişsə
də, müvəffəqiyyət qazana bilməmiş-
dir. Hücum edən düşmən əsgərlərinin
bir hissəsi bizim xətlərimiz qarşısında,
digər hissəsi isə topxanamız mövqeyi
qarşısında mǝğlub olmuşlardır.

– Vyana, 10/17. Alınan rəsmi əsgə-
ri xəbərlərdə deyilir ki, Zibenqeymen
yanında İtalya kəşfiyyat dəstələri dəf
edilmişlərdir. Albaniyada Tirana şima-
lında müharibələr vaqe olmuşdur. Ser-
biyalılar Morava qǝrbindǝ irǝli hərəkət
etmişlərdir. Kruşevaç şərqində vaqe
olan hücumlar dəf edilmişdir. 

– Lion, 10/16. Fransa simsiz tele-
qrafının verdiyi xəbərə görə Kral Al-
bertin komandasında vaqe olan İngil-
tərə-Belçika hücumları çaharşənbə gü-
nündə müvəffəqiyyət ilə davam et-

mişdir. Hücum edilən bütün cəbhə bo-
yu beş-altı kilometr məsafəsində irǝli
edilən hərəkat dayandırılmışdır. Belçi-
ka əsgərləri Torhutun yaxınlığındadır-
lar. Cənuba tərəf fransız əsgərləri Lix-
tervelddən Rulerə gedən dəmiryol xət-
tini keçmişlərdir. İngilis əsgərləri Kort-
reykə qədər irəliləyib Meneni almış-
lardır. Bu əməliyyati-hərbiyyələr [hǝrbi
ǝmǝliyyatlar] əsnasında bir çox əsir
alınmışdır.

– Vyanadan xəbər verirlər ki, Av-
striya Hökuməti ərzaq şeylǝri əvəzinə
Lehistana büsbütün muxtariyyət ver-
məyə hazırdır.  

– Berlindən xəbər verirlər ki, Vilson
tərəfindən Almaniyaya verilən notada
14 maddənin bilamümaniət [maneǝsiz]
əmələ gətirilməsi təkid edilməkdədir. 

– Xristianiyadan xəbər verirlər ki,
Portǝgizdə böyük iğtişaşlar vaqe ol-
maqdadır. Mühasireyi-əsgəriyyə [hǝrbi
blokada] elan edilmişdir. 

– Stokholmdan verilən xəbərlərə
görə, Türkiyə Hökuməti Amerikaya
nota göndərib, Vilsonun notası əsasın-
ca sülh müzakiratı başlanması təklifin-
də bulunmuşdur. 

– Berlindən bildirildiyinə görə, Var-
şava sosial-demokratları ümumi tətil
elan etmişlərdir. Demokratik tələba-
tını haiz olan tətil, müvəffəqiyyətli
keçmişdir. 

– Vyanadan verilən məlumata gö-
rə, Polşa-Venqriya Şurası Varşavada
mühüm işlər müzakirəsindən ötrü Pol-
şa sosial-demokrat nümayəndəsini
dəvət etmişdir. 
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TƏBLİĞİ-RƏSMİ
[RƏSMİ MƏLUMAT]

1. Dərbənd cəbhəsində: 16/10/34.
Tərəfeyn arasında xəfif topçu atəşi
təati edildi. [İki tǝrǝf arasında qarşılıqlı
yüngül topçu atǝşlǝri meydana gǝldi.] Bir
düşmən təyyarəsi mövazemiz [mövqe-
lǝrimiz] üzərində bir müddət tǝyǝran
etdi [uçdu]. Bütün sükunət vardır. 

2. Digər məntəqələrdə sükunət
vardır. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Ruşən Əşrəf bəy şəhərimizdə
İstanbulda çıxan “Yeni gün” qəze-

təsi mühərrirlərindən, türklərin incə
və zərif şairlərindən Ruşən Əşrəf bəy
şəhərimizi təşrif buyurmuşlardır. Kən-
diləri burada bulunduğu müddətcə
Bakı əhalisinə bir qaç konfrans ver-
məklə bərabər, qəza və qəsəbələri do-
laşaraq oralardakı qardaşlarımızın da
fikirlərini açacaq konfranslar verəcəyi
istixbar edilmişdir [xǝbǝr verilmişdir].
Bu hərəkət və irşadından dolayı qə-
zetəmiz millətimizin mədyun [borclu]
olduğu təşəkküratı şimdidən əda et-
mək üçün pək böyük bir hissi-minnət-
dari duyur və kəndisini alqışlayır. 

Hacı Əhməd paşanın Bakıya vü-
rudu [gǝlişi]

Bir qaç gün bundan müqəddəm
Qafqaziya İslam Ordusu Baş koman-

danı, fəriq Nuri paşa və Ənvər paşa
həzrətlərinin pədərləri [ataları] Hacı
Əhməd paşa həzrətləri xüsusi qatarla
Bakı şəhərinə varid olmuşdur. Hacı
Əhməd paşa həzrətlərini istiqbal üçün
Azərbaycan Hökumətinin Daxiliyyə
naziri Behbud bəy Cavanşir və Höku-
mət kontrolu Əbdüləli bəy Əmircanov
“Əlǝt” mövqifinǝ [stansiyasına] getmiş-
dilər. Şəhər mövqifindǝ Hacı Əhməd
paşa həzrətlərini şəhər əhalisi tərə-
findən Bələdiyyə İdarə nümayəndələri
pişvaz etmişlərdir. Bələdiyyə İdarəsi
rəisi əvəzində M. Y. Mehdiyev və islam
əhalisi nümayəndələri möhtərəm mü-
safirə təbrik nitqləri ilə müraciətdə
bulunub, əsgəri qitəat [hǝrbi hissəlǝr]
isə bu möhtərəm müsafiri musiqi ilə
qarşılamışlardır. Hacı Əhməd paşa
həzrətləri şəhər mövqifindǝn Nuri
paşa həzrətlərinin nəzdi-alilərinə təşrif
buyurmuşlardır. 

Əhməd paşanı ziyarət
– Baron fon der Qolts, Əhməd paşa

həzrətlərini ziyarət eyləmişdir və əs-
nayi-mülaqatda [söhbǝt ǝsnasında] türk
və islam aləmində inqilabati-əzimə və
mühimmə [böyük vǝ mühüm inqilablar]
vücuda gətirən iki generalın babası
[atası] və bir generalın qardaşını ziya-
rət etməklə məhzuz [məmnun] oldu-
ğunu dərmiyan [ifadǝ] eyləmişdir. 

– Bakı erməni camaatı tərəfindən
Bakı erməni mürəxxəsəsi [nümayǝn-
dǝsi] ilə müsyö Kukasov və digər bir zat
Əhməd paşa həzrətlərinə bəyani-
xoşamədi [xoş gǝlmişsiniz demiş] və Os-
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manlıların Azərbaycanda bila-təfriqi-
dinü-məzhəb [din vǝ mǝzhǝb fǝrqi ol-
madan] bilcümlə əhaliyə hüququnu
mühafizə xüsusunda siyyanən [bǝra-
bǝr] müamilə [rǝftar] eylədiklərindən
dolayı ərzi-təşəkkürat eyləmişlərdir. 

***
Necə ki məlumdur, Maliyyə naziri-

nin əmrilə Bakı xəzinəsindən Bakı
bonu əvəzinə Zaqafqaz pulu dəyişil-
məsi fəsx edilmişdir. Şimdi isə bu qa-
nuna baxmayaraq Bakı şəhərinə ər-
zaq gətirmək arzusunda olan tacirlərə
nisbətən yenə də bu qanunun iadə
edilməsi hökumət tərəfindən qət edil-
mişdir. Uyezd naçalnikləri məhəllə-
lərdə satılıb, yaxud alınan malların
müəyyən qiymətini bilməlidirlər ki,
məhdud əndazədə pul dəyişdirmək
mümkün olsun. 

Maliyyə nazirinin əmrilə “Kazyon-
naya palata” [Xəzinə palatasi] Gəncə-
dən Bakıya köçürülmüşdür. 

***
Bakı Ticarət məktəbi bununla xə-

bər verir ki, məktəbin hamı siniflərinə
yeni mütəəllimlər [şagirdlǝr] qəbul olu-
nur. Xahiş edənlər saat 10-dan birədək
Merkuryev caddəsində 34 nömrǝli ev-
də Şefferlinskin musiqi məktəbində
yazılmalıdırlar. Telefon nömrǝ: 82-5.

***
Maarif nazirinin müavini H[əmid]

b[əy] Şahtaxtinski Gəncədən Bakıya
gəlmişdir.

***
Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 15-də

Bakıdan Dərbəndə birinci yük və sər-

nişin qatarı göndərilmişdir. Gələcəkdə
vaqonların ədədi artarsa, Dərbənd-
Bakı arasında müntəzəm bir surətdə
qatarlar işləyəcəkdir. 

***
Azərbaycan dəmiryolunun müdiri

Gürcüstan dǝmiryolu müdirinə xəbər
vermişdir ki, Gürcüstan mövqiflǝrinǝ
[stansiyalarına] sərnişin və yük qəbul
edilir. Gürcüstan dəmiryol idarəsi də
bu növ müamilatda bulunmalıdır [bu
cür ǝmǝliyyatları hǝyata keçirmǝlidir]. 

QƏZETƏLƏRDƏN

“Yedineniye” nam Tiflis qəzetəsin-
də işbu teleqramlar dərc edilmişdir: 

Amerika cəbhəyə nə verir?
Amerika Konqresinin Avropada

iqamət edən [yaşayan] 9 nəfər üzvü
elan etmişlər ki, Amerikanın hal-
hazırda 20 milyon əsgərliyə çağrılacaq
qüvvəsi vardır. Hər sənə bu rəqəmin
üzərinə bir milyon da əlavə edilir. Hal-
hazırda cəbhədə iki milyon əsgər var-
dır. Bir milyon əsgər də ordugahda
təlim edilir. Hər gün Amerikadan
10000 əsgər çıxır. Amerikada hesabsız
tüfəng, pulemyot və lǝvazimati-hər-
biyyə hazırlanır. 25 min təyyarə ha-
zırlanmaqdadır. Bu təyyarələrdən ötrü
100 min kişi təlim edilmişdir. Avro-
pada hal-hazırda 500 hərb makinamız
iştirak etməkdədir. 

Sualtı müharibəsi önünü almaq
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qəsdilə atidə [gǝlǝcǝkdǝ], biz bir milyon
tonilatoluq gəmi inşa edirik. Ən yaxın
zamanda dəryada, qarada, havada be-
lə Almaniyanı geri atmağa müvəffəq
olacağız. 

“Yedineniye” qəzetəsi işbu sözləri
əlavə edir: 

Bu rəqəmlərlə Almaniya daxili və
xaricində baş qalxızmış bir çox məsə-
lələri müqayisə etdikdə, işlərin dəyiş-
məsi ehtimalı görünür. 

İdarədən: Tiflisdə nəşr edilən “Bor-
ba” və “Yedineniye” kimi qəzetələrin
yazdıqları həqiqətə səbəb olsaydı,
şimdi ingilislər Berlin, İstanbul, Vyana-
nı tutmuş olmalı idilər. İşbu qəzetə-
lərin məsləkləri [ǝqidǝlǝri] qareini-
kirama [hörmǝtli oxuculara] artıq mə-
lum olduğundan, bu yolda artıq məlu-
mat verməyi zaid [lüzumsuz] görürüz.

Petroqradda
Alınan məlumata görə, Petroqrad-

da əski Sədrəzəm [Baş Nazir] Vladimir
Trepov güllələnmişdir. 

Orşa mövqifindǝ [stansiyasında] Föv-
qəladə Komitə əmrilə Ukraynaya gedə-
cək jandarmaların əski şǝrifi Cunkov-
ski ilə əski polis müdiri Vissarionov
öldürülmüşdür. 

Əski nazir Makarovun Petroqradda
öldürülməsi xəbəri alınmışdır. 

***

Tiflisdə nəşr olunan “Kavkazskoye
slovo” qəzetəsinin mühərriri Qafqazi-
yada olan alman heyətindəki məlu-
mat bürosunun müdiri professor

Tsuqmayer ilə görüşüb bir para işlər
haqqında böylə məlumat almışdır:

Vilsonun cavabı
Vilsonun cavab notasında göstəri-

lən sülh müzakiratı şəraiti Almaniya
üçün naməqbuldur. Sülh müzakiratı-
nın mütarikə [atǝşkǝs] əqd edilmədən
[sazişi bağlanmadan] başlanması ehti-
malı vardır. 

Sofiyanın zəbti
Bolqariya paytaxtı Sofiya şəhəri

müttəfiq dövlət əsgərləri tərəfindən
zəbt edilmişdir. 

Qərb cəbhəsində
Burasını qeyd etməlidir ki, hərgah

müharibə uzun müddət davam edər-
sə, payız fəsli yavuqlaşdığına görə qərb
cəbhəsindəki alman əsgərlərinin halı
artıq dərəcədə yaxşılaşacaqdır. Çünki
növbənöv əsgərlərdən ibarət olan müt-
təfiq dövlət əsgərlərinin çox hissəsi
yavuqlaşmaqda olan qış fəsli üçün ha-
zırlanmamışlardır. 

Amerika-ingilis və Fransa əsgərləri-
nin bu axır vaxt ciddi hücumlarda bu-
lunmaları, qış fəslinə qədər bir nə-
ticəyə müvəffəq olmaq arzusunu an-
dırır. Səy və təlaşa baxmayıban, indiyə
qədər düşmən ǝqǝllǝn [ǝn azı] bir or-
dunu mühasirə və mühimmati-hər-
biyyə [hǝrbi lǝvazimat] zəbt etməyə mü-
vəffəq olmamışdır. Müharibənin dava-
mı Şimali Fransa və Belçika şəhər-
lərinin xarabazara döndərilməsinə bais
olacaqdır. 

Müttəfiq Dövlətlər qış fəslinə qə-
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dər bir nəticəyə müvəffəq olmasalar,
ingilis hökuməti daha da artıq Ameri-
kanın nüfuzu altına keçər. 

Əsgərlərin əvəz edilmǝsi 
Zaqafqaziyada olan alman süvari

əsgərlərinin bir hissəsi Ukraynadan
gələcək piyada əsgərləri tərəfindən
əvəz ediləcəkdir. 

Vyanada məscidi-came
Vyanadan “Sabah” qəzetəsinə xə-

bər verirlər ki, Avstriya Hərbiyyə naziri
Vyanada islam əsgərləri ehtiyacatı üçün
bir came məscidi tikilməsini qərara al-
mışdır. Bu münasibətlə islam əsgərlə-
rinə müraciətən verilən xüsusi əmrdǝ
Hərbiyyə Nəzarəti bu müharibə müd-
dətində müsəlmanlar tərəfindən məm-
ləkətə göstərilən xidmətləri və müsəl-
manlarla hökumət arasında bərpa edi-
lən mehribançılığı ayrıca qeyd etmiş-
dir. 

RUSİYADA

Hacı-Tǝrxan təriqi ilə Orenburqdan
gəlmiş müsafir, Orenburq müsəlman-
ları haqqında belə məlumat verir: 

4 min silahlı əsgərə malik olan ta-
tarlar kazaklar ilə bolşeviklər arasında
olan müharibələrdə iştirak etməmiş-
lərdir. Məzkur əsgərlər ancaq şəhər
asayişini mühafizə etməkdə olub, mü-
hariblərin [döyüşənlərin] şəhərə daxil
olmasına mümaniət [maneçilik] göstər-
mişlərdir. Buna binaən, hamı müha-

ribələr şəhər ətrafında vaqe olmuşdur.
Şəhərdə dəfələrlə hökumət əldən-ələ
keçib, nəticədə bolşeviklər tamamilə
şəhərə sahib olmuşlardır. Tatar əsgər-
ləri arasında bolşevik ruhu oyanmağa
başladığından, tatar və rus bolşevikləri
birləşib, şəhəri büsbütün qarətə baş-
lamışlardır. Xüsusən şəhərin müsəl-
manlar yaşayan hissəsindən təzminat
tələb edilməklə bərabər, məzkur [adı
çǝkilǝn] hissə böyük xəsarətə uğramış-
dır. Bu əhvalatı nəql edən müsafir,
may ayı ibtidalarında [ǝvvǝllǝrindǝ]
Orenburqdan çıxıb, ancaq sentyabr
axırlarında Hacı-Tǝrxana gəlib çata
bilmişdir. İdil çayı münasibatı [rabitǝsi]
qət edilmiş imiş. Orenburqdan hamı
müsəlman fəaliyyunu [fǝalları] ictimai
işlərdən kənar edilib, iş başına ancaq
cavan fəhlələr keçmişlərdir. 

“Yana vakıt” qəzetəsi çıxmaqda da-
vam edir. Bundan əlavə, bolşevik tatar
qəzetələri çıxmaqdadırlar. Tatar mü-
hərrirlərindən məşhur Kərimov Oren-
burqadır. Hacı-Tǝrxanda büsbütün ac-
lıqdır. Şəhərin bir hissəsi yandırılmış-
dır. Bolşeviklər arasında İran təbəələ-
rindən də az deyildir. Şəhərin bütün
cinayətkar ünsürləri bolşevik firqələ-
rinə daxildir.  

XARİCİ XƏBƏRLƏR
Bolqariya hadisatına dair

Fəlakətin səbəbi 
Vyanada nəşr edilən “N. F. P.” qə-

zetəsi yazır ki, Bolqariyada vaqe olmuş
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hadisat[a], Bolqariya əsgərlərinin aclı-
ğı, paltarsızlığı və bunların arasında
baş qalxızmış bir çox ə’raz [xəstəliklər]
səbəb olmuşdur. Bolqariya ordusunda
elə firqələr var ki, davanın əvvəlindən
öz səngərlərində dururlar. Bolqariya-
nın keçən ilki məhsulatı çox az olmuş-
dur. Bu il də 3 ay müddətində yağış
yağmadığından və quraqlıqdan naşi
yenə çox az məhsulat gözlənir. Quraq-
lıq o qədər şiddətlidir ki, paytaxtda
həftələrlə su tapılmayıb, elektrik işığı-
nın və tramvayın dayandırılmasına sə-
bəb olur. Məhsulat azlığından və ərzaq
yoxluğundan, əhali arasında ərzağı hö-
kumət kartoçka ilə təqsimə [paylama-
ğa] məcbur olmuşdur. Bu yeni üsulu
camaat artıq təəssüflə qarşıladı. Çünki
Bolqariyanın əkinçi camaatı gündə
250 qram çörək aldığından xeyli narazı
idi. Evlərindən cəbhəyə qayıtmış sal-
datlar, qoşun arasında məmləkətin bu
vəziyyətini nəql etdikdə, Bolqariya
əsgərlərinin ruhu büsbütün öldü. 

Vilson və Bolqariya
Parisdən, Londradan, Vaşinqtondan

xəbər verildiyinə görə, Bolqariyanın
sülh çıxışı eylülün [sentyabrın] 10-da
Vaşinqtonda Vilson ilə Bolqariya səfiri
arasında qət edilmişdir. Eylülün 16-da
Balfur Balkanda böyük zəfərlər göz-
ləndiyini xəbər verdikdə, Bolqariya-
nın qarşıda durmayacağını bildirmiş. 

“Jurnal-de-Jenev” xəbər verir ki,
Bolqariya Vilsona nota göndərərək,
onun məramnaməsinə razı olduğunu
bəyanla, sülh konferansında Bolqari-

yanın mənafeyi gözlənərsə, tərki-silah
edəcəyini izhar etmişdir. 

Avstriya-alman mətbuatı Bolqari-
ya hadisatı haqqında

Nemes mətbuatında “B. T.” qəzetə-
si yazır ki, bu axır vaxtda Bolqariyanın
sülhə tərəf yaxınlaşdığı aşkar idi. Bu-
rası Sofiyaya getmiş Bavariya kralı Lüd-
viq və Berlin Müstəmləkat [Müstǝm-
lǝkǝlǝr] naziri Solfa da məlum oldu.
Zəif çar Ferdinand bu axırıncı hadisata
tamaşaçı idi. 

Malinov dəstəsi çar hökumətini yı-
xıb, sülh bağlamaq arzusunda olduğu-
nu çar bilmiş idi. 

Bitərəf dövlətlər mətbuatının ver-
diyi məlumata görə, Malinov sülh ba-
rəsində müzakirəyə girişmişdir. Müt-
təfiqlər Ferdinandın xəl’ edilməsini
[taxtdan endirilmǝsini] tələb edirlər. Çar
Ferdinand bunu bildiyi halda, Mali-
novun hökumət başına keçməsinə
mümaniət [maneçilik] edə bilmədi. 

Malinovun Müttəfiqlərlə əqd edə-
cəyi sülhdə Bolqariyanın işğal etdiyi
Serbiya torpağını təxliyə edib [boşal-
dıb], əvəzinə Türkiyənin Avropa hissə-
sini işğalı tələb edilir. 

“F. T.” qəzetəsi yazır ki, Malinov ne-
çə vaxtdır ki, Müttəfiqlərlə sülh danı-
şığına girişmişdir. Qəzetə əmindir ki,
siyasi dairələrdə Malinovun əleyhinə
mübarizə başlanıb və bu mübarizədə
Malinovun əksinə qalxışanlar müzəf-
fəriyyətinə əmindir. Çar Ferdinand
Malinovun təşəbbüsü önünü almaq
istəyir. Güman edilir ki, Malinovun tə-
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şəbbüsü Müttəfiqlərin verdiyi təmi-
natdan baş vermişdir. Malinov sülh
şəraitinin [Malinovun sülh şǝrtlǝrinin]
Müttəfiqlər tərəfindən rəddinə ehti-
mal vardır. Bu surətdə Malinov höku-
mət başından düşəcəkdir. 

Almaniya mətbuatının verdiyi mə-
lumat 

“K. M.” yazır ki, təşrini-əvvəlin [ok-
tyabrın] 10-da Ukrayna ilə Krım ara-
sında danışıq olmuşdur. Rəisi-vükəla
Ukrayna bəyannaməsini oxuyub, Uk-
rayna ilə Krım arasındakı etilafın [razı-
laşmanın] şəraitini [şǝrtlǝrini] elan et-
mişdir. Krım heyətinin sədri Vomatoviç
demişdir ki, Ukrayna tərəfindən veri-
lən şərtlər Krım üçün qeyri-məqbul-
dur. 

Əleyhində maddələrə cavab ver-
məkdən ötrü təşrini-saninin [noyabrın]
10-na kimi vaxt istənilmişdir. 

3-dən 11 gücəcən elektrik velosipedi
lazımdır. Hər kimdə varsa, xahiş olunur
adresini “Azərbaycan” idarəsində qoysun.
L. M. üçün.

ELAN

Dinlərin[in], vətənlərinin mühafi-
zǝsi üçün İslam ordusuna qeyd olun-
maq üzrə Bakı şöbəsinə və digər kənd
və qəsəbələrdəki komandanlara mü-
raciət edənlərin miqdarı gün-gündən

çoxalmaqda, hər kəsin ətrafımızı saran
din, vətən, irz və namus düşmənlərinə
qarşı hazırlanmaqda olduğu böyük
şükranla görülməkdədir.

1-ci maddǝ – Cavanların ata və
analarına və özlərinə bəyan olunur ki,
müǝyyǝnsizlǝr indi İslam ordusuna
alınmayacaqdır. Hər kim ki, ərizə yaz-
dıracaq olarsa, kəndini, qəsəbəsini,
məhəlləsini, mövlud tarixini, əsgər
olan çocuğunun və atasının ismini
gözəlcə qoysun, ərizənin zirində [altın-
da] imzası xoşca oxunsun. 

2-ci maddə – Mollalara və heyəti-
möhtərəməyə [ağsaqqallar heyətinə]
bəyan olunur ki, bir cavanın əsgərlik
müayinəsində bütün erkək qardaş-
larını, əqrəbalarını kətm etməsin [giz-
lətməsin]. Cavanların sənətini, oxuyub-
yazmasını, məktəblərdə isǝ hangi
məktəbdə və hangi sinifdə olduqlarını
gözəlcə bilsin və zabit əfəndilərə he-
kayə eyləsin və cavanların özlərindən
sual olunmasa belə, yenə zabit əfən-
dilərin başlarına düşürsün, anlatsın. 

3-cü maddə – Xəstə cavanlar dəxi
şöbələrinə məhəlləsi cavanları ilə
bərabər gəlsin, vaxt keçirməsinlər.
Gəlməyənlər haqqında xatalı müamilə
olmaq ehtimalı olacağından, özlərini
əsirgəsin. Hangi gün, hangi məhəllələr
kəndi əxzi-əsgər şöbəsinə gələcəkdir –
bunlar Bakı şöbəsi tərəfindən mol-
lalara və heyəti-möhtrǝrǝmǝyǝ elan
olunmuş və olacaqdır. 

İslam Ordusu Əxzi-əsgər rəyasəti 
15 təşrini-əvvəl [oktyabr] 34 

275



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

276

Azərbaycan Dəmiryolu İdarəsi elan
edir ki, bu ilin 4 təşrini-əvvəl[in]də Bakı ilə
Tiflis şəhərləri arasında 3 və 4 nömrǝli
qatarlar bu qərarla hərəkət edəcəklər:

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Elan
sǝh. 261. “Şǝhǝrdǝki mağaza vǝ dü-

kan vǝ bilümum lövhǝ bulunan mǝhǝl-
lǝrdǝ bǝyaz lövhǝ üzǝrinǝ qırmızı yazı ilǝ...”:
Eyni elan, qǝzetin 18-ci nömrǝsindǝ belǝ
getmişdir: “… qırmızı lövhǝ üzǝrinǝ bǝyaz
yazı ilǝ…”

Adsız xǝbǝr
sǝh. 262. “Əhmǝd paşa hǝzrǝtlǝri…”:

Ənvǝr vǝ Nuri paşaların atası Hacı Əhmǝd
paşa nǝzǝrdǝ tutulur.

İki simayi-siyasinin müharibǝ
haqqındakı mütaliǝlǝri

sǝh. 264. “Edǝr tǝdviri-alǝm bir mǝ-
kinin qüvveyi-ǝzmi / Cahan titrǝr sǝbati-
payi-ǝrbabi-mǝtanǝtdǝn”: “Nüfuzlu bir
kimsǝnin ǝzmkarlığı dünyanı fırladar / Mǝ-
tanǝt sahibinin ayağını möhkǝm basması
cahanı titrǝdǝr.”

“12 mǝhǝrrǝm 1337”: burada tarix,
hicri tǝqvimlǝ verilmişdir; miladi tǝqvimlǝ
19 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

“Lalǝ” şeiri (sǝh. 265) 
üçün lüğǝt

bǝnǝkşǝ: bǝnövşǝ
mor: bǝnövşǝyi 
sünbül: sünbülçiçǝyi
mǝqbul: bǝyǝnilǝn

Lalǝ
sǝh. 265. Şeirdǝ Osmanlı İmperiyası

tarixindǝ 1718-1730-cu illǝr arasını ǝhatǝ
edǝn vǝ “Lalǝ dövrü” adıyla bilinǝn dövr-
dǝn bǝhs edilir.

“Simtǝnlǝr, Duşizǝlǝr, Şahbanular”:
Lalǝ dövründǝ geniş yayılmış qadın ad-

saat dəqiqə saat dəqiqə
Bakı

Hacıqabul

Yevlax

Gəncə

Ağstafa

Tiflis

-

11

5

8

11

3

-

22
axşam

35
sabah

3
sabah

15
günüz

56
günüz

7

11

6

8

11

-

7
axşam

57
axşam

sabah 
23

sabah 
23

günüz
-

saat dəqiqə saat dəqiqə
Tiflis

Ağstafa

Gəncə

Yevlax

Hacıqabul

Bakı

-

4

7

9

3

7

-

22
günüz

34
axşam

44
sabah

24
günüz

36
axşam

11

4

7

2

3

-

10
axşam

47
axşam

59
axşam 

4
sabah 

39
günüz

-

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

Qatar nömrə 4
gəlir                    çıxır

Qatar nömrə 3
gəlir                    çıxır
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larıdır (Simtǝn “gümüş bǝdǝnli”, duşizǝ
“bakirǝ qız”, şahbanu “padşah xanımı”
mǝnasına gǝlir). 

“Nǝdim”: Klassik Osmanlı ǝdǝbiyyatı-
nın ǝn mǝşhur şairlǝrindǝn olan Əhmǝd
Nǝdim nǝzǝrdǝ tutulur. Nǝdim “Lalǝ döv-
rü şairi” vǝ “İstanbul şairi” kimi tanınmış-
dır. 

“İbrahim”: Lalǝ dövründǝ Osmanlı
sǝdrǝzǝmi (baş vǝziri) olan Nevşehirli Da-
mad İbrahim paşa nǝzǝrdǝ tutulur. Lalǝ
dövrünǝ son qoyan Patrona Xǝlil üsyanı
ǝsnasında öldürülǝrǝk cǝsǝdi üsyançılara
verilmişdir. 

“Ordunun dastanı” şeiri 
(sǝh. 266-268) üçün lüğǝt

kǝmik: sümük 
uğraşmaq: çalışmaq, sǝy göstǝrmǝk 
yalınqılıc: siyirmǝqılınc 
xoy: adǝt-ǝnǝnǝ; xarakter
qısırqanmaq: ǝsirgǝnmǝk 
öksüz: yetim, anasız
canavar: div, qorxunc xǝyali mǝxluq 
yanardağ: vulkan 

Ordunun dastanı
sǝh. 266. “Kamalların, Sinanların”:

“Memar Kamalǝddin” kimi tanınan Əh-
mǝd Kamalǝddin vǝ Memar Sinan nǝzǝr-
dǝ tutulur. 

“Nǝdimlǝrin, Nǝf’ilǝrin”: Klassik türk
ǝdǝbiyyatının ǝn böyük simaları arasında
yer alan Əhmǝd Nǝdim (XVIII ǝsr) vǝ
Ömǝr Nǝf’i (XVII ǝsr) nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 267. “Bu dünyanın ǝn sevimli,
gözǝl şǝhri”: İstanbul nǝzǝrdǝ tutulur. 

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Hacı Əhmǝd paşanın Bakıya vürudu

sǝh. 270. “Fǝriq Nuri paşa”: sǝh. 10-
dakı izaha baxın. 

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Əhmǝd paşanı ziyarǝt

sǝh. 270. “…iki generalın babası [atası]
vǝ bir generalın qardaşını…”: Əhmǝd pa-
şanın oğulları Ənvǝr vǝ Nuri paşalar, qar-
daşı Xǝlil paşa (Xǝlil Qut) nǝzǝrdǝ tutulur.  

Qǝzetǝlǝrdǝn: Petroqradda
sǝh. 272. “…ǝski Sǝdrǝzǝm [Baş Nazir]

Vladimir Trepov güllǝlǝnmişdir.”: 1918-ci
ildǝ bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝnǝn
Vladimir Trepov, Baş Nazir olmamışdır.
Çox güman ki, 1916-cı ilin noyabr-dekabr
aylarında Rusiyanın Baş Naziri olan Alek-
sandr Fyodoroviç Trepovla qarışdırılır.
Aleksandr vǝ Vladimir Trepovlar qardaşdır. 

“Orşa mövqifindǝ… Cunkovski… öldü-
rülmüşdür.”: Cunkovski Ukraynaya gedǝr-
kǝn Orşa stansiyasında hǝbs edilǝrǝk
qatardan düşürülmüş, fǝqǝt güllǝlǝnmǝ-
mişdir. Cunkovski daha sonra, 1937-ci ildǝ
yenǝ hǝbs edilmiş, 1938-ci ildǝ güllǝlǝn-
mişdir. 

Qǝzetǝlǝrdǝn: Sofiyanın zǝbti 
sǝh. 272. “…müttǝfiq dövlǝt ǝsgǝrlǝ-

ri…”: Antanta bloku nǝzǝrdǝ tutulur. 

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Qǝrb cǝbhǝsindǝ

sǝh. 272. “…müttǝfiq dövlǝt ǝsgǝr-
lǝrinin…”: Antanta bloku nǝzǝrdǝ tutulur. 

Rusiyada
sǝh. 273. “Tatar mühǝrrirlǝrindǝn mǝş-

hur Kǝrimov…”: Fatih Kǝrimi nǝzǝrdǝ tutu-
lur. 

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Fǝlakǝtin sǝbǝbi 

sǝh. 273. “N. F. P.”: “Noye fraye pres”
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 
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Xarici xǝbǝrlǝr: Avstriya-alman
mǝtbuatı Bolqariya hadisatı haqqında 

sǝh. 274. “B. T.”: “Berliner taqeblatt”
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Müttǝfiqlǝr Ferdinandın xǝl’ edilmǝ-
sini…”: burada vǝ davamında (xǝbǝr boyu)
“Müttǝfiqlǝr” deyǝrkǝn Antanta bloku
nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

“F. T.”: “Fossişe zeytunq” (tseytunq)
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Almaniya mǝtbuatının 

verdiyi mǝlumat
sǝh. 275. “K. M.”: “Kiyevskaya mısl”

qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Elan
sǝh. 275. “15 tǝşrini-ǝvvǝl 34”: burada

il, rumi tǝqvimlǝ verilmişdir (1334-cü il);
miladi tǝqvimlǝ 15 oktyabr 1918-ci ilǝ
uyğundur. 
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ELAN
Şəhərdəki mağaza və dükan və bilü-

mum [ümumən] lövhə bulunan məhəllər-
də qırmızı lövhə üzərinə bəyaz yazı ilə
türkcə olaraq yazılacaqdır. (Lövhənin yu-
xarısında türkcə olmaq üzərə aşağısına da
rusca yazıla bilər.) Bu xüsus bu on beş gün
zərfində xitam bulmuş olacaqdır. 

Mərkəz Komandanlığı 

ELAN
Edadi məktəblərin əlifba; birinci, ikinci

şöbələri və sinifləri milliləşib ibtidai və ali-
ibtidai məktəblərdən bu şöbə və siniflərə
imtahan verərək mütəəllimlər [şagirdlər]
qəbul olunacaq. Binaileyh, Azərbaycanda
yaşayan müsəlman əhalisinə ixtar olunur
ki, edadi məktəblərin milli şöbə və sinif-
lərinə imtahan vermək arzusunda olanlar,
həmin oktyabr ayının iyirmisinədək edadi
məktəblərin müdirləri namına [adına] şu
barədə ərzihal versinlər. 

Maarif naziri: 
Yusifbəyli Nəsib bəy  

BAKI FÜQƏRASINA ELAN
Ucardan Bakıya bir min put, iki qism

buğda unu gətirmişəm. Birinci qisminin
putu füqəra camaatı üçün yüz iyirmi ma-
nat, ikinci qisminin putu yüz manatdır. Hə-
mişə bu qərar üzrə Bakıya un gətirilmə-
sinə çalışacağam. Xahiş edənlər Bazarnı
küçədə Hacı İsrafil Aydəmirovun evinin ya-
nında, Tağı bəy Səfərəliyevin evinin mü-
qabilində, Hacıbaba Ağababayevin 111-ci
nömrǝli evində vaqe dükana müraciət ey-
ləsinlər. Səhər saat 7-dən axşam saat 7-
yədək. 

Telefon nömrǝsi: dükan üçün 68-24;
kantor üçün: 23-35. 

Ticarət və neft “İşıq” cəmiyyətinin
rəisi Mustafa bəy Əlibəyli

212

Türk dilində ərizə yazdırmaq xahişində
olanlar hər gün axşam saat 4-dən 6-ya qə-
dər Starı poçtovı küçədə Rzayevin 57
nömrəli mənzilinə müraciət edə bilərlər.
Ərizələr artıq savada malik olan şəxs tə-
rəfindən yazılır. 

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım Ma-
lakan bağının qarşısında Zeylidsonun kabi-
nəsində hər gün xəstə qəbul və hər növ

Bazar ertǝsi, 21 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 18

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 14 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 21 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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diş emal və tədavi [müalicǝ] edir. Zabitan
və əfradın [zabitlərin və əsgərlərin] dişləri
əhvən şəraitlə [münasib şǝrtlǝrlǝ] tədavi və
emal edilir. 

213

Diş müalicəxanəsi
S. M. İtkinin süni diş laboratoriyası 
Süni dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə

üsul ilə farfor və qızıl dişlər qondarılması.
Dişlərini qayıtdırmaq və diş qoydurmaq
xahişində olanlar səhər saat 9-dan birə və
4-dən 6-ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalık və daxili ünas əmrazını [qadın

xǝstǝliklǝrini] qəbul edir. Naxoşlar qəbul
olunur: səhər saat 9-dan birǝ və 5-dən 7-
yə qədər. 

Ünvan: Aziatski küçədə nömrə 153,
Bolşoy Morskoy və Krasnovodski küçələ-
rin arasında. Telefon: 67-50.

209

Diş həkimi Melçarski  
Torqovaya soqaqda Muxtarovun xanə-

sində nömrə 15. Dişlərə tədavi [müalicǝ]
edir, doldurur, ağrısız ixrac edir. Gözəl al-
tun və sairə dişlər emal edir. Xəstələri qə-
bul edir: sübh saat 9-2-yədək.

210

Elan
Bakıda olan böyük firmalardan birin-

də buxqalter vəzifəsini ifa edən ukraynalı,
müsəlman firmalarından birində kantora
müdiri vǝ ya buxqalter xidməti etmək ar-
zusundadır. 48-45 nömrəli telefon ilə da-
nışmaq və ya “Azərbaycan” idarəsində bir

nömrə qəbzi nişan verənə məktub ilə
müraciət etmək mümkündür. 

211

ƏMR

Daxiliyyə Nəzarətinə [Daxili İşlər Na-
zirliyinə] məlum edilmədən kəndi baş-
larına, sahiblərinin tərk etmiş olduq-
ları mənzilləri (kvartiraları) işğal etmiş
bulunan əşxas [şǝxslǝr] bir həftə zər-
fində Daxiliyyə Nəzarəti idarəsinə gə-
lərək işbu mənzillərin kimin əmri ilə
işğal olunduğu vǝ yaxud nə səlahiy-
yətlə bu mənzillərdən istifadə etmək-
də olduqları haqqında məlumat ver-
məlidirlər. Əks təqdirdə, yuxarıda gös-
tərilən müddətin xitamında gəlib mə-
lumat verməyən ǝşxas, işğal etdikləri
mənzillərdən bilatəxir [dǝrhal] kənar
ediləcək və məsuliyyət təhtinə [altına]
alınaraq cəzalanacaqlardır. 

Ev komitələrinə, mümkün olan qə-
dər qısa bir zamanda, sahibləri Ba-
kıda bulunmayan bütün mənzillərin
(kvartiraların) bir cədvəlini təqdim et-
mələrinin olduğu kimi, böylə kvarti-
raları işğal etmiş bulunan ǝşxas[ı], bu
xüsusda vǝsiqələri olub olmadığından
varəstə olaraq [vǝsiqǝlǝri olub olmadı-
ğına baxmadan] dəxi göstərmələrini
təklif edirǝm. 

Polis komissarlarına, ev komitələ-
rinə balada məzkur [yuxarıda qeyd olu-
nan] əmrin icrasında təshilat [yumşaq-
lıq] göstərməmələrini təklif eylərǝm. 

Daxiliyyə naziri: 
Behbud xan Cavanşir
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AZƏRBAYCANDAKI 
TÜRK ORDUSU

Bəzi yerlərdən aldığım xəbərlərə
nəzərən, Osmanlı əsgərinin gedəcəyi
şayiəsi əhali arasında dolaşmaqda
olduğunu duydum. Osmanlı Hökumə-
tinin buraya göndərdiyi bir ovuc əs-
gərə ehtiyacı yoxdur. 

Hər ǝsgərin bulunduğu yerdə gə-
lib-getmə olur. Bu isə əsgərin çəkil-
məsinə dəlalət etməz. Azərbaycana
göz dikəcək hər düşməni, Allahın ina-
yəti [kömǝyi] ilə əzməyə qüvvətimiz
vardır və daima da bulunacaqdır. 

Qafqaz İslam Ordusu 
komandanı: Nuri

Bakı, 19.10.34

ORDU QƏRARGAHINDAN

Təbliği-rəsmi.
1. Dərbənd cəbhəsində: 18/10/34-

də sol cinahımıza soxulmaq istəyən
qırx qədər düşmən süvarisi kəşf [kǝş-
fiyyat] qolumuzun atəşi ilə beş məcruh
[yaralı] verərək tərd olunmuş [uzaqlaş-
dırılmış], tək-tük topcu atəşi təati edil-
mişdir. Öylədən əvvəl bir düşmən təy-
yarəsi Dərbənd üzərində bir müddət
uçduqdan sonra övdət etmişdir [qayıt-
mışdır]. 

2. Qarabağda sükunət vardır. Dağ-
lara fərar edən erməni əhali peydər-
pey [bir-birinin ardınca] köylərinə övdət
etməkdə və təslimi-silah eyləməkdə-
dirlər. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Tiflis Teleqraf Acentəliyindən alı-
nan teleqramlar: 

Berlin – Təşrini-əvvəlin [oktyabrın]
18-də qərb cəbhəsindən alınan əsgəri
məlumat: Bu axır günlərdə biz şimali
Fransada Flandriya xüttəsini [ərazisini]
və bununla bərabər Ostende, Turku-
en, Rube, Lill və Due şəhərlərini bo-
şaldaraq, Brügge - Lis arasında olan
səngərləri tutmuşuq. Dünən düşmən
dəfələrlə güclü hücumlarda bulun-
muşsa da, hər yerdə dəf edilmişdir.
Kortreyk şimalında Lis tərəfinə soxu-
lan ingilis dəstələri əks hücumumuzla
təzədən geri atılmışdır. Lill-Due şərqin-
də dişmənlə zəif vuruşmalar vaqe ol-
maqdadır. Le-Kato ilə Uaza arasında
tǝzədən müharibə başlanmışdır. İngil-
tərə, Fransa və Amerika əsgərləri artıq
dərəcədə mühimmati-hərbiyyə sərf
edib cəbhəmizi yarmaq istəmişlərdir.
Le-Katonun hər iki tərəfində düşmən
məğlub olmuşdur. Qabaq xətlərimizə
edilən hücumlar əks-hücumlarımızla
dəf edilmişdir. Le-Kato arasında düş-
mən hücuma keçib bir neçə yerdə
bizim xəttimizə soxulmuşdur. Le-Kato
- Vassinyi boyunda olan şose yolunda
təbəddülatlı müvəffəqiyyətlərlə vaqe
olan müharibələrdən sonra düşmən
bizim topxana xəttimiz qarşısında da-
yandırılmışdır. Orinyi şimalında Uaza
cəbhəsinə çevrilmiş olan düşmən hü-
cumları müvəffəqiyyətsiz qalmışdır.
Olizi şərqində şiddətli vuruşmalardan
sonra düşmən dəf edilmişdir. Prussiya
və Brandenburq nişançı əsgərləri Ma-
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asın şərqi sahilində öz vəzifələrini
müvəffəqiyyətlə ifa etmişlərdir. 

– İstanbuldan xəbər verirlər ki, bü-
tün cəbhələrdə əhval təbəddülatsızdır. 

– “Leypsiq” qəzetəsinin xüsusi mü-
xabiri teleqrafla xəbər verir ki, Kursk
şəhərində tǝzədən Leninə sui-qəsd
edilmişdir. Tapança gülləsi ilə Lenini
çiynindən yaralayan həbsə alınmışdır. 

– Berlindən xəbər verirlər ki, Qes-
senski Karl Finlandiya taxt-tacını qəbul
etməyə razı olmuşdur.  

ƏSGƏRLƏRƏ

Dini, vətəni və ümum müsəlman-
ların səlaməti üçün əsgər olacaqlar
haqqında, istər sahibi-dövlət, istər ka-
sıb olsun, yazılmış və müsəlmanların
qabaqda keçmiş ataları, cədləri tərə-
findən icra edilmiş nəsihəti-kübralar
[ǝn böyük nǝsihǝtlǝr] şunlardır: 

Ey müsəlman, Allah zülcəlal həz-
rətləri cihadı üzǝrimizǝ fərz qıldı. Ci-
haddan hasil olacaq savab, indi-ilahidə
[Allah qatında] pək böyükdür. Cihad
ciddən əfzəldir [hǝqiqǝtǝn çox fǝzilǝt-
lidir]. Cihadın nəticəsi iki eyiliyin biri-
dir: ya mühafizeyi-mövcudiyyət və
fəthi-zəfərə nail olmaq; ya mərtəbeyi-
cəlileyi-şəhadəti ehraz etmək [şǝhidli-
yin uca mövqeyini qazanmaq]. Bunun
üçün əsgər ol; əsgərlik səni qorxutma-
sın, ancaq sevinə-sevinə get; sözündə
dur; qədr [qəddarlıq] etmə, burun-
qulaq kəsmə, göz oyma, piri-faniyi [qo-

caları] öldürmə, qadını öldürmə, ço-
cuqları öldürmə, məvaşiyi [südlük, ya-
xud ǝtlik heyvanları] ifna [tǝlǝf] etmə,
ancaq zərurət üçün kəs, əkl et [ye];
xurma ağacını yaxma, şəhər xarab et-
mə, mali-qənaimə [qǝnimǝt malına]
xəyanət ətmə, əmri-hərbdə [müharibə
əsnasında] müsəlmanlar düşmənlərin
kötülük işləmələri üzündən mənsur
[qalib] və müzəffər olarlar. Ey əsgər,
sən də kötülükdən saqın, müttəqi [Al-
lahdan qorxan] ol, kötülüyü işləmədə
düşmənlə müsavi olar isən, düşmən-
lər bizə faiq [üstün] gəlǝrlər. Biz ancaq
fəzlimizlə onlara qələbə edəməz isək,
qüvvətimizlə qələbə edəmməyiz. Sizin
seyrüsəfərinizdə [yürüşünüzdǝ] müvək-
kǝl olan həfəzeyi-kiram sizinlə bəra-
bərdir. İşlədiyiniz işləri bilirlər. Ey əs-
gər, siz Allah yolundasınız. Allahdan
düşməninizə qalib gəlməyi istədiyiniz
kimi, nəfsinizə qarşı da Allahdan im-
dad və inayət [kömǝk] diləyin. Sükun
və səbr ilə bulunan kəndlər əhalisinə
bir ziyan erişdirməyiniz. Onlar səbr və
sükunda bulunduqca, haqlarında xe-
yirdən başqa müamilə etməyin. Nüs-
rət [qǝlǝbǝ] Allahdandır. Haqq və sə-
batdan [yolunda möhkǝm olmaqdan]
ayrılmamaq ilə hasildir. Düşmənlə qar-
şılaşdığınız zaman qorxmayın. Qüdrət
və zəfər zamanında göz oymayın, tə-
cavüzdə bulunmayın. Allah təcavüzdə
bulunanları sevməz. Həzrəti-Əli kərrə-
mallahu-vəchǝhu həzrətləri buyurmuş-
dur ki, səflərinizi sıxı bir bina kimi
yapın, bir-birinizdə sabit-qədəm olun.
Düşmənə üz çevirməyin, ötəyə-bəriyə
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baxmayın ki, ürəyiniz bərk olsun. Sidq
və səbirlə hərb edin. Nə dərəcə səbr
edərsəniz, o dərəcə nüsrətə nail olar-
sınız. Din üçün öz canını fəda edən ey
dilavər [cǝsur], Allahdan qorx, vəzifəni
bil, komandanına itaət ət, vəzifəni sui-
ihanǝt etmə [alçaltma], əsgər arasına
fəsad qarışdırma! Növbəti-vəzifədə
[keşik çǝkǝrkǝn] diqqət et, uyuma! Silah
altına dəvət olunduqda qoş, cəsur ol,
qaçma, qüvvətə güvənmə, Allaha gü-
vən, ianeyi-hərbiyyədən qaçma, oğur-
luq və yalançılıq və dolandırıçılıqdan
iraq ol, qarət və talandan qaç, yaxlaş-
ma; irz və namusa əsla təcavüz etmə,
üsəraya [ǝsirlǝrǝ] əza və cəfa etmə, ar-
xadaşlarınla eyi keçin, kəndinə əma-
nət edilən mali-miriyi [dövlət malını]
eyi mühafizə et. Doğru söylə, yalan-
dan xəstə olma. Təharətlə [tǝmizliklǝ]
səhhəti mühafizəyə riayət et. Mənsur
və müzəffər olmaq üçün daima Allah-
talaya dua və niyaz et ki, vəsayayi-
məzkurəyə [qeyd edilǝn nǝsihǝtlǝrǝ]
riayət və tövfiq [ilǝ] hərəkət edən or-
dunun miqdarı (.....) məlum olan ayəti-
cəlilə mövcibincǝ, az olsa belə baizni-
xuda [Allahın izni ilǝ] çox miqdarda əs-
gərə qalib olar. Allahın rəhmət və şə-
hadətinə [şahidliyinǝ], peyğəmbərimi-
zin şəfaətinə, milləti-müəzzəmeyi-isla-
miyyənin [ǝzǝmǝtli müsǝlman millǝtinin]
hörmət və məhəbbətinə məzhər olar.
Dünya və axirətdə məsud olar. Məm-
ləkəti mühafizəyə əzm etmiş ey qəh-
rəman! İştə bu kəlamları sən bilirsən,
fəqət təkrar edirəm. Qulağında, başın-
da və gözünün önündə daima bulun-

sun. Əsgər ol, doğru, cəsur və sabitqə-
dəm ol. Səni heç bir top düşürəmməz
və səni həç bir düşmən qorxudam-
maz, vəssəlam. 

18 təşrin, sənə 34. 

* * *

“Azǝrbaycan”ın tǝfriqǝsi 4
Zǝfǝr yolunda 
Ənvǝr paşa hǝzrǝtlǝrinǝ!

Mehməd Əmin bǝy 
Ordunun dastanı 

Çanaqqala qǝhrǝmanlarına 

Buraxınız, hǝr bir şeyi gözlǝrinǝ 
aldırsınlar,

Tǝyyarǝlǝr havalardan, 
Drednotlar dǝnizlǝrdǝn, mitralyozlar  

qaralardan
Quduraraq, böyürǝrǝk üstümüzǝ  

saldırsınlar. 
O zǝhǝrli bombaları, qundaqları, 

obusları
Xǝstǝxana, mǝbǝd kimi çatılara 

yağdırsınlar. 
Hǝr gün sǝkkiz cǝhǝnnǝmlǝ bu 

mübarǝk Bolayırı,
Bir Süleyman türbǝsini torpaqlara 

batırsınlar. 
Bu vǝhşǝtlǝr ǝlvermǝzsǝ, Çad 

önündǝn ilanları,
Qaf dağından qartalları, Qanq 

boyundan qaplanları,
Hǝp yırtıcı mǝxluqları
O ǝsgǝrsiz sahillǝrǝ sürü-sürü 

gǝtirsinlǝr,
Qadınları, çocuqları bu qan içǝn 

heyvanlara parçaladıb yedirsinlǝr. 
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Türk torpağı şu iyirminci ǝsrdǝki 
Neronların

Ən sonuncu zülmüylǝ dǝ xarab 
olsun, qana batsın!

İnsaniyyǝt – bu bir xǝyal! O dillǝri 
yaldızlayan

Mǝdǝniyyǝt davaları…
O düzǝnçi kürsülǝrin haqq-ǝdalǝt 

sǝdaları –
Hǝpsi dǝssas Judaların sözü kimi 

birǝr yalan!
Burda hǝr şey – şu çivilǝr, şu boğucu 

qumbaralar
Artıq Qǝrbin insanlıqdan çıxdığını 

göstǝrmǝdǝ.
Şu pusular, şu xainlik dolu olan 

mağaralar
Ən çox sevǝn insanların qǝlblǝrinǝ kin  

vermǝdǝ. 

Əgǝr ki, biz İskǝndǝrin, Hannibalın o 
çürüyǝn,

Bir atǝşsiz, qığılcımsız külǝ dönǝn 
qǝlblǝrindǝn

Birǝr ovuc torpaq alsaq, 
“Bir zamanlar sizin röya vǝ eşqiniz 

nǝydi?” desǝk,
Bu zǝrrǝlǝr toplanaraq
Bir üxrǝvi sǝda ilǝ bizǝ şöylǝ 

söylǝyǝcǝk: 
“Sizlǝrin dǝ hǝyatınız beş min illik 

ǝski gediş,
Yalnız bu gün qǝhrǝmanlıq kahpǝliklǝ 

yer dǝyişmiş!”
Lakin zalım düşmǝnlǝrin bǝslǝdiyi 

qanlı sevda
Dallarında heç bir çiçǝk
Bir ufacıq qaynağında heç bir pınar 

gülmǝyǝcǝk,
Yarın sǝrab olduğunu göstǝrǝcǝk bir 

boş xülya.
Zira bizlǝr o bozulmuş Bizansların, 

Babillǝrin
Qǝlbi, ruhu alçaqladan şeylǝrindǝn 

uzaq qaldıq.
Atǝş, dǝmir yurdlarından gǝlǝn fateh 

nǝsillǝrin
Qǝhrǝmanlıq vicdanından, hǝyatından 

qüvvǝt aldıq. 
Millǝtlǝri öldürmǝyǝn fǝzilǝtlǝr yenǝ 

bizdǝ,
Sözdǝ sǝbat, işdǝ ǝzim, sǝbir bizim

qövmümüzdǝ.
O cahangir Oğuzları 
Fateh yapan cǝsarǝtlǝr bizim erkǝk 

ruhumuzda,
O qǝhrǝman Yavuzları
Qalib edǝn itaǝtlǝr bizim igid 

ordumuzda. 
Bu ordunun qabalaqlı arslan-çöhrǝ hǝr 

nǝfǝri
Özdǝmirlǝr dövründǝki sǝrdǝnkeçdi 

yeniçǝri. 
Gerçǝk, o son xain Balkan qovğasında 

Türk Ordusu
Cǝbxanasız, ac qalaraq, 
Dişlǝriylǝ boğuşaraq, ot yeyǝrǝk, 

bunalaraq
Bir çobansız sürü kimi zor-zoruna 

bozulmuşdu. 
Şu qǝdǝr ki, o bu günü can evinǝ 

saplanılan
Bir ağulu xǝncǝr kimi xatirindǝn 

çıxarmadı. 
Qurtarıcı başbuğlarla kǝndisini o 

zamandan
Lǝkǝsini qanlar ilǝ silmǝk üçün 

hazırladı. 
Bilsinlǝr ki Tomrislǝrin böyük İran 

fatehinǝ,
Sǝlcuqların mǝğrur Şǝrqi Romaların 

tarixinǝ 
Göstǝrdiyi aqibǝtlǝr
Şu bugünkü düşmǝnlǝrǝ eyni şeyi 
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qazmaqdadır, 
Bunlara da fǝlakǝtlǝr
Keyxosrovun, Romanosun bǝxtlǝrini 

yazmaqdadır. 

Türk yurduna yaxlaşanlar burda iki 
şey bulurlar – 

Öldürücü bir dǝmir ǝl, bir dǝ qanlı 
dǝrin mǝzar!

* * * 
Ey Oğuzun saf qanını daşıyanlar!
Ey gözlǝri qığılcımlı qǝhrǝmanlar!
Ey Turanın arslanları!
Hǝr qüvvǝtǝ qaya kimi qarşı durun, 
Sınırları aşanları 
Qǝhr edici ildırımlar kimi vurun. 
O silahı parladın ki, ulu ǝcdad 
Bu dǝmirlǝ yüz dövlǝtǝ tǝmǝl atmış.
Hǝr iqlimdǝ uca, şanlı bir sǝltǝnǝt,
Hür vǝ mǝsud bir türk ömrü 

parıldatmış. 

Bizim böyük irqimizin fateh adı, 
Dünya qǝdǝr ǝski olan şanlı yadı
Hǝr hasarın bürclǝrindǝ
Qan vǝ atǝş hǝrflǝr ilǝ yazılıdır. 
Hǝr sarayın divarında 
Altun qaxma tunc qalxanı asılıdır. 
Yenǝ bu gün qılınc, qalxan 

mǝbudunun 
Bu millǝtdǝn istǝdiyi xain leşi,
Neçǝ illǝr sönük duran türk yurdunun
Bu ordudan bǝklǝdiyi şan günǝşi. 

İrǝliyǝ! Türkün alnı 
Yalnız rǝbbǝ sǝcdǝ edǝr. 
Onun ǝsil, hürr vicdanı 
Taxtda xaqan görmǝk istǝr. 

Şu canavar ingilislǝr, fransızlar,
Bu hürriyyǝt düşmǝnlǝri vicdansızlar
Ali-Osman dövlǝtini

Hindistana, Cǝzairǝ çevirsinmi?
Mǝhǝmmǝdin ümmǝtini 
Əsarǝtin zǝncirlǝri gǝmirsinmi?
Layiqmi ki, bizim uca taxtımızda
Kralların sǝdaları eşidilsin?
Bir yabançı sǝs duymayan çatımızda
Candan ǝziz namusumuz çeynǝdilsin?
Bu gün Şǝrqin bütün ǝziz qübbǝlǝri,
Altay, Atlas, Himalaya tǝpǝlǝri,
Hǝrǝmeynlǝr, İstanbullar
Bizǝ böyük ümidlǝrlǝ güvǝnmǝkdǝ. 
Milyonlarca mǝzlum dullar 
Mǝsum canlar “Zǝfǝr!” deyǝ  

sǝslǝnmǝkdǝ. 
Ah, vǝtǝnin varsın hǝr bir bucağında 
Dağlar yansın, nurlar sönsün, can 

qalmasın.
Lakin Qazi Osmanların otağında 
Taxt qurulsun, xaqan dursun, tac 

parlasın!

İrǝliyǝ! Türkün alnı 
Yalnız rǝbbǝ sǝcdǝ edǝr. 
Onun ǝsil, hürr vicdanı 
Taxtda xaqan görmǝk istǝr. 

İrǝliyǝ! Göy, yer, dǝniz 
Basqınlarla inildǝsin. 
Bizim erkǝk sǝslǝrimiz
Hǝr sipǝrdǝ “Vur, kǝs!” desin. 

Türklǝr daha dünǝ qǝdǝr üç qitǝnin,
Şu xǝraca kǝsdiklǝri Avropanın
Göz qaraldan, baş döndürǝn
Yerlǝrinǝ qartalqanad gedǝnlǝrdi. 
Qaflar, Alplar üstlǝrindǝn 
Şǝrqin, Qǝrbin bǝxtinǝ hökm 

edǝnlǝrdi. 

Fransua deyimliydi Süleymandan
Dövlǝtinin hǝyatını dilǝnmişdi. 
Padişahlar padişahı adı alan 
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Bu xaqandan böyüklüyü öyrǝnmişdi. 
Biz gǝnclǝr dǝ ürǝklǝri qollarından 
Vǝ qolları qılıclardan güclü olan 
Bu cahangir ataların 
Yetişdiyi bir toprağın ǝrlǝriyiz. 
Turqutların, Samsaların 
O dalqılıc ordusunun ǝsgǝriyiz. 

Sonu var

HACI ƏHMƏD PAŞANIN 
BAKIYA VÜRUDU [GƏLİŞİ]

Bir qaç gün bundan müqəddəm
Qafqaziya İslam Ordusu Baş koman-
danı fəriq Nuri paşa və Ənvər paşa
həzrətlərinin pədəri Hacı Əhməd paşa
həzrətləri xüsusi qatarla Bakı şəhə-
rinə varid olmuşdur. Hacı Əhməd Paşa
həzrətlərini istiqbal üçün Azərbaycan
Hökumətinin Daxiliyyə naziri Behbud
bəy Cavanşir və Hökumət Kontrolu
Əbdüləli bəy Əmircanov, “Əlǝt” möv-
qifinǝ [stansiyasına] getmişdilər. Şəhər
mövqifindǝ Hacı Əhməd paşa həzrət-
lərini şəhər əhalisi tərəfindən Bələdiy-
yə İdarə[si] nümayəndələri pişvaz et-
mişlərdir. Bələdiyyə İdarəsi rəisi əvə-
zində M. Y. Mehdiyev və islam əhalisi
nümayəndələri möhtərəm müsafirə
təbrik nitqlərilə müraciətdə bulunub,
əsgəri qitəat [hərbi hissələr] isə bu möh-
tərəm müsafiri musiqi ilə qarşılamış-
lardır. 

Hacı Əhməd paşa həzrətləri şəhər
mövqifindǝn Nuri paşa həzrətlərinin
nəzdi-alilərinə təşrif buyurmuşlardır. 

İdarədən: Bu xüsusda qəzetəmizin
keçən nömrǝsindǝ məlumat verilmiş-
sə də, fəqət xəta olaraq “Bakı xəbər-
ləri” içərisində qonulmuşdur ki, burası
pək namünasib olduğunu etirafla bə-
yani-etizar edəriz [üzrxahlıq edirik]. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

– Gəncə Kazyonnı [Xəzinə] palatası
müdirinin məruzəsinə görə, Maliyyə
naziri qərar vermişdir ki, təşrini-əvvə-
lin [oktyabrın] 5-dən Şamaxı xəzinəsi
Şamaxı şəhərində layiqli mülk olmadı-
ğından, Çuxuryurda köçürülsün. 

– Bakıda asayiş bərpa olduğuna
binaən, Bakı poçta kantorunda adəti
üzrə axşam saat 5-dən 7-yə qədər
məşğuliyyət başlanmışdır.  

Mərkəzi Ev Komitəsində
– Mərkəzi Ev Komitəsi tərəfindən

bütün dairə komitələrinə bir böylə
məlumat göndərilmişdir:

Daxiliyyə nazirinin əmri mövcibin-
cǝ, Mərkəzi Ev Komitəsi sizə elan edir
ki, üç gün müddətində məhəllənizin
evlərindən aparılan əşya barəsində ev
sahiblərinin adlarını, mümkün olarsa
əşya aparanların dəxi adlarını bizə mə-
lum edəsiniz. Bu vaxtadək təslim edil-
məmiş silah barəsində dəxi məlumat
verməlisiniz. Bununla Mərkəzi Ev Ko-
mitəsi məlum edir ki, ovçu cəmiyyət-
lərində üzv olanların ovçu tüfəngləri
üçün xüsusi icazənamə lazım deyil. 
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– Mərkəzi Ev Komitəsinin Ərzaq
şöbəsi, məhəllə komitələrinə yazır: 

Şəhər İdarəsinin Ərzaq şöbəsinin
qərardadı ilə kooperativ dükanlarında
qalan mallar camaat arasında payla-
nacaqdır. 

Mərkəzi Ev Komitəsinin Ərzaq şö-
bəsi, Şəhər İdarəsinin təklifini qəbul
ilə əhali arasında qənd paylamağı öh-
dəsinə götürmüşdür. Bu şərtlə ki,
qənd camaata 3 manatdan satılıb,
məxarici isə Şəhər İdarəsinin öhdəsin-
də qalsın. Bu günlərdə camaata qənd
və çay veriləcəkdir. 

3-cü Ali-ibtidai məktəbində
3-cü Ali-ibtidai məktəbi təşrini-əv-

vəlin [oktyabrın] 26-dan etibarən açıla-
caqdır. Təşrini-əvvəlin 20-dən etiba-
rən yeni mütəəllimlər [şagirdlǝr] qəbul
ediləcəkdir. Məktəbə daxil olmaq ar-
zusunda bulunanlar işbu ünvana mü-
raciət etməlidirlər: Şamaxı caddəsi,
Kǝlǝntǝrovun mülkü, 3-cü Ali-ibtidai
məktəb. Ərizələr hər gün saat 9-dan
1-ədək qəbul olunur. 

Neft ticarəti haqqında 
Azərbaycan Hökuməti, Neftçilər İt-

tifaqından neftə təyin ediləcək müəy-
yən qiymət haqqında onların fikrini
sormuşdur. Neftçilər İttifaqının ümumi
iclasında bu qiyməti təyin etmək üçün
xüsusi heyət seçilib, bu barədə höku-
mətə məruzə pişnihad [tǝqdim] etmə-
li idi. Keçən gün bu heyət fəaliyyətini
itmama yetirib [tamamlayıb], bu qiy-
mətləri təyin etmişdir:

Neft (mədənlərdə)  – 5 manat; 
Cövhər [kerosin] (zavodda) – 8 ma-

nat; 
1-ci dərəcə benzin – 40 manat;
2-ci dərəcə benzin – 30 manat; 
3-cü dərəcə benzin – 12 manat; 
Qudron yağı – 7 manat.  
Bu günlərdə heyət bu qiymətləri

hökumətə pişnihad [təqdim] edəcək-
dir. 

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 18-də
vüqu bulmuş olan Hökumət iclasında
hökumət qulluqçularının məvaciblǝri-
nin artırılması qanunu qəbul edilmiş-
dir. 

Həmin tarixdə vaqe olan iclasda
Azərbaycanın Hökumət teatrosu olma-
dığı nəzərə alınıb, ədalətli bir qiymətlə
Mailov qardaşlarının teatrosunun hö-
kumət ixtiyarına keçirilməsi qərara
alınmışdır. Mailov qardaşları teatrosu
“Hökumət teatrosu” adlanacaqdır. 

Hökumət idarələrinin ehtiyacatın-
dan ötrü Nikolayevski küçədə vaqe
Mirzǝbekyanın böyük mülkünün yuxa-
rıdakı şərait üzrə hökumətə məxsus
edilməsi qərara alınmışdır. Bu qərarı
əmələ gətirməkdən ötrü bir komissiya
təşkil edilməsi Maarif nazirinə həvalə
olunmuşdur. 

Maliyyə Nəzarəti Sərhəd Mühafi-
zəsi Təşkilatı üçün layihə hazırlamaq-
dadır. 
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Taxıl və qənd almaqdan ötrü Kuba-
na və Ukraynaya göndərilmək üçün
Ərzaq Nəzarəti tərəfindən iki komis-
siya təşkil edilməkdədir. 

Bakı Şəhər Ərzaq şöbəsinin Ərzaq
Nəzarəti dəftərxanasına əvəz edilməsi
təsəvvür olunur. Taxıl almaqdan ötrü
Ərzaq naziri ilə Mühimmati-Əsgəriyyə
İdarəsi [Hǝrbi Lǝvazimat İdarǝsi] ara-
sında saziş hüsula gəlmişdir. Taxıl alı-
nacaq yerlər məntəqələrə təqsim
edilmişdir [ayrılmışdır]. 

Ərzaq Nəzarəti Gəncə, Qazax və Qu-
ba məhəlləri ilə Zaqatal nahiyəsində
taxıl almaq təsəvvüründədir. Qalan yer-
lərdə isə ancaq Mühümmat və Ləvazi-
mati-Əsgəriyyə [Hərbi Təchizat və Ləva-
zimat] İdarəsi taxıl alacaqdır.

Post [Poçt] və Teleqraf Nəzarətin-
dən

Məlum olduğu üzrə, Qafqaziyada
ixtilal baş qaldırdığı gündən bu ana
kimi post və şose yolları gündən-günə
təxrib [xarab] edilir, əvəzində isə bir
şey təmir edilməsi hələ yox idi. Şimdi
Post və Teleqraf Nəzarəti, Daxiliyyə
Nəzarəti müavinəti [kömǝyi] ilə bu yol-
ları yavaş-yavaş nizama salmaq və ya-
xın bir zamanda bütün Azərbaycanda
bir çox simsiz teleqraf məntəqələri
(radio stasiyonlar) təsisinə şüru edə-
cəkdir [başlayacaqdır]. Sənaye nöqteyi-
nəzərindən hazırlığı olan zəvatı [şǝxs-
lǝri] Nəzarət bu işdə çalışmağa cəlb və
dəvət edir. Stasyonları idarə üçün ali
mənsəbləri qəbul etməkdən maəda
[başqa], bir çox aşağı siniflərdə çalışa-

caq adamlar lazımdır. 

Ticarət və Sənaət Nəzarətindən
[Ticarǝt vǝ Sǝnaye Nazirliyindǝn]

Bakıda mövcud “Savet Syezd” adlı
neft mədənçilərinin təşkilatı 16 təşri-
ni-əvvəldə [oktyabrda] Ticarət və Səna-
ət Nəzarətinə verdiyi istidasında [ǝrizǝ-
sindǝ] əvvəla bu təşkilata sədr intixabı
[seçilmǝsi], dǝvətlə 4 yeni üzv daha qə-
bul edilməsi üçün icazə verilməsini is-
tirham [xahiş] etmişdi. Nəzarət istidanı
qəbul ilə icazə vermişdir. 

TÜRKİYƏDƏ

Azərbaycan Heyəti-fövqəladəsinin
Sultan həzrətlərini ziyarəti 

Eylülün [sentyabrın] 6-da “Ayaso-
fiya” camesindəki mərasimi-səlami-
dən sonra Azərbaycan Heyəti-fövqəl-
adəsi Zati-həzrəti-padişahi tərəfindən
xüsusi surətdə hüzura qəbul edilmiş-
dir. 

Heyət, işbu zəvatdan [şǝxslǝrdǝn]
ibarət idi: Sədri-heyət: Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə; üzvlər: Xəlil bəy Xas-
məmmədov, Aslan bəy Səfikürdski.
Hüzura qəbul ǝsnasında Ənvər paşa
həzrətləri də isbati-vücud edirmişlər
[orada imiş]. 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cə-
nabları, Zati-həzrəti-padişahinin cülu-
si-hümayunları [taxta çıxması] münasi-
bətilə, əsrlərdən bəri əzilməkdə oldu-
ğu əcnəbilər boyunduruğundan qur-
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tarmış və yenicə istiqlaliyyətə müvəf-
fəq olmuş Azərbaycan namından [adın-
dan] Sultan həzrətlərini təbrik etmiş və
Azərbaycanın Həzrəti-padişahi təhti-
himayəsində [Padişah hǝzrǝtlǝrinin hi-
mayǝsi altında] nəşvünüma tapacağına
[tǝrǝqqi edǝcǝyinǝ] ümidvarlığını izhar
etmişdir. Heyət, Zati-həzrəti-padişa-
hinin təşəkkürlərinə nail olmuşdur. 

Zati-həzrəti-padişahi öz nitqlərində
Cənabi-haqqın inayətilə ǝn yaxın za-
manda müttəfiq Türkiyə-Azərbaycan
qüvvəsi düşməni münhəzim [mǝğlub]
etməyə müvəffəq olacağını bəyanla,
Zati-həzrəti-padişahinin salamını Azər-
baycan əhalisinə yetirməyi əmr buyur-
muşlar. Mərasimi-vidada [vida mǝrasi-
mindǝ] Sultan həzrətləri keçirtdikləri
dəqiqələri ömürlərinin ən xoşbəxt də-
qiqələri ədd [hesab] etdiklərini Ənvər
paşaya bəyan etmişlərdir. 

Türkiyə mətbuatı 
İstanbulda nəşr olunan “Tərcüman”

qəzetəsi bolqar ordusunun sülhcuya-
nə [sülhdǝn yana olan] hərəkətlərindən
bəhslə yazır: 

Ola bilsin ki, Malinov ordunun pəri-
şanlığından naşi [pǝrişanlığı sǝbǝbin-
dǝn] böylə iqdamatda [tǝşǝbbüslǝrdǝ]
bulunmuş, fəqət bunu da əlavə etmə-
lidir ki, ordunun pərişanlığına səbəb
Malinovun kəndisidir. 

“Tənin” yazır: 
Bolqariya kəndisi də sülhdən fəna-

lıq aparacaqdır. Qəzetənin əqidəsincə,
Avstriya-alman qitəatı [hǝrbi hissələri]
cəbhəyi saxlamaq və yaxud Türkiyə ilə

müttəfiqlər arasındakı dəmiryolunu
əldən buraxmamağa müvəffəq ola-
caqlar. 

İttifaq haqqında Türkiyǝ kabinəsi 
“Fossişe zeytunq” qəzetəsinə Ber-

lindən teleqrafən [teleqrafla] xəbər ve-
rilir ki, Türkiyə Şurayı-Vükəlası [Nazirlǝr
Kabineti] siyasi və hərbi əhvaldan naşi
iniqad etmişdir [yığışmışdır]. Şurayi-
Vükəla, ittifaqı möhkəm saxlamağı qət
etmişdir. 

Ənvər paşa həzrətləri öz nitqlərin-
də bəyan etmişlər ki, Bolqariyanın İtti-
faqdan çıxması hərbin əhvalını dəyiş-
məyəcəkdir.  

DƏRBƏNDDƏ

Dağlılar İttifaqı Cümhuriyyətinin
Hökuməti Sədri Çermoyev həzrətləri
oktyabrın 14-də camaata xitabla belə
bir əmrnamə nəşr etdirmişdir: 

Əmrnamə
Dağlılar İttifaqı Cümhuriyyəti Hö-

kuməti cənbində [nǝzdindǝ] olan Os-
manlı İmperiyasının (səltənətinin) hər-
bi və diplomatik heyəti sədri Yusif İz-
zət paşa ilə Dərbəndə varid olaraq
əmr verirəm: 

Bütün hökumət qulluğunda olan
qulluqçular öz qulluqlarında təsdiq,
yaxud yerlərinə başqaları təyin olu-
nana qədər, qulluqlarında baqi [yerin-
dǝ] qalmalıdırlar. 
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Və ümum əhaliyə təklif edirəm, xa-
tircəm olsunlar. Zira Türkiyə əsgərləri
bizim yerlərimizi almaq üçün gəlmə-
yib, ancaq yerimizdə törəyəcək hǝrc-
mǝrcliklǝ mübarizə və Qafqaz Dağlılar
İttifaqı Cümhuriyyəti Hökumətinə kö-
mək etməkdən ötrü gəlmişlərdir. 

Bu köməklik Dağlılar İttifaqı ilə Os-
manlı Hökuməti arasında bağlanmış
olan dostanə əhdnamənin [dostluq
müqavilǝsinin] 2-ci maddəsində şərt
edilib, 1918-ci il, iyun ayının 20-də çap
edilən Zaqafqaziya qəzetələrində elan
edilmişdir. 

Millətlərin azad yaşaması əsası
şüarı mövcibincǝ [şüarına uyğun olaraq]
Türkiyənin Azərbaycan Hökumətinə,
Almaniyanın Ukraynaya, Dona, qonşu
gürcülərə və sair tǝzə dövlətlərə edi-
lən köməkdən Türkiyənin bizə etdiyi
bu köməyin heç fərqi yoxdur. Əgər
Türkiyə və Dağlılar qüvvəsi Dərbəndə
girdiyi zaman bəzi qəmli hadisələr üz
vermişsə də, bunu da bilmək gərək ki,
dava həmişə bu cür qəmli hadisələr
törədir. Lakin Dağlılar İttifaqı Hökumə-
ti hər cür tədbirlər ittixaz eylǝmişdir
[tǝdbirlǝr almışdır] ki, burada asudəlik
bərpa edilsin və inanır ki, “qrajdan-
ların” [yǝni] həmvətənlərin öz kömək-
likləri sayəsində tezliklə nizam və asu-
dəlik bərpa edilǝr. 

Daxiliyyə Vəzirliyi [Daxili İşlǝr naziri]
vəzifəsini ifa etməyə İbrahim bəy Hey-
dərov təyin edilmişdir və ona tapşırıl-
mışdır ki, bilatəxir [tǝxirǝ salmadan] şə-
hərə və ətrafına məmurlar təyin eylə-
sin. 

Dağlılar İttifaqı yaşayışının əsası
bunlardır: 

1) Milli azadlıq və istiqlal xüsusun-
da çalışmaqda olan Dağlıların hüqu-
quna hörmət edən hər bir kimsə, nə
millət və nə dindən olursa olsun, on-
lara ədalət nəzəri ilə baxılacaqdır. 

2) Qafqaziyada yaşayan millətlərlə
dostanə bir surətdə rəftarda bulun-
maq, xüsusən ruslara və Qafqaziyada
qalıb da öz yerlərində yaşamaq istə-
yən ruslarla ən gözəl rəftar və dostanə
əlaqədə bulunulacaqdır. 

Qafqaz Dağlılar İttifaqı
Cümhuriyyətinin Sədri 
Əbdülməcid Çermoyev 

TƏHLÜKƏ QARŞISINDA

Qarabağın son günləri

(keçən nömrǝlǝrdǝn mabǝd)
Keçən nömrəmizin birində Qaraba-

ğın halından bəhslə, ermənilərin təqib
ettikləri məqsəd və ittixaz etdikləri
tədabirdən [tədbirlərdən] yazmışdıq.
Bu gün isə türk-islam əhalisinin fəa-
liyyətindən bəhs edəlim. 

Türklər nə yapırlardı?
Hələ Şəhər komandanı Həsən Bəsri

ǝfəndinin vürudundan müqəddəm
[gǝlişindǝn ǝvvǝl], şəhər islamları [mü-
səlmanları] ermənilərin hərəkətini gö-
rərək, bu işlərin bir vaxt müsəllǝh mü-
sadiməyə müncər ola biləcəyini [silahlı
toqquşmayla nǝticǝlǝnǝ bilǝcǝyini] dərk-
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lə, “sülh istər isən hərbə hazır ol” mə-
səlinin məfhumunca, müqavimətə ha-
zırlaşmağa başlayılar. 

Bu məqsədlə şəhərdə “Ənvəriyyə”,
“Şövkətiyyə”, “Xəliliyyə” və mütəəl-
limlərdən [tǝlǝbǝlǝrdǝn] mütəşəkkil
“Vəhbiyyə” dəstələri adı ilə dörd kö-
nüllü əsgər dəstəsi təşkil edirlər. Hər
dəstədə zabiti əvəz edəcək bir neçə
dəstəbaşı zabit təyin olunur. Şəhərdə
silah götürə bilən hər bir şəxs (on beş
yaşından altmış yaşınadək) tamamilə
siyahı edilir. Cavanlar “hərəkət ordu-
su” adı ilə həmən dəstələrə daxil olur-
lar. Qırx yaşından yuxarı olanlar isə eh-
tiyat əsgəri hesab olunaraq fövqəladə
hallarda işə cəlb olunacaqları xəbər
verilir. Təslihat [silahlanma] işlərinə
baxmaq üçün şəhərdə on dörd mə-
həllə komitəsi təsis edilir. Məzkur ko-
mitələrin vəzifəsi hər kəs öz məhəl-
ləsində siyahı tərtib verərək, qüvvəsi
çatan hər şəxsə bǝqədri-qüvvə [gücü
yetdiyi qǝdǝr] silah aldırmaq və para
toplayaraq maddətən zəif olanlar
üçün camaat puluyla silah almaqdan
ibarət idi. Bu surətlə şəhərdə dövlətli,
fəqir hamı silahlanır və hər məhəllə-
nin on minlərcə müştərək ehtiyat
gülləsi və yüzlərcə tüfəngi olur. 

Bundan əlavə, məhəlli [yerli] türk-
lər müsəlman hissəsiylə Ermənistan
[ermǝnilǝr] arasında xətti-hüdudu dava
ehtimalına qarşı təhkim edərək [möh-
kǝmlǝndirǝrǝk], şəhərin şimalından
qərbinə doğru bir xətti-səngər qurur-
lar. Xətti-hüdudda bulunan evləri dəxi
səngər qərar verərək divarlarını deşir,

pəncərələrini [h]örür, səngər qayırır-
lar. Hangi məhəllənin tüfəngçiləri han-
gi səngərə gedəcək, ehtiyatda kimlər
duracaqlar, səngərə güllə, çörək və
sairəni kimlər daşıyacaqlar, çörək nə-
rədə bişəcək, kənardan kömək gələr-
sə, nərədə təvəqqüf edəcək [qalacaq],
kimlər müqəyyəd olacaqlardır [muğa-
yat olacaqlar, qeydinǝ qalacaqlar]? Xüla-
sə bütün cüziyyatı [xırdalıqları] belə
unutmamaq şərti ilə müqavimətə ha-
zırlaşırlar. 

Gecə-gündüz şəhər cavanları əldə
silah olaraq, səngərlərdə “qarağol”
[qarovul] çəkirlər. Şəhərin füqərası dəxi
unudulmayaraq, hər məhəllədə varlı-
lardan para toplanaraq, füqəra üçün
taxıl alınır və girvənkəsi əlli qəpikdən
çörək buraxılır. Əhali bu surətlə öz
dərdini anlamış, dərmanını aramış,
bulmuş hesab olunur. Fəqət, şübhəsiz-
dir ki, əsgərlik görməmiş, qışlada [ka-
zarmada] yaşamamış, zabitlik məktə-
bində təhsil etməmiş bir camaatın tə-
şəbbüsləri nə qədər şayani-təqdir
[tǝqdirǝlayiq] olsa da, bir çox nöqsanı
vardı. Daha sonra nöqsanın islahına
şüru edildi [nöqsanların aradan qaldırıl-
masına başlandı]. İbtida [ǝvvǝla] Şuşada
ümumi səfərbərlik elan edilərək, bü-
tün cavanlara əsgərlik məşqi verilmə-
yə başladı. Şəhərdə olan bir neçə kiçik
zabitin iştirakı ilə əsgəri idarə təşkil
edildi. Bir müddət cavanlara məşq
verildikdən sonra, buraxıldılar. 

Aradan bir qədər keçdikdən sonra,
şəhərdən bir qədər könüllü yığılaraq,
daimi olmaq üzərə qışlada sakin edil-
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di. Oxumuş cavanlardan isə əlli nəfə-
rədək məktəbi-hərbiyyədə oxumaq
üçün ərizə verərək namizəd yazıldı. 

Bunlar süvari və piyada dəstələrə
bölünərək, hər gün saat 9-12 və 4-6-
ya qədər məşq edirlər. Eyni zamanda
zabitlərin nəzarət və iştirakı ilə sən-
gərlər dəxi islah edilirdi. Belə ki, şə-
hərin bu başından o başınadək xən-
dəklər, tunellər qazılıb, səngərlər ara-
sında yer altı yollar çəkilir, qanuni-
hərbin tələb etdiyi qayda ilə üstü ör-
tülü qazmalar yapılır. Şarapnel və
bomba və sairəyə qarşı hər səngərdə
sipərlər, quyular, çalalar qazılır. 

Nəhayət, şəhərdə dava vüqu bu-
larsa, kəndlərdən dəxi hücum edilə-
cəyi ehtimal daxilində olduğundan,
müsəlman hissəsinin dörd tərəfində
səngər qurulur. Bundan əlavə, şəhər
üzərində hökmfərma [hakim mövqedǝ]
olan “Üçmıx” ucalığında dəxi səngər
qurmağa ehtiyac görülür. Bir gündə
şəhərdən dağın başına xəndək vuru-
laraq dağın təpəsində səngər qurulur.
Burası erməniləri həyəcana gətirərək
narazılığa və müsəlmanların həmən
səngərləri tərk etmələri haqqında bir
tələb süduruna [meydana gǝlmǝsinǝ]
bais olur. Fəqət bir növ ilə ixtilaf yatı-
rılır. 

Şəhərin şimalında iki buçuq çağı-
rımlıqda “Dotələb” adlı bir təpə dəxi
var. Hər kəs bu təpəyə malik olub iyir-
mi tüfəngçi bulundurarsa, tərəfi-mü-
qabildən [qarşı tǝrǝfdǝn] bir şəxsi belə
Xəlfəli, Xankəndi, Malıbəyli və Qarya-
gin yollarına çıxmağa buraxmaya bilər.

İştə, məzkur təpənin dəxi əhəmiyyə-
tini etirafla, məhəlli türklǝr orada dəxi
səngər quraraq daima iyirmi, otuz
qarağol [keşikçi] bulundururlardı. 

Ümum səngərlər bir neçə uçastoka
təqsim [bölmǝyǝ ayrılmış] və hər uças-
toka bir rəis təyin edilmişdi. Hər rəisin
binagüzarlığına [sǝrǝncamına] bir-iki
məhəllə verilmişdi. Rəislər isə öz dai-
rələrindən onbaşılar təyin etmişlərdi.
Hər məhəllədən gündə bir onbaşı öz
dəstəsi ilə qaraqola gedirdi. Qışlada
yaşayan əsgərlər isə başqa vəzifələr ilə
müvəzzəf idilər. Ancaq bunca hazırlaş-
maqla bərabər müsəlmanlar heç vaxt
dava istəmirlərdi. Unutmamalıdır ki,
dava hazırlığı səngər qurmaq, silahlan-
maq və sairə xüsusda müsəlmanlar nə
yapmışlarsa, ermənilər daha ziyadə
ciddiyyətlə çalışmış, hətta müsəlman-
ları hazırlaşmağa onlar vadar etmişlər-
di.

(yenə var) 

Xəlil İbrahim

QƏZETƏLƏRDƏN

Ukraynada 
“K. M.” qǝzetǝsinin verdiyi xǝbǝrlǝ-

rǝ görǝ, tǝşrini-ǝvvǝlin [oktyabrın] 9-da
Ukrayna ilǝ Krım arasında müşavirǝ
mǝclisi açılmışdır. Sǝdrǝzǝm [Baş nazir]
Ukrayna ilǝ Krım miyanında [arasında]
ǝmǝlǝ gǝlmiş etilaf [uzlaşma] qǝtna-
mǝsini oxumuşdur. Krım heyǝtinin
sǝdri Vomatoviç demişdir ki, Ukrayna
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Sǝdrǝzǝmi tǝrǝfindǝn tǝklif edilǝn şǝ-
rait [şǝrtlǝr] Krımdan ötrü qeyri-mǝq-
buldur. Başqa maddǝlǝrin cavabını isǝ
10 günǝ kimi öz hökumǝti tǝrǝfindǝn
pişnihad [tǝqdim] edǝ bilǝcǝkdir. 

Cǝbhǝ haqqında general Foş nǝ
deyir?

“N. L. Z.” qǝzetǝsi marşal Foşun “D. T.”
qǝzetǝsi müxbiri ilǝ müsahibǝsini dǝrc
edir. General müxbirǝ demişdir: “Düş-
mǝn mövzeindǝn [tutduğu mövqedǝn]
çıxarılmış, fǝqǝt yenǝ möhkǝm durur.
Öylǝ xǝyal etmǝmǝlidir ki, biz yaxın za-
manda mǝqsǝdimizǝ nail olacağız. Biz
zirvǝnin kǝllǝsinǝ ermişiz. Hal-hazırda
isǝ yamac boyu ilǝ aşağı enmǝliyiz. Biz
qüvveyi-fövqǝladǝ vasitǝsi ilǝ birdǝn-
birǝ aşağı hoppanarsaq, daha da eyi
olacaqdır.”

Samarinin güllǝlǝnmǝsi 
Sinodun sabiq Baş müddǝiyi-ümu-

misi [Ober prokuroru] Samarin, Mosk-
vada güllǝlǝnmişdir. 

Sofiyanın müqǝddǝratı 
Rum vǝ serb qoşunlarının Sofiyaya

daxil olmamaqları barǝsindǝ bolqarlar
tǝrǝfindǝn verilmiş istidanı [xahişi]
Müttǝfiqlǝr qǝbul etmişlǝrdir. Bolqari-
ya paytaxtı müttǝfiq İngiltǝrǝ-Fransa-
İtaliya qitǝatı [hǝrbi hissələri] tǝrǝfin-
dǝn işğal edilǝcǝkdir. 

Vilson, Rusiya ǝhvali-iqtisadiyyǝsi
haqqında 

Rǝisi-cümhuri [Prezident] Vilson,

Rusiyanın iqtisadi cǝhǝtinin tǝmini
müzakirǝsindǝn ötrü bir xüsusi komis-
yon dǝvǝt etmişdir. Vilsonun ǝqidǝ-
sincǝ, Amerikanın sǝnaǝt [sǝnaye] vǝ
maliyyatı [maliyyǝsi] Rusiyanı iqtisadi
cǝhǝtdǝn tǝmin edǝ bilǝcǝkmiş. 

Trotskinin yaralanması  
Trotskinin yaralanması tǝsdiq edilir.

Trotski afiyǝt kǝsb etdiyindǝn [sağal-
dığından] Moskvaya gǝtirilmişdir. 

Ukraynada: Yeni parǝ [pul]
Kiyevǝ Almaniyada çap edilmiş iki

qatar yeni parǝ gǝlmişdir. Bu günlǝrdǝ
yeni pullar işlǝnmǝyǝ başlayacaqdır. 

Krımda: Krım Hökumǝti ǝzasına
[üzvünə] sui-qǝsd 

Hǝrbiyyǝ naziri Milkovskinin yanı-
na bir nǝfǝr şǝxs gǝlib, Petroqraddan
xüsusi mǝmuriyyǝtlǝ gǝldiyini söylǝr.
Nazirin iznilǝ Ədliyyǝ naziri ziyarǝtinǝ
müvǝffǝq olmuşdur. Ədliyyǝ Nǝzarǝ-
tinǝ gǝldikdǝ, şübhǝli göründüyü üçün
dǝrdǝst [hǝbs] edilir. İstintaqdan mǝ-
lum olmuşdur ki, bu şǝxs Sǝdrǝzǝm
[Baş nazir] Sulkeviç, Ədliyyǝ naziri Əh-
mǝdoviçi[n] vǝ başqa hökumǝt ǝzası-
[nın] qǝtli qǝsdi ilǝ göndǝrilmişdir.
Hangi firqǝ tǝrǝfindǝn göndǝrildiyini
cani söylǝmǝmiş, fǝqǝt Petroqraddan
gǝldiyi mühǝqqǝqdir [qǝtidir]. Cani,
Cǝfǝr İbrahimov namdır. 

***
Berlin – Tǝşrini-ǝvvǝl [oktyabr] 11.

“Nyu-kurant” qǝzetǝsi mühǝrririnin
dediyinǝ görǝ, Almaniya tǝklifinin rǝdd
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edilmǝsi müharibǝ mǝsǝlǝsini gǝrgin-
lǝşdirir. Almaniya mǝcburǝn Belçika vǝ
Şimali Fransanın xaraba qalmasına sǝ-
bǝb olacaqdır. İmdiki Almaniya ricası
cǝbhǝnin yarılmamasını, Almaniya or-
dusunun mǝğlub olmamasını göstǝrir.
Lazımi tǝqdirdǝ alman ordusu müqa-
vimǝt göstǝrmǝk mǝcburiyyǝtindǝ
qalacaqdır. 

Xarici tǝbǝǝlǝrinin Moskvada hǝbsi 
Moskvada Serbiya, İngiltǝrǝ, Fran-

sa tǝbǝǝlǝri hǝbs edilǝrǝk Nijni Nov-
qoroda göndǝrilir. 

Bolşevik intibahnamǝlǝri 
Moskvada bolşeviklǝr 18 milyon

intibahnamǝ [tǝbliğat vǝrǝqǝsi] tǝrtib
vermişlǝr ki, Ukrayna ǝhalisi arasında
nǝşr etsinlǝr [yaysınlar]. 

Azərbaycan Dəmiryolu İdarəsi elan
edir ki, bu ilin 4 təşrini-əvvəl[in]də Bakı ilə
Tiflis şəhərləri arasında 3 və 4 nömrǝli
qatarlar bu qərarla hərəkət edəcəklər: 

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli

saat dəqiqə saat dəqiqə
Bakı

Hacıqabul

Yevlax

Gəncə

Ağstafa

Tiflis

-

11

5

8

11

3

-

22
axşam

35
sabah

3
sabah

15
günüz

56
günüz

7

11

6

8

11

-

7
axşam

57
axşam

sabah 
23

sabah 
23

günüz
-

saat dəqiqə saat dəqiqə
Tiflis

Ağstafa

Gəncə

Yevlax

Hacıqabul

Bakı

-

4

7

9

3

7

-

22
günüz

34
axşam

44
sabah

24
günüz

36
axşam

11

4

7

2

3

-

10
axşam

47
axşam

59
axşam 

4
sabah 

39
günüz

-

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

Qatar nömrə 4
gəlir                    çıxır

Qatar nömrə 3
gəlir                    çıxır
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Elan
sǝh. 279. “Şǝhǝrdǝki mağaza vǝ dü-

kan vǝ bilümum lövhǝ bulunan mǝhǝl-
lǝrdǝ qırmızı lövhǝ üzǝrinǝ bǝyaz yazı ilǝ...”:
Eyni elan, qǝzetin 17-ci nömrǝsindǝ belǝ
getmişdir: “…bǝyaz lövhǝ üzǝrinǝ qırmızı
yazı ilǝ…”

Azǝrbaycandakı 
Türk Ordusu 

sǝh. 281. “19.10.34”: Burada il, rumi
tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Mi-
ladi tǝqvimlǝ 19 oktyabr 1918-ci ilǝ uy-
ğundur. 

Ordu qǝrargahından
sǝh. 281. “18/10/34” – Burada il, ru-

mi tǝqvimlǝ verilmişdir; miladi tǝqvimlǝ
18 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. Qǝzetdǝ
“34” yerinǝ sǝhvǝn “23” getmişdir. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 282. “Leypsiq” qǝzeti: “Leypsiqer

abendzeytunq” qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.
Qessenski Karl: Bu ad rusca yazılışına

uyğun olaraq verilmişdir; xǝbǝrdǝ Fridrix
Karl fon Hessenden danışılır. 

Əsgǝrlǝrǝ 
sǝh. 282. “Sizin seyrüsǝfǝrinizdǝ mü-

vǝkkǝl olan hǝfǝzeyi-kiram sizinlǝ bǝra-
bǝrdir. İşlǝdiyiniz işlǝri bilirlǝr.” Mǝtnin bu
hissǝsindǝ, ǝsgǝrlǝrǝ öz vǝzifǝlǝrini layiqli
surǝtdǝ yerinǝ yetirǝrkǝn, heç kimǝ haq-
sızlıq etmǝmǝk tövsiyǝ olunmaqdadır. “Hǝ-
fǝzeyi-kiram”, islam etiqadına görǝ, hǝr
insanı xüsusi olaraq izlǝyǝn, onun işlǝdiyi
yaxşı vǝ pis (xeyir vǝ şǝr) ǝmǝllǝri qeyd
edǝn mǝlǝklǝrdir. Müǝllif, müharibǝ döv-
rünün qarışıqlığından vǝ hǝrc-mǝrcliyin-

dǝn faydalanaraq vǝ cǝzasız qalmağa ümid
edǝrǝk haqsızlığa yol vermǝmǝyi ǝsgǝr-
lǝrǝ tapşırır, işlǝdiklǝri günahlara görǝ bu
dünyada mǝsuliyyǝtdǝn qaça bilsǝlǝr be-
lǝ, axirǝtdǝ hesab vermǝli olacaqlarını on-
ların yadına salır. Mǝqalǝnin bu hissǝsi,
Xǝlifǝ Ömǝrin öz sǝrkǝrdǝsinǝ yazdığı
mǝktubdan aşağıdakı cümlǝlǝri xatırladır:
“Mütlǝq bilmǝlisiniz ki, hara getsǝniz, ilahi
tǝrǝfindǝn müvǝkkǝl hǝfǝzeyi-kiram sizin-
lǝ birgǝdir. İşlǝdiyiniz işlǝri bilirlǝr.”

“Kǝrrǝmallahu-vǝchǝhu”: “Allah onun
üzünü ağ elǝsin” mǝnasına gǝlǝn dua. İs-
lami ǝdǝbiyyatda mǝxsusi olaraq Hǝzrǝti
Əli barǝsindǝ işlǝdilir. 

sǝh. 283. “…ordunun miqdarı (…) mǝ-
lum olan ayǝti-cǝlilǝ mövcibincǝ…” Mǝtn-
dǝ bu yerdǝ nöqtǝlǝr qoyulmuşdur. Cüm-
lǝdǝn anlaşılmaqdadır ki, nöqtǝlǝrin ye-
rindǝ “Quran”dan ayǝlǝr olmalı idi. Söh-
bǝt ǝsgǝrlǝrin sayının hǝlledici olmadı-
ğından, az sayda ǝsgǝrin çox sayda ǝsgǝrǝ
qalib gǝlǝ bilǝcǝyindǝn getdiyinǝ görǝ, bu-
rada “Bǝqǝrǝ” surǝsinin 249-cu ayǝsinin
sonu yada düşür: “Neçǝ dǝfǝ olub ki, kiçik
bir dǝstǝ Allahın izniylǝ böyük bir dǝstǝyǝ
qalib gǝlmişdir.” Elǝcǝ dǝ “Ənfal” surǝsinin
65 vǝ 66-cı ayǝlǝrindǝ, Allah yolunda sǝbr
edǝnlǝrin, özlǝrindǝn daha böyük kafirlǝr
ordusuna qalib gǝlǝcǝyi deyilir: “65. Ey
Peyğǝmbǝr! Möminlǝri savaşa tǝşviq et.
Əgǝr içinizdǝ sǝbrli iyirmi nǝfǝr olsa, iki
yüz nǝfǝrǝ qalib gǝlǝr. Əgǝr içinizdǝ yüz
nǝfǝr olsa, kafirlǝrdǝn min nǝfǝrǝ qalib
gǝlǝr. Çünki onlar anlamayan bir qövmdür.
66. İndi Allah yükünüzü yüngüllǝşdirdi vǝ
sizdǝ mütlǝq bir zǝiflik olduğunu bildi.
Əgǝr içinizdǝ sǝbrli yüz nǝfǝr olsa, iki yüz
nǝfǝrǝ qalib gǝlǝr. Əgǝr içinizdǝ min nǝfǝr
olsa, iki min nǝfǝrǝ qalib gǝlǝr. Allah sǝbr
edǝnlǝrlǝ birlikdǝdir.” 

“18 tǝşrin, sǝnǝ 34” – Burada il, rumi
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tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir. Miladi tǝqvimlǝ
18 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Ordunun dastanı 
sǝh. 283. “Çanaqqala qǝhrǝmanları-

na”: Şeir, Birinci Dünya müharibǝsi ǝsna-
sında Gǝlibolu yarımadasında cǝrǝyan
edǝn quru vǝ dǝniz döyüşlǝrinin qǝhrǝ-
manlarına hǝsr edilmişdir. Bu döyüşlǝr
tarixdǝ “Çanaqqala döyüşlǝri” yaxud
“Çanaqqala müharibǝsi” kimi adlandırılır. 

“Drednot”: hǝrbi dǝniz donanmaların-
da XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn etibarǝn istifadǝ
edilmǝyǝ başlanan, güclü artilleriya silah-
larına malik zirehli gǝmi (drednout).

“Obus”: Artilleriya silahının bir növü
(haubitsa).

“Hǝr gün sǝkkiz cǝhǝnnǝmlǝ bu mü-
barǝk Bolayırı”: Şeirin 1915-ci ildǝ İstan-
bulda kitabça şǝklindǝ çap edilǝn vari-
antında bu misrada “bu mübarǝk Bolayırı”
yerinǝ “bir mübarǝk Bolayırı” yazılmışdır.
Şeirin konteksti daxilindǝ “bir” sözü daha
doğrudur. (Bax. Mehmed Əmin, “Ordunun
dastanı”, Mǝtbǝeyi-Əhmǝd İhsan vǝ
şürǝkası, [İstanbul], 1331 [1915], sǝh. 24).

“Bolayır”: Türkiyǝdǝ Çanaqqala ilinin
(vilayǝtinin) Gǝlibolu ilçǝsinin (rayonu-
nun) kǝndi. 

“Süleyman türbǝsi”: Osmanlı dövlǝti-
nin ikinci sultanı I Orxanın (Orxan Qazi)
oğlu Süleyman paşanın türbǝsi (mǝqbǝrǝ-
si) Bolayır kǝndindǝdir. 

sǝh. 284. “Juda”: Xristianlıq inanışında
İsanın hǝvarilǝrindǝn olan İuda [Judas Is-
cariot] nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

“Qabalaq”: Osmanlı ordusu ǝsgǝrlǝ-
rinin Birinci Dünya müharibǝsindǝ istifadǝ
etdiklǝri papaq. 

“Fateh”: Osmanlı hökmdarı II Meh-
med nǝzǝrdǝ tutulur.

“Yavuz”: Osmanlı dövlǝtinin doqqu-

zuncu sultanı I Sǝlim nǝzǝrdǝ tutulur. 
“Sǝrdǝnkeçdi”: Osmanlı ordusunda,

döyüşlǝrdǝ ǝn ön sıralarda olan könüllü
ǝsgǝrlǝr. 

“İran fatehi”: Əhəmənilər imperiyası-
nın hökmdarı II Kir nəzərdə tutulur.

sǝh. 285. “Keyxosrov”: Əhəməni im-
periyasının hökmdarı II Kir nəzərdə tutul-
muşdur.

“Romanos”: Səlcuqlu sultanı Alp Ars-
lan tərəfindən əsir alındıqdan sonra sər-
bəst buraxılan Bizans (Şərqi Roma) impe-
ratoru Roman IV Diogen nəzərdə tutulur.

“Hǝrǝmeyn”: Bu sözlǝ Mǝkkǝ vǝ Mǝ-
dinǝ şǝhǝrlǝri birgǝ nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Qazi Osman”: Osmanlı dövlǝtinin qu-
rucusu vǝ ilk hökmdarı I Osman (Osman
Qazi) nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Fransua deyilmiydi Süleymandan...”:
1515-1547-ci illǝrdǝ Fransa kralı olan I
Fransisk [I François] vǝ 1520-1566-cı illǝr-
dǝ hakimiyyǝtdǝ olan onuncu Osmanlı
sultanı I Süleyman nǝzǝrdǝ tutulur. Fran-
sisk, Avropadakı rǝqiblǝrinǝ qarşı Süley-
manla ittifaqa girmişdi.  

sǝh. 286. “Turqudların, Samsaların”:
Osmanlı dövlǝtinin qurucusu I Osmanın
yaxın silah arxadaşları olan Turqud Alp vǝ
Samsa Çavuş nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. “Sam-
saların” sözü qǝzetdǝ sǝhvǝn “Samsarla-
rın” kimi getmişdir. (Bax. Mehmed Əmin,
“Ordunun dastanı”, Mǝtbǝeyi-Əhmǝd
İhsan vǝ şürǝkası, [İstanbul], 1331 [1915],
sǝh. 32).

“Ordunun dastanı” şeiri 
(sǝh. 283-286) üçün lüğǝt

çatı: bina; dam
yaldızlamaq: bǝzǝmǝk
düzǝnçi: saxtakar; yalançı
dǝssas: yalançı, hiylǝbaz
kahpǝlik: xǝyanǝt
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dal: budaq
otaq: hökmdar çadırı
pınar: bulaq
başbuğ: komandan, sǝrkǝrdǝ; başçı
dalqılıc: siyirmǝqılınc

Hacı Əhməd paşanın 
Bakıya vürudu

səh. 286. “fəriq Nuri”: səh. 10-dakı
izaha bax.

Nǝzarǝtlǝrdǝ: 
Ticarǝt vǝ Sǝnaǝt Nǝzarǝtindǝn 

sǝh. 288. “Savet Syezd”: Bakı Neft Sǝ-
nayeçilǝri Qurultayı Şurası nəzərdə tutu-
lur.

Türkiyǝdǝ: 
Azǝrbaycan Heyǝti-fövqǝladǝsinin 

Sultan hǝzrǝtlǝrini ziyarǝtlǝri
sǝh. 288. “Mǝrasimi-sǝlami”: “Sǝlam-

lıq mǝrasimi”, yaxud “cümǝ sǝlamlığı”.
Osmanlı dövlǝtindǝ padişahların cümǝ
namazını xalqla birgǝ qılması, namazdan
ǝvvǝl vǝ sonra xalqla görüşmǝsi adǝti. 

“Cülusi-hümayunları”: Burada söhbǝt
3 iyul 1918-ci il tarixindǝ taxta çıxan Os-
manlı sultanı VI Mehmed Vǝhidǝddindǝn
gedir. Rǝsulzadǝnin tǝbrik etdiyi padişah,
axırıncı Osmanlı padişahı olan Vǝhidǝd-
dindir. 

Tǝhlükǝ qarşısında 
səh.290. “Hələ Şəhər komandanı Hə-

sən Bəsri əfəndinin vürudundan müqəd-
dəm...”: Şuşa şəhərindən bəhs olunur. 

sǝh. 291. “Ənvǝriyyǝ”, “Şövkǝtiyyǝ”,
“Xǝliliyyǝ”, “Vǝhbiyyǝ” dǝstǝlǝri: anlaşılır
ki, Şuşadakı müdafiǝ dǝstǝlǝrinǝ türk pa-
şalarının – Ənvǝr paşa, Mahmud Şövkǝt
paşa, Xǝlil paşa (Xǝlil Qut) vǝ Mehmed
Vǝhib paşanın adları verilmişdir. 

Qəzetələrdən:
Ukraynada 

səh. 292. “K. M.”: “Kiyevskaya mısl”
qəzeti nəzərdə tutulur.

Qəzetələrdən:
Cəbhə haqqında general Foş nə deyir?

səh. 292. “N. L. Z.”: “Noye Leypsiqer
zeytunq” qəzeti nəzərdə tutulur. 

“D. T.”: “Deyli teleqraf” qəzeti nəzərdə
tutulur. 

Qəzetələrdən: 
Sofiyanın müqəddəratı

səh. 293. “Müttəfiqlər”: Antanta bloku
nəzərdə tutulur. 
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ORDU QƏRARGAHINDAN
TƏBLİĞİ-RƏSMİ

1. Dərbənd cəbhəsində: 19.10.34-
də piyada vǝ süvari kəşf [kǝşfiyyat] qol-
ları fəaliyyəti oldu. Düşmən topçuları
sipərlərimizə təsirsiz bir qaç mərmi
atdı. 

2. Qarabağda: Şuşa məntəqəsində-
ki köylərdən müxtəlifül-cins bir çox əs-
lihə [silah] və bir makinalı tüfəng [pu-
lemyot] toplanmışdır. 

3. Orduyi-mənatiqi-sairəmizdə [sair
məntəqələrdǝki ordularımızda] sükunət
vardır. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 15-də
Berlindən rəsmi surətdə xəbər verilir
ki, Bəhri-mühitdə [okeanda] bizim su-
altı qayıqlarımız 41 min ton həcmində
bir neçə düşmən ticarət gəmilərini

qərq etmişlərdir. O cümlədən bir neçə
zirehli və mühimmati-hərb [sursat] ilə
yüklü gəmilər qərq edilmişdir. 

E. TSUQMAYER İLƏ 
MÜSAHİBƏ 

Almaniya Məlumat İdarəsi naziri
professor Tsuqmayer, Tiflis qəzetələri
müxbirləri ilə müsahibə ǝsnasında
sülh məsələsi haqqında böylǝ məlu-
mat vermişdir: 

Təcili mütarikə [atǝşkǝs] təklifinin
Amerika tərəfindən rədd olunmasına
baxmayaraq, sülh müzakiratı [müzaki-
rǝlǝri] Vilson tərəfindən təklif edilən
əsaslar üzərində aparılır. Vilsonun 14
maddəlik proqramı mövcibincǝ [pro-
qramına uyğun olaraq], işğal edilmiş yer-
lərin təxliyyəsi tələb edilir. Təxliyyə
məsələsi Almaniya tərəfindən məqbul
görülür; fəqət düşmənlərin məzkur
[adı çǝkilǝn] yerlərdən istifadə etmə-

Çǝrşǝnbǝ axşamı, 22 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 19

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 15 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 22 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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mələri şərt qonulmalıdır. 
Amerikalıların təminatı, bitərəf xətt

təşkili və firənglər tərəfindən işğal
edilmiş Elzas-Loren [Elzas-Lotaringiya]
hissəsinin təxliyəsindən ibarət olma-
lıdır. 

Bolqariyanın şimali hissəsi alman-
lar əlindədir. Sofiyaya İtalya - firǝng
[fransız] - İngiltərə əsakiri [əsgərləri]
daxil olmuşdur. Rum [yunan] [vǝ] serb-
lər isə Bolqariya paytaxtına girməmiş-
lər. Türkiyə ilə əlaqə dəniz, Filibe [Plov-
div] - Tırnovo dǝmiryolu vasitəsi ilə
saxlanılmışdır. 

Cəmahiri-müttəhidə [Amerika Bir-
lǝşmiş Ştatları], Yaponyaya bir nota təq-
dimiylə, Sibiryada başladığı hərəkati-
hərbiyyənin [hərbi hərəkatın] dayandı-
rılmasını tələb etmişdir. Ehtimal ki, Ya-
poniya bu tələbi rədd edəcəkdir. Bun-
dan dolayı da iki hökumətin arasında
ixtilaf baş qalxızacağı mühəqqəqdir
[qǝtidir]. 

Rusiya işləri, xüsusi beynəlmiləl
konqres müzakiratında həll ediləcək-
dir. Rusiya Etilaf Hökumətləri ilə hali-
hərbdə olduğundan naşi [müharibǝ şǝ-
raitindǝ olduğundan], sülh nümayəndə-
lərinin Sülh Konfransına buraxılması
işbu hökumətlər tərəfindən qəbul
edilməyəcəkdir. Şayiata [şayiǝlǝrǝ] gö-
rə, Rusiya Hökuməti Brest Müahidə-
naməsini [müqavilǝsini] pozmuşdur. Bu
həqiqət olarsa, Şura Hökuməti başqa
hökumətlərdən ayrı qaldığından dola-
yı, fənalığa uğrayacaqdır. Bu şayiatın
doğruluğuna hələlik bir dəlilimiz yox-
dur. 

TÜRKİYƏDƏ

İstanbulda yeni bəhriyyə [dəniz-
çilik] məktəbi

İşbu yaxın vaxtlarda İstanbulda
təntənəli surətdə yeni bəhriyyə [dǝniz-
çilik] məktəbi açılmışdır. Məktəb Hey-
bəli adasında vaqe rum deyri məktə-
bi [yunan kilsə məktəbi] mülkündǝ yer-
ləşdirilmişdir. Rǝsmi-güşadda [açılış
mǝrasimindǝ] Bəhriyyə [Hərbi Donanma]
naziri və məktəb müəllimləri isbati-
vücud [iştirak] edirmişlər. 

Bu məktəbdə ikmali-təhsil edənlər
(məzunlar) bəhriyyə aliləri ali bargah-
lara qəbul olunacaqlar. Burada təhsil
dörd sənədir. 

Yeni daxil olmuş mütəəllimin [tə-
ləbələr] sırasında Şahzadə Seyfəddin
əfəndinin məxdumları [oğlu] da var-
dır. 

Türkiyədə alman ticarət odaları
[palataları]

“Q. D.” Breslaudan istixbar edir
[xǝbǝr verir]: 

Türkiyədə iki Alman Ticarət Odası
[Palatası] açılacaqdır. Bunların biri İs-
tanbulda bulunaraq, Almaniya ilə Av-
ropayi-türki [Türk Avropası] arasındakı
münasibati-ticariyyə və iqtisadiyyə
[ticari vǝ iqtisadi münasibǝtlǝr] ilə iştiğal
edəcəkdir [mǝşğul olacaqdır]. Digəri di-
gər bir şəhəri mərkəz ittixaz [qǝbul]
edərək Qafqaziya və İran ilə olan tica-
rəti təşviq eyləyəcəkdir. Eyni zamanda
Sofiya və Bükreşdə [Buxarestdǝ] alman
ticarət odaları təsis ediləcəkdir. 
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ZƏRBEYİ-İNQİLAB 
[İNQİLAB ZƏRBƏSİ]

1 

Dəryayi-nisyana [unudulma dǝryası-
na] qarışmış olan ulu babalarımızın,
əmvaci-xüruşani-həvadis [hadisǝlǝrin
coşğun dalğaları] içində yuvarlanaraq
bizə yetişən, məhsuli-təcrübə pək çox
hikmətamiz neçǝ-neçǝ sözləri vardır
ki, hər biri bir düsturi-həyat olmağa
səza [yaraşan] və şayandır [layiqdir]. Şu
əmvaci-cahan [cahan dalğaları] içində
yuvarlanaraq ənsali-hazirəyə [bugünkü
nǝsillǝrǝ] yetişən hikmətnümun [hik-
mǝtli] sözlərdən biri də budur: “Min
nəsihətdən bir müsibət daha xeyir-
lidir.” Filhəqiqə [doğrudan da], şu kiçik
cümlədə böyük bir hikməti-ictimaiyyə
və fəlsəfeyi-həyatiyyə [hǝyat fǝlsǝfǝsi]
mündǝmicdir [cǝm olmuşdur]...

Ta əzəldən bəri bəşəriyyəti-naməs-
udun sərgüzəşti-xuninini [xoşbǝxtlik
tapmayan bǝşǝriyyǝtin qanlı sǝrgüzǝştlǝ-
rini] guşi-ibrətü intibahımıza [ibrǝt vǝ
oyanış qulağımıza] tərənnüm edən ta-
rixlər pək açıq bir surətdə göstərirlər
ki, ağuşi-qəflətdə [qǝflǝt qucağında]
uyuyan millətləri ayıldan amil, nafiz
[nüfuzlu] nəsihətlərdən ziyadə müsi-
bətlər, məhrumiyyətlər və fəlakətlər
olmuşdur. Bu naqabili-inkar bir həqi-
qəti-tarixiyyǝdir [inkar edilmǝsi müm-
kün olmayan bir tarixi hǝqiqǝtdir]. Bir
həqiqəti-tarixiyyə ki, günəş qədər par-
laq... Bu xüsusda sizə pək avampəsən-
danə [avamyana, avamların da anlayaca-

ğı] bir misal söyləyəcǝyəm:
Yanmaqda bulunan bir çırağa əlini

uzadan və onun şöləsiylə oynamaq is-
təyən bir çocuğa dəfələrlə deyirsən ki:
“Övladım, öylǝ yapma, şu şölə, şayani-
baziçə [oyun oynamağa uyğun] bir şey
deyil! Əlini yaxar, yandırar.” Çocuq şu
sözlərdən bir şey idrak edə bilmədiyi
üçün yenə də hərəkəti-kudəkanəsin-
də [uşaqcasına hǝrǝkǝtindǝ] davam edər.
Ən nəhayət, o mini-mini əli çıraği-fü-
ruzanın [yanan çırağın] şüşəsinə təmas
edər, çocuğun əli yanar. Atəşin xasiy-
yəti-möhriqǝsinǝ [yandırma qabiliyyǝti-
nǝ] vaqif olan və acısını dadan çocuq,
bir daha çırağa yaxlaşmaz, əlini uzat-
maz.

İştə, pədəranə nəsihətləri [ata nǝsi-
hǝtlǝrini] dinləməyən çocuq, müsibəti-
atəşin [yandırıcı bir müsibǝt] ilə bidar
olar [oyanar], uslanar [ağıllanar]. İdrak
və şüurdan məhrum bulunan ətfal-
misal [uşaq kimi] millətlər də bol-bol
nəsayehlə [nǝsihǝtlǝrlǝ] deyil, müsibət-
lər, məhrumiyyətlər və fəlakətlərlə
ayılmışlardır. Binaileyh [ona görǝ], əq-
vam vǝ miləli [qövmlǝri vǝ millǝtlǝri]
şǝhrahi-intibaha [intibah yoluna] sövq
edǝn əvamilin [amillǝrin] ən müəssiri
[tǝsirlisi], ən kəskini məsaib [müsibətlər]
olmuşdur.

İştǝ, Qafqaziyanın, bu feyizli və
bərəkətli yurdumuzun, sineyi-harü nə-
vazişkarında [isti vǝ nǝvazişli qoynunda]
bəslənən, pərvərişyabi-həyat olan [ye-
tişǝn] biz türklər də, hükəma, şüəra və
üdəbamızın [mütǝfǝkkirlǝrimizin, şairlǝ-
rimizin vǝ ǝdiblǝrimizin] qələmi-nəsayih-
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pərvəranələrindən [nǝsihǝtlǝr verǝn qǝ-
lǝmlǝrindǝn] tərəşşöh edən [damcı-
damcı süzülǝn] kövsəri-hikmətü irfana
[hikmǝt vǝ irfan kövsǝrinǝ] həvəs və tə-
mayül göstərəmmədik, ancaq ki, onla-
rın pədəranə öyüdlərini dinləmək qa-
biliyyətindən məhrum olduğumuzu
göstərdik. O rəhbərani-irfanın [irfan
yolunu göstǝrǝnlǝrin] füsunkar, səhhar
[sehirli] və müsəxxər [ələ alan, ələ keçi-
rən] qələmlərindən süzülən rəşəhati-
“Həyat”ü “Füyuzat”ı [“Hǝyat” vǝ “Füyu-
zat” damcılarını] əfkarımıza nuş etdir-
mək [içirmǝk] istedadından bütün-
bütünə məhrum olduğumuzu isbat
etdik. Hikmətli qələmlərdən uçan o
parlaq nəğmələr, pək sönük olan əfkar
və idrakımıza intibahbəxşi-“İrşad” ol-
madı, olammadı [“İrşad” intibahını bǝxş
etmǝdi, edǝ bilmǝdi]. Şu ülvi nəğmələr,
şu ilahi təranələr, şu mələkuti [mǝlǝk-
lǝr alǝminǝ mǝxsus, ilahi] səslərlə xabi-
nuşini-qəflətdən [qǝflǝtin şirin yuxusun-
dan] ayılmayanlar, barı əlli bir aydan
bəri davam edən beynəlmiləl mühari-
bədən və onun təbii nəticələri bulu-
nan inqilab zərbələri, ixtilal atəşləri ilǝ
gözlərini açsınlar. Gözlərini açsınlar da,
şu yaşadıqları torpağa, bilxassə [xüsu-
silǝ], yaşadıqları müddətcǝ beşikləri,
öldükləri zaman da məzarları olacaq
bu fəyyaz [bǝrǝkǝtli], məhsuldar Qaf-
qaziyanı, bu rəngin və zəngin olan
əraziyi-zisərvəti [sǝrvǝtli ǝrazini] düş-
məndən xilas edərək, mədəniyyət və
ümranına [abadlığına] çalışsınlar. Bil-
məyənlər varsa bilsinlər, öyrǝnsinlǝr
ki, Qafqaziya pək çox sərvətdar [sǝr-

vǝtlǝrǝ malik] bir vətəni-müqəddəsdir.
Fəqət, heyhat ki, kiseyi-idrakımız boş,
əfkarımız yoxsuldur. Pək çox sərvəti-
təbiiyyə [tǝbii sǝrvǝt] və məadini-baki-
rəyə [bakir mǝdǝnlǝrǝ] malik olan Qaf-
qaziyadan bəhəqqin [layiqincǝ] istifadə
edə bilmək üçün kiseyi-idrakımızı mə-
rifət sərvəti ilə, fənn [elm] sərmayəsi
ilə doldurmalıyız.                      

Nəsihət kövsərləri bizi ayıltmadıysa
da, barı içində qovrulduğumuz müsi-
bət atəşləri, inqilab zərbələri bizi bidar
və hüşyar etsin [oyatsın vǝ ağıllandır-
sın]...

Əbdülsəlimzadə 
Məhəmməd Hadi

TƏHLÜKƏ QARŞISINDA

Qarabağın son günləri

(keçən nömrǝlǝrdǝn mabǝd)
Şəhəri yalnız davaya hazırlamaq və

eyni zamanda davanın önünü alaraq,
camaatı salamat saxlamağın nə qədər
mühim bir məsələ olduğunu düşünən-
lər bilirlər ki, bu xüsusda nə qədər
zəhmətlər çəkilmişdir. Böylǝ işlər isə
şübhəsiz ki, cəmiyyətlər tərəfindən
görülür. Bundan dolayıdır ki, bu uğur-
da çalışan cəmiyyətlərdən bəhs etmə-
yi vacib sayaraq, bu gün dəxi Şuşanın
təşkilatından yazalım.

Təşkilat işləri
Şəhər müdafiə halına gətirilmək və

davaya hazırlaşmaqda ikən, bütün Qa-
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rabağda vəba və yatalaq kimi sari [yo-
luxucu] xəstəliklər peyda olaraq, gün-
də otuz-qırx adam ölürdü. Köylərdə
camaata tibbi müavinət [yardım] gös-
tərilməsi qeyri-mümkün olaraq, xəstə-
liklərin önü alınmayırdı. Zira nə lazımi
miqdarda təbib və heyəti-tibbiyyə var-
dı, nə xəstəxana, nə dərman. 

Şəhərdə isə çalışmaq mümkün olur-
du. Binaileyh [ona görǝ] şəhər koman-
danının nəzarəti ilə səkkiz təbibdən və
bir neçə tələbədən ibarət bir sǝhiyyǝ
bürosu açılaraq, hər məhəllədə dəxi
sǝhiyyǝçilǝr təyin edilərək, çalışmağa
başladılar. Yaxşı nəticələr dəxi hasil ol-
du. 

Müdafiə hazırlığı üçün bir Hərbiyyə
İdarəsi təsis olunaraq, şəhərin bütün
müdafiə işləri ona tapşırılmışdı. 

Yenə həman Hərbiyyə İdarəsi nəz-
dində bir dǝnə də Ərzaq İdarəsi təsis
edilmişdi. Fəqət yollar bağlı olub, şə-
hərə ərzaq gətirilmədiyindən və şə-
hərdə taxıl və sair məkulat [ǝrzaq mǝh-
sulları] mövcudu gündən-günə azalma-
ğa, hətta qurtarmağa başladığından,
Ərzaq İdarəsinin fəaliyyəti öylə gözə
çarpacaq bir nəticə vermədi. Bilxassə
ki, doğru [birbaşa] vəzifəsi olduğu hal-
da kənardan məkulat [ǝrzaq] ala bil-
mədi. “Yox” olan şeyi də ədalətlə təq-
sim edəmməyəcəkdi. 

Nəhayət, şəhərdə sari xəstəlik bə-
lası dəf olunduqdan sonra, o zamanlar
ki, hər dəqiqə müsəllǝh müsadimə [si-
lahlı toqquşma] gözlənirdi, təbiblərlə
tələbələr bir iclas quraraq dava düş-
düyü təqdirdə məcruhlara [yaralılara]

müavinəti-tibbiyyə [tibbi yardım] gös-
tərməyi düşündülər və heyəti-tibbiy-
yəni artırmaq qəsdi ilə “Şəfqət qar-
daşları” kursu açıldı. İyirmi altı tələbə
kursa daxil olub, birinci kömək və sarğı
qaydalarını öyrəndi. Müavinəti-tibbiy-
yə qəsdi ilə ibtida [ǝvvǝlcə] şəhərdə bir
xəstəxana açıldı. Bunun üçün tələbə-
lər tərəfindən hələ keçən illərdən mü-
samirə [tamaşa] və sairə tərtibi vasi-
təsi ilə 12000 manat pul yığılmışdı. Bu
dəfə həman məbləğin üstünə bir qə-
dər də para toplandı. Və şəhərin hər
işində ciddi surətdə iştirak edən “Mü-
dafieyi-milliyyə” cəmiyyəti bu işi öz
öhdəsinə götürərək, 18000 manat pul
buraxdı. (“Müdafieyi-milliyyə” cəmiy-
yəti Şuşada son zamanlar təşkil edil-
miş bir cəmiyyətdir ki, hal-hazırda ən
artıq çalışan və az ömründə çox fəa-
liyyət göstərən,  həm də böyük nüfuz
və etibara malik bir cəmiyyət olmuş-
dur.) 

Xəstaxanaya iki təbib və səkkiz tə-
ləbə baxacaqdır. Burası mərkəz təşkil
edəcəkdir. Bundan əlavə, dava düşdü-
yü təqdirdə, cəbhə təşkil edəcək olan
xətdə sol cinah, mərkəz və sağ cinah-
da olmaq üzrə, üç yerdə dəxi ayrı-ayrı
“sarğı nöqtəsi” qərar verilmişdir. Bu
nöqtələrin hər birində bir təbib və beş
tələbə duracaqdır.

Beynəlmiləl Komitə
Bunca hərbə hazırlaşmaqla bəra-

bər, kərratla [dǝfǝlǝrlǝ] zikr olunduğu
üzrə, müsəlmanlar daima sülh və mü-
salimətlə [ǝmin-amanlıqla] yaşamağa
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çalışırlardı. Ermənilər arasında dəxi zə-
if olsa da sülhcu [sülhpǝrvǝr] bir cərə-
yan vardı, dedik. 

Məzkur [adı çǝkilǝn] sülhcular, er-
mənilər ilə müsəlmanlar arasında mü-
nasibati-sülhcuyanəni [sülhpǝrvǝr ǝla-
qǝlǝri] davam etdirmək və əlaqəni kəs-
məmək qəsdi ilə bir “Beynəlmiləl Ko-
mitə” təsis etmişlərdi. Burası altı türk,
altı ermənidən ibarət bir heyət olub,
daima ermənilər ilə müsəlmanlar ara-
sında vüqu bulan ixtilafları yatırmaq,
ixtilaflı məsələləri sülhlə həll etmək,
xülasə, şəhərdə asayiş və müsaliməti
[ǝmin-amanlığı] davam etdirmək uğ-
runda çalışırlardı. Hǝm pək böyük xid-
mət gördü. Bu komitə olmasaydı, bəl-
kə Şuşada üç-dörd dəfə qanlı müsa-
dimə də baş verərdi. Bir neçə dəfə
məzkur komitənin varlığı tərəfeyn [hǝr
iki tǝrǝf] üçün böyük rol oynadı. 

Məsələn, əvvəla Araz ilə Kür ara-
sında sükunət edib də yayda dağa, yə-
ni yaylağa köçən dörd yüz min əhali
“elat” nisan [aprel] ayının axırlarından
etibarən köçməyə başlamalı ikən, dağ
yerlərinin erməni əlində olması və er-
mənilərin yollarda xalqa əzab və əziy-
yət vermələrindən dolayı hǝziran [iyun]
ayınadək köçə bilməyib aranda qal-
mışdı. Burası köçərilər üçün bir fəlakət
təşkil edirdi. Zira həm əhali, həm mal-
qoyun qızdırma tutub qırılırdı. Beynəl-
miləl Komitənin türk əzasının təşəb-
büsü ilə nəhayət, elata yol verilərək
dağa köçməyə imkan oldu. Fəqət yol-
larda ermənilər camaata yenə çox
əziyyət verdilər. Böylǝ ki, nərədə bir

erməni əsgəri köçə təsadüf etsə qo-
yun alır, silah axtarır, habelə nələr qa-
yırırdı. Hər halda, Beynəlmiləl Komi-
tənin vücudu ilə köçərilər yaylağa köçə
bildilər. 

Digər bir xidmət daha. Bir gün şə-
hərə xəbər gəldi ki, on iki min erməni
qaçqını şəhərə gəlmək istəyir. Böyük
Yarmada Zarıslı və Musurmanlar deni-
lən camaat onların qabaqlarını kəsə-
rək yol vermirlər. Filhəqiqə [doğrudan
da], içərisində mini təcavüzə müsəlləh
[silahlı] kişi olmaq üzrə, neçə min er-
məni qaçqını gəlirmiş. Zarıslılar qa-
baqlarını kəsirlər. Dörd gün, dörd gecə
atışma davam etdi. Bu hadisənin təsiri
altında şəhərdə də hər dəqiqə müsa-
dimə [toqquşma] gözlənirdi. Beynəlmi-
ləl Komitə bu dəfə yenə şəhərdə da-
vanın önünü aldı. Salamat keçdi. Qaç-
qınlar isə bir qədər tələfat verdikdən
sonra şəhər ermənilərinin göndərdiyi
imdadiyyə [yardım] sayəsində keçib gə-
lə bildilər. Və qismən şəhərdə, qismən
də ətraf kəndlərdə sakin oldular. 

Fəqət Beynəlmiləl Komitənin üm-
də xidməti son günlər oldu ki, bu xü-
susda vaxtıyla yazılacaqdır.

Ətraf ilə əlaqə
Şəhərin yolu hər tərəfdən bağlı ol-

duğundan, bittəbii [təbii olaraq] bütün
cahandan əlaqəsi kəsilmiş, dünyadan
bixəbər, adəta qaranlıqda qalmış bir
çocuq kimi qalırdı. Ətraf ilə şəhər ara-
sında əlaqəni kəsməmək üçün bir çarə
vardı: Bəzi bələd adamlar cığır yollar
ilə şəhərdən çıxaraq, gecǝ ikən Ağda-
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ma, ya Qaryaginə gedərək məktub
aparsın, cavab gətirsin. Başqa çarə yox
idi. Buna görə idi ki, Abdal Qasım,
Gülablı Heydər və Daşdəmir nam üç
şəxs Şuşa üçün qasid kəsilmişdi. Birin-
cisi Malakana, digər ikisi Ağdam yo-
luna bələdçi və qasid təyin edilmiş-
lərdi. Son zamanlar həmin adamların
bələdçiliyi ilə məzkur [deyilǝn] dağ
yoluyla şəhərə silah dəxi daşınırdı.
Böylə ki, Gülablı kəndindən bir neçə
adam göndərərək Ağdamdan Gülab-
lıya; Malıbəylinin adamları Gülablıdan
Malıbəyliyə daşıyırlardı. Nəhayət şə-
hərdən hər məhəllədən üç müsəlləh
kişi seçilərək Malıbəylidən gecə ikən
şəhərə gǝtirirlǝrdi.

(yenə var)

Xəlil İbrahim

Qafqaz duyğuları
Şimali Qafqaziyalılara

4
Haydi, qalx! 

Ey qardaşım, sən atəş qarşısında 
titrərkən,

Mən qəlbimdə yaxılan atəş ilə 
yanardım.

Sən bir yudum soyuq su yalvararaq 
istərkən,

Mən daşqın nəhrə kiçik deyə 
ağlardım...

Sən orada zindanda bir aydınlıq 
görməzdin, 

Mən intiqam gününə baxa-baxa kor 
oldum.

Qarlı dağlar aşmaqdan xəstə oldum, 
yoruldum,

Sən zǝncirlər altında inildərdin də, 
gəzməzdin. 

Titrədiyin atəşlər sənin artıq 
sönmüşdür, 

Qır zǝnciri, haydi, qalx, yürü, çalış, 
usanma!

Bəklədiyin işıqlar parıldıyor, yanmışdır, 
Sǝnǝ atəş, sǝnǝ su, sǝnǝ işıq, sǝnǝ yol
Sǝnǝ hər şəy gətirdim: iştə tüfəng və 

bomba,
Al bunları, yürü, aş, sən də bizə yoldaş 

ol!

9/8/334
Arif İrfan Qaraosman 

TÜRKİYƏ MƏTBUATI

Sabiq çar Nikolayın edamı müna-
sibətilə “Sabah” qəzetəsi şu sətirləri
yazır:

Çarın edamı xəbəri bir çox təkzib-
lərdən və bir-birini naqiz [inkar edǝn]
xəbərlərdən sonra ən nəhayət tǝhǝq-
qüq etdi [tǝsdiqlǝndi]. Çarın səbəbi-
edamı məlumdur. Ural Sovetləri Yeka-
terinburq şəhərində bulunan Çar Ni-
kolayı çex-slovak qüvvətlərinin əlinə
düşməmək üçün qısa bir mühakimə-
dən sonra qurşuna dizi vermişlər [yu-
banmadan güllǝlǝmişlǝr] və bu surətlə
çar ətrafında bir buçuq sənədən bəri
cərəyan edən müxtəlif şayiələrǝ, dedi-
qodulara bir ölüm pərdəsi çəkmişlər-
dir. Çar Nikolay dünyanın ən müstəbid
hökmdarlarından və bəşəriyyəti qasıb-
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qovuran bu hərbi-müxribin [dağıdıcı
hǝrbin] bəlli-başlı müsəbbiblər[in]dən
[baiskarlarından] biri olduğundan şüb-
hə yox idi. Fəqət Çarın bu seyyiatı [qǝ-
bahǝtlǝri] kəndisinin edam edilməsi
üçün mə’qul [mǝntiqli] və mühiqq [haq-
lı] bir səbəb təşkil edǝmməzdi. Bolşe-
viklər onu xəl’ eylədikdən [taxtdan sal-
dıqdan] və kəndilərinə məzərrət iras
edǝmmǝyǝcǝk [ziyan vura bilmǝyǝcǝk]
bir hala qoyduqdan sonra, əllərini mü-
dafiəsiz, haqqında tarixin verəcəyi hök-
mə müntəzir [hökmü gözlǝyǝn] bir hökm-
darın qanı ilə ləkələməməli idilər. Bu
kimi cinayətlərin failləri heç bir vaxt
tarixin hökmi-tǝnqidindǝn azadə qa-
lammaz. Bu cinayət hər hansı nöqteyi-
nəzərdən tədqiq və mühakimə edilsə,
heç bir vəchlə məzur görüləmməz. Bol-
şeviklər Rusiyada mütləqiyyətin övdə-
tini mən’ [qadağan] etmək və mütlə-
qiyyət tərǝfdarlarının gözləri önün[d]ə
hükmdarlıq timsalını ortadan qaldır-
maq üçün çarı öldürmüş olduqlarını,
bəlkə məqami-müdafiədə dərmiyan
edəcəklərdir [meydana qoyacaqlar]. Fə-
qət düşünülməlidir ki, çarı öldürməklə
rus əqvamının [xalqlarının] fikrinə mü-
layim gələn çarlıq, mütləqiyyət fikrini
də bərabər qaldırammamışlar. Bəlkə
də bu fikri daha ziyadə təqviyə etmiş
[qüvvǝtlǝndirmiş] oldular. 

Bir fikir onu təmsil edən adamın
ortadan yox edilməsi ilə məhv ediləm-
məz. Çünki fikir, mənəvi bir qüvvətdir.
Mənəvi qüvvət və məfkurə cəbr və
zorla izalə ediləmməz [aradan qaldırıla
bilmǝz]. 

Çarın edamı Rusiyada sükuni-daxi-
linin [daxili asayişin] daha uzun müddət
övdət eləməməsi [qayıtmaması] üçün
pək mühim bir amil olacaqdır. Çünki
çar bu vasi [geniş] ölkə nüfusunun yüz-
də doxsanını təşkil edən qara cahil
xalq tərəfindən qüdsi bir mövcud [var-
lıq] ədd [hesab] olunur və ona o surətlə
hörmət edilirdi. Binaileyh [ona görǝ],
çarın ifnasını [mǝhv edilmǝsini] bolşe-
viklərə xǝsmi-can [can düşməni] olan
ünsürlǝr kəndi mənfəəti-siyasiyyələ-
rini təmin üçün rus cahil təbəqatı [tǝ-
bǝqǝlǝri] nəzdində bolşeviklərə qarşı
bir silah məqamında qullanacaqlar və
Rusiyadakı münaziǝti-daxiliyyəni [dax-
ili çəkişmələri] körükləyəcəklərdir. Bol-
şeviklər Etilafın intiriqalarından başqa,
mujiklərin, çarı məbud kimi tanıyan
Rusiyadakı qüvvətli röhban [din xadim-
ləri] sinfinin də düşmənliklərinə köks
gərmək, kəndi nüfuz və qüvvətlərini
mühafizə üçün onlarla da çarpışmaq
məcburiyyətində qalacaqlardır. 

Çarın qətli bu daxili hərc-mərclik
körüklənməsinə dəyərmiydi? Heç zənn
etmǝyiriz. Çünki Rusiyada mürtəcelər
rə’si-kara [iş başına] övdət etsələr belə,
çarın bir dəfə daha məqami-hökmda-
riyə [hökmdarlıq mövqeyinǝ] süud et-
məsinə [yüksǝlmǝsinǝ] imkan və ehti-
mal yox idi. Çünki o maddətən olduğu
qədər, mənən də ölmüş, həyati-siya-
siyyəsinə müəbbəd bir xatimə çəkmiş-
di. Fəqət bolşeviklər bu cinayətləriylə
onu xalqın nəzərində yüksəltmişlər.
Heç də müstəhǝqq [layiq] olmadığı bir
payəni ona vermişlər və lüzum və eh-
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tiyac bulunmaqsızın [olmadığı halda],
kəndilərini də hökümdar qatili yap-
mışlardır. 

Çarın qətli əsrlərdən bəri canımıza,
həyatımıza, mövcudiyyətimizə, istiqla-
lımıza qəsd etmiş çarlığın buz ovala-
rında dəfn edildiyini təzəmmün [ehti-
va] edər. Çarlığın bir dəfə daha övdət
etməməsi türklüyün mənafeyi icaba-
tındandır [şǝrtlǝrindǝndir]. Təmənna
edəlim ki, məqtul [qǝtl edilǝn] İkinci
Nikolay Rusiyanın son çarı olmuş ol-
sun.

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[Nazirliklərdə]

Səhiyyeyi-Ümumiyyə Nəzarətin-
dən [Xalq Sǝhiyyǝsi Nazirliyindǝn]

İşbu Nəzarətin Qaçqınlara Müavi-
nət [yardım] şöbəsi tərəfindən bilafər-
qi-din və millət [din vǝ millǝt fǝrqi ol-
madan], bütün Azərbaycana dağılmış
qaçqınları öz yerlərinə qaytarmaq
üçün ciddi tədabir ittixaz edilmişdir
[tǝdbirlǝr qǝbul edilmişdir]. Tǝdricǝn Şa-
maxı nahiyəsinə gəlməkdə olan ermə-
ni qaçqınları yenə də Mədrəsə qəryə-
sini [kǝndini] iskan etməyə [mǝskǝn tut-
mağa] başlamışlardır. 

Bu günlərdə erməni qaçqınlarının
altı minə baliğ [çatan] ikinci dəstəsi
Bakıdan Kürdəmirə getmişdir. Qaç-
qınların əhvalından müxbir [xǝbǝrdar]
olmaq qəsdi ilə Bakı Valisi həzrətləri
özü bu yerlərə əzimət [sǝfǝr] etmişdir.

Yerli müsəlman əhalisinin erməni qaç-
qınları ilə əlaqələri dostanə bir surət-
dədir. Qaçqınlar keçib gedəcək mə-
kanlarda Səhiyyeyi-Ümumiyyə Nəza-
rəti tərəfindən səhiyyə və iaşə məntə-
qələri təşkil edilməkdədir. Lakin qaç-
qınlar mütəǝddid [çox] olması, ərzağın
azlığı, şu idarənin işlərini bir qədər çə-
tinləşdirməklə bərabər, bir çox izafə
[artıq] para sərf edilməsinə səbəb olur. 

Bunların hǝpsini intizam üzrə qoy-
maq və qaçqınlara ərzaq cəhətdən
müavinət etmək üçün Səhiyyeyi-Ümu-
miyyə Nəzarəti, məhəlli camaat təş-
kilatı qüvvələrini buraya cəlb etmək
istəyir.

Dövlət Kontrolu
Kontrol Palatasının müdiri tərəfin-

dən Kontrolun atidəki [gǝlǝcǝkdǝki]
idarəsi və onun gələcək əməliyyatı
haqqında hazırlanmış layihə (proje)
nəzarət [baxılmaq] üçün verilmişdir. Bu
xüsusda müzakirə üçün Əbdülǝli bəy
Əmircanov təhti-sədarətində [sǝdrliyi
altında] olmaq şərti ilǝ bir qaç müşa-
virə məclisləri tərtib veriləcəkdir. Kon-
trol Palatası nəzarətlərdən ədd edil-
məklə [nazirlik sǝviyyǝsindǝ sayılmaqla]
bərabər, içində həp hesabatın təftişi
olmaq şərti ilə Xüsusi Dövlət Kontrolu
İdarəsi ismi ilə mövcud olacaqdır. Tǝ-
şǝkküli-idarə təxminən rus Kontrol
İdarəsi kimi olacaqmış. 

* * * 
Heyəti-Vüzəra Sədrinin [Baş Nazirin]

dəftərxanasında belə bir elan asılmış-
dır: Heyəti-Vüzəra Sədrinin əmri möv-
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cibincə [ǝmrinǝ uyğun olaraq], xüsusi
işləri olanlar qəbul olunmayırlar. Növ-
bətçi kargüzar məmura həvalə olunur
ki, Heyəti-Vüzəra Sədri ilə görüşmək
istəyənlərin işlərini müxtəsər surətdə
məruzə ilə bildirsin. 

* * * 
Maliyyə Nəzarəti Birja Komitəsi tə-

sis etmək təsəvvüratındadır. Bu gün-
lərdə Birja Komitəsinə sədr təyin edil-
məsi gözlənir.

Azərbaycan Hökuməti Maliyyə na-
zirinin Bakı nahiyəsi Aksiz Vergisi
İdarəsinə verdiyi əmr

Azərbaycan Hökumətində olan ta-
cirlərə elan olunur ki, xaricdən gətiril-
miş və ya daxildə hazırlanmış bande-
rolsuz  tənbəki, ciğara və papiros alış-
verişi qadağan edilir. Bu əmri xələldar
edənlərin [pozanların] banderolsuz tən-
bəki, papiros və ciğaraları xəstəxana-
lar və əsgərlər ehtiyacatından ötrü
zəbt ediləcəkdir. Müqəssirlər isə qa-
nuni mücazata [cǝzalara] giriftar ola-
caqlardır. Baxılması və təsdiq edilməsi
üçün işbu layihə bu günlərdə Höku-
mət Şurasına təqdim ediləcəkdir.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Ərzaq Nəzarəti ümuma elan edir
ki, Bakıya ancaq Gəncə, Qazax və Za-
qatal nahiyələrindən məkulat [ǝrzaq]
gətirməyə icazə verilir. 

* * * 
Bakı Şəhər İdarəsi Polis müdirinə

bu məzmunda bir məktub yazılmışdır: 
“Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] on dör-

dündə üç yüz əlli yeddi nömrǝli əmri-
nizdə Şəhər İdarəsindən icazənaməsi
olan xırda alış-verişçilərə mümaniət
[maneçilik] edilməməsini pristavlara
hökm etmişdiniz. Lakin yenǝ bu alış-
verişçilər Şəhər İdarəsinə müraciətlə,
polis nəfəratından [nǝfǝrlǝrindǝn] nara-
zılıq edirlər. Hətta inzibat [asayiş] mə-
murları Şəhər İdarəsi nazirlərinə [mü-
fǝttişlǝrinǝ] də müavinət [yardım] əvəzi-
nə mümaniət edirlər. Nazirlər polis tə-
rəfindən təqib edilirlər. Məsələn, sra-
ğa gün Salman Ağayev namında bir
nazir bazarda vəzifəsini icra etdiyi vaxt
ikinci uçastok məmurları tərəfindən
həbs edilmişdir. Tǝkrarǝn cǝnabınız-
dan rica edirǝm, pristavlara ǝmr verib,
xırda alış-verişçilǝrǝ mümaniǝtdǝ bu-
lunmamalarını vǝ Şǝhǝr İdarǝsi nazir-
lǝrinǝ müavinǝt etmǝlǝrini tǝlǝb edǝ-
siniz.”

* * * 
Bakı Bələdiyyə Məmur və Xidmət-

çiləri İttifaqı öz üzvlərinə məlum edir
ki, çaharşənbə günü təşrini-əvvəlin
[oktyabrın] iyirmi üçündə Şəhər Duma-
sının zalında ittifaqın ümumi iclası va-
qe olacaqdır. İclas saat dörddə təyin
edilib, üzvlər az gəlsə saat beşdə qa-
nuni hesab ediləcəkdir. 

Baxılacaq məsələlər:
1. İttifaqın illik hesabatının müzaki-

rə və təsdiqi (1917-ci il 1 iyundan –
1918-ci il 1 iyunadək).

2. Axırıncı hadisələrdən zərərdidə
olan ittifaq üzvlərinə İttifaq xəzinəsin-
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dən maddi müavinət [yardım]. 
3. İttifaq üzvləri üçün Lənkərana

ərzaq almağa getmiş nümayəndələrin
hesabatı.

Bu iclasda hamı üzvlərin hazır ol-
ması mütəmənnadır [arzu edilir].

Məktəblər haqqında 
Mədən və zavod dairələrinin hansı

cəhətlərində [tǝrǝflǝrindǝ] məktəb aç-
maq məsələsini aydınlaşdırmaq üçün
məlumat toplamaq lazım gəlir. Binai-
leyh [ona görǝ] Neft Mədənçiləri Şurası
ticarət və səna’ət [sǝnaye] müəssisələ-
rində xidmət edən bütün zəvatdan
[şǝxslǝrdǝn] rica edir ki, övladını mək-
təbə vermək istəyən zəvat məktəbə
girəcək olan namizədlər haqqında mə-
lumat versinlər. İşbu məlumat keçən
sənədə məktəbdə təhsil edənlərlə bə-
rabər, yeni məktəbə daxil olmaq xəya-
lında olan çocuqlar barəsində verilmə-
lidir. 

Məlumat vərəqələrində göstərilən
suallara cavab verməlidir. Övladını
məktəbə vermək istəyən zəvat, atidə
[aşağıda] mündəric [qeyd olunan] dairə-
lərdə yazılıb, məlumat vərəqələri ala
bilərlər:

1. Bibiheybət-Bayıl dairəsi – Bayıl
məktəbində;

2. Çornı-qorod dairəsi – Çornı-qo-
rod məktəbi;

3. Belı-qorod dairəsi – Belı-qorod
məktəbi;

4. Əski mədən dairəsi – Üçüncü Sa-
bunçu məktəbi (Bierinqin mülkündə;
telefon mövqifi dǝ [stansiyası] burada-

dır);
5. Suraxanı dairəsi – Suraxanı am-

bulatoriyasında;
6. Binəqədi dairəsi – Şəhərdə “Sa-

mopomoş” dükanında (Budaqovski və
Telefonnı caddələrin küncü; Binəqədi-
də 72 nömrəli uçastokdakı Səlimov
mədəni kantorasında). 

Məlumat vərəqəsi yazıldıqdan son-
ra təşrini-əvvəlin 31-dən gec olmamaq
şərti ilə yuxarıda göstərilən dairələrə
və yaxud bilavasitə İttifaqa (Sovet
Syezd) göndərilməlidir (Merkuryevski
caddə, nömrə 20).

Qabaqlarda, ələlxüsus oktyabrın
14-də yazılan namizədlərin siyahılarını
etibardan saqit [düşmüş] elan edir. İş-
bu məsələ fəqət məlumat vərəqələri
cəm edildikdən sonra həll ediləcəkdir.
Məlumat vərəqələrinin böyük əhə-
miyyəti olduğundan, İttifaq bütün mə-
dən və zavod dairələrində işbu elanı-
nın nəşr və təbliğini rica edir.

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Sülh ətrafında 
Vaşinqtonda Almaniyanın cavabı

kafi ədd [hesab] edilir. İşğal edilmiş yer-
lərin təxliyəsinədək sülh müzakiratı-
nın başlanmayacağı təkid olunur. 

Xivə xanının qətli 
Daşkənddən verilən xəbərlərə gö-

rə, Xivə xanı əsgərlər tərəfindən qətl
edilmişdir. Xivə xanlığına məqtulun
[qǝtl edilǝnin] qardaşı təyin edilmişdir.
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Petroqrad üsyanının dəf’i 
Xarkovda çıxan “Vozrajdeniya” qǝ-

zetəsi 29 sentyabr tarixli nömrəsində
aşağıdaki teleqrafları dərc etmişdir: 

Kursk – Buraya verilən xəbərlərə
görə, Rusiya şimalında vaqe olan iğti-
şaşlar yatırılmış hesab oluna bilər. Bir
çox tələfata və böyük xəsarətə düçar
olan kəndlilər öz başcılarını tutub bol-
şeviklərə təslimlə təbəiyyətlərini [ta-
beçiliklǝrini] izhar etmişlərdir. Petro-
qradda hər tərəfdən mühasirəyə alın-
mış Ağ qvardiya əsgərlərinin bir hissə-
si pərakəndə olub, digər hissəsi cene-
ral Sivers başda olmaq üzrə Voloqdaya
getmək ümidi ilə şimali dəmiryol xət-
tilə bir neçə qatarlarda qaçmaq istə-
mişdir. Kəndlilər bolşeviklər tərəfin-
dən ağır mücazata [cəzalara] giriftar
olacaqlarından qorxub, özlərinin əfv
olunması üçün bir xidmət göstərmək
niyyətilə geri çəkilməkdə olan Ağ qvar-
diya əsgərlərini Mena mövqifi [stansi-
yası] yanında dayandırmağa çalışmış-
lar, lakin birinci iki dəstə öz əvvəlki
müttəfiqlərinin tüfəng vǝ pulemyot
atəşləri altında qaçıb qurtarmağa mü-
vəffəq olub, ceneral Sivers ilə bərabər
olan üçüncü qatar isə dəmiryol xətti
kəndlilər tərəfindən xarab edildiyinə
görə, dayanmağa məcbur olmuşdur.
Ağ qvardiya əsgərləri kəndlilərə atəş
açdıqda, kəndlilər hücum edib onların
hamısını tələf etmişlərdir. Ceneral Si-
vers güllə ilə qətl edilmişdir. Dörd yüz
nəfərdən ibarət dördüncü dəstə qaç-
maq istəmişsə də, kəndlilər tərəfindən
Pepla mövqifinǝ qədər təqib edilərək

Petroqraddan gəlib çatan bəhriyyə əs-
gərləri [matroslar] tərəfindən mühasirə
edildikdən sonra, hamısı qırılıb tələf
olmuşlardır. Şlisselburq yanında olan
kǝndlilər iğtişaş salmaq istəmişsələr
də, şiddətli mücazat ilǝ [cǝzalarla] sakit
edilmişlərdir. 

Kolpində üsyan çıxaran fəhlələr sa-
kit edilib, başcıları tutularaq güllələn-
mişlərdir.  

Petroqrad həyatı sönük bir halda-
dır. Küçələrdə ancaq bəhriyyələr [mat-
roslar] vǝ Qırmızı ordu əsgərləri ilə
avtomobillər hərəkət etməkdədirlər.
Əhali evlərdə gizlənmişdir. Şəhərdə
evlər axtarılıb, bir çox adamlar həbs
edilməkdədir. Tutulanları dəstələrlə
birbaş aparıb müqəssir olduğunu aş-
kar etmədən güllələyirlər. Ev nökəri-
nin şeytǝnəti [şeytanlığı, xəbərçiliyi] bü-
tün bir ailənin qırılmağına kifayətdir.
Ölənlərin miqdarı hesaba gəlməyəcək
dərəcəyə varmışdır. Ətraf kəndlərə
pulemyotlar ilə qüvvǝtli matros dǝstǝ-
lǝri göndǝrilmişdir. Kǝndlilǝr bilamü-
maniət [maneǝsiz] öz silahlarını təslim
etməklə bərabər, dəhşətli mücazatlar-
dan [cəzalardan] qorxub, iğtişaşa bais
olan dövlətliləri nişan verməkdədirlər.
Dövlətlilər dərhal güllələnib ev ǝşyası
zəbt edildikdən sonra, ailələri küçəyə
buraxılırlar. 

Moskva ilə Petroqrad arasındakı
dəmiryol əlaqəsi təhdid edilmişdir
[mǝhdudlaşdırılmışdır]. Xüsusi adamla-
rın Petroqrada gəlməsi və Petroqrad-
dan çıxması qadağan edilmişdir. Niko-
layev dəmiryol xəttinin hamı körpüləri
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və mövqiflǝri [stansiyaları] qüvvətli Şu-
ra əsgərləri tərəfindən mühafizə edil-
məkdədir. Şayiata [şayiǝlǝrǝ] görə, Qır-
mızı Ordu əsgərlərinin müharibə ru-
hunu yüksəltməkdən ötrü, Xalq Ko-
missarları Şurası tərəfindən ixtira edil-
miş mötəbər nişanlardan Petroqrad
üsyanını yatırdanlara göndərilmişdir.
Şimalda olan iğtişaşı dəf etməklə,
Moskva və ǝtrafında müşahidə edilən
həyəcan dəxi bərtərǝf olmuşdur [ara-
dan qalxmışdır]. Bir çox kənd əhalisi si-
lahlarını təslim etmişlərdir. Əhali xeyli
düşkün bir haldadır. 

Sentyabrın 25-də Vitebskdən alı-
nan teleqrafda denilir ki, Voloqdadan
alınan xəbərlərə görə, Şura əsgərləri
Sud mövqifindǝ inadlı müqavimət
göstərməkdədirlər. Bir çox hücumlar
Şura əsgərləri tərəfindən dəf edilmiş-
dir. Ağ qvardiya əsgərləri kamali-inti-
zam ilǝ Şeksna mövqifinǝ çəkilmişlər.
Hücuma keçməyə çalışan Qırmızı or-
du əsgərləri böyük tələfat ilə dəf edil-
mişlər. Hal-hazırda müharibə xəttində
sakitlikdir. Ağ qvardiya əsgərləri böyük
qüvvə ilə ciddi hücuma hazırlaşırlar.
Bu bir neçə gündə hər iki tərəfdən
1500 nəfər əsgər tələf olmuşdur. Ölü-
lər arasında rus çinində və nişanında
və ingilis paltarında bir neçə adamlar
tapılmışdır. Tixvindən Qırmızı ordu əs-
gərlərinə köməyə gələn əsgərlər Tete-
mel mövqifini üsyançı kəndlilərdən tə-
mizləmişlərdir. Babayevo ve Siuç möv-
qifini işğal edən kəndlilər, Şura əsgər-
lərinin yavuqlaşdığından xəbərdar ola-
raq, qaçıb ətrafa dağılmışlardır. Bolşe-

viklər öz dəstələrini Şeksna çayında
hərəkət etməkdə olan Qırmızı ordu
əsgərlərinə yetirməkdən ötrü kəndli-
lər tərəfindən xarab edilən dəmiryol-
larını təcili surətdə təmir etməkdə-
dirlər. 

Kurskdan alınan teleqraflara görə:
Peterburqdan çıxıb qaçmış olan Ağ
qvardiya ordu əsgərləri Tixvin[in] qər-
bində məhəlli [yerli] Qırmızı [ordu] əs-
gərlərinə rast gəlmişlərdir. Qırmızı or-
du əsgərləri qaçmaqda olan Ağ qvar-
diya əsgərlərini dayandırmaqdan ötrü
dəmiryol xəttini xarab etmişlərdir. Ağ
qvardiya əsgərləri artıq tələfat ilə də-
miryol xəttindən məmləkət içərisinə
qovulmuşlardır. Onları təqib etmək-
dən ötrü Petroqraddan mitralyozlar ilə
bəhriyyə dəstələri göndərilmişdir. 

TEATRO VƏ MUSİQİ

Bu yaxınlarda Bakıda olan sənət-
kar və mahir artistlərdən, müdiriyyə-
timiz təhtində [altında] bir dəstə təşkil
edilib, Mart hadisatından indiyə qədər
teatro tamaşasından məhrum qalan
camaatımıza Hökumət Teatrosunda
(sabiq Mailov qardaşları teatrosu) dra-
ma, opera və operetta nümayişləri
göstərilməyə başlanacaqdır. 

Səhnəmizin teatro əsərlərindən
xeyli kasıb və yoxsul olduğunu nəzərə
almaqla, yazıb möhtərəm camaatdan
və səhnə həvəskarlarından xahiş edi-
rik ki, hər kəsdə Türkiyə yazıçılarının
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əsəri və İstanbul çapı (təbi) teatro ki-
tabı varsa, mövqeyi-tamaşaya qoyul-
maq üçün aşağıdaki ünvan ilə müdiriy-
yətimizə gətirib, şəraitini [şərtlərini]
məlum eyləməklə səhnəmizə müavi-
nətdə [yardımda] bulunsun. Bundan
əlavə, Qafqaziya yazıçılarının əsərlə-
rindən təb’ edilib ancaq əl yazısı teat-
ro əsərlərinə malik olanların da hə-
man əsərləri müdiriyyətimizə gətirib
və bu barədə məlumat almaları xahiş
olunur. 

Ünvan: Qubernski küçədə 42 nöm-
rəli ev, ikinci mərtəbə. 

Müdiriyyət tərəfindən: 
Zülfüqar bəy Hacıbəyli.

ELAN

1. 19 ilə 24 yaşında bulunan əsgər-
lərdən teleqraf müxabirəsinə [xǝbǝr-
lǝşmǝsinǝ] aşina [bǝlǝd] və ya müxabirə
məmurluqlarında bulunmuş olanlar
orduda istixdam [xidmǝtǝ qǝbul] edilə-
cəklərindən, məzkur [göstǝrilǝn] sinlər-
də [yaşlarda] bulunanlarla daha yuxarı-
kı yaşda bulunanlardan könüllü olaraq
daxil olmaq istəyənlərin təşrini-əvvə-
lin qayətinə [axırına] qədər Bakı əxzi-
əsgər [ǝsgǝrliyǝ qǝbul] şöbəsinə müra-
ciətlə isimlərini qeyd etdirmələri elan
olunur. 

20 təşrini-əvvəl sənə 34 
[20 oktyabr 1918] 

2. Kaffeyi-cəvananlara [bütün cavan-
lara] və heyəti-möhtərəməyə [ağsaq-
qallar heyǝtinǝ] bəyan olunur ki, təşri-
ni-əvvəlin qurtarılmasına on gün qal-
mışdır. Arzu olunur ki, zəngin və fəqir
əsnan ərbabı [müǝyyǝn yaşda olanlar],
yəni on doqquz, iyirmi, iyirmi bir, iyir-
mi iki, iyirmi üç, iyirmi dört yaşların-
dakı cavanların kaffəsi Bakı əxzi-əsgər
şöbəsinə gəlsinlər, heyəti-möhtərə-
mələri ilə bərabər bulunsunlar, müayi-
nəyi-əsgəriyyələri anlaşılsın. 

a) İşbu cavanlar, heyəti-möhtərə-
mələrinin ifadələrində nöqsan görür-
lǝrsə, yaxud mǝiyyətlərindən iş gö-
rǝmməyəcəklər var isə şöbədə ifadə-
də bulunsunlar. 

20 təşrini-əvvəl sənə 34
[20 oktyabr 1918]

İslam Ordusu 
Əxzi-ǝsgər rəyasəti

ELANİ-RƏSMİ

Bilümum [ümumiyyǝtlǝ] Bakı və ət-
rafı əhalisinə:

1. Qadın və erkək, böyük və kiçik,
hər hansı milliyyət, din, sinif və təbəə-
dən olursa olsun, Bakı və həvalisi [ǝt-
rafı] sakini bilcümlə əhali: kəndi ev və
məhəllələri heyəti-idarə və ixtiyariy-
yəsindən [idarǝ vǝ ixtiyar heyǝtindǝn]
namlarına mühərrər [adlarına yazılmış],
isim, pədər [ata] ismi, məmləkət, mə-
həllə və soqaq [küçǝ], xanə nömrǝsi,
yaş, əşkal və əlaməti-fariqə [görünüş vǝ
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fǝrqlǝndirici ǝlamǝt], sənət və ya mə-
muriyyət və sair xüsusati-mətlubəyi
[tǝlǝb olunan xüsusları] göstərən “hüviy-
yət [şǝxsiyyǝt] vərəqə”sindən birər də-
nə edinməyə [hərə bir ǝdǝd ǝldǝ etmǝ-
yǝ] məcburdurlar. 

2. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
çarşı, bazar, soqaq və evlərdə surəti-
məxsusədə [xüsusi surǝtdǝ] sıx-sıx yapı-
lacaq yoxlamalarda kəndi hüviyyət və-
rəqəsini ibraz [tǝqdim] edəmməyən
hər kəs cəza görəcək və şübhəli ədd
[hesab] edilərək daxili-məmləkətə [öl-
kǝnin içlǝrinǝ] sövq olunacaqlardır. 

3. Hüviyyət vərəqəsi olmayan şəx-
sin dəvairi-rəsmiyyəcə [rǝsmi qurum-
larda] heç bir işi görülməyəcəyi kimi,
bey’ü-şəra [alqı-satqı], əqdi-icar [kirayə
müqavilǝsi] və sairə kimi işlərdə hüqu-
qi-mədəniyyədən saqit [mǝdǝni hüquq-
ları ǝlindǝn alınmış] ədd ediləcək [sayıla-
caq] və hər hansı bir yerə səyahətində
kəndisinə heç bir surətlə səyahət və-
rəqəsi verilməyəcəkdir. 

4. Hüviyyət vərəqəsi olmayanları;
ev, mağaza, otel, yazıxana, ticarǝtxa-
na, fabrika və dəvairi-rəsmiyyəyə qə-
bul edənlər, şübhəli əşxası [şəxsləri]
hökumətin nəzəri-təftişindən saxlamış
ədd ədilərək və müxalifi-qanun hərə-
kətlərindən naşi [qanuna müxalif hǝrǝ-
kǝtlǝrinǝ görǝ] şədidən [şiddǝtli] cəza
görəcəklərdir. 

5. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
hüviyyət vərəqəsini ibraz edəmməyən
hər kəsi zabitə [asayiş keşikçilǝri] tövqif
və əxbara [hǝbs etmǝyǝ vǝ xǝbǝr vermǝ-
yǝ] məcburdur. 

6. İşbu əmr, tarixi-elanından etiba-
rən Bakıda müntəşir [nǝşr olunan] bil-
ümum qəzetələrcə bir həftə müddətlə
mütəmadiyyən nəşr olunacaqdır. 

Polis Müfəttişi-ümumisi
Bəhaəddin 

ELAN

Azərbaycan əhalisindən gərəksə
Bakı və gərək Gəncə vilayətindən on
doqquz, iyirmi, iyirmi bir, iyirmi iki,
iyirmi üç, iyirmi dört yaşında olan ca-
vanlardan qunduraçı [çǝkmǝçi], bərbər,
dərzi, mühəndis, konduktor, gəmiçi,
betonçu, maranqoz [xarrat], dülgər vǝ
daha sair sənət sahibi olanlar Bakıdakı
qitəyə [hǝrbi hissǝyǝ] veriləcəkdirlər.
Həman [dǝrhal] Bakı şöbəsinə müraci-
ətlə qeydlərini yapdırsınlar. İyirmi beş,
iyirmi altı, iyirmi yeddi, iyirmi səkkiz,
iyirmi doqquz, otuz yaşlarındakı ca-
vanlardan işbu sənətlərə aşina olub da
könüllü olaraq əsgər olmaq istərlərsə,
onlar da əxzi-əsgər dairəsinə pasport-
larıyla müraciət və qeyd olunsunlar.
Bu iş təşrini-əvvəlin otuzunda qurtarı-
lacağından istical olunmaq [tǝlǝsmǝk]
gərəkdir. 

21 təşrin fi sənə 34 
[21 oktyabr 1918-ci il] 

Diş müalicəxanəsi
S. M. İtkinin süni diş laboratoriyası.

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsul ilə far-
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saat dəqiqə saat dəqiqə
Bakı

Hacıqabul

Yevlax

Gəncə

Ağstafa

Tiflis

-

11

5

8

11

3

-

22
axşam

35
sabah

3
sabah

15
günüz

56
günüz

7

11

6

8

11

-

7
axşam

57
axşam

sabah 
23

sabah 
23

günüz
-

saat dəqiqə saat dəqiqə
Tiflis

Ağstafa

Gəncə

Yevlax

Hacıqabul

Bakı

-

4

7

9

3

7

-

22
günüz

34
axşam

44
sabah

24
günüz

36
axşam

11

4

7

2

3

-

10
axşam

47
axşam

59
axşam 

4
sabah 

39
günüz

-

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

Qatar nömrə 4
gəlir                    çıxır

Qatar nömrə 3
gəlir                    çıxır

Mövqiflərin 
[stansiyaların]

adı

314

for və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37 nöm-
rǝli ev, telefon 06-25.

* * * 
Azərbaycan Dəmiryolu İdarəsi elan

edir ki, bu ilin 4 təşrini-əvvəl[in]dən Bakı
ilə Tiflis şəhərləri arasında 3 və 4 nömrǝli
qatarlar bu qərarla hərəkət edəcəklər:

Elan 
Bakıda olan böyük firmalardan birin-

də buxqalter vəzifəsini ifa edən ukraynalı,
müsəlman firmalarından birində kantora
müdiri vǝ ya buxqalter xidməti etmə arzu-
sundadır. 

45-58 nömrəli telefon ilə danışmaq və
ya “Azərbaycan” idarəsində bir nömrə
qəbzi nişan verənə məktub ilə müraciət
etmək mümkündür. 

Müsəlman diş təbibəsi 
Ayna xanım 

Malakan bağının qarşısında Zeylidso-
nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
dişləri əhvən şəraitlə [münasib şǝrtlǝrlǝ] tə-
davi və emal edilir. 

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Ordu qǝrargahından: 
Tǝbliği-rǝsmi 

sǝh. 299. “19.10.34”: Burada il, rumi
tǝqvimlǝ verilmişdir (1334-cü il). Miladi
tǝqvimlǝ 19 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Türkiyədə
səh. 300. “Bu məktəbdə ikmali-təhsil

edənlər (məzunlar) bəhriyyə aliləri ali bar-
gahlara qəbul olunacaqlar.”: Bu cümlə
anlaşılmazdır. Yeni açılan dənizçilik məktə-
bindən məzun olanların, gələcəkdə ali də-
nizçilik məktəbinə və gəmiqayırma mək-
təbinə daxil ola biləcəklərini demək istə-
mişdir. 

Zərbeyi-inqilab
səh. 302. “Həyat”... “Füyuzat”... “İr-

şad”: “füyuzat” feyzlər, maddi və mənəvi
bolluq, “irşad” doğru yolu göstərmə
mənasına gəlməklə birlikdə, dırnaq içində
verilən bu adlarla Hadi dövrün mətbuat
orqanlarına işarə vurmuşdur.

“Nəsihət kövsərləri bizi ayıltmadıysa
da...”: İslami inanışa görə kövsər cənnət-
dəki müqəddəs suyun (bulaq, çay, yaxud
hovuzun) adıdır.

Tǝhlükǝ qarşısında 
sǝh. 305. “Son zamanlar hǝmin adam-

ların bǝlǝdçiliyi ilǝ şǝhǝrǝ silah dǝxi daşı-
nırdı.” Mǝtndǝ “silah” sözü xüsusi vurğu-
lanmışdır. 

Qafqaz duyğuları 
sǝh. 305. Bu şeirin bǝzi misralarında

vǝzn pozulmuşdur. 
“9/8/334”: Burada ay və il, rumi tǝq-

vimlǝ verilmişdir (8-ci ay, 1334-cü il). Mi-

ladi tǝqvimlǝ 9 avqust 1918-ci ilǝ uyğun-
dur. 

Türkiyǝ mǝtbuatı 
sǝh. 305. “Çarın edamı xǝbǝri bir çox

tǝkziblǝrdǝn vǝ bir-birini naqiz xǝbǝrlǝr-
dǝn sonra ǝn nǝhayǝt tǝhǝqqüq etdi.” Qǝ-
zetdǝ “tǝhǝqqüq” sözü “tǝhqiq” kimi get-
mişdir. 

“...çex-slovak qüvvətlərinin...”: səh.
222-dəki izaha  bax. 

sǝh. 307. “Tǝmǝnna edǝlim ki, mǝq-
tul İkinci Nikolay Rusiyanın son çarı olmuş
olsun.” Qǝzetdǝ “Üçüncü Nikolay” kimi
getmişdir. 

Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 308. “İttifaqın illik hesabatının

müzakirǝ vǝ tǝsdiqi (1917-ci il 1 iyundan
– 1918-ci il 1 iyunadǝk).” Qǝzetdǝ sǝhvǝn
“…1918-ci il 1 iyundan…” kimi getmişdir. 

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Xivǝ xanının qǝtli

sǝh. 309. Öldürülǝn Xivǝ xanı Əs-
fǝndiyar xan 1871-ci ildǝ anadan olmuş,
1910-cu ildǝ atasının yerinǝ Xivǝ xanlığı-
nın taxtına keçmişdir. 1918-ci ildǝ dövlǝt
çevrilişi ǝsnasında, Basmaçılar hǝrǝkatının
Xarǝzmdǝki rǝhbǝrlǝrindǝn biri olan Cü-
neyd xanın adamları tǝrǝfindǝn öldürül-
müşdür. Əsfǝndiyar xandan sonra, yerinǝ
onun qardaşı Sǝid Abdulla xan keçsǝ dǝ,
faktiki hakimiyyǝt Cüneyd xanda olmuş-
dur. 

Teatro və musiqi
səh. 312. “Bundan əlavə, Qafqaziya

yazıçılarının əsərlərindən təb’ edilib ancaq
əl yazısı teatro əsərlərinə malik olanla-
rın...”: güman ki, “təb’ edilib” yerinə “təb’
edilməyib” olmalıdır. 

315
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“Müdiriyyət tərəfindən”: Hacıbəyov
Qardaşları Müdiriyyəti nəzərdə tutulur. 

Elan
sǝh. 312. “20 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 34”:

Burada il, rumi tǝqvimlǝ verilmişdir (1334-
cü il). Miladi tǝqvimlǝ 20 oktyabr 1918-ci
ilǝ uyğundur. 

Elan
sǝh. 313. “21 tǝşrin fi sǝnǝ 34”: Bu-

rada il, rumi tǝqvimlǝ verilmişdir (1334-cü
il). Miladi tǝqvimlǝ 21 oktyabr 1918-ci ilǝ
uyğundur. 

316
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ELANİ-RƏSMİ

Bilümum [ümumiyyǝtlǝ] Bakı və ət-
rafı əhalisinə:

1. Qadın və erkək, böyük və kiçik,
hər hansı milliyyət, din, sinif və təbəə-
dən olursa olsun, Bakı və həvalisi [ǝt-
rafı] sakini bilcümlə əhali: kəndi ev və
məhəllələri heyəti-idarə və ixtiyariy-
yəsindən [idarǝ vǝ ixtiyar heyǝtindǝn]
namlarına mühərrər [adlarına yazılmış],
isim, pədər [ata] ismi, məmləkət, mə-
həllə və soqaq [küçǝ], xanə nömrǝsi,
yaş, əşkal və əlaməti-fariqə [görünüş vǝ
fǝrqlǝndirici ǝlamǝt], sənət və ya mə-
muriyyət və sair xüsusati-mətlubəyi
[tǝlǝb olunan xüsusları] göstərən “hüviy-
yət [şǝxsiyyǝt] vərəqə”sindən birər də-
nə edinməyə [hərə bir ǝdǝd ǝldǝ etmǝ-
yǝ] məcburdurlar. 

2. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
çarşı, bazar, soqaq və evlərdə surəti-
məxsusədə [xüsusi surǝtdǝ] sıx-sıx yapı-
lacaq yoxlamalarda kəndi hüviyyət və-
rəqəsini ibraz [tǝqdim] edəmməyən

hər kəs cəza görəcək və şübhəli ədd
[hesab] edilərək daxili-məmləkətə [öl-
kǝnin içlǝrinǝ] sövq olunacaqlardır. 

3. Hüviyyət vərəqəsi olmayan şəx-
sin dəvairi-rəsmiyyəcə [rǝsmi qurum-
larda] heç bir işi görülməyəcəyi kimi,
bey’ü-şəra [alqı-satqı], əqdi-icar [kirayə
müqavilǝsi] və sairə kimi işlərdə hüqu-
qi-mədəniyyədən saqit [mǝdǝni hüquq-
ları ǝlindǝn alınmış] ədd ediləcək [sayıla-
caq] və hər hansı bir yerə səyahətində
kəndisinə heç bir surətlə səyahət və-
rəqəsi verilməyəcəkdir. 

4. Hüviyyət vərəqəsi olmayanları;
ev, mağaza, otel, yazıxana, ticarǝtxa-
na, fabrika və dəvairi-rəsmiyyəyə qə-
bul edənlər, şübhəli əşxası [şəxsləri]
hökumətin nəzəri-təftişindən saxlamış
ədd ədilərək və müxalifi-qanun hərə-
kətlərindən naşi [qanuna müxalif hǝrǝ-
kǝtlǝrinǝ görǝ] şədidən [şiddǝtli] cəza
görəcəklərdir. 

5. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
hüviyyət vərəqəsini ibraz edəmməyən
hər kəsi zabitə [asayiş keşikçilǝri] tövqif

Çǝrşǝnbǝ, 23 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 20

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 16 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 23 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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və əxbara [hǝbs etmǝyǝ vǝ xǝbǝr vermǝ-
yǝ] məcburdur. 

6. İşbu əmr, tarixi-elanından etiba-
rən Bakıda müntəşir [nǝşr olunan] bil-
ümum qəzetələrcə bir həftə müddətlə
mütəmadiyyən nəşr olunacaqdır. 

Polis Müfəttişi-ümumisi
Bəhaəddin 

ELAN
BAKI ZİRAƏT VƏ DÖVLƏT ƏMLAKI

İDARƏSİNDƏN 

Qusarçay, Xudat, Ləcət, Yalama və
Samur mövqiflǝri [stansiyaları], habelə
işbu mövqiflǝrǝ yavuq dövlət meşələ-
rində naməlum zəvata [şǝxslǝrǝ] məx-
sus olmaq üzrə külli miqdarda hazır-
lanmış odun mövcuddur. 

Odun sahiblərinə təklif olunur ki,
təşrini-saninin [noyabrın] 5-ǝ kimi bu
barədə məlumat versinlər. Məlumatı
təhrirən [yazılı surǝtdǝ] Bakı Ziraət İda-
rəsinə verməlidir. Məlumat ilə bəra-
bər oduna sahib olmağı isbat edəcək
vəsiqələr də pişnihad [tǝqdim] edil-
məlidir. 

Təşrini-saninin 5-ǝ kimi məlumat
verməyənlər mallarından məhrum ola-
caqlar. Odunlar xəzinə nəfinə [xeyrinǝ]
zəbt olunacaqdır. 

Azərbaycan Meşələri müdiri
vəzifəsini ifaya müvəzzəf [icra edǝn]:

Nəcəf bəy Vəzirov 
Bakı Ziraət İdarəsinin müvəqqəti
naziri vəzifəsini ifaya müvəzzəf:

Şpitalski

ELAN

Azərbaycan əhalisindən gərəksə
Bakı və gərək Gəncə vilayətindən on
doqquz, iyirmi, iyirmi bir, iyirmi iki,
iyirmi üç, iyirmi dört yaşında olan ca-
vanlardan qunduraçı [çǝkmǝçi], bərbər,
dərzi, mühəndis, konduktor, gəmiçi,
betonçu, maranqoz [xarrat], dülgər vǝ
daha sair sənət sahibi olanlar Bakıdakı
qitəyə [hǝrbi hissǝyǝ] veriləcəkdirlər.
Həman [dǝrhal] Bakı şöbəsinə müraci-
ətlə qeydlərini yapdırsınlar. İyirmi beş,
iyirmi altı, iyirmi yeddi, iyirmi səkkiz,
iyirmi doqquz, otuz yaşlarındakı ca-
vanlardan işbu sənətlərə aşina olub da
könüllü olaraq əsgər olmaq istərlərsə,
onlar da əxzi-əsgər dairəsinə [hərbi
xidmətə çağırış qurumuna] pasportlarıyla
müraciət və qeyd olunsunlar. Bu iş
təşrini-əvvəlin [oktyabrın] otuzunda
qurtarılacağından istical olunmaq [tǝ-
lǝsmǝk] gərəkdir. 

21 təşrin fi sənə 34 

MƏKTƏBLƏR HAQQINDA

Mədən və zavod dairələrinin hansı
cəhətlərində [tǝrǝflǝrindǝ] məktəb aç-
maq məsələsini aydınlaşdırmaq üçün
məlumat toplamaq lazım gəlir. Binai-
leyh [ona görǝ] Neft Mədənçiləri Şurası
ticarət və səna’ət [sǝnaye] müəssisələ-
rində xidmət edən bütün zəvatdan
[şǝxslǝrdǝn] rica edir ki, övladını mək-
təbə vermək istəyən zəvat məktəbə
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girəcək olan namizədlər haqqında mə-
lumat versinlər. İşbu məlumat keçən
sənədə məktəbdə təhsil edənlərlə bə-
rabər, yeni məktəbə daxil olmaq xəya-
lında olan çocuqlar barəsində verilmə-
lidir. 

Məlumat vərəqələrində göstərilən
suallara cavab verməlidir. Övladını
məktəbə vermək istəyən zəvat, atidə
[aşağıda] mündəric [qeyd olunan] dairə-
lərdə yazılıb, məlumat vərəqələri ala
bilərlər:

1. Bibiheybət-Bayıl dairəsi – Bayıl
məktəbində;

2. Çornı-qorod dairəsi – Çornı-qo-
rod məktəbi;

3. Belı-qorod dairəsi – Belı-qorod
məktəbi;

4. Əski mədən dairəsi – Üçüncü Sa-
bunçu məktəbi (Bierinqin mülkündə;
telefon mövqifi dǝ [stansiyası] burada-
dır);

5. Suraxanı dairəsi – Suraxanı am-
bulatoriyasında;

6. Binəqədi dairəsi – Şəhərdə “Sa-
mopomoş” dükanında (Budaqovski və
Telefonnı caddələrin küncü; Binəqədi-
də 72 nömrəli uçastokdakı Səlimov
mədəni kantorasında). 

Məlumat vərəqəsi yazıldıqdan son-
ra təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 31-dən
gec olmamaq şərti ilə yuxarıda göstə-
rilən dairələrə və yaxud bilavasitə İtti-
faqa (Sovet Syezd) göndərilməlidir
(Merkuryevski caddə, nömrə 20).

Qabaqlarda, ələlxüsus oktyabrın
14-də yazılan namizədlərin siyahılarını
etibardan saqit [düşmüş] elan edir. İş-

bu məsələ fəqət məlumat vərəqələri
cəm edildikdən sonra həll ediləcəkdir.
Məlumat vərəqələrinin böyük əhə-
miyyəti olduğundan, İttifaq bütün mə-
dən və zavod dairələrində işbu elanı-
nın nəşr və təbliğini rica edir.

İSLAM ORDUSU 
QƏRARGAHINDAN 

TƏBLİĞİ-RƏSMİ 

1. Dərbənd cəbhəsində 20.10.34-
də saat 7 əvvəl[in]də düşmǝnǝ tə-
ərrüz [hücum] edilərək, donanmanın
iştirakına rəğmən ciddi bir müqavimə-
tə meydan vermədən həman Xanmə-
həmmədqala işğal olunmuş və düş-
mənin təqibinə davam edilərək Cem
kəndi zǝbt edilmişdir. Süvarilǝrimizin
Fiy kǝndi istiqamətində irəliləməkdə
olduğu bildirilməkdədir. 

2. Qarabağda Şuşa civarındakı köy-
lərdən bir miqdar daha silah toplan-
mışdır. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Gürcüstan Teleqraf Acentəliyinin
17 oktyabr tarixli teleqrafları: 

Berlin – Qərb cəbhəsində Kron-
prins Ruprextin ordusundan verilən
xəbərlərə görə, Flandriyada düşmən
hücumlarını davam etdirməkdədir. Üm-
də zərbə İzegem-Kortreyk dəmiryolu-
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na, Torhuta sövq edilmişdir. Bundan
əlavə düşmən başqa cəbhələr müqa-
bilinə dəfələrlə zirehli avtomobil kö-
məyi ilə güclü hücumlar etməkdədir.
Bir para hissələrdə bizim əsgərlərimiz
öz xətlərini saxlamağa müvəffəq ol-
muşlardır. Bəzi yerlərdə əsgərlərimiz
müharibə ilə geri çəkilmişlərdir. Şimali
hücum cinahında Torhutu öz əlimizdə
saxlamışıq. Düşmən Şimali Vingen ara-
sında irǝli hərəkət etməyə çalışmışsa
da, birinci xətt əsgərlərimiz tərəfindən
dayandırılmışdır. Torhut yanında olan
Lixterveld-İzegem xətti əlimizdə qal-
mışdır. İzegemdən cənuba tərəf düş-
mən İzegem-Kortreyk dəmiryol xətti-
nə qədər irəliləmişdir. Dəmiryol şər-
qində düşmən dayandırılmışdır. Qərbi
və cənub-qərbi Lilldə xəttimizi bir qə-
dər geri çəkmişik. 

* * * 
Boen ilə Uaza arasında düşmən

güclü top atəşi hazırlığından sonra
təzədən hücuma başlamışdır. Boen-
Ezonvil şose yolunun şimalında düş-
mən, atəşimiz ilə dayandırılmışdır. Düş-
mənin dəfələrlə etdiyi güçlü hücum-
larına baxmayaraq, Ezonvil şiddətli
müharibələrdən sonra bizim əlimizə
keçmişdir. Uazadan şimala tərəf edilən
düşmən hücumları müvəffəqiyyətsiz
qalmışdır. Bu axırıncı həftələr ərzində
bilaaram [aramsız] müharibə edən al-
tıncı Bavariya piyada firqəsi böyük şü-
caət göstərmişdir. Ena çayı qərbində
və Laon şimalı ilə şimal-şərqində təzə
mövqelərimiz qarşısında təzə vuruş-
malar başlanmışdır. Bu müharibələrdə

dəfələrlə düşmən böyük tələfata dü-
çar olmuşdur. Burada düşmən Er[in]
cənubunda Lies - Sisson - Le-Tur - Sen-
Jermenmon xəttində dayanmışdır. Ena
çayı boyunda Muron tərəfə irǝlidǝ
olan xətt, əsgərlərimiz tərəfindən düş-
məndən təmizlənmişdir. Burada mü-
haribə edən əsgərlərimiz düşməni hər
dəfə böyük tələfat verməklə hücuma
məcbur edib müvəffəqiyyət qazan-
mışlardır.  

* * * 
Berlin – Təşrini-əvvəlin [oktyabrın]

17-də verilən əsgəri xəbərlərdə denilir
ki, Flandriyada yenə tǝzədən Parren
ilə Lis arasındakı geniş cəbhədə düş-
mən hücuma başlamışdır. Düşmən
bizim qabaq xətlərimizə soxulmağa
müvəffəq olmuşdur. Günortaya qədər
müharibələr Şərqi Ruselare - Korte-
mark xəttində vaqe olub, dəhşətli mü-
haribədən sonra İzegem cǝnub-şərqiy-
lə Menen şimal-şərqi xətti düşmən əli-
nə keçmişdir. Düşmənin güclü hücu-
muna baxmayaraq, Menen ilə Vervik
bizim əlimizdə qalmışdır. Düşmən Lis -
Komendən keçmək istəmişsə də, mü-
vəffəqiyyətsiz qalmışdır. Günorta hü-
cumu əsnasında Handzeym ilə Korte-
mark düşmən əlinə keçmişdir. Lis ça-
yının hər iki kənarında zirehli avto-
mobil atəşi ilə düşmən güclü hücum-
lar etməkdədir. İzegem ilə Menen ara-
sında düşmən böyük bir mövqe tut-
mağa müvəffəq olmuşdur. Lill qər-
bində və Hot-Deyl kanalında mühari-
bələr vaqe olmaqdadır. 

* * * 



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

321

I cild 

321

Sübh vaxtı düşmən qalın duman-
dan istifadə edərək Sen-Kantendən
şərqə tərəf Uazaya soxulub, Makkinyi-
dən cənuba və Orinyidən şimala tərəf
vaqe təpələrdə bir qədər dayanmış-
dırsa da, ǝks-hücumumuzla yenə tǝ-
zədən Uazaya atılmışdır. Şimali Laon
və Qərbi Endə vaqe tǝzə cəbhələrimiz
qarşısında şiddətli xırda müsadimələr
[toqquşmalar] vüqu bulmaqdadır. 

* * * 
Qalvitsin ordusundan xəbər verir-

lər ki, Er ilə Maas arasında Amerika
əsgərləri böyük qüvvələrlə hücuma
keçmişlərdir. Ümdə müharibələr Er
şərqində və Şampober ilǝ Ventevil
arasında olan şose yolunun hər iki
kənarında vaqe olmuşdur. Dörd dəfə
təkrar edilən düşmən hücumları mü-
vəffəqiyyətsiz qalmışdır. 

* * * 
Cənub-şərq müharibə meydanın-

dan xəbər verirlər ki, Niş şimalında və
şimal-qərbindəki təpələrdə xırda mü-
sadimələr olmuşdur. 

* * * 
Tiflis qəzetələrinin dərc etdiyi Al-

manya simsiz teleqraflarında deyilir ki,
Müttəfiq dövlət əsgərlərinin Flandri-
yaya etdiyi hücumları bir çox əhalinin
Belçika içərisinə qaçmağına bais ol-
muşdur. Düşmən toplarının atəşi ça-
tan Kortreyk, Turkuen, Lill və Rube şə-
hərlərindən başqa daha arxada olan
şəhərlərdən də əhali çıxıb qaçmaq-
dadır. Minlərcə adamlardan ibarət
olan qaçqın dəstələri şərqə tərəf hə-
rəkət etməkdədirlər. Oktyabrın 16-da

Due şəhəri ingilis ağır toplarının atə-
şinə məruz olmuşdur. 

* * * 
İmperiya məşrutǝ qanununun

[konstitusiyasının] 11-ci maddəsini əvəz
edici qanun layihəsi dünən Müttəfiq
Şura tərəfindən təqdir edilmişdir. İkin-
ci maddənin fəsli dəxi bu qərarla əvəz
edilmişdir ki, imperiya adından müha-
ribə elan edildiyi ittifaqda Reyxstaq ilə
Müttəfiq Şuranın riza [razılıq] göstər-
məsi lazımdır. Bu da ancaq müttəfiq
məmləkətlərə və sahillərə hücum
edildiyi zaman ola bilər. Üçüncü mad-
də bu qərar üzrə əvəz edilmişdir: Sülh
və müharibə məsələləri həllində mil-
lətin iştirak etməsini təmin etməkdən
ötrü əcnəbi hökumətlərlə sülh müxa-
birə və müzakiratı [danışıq vǝ müza-
kirǝlǝri] Reyxstaq və Müttəfiq Şura ri-
zası ilə əqd edilməlidir [bağlanmalıdır]. 

TÜRKİYƏDƏ

Fransız əsirlərinin mübadiləsi
“İqdam” qəzetəsinin məlumatına

görə, Mərkəzi dövlətlər Türkiyədəki
düvəli-müharib [savaşan dövlǝtlǝr] tə-
bəələri mübadiləsini təmin etməyə
söz vermişlǝr. Qəbul edilmiş şəraitə
görə, ölkələrinə göndəriləcək ǝsirlər
Almanya-Avstriya torpağından xüsusi
tren [qatar] ilə göndəriləcəklər. Bu
günlərdə əvvəlinci qatarın azim olması
[yola düşmǝsi] gözlənir. 
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Almaniyadan ötrü tənbəki
Brailova gedən “Pages” nam va-

porda İstanbuldan Berlinə 1000 tay
tənbəki göndərilmişdir. Müharibə baş-
lanandan bu vaxtadək bu əvvəlinci
külli miqdar tənbəkidir ki göndərilir. 

Müəllimlərin Macarıstan səyahəti
Tətil zamanından bilistifadə [istifa-

dǝ edǝrǝk], Konya vilayəti müəllimləri
məktəb işlərinə bələdiyyət yetirmək
[bǝlǝd olmaq] qəsdi ilə Macarıstana sə-
yahətə çıxmasını qət etmişlərdir. 

Bitərəf məmləkətlər təriqiylə [yo-
luyla] tranzit malı 

“Yeni gün” qəzetəsi yazır: Məlum
olduğu üzrə Avstriya bizim bitərəf mə-
malik [mǝmlǝkǝtlǝr] ilə olan tranzit ti-
carətimizə mümaniət [maneǝçilik] gös-
tərir. Binaileyh [ona görǝ], ticarətimiz
böyük xəsarətlərə uğrayır. Hal-hazırda
Vyanada iqamət edən [olan] Maliyyə
naziri Cavid bəy həzrətləri başqa mə-
sələlər cümləsindən işbu məsələni də
həll etməlidir. Xariciyyə Nəzarəti də öz
nümayəndələri vasitǝsi ilə bu barədə
çalışır. 

Türkiyə və müttəfiqlər 
“N. T.” qəzetəsində yazılır: Almani-

yanın Xariciyyə naziri Külman Türkiyə
barəsində bəzi bəyanat vermişdir ki,
əhəmiyyətindən naşi [ötrü] dərcini
lazım görürüz. 

Fon Külman, Türkiyə-Almaniya itti-
faqı və dostluğu barəsində demişdir
ki, bu iki dövlətin mənafeyi biri-birinə

zidd deyil. Amma təəssüflər olsun ki,
Türkiyə və Bolqarya mənafeyi barəsin-
də bunu söyləmək olmaz. Qafqaziya
məsələsinə gəlincə, Külmanın nitqin-
dən anlaşılır ki, almanlar Türk Ordusu-
nun Qafqaziyada irəliləməsinə mü-
maniət [maneǝçilik] göstərirlər. İngil-
tərədə bir şayiə dövran edirmiş ki,
türklər yaxın zamanda İngiltərə ilə ba-
rışacaqlardır. Bu şayiələr Almaniyanı
ziyadəsincə narahat edir. 

Xariciyyə nazirinin sözünə görə,
aləmşümul müharibə və Brest müqa-
vilənaməsi bir çox həlli müşkil məsail
[mǝsǝlǝlǝr] çıxarmışdır. Bolqarya-Tür-
kiyə münasibatı da [münasibǝtlǝri] işbu
məsələlər cümləsindəndir. Yeni alın-
mış ərazini təqsim [bölüşdürmǝk] mə-
sələsi üstündə məzkur [adı çǝkilǝn] iki
dövlət arasında münasibat son zaman-
lar çox gərginləşmişdir. 

ÖZ GÖZÜNDƏ TİRİ GÖRMƏZ

Bakı alınandan bəridir ki, Tiflis mət-
buatında böyük bir qələyan [qaynama]
cərəyan etməktədir. 

Yalnız bir “Qruziya” qəzetəsi müs-
təsna olmaq üzrə, demək olar ki, bü-
tün Tiflis qəzetǝlǝri xah rus, xah gürcü
vǝ xah erməni [istǝr rus, istǝr gürcü, istǝr
ermǝni] dilində fitnəəngiz [fitnǝkar] bir
lisan açıb, Türk və Azərbaycan ordusu
və hökuməti əleyhində yazılar yaz-
maqla, onları hər vəsilə ilə fəna bir
halda göstərməktən əl götürməyirlər. 
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“Türklǝr Bakıya daxil olduqda vəh-
şilik yapmış, neçə minlərcə erməni
öldürülmüş, başqa millətlər hǝpsi qa-
rət edilmiş və ilax.” 

İştə, Tiflis qəzetələrinin bağırdıqları
şu qayələrdən ibarətdir. Bunu hər gün
müxtəlif məsləkli [ǝqidǝli] və müxtəlif
lisanda nəşr edilən qəzetələr yazıb əf-
kari-ümumiyyəni [ictimai rǝyi] “vəhşi
müsǝlmanlar” əleyhinə düzəltmək id-
diasındadırlar. İş o dərəcəyə yetdi ki,
hətta alman istixbarat şöbəsi müdiri
professor  Tsuqmayer kǝndisi də xəta-
ya uğraşıb, Bakıdan cürbəcür yanlış və
əsla və qəta [qǝtiyyǝn] vüqu bulmamış
xəbər verməyə başladı. 

Təbiidir ki, bir bu qədər fitnəəngiz
xəbərlərin qarşısında adamlar şaşırır
və həmin ixbaratı təkzib edici bir mən-
bə olmadığı halda müfǝttinlǝr [fitnǝ-
çilǝr] əksər övqat [çox vaxt] öz çirkin
məramlarına nail olurlar. 

Şu həriflərin dedikləri, bunların is-
tədikləri nədir aya [nǝdir görəsən]?

Bakı yürüşlə zəbt edildikdə və Türk
ərkani-hərbinin [hǝrbi qǝrargah heyǝti-
nin] tövsiyyəsinə rəğmən müharibəni
şəhərin daxilinə keçirdikdə, mümkün
idi ki, kimsənin burnu belə qanama-
yıb, hamı rahat öz işində olaydı və qo-
şun dəstələrimizə küçələrdən və ev-
lərdən atəş açan “daşnaksaqan igid-
ləri” öz cinayətlərində asudəcə davam
edəydilər? Və Tiflis qəzetələri iddia-
sında olduğu “mədəniyyət” naminə
biz özümüzü erməni dığalarının qur-
şunlarına hədəf edəydik? 

Bu olarmı, yahu?

“Mədəniyyət”dən dəm vuran hə-
riflər həmin mədəniyyəti xatirlərinə
nə vaxt salarlar? Haçan ki, yoldaşla-
rının quyruqları tələ arasında olar. Bəs
altı-yeddi min Bakı müsəlmanlarının
qanları nahaq yerə tökülməkdə, Şa-
maxı və uyezdi yandırıldıqda, İrəvan
quberniyasında iki yüzədək müsəlman
köyləri xak ilə [yerlǝ] yeksan edildikdə
neyçün mədəniyyətdən dəm vurulma-
yır? Halbuki ərz edirǝm, bu cinayətlər
ǝbǝs yerǝ, səbəbsiz icra olunmuşdur,
Bakıda bir gün davam edən iğtişaş və
binizamlıq müharibənin nəticəsi olub,
onun da baisi həmin vəhşi daşnaklar
ilə dolandırıcı [dǝlǝduz] menşeviklər
oldu. Təbii ki, şəhəri pişəzvaxt [vaxtın-
dan qabaq] kərratla [dǝfǝlǝrǝ] edilən
təklifə binaən [ǝsasǝn] təslim etsəydi-
lər, heç bir binizamlıq dəxi olmazdı.
Necə ki, Gəncə və Qarabağ bunu gös-
tərdi. Əgər türklərin və Azərbaycan
əhalisinin məqsədi erməni qırmaq ol-
saydı, onda nə üçün buralarda bir nə-
fər də dinc erməninin burnu qanama-
yıb? Onlar büsbütün asudə və farağat
yaşamaqdadırlar. Büsbütün daşnaksa-
qanlar təhti-nüfuzunda [nüfuzu altında]
olan Tiflis qəzetələrinin iddiaları nə-
dir? 

Budurmu ki, daşnaksaqan əşqiya-
larının [quldurlarının] türk və islam ba-
laları əleyhinə rəva gördükləri cövr və
sitəm qarşısında biz səm və əbkəm
[lal-kar] oturub əlimizi belǝ tərpətmə-
yək? Çünki bu “Kavkazskoye slovo”-
ların, “Borba”ların, “Trudovoye znam-
ya” kimi sosialist vərəqələrinin xoşuna
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gəlməyəcək? 
Xeyr, bizi vəhşi namı ilə mülǝqqǝb

edib [adlandırıb] də özlərinin vəhşilik-
lərini bilmərrə unudan həriflər və bəzi
intriqaçı siyasi məhafil [dairǝlǝr] əmin
olmalıdırlar ki, vəhşilik bağırtısı ilə bizi
qorxuda bilməyəcəklər. Nə deyirlər
desinlər, nə yazırlar yazsınlar, lakin
minbǝ’d [bundan sonra] biz Azərbaycan
türkləri və bütün islam balaları qar-
şımıza edilən təcavüzləri dəf etməyə
çalışıb, dost ilə dost, düşmən ilə də
düşmən olacağıq. Biz bir an belə həq-
qaniyyət və ədalət yolundan ayrılma-
maqla bərabər, özümüzə rəva görülən
və hansı bir tərəfdən olmuş olsun
zülm və sitəm ilə şiddətli mübarizə
edib, öz hüquqi-bəşəriyyəmizi müda-
fiə etməyə çalışacağız və bu yolda bir
fitnə və fəsaddan çəkinməyəcəyiz.
Çünki qarşımızda duran məsələ türk
millətinin varlığı məsələsidir. 

Həmin məsələ ortalığa gəldikdə,
Tiflis qəzetələri bizi əfv etsinlər, nə on-
ların bağırtısı vǝ nə də başqa fitnə və
intriqalar bizim gözümüzə görünmə-
yəcəkdir. Tiflislilər öz həyatını nə vəsi-
lələrlə təmin etmişdilər? Öylǝ də deyil
ki, burasını biz bilməyək. Lakin biz din-
mədik. Qəzetələrimizdə tənqid sütun-
ları açmadıq. 

Öylə isə bizi də sərbəst buraxsınlar,
öz işimizi görək, öz həyatımızı təmin
edək.  Öz gözündə tiri görməyib özgə
gözündə qıl seçməsinlər. 

Böylə müdaxilənin təbəssümə bais
olmaqdan başqa bir təsiri olmaz.

C. D.

TƏHLÜKƏ QARŞISINDA 

Qarabağın son günləri

(keçən nömrǝlǝrdǝn mabǝd)
Şəhər mühasirə halında qalıb, bir

yerdən bir girvənkə məkulat [ǝrzaq]
gəlməyir. Şəhərdə taxıl mövcudu gün-
dən-günǝ azalır, çörək qurtarır. Daima
evlərində yüz pudlarca taxıl olan
adamlar dəxi bazardan çörək almağa
başlayırlar. Bəylər özləri şəhərdə, taxıl-
ları köylərdə qalıb kəndə getmək istə-
yirlər, mümkün olmayır, buraxılmırlar.
Bir neçə dəfə şəhərdən erməni və
müsəlman nümayəndələrindən mütə-
şəkkil bir heyət çıxıb Əsgərana gedir,
yolları açmaq üçün ermənilərlə müza-
kirata [müzakirǝlǝrǝ] girişirlər. Erməni-
lər, “yol bağlı deyil, gəlib-gedə bilər-
siniz” deyə cavab verirlər. Fəqət yola
çıxmağa cəsarət edən hər müsəlman
canını sadəlövhlüyünə qurban verir,
yol yenə bağlı elan olunur. 

Taxılın qurtarmağı, meyvə yoxluğu
bir cəhətdən xalqı sıxmaqda ikən, bir
tərəfdən də ermənilər su kəmərlərini
kəsirlər. Şəhər susuz qalır. Bir qədər su
əldə etmək üçün hər gün şəhərdən bir
dəstə əhali əldə silah olaraq şəhərin
ətrafındakı çeşmələrə gedir. Kənd er-
məniləri bunları atəşə tuturlar, atışma
olur. Müsəlmanlar atəş altında su gə-
tirməyə məcbur olurlar. Əhval pǝk fə-
na, işlər pǝk müşkül bir surət kəsb
edirlər. 

Sevinc xəbər
Şəhərin bahalığı get-gedə kəsbi-
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şiddət edir [şiddǝtlǝnir]. Bahalıq bəlkə
öhdəsindən gələ bilməli bir dərddir.
Lakin qəhətlik, yoxsulluq; şəhərdə pul
az, alış-veriş bilmərrə yox, taxıl tapıl-
mır, su yoxdur. Bu halda bir də Andra-
nik və Şahnəzəryan qoşunlarının şəhə-
rə vürudu [gəlməsi] xəbəri çıxır, ermə-
nilərin vəhşiliyi daha da artır. Ermə-
nilərin bihəyalığının nə həddi var, nə
hesabı. Türklər o qədər sıxıntı çəkirlər
ki, “dava düşǝydi canımız qurtarardı,
ya ölər ya ermənilərin boyunduru-
ğundan xilas olardıq” deyə ölmək şərti
ilə də olsa ermənilərdən qurtarmayı
arzu edirlərdi. Fəqət dava sala bilmir-
lər; zira şəhər komandanı hər gün
“sülh və müsalimət” [ǝmin-amanlıq]
deyə təkid edirdi. Əgər komandanın
təkidatı [tǝkidlǝri] olmasa, bəlkə kər-
ratla [dǝfǝlǝrlǝ] dava düşərdi. 

Andranik və Şahnəzəryan qoşun-
larının gəlməsi və şəhərdə qanlar sel
kimi axıdılması gözlənilən bir zamanda
qurban [bayramı] axşamı Bakının alın-
ması xəbəri çıxdı. Qurban günü müsəl-
manlar birinci dəfə şəhərdə şadlıq hiss
etdilər. Həm öylə şadlıq ki, bəlkə Şuşa
şəhəri bütün tarixində böylə bayram
görməmişdir. Şəhər bayraq və xalılarla
təzyin edilmiş [bǝzǝdilmiş], bütün ca-
maat, qabaqda musiqi və məhəlli [yer-
li] əsgər olmaq üzrə şəhəri gəzir, toplar
atılır (şəhərdə müsəlmanların bir neçə
əl ilə qayrılmış və bir dǝnə Napoleon
topu vardı), şəhərdə bulunan ümum
sazəndə, nəvazəndə [çalıb-oxuyanlar]
balkonlarda, evlərdə çalırlar, oxuyur-
lar. Xülasə, şəhərdə bayram ruhu hökm-

fərmadır [hökm sürmǝkdǝdir]. 
Bu xəbər türk-islam əhalisinin dər-

dini bir qədər unutdurmaqla bərabər,
camaata böyük bir ümid bağışlamaqla
nəhayət dərəcə ruh yüksəkliyi hasil
olur. Ermənilər arasında isə xəbərə
inanmadıqları halda bir növ ruh düş-
künlüyü hiss olunur.

Qorxunc bir gecə…
Bu hal iki gün davam edir; üçüncü

gün xəbər alınır ki, Şahnəzəryan qoşu-
nu gəlir. Şəhərin iyirmi çağrımlığında,
Zabıx adlanan yerlərdədirlər. Beynəl-
miləl Komitənin türk üzvləri çox çalış-
dılar ki, ermənilər məzkur [adı çǝkilǝn]
quldur dəstəsini şəhərə buraxmaya-
raq kəndlərə göndərsinlər. Hətta bu
uğurda ermənilərə yardımlarını vəd
etdilər. Fəqət ermənilər böylə sözlərə
qulaq asarlarmı?! Kirvələr hətta Şah-
nəzəryanın şəhərə gəlməsini təshil
[asanlaşdırmaq] üçün şəhərdən və ətraf
köylərdən bir çox araba cəm etdilər və
şayəd yolda müsəlmanlar araba və
qoşunlara mümaniət [maneçilik] edər-
sə, arxalarını kəsmək üçün bir neçə
yüz də əsgər toplayaraq Zabıxa gön-
dərdilər. 

Şəhərdə ermənilərin ruhu yenə
yüksələrək naxallıqları yüz dərəcə art-
dı. Bir gün belə keçdi. İkinci gecə süb-
hə yaxın bir vaxt gördük şəhərin er-
məni hissəsindən bir atışma başlandı,
qurşun dolu kimi yağır. Hamı yuxudan
sərasimə [sǝrsǝm halda] ayılaraq hər
kəs öz vəzifəsi başına gedir. Səngərlərə
adamlar göndərilərək tapşırılır ki, mü-
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səlmanlar hələ güllə atmasınlar görək,
nə olur. Bu əsnada ermənilər dəxi sən-
gərlərdən çağıraraq “Ay müsəlman,
güllələr sizə atılmır, sizinlə davamız
yoxdur” deyə xəbər verirlər. Həqiqə-
tən anlaşılır ki, ermənilər gülləni bizə
deyil, şəhərin hər tərəfinə atırlar. 

Bu nə imiş? 
Yuxarıda yazıldığı kimi, Şahnəzər-

yan qoşunu Şuşaya gəlmək niyyəti ilə
Zabıxa varid olur. Orada yaxınlıqda qa-
yət böyük və ermənilər üçün bir isti-
nadgah, üssül-hərəkə [hərəkət mərkəzi]
təşkil edən pǝk möhkəm bir kənd var
– Qaladərəsi. Plan belə imiş ki, Şahnə-
zəryan gəlsin həmən kəndə. Şuşadan
köməyə gedən ermənilər dəxi oraya
yetişdikdə, civara yığılmış olan müsəl-
manlar atlıları ilə dava etsinlər, ətraf-
dakı köyləri dağıtsınlar, bədəhu [sonra]
şəhərə gəlsinlər. Həmin müsəlman at-
lıları isə kürd və elatdan ibarət idi. Ne-
çə yüz adam idilər. Bunlar kağız apa-
ran bir ermənini tövqif [hǝbs] edirlər.
Dava planı olan kağızı alırlar, işi öyrə-
nirlər. Yalan siqnal verərǝk davanı bir
gün əvvəl başlayırlar. Ermənilərin pla-
nı pozularaq saldatları yekdigərindən
[bir-birindǝn] ayrı düşür. Nəticədə Şah-
nəzəryan dəstəsi əzilir, Qaladərəsi da-
ğılır, şəhərdən gedən köməkçilər baş-
larını itirərək qaçırlar. Qaladərəsinin
qaçqınları ilə şəhərdən gedən saldat-
lar ətraf köylərə, meşələrə dağılırlar.
Bir qismi şəhərə gəlmək istəyir. Gecə
qaranlıqda ermənilər uzaqdan gələn
izdihamı görərək “müsəlmanlar şə-

hərə hücum edirlər” deyə səs salır və
gələnləri qurşun ilə qarşılayırlar. 

(yenə var)

Xəlil İbrahimzadə

NƏZARƏTLƏRDƏ

Vüzəra Şurasının [Nazirlǝr Kabine-
tinin] 20 oktaybr qərarına görə, Adil
xan Ziyadxanov Xariciyyə naziri müa-
vini və Fǝrrux bəy Səfərəliyev Ticarət
və Səna’ət [Sǝnaye] naziri müavini tə-
yin edilmişlərdir. 

Siyasi nümayəndələr
Ədliyyə nazirinin müavini T[eymur]

b[ǝy] Makinski Azərbaycan Hökuməti
tərəfindən Ermənistanda siyasi nüma-
yəndəliyə namizəd edilmişdir. 

Məclisi-Müəssisan seçkiləri
Keçən gün axşam saat 6-da Heyəti-

Vüzəra [Nazirlər Kabineti] Şurasının
Sədri Fətəli xan Xoyskinin sədarətiylə
Məclisi-Müəssisan seçkiləri qanunu-
nu hazırlayan komissiyanın birinci ic-
lası vaqe olmuşdur. 

Sərhəd mühafizəsi 
Maliyyə Nəzarəti 12000 nəfərdən

ibarət əsgərliyə dəvət edilməyən
adamlardan sərhəd mühafizəsi təşkil
etmək təsəvvüratındadır. Hər bir əs-
gər ayda yüz manat məvacib alıb, əs-
gəri idarə tǝhtindǝ [altında] olacaq-
lardır.



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

327

I cild 

327

AZƏRBAYCANDA

Qarabağdan xəbər verirlər ki, bir
dəstə “Daşnaksaqan” firqəsinə mən-
sub ermənilərin macərapərǝstliyi ta-
mamilə dəf edilib, erməni camaatının
Qarabağ hadisələrində iştirak etmə-
mələri aşkar olmuşdur. Erməni əhalisi
şəhərdə və kəndlərdə əsgərlərimizi
duz-çörəklə qarşılayıb, Azərbaycan tə-
bəəliyini qəbul etməklə bərabər öz
xoşlarıyla əslihələrini [silahlarını] təslim
edib, hökumətin hər bir əmr və fər-
manına tabe olmağa hazırdırlar. Müx-
təsəri-kəlam [sözün qısası], həyat öz adi
halına düşüb, zəhmətkəş kənd əhalisi
öz məşğuliyyətinə başlamaqdadır. 

* * * 
Maliyyə Nəzarəti dərya kənarında

Mirbabayevin evinə köçübdür. 
* * * 

Maliyyə Nəzarəti çaharşənbə və
şənbə günləri qəbul edəcəkdir. İrǝlicə
növbətçi məmurun yanında saat 10-
dan 11-ədək yazılmalıdır. 

* * * 
İdarə müdiri hər gün saat 10-dan

11-ədək qəbul edəcəkdir. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Bakı-Culfa dəmiryolu 
Azərbaycan Hökumətinin əmri ilə

Bakı-Culfa dəmiryolunun təmiratı təc-
did ediləcəkdir [yenilǝnǝcǝkdir]. Bu yol
üçün bir çox “rels” vardır. Axırıncı

hadisatdan naşi bu yol mütəzərrir ol-
muşdur [zǝrǝr görmüşdür]. Ələt kör-
püsü yaxılmış, Pirsaat və Zubovka ya-
nında Kür üstündən keçən körpülər
dağıdılmışdır. Əvvəlcə Əlǝt-Zubovka
arasında hərəkət başlanacaqdır. Araz-
dan keçən Saat köprüsünün dağılma-
ğına görə Xudafərinədək, yəni 249
çağrım məsafədə işləmək mümkün-
dür. Buradan dağlar başlandığına gö-
rə, tunellər qazımağa məcbur olaca-
ğız. Hələlik hökumət yolundan 12
çağrım məsafədə olan Zubovkaya kimi
çəkilǝrsə, balıq nəqliyyatı [daşınması]
asanlaşar. Lazım olan əşya Azərbaycan
Hökumətinin əmri ilə göndəriləcəkdir. 

* * * 
Azərbaycan Hökumətinin 20 təşri-

ni-əvvəl [oktyabr] tarixli iclasında qət
olunmuşdur ki, təbiət xüsusunda qa-
nunlar hazırlamaq üçün Hökumət
cənbində [nǝzdindǝ] bir qanunverici
heyət təşkil olunsun. 

* * * 
Azərbaycan Hökumətinin 23 təşri-

ni-əvvəl [oktyabr] tarixli iclasında qət
olunmuşdur ki, bu vaxtadək hamı ida-
rələrdə və məhkəmələrdə cari olan
qanunlar Azərbaycan Hökumətinin bu
barədə xüsusi qanunu verilǝnǝdǝk
hökmlərində baqi [qüvvǝdǝ] qalsınlar. 

* * * 
Bu axır vaxtda Bakı xəfiyyə poli-

siyyəsi xırda cinayətlərin qabağını al-
maqla ciddi fəaliyyət göstərir. Son illər
caniliklə iştihar [şöhrǝt] qazanmış olan
148 bədəfkar [bǝdniyyǝt] cani tövqif
[saxlanmış] və hǝbs edilmişdir. 
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* * * 
Bakı sakini Əliağa Məhəmmədəli

oğlu xəfiyyə polisiyyəsi müdiri Quliye-
və məlum etmişdir ki, bu il Mart hadi-
satı [hadisǝlǝri] zamanında 10 nəfər
erməni saldatı onun Çadrovı caddədə
145 nömrǝli evinə gəlib, orada olan
kişiləri öldürüb, arvadları isə həbs et-
mək istədikdə, iki nəfər rus saldatı içə-
ri girib bunlara mane olmuşdur. Sonra
ermənilər ancaq qarətlə kifayətlənib,
22 min manatadək ziqiymət [qiymǝtli]
əşya və 7 min manat nəğd pul apar-
mışlar. Üç gün bundan müqəddəm [ǝv-
vǝl] Əliağa küçə ilə keçərkən həman dəs-
tənin başçısını, Sergey Ovanesovu gör-
müşdür. Əliağanın şikayətinə görə, föv-
qəlzikr [adı çǝkilǝn] Ovanesov, Xəfiyyə
polisi müdiri tərəfindən həbs edilib və
iş məhəllə müstəntiqinə verilmişdir. 

* * * 
Bakı-Culfa dǝmiryolunu müayinə-

yə getmiş heyət Bakıya qayıdıb, bu
günlərdə hökumətə bu yol vəziyyəti
babında [haqqında] məruzədə buluna-
caqdır. 

* * * 
Azərbaycan Cümhuriyyəti balıq vǝ-

tǝgǝlǝrinin müdiri B. b. Rüstəmbəyo-
vun əmri ilə Balıq Vǝtǝgǝlǝri İdarəsinin
Ticarət şöbəsi fəsx [lǝğv] olunmuşdur.
Bu idarənin fənni-ticarət ǝczaxanası-
nın xüsusi idarəyə təbdil edilməsi
[çevrilmǝsi] haqqında bir layihə tərtib
verilir. 

İaşə məntəqələri 
Mərkəzi Ev Komitəsinin iaşə mən-

təqələri naziri doktor Bron Mərkəzi Ev
Komitəsində bu məntəqələrin halı və
atidəki [gələcəkdəki] fəaliyyəti xüsu-
sunda bir məruzə oxumuşdur. Məru-
zədən anlaşıldığına görə, məntəqələr-
dən üçü iyulun 22-də işə başlayıb, get-
gedə bunların ədədi artmaqdadır. Hal-
hazırda 11 məntəqə fəaliyyətində da-
vam edir. Bunlardan təşrini-əvvəlin
[oktyabrın] 15-ə kimi 33772 pulsuz,
53413 biri 50 qəpikdən xörək buraxıl-
mışdır. Xörəyin qiyməti iaşə məntəqə-
lərinə 1 manat 98 qəpiyə tamam olur.
Bundan əlavə, eylülün [sentyabrın] 21-
dǝn bu məntəqələrdən müsəlman da-
rüleytamına [yetimxanasına], erməni,
Şamaxı, rus cəmiyyətlərinə, “yasli”
evinə və Bayılovdakı “çocuq evinə” 23
min xörək buraxılmışdır. 

Şəhər İdarəsi iaşə məntəqələrinə
artıq pul buraxmadığından, bunların
fəaliyyəti azalmışdır. 

12 ədəd iaşə məntəqələrinin mə-
xarici bir ayda 355 min manatdır. 

Qaçqınlar
Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 25-də Pet-

rovskdan Bakıya “Moskva” paraxodu
ilə 1600 nəfərə kimi qaçqın gəlmişdir.
Bakıya gələnlərin rəvayətinə görə,
Petrovskdakı qaçqınların halı artıq
əsəflidir [tǝǝssüf vericidir]. Bunların
miqdarı 22 mini mütəcaviz [keçmiş]
olub, bir çoxu açıq havada yerləşmiş-
dir. Bir çoxu da ǝtrafdakı kəndlərə,
obalara getmişlərdir. 

Ev müxəllǝfatı [ǝşyaları] artıq baha
qiymətə çıxmışdır. Xörək bişirmək is-
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təyənlər çoxlu pula qazan tapa bilirlər.
Şayiata [şayiǝlǝrǝ] görə, qaçqınların ev-
lərinə qayıtmalarına imkan veriləcək-
dir. 

Bələdiyyə İdarəsinin Su şöbəsi 
Bakı əhalisinin ümumuna elan edir

ki, Bakı Bələdiyyə İdarəsinin Şurasının
(Duması) 14 tǝşrini-əvvəldə [oktyabrda]
verdiyi qərardadı mövcibincə [ǝsasın-
da] 20 tǝşrini-əvvəl 34 sənəsindən su
üçün böylə bir məzənnə qoyulur:

Şəhərdə: su buraxılan budkalarda
3 qəpik, evlərə çəkilmiş nasoslardan
alanda 5 qəpik. 

Mədən dairəsində: su budkaların-
dan aldıqda 5 qəpik, evlərə çəkilmiş
nasoslardan 8 qəpik olacaqdır. 

Bələdiyyə naziri: İlyuşkin
Bələdiyyə naziri üzvü Su şöbəsi

naziri: İbad Əliyev

Övladi-şühədaya [şǝhid övladları-
na] ianə

Ağdaş Bazar məscidindən Abdul-
xalıq əfəndi vasitəsilə 2225 rublə, Za-
qataladan Nurulla əfəndi mərifətilə
[vasitǝsilǝ] 3287 rublə 20 qəpik topla-
nıb cəmən [cǝmi] 5512 rublə 20 qəpik
Qafqaziya müftisinə göndərilmiş və
miri-mümaileyh [adı keçən şəxs] tərə-
findən Ordu Şöbeyi-siyasiyyə müdiriy-
yətinə təslim edilmişdir. 

Türkcə konfrans 
Cümə gecəsi saat doqquzun yarı-

sında sabiq Mailov teatrında məşhur
Ruşəni və İstanbul mühərrirlərindən

[yazıçılarından] Ruşǝn Əşrəf bəylər türk
lisan və ədəbiyyatı və türk gəncliyi
arasında cərəyan edən əfkara dair bir
konfrans verəcəklərdir. Konfrans pul-
suzdur. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Moskvada edamlar
Moskvada ağqvardiyalılar hər gün

gülləbaran edilirlər. Petrovsk parkında
hər gün 10-15 nəfər qətl edilir. Bun-
ların siyahıları daha nəşr edilmir. Ölüm
cəzasına məhkum edilənlər Fövqəladə
Komitə ambarlarında həbs edilirlər.
Bunları qapalı arabalarda aparırlar. 

Bütün belə işlər Peters ilə sabiq “İz-
vestiya” müxbiri Vergilova mühəvvəl
edilmişdir [tapşırılmışdır]. Fövqəladə
Komitədə sabiq Vilna dava vəkili Koz-
lovski böyük fəaliyyətlər göstərir. Bu
şəxs barəsində bolşeviklərin iyul çıxış-
larında qəzetələrdə çox yazılmışdır. 

Peters, Yakovlev, Kozlovski sərbəst
fəaliyyətdə bulunurlar. Bunlar İnqilab
Tribunalı, Xalq Komissarları Şurası əm-
rini qəbul etmək belə istəmirlər. Latış
ovçuları, çinlər və bəhriyyun [matros-
lar] bütünlüklə Peters ilə Hərbi Komis-
sar Berezinin təhti-idarəsindədirlər
[idarǝsi altındadırlar]. 

Son vaxtlarda Fövqəladə Komitə ilə
Kreml miyanında [arasında] ixtilaf əmə-
lə gəlmişdir. Böylə olmuş ki, Lenin məh-
busların təxlisi [azad edilmǝsi] barəsin-
də əmr verir, yarın Fövqəladə Komitə
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tərəfindən əmr, nəzəri-etimada alın-
mayaraq məhbuslar qətl edilir. 

Quçkovun qətli 
“İ. N.” qəzetəsinin məlumatına gö-

rə, Podolsk yanında Aleksandr İvano-
viç Quçkov qətl edilmişdir. Mütəvəffa
[mǝrhum] sabiq Hərbi Səna’ət [sǝnaye]
Komitəsi sədri, padişahlıq Duması üz-
vü və sədri, Lvov Kabinəsində Hərbiy-
yə və Bəhriyyə [dǝnizçilik] naziri olmuş-
dur. 

Kəndçilər üsyanı 
Moskvadan alınan məlumata görə,

Tambovski, Permski, Ryazanski qu-
berniyalarda bütün kəndçilər Şura Hö-
kuməti əleyhinə üsyan qalxızmışlar.
Zarayskda üsyançılar tam iki saat Şu-
ranı mühasirə etmişlər. Təslim olmuş
bolşeviklər orada qətl edilmişlər. 

Saratovun təxliyəsi 
“N. İ.” məlumatına görə, Saratov

burjuaziyası səfərbərlik halına gətiril-
mişdir. Bunlar istehkamat işlərində iş-
ləyəcəklər. Ruhaniləri ən ağır işlərə
cəlb edirlər. Şəhər, idareyi-örfiyyeyi-
əsgəriyyə [hǝrbi fövqǝladǝ vǝziyyǝt] al-
tında elan edilmişdir. Şuradan izinsiz
axşam saat 8-dən sonra soqaqlara çı-
xanlar qurşuna dizilirlǝr [güllǝlǝnirlǝr].
Şəhər tǝcili surətdə təxliyə edilir.
Xəzinə və ləvazimati-hərbiyyə ambar-
ları aparılır. 

* * *

Arvad diş həkimi 
Z. A. Şexter xanım 

Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-
ma və hər növ qayırma dişlər, dişin yaxşı
qayırılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. 

Qəbul olunur 9-dan 2-yə və axşam 4-
dən 7-yə kimi. 

Vorontsovski küçə, 14 nömrǝli evdə,
paradnı qapıdan.

215

Diş müalicəxanəsi
S. M. İtkinin süni diş laboratoriyası.

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsul ilə far-
for və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37 nöm-
rǝli ev, telefon 06-25.

208

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalıq və daxili ünas əmrazını [qadın

xǝstǝliklǝrini] qəbul edir. Naxoşlar qəbul
olunur: səhər saat 9-dan birǝ və 5-dən 7-
yə qədər. 

Ünvan: Aziatski küçədə nömrə 153,
Bolşoy Morskoy və Krasnovodski küçə-
lərin arasında. Telefon: 50-67.

209

Diş həkimi Melçarski  
Torqovaya soqaqda Muxtarovun xanə-

sində nömrə 15. Dişlərə tədavi edir, dol-
durur, ağrısız ixrac edir. Gözəl altun və sa-
irə dişlər emal edir. Xəstələri qəbul edir:
sübh saat 9-2-yǝdək.

210
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Türk dilində ərizə
Yazdırmaq xahişində olanlar hər gün

axşam saat 4-dən 6-ya qədər Starı poçtovı
küçədə Rzayevin 57 nömrəli mənzilinə
müraciət edə bilərlər. Ərizələr artıq sa-
vada malik olan şəxs tərəfindən yazılır. 

Bələdiyyə İdarəsinin Su şöbəsi 
Bakı əhalisinin ümumuna elan edir ki,

Bakı Bələdiyyə İdarəsinin Şurasının (Du-
ması) 14 tǝşrini-əvvəldə verdiyi qərardadı
mövcibincə 20 tǝşrini-əvvəl 34 sənəsin-
dən su üçün belə bir məzənnə qoyulur:

Şəhərdə: 
Su buraxılan budkalarda 3 qəpik, evlə-

rə çəkilmiş nasoslardan alanda 5 qəpik. 
Mədən dairəsində: 
Su budkalarından aldıqda 5 qəpik, ev-

lərə çəkilmiş nasoslardan 8 qəpik olacaq-
dır. 

Bələdiyyə naziri: İlyuşkin
Bələdiyyə İdarəsi üzvü Su şöbəsi

naziri: İbad Əliyev 

Elan
Zığ və Bayıl burunları arasındakı dəniz

qismində qayıqların işləməsi, liman rəya-
sətinin vəsiqəsilə qabil ola bilər. Yalnız tə-
yin və təhdid edilmiş [məhdudlaşdırılmış]
məntəqəni təcavüz edənlərin [keçǝnlǝrin]
düşmənə müavinət [yardım] etmiş nəzərilə
baxılaraq, qayıqları və malları müsadirə
olunacaq və kəndiləri ağır cəza görəcəkdir. 

Bakı Mərkəz Komandanı Miralay
[Polkovnik]

Elan 
Bakıda işləyən hər dindən bilcümlə

[bütün] həkim, aptek və felşerlərin heç bir
yerdə işləməyənlərin adresləri bilinmək
üzrə hər gün öylədən [günortadan] sonra

saat 3.30-dan saat 6-ya qədər Mənzil Mü-
fəttişliyinin Sərhəkimlik [Baş həkimlik] da-
irəsinə qeyd olunmaları elan olunur. 

Mərkəz Komandanı Miralay
[Polkovnik] 

Elan 
Şəhri-halın [bu ayın] 24-cü günü axşa-

mı, yəni cümə gecəsi saat 8 buçuqda
(doqquzun yarısında) Torqovı soqağında
Hökumət (sabiq Mailov) teatrosunda İs-
tanbul mühərrirlərindən [yazıçılarından]
Ruşəni bəy və Ruşən Əşrəf bəy tərəfindən
ümuma türk lisan və ədəbiyyatına və
türk gəncliyi arasında cərəyan edən əfka-
ra dair konfrans (leksiya) veriləcəyindən,
əhaliyi-möhtərəmənin [möhtǝrǝm ǝhalinin]
təşrif buyurmaları və düxuliyyə [giriş haqqı]
verməmələri (daxil olmaq pulsuz olacaq-
dır) və xanımlarımızın işbu konfransda ha-
zır bulunmaları bilxassə şayani-arzu oldu-
ğu elan olunur.  

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli
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Elan
sǝh. 318. “21 tǝşrin fi sǝnǝ 34”: Bu-

rada il, rumi tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-
cü il). Miladi tarixlǝ 21 oktyabr 1918-ci ilǝ
uyğundur. 

Mǝktǝblǝr haqqında 
sǝh. 318. “Neft Mǝdǝnçilǝri Şurası”:

Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şurası
nəzərdə tutulur. 

sǝh. 319. “İttifaq (Sovet Syezd)”: Bakı
Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şurası nəzərdə
tutulur.

İslam ordusu qǝrargahından 
tǝbliği-rǝsmi

sǝh. 319. “20.10.34”: Burada il, rumi
tǝqvimlǝ verilmişdir (1334-cü il). Miladi
tǝqvimlǝ 20 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 321. “Tiflis qəzetələrinin dərc et-

diyi Almanya simsiz teleqraflarında deyilir
ki, Müttəfiq dövlət əsgərlərinin...”: burada
Antanta bloku ölkələri nəzərdə tutulur.

“Müttǝfiq Şura”: Burada söhbǝt Alma-
niya İmperiyasının ali hakimiyyǝt orqanı
olan Bundesratdan gedir. 

Türkiyədə:
Türkiyə və müttəfiqlər

sǝh. 322. “N. T.”: “Nyu-York Tayms”
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Öz gözündǝ tiri görmǝz
sǝh. 324. “C. D.”: bu imza Ceyhun bǝy

Hacıbǝyliyǝ mǝxsusdur. 

Tǝhlükǝ qarşısında 
sǝh. 325. “Napoleon topu”: Fransada

1853-cü ildǝ ixtira edilǝn atǝşli silah (top).
Fransa prezidenti vǝ imperatoru olan III
Napoleonun şǝrǝfinǝ adlandırılmışdır. 

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin Su şöbǝsi 

sǝh. 329. Bakı Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi Su
şöbǝsinin şǝhǝrdǝ su qiymǝtlǝri barǝsindǝ
elanı hǝm qǝzetin içindǝ xǝbǝr kimi, hǝm
dǝ qǝzetin son sǝhifǝsindǝ elan kimi get-
mişdir. Xǝbǝrin altındakı “Bǝlǝdiyyǝ naziri
üzvü Su şöbǝsi naziri: İbad Əliyev” imzası
yanlışdır. Doğrusu, elanın altında göstǝril-
diyi kimi “Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi üzvü Su şöbǝsi
naziri İbad Əliyev” olmalıdır. 

sǝh. 329. “20 tǝşrini-ǝvvǝl 34”: Burada
il rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü
il). Miladi tǝqvimlǝ 20 oktyabr 1918-ci ilǝ
uyğun gǝlir. 

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Quçkovun qǝtli 

sǝh. 330. Lvov Kabinǝsi: Rusiyada
Müvǝqqǝti Hökumǝt dövründǝ Georgi
Yevgenyeviç Lvovun (1861-1925) sǝdrli-
yindǝ qurulan Nazirlǝr Kabineti (mart-iyul
1917) nǝzǝrdǝ tutulur. 

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Saratovun tǝxliyǝsi

sǝh. 330. “N. İ.”: “Nijeqorodskiye
izvestiya” qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 
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Bilümum [ümumiyyǝtlǝ] Bakı və ət-
rafı əhalisinə:

1. Qadın və erkək, böyük və kiçik,
hər hansı milliyyət, din, sinif və təbəə-
dən olursa olsun, Bakı və həvalisi [ǝt-
rafı] sakini bilcümlə əhali: kəndi ev və
məhəllələri heyəti-idarə və ixtiyariy-
yəsindən [idarǝ vǝ ixtiyar heyǝtindǝn]
namlarına mühərrər [adlarına yazılmış],
isim, pədər [ata] ismi, məmləkət, mə-
həllə və soqaq [küçǝ], xanə nömrǝsi,
yaş, əşkal və əlaməti-fariqə [görünüş vǝ
fǝrqlǝndirici ǝlamǝt], sənət və ya mə-
muriyyət və sair xüsusati-mətlubəyi
[tǝlǝb olunan xüsusları] göstərən “hüviy-
yət [şǝxsiyyǝt] vərəqə”sindən birər də-
nə edinməyə [hərə bir ǝdǝd ǝldǝ etmǝ-
yǝ] məcburdurlar. 

2. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
çarşı, bazar, soqaq və evlərdə surəti-
məxsusədə [xüsusi surǝtdǝ] sıx-sıx yapı-
lacaq yoxlamalarda kəndi hüviyyət və-
rəqəsini ibraz [tǝqdim] edəmməyən

hər kəs cəza görəcək və şübhəli ədd
[hesab] edilərək daxili-məmləkətə [öl-
kǝnin içlǝrinǝ] sövq olunacaqlardır. 

3. Hüviyyət vərəqəsi olmayan şəx-
sin dəvairi-rəsmiyyəcə [rǝsmi qurum-
larda] heç bir işi görülməyəcəyi kimi,
bey’ü-şəra [alqı-satqı], əqdi-icar [kirayə
müqavilǝsi] və sairə kimi işlərdə hüqu-
qi-mədəniyyədən saqit [mǝdǝni hüquq-
ları ǝlindǝn alınmış] ədd ediləcək [sayıla-
caq] və hər hansı bir yerə səyahətində
kəndisinə heç bir surətlə səyahət və-
rəqəsi verilməyəcəkdir. 

4. Hüviyyət vərəqəsi olmayanları;
ev, mağaza, otel, yazıxana, ticarǝtxa-
na, fabrika və dəvairi-rəsmiyyəyə qə-
bul edənlər, şübhəli əşxası [şəxsləri]
hökumətin nəzəri-təftişindən saxlamış
ədd ədilərək və müxalifi-qanun hərə-
kətlərindən naşi [qanuna müxalif hǝrǝ-
kǝtlǝrinǝ görǝ] şədidən [şiddǝtli] cəza
görəcəklərdir. 

5. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
hüviyyət vərəqəsini ibraz edəmməyən
hər kəsi zabitə [asayiş keşikçilǝri] tövqif

Cümǝ axşamı, 24 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 21

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 17 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 24 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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və əxbara [hǝbs etmǝyǝ vǝ xǝbǝr vermǝ-
yǝ] məcburdur. 

6. İşbu əmr, tarixi-elanından etiba-
rən Bakıda müntəşir [nǝşr olunan] bil-
ümum qəzetələrcə bir həftə müddətlə
mütəmadiyyən nəşr olunacaqdır.

Polis Müfəttişi-ümumisi
Bəhaəddin 

ELAN
BAKI ZİRAƏT VƏ DÖVLƏT ƏMLAKI

İDARƏSİNDƏN

Qusarçay, Xudat, Ləcət, Yalama və
Samur mövqiflǝri [stansiyaları], habelə
işbu mövqiflǝrǝ yavuq dövlət meşələ-
rində naməlum zəvata [şǝxslǝrǝ] məx-
sus olmaq üzrə külli miqdarda hazır-
lanmış odun mövcuddur. 

Odun sahiblərinə təklif olunur ki,
təşrini-saninin [noyabrın] 5-ǝ kimi bu
barədə məlumat versinlər. Məlumatı
təhrirən [yazılı surǝtdǝ] Bakı Ziraət İda-
rəsinə verməlidir. Məlumat ilə bəra-
bər oduna sahib olmağı isbat edəcək
vəsiqələr də pişnihad [tǝqdim] edil-
məlidir. 

Təşrini-saninin 5-ǝ kimi məlumat
verməyənlər mallarından məhrum ola-
caqlar. Odunlar xəzinə nəfinə [xeyrinǝ]
zəbt olunacaqdır. 

Azərbaycan Meşələri müdiri
vəzifəsini ifaya müvəzzəf [icra edǝn]:

Nəcəf bəy Vəzirov 
Bakı Ziraət İdarəsinin müvəqqəti
naziri vəzifəsini ifaya müvəzzəf:

Şpitalski

ELAN

Azərbaycan əhalisindən gərəksə
Bakı və gərək Gəncə vilayətindən on
doqquz, iyirmi, iyirmi bir, iyirmi iki,
iyirmi üç, iyirmi dört yaşında olan ca-
vanlardan qunduraçı [çǝkmǝçi], bərbər,
dərzi, mühəndis, konduktor, gəmiçi,
betonçu, maranqoz [xarrat], dülgər vǝ
daha sair sənət sahibi olanlar Bakıdakı
qitəyə [hǝrbi hissǝyǝ] veriləcəkdirlər.
Həman [dǝrhal] Bakı şöbəsinə müraci-
ətlə qeydlərini yapdırsınlar. İyirmi beş,
iyirmi altı, iyirmi yeddi, iyirmi səkkiz,
iyirmi doqquz, otuz yaşlarındakı ca-
vanlardan işbu sənətlərə aşina olub da
könüllü olaraq əsgər olmaq istərlərsə,
onlar da əxzi-əsgər dairəsinə [hərbi xid-
mətə çağırış qurumuna] pasportlarıyla
müraciət və qeyd olunsunlar. Bu iş
təşrini-əvvəlin [oktyabrın] otu-zunda
qurtarılacağından istical olunmaq
[tǝlǝsmǝk] gərəkdir. 

21 təşrin fi sənə 34 

ELAN 
ƏRAZİ NƏZARƏTİNDƏN

Ərazi naziri müstədini [ǝrizǝçini]
qəbul edir şənbə və sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ
axşamı] günləri saat 12-dən 2-yə kimi.

Azərbaycan Meşələri naziri qəbul
edir, hər gün saat 12-dən 2-yə kimi.

Bakı quberniya Ərazi və Dövlət
Əmlakı İdarəsi müdiri qəbul edir saat
12-dən 2-yə kimi.
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Qəbul edilmək arzusunda olanlar
hər gün saat 10-dan 12-yə kimi növ-
bətçi məmura özlərini yazdırmalıdır-
lar: Ərazi Nəzarəti dəftərxanasında
hər gün saat 11-dən 1-ə kimi. Ərizə
qəbul olunub məlumat verilir. 

705

ELAN 

Sinni-mükəlləfiyyətə [mükǝllǝfiyyǝt
yaşına] daxil olmuş 1895, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900 təvəllüdündə bulu-
nan cavanlardan əksərisinin molla-
larda mövcud can dəftərlərində adları
yoxdur. Bu səbəblə, bu cavanlar da
əsgər düşmədim və yaxud da məni
çağırmadılar deyə şöbəyə müraciət
etməyirlər. 

On doqquzdan iyirmi dörd yaşına
qədər bütün cavanlar (gərək çağırılsın
və gərək çağırılmasın) təşrini-əvvəlin
[oktyabrın] nəhayətinə qədər Əxzi-ǝs-
gər [hǝrbi qulluğa çağırış] şöbəsinə mü-
raciət edərək kəndini qeyd etdirməyə
məcburdurlar. 

Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] nəhayə-
tinə qədər kəndilərini qeyd etdirmə-
yən cavanların xaini-vətən [vǝtǝn xaini]
ədd [hesab] edilərək haqlarında fǝrari
müamiləsi tətbiq ediləcəyi elan olu-
nur. 

23-10-34
İslam Ordusu 

Əxzi-əsgər Rəyasəti

ELAN

İslam Ordusu Komandanlığının mə-
lumat və vǝsiqəsi olmadıqca, heç bir
möhürçü rəsmi möhür həkk etməyə
səlahiyyətdar [sǝlahiyyǝt sahibi] deyil-
dir. Əks halda qanunun ən ağır cəzası
ilə təcziyə edilər [cəzalandırılar].

23-10-34
Mərkəz Komandanlığı

HÖKUMƏT QƏRARDADI 

Ədliyyǝ Nǝzarǝti [Nazirliyi] ǝmri
18 oktyabr 1918, Bakı
- Gəncə nahiyə məhkəməsinin

müddəi-ümumisi [ittihamçısı] Sergey
Nikolayeviç Nikolayev və Bakı nahiyə
məhkəməsinin üzvü Vladimir Aleksan-
droviç Nazarov oktyabr ayının 1-indən
vəzifələrindən və bu xidmətdən həmi-
şəlik kənar edilirlər. 

- Xidmətində saxlanan Tiflis nahiyə
məhkəməsi üzvü Vladislav Adolfoviç
Visort, Bakı məhkəmə şöbəsində məh-
kəmə müdiri müavinliyinə və mülkiy-
yə işlərinə baxmaqdan ötürü Bakı 3-
üncü məhkəməsi müdiri təyin edilir. 

- Bakı nahiyə məhkəməsinin müd-
dəi-ümumi [ittihamçı] müavini Pavel
Mitrofanoviç Krasnokutski, 24 iyun
1918 sənəsi hökumət qərardadına
müvafiq, vəzifəsindən və xidmətindən
həmişəlik kənar edilir. 

- Bakı nahiyə məhkəməsində məh-
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kəmə xidməti üçün namizəd olan İs-
mayıl bəy Soltanov Ədliyyə Nəzarətinə
[Nazirliyinǝ] təyin edilir. 

Ədliyyə naziri: T. Makinski

Əmr nömrǝ 93 
Sǝhiyyǝ vǝ Nafiǝ Nǝzarǝtindǝ [Sǝ-

hiyyǝ vǝ Sosial Tǝminat Nazirliyindǝ]
Bakı quberniyası Göyçay nahiyəsi

Kürdəmir hissəsinin feldşeri Skarjetov-
ski, 1918 sənəsi oktyabr ayının 1-in-
dən Zərdab hissəsinə təyin edilir. 

30 sentyabr 1918 
Səhiyyə və Nafiə naziri Rəfibəyov

ORDU QƏRARGAHINDAN 
TƏBLİĞİ-RƏSMİ

Dərbənd cəbhəsində 21.10.34-də
süvarilərimiz Qayakənd istiqamətində
iləriləmişdir. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Gürcüstan Teleqraf Acentəliyinin
oktyabrın 18-ində aldığı teleqraflar

Berlin - Qərb cəbhəsindən xəbər
verilir ki, Brügge ilə Lis arasında düş-
mənin dəfələrlə etdiyi hücumları dəf
edilmişdir. Kortreyk cənub-qərbində,
Maas çayının şərq sahilində axırıncı
müharibələrdən sonra müvəqqəti da-

yanmış olan düşmən dəstələri Kort-
reyk şimal-şərqində bizim əsgərlərimiz
tərəfindən geri atılmışdır. Düşmən
nəhrdən keçmək istəmişsə də, müvəf-
fəq ola bilməmişdir. Lill və Duedən
şərqə tərəf Le-Kato və Uaza arasında
olan Ask - Tamplev - Flin - Market xət-
tində düşmən təqibat yapmaqdadır.
Le-Kato cǝnub-şərqində düşmənin
güclü hücumları davam etməkdədir.
Bazuel yanında düşmən meşəyə so-
xulmuşdur. Cəbhənin qeyri yerlərində
düşmən hücumları böyük tələfat ilə
dəf edilmişdir. Bazuel hücum ilə işğal
edilmişdir.

Berlin - Axşam alınan xəbərlərdə
deyilir ki, Flandriyada Le-Kato və Uaza
arasındakı müharibə meydanında bü-
tün gün sakitliklə keçmişdir. Laon şi-
malında ingilis hücumları müvəffəqiy-
yətsiz qalmışdır. Busyer şimal-şərqin-
də düşmən dəstələri sağ sahildə möh-
kəmlənmişlərdir. Maasda təzə bir şey
olmamışdır. 

İstanbul - Cəbhələrdə təbəddülat
yoxdur. 

Vyana - İtaliya müharibə meyda-
nından verilən xəbərlərə görə, cəbhə-
nin bir çox yerlərində güclü surətdə
kəşfiyyat əməliyyatı vaqe olmaqdadır.  

- Balkan müharibə meydanından
bildirilir ki, Qərbi Morava yaxınlığın-
dakı təzə mövqelərdə Müttəfiq əsgər-
ləri düşmənlə təzədən müsadiməyə
[çarpışmaya] başlamışlardır. Aleksinaç
şimalında serb dəstələri dəf edilmiş-
lərdir. Şərqə tərəf vaqe olan hücum-
larda bir çox əsirlər alınmışdır. 
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Moskva - Mərkəzi Komitənin Mət-
buat bürosu xəbər verir ki, qərb cəb-
həsində Müttəfiqlərin hücumu davam
etməkdədir. Almanlar Ostende, Rube,
Due və Lill şəhərlərini təxliyə etmiş-
lərdir. İngilis əsgərləri Ostendeyə daxil
olub, fransızlar isə Tiqilkur şəhərini
işğal etmişlərdir. Amerika əsgərləri Lis
ilə Uaza arasında möhkəmlənmiş-
lərdir. Müharibələr təzələnmişdir.

- Cənub cəbhəsindən - Albaniyada
serblər Qərbi Moravaya qədər soxul-
muşlardır. Müttəfiq dövlət əsgərləri
Niş şimalında hərəkətdə bulunub 32
top ilə əsirlər alınmışdır. 

Berlin - Oktyabrın 20-sində qərb
cəbhəsindən xəbər verirlər ki, Flan-
driyada təxliyə hərəkatı başlanıb.
Brügge və Tielt-Kortreyki boşaltdıqdan
sonra təzə mövqelər tutmuşuq. Təx-
liyə zamanında qabaq dəstələr ara-
sında şiddətli müsadimələr olmuşdur.
Axşama yaxın düşmən Sluis cənub-
şərqində Beqlo yanında Belçika-Hol-
land sərhədində dayanmışdır. Malde-
gemdǝn qǝrbǝ vǝ Kortreyk şimal-
şǝrqindǝ düşmǝn Kortreyk cǝnubunda
meşǝyǝ soxulmuşdur. Düşmǝn Kort-
reyk - Turne şosesinǝ çatıb, Duenin
hǝr iki tǝrǝfindǝn tǝqibatda bulun-
maqla, Orşi - Muşen şǝrqi xǝttinǝ qǝ-
dǝr çatmışdır. Le-Kato ilǝ Uaza arasın-
da dünǝn müharibǝlǝrǝ fasilǝ veril-
mişdir. Sambra-Uaza kanalı ilǝ Uaza-
dakı tǝzǝ xǝttimizdǝ düşmǝn ilǝ müsa-
dimǝlǝr [çarpışmalar] vaqe olmaqdadır.
Ser və Suş tərəfdə bütün gün düşmən
güclü hücumlarda bulunmuşdur. Bu

hücumlar Sakson əsgərləri tərəfindən
əks hücumla dəf edilmişdir. Kresidən
cənuba Laon - Marl şosesi yanında
böyük qüvvələrlə hücum etməkdə
olan düşmən əsgərləri Suasondakı
mövqelərimizdən bəzilərini zəbt et-
mişsə də, şiddətli müharibələrdən
sonra dəf edilmişdir. Düşmən En nəh-
rinin şimali sahilində güclü top atǝşi ilə
bizim mövqemizi Sen-Jermenmondan
şərqə tərəf sıxışdırmağa müvəffəq ol-
muşdur. En cəbhəsində Attini ilə Olizi
arasında düşmənin müharibə hərəkatı
şiddətlənməkdədir. 

Berlin - Axşam alınan xəbərlər. Kort-
reyk şərqində düşmən hücumu davam
etməkdədir. Solesm və Le-Katonun
hər iki tərəfində şiddətli müharibələr
vaqe olmaqdadır. Geniş dairədə olan
düşmən hücumları dəf edilmişdir. Ser-
dǝ müvəffəqiyyətli müharibələr ol-
maqdadır. Busyerdǝn şərqə tərəf Qǝr-
bi Endǝ vaqe təpələrdə düşmən hü-
cumları dəf edilmişdir.

Berlin - Busyerin hər iki tərəfində
təzələnən hücumlardan sonra düşmən
Şǝrqi En sahilində möhkəmlənmişdir.
99-cu piyada alayının generalı Putt-
kamer düşməni dayandırmağa müvəf-
fəq olmuşdur. Olizi-Qrandpre arasında
Vandidən şərqə tərəf vaqe hündür-
lüklərdə təzələnmiş olan düşmən hü-
cumları öz xətləri qarşısında Holşteyn
alayı və nişançı əsgərləri tərəfindən
dəf edilmişdir. Maas nəhrinin hər iki
kənarında təxrib edici atəş ilə müha-
ribələr vaqe olmuşdur. 

Paris - Oktyabrın 20-sində verilən
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xəbərlərdə deyilir ki, əhvalın müsaid
olmasına baxmayaraq, fransız əsgərləri
Uaza ilə Ser arasında öz mövqelərini
genişləndirmişlərdir. Verneyl  şərqində
fransız əsgərləri Şantruva nəhrini ke-
çib Konde-sur-Syuipp qərbindəki tə-
pələrdə möhkəmlənmişlərdir. Düşmə-
nin şiddətli əks-hücumlarına baxma-
yaraq, fransız əsgərləri öz mövqelǝrini
əldən verməmişlərdir. Busyer şərqin-
də fransız əsgərləri Perri kəndinə
çatıb, Landep və Valez dairəsində iləri
hərəkət etməklə 20 top almışlardır. 

Trablusqərb və Benqazidə türklər
“Norddöyçe alqemayne zeytunq”

qəzetəsinə nəzərən, “N. R. K.” qəzetə-
sinin Balkan müxabiri [müxbiri] türk-
lərin Trablusqərbdə müstəhkəm [möh-
kǝmlǝndirilmiş] limanlar əldə etməklə
nəticələnən müvəffəqiyyətlərindən və
Xüms, Lǝbdǝ, Benqazi və Dernadan
ibarət bulunan bu limanların Sənusilər
tərəfindən işğal edilmiş olduğundan
bəhslə deyir ki: “Türklər üçün Trablus
daxilində toplarla, xəstəxanalarla min-
lərcə əsgərdən mürəkkəb bir qüvvət
təşkil etməyə nə surətlə imkan hasil
olduğu bir sirr olaraq qalacaqdır. Bun-
dan üç ay əvvəl Prins Osman Fuad
əfəndi Trablusa çıxmış və əhali tərə-
findən məhəbbətlə qarşılanmışdır. Os-
man Fuad əfəndi ülumi-əsgəriyyə və
siyasiyyəni [hǝrbi vǝ siyasi elmlǝri] Al-
maniyada təhsil etmişdir. Məzkur li-
manlar 6 təmmuzdan [iyuldan] bəri
mütəmadiyən [ardıcıl] bombardman
edilməkdədir. Təhtəlbəhr [sualtı] fəa-

liyyəti nəticəsində iki aydan bəri də-
nizdən münaqǝlat [nǝqliyyat] və müxa-
bərat [xǝbǝrlǝşmǝ] imkanı bulunma-
dığından, italyanlar telsiz teleqrafla
müxabirə etməkdədirlər [xǝbǝrlǝşmǝk-
dǝdirlǝr].” 

Hindlilərin teleqrafı
Berlindən - Hindistan milliyyətpər-

vərlərinin Avropadakı mərkəz komitə-
si Xidivi-Misir [Misir valisi] Abbas Hilmi
paşaya bərvəchi-ati [aşağıdakı] te-
leqrafnaməni göndərmişdir: 

“Təqdim edilən şu ərizəmizlə, İn-
giltərənin cəbr və təzyiqinə məruz
qalmış olan və Misirin məşru [qanuni]
və müəzzəm [böyük, ǝzǝmǝtli] rəisi bu-
lunan zati-fəximanələrindən [uca şǝx-
sinizdǝn] alman torpağında salamla-
rımızın qəbul buyurulmasını təmənni
edəriz. Hal-hazırda milliyyət düsturu
və millətlərin ingilis ribqeyi-əsarə-
tindən [ǝsarǝt kǝmǝndindǝn] təxlisi [xi-
lası] üçün mücadilə etməkdə olan
hindlilər, Misir əhalisinin iztirab və
alamından [ǝzablarından] dolayı son
dərəcə mütəəssir bulunmaqdadırlar.
İttifaqi-Mürəbbenin [Dördlǝr İttifaqının]
qələbə və müzəffəriyyəti sayəsində
misirlilərin, irlandiyalıların və hindlilə-
rin hürriyyəti-milliyyələrini [milli azad-
lıqlarını] istehsal edəcəklərinə [qazana-
caqlarına] layətəzəlzəl [sarsılmaz] əm-
niyyət [ǝminlik] və etimadımız vardır.

Berlində türkcə
Berlin Darülfünunu [Universiteti]

Şarlot Lorens namında bir madmazelə
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türkcə imtahanındakı müvəffəqiyyəti
üzərinə fəlsəfə doktoru ünvanını ver-
mişdir.

“Azǝrbaycan”ın tǝfriqǝsi 5
Zǝfǝr yolunda 
Ənvǝr paşa hǝzrǝtlǝrinǝ!

Mehmed Əmin bǝy 
Ordunun dastanı 

Çanaqqala qǝhrǝmanlarına 

O nǝsliz ki, qǝhrǝmanlıq meydanları
Yenǝ bu gün dörd rüzgara bizi sorar;
Ərzin bütün şǝrǝflǝri vǝ şanları 
Başlarımız kimi böyük başlar arar. 

İrǝliyǝ! Türkün alnı 
Yalnız rǝbbǝ sǝcdǝ edǝr. 
Onun ǝsil, hürr vicdanı
Taxtda xaqan görmǝk istǝr. 

Bizlǝr rǝbbin ǝn sevgili millǝtiyiz;
Göyǝ baxan diyarların ümidiyiz. 
Uca dağlar, yalçın daşlar
Bizim altun ordumuza ǝyilǝcǝk. 
Zalım qǝlblǝr, mǝğrur başlar
Bizim dǝmir pǝncǝmizlǝ ǝzilǝcǝk. 
Bizǝ görǝ, Allah üçün gedilǝn yol, 
Millǝt üçün hayqıran sǝs müǝzzǝzdir. 
Şu mübarǝk vǝtǝn üçün savaşan qol, 
Hüquq üçün tökülǝn qan 

müqǝddǝsdir. 

Haydın, yenǝ qǝhrǝmanlıq günü gǝldi, 
Bu dǝqiqǝ – zǝfǝrlǝrin bir saatı. 
Tǝkbirlǝrlǝ, türkülǝrlǝ 
Bir sǝmavi qǝzǝb kimi hücum edin!
Bombalarla, süngülǝrlǝ

Xainlǝri birǝ qǝdǝr hǝp gǝbǝrdin!
Bizi o gün bǝklǝyir ki, şairlǝrǝ 
Altun sazla şahnamǝlǝr hayqırtdırar. 
Əllǝrindǝ çǝlǝnglǝrlǝ bakirlǝrǝ
Şan vǝ şǝrǝf türkülǝri çağırtdırar. 
İrǝliyǝ! Türkün alnı 
Yalnız rǝbbǝ sǝcdǝ edǝr. 
Onun ǝsil, hürr vicdanı 
Taxtda xaqan görmǝk istǝr. 

İrǝliyǝ! Göy, yer, dǝniz 
Basqınlarla inildǝsin! 
Bizim erkǝk sǝslǝrimiz 
Hǝr sipǝrdǝ “Vur! Kǝs!” desin. 

* * * 

İştǝ, görün! Hǝr meydanda qanlı, 
tökük bir çox silah;

Burda bir çox başlar ǝzik. 
Orda bir çox qollar qırıq, şurda bir çox 

gövdǝ, kǝmik. 
Hǝr tǝrǝfdǝ qan, kül, duman; hǝr 

tǝrǝfdǝ min sǝs, min ah!..
Burada bütün siyah geymiş ovalarda, 

qorularda
Şǝn yuvalar xarab olmuş, dağlar, daşlar 

yas tutuyor. 
Ərquvani torpaqlarda, havalarda vǝ 

sularda 
Canlı-cansız hǝr şey susmuş, yalnız 

ölüm uğulduyor. 
Şu saatda dan yerindǝn doğan günǝş 

dörd bucaqda
Yüz min qanlı cǝnazǝnin üzǝrinǝ 

parlamaqda. 
Ağdǝnizin dalğaları
Yaşıl, qırçıl sahillǝrǝ ölülǝri sürümǝkdǝ. 
Şǝhǝrlǝri, sǝhraları 
Bir çox qara xǝbǝrlǝrlǝ müsibǝtlǝr 

bürümǝkdǝ. 
Yarım milyard ǝhalinin yaşadığı beş 

yüz bǝldǝ
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O mǝscidlǝr, kǝlisǝlǝr, paqodlarla hǝp 
matǝmdǝ!..

Şübhǝ yox ki bu ölülǝr artıq Qǝrbdǝn 
uzaqdalar, 

Hǝpsi al qan içindǝlǝr. 
Artıq hirs, kin, qürur, tamah 

duyammayan bu gövdǝlǝr 
Gǝbǝrtilmiş birǝr vǝhşi sırtlan kimi 

yatmaqdalar. 
Bu atǝşsiz, sǝfil qǝlblǝr artıq gözǝl 

Parislǝrin
Çılpaq, sǝfeh qızlarıyla Roma ömrü 

sürmǝyǝcǝk. 
Bu günǝşsiz, sönük gözlǝr artıq böyük 

Taymislǝrin 
Bir ǝrimiş altun kimi axışını 

görmǝyǝcǝk. 
Varsın, hǝr leş, qarğaların hayqırdığı 

bu ellǝrdǝ,
Çaqqallara yuva olan daşlıqlarda, sarp 

bellǝrdǝ
Ziyarǝtsiz vǝ duasız
Kirli, qanlı bir paçavra taleyiylǝ torpaq 

olsun. 
Burda hǝr bir qǝbrǝ yalnız
Acı Batı rüzgarının ıslıq çalan 

sǝsi dolsun. 
Zira bunlar hürriyyǝtǝ, ǝdalǝtǝ 

düşmandılar, 
Vǝtǝnlǝrǝ, millǝtlǝrǝ qanlı mǝzar 

qazandılar. 
Bu cǝng, türkün zalımlarla gördüyü bir 

hesabıdır, 
Silahıyla ǝsarǝtǝ, 
Qǝzǝbiylǝ intiqama, namusuyla 

hǝqarǝtǝ,
Zǝfǝriylǝ hirsǝ, kinǝ verdiyi bir 

cavabıdır. 
Bu gün burda tük ürpǝrtǝn şu acıqlı 

lövhǝlǝrdǝn
Bizim ǝziz yurdumuzu çığnadanlar 

utansınlar.

Əsarǝtin zǝncirinǝ ǝydirǝcǝk baş 
arayan,

O hǝrislǝr bu qövmün dǝ varlığına    
inansınlar. 

Əvǝt, ǝlli ǝsrlik bir ömrü olan türklǝrin dǝ 
Qaç kǝrǝ fǝth etdiklǝri şu dünyanın 

üzǝrindǝ 
Bir vǝtǝni, bir xaqanı,
Bir tarixi, sǝltǝnǝti, bir şǝrǝfi, hüququ var. 
Bir dilǝyi, bir imanı 
Vǝ bunlara can verǝcǝk milyonlarca 

çocuğu var. 
Böyük Turan dühasını parladacaq yeni 

dünya,
Bu gün bizim alnımızı oxşayan bir milli 

röya!
Şu Osmanın sancağı ki, bayraqların 

gözǝlidir, 
Ay-ulduzu şanımızın, 
Qızıl rǝngi fǝth vǝ zǝfǝr üçün axan 

qanımızın, 
Yanıqları eşqimizlǝ ǝzmimizin timsalıdır.
O, yeddi yüz ildǝn bǝri Avropada, 

Afrikada
Vǝ Asyada qorxu, hörmǝt dağıdaraq 

savaşmışdı. 
Qütblǝrin ǝtǝyindǝ, sıcaq xǝtti-istivada
Ağ köpüklü ümmanlarda şǝrǝflǝrlǝ 

dolaşmışdı. 
Fǝqǝt yarın onun hüma qanadının 

kölgǝlǝri
Əzanların ağladığı bütün mǝzlum 

ölkǝlǝri 
Atǝşi gül sabahlarla 
Sǝadǝtlǝr gǝtirici ǝllǝr kimi oxşayacaq. 
Qurtarıcı silahlarla 
Bu talesiz ellǝrdǝ dǝ hürr millǝtlǝr 

yaşayacaq. 
Artıq Şǝrqin üfüqlǝri altındakı hǝr 

diyarın 
Tacı, taxtı, sǝadǝti, hǝr bir şeyi 

şǝrqlilǝrin!..
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RUŞƏN ƏŞRƏF BƏY 

Əsrlərdən bəri biri-birindən uzaq
düşmüş bir nənənin övladı olan Os-
manlı türkləri ilə Azəri türkləri, həmd
olsun, bu gün pək uzun sürən bir ay-
rılığın pəncəsindən yaxanı qurtardılar.
İki qardaşın sevincini görən və duyan
al bayraq, bunların başları üzərində
dalğalanıb, çırpınmasıyla bu bayrama
yoldaş olduğunu söyləməkdədir. Bu
gün minarələrin səsi qulaqlara daha
açıq gəlməkdə, toplarının üstündə
parçalanıb da sevdiyi yurdunu öyləcə
düşmənə təslim eyləyən mərd xanla-
rın mərd ruhu, buludların arasından
bizdən pək məmnun qaldığını bizə se-
vinǝrǝk anlatmaqdadır. Allahın sevgili
qulları bulunan babalarımızın ruhunu
şad etdikdən sonra, tutacağımız bir
yolda yavaş-yavaş da olsa yürüyürüz
və bu yürüşümüzlə sevgili Turana,
mövud [vǝd edilmiş] cənnətə yaxlaşdı-
ğımızı hiss etdiyimiz üçün köksümüz
daha da qabarır. Gələcək məsud gün-
ləri bir an əvvəl yaxlaşdırmaq üçün la-
zım olan imani qüvvəni cənabi-Allah-
dan niyaz eyləriz. 

- Ey, böyük Tanrı! Türklər sənin hi-
mayənə sığındılar. Lütfünü görüb,
mərhəmətini təcrübə etdilər. Göndər-
diyin dinin uğrunda tökülən şəhidlə-
rimizin qanı hörmətinə olsun, bizləri
məyus etmə!

***
Əvǝt, bu gün Azəri türkləri müs-

təqil bir dövlət təşkil etdilər. Bu dövlə-
tin yeganə hamisi Osmanlı türkləri

olduğunu söyləməyə hacət yox. 
Bu iki türk hökumətinin biri-birini

daha yaxından tanıması, söz yox ki,
bunların əlaqəsini bir qat daha gözəl-
ləşdirər və hər iki məmləkətin yüksəl-
məsinə yardımı toxunar. Bizim tanı-
maq dediyimiz, siyasi tanışlıq və diplo-
matlıq deyildir. Bu vardır. İstanbulda
bizim bir heyətin bulunduğu kimi, on-
ların da bizdə siyasi nümayəndələri
yox deyildir. 

Günlər keçdikcə bir mühərririn ət-
rafında toplanan siyasi gedişləri görüb
seviniriz. İşin siyasət cəhətini o yolun
mütəxəssislərinə buraxıb, biz məqsə-
dimizə keçəlim. 

Bir qaç ildir aramızdakı yolu, qar-
daşlıq yolunu bağlayan səddi ordu-
muzun sövləti [hücumu] devirdi. Əvvəl-
kinə nisbətən biri-birimizlə daha ça-
buq dərdləşə biləcək bir dövrəyə gir-
dik. O zaman biz zənn etdik ki, ordu-
nun arxasınca Osmanlının İstanbulu,
İstanbulun gəncliyi qafilələr və dəstə-
lər ilə Türkiyəni bizə, bizi də Türkiyəyə
bir an əvvəl tanıtmaq üçün şitab edə-
cək [tǝlǝsǝcǝk]. Osmanlı qəzetə mü-
hərrirləri yurdumuzu hörümçək ağı
[toru] kimi sarıb, Azəri türkünün, Qaf-
qaz müsəlmanının səmimi salamlarını
Osmanlı əfkari-ümumiyyəsinə [ictimai
fikrinǝ] bildirəcək, ara-sıra ictimai, elmi
ehtiyaclarımızdan bəhs etməklə, on-
ların təmini yolunda bizə mənəvi bir
yardımda bulunacaqdır. 

Fəqət, acı bir təəssüflə mülahizə-
mizin doğru çıxmadığını gördük. Bu
gün nə Osmanlı türkü Qafqazı, nə də
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Qafqaz türkü Osmanlını həqiqi mənası
ilə tanımayır və bu tanımamazlığı isbat
edəcək minlərcə nöqsanları şahid ola-
raq göstərmək kimi əlimizdə dəlillər
vardır. Bir az daha cəsarət edib, biz
Osmanlıları tanıdığımız kimi, onların
bizləri tanımadıqlarını və bu son gün-
lərə qədər də bu uğurda bir təşəb-
büsdə bulunmadıqlarını ərz edə bilə-
rəm. Bizdə heç olmazsa az-çox qəzetə
ilə uğraşan birisi, müəllimlər və mütə-
əllimlər [tələbələr] Osmanlı türkünün
Nədimini, Nəf’isini və vətənpərvər Ka-
malını bilməkdə, onların birər-ikişər
misrasını dilinə təsbeh etməkdədir.
Gənclər oradakı “Milli ədəbiyyat” cərə-
yanına – “Qızıl Alma”ya dörd gözlə
baxmaqda, milliyyətə doğru atılan hər
bir doğru addımı ürǝkdǝn alqışlamaq-
dadır. Hələ tarın tellərinə sorunuz. İlk
əvvəl sizə “Altun dastan”dan bəhs
edəcəkdir. Emin bəyi bilməyən bir
məktəbli çocuq belə yoxdur. Ara-sıra
ələ düşən “Yeni məcmuǝ”nin nüsxə-
ləri, bulunmaz bir kimya [çox qiymǝtli
bir nemǝt], bir çox dostları biri-birin-
dən küsdürdüyünü də ərz edərsək,
buraların Osmanlı türkünü tanımaq
üçün bəslədiyi iştiyaqın dərəcəsini
ölçǝ bilərsiniz zənn edirəm. Osmanlı
türkünü tanımaq bizə bir ehtiyacdır.
Bu ehtiyacın da təmini şübhəsiz Os-
manlı gənclərinin və mətbuat müntə-
siblərinin [mǝtbuatla ǝlaqǝli şǝxslǝrin]
əlində... 

Yazıq [tǝǝssüf] ki, onlar kəndilərini
bizə tanıtmaq üçün pək ağır davra-
nırlar və bizi tanımaq üçün pək gec
hərəkət edirlər. 

***
Biz, yuxarıda[kı] sözlərimizlə orada

bizim üçün çarpan ürəklərin bulunma-
dığına hökm etməyiriz. Yalnız əlimizə
düşən qəzetə və məcmuəlǝrdǝn ora-
da pək əski bir sualın hələ də təkrar
olunduğunu anladıq: 

- Millətə doğru gedəlim!
- Salonu nasıl buraxalım?
İstanbul bu sualın üzərində müna-

qişəyə tutuşmuş ikən, pək yaxından
bəri meydana çıxan “Yeni gün” qəze-
təsi çıxdığı gündən tanışmaq ehtiya-
cını açıq duydu və kəndisinin mühər-
rirləri arasından ən istedadlı birisini
seçib bizə göndərdi. O zat da yuxarıda
adlarını yazdığımız Ruşən Əşrəf bəydir.
Ruşən Əşrəf bir mühərrir olduğu kimi,
gənc türk ədəbiyyatının da əhatəli bir
ədibidir. Mənsub bulunduğu qəzetəyə
həvadis [xǝbǝrlǝr] verməklə bərabər,
Azəri ədəbiyyatını da tətəbbö [tǝdqiq]
etmək üçün bütün Azərbaycanı və Şi-
mali Qafqazı dolaşacaqdır. Bizim on-
larla mülaqatımız [söhbǝtimiz] bu uğur-
da müvəffəq olacaqlarına qənaət ver-
di. Ruşən Əşrəf, öyrəndiyi milləti ürǝk-
dǝn sevir. Onun səlis qələminin ifadəsi
bulunan iki kitabını oxuya bildik. Böylǝ
gözəl bir qələmə, saf bir ürəyə malik
olan məsləkdaşımızın bu xeyirli məq-
səd üçün müvəffəq olmasını təmənna
etməklə bərabər, müşarünileyhin [adı
çǝkilǝn şǝxsin] birinci türk mühərriri
olaraq müstəqil Azərbaycana təşrifin-
dən dolayı ürəkdən “xoş gəldin” söy-
ləyiriz. 

Cavad
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ƏRZAQ

Necə ki məlumdur, Bakı alınma-
dan müqəddəm [ǝvvǝl] burada çörəyin
girvənkəsi on səkkiz, iyirmi manata
satılmaqdaydı. Bakı qəhrəman türk
qoşunları tərəfindən işğal edildi. Ba-
kıya sərbəst olaraq azuqə gətirib sat-
maq üçün hər kəsə icazə verildi. Odur
ki, Azərbaycanın hər tərəfindən buğ-
da, arpa və qeyri şeylər gətirildi. Çö-
rəyin girvənkəsi dörd manatdan artıq
olmaması barəsində hökumət tərəfin-
dən bir əmr sadir oldu [meydana qo-
yuldu]. Şimdi həman vaxtdan bəri qara
çörəyin girvənkəsi dörd manata satıl-
maqda davam edir. 

Azərbaycanın qeyri vilayətlərində
çörəyin girvənkəsi bir manatdan iki
manatadək olduğu halda, güman et-
mək olardı ki, Bakıda da get-gedə
ucuzlaşar. Çünki taxıl gətirilən yerlər-
dən Bakıyadək necə hesab edilsə, kira-
yə [yük daşıma pulu] on manatdan artıq
deyil. Bu isə girvənkədə ancaq iyirmi
beş qəpik təfavüt [fǝrq] eylər. Amma
Bakıda həman bir ay bundan qabaqkı
qiymət, yəni girvənkəyə dörd manat
qiyməti davam edib durmaqdadır. Çö-
rəyin keyfiyyəti də təğyir tapmamışdır
[dǝyişmǝmişdir]. Həman qara arpa qa-
rışıqlı, torpaqlı, zibilli çörəkdən başqa
bazarda yaxşı çörək görünməyir. 

Məlum olur ki, bu hala nəzər ye-
tirib islahına çalışan bir Ərzaq İdarə-
miz yoxdur. Ərzaq İdarəsi işin içindən
birdəfəlik  “sərbəstiyi-ticarət” elan et-
məklə çıxaraq, bütün ərzaq işlərini

yalnız rəqabətə və “insaflı” tacirlərin
öhdəsinə buraxmışdır. Doğrudur, tica-
rətdə qiymətlərin nizama düşməsi,
ucuzlaşması və malların xalisləşməsi
rəqabət sayəsində hasil olduğu bir
həqiqətdir. Fəqət, rəqabətə o vaxt
ümid bəsləmək olardı ki, ticarət mey-
danına çıxarmağa kifayət edəcək miq-
darda məta [ticarǝt malı] olaydı. Mallar
aylarla körpülərdə, vağzallarda müştə-
risiz qalaydı. Yəni, lazımı miqdardan
artıq olduğundan, qiyməti ucuzlaşay-
dı. Ama biz görürüz ki, bu müharibə
illərində azuqə kifayətindən ziyadə
deyil, hətta ehtiyac miqdarında belə
tapılmır. Azərbaycanın bu ilki ziraət
statistikası bunu göstərir ki, Azərbay-
canın bu il özünə lazım olan miqdarda
taxılı olmayıb, xaricdən on milyon pud
taxıl gətirmək məcburiyyətindədir.
İştə bundan dolayıdır ki, azadə ticarət
və rəqabətdən bir şey hasil olmayıb,
qiymətlər gündən-günə artır. Gətirilən
taxıllar xüsusi şəxslər tərəfindən alı-
naraq anbarlara vurulub, özləri üçün
yaxud ticarət məqsədi ilə saxlanır və
bazara çıxarılmır. Digər tərəfdən o
tacirlǝr ki, ətraf mahallardan taxıl alıb
gətirirlər, burada böyük qiymətə sat-
maqla öz ciblərini doldurur və çörəyin
ucuzlaşmasına imkan vermirlər. Belə
ki, Qarabağda, ya Şəki mahalında buğ-
danın pudu qırx-əlli manat və kirayəsi
ən artığı on manat olduğu halda, bu-
rada gətirib pudunu yüz qırx  manata
satırlar. Deməli pudda yetmiş-səksən
manat, yəni hər vagonda yetmiş-sək-
sən min manat pul qazanırlar. Bu isə
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nə kəndlinin cibinə gedir, nə sair əha-
linin nəfinə. Yalnız bəzi tacirlərin cibi
dolur. Diqqət edilsin: ǝkinçi on iki ay
şiddətli soyuqda, yandırıcı gün qaba-
ğında yüz məşəqqətlə taxıl biçib pu-
dunu qırx-əlli manata satır. Heç zəh-
mət çəkməyən bir tacir isə bir həftə
içində Bakıya neçə vaqon taxıl gəti-
rərək hər vaqonda yetmiş-səksən min
manat pul qazanır. Əgər Ərzaq İdarə-
miz tacirlərin yaptığı bu muamiləni,
yəni gedib ərzağı məhəllindən [yerin-
dǝn] alıb Bakıya yeritməyi kəndi öh-
dəsinə götürsəydi, əvvəla tacirlərin
qazandıqları paranın bir hissəsi millət
xəzinəsinǝ getmiş olardı. Saniyən [ikin-
cisi] camaat girvənkəsi dörd manata
yediyi çörəyi iki manata, bəlkə daha
ucuz bir qiymətə yeyərdi. Ərzaq İdarə-
sinin nəzər-diqqətini bu xüsusa cəlb
və bu uğurda lazımı təşəbbüsatda
bulunmasını arzu edəriz.

Oruc

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

- Srağa gün Rəisi-vükəla [Baş nazir]
Fətəli xan Xoyski Almaniya nümayən-
dəsi fon der Qoltsu ziyarət etmişdir. 

- “Zaman” qəzetəsinin verdiyi mə-
lumata görə, Azərbaycan maliyyəsini
intizama salmaq üçün Osmanlı Ban-
kası idarəsi üzvü Həmid bəy İstanbul-
dan Bakıya gələcəkdir. 

- Maliyyə nazirinin məruzəsinə gö-
rə Zaqatal nahiyəsi Balakǝn kəndində
ikinci dərəcə, Alazan nǝhrində Maqa-
lins mǝ’bǝri [keçidi] yanında üçüncü
dərəcə gömrükxana təsis edilməsi qə-
rara alınmışdır. Bundan əlavə, Alazan
çayında Qazaxçöl mǝ’bǝri yanında,
Mazım çayında Balakǝndǝn on beş
verst vǝ Lacadaqdan beş verst məsa-
fədə və Salahlı ilə Poylu stasyonlarında
iki gömrükxana qaraqolxanası təsis
ediləcəkdir. 

- Azərbaycanda təbabət işlərinin
təzədən təşkil edilməsi layihəsi hö-
kumət tərəfindən təsdiq edilmişdir.

- Oktyabrın iyirmi birində vaqe
olan hökumət iclasında Bakı Kazyonnı
palatasının Azərbaycan palatasına
əvəz edilməsi və həmən palata fəaliy-
yətinin bütün Azərbaycana şamil olun-
ması qərara alınmışdır. 

- Yenə oktyabrın iyirmi birində va-
qe olan hökumət iclasında Daylidinin
Litva Hökuməti işlərinin vəkili olma-
sına icazə verilmişdir.

Məclisi-Müəssisan seçkiləri
Oktyabrın iyirmi birində vaqe olan

hökumət iclasında Məclisi-Müəssisan
seçkiləri qanunu hazırlamaq üçün
zeyldəki [aşağıdakı] şəxslərdən ibarət
bir komissiya intixab edilmişdir [seçil-
mişdir]:

Sədr: Səhiyyə və Nafiə naziri Musa
Rəfiyev. Üzvlər: Doktor Həsən bəy
Ağayev, Qasım Qasımov, A. Leontye-
viç, M. Məhərrəmov, Ş. b. Rüstəmbə-
yov, Q. Ter-Stepanov, Qasım Cəfərov,
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Y. N. Smirnov, M. Y. Şor, R. b. Axund-
zadə və Manandyan. 

Tezliklə seçki qanunları layihəsi ha-
zırlayıb hökumətə təqdim edilməsi
mǝzkur [adı çǝkilǝn] komissiyaya həva-
lə edilmişdir. 

- Maliyyə Nəzarətinin məmurin
[mǝmurlar] heyəti hökumət tərəfindən
təsdiq edilmişdir. 

Gömrük vergisinin ləğvi
Hökumət binagüzarlığı [sǝrǝncamı]

ilə şərabdan başqa Azərbaycana gəti-
riləcək şeylər gömrük vergisindən
azad edilmişlərdir.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Hökumətin axırıncı qətnaməsinə
binaən [görə] əhalinin ərzaq cəhətdən
təminini hökumət kəndi öhdəsinə gö-
türəcəkdir. Azərbaycan Hökuməti öz-
gə yerdən taxılı mal əvəzinə alacaqdır.
Bu təriqlə [yolla] Şəhər İdarəsi ancaq
ərzağı əhali arasında paylamaqla kifa-
yət edəcəkdir.

Ərzaq heyətində
Ərzaq heyətinin on üç təşrini-əvvəl

[oktyabr] iclasında buğdanın məzənnə-
sini dəyişməyib, lakin çörəyə yeni qiy-
mət təyin edilməsi tǝhti-qərara alın-
mışdı [qǝrarlaşdırılmışdı]. Lakin unçular
tərəfindən verilən bəzi məlumat,
heyətin nəzərini büsbütün dəyişmişdir.

Unçuların hesabına görə, unun

pudu yüz altmış bir manat əlli qəpik
olmalıdır. Bunlar; məsələn beş manat
buğdanın üyütməyi üçün və on faiz,
yəni on dörd manat altmış qəpik də
“naməlum xərc” istəyirlər. 

Çörəkçilərin hesabına görə, çörə-
yin girvənkəsi kiçik dükanlarda üç ma-
nat əlli qəpik və böyük dükanlarda isə
üç manat qırx qəpiyə başa gəlir. Ərzaq
heyəti hər iki tərəfin hesablarını na-
müvafiq görüb qət etmişdir ki, çörək
məzənnəsini ləğv etməklə bəlkə çörə-
yin əsl qiymətini anlaşdırsın.

150 milyonluq bələdiyyə istiqrazı
Bakı Bələdiyyə rəisi və Ərzaq şö-

bəsi naziri imzaları ilə Azərbaycan
Hökuməti Şurasına zeyldəki [aşağıdakı]
məalda [mǝzmunda] bir məktub gön-
dərilmişdir:

“Necə ki, Bələdiyyə Şurasının qət-
naməsindən anlaşılır, Bakı bələdiyyəsi
hökumətdən rica edir ki, şəhər üçün
ərzaq ehtiyatı hazırlamaq işini hö-
kumət öz öhdəsinə alsın və hərgah bu
xahiş qəbul edilǝrsə, o zaman bələ-
diyyə idarəsi yalnız ərzağın tǝqsimi
[bölünmǝsi] işlərini öz boynuna alacaq-
dır. 

Hökumət ərzaq ehtiyatı almaq işini
öz öhdəsinə almaq istəməzsə, o za-
man lazım gəlir ki, hökumət bələdiyyə
idarəsinə maddi müavinətdə bulun-
sun və bunun üçün də lazımdır ki:

a) Ərzaq ehtiyatını almaq üçün hö-
kumət bələdiyyə idarəsinə 150 milyon
manat borc versin və əgər qənd, çay
və ya ki qənd əvəzinə işlənən kişmiş
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ehtiyatlarını hökumət özü almaq istər-
sə, o zaman 130 milyon manat pul
vermək kifayətdir. 

b) Hərgah hökumət 150 milyon
rubləni verə bilməzsə, o zaman lazım-
dır ki, hökumət bu məbləğ müqabilin-
də bələdiyyə idarəsinə neft versin ki,
idarə o nefti satıb nəğd paraya dön-
dǝrsin.

Bələdiyyə idarəsi bunu da höku-
mətin nəzərinə ərz edir ki, şəhərdə
ərzaq mövcudu get-gedə  əskilməkdə
olduğundan, gərək bu məsələ bilatəxir
[təxirə salınmadan] həll edilsin.”

---
Bakıdan 1083 yəhudi qaçqınının

Qubaya göndərilməsi üçün Bakı valisi
dəmiryolu müdirindən lazımi miq-
darda vaqon istəmişdir.

---
Bir para dəvaları [dǝrmanları] qayır-

maqdan ötrü Aptekçilər İttifaqına
qənd buraxılmamışdır. Bu yaxınlarda
Bakı üçün göndərilməsi gözləndiyin-
dən, İttifaq, həkimlərə müraciətlə
bundan sonra naxoşlara, ələlxüsus
uşaqlara şirin dəvalar yazmamalarını
xahiş etmək məcburiyyətindədir.

---
Azərbaycan Müfəttişi-ümumisi

Mərkəzi Ev Komitəsinə camaat ara-
sında paylanılmaq üçün külli miq-
darda “xüsusi şəhadətnamə” vərəqə-
ləri göndərmişdir. 

Bu vərəqələrdə hər kəs adını, ata-
sının adını, familiyasını, doğulduğu
məkanını, küçənin adını, ev nömrə-
sini, yaşını, məzhəbini, təbəiyyətini,

ailə vəziyyətini və məşğuliyyətini ya-
zıb göstərməlidir. Bu vərəqələrin üzə-
rində sahiblərinin fotoqrafı [fotoşəkli]
olub, sabiq pasport əvəzinə işləni-
ləcəkdir. 

İrandan gəlmiş paraxod
Srağa gün axşam İrandan “Arxan-

gelsk” nam paraxod gəlmişdir. Həmin
paraxodla 600-ǝdək müsəlman, rus və
ermənidən ibarət sərnişin gəlmişdir
ki, bunlar Bakı faciəsindən sonra
İranda yaşayırmışlar.

Üzeyir bəyin vürudu 
Mart hadisatından [hadisǝlǝrindǝn]

sonra İrana getmiş olan məşhur mu-
siqişünas və müsənnif [bǝstǝkar] Üze-
yir bəy Hacıbəyov, dün “Arxangelsk”
paraxodu ilə Bakıya gəlmişdir.

Bələdiyyə Şurasının iclası
Pəncşənbə [cümə axşamı] günü

oktyabrın 24-ündə Bələdiyyə Şurası-
nın iclası olacaqdır. Məhəlli-müzaki-
rəyə qoyulacaq məsail [mǝsǝlǝlǝr] şu
qərar üzrədir: 

1) Bələdiyyə Şurasına məruzə;
2)  Bələdiyyə İdarəsi indində [yanın-

da] Təftişat Komitəsi təşkili;
3) 19-uncu xəstəxana imarətinin

təmiri;
4) Tiraj Komissiyasının intixabı [se-

çilmǝsi];
5) Yer işləri;
6) Nəqdiyyə Komissiyasının Bələ-

diyyə İdarəsi üzvlərinin maaşının art-
ması xüsusunda layihəsi.
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Çörək nırxının ləğvi
Srağa gün Şəhər İdarəsinin iclasın-

da Ərzaq şöbəsinin sədri Smirnov bir
məruzə oxuyaraq, çörək nırxının ləğv
edilməsini təklif etmişdir. 

Onun dediyinə görə, bazarda çörək
çoxaldığından, məzənnədən də aşağı
satılır. 

Şəhər İdarəsi çörək məzənnəsinin
ləğv edilməsini təhti-qərara almışdır. 

Mərkəzi Ev Komitəsində
Bu yaxında qənd və çay paylana-

cağından, Mərkəzi Ev Komitəsi mə-
həllə komitələrinə yazıb, aşağıda ya-
zılan tədbirləri ittixaz etmələrini [hǝya-
ta keçirmǝlǝrini] istəmişdir.

1 - Məhəllədəki əhalinin müəyyən
[dǝqiq] miqdarını Mərkəzi Ev Komitə-
sinə təqdim etsinlər.

2 - Məhəllədəki əhalinin siyahısını
tələb edib məhəllə komitəsində saxla-
sınlar.

3 - Verilən siyahılar məhəllərində
[yerindǝ] təshih edilsin [yoxlansın].

4 - Ev komitələri hər nəfərə 30 qə-
pik məhəllə komitələrinə verməlidir.
Ev komitələri bu pulu öz məxaricinə
sərf edərsə, şəhadətnamələr pişnihad
[tǝqdim] edəcəkdir.

Tapmışam
Bir balaca bağlama tapmışam. İçin-

də qızıl zənanə [qadınlara mǝxsus] əşya
vardır. Sahibi nişanını desə, ala bilər.
Müraciət üçün ünvan: Kamenisti,132.
Əhməd Məhəmmədəli oğlu.

Elan
Təcrübəli aşpaz yer axtarır. 
Ünvan: Spasski və Tserkovnı küçələrin

tinində Cəfər Musaxanovun zərgər düka-
nı. 

218-4/1

4 yaşında bir çocuq itmişdir
Xüsusi nişanları: boz arxalıqlı, açıq rəng

tüklü. Çocuğun nǝrǝdə olmasını bilən əş-
xasdan [şǝxslǝrdǝn] rica olunur ki, işbu ün-
vana müraciət buyursunlar: Çadrovı cad-
də, ev nömrə 6, Xançı Qulam oğlu. 

Arvad diş həkimi Moiseyeva-Levin
Olqinski caddədə ev nömrə 5, 3-üncü

mərtəbə, sağda. Telefon nömrə 06-23.
Dişlərə müalicə edir, çıxarır. Kauçuk və

qızıl üzərində sabiq Berlin şəhər müalicə-
xanasının müdiri nəzarəti altında süni diş-
lər qayırılır. 

Qəbul edir: səhər saat 9-dan 1-ə kimi;
axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

216 25-1

Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
qayrılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. 

Qəbul olunur 9-dan 2-yə və axşam 4-
dən 7-yə kimi. 

Vorontsovski küçə, 14 nömrǝli evdə,
paradnı qapıdan.

215

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım 
Malakan bağının qarşısında Zeylidso-

nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
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dişləri əhvən şəraitlə [münasib şərtlərlə]
tədavi və emal edilir. 

213

Diş müalicəxanası
S.M. İtkinin süni diş laboratoriyası 

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsulla
farfor və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208

Müdirlər:
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şǝfi bəy Rüstəmbəyli 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Elan
səh. 334. “21 təşrin fi sənə 34”: Bu-

rada tarix rumi təqvimlə verilmişdir. Mi-
ladi təqvimlə 21 oktyabr 1918-ci ilə uy-
ğundur. 

Elan
sǝh. 335. “23-10-34”: Qǝzetdǝ bu ta-

rix sǝhvǝn “23-10-24” kimi getmişdir. Bu-
rada il, rumi tarixlǝ gostǝrilmişdir (1334-
cü il). Miladi tarixlǝ 23 oktyabr 1918-ci ilǝ
uyğundur.

Elan
sǝh. 335. “23-10-34”: Burada il, rumi

tarixlǝ gostǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi
tarixlǝ 23 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Ordu Qǝrargahından
sǝh.336. “21.10.34”: Burada il, rumi

tarixlǝ gostǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi
tarixlǝ 21 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Teleqraf Xǝbǝrlǝri:
Gürcüstan Teleqraf Acentǝliyininin... 

sǝh. 337. “...qərb cəbhəsində Müttə-
fiqlərin hücumu davametməkdədir.”: An-
tanta bloku nəzərdə tutulur.

“Sakson ǝsgǝrlǝri”: O dövrdǝ Almaniya
İmperiyasının tǝrkibindǝ yer alan Sak-
soniya Krallığı nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

“Kresi”: Fransada “Kresi” adıyla bir çox
kommuna vardır. Burada, şimal kommu-
nalarından Kresi-sür-Ser nǝzǝrdǝ tutul-
muşdur. 

“Holşteyn”: Qǝzetdǝ “Qoldşteyn” kimi
getmişdir. 

“nişançı ǝsgǝrlǝri”: “Atıcı tabur” nǝzǝr-
dǝ tutulur. 

sǝh. 338. “Düşmǝnin şiddǝtli ǝks-hü-
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cumlarına baxmayaraq, fransız ǝsgǝrlǝri
öz mövqelǝrini ǝldǝn vermǝmişlǝrdir.”
Qǝzetdǝ “mövqelǝrini” ǝvǝzinǝ “müvǝffǝ-
qiyyǝtlǝrini” getmişdir. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Trablusqərb və Benqazidə türklər
səh. 338. “N. R. K.”: “Nive Rotter-

damşe kurant” qəzeti nəzərdə tutulur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Hindlilǝrin teleqrafı

sǝh. 338. “Xidivi-Misir”: Osmanlı Döv-
lǝtinin idarǝsindǝki Misir valilǝrinǝ “xidiv”
deyilirdi. Xidivlik ünvanı atadan oğula
keçirdi. 

“Abbas Hilmi paşa”: Burada söhbǝt,
1892-ci ildǝ Misir xidivi tǝyin edilǝn II
Abbas Hilmi paşadan gedir. 

“İttifaqı-Mürǝbbe”: (Dördlər İttifaqı)
Birinci Dünya müharibǝsinin tǝrǝflǝrindǝn
biri olan Almaniya, Avstriya-Macarıstan,
Osmanlı İmperiyası vǝ Bolqarıstandan
ibarǝt Mǝrkǝzi Dövlǝtlǝr nǝzǝrdǝ tutul-
muşdur. 

“Ordunun dastanı” şeiri 
(səh. 339-340)  üçün lüğət

müəzzəz: əziz, müqəddəs
kəmik: sümük
koru: meşəlik
ərquvani: ərquvan çiçəyinin rəngi; bə-

növşəyi ilə qırmızı arasında bir rəng 
sırtlan: sırtlan, kaftar
paçavra: əsgi parçası
ıslıq: fit
dağıtmaq: saçmaq
xətti-istiva: ekvator xətti
kǝlisǝ: kilsǝ
paqod: Uzaq Şǝrq ölkǝlǝrinǝ xas, bud-

dizm, hinduizm vǝ daosizm mǝbǝdlǝri,
paqoda

Ordunun dastanı
sǝh. 339. “Ağdǝniz” (yaxud Akdǝniz):

Türkiyǝdǝ Aralıq dǝnizinǝ verilǝn ad. 
sǝh. 340. “Taymis”: İngiltǝrǝdǝ, Lon-

don şǝhǝrinin mǝrkǝzindǝn keçǝn Tamis
(yaxud Temza) çayı nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Böyük Turan dühasını parladacaq
yeni dünya”: Qǝzetdǝ “dühasını” yerinǝ
“duasını” yazılmışdır. Şeirin 1915-ci ildǝ İs-
tanbulda kitabça şǝklindǝ çap edilǝn
variantında bu misra bizim düzǝltdiyimiz
kimidir. (Bax. Məhməd Əmin, Ordunun
dastanı”, Mǝtbǝeyi-Əhmǝd İhsan vǝ şürǝ-
kası, [İstanbul], 1331 [1915], sǝh. 37).

“Şu Osmanın sancağı ki...”: Osmanlı
imperiyasının banisi I Osman nəzərdə tu-
tulur. 

“Fǝqǝt yarın onun hüma qanadının
kölgǝlǝri”: Qǝzetdǝ “hüma” yerinǝ “hǝ-
man” yazılmışdır. Şeirin 1915-ci ildǝ İstan-
bulda kitabça şǝklindǝ çap edilǝn va-
riantında bu misra bizim düzǝltdiyimiz
kimidir. (Bax. Məhməd Əmin, Ordunun
dastanı”, Mǝtbǝeyi-Əhmǝd İhsan vǝ şürǝ-
kası, [İstanbul], 1331 [1915], sǝh. 37).

“Bu talesiz ellǝrdǝ dǝ hürr millǝtlǝr
yaşayacaq”: Qǝzetdǝ “hürr millǝtlǝr” ye-
rinǝ “hörmǝtlǝr” yazılmışdır. Şeirin 1915-
ci ildǝ İstanbulda kitabça şǝklindǝ çap
edilǝn variantında bu misra bizim düzǝlt-
diyimiz kimidir. (Bax. Məhməd Əmin, Or-
dunun dastanı”, Mǝtbǝeyi-Əhmǝd İhsan
vǝ şürǝkası, [İstanbul], 1331 [1915], sǝh.
38).

Ruşǝn Əşrǝf bǝy
sǝh. 341. “...mǝrd xanların mǝrd ru-

hu”: Burada Gǝncǝ xanı Cavad xan nǝzǝr-
dǝ tutulmuşdur.

sǝh. 342. “Nǝdim”: XVIII ǝsr türk şa-
irlǝrindǝn Əhmǝd Nǝdim.

“Nǝfi”: XVII ǝsr türk şairlǝrindǝn Ömǝr

349



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

350

Nǝfi.
“Kamal”: XIX ǝsr türk şairlǝrindǝn Na-

miq Kamal.  
“Milli ədǝbiyyat” cǝrǝyanı: Türkiyǝdǝ

xüsusilǝ 1910-1923-cü illǝrdǝ özünü gös-
tǝrǝn vǝ ǝdǝbiyyatda milliyyǝtçiliyi ön
plana çıxaran cǝrǝyan. 

“Qızıl Alma” [Kızılelma]: Türk şairi Ziya
Gökalpın 1914-cü ildǝ çap edilǝn kitabının
adıdır. 

“Altun dastan”: Türk şairi Ziya Gökal-
pın Turan fikrini ǝlǝ aldığı mǝşhur şeiri. 

“Emin bǝy”: Türk şairi Məhməd Əmin
Yurdaqul.  

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

Ərzaq
sǝh. 344. “Oruc”: Bu imza Oruc Oru-

cova mǝxsusdur. 

Nǝzarǝtlǝrdǝ
sǝh. 344. “...Alazan nǝhrindǝ Ma-

qalins mǝ’bǝri...”: Qǝzetin rus dilindǝ olan
versiyasında bu xǝbǝrdǝ “Магалинский
паром через реку Алазан” deyilir (bax.
“Азербайджан”, N-16, 23 oktyabr 1918).
Azǝrbaycan versiyasındakı “Maqalins mǝ’-
bǝri” ifadǝsinin ruscadan mexaniki surǝt-
dǝ tǝrcümǝ edildiyi anlaşılır. Çox güman
ki, hal-hazırda Zaqatala rayonu ǝrazisindǝ,
Gürcüstan sǝrhǝdi yaxınlığında yerlǝşǝn
Muğanlı kǝndi nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

“Mazım çayında”: Qǝzetdǝ sǝhvǝn
“Mazıl çayında” kimi getmişdir. 

“Lacadaq”: Gürcüstanın Laqodexi ra-
yonu nǝzǝrdǝ tutulur. 

Bakı xəbərləri: 
İrandan gəlmiş paraxod

səh. 346. “...bunlar Bakı faciəsindən
sonra İranda yaşayırmışlar.”: “Bakı hadi-

sələri” deyərkən, Azərbaycanlılara qarşı
Mart soyqırımı nəzərdə tutulur. 
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ELANİ-RƏSMİ

Bilümum [ümumiyyǝtlǝ] Bakı və ət-
rafı əhalisinə:

1. Qadın və erkək, böyük və kiçik,
hər hansı milliyyət, din, sinif və təbəə-
dən olursa olsun, Bakı və həvalisi [ǝt-
rafı] sakini bilcümlə əhali: kəndi ev və
məhəllələri heyəti-idarə və ixtiyariy-
yəsindən [idarǝ vǝ ixtiyar heyǝtindǝn]
namlarına mühərrər [adlarına yazılmış],
isim, pədər [ata] ismi, məmləkət, mə-
həllə və soqaq [küçǝ], xanə nömrǝsi,
yaş, əşkal və əlaməti-fariqə [görünüş vǝ
fǝrqlǝndirici ǝlamǝt], sənət və ya mə-
muriyyət və sair xüsusati-mətlubəyi
[tǝlǝb olunan xüsusları] göstərən “hüviy-
yət [şǝxsiyyǝt] vərəqə”sindən birər də-
nə edinməyə [hərə bir ǝdǝd ǝldǝ etmǝ-
yǝ] məcburdurlar. 

2. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
çarşı, bazar, soqaq və evlərdə surəti-
məxsusədə [xüsusi surǝtdǝ] sıx-sıx yapı-
lacaq yoxlamalarda kəndi hüviyyət və-
rəqəsini ibraz [tǝqdim] edəmməyən

hər kəs cəza görəcək və şübhəli ədd
[hesab] edilərək daxili-məmləkətə [öl-
kǝnin içlǝrinǝ] sövq olunacaqlardır. 

3. Hüviyyət vərəqəsi olmayan şəx-
sin dəvairi-rəsmiyyəcə [rǝsmi qurum-
larda] heç bir işi görülməyəcəyi kimi,
bey’ü-şəra [alqı-satqı], əqdi-icar [kirayə
müqavilǝsi] və sairə kimi işlərdə hüqu-
qi-mədəniyyədən saqit [mǝdǝni hüquq-
ları ǝlindǝn alınmış] ədd ediləcək [sayıla-
caq] və hər hansı bir yerə səyahətində
kəndisinə heç bir surətlə səyahət və-
rəqəsi verilməyəcəkdir. 

4. Hüviyyət vərəqəsi olmayanları;
ev, mağaza, otel, yazıxana, ticarǝtxa-
na, fabrika və dəvairi-rəsmiyyəyə qə-
bul edənlər, şübhəli əşxası [şəxsləri]
hökumətin nəzəri-təftişindən saxlamış
ədd ədilərək və müxalifi-qanun hərə-
kətlərindən naşi [qanuna müxalif hǝrǝ-
kǝtlǝrinǝ görǝ] şədidən [şiddǝtli] cəza
görəcəklərdir. 

5. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
hüviyyət vərəqəsini ibraz edəmməyən
hər kəsi zabitə [asayiş keşikçilǝri] tövqif

Cümǝ, 25 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 22

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 18 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 25 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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və əxbara [hǝbs etmǝyǝ vǝ xǝbǝr vermǝ-
yǝ] məcburdur. 

6. İşbu əmr, tarixi-elanından etiba-
rən Bakıda müntəşir [nǝşr olunan] bil-
ümum qəzetələrcə bir həftə müddətlə
mütəmadiyyən nəşr olunacaqdır. 

Polis Müfəttişi-ümumisi
Bəhaəddin 

ELAN
BAKI ZİRAƏT VƏ DÖVLƏT ƏMLAKI

İDARƏSİNDƏN

Qusarçay, Xudat, Ləcət, Yalama və
Samur mövqiflǝri [stansiyaları], habelə
işbu mövqiflǝrǝ yavuq dövlət meşələ-
rində naməlum zəvata [şǝxslǝrǝ] məx-
sus olmaq üzrə külli miqdarda hazır-
lanmış odun mövcuddur. 

Odun sahiblərinə təklif olunur ki,
təşrini-saninin [noyabrın] 5-ǝ kimi bu
barədə məlumat versinlər. Məlumatı
təhrirən [yazılı surǝtdǝ] Bakı Ziraət İda-
rəsinə verməlidir. Məlumat ilə bəra-
bər oduna sahib olmağı isbat edəcək
vəsiqələr də pişnihad [tǝqdim] edil-
məlidir. 

Təşrini-saninin 5-ǝ kimi məlumat
verməyənlər mallarından məhrum ola-
caqlar. Odunlar xəzinə nəfinə [xeyrinǝ]
zəbt olunacaqdır. 

Azərbaycan Meşələri müdiri
vəzifəsini ifaya müvəzzəf [icra edǝn]:

Nəcəf bəy Vəzirov 
Bakü Ziraət İdarəsinin müvəqqəti

naziri vəzifəsini ifaya müvəzzəf:
Şpitalski

ELAN

1 - Əhali cürbəcür işlər üçün möv-
qe komandanlığına ərizə verməkdədir.
Bu ərizələrin çoxu yanlış və ǝskik ya-
zılıb, nöqsanı neçə yerlərdən sorub
aramağa məcbur olunur. Və ona görə
iş gec başa gəlir. Bundan sonra veri-
ləcək ərizələrin lazım olar ki, aydın və
sadə yazın ki, ərizə verən şəxsin işi geri
qalmasın.

Məsələn: Bəzi ərizələrdə bu cürə
lüğət [sözlǝr] yazılır: “Malım verilmir”
deyilir. Kim vermir, alan kimdir və  ha-
ralıdır heç bilmir. Lazımdır ki, ərizədə
kimdir, nerəlidir, göstərsin.

2 - Lazımdır ki, ərizə verən şəxs qol
çəkəndə aydın və sadə yazsın və hara-
da olur, kimdir, adresi lazımdır ki, açıq
və sadə yazılsın. 

3 - Bəzi ərizə verənlər bilmir ki, əri-
zəni nerəyə versin. Ərizə verən şəxs
lazımdır ki, qabaqca öyrənsin ki, bu
ərizəni nerəyə verməlidir. Bu ərizə
polismestrəmi, hökumətǝmi, Mərkəz
vəya mövqe komandanlıqlarınamı
aparılacaqdır, öyrənməlidir. 

Bakı Komandanı Mirliva

ELAN 
ƏRAZİ NAZİRLİYİ

Ərazi naziri müstədini [ǝrizǝçini]
qəbul edir şənbə və sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ
axşamı] günləri saat 12-dən 2-yə kimi.

Azərbaycan Meşələri naziri qəbul
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edir, hər gün saat 12-dən 2-yə kimi.
Bakı quberniya Ərazi və Dövlət

Əmlakı İdarəsi müdiri qəbul edir saat
12-dən 2-yə kimi.

Qəbul edilmək arzusunda olanlar
hər gün saat 10-dan 12-yə kimi növ-
bətçi məmura özlərini yazdırmalıdır-
lar: Ərazi Nəzarəti dəftərxanasında
hər gün saat 11-dən 1-ə kimi. Ərizə
qəbul olunub məlumat verilir. 

705   2-2

ELAN 

Sinni-mükəlləfiyyətə [mükǝllǝfiyyǝt
yaşına] daxil olmuş 1895, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900 təvəllüdündə bulu-
nan cavanlardan əksərisinin molla-
larda mövcud can dəftərlərində adları
yoxdur. Bu səbəblə, bu cavanlar da
əsgər düşmədim və yaxud da məni
çağırmadılar deyə şöbəyə müraciət
etməyirlər. On doqquzdan iyirmi dörd
yaşına qədər bütün cavanlar (gərək
çağırılsın və gərək çağırılmasın) təşri-
ni-əvvəlin [oktyabrın] nəhayətinə qə-
dər Əxzi-ǝsgər [hǝrbi qulluğa çağırış]
şöbəsinə müraciət edərək kəndini
qeyd etdirməyə məcburdurlar. Təşri-
ni-əvvəlin nəhayətinə qədər kəndiləri-
ni qeyd etdirməyən cavanların xaini-
vətən [vǝtǝn xaini] ədd [hesab] edilərək
haqlarında fǝrari müamiləsi tətbiq
ediləcəyi elan olunur. 

23-10-34
İslam Ordusu 

Əxzi-əsgər Rəyasəti

HÖKUMƏT QƏRARDADI

Bakı Dövlət Əmlak və Ziraət İdarə-
sinə 

Əmr Nömrə 33
16 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918 sǝnǝ 
İsgəndər Zülfüqarov cənabları 1918

sǝnǝ təşrini-əvvəlin 16-sından Bakı
quberniyası Dövlət Əmlakı və Ziraət
İdarəsinin müşiri [katibi] təyin edilir. 

Nömrə 34
20 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918 sǝnǝ
Sabiq Ziraət [Kənd Təsərrüfatı] Ko-

missarlığının 1918 sǝnǝdǝ əsgərliyə
çağırılıb, bu vaxtadək öz vəzifələrini
ifaya başlamayan, atidə mündəric
[aşağıda göstǝrilǝn] xidmətçilər qulluq-
larından kənar edilirlər:

Konsultant K. A. Kostenski, ağustos
13, 1918. 

Dəftərxana qulluqçusu A. D. Pona-
maryov, ağustos 5, 1918.

Xadim M. K. Knyazyuk, ağustos 1,
1918. 

Ərazi mühəndisi İ. M. Afanasyev,
ağustos 10, 1918. 

Şərab və Üzümçülük Komitəsinin
baş katibi K. N. Bǝzirganov, ağustos 4,
1918. 

Bakı uyezdi cənbindəki [nəzdində-
ki] ərazi acentəliyinin xidmətçiləri:

A. K. Palagin, ağustos 6, 1918; 
P. M. Kurmayev, ağustos 15, 1918.

Nömrə 35
20 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918
Sabiq Ziraət Komissarlığının atidə
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mündəric [aşağıda qeyd olunan] xidmət-
çiləri qulluqlarına qayıtmadıqlarından
naşi [qulluqlarına qayıtmadıqları üçün]
kənar edilirlər:

Əhaliyə bilavasitə müavinəti-fəl-
lahiyyə [aqronomik kömǝk] şöbəsinin
dairə fəllahları [aqronomları]: 

K. Q. Məlik-Şahnəzərov, 16 eylül
[sentyabr] 1918;

Q. M. Ağamalov, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Həman şöbə mǝşşağı [tǝlimatçısı]
M. X. Markaryan, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Ziraat və fəllahat [ǝkinçilik vǝ aqro-
nomluq] təsərrüfatı mǝşşağı [tǝlimatçı-
sı] D. İ. Arustamov, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Həman şöbə xadimi Rəcəbǝli Məş-
hədi Həmid oğlu, 25 eylül [sentyabr]
1918. 

Ərazi mühəndisliyi şöbəsi xadimi
[F. A.] Yeliseykin, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Müşirlər [katiblǝr, mirzǝlǝr]: 
Vartapetov, 16 eylül [sentyabr] 1918;
Belousov, 27 eylül [sentyabr] 1918. 

İdarə müdiri vəzifəsini müvəqqəti
ifaya müvəzzəf [müvǝqqǝti ifa edǝn]:

Şpitalski

Azərbaycan Maarif Nəzarətinin əmri
Nömrə 50
21 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918
Əbdülqafur Əfəndizadə Göyçay ali-

ibtiadi məktəbinin müəllimliyinə təyin
edilir. 

Nömrə 51
21 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918 
Tələbə Novruzova Şəki ali-ibtidai

məktəbindǝ işbu sənə təşrini-əvvəli-
nin [oktyabrının] birindən tədrisə izin
verilir.                                                                                                       

Xalq Maarif naziri: N. Yusifbəyov.

22 təşrini-əvvəl. Dərsaadət [İstan-
bul] Qərargahi-ümumisi [Ümumi Qǝrar-
gahı] əhvali-həvaiyə [hava şǝraitinǝ] [gö-
rǝ] müxabirati-teleqrafiyyəni [teleqraf
ǝlaqǝsini] mən etmiş [kǝsmiş] idi. Bütün
Osmanlı cəbhəsində sükun vardır. Al-
maniyanın Vilsona cavabi notası cümə
ertəsi göndərilmişdir. Bu nota mün-
dəricatının, düşmənlərin nǝ kimi şəra-
it dairəsində əqdi-mütarikə və müsa-
lihə  [atǝşkǝs vǝ sülh sazişi] edə biləcək-
lərini istizahdan [aydınlaşdırmaqdan]
ibarət olduğu məhafili-siyasiyyǝdə [si-
yasi dairǝlǝrdǝ] təmin olunur. Osmanlı
mətbuatı müməssilləri [nümayǝndǝlǝri]
tǝhǝssüsati-ümumiyyəni [ictimaiyyǝtin
duyğularını] idarə etmək üçün müttə-
hidən [birgǝ] nəşriyyatda bulunmağa
qərar vermişlərdir. Alman firqəsi Le-
histanda [Polşada] bulunan alman əs-
gərləri ilə məmurini-mülkiyyəsinin [mül-
ki mǝmurlarının] geri çağırılması üçün
hökumət nəzdində təşəbbüsatda bu-
lunmağa qərar vermişdir. Bitərəf məm-
ləkətlərdə dövr edən rəvayətə nəzə-
rən, Vilsonun müttəfiqləri müşariley-
hin [adı çǝkilǝn şǝxsin] on dört şəraiti
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mündəric [aşağıda qeyd olunan] xidmət-
çiləri qulluqlarına qayıtmadıqlarından
naşi [qulluqlarına qayıtmadıqları üçün]
kənar edilirlər:

Əhaliyə bilavasitə müavinəti-fəl-
lahiyyə [aqronomik kömǝk] şöbəsinin
dairə fəllahları [aqronomları]: 

K. Q. Məlik-Şahnəzərov, 16 eylül
[sentyabr] 1918;

Q. M. Ağamalov, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Həman şöbə mǝşşağı [tǝlimatçısı]
M. X. Markaryan, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Ziraat və fəllahat [ǝkinçilik vǝ aqro-
nomluq] təsərrüfatı mǝşşağı [tǝlimatçı-
sı] D. İ. Arustamov, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Həman şöbə xadimi Rəcəbǝli Məş-
hədi Həmid oğlu, 25 eylül [sentyabr]
1918. 

Ərazi mühəndisliyi şöbəsi xadimi
[F. A.] Yeliseykin, 16 eylül [sentyabr]
1918. 

Müşirlər [katiblǝr, mirzǝlǝr]: 
Vartapetov, 16 eylül [sentyabr] 1918;
Belousov, 27 eylül [sentyabr] 1918. 

İdarə müdiri vəzifəsini müvəqqəti
ifaya müvəzzəf [müvǝqqǝti ifa edǝn]:

Şpitalski

Azərbaycan Maarif Nəzarətinin əmri
Nömrə 50
21 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918
Əbdülqafur Əfəndizadə Göyçay ali-

ibtiadi məktəbinin müəllimliyinə təyin
edilir. 

Nömrə 51
21 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918 
Tələbə Novruzova Şəki ali-ibtidai

məktəbindǝ işbu sənə təşrini-əvvəli-
nin [oktyabrının] birindən tədrisə izin
verilir.                                                                                                       

Xalq Maarif naziri: N. Yusifbəyov.

22 təşrini-əvvəl. Dərsaadət [İstan-
bul] Qərargahi-ümumisi [Ümumi Qǝrar-
gahı] əhvali-həvaiyə [hava şǝraitinǝ] [gö-
rǝ] müxabirati-teleqrafiyyəni [teleqraf
ǝlaqǝsini] mən etmiş [kǝsmiş] idi. Bütün
Osmanlı cəbhəsində sükun vardır. Al-
maniyanın Vilsona cavabi notası cümə
ertəsi göndərilmişdir. Bu nota mün-
dəricatının, düşmənlərin nǝ kimi şəra-
it dairəsində əqdi-mütarikə və müsa-
lihə  [atǝşkǝs vǝ sülh sazişi] edə biləcək-
lərini istizahdan [aydınlaşdırmaqdan]
ibarət olduğu məhafili-siyasiyyǝdə [si-
yasi dairǝlǝrdǝ] təmin olunur. Osmanlı
mətbuatı müməssilləri [nümayǝndǝlǝri]
tǝhǝssüsati-ümumiyyəni [ictimaiyyǝtin
duyğularını] idarə etmək üçün müttə-
hidən [birgǝ] nəşriyyatda bulunmağa
qərar vermişlərdir. Alman firqəsi Le-
histanda [Polşada] bulunan alman əs-
gərləri ilə məmurini-mülkiyyəsinin [mül-
ki mǝmurlarının] geri çağırılması üçün
hökumət nəzdində təşəbbüsatda bu-
lunmağa qərar vermişdir. Bitərəf məm-
ləkətlərdə dövr edən rəvayətə nəzə-
rən, Vilsonun müttəfiqləri müşariley-
hin [adı çǝkilǝn şǝxsin] on dört şəraiti
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[şǝrti] daxilində Düvəli-Mərkəziyyə
[Mǝrkǝzi Dövlǝtlǝr] ilə əqdi-mütarikə
etmədikləri [atǝşkǝs sazişi bağlamadıq-
ları] təqdirdə, Amerika münfərid [tǝk
başına] bir sülh əqd edərək Fransada
bulunan qitəatını [hissəlǝrini] geri çə-
kəcəkdir. İrlandiyalılar Komitəsi Vil-
sona göndərdikləri konfransında bir
taqım mǝtalib [mǝtlǝblǝr] dǝrmiyanına
[ifadǝ etmǝyǝ] səlahiyyətdar [sǝlahiyyǝt
sahibi] bulunan irlandiyalılara da təş-
milini [şamil edilmǝsini] tələb etmişdir.

SÜLH ƏTRAFINDA

Vilsonun cavabi notası Berlində
məlum olmadan əvvəl, Müttəfiq Şura
sülh və müharibə məsələlərinin həll
edilməsi ixtiyarını camaat [xalq] nüma-
yəndəliyinə vermək qəsdi ilə məşrutǝ
[konsitusiya] qanunları on birinci mad-
dəsinin əvəz edilməsi haqqında Reyxs-
taqa bir layihə təqdim etmişdir. Fir-
qələrdən bir çoxları hökumət tərəfin-
dən qəbul edilmiş bir məramnamə
hazırlamışlar. Bu məramnamə üzərinə
hərbi hökumət mülkiyyə işlərinə tabe
olub, hərbi ixtiyaratın [yüksǝk çinli
hǝrbçilǝrin] siyasətə nüfuzu olmamalı-
dır. 

Şimdiyə qədər Vilsonun notası Vil-
sonun sülh mütǝşǝbbisi [tǝşǝbbüskarı]
olduğu barəsində Almaniyaya ümid
vermir. Müşahidə olunduğuna görə,
Vilsonun öz müttəfiqləri ilə müzakirəsi
davam edib, nəticələri təzə notada
xəbər veriləcəyi zənn olunmaqdadır.

Notanın təxirə uğramasına görə fran-
sız və ingilis mətbuatı sülhi-ümuminin
[ümumi sülhün] tezliklə baş tutma-
yacağını yazmaqdadırlar. Buna binaən
[buna görǝ] sülh arzusunda olanlar öz
arzularında çox da uzağa getməmə-
lidirlər. Almaniya əhalisi bu vaxtadək
görünməmiş bir dərəcədə sülhə rağib-
dirlər [rǝğbǝt göstǝrirlǝr]. Fəqət düş-
mən tərəf Almaniya millətinin axırıncı
dəhşətli mübarizədən xilas olmasına
riza göstərməzsə [razılıq vermǝzsǝ], Al-
maniya camaatı əhvalının [ǝhvali-ruhiy-
yǝsinin] dəyişməsi ehtimalı vardır. Bu
mübarizənin indiki, yaxud qeyri bir
hökumət dövründə vaqe olacağı iki
böyük amalın vücuda gəlməsi üçün
şiddətli bir zərbə ilə nəticəpəzir ola
bilər [nǝticǝlǝnǝ bilǝr] ki, bunlar da
düşmənlərin inandırdığına görə labü-
dən [labüd, mütlǝq] müharibə nəticəsi
olaraq Almaniyanın və Camaat İtti-
faqının [Millǝtlǝr İttifaqının] demokratik
əsasına mübəddəl olması [dǝyişdiril-
mǝsi] ilə xitampəzir olacaqdır [sona
çatacaqdır]. Sülh arzusunun müvəffə-
qiyyətsizliyi xalq hökumətinə yabançı
və bərəks [zidd] olan sabiqki hökumə-
tin bərpa edilməsinə bais olacaqdır. 

Teodor Volf “Berliner taqeblatt”
qəzetəsində yazdığı baş məqaləsində
Vilsonun cavabi notası haqqında deyir
ki: “İndiyə qədər Vilson həmişə öz
təhriri [yazılı] və şifahi müraciətnamə-
lərində Almaniya millətini, millətpə-
rəstlik müharibəsi ruhu ilə ruhlanmış
və ya Almaniya millətinin taleyini həll
etməkdə olan millətlərdən əfzəl [üs-
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tün] tutmuşdur. Eyni zamanda Vilson
Almaniyada olan əski tərzi-idarənin
[idarǝ üsulunun] ibarət olduğu hər bir
şeyə dəfələrlə öz narazılığını və höc-
cətsizliyini [etirazını] ibraz ilə [göstǝr-
mǝklǝ] alman millətinə olan məhəb-
bətini bəyan etmişdir. Hərgah biz Vil-
sonun millətləri barışdırmaq və on-
ların məhəbbətli ittifaq əqd etmələri
arzusuna çalışdığının həqiqətdən iba-
rət olmasına inanarsaq, o vaxt Vilso-
nun bu sözləri öz qalibiyyətini və qüv-
vətini büruzə verən ruhda söylənilmə-
məlidir. Təərrüz [hücum] və təcavüzə
istinad edib danışan siyasi fəaliyyunun
[siyasǝtçilǝrin] dili ilə ədalətli sülhə çat-
maq çox müşküldür.” 

“Frankfurt qəzetəsi” Vilsonun Al-
maniya notasına verdiyi cavabı haq-
qında yazır ki: “Vilsonun birinci və
ikinci cavabi notalarının məzmunu və
ruhu arasında böyük fərq var. Vilso-
nun sual misalında olan birinci notası
və Almaniyanın şu notaya olan etirazı
bir neçə həftədən sonra müharibənin
həqiqətdə dayandırılıb və sülh mü-
zakirələri başlanmasına ümid verdiyi
halda, Amerikanın təzə notası sayə-
sində bu ümid xeyli uzağa atılıb, hal-
hazırda tezliklə sülh və ya mütarikə
[atǝşkǝs] başlanmasını şübhə altında
buraxdı. Vilsonun Almaniya ordusunu
vəhşi və zülümkar adlandırmasına gəl-
dikdə, etiraz edilməlidir ki, zülüm-
karlığa ancaq mütarikə ilə bir nəhayət
vermək mümkündür. Ümumiyyətlə,
Almaniya hökuməti Vilsonun almanlar
haqqındakı bu sözünü etirazsız qəbul

edə bilməzdi. Bundan əlavə aşikardır
ki, zülümkarlıqda müttəhim olanların
təqsirləri mühəqqəq [tǝsdiqlǝnmiş]
olarsa, onların cəzalanmasında alman
hökuməti mütərəddid [qǝrarsız] qal-
maz.” 

ALMANİYA 
İCTİMAİYYUNI-AMİYYUNUNUN

[SOSİAL-DEMOKRATLARININ]
ŞƏRTNAMƏSI

Əksəriyyət  firqəsinin və Reyxstaq
fraksiyasının Baş komissionu eylülün
[sentyabrın] 23-ündə Reyxstaqda ic-
tima [toplantı] yapmışdır.

Əhvali-siyasiyyə barəsində Şeyde-
man bir məruzə oxumuşdur. Şeyde-
manın uzun-uzadı müzakirəyə səbəb
olmuş məruzəsi nəticəsində müştərək
iclas qət etmişdir ki, yeni təşəkkül
edəcək hökumətə arxadaşların vüru-
du [daxil olması] bərvəchi-ati [aşağıdakı]
şərait [şǝrtlǝr] üzrə təsvib [tǝsdiq] edil-
sin:

1. Ümumi tərk-silah və bütün mə-
sailin [məsələlərin] sülh üzrə həll edil-
məsi əsasları üzərinə Millətlər İttifa-
qına daxil olmaq xüsusunda 19 tǝm-
muz [iyul] 1918-də Reyxstaq tərəfin-
dən verilmiş olan qətnamənin qəbulu.

2. Belçikanın təcdidi [bǝrpası], təz-
minati-hərbiyyə [hǝrbi tǝzminat] haq-
qında etilaf [razılıq] və Serbiya və
Qaradağın təcdidləri [bǝrpaları].

3. Brest və Bükreş [Buxarest] sülh
müqavilələri ümumi sülh əqdinə [mü-
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qavilǝsinǝ] zidd ola bilməzlər. İşğal edil-
miş nahiyələrdə tǝcili surətdə və miri
idarələr [dövlǝt idarǝlǝri] təsis edilir.
Sülh əqdindən sonra işğal edilmiş yer-
lər qaytarılacaqdırlar. O yerlərdə yaşa-
yan füqəra [kasıb] əhali arasında təşki-
lat yapılacaqdır.

4. Elzas-Loren [Elzas-Lotaringiya]
muxtariyyəti: Almaniya müttəfiqlərin-
dən ötrü ümumi, gizli, müstəqimi
[birbaşa] və müsavi [bǝrabǝr] intixab
[seçki] ixtiyarı; Əyan Kamerasının Baş
Komitəsi müşavirəsi təcili surətdə mü-
savi intixab ixtiyarını qəbul etməzsə,
Prussiya Landtaqı buraxılacaqdır.

5. İmperiya idarəsinin birliyi, məs-
uliyyətsiz nüfuzların rəddi, Parlaman
əksəriyyəti və yaxud firqə əksəriy-
yətinin siyasətini təsvib [tǝsdiq] edəcək
nümayəndələrin dəvəti; İmperiya məş-
rutǝ [konstitusiya] qanununun 9-uncu
fəslinin ləğvi. Padişah ilə hərbiyyə
idarəsinin məlumatı elan edilmədən
imperiya kançlerinə [kanslerinǝ] təq-
dim edilməlidir. 

6. Hürriyyəti-ictima və mətbuatı
[toplaşma vǝ mǝtbuat azadlığını] təhdid
edən [mǝhdudlaşdıran] qəvaninin [qa-
nunların] təcili surətdə ləğvi; sansür
[senzura] hǝrbi əhəmiyyəti haiz [hǝrbi
cǝhǝtdǝn ǝhǝmiyyǝt daşıyan] məsələlər-
dən ötrü qala biləcəkdir. Hərbi məsə-
lə, qoşun hərəkatı, ləvazimati-hərbiyyə
hazırlığı. İdareyi-örfiyyeyi-əsgəriyyəyə
məbni [hərbi rejimdən qaynaqlanan]
tədabirdən [tədbirlərdən] ötrü siyasi
nəzarət təyini. Siyasi məsələlərə mü-
daxilə edən hərbi müəssisələrin ləğvi. 

Çocuq şeirləri:
Həsən dayı 

Həsən dayı çapasını
Tarlalarda unudardı,
Çanağında lapasını
Çapqın rüzgar soyudardı.
Həsən dayı qoşammazdı,
Dizlərində dərman azdı.
Çocuqlar da pǝk haylazdı,
Sataşmadan durammazdı.
Həsən dayı ağ saqqallı
Bir dədəydi, beli şallı.
Sözü dadlı, çalışqandı.
Günəşlərdə üzü yandı.
Gəldi çatdı sisli günlər,
Bağ-bağçanın rəngi soldu.
Keçdi getdi sıcaq dünlər,
Həsən dayı xǝstǝ oldu…
Pəncərənin ta dibində
Afacanlar bağırırdı: 
– Yatma, Həsən dayı, ində!
Qapı, divar hǝp sağırdı. 
Həsən dayı qulübədə
Allahına can vermədə.
Hacı nənə ağlıyordu, 
Qara yazma bağlıyordu. 
Afacanlar alay sandı, 
Qəhqəhələr havalandı: 
- Şaqa etmə, Həsən dayı,
Kim sürəcək bu tarlayı? 
İmam, muxtar, köylü gəldi, 
Hıçqırıqlar ürǝk dəldi. 
Oxudular “Əlhǝmd”, “Yasin”, 
Hǝp dedilər: - Amin, amin! 
Həsən dayı torpaq oldu... 
Qoyun, quzu, keçi, oğlaq
“Mǝ, mǝ” deyə ağlayaraq
Mǝzarından otlar yoldu.

Ruşǝn Əşrǝf
İstanbul, 1917
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TƏHLÜKƏ QARŞISINDA 

Qarabağın son günləri

(Keçǝn nömrǝlǝrin axırı)
Axır günlər şəhər bir hala gəlmişdi

ki, hər dəqiqə dava, yaxud iğtişaş göz-
lənirdi. Zira əhalinin yüzdə doxsan qis-
mi aclıq çəkirdi. Ac əhalinin bir qismi
“dava düşsə bəlkə yollar açılar” deyə
erməni ilə dalaşmaq lüzumunu mey-
dana atır, bir qismi isə “dövlətlilər an-
barlara doldurub bizi ac buraxırlar”
deyə dövlətlilərin evlərini axtarmağı
lazım görürdü. Hər iki tədbir şübhəsiz
ki, bir çox qan axıdılmasına bais ola-
caqdı. İş bir dərəcəyə gəlmişdi ki, hət-
ta Ağdama əsgər gəldi deyildikdə, heç
kəs artıq inanmayırdı. Zira ümidləri kə-
silmişdi.

Ultimatum
Şəhər bu halda ikən, İsmayıl Haqqı

bəy həzrətləri bir məktub yazaraq, er-
mənilərdən Ağdama nümayəndə gön-
dərmələrini tələb etdilər. Beş nüma-
yəndə getdi. Ertəsi gün nümayən-
dələrdən ikisi şəhərə qayıdaraq xəbər
gətirdilər ki, erməni heyətindən üç
nəfəri Ağdamda saxladılar. Bizləri isə
şəhərə göndərərək bilatəxir [tǝcili
olaraq] ermənilərin təslimiyyətini tələb
etdilər. Şuşa komandanına da bu məz-
munda bir məktub göndərilmişdi. Bu
məsələnin həlli üçün ermənilər yeni-
dən qurultay dəvət edərək, bir çox gu-
rultulu iclasları oldu. Beş gün cavab
verə bilmədilər. 

Şəhər türkləri ultimatumu eşidə-
rək ənqərib [tezliklǝ] şəhərimizə qoşun
gələcəyinə qənaət hasil etdilər və mü-
zəffər ordunu layiqincə istiqbal etmək
[qarşılamaq] tədbirləri görməyə başla-
dılar. 

Əvvəl şəhərin hasarı yanında, o
yerdə ki, şəhərə birinci qədəm qoyu-
lacaqdır, bir alaqapı bəzədilər. Sonra
Şahlıq körpü, Bazarbaşının ağzı, Ba-
zarbaşından meydana gedən yolda,
bazarın ağzında, Cəfərqulu Xan küçəsi
başında, qaimməqamlıq idarəsi qaba-
ğında, meydanın girəcəyində və məs-
cidi-came qabağında birər alaqapı bə-
zəndi. Bundan əlavə şəhərin ziyalı xa-
nımları tələbə və mütəəllimlərin [şa-
girdlǝrin] köməyi ilə ayrıca bir alaqapı
bəzəyərək başında kardon üzərində
böyük xətlə: 

“Bir gün gələcək şəmsi-həqiqət doğacaqdır, 
Şərqin bu əsir validəsi hürr olacaqdır”

yazılı böyük bir lövhə asdılar. Bǝ’dəhu
[ondan sonra] bütün bazar Türk bayrağı,
xalı, gəbə, şal, cecim və göyərti ilə
[yaşıllıqlarla] bir dərəcə bəzəndi ki, əs-
gərlərin keçəcəyi küçələrdə bilmərrə
ev, dükan və sairǝ görülməzdi. Şəhər
öylǝ bir təntənəli mənzərə almışdı ki,
aclar aclığını unudaraq, bilaixtiyar şad
olurlardı. Hər gün Bazarbaşında mu-
siqi çalır, xanəndələr, sazəndələr ev-
lərdə, balkonlarda oxuyub çalırlar.
Şəhərdə bayramdır. 

Ama hələ ermənilərdən bir cavab
çıxmamışdır. Fəqət gecələr, çox vaxt
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saat on ikidən sonra erməni mötə-
bəranı [mötǝbǝrlǝri] komandan hüzu-
runa gəlirlər. Orasını camaat bir fali-
nik [yaxşı ǝlamǝt, xeyir xǝbǝr] ədd [he-
sab] edir. 

Nəhayət, 5-inci gün axşam saat 9-
da Beynəlmiləl Komitənin erməni nü-
mayəndələri gələrək, erməni qurulta-
yında məsələlərin müsbət surətdə həll
edildiyini xəbər verdilər. 

İndi hər kəsə məlumdur ki, ermə-
nilər təslim olurlar. Nəhayət, altıncı
gün Ağdamda saxlanmış olan erməni
nümayəndələri şəhərə gəldilər. Mə-
lum oldu ki, bunlara ultimatum veri-
lərək ermənilərin 24 saat zərfində təs-
lim olmaları tələb edilmişdir. Həman
gün ermənilərdən bir neçə kişi Şuşa
komandanının hüzuruna bir dǝnə əldə
qayırılmış top, bir pulemyot və 80 tü-
fəng gətirərək Azərbaycan Hökumə-
tinə təslim və tabe olduqlarını elan
etdilər. O biri gün səhər tezdən Ağ-
dama dəxi nümayəndələri gedərək bu
xüsusu İsmayıl Haqqı bəy və Cəmil Ca-
hid bəy həzrətlərinə dəxi xəbər ver-
dilər. 

Bu gündən etibarən ermənilər dəxi
öz hissələrini təzyin edərək [bǝzǝyǝrǝk]
Yuxarı meydanda, Qazançı kilsəsi qa-
bağında, şəhərin girəcəyində birər ala-
qapı qayırdılar. Bir alaqapı da Beynəl-
miləl Komitə qabağında qayırılmışdı. 

Mərasimi-istiqbal [qarşılama mǝrasi-
mi] işlərinin tərtib və məxaricini [xǝr-
cini] Müdafiyeyi-Milliyyə [Milli Müdafiǝ]
Komitəsi öz öhdəsinə qəbul etmişdi.
Əsgərlərin şəhərə vürudundan [gǝli-

şindǝn] bir gün əvvəl camaat Göv-
hərağa məscidinə yığılaraq, zabitlərə
və əsgərlərə sərf olunmaq üçün
Müdafiyeyi-Milliyyə Komitəsi nəfinə
[xeyrinǝ] bir qədər para toplamaq mə-
sələsini qaldırdılar. Filməclis [mǝclisdǝ]
iyirmi min manata qədər nəğd pul
toplandı. Bundan əlavə bəylərdən bir
nəfəri bir günün xərcini tamamilə öz
öhdəsinə aldı. Bir cavan, lazım olan
miqdarda qənd və çay verməyi
dəröhdə etdi [öhdǝsinǝ götürdü]. Bir
tacir iki pud hazır çörək vəd etdi. Bun-
lardan başqa yenə külli miqdarda
qənd, çay, qəhvə, çörək və sair verildi. 

İki gün aradan keçdi. Ordu şəhərə
yaxlaşdı. Ordunun böylǝ təxirlə gəl-
məsinin səbəbi bu oldu ki, Ağdamla
Əsgəran arasındakı dağlar damǝnə-
sində [dağların ǝtǝyindǝ] bulunan er-
məni köyləri bilamüqavimət [müqavi-
mǝtsiz] təslim olmayıb, əsgərlərə güllə
atırdılar. Binaileyh Xoramord, Xana-
bad, Daşbaş, Aranzəmin, Kenik, Ağ-
bulaq, Qarakənd və sairləri qabağında
müsadimə [çarpışma] vaqe olmuşdur. 

Xaçın çayı boğazındakı kəndlər dəxi
dava etdilər. Burada Ağdamdan yığıl-
mış əsgərlər böyük rəşadət göstərmiş-
lərdi. 

Əsgərlərin şəhərə vürudu
İki-üç gün məzkur [adı çǝkilǝn] kən-

di tərk-silaha məşğul olduqdan sonra
nəhayət, məhərrəmin əvvəli səhər
saat 10-da Türk Ordusu şəhərə varid
oldu. 

Şəhərdən 30 nəfər qara çərkəz
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libaslı süvari cavan Ağa körpüsünədək
fəxri qaraqol sifəti ilə əsgərin istiqba-
lına çıxmışdı. Şəhərin girəcəyində baş-
dan məhəlli [yerli] könüllü əsgərlər;
qabaqlarında türk mütəəllimləri [şa-
girdlǝri] musiqi dəstəsi; birinci alaqapı
qabağında bir tərəfdən əsgərlərin ya-
nında ruhanilər, o biri tərəfdən Bey-
nəlmiləl Komitə nümayəndələri, əldə
şəhərin anaxtarı [açarı]; içəri tərəfdən
sağda şəhər mötəbəranı əldə duz və
çörək; solda tələbələr ittifaqı əldə
bayraq və xanımlar əllərində çiçək
dəmətləri; bunların dallarınca ümum
tələbə və mütəəllimlər durmuşlardı.
Türklər şəhərə varid olduqda, ermə-
nilər dəxi bir musiqi dəstəsi, on beşə
qədər bayraq ilə üç yüzədək nüma-
yəndə göndərmişlərdi. Bunlar dəxi is-
tiqbal mərasimində bir tərəfdə dur-
muşlardı. 

Səhər saat onda qoşunlar şəhərə
varid olaraq, birinci sırada süvarilər,
sonra topçular, mitralyozçular, daha
sonra həman Qaladərəsi qəhrəmanı
Sultan bəy və İldırım bəy Qarabağ
atlıları ilə gəldilər. Müsəlman xanım-
ları komandan həzrətlərinə qırmızı
məxməl [mǝxmǝr] üzərində mirvaridlə
tikilmiş bir ünvan təqdim etdilər. Əs-
gərlər şəhərə girdikdən sonra Cəmil
Cahid bəy həzrətləri camaata xitabən
bir nitq irad edərək [söylǝyǝrǝk] siya-
sətimizdə qan tökmək olmadığını, türk
və islam məmləkətlərində din, məz-
həb və milliyyət fərqi qoyulmadan
hamıya bir nəzərlə baxıldığını qeydlə
minbə’d [bundan sonra] hamının Azər-

baycana tabe olması və xülusi-qəlb ilǝ
[sǝmimi qǝlblǝ] təbəiyyət [tabeçilik] edib
də, sülh və müsalimətlə [ǝmin-aman-
lıqla] yaşayaraq, ümumi qüvvə ilə
məmləkətin abadlığına və tərəqqisinə
çalışması lüzumunu bəyan etdilər. 

Bǝ’dəhu [ondan sonra] zabitlər qa-
baqca hazırlanmış olan evlərdə yerlə-
şib, əsgərlər isə böyük qışlada, sabiq
kazak qışlasında və müvəqqət olaraq
qismən də realnı və seminariya mək-
təblərində yerləşdirildi.

Xəlil İbrahim

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Əmlak və Ərazi Nəzarəti tərəfindən
ərazi işlərinə lazımi surətdə aşina
adamlardan zeyldǝki [aşağıdakı] əşxas
[şəxslər] dəvət edilmişdir:

Sabiq Əmlak vəzirinin Qafqaziya
mürəxxəsinin [vǝkilinin] müavini Şema-
novski, fənni-ziraət [ǝkinçilik elmi]
mütəfənnini [mütǝxǝssisi] Medvedyev,
Tiflisdə Əmlak Bankası müdiri İq-
natyev, mühəndis Sokolov, mühəndis
Mirşǝrif Mirzǝyev və başqaları dəvət
edilmişdi. Onlardan ziraət mütəfən-
nini Lizqar ilə mühəndis Vinoqradov
gəlib öz vəzifələrinə başladılar.

Digərlərinin bu günlərdə gələcəyi
ilə Ərazi Nəzarəti cənbində [nǝzdindǝ]
xüsusi bir müşavirə məclisi düzəldik-
dən sonra Nəzarətin işləri nə yola
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gedəcəyi bəlli olacaqdır.
Oktyabrın 22-sində vaqe olan hö-

kumət iclasında Kür nǝhri boyunda
olan dövləti [dövlǝtǝ mǝxsus] balıq və-
təgələrinin icarəyə verilməsi və xüsusi
xərac təyin edilməsi qərara alınmışdır.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Neft Mədənçiləri Şurasının ümumi
iclası mədənlərdə xidmətçilər və
fəhlələr ilə sahibkarların münasibatını
[münasibǝtlǝrini] qaydaya salmaq üçün
nizamnamə layihələri hazırlayır. Bu qa-
nunlar sabiq müştərək müqaviləni
əvəz edib hökumət tərəfindən təsdiq
ediləcəkdir.

Oğruların tövqifi [hǝbsi]
21 təşrini-əvvəldə [oktyabrda] sa-

bah vaxtı Balaxanski və Şaxski cad-
dələrin küncündə duran Əbiş Əminul-
la oğlu nam inzibat əsgəri dört nəfər
şübhəli əşxasın [şəxsin] mal apardığını
gördükdə, bunları təqibə başlamışdır.
Əsgər bunların bir nəfərini bir yeşik
sabun ilə tutmağa müvəffəq olub, sai-
rələri isə qaçmışlar. İnzibat əsgəri güllə
atıb imdad istədikdə bir neçə nəfər
qeyri əsgərlər və xəfiyyə polis müdiri
Quliyev gəlir. Quliyev sabunun Bala-
xanski caddəsindəki darüleytamdan
[yetimxanadan] oğurlandığını bilib ora-
ya getdikdə, oğruların birini də bura-
daca tövqif edir. Sonra Çadrovı caddə-
də 141 nömrǝli evdə digər bir oğrunu

və 8 yeşik sabunu kəşf edir. Tutulanlar
məşhur oğrular Alxas Ramazan oğlu,
Bağır Abbasəli oğlu və  Heydǝr Ab-
basəli oğludur. Heydər Abbasəli oğlun-
dan çoxlu açar tapılmışdır.

Tutulanlar hamısı polis müfəttişinə
tapşırılıb divani-hərbə [hǝrbi mǝhkǝ-
mǝyǝ] veriləcəkdirlər.

Teleqrafçılar yoxdur
Dəmiryolunda gürcülərin vətənlə-

rinə qayıtmasından sonra və teleqraf-
çılar hǝyati şəraitinin müşküllüyündən
naşi [müşküllüyü sǝbǝbindǝn] dəmir-
yolu teleqrafında teleqrafçıların azlığı
müşahidə olunur. Teleqrafçıların azlı-
ğından teleqramaların azaldığı müşa-
hidə edilməkdədir. Teleqrafda işləmək
üçün yeni teleqrafçılar dəvət edilməsi
dəmiryol idarəsi tərəfindən tǝhti-
qərara alınmışdır [qǝrarlaşdırılmışdır]. 

- Hal-hazırda Mirzə Əsədullayev
cənablarının sədarətilə [sǝdrliyi altında]
Neft Mədənçiləri Şurasının iclasları
vaqe olur. Mədənçilər Şurasının sədr
və əza [üzv] seçməyə ixtiyarı olmadı-
ğından, Şura Ticarət və Sənaət [Sǝna-
ye] nazirinə müraciətlə sədr və 4 üzv
intixabına [seçmǝyǝ] ixtiyar istəmişdir.
Bu surətlə Əsədullayev cənabları nazir
tərəfindən təsdiq edilmiş müntəxǝb
[seçilmiş] sədr olur.

- Azərbaycan Hökuməti 18 təşrini-
əvvəl [oktyabr] iclasında qət etmişdir
ki hökumət xidmətçilərinin məvacibi
bu qərarla artırılsın:
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Bakıda xidmət edənlər üçün
Aldıqları məvacibə artırılır

Azərbaycan məmləkətinin qeyri
yerlərində xidmət edənlər üçün
Eylülün [sentyabrın] 1-indən indiki

məvaciblərinə artırılır

Dövlət Bankasında [Bankında]
Bu günlərdə hökumət tərəfindən

əmr verildikdən sonra Azərbaycan
Bankası fəaliyyətə başlayıb, qeyri-
məhdud surətdə vaxtsız və vaxtlı töv-
diat [ǝmanǝt] qəbul olunaraq, höku-
mət tərəfindən təmin ediləcəkdir.
Veriləcək faizlər bu qərar ilə olacaqdır:

Hələlik Azərbaycan Bankası sabiq
Dövlət Bankası qanunları üzərinə fəa-
liyyətdə bulunacaqdır.

- Bu ildəki taxıl məhsulatına bax-
mayaraq, çörək yenə baha qiymətə
satılıb, kasıb camaatın aclığına səbəb
olduğundan, hökumət bunu nəzərə
alaraq, bu yaxında çörəyin 2 manat 50
qəpiyə satılması üçün binagüzarlıqlar
[sǝrǝncamlar] edəcəkdir. 

- Hökumət Bankası müdiri xüsusi
səhmdarlar bankalarına əmr verib,
xaricə pul bəratı qəbulunun müvəqqə-
ti dayandırılmasını xahiş etmişdir. Lü-
zum görüldüyü təqdirdə, bu xüsusda
Maliyyə Nəzarətindən icazə almalıdır. 

- Bakı Birinci Realnı məktəbində
təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 26-sında sa-
at 9-da dərslərə şüru ediləcəkdir [baş-
lanacaqdır]. 

Ərzaq şöbəsinin kassa qaraqolları
[qarovulları]

Ərzaq şöbəsinin kassasını mühafi-
zə üçün iki nəfər qaraqol təyin edil-
mişdir. Məzkur [adı çǝkilǝn] qaraqollar
Ərzaq İdarəsindən donluq aldıqları
halda, silah və formanı polis idarə-
sindən alacaqları münasibətilə dün
Polis Müfəttişi-ümumisinə müraicətlə
Ərzaq İdarəsi üzvü xahiş etmiş ki,
məzkur qaraqolların silahları və rəsmi
libasları verilsin.

Mirzəağa Əliyev
Mart hadisəsində bolşeviklər ilə

davada yaralanandan sonra Rəştə ge-
dib Mirzə Kiçik xan ilə bərabər ingi-
lislər ilə dava edən məşhur artistimiz

Təşrini-əvvəlin 1-indən Artırılır

1 200 manata kimi alanlar 300 manat

2 200-dən 300-ə kimi ” ” 250 ” ”

3 300-dən 400-ə kimi ” ” 300 ” ”

4 400-dən 500-ə kimi ” ” 450 ” ”

5 500-dən 600-ə kimi ” ” 500 ” ”

6 600-dən ziyadə ” ” 550 ” ”

1 200 manat alanlar 200 manat

2 200-dən 300-ə kimi ” ” 225 ” ”

3 300-dən 400-ə kimi ” ” 250 ” ”

4 400-dən 500-ə kimi ” ” 275 ” ”

5 500-dən 600-ə kimi ” ” 300 ” ”

6 600-dən ziyadə ” ” 325 ” ”

Hesabati-cariyyə 
[cari hesablar]                       

3 faiz

Bir illik tövdiat 4 ” ”
5 illik tövdiat 5 ½ ” ”
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Mirzəağa Əliyev bu gün dört gündür
ki, Təbriz təriqi [yolu] ilə Bakıya övdət
etmişdir [qayıtmışdır].

LƏNKƏRANDAN YAZIRLAR

Lənkəran müsəlman əhalisinin halı
bu axır vaxtlarda çox müşkülləşmişdir.
Hamı ərzaq şeylǝrini onların əlindən
alıb bazarda azad alış-veriş etməyə
qoymurlar. Bu surətlə müsəlmanlar
qış üçün ərzaq toplamaq imkanından
məhrum olmuşlardır. Bu ilki taxıl və
meyvə məhsulunun çoxluğuna bax-
mayaraq, burada artıq dərəcə bahalıq
müşahidə olunur. Ərzağı Lənkərandan
Sarı cəzirəsinə [adasına] aparmışlar.
Bura əhalisi Şura hökumətinə tabe
olduğuna baxmayaraq, yenə soldatlar
tərəfindən döyülüb əzilməkdədirlər.
“Şübhələr” və yalançı xǝbǝrlǝr üzrə
bura fəhlələri və kəndlilər həbs edi-
lirlər. Məhbuslara verilən gündə bir
girvənkə çörək kifayət etmədiyindən,
bunların arasında naxoşluq zühur et-
mişdir. Məhbuslar bu vaxtadək nə sə-
bəbə həbs edilmələrini bilmǝyirlər.
Müsəlman kəndçilərinin fəhlə yoxlu-
ğundan naşi öz əkinlərini ələ gǝtir-
mǝyǝ qadir olmamasına baxmayaraq,
öz kəndlərindən və ailələrindən avara
düşmüşlər. Buradakı bir para qara fi-
kirli şəxslər mənfəəti-şǝxsiyyələrindən
[şǝxsi mǝnfǝǝtlǝrindǝn] ötrü qeyrilǝrini
pamal etməkdən [ǝzmǝkdǝn] çəkinmir-
lər. Biz Lənkəranlılar bu vaxtadək

qəzetǝ və ǝxbar [xǝbǝr] yoxluğundan
Bakının alınmasını bilmirdik. Əhali,
xüsusən ruslar, Bakıda kadetlərin bol-
şeviklərə qalib gəlib, şəhəri işğal et-
diklərini güman edirdilər. Bu növlǝ
bizim “başçı”larımızın fəaliyyəti sayə-
sində dünyadan bixəbər yaşayaraq,
tez bir zamanda Lənkəranın qəhrə-
man Türk Ordusu tərəfindən azad
edilməsinə ümidvar oluruz.

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Moskvadan Kiyevə verilən xəbərlə-
rə görə, Moskva həbsxanasında min-
lǝrlǝ sabiq zabitan [zabitlǝr] və ziyalılar
məhbusdurlar. Məhbusların halı artıq
dərəcədə fənadır; səhiyyə işləri və
yemək məsələsi dəhşətli bir hal kəsb
etmişdir. Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 31-
indən etibarən bunlar müştərəkən
[birgǝ] tətil elan etmişlǝr.

- Xalq Komissarları Şurası bütün ca-
hana xitabən bir müraciətnamə nəşr
etmişdir. İşbu müraciətnamədə Şura,
ingilis və firəngləri Volodarskinin və
Uritskinin qətlində, Lenin və Zinov-
yevin yaralanmasında, Şuranı dağıdıb
burjuaziya hökuməti təsis etmək, əra-
zini kəndçilərdən geri almaqda müttə-
him edir. Uritski əks-inqilab sui-niyyəti
kəşf etdiyi üçün qətl edilmiş, bununla
belə Müttǝfiqlǝr öz məqsədinə nail
ola bilməyib, sui-niyyətin üstü açıldı.
Şura Hökuməti ictimaiyyun [sosialist]
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sülhü tərəfdarıdır, fəqət səfarətin sui-
niyyət və qətllər ocağı olmasına razı
ola bilməyəcəkdir. 

Bütün cahana məlum olmalıdır ki,
İngiltərə-Fransa sərmayədarları Rusi-
ya füqərası [proletarları] miyanında
[arasında] özlərini ləkələndirmişlər. 

- Permdən alınan məlumata görə,
bura ticarət və sənaət [sǝnaye] dəvairi
[dairǝlǝri] başda sabiq Sinod Baş müd-
dəiyi-ümumisi Lvov olmaq üzrə, Məc-
lisi-Müǝssisan əleyhinə çıxmışlar. Bun-
lar hərbi mütləqiyyət tərəfdarıdırlar.
Sibiryalılar ilǝ samaralıların toqquş-
ması ehtimalından təşvişdədirlər.

- Petroqrad əhalisi, əksərən ziyalı-
lar və burjuaziyadan mürəkkəb olmaq
üzrə külliyyətli surətdə Almaniya
təbəiyyətinə [vǝtǝndaşlığına] keçirlər.
Almaniya təbəiyyətini qəbul etdikdən
sonra Petroqraddan çıxmaq müm-
kündür. 

- Kurskdan xəbər verirlər ki, toq-
quşmadan sonra latış ovçuları bütün
Qırmızı qvardiya qitəatını [hissəlǝrini]
cəbhəyə getməyə məcbur etmişdir.
Vaqonlara oturduqları vaxt bir çox
Qırmızı qoşun əfradı [fǝrdlǝri] tren
[qatar] altına atılmışlar, bir çoxları inti-
har, başqaları isə kəndlərə fərar et-
mişdir [qaçmışdır]. 

- Voloqdadan fərar etmiş Qırmızı
qoşun şəhəri bir neçə tərəfdən yandır-
mışdır.

- Balaşov şəhərində yaşayan bütün
zabitan [zabitlǝr] həbs edilmişdir.

- Kursk quberniyasında Füqəra
Müəllimləri İttifaqına daxil olmaq
istəməyən bir çox kənd müəllimləri
həbsə alınmışlar.

Kazanda
Kazandan bolşeviklər xəbər verir-

lər: “Ağ qvardiyalardan təxliyyə edil-
miş yerlərdə Şura müəssisələri düzəl-
məkdədir. Əhalinin füqəra sinfi arasın-
da təşkilat yapılır. Burjuaziya ümumən
gizlənmiş, bir çoxu fərar etmişdir.

Kəndçilər miyanında [arasında] qə-
ləyan [iğtişaş]

Kaluqa üzərinə yürüyən Qırmızı
qvardiya, Miralay Neverov komandası
altında müharibə edən kəndçiləri
məğlub etmişdir, Neverov əsir alınıb
teleqraf ağacından asılmışdır. 

Qorbaçov, Ponomaryov mövqiflə-
rində [stansiyalarında] Durnov və Bob-
rinskinin qitəatı [hissəlǝri] durur.

Korinskinin qitəatı, Bobrikinin ko-
mandası altındakı Qırmızı qoşunu ric-
ətə [geri çǝkilmǝyǝ] məcbur edərək,
Jdanka yanında topxananı almışdır.
Kəndçilər əsir düşmüş Qırmızı qoşun
əfradını [əsgərlərini] güllələyirlər. 

Oryol, Tula, Kaluqa şəhərlərində
aclıqdan naşi [aclıq sǝbǝbindǝn] kənd-
çilər miyanında [arasında] qələyan [iğti-
şaş] müşahidə olunur. Əhali nümayiş
yaparaq Qırmızı qoşuna mənsub nə-
fərləri [ǝsgǝrlǝri] qətl edirlər.
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Ukraynanın istiqlaliyyəti
Ukraynada müntəşir [yayımlanan]

“P. B.”yǝ mövsuq [mötǝbǝr] mənbə-
lərdən verilən xəbərlərə görə, Şimali
Amerika Cəmahiri-Müttəhidəsi [Birlǝş-
miş Ştatları] hökuməti rəsmi surətdə
Ukrayna istiqlaliyyətini təsdiq etməyə
razı olmuşdur.

Xarkovda ǝkmǝk [çörǝk] yoxluğu
Xarkovda ǝkmǝk yoxluğu fəna hal

kəsb etmişdir [pis hal almışdır]. Əhaliyə
verilən ¼ funta belə ǝkmǝk kifayət etmir.

Gürcüstandan ötrü taxıl
Tersk nahiyə ərzaq komitəsi tərə-

findən müqavilə əqdindən [bağlamaq-
dan] ötrü Tiflisə xüsusi bir komission
varid olmuşdur [gǝlmişdir]. Komission
üzvlərinin dediyinə görə, Tersk nahi-
yəsi Gürcüstana külli miqdarda un,
qarğıdalı və buğda verə bilər. Nüma-
yəndələrin məlumatına görə, bu ilki
məhsul çox gözəl imiş. On ildən zi-
yadədir ki, bu qədər taxıl olmamışdır.

Təxsisat [vǝsait ayrılması]
Erməni Milli Firqəsinin təşəbbüsü

ilə erməni sərvətdarları [varlıları] bir
müşavirə məclisi tərtib verərək, təb-
liğat icrası üçün yarım milyon manata
qədər pul bıraxmağı təhti-qərara al-
mışdır [qǝrarlaşdırmışdır].

BƏYANİ-TƏŞƏKKÜR 
[TƏŞƏKKÜR İFADƏSİ]

Dünkü [dünənki] gün Mürsəl paşa
həzrətləri biz xəstəganı [naxoşları] nə-

sibi-xatir etmək [xatirini almaq, könlünü
almaq] üzrə xəstəxananı təşrif buyur-
dular. Binaileyh [bu mǝqsǝdlǝ] xəstəga-
nın yegan-yegan [tǝk-tǝk, ayrı-ayrılıqda]
yanlarına gəlmək surəti ilə istifsari-
xətr etdilər [xǝtrimizi soruşdular] və bu
vəsilə ilə alicənab bir komandan oldu-
ğunu biz məcruh [yaralı] və züəfaya
[zǝiflǝrǝ] ibraz [nümayiş] etdilər. Üluvvi-
cənablarına [alicǝnablıqlarına] zəmimǝ
olmaq üzrə [ǝlavǝ olaraq] tütün və si-
qara ağızlığı və təsbeh hədiyyə etmək
surətilə bizləri təltif buyurdular. Kəndi-
lərinə bəyani-təşəkkür edir, bu kimi
madununa [rütbǝcǝ özündǝn aşağı olan-
lara] məhəbbət göstərən komandan-
ların təzyidi-ömürlərini [ömürlǝrini
uzatmasını] Xəllaqi-ləmyǝzəldən [Allah-
dan] ǝn-səmimülbal [sǝmimi-qǝlbdǝn]
təmənni eyləriz. 

Əhməd Xülusi       
Əbdülqadir oğlu Əhməd

Satılır
Kolyubakinski küçədə 34 nömrəli iki

mərtəbə ev və Mixaylovski küçədə hazır
maqazin. Almaq arzu edənlər; Mixaylovski
küçədə Biradərani-Məlikovların [Mǝlikov
qardaşlarının] mağazasına müraciət edə
bilərlər.  

219

Elan
Əhli-xibrələr [mütǝxǝssislǝr] tərəfindən

türkçə və rusca lisanlarında hər cürə əri-
zələr yazılır və tərcümələr yapılır. Adres:
Persidskaya küçə, nömrə 20.

223    3—1 
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Təcrübəli müəllimə
Nəzəri və elmi olaraq fransızca və al-

manca dərsləri verir və edadi məktəbləri
proqramınca bütün dərslərdən dövr yapır
[dǝrs proqramını başdan-sona qǝdǝr keçir] və
pansiona tələbə qəbul edir. 

Adres: Orlov soqağı, nömrə 37.

Axtarıram
İvan Davidoviç İnyaneşvili nam zöv-

cümü [ǝrimi]. Əşkalati-məxsusəsi [xüsusi
nişanǝlǝri]: ayaqyalın, başıaçıq, qara don
geymiş. Zövcümün yerini bilən zəvatdan
[şǝxslǝrdǝn] rica edirəm ki, işbu ünvana
müraciət buyursunlar: Vorontsovski cad-
də, nömrə 8. 

221

Türk dilində ərizə
Yazdırmaq xahişində olanlar hər gün

axşam saat 4-dən 6-ya qədər Starı Poçtovı
küçədə Rzayevin 57 nömrəli mənzilinə
müraciət edə bilərlər. Ərizə artıq savada
malik olan şəxs tərəfindən yazılır.

Arvad diş həkimi Moiseyeva-Levin
Olqinski caddədə ev nömrə 5, 3-üncü

mərtəbə, sağda. Telefon nömrə 06-23.
Dişlərə müalicə edir, çıxarır. Kauçuk və

qızıl üzərində sabiq Berlin şəhər müalicə-
xanasının müdiri nəzarəti altında süni diş-
lər qayırılır. 

Qəbul edir: səhər saat 9-dan 1-ə kimi;
axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

216 25-1

Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
qayrılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. 

Qəbul olunur 9-dan 2-yə və axşam 4-
dən 7-yə kimi. Vorontsovski küçə, 14
nömrǝli evdə, paradnı qapıdan.

215      25-3

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım 
Malakan bağının qarşısında Zeylidso-

nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
dişləri əhvən şəraitlə [münasib şərtlərlə]
tədavi və emal edilir. 

213

Diş müalicəxanası
S. M. İtkinin süni diş laboratoriyası 

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsulla
farfor və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalıq və daxili ünas əmrazını [qadın

xǝstǝliklǝrini] qəbul edir. Naxoşlar qəbul
olunur: səhər saat 9-dan birǝ və 5-dən 7-
yə qədər. 

Ünvan: Aziatski küçədə nömrə 153,
Bolşoy Morskoy və Krasnovodski küçələ-
rin arasında. Telefon: 50-67.

209       12-3

Diş həkimi Melçarski  
Torqovaya soqaqda Muxtarovun xanə-

sində nömrə 15. Dişlərə tədavi edir, dol-
durur, ağrısız ixrac edir. Gözəl altun və sa-
irə dişlər emal edir. Xəstələri qəbul edir:
sübh saat 9-2-yǝdək.

210      12-3
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Bǝhri-Xǝzǝr [Xǝzǝr Dǝnizi] İttifaqı 
İstehlak Cəmiyyəti 

“Kooperasiya” İdarəsi
Bununla hamı kooperativ cəmiyyətlə-

rinə təklif edir ki, hal-hazıra qədər davam
etməkdə olan dükanları və şöbələri haq-
qında üç günə kimi Kopperativ İttifaqı
idarəsinə məlumat versinlər.

Göstərilən müddətə qədər hansı bir
cəmiyyət tərəfindən lazım gələn məlumat
verilmədiyi əsnada, kooperativ ittifaqı
həmən cəmiyyəti təsviyə [lǝğv] edilmiş və
öz fəaliyyətini dayandırmış hesab edəcək-
dir.  

222

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbǝyli                  
Şəfi bəy Rüstəmbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Elan
sǝh. 353. “23-10-34”: Qǝzetdǝ bu ta-

rix sǝhvǝn “23-10-24” kimi getmişdir. Bu-
rada il, rumi tarixlǝ gostǝrilmişdir (1334-
cü il). Miladi tarixlǝ 23 oktyabr 1918-ci ilǝ
uyğundur.

(Adsız mətn)
sǝh. 355. “İrlandiyalılar Komitəsi Vil-

sona göndərdikləri konfransında bir taqım
mǝtalib [mǝtlǝblǝr] dǝrmiyanına [ifadǝ et-
mǝyǝ] səlahiyyətdar [sǝlahiyyǝt sahibi] bu-
lunan irlandiyalılara da təşmilini [şamil
edilmǝsini] tələb etmişdir.”: bu cümlədə
anlaşılmazlıq var.

Sülh ətrafında 
səh. 355. “Müttəfiq Şura”: səh. 332-

dəki izaha bax.
“Bu məramnamə üzərinə hərbi höku-

mət mülkiyyə işlərinə tabe olub...”: qəzet-
də “olub” yerinə səhvən “olmayıb” get-
mişdir.

“Şimdiyə qədər Vilsonun notası Vilso-
nun sülh mütǝşǝbbisi...”: qəzetdə “mütə-
şəbbisi” yerinə səhvən “təşəbbüsü” get-
mişdir.

“Bu mübarizənin indiki, yaxud qeyri
bir hökumət dövründə vaqe olacağı iki
böyük amalın vücuda gəlməsi üçün şid-
dətli bir zərbə ilə nəticəpəzir ola bilər
[nǝticǝlǝnǝ bilǝr] ki, bunlar da düşmənlərin
inandırdığına görə labüdən [labüd, mütlǝq]
müharibə nəticəsi olaraq Almaniyanın və
Camaat İttifaqının [Millǝtlǝr İttifaqının] de-
mokratik əsasına mübəddəl olması [dǝyiş-
dirilmǝsi] ilə xitampəzir olacaqdır [sona
çatacaqdır].”: Bu cümlǝ qarışıqdır vǝ oxu-
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cular üçün anlaşılması çǝtin ola bilǝr. Söh-
bǝt, Almaniyanın son hǝddǝ qǝdǝr sıxışdı-
rılması halında, hǝm Almaniyanın, hǝm dǝ
Millǝtlǝr İttifaqının demokratik tǝmǝllǝr
üzǝrindǝ inşa edilmǝsi arzusunun tǝhlü-
kǝyǝ düşmǝsindǝn gedir. 

səh. 355-356. “İndiyə qədər Vilson
həmişə öz təhriri [yazılı] və şifahi müra-
ciətnamələrində Almaniya millətini, mil-
lətpərəstlik müharibəsi ruhu ilə ruhlanmış
və ya Almaniya millətinin taleyini həll et-
məkdə olan millətlərdən əfzəl [üstün] tut-
muşdur.”: Bu cümlǝ mǝnbǝ mǝtndǝn sǝhv
tǝrcümǝ edilmişdir. “Vilson yazılı vǝ şifahi
müraciǝtlǝrindǝ, alman xalqını, bu xalqın
taleyini hǝll edǝn vǝ nasionalist müharibǝ
tǝrǝfdarı olan idarǝçilǝrdǝn ayırmışdır”
kimi başa düşülmǝlidir. 

səh. 356. “Frankfurt qəzetəsi”: söh-
bət “Frankfurter zeytunq” [Frankfurter
Zeitung] qəzetindən gedir.

“Həsən dayı” şeiri (səh. 357) 
üçün lüğət

çapa: kǝnd tǝsǝrrüfatı alǝti, kǝtmǝn. 
lapa: bulamac. 
haylaz: nadinc. 
afacan: kiçik, nadinc uşaq.
in: mağara.
sağır: kar.
qulübǝ: daxma.
yazma: örpǝk.
alay: zarafat. 
şaqa: zarafat.
sürmǝk: şumlamaq.
imam: molla.
muxtar: kǝnd sakinlǝrinin qanuni nü-

mayǝndǝsi. 
köylü: kǝndli. 
“Əlhǝmd”: “Quran”ın ilk surǝsi “Fati-

hǝ”nin xalq dilindǝki adı.
“Yasin”: “Quran”ın 36-cı surǝsi. 

Xarici xəbərlər:
Ukraynanın istiqlaliyyǝti

sǝh. 365. “P. B.”: burada söhbǝt Uk-
rayna Mǝtbuat Bürosundan gedir.

Xarici xəbərlər:
Xarkovda ǝkmǝk [çörǝk] yoxluğu

sǝh. 365. “Funt” metrik ölçü siste-
mindǝn ǝvvǝl işlǝdilǝn vǝ tǝxminǝn 400
qrama bǝrabǝr olan çǝki ölçüsüdür. Bu-
rada, çörǝk ehtiyatının, adambaşı ¼ funt,
yǝni 100 qram çörǝk vermǝk üçün belǝ
kifayǝt etmǝdiyi deyilir.

Bəyani-təşəkkür
sǝh. 365. “təzyidi-ömürlərini [ömür-

lǝrini uzatmasını]”: qǝzetdǝ “tǝzyini ömür-
lǝrini [ömürlǝrini bǝzǝmǝsini]” getmişdir.

“Xəllaqi-ləmyǝzəl”: Sonu olmayan,
ǝbǝdiyyǝn var olan Xaliq, Allah.

368



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

369

I cild 

ELANİ-RƏSMİ

Bilümum [ümumiyyǝtlǝ] Bakı və ət-
rafı əhalisinə:

1. Qadın və erkək, böyük və kiçik,
hər hansı milliyyət, din, sinif və təbəə-
dən olursa olsun, Bakı və həvalisi [ǝt-
rafı] sakini bilcümlə əhali: kəndi ev və
məhəllələri heyəti-idarə və ixtiyariy-
yəsindən [idarǝ vǝ ixtiyar heyǝtindǝn]
namlarına mühərrər [adlarına yazılmış],
isim, pədər [ata] ismi, məmləkət, mə-
həllə və soqaq [küçǝ], xanə nömrǝsi,
yaş, əşkal və əlaməti-fariqə [görünüş vǝ
fǝrqlǝndirici ǝlamǝt], sənət və ya mə-
muriyyət və sair xüsusati-mətlubəyi
[tǝlǝb olunan xüsusları] göstərən “hüviy-
yət [şǝxsiyyǝt] vərəqə”sindən birər də-
nə edinməyə [hərə bir ǝdǝd ǝldǝ etmǝ-
yǝ] məcburdurlar. 

2. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
çarşı, bazar, soqaq və evlərdə surəti-
məxsusədə [xüsusi surǝtdǝ] sıx-sıx yapı-
lacaq yoxlamalarda kəndi hüviyyət və-
rəqəsini ibraz [tǝqdim] edəmməyən

hər kəs cəza görəcək və şübhəli ədd
[hesab] edilərək daxili-məmləkətə [öl-
kǝnin içlǝrinǝ] sövq olunacaqlardır. 

3. Hüviyyət vərəqəsi olmayan şəx-
sin dəvairi-rəsmiyyəcə [rǝsmi qurum-
larda] heç bir işi görülməyəcəyi kimi,
bey’ü-şəra [alqı-satqı], əqdi-icar [kirayə
müqavilǝsi] və sairə kimi işlərdə hüqu-
qi-mədəniyyədən saqit [mǝdǝni hüquq-
ları ǝlindǝn alınmış] ədd ediləcək [sayıla-
caq] və hər hansı bir yerə səyahətində
kəndisinə heç bir surətlə səyahət və-
rəqəsi verilməyəcəkdir. 

4. Hüviyyət vərəqəsi olmayanları;
ev, mağaza, otel, yazıxana, ticarǝtxa-
na, fabrika və dəvairi-rəsmiyyəyə qə-
bul edənlər, şübhəli əşxası [şəxsləri]
hökumətin nəzəri-təftişindən saxlamış
ədd ədilərək və müxalifi-qanun hərə-
kətlərindən naşi [qanuna müxalif hǝrǝ-
kǝtlǝrinǝ görǝ] şədidən [şiddǝtli] cəza
görəcəklərdir. 

5. Tarixi-elandan iyirmi gün sonra
hüviyyət vərəqəsini ibraz edəmməyən
hər kəsi zabitə [asayiş keşikçilǝri] tövqif

Bazar, 27 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 23

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 20 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 27 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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və əxbara [hǝbs etmǝyǝ vǝ xǝbǝr vermǝ-
yǝ] məcburdur. 

6. İşbu əmr, tarixi-elanından etiba-
rən Bakıda müntəşir [nǝşr olunan] bil-
ümum qəzetələrcə bir həftə müddətlə
mütəmadiyyən nəşr olunacaqdır. 

Polis Müfəttişi-ümumisi
Bəhaəddin 

ELAN

Şəhər daxilində minik avtomobil-
lərinin saatda on iki və yük avtomo-
billərinin də saatda on kilometrə get-
məsi həm yolların xarablığına və həm
də qəzanın ədəmi-vüqu və hüdusuna
[baş vermǝmǝsi vǝ meydana gǝlmǝmǝ-
sinǝ] səbəb bulacağı cəhətlə [üçün] bu
əmri-müsaid[ǝ] [ǝlverişli ǝmrǝ] gərək
əhali və gərək əsgəri minik və yük av-
tomobillərinin son dərəcə diqqət eylə-
məsi ümuma elan olunur. 

Bakı Komandanı 
Mirliva 

ELAN

Mart hadisatı [hadisǝlǝri] zamanı
yağma edilmiş və əhalidən alınıb Bir-
javoy və Krasnovodski caddələrin kün-
cündə Bünyadovun evində saxlanılan
malları təyin edən heyət mütəzərrir-
lərə [zǝrǝrçǝkǝnlǝrǝ] elan edir ki, ǝşya
sahibləri çaharşənbə [çǝrşǝnbǝ] və cü-
mə günləri saat ondan (10) 1-ə kimi
kəndi ǝşyalarını tanıyıb ala bilərlər. 

Heyət

ELAN

Tatarski-Suraxanskidə bulunan Rza-
yev hamamı əsgərə təxsis edilmiş
[ayrılmış] və bir manat ücrət [qiymǝt]
qəbul olunmuşdur. Hamamın qabiliy-
yəti-istiabiyyəsi [tutumu] yüz əlli nəfər-
lik olub, pəncşənbə [cümǝ axşamı] və
bazar ertəsi günlərindən maəda [baş-
qa] hər gün əfrad [ǝsgǝrlǝr] istehmam
edə [yuyuna] biləcəkdir.   

Bakı Mövqe Komandanı 
Mirliva 

ELAN

Müayinələri icra qılınaraq əsgər
edilən və fəqət kəndisi və yaxud pədər
[ata], qayınpədər [qayınata], qayınbə-
radər [qayın] və bəradərinin [qardaşı-
nın] məluliyyətini [ǝlilliyini] iddia edə-
rək həkim müayinəsinə tabe olmaq
üzrə əsgərə sövq edilməyərək, müvəq-
qətən xanələrinə buraxılan əfradın
[ǝsgǝrlǝrin] müayinələri təşrini-əvvəlin
iyirmi səkkizinci bazar ertəsi (düşənbə)
günü sabahleyin saat doqquzda Əxzi-
əsgər dairəsində icra ediləcəyindən,
məluliyyət iddiasında bulunanların
yövmi-məzkurədə [deyilǝn gündǝ] bə-
hərhal [mütlǝq] isbati-vücud etməsi
[gǝlmǝsi] şərtdir. Gəlməyən olarsa, ay-
rıca müayineyi-sihhiyǝlǝri [sağlamlıq
müayinǝlǝri] icra edilməyərək, sövq
olunacaqlardır [ǝsgǝrǝ göndǝrilǝcǝklǝr-
dir]. Keyfiyyəti-ümumi [ümumi vǝziyyǝt]
məlum olmaq üzrə elan olunur. 

İslam Ordusu Əxzi-Əsgər Rəyasəti
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HÖKUMƏT QƏRARDADI 

Ziraət Nəzarətinin [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
Nazirliyinin] əmrləri 

21 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918

Nömrə 52
Bakı quberniyası Şamaxı meşəçi-

liyinin meşəbəyi müavini [A. S.] Kobe-
ridze 16 təşrini-əvvəl 1918 sənədə qul-
luğuna gəlməməsindən dolayı xidmət-
dən kənar edilir. 

Nömrə 53 
Bakı quberniyası Quba meşəçiliyi-

nin ikinci dərəcə meşəbəyisi [P. L.] Par-
tanski 1918 sənədə Bakı və dairəsin-
də elan edilmiş səfərbərliyə çağırıla-
raq bu vaxtadək öz vəzifəsini ifaya qa-
yıtmamağına görə, vəzifəsindən ağusto-
sun 1-i 1918 sənədən əzl [azad] edilir. 

Nömrə 54 
Bakı quberniyası Qusar meşəçili-

yinin ikinci dərəcə meşəbəyisi [M. İ.]
Saqutonov 1918 sənədə Bakı və ət-
rafında elan edilmiş səfərbərliyə çağı-
rılaraq bu vaxtadək öz vəzifəsini ifaya
qayıtmamağına görə, öz vəzifəsindən
təmmuzun [iyulun] 12, 1918 etibarən
əzl [azad] edilir. 

Ziraət naziri: X. Sultanov

5 oktyabr 1918
1) 1918-inci ilə qədər Azərbaycan

Cümhuriyyəti dairəsindən xaricdə və
dövləti gəlir vergisi verməkdə olan
müəssisələr, səhmdaran [sǝhmdarlar]

şirkətləri və kompaniyalar, istiqraz və
paraxod nəqliyyat şirkətlərini 1918-
inci ildən başlamış Azərbaycan daxilin-
də olanları dövləti gəlir vergisi vermə-
yə cəlb etməli.

2) Birdəfəlik vergi təəyyününün
[tǝyininin] 1918 sənəsinə təşmilini
[şamil edilmǝsini] və ticarət və sənaət
[sǝnaye] müəssisələrinin artıq mənfə-
ətinə [ǝlavǝ gǝlirinǝ], zəhmətə və kǝsbə
[qazanca] qoyulan vergi və gəlir ver-
gisinin alınması və məhsubatında
[hesablamalarında] bəzi təbəddülat [dǝ-
yişikliklǝr] icra və həmçinin camaat
hüzurunda hesab verməsi məcburi ol-
mayan müəssisələr və bəzi sair şəxsi
kəsblərdən [qazanclardan] alınan vergi-
ləri ləğv və müəssisə və kəsblərdən
mənfəət faizi olaraq alınan verginin
miqdarı və qaydasını təbdil edən
[dǝyişdirǝn] və 1918 sənəsi oktyabrın
13-ündə verilmiş olan qanun, tama-
milə təcdid [yenilǝnsin] və gələcək sə-
nələrə dəxi təşmil [şamil] edilsin.
(Məcmuyi-qəvanin [Qanunlar toplusu]
1918, nömrǝ 2278, fəsil 2051 və 2052)

3) Gəlir vergisi hesabıyla 1918-inci
sənəsində 15 mini mütəcaviz [aşan]
mədaxili olan şəxslər, cəmiyyət və
kompaniyalar birdəfəlik vergi verməyə
cəlb olunmalıdırlar. 

7 oktyabr 1918
1) Əsgəri vergi haqqında 1915 sə-

nəsi 19 aprel tarixli təsdiq edilən 30-
uncu maddə qanunu (Məcmuyi-qə-
vanin [Qanunlar toplusu] 1915, maddə
100) ǝrazi vergisinə əlavə olunmaqla,
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şəhərdə olan qeyri-mənqul [daşınmaz]
və mədən əmlakı vergiləri 1918 sənəsi
yanvar ayının birindən İslam əhalisi
üzərindən götürülür. 

2) Hökumət palatasının hesabı ilə
əsgəri xidmət əvəzində borclu olan,
əsgəri vergisi verməyə borclu olanlar
vergidən azad edilirlər. 

1918-inci sənəsində 449-uncu mad-
də (Məcmuyi-qəvanin [Qanunlar toplu-
su] 5-inci cild, 1914) və həman maddə
əsasınca Müvəqqət Hökumət tərəfin-
dən 1910 sənəsi 13 oktyabr tarixli qa-
nuna görə (Məcmuyi-qəvanin, 1918,
10 noyabr, nömrə 288, maddə 2052)
ümumiyyət etibarilə neft mədənləri
və onlara müavin [kömǝkçi] müəssisə-
lər, həmçinin paraxod və nəqliyyat
müəssisələri müstəqim [birbaşa] və
əlavə vergi verməlidirlər.

Qeyd: 509-531 maddələri qəra-
rınca (Məcmuyi-qəvanin, 5-inci cild,
1914) ikinci maddədə göstərilən və
574-üncü maddənin təşmilinə [ǝhatǝ
dairǝsinǝ] müvafiq olan hamı müəs-
sisələrə ixtiyar verilir ki, verəcəkləri
vergi haqqında Kazyonnı Palataya [Xǝ-
zinǝ Palatasına] müraciət edib, öz əsasi
və dövri sərmayələrini düz hesab
göstərməklə məlum etsinlər. 

4) 1916-ncı sənəsi 13 may tarixli
qanun mövcibincə [qanuna görǝ] (Məc-
muyi-qəvanin [Qanunlar toplusu], 14
may 1916, nömrə 131, maddə 998) və
1918-inci sənəsi 12-13 iyun tarixli Mü-
vəqqət Hökumət binagüzarlığı [sǝrǝn-
camı] ilə ticarət və sənaət [sǝnaye]
müəssisələri və mədən xidmətində

olub xüsusi mükafat alanların məda-
xilləri üzərinə qoyulan vergi 1918-inci
sənəsi üçün dəxi təyin edilir. 

5) Bu qanun elan edilən gündən bir
həftə müddətinə qədər ticarət və sə-
naət [sǝnaye] müəssisələrinin sahiblə-
rini məsuliyyət altında məcbur etmə-
lidir ki, müstəqim [birbaşa] vergi qa-
nununun 543-üncü maddəsi mövci-
bincǝ (Məcmuyi-qəvanin [Qanunlar
toplusu], 5-inci cild, 1914) 1917-inci
ildə öz müəssisələrinin dövri sərma-
yələri və bu müddət ərzindəki mənfə-
ətləri haqqında bəyanat versinlər. 

6) Bu qərardadın birinci və 2-nci
hissəsindəki vergiyə şamil olan məsə-
lələr haqqında Maliyyǝ nazirinə ixtiyar
verilir ki, vergi idarələrinə binagüzarlıq
[sǝrǝncam] və düsturüləməl [rǝhbǝr tu-
tulan sǝnǝd, tǝlimatnamǝ] kimi təlimat
versin. 

- - -

Ədliyyə Vəzarətində [Nazirliyindǝ]
21 oktyabr 1918
Bakı nahiyə məhkəməsi şöbəsinin

məhkəmə müdiri müavini Aleksandr
Leonidoviç Volkov Bakı şəhər məhkə-
məsi şöbəsinin məhkəmə müdiri müa-
vini və ikinci Bakı nahiyə məhkəməsi
şöbəsinin sabiq məhkəmə müdiri mü-
avini Vladimir Dimitriyeviç Viktorov
həman məhkəmə şöbəsinin məhkə-
mə müdiri müavini və Maştağa istin-
taq hissəsinin müdiri təyin edilir. 

22 oktyabr 1918
Bakı nahiyə məhkəməsinin üzvləri
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Aleksey Nikolayeviç Kitayski və Henrix
Stanislavoviç Pekarski 1918-inci sənəsi
iyun ayının 24-ündə vaqe olan höku-
mət qərardadına müvafiq vəzifələrin-
dən və həmişəlik bu xidmətdən kənar
edilirlər.

Ədliyyə naziri vəzifəsini ifa edən
T. Makinski

OSMANLI MİLLİ AJANS 
XƏBƏRLƏRİ

Dərsəadət [İstanbul], 23.10.34
Qəzetələr mütarikə müzakiratının

[atǝşkǝs müzakirǝlǝrinin] irəliləməkdə
olduğunu bəyan etməkdədirlər. Mǝ-
mafih [bununla belǝ] hənüz [hǝlǝlik]
rəsmi bir təbliğ mövcud deyildir. 

---
Alman qitəatının [hǝrbi hissǝlǝrinin]

qərb cəbhəsindən yaptıqları təxribat
haqqında tədqiqatda bulunmaq üzrə
Belçikada bulunan bitərəf hökumat
müməssilləri [bitǝrǝf hökumǝtlǝrin nü-
mayǝndǝlǝri] cəbheyi-hərbə [hǝrb cǝb-
hǝsinǝ] getmişlərdir. 

---
İspaniya qəzetələrindən Londraya

varid olan [çatan] məlumata nəzərən,
İspaniya hökuməti Almaniyadan Al-
maniya Bəhriyyə Nəzarətinin [Alma-
niya Dǝnizçilik Nazirliyinin] bütün tǝhtǝl-
bǝhrlǝrinǝ [sualtı gǝmilǝrinǝ] dərhal üs-
sülhərəkələrinə [bazalarına] övdət et-
mələri [qayıtmaları] əmrini verdiyini mü-
əyyin [bildirǝn] rəsmi bir xəbər almışdır. 

---
Əksər qəzetələrimiz münfərid [ayrı-

ayrılıqda] mütarikə [atǝşkǝs] müzakirə-
sinin yaxında xitam bulacağını, əsl sülh
şərtlərinin ümumi sülh müzakiratında
[müzakirǝlǝrindǝ] təqərrür edəcəyini
[qǝrarlaşdırılacağını], ancaq mütarikəni
mütəaqib [atəşkəsdən sonra] hali-sül-
hün [sülh vəziyyətinin] övdət edəcəyini
[qayıdacağını], Etilaf məmləkətləri ilə
münasibati-ticariyyəyə [ticarǝt ǝlaqǝlǝ-
rinǝ] başlanacağını yazırlar. İstanbulda
bu xəbərlər piyasa [bazar] üzərində
böyük təsirlər icra etməkdədir. Hər
şeyin qiymətində mühüm tənəzzüllər
[düşüşlǝr] davam edir. 

---
Fransa Xariciyyə naziri Romanya

[Rumıniya] hökumətinə Dobriça məsə-
ləsinə dair teleqraf göndərərək, bol-
qar mütarikəsində [Bolqarıstanla atǝş-
kǝsdǝ] yalnız xüsusati-əsgəriyyə  təqər-
rür etdiyini [hǝrbi şǝrtlǝrin qǝrarlaşdı-
rıldığını], ərazi məsələsinin ümumi sülh
müzakirələrində həll ediləcəyini bil-
dirmişdir. Romanyalılar [rumınlar] bun-
dan pək məmnun olmamışlardır. 

SÜLH ƏTRAFINDA 

Almaniyanın cavabi notası
Almaniyanın Vilsona göndərdiyi ca-

vabi notası bütün mətbuat tərəfindən
qəti və əhvalı aşikarə surətdə göstərici
bir nota kimi tələqqi olunmaqdadır
[qǝbul edilmǝkdǝdir]. Çünki, sülh əqd
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edilməsi [bağlanması] və sülh müzaki-
ratı [müzakirǝlǝri] başlanması yaxında
həll ediləcək bir məsələ kimi ədd
[hesab] edilməkdədir. “V.” qəzetəsi
yazır ki, Almaniyanın ikinci iqdamatı
[tǝşǝbbüsü] birincidən əfzəldir [ǝhǝmiy-
yǝtlidir]. Birinci iqdamatdan sonra Al-
maniya ikincisi qarşısında geri çəkilə
bilmədi. Bu yaxın zamanda vaqe ola
biləcək hadisələr haqqında qəzetə ya-
zır ki, Vilsonun birinci və üçüncü sual-
larına kafi dərəcədə cavab verilmişdir.
İkinci məsələ isə zəbt edilən yerlərin
təxliyəsi məsələsi olduğundan, həll
edilməsi lazım gəlir. Bu ancaq ondan
ibarət ola bilər ki, Almaniya mütarikə
əqdi [atǝşkǝs imzalanması] qarşısında
zəbt edilən yerləri boşaltmağa razı
olub, mütarikə əqd edilməsi əsnasın-
da həmin yerləri təxliyə etsin. Müta-
rikə əqd edilənə qədər işğal olunan
yerlərin boşaldılması düşmən hərəkatı
qarşısında difadan [müdafiədən] imtina
etmək demək olduğundan, heç bir
halda mümkün deyildir.  

“B.” dəxi bu nöqteyi-nəzərdə ol-
maqla bəyan edir ki, zəbt edilən yerlə-
rin boşaldılmasının ancaq mütarikə
əqdindən sonra mənası ola bilər. Bu-
nun da təfsilatı, gizli müahidəsiz [gizli
razılaşma olmadan], bütün dünyaya
elan edilməlidir.

Bütün mətbuat Almaniya cavabı-
nın nəticəsi olaraq, qalan Müttəfiq
dövlətlərin Vilsonun məramnaməsinə
iştirak edəcəkləri nöqteyi-nəzərində
durmaqla bəyan edir ki, təzə beynəl-
miləl şərait vücuda gətirməkdən ötrü

Vilson tərəfindən dörd ədəd məruzə-
də təqdim edilən Elzas-Lorenin bey-
nəlmilǝliyyət [beynǝlxalq nǝzarǝt] halı-
na salınması və Lehistan [Polşa] məsə-
ləsi bir məsələ təşkil etməlidir. Alma-
niyanın şərik olduğu Vilson məram-
naməsinin 23 tələbatı ifa edilməlidir.
Qəzetə yanvarın 8-ində Vilsonun nitqi-
nin Elzas-Loren və Lehistan məsələ-
lərinə münasibatı [aidiyyǝti] olan 13 və
18-inci maddələrindən bəhs edib
deyir ki, bu hər iki maddə fevralın 12-
sində Vilsonun nitqində söylənən əsas
üzərinə həll edilməlidir. Bu nitqin 3-
üncü əsasında deyilir ki, bu müharibə-
dən sonra qalxacaq sərhəd məsələsi
qaldırıldığı zaman camaat və millət
nəfinə [faydasına] həll edilməlidir. 

Danimarka mətbuatı Almaniyanın
cavab notasını nikbinanə bir surətdə
təqdir və təsvib etməkdədir [bǝyǝn-
mǝkdǝdir]. Sülh indi bir əmri-vaqe
[mǝcburiyyǝt] surətini alır. Bundan belə
bəşəriyyət azad bir nəfəs ala bilər.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

İstanbul, 21/10. Cəbhələrdə sakit-
lik hökmfərmadır [hökm sürmǝkdǝdir]. 

Vyana, 21/10. Cəbhələrdə mühüm
bir şey vüqu bulmamışdır [baş vermǝ-
mişdir]. Cənubi Moravanın hər iki tərə-
findən serblərin xırda hücumları dəf
edilmişdir. Qərbi Tsayskar dağlarında
serblərin hücumu kəsbi-şiddət etmiş-
dir [şiddǝtlǝnmişdir]. 
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Berlin, 21/10. Cəbhələrdə düşmən
ancaq əks-hücumlar etmiş və tərəfi-
mizdən dəf edilmişdir. Vuzyenin hər iki
tərəfində, Ena çayının şərqində düş-
mən tərəfindən tutulmuş ucalıqlar
müqabilinə əks-hücumlarımız müvəf-
fəqiyyətlə davam edirlər. 

London, 20/10. “Londra mütalǝ-
atı”nın [“London icmalı”nın] əsgəri mü-
nəqqidi [hǝrbi icmalçısı] yazır: İyul ayın-
dan bəri Müttəfiqlər Belçika səvahi-
lində [sahillərində] Brügge, Kortreyk,
Due, Kambre, Sen-Kanten vǝ La-Fer
arasındakı məsafəni, Qoben, Şmen-
de-Dam və Laon dağlarını, bütün şi-
mali Şampanı, yuxarı Arqonu işğal et-
mişlərdir. Bu, ecaz [möcüzǝ] qəbilindən
olan unudulmaz bir əmrdir [işdir].
Yerdə qalan işlərin görülməsini gələn
yay əməliyyatınadək təxir etmək olar.
Düşmən qışadək nicat bular; fəqət
nəticə təmin edilmişdir. Düşmənin zəfi
[zǝifliyi] gündən-günə artır. Düşmənin
can qüvvəsi və ləvazimi azalır. Düşmən
bu il bir milyon tələfat vermişdir. Bu
isə işin gələcək rǝvişinə də [gedişatına
da] təsir edəcəkdir. 5000 top qeyb et-
mişdir ki, bütün topxanasının bir sül-
sünü [üçdǝ birini] təşkil edir. Əsgəri
firqələrinin [diviziyalarının] miqdarını
da çox azaltmağa məcburdur. Ehtiyat
qüvvəsinin miqdarı 30 firqəyədək əs-
kilmişdir. Bunun da ancaq  12-si təzə-
dir. Almaniyanın ruhu düşməkdədir və
məğlubiyyət hissi ilə daha da düşəcək-
dir. Şimdi düşmən bir məsələ qarşı-
sındadır: Təslim, yaxud müharibədə
məhv olmaq. 

Berlin, 21/10. Qərb cəbhəsi. Kron-
prins Ruprext ordusu. Flandriyada Lis
xüttəsində [bölgǝsindǝ] və xətt qaba-
ğında şiddətli vuruşmalar vaqe olmuş-
dur. 

Zomergemǝ soxulmuş olan düş-
mən, əks-zərbələrimizlə çıxarılmışdır.
Deynzenin hər iki tərəfində düşmən,
Lisin qərbi kənarında möhkəmlən-
mişdir. Şəhərin cənubunda çayın cə-
nubuna keçmiş olan qitəatın [qoşun-
ların] bir qismi əsir düşmüşdür. Şərqi
kənarda fransızların bir dəstəsi qal-
mışdır. Şǝrqǝ doğru ǝks-hücumlarla
düşmən Derlik və Zvevegemǝ soxul-
muşdur. Qərbi və cənub-qərbi Vixte
ucalıqlarında düşmənin hücumunu
dayandırdıq. Şelda şimalında düşmən
hücumları xəttimiz qabağında dəf
edilmişdir. 

Turne şimalında düşmən Şeldaya
yetişmişdir. Turne cənubunda Sent-
Aman xəttinə təmas ediriz. Dün Le-
Kato ilə Uaza arasında düşmən böyük
qüvvə ilə hücum etmişdir. Soymenq
ilə Fertren arasında düşmənin hücum-
ları atəşimizlə dəf edilmişdir. Harpriş
vahəsi qərbindəki ucalıqlarda Soles-
min hər iki tərəfində qabaq xəttimizi
keçmiş olan düşməni dayandırdıq.
Romri və Amerval şəhərlərini qeyb
edib sonra əks-hücumla geri aldıq. Le-
Katonun hər iki tərəfində şiddətli vu-
ruşmadan sonra səngərlərimizi saxla-
dıq. 44-üncü Brandenburq ehtiyat fir-
qəsi [diviziyası] böyük rəşadət göstər-
mişdir. 

20 kilometrǝlik cəbhədə düşmənin
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böyük xəsarətlə etdiyi hücum piyada-
larımızın səyi və topxananın köməyi ilə
dəf edilmiş, düşmən pǝk az bir yer
almışdır. Ser şimalında düşmənin yeni
hücumları dəf edilmişdir. Laon-Marl
yolunun hər iki tərəfində düşmən
əlində olan xətlərimizi əks-hücumla
aldıq və düşmənin əks-hücumlarını
dəf etdik. Şərqi Prussiya taborları əks-
hücumlarla bəzi səngərlərimizi geri
almış, düşmən hücumlarını dəf etmiş-
lərdir. Vuzye şərqində düşmən ayın
19-unda qazandığı müvəffəqiyyəti ge-
nişlətmək istəmiş, dəf edilmişdir. 

Qalvits ordusu xətti: Ventevil şər-
qində amerikalıların xırda hücumları
dəf edilmişlərdir. Sair xətlərdə xırda
müsadimələr olmuşdur. 

Cənub-şərqi cəbhədə serblərin
yeni hücumları dəf edilmişdir. 

Berlin, 22/10. Ser ilə Uaza arasında
fransızların hücumu dəf edilmişdir.
Mebrekurun şimal-şərqində Şlezviq
qoşunları müvəffəqiyyətlə hücum et-
dilər. Ena ucalıqlarında şiddətli vuruş-
malar gedir. Vandi şərqindəki ucalıq-
ları alman əsgərləri geri alaraq düş-
mənin əks-hücumunu dəf etmişlər.
Olizi şərqində düşmənin hücumu mü-
vəffəqiyyətsiz qalmışdır. 

Şiddətli top atışından sonra ameri-
kalılar şimali Sommransda geniş bir
cəbhədə hücum etmişlərsə də, atəş və
əks-hücumumuzla dəf olunmuşlardır.
Top və mitralyoz atəşimizdən amerika-
lılar çox böyük tələfat vermişlərdir.
Düşmənin ayroplanı Lautala qəsəbə-
sinə hücum edib, 4-ü vurulmuşdur.

Kruzevak-Bukovik şərqində düşmənin
hücumu müvəffəqiyyətsiz qalmışdır.
Trubarevo yanında biz müvəffəqiyyət
qazandıq. 

---
Berlin, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr]. İt-

tihadi-alman firqəsi [pangermanistlǝr],
sülh əleyhinə xalq hərəkatı törətmək
istəyir. Müraciətnamələr nəşr edilir. 

Lahey [Haaqa], 20 təşrini-əvvəl.
“Nyu-kurant” qǝzetǝsinin məlumatına
görə, mütarikə [atǝşkǝs] üçün alman-
ların Reyn arxasına çəkilmələri şərt
qoyulur.

Berlin, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr].
“Berliner taqeblatt” qəzetəsinin dedi-
yinə görə, İngiltərənin Almaniyaya qə-
ləbə çalmaq fikrinə baxmayaraq, sülh
əqd etməyə hazırdır. Bununla bolşe-
vizmin önünü almaq istəyir. 

Berlin, 20 təşrini-əvvəl [oktyabr].
Milanda əsgərlər sülh şərəfinə böyük
nümayişlər yapırlar.   

Berlin, [22] təşrini-əvvəl [oktyabr].
Hürəndişlər [Müstǝqillǝr] müraciətna-
məsində deyilir ki, Almaniya yeni üsu-
li-idarǝni tanrının lütfü ilǝ yox, xalqın
tǝlǝbi ilǝ qǝbul edir. Biz təcili surətdə
sülh əqdi, əfvi-ümumi, idareyi-örfiy-
yeyi-əsgəriyyə [hǝrbi rejimin] fəsxini
[lǝğvini] tələb ediriz. Məqsədimiz cüm-
huriyyəti-ənamdır [xalq cümhuriyyəti-
dir]. 

Berlin, 22 tǝşrini-ǝvvǝl [oktyabr].
Karl Libknext hǝbsxanadan azad edil-
mişdir. 

Berlin, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr]. “L.
F. T.” qǝzetəsi “Gedərmi-qalarmı” sər-
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lövhəsi ilə bir məqalə yazarq Vilhelm
barəsində yazır ki: 

“Burjuaziya Vilhelmin getməsində
sülh əqdini görür. Hürəndiş sosia-
listlərin zənnincə, Vilhelmin taxtından
düşməsini militarizmanın fəsxi [aradan
götürülmǝsi] kimi tələqqi [qǝbul] edəm-
məzlər.” 

---
Berlin, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr].

Almaniya hökuməti alman lisanında
Rusiya sosialist qanunları barəsində
böyük məqalələr nəşr edən mətbə-
ələr əleyhinə tədabir ittixaz etmək-
dədir [tədbirlər görmǝkdǝdir]. Rusiya
hökuməti Almaniyaya bundan naşi [bu
sǝbǝblǝ] bir nota təqdim etmişdir. 

Berlin, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr].
Litvada almanlar, hökuməti Litva hö-
kumətinə vermək istəyir. Alman mül-
kiyyə idarələri müvəqqət qalacaqdır.
Tǝrzi-hökumǝt qǝbulu Litva höku-
mǝt[in]ǝ vagüzar edilǝcǝkdir [tapşırıla-
caqdır]. Almaniya qoşunları burada
qalacaqdırlar. 

Vyana, 21 təşrini-əvvəl [oktyabr].
Praqada Lehlər Milli Komitəsinin [Pol-
yak Milli Komitǝsinin] izdihamlı bir ic-
timaı [yığıncağı] olmuşdur. Caddələrdə
mitralyozlarla qoşun qitələri qoyul-
muşdur. Beş gün sakit keçmişdir.
Avstriyada bir çox millətlərin ictimaları
olur. Avstriya Nemesləri Şurası əmələ
gəlmişdir. Bunlar Avstriya almanlarının
istiqlaliyyǝti barəsində müraciətna-
mələr buraxmışlardır. Ərzaq məsələsi-
nin şiddət etməsindən dolayı bələdiy-
yə ərzaq şurası düzəlmişdir. 

Berlin, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr].
Yassıda hökumət əleyhinə olaraq bir
nümayiş olmuşdur. 

Berlin, 20 təşrini-əvvəl [oktyabr].
Sofiya caddələrində bolşeviklərlə hö-
kumət qoşunları arasında müsadi-
mələr [toqquşmalar] vaqe olmuşdur
[baş vermişdir]. 3 minədək insan tələ-
fatı vardır. “F.”nin məlumatına görə,
Serbiyada Fəhlə və Kəndçilər Şurası
fəaliyyətə başlamışdır. Əhali arasında
sülh şərəfinə təbliğat getməkdədir. 

---
Stokholm, 23 təşrini-əvvəl. Xris-

tianiyadan verilən məlumata görə, in-
tixabatda [seçkilǝrdǝ] “ictimaiyyuni-
amiyyun”un [sosial-demokratların] qə-
ləbəsi hiss edilməkdədir.

---
Petroqrad, 22 təşrini-əvvəl. Fin-

landiyadan gələnlərin dediyinə görə,
burjuaziyanın əhvalı dəyişmişdir. Məş-
hur ağqvardiyaçılar Finlandiyadan çıx-
mağa hazırlanırlar. Sosialistlər çalışır-
lar. Hökumət başında duranlar Alma-
niya qoşunlarını saxlamaq istəyirlər. 

---
Kiyev, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr]. Ka-

detlərin mərkəzi komitələrində bey-
nəlmiləl əhval barəsində müzakirə
olmuşdur. Milyukov firqəsi sağlarla
mütləqiyyət təcdidi [mütlǝqiyyǝtin bǝr-
pası] barəsində müzakirata başlamış-
dır.

Kiyev, 22 təşrini-əvvəl [oktyabr]. Li-
zoqubun sədarəti [başçılığı] altında
yeni hökumət təşkil edilmişdir. Daxiliy-
yə nazirinin yeri hələlik boşdur.
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Ordumuza ǝrməğan

Ey əsgər

Dağa, daşa sancağını öpdürüb,
Duman kimi bu dağları bürüyün!
Dənizlərə salam rəsmi yapdırıb, 
Göylərdəki bulud kimi yürüyün!
Yürü, yürü, batan günün izinə,
Gülümsəyir doğan günəş üzünə!

Baş əydi, bax, toplarının səsinə
Yad ellərin ildırımı, şimşəyi.
Ulğun kimi qurumağa başladı
Səni görən cəlladların biləyi.
Yürü, yürü, batan günün izinə,
Gülümsəyir doğan günəş üzünə!

Arslan kimi saldırdığın düşmənə
Ər oğlu ər olduğunu göstərdin!
Fələk bu gün uymuş sana, deyir ki,
Türk əsgəri, sən böyləmi istərdin?
Yürü, yürü, batan günün izinə,
Gülümsəyir doğan günəş üzünə!

Xəlifənin fərmanına baş əyib,
Məzlumların imdadına yetişdin.
Qaranlıqda süngü sənə yol açdı,
Sən o yoldan muradına erişdin. 
Yürü, yürü, batan günün izinə,
Gülümsəyir doğan günəş üzünə!

Ey türk, sənin hangi dində olduğun
Minarəyə buyur, bizə söyləsin.
Eşitməyən qulaqlara səsini
Əsən yelə buyur xəbər eyləsin.
Yürü, yürü, batan günün izinə,
Gülümsəyir doğan günəş üzünə! 

Şu qarşıki duman çıxan bacadan
Sən gəlmədən iniltilər çıxardı.
Geciksəydin, məzlumların fəryadı 

Yeri, göyü, kainatı yıxardı.
Yürü, yürü, batan günün izinə,
Gülümsəyir doğan günəş üzünə!

Ey türk, bana sevda, çiçək, bu şeylər
Göydə hilal, yerdə sənin bayrağın.
Durnalardan göndərdiyim salamı
Yetirdimi sana nənən, torpağın?
Yürü, yürü, batan günün izinə,
Gülümsəyir doğan günəş üzünə!

Cavad
28 eylül [sentyabr] 334, Bakı 

CƏFƏROVUN 
CAMALYANA CAVABI

Qafqaziya İslam Ordusu tərəfindən
Bakının işğalı zamanı vüqu bulmuş
olan hadisat münasibətilə Ermənistan
vəkili Camalyan bir nota vermişdir.
Gürcü hökuməti nəzdində Azərbaycan
Cümhuriyyəti nümayəndəsi Məhəm-
məd Yusif Cəfərov cənabları həmin
notanın cavabında Camalyana böylə
bir məktub yazmışdır: 

“16 oktyabr tarixli 1249 nömrəli
notanızın cavabında sizə xəbər veri-
rəm ki, bütün fəaliyyəti zamanında
mənim hökumətim var qüvvəsi ilə
yan-yana yaşayan iki milləti tamamilə
barışdırmağa çalışmış və çalışmaqda-
dır. Birinci növbədə hökumətim çalı-
şırdı ki, ermənilərin bolşevik adı ilə Ba-
kıda və Şamaxıda müsəlmanları qırıb,
rəsmi surətdə təhqiq edildiyinə görə,
10000-i mütəcaviz [keçmiş] türk tələf
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etmələri, yaxud bu il baharda nizami
erməni qoşunları tərəfindən İrəvan
quberniyasında 200-dən ziyadə türk
kəndi talan və məhv etmələrindən və
sair bu kimi hadisələrdən dolayı həyə-
cana gəlmiş olan Azərbaycan türklə-
rini sakit etsin. 

İki yüz mindən ziyadə nüfusa malik
olan Bakı alındıqda, müdafiləri [mü-
dafiǝçilǝri] getdikdən sonra yeni höku-
mət təsis olanadək martda müsəlman
qırğını və ondan sonra daima türk
əhalisi üzərində hökmfərma olan dəh-
şətlər səbəbi ilə təbii görülən bəzi tə-
ləfat və təcavüz vaqe olmuşsa da, hər
halda bəyanatınızda göstərilən miq-
daratdan [miqdarlardan] pək az tələ-
fata bais olmuşdur. 

Həmçinin Azərbaycan Hökuməti tə-
rəfindən gec tədbir görülməsi və guya
ancaq bir neçə adamın edamı haq-
qındakı bəyanatınız dəxi həqiqətdən
uzaqdır. Zira cinayətdə tutularaq edam
edilən qarətçilərin miqdarı 100-ü mü-
təcavizdir. 

Həmçinin ermənilər miyanında
[arasında] ziyalıların külliyyətli miq-
darda həbs[i], pul almaq və dolandı-
rıcılıq xüsusundakı təkidatınız dəxi mü-
təəssifanə [tǝǝssüflǝ demǝliyǝm ki] sizə
verilən yalan məlumat üzərinə əsas-
lanır. Azərbaycanın daxili işləri cümlə-
sindən olaraq, erməni ziyalılarının
həbsi məsələsinə gəlincə, bəyan edə
bilərəm ki, məhbuslardan ancaq o
şəxslər mühakimə və tənbehə düçar
olacaqlar ki, müqəssirlikləri lazımınca
aşkar olsun. Məhkəməcə təqib edil-

məyən bir çox məhbusların hər gün
həbsdən azad edilmələri bu sözlərimin
doğruluğunu isbat edir. 

Yuxarıda zikr olunan fǝqǝrǝni [bǝn-
di] xəbər verməklə bərabər, kəndimi
borclu bilirəm elam edim [bildirim] ki,
erməni hökuməti belə hərəkətləri ilə
mənim hökumətim kimi iki millət ara-
sında ədavət və nifrət ibraz edici [mey-
dana çıxaran] amilləri qaldırmaq uğ-
runda çalışmaq əvəzinə, Bakı işğal olu-
nan vaxt vüqu bulmuş hadisəni
mübaliğə ilə göstərərək, öz bəyana-
tında qeyri-məqul [ağlasığmaz] və şid-
dətli əlfaz [sözlǝr] istimalı ilə [işlǝt-
mǝklǝ] əfkari-ümumiyyəni [ictimai rǝyi]
Azərbaycan əleyhinə həyəcana gətir-
mək və milli ədavət çıxarılmasına bais
olur. 

Bununla bərabər, sizin notanızı da
öz hökumətimə göndərirəm.” 

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

- Oktyabrın 22-sində vaqe olan hö-
kumət iclasında, Hökumət İşləri mü-
diri R. x. Xoyski Nafiə və Ümuri-Xey-
riyyə [Xeyriyyǝ vǝ Sosial Tǝminat] naziri
müavini təyin edilmişdir. 

- Azərbaycan Hökuməti ilə Dağıs-
tanlılar İttifaqı Hökumətinin nümayən-
dələri arasında əhəmiyyətli siyasi mə-
sələlər haqqında saziş hüsula gəlmiş-
dir. Bu saziş, məzkur [adı çǝkilǝn] höku-
mətlər arasında sıxı münasibata [sıx
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ǝlaqǝlǝrǝ] və bununla bərabər hər iki
hökumət arasında bir para işlərdə bir-
ləşməyə dəxi bais olmuşdur. Bu barə-
də vaqe olan müzakiratda Dağıstan
Hökuməti tərəfindən hökumət sədri T.
b. Çermoyevin iştirakı ilə Daxiliyyə
naziri İbrahim bəy Heydərov və Maliy-
yə naziri Cabaqiyev dəxi iştirak etmiş-
lərdir. 

- Oktyabrın 23-ündə vaqe olan hö-
kumət iclasında Azərbaycan Cümhu-
riyyəti tərəfindən Krım Cümhuriyyə-
tinə siyasi nümayəndə təyin edilməsi
qərara alınmışdır. 

Bu iclasda Hərbiyyə Nəzarəti təsisi
dəxi qərara alınmışdır. 

QƏZETƏLƏRDƏN

Cənub ordusu
Bolşevik mürəxxəsi İoffe, Almaniya

Xariciyyə Nəzarətinin baş katibinə bir
nota təqdim etmişdir. Notada göstə-
rilir ki, şimdiki Ukraynanın bir çox şə-
hərlərində və almanlar tərəfindən iş-
ğal edilmiş mərkəzlərdə hal-hazırda
Cənub ordusuna əsgərlər cəm edilir.
Şimdilikdə işbu ordunun hesabı 20
minə çatmışdır. Cənub ordusunun
Odessa, Pskov, Minsk, Xarkov, Qomel,
Jitomir, Rostov, Kamenets-Podolski
kimi şəhərlərdə birər ərkani-hərbi
[hǝrbi qǝrargahı] vardır. İşbu ordudan
ötrü hal-hazırda 5 zirehli tren [qatar]
hazırlanır ki, Odessadadır. Təşkil edil-
miş qoşun general Semyonovun təhti-
komandasına [komandası altına] verilir.

General Semyonov, yaxın zamanlarda
general Krasnov tərəfindən Voronej
quberniyasının işğal edilmiş hissəsinə
vali təyin edilmişdi. Ordunun mərkəzi
ləvazimat və mühimmati-əsgəriyyə
idarəsi Kiyevdədir.

Krımdan Nikolay Nikolayeviç tərə-
findən göndərilmiş bir çox zabit dəst-
xətti ilə buraya gəlmişdir ki, əhali
arasında Cənub ordusuna yazılmaq
nəfinə [xeyrinǝ] təbliğatda bulunsunlar.
Cənub ordusunun məqsədi Şura Hö-
kumətini yıxıb monarşini təcdid [bǝr-
pa] etməkdir. Üsuli-idarə məsələsi,
mübarizə bitdikdən sonra həll edilə-
cəkdir. Cənub ordusu başında general
Semyonov durur. Bu şəxs, Rusiyaya
nicat verici şura indində məsuldur.
Ordu məzkur [adı çǝkilǝn] şuraya daxil
olmuş üzvlərdən qərz təriqi ilə [borc
kimi] cəm edilən para ilə saxlanır. No-
tada işbu ordu əleyhinə etiraz edilir.
Cavab aldıqdan sonra İoffe Xariciyyǝ
İşləri komissarına bu məzmunda bir
teleqram vurmuşdur: 

“Mənim böyük notama cavab ola-
raq Baş katib bildirir ki, hökumətin bu
işdən xəbəri yoxdur. İşi məhəllində
[yerindǝ] təhqiq etmək üçün təcili su-
rətdə adamlar təyin edilmişdir. Həqi-
qət kəşf edildikdə ciddi tədabir ittixaz
olunacaqdır [tǝdbirlǝr görülǝcǝkdir].”

BİR MƏKTUB 

Qəzetələrdə xəbər verilmiş olduğu
üzrə, Tiflis Dumasının 14 oktyabr ta-
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rixli iclasında daşnaksaqanların təşəb-
büsü ilə qlasnılar Bakıda ermənilərin
qırılması məsələsini müzakirə edərək
qərar vermişdilər ki, Türk-Azərbaycan
əsgərlərinin belə “vəhşiyanə” hərəkəti
müqabilinə protesto, ermənilərə bə-
yani-təziyət etsinlər [başsağlığı versin-
lǝr] və mütəzərrir [zǝrǝrçǝkǝn] erməni-
lər nəfinə 50 min manat pul təxsis
olunsun [ayrılsın]. Ermənilər bu işə
gürcü qonşularımızı dəxi soxmuşlardı. 

Bu münasibətlə gürcü Parlamanı
əzasından Topuridze cənabları “Kaspi”
qəzetəsinin 84-üncü nömrəsində bir
məktub dərc edərək məzkur [adı çǝki-
lǝn] fǝqǝrǝdǝ [maddǝdǝ] daşnakların
nə kimi hilə və təzvir [fırıldaq] işlə-
diklərini açdığından, məktubu eynilə
tərcümə və qarelərimizin [oxucuları-
mızın] nəzər-diqqətinə təqdim ediriz.
İştə məktub: 

Oktyabrın 14-ündə Tiflis Dumasın-
da qəbul edilǝn qərardad, Bakı əha-
lisinin diqqətini cəlb etdiyinə görə, bu
barədə əldə etdiyim məlumatın nəş-
rini özümə borc bilirəm. Tiflis Duması-
nın 14 oktyabrdakı növbəti iclasında
Daşnak firqəsi Bakının türk qoşunları
tərəfindən alındığı vaxt minlərlə er-
mənilərin qətli və arvad-uşaqlarla fə-
na müamilə [pis rəftar] edilməsi barə-
sində bir məsələ qaldırmışdır. Məruzə-
çi və sol inqilabçılar Türk Komandanlı-
ğına və Azərbaycan Hökumətinə bu
barədə protesto və bəyani-nifrət  edil-
məsini [nifrətini bildirməsini] tələb etdi-
lərsə də, bu etirazın əsassız və qeyri-
münasib olduğu onlara anladılaraq

təklif rədd edildi. Mübahisə vaxtı daş-
naklara və tərəfdarlarına göstərilmiş-
dir ki, Qafqaziya Cümhuriyyəti dövrün-
də və inqilab vaxtı ermənilər Bakıda və
uyezdlərdə kərratla [dǝfǝlǝrlǝ] fəna
rəftarlar edib, onların əlində minlərcə
müsəlman arvad-uşaq tələf olmuşdur.
Böylə bəyanat alqışla qarşılanırdı ki,
bunun da əhəmiyyəti az deyildir. Er-
mənilərin müsəlmanlar haqqında icra
etdikləri fəna müamilə, vaxtilə Za-
qafqaziya Seymində müzakirə və
məsul firqələr mətbuatı tərəfindən
nəşr edilmiş olduğu dəxi Duma icla-
sında ermənilərə göstərilmişdir. 

Danışıqdan sonra qət olundu ki,
eylülün [sentyabrın] 14 və 15-ində Ba-
kıda vaqe olan hadisələr haqqında
Duma qərarnaməsində qlasnılar öz
münasibatlarını izhar etsinlər. 

Sübutsuz sabit olan bir şeyi müda-
fiəyə qalxışmaram. Bizim Azərbaycan-
la münasibatımız dostanədir və ancaq
böylə də ola bilər. Sabiqəmiz [keçmişi-
miz] və hazırda ən ciddi mənafeyimizin
birliyi Gürcüstanla Azərbaycanı birləş-
dirmişdir. Bu dostluq Gürcüstanda da,
Azərbaycanda da müşahidə edilib,
kəndim də Azərbaycan Hökuməti nü-
mayəndələri ilə etdiyim müsahibədə
bunu anlamışam. Mən mǝalməmnu-
niyyə [mǝmnuniyyǝtlǝ] təyid [tǝsdiq]
edirəm ki, gürcülər də, Azərbaycan
türkləri də, hər iki cümhuriyyət cama-
atının xeyri naminə ən-əmimülqəlb
[səmimi qəlbdən] dostanə əlaqədə bu-
lunmağa səy edirlər. Şübhəsizdir ki, ye-
ni təşəkkül edən cümhuriyyətlər həya-

381



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

382

tında vüqu bulan yaxud vüqu bula
biləcək olan bu ya o hadisə münasibəti
ilə çıxarılan tǝsadüfi qərarnamələr, hər
iki millətin dostluq uğrundakı səylərini
mütəzəlzil qılammaz [sarsıda bilmǝz]. 

Gürcü Cümhurriyyəti Parlamanının
üzvü D. Topuridze

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Şimali Qafqazda
Eşitdiyimizə görə, 22.10.34-də icra

edilən müvəffəqiyyətli bir təərrüz [hü-
cum] nəticəsində Şimali Qafqaz qitə-
atının [hǝrbi hissǝlǝrinin] Qayakənd və
Həcm kəndlərinin səkkiz kilometrə
qədər şimalına vasil olduğu [çatdığı] və
düşmənin ricət etməkdə [qaçmaqda]
olduğu müstəxbərdir [xǝbǝr verilir]. 

Konfrans
Dün axşam möhtərəm Ruşən Əşrəf

və mücahidi-əkrəm Ruşəni bəylər,
Türk Ocağı təhti-idarəsində [rǝhbǝrliyi
altında] konfranslar verdilər. Ruşən
Əşrəf bəy, türk ədəbiyyat müəllimlə-
rinə və türk ədəbiyyatı mənsublarına
və türk lisanını eyi bilənlərə böyük bir
dərsi-tədqiq və tətəbbö [tǝdqiqat vǝ
araşdırma dǝrsi] verdi.

Mücahidi-möhtərəm Ruşəni bəy,
türk milliyyət siyasətinin nə qədər
qüvvətli olduğunu və Türkiyədə oya-
nan türk milliyyət ruhunun nə kimi
xəvariq [xarüqǝlǝr] vücuda gətirdiyini

pək gözəl misallarla izah etdi və mi-
sallar arasında Nuri paşanın və rüfəqa-
sının [yoldaşlarının] çöllərdən təbdili-
qiyafət və bir çox müzahimlə [çǝtin-
liklǝ] nə surətdə Qafqaziyaya və türk
gənclərinin fədakarlıqlarının həp türk-
lük ruhi-milliyyəti ilə vücuda gəldiyini
anlatdı. 

“Türk Ocağı” kafi dərəcə elan yap-
madığı üçün bu pək qiymətli konfrans-
ları pək çox zəvat [adam] dinləyəm-
mədi. Oturan zabitan [zabitlǝr] və əhali
arasında əyan və əşrafdan və irǝli
gələnlərdən heç bir kimsə yox idi.

Məktəblərimizdə
Bakı 3-üncü Ünas [qızlar] gimna-

ziyası elan edir ki, bu ildən gimna-
ziyada türk dilində əlifba və iki yuxarı
(mladşi [kiçik] və starşi [böyük]) şöbələr
açılmışdır. Çocuqlarını bu şöbəyə
vermək istəyən valideynin bu barədə
məktəbə ərizə vermələri arzu olunur.
Məktəbin dəftərxanası hər gün saat
10-dan 12-yə kimi açıqdır. 

Şəhər xidmətçilərinin istidası [xa-
hişi]

Şəhər Xidmətçiləri İttifaqı şəhər
Dumasına ərizə verib zeyldəki [aşağı-
dakı] tələbatı təqdim etmişdir: 

1) Hal-hazıra müvafiq məvaciblər
artırılsın. 

2)Müqavileyi-müştərəkənin [kollek-
tiv müqavilǝnin] vəziyyəti aşkar olun-
sun. 

3) Avqustda verilən avans geri
qaytarılmaması tələb edilsin. 
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4) Tez bir zamanda qulluqçuların
ədədi azalıb, xaric olanlara qeyri şöbə-
lərdə yer verilsin. Çünkü bu şöbələrə
yeni qulluqçular qəbul edirlər. 

5)Müqavileyi-müştərəkə mövci-
bincə [kollektiv müqavilǝyǝ uyğun olaraq]
bir tək naxoşlara olmayıb, ümumi qay-
da üzrə xidmətçilərə məzuniyyət ve-
rilsin.

Ərzaq ixracı xüsusunda
Gəncə Şəhər İdarəsi valisi,  bu axır

vaxtlarda Gəncə şəhərində çörəyin
bahalanmasını nəzərə alıb, taxılın və
sair ərzağın Gəncə şəhərindən və
quberniyasından xaricə çıxarılmama-
sını qət etmişdir. Bu qətnaməni tele-
qrafla Rəisi-Vükəlaya [Baş Nazirǝ] xəbər
verdikdə, hökumət cavab vermişdir:
Məmləkət daxilində ərzaq nəql və
həmli [daşınması] ancaq hökumət ixti-
yarında olub, məhəlli [yerli] idarələrin
vəzifəsi xaricindədir. Bundan əlavə,
mövqif nazirlərinə [stansiya müfǝttişlǝ-
rinǝ] əmr verilmişdir ki, ərzaq məsələ-
sində ancaq hökumətin əmrlərini icra
etsinlər. 

Poylu mövqifində [stansiyasında]
yanğın

Azərbaycan dəmiryol idarəsinə xə-
bər verilir ki, 20 təşrini-əvvəldə [ok-
tyabrda] Poylu mövqifində yanğın vaqe
olmuşdur. Yanğın papirosdan baş ver-
mişdir. Mövqifin sərnişinlərə məxsus
binası yanmışdır. Dövlət əmlakı və pul-
lar xilas edilib, qatarlar dəxi saxla-
nılmamışdır.

TAKSA [NIRX] XÜSUSUNDA

Bələdiyyə idarəsi Ərzaq şöbəsi na-
ziri [müfǝttişi] Smirnovun layihəsinə gö-
rə, Bələdiyyə idarəsi çörəyin taksasını
fəsx [lǝğv] etmişdir. Bu surətlə, bundan
sonra çörək satışı sərbəstdir. Məlum
olduğu üzrə, şəhərimizdə bu anda həd-
dən ziyadə un və buğda mövcuddur.
Ərzaq ticarəti sərbəst olduğundan hər
bir dükançı, ǝllaf [buğda, arpa kimi şey-
lǝr satan tacir] və çörəkçi böyük ehti-
yatlar saxlamağa müvəffəq olmuşlar.
Buğda və unun qiyməti get-gedə ucuz-
laşır. Hökumətimizin bu yolda göstər-
diyi məharəti və durbinliyi [uzaqgörǝn-
liyi] layiqi-təhsindir [alqışa layiqdir]. Bu
son günlərdə bəzi şayiat [şayiǝlǝr] var
idi ki, guya ətraf quberniyalardan Bakı
üçün ərzaq göndərilməyə mümaniət
[maneǝçilik] göstərilir. Vəzarət [nazirlik]
bu barədə lazımi sǝrəncamda bulun-
muşdur. Ərzaqdan başqa sair malütti-
carənin də [ticarǝt mallarının da] fiatı
zamani-sabiqə [ǝvvǝlki zamana] nisbə-
tən yüngüldür. Lakin hər halda bələ-
diyyənin taksa şöbəsinə bu xüsusda
bir az ciddiyyət göstərmək lazım gəlir.
İki həftə əqdəm [ǝvvǝl] meyvəcata tə-
yin olunan taksa indiyə kimi davam
edir. Hər bir bazara çıxan şəxs burasını
anlar ki, taksa komissiyasının müəy-
yən etdiyi fiatlar əsla həqiqətə müva-
fiq deyildir. Almaya, armuda, ənara
[nara], üzümə qoyulan taksa nə dükan-
çı və nə də əhali tərəfindən nəzərə
alınmayır. Meyvəcatı “əla”, “qeyri-əla”
deyə növlərə təqsim etmək [ayırmaq]
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işi satıcı ilə alıcı arasında çox bica [boş]
mübahisələrə bais və səbəb olur. Əla-
və yollar açıldığı üçün get-gedə mey-
vəcat Bakıya gəlir və hər gün qiyməti
əskilir. Lakin bələdiyyəyə race [aid]
olan bir məsələ varsa o da budur ki,
bazarda olan “dəllal”lara bir çarə qıl-
maqdır. Malütticarənin qiyməti nə
mal sahibində və nə də mal alanda
olmayır. Aradakı “dəllal”lar öz cib
mənfəətləri üçün hər dəfə bir cürə
qiymət təyin edirlər. Lazımdır ki, bələ-
diyyə idarəsi bu “dəllal”ların bazardan
rəf edilməsi [götürülmǝsi] üçün bir çarə
arasın. Çox vaxt olur ki, “dəllal” şəhə-
rin kənarında və ya Şamaxı yolunda
kənardan gələn araba və dəvələri tu-
tub hərə bir cürə “siyasət”lə sadə
kəndçiləri öz evlərinə, karvansarayla-
rına aparırlar. Orada ucuz qiymətlərə
onların mallarını alıb sonra malüttica-
rəni meydana çıxararaq çox artıq qiy-
mətlər təyin edirlər. Bu qərarla nə mal
sahibi və nə də xırda alış-verişçi gör-
mədikləri mənfəəti həmin “dəllal”lar
bilazəhmət [zǝhmǝtsiz] alırlar.

Bizcə meyvəcat və səbziyyat [göy-
göyǝrti] üçün heç bir taksa təyin etmək
lüzumu yoxdur. Çünki bu şeylər nə qə-
dər bazarda çox olarsa, o qədər də
qiymətləri aşağı düşəcəkdir. Ancaq gə-
rək çalışmaq ki, mal satanla mal alanın
arasında “dəllal” olmasın. 

Mim. Sad. 

Elan
Əhli-xibrələr [mütǝxǝssislǝr] tərəfindən

türkçə və rusca lisanlarında hər cürə əri-
zələr yazılır və tərcümələr yapılır. Adres:

Persidskaya küçə, nömrə 20.
223    3—2 

Satılır
Yatacaq, qonaq, xörǝk odalarından

[otaqlarından] ibarət və qeyri gözəl müxəl-
lǝfat [ev ǝşyaları], xalı və pərdələr satılır. 

Ünvan: Vrangelski və Persidski caddə-
lərin küncündə Budaqovun evi. Nömrə
7/10, otaq nömrə 5. İkinci mərtəbədə.
Görmək mümkündür saat 2-dən 8-ə kimi.  

225

Arvad diş həkimi Moiseyeva-Levin
Olqinski caddədə ev nömrə 5, 3-üncü

mərtəbə, sağda. Telefon nömrə 06-23.
Dişlərə müalicə edir, çıxarır. Kauçuk və

qızıl üzərində sabiq Berlin şəhər müalicə-
xanasının müdiri nəzarəti altında süni diş-
lər qayırılır. 

Qəbul edir: səhər saat 9-dan 1-ə kimi;
axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

216 25-3

Diş müalicəxanası
S. M. İtkinin süni diş laboratoriyası 

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsulla
farfor və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208      5-2

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım 
Malakan bağının qarşısında Zeylidso-

nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
dişləri əhvən şəraitlə [münasib şərtlərlə]
tədavi və emal edilir. 

213            12-5
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Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
qayrılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. Qəbul olunur 9-dan 2-yə və ax-
şam 4-dən 7-yə kimi. Vorontsovski küçə,
14 nömrǝli evdə, paradnı qapıdan.

215      25-4

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbǝyli                  
Şəfi bəy Rüstəmbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Hökumǝt qǝrardadı: 
Ziraǝt Nazirliyinin ǝmrlǝri 

7 oktyabr 1918 
sǝh. 372. Bu qǝrarın 3-cü maddǝsi

qǝzetdǝ verilmǝmişdir. Belǝ olmalıdır: 
“3) İdarǝ mǝrkǝzlǝri Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝtinin nüfuz sahǝsi xaricindǝ olan vǝ
1918-ci ilǝ qǝdǝr öz idarǝ mǝrkǝzlǝrinin
olduğu yerlǝrin qanunlarına müvafiq vergi
ödǝyǝn bütün müǝssisǝlǝr, 1918-ci il üçün,
hesab vermǝyǝn müǝssisǝlǝrǝ şamil edilǝn
qaydalara uyğun olaraq, ǝlavǝ mǝdǝn ver-
gisi vermǝlidirlǝr.” (bax. "Азербайджан",
N-17, 24 окт. 1918)

Elǝcǝ dǝ, 4-cü maddǝ qǝzetdǝ sǝhvǝn
5-ci maddǝ kimi, 5-ci maddǝ isǝ nömrǝsiz
getmişdir. 

Osmanlı Milli Ajans xəbərləri
səh. 373. “23.10.34”: burada il, rumi

təqvimlə verilmişdir; miladi təqvimlə 23
oktyabr 1918-ci ilə uyğundur. 

Sülh ətrafında
səh. 374. “V.” qəzetəsi: “Forverts”

[Vorwärts] qəzeti nəzərdə tutulur. 
“B.” qəzetəsi: “Berliner folks zeytunq”

qəzeti nəzərdə tutulur. 

Teleqraf xəbərləri:
London, 20/10.

səh. 375. “Müttəfiqlər”: Antanta bloku
nəzərdə tutulur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Berlin, 21/10. Qǝrb cǝbhǝsi. 

sǝh. 375. “Şǝrqǝ doğru ǝks-hücum-
larla…”: qǝzetdǝ mǝtnin bu hissǝsindǝ
anlaşılmazlıq vǝ tǝrcümǝ xǝtaları var. 
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Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Berlin, [22] tǝşrini-ǝvvǝl.

sǝh. 376. “Almaniya yeni üsuli-idarǝni
tanrının lütfü ilǝ yox, xalqın tǝlǝbi ilǝ qǝ-
bul edir”: qǝzetdǝ sǝhvǝn belǝ getmişdir:
“Almaniya yeni üsuli-idarəsi allah izni ilə
deyil, tələbi ilə qəbul edir.” (bax. "Азер-
байджан", N-19, 27 окт. 1918)

Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Berlin, 22 tǝşrini-ǝvvǝl.

sǝh. 376. “L. F. T.”: “Leypsiqer folks
zeytunq” qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 377. “Hürǝndiş”: qǝzetdǝ sǝhvǝn
“hürǝndişlǝr” getmişdir.

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Berlin, 20 tǝşrini-ǝvvǝl

sǝh. 377. “F.”: “Forverts” qǝzeti nǝ-
zǝrdǝ tutulur. 

“Ey ǝsgǝr”
sǝh. 378. Şeir Əhmǝd Cavadındır. 
“Ulğun kimi qurumağa başladı 
Sǝni görǝn cǝlladların bilǝyi.”
Qǝzetdǝ “urğun/orğun” kimi yazılan

söz, Əhmǝd Cavadın “Seçilmiş ǝsǝrlǝri”nin
1992-ci il nǝşrindǝ vǝ 2005-ci ildǝki tǝk-
rarnǝşrdǝ “Quzğun” kimi verilmiş (bax.
Əhmǝd Cavad, “Seçilmiş ǝsǝrlǝri”, 2
cilddǝ, 1-ci cild, “Azǝrnǝşr”, Bakı, 1992,
sǝh. 151; “Şǝrq-Qǝrb”, Bakı, 2005, sǝh.
142), demǝk olar ki, bütün digǝr mǝnbǝ-
lǝrdǝ dǝ eynǝn getmişdir. “Urğun” sözü
“vurulmuş, yaralı” mǝnasına gǝlsǝ dǝ, bizǝ
görǝ, bu söz quraq vǝ şoran torpaqlarda
cılız kol şǝklindǝ bitǝn ulğun/yulğun bit-
kisinin adı olmalıdır. Qǝzetdǝki “urğun/
orğun” imlası ya yanlışdır, yaxud da
“ulğun/yulğun” sözünün fǝrqli bir versi-
yasıdır. 

Bir məktub
səh. 381. “Qafqaziya Cümhuriyyəti

dövründə...”: Zaqafqaziya Demokratik
Federativ Respublikası nəzərdə tutulur.

Taksa xüsusunda 
sǝh. 384. “Mim. Sad.”: Bu imza Mǝ-

hǝmmǝd Sadiq Arana mǝxsusdur. 
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ELAN

İqamətgah təəyyün [təyin edilməsi]
və təxsisi [ayrılması], Azərbaycan Cüm-
hurriyəti Daxiliyyə Nəzarətincə [Daxili
İşlǝr Nazirliyi tǝrǝfindǝn] icra edilməkdə
isə də, zabitan [zabitlǝr] bu xüsusda
əvvəla Bakı Komandanlığına müraciət
edərək, alacaqları vəsiqələrlə Daxiliy-
yə Nəzarətində iqamətgah üçün tə-
şəbbüsatda bulunmaları elan olunur.

Bakı Komandanlığı: 
Mirliva Mürsǝl

HÖKUMƏT QƏRARDADI

Azərbaycan Maarif Nəzarətinin
əmri

23 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918

Nömrə 19
Dəmiryol ali-ibtidai məktəbinin

müəlliməsi Minodor Dmitriyevna Qot-

siridze məvacibi verilməklə iki həftəlik
məzuniyyətə buraxılır. 

Nömrə 52
Məhəmməd Hüseynov Gəncə ma-

halı, Nuxu və Ərəş uyezdlərində müdi-
riyyət dairəsinə katib təyin edilir.

Nömrə 55
Gəncə zəkur [oğlanlar] gimnaziyası-

nın müdirlik vəzifəsini ifa edən D. P.
Budarin vəqti-müəyyəndə [müǝyyǝn
edilmiş vaxtda] öz xidmətinə gəlmədiyi-
nə görə, vəzifəsindən və həmişəlik
üzrə xidmətdən kənar edilir. 

Əmr nömrǝ 46
20 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918
Əsgər cəm etməkdən ötrü, bu gün

təşrini-əvvəlin 21-ində mənim ida-
rəmdə olan nahiyənin dördüncü his-
səsinə azim olacağıma [gedǝcǝyimǝ]
görə, mənim birinci müavinim Məlik-
Abbasova “Məcmuyi-qəvanin [Qanun-
lar toplusu] 715-inci maddə ikinci cild”

Bazar ertǝsi, 28 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 24

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 21 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 28 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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qanunu mövcibincə [qanununa uyğun
olaraq] öz vəzifəsi icrasına başlamağı
təklif edirəm. Nəzərə alınmaqdan öt-
rü, bu barədə Nahiyə idarəsinə elan
olunur. 

Bu əmrin surəti Gəncə valisinə təq-
dim edilməlidir. 

Nahiyə naçalniki İsrafilbəyov

SÜLH QARŞISINDA

Dörd il yarım davam edib də mil-
yonlarca can, milyardlarla mal apar-
mış olan hərbin nəhayət qurtarmaq
üzrə olduğu anlaşılmaqdadır. Müharib
[savaşan] tərəflərdən Amerika ilə Al-
maniya arasında neçə müddətdən bə-
ridir ki, müharibəni bitirmək məsələsi
haqqında notalar mübadilə edilmək-
dədir. İstanbuldan telsiz teleqrafla ve-
rilən son xəbərdə, Almaniyanın Vilso-
na ikinci bir nota verərək, Müttəfiq-
lərin nə şərait [şǝrtlǝr] üzərinə barış-
mağa hazır olduqlarını sorduğu bildi-
rilir. Bu surətlə mütarikə [atǝşkǝs] elanı
və sülh müzakiratının [müzakirǝlǝrinin]
başlanması Vilsonla müttəfiqlərinin
cavabına bağlıdır. 

Hələ Almaniyanın birinci notasın-
dan məlumdur ki, Düvəli-Mərkəziyyə
[Mǝrkǝz Dövlǝtlǝri] ittifaqı Vilsonun 8
noyabr tarixli nitqində göstərmiş ol-
duğu 14 maddəlik sülh proqramını qə-
bul edir. Fəqət müharib dövlətlər hər
hangi şərait üzərinə sülh əqd edəcək

[bağlayacaq] olurlarsa olsunlar, bizim
üçün başlıca bir məsələ var: 

Ufaq [kiçik] millətlərin müqəddəra-
tı!

Məlum olduğu üzrə, müharibənin
ibtidasından [başlanğıcından] bǝri, hər
iki müharib tərəfin diplomatları yeri
gəldikcə “məzlum millətlərin hakimlər
əlindən alınması” və “xırda millətlərin
kəndi müqəddəratının kəndisinə veril-
məsi” uğrunda dava etdiklərini mey-
dana atmaqda idilər. Doğrudur, tale-
yi-hərb [hǝrb taleyi] hangi tərəfə üz
tutduqca, o tərəfin diplomatları, göz-
ləri müvəffəqiyyət şöləsindən qama-
şaraq, elan etmiş olduqları o böyük
əsasları qismən unudur, yaxud ikinci
sıraya buraxırlardı. Lakin, bainhǝmǝ
[bununla belǝ] ufaq millətlərin müqəd-
dəratı məsələsi, ümumiyyətcə təmin
edilməmiş olduğu halda, yenə də hər-
bin böyük bir amili kimi meydanda idi.
Həm böylǝlikdǝ davam etməkdədir. 

Həman mülahizə ilədir ki, bizcə bu
gün sülh məsələsi meydan alaraq, ne-
çə ildən bəri hərbin ağır yükü altında
əzilməkdə olan bəşəriyyətə işıqlı ümid
verdiyi bir zamanda, ufaq millətlərin
müqəddəratı məsələsi yenə bütün
mükəmməliyyəti ilə araya atılmalıdır.

Madam ki, hər iki tərəf məzlum
millətlərin nicatı və “ufaq millətlərin
müqəddəratı” üçün hərb edirdi, şüb-
həsiz ki, sülh dəxi, səbəbi-hərb [müha-
ribǝnin sǝbǝbi] olan məsələlərin hüsni-
həlli [uğurlu hǝlli] ilə əqd edilməlidirlər. 

Digər tərəfdən bütün bəşəriyyətin
zehnini işğal edən böyük bir məsələ
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var: Cahanşümul hərb ümumi və dai-
mi olmaq üzrə sabit sülh ilə qurtar-
malıdır. 

Bizcə sülh o vaxt sabit və ümumi
olub daima davam edər ki, bu hərb-
dən sonra ufaq-böyük bütün millət-
lərin mənafeyi təmin edilsin. Halbuki,
ufaq millətlərin müqəddəratının özlə-
rinə tapşırılması məsələsi əsas qəbul
edilməzsə, nəinki ümum millətlərin
mənafeyi, hətta bir çox “xırda” millət-
lərin mövcudiyyəti belə təmin edilmə-
miş olar. Bu isə, mütləqa sülhün tez-
tez pozulmasına bais ola bilər. Deməli,
aləmi-bəşəriyyət bunca qurban ver-
dikdən sonra, yenə də arzusuna nail
olmaz. 

Bu mülahizə ilə də ufaq millətlərin
müqəddəratı məsələsi sülh konfransı-
nın iştiğal edəcəyi əsas məsələlərdən
birisini təşkil etməlidir. 

Fəqət, “özgə özgənin dərdini lələ
bayatısıyla çağırar” demişlər. Sülhün
daimi və ümumi olmasında ən artıq
mənfəətdar və mənafeyi ilə bərabər,
mövcudiyyəti-milliyəsi [milli varlıqları]
dəxi daima təhdid altında olan ufaq
millətlər, kəndi müqəddəratlarının
həllini böyük dövlətlərdən gözləyərək
özləri dinməz-söyləməz əyləşəcək
olursalar, heç şübhəsiz tarixi bir xəta
işləmiş və bəlkə ümid etdikləri səa-
dətlə bərabər, istiqlal və bəlkə mövcu-
diyyəti-milliyyələrini qeyb etmiş olar-
lar. 

Bundan dolayıdır ki, bizcə hal-ha-
zırda ümum xırda millətlər ˗ gərək
yenicə istiqlaliyyət elan etmişlər, gə-

rək irəlidən müstəqil yaşamaqda olan-
lar və gərəksə hələ istiqlaliyyət alma-
yaraq böyük millətlərin təhti-hakimiy-
yətində [hakimiyyǝti altında] bulunanlar
˗ bu gün həmavaz olaraq [bir ağızdan]
səslərini ucaltmalı və milli hüquqları-
nın təmini, milli müqəddəratlarının
kəndilərinə tapşırılmasını bir səslə
tələb etməlidirlər. 

Ufaq millətlərin həpsi bu məsələdə
birləşərək səslərini ucaltsalar, şübhə
yoxdur ki, sözlərini eşitdirər və arzu-
larına nail ola bilərlər. Ona görədir ki,
şimdi artıq xırda millətlər dəxi, milli
müqəddəratlarının öz əllərində olması
və hüquq və mövcudiyyətlərinin tə-
min edilməsini istədiklərini elam et-
məli [bildirməli] və bu uğurda ciddi tə-
şəbbüsata [tǝşǝbbüslǝrǝ] girişməlidirlər.

Xəlil İbrahim

SÜLH ƏTRAFINDA

Lahey [Haaqa] Konfransı
Gözlənməkdə olan sülh müzakira-

tının [müzakirǝlǝrinin] Laheydə olacağı
məhafili-siyasiyyədə [siyasi dairǝlǝrdǝ]
danışılmaqdadır. Məsələ haqqında Fe-
lemenk [Hollandiya] hökuməti ilə mü-
xabirə [danışıq] davam edir. Felemenk
hökuməti bu barədə öz razılığını xəbər
vermişdir. Laheydə tǝcili surətdə Sülh
Sarayı nizama salınmaqdadır. Ümumi
cəlsələrin [iclasların] burada vaqe ola-
cağı zənn edilir. Sülh konfransı ehti-
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yacatından [ehtiyaclarından] ötrü Bey-
nəlmiləl Tribunal binası həmçinin ha-
zırlanmaqdadır.

Almaniyanın Vilsona notası
Berlin - 21 oktyabr. Yekşənbə [ba-

zar] axşamı Almaniya hökumətinin
Amerika Cəmahiri-Müttəfiqǝ [Amerika
Birlǝşmiş Ştatları] hökumətinə təslim
etdiyi notanın məzmunu: Almaniya
hökuməti işğal edilən yerlərin təxliyəsi
təklifini qəbul etdikdə, bu nöqteyi-
nəzərdə olmuşdur ki, təxliyə işlərini
feilən icraya qoymaq və mütarikə şə-
raiti [atǝşkǝs şǝrtlǝri] əsgəri mütəxəs-
sislərə vagüzar edilməlidir [tapşırılma-
lıdır]. Bundan əlavə, cəbhələrdə olan
qüvvənin bir-birinə nisbəti əsası sazişə
idxal edilməlidir. Almaniya hökuməti
cüziyyatı [detalları] düzəltməkdən ötrü
gözəl şərait vücuda gətirilməsini Vil-
sona təklif etmişdir. Almaniya höku-
məti ümidvardır ki, Vilson alman mil-
lətinin şərəfinə və sülhün əsası olan
ədalətə müvafiq olmayan təlǝbatın
[tǝlǝblǝrin] heç birini təsvib [tǝsdiq]
etməyəcəkdir. Almaniya hökuməti al-
man bərri [quru] və bəhri [dǝniz] əs-
gərlərinə və camaatı [xalqı] üzərinə
qanundan kənar və insaniyyətə müqa-
yir [zidd] hərəkətlər haqqında atılan
töhmətlər əleyhinə etiraz edir. Təxri-
bat həmişə geri çəkilməyi örtməkdən
ötrü lazım olmaqla bərabər, beynəlmi-
ləl hüququnca da bu mənada qul-
lanılır. Alman əsgərləri xüsusi əmlakı
mühafizə etməklə bərabər, mümkün
qədəri əhali qeydinə qalmaq haqqın-

da ciddi bir əmr almışlardır. Cinayət
baş verən yerdə müqəssirlər cəzaya
giriftar ediləcəklərdir. Almaniya höku-
məti həmçinin, guya Almaniya bəhri
əsgərləri [dǝniz ǝsgǝrlǝri, matroslar] gə-
miləri qərq etdikdə, nicat verici qayıq-
ları da sərnişinləri ilə bərabər qəsdən
tələf etmələri barəsindəki bəyanat
müqabilinə də etiraz edir. Almaniya
hökuməti böylə hadisələr baş verərsə,
bu işin təhqiq edilməsi üçün bitərəf
komissiyalara imkan verilməsini təklif
edir. Sülh işlərinin müvəffəqiyyətli bir
surətdə getməsinə mümaniət [maneçi-
lik] göstərici şeyləri dəf etməkdən öt-
rü, bütün sualtı qayıqları komandirləri
naminə [adına] sərnişin gəmilərini
qərq etməmək əmri verilmişdir. Şəra-
iti-hazirə [hazırkı şǝrait] üzrə sualtı qa-
yıqları öz üssülhərəkələrinə [bazaları-
na] qayıtmadan, bu əmrin hamı sualtı
qayıqlarına çatacağına söz vermək
olmaz. Vilson sülh əqd edilməsinin
əsas şəraiti olmaq üzrə kontrolsuzluq-
dan nəşət edən [qaynaqlanan] başsız-
lığa istinad edici hər bir hökumətin
bǝrtǝrǝf edilməsini [aradan qaldırılması-
nı] göstərir ki, bu da öz-özlüyündə bey-
nəlmiləl sülhü xələldar edə bilər [sülhǝ
ziyan vura bilǝr]. Almaniya hökuməti
buna cavab verir ki: “Şimdiyə qədər
Almaniya İmperatorluğunda hökumət
təşkilatına camaat nümayəndəliyi heç
bir nüfuz yetirə bilməmişdir. Mühari-
bə və sülh məsələlərinin həllində məş-
rutə [konstitusiya] qanunu camaat nü-
mayəndəliyinin iştirakını lazım görmə-
mişdir. Bu dairədə böyük təbəddülat
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[dǝyişikliklǝr] vücuda gəlmişdir. Təzə
hökumət, camaat nümayəndəliyinin
arzusuna müvafiq, ümumi, müsavi
[bǝrabǝr], müstəqim [birbaşa] və gizli
seçki qanunu əsası ilə vücuda gəti-
rilmişdir. Reyxstaqda olan böyük firqə
başçıları hökumət heyətinə daxil ol-
muşlardır. 

Həmçinin, gələcəkdə Reyxstaq[da]
əksəriyyətin etimadına məzhər olma-
yan [etimadını qazanmayan] heç bir
hökumət vücuda gətiriləmməz və öz
fəaliyyətini davam ettirəmməz. İm-
periya Kançlerinin [Kanslerinin] camaat
nümayəndəliyi qarşısında məsuliyyəti
qanunlar ilə müəyyən və təmin edilir.
Təzə Almaniya hökumətinin birinci
iqdamatı [tǝşǝbbüsü] müharibə və sülh
məsələlərinin həllində camaat nüma-
yəndəliyinin rizası lazım olduğu kimi,
məşrutə [konstitusiya] qanunlarının
əvəz edilməsi təklifindən ibarət ol-
muşdur. Təzə üsuli-idarə [idarǝ tǝrzi]
davamının təmini bir tək qanun təmi-
natı ilə olmayıb, bəlkə bu tərz idarə
qanunlarının tərǝfdarı və bu qanunla-
rın ciddi surətdə genişlənməsini tələb
edən alman milləti əksəriyyətinin qüv-
vətli arzusu ilə ola bilər. Vilson və müt-
təfiqlərinin kimlə müamilədə bulun-
maları [kimlǝ danışıq, haqq-hesab apar-
maları] haqqındakı istizahına [izahat
tǝlǝbinǝ] bu surətlə açıq cavab verilmiş
olar ki, sülh və mütarikə təklifi əski
məsuliyyətsiz və keyfəmayǝşaya [öz
keflǝrinǝ] xidmət edən hökumətdən
deyil, məsuliyyətli və bütün alman
millətinin əksəriyyətinə istinad edən

təzə hökumət tərəfindən sadir olmuş-
dur [meydana qoyulmuşdur]. 

AZƏRBAYCANDA

Gəncədə Hərbiyyə məktəbini bi-
tirmiş birinci dəstə gənc zabitlərin
oktyabrın 26-sında buraxılacaqları
gözlənilməkdədir. Zabitlərin buraxıla-
cağı gün təntənəli bir surətdə olacaq-
dır. Bu təntənəyə bütün hökumət ər-
kanı və Baş Hərbiyyə Komandanlığı
dəvət edilmişdir.

Qaçqınların İrəvandan bəri gəlməsi
Nafiə və Səhhiyə Nəzarətinin [Sǝ-

hiyyǝ vǝ Sosial Tǝminat Nazirliyinin] Gən-
cədən aldığı teleqramdan anlaşılır ki,
İrəvan qaçqınlarının axıntısı son dərə-
cə kəsbi-şiddət etmişdir [şiddǝtlǝnmiş-
dir]. Bunlara ciddi və təcili müavinət
[kömǝk] lazımdır. Davacata [dava-dǝr-
mana] böyük ehtiyac müşahidə edil-
məkdədir. Qaçqınlar dəmiryol ilə Kür-
dəmirə gəlməkdədirlər. 

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Azərbaycan Hökumətinin 24 təşri-
ni-əvvəldə [oktyabrda] vaqe olan icla-
sında Zurnabadda taun ilə mübarizə
edici istasyonu hazırlamaqdan ötrü üç
yüz min manat təxsis edilməsi [ayrıl-
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ması] qərara alınmışdır. 
---

Azərbaycan Cümhuriyyətinin əs-
gərlər ehtiyacatından [ǝsgǝrlǝrin ehti-
yaclarından] ötrü mənzillər kirayə və
təmir edilməsi üçün Daxiliyyə Nǝzarəti
[Daxili İşlǝr Nazirliyi] ixtiyarına yüz min
manat para buraxılmışdır.

---
Azərbaycan Cümhuri Hökuməti 1919-

cu il üçün hökumət siyahısı tərtib edil-
məsindən ötrü bir komissiya təşkil edi-
lib və həmin komissiyaya bir sədr təyin
etməyi Maliyyə Vəzarətinə [Nazirliyinǝ]
təklif etmişdir.

ERMƏNİ-GÜRCÜ İXTİLAFI

Tiflisdən xəbər verilir ki, oktyabrın
19-unda gürcü hökumətinə bildiril-
mişdir ki, nizami erməni əsgərləri Ko-
ber mövqifi [stansiyası] ilə sərhəd kör-
püsü arasındakı məsafəni və Borçalı
uyezdi Sanain ətrafını tutmuş və Gür-
cüstandan çıxmaları haqqında alman
əsgərlərinin tələbinə baxmayaraq, ye-
ni yerlər tutmaqda davam edirlər. Gür-
cü Xariciyyə naziri, erməni nümayən-
dəsi Camalyana bir nota verərək, Gür-
cüstan hökuməti həmişə Ermənistan
ilə sərhəd məsələsini sülh təriqi [yolu]
ilə həll etməyə hazır olduğunu bəyan-
la, böylə bir etilaf [razılıq] əmələ gəl-
mədən, erməni qoşunlarının Tiflis qu-
berniyasına soxulmalarını erməni hö-
kuməti tərəfindən Gürcüstan əleyhinə

bir ədavət kimi tələqqi [qǝbul] edəcə-
yini bildirmişdir. Erməni nümayəndəsi
həman gün Xariciyyə naziri müaviniylə
görüşərək bəyan etmişdir ki, Borçalı
uyezdindəki davalı yerləri ermənilər
Osmanlı hökumətinin rizası ilə işğal
edirlər. Eyni zamanda hökumət qərar-
dadına görə, Hərbiyyə naziri Gürcüs-
tan hüdudunun müdafiəsi üçün təd-
birlər görmüşdür: Sanainǝ göndəril-
miş zirehli tren [qatar] rəisi oktyabrın
20-sində xəbər vermişdir ki, Kober ilə
Kalageran mövqifləri arasındakı kör-
pünü ermənilər tərəfindən işğal edil-
miş görərək, Gürcüstan ərazisinin təx-
liyəsini tələb edici bir ultimatum ver-
miş və ayın 21-ində əməl edilmişdir.
Camalyan notanı öz hökumətinə gön-
dərmiş və gürcü Xariciyyə nazirinə
bəyan etmiş ki, hər iki cümhuriyyət
hökumətlərinin dostanǝ əlaqəni möh-
kəmləşdirmək uğrundakı məsaisi
[sǝylǝri] nəticəsində, məsələnin hər iki
millət üçün əlverişli bir surətdə sülh ilə
həll ediləcəyinə ümidvar olur. Oktyab-
rın 23-ündə erməni Baş Vəziri [Baş
Naziri] Kaçaznuni bir teleqraf çəkərək
gürcü əsgərləri komandanlığı Şaqali
mövqifinin təxliyəsi haqqında ultima-
tum vermiş və erməni əsgərlərinə
mövqifi boşaltmamaları barəsində
hökm verilmiş olduğunu bildirərək,
təvəqqe etmişdir ki, gürcü əsgərləri
həman durduqları xətdə saxlansınlar
və sərhəd məsələsi sülh ilə həll edilsin.
Bunun cavabında Hərbiyyə naziri, Ka-
çaznuniyə bəyan etmiş ki, gürcü höku-
məti özü təklif etdiyi kimi məsələnin
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sülh ilə həllinə razıdır və gürcü qoşu-
nuna əmr olunmuşdur ki, durduğu
xətdə dayanaraq dava hərəkatı başla-
masın. Fəqət, həman gün gürcü höku-
mətinə xəbər verilmişdir ki, erməni
qoşunları Korincin təxliyəsini tələb
etmiş və sonra Korinc-Tsater xəttini
tutaraq, alman qaraqolxanasını çəkil-
məyə məcbur etmişlərdir. Vəz [vǝziy-
yǝt] və əhvalı müzakirə edərək, gürcü
hökuməti Xariciyyə nazirinə tapşırmış-
dır erməni vəkilinə xəbər versin ki,
əgər erməni qoşunları türklər getmə-
dən əvvəl tutduğumuz xətti, Korinc,
Tsater vǝ Kamenka çayı ilə bərabər
təxliyə etməsələr, yaxud Tiflis quberni-
yasında yeni ərazi tutsalar, gürcü hö-
kuməti bu hərəkəti erməni hökuməti
tərəfindən başlanmış bir müharibə
əməliyyatı kimi tələqqi [qǝbul] edəcək
və hər iki cümhuriyyət üçün hasil olan
fəna [mǝnfi] nəticənin məsuliyyətini
onun öhdəsinə atacaqdır. Nota Ca-
malyana verilmişdir. Hökumət ixtilafın
sülh ilə yatırılacağına ümidini kəsmir. 

RUŞƏN ƏŞRƏF BƏYİN 
ŞƏRƏFİNƏ ZİYAFƏT

Keçən günkü axşam, şəhərimizin
üdəba [ǝdiblǝri] və ziyalıları tərəfindən
Baküdǝ müsafirətən [qonaq olaraq] bu-
lunan, türk ədibi və şairi-şəhiri [mǝşhur
şairi] Ruşən Əşrəf bəy həzrətlərinin
şərəfinə Yay klubunun böyük zalında
gözəl bir ziyafət verildi. Daha bir-iki

sənə əvvəl xəyalımıza belə gələ bilmə-
yən və yuxumuza girəmməyən “əca-
ib” [qǝribǝliklǝr] qəbilindən idi ki, əksə-
riyyən müsəlmanlara qarşı qapısı bağlı
olub da məhz qeyri-müsəlmanların
təfərrüc [ǝylǝncǝ] və istirahət yeri olan
bu zalda qəhrəman Türk Ordusunun
bir tərəfdə musiqi orkestri guruldayıb,
digər tərəfdə də yenə o nəcib millətin
incə saz taqımı [heyǝti] tərənnümsaz
olmaqla [tǝrǝnnüm etmǝklǝ], yerli mü-
səlmanların qəlbini zövq və şövq ilə
doldururdu. Bu tərəfdən dəxi natiqlər
möhtərəm qonağımızın şərəfinə ba-
dənuş olaraq [qǝdǝh qaldıraraq], gözəl-
gözəl nitqlər söyləyirdilər. 

Cavan şairimiz Cavad əfəndi öz nit-
qində pək doğru olaraq, bizi düşmən
əlindən xilas edib, istiqlaliyyətimizi
özümüzə qaytaran qəhrəman Türk Or-
dusunun əqəbincə [ardınca] türkün
ürfan [bilik, maarif] ordusu gələcəyini
və möhtərəm Ruşən Əşrəf əfəndinin
o ordunun müqəddimətülceyşi [ordu-
nun önündǝ gedǝn dǝstǝ, kǝşfiyyat qru-
pu] mənzǝləsində [yerindǝ] olduğunu
qeyd etdi. 

Unudulmuş Azərbaycan ədəbiyya-
tını yenidən yada salmaq və bu ədə-
biyyatın varlığını isbata yetirmək haq-
qında illərcə çalışmaqda olan möhtə-
rəm Firidun bəy Köçərli cənabları
Azərbaycan şivəsi ilə gözəl bir nitq
söyləyib, bizim də ədib və şairlərimizin
hal və zaman iqtizası [tǝlǝbi] ilə daim
türk üdəbasını təqib etdiklərini bəyan
qıldılar. 

Azərbaycan dramnǝvislərindən [dra-
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maturqlarından] möhtərəm Nəcəf bəy
Vəzirov cənabları haqlı olaraq söylə-
dilər ki, biz Azərbaycan türkləri dilcə
“piyada”yız. Başımızdakı fikirləri və
qəlbimizdəki hissiyatı bəyan etməyə
dilimizdəki sözlər kifayət etmǝyir. Çün-
ki, əsrlərdən bəri bizi öz dilimizi unut-
mağa məcbur edirdilər. Maarif naziri
müavini Həmid bəy Şahtaxtinski cə-
nablarının nitqi dəxi bu yolda olub, dil
tərəfdən məzur tutulacağımızın [üzrlü
hesab edilǝcǝyimizin] səbəbini bəyan
etdilər. Allaha minlərcə şükür olsun ki,
bu gün öz dilimizi azad və sərbəst bir
surətdə yenidən öyrənməyə artıq mü-
maniət [maneçilik] yoxdur. 

Əziz qonağımız möhtərəm Ruşən
Əşrəf bəy həzrətləri natiqlərimizə ca-
vab olaraq, səlis və bəliğ [bǝlağǝtli] bir
nitqlə məclis əhlini feyzyab etdilər. Ədib
əfəndi bizim Bakıda, özünü ikinci bir
İstanbulda zənn edirmiş. Təvazö edə-
rək söyləyirdi ki, mən bu şərəfə və bu
ehtirama layiq deyiləm, özüm də bu-
raya Azərbaycan qardaşlarımı ziyarət
qəsdi ilə gəlib, dərvişanə bir surətdə
dönüb dolaşmaq istərdim. Amma siz
Azərbaycan türkləri bizim üçün o də-
rəcədə susamışsınız ki, məni möhtə-
rəm bir türk hesab edib də haqqımda
bu qədər canfəşanlıq göstəriyorsunuz.
Ədib əfəndi vədə verdi ki, İstanbula
övdət edib də [qayıdıb] Azərbaycan
türkləri haqqında var qüvvəsilə çalışa-
caqdır; ǝdəbiyyatımızdan, əxlaq və
adatımızdan [adǝtlǝrimizdǝn], arzu və
amalımızdan bəhslə biz türkləri İstan-
bula tanıtdıracaqdır və İstanbul ilə

Azərbaycan arasında hər bir cəhətcə
mətin bir rabitə təşkilinə bütün səy və
qüvvətini sərf edəcəkdirlər. Əziz qona-
ğımızın gözəl nitqi sürəkli alqışlarla
qarşılandı. 

Məclis əhli qəhrəman Türk Ordusu
zabitani-möhtərəməsindən [möhtǝrǝm
zabitlǝrindǝn] Asim bəy əfəndi cənabla-
rının da əsgərcəsinə söylədiyi bəliğ nit-
qini dinləyib, feyzyab oldular; müzəf-
fər Türk Ordusu şərəfinə dəxi bir çox
nitqlər söyləyib, “Yaşasın Türk Ordu-
su!” deyə zabitani-hazirun əfəndiləri
[orada olan zabitlǝri] alqışladılar. Bǝ’də-
hu [sonra] Azərbaycan mücahidlərin-
dən məşhur İsa bəy Aşurbəyli cənab-
larının son sözləri ilə rəsmi-ziyafət
[ziyafǝt mǝrasimi] tamam olub, məclis
əhli əziz qonağımızla xudahafizləşib,
şad və bəxtiyar bir surətdə evlərinə
övdət etdilər [qayıtdılar].

Ayn

Çocuq şeirləri:

Dəyirmən

Sevgili “Cahid”ə

Bax şu gözəl dəyirmən
Dönüyor hər gün həmən.
O, köydən az ötədə
Tarlada bir köşədə
Tənha, tək bir qulübə
Yüksək, sivri bir izbə.
Kənarına damının
Ta yanına camının 
Dörd taxta qol gərilmiş,
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Hǝpsinə bez sərilmiş.
Yel əsincə o bezlər
Şişər, qanada bənzər.
O qollar artıq dönər,
Dönər; bunu görənlər
Sanarlar bir qoca əl 
Onlara der: Mǝnǝ gəl. 
Ətrafında çocuqlar,
Civarında quşcuqlar 
Qoşuşarlar, düşərlər,
Ötüşǝrlər, üşǝrlər.
Dəyirmənçi bəmbəyaz 
Çıxar baxar gah bir az,
Sonra yenə qapanar,
Çünki un çox toplanar.
Arabalar ötədən 
Daha çıxıb gəlmədən
Çuvalları doldurar,
Yeni buğda buldurar. 
Rüzgar əsǝr muttasıl,
Qanad durmaz, bax nasıl 
Yorulmadan gidiyor,
“Çalışmaq nə xoş” diyor.
Altun günəş batarkən, 
Quş yuvada yatarkən 
Üfqə salam yollayar,
İşləyib yel qollayar. 
Fəqət axşam olunca,
Qaranlıqlar dolunca
Rüzgar bir an duruyor,
Sanki həyat quruyor.
Şişkin bezlər enərək 
Çırpınmalar dinərək 
Dinləniyor dəyirmən, 
“Tǝnbel, diyor, sən əylən”.
Lakin gümüş ay gecə
İşığını sərpdikcə
Qanad yenǝ canlanar,
Çalışmaqla şanlanar.
Çoban qaval çalarkən, 
Ay buluda dalarkən, 
Qoyun-quzu mələrkən 

Düşünməz heç gec, erkən 
Dönər, dönər o qollar,
Muttasıl un ufalar.
Faidəli dəyirmən 
Gecə-gündüz didinmən 
Bizə verir səadət,
Əkmək böyük bir nemət.
Öyütməzsən əgər un
Tütməz olar bir furun. 
Artıq həyat tükənǝr,
Qıtlıq, ölüm bəklənǝr.

Ruşən Əşrəf
İstanbul: 1916 

SAĞALMAZ YARALARIMIZ

“Kaspi” qazetǝsinin 89-cu sayında
“Mart vüquatına [hadisǝlǝrinǝ] aid”
sǝrlövhəsi ilə dərc edilmiş şayani-diq-
qət [diqqǝtǝlayiq] bir məqaləni biltər-
cümə [tǝrcümǝ edǝrǝk] qarilərimizə
[oxuyucularımıza] təqdim ediriz: 

Tiflis “Vozrajdeniye” qazetəsi may
sayılarının birində mart axırlarında
Bakı vüquati-müəssifəsini [kǝdǝrli ha-
disǝlǝrini] mövsuq vərəqələrlə [mötǝ-
bǝr sǝnǝdlǝrlǝ] təşrih edən [açıqlayan]
“Ağa Xas” imzası ilə çap edilmiş bu
məqalə ancaq bu halda burada alındı-
ğından, bu maraqlı əhvalatdan əhali
yeni hali [xǝbǝrdar] ola bilir:

Miralay Maqalov qitəsi [hǝrbi his-
sǝsi] ilə işğal olunmuş Hacıqabul möv-
qifinə [stansiyasına] nisan [aprel] ayı
vǝsətində [ortasında] iki vaqondan iba-
rət bir qatar varid oldu. Vaqonlarda
poçt-teleqraf məmuru Pavel Aleksan-
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droviç, iki teleqraf məmuru, on texnik
və qitələr [hǝrbi hissǝlǝr] bulunurdu.
Şuproviç yǝdindǝ [ǝlindǝ] onun Bakı və
Tiflis şəhərləri arasında olan teleqraf
ve telefon xətlərini təmirat üzrə
Şaumyan tərəfindən məmur olundu-
ğunu [vǝzifǝlǝndirildiyini] haiz [göstǝrǝn]
bir vəsiqə bulunmuş və tǝhǝrriyat
[axtarış] əsnasında Şuproviç üzərində
Bakı bolşevik komissarı və eyni za-
manda Gəncə Erməni Milli Komitə
idarəsi müdiri Tarayev tərəfindən
məzkur [adı çǝkilǝn] komitəyə olan bir
məktub bulundu. Bu məktubun məz-
munu ermənilərin nə məramda ol-
duqlarını qayət aşkar şərh etdiyinə
məbni [görǝ], bunun tibqi olaraq [ey-
nǝn] çap edilməsi lazım görülür. Mək-
tub da budur:

“Əziz arxadaşlarım, mənim Gəncə-
dən əzimətim [gedişim] pişəzvaxt [qa-
baqcadan] müqərrər edilmiş [qǝrarlaş-
dırılmış] olsa da, o qədər tez oldu ki,
sizinlə görüşüb Bakıda olacaq hərə-
kətim haqqında sizdən bir təlimat ala
bilmədim. Mahəza [bununla belǝ], ko-
mitədəki fəaliyyətim və vəzifəmdən
bizə ən zəruri şeyləri bildiyimdən, lazi-
mələri [lazım olan şeylǝri] bey etməyə
[almağa] başladım. Ən ibtida da [ǝvvǝl
dǝ] koks aramağa, ciddən [ciddi] hərə-
kətə iqdam etdim [girişdim] və ənvai-
müsibətlə [bir çox çǝtinliklǝ] 60 pud
buldum. Bu koks Aram Verdiyan üçün
olmayıb, sǝnǝtxanalara [sǝnaye müǝssi-
sǝlǝrinǝ] təxsis edilmişdir [ayrılmışdır].
Birinci dəfə olaraq iki meşok göndəri-
rəm. Bunun sizə vüsul ola [çata] bilə-

cəyini yəqin edə bilmədiyimdən, qü-
suru [qalanı] burada məhfuzdur [müha-
fizǝ edilir]. Aram Verdiyan üçün çox
məşəqqətlə üç ədəd baqır [mis] ərit-
məyə məxsus tiqel buldum. Bunların
iki ədədi xas [xalis] ingilis işidir [malıdır]. 

Daha da iqtiza edərsə [lazım gǝlǝr-
sǝ], rus tiqeli bulmaq mümkündür.
Fiatı [qiymǝti] 100 markaya. Fəqət
bunlar və başqa lazimə əşyalar bey
edilmək üçün üç min rublə daha la-
zımdır. Gətirdiyim üç min rublənin nə-
yə sərf edildiyini buradakı vəsiqədən
anlarsınız. Arxadaşım Gülxəndanyanla
həmrəy olaraq min iki yüz rubləyə bir
teleqraf aparatı ve 45 pud dəmir bey
etdim [aldım]. Fəqət bunların cümləsi
ilə kifayət etmədim. 

Stepan Şaumyanın sizə və mǝnǝ
olan rəğbətini gördükdə, sizlə onun
irtibatına [rabitǝsinǝ, ǝlaqǝsinǝ] məxsus
və bundan bir xətt də Milli Müşavirə
Məclisinə ayrılmaq üzrə bir teleqraf
xətti çəkilməsinə Stepanı mayil [razı]
etdim və bu xətt yapılmaq üçün Pavel
Aleksandroviç azim oldu [yola düşdü].
Məzkur [adı çǝkilǝn] xəttə təxsis edil-
mək [ayrılmaq] üzrə məccanən [pulsuz]
iki ədəd teleqraf və iki ədəd telefon
aparatı, lazımi miqdarda batareyalar,
on verst əla dəmir tel ki, bunların
cümləsi on min rubləyə mal ola [başa
gǝlǝ] bilər və məzkur xətt təmiratına
sərf ediləcək qədər məbləğ Şaumyan
tərəfindən mənim kəfalətimlə [zamin-
liyimlǝ] ǝta edilmişdir [bağışlanmışdır].
Tədad olunan [sadalanan] əşyanı Pavel
Aleksandroviç kəndisiylə götürür. Bu
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gözəl hədiyyə bir ay müddətində mə-
nim məcburi sükutuma qarşılıq ola
biləcəyini ümid edirǝm.  

Bundan başqa bura cəbhəsində
artıq lazım olmadığı halda, iyirmi ədəd
telefon aparatı, altmış verst telefon və
teleqrafa məxsus yer altından çəkilən
dəmir tel (kabel) bizim mahal üçün
verilməsini Stepan Şaumyan vəd et-
mişdir. Pavel Aleksandroviç işinə iki-üç
verst kabel kafidir. Qalan altı-yeddi
verst kabeli siz Zurnabaddan o yana
olan yavuq köyə qədər xətti uzatmağa
qullana bilərsiz. Cəmi [bütün] Bakı vü-
quatı [hadisǝlǝri] haqqında Pavel Alek-
sandroviç sizə müfəssələn məlumat
verər. Ancaq Atabekyanın qətl edil-
məsini sizə xəbər verirəm. 

Türk dilində intibahnamə [tǝbliğat
vǝrǝqǝsi] göndərirəm. Bunların müsəl-
man köylərində paylanmasını burada
çox arzu edirlər. Cümlənizin əllərini sı-
xıram, xülusi-qəlblə [sǝmimi-qǝlblǝ] ar-
xadaşlıq salamını təbliğ edən S. Tara-
yan.”

“Dəmirlə koks başqalarını şüphə-
ləndiməyə səbəb ola biləcəyinə məbni
[görǝ], yaxşı olar ki, nemsələrdən rica
edəsiniz məzkur [adı çǝkilǝn] əşyanı
onlar götürsünlər. Guya “Kolonya
[Köln] üçün imiş”. “Yenə də o”.

Bu məktubdan başqa Şuproviç
üzərində Gəncə erməniləri isminə er-
məni dilində yenə də məktublar bu-
lunmuş. Həman məktublarda vahiməli
Bakı faciəsini belə yazırlar:

“Üç gün müddətində şəhərin ta-
mam hissələrində onları (müsəlman-

ları) tələf etməyə davam edildi və
müsəlman evləri yandırıldı, bir kimsə
salamat azad edilmədi. Cümləsini bir-
bəbir öldürürlərdi. Bu adi bir qırğın idi.
Soqaqlar meyitlərlə dolmuş idi. Niko-
layevsk soqağından meydana qədər
bazar tamam yandırıldı. Gəncənin
əvəzi çıxdı. Uşaq, böyük, arvad və kişi
heç kəsə fərq qoyulmayıb, hamısını
qətl edirlərdi. Daşnaksaqanların bitə-
rəf durmalarına inanma, bunlar yolları
tutdular ki, köylərdən imdada kimsə
gələ bilməsin. Həmidiyyə, İsmailiyyə
binaları və Dikaya Divizya qışlası yaxıl-
dı. Bu halda Müsavat bürosu yanır.
Müsəlman hissəsində salamat bir ev
qalmadı. Cəmi [bütün] müsəlman ev,
dükan və mağazaları talan edilib, yaxıl-
mışdır. 

Çocuqlar nə vaxt gələcəklər, gön-
dər, bunları görüb, şad olsunlar. Bir
müsəlman həyətinə daxil olub, burada
otuzdan qırxa qədər çocuq, arvad və
erkək cənazələrini quru yerdə bura-
xılmış gördüm. Müsəlmanların tələ-
fatı, yalnız qətl edilənlər beş-altı minə
qədərdir. Rüzgar [külǝk] mane olma-
saydı təyyarələr göyə qalxıb, qüvvələr
birikdikdə [birlǝşdikdǝ] bunların təkmi-
lini [hamısını] dənizə tökməklə, bir
dəfə olaraq bunlardan xilas olmaq
mümkün idi. Lənkəran, Petrovsk işğal
edilmiş, Şamaxıya və Hacıqabula əsgər
göndərilmişdir. İyirmi-iyirmi beş günə
qədər Gəncədə olmağımıza ümid edi-
rǝm.  

Gəncə bir azca da davam etsin
[dözsün], Amazasp böyük cəsarət gös-
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tərib onları gözəl əzdi.” 
Şuproviç və onun məiyyətində

[yanında] bulunanları hamil [aparan]
qatarda Tarayevin məktubunda yazı-
lan əşyanın cümləsi mövcud idi. Bun-
lardan başqa, Şuproviçdə Bakı ilə
Gəncə aralarındakı mövqiflərin [stan-
siyaların] isimləri, şifrəsi və patlan-
qıclar bulundu. Baqır [mis] ərildilməyə
məxsus tiqel və başqa şeylər Tarayev
tərəfindən Gəncə Erməni Milli Komi-
təsi rəisi və hal-hazırda Quberniya
komissarı müavini Malxazova təslim
edilmək üçün verildiyini Şuproviç və
onun adamları iqrar [tǝsdiq] etdilər.
Bakı faciəsində firqə mənsubiyyəti
mülahizə edilmədiyi [nǝzǝrǝ alınmadığı]
məzkur şəxslərin təqriratından [ifadǝ-
lǝrindǝn] aşkar olurdu. Belǝ ki, intelli-
gentlərlə bərabər, bolşevik fəhlə mü-
səlmanlarını da öldürürmüşlǝr. Buna
da səbəb, məzlumların müsəlman ol-
maları imiş. 

Tarayev məktubunun əhəmiyyətli
yeri Malxazovun müsəlman köylərin-
də nəşr edilmək üzərə bolşevik ədə-
biyyatı göndərilməsi bəyan olunan
yeridir ki, bu da Gəncə quberniyasında
lazimǝ qədər aşkar və aşnaların xa-
tirəsi üçün, Zülqədǝrov və başqa mül-
kədarların qətl edilməsinə dair olan
hərəkətlərdən bir nümunədir. 

Şuproviç və onun arxadaşlarında
bulunan övraq [sǝnǝdlǝr] Revolusyon
tribunalına [İnqilabi tribunala] verilmiş-
dir. Bunların məzmunundan Bakı fa-
ciəsində ermənilərin qayələri nə oldu-
ğu aşikardır. Ermənilərin Bakıda bol-

şevik namı [adı] ilə yapdıqları təşəb-
büsat [işlǝr, hǝrǝkǝtlǝr], bolşeviklik
üçün olmayıb, bolşevikliyə ancaq bu-
rası bənzəyirdi ki, bisilah [silahsız] və
məzlum əhalini qorxutmaq üçün heç
bir iqdamatdan [addımdan] çəkinmə-
yirlərmiş. Bakıda bigünah əhalini də-
nizə töküb, onları suda boğmağa da
iqdam edilirmiş. 

İrəvan quberniyasında mitralyoz və
top vasitəsilə 199 köy təxrib edilib
[dağıdılıb], müsəlman yurduna erməni
qaçqınları dolmuşdur. 

Şamaxı mahalına dörd min nəfər-
dən ibarət bir qitə [hǝrbi birlik] göndə-
rilib, əhali tədib edilir [cǝzalandırılır] və
dörd min əsgərin yüzdə səksəni ermə-
ni olur. Bunların cümləsindən [hamı-
sından] Bakı faciəsi nə məram üzrə
oynandığı və bu faciə əsnasında ermə-
nilər nə vəzifədə bulunduqları məncə
aşikar olsa gərəkdir.

Məhəmməd

BİR ZIYA [İTKİ]

Bu günlərdə kimsə xəbərini bilmə-
dən, otuz beş ildən bəri Bakı türk və
müsəlman səhnəsində bitəmənna [tǝ-
mǝnnasız], könüllü surətdə çalışaraq,
bu uğurda hər şeyindən keçən aktyor-
larımızdan Kərbǝlayi Cahangir Zey-
nalov vəfat etmişdir. Kərbǝlayi Cahan-
giri Bakıda tanımayan bir kəs yoxdur.
18 Mart hadiseyi-müəssifəsindən [kǝ-
dǝrli hadisǝsindǝn] sonra, başqa türk və
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müsəlmanlar kimi İrana fərar etmiş
[qaçmış], 6 ay bir müddət orada yaşa-
mışdır. Son günlərdə İrandan öz yur-
duna övdət etmiş [qayıtmış], xəstələ-
nərək vəfat eyləmişdir. 

Ölüm haqdır. Kimsə bunun əlindən
təxlisi-giriban [yaxasını xilas] edəmmə-
yəcəkdir. Kərbǝlayi Cahangirin bu su-
rətlə vəfat edərək, çalışdığı maarif və
xeyriyyə cəmiyyətləri üzvlərinin və ak-
tyor arxadaşlarının və mətbuat xadim-
lərinin xəbəri olmadan dəfn edilməsi
təəssüf ediləcək, bəlkə əfv edilmə-
yəcək bir haldır. Zamanəmiz o qədər
keşməkeşli bir hal almışdır ki, kimsə öz
yaxın tanışlarından belə olsun vaxtlı-
vaxtında xəbər tutammır.  Kərbǝlayi
Cahangirin vəfatı və dəfni də bu qəbil
olmuşdur. Lakin onun qövm-əqrəbası
vəfatı xəbərini qəzetə elanları ilə xə-
bər verə bilərdilər ki, bu bizim şəhə-
rimizin adətidir. Nasılsa [necǝ olmuşsa]
burasına etina edilməmişdir. 

Kərbǝlayi Cahangir otuz beş sənə
bir zamandır ki, səhnə və teatro iş-
lərində çalışır və öhdəsinə götürdüyü
müzhik [gülmǝli] rolları layiqincə ifa
edirdi. 

“Hacı Qara” və “Hacı Qəmbər” ko-
mediyalarının qəhrəmanları dərxatir
edilǝrkən [yada salınarkǝn], ixtiyarsız
olaraq insanın nəzərində Kərbǝlayi Ca-
hangir təcəlli edir [canlanır]. Son on
ildə faciələrdə də iştirak edib, birinci
dərəcə baş rollar oynayırdı. Hər nə
qədər yaşı altmış beşi təcavüz etmiş-
disə [keçmişdisǝ] də, ruhu cavan idi.
Vaxtilə Bakıda təşkil edilmiş “Nicat”,

“Səfa” və “Nəşri-Maarif” kimi cəmiy-
yətlərdə idarə üzvü sifəti ilə çalışmış-
dır. Kərbǝlayi Cahangir yanılmayırsam,
Azərbaycan səhnəsində ən ixtiyar
[yaşlı] aktyor idi. Tanrının rəhmətində
olsun. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 

Neftçilər Şurasında
Tağı bəy Səfərəliyevin Ticarət və

Sənaət [Sǝnaye] nazirinin müavinliyinə
təyinindən naşi [tǝyini sǝbǝbindǝn],
Neftçilər Şurasının üzvlüyünə mühən-
dis Rüstəm bəy Sultanov intixab edil-
mişdir [seçilmişdir].

- Ümuri-Xeyriyyə və Nafiə [Xeyriyyǝ
vǝ Sosial Tǝminat] nazirinin Göyçay və
Şamaxı əhalisinə şəhər anbarlarından
dərman buraxmaq barəsindəki təkli-
finə şəhər bələdiyyə idarəsi cavab ver-
mişdir ki, axır vaxtlarda şəhər anbar-
larından dərmanların azalmağından
dolayı, yaxın zamanda xəstəxanalarda
dərman belə tapılmayacağı hiss edilir. 

Məhkəmə müəssisələri təşkili
Bu günlərdə müxbirimiz Bakı na-

hiyə məhkəməsi sədri Perçixin ilə mü-
sahibədə bulunmuşdur. Perçixin cə-
nabları məsələni böylǝ təsvir edir: 

Məhkəmə müəssisələrinin təşkili
şəhərdə bitmişdir. Hal-hazırda bir çox
istintaq komissionları və başqa müəs-
sisələrdən məlumat və ərzihal [ǝrizǝ]
gəlməkdədir. Sabiq qulluqçular öz yer-
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lərini tutmuşlar. Qəzalarda əhval vəxa-
mət kəsb etmişdi [ağır vǝziyyǝt yaran-
mışdı]. Sabiq məmurları bulmaq çə-
tindir. Yenilər isə qəzalara getməyə
razı olmurlar. Bu işi bir qədər də mü-
səlman məmurları yoxluğu çətinləş-
dirir. Müsəlman əhalisi olan yerlərdə
müsəlman məmurları bulunması ən
lazımlı məsələdir. Məhkəmə işləri mə-
həlli [yerli] lisanda olmalıdır. Kargü-
zarlıq isə hələlik rus lisanında ola-
caqdır. 

Ümumiyyətlə, məhkəmə işləri təş-
kilatı yaxın zamanda yaxşılaşacaqdır.
Miri [mülki] şöbənin əvvəlinci iclası
olmuşdur, cinayət şöbəsi isə hələlik işə
başlamamışdır. Məhkəmənin böyük
salonunun Türk Hərbi məhkəməsi tə-
rəfindən tutulması, işi bir qədər də
geriyə atır. 

Perçixin cənabları müsahibəsinin
nəticəsində [sonunda] demişlər ki,
məhkəmə işlərini düzgün bir hala sa-
lacağına itminan [arxayınlıq, ǝminlik]
hasil etmişdir.

Edam
Dün Bakıda bir neçə adam asılmış-

dır. Bunlar özbaşına axtarış yapmaq,
oğurluq və sairə kimi cinayətdə itti-
ham edilirlərmiş. 

Rus Milli Komitəsində
Zaqafqaziya Rus Milli Komitəsi Tif-

lisdəki səfirimiz vasitəsilə Azərbaycan
hökumətinə müraciətlə, Milli Komitə-
nin Barsov nam [adlı] nümayəndəsinin
Azərbaycana gəlməsinə müsaidə

[icazǝ] istəmişdir. Barsov Azərbaycan-
dakı ümuri-xeyriyyə [xeyriyyǝ işlǝri] ilə
tanış olmaq, xüsusən mal mübadiləsi
üçün müzakiratda [müzakirǝlǝrdǝ] bu-
lunmaq üçün gəlir. Bakıdakı Komitə
şöbəsi Ticarət və Sənaət [Sǝnaye] nazi-
rindən Barsovun gəlməsinə müzahi-
rətdə bulunmağı [kömǝklik göstǝrmǝyi]
rica etmişdir. 

Bakı üçün yanacaq
Bakı bələdiyyəsinin Ərzaq şöbəsi

qərar qoymuş ki, Bakı əhalisi və höku-
mət idarələri üçün məhruqat [yana-
caq] tədarük etsin. Aleksandr Kosteniç
Ərzaq şöbəsi tərəfindən vəkalətən
Dərbənd mövqifinədək [stansiyasına-
dǝk] gedəcəkdir ki, mövqiflərdə hazır
olan odunları Bakıya gətirsin.

XARİCİ XƏBƏRLƏR

Nikolay Nikolayeviçin edam edil-
məsi 

Jeneva [Cenevrǝ] - İsveçrə mətbua-
tına Tsarski Selodan verilən xəbərlərə
görə, sabiq Rus ordusu Baş koman-
danı Nikolay Nikolayeviç təşrini-əvvə-
lin [oktyabrın] 16-ncı gecəsi edam edil-
mişdir. 

Berlin - Almanya Ərkani-Hərbinin
[Baş Qǝrargahının] nümayəndəsi siyasi
müşavirdə bəyan etmişdir ki, Almani-
ya müharibəni bitirməyə məcburdur,
halbuki işbu müharibəni məğlub ol-
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madan davam etdirǝ dǝ bilər. Bu mə-
lumat Vilsonun cəvabi notasına çox
təsir etmişdir. 

Kiyev - Sofiya Meydançasında uk-
raynalılar nümayiş yapmışlar. Rusiya
hüdudundan Almaniya qoşunları 10
çağırım içəri çəkilirlər. Amerika höku-
məti Ukrayna istizahına [izahat tǝlǝbi-
nǝ] cavab olaraq demişdir ki, Sülh
konqresində bütün Rusiya nümayən-
dələrini görmək istəyirlər. 

Moskva - Fransa mətbuatı məmlə-
kətdə aclıq başlanmasını qeyd edirlər. 

Kiyev - Şura hökuməti Voronejə kö-
çür. Ruhani vǝ burjuaziyaya istehka-
mat işlərində işləmək qəsdilə səfər-
bərlik elan edilmişdir. 

Kazanda
Bolşeviklər vürudundan [gǝlişindǝn]

sonra fəhlələrin yeni üsyanı olmuşdur.
Bunlar səfərbərlik, quldurluq, həczlər
[müsadirǝlǝr] əleyhinə etiraz edirmiş-
lər. Üsyan yatırılmışdır. 61 fəhlə, 380
burjua, ruhani və zabit gülləbaran
edilmişdir. 4000-dən ziyadə əhali həb-
sə alınaraq 500 min manat təzminati-
hərbiyyə [hǝrbi tǝzminat] tələb edilmiş-
dir. İşbu məbləği 4 günə kimi vermə-
lidirlər. Verilməzsə rəhn [girov] surətilə
həbsə alınmışlar qətl ediləcəklər. 

İspanyol nəzlǝsi [ispan qripi] ilǝ
mübarizə

Avstriya ordusu təbiblərindən Kar-

naseviç ispanyol nəzləsi əleyhinə dər-
man tapmışdır. Bu əlac yaxşı nəticələr
verir. Ən yaxın zamanda məcburən
bütün Avstriya ordusunda əsgərlərə
peyvənd edəcəklər. 

Leninə suiqəsd
Leypsiq - 18 təşrini-əvvəl [oktyabr].

“L. V. Q.” qəzetəsinin Kiev müxbiri
teleqrafən [teleqraf vasitǝsilǝ] xəbər ve-
rir ki, Kurskda Leninə yenidən suiqəsd
edilmişdir. Lenini çiynindən tapanca
qurşunu ilə yaralayan cani dərdəst
edilmişdir [tutulmuşdur]. 

Rusiya Cümhuriyyəti 
“Q. F.” Londradan xəbər verir: “İn-

giltərə hökumət məhafilində [dairǝlǝ-
rindǝ] bir böylə şayiə dǝvǝran edir [gǝ-
zir] ki, Etilaf hökumətləri bolşeviklərlə
mübarizə edən bütün firqələrlə müza-
kirədən sonra qət etmişlər mərkəzi bir
Rusiya Cümhuriyyəti təsis edərək ay-
rılmış başqa-başqa hökumətləri işbu
mərkəzə ilhaq etsinlər və gələcək
rəisi-cümhurun [dövlǝt başçısının] kim
olacağı məsələsi də məhəlli-müzaki-
rəyə qoyulmuş [müzakirǝyǝ çıxarılmış]
imiş. Əvvəllər Kerenskinin namizədliyi
təklif edilsə də, burjuaziya tərəfindən
rədd edilmişdir. Kerenski Amerikaya
gedib təbliğat yapmaq layihəsindən
vaz keçmişdir. Ehtimal ki, Kerenski
Arxangelskə qayıdıb hökumətdə bir
yer tutana kimi orada qalacaqdır.” 

Şimali Qafqaziyada
Şimali Qafqaziyadan Tiflisə gələn-
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lərin dediyinə görə, Kislovodsk Kuban
kazakları tərəfindən işğal edilmiş, Pya-
tiqorsk isə hələlik bolşeviklər əlində-
dir. Buraya Andjiyevski nam [adlı] bol-
şevikin təhti-komandasında [koman-
danlığı altında] qoşun qitəsi [hissǝsi]
gəlmişdir. Bu şəxs məhəlli [yerli] qır-
mızı qvardiyanı qovub ərkani-hərbini
[baş qǝrargahını] isə güllələtmişdir. Qır-
mızı qvardiya komandanı Bilenkoviçi
həbsə almışdır. Qırmızı qvardiya zabi-
tanını [zabitlǝrini] şiddətlə təqib edirlər.
Bunları qətldən müqəddəm [öldürmǝ-
dǝn ǝvvǝl] gözlərini çıxarır, dillərini belə
kəsirlər. Kislovodskda qırmızı tədhiş
[terror] elan edilmişdir. 

Ermənistanda 
“Orizon” qǝzetəsinə İrəvandan xə-

bər verilir: 
“Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 5-ində

Türkiyə hökumətinin Qafqaziya Or-
dusu Baş komandanı Xəlil paşa həz-
rətləri İrəvana varid olmuş [çatmış],
həman gün də Təbrizə azim olmuşdur
[getmişdir]. Xəlil paşanın əzimətindən
[gedişindǝn] sonra Türkiyə hərbi anbar-
larından, bir ay bundan irəli koman-
dan tərəfindən erməni hökumətinə
vəd edilmiş olan 12 min pud buğdanın
verilməsi barəsində əmr verildi.” 

Bununla bərabər xəbər gəlmiş ki,
Türklər Qarakilsə ilə Lorini təxliyə edə-
rək erməni hökumətinə işbu yerləri
təhvil götürməsi təklif edilir. Təşrini-
əvvəlin 3-ündə katolikos İrəvana gəl-
mişdir. Katolikos türk səfiri Mǝhmǝd
Əli paşanı ziyarət etmişdir. Paşa kato-

likosu məmnuniyyətlə qəbul edərək
şərəfinə bir ziyafət vermişdir. 

“J. D.” qəzetəsinin xəbərlərinə gö-
rə, Türkiyə Hərbiyyə nazirinin əmri
mövcibincə [ǝsasında] Azərbaycan hö-
kumətinə təklif edilmişdir ki, Ermənis-
tandakı qaçqınlara 90 min pud buğda
buraxlsın. 

Satılır
Yatacaq, qonaq, xörǝk odalarından

[otaqlarından] ibarət və qeyri gözəl müxəl-
lǝfat [ev ǝşyaları], xalı və pərdələr satılır. 

Ünvan: Vrangelski və Persidski caddə-
lərin küncündə Budaqovun evi. Nömrə
7/10, otaq nömrə 5. İkinci mərtəbədə.
Görmək mümkündür saat 2-dən 8-ə kimi.  

225

Diş həkimi Melçarski  
Torqovaya soqaqda Muxtarovun xanə-

sində nömrə 15. Dişlərə tədavi edir, dol-
durur, ağrısız ixrac edir. Gözəl altun və sa-
irə dişlər emal edir. Xəstələri qəbul edir:
sübh saat 9-2-yǝdək.

210      12-3

Arvad diş həkimi Moiseyeva-Levin
Olqinski caddədə ev nömrə 5, 3-üncü

mərtəbə, sağda. Telefon nömrə 06-23.
Dişlərə müalicə edir, çıxarır. Kauçuk və

qızıl üzərində sabiq Berlin şəhər müalicə-
xanasının müdiri nəzarəti altında süni diş-
lər qayırılır. 

Qəbul edir: səhər saat 9-dan 1-ə kimi;
axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

216 25-4
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Diş müalicəxanası
S. M. İtkinin süni diş laboratoriyası 

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsulla
farfor və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208      5-3

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım 
Malakan bağının qarşısında Zeylidso-

nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
dişləri əhvən şəraitlə [münasib şərtlərlə]
tədavi və emal edilir. 

213            12-6

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalıq və daxili ünas əmrazını [qadın

xǝstǝliklǝrini] qəbul edir. Naxoşlar qəbul
olunur: səhər saat 9-dan birǝ və 5-dən 7-
yə qədər. Ünvan: Aziatski küçədə nömrə
153, Bolşoy Morskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

209       12-4

Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
qayrılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. Qəbul olunur 9-dan 2-yə və ax-
şam 4-dən 7-yə kimi. Vorontsovski küçə,
14 nömrǝli evdə, paradnı qapıdan.

215      25-5

Səadət mədrəsəsi bununla ümuma
elan edir ki, şöbə və siniflərə ərizələr
qəbul olunur və təşrini-saninin [noyabrın]

birindən etibarən mədrəsələrdə dərslər
başlanacaqdır. İdarə açıqdır səhər saat 9-
12-yədək. Adres: Suraxanski soqaq,nömrə
197. “Səadət” idarəsi.

227

Satıram
Hamı dəmiryollarına cövhər, neft, ma-

zut və yağ vaqonlarına dublikatlar. 
Bakı - Hacı-Turxan neft şirkəti kantoru.

Qorçakovski caddədə Kontrol pereuloku-
nun [döngəsinin] küncündə, nömrə 17-3.
Telefon nömrə 12-08.

229

Bu günlərdə Üçüncü Ünas [qız] eda-
diyəsində (gimnaziya) türk dilində əlifba,
birinci və ikinci ehtiyat sinifləri açıldığın-
dan, arzu edənlər ərzihal [ərizə] təqdim
etməkdə müsariət etsinlər [tələssinlər]. 

Məktəbin dəftərxanasında hər gün
saat 10-dan 2-yə qədər ərzihal qəbul edi-
lir. 

226

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbǝyli                  
Şəfi bəy Rüstəmbəyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Sülh qarşısında 
sǝh. 389. “Bu mülahizə ilə də ufaq

millətlərin müqəddəratı məsələsi sülh
konfransının iştiğal  edəcəyi...”: Qǝzetdǝ
“iştiğal” yerinə səhvən “işğal” getmişdir. 

Sülh ətrafında:
Almaniyanın Vilsona notası 

səh. 390. “Təxribat həmişə geri çəkil-
məyi örtməkdən ötrü lazım olmaqla bəra-
bər, beynəlmiləl hüququnca da bu məna-
da qullanılır.”: Bu cümlə bir az qarışıq və
anlaşılması çətindir. Qoşunların geri çǝki-
lǝrkǝn, düşmǝnin irǝlilǝmǝsini çǝtinlǝşdir-
mǝk mǝqsǝdi ilǝ, keçdiyi yerlǝrdǝ dağıntı-
lara yol vermǝsinǝ haqq qazandırılır vǝ bu
hǝrǝkǝtin beynǝlxalq hüquqa zidd olma-
dığı deyilir. 

Nəzarətlərdə
səh. 392. “Azərbaycan Cümhuri Höku-

məti 1919-cu il üçün hökumət siyahısı...”:
burada söhbǝt büdcǝdǝn gedir. 

Ruşən Əşrǝf bǝyin 
şǝrǝfinǝ ziyarǝt

sǝh. 393. “Yay klubu”: Bakıda, hal-
hazırda Azǝrbaycan Dövlǝt Filarmoniyası-
nın yerlǝşdiyi bina. 

“İncǝ saz taqımı [heyǝti]”: klassik türk
musiqisi ifa edǝn, kamança, ney, tǝnbur,
ud, qanun vǝ sair alǝtlǝrdǝn vǝ müğǝnni-
lǝrdǝn ibarǝt musiqi heyǝti.

“Cavan şairimiz Cavad əfəndi öz nit-
qində pək doğru olaraq...”: burada şair
Əhmǝd Cavad nǝzǝrdǝ tutulur; “öz nit-
qində pək doğru olaraq” yerinǝ qǝzetdǝ
“pǝk doğru öz nitqindǝ olaraq” getmişdir. 

“Dǝyirmǝn” şeiri (səh. 394-395)
üçün lüğǝt

“dǝyirmǝn”: dǝyirman. 
“qulübǝ”: daxma. 
“izbǝ”: alçaq tavanlı, işıqsız yer. 
“cam”: pǝncǝrǝ. 
“qoca”: böyük. 
“civarında”: yan-yörǝsindǝ. 
“düşmǝk”: yıxılmaq. 
“ötüşmǝk”: civildǝşmǝk. 
“üşmǝk”: toplaşmaq. 
“ötǝdǝn”: uzaqdan. 
“muttasıl” (müttǝsil): daima. 
“qaval”: tütǝk.  
“ufalamaq”: öyütmǝk, xırdalamaq. 
“furun”: soba.

Dəyirmən
səh. 395. “Düşünməz heç gec, erkən”:

Bu misra qəzetdə belə getmişdir: “Dü-
şünməz heç kim, erkən”. Şeirin Türki-
yədəki nəşri əsas alınaraq, mirsa düzəl-
dildi. (Bax. “Tǝlǝbǝ dǝftǝri” uşaq jurnalı,
cild 2, sayı 32, sǝh. 516.)

Sağalmaz yaralarımız
səh. 396. “tiqel” (almanca: tiegel,

rusca: тигель): müxtǝlif metalları ǝritmǝk
üçün istifadǝ olunan, odadavamlı qab,
buta.

sǝh. 397: Amazasp: “Daşnaksutyun”
partiyasının liderlǝrindǝn, ermǝni qatil vǝ
terrorist Hamazasp Srvandzyan nǝzǝrdǝ
tutulur. 

Bir zıya
sǝh. 398. “18 mart hadiseyi-müǝs-

sifǝsindǝn...”: ermǝnilǝrin Bakıda vǝ elǝcǝ
dǝ Azǝrbaycanın başqa yerlǝrindǝ Azǝr-
baycanlılara qarşı törǝtdiklǝri soyqırım
(Mart soyqırımı) nǝzǝrdǝ tutulur. Qǝtli-
amlar 30 mart – 2 aprel 1918-ci il tarixlǝri
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arasında davam etmiş, ǝsas qırğın Bakıda
31 martda (köhnǝ tǝqvimlǝ 18 mart)
başlamışdır. 

Xarici xəbərlər:
Leninǝ suiqǝsd

sǝh. 401. “L. V. Q.”: “Leyptsiqskaya
veçernyaya qazeta” (Лейпцигская вечер-
няя газета) [Leipziger Abendzeitung] nǝ-
zǝrdǝ tutulur. Bax. “Leypsiqer abend-
zeytunq”.

Xarici xəbərlər:
Ermǝnistanda

sǝh. 402. “...Qafqaziya Ordusu Baş
komandanı Xəlil paşa həzrətləri...”: Qafqaz
İslam Ordusunun komandanı Nuri paşa
idi. Qafqaz İslam Ordusu Türkiyənin Şərq
Ordular Qrupunun tərkibinə daxil idi. Şərq
Ordular Qrupunun Baş komandanı Xəlil
paşa (Xəlil Qut) idi.  

“J. D.”: “Joxovrdi dzayn” (Xalqın sǝsi)
adlı ermǝni qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.  
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TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

25 təşrini-əvvəl [oktyabr] 34 tarixli
Osmanlı Qərargahi-ümumisindən təb-
liğ olunmuşdur: 

1) Fələstin cəbhəsində ufaq-təfək
kəşf qitəatı müsadiməsi [kǝşfiyyat qrup-
larının çarpışması] oldu. 

2) Digər cəbhələrdə yeni bir şey
olmadı.

Milli Ajans, 24-10-34 
- Fransız sosialist rüəsasından [li-

derlǝrindǝn] Samba, yazdığı məqalədə
alman ordusunun hərb etməyə müq-
tədir olduğunu və Etilaf ordularının
qeyrətinə [sǝylǝrinǝ] rəğmən alman or-
dusu cəbhəsinin yarılmasına müvəffə-
qiyyəti-hal olmadığını [hazırda müvǝf-
fǝq olunmadığını] yazır. 

- İtalyan sosialistlərindən Balzilan,
alman ordusunun qısalmış hərb cəb-
həsinin arxasında uzun müddət müqa-
vimət edə biləcəyini yazır.

- Alman Baş Vəkili [Baş Naziri]

Reyxstaq məclisində bəyan etmişdir
ki, bütün cahanda bir mücadileyi-əf-
kar [fikirlǝrin mübarizǝsi] başlamışdır:
bir tərəfdən Almaniyanı imha [mǝhv]
etmək hissləri, digər tərəfdən milləti-
mizə qarşı qüvveyi-cəbriyyə istemal
etməksizin [güc tǝtbiq etmǝdǝn] ixtiyari
bir etilaf [razılaşma] ilə sülhü təmin
etmək. Bunlardan hangisinin qüvvətli
olduğu mühəqqəq [qǝti] surǝtdə söy-
lənəmməz. 

Vilsonun yeni notasında bu xüsusu
da qəti surətdə izah edəcəyi möhtə-
məldir [ehtimal olunandır]. Biz hər iki
ehtimala qarşı hazırlanmalıyız. Bu eh-
timallardan biri düşmənin sülh istə-
məməsidir. Bu təqdirdə alman höku-
məti sülh məsələsində millət namin-
dən [adından] söylədiyi kimi, müda-
fieyi-milliyyəni [milli müdafiǝni], səla-
hiyyəti nisbətində təmin edəcəkdir.
Digəri xǝsmlǝrin [düşmǝnlǝrin] sülh
istəməsidir. Bu təqdirdə millǝt koru-
koruna [kor-koranǝ] sülh təmayüllərinə
sövq edilməməlidir. Almaniyanın sülh

Çǝrşǝnbǝ axşamı, 29 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 25

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 22 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 29 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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haqqında əta eylədiyi cavabi nota
[cavab notası] Amerikaya vürud etmişdir
[çatmışdır].  

Bakı, 28-10-34 
26 təşrini-əvvəl 334 tarixli Osmanlı

Qərargahi-ümumisindən təbliğ olun-
muşdur.  

1) Fələstin cəbhəsində dümdar
[arxa birliklǝr; aryerqard] müharibələri
olmaqdadır.  

2) Sair cəbhələrdə şayani-əhǝmiy-
yət [ǝhǝmiyyǝtli] bir təbəddül [dǝyişik-
lik] yoxdur.  

Milli Ajans, 25-10-34 
- İspaniya kabinəsi [Nazirlǝr Kabi-

neti] istefa etmişdir. 
- Kiyevdə Krımın Ukrayna ilə itti-

hadı [birlǝşmǝsi] məsəlǝsi mövzui-bəhs
[mübahisǝ mövzusu] olmaqdadır. Uk-
rayna hökuməti Krımın vase [geniş]
muxtariyyət əsası üzərinǝ Ukrayna ilǝ
ittihadına tǝrǝfdar, Krım heyəti-mü-
rəxxəsəsi [nümayǝndǝlǝri] isǝ vase
muxtariyyǝt mühafizǝ edilmək şərtilə
hökuməti-müttǝfiqǝ [federativ höku-
mǝt] halında ittihad arzusundadır. 

- İngiltərə hökuməti ümumi müa-
hidə müzakirati-möhtəmələsinə [ümu-
mi saziş haqqında gözlǝnilǝn müzakirǝyǝ]
iştirak etmək üzrə iki admiral, iki gene-
raldan mütəşəkkil bir heyəti-mürəxxə-
sə [nümayǝndǝ heyǝti] təyin etmiş imiş.

- İtaliyada nəşr olunan “Populer”
qəzetəsi sülh məsələsindən bəhslə ya-
zır ki, Vilsonun mətbuatımızın təsira-
tına qapılmamasını tǝmǝnni [arzu]

edirǝm. Əks-təqdirdə növi-bəşər [bǝ-
şǝriyyǝt] kamilən məhv oluncaya qədər
hərb davam edəcəkdir.

SÜLH ƏTRAFINDA

Sülh haqqında İtaliya fəhlələri
Romada vaqe olmuş fəhlələr komi-

təsi ictimaında [yığıncağında] fəhlələr
ilə hökuməti barışdırmaq üçün ziya-
dəsincə təlaş edilmiş, fayda vermə-
mişdir. Fəhlələr müharibə və indiki
siyasətin əleyhindədirlər.

Sülh haqqında Belçika 
Belçika Maarif naziri Xenklis, Kral

Albertə bir məktub yazıb xalq namin-
dən [adından] sülh əqd etməyi [bağla-
mağı] tövsiyə etmişdir. Xenklis məktu-
bunda Almaniya Sədrəzəminin [Baş
Nazirinin] Reyxstaqda söylədiyi nitqini
müzakirə, sülh əleyhinə olanları təkdir
edərək [pislǝyǝrǝk] deyir ki, Belçika
müharibəni davam etdirməkdən aciz-
dir. Binaileyh [ona görǝ] Kral Albert,
Qraf Qartlinqin sülh təklifini nəzəri-
etibara almalı və ona əhəmiyyət ver-
məlidir.

Almaniya fəhlələri miyanında [ara-
sında]

Almaniya fəhlələrinin mürəvvici-
əfkarı [mǝtbuat orqanı; fikirlǝrini yayan]
yazır: 

“Biz sülh tərəfdarıyız, fəqət öylǝ
təsəvvür edilməsin ki, biz düşmənlər
boyunduruğu altına keçmək istǝyiriz.
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Almaniya böylə sülhü heç vaxt əqd
edəmməz [bağlaya bilmǝz]. Biz vətəni-
mizi mühafizə etməkdən ötrü ən bö-
yük fədakarlıqlara hazırız. Bizim arzu
və tələblərimiz, hökumətimiz[in] iqti-
sadi tələbatına zidd deyildir. Biz elam
ediriz [bildiririk] ki, beş illik müharibə-
də iştirak etdiyimizə baxmayaraq, ye-
nə də düşmən qarşısında dayanmağa
hazırız.

Vyanada
Vyanadakı Almaniya mürəxxəsi

[nümayǝndǝsi] xəbər verir ki, bu vaxta-
dək müşahidə olunan ruh sönüklüyü
yüksəkliyə mübəddəl olur [ruh yüksǝk-
liyi ilǝ ǝvǝzlǝnir]. Vyanada Vilsona ina-
nırlar, bu da Almaniya-Avstriya ittifa-
qına köməkdir. Macarıstan Parlama-
nında Tisa, Vilson maddələri üzərində
əsaslanmış sülhü təsvib etmişdir
[bǝyǝnmişdir].

TÜRKİYƏDƏ

Osmanlı Mətbuat kooperativ şir-
kəti

Müntəsibini-mətbuatın [mǝtbuat
nümayǝndǝlǝrinin] təhvini-ehtiyacına
[ehtiyaclarının yüngüllǝşdirilmǝsinǝ] mə-
dar [mǝrkǝz, ǝsas] olmaq üzrə iki sənə
müddətli və “Osmanlı Mətbuat koo-
perativ şirkəti” ünvanlı xüsusi bir şir-
kət təşəkkül etmişdir.

Şirkətin sərmayəsi, bəhər [hǝr bir]
hissəsi nama mühərrər [qeydǝ alınmış

sǝhm şǝklindǝ] 6 lirǝdǝn ibarət olmaq
üzrə 6 min lirǝ olacaqdır.

Hissə bədəlatı [dǝyǝri] şəhri yüzər
quruş [aylıq 100 quruş] taksitlə [hissǝ-
lǝrlǝ] altı ayda tədiyə olunacaqdır [ödǝ-
nilǝcǝkdir]. Şirkətə əlyövm [hal-hazırda]
qəzetələrdə, məcmuə və risalələrdə
bilfeil [hǝqiqǝtǝn, ǝmǝli olaraq] çalışan
və mətbəələrdə məmur və müstəx-
dəm [xidmǝtçi] bulunan kimsə hissədar
ola biləcəkdir. 

Şirkət, hissədaran heyəti-ümumiy-
yəsinin [payçıların ümumi heyǝtinin]
ictimaına [iclasına] qədər müvəqqət
bir heyət tərəfindən idarə olunacaq-
dır. Heyəti-müvəqqətə [müvǝqqǝti
heyǝt] Cəlaləddin Muxtar, Yunis Nadi,
Kazım Şinasi, Əhmǝd Sabiq, Ənis Təh-
sin bəylərlə, Marqrits əfəndidən mü-
rəkkəb olacaqdır. Şirkətin iqamətgahi-
qanunisi [qanuni ünvanı] Osmanlı Mət-
buat Cəmiyyətinin mərkəz idarəsidir.
Əlyövm [hal-hazırda] qeyd müamiləsi
[qeydiyyat işlǝri] Əhməd Sabiq bəy tə-
rəfindən icra edilməkdədir.

Həyatın fövqəladə müzayiqəli [çǝ-
tin] bir dövrə girdiyi böylǝ bir zaman-
da, mətbuat müntəsibininin [nümayǝn-
dǝlǝrinin] böylə xüsusi bir kooperativ
şirkəti təşkil edərək bizzat [şǝxsǝn]
təhvini-ehtiyaclarına [ehtiyaclarını yün-
güllǝşdirmǝyǝ] sərfi-qeyrət etmələri
[sǝy göstǝrmǝlǝri] ciddən [hǝqiqǝtǝn]
şayani-məmnuniyyətdir [mǝmnuniy-
yǝtǝ layiqdir]. Kooperativ şirkətinin bir
an əvvəl təşəkkül edərək, xeyirli və
faydalı işlər görməsini təmənni [arzu]
edir, bütün müntəsibini-mətbuatın
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[mǝtbuat nümayǝndǝlǝrinin] şirkətə ta-
lib olmağa şitab edəcəklərini [tǝlǝsǝ-
cǝklǝrini] mühəqqəq ədd eyləriz [müt-
lǝq hesab edirik].

Osmanlı marşı 
Zati-şövkətməabi-həzrəti-padişa-

hinin və bilcümlə əzayi-xanədani-səl-
tənəti-səniyyələrinin cəddi-əlaları cən-
nətməkan Sultan Mahmud xani-sani
həzrətləri tərəfindan nizami-cədidi-
əsgəriyyənin hini-ehdasında [quruluşu
ǝsnasında] ilk dəfə olaraq qəbul buyu-
rulmuş olan və mǝhǝreyi-musiqişü-
nasandan [musiqişünasların mahirlǝrin-
dǝn] Donizettinin asari-məşhurəsin-
dən [mǝşhur ǝsǝrlǝrindǝn] bulunan
marşın bə’dəzin [bundan sonra] surəti-
daimədə [daimi surǝtdǝ] Osmanlı Marşı
olaraq qəbulu şərəf-sadir olan iradə-
sinə icabi-alisindən bulunmuş [ali zǝ-
rurǝt olaraq görülmüş] və hökmi-mün-
bǝği [layiqli hökm] məqami-sədarətdən
[Baş Nazirlikdǝn] iqtiza edən [lazım gǝ-
lǝn] dəvairə [dairǝlǝrǝ, qurumlara] təbliğ
edilmişdir.

PROFESSOR TSUQMAYER İLƏ
MÜSAHİBƏ

Almaniya Hökumətinin məlumat
şöbəsi müdiri Tsuqmayer, Tiflis qəze-
tələri müxbirləri ilə etdikləri müsahi-
bəsində professor demişdir: 

Almaniya Hökumətinin İstanbul
mürəxxəsliyi [nümayǝndǝliyi] teleqra-

fən [teleqraf vasitǝsilǝ] Qafqaziyadakı
Almaniya heyətinə xəbər vermişdir ki,
hökumət dəyişməsi sakitliklə keçmiş-
dir. 

Trakya hüdudunda sakitlikdir. Düş-
mənin Türkiyə torpağına keçməsi gö-
rülməmişdir. Burada güclü türk qüvvə-
si vardır ki, Etilafçılar hücumunu hər
dəqiqədə dəf etməyə qadirdir. 

İstanbulun işğal edilmək şayiatı
[şayiǝlǝri] ən adi bir yalandan ibarətdir.
Dardaneldə gördükləri məğlubiyyəti
ingilis-firənglər təcdid edəmməzlər
[bǝrpa edǝ bilmǝzlǝr, kompensasiya edǝ
bilmǝzlǝr]. Türkiyə başqa Mərkəzi Döv-
lətlər kimi sülh tərəfdarıdır.

Vilson axırıncı notasında Almani-
yadan tələb etmişdir ki, “qara və su-
dakı dəhşətinə” xitam versin. Bundan
dolayı Almaniya Hökumǝti sualtı qa-
yıqlarına əmr vermişdir ki, sərnişin
vaporlarını qərq etməsinlər, fəqət əl-
bəttə ki, Etilaf Hökuməti bundan isti-
fadə etməməlidirlər.

“Qara dəhşətinə” gəldikdə, Alma-
niya dəfələrlə göstərmişdir ki, Fransa
şəhərləri Almaniya tərəfindən deyil,
firəng-ingilis toplarından xaraba qalır.
Bu məsələni Çörçil özü də etiraf edir
ki, ingilis topları hər gün 100.000 ton-
dan ziyadə mərmi atırlar. Həqiqəti
sübut etməkdən ötrü Almaniya Vil-
sona təklif etmişdir ki, təhqiqdən
[araşdırmaqdan] ötrü cəbhəyə bir bey-
nəlmiləl komisyon göndərilsin. Brük-
seldəki [Brüsseldǝki] bitərəf dövlətlər
nümayəndəsi cəbhəyə bir komisyon
göndərmişdir.
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QƏZETƏLƏRDƏN

Amerika tədhiş [terror] əleyhinə
“Loqal A.” qəzetəsinə Laheydən

[Haaqadan] teleqraf edirlər ki: “Vaşinq-
tondan alınan xəbərlərə görə, Ameri-
ka hökuməti əcnəbi məmləkətlərdə
olan öz siyasi nümayəndələrinə tə-
mimnamələr [yazılı göstǝrişlǝr] göndə-
rib, bütün bitərəf dövlətlərə müra-
ciətlə bolşeviklər tərəfindən yayılan
dəhşət və zülmkarlıq əleyhinə müt-
təhidən [birgǝ] etiraz etmək lüzumunu
bildirmişdir. Amerika Hökuməti bolşe-
viklərin etdikləri işləri qarşısında bü-
tün cahan mədəniyyətinin onlara nə
tövr nifrətlə baxdığını bolşeviklərə an-
dırmaq üçün bir yerdə hərəkət etmək
arzusundadır. Amerika Hökumətinin
zənninə görə bu təklif bolşeviklərcə
mǝznun olan [şübhǝlǝnilǝn; tǝqsirlǝndi-
rilǝn] Fransa və İngiltərə dövlətlərin-
dən olmayıb, ancaq Amerika Höku-
məti tərəfindən edilməlidir.

Vilson və Lehistan [Polşa]
Varşavadan “L.” qəzetəsinə tele-

qraf edirlər ki: Lehistan Şurası tərə-
findən leh millətinə xitabən bir müra-
ciətnamə buraxaraq orada qeyd edilir
ki: Leh millətinin əqidə və ixtiyarı bu
saatda aşkar, qəti və müttəhid [vahid]
olmalıdır. Vilson tərəfindən təklif edi-
lib də hal-hazırda bütün yer üzü mil-
lətlərinin bir yerdə yaşayacaqları təzə
həyat və təzə təşkilat ǝsasından ibarǝt
sülh şəraiti göstərildikdǝn sonra məz-
kur [adı çǝkilǝn] müraciətnamədə deyi-

lir ki: “Vilson tərəfindən Lehistan haq-
qında təklif edilǝn əsaslar mövcibincə
[ǝsaslara uyğun olaraq] Lehistan höku-
məti dənizə çıxmaqla siyasi və iqtisadi
cǝhǝtlǝrdǝn müstəqil və bütün Lehis-
tan torpağından ibarət olmaqla bey-
nəlmiləl müahidǝnamǝ [müqavilǝ] ilə
hər bir təcavüzdən təmin [ǝmin] edil-
məlidir. Bu əsasların feilən icrası üçün
leh milləti təni-vahid [hamı bir nǝfǝr]
kimi qalxıb öz ixtiyarının anladılması
və bütün Şura tərəfindən etiraf edil-
məsi üçün bütün qüvvəsini cəm etmǝ-
lidir. Buna binaən [görǝ] biz qərara
aldıq ki:

1 - Hökumət Şurası buraxılsın.
2 - Tezliklə hər cür siyasi cərəyan və

əhalinin geniş dairələri nümayəndələ-
rindən ibarət təzə hökumət təşkil edil-
sin.

3 - Bu hökumətə həvalə edilməlidir
ki, Lehistan Seyminin geniş demokrat
[xalq] dairələrinə istinad etməsi üçün
bütün Lehistan firqələri nümayəndə-
ləri ilə bərabər seçki qanunları hazır-
lasın və bu seçki qanununu ən geci bir
ay müddətində təsdiq və elan edil-
məkdən ötrü Şuraya təqdim etsin.

4 - Bunu mütəaqib [bunun ardınca]
bilavasitə Seym dəvət edilib ali höku-
mət heyəti təşkili ona tapşırılsın.

Bolşeviklərin qalibiyyəti
Tiflis qəzetələrinin yazdığına görə,

Simbirsk şəhəri bolşeviklər tərəfindən
zəbt edilən gün dört saat müddətində
səkkiz yüz nəfər burjua və ziyalı gül-
lələnmişdir. Penza, Ryazan, Tula və
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Bryansk şəhərlərində tədhiş [terror]
fövqəladə bir dərəcəyə varmışdır. Bu
şəhərlərdə ziyalılar, tacirlǝr və zabitlər
tamamilə tələf edilmişlərdir.

Petroqradda
“F. qazeta”ya xəbər verirlər ki: Pet-

roqrad həbsxanaları müdiriyyəti tərə-
findən rəsmi surətdə verilən məluma-
ta görə, bu axır günlər zərfində iki
mindən ziyadə adam qətl edilmişdir.
Qətlə məhkum olanlar Petropavlovsk
qalası yanında güllələnib oradaca dəfn
edilmişlərdir.

RUSİYANIN 
YENİ HÖKUMƏTİ 

Petrovsk telsiz teleqraf mövqifin-
dən [radiostansiyasından] xəbər verilir
ki, eylülün [sentyabrın] 23-ündə Ufa-
dakı Dövlət Şurası beş nəfərdən ibarət
bir hökumət intixab etmişdir: Sədr
Avksentyev, Voloqodski, Çaykovski,
Astrov, Baş komandan general Boldı-
rev.

Məclisi-Müəssisan [Tǝsisçilǝr Mǝcli-
si] üzvlərinin müşavirəsi Məclisi-Müəs-
sisan dəvətini yanvarın birinə qərar
qoymuşlardır. Hökumət dövlət qulluq-
çularından rica edir yerlərini bildirsin-
lǝr. Rusiya mürəxxəsləri [nümayǝndǝ-
lǝri], məsələn İtaliya mürəxxəsi [nüma-
yǝndǝsi] hökumətlə müxabirəyə [xǝ-
bǝrlǝşmǝyǝ] başlamışdır. Müttəfiqlər
yeni Müvəqqəti Hökuməti tǝhniyǝt

[tǝbrik] edirlər. İngiltərə xüsusi müvək-
kili Eliot, Ufaya gəlmişdir. 

“Mən Ufanı İrandakı əhvalımızdan
xəbərdar etməyə çalışacağam.” Mi-
norski. 

Ümumi Rusiya Müvəqqəti Höku-
mətinin şəxsi üzvlüyünə Zenzinov, Ar-
qunov, Sapojnikov, Vinoqradov və
general Alekseyev təyin edilmişlər.
Alekseyev təşrini-əvvəlin [oktyabrın]
10-unda vəfat etdikdə, Könüllü ordu
komandanlığına Denikini təyin etmiş-
dir. Müvəqqəti Hökumət ümumiyyətlə
müşavirədə təyin edilmişdir. İşbu mü-
şavirədə müsəlmanlar da iştirak et-
mişlǝr. 

“Hökumǝt Məclisi-Müəssisan in-
dində [qarşısında] məsuldur. Hökumət
Rusiya məmləkətinin federasiya əsası
üzrə bina tapacağı barəsində bir mü-
raciǝtnamə buraxmışdır.” Minorski. 

Əmr oxunduqdan sonra bir komis-
yon intixab edilmişdir [seçilmişdir] ki,
müşavirənin ümumi qǝtnamǝlǝrini və
bəyanatını təhqiq etsin. İşbu komis-
yonun iki günlük işləri nəticəsində
üzvlər miyanında [arasında] etilaf [ra-
zılaşma] əmələ gələ bilmişdir. İclas
davam edir.

“Voljskoye slovo” qəzetəsinin məlu-
matına görə, müşavirədə ǝn qəvi
[güclü] firqə Məclisi-Müəssisan üzvlə-
ridir. Firqəçilik hələlik görülmür, fəqət
inqilabçılar güclü fraksiya təşkil edirlər.
Tez-tez fraksiya iclasları təyin edirlər.
Bir çox millətlǝr nümayəndələri də
iştirak edirlər: başqırd, qırğız, tatarlar
və qazax nümayəndələri də vardır.
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NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Çinovniklərin məvacibi
Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 26-sında

vaqe olmuş hökumət iclasında qət
edilmişdir: Azərbaycan Hökumətinin
vüruduna [gǝlişinǝ] kimi sabiqki höku-
mətlərdən məvacib almamış olan mə-
murlara eylülün [sentyabrın] 15-indən
məvacib verilsin.

Bakı pulu
Hökumət qət etmişdir ki, neft satıl-

dıqda bədəl olaraq fəqət [sadəcə] Bakı
pulu qəbul edilsin.

Siyasi etilaf [razılaşma]
Azərbaycan Hökuməti ilə Müttəhid

[Birlǝşmiş] Dağıstan Cümhuriyyəti nü-
mayəndələri hal-hazırda iki hökumət
arasında hüsula [ǝmǝlǝ] gəlmiş olan
siyasi etilafın təfsilatını tərtib və təyin
edirlər.

DAXİLİYYƏ NAZİRİ 
HƏZRƏTLƏRİ İLƏ MÜLAQAT

[SÖHBƏT]

Keçən gün Daxiliyyə nazirini ziyarət
edib, məmləkətin idarəsini islah xü-
susunda olan düşüncələrini və xüsusi
nəzəriyyələrini sordum. Aldığım ca-
vabları, verdiyim suallarla bərabər
qarelərə [oxuculara] təqdim edirəm.

Sual - Daxiliyyə Nəzarəti [Daxili İşlǝr

Nazirliyi] və nəzarətə aid dəvairin [dai-
rǝlǝrin] milliləşdirilməsi üçün nə kimi
iqdamat olmuşdur [addımlar atılmışdır]?

Cavab - Daxiliyyə Nəzarəti, bütün
dairələrini milliləşdirmək üçün hər
gün can atmaqdadır. Bütün əhalinin
müsəlman olduğu yerlərdə əhali ilə
polis dairələri türkcə görüşür, övraq
[sǝnǝdlǝr] türkcə yazılır. Belə yerlərdə
məsuliyyətli vəzifələr müsəlmanların
öhdəsinə həvalə olundu. 

Fəqət bizə bu gün beynəlmiləl bir
şəkildə görünən şəhərlərdə hökumət
məmləkətin qolaylıqla idarəsi üçün
dairələri birdən-birə türkləşdirmədi.
Hökumət əhalinin dərdini ümumi ola-
raq kəndi bildiyi bir dildə, kəndi ağzın-
dan eşitmək məramında bulundu.
Məlum ya, əgər biz yalnız türk dilində
görüşsəydik, çabuq yetişmək istədiyi-
miz məqsǝdǝ doğru olan yolumuz iki
qat uzayacaqdı. Halbuki, görürsünüz,
itiriləcək bir dəqiqəmiz belə yoxdur.
Onun üçün hökumət ruscanı idarə-
lərdən hələlikdə qovmadı. Bütün dai-
rələrdə məsuliyyətli yerlərin başında
müsəlmanlar bulunmaq şərtilə bəra-
bər, rusca da ərzihallar [ǝrizǝlǝr] qəbul
edilib, bəyanat dinlənir. Bu gün Azər-
baycanda ruscanın istemalı [işlǝdil-
mǝsi], rus lisanını sevdiyimizdən deyil.
Hökumət məmləkətin faydasını bunda
gördü. Təbiidir ki, bu hal çox davam
etməz, bəzi dairələrin mühüm yerlə-
rini işğal edən [tutan] məmurlar türkcə
bilməzlərsə, xidmətinə davam etmə-
yəcəkdir. 1-2 ildən sonra Azərbaycan
dövlət dairələrini büsbütün milliləş-
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dirilmiş bir şəkildə görəcəksiniz.
Bizim bir çox məmurlarımız vardır

ki, - müsəlman, rus və sairə - türkcə
bilmirlǝr. Yerlərini əllərindən qeyb
etməmǝk üçün hər haldə türkcə öy-
rənməlidirlər. Məmurlar türkcəni öy-
rənmək üçün hökumət Maarif Nəza-
rətinə müraciət etdi. Eşitdiyimə görə,
bu yaxın günlərdə Maarif Nəzarəti
gecə dərsləri tərtib verəcəkdir. Bunun
üçün Maarif Nəzarətinə müraciǝti-
nizdə daha ətraflı məlumat əldə edə
biləcəyinizi zənn edirəm. 

Sual - Məmləkətin idarəsində əski
təşkilat və təqsimati-mülkiyyəmi [inzi-
bati bölgümü] muhafizə edilǝcǝk, yoxsa
bir islahatmı olacaq?

Cavab - Əski təşkilat da, təqsimat
da müvəqqətidir. Məmləkəti bütün
mənası ilə düşməndən xilas etdiyimiz
kimi [etdikdǝn sonra] bu yolda yeni
addımlar atacağız. 

Yeni təqsimati-mülkiyyə yapıldığı
kimi, təşkilatda da dəyişiklik olacaqdır.
Rus üsuli-idarəsinin zərərli nöqtələri
büsbütün atılacaq. 

Məmurların ünvanları, ümumiyyət-
lə Osmanlı ünvanları, qiyafət və apo-
letlər də [paqonlar da] hakəza [onun
kimi] Dövləti-Aliyyənin [Osmanlı dövləti-
nin] qəbul etmiş olduğu bir tərzdə ola-
caqdır. Əski apoletlərin şimdiyə qədər
istemal edilməsi sırf apolet yapmaq
üçün lazım olan malın bulunmadığıdır.

Daxiliyyə naziri həzrətləri məmu-
rini-mülkiyyəyə [mülki mǝmurlara]
məxsus apolet nümunələrini həman
göstərib, bu gün bir ǝldən emal

edildiyini buyurdular. 
Sual - Bacarıqlı və açıq gözlü polis

və jandarma yetişdirmək üçün Nəza-
rət, xüsusi məktəblər açmaq təşəb-
büsündə bulundumu? Məmləkətdə
belə məktəblər açılıncaya qədər Os-
manlı polis məktəblərindən istifadəyə
qərar verildimi?

Cavab - Qabil polis və jandarma
yetişdirmək üçün Türkiyədən Azərbay-
cana hələlik mütəxəssis bir miralay
[polkovnik] dəvət etdik. Müşarileyh [adı
çǝkilǝn şǝxs], açılacaq məktəblərin layi-
həsini tərtib etməkdədir. Məktəb
üçün lazım olan müəyyən miqdarda
müəllimlərin yetişdiyi kimi, məktəb
açılacaq zənn edǝrsǝm. Bu hər haldə
bir aya qədər bitmiş kimi olar. 

Daha canlı məlumat kəsb etmək
[almaq] üçün Nəzarət İstanbula polis
məktəbinə tələbə göndərmək məra-
mındadırsa da, daxili bir çox işlərimiz
şimdiyǝ qədər buna meydan vermədi.
Nəzarət Türkiyənin polis məktəblə-
rindən hər haldə istifadə edəcəkdir.

Sual - Azərbaycanda yaşayan müx-
təlif millətlərin bir-biri ilə olan əlaqə-
lərini gözəlləştirmək üçün şimdiyǝ qə-
dər nə kimi iqdamat [tǝşǝbbüslǝr] ol-
muşdur? Və istiqbal [gǝlǝcǝk] üçün nə
düşünülür?

Cavab - Azərbaycanda yaşayan
müxtəlif millətləri bir-biri ilə çarpış-
dıran çox vaxt hər iki tərəfin müsəlləh
[silahlanmış] olması və heç bir tərəfin
etimadını qazanmış olan bir hökumə-
tin bulunmamasıdır. Bu fəsad ocağını
söndürmək üçün bilafərqi-milliyyət
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[milliyyǝt fǝrqinǝ baxılmadan] bütün
əhalinin silahı toplanacaqdır. Sülh və
müsaliməti [ǝmin-amanlığı] davam et-
dirməklə bərabər, hər zaman son yar-
dımına qoşan bir hökumətin varlığını
hiss edən düşmən millətlər, zənnimə
qalarsa, getməkdə olduqları yanlış
yoldan dönüb əlaqələrini gözəlləşdi-
rǝrlǝr. Hökumǝtin məramı Azərbay-
canda bütün millətləri bir gözdə gör-
məkdir. Bizə qurşun atmayan bir xarici
ilə bir müsəlmanın hüququ müsavidir
[bǝrabǝrdir]. Bunu bizzat təcrübə etdik-
dən sonra buradakı müxtəlif ənasir
[ünsürlǝr] arasında ticarət rabitələri
başlanacaq.

Təbiidir ki, iki qonşu milləti biri-
birinə ən çox mehriban edən amillər-
dən biri də alış-verişdir. Ticarət və Sə-
naye naziri bulunduğum üçün ayrıca
bir gündə ticarət üçün gördüyümüz
tədbirlərdən bəhs edərəm.

Sual - İnqilab ǝsnasında Azərbay-
canda törəyən bəy və rəiyyət məsələsi
xüsusunda; bəylərin aldığı xəsarət və
müqəssirlərin mücazatı [cǝzalandırılma-
sı] haqqında Daxiliyyə Nəzarəti nasıl
davranmaq məramındadır?

Cavab - Məmləkətin hər yerini
qaplamış olan anarşi (anarxiya), baş-
sızlıq davam etdikcə, hökumǝt bir iş
görəmməyəcəyi, məlumunuz olsa gə-
rək. Onun üçün hökumǝt ən əvvəl
gücünü anarşini yatırmağa sərf etdi.
Hökumətin indiyə qədər həbs etmiş
olduğu adamların içində hǝr sinifdən
vardır. Bəy, rəiyyət, ruhani, əmələ
[fǝhlǝ], kim olursa olsun, hökumətcə

cinayətdə iştirakı aydın olanlar təqib
edilmǝkdədir. Ən aşağısı, böylə canilə-
rin yüzdə doxsanı dərdəst edilmiştir
[tutulmuşdur]. Bunların içində Gəncə-
dən bir mülkədar, Qubadan bir molla
da vardır.

Məhbusların içində bir də bəzi bəy-
lərin qatilləri varsa da, onlar bəy və
köylü, yəni torpaq məsələsi üçün tu-
tulmadı. Onların qəbahəti cinayətdir.

Əski-yeni bütün canilər cəhəti-
ədliyyəcə [ǝdliyyǝ qurumları tǝrǝfindǝn]
tövqif [hǝbs] edilməkdə və hǝpsinin
haqqında qanuna müvafiq təhqiqat
[araşdırma] yapılmaqdadır. Azərbay-
canda idareyi-örfiyyə [hǝrbi rejim]
elanından əvvəl cinayətlə müttəhim
olanlar, hökumətin qərarına görə əd-
liyyə məhkəmələrinə verilir. İdareyi-
örfiyyə elanından sonra cinayət işlə-
yənlərin işinə təbii, divani-hərbi-örfi
[hǝrbi mǝhkǝmǝ] baxacaqdır.

Torpaq məsələsi qayǝt mühüm bir
məsələdir. Hökumətin ən çox diqqətli
davranacağı bir məsələ torpaq işləri-
dir. Hökumətin qərarına görə, Ziraət
Nəzarəti [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Nazirliyi] tərə-
findən bu xüsusda bir layihə tərtib
edilməkdədir. Əmlak və Ziraət naziri-
nin bu layihəsi bu günlərdə Şurayi-
Vükəlaya [Nazirlǝr Kabinetinǝ] təqdim
ediləcǝyini güman edirəm. 

Sual - İşciləri, əmələləri himayə
qəsdilə bizdə Zəhmət Nəzarəti “Ми-
нистерство труда” təşkili təsəvvür
olundumu? 

Cavab - Ayrıca olaraq, bir Zəhmət
Nəzarəti təşkil edilməyəcəkdir. “Ми-
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нистерство труда” Ticarət və Sənaye
Nəzarətinə həvalə edilmişdir. Nəza-
rəti-məzkurədə [adı çǝkilǝn Nazirlikdǝ]
bunun üçün xüsusi bir şöbə açılmışdır
ki, bunun [haqqında] Ticarət Nəzarə-
tinə aid olacaq söhbətimizdə təfsilat
verə bilərəm.

Sual - Məclisi-Müəssisan və inti-
xablar [seçkilǝr] xüsusunda Daxiliyyə
nazirinin xüsusi mülahizəsi nədir?

Cavab - Mərkəzi Milli Şura höku-
mət tǝşkilindǝn sonra altı aydan gec
olmamaq şǝrti ilǝ Məclisi-Müəssisan
dəvət edilməsinə qǝrar verdi. Azǝr-
baycan o vaxta qǝdǝr düşməndən
tǝmizlǝnǝcǝyinǝ ümid bağlandığından
böylǝ qǝt edildi. Fǝqǝt məmləkəti
büsbütün düşməndən xilas edəm-
mədiyi üçün ola bilər ki, bu müddət
bir az da uzansın. Dövlətin paytaxtı
fəth edildi. Ancaq torpaqların bir par-
çası hələ düşmənin əlində bulunmaq-
dadır. Düşmənin bu torpaqdan təmiz-
lənməsi Məclisi-Müəssisanı təxirə uğ-
ratdı. Nə vaxt dəvət ediləcəyini də
hələlik söyləmək gücdür.

Komisyonun tərtib edəcəyi layihə
hazır olduğu kimi, sizə göstərə bilərəm.

Məclisi-Müəssisanın intixabı [seçil-
mǝsi] və sair nizamnaməsini tərtib
etmək üçün hökumətin əli ilə bir
komisyon təşəkkül etmişdir. Komisyon
bu xüsusu ətraflıca nəzərə almışdır.

İntixab üsuluna gəldikdə, deyə
bilərəm ki, hökumət əzaları arasında,
firqələrdən olsun deyənlər vardır.

Fəqət, mənim xüsusi düşüncəm bu
xüsusda böylədir:

Hökumətin pǝk böyük müşkilat içə-
risində susdurmuş olduğu coşqun eh-
tirasları bir daha oyandırmamaq üçün,
məmləkətin səlaməti naminə “firqəçi-
liyi” bir daha ağıza almayalım. Keçən
inqilab günlərində firqələrin biri-birinə
qarşı olan düşmənanə vəziyyətləri,
insanı, onların haqqında çox bədbin
etməkdədir. Onsuz da bir çox dərdimiz
vardır. Firqəçiliyə də yol verərsək, qor-
xuram ki, buğda samana qarışsın.  Bu
mənim xüsusi düşüncəmdir. Komisyon
qərarını hələlik bilmirəm.

Sual - Əhali arasında bir çox dedi-
qodulara baxılarsa, Azərbaycanda bu-
lunan milli komitələr (xaricilər) qayət
sərbəst olaraq, ǝleyhimizdə propa-
qandalar yapmaqdadır. Nəzarət belə
milli komitələrə bir hüdud təyin et-
mədimi?

Bu suallar təqdim edildiyi vaxt Da-
xiliyyə nazirinin bir çox işləri, həm də
təcili işləri var idi. 

Yığın-yığın işlər arasında lütfǝn
verilən cavablardır:

Cavab - Milli komitələr, sərbəstdir.
Hangi millətdən olursa olsun, mənsub
olduğu millətin xeyirli işləri və hüsni-
halı [vǝziyyǝtini yaxşılaşdırmaq] üçün
çalışan komitələr istədikləri qədər
fəaliyyətdə buluna bilərlər. Unutma-
malı ki, Azərbaycanda idareyi-örfiyyə
[hǝrbi vǝziyyǝt] elan edilmişdir. Siyasətə
əl vuran komitələrə, fərdlərə hökumət
tərəfindən müsaidə verildiyi yoxdur. 

Hökumət, əleyhinə yürüdülən mü-
zirr [zǝrǝrli] propaqandalara qarşı çıx-
maq üçün lazım olan gücə malikdir.
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Xoş keçinmək istəyənlərə qəlbimiz-
də yer verdik. Siyasi düşmənlərimizə
qarşı pǝk sərt davranacağız. Böylə
günlərin məntiqi də zənnimcə budur.

Hökumǝt əzaları [üzvlǝri] arasında
bu xüsusda sağlam bir birlik vardır.

Çalışqan və gənc nazirimizin hüzu-
runda bu qədər qala bildim. Müsai-
dəsini alıb, vidalaşdım. Sıx-sıx görüş-
məmizi arzu etdilər.

Cavad 

Çocuq şeirləri

MƏKTƏB ŞƏRQİSİ

Günəş doğdu, günəş doğdu,
Ortalığı nura boğdu.
Oyan çocuq, oyan çocuq,
Çəkəcəksin əlbət zorluq!

Qaç aydır hǝp evdə qaldın,
Sazdan düdük yapıb çaldın.
Yamacların dərələri,
Ağaçların kölgələri
Həm ruhunu əyləndirdi,
Həm başını dinləndirdi.

Fəqət şimdi nerdə o yaz,
Rüzgarlarla sallanan saz!
Mavi dəniz, bəyaz sandal,
Şişkin yelkən, incǝ qaval,
Dərdli çoban, sakin sürü!
Haydı, artıq dərsə yürü.

Xəzan oldu, xəzan oldu,
Yapraqlar da artıq soldu.
Bahar şimdi məktəblərdə,
Dolaşma sən başqa yerdə.

Ruşən Əşrəf
İstanbul, 1916 

RUŞƏN ƏŞRƏF VƏ RUŞƏNİ
BƏYLƏRİN KONFRANSI 

Bir an əvvəl qəzetələrdə xəbər ve-
rildiyi kimi, cümə gecəsi ədəbi və si-
yasi bir konfrans verildi. Konfrans ba-
lada [yuxarıda] isimləri yazılmış bǝylǝr
miyanında [arasında], haqqında məlu-
mat verəcəkləri mövzu tǝbiǝt və nəzə-
riyyətcə adətən təqsim edilmiş [bölün-
müş] kimi idi. 

Konfranslar türk ǝdǝbiyyat və lisanı
ilǝ türk gǝnclǝri arasındakı cərəyani-
əfkara [fikir cǝrǝyanlarına] dair olacaq-
dı.

Birinci hissəni İstanbul darülmüəl-
limini-aliyyəsi [ali pedaqoji mǝktǝbi]
müǝllimlǝrindǝn, “Yeni gün” qəzetəsi
mühərrirlərindən Ruşən Əşrəf bəy öh-
dəsinə götürmüşdü. Böylə də oldu:
Hǝp ictimaiyyat və siyasiyyatı [ictimai-
siyasi mövzuları], ardınca gələcək mü-
hazirəçiyə buraxdı. Ümumun anlaya-
cağı sadə və səlis bir lisanla Osmanlı
tarixi-ədəbiyyatından [ǝdǝbiyyat tari-
xindǝn] bəhs edən müxtəsər mühazi-
rəsi hazırlıqsızın, bütün timsal və təş-
behatındakı [tǝşbehlǝrindǝki] gözəlliyi
səhnədə özü-özündən doğurdu. Bir
same [dinlǝyici], aldığı bir mühazirənin
bir çox gözəlliyi və zinətini deyil, eşit-
diyi mövzunun ixtisarən məzmununu
meydana gətirməyə çalışmış. 

Ruşən Əşrəf bǝy cənabları başla-
dılar:

Möhtərəm xanım əfəndilər və bəy
əfəndilər! 

Əvvəla Allaha şükr edirǝm ki, Ba-
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kını müstəqil bir türk və müsəlman
paytaxtı olaraq gördüm. Bir həftədir
gözəl şəhərinizdə yaşayıram. Hələ rö-
ya görǝr kimiyǝm. Fəqət bu uzaq qar-
daş diyarlarını da öz məmləkətləri ki-
mi sevən bir neçə fǝdakar, cəsur, əsil
Osmanlı zabiti ilə, Osmanlı əskərimiz
milli qüvvətlərinizə yardım gətirərək
ikinci Türkiyəni meydana çıxardılar. Bu
həqiqət, fəqət röyaya çox bənzəyir.
Yeni bir türk və İslam ölkəsi yaratmaq
üçün kəndilərini fəda edən, iki milləti
birləşdirən orduya təşəkkür etmək
mənim üçün bir borcdur. Bakınızda
keçirdiyim hər saat mənim üçün unu-
dulmaz bir bəxtiyarlıq olur. Hər İstan-
bul çocuğu kimi İstanbulu mən də çox
sevirǝm. Ondan beş gün ayrılsam,
onun hər bucağı zehnimdə, ruhumda
bir yara kimi acıyır. Balıq suyundan,
ciyər nəfəsdən nasıl ayrılmazsa, mə-
nim üçün də İstanbuldan uzaq düş-
mək belə acı bir şey olur. Nerəyə get-
səm İstanbula bǝnzǝr bir guşə araram.
Onunla ovunaram. Bakıda böylə gu-
şələri çox buldum. Xüsusilə gecəleyin
bulvarda dolaşarkən uzaq, seyrək
elektriklərilə Bibiheybəti görüncǝ,
üzərində Topqapı sarayı duran Saray-
burnunu görür kimi oluram. Çornı
qoroda [Qara şǝhǝrǝ] baxsam, suya əks
edən işıqları ilə elə sanıram ki, orada
Dolmabağça sarayı durur. Rixtimə
[sahilǝ] çarpan sular, mǝnǝ hələ dəniz-
dən, Boğaziçindən uzaqlaşmamışam
kimi bir təsir verir. Çox təmənni edi-
rǝm ki, Bakı da ikinci bir İstanbul
olsun. Zənginliyi ilə Asiya qitəsinin bir

tacı olan Bakı, istiqlaliyyəti və fikri ilə
də hakim, yeni bir türk mərkəzi olsun.
Biz orada, İstanbulda buralarını çox
sevdik, çox özlədik. Bizi xoşbəxtliyə gö-
türəcək yolun Azərbaycandan keçəcə-
yini bilirdik. Buraya qoşmaq hǝpimizin
arzusu idi, arzusudur. Sizə can atan bir
çox Osmanlı ziyalıları arasında sizə
əvvəla qovuşmaq şərəfini, xoşbəxtli-
yini Allah mǝnǝ nəsib etdi. Onun üçün
mən iki dəfə bəxtiyaram. Möhtərəm
şair Cavad bəy bugün qəzetədə de-
yirdi ki, Osmanlı fikir ordusu Azərbay-
cana qoşmaqda gecikdi. Biz onların
əsərlərini əzbərlədik, can evlərimizə
soxduq. Onlar bizi aramayırlar. Əziz
məsləkdaşım gəncliyə məxsus bir
atəşlə, bir həyəcanla, bir əcələ [tǝlǝs-
kǝnlik] ilə söz söylədi, fəqət bunda
haqqı vardı. Çünki çox sevən, çox özlə-
yən, çox bəkləyən bir kişi [adam] tə-
ləsər. Xüsusilə gənc bir şair olarsa.
Halbuki biz hǝpimiz buralara gəlmək
istəriz. Xalidə Ədib xanım keçənlərdə
bir müsahibə əsnasında vətəndaşları-
nızdan birinə: “Sizin gözǝl məmləkəti-
nizdə bir bahar keçirmək, o qardaş
ölkələrini görmək, orada çalışmaq
mənim çox istədiyim şeydir” deyirdi.
Şu halda ürəkləri millət eşqi ilə dolu
fədakar qoşunlarımızın pişdarları [ön-
cülǝri] qara günlərinizdə sizə şu təpə-
lərdən xilas xəbərini nasıl gətirdilərsə,
məni də bu axşam, buranın türklərini
öz canları kimi sevən Osmanlı türk
gəncliyinin bir pişdarı kimi qəbul edin.

Sizi təmin edirəm ki, Osmanlı türk-
lərinin məndən çox yüksǝk, çox elmli,
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çox dəyərli mühərrirləri vardır. Onlar
da zaman-zaman sizi görməyə gələ-
cəklər, xeylidir həsrətini çəkdikləri bu
qardaş diyarına məmləkətimizin sa-
lamlarını, fikirlərini, arzularını gətirə-
cəklər. O böyüklərimiz buraya gəlin-
cəyə qədər müsaidə verǝrsəniz, mən
sizə bu axşam İstanbulun son fikri cə-
rəyanından, milli ədəbiyyat barəsin-
dəki səyindən bir parça bəhs edəyim.

Çün bugünkü düşüncələrə hangi
yoldan gəldiyimizi, o yollarda nələr
gördüyümüzü, nə savaşlar etdiyimizi
bilmək gərək ki, yeni ədəbiyyat fikri
daha yaxşı anlaşılsın. 

İştə bundan ötrü sizə qısaca Os-
manlı türk ədəbiyyatının həyatını
anlatacağam.

(Sonu var)

ORDAN-BURDAN

- Əşi, Allaha and olsun, yol açılan
kimi çıxıb gedib ya Rusyətdə, ya zaq-
ranitsada qalıb, bir kərə də üzümü
Bakıya çevirməyəcəyǝm!

- Balam, nə olubdur?
- Nə olacaqdır? Ustudentlik vaxtı-

mızda bir o qədər yaxşılıq eləmişəm,
pulu olmayanda pul vermişəm, neçə
kərə teatrolara aparmışam, evimdə
yer verib saxlamışam. İndi özü ministr
olubdur, mənə deyir ki, gəl səni quber-
nat təyin eyləyim! Yəni aşağa, aşağa,
qatıqlaşdan da aşağa!? Neujeli mən o
qədər əskik oldum ki, ancaq quber-

natorluğa layiqəm!
- Əfəndim, Nikolay vaxtında min

cürǝ yaltaqlıq, rüşvət, peşkəşdən son-
ra birimizə pristavlıq veriləndə, elə
bilirdik ki, bütün dünya bizə verildi;
indi nə oldu ki, qubernatorluq əskik iş
oldu!

- Xeyr, mən demirəm ki, quberna-
torluq əskik şeydir; siz görünür ki,
məni başa düşmədiniz! Mən onu de-
yirəm ki, indi ki mən sənə ustudentlik
vaxtında bir o qədər yaxşılıq eləmi-
şəm, neçə kərə pul da vermişəm və
sən mənim yoldaşım idin, bu gün sən
ki, pristav olmusan, məni də heç ol-
masa pamoşnik pristav [pristav kömək-
çisi] elə! Naçalnik olmusan - pamoşnik
naçalnik elə! Qubernat olmusan -
pamoşnik qubernat elə! Ministr olmu-
san - heç olmasa tavariş ministra [nazir
müavini] elə! Daha elə olmasın ki, sən
olasan ministr - mən nə? - Quberna-
tor! Mən bunu demək istəyirəm!

- A, siz bunu demək istəyirmişsi-
niz? Elə isə, bu başqa məsələdir! İn-
şallah yol açılanda çıxıb getməyiniz
məsləhətdir.

***
Qadan alım, bircə məni başa sal

görüm ministr, yəni nə deməkdir?
- Ministr, yəni vəzir!
- Çox yaxşı, Allah səndən razı olsun.

Deməli bizim Xan Xoyski vəzirdir?
- Vəzirdir!
- Əbdüləli bəy də vəzirdir?
- Vəzirdir!
- Bizim Nəsib bəy də vəzirdir?
- Vəzirdir!
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- Cavanşir, Hacınski, Aşurov, Mə-
likaslanov, Sultanov... bunlar da vəzir-
dirlər?

- Vəzirdirlər!
- Allah sənə ömür versin. Bəs qa-

dan alım, bunlar hansı padişahın vəzi-
ridirlər?

Bu sual bir az məni karıxdırdı.
- Necə, hansı padişahın?
- Yəni deyirəm, Osmanlı padişahı-

nın vəziridirlər?
- Xeyr, Sultan həzrətlərinin öz və-

zirləri vardır!
- Rus padişahının?
- Xeyr, indi bizim Rusiya ilə heç bir

əlaqəmız yoxdur!
- Bəs hansı padişahın vəziridirlər?
Fikrimi toplayıb dedim:
- Sən padişahın!
Güldü:
- Mən padişah olsaydım baqqallıq

eləməzdim!
Dedim:
- Baqqallığın və ya dülgərliyin zərə-

ri yoxdur. Bu saat bu ministrlər hamısı
sənin vəzirindirlər! 

Dedi: 
- Vallah yaxşı başa düşmədim!
Dedim:
- Bax bu vəzirlǝr Azərbaycan Höku-

mətinin millət vəzirləridirlər və sən də
Azərbaycan Hökumətinin millətisən.
Bəs demǝk bu vəzirlər sənin vəzirlə-
rindirlər! İnşallah elə ki bu tezlikdə
millət evimiz (Parlamanımız) açılar,
onda baxıb görərsən ki həqiqətən də
vəzirlər sənindir! Və bu dəstgah ha-
mısı ondan ötrüdür ki sən bir növ isti-

rahət ilə dolanıb azad çörəyini azadə
yeyə biləsən. Ancaq bu azadlığı sənin
üçün qan töküb alan türk milləti-
nəcibəsindən və türk qəhrəman or-
dusundan qəflətdə olmayıb onlar haq-
qında həmişə dua-gu [dua eləyən, dua-
çı] olasan. Necə ki, Sədi əleyhirrəhmə
[ona rəhmət olsun] buyurubdur: 

Əbr o bad o məh o xurşid o fələk 
dər-karənd

Ta to nani be kəf ari vo be qəflət 
nə  xori

Baqqal Kərbəlayi Kərim bu sözləri
eşidəndən sonra bir az fikir edib bə-
dəhu [sonra] papağını əyri qoydu və
kamali-səmimiyyət ilə:

- Allah qoysa işlərimiz yaxşı olar! 
deyib, kefi kök və damağı çağ getdi.

Filankəs

İNAD QURBANLARI

Şəhərimizdə yenə də oğru firqələri
baş qaldırırlar. Ötədə-bəridə evləri
təftiş, bəzi adamları həbs etmək və
təhdidən [qorxudaraq] para almaq kimi
cinayətlərə şüru etmişlərdir [başlamış-
lar].  Nədənsə bir dəfə şu bədbǝxtlǝr
bunu qanmaq, etiraf etmək istəməz-
lər ki, hökumət ilə anarşi [anarxiya],
nizam və qanun ilə xudsərlik [özbaşı-
nalıq] və keyfəmayǝşa [kefinin istǝdiyini
elǝmǝk] bir yerdə yaşamazlar. Höku-
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mət olan yerdə qanuni-nizam [nizam
qanunu], istirahəti-ümumi [ümumi din-
clik] bǝrpa olması təbiidir. Gərək şura-
sını hər kəs və baxüsus [xüsusilǝ] qara
fikirli cani və əşqiya firqələrı [quldur
dǝstǝlǝri] birdǝfǝlik etiraf etsinlər ki,
“bolşevik”, “menşevik”, “daşnaksa-
qan” və sairə dövründə qanun və
bəlkə də məslək və mǝqsǝd şəklini
almış hərc-mərc, əhalinin bir təbəqə-
sinin malı, canı, irzi-namusu başqa bir
təbəqəsinə halal ədd [hesab] edilmək
zamanı daha keçmişdir. O zamandan
ki, şövkətli, əzəmətli hökumǝtimiz
Bakıya gəldi, həqiqi və qanuni bir
hökumətin vətənimizdə mövcudiyyə-
tini hər kəs, hər fərd hiss etmişdir,
zənnindəyəm. Həyati-yövmiyyəmizin
[gündǝlik hǝyatımızın] hər cəhətinǝ nə-
zər edilib fikir verilərsə, burası yaxşı
anlaşılar, lakin yazıqlar olsun o şəxs-
lərə ki, bu sadə, ufaq və ən açıq mə-
sələni anlamırlar. Şu bədbəxtlər bir
dəfə bunu görmürlər ki, hər beş-on
gündən bir “Parapet”, “Quba mey-
danı”, “Vağzal” və ya sair izdihamlı
yerlərdə hökumət qərarı ilə boğaz-
lananların [edam edilǝnlǝrin] hǝpsi
onların həmkarı, həmməsləki və həm-
fikridirlər. Bu boğazlananlar “kontr-
revolyusioner” [ǝks-inqilabçı] və ya
başqa bir bu kimi əfsanələr ucundan
asılmayıb, ancaq istirahəti-ümumiy-
yəni pozmaq, ǝhalinin asayişini xələl-
dar etmək kimi təqsir və günahları
üçün boğazlanmışdır. Hər bir ağılsız,
kim olursa olsun, bu vaxta kimi daha
bunu dərk etməlidir ki, hökumətimiz

birdəfəlik vətənimizdə nizam və qa-
nun bərpa etmək qəsdində olub, hǝp
bu fikir ilə çalışmaqdadır. Srağa gün
sabahdan şəhərimizdə mütǝǝddid [bir
çox] nöqtədə bir neçə adam edam
cǝzasına məhkum edilərək asılmışdı.
Bunlar hǝpsi təhdidlə pul almaq, ev-
lərdə tǝhǝrriyat [axtarış] yapıb adamlar
həbs etmək və qətl kimi cinayətlər üs-
tündə fövt olanlardır [ölüb gedǝnlǝrdir].

Bir gün irəli şu canilərin edam
ediləcək xəbərini bizə söylǝyǝn Azər-
baycan Polis Müfəttişi-ümumisi [Polis
Baş müfǝttişi] Bəhaəddin bəy əfəndi
hökumətin şu xüsusdakı əmrini bə-
yanla, bunu da ilavə etdi ki, əhali
birdəfəlik bunu anlamalıdır ki, hər bir
müsəlmanın canı, malı, şəxsi heysiy-
yəti hökumətimiz ricalı [adamları] tərə-
findən mühafizə və təmin edilən kimi,
bilafərqi-din, məzhəb və hüviyyət [din,
mǝzhǝb vǝ şǝxsiyyǝt fǝrqi olmadan] baş-
qalarının da canı, malı həmin qərar
üzrə hökumət indində [nǝzdindǝ] mü-
savi [bǝrabǝr] olaraq mühafizə edilə-
cəkdir. Hökumətimiz heç vaxt buna yol
verməyəcək ki, bir firqə başqasına, bir
təbəqə qeyrisinə və yaxud bir millət
ötəki bir millətə qələbə [üstünlük]
edib, zülm və güclülük göstərsin. Hö-
kumət indində hamı müsaviül-hüquq-
dur [bǝrabǝrhüquqludur].

Hamıdan artıq böyük günah budur
ki, mərqum [yuxarıda deyilǝn] canilər
hǝpsi əsgər və ya polis nəfəratı [nǝfǝr-
lǝri] libasını taqınıb da [geyib dǝ] öz
əf’ali-şəniələrinə [biabırçı hǝrǝkǝtlǝrinǝ]
mübaşir olurlar [girişirlǝr].  Daima bizə
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şikayət gəlir ki, İslam Ordusu əsgərləri
ötədə-bəridə xudsəranə [özbaşına] tə-
hǝrriyat [axtarış] yapıb, insanları həbs
edib “ştaba” və yaxud müfəttişliyə,
daha bilməm nerǝlərə aparırlar. Hǝp
bu şikayətlər xüsusunda təftişatda bu-
lunub, istintaq cari edildikdə [aparıl-
dıqda] anlaşılır ki, canilər və xırsızlar
[oğrular] əsla əsgər olmayıb, sabiqlər-
dən [keçmişdǝn] bəri Bakıda sənətkar
olan xırsızlar, quldurlardır ki, bu dəfə
əsgər qiyafəsinə girǝrǝk öz əf’ali-qə-
bihələrinə [qǝbahǝtli ǝmǝllǝrinǝ] şüru
etmişlər [girişmişlǝr].

Müfəttişlikdə alınan xəbərlərdən
anlaşılmış, cümlə xırsızlar və canilər
qaliba əsgər libasında olub da, arxa-
larında silah belə daşıyırlar. 

Bunun üçündür ki, asılanlar hǝpsi
zahirən türk əsgəri libasında olub da,
amma həqiqəti-halda [ǝslindǝ] Bakı-
nın budala [sǝrsǝri] və xırsızlarıdırlar. 

Məhəmməd Sadiq

BAKI XƏBƏRLƏRİ

- Maarif Nəzarəti [Maarif Nazirliyi]
bütün edadi, ali-ibtidai vǝ ibtidai mək-
təblərin nazir [müfǝttiş] və müdirlə-
rindən təcili surǝtdə dərs kitablarının
və məktəbə lazım olacaq dəftər və
başqa yazı lǝvazimatının miqdarı barə-
sində məlumat istǝmişdir. 

- Kəsbkarlar İttifaqlarının [Həmkar-
lar İttifaqları Şurasının] sədri Azərbaycan

Hökumətindən Petrovska getmək üçün
vəsiqə almışdır. Sədr ora[nın] padişah-
lıq bankasındakı [dövlǝt bankındakı] İtti-
faq pullarını alacaqdır.

- Bakıdakı “Səadət” ruhani məktə-
bində dərslər yeni qayda üzrǝ təşrini-
saninin [noyabrın] birindən başlaya-
caqdır. Ərizələr hər gün saat 9-dan 12-
yədək qəbul olunur. 

- Bələdiyyə İdarəsi Azərbaycan Hö-
kumətinə müraciətən 7 milyon pul is-
təmişdir. Şəhər Duması Upravanı [Bǝ-
lǝdiyyǝ İdarǝsini] vəkil etmişdir ki, Şu-
rayi-Vüzəra [Nazirlǝr Kabineti] indində
[nəzdində] işbu məbləğin verilməsi və
yaxud işbu məbləğ miqdarında is-
tiqraz əqdinə [bağlanmasına] izin veril-
məsi barəsində təşəbbüsatda bulun-
sun [tǝşǝbbüs etsin]. Uprava hökumət-
dən pul istəməyi tərcih etmişdir; çünki
şəraiti-hazirədən [hazırkı şǝraitdǝn] do-
layı daxili və xarici istiqraz bağlamaq
mümkün olmayacaqdır. Bütün istiqraz
müəssisǝləri 7 aydan ziyadədir ki,
mərkəzlərindən qəti-əlaqə etmişlər
[ǝlaqǝni kǝsmişlǝr]. Binaileyh [ona görǝ]
pul və təlimat alammırlar. Xüsusi
adamlara gəldikdə, bunların da bütün
əmlak və pulları milliləşdirilmiş oldu-
ğundan, nəyə malik olacaqları qeyri-
müəyyəndir. Bu iş məsələni bir qədər
dǝ müşkülləşdirir. 

Binaileyh şəhər təsərrüfatını iflas-
dan saxlamaqdan ötrü yeganə bir çarǝ
hökumətdən pul almaqdır. Uprava bir
çox müəssisələr göstərir ki, onlarsız
Azərbaycan Hökumǝti bir çox məxari-
cata [xǝrcǝ] məruz qalmalıydı: xalq
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hifzüssihhə [gigiyena] müəssisələri,
məktəblər, Şollar su yolu.

Şəhər məxaricatının böyüməsinin
səbəbi iki il davam edən hərc-mərclik
olmuşdur. Bu vaxt zərfində şəhər mə-
daxili hǝddi-ǝqǝllǝ [minimuma] yetmiş-
dir. Məxaric isə pǝk artmışdır.

Gürcü Milli Komitəsindǝ
İki həftədir ki, Gürcü Milli Komitəsi

gürcüləri öz vətənlərinə göndərir. Bu
vaxtadək bir çoxları getmişdir. Bunlar-
dan ötrü Komitə Azərbaycan Höku-
mətindən vəsiqələr almışdır. Təşrini-
əvvəlin [oktyabrın] 16-sında 49 vaqon-
dan ibarət bir tren [qatar] getmişdir ki,
250 nəfər sərnişin aparmışdır. Birinci
tren şəhər və mədən dairəsi əhalisin-
dən ibarət idi. Füqəranı [imkansızları]
Komitə öz xərci ilə göndərmişdir. Ko-
mitə xərci ilə gedənlərin hesabı bu
vaxtadək 70-dən ziyadədir.  Əlavə ola-
raq, Komitə bir çox gürcülərə borc pul
vermişdir. Birinci tren Komitə sədrinin
təhti-idarəsində [rǝhbǝrliyi altında] yola
düşmüşdür. Təşrini-əvvəlin 27-sindən
Komitə ikinci tren göndərmək təşəb-
büsatına düşmüşdür.

ERMƏNİ-GÜRCÜ İXTİLAFI 

Dünkü sayımızda təfsilatı verilmiş
olan erməni-gürcü ixtilafı münasibǝ-
tilə “Saxalxo sakme” nam [adlı] gürcü
qəzetəsi bir məqalə nəşr edərǝk yazır
ki:

Ermənistan Hökumǝti öz macəra-
culuğunu [macǝrapǝrǝstliyini] bununla
haqlı göstərir ki, guya Gürcüstanın
cüzi-layetǝfǝkki [ayrılmaz parçası], türk-
lər tərəfindən işğal edilmiş olan əra-
zini Türkiyə Hökuməti ilə bağlamış
olduqları əhdnamə mövcibincə [müqa-
vilǝyǝ uyğun olaraq] öz ərazisi hesab
edirmiş. 

Biz hələ erməni məhafili [dairǝlǝri-
nin] və erməni diplomatlarının belə bir
siyasi xəta işləmələrinə inanmayırız.
Ermənistan bu gün rahat yaşayırsa,
ermənilər baqi [geridǝ] qalan qüvvələri
ilə sülh konfransınadək yaşayaraq sülh
görəcəklərsə, bunlar hǝp Gürcüstanın
təşəbbüsatı [tǝşǝbbüslǝri] sayəsində
görünür. Ermənilər macərapərəstliyi
davam edəcək olarsa, Gürcüstan onun
önünü ala bilǝcǝk qüvvətə malikdir.
Fəqət biz yenə lazım bilir və arzu edi-
riz, ermənilər birdəfəlik hər dürlü si-
yasi dolandırıcılıqdan [hiylǝdǝn] vaz
keçsinlər və bilsinlər ki, gürcülər hü-
quqca malik olduqları bir şeyi heç vaxt
mübarizəsiz kimsǝyǝ  verməzlər.

Borçalı qəzasında idareyi-örfiyyǝ-
yi-əsgəriyyə [fövqǝladǝ vǝziyyǝt]

Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 23-ündə
Gürcüstan Hökuməti tərəfindən əsgə-
ri idarələrə belə bir əmr verilmişdir:

Borçalı qəzasının bir para hissələ-
rində vüqu bulmuş həvadisdən [baş
verǝn hadisǝlǝrdǝn] dolayı Gürcüstan
Hökumǝti Borçalı qəzası və cǝnubi
dəmiryollarını idareyi-örfiyyǝyi-əsgə-
riyyə altında elan edir.
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Hindistanda üsyan
Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 20-sindən

Kopenhaqdan [Kopenhagendǝn] xəbər
verilir: Kǝlkǝtǝ, Mǝdrǝs və başqa
Hindistan şəhərlərində onuncu gün-
dür ki, üsyan baş qalxızmışdır. 

Nikolay Nikolayeviç sağ imiş
Moskvadan xəbər verirlǝr ki, edam

edilməsi xəbər verilmiş olan Veliki
knyaz [Böyük knyaz] Nikolay Nikola-
yeviç sağdır və Kiyev şəhərindədir.

Alman qoşunlarının getmǝsi 
Almaniya Baş komandanlığının əm-

rinə görə, Gürcüstandakı alman qo-
şunlarının nisfi [yarısı] geriyə qayıt-
malıdır. Gürcüstan Hökumǝti bundan
naşi [ötrü] Almaniya Hökuməti ilə mü-
zakirata [müzakirǝlǝrǝ] girişmişdir. Gür-
cüstan bu qoşunların geri getməsinə
razı deyildir.  Fon Kress də bu barədə
Berlinə teleqram göndərmişdir. Alma-
niya Hökumətinin cavabı iki-üç gün-
dən sonra alına biləcəkdir. Almaniya
siyasi nümayəndəliyi hər halda Gür-
cüstanda qalacaqdır.

Almanlar ilə Ukrayna
Almaniya və Ukrayna siyasi dəvairi

[dairǝlǝri] miyanında [arasında] Müttə-
fiqlərin müvəffəqiyyətindən dolayı so-
yuqluq müşahidə olunmaqdadır. Kiye-
və cəm olmuş qaragüruh ciddi surətdə
işləyir. Tǝmmuz [iyul] ayındakı monarşi
[monarxistlǝr] qurultayında Bezak, Ko-
çubey, Katenindən ibarət bir şura in-

tixab edilmişdir [seçilmişdir].
Şura Ukraynada ocaqlar [tǝşkilat

özǝklǝri] ǝmələ gətirir. İşbu cəmiyyət-
lərin məqsədi Rusiyanı təcdid [bǝrpa]
edərək padişah intixab etməkdir [seç-
mǝkdir]. Şuranın hərbi şöbəsi başında
Keller, Palitsın, Kantakuzen dururlar. 

Monarşi bloku Getmana sollar ilə
etdiyi mübarizəsində müavinətdə [yar-
dımda] bulunur. Zamıslovski, Pelikan,
Koçubey və gülləbaran edilmiş Şeqlo-
vitovun oğlu burada böyük rollar oy-
nayırlar.

Krımda yeni hökumət
Ağməsciddə təşkil edilmiş yeni hö-

kumətə kadetlərdən Krım, Vinaver,
Nabokov, inqilabiyyundan Foss daxil
olmuşdur.

Elan
Əhli-xibrələr [mütǝxǝssislǝr] tərəfindən

türkçə və rusca lisanlarında hər cürə əri-
zələr yazılır və tərcümələr yapılır. Adres:
Persidskaya küçə, nömrə 20.

223    3—3 

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım 
Malakan bağının qarşısında Zeylidso-

nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
dişləri əhvən şəraitlə [münasib şərtlərlə]
tədavi və emal edilir. 

213    12-7

Arvad diş həkimi Moiseyeva-Levin
Olqinski caddədə ev nömrə 5, 3-üncü

mərtəbə, sağda. Telefon nömrə 06-23.
Dişlərə müalicə edir, çıxarır. Kauçuk və

qızıl üzərində sabiq Berlin şəhər müalicə-
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xanasının müdiri nəzarəti altında süni diş-
lər qayırılır. 

Qəbul edir: səhər saat 9-dan 1-ə kimi;
axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

216 25-5

Diş müalicəxanası
S.M. İtkinin süni diş laboratoriyası 

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsulla
farfor və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208       5-4

Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
qayrılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. 

Qəbul olunur 9-dan 2-yə və axşam 4-
dən 7-yə kimi. Vorontsovski küçə, 14
nömrǝli evdə, paradnı qapıdan.

215      25-4

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun
Arvadı, uşaqları, qardaşları (Baba vǝ

Əliqulu Zeynalovlar) vǝ yeznǝlǝri (Mǝşhǝ-
di Soltan Mustafabǝyov, Əbdülǝhǝd İskǝn-
dǝrov vǝ Mǝşhǝdi Sǝlim Zeynalov) ǝziz vǝ
sevgili İsmayıl Hacı Qǝni oğlu Zeynalovun
28 tǝşrini-ǝvvǝldǝ [oktyabrda] vǝfat et-
diyini kamali-hüzn vǝ tǝhǝssürlǝ [dǝrin
hüzn vǝ kǝdǝrlǝ] qövm-ǝqrǝbalarına vǝ
dost-aşnalarına xǝbǝr verirlǝr. 

Təşyiyi-cənazə [cǝnazǝnin yola salınması]
bu gün ayın 29-u sǝhǝr saat 9-da Şirvanlı
mǝscidindǝ olacaqdır. Tǝziyǝdarlıq [yas
mǝrasimi] Merkuryevski küçǝ 7 nömrǝli
evdǝ xüsusi mülkündǝ olacaqdır. 

Elan
Ərzaq naziri hǝzrǝtlǝrinin binagüzarlı-

ğına [sǝrǝncamına] görǝ, noyabr ayının 2-si
sǝhǝr saat 10-da Gǝncǝ şǝhǝrindǝ Arake-
lovun evindǝ hǝcz [müsadirǝ] olunmuş vǝ
irǝlidǝn qalmış şeylǝr müzayidǝ [hǝrrac,
auksion] ilǝ satılacaqdır. Satılan şeylǝr bun-
lardır: fǝrş [döşǝmǝ ǝşyası], ipǝk yaylıq, ipǝk
parça, çit, mis qab, zibilli qǝnd, yaramaz
un, şlanq rezin şinlǝ, sandalya ǝqsamı
[hissǝlǝri], pianino, kǝpǝk, yun, zibilli buğ-
da, kürk, inǝk vǝ qoyun dǝrisi, duz, qarçs
vǝ sairǝ. 

Ərzaq nazirinin quberniya vǝkili 
Katib

206

Bakı Şǝhǝr İdarǝsi yeni açılmış çocuq
azarxanasına qulluğa dǝvǝt edir: 

1) İki hǝkim (ordinator); 2) Bir hǝkim
(patronaj); 3) İki nǝfǝr müavin. 

Ordinator vǝ patronaj hǝkimlǝrin mǝ-
vacibi ǝsasi 125 manat, imdi isǝ 550 ma-
nat, müavinlǝrǝ isǝ bunun yarısı olacaqdır
(mǝvaciblǝrǝ yenidǝn baxılacaq). Müavin-
liyǝ 1914-cü ildǝn qabaq qurtarmış cavan
hǝkimlǝr qǝbul edilǝcǝkdir. Növbǝçilik hǝr
beş gündǝndir. Bu vǝzifǝlǝri ifa etmǝk
arzusunda olanlar bu barǝdǝ noyabrın 15-
inǝ kimi Şǝhǝr İdarǝsinin Sǝhiyyǝ şöbǝsinǝ
ǝrizǝ verib sabiqdǝki xidmǝtini bildirmǝ-
lidir.  

Şǝhǝr İdarǝsi Sǝhiyyǝ şöbǝsinin 
naziri [müfǝttişi]: Şǝrifov

709

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbǝyli                  
Şəfi bəy Rüstəmbəyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Milli Ajans, 24-10-34

sǝh. 407. “Milli Ajans”: Osmanlı Tele-
qraf Agentliyi nǝzǝrdǝ tutulur.

“24-10-34”: Burada il, rumi tarixlǝ gös-
tǝrilmişdir (1334-cu il). Miladi tarixlǝ 24
oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

“Alman Baş Vǝkili…”: burada söhbǝt,
Almaniya İmperiyasının sonuncu Kansleri
Maksimilian fon Badendǝn gedir. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Bakı, 28-10-34

sǝh. 408. “28-10-34”: Burada il, rumi
tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-cu il). Miladi
tarixlǝ 28 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

“26 tǝşrini-ǝvvǝl 334”: Burada il, rumi
tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il). Miladi
tarixlǝ 26 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Milli Ajans, 25-10-34

sǝh. 408. “25-10-34”: Burada il, rumi
tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-cu il). Miladi
tarixlǝ 25 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Türkiyǝdǝ: 
Osmanlı marşı

sǝh. 410. “şǝrǝf-sadir olan iradǝ”:
padşah tǝrǝfindǝn verilǝn fǝrman. 

Rusiyanın yeni hökumǝti
sǝh. 412. “Petrovsk telsiz teleqraf

mövqifindən xəbər verilir ki, eylülün…”:
Qǝzetdǝ “eylülün” yerinǝ sǝhvǝn “iyulun”
getmişdir. 

“Rusiya mürǝxxǝslǝri, mǝsǝlǝn İtaliya
mürǝxxǝsi”: burada Rusiyanın xarici ölkǝ-
lǝrdǝki diplomatik nümayǝndǝlǝri (sǝfirlǝ-
ri), o cümlǝdǝn İtaliyadakı sǝfiri nǝzǝrdǝ
tutulur.

Nǝzarǝtlǝrdǝ:
Bakı pulu

sǝh. 413. “Bakı pulu”: burada söhbǝt
Bakı bonundan gedir. 

Daxiliyyǝ naziri hǝzrǝtlǝri ilǝ
mülaqat

sǝh. 415. “Ticarət və Sənaye naziri
bulunduğum üçün…”: Behbud xan Cavan-
şir o dövrdǝ hǝm Daxili İşlǝr naziri, hǝm
dǝ Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri vǝzifǝlǝrini
tutmuşdur. 

sǝh. 416. “Əhali arasında bir çox dedi-
qodulara baxılarsa, Azərbaycanda bulu-
nan milli komitələr (xaricilər)…”: burada
söhbǝt Azǝrbaycanda yaşayan azlıqların
milli tǝşkilatlarından gedir. 

sǝh. 417. “Cavad”: bu imza Əhmǝd
Cavada mǝxsusdur. 

“Mǝktǝb şǝrqisi” (sǝh. 417)
şeiri üçün lüğǝt

saz: qamış
sandal: qayıq 
qaval: tütǝk

Ordan-burdan
səh. 420. “Filankəs”: bu imza Üzeyir

Hacıbəyliyə məxsusdur.

Gürcü Milli Komitǝsindǝ
sǝh. 423. “Təşrini-əvvəlin 16-sında 49

vaqondan ibarət bir tren getmişdir ki, 250
nəfər sərnişin aparmışdır.”: rǝqǝmlǝrdǝ
qeyri-dǝqiqlik ola bilǝr; qǝzetdǝ eynǝn
getmişdir. 
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Xarici xǝbǝrlǝr: 
Almanlar ilǝ Ukrayna

sǝh. 424. “Getman”: Ukrayna Dövlǝ-
tinin (İkinci Getmanlıq) başçısı Pavel Sko-
ropadski nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Şeqlovitovun oğlu”: 1918-ci ildǝ gül-
lǝlǝnǝn İvan Qriqoryeviç Şeqlovitovun
oğlu Konstantin İvanoviç Şeqlovitov nǝzǝr-
dǝ tutulur.

Xarici xǝbǝrlǝr: 
Krımda yeni hökumǝt

sǝh. 25/18. “Ağməsciddə təşkil edilmiş
yeni hökumətə”: 15 noyabr 1918 – aprel
1919-cu il tarixlǝri arasında mövcud ol-
muş Krım Regional Hökumǝti (İkinci Krım
Regional Hökumǝti) nǝzǝrdǝ tutulur. 

“İnqilabiyyun”: Sosialist İnqilabçılar
Partiyası (eserlǝr) nǝzǝrdǝ tutulur.

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun
sǝh. 424. “İnna lillahi vǝ inna ileyhi

raciun”: “Hǝqiqǝtǝn biz Allaha mǝxsusuq
vǝ hǝqiqǝtǝn Ona qayıdacağıq”. Bu ifadǝ,
“Quran”ın Bǝqǝrǝ surǝsinin 156-cı ayǝ-
sinin bir hissǝsidir. Ayǝ belǝdir: “O kǝslǝr
ki, başlarına bir müsibǝt gǝldikdǝ, hǝqi-
qǝtǝn biz Allaha mǝxsusuq vǝ hǝqiqǝtǝn
Ona qayıdacağıq, deyǝrlǝr.”

Adsız elan
sǝh. 425. “Ordinator vǝ patronaj

hǝkimlǝrin mǝvacibi ǝsasi 125 manat…”:
güman ki, 1250 manat olmalıdır. 
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İkinci Azərbaycan firqəsi [diviziyası] ta-
borlarında istixdam olunmaq [xidmǝtǝ qǝ-
bul edilmǝk] üzrə türkcə bilǝn altı feldşerə
lüzum vardır. Arzu edənlər vəsiqələri ilə
bərabər, hər gün saat ikidən saat altı son-
raya qədər Rotşildin evində firqə sərtəba-
bətinə [baş hǝkimliyinǝ] müraciət etsinlǝr.

EV KOMİTƏLƏRİNƏ
ELANİ-RƏSMİ

Bununla şəxsi vərəqələr xüsusunda
bütün əhaliyə elan olunur ki, vərəqə-
lər təcili ev komitələri tərəfindən yazı-
lıb əhaliyə verilməlidir. Fotoqraf surət-
ləri isə sabiq elandakı bir ay müddətə
bədəl iki ay müddətində hüviyyət [şǝx-
siyyǝt] vərəqələrinə yapışdırmalıdır. Kə-
zalik [hǝmçinin], polis dairələrinə mü-
raciətdən ötrü, sabiqdə elandakı on
günə bədəl təftiş üçün vaxt dəyişilib,
hər kəs ayda bir dəfə müayinədən öt-
rü, kəndi  polis dairələrinə müraciət
etməlidirlər.

Azərbaycan Polis 
Müfəttişi-ümumisi Bəhaəddin

HÖKUMƏT QƏRARDADI 

Daxiliyyə Nəzarətindən [Daxili İşlǝr
Nazirliyindǝn], 1918 sənənin təşrini-
əvvəlinin [oktyabrının] 27-sindən

Nömrə 9
Müvəqqət Bakı qubernatoru vəzi-

fəsini ifaya müvəzzəf [ifa edǝn] ərkani-
hərb miralayı [qǝrargah polkovniki] Mə-
həmməd Fəthi bəy cənabları təşrini-
əvvəlin 20-sindən Bakı qubernator-
luğuna təyin edilir.

Nömrə 10
Bakı qubernatorunun baş müavini

vəzifəsini müvəqqət ifaya müvəzzəf
Kiyev hüquq şöbəsini ikmal etmiş [bi-
tirmiş] Müseyib bəy Axıcanov təşrini-
əvvəlin 20-sindən Bakı qubernato-
runun baş müavinliyinə təyin edilir.

Nömrə 11
Kapitan Əli bəy Zizikski təşrini-sa-

ninin 1-indən etibarən Bakı quberna-
torunun kiçik müavinliyinə təyin edilir. 

Çǝrşǝnbǝ, 30 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 26

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 23 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 30 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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Nömrə 12
Sabiq Zaqafqaziya Seymi kargüzarı

Yusif bəy Hacıqasımov, məvacibi 1918
sənəsinin təşrini-əvvəlinin [oktyabrının]
10-una hesab olmaq üzrə, mənim baş
xüsusi işlər məmurum təyin edilir.

Nömrə 13
Gəncə quberniyasının əhli Səməd

bəy Cəmillinski təşrini-saninin [noyab-
rın] 1-indən etibarən mənim xüsusi
işlərə baxan kiçik məmurum təyin
edilir.

Nömrə 14
1918 sənənin tǝmmuzun [iyulun]

17-sindən etibarən kollejski sekretar
[kollegiya katibi] Bəhram bəy Rzabəyov
mənim dəftərxanam kargüzarlığına
təyin edilir.

Nömrə 15  
Gəncə quberniyası Əxzi-əsgər [Hǝr-

bi qulluğa çağırış] idarəsinin üzvü Doku-
dovski mənim dəftərxanama təşrini-
əvvəlin[oktyabrın] 20-sindən vitse-di-
rektor təyin edilir.

Nömrə 16
Şuşa qəzası üçüncü şöbəsinin mi-

rovoy posredniki [sülh vasitǝçisi] Mas-
tidski təşrini-saninin [noyabrın] 1-indən
etibarən Ərəş şöbəsi mirovoy posred-
nikliyinə təyin edilir. 

Ümuri-Daxiliyyə 
[Daxili İşlǝr] naziri: 

B. Cavanşir

Ziraət Nəzarətinin [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
Nazirliyinin] əmrləri

Nömrə 50
20 təşrini-əvvəl 1918 sənə. Mövci-

bincə [uyğun olaraq] dəftərxanam kati-
bi Fərhad bəy Ağayev eylülün [sent-
yabrın] 1-indən etibarən, öz ərizəsinə
görə qulluqdan ixrac edilir.

Nömrə 60
24 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918 sə-

nə. Abbasǝli bəy Makinski eylülün
[sentyabrın] 1-indən etibarən Ziraət
Nəzarətinin [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Nazirliyi-
nin] yuriskonsultuna [hüquq mǝslǝhǝtçi-
sinǝ] müavin təyin edilir.

Nömrə 63
26 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918 sə-

nə. Meşəçilər sinfində sayılaraq, xü-
susi meşəçilik işlərinə göndərilmiş və
Bakı Ziraət [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı] İdarəsinə
tabe olan Serebryakov, naməlum cə-
hətə getdiyindən dolayı, eylülün 16-
sından etibarən qulluğundan ixrac
edilir.

Nömrə 64
Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 17-sin-

dən etibarən meşə departamenti tə-
rəfindən Bakı Ziraət İdarəsi və Dövlət
Əmlakına ikinci dərəcə meşəçiliyə tə-
yin edilmiş Şixov vəzifəsini ifaya gəl-
mədiyindən dolayı, təşrini-əvvəlin
17-sindən etibarən qulluğundan ixrac
edilir.

Nömrə 65
Təşrini-əvvəlin 1-indən etibarən
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113 nömrəli, 1918 sənəsinin 14 no-
yabrı fərmanı mövcibincə [fǝrmanına
uyğun olaraq] sabiq xüsusu Zaqafqaziya
komitəsinə verilən əmr ilə, Bakı Ziraət
və Dövlət Əmlakı İdarəsinə təyin edil-
miş ikinci dərəcə meşəçi müavini Je-
linxovski naməlum səbəbdən naşi
[ötrü] vəzifəsini icraya gəlmədiyi üçün,
təşrini-əvvəlin 1-indən etibarən qullu-
ğundan ixrac edilir. 

Ziraət [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı] naziri: 
X. Sultanov 

ŞÜCAƏT QILINCI İLƏ 
DÜŞMƏNİN QILINCINI 

TİTRƏDƏN ƏRLƏRƏ

Hikmətin başı Allah qorxusudur. Ey
müsəlman! Allahu-ǝzimmüşşanın [şanı
uca olan Allahın] əzəmət və cəlalını
bilib, ondan qorxmaq gərəkdir. Hər
eyilik Allah qorxusundan doğar. Allah
qorxusu insanı kötü işləri, şübhəli iş-
ləri işləməkdən alı qor [uzaqlaşdırar].
Hər nə isən, Allah qorxusunu əsla xa-
tirindən çıxarma. Dari-dünyada [dünya
evindǝ] dəftəri-amalımızı [ǝmǝl dǝftǝ-
rimizi] dari-axirətə [axirǝt evinǝ] görə
tənzim etdirən Allah qorxusudur. Bu
dünyanın nizamı Allah qorxusu ilədir.
İnsanın qəlbində Allah qorxusu yoxsa,
həyatı heyvanlıq olar. Artıq nə namusu
qalar, nə həyası qalar, nə din, nə iman.
İştə, əbədi xüsran [ziyan; mǝhrumiyyǝt],
millətlərin batması, millətlərdən Allah

qorxusunun silinməsi ilə başlar. Əxlaq
gedər, milliyyət gedər, nə istiqbalı
[gǝlǝcǝyi], nə istiqlal, cümləsi gedər. Bir
millətdən Allah qorxusu qalxarsa, mil-
lətə tam bir ölüm ariz olar [üz verǝr].
Əfradının [fǝrdlǝrinin] qəlbində Allah
qorxusu bulunan bir millət dünyaya
sahib olar. Mövtü istehqar edər [ölümü
saymaz], sahibi-şərəf olar. Allah-taala
və tǝqǝddǝs [uca vǝ qüsursuz Allah]
həzrətləri kəndisindən qorxanlardan
xoşnud olar. Ey müsəlman, Allah qor-
xusu ilə gözdən axan yaşı Allah pək
sevər. Allah qorxusu ilə ağlayan gözə
cəhənnəm atəşi dəyməyəcəyini pey-
ğəmbərimiz (sǝllǝllahu-təala əleyhi və
səlləm) [Allah-taalanın salamı onun üzǝ-
rinǝ olsun] əfəndimiz buyurmuşdur.
Bunların haqqında bir çox ayəti-kəri-
mələr də vardır. Allahdan qorxmaq,
onu bilmək deməkdir. Yalnız bilməyən
insanlarda əsla xeyir yoxdur. Hər şey
Allah qorxusundan gəlir. Vədində sa-
diq olmaq, əhdində vəfakarlıq göstər-
mək Allah qorxusu ilədir. Qəlbi mǝxa-
fətüllah [Allah qorxusu] nuru ilə qılıncın
parıldaması kimi parlayan türk, artıq
heç bir şeydən qorxma, yalnız Alla-
hından qorx, çünki sizi təriqi-nicata
[qurtuluş yoluna], sizi istiqlal və hür-
riyyətə, səadət və istiqbala götürəcək
yoldur. Nə derlərsə desinlər, əzəməti-
Bariyə qarşı [Allahın ǝzǝmǝti qarşısında]
milliyyətin titrəsin. Qəlbindəki mǝxa-
fətüllahdan ötrü, özündən yüksək və
özündən kiçik olanları bilǝrsǝn, zabit-
lərinin, amirlərinin [başçılarının] verdiyi
əmrləri icra edərsǝn, əsgərliyin[d]ə -
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vəzifeyi-müqəddəseyi-vətəniyyənin
[vǝtǝn qarşısında müqǝddǝs vǝzifǝnin]
ifasında güclük çəkməzsǝn, Allahın
əmrini yerinə gətirǝrsǝn. Sizin kimi
fərdlər toplanaraq, qüvvətli məcmular
[yekunlar], bölüklǝr, qoşunlar olar. Düş-
mən sizdən artıq qorxar, kimsə özü-
nüzə və öz torpağınıza hücum gəti-
rəmməz, taqət bulammaz. İştə, bu
mərifət də əsgərlikdir. Əsgərliyi daima
xatirində, qabağında tut, gur bəlalarını
əsgərliklə söndür. Övladı daha kiçik
ikən, hətta daha ilk danışmağa başlar-
kən belə əsgər kəlməsini örgət. Bala-
ları əsgərlikdən azad etdirmək üçün
yalan söyləmə, yalan şəhadətdə [şa-
hidlikdǝ] bulunma. Düz ol, düz danış ki,
Allahuzülcəlal [şanı uca Allah] həzrətləri
bütün məxluqatın ən xırda işlərini bilir,
ən xırda hərəkətlərini görür. Düz işlə-
məyənlər, düz danışmayanlar həm
dünyada, həm axirətdə məqhur [qǝhr,
mǝhv] olarlar.

29 təşrini-əvvəl 34

SÜLH ƏTRAFINDA 

Vilsonun yeni maddələri
Eylülün [sentyabrın] 27-sində Rəisi-

cümhur [Prezident] Vilson, bir nitq irad
edərək [söylǝyǝrǝk], sülh proqramına
atidəki [aşağıdakı] 5 maddəni əlavə et-
mişdir:

1. “Millətlər İttifaqına daxil olacaq
mǝmlǝkǝtlǝr biri-birinə də təfəvvüq-

dən [üstünlük ǝldǝ etmǝkdǝn] göz çək-
məlidirlər. Millətlər həpsi bərabər hü-
quqa malik olacaqlar.

2. Bir, yaxud bir neçə millətin mə-
nafeyi ümumi mənafeyə zidd olduğu
təqdirdə, ümumi etilaf [razılaşma] onu
müdafiə edəmməyəcəkdir.

3. Ümumi ittifaq daxilində bu və ya
o millətlər arasında xüsusi ittifaq və
etilaflar mövcud ola bilməz.

4. İttifaqda bir millət, o biri millətin
iqtisadi cəhətlərini təqib edəmməyə-
cək: iqtisadi boykot qəti surətdə qada-
ğan edilir, fəqət ittifaq bu və yaxud
başqa milləti dünya bazarından çıxar-
maq ixtiyarına malikdir.

5. Bütün beynəlmiləl müqavilələr
ümumi elan edilməlidirlər.” 

Məlum olduğu üzrə, Maks Baden-
ski tərəfindən İsveçrə vasitəsilə gön-
dərilmiş notada deyilir: 

“Almaniya höküməti Cəmahiri-
Müttəhidǝ [Birlǝşmiş Ştatlar] Rəisi-cüm-
hurunun [Prezidentinin] gərək 8 yanvar
tarixli nitqində və gərəksə sonki bǝya-
natında, xüsusən 27 eylül tarixli nitq-
də göstərmiş olduğu maddələri sülh
əsasına qoyulmaq üçün qəbul edir.”

Mütarikə şəraiti [atǝşkǝs şǝrtlǝri]
Amerika Rəisi-cümhuru Vilson, Müt-

təfiq Dövlətlər hökumətlǝrinə təklif
etmişdir ki, əqdi [bağlanması] möhtə-
məl olan [ehtimal edilǝn] mütarikənin
şəraitini hazırlasınlar. Vilson bəyan
etmişdir ki, fövqəladə təminat tələb
edir. Zira, məşrutənin [konstitusiyanın]
dəyişməsi alman millətini hökumətin
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əməlində məsul etməz. Camaat rǝya-
səti-əsgəriyyəni [hǝrbi rəhbərliyi] özünə
tabe edəmmǝyir. İşlər həman əvvəlki
şəxslərin əllərində  qalır. Mötəlif [razı-
lığa gǝlǝn] millətlər bu vaxtadək Al-
maniya siyasəti başında durmuş
olanlara etimad göstərə bilməzlər və
alman millətinin öylə nümayəndələri
ilə mütarikə əqd edə bilərlər ki, doğru-
dan xalq nümayəndələri olduqlarını
qanuni-məşrutǝ [konstitusiya qanuni]
ilə təmin edə bilsinlər.

---
Cenevǝdǝn [Cenevrǝdǝn] verilən

məlumata görə, fransız sosialistləri
sülh məsələsi haqqında Klemansodan
izahat tələb edirlər. İctimaiyyunlar [so-
sialistlǝr] bilatəxir [tǝxirǝ salınmadan]
sülh müzakiratı [müzakirǝlǝri] başlan-
ması xüsusunda müraciətnamə hazır-
layırlar. 

---
Fransa burjuvaz mətbuatı Almani-

yanı axıradək döyməyi tələb edir. 
---

İngiltərə etilafçı sosialistləri tələb
edirlər ki, bolşeviklikdə mǝznun olan-
lar [bolşevik olduğundan şübhǝlǝnilǝn-
lǝr], kəsbkarlar ittifaqlarından [hǝmkar-
lar ittifaqlarından] kənar edilsinlər.

HƏRB XƏBƏRLƏRİ

- Londondan xəbər verilir ki, “Dun-
dalk” nam [adlı] İrlanda vaporu (para-
xodu) bazar ertəsi gecə İrlanda dəni-

zində qərq edilmişdir. 30 nəfər bəh-
riyyədən [matrosdan] ancaq 13-ü xilas
edilib, yerdə qalanlarının müqəddə-
ratı məlum deyildir.

- Hamburqdan işar olunur [xǝbǝr
verilir] ki, Berlində “Desaio”nun maki-
na fabrikasında partlayış vaqe olaraq,
70 adam ölmüş, 50-si yaralanmışdır.

- Odessadan Berlinə verilən xəbər-
lərə görə, Qara dənizə və Tuna [Dunay]
çayı kənarlarında kain [yerlǝşǝn] Ro-
manya limanları, Romanya Hökuməti
tərəfindən qapadılmışlardır.

- Laheydən [Haaqadan] xəbər verilir
ki, Flemenk [Hollandiya] Xariciyyə na-
ziri hollandalıların Amerika qoşununa
cəlbi münasibətilə Flemenk Hökumə-
ti tərəfindən verilmiş protestoya Ame-
rikanın cavabını elam etmişdir [bildir-
mişdir] ki, dava etmək istəməyən hol-
landalıları cəbhədən qaytarmağı təhti-
qərar[a] almışdır [qǝrarlaşdırmışdır]. Fə-
qət cəbhədən qayıtmaq üçün öylə çə-
tin şərait [şǝrtlǝr] qoymuşdur ki, orada
bulunanlar həman öyləcə də qalacaq-
lardır.

QƏZETƏLƏRDƏN

Rusiyada fransız pulları
Maliyyə işlərinə baxan Xalq komis-

sarlığı idarəsinin məlumatına nəzərən,
Moskvada və Rusiyanın sair şəhərlə-
rində bulunan fransız pullarının cəmi
30 milyard franka baliğdir [çatmışdır].
Bu məbləğ ümum Fransa sərmayəsi-
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nin ondan bir və əcnəbi məmləkət-
lərdə bulunan fransız pullarının üçdǝ
iki (iki süls) hissəsini təşkil edir.

Türküstanda
Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 22-sində

Ənzəli telsiz teleqraf mövqifindǝn [ra-
diostansiyasından] Petrovska belə bir
teleqraf çəkilmişdir: “Zaqafqaziya Bəhri-
Xəzər İttifaqı ordu və donanmasının
baş komandanı Biçeraxova, bizim qo-
şunlarımız Tecanı işğal etmiş və düş-
məni Mərv tərəfə qovurlar. Fişənk ilə
cəbəl [dağ] toplarına ehtiyacımız var.” 

Kon.

NƏZARƏTLƏRDƏ

Zaqafqaziya pulları
28 təşrini-əvvəl [oktyabr] tarixli hö-

kumət iclasında, Gürcüstan Hökumə-
tinin Zaqafqaziya pulları barəsində
etdiyi təklifi müzakirə edilmişdir. Gür-
cüstan Hökuməti özündən ötrü 80 mi-
lyon pul buraxmaq istǝyirmiş. 

Azərbaycan Hökuməti Gürcüstanın
maliyyəsini nəzəri-etibara alaraq, öz
razılığını bəyan etmişdir. Fəqət, Gür-
cüstan Azərbaycana düşəcəyi hissəni
və sabiqdən [keçmişdə] verilməmiş
hissəni dǝ verməlidir. 

Tranzit müqaviləsi
Tranzit müqaviləsi barəsində Gür-

cüstan ilə Azərbaycan miyanında [ara-
sında] davam edən müzakirat [müza-
kirǝlǝr] hüsni-cərəyan kəsb etməkdə-

dir [müsbǝt istiqamǝtdǝ davam etmǝk-
dǝdir]. 

Hərbi məktəblər
Azərbaycan Hökuməti-cümhuriy-

yəsi təşrini-əvvəlin 27-sindəki iclasın-
da qət etmişdir ki, Bakıda açılacaq 3
hərbi məktəbə sərf edilmək üçün Da-
xiliyyə Nəzarətinə [Daxili İşlǝr Nazirli-
yinǝ] 50 min rublə təxsis etsin [ayırsın].

“Kooperatsiya” cəmiyyətinə nəza-
rət

Ərzaq naziri Bələdiyyə İdarəsinə
işbu əmri göndərmişdir: 

Mǝnǝ çatan məlumatına görə, Ma-
vərayi-Xəzər müstəhlikini kooperatsi-
ya cəmiyyətinin idarəsi, Bakıdakı anar-
şi zamanında zərərdidə [zǝrǝrçǝkǝn]
olmuş, bəzi ittifaqa daxil olmuş [itti-
faqa daxil olan bǝzi] istehlak cəmiyyət-
lərinin zərərini vermək xəyalındadır. 

Məzbur [adı çǝkilǝn] cəmiyyətin xə
zinəyə olan borcunu nəzərə alaraq,
tələb edirəm ki, hesabı təmizləməyin-
cə heç böylə iqdamatda [tǝşǝbbüsdǝ]
bulunmasın. 

İşbu əmri layiqincə yerinə yetir-
məkdən ötrü, şəhər upravasından
xahiş edirəm ki, həman cəmiyyətin
mədaxil-məxaricinin təhqiqi üçün xü-
susi bir nazir [müfǝttiş] təyin etsin. Bu
nazir cəmiyyətin fəaliyyəti barəsində
bizə hər ay məlumat verməlidir.

Maarif Nəzarətində [Nazirliyindǝ] 
Maarif Nəzarəti tərəfindən Höku-

mət Şurasında baxılmaq üçün işbu
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məruzələr hazırlanmışdır.
1. Zaqatal ali-ibtidai məktəbi nazi-

rinə [müfǝttişinǝ], məktəbi təmir et-
mək üçün 1885 rublə təxsis etmək
[ayırmaq] xüsusunda.

2. İşbu nazirə məktəbi leyli etmək
[internat mǝktǝbinǝ çevirmǝk] üçün,
yəni məktəb cənbində [nǝzdindǝ] pan-
siyon açmaq üçün 45454 rublə.

---
Həmin Nəzarət tərəfindən Höku-

mət Şurasında heyəti-məmurini  haq-
qındakı [mǝruzǝ] müzakirə ediləcək-
dir. İdarə müdirliyinə Maarif nazirinin
xüsusi məmuru Məhəmmədbağır
Şeyxzamanov təklif edilir.

BƏLƏDİYYƏ İDARƏSİ 
NƏ YAPIR?

Bələdiyyə İdarəsinin ümdə vəzifələ-
rindən birisi və böyüyü şəhər əhali-
sinin səhhətini həmişə nəzərdə tuta-
raq, hifzüssihhə [gigiyena] qanununun
mükəmməl surətdə tətbiqi və riayə-
sinin təqibidir [qanuna riayǝt edilmǝsinǝ
nǝzarǝtdir]. Xüsusən müharibə və ba-
halıq zamanı bu məsələdə Bələdiyə
İdarəsi öhdəsinə pək böyük vəzifələr
və məsuliyyət düşür. Zira, hərbin töv-
lid etdiyi [doğurduğu] şərait təhtində
[şǝrtlǝr altında] adətən, xalq arasında
min dürlü sari [yoluxucu] və qeyri-sari
[yoluxucu olmayan] xəstəliklər münasib
zəminə taparaq, fövqəladə sürətlə
intişar edir [yayılır]. Bilxassə ki, yenə
hərbin doğrudan-doğruya nəticələ-

rindən olan bahalıq vaxtı, yemək
şeylərinin gərək kəmiyyət və gərəksə
keyfiyyət cəhətincə normadan pək
aşağı olduğundan dolayı, əhali arasın-
da, xüsusən füqəra sinfi miyanında
[arasında] bir çox xəstəliklər peyda
olar. Bundan dolayıdır ki, hərb və ba-
halıq vaxtı şəhər ataları öhdəsinə bir
ailə başçısı kimi, tam [bütün] şəhərin
qeydkeşliyi vəzifəsi düşər. Hal-hazırda
xəstəliklər intişarına [yayılmasına] sə-
bəbiyyət verən bu şəraitin [şǝrtlǝrin]
hər ikisi mövcuddur. 

Şimdi hər bir vətəndaşın, bilxassə
bələdiyyə heyətinin borcudur xəstə-
liyin önünü almaq üçün hər dürlü təd-
birlər görsün və çalışsın ki, bari əlacı
öz əlimizdə olan amillər dəxi dərd üs-
tünə yeni dərd artırmasınlar. 

Böylə amillərdən birisi şəhərin tib-
biyyə və səhiyyə cəhətindən qayət
fəna bir halda olmasıdır. Küçələrdən
keçənlər, xüsusən kənar məhəllələrdə
bir çox şeylər görürlər. Məsələn, bu
günlərdə şəhəri gəzərkən, Zavedenski
- Verxni-Naqornı küçələrinin küncün-
də bir at leşi gördüm. Bir az sonra
Zavedenski küçə ilə gedərkən, şiddətli
bir üfunət eşitdim. Ətrafıma baxdıqda
iki pişik (kedi) ölüsü gördüm. 

Hələ küçələr uzunu hər yerdə ko-
ma-koma zibil yığılması son zaman
sanki bir adi hal surəti kəsb etmişdir.
Halbuki, bu işlərə baxmaq üçün, Bələ-
diyyə İdarəsinin müəyyən şöbələri var.
Bu işlərə nəzarət yetirmək Bələdiyyə
İdarəsi Tibbiyyə və səhiyyə şöbəsinin
vəzifəsidir. Küçələri təmizləmək üçün
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şəhərin həmişə külli miqdarda süpür-
gəçisi, arabası vardı. Adətən böylə
işlərə lazımınca diqqət verilirdi. Şimdi
isə, Bələdiyyə İdarəsi guya bütün və-
zifələrini unutmuşdur. Şimdi guya şə-
hər yaxud bələdiyyə xidmətçiləri bil-
mərrə dəyişmişlərdir. İnsan Bakının
şimdiki halına baxdıqda, ürəyi yanır.
Bakı kimi bir şəhərin tibbiyyə və
səhiyyə, təmizlik və abadanlıq işlərinin
bu halda olması, nəhayət dərəcə mü-
əssif [tǝǝssüf doğuran], həm də müəssif
olduğu qədər də əhali üçün təhlükəli
bir əmrdir [işdir]. Böylə natəmizlikdən,
şübhəsiz, min dürlü xəstəliklər tövlid
edər [yaranar]. Hazırki şərait altında
isə, xəstəliklərin intişarına sədd çək-
mək, qabağını almaq asan işlərdən
deyildir. 

Bundan dolayıdır ki, Bələdiyyə İda-
rəsinin nəzər-diqqətini bu xüsusa cəlb
ilə ümidvar oluruz ki, küçələrin təmiz-
lənməsi, leşlərin küçədən qaldırılması
və sairə haqqında ciddi tədbirlər gö-
rür. Şayəd şəhər “obozu” [nǝqliyyat va-
sitǝlǝri] zəifləşmiş, süpürgəçi azalmış-
sa, Bələdiyyə Məclisi böylə nöqsanın
bir an əvvəl islahına çalışmalıdır.

Xəlil İbrahim

ÖYÜN, MİLLƏT*

Yavǝrani-hǝzrǝti-şǝhriyaridǝn Qafqaz İslam
Ordusu Baş komandanı sipǝhsalari-ǝ’zǝm döv-
lǝtli fǝriq Nuri paşa hǝzrǝtlǝrinǝ ithaf olunur. 

Öyün, millət ki, əltafı olub şövkətli 
sultanın,

Hilalın haləsi qılsın əhatə türk övtanın.

Təfaxür eylə, ey millət, muradın hasil 
olmuşdur,

Daha əflakə yüksəlməz əninü ahü 
ǝfqanın. 

Ziyasız rus zülmündən o yüksək ruhun 
ölmüşdü,

Tutardı şişəyə hər dəm şərabi-nab tək 
qanın.

Qızılgül tək açıl, gül, gör ki, türkün 
şanlı ordusu

Rəvaqi-ərşə nəsb etmiş böyük 
Osmanlı ünvanın.

Səmaya doğru toğrul tək sən ey türk 
oğlu, uç, yüksǝl,

Ki, sənsən şanlı övladı şərəfli, əski 
Turanın.

Bulud altında qalmışdı əgərçi kövkəbi- 
bəxtin, 

Gör imdi nəcmi-zahir tək hilalın, 
nəcmi-tabanın.

Gərək taqi-müqərnəsdən asılsın türk 
tuğrası, 

Mələklər zibi-duş etsin livasın 
ali-Osmanın. 

Bütün mümtaz ellərdən olur türk 
milləti mümtaz,

Sürər bundan sora türklük şərəfli-şanlı 
dövranın.

Məhəmmədəmin oğlu 
Salman Mümtaz
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*İşbu abdar [parlaq] şeir Qafqaziya İslam
Ordusu Baş komandanı dövlətli fəriq Nuri paşa
əfəndimiz həzrətlərinin Şəkiyə vürudu [gǝlişi]
münasibətilə Qafqaziya şüərasından [şairlǝrin-
dǝn] möhtərəm Məhəmmədəmin oğlu Salman
“Mümtaz” əfəndi tərəfindən bədahətən söy-
lənmiş və paşa həzrətlərinin nami-namilərinə
[mǝşhur adına; şanına] ithafən təb [çap] və nəşr
edilmişdir. 
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TÜRK ƏDƏBİYYAT VƏ LİSANI VƏ
TÜRK CƏRƏYANİ-ƏFKARI 

[TÜRK ƏDƏBİYYATI VƏ DİLİ, TÜRK FİKİR
CƏRƏYANLARI]

(Ruşən Əşrəf və Ruşəni bəylərin konfransı)

(keçən sayıdan mabəd) 

Ruşən Əşrəf bəy cənabları, məzkur
[haqqında bǝhs edilǝn] müqəddimədən
sonra əsl mövzunu təşkil edən türk
ədəbiyyatına keçərək ədəbiyyat tarixi
ilə həyati-milliyyənin [milli hǝyatın] mü-
vazi tərəqqisini [paralel inkişafını] böylə
təsvir edirlər: 

“Millətlərin əskilərindən biri olan
və bəşəriyyət tarixi ilə yaşıt (bir yaşda)
bulunan türk milləti, çox şeylər gördü,
keçirdi. Himalay dağlarının təpəsi necə
buludlar içində qalıb gözlərimizdə gö-
zükməyirsə, türk tarixinin də o qədər
ulaşılmaz yüksəklikləri var ki, onların
hǝpsini qavramaq bana vergi [mǝnim
gücüm çatan iş] deyildir. 

Yalnız türklərin bir qismi yenə türk-
lərin bir qismindən ürküb, qərbə doğ-
ru qaçdığı vaxt, ümumi türk tarixində
yeni bir aləm doğurdu. Zira türklər yer
üzündən silinməsi qabil olmayan bir
millətdir. Nerədə onu batırmağa çalış-
dılarsa, o, heç bəklənmədən bir tərəf-
dən çıxmış və varlığını göstərmişdir. 

İştə, Ərtoğrul Qazinin hicrət qafi-
ləsi bir türk diyarından özgə bir türk
diyarına Sǝlcuqilərin hökm sürdüyü di-
yara qondu. O vaxt Səlcuqilər tama-
milə iraniləşmiş, adlarını belə İran
siyaqında [tǝrzindǝ] qoydurmuşlardı.
Hökumətin qullandığı, danışdığı dil,

İran dili idi. Adətləri, zövqləri, süsləri
həmən-həmən hǝp iraniləşmişdi. İran
kəndini bütün şərqə tanıtmış böyük,
qǝdim və şümullu [geniş yayılmış, ǝhatǝ
dairǝsi geniş] bir mədəniyyətdir, fəqət
Osman Qazi, Səlcuqi ənqazı [qalıqları]
üstünə dövlətini qurduğu vaxt, iki is-
tiqlal birdən elan etdi. İstiqlaliyyətin
biri siyasi, digəri dəxi lisani idi. 

Osmanlı dövləti türk dili ilə bəra-
bər quruldu. Bu isə türk millətinin və
türk dilinin tarixində unudulmaz bir
səadət anıdır. Bir yenilik başlanğıcıdır.
Ondan sonra gün-gündən böyüdü, gö-
zəlləşdi, nazikləşdi. Fəqət lisanı, dövlə-
ti qədər istiqlaliyyǝtini saxlayammadı.
Hicrət [köç] yollarından bir çox adət və
kəlmə alınmışdı. Yeni vətəndə də İran
dili, İran mədəniyyəti bulunmuşdu.
Dinimiz də ərəblərin dini idi. 

Demək ki, vəznimizi, şeir qaydala-
rımızı, xəttimizi, sərfimizdən [morfolo-
giyamızdan] bir çox qaydanı ərəblərlə
farslardan həman [eyni ilǝ] aldıq. Yalnız
bu yabançı qaydaların içində türk kəl-
mələri yavaş-yavaş gürbüzlǝşdi [güc-
lǝndi] vǝ iyi parçalar da yazıldı, hətta
ilk günlərimizdən bizə çox qiymətli və
çox qüdsi bir abidə kimi qalan, hər
oxunuşda hǝpimizi təəssür [duyğular]
və sevgi ilə dolduran mövlud vardır.
Bunu Süleyman Çələbi yazmışdı. 

Fatih dövründə türk dili daha qüv-
vətli olurdu. İştə Şeyxilər, Necatilər,
Zatilər, Sinan paşalar o dövrdə dilimizə
və sənətimizə qüvvə gətirən kişilərdir. 

Süleyman Qanuni dövrü siyasəti-
mizin olduğu qədər, ədəbiyyatımızın
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da bir böyüklük fəsli idi. O vaxtın ruh-
larına şahlıq edən iki şair söyləyə-
cəyəm ki, biri İstanbul nəzminə yeni
siyaq [üslub] verən Baqidir. O biri də si-
zin və bizim ən dərin, ən yanıq şair-
lərimizdən sayılan cənabi-Füzulidir.
Denə bilər ki, Füzuli Azəri türklərini
Osmanlı türklərinə ulaşdıran, bu iki
diyar arasında həşmətlə qonan bir
abidədir. O öylə bir abidə oldu ki, onu
siz və biz müştərək bir ziyarətgah kimi
gördük, sevdik. 

Fəqət Füzulinin iki tərəfə də görü-
nüşü başqa-başqa idi. Bizim duyğula-
rımıza, sizin duyğularınıza və dilinizə
əsər etdi.  

Füzuli çox millətsevər, dilini çox
istər bir böyük qəlbli bir türkdür. Ərəb-
cə və farsca gözəl şeirlər yazılıb,
türkcədə böylə şeylər yazılmaması
onu üzürdü. Hǝp türkcəni zənginləş-
dirmək qayğısı ilə çalışdı. “Leyli və
Məcnun”u bir eşq saiqəsi ilə [eşqin
sövq etmǝsi, ilham vermǝsi ilǝ] türkcəyə
keçirdi, fəqət Füzulidən sonra iki türk
ǝdəbiyyatı arasında təfavüt böyüdü,
bir-birimizi adəta bir dəştdə [sǝhrada]
itirdik. Uzun müharibələr, siyasi və dini
savaşlar nahaq yerə bir millətin iki qo-
lunu bir-birinə düşmən qıldı. Bununla
bərabər, necə də ayrılsaq siz də, biz də
İran ədəbiyyatının təsiri altında qal-
dıq. Nəfi kimi, Nədim kimi, Şeyx Qalib
kimi ən böyük, ən dəyərli şairlərimiz
belə Feyzi Hindi, Saib Təbrizi, Şövkət
Buxari kimilərə hǝp nəzirə və təqlidlər
yapdılar. Bütün əndişələr [düşüncǝlǝr]
İran qafasından qaynayıb çıxmış bir

taqım şeylərə bənzəyirdi. Türk padi-
şahları hǝp İran şahı, türk qadını hǝp
əcəm qadını, türk ruhu və adabı
[qayda-qanunu, ǝdǝb-ǝrkanı] eyni ilə bir
iranlı adab və əxlaqı kimi təsvir və
tələqqi [qǝbul] edilirdi. Öylə ki, ədəbiy-
yatımız İran ədəbiyyatının İstanbul
şöbəsi olmuşdu. Halbuki İran ədəbiy-
yatı yüksəkdi. Çün o millətin ürəyin-
dən doğma idi. Bizdə isə kiçik qalırdı.
Çün təqliddi. Ruhdan qopmayır, qafa-
dan çıxırdı. Hər bir gözəlliyi iranlılar
kimi düşünürdük. Məsəlǝn, bir şairi-
miz tərsim [tǝsvir] etdiyi bir gözəlin
qaməti üçün mütləqa bir sərv, qaşları
kaman, hörükləri birər ilan olduğunu
bir qiyas [müqayisǝ] qalıbı ədd edirdi
[sayırdı].” 

Buraya gəldikdə, qafqaziyalılarca
bəs-bəlli olan mərhum Sabirin əski
şairlərimizin sevgilisi haqqında yazdığı
övsafda [vǝsfdǝ, sifǝtdǝ] Ruşən Əşrəf
bəy kəndi vətəndaşlarına söyləyir: -
Bir sərv üzərində iki ox yayı olarsa,
kirpiklər oxlara bənzərsə və bir başın
sağından-solundan bir qaç dǝnə ilan
asılmış olarsa, o qadında nasıl bir
gözəllik meydana çıxacağını sorur. 

Sonra, - “Osmanlı şairləri əşarda
[şeirlǝrdǝ] hürufat, cinas və təşbehat
[tǝşbehlǝr] ilə uğraşdılar,” - deyir.      

“Bir misranın başındakı hərfi digər
misra başına qovuşdurduqda ondan
nasıl bir məna tövlid edər [meydana
çıxan] kimi beytlər ilə nəzmin zahiri
tərəfini söylədilər. Qafiyə xətri üçün
beyt, beyt xətri üçün qəsidə, qəzəl
yazdılar. Bunlarda da nə ruh təsviri
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vardı, nə də təbiǝt təsviri. Gərçi Nədim
və sonra Şeyx Qalib bir az təsvir gətir-
dilər. Nədimin qəzəllərində ciddən gö-
zəl eşq hərəkətləri, ruh şənlikləri və
coşqunluqları vardır. Öylə ki, Osmanlı
dövləti [kimi] əsrlərcə bu ərz [yer]
üzərinə ən mühüm dastanlar yazan,
qəsidələrə və hǝcviyyələrə səbəbiyyət
verəcək xislətləri və nöqsanları olan
bir dövlətin üç-dört əsrlik həyatı ədə-
biyyatda həman [demǝk olar ki] heç bir
iz buraxmadan getdi. Yalnız Füzulinin,
Nəfinin, Nədimin bir qaç qəsidəsilə,
bir qaç qəzəli şöylə xəfif bir həyat
göstərdilər. Şeirimizdə də, nəsrimizidə
də bizimkilər böylə oynayarkən Avro-
pada Volterlər, Jan Jak Russolar,
Monteskyölər, Didrolar və bunlardan
əvvəl Korneyllər, Rasinlər, Madam dö
la Payetlər, Roşfokorlar, Molyerlər gəl-
mişdi. Ədəbiyyat həyata doğru qoşur,
istiqbal yollarını açan, aydınladan bir
məşələ olurdu. Avropada zaman-
zaman inqilablar doğmağa başladı.
Hətta Fransa ixtilali-kəbirindən [böyük
inqilabından] sonra Napolyon əsrində
Avropa əfkari-amməsi [ictimai rǝyi] bö-
yük təbəddülata [dǝyişikliyǝ] uğradı.
Hǝp dövlətlər silahlarını təkmil etmə-
yə [tǝkmillǝşdirmǝyǝ] çalışdılar. Ordunu
yeni intizam üzrə təlim etdilər. İctimai
və siyasi həyat üçün yeni yollar açdılar.
Ədəbiyyatları da təkəmmül etdi [ka-
millǝşdi], fənlər[i] [elmlǝri] də. Avropa-
nın böyüklüyü qarşısında biz köhnə
halımızla qalammazdıq. Qaldıqca ye-
nilirdik. Nəhayət 3-üncü Sultan Səlim
də ordumuzu və həyatımızı dəyişmək

fikrinə düşdü. Onu əskilər öldürdülər.
2-nci Mahmud taxtı-Osmaniyə [Os-
manlı taxtına] cülus etməsi [çıxması] ilə
islahat və təcəddüdata [yeniliklǝrǝ]
başladı. Sonra oğlu Sultan Məcid, Gül-
xanə xətti-hümayun[u] [Gülxanǝ fǝrma-
nı] ilə məmləkətdə islahata davam
etdi. Avropaya təqərrüb ediləcəyi [ya-
xınlaşılacağı] xüsusunda təbliğ edildi.
Kitablarla, məktəblərlə, ordu ilə buna
çalışıldı. O vaxt da Türkiyə müstəid
[istedadlı] gənclərindən Avropaya təh-
sil üçün Şinasini göndərdi. Şinasi, əc-
nəbi məmləkətlərində gördüyü ye-
niliyi hǝp vətəndə həyata, ədəbiyyata
tətbiq etməyə başladı. Avropada olan
kimi o zaman türk ədəbiyyatında təs-
viratdan, yəni gördüyünü eyni ilə kağız
üzərində yazmaqla oxuyanın gözü
önündə işbu mənzərəni cilvələndir-
mək qüdrətindən bir şey yox idi. Te-
atro tərzi, roman, hekayə, trajedi, tə-
biət və ruh təsvirləri də gözükməyirdi.
Ədəbiyyatımızda nə təhlil vardı, nə
tərkib. Bunların ədəbiyyatımıza girmə-
sinə Şinasinin açdığı dövr səbəb oldu.
Şinasinin vasitəsilə türk ədəbiyyatı bir-
inci yeniliyi gördü, duydu. Türkiyədə
qəzetələr çıxmağa başladı.

(yenə var)

YASLI BİR XƏBƏR

Həqiqət, hər bir yaslı xəbəri qəze-
tələrdə və ya qeyri adamdan eşidib
görəndə vəfat edən kişinin isminə ba-
xıb və nə uğurda çalışdığını görüb tə-
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əssüf edərsən. Əgər türk millətinin uğ-
runda çalışıbsa, həqiqət, adama pək
ziyadə təsir verǝr. Ələlxüsus, mərhum
arxadaşımız Kərbəlayi Cahangir Zey-
nalovun vəfat xəbərini “Azərbaycan”
qəzetəsinin  24-cü nömrəsində oxu-
yub, xeyli yaslı bir xəbər olmaq cəhə-
tinə mən də bu məktubu xəstə yatağı-
mın içində göz yaşımla, arxadaşım
Kərbəlayi Cahangirin qövm-ǝqrəbası-
na sərsəlaməti [başsağlığı] vermək ilə
və mənlə “Səfa” məktəbində nə qədər
zəhmətlər çəkibdir. Mən “Səfa” cəmiy-
yət və məktəbi bulunan Çəmbərə-
kənd mǝhǝllǝsinin camaatı tərəfindən
izharı-təəssüf edib [tǝǝssüfümü bildi-
rib], Kərbəlayi Cahangir mərhumun
ruhuna fatihəxan olaraq [“Fatihǝ” oxu-
yaraq] qövm-əqrabalarına sərsəlaməti
verir və mərhumun rəhmətdə olması-
nı Haqq-taaladan istirham edirǝm
[dilǝyirǝm].

Kərbəlayi Balakərim Salamzadə

İSLAM QADINLARINA
MÜRACİƏTNAMƏ

Bu sərlövhə altında erməni qadın-
ları türk-islam xanımlarına müraciə-
tən, “Azərbaycan” idarəsinə aşağıdakı
məktubu yazmışlardır:

“Biz erməni qadınları, validə və ba-
cıları, müsəlman qadınları, validə və
bacılarına müraciət ediriz. 

Biz Qafqaziyada on sənələrlə müt-

təhidən [birgǝ] yaşamışız. Dərdimiz
ümumi, səadətimiz birgə olmuş. Biri-
birimizə gediş-gəlişimiz olmuşdur. Ev-
lərimiz ayrı olmamışdır. Aramızda heç
bir xüsumət [ǝdavǝt] və düşmənçilik
baş verməmişdir. Fəqət, 1905-ci il bəd-
bəxtanə həyatımıza düşmənçilik, kü-
durət salıb, xüsumət toxumları saça-
raq rahatımızı pozmuşdur. Qara fikir-
lilərin himməti [sǝyi] ilə mənhus əda-
vət davam edərək həyatımızı zəhər-
ləmiş, ürəyimizə ağu [zǝhǝr] saçmışdır. 

Biz düşmənçilik ilə uğraşdığımız
vaxt, başqa millətlər mədəniləşməyə
çalışmış, biz isə sanki başqa məna-
femiz yoxmuş kimi, ancaq yek-digəri-
mizi itlafa [tǝlǝf etmǝyǝ] çalışmaqla,
müsibətimizi artırdıq. Şimdi biz erməni
qadınları siz islam qadınlarına müra-
ciət ediriz. Gəlin əl-ələ verək. Yalnız biz
öz erkəklərimizin qəlblərindəki düş-
mənçilik yalovunu söndürə biləriz.
Bunların mürəbbiyəsi [tǝrbiyǝçisi] biz,
bunları həyata hazırlayan bizik. Biz də
çox şey edə biləriz, etməliyiz də. Gən-
cə, Şəki, Şuşadan islamlar ilə erməni-
lərin əlaqələri əvvəlkindən eyiləşmiş,
fəqət bircə bakılılar biri-birinə yaban-
çı olmuşlardır. 

Siz müsəlman qadınlarına müraci-
ət ediriz. Vəziyyətimizi düşününüz,
gələcəyimizi düşünəlim. Düşmənçiliyi
buraxmaz isək, bizi nə kimi bir hal
gözlədiyini anlayalım. Siz də öz səslə-
rinizi ucaldınız. Səslərinizin eşidilə-
cəyinə itminanımız [ǝminliyimiz] var.
Qoy, bizim və sizin müttəfiq səsiniz,
işbu iki millət erkəkləri ürəyində yaxşı
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hisslər oyadacaq bir nakus [zǝng; kilsǝ
zǝngi] sədası olsun. 

Əziz islam anaları, bütün cahan
sülh deyə çalışır. Biz də sülhə dəvət et-
məzsək, böyük cinayət işləmiş olarız.” 

Məktubun axırında 16 imza vardır.

TSUQMAYER İLƏ MÜSAHİBƏ

Tiflis qəzetələri mühərriri ilə müsa-
hibə əsnasında professor Tsuqmayer
bəyan etmişdir ki:

Gürcü hökumətinin təvəqqeyilə
[xahişi ilǝ] general Fon Kress alman
qoşunlarının Gürcüstandan aparılma-
masını istida [xahiş] etmişdir. Fəqət,
əmrin dəyişməsinə ümid azdır. Gürcü-
standan alman qoşunlarının çağırılma-
larının səbəbinə gəlincə, əmrdə bir
səbəb göstərilməmişdir. Fəqət, iki
ehtimal ola bilər: 

1) Gürcüstandakı alman dəstəsinin
mərkəzi qüvvədən ayrılmaq qorxusu; 

2) Sülh müzakiratının [müzakirǝlǝ-
rinin] Rus[iya] ilə əlaqədar olan siyasi
mülahizə.

- Varna və Burqaz almanlar tərə-
findən tərk edilib, hazırda Müttəfiqlər
əlindədirlər. Fəqət, burası Bəhri-siyah-
da [Qara dǝnizdǝ] alman hərəkatına bir
təhdid təşkil etməz. Zira, məzkur [adı
çǝkilǝn] limanlarda donanma yoxdur.
Bəhri-səfiddən [Aralıq dǝnizindǝn] də
dəmir yolu ilə sualtı qayıqları gətirmək
üçün, bu nöqtələrdə qayığı pozmaq və
sonra inşa etməkdən ötrü yeni verflǝr

[tǝrsanǝlǝr] inşa etməlidir. 
- Qərb cəbhəsində almanlar cəb-

həni qısaltdıqdan sonra, almanların
vəziyyəti yaxşılaşmışdır. Bir ingilis xə-
bərində deyilir ki, almanların ricəti
[geri çǝkilmǝsi] dayanmışdır.

- Avstriya-Macarıstanda məşrutə-
nin [konstitusiyanın] müxtəlif ölkələrə
daha artıq muxtariyyət verilməsini tə-
ləb edici bir surətdə dəyişməsi hazır-
lanır. 

- Bolşevizmin Avropada intişarı
[yayılması] haqqında varid olan suala
cavabən professor demiş ki, bir məm-
ləkət bolşevik qayəsinin intişarından
mǝhfuz qalmamışdır. Fəqət, Rusiya
Şuralar hökumətinin cahana vermiş
olduğu ibrət dərsi sair millətləri bol-
şevik yolu ilə getməkdən daşındırar. 

- Ümid var ki, gürcü-erməni ixtilafı
sülh ilə yatırılsın. Almaniya bu ixtilafa
qarışmamağa çalışır. Əhdnaməmizin
Gürcüstan sərhədinin mühafizəsi haq-
qındakı maddəsinə əməl etmək mə-
sələsinə gəlincə, Almaniya buna o vaxt
əməl edər ki, gürcü hökumǝti Al-
maniya heyəti-mürəxxəsəsinə [nüma-
yǝndǝ heyǝtinǝ] bu xüsusda müraci-
ətdə bulunsun. Hələ böylə müraciət
vaqe olmamışdır. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 

Azərbaycan Hökuməti mühəndis
[M. N.] Vinoqradova tapşırmışdır ki,
irǝlicə Əncüməni-daniş [Elmlǝr Akade-
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miyası] və sair fǝnni [elmi] müəssisələ-
rin təhti-idarəsində [idarǝsi altında]
olub da, bütün Azərbaycanda bulunan
ümum fənni müəssisə və idarələri ni-
zama salsın və onların halı  və atidə
[gǝlǝcǝkdǝ] davamı xüsusunda bir mə-
ruzə təqdim etsin.

Sənaət məktəbi
Mühəndis Vinoqradovun Tiflisdə

bulunan edadi sǝnaǝt məktəbinin
Bakıya köçürülməsi xüsusunda Ziraət
[Kǝnd Tǝsǝrrüfatı] naziri həzrətləri məz-
kur [adı çǝkilǝn] mühəndislə bir müqa-
vilə bağlamışdır. Müqavilənamə möv-
cibincə [müqavilǝyǝ uyğun olaraq], şu
məktəb, Ziraət Nəzarətinin təhti-ida-
rəsində [idarǝsi altında] olacaqdır. Nə-
zarət məktəb üçün ev və  təcrübə və
sairə üçün yer verməyi iltizam edir
[öhdǝsinǝ götürür]. Ev və üç yüz bin
rublə pul buraxıldıqdan bir ay sonra,
məktəbi açmağı mühəndis öhdəsinə
alır. Bu məktəbin açılmasından murad,
xalq arasında ziraət və fəllahət [kǝnd
tǝsǝrrüfatı vǝ ǝkinçilik] işlərinə aid elm
və məlumata intişar verməkdir [yayıl-
masını tǝmin etmǝkdir]. Məktəb iki şö-
bədən ibarət olur:

1) Ziraət [kǝnd tǝsǝrrüfatı]; 2) səna-
ət [texniki-incǝsǝnǝt] şöbələri. Bunların
da hərəsi iki şöbə olub, əkinçilik, su
işləri, əkinçiyə lazım makinalar inşası
və sairə kimi fənlər tədris ediləcək-
lərdir. Bu il, iki ehtiyat [hazırlıq] və iki
böyük sinif açıla biləcəkdir. Məktəbdə
ehtiyat sinfindən başqa, tədris 4 il
olacaqdır. Birinci ehtiyat sinfinə daxil

olmaq üçün, iki sinifli məktəb qurtar-
maq lazımdır. Birinci sinfə girmək
üçün, 1872 sənəsi qanunu ilə açılmış
məktəbləri bitirmiş, yaxud o qədər
oxumuş olmalıdır. Rusiya ali məktəb-
lərinin fəna bir halda olmalarından
dolayı, bir çox professorlar işsiz qal-
dıqlarından, bu məktəbə lazım olan
qədər yaxşı professorlar dəvət etmək
olacaqdır.

Məvaciblər
Hökumət dəmiryolları, jandarma-

ları, Bakı Polis Müfəttişi-ümumisi və
qulluqçularına veriləcək məvacibdən
ötrü, Daxiliyyə Nəzarətinə 140.000
rublə təxsis etmişdir [ayırmışdır]. 

- Azərbaycan Hökuməti-cümhuriy-
yəsi qətnaməsi mövcibincə [qǝtna-
mǝsinǝ uyğun olaraq], Bakı Müfəttişlik
Palatası müdiri Aleksey Petroviç Delit-
sın Azərbaycan Dövlət Nəzarəti müdir-
liyinə təyin edilmişdir.

Yəhudilər miyanında [arasında]
Yəhudi Milli Komitəsi, Bakı quber-

natoru cənabları indində [nǝzdindǝ]
Quba yəhudi qaçqınlarını yerlərinə
aparmaqdan ötrü, pulsuz vaqon veril-
mək barəsində təşəbbüsatda bulun-
muşdur. Qubernator cənabları, işbu
istidanı [xahişi] qəbul edərək, Xaçmaz
mövqifinədək [stansiyasınadǝk] 27 va-
qon verilməsi xüsusunda binagüzarlıq
etmişlərdir [sǝrǝncam vermişlǝrdir]. Bu
vaxtadək 1100 nəfər qaçqın göndəril-
mişdir.
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Gömrükxana
Gömrükxananın ən ümdə vəzifəsi

İran ilə sabiqki [ǝvvǝlki] müamiləni
[ǝmǝliyyatları] təcdid [bǝrpa] etməkdir.
Gömrükxana fəaliyyətə başlamışdır.
Fəqət, müvəqqət olaraq İran ilə müa-
milə olmadığından [ǝmǝliyyat aparılma-
dığından], fəqət sərnişinlər əşyası və
anbardakı malları təhqiq etməyə iktifa
[kifayǝt] edir. Gürcüstan hüdudu və Za-
qatal nahiyəsində birər gömrükxana
şöbələri açılmışdır. Balakən gömrük-
xanası ikinci sinif, Mağalı üçüncü sinif,
Laqodexidən 5 çağrım məsafədə Ma-
rinçay körpüsündə də bir gömrükxana
təsis edilmişdir. Gürcüstan sərhədini
möhkəmləşdirmək qəsdilə Qazax qə-
zasında iki şöbə açılmışdır. Salahlı və
Şıxlı köylərində gömrükxana mal bu-
raxmaq ixtiyarından məhrum olmaqla
bərabər, sərnişin və onlara lazım ola-
caq əşyanı buraxırlar. Mallar isə yaxın-
da Poylu, Balakən, Maqalinskə göndə-
rilir. 

Fəhlə klubları
Kəsbkarlar Şurası ən yaxın zaman-

da şəhər və dairələrində [rayonlarında]
fəhlə klubları açmaq fikrindədir. Şura
dəvətindən ötrü izin hasil etmək qəs-
dilə, Azərbaycan Höküməti indində
[nǝzdindǝ] istidada [xahişdǝ] bulunur.
İşbu məsələlər müzakirə ediləcəkdir-
lər:

1) İttifaqların halı barəsində məru-
zələr; 

2) İttifaqın gələcək həyatı və fəaliy-
yəti;

3) Maliyyat [maliyyǝ mǝsǝlǝlǝri];
4) Təşkilat və iclasda ariz ola [mey-

dana çıxa] biləcək başqa məsələlər.

Şəhərin təmizliyi 
Osmanlı komandanlığı şəhərin kü-

çələrinin nəhayət dərəcə zibilli oldu-
ğunu nəzərə alaraq, təmizlik məsə-
ləsində Bələdiyyə İdarəsinə yardım
etməyə qərar vermişdir. Bu məqsədlə,
Mürsəl paşa həzrətləri Bələdiyyə rəisi
müavini Mehdiyevi hüzuruna dəvətlə
bəyan etmişlər ki, müvəqqət olaraq
Bələdiyyə İdarəsi binagüzarlığına [sǝ-
rǝncamına] 40 at verilməsi barəsində
binagüzarlıq edilmişdir. Bu günlərdə
100-110 at daha veriləcəkdir. İlk dəfə
şəhəri təmizləmək üçün 5-6 dǝnə də
böyük avtomobil buraxılacağı müm-
künatdandır. Şəhər atları üçün, Ərzaq
və mühimmati-əsgəriyyə idarəsindən
ələfiyyat [ot-ǝlǝf, heyvan yemi] burax-
mağı da Mürsəl paşa həzrətləri ayrıca
vəd etmişlər. 

İdarədən: Şəhərin təmizlik cəhə-
tindən bunca fəna halda bulunduğu
zaman, bu müavinət Bələdiyyə İdarəsi
üçün  böyük əhəmiyyəti haiz oldu-
ğundan, Bələdiyyə İdarəsi və şəhər
əhalisi boynuna böyük minnətdir. 

LƏNKƏRANDA
(xüsusi müxbirimizdən)

Payız mövsümünün hülulu [gǝlmǝ-
si] ilə güclü yağışlar yağmağa başla-
mışdır. Bundan dolayı, şəhərlə kəndlə-
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rin əlaqəsi kəsildiyindən, ərzaq baha-
lanır. Məkulatın [ǝrzağın] bahalanma-
sının ümdə səbəbi, Ərzad İdarəsinin
bahalıqla mübarizədən aciz olduğu
halda, azadǝ satışa mane olmasıdır. 

Erməni qoşunları müsəlmanlar
arasında axtarış və həbslər yapdığı
əsnada, məşhur qaçaq Yunis öz dəs-
təsi ilə şimali rus kəndləri üzərinə
düşüb, çalıb-çapmışdır. 

Köməyə göndərilmiş erməni qo-
şunları geri qayıtmağa məcbur olmuş-
dur. 

T. B.

TEATRO VƏ MUSİQİ

Hacıbəyov qardaşları müdiriyyəti
tərəfindən qış teatro mövsümünün
açılması bu günlərdə gözlənir. Rəsmi-
güşad [açılış mǝrasimi] Hökumət (sabiq
Mailov) teatrında icra edilərək, birinci
növbǝdǝ türk məşahiri-üdəbasından
[məşhur ədiblərindən] Namiq Kamal
əfəndinin “Akif bəy” yaxud “Namus”
adlı əsəri mövqeyi-tamaşaya qoyula-
caqdır. Rəsmi-güşadın təntənəli bir
surətdə icrasına diqqət verilərək,
Bakıda yaşayan əziz Osmanlı qardaşla-
rımıza da xüsusi dəvətnamələr göndə-
riləcəkdir. Rəsmi-güşadın müfəssəl
proqramı, xüsusi vərəqələri elan edi-
ləcəkdir. 

2-nci növbədə yenə həmin ədibin
əsəri olan “Vətən” faciəsi mövqeyi-
tamaşaya qoyularaq, bütün hasilatı
Azərbaycan hərbində canını qurban

edən qəhrəman şühədanın [şǝhidlǝrin]
övladları nəfinə [yararına] gedəcəkdir. 

Bu teatroda müdiriyyət və aktyor-
lar bitəmənna [tǝmǝnnasız] çalışaraq
qərar vermişlər mədaxilin çox olması
üçün teatro, mətbəə, parikmaxer,
rekvizitor, xülasə, ümum teatroya aid
şeylər məccani [pulsuz] olsun.

KÖYLƏRİMİZİN HALI

Lahıc qəsəbəsindən bizə yazırlar:
Lahıc qəsəbəsi, Şamaxı mahalında

dörd dağ arasında vaqe bir qəsəbədir
və burada şose yolu olmadığına görə,
cığır yolları ilə ancaq  at və qatır işlər.
Şamaxı şəhərində və ətrafında ermə-
ni-müsəlman davasında bir Lahıc qə-
səbəsi salamat qalıb, onun da yolla-
rının həpsini ermənilər tutmuş idilər.
Lahıcda əsla ziraət [ǝkinçilik] olmadı-
ğından, daima taxılı Şamaxı ətrafından
və Qubadan və ətraf erməni köylə-
rindən almağa məcbur idilər. Odur ki,
neçə dəfə həman yolları tutan ermə-
nilər ilə bir dəstə müsəllǝh [silahlı] sü-
vari adam atışa-atışa yol açıb gedib,
Gəncədən, Ağdaşdan, Kürdəmirdən
taxıl gətiriblər və xərci-kirayə [kirayǝ ilǝ
yük daşıma xǝrci] ağır qiymətə tamam
olduğundan dolayı, çox baha qiymət
ilə taxıl gətirib camaata veriblər və
axırda iki ay qədəri mal əti, fındıq,
ələfiyyat [ot], nəbatat [bitkilǝr] ilə do-
lanıblar. Camaat mart ayından türklər
gələnədək, ətrafda olan dağları səngər
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vurub, gecə-gündüz qarovulda olub-
lar. Lakin, bir tərəfdən aclıq, bir tərəf-
dən dava hazırlığı, digər tərəfdən na-
xoşluq və pulsuzluq camaatı təhəm-
mülü [dözülmǝsi] müşkül olan dərdlərə
salmışdır və bu müddətdə ətraf köy-
lərin hansına ermənilər hücum edir-
disə, Lahıcdan oraya mümkün qədər
müsəllǝh süvari və piyada imdada ge-
dirdi. Xülasə, çox zəhmət və məşəq-
qətdən sonra həmiyyətli və qeyrətli
böyük türk qardaşlarımızın sayeyi-
səadətlərində bu böyük bəladan xilas
olduq. 

Amma şimdi 3-4 aydır ki, Lahıcda
və ətraf köylərində 3-4 növ müsri
[yoluxucu] naxoşluq əmələ gəlib ki,
iyirmi, otuz və elə vaxt olur 50 adam
vəfat eyləyir. Təxminən demək olar ki,
Lahıcda və ətrafında 5-6 min adam
tələf olmuşdur. (Bu naxoşluqlar vəba,
tif, möhriqǝ [qızdırma] və sair müsri
mərəzlərdir.) 

Şimdiyə qədər Lahıcda bir nəfər
doktor, feldşer, dəvaxana [aptek] yox-
dur. Bu biçarə fələkzədələr [bǝdbǝxt-
lǝr] təbibsiz, dəvasız, əlacsız qalıb, üç
gün, beş gün, on gün zəhmət çəkən-
dən sonra dünyaya vida eyləyirlər və
bu halda baqi [geridǝ] qalanlar isə
yüzdə səksən və yüzdə doxsan faizi
yenə naxoşdur. Düşmənin yədi-zali-
manəsindən [zülm elǝyǝn ǝlindǝn] sala-
mat qalıb, şimdi dəvasız, doktorsuz,
təbibsiz qırılırız. Bu xüsusda möhtə-
rəm Bakı qubernatorunun hüzuruna
ərizə verib, Lahıca bir doktor və feld-
şer və dəvaxana göndərmələrini rica

və təmənna [xahiş] etmişik. Cənab qu-
bernatorun və Səhiyyə və Nafiə [Sǝhiy-
yǝ vǝ Sosial Tǝminat] nazirlərinin diq-
qətlərini bu xüsusa cəlb etməklə, şu
möhlik [öldürücü] girdabdan sahili-
nicata [nicat sahilinǝ] çıxarmaqlarını
acizanə təmənna edəriz. 

Həbib Əlǝkbərzadə

XARİCİ  XƏBƏRLƏR

Ümumi Qafqaziya pulları
Gürcistan Xariciyə naziri Azərbay-

can və Ermənistan siyasi nümayən-
dələrinə müraciətlə sual etmişdir ki,
məzkur [adı çǝkilǝn] hökumətlər gürcü
hökumətilə birlikdə ümumi Qafqaziya
pulu (Tiflis pulu) buraxmağı davam
etdirməyə razıdırlarmı?

Neft vaqonları
Türüq və Məabir Nəzarəti [Nǝqliy-

yat vǝ Rabitǝ Nazirliyi] əmri mövcibincə
[ǝmrinǝ uyğun olaraq] təşrini-əvvəlin
[oktyabrın] 24-ündə Tiflisdən Azərbay-
can dəmiryollarına 50 ədəd neft va-
qonları göndərilmişdir. Bu vaqonları
hökumətimiz kirayə etmişdir. 

Bolşeviklərin aclığı
Aclıq elan etmiş bolşeviklərə təş-

rini-əvvəlin [oktyabrın] 23-ündə elan
edilmişdir ki, onlar Daxiliyyə nazirinin
əmri mövcibincə [ǝmrinǝ uyğun olaraq]
bolşevik hərəkatında iştirak etdiyin-
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dən naşi [etdiyinǝ görǝ], 4 aydan 7 aya
kimi həbs edilmişlər. Bu qətnamə
müttəhim edilənlərin birini qane et-
mişdir, başqaları isə azad edilənə kimi
aclıq elan edəcəklərini bildirmişlər.
Fəqət, bir nəfəri yoldaşlarının səlah-
didi [münasib görmǝsi] ilə yemək qəbul
etməyə məcbur olmuşdur. Bunun əh-
valı pək fəna imiş.

Ermənistanda
İrəvandan verilən xəbərlərə görə,

Ermənistanda vəba xəstəliyi azalmış-
dır. Çörəyin qiyməti ucuzlaşmışdır.
Hal-hazırda çörəyi 3 rublədən 3 rublə
20 qəpiyə kimi satırlar. Əvvəllərdə isə
4 və yaxud 4 manat 50 qəpik idi.
Ermənistan Hökuməti-cümhuriyyəsi
bütün qaçqın əhalinin siyahısını tut-
muşdur. Hökumət bir fabrika açmağı
təhti-qərara almışdır [qǝrarlaşdırmış-
dır]. Fabrika binasına sərf olunmaqdan
ötrü 6 milyon rublə təxsis etmişdir
[ayırmışdır]. Rəvayətə görə, buradan
çıxacaq qumaşın arşını təxminən 4
rublə 83 qəpiyə tamam olacaqdır. Fab-
rikada 1500 fəhlə işləyəcəkdir.

Kubanda
Kubandan Tiflisə gəlmiş bir zat, ora

əhvalı barəsində belə məlumat ver-
mişdir: Qafqazsk mövqifi [stansiyası]
bolşeviklər əlindədir. Fəqət, Könüllü
ordu başçılarının dediyinə görə, möv-
qifi yaxın zamanda işğal etməyə mü-
vəffəq olacaqlar. Bir çox müharibə-
lərdən sonra, Armavir şəhəri bolşevik-
lərin əllərində qalmışsa da, hal-ha-

zırda təxliyə edirlər. Maykop könül-
lülər tərəfindən işğal edilmişdir. Yeka-
terinodarda rahatlıqdır.

Krımda
Gürcüstan Hökuməti xəbər almış-

dır ki, mühacirlərin Krım Cümhuriy-
yətinə daxil olmaları qadağan edil-
mişdir. İşbu qətnamə elan ediləcəkdir.

Krım Cümhurriyətinin təsdiqi
Krım Hökuməti Berlindəki nüma-

yəndəsindən xəbər almışdır ki, Krım
Cümhuriyyətini Almaniya təsdiq et-
mişdir.

Etilaf dövlətlərinin dəniz tələfatları
Berlindən rəsmi surətdə xəbər ver-

ilir ki, təmmuz [iyul] ayı ərzində
550.000 ton[naj] ticarət vaporu təxrib
edilmişdir. Müharibə başlanandan bu
vaxtadək Etilaf dövlətlərinin 18.800.000
ton[naj] vaporu təxrib edilmişdir. Bun-
dan 11.600.000 İngiltərənindir. Rəsmi
surətdə elan edilənlərdən əlavə,
təmmuz ayı zərfində 28.000 ton[naj]
vapor güclü surətdə xəsarətdidə ol-
muşdur [zǝdǝlǝnmişdir]. Bunlar düş-
mən limanlarına aparılmışlardır. 

- Sualtı müharibəsindən Etilaf hö-
kumətlərinə dəyən zərər bir daha
müdhişdir [dǝhşǝtlidir]. Hamısından
çox İngiltərə qeyb etmişdir. İngiltərə-
nin qızğın çalışması, düşmən gəmilə-
rinin, hətta bitərəf dövlətlərə məxsus
gəmilərin tutulması belə itirdiyini
təcdidə [bǝrpa etmǝyǝ] imkan verəm-
mədi. “N. R. K.” qəzetəsi “D. N.” və “D.
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K.” nam [adlı] ingilis qəzetələri höku-
məti cəbhəyə qoşun göndərməkdə
müttəhim edirlər. Bunların əqidəsincə
kömür mədənləri və gəmiqayıran
müəssisələr belə ciddi bir vaxtda boş-
luğa məruz qalacaqlardır. Hökumətin
cəbhəyə qoşun göndərməsi ticarət
seyri-səfaininə [ticarǝt gǝmilǝrinin hǝrǝ-
kǝtinǝ] zərbə vurmaqla, məmləkəti
fəna bir halda buraxır. “D. T.” qəze-
təsinin bəhri [donanma] müxbiri Argi-
bald Qurd yazır: Bəhriyyə Nəzarəti və
tərsanə itminanlarına [xatircǝmliklǝ-
rinǝ] baxmayaraq yenə bir çox vapor-
larımız qərq olmuşdur: Sualtı müha-
ribəsi barəsindəki işbu məlumat pək
maraqlıdır. Düşmən donanmasından
1916 sənədə noyabr-fevral aylarında
238.000 brut ton, mart-aprel ayla-
rında 423.000, may-iyun 219.500, iyul
103.000, avqust 309.347, sentyabr
254.000, oktyabr 395.500, noyabr
408.500, dekabr 415.000. 1917 sənə-
də: yanvarda 439.500, fevral 781.500,
mart 885.000, aprel 109.100, may
869.000, iyun 1.016.000, iyul 811.000,
avqust 808.800, sentyabr 672.000, ok-
tyabr 674.000, noyabr 607.000, de-
kabr 702.000. 1918 sənədə: yanvar
632.000, fevral 680.000, mart
689.000, aprel 652.000, may 662.000,
iyun 549.000. 

Diş həkimi Melçarski  
Torqovaya soqaqda Muxtarovun xanə-

sində nömrə 15. Dişlərə tədavi edir, dol-
durur, ağrısız ixrac edir. Gözəl altun və sa-

irə dişlər emal edir. Xəstələri qəbul edir:
sübh saat 9-2-yǝdək.

210      12-4

Mama K. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (masaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır.
Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağında Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ,
2-ci mǝrtǝbǝ. 

Diş müalicəxanası
S.M. İtkinin süni diş laboratoriyası 

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsulla
farfor və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Marskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208       5-5

Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
qayrılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. 

Qəbul olunur 9-dan 2-yə və axşam 4-
dən 7-yə kimi. Vorontsovski küçə, 14
nömrǝli evdə, paradnı qapıdan.

215      25-5

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım 
Malakan bağının qarşısında Zeylidso-

nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
dişləri əhvən şəraitlə [münasib şərtlərlə]
tədavi və emal edilir. 

213    12-8
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Arvad diş həkimi Moiseyeva-Levin
Olqinski caddədə ev nömrə 5, 3-üncü

mərtəbə, sağda. Telefon nömrə 06-23.
Dişlərə müalicə edir, çıxarır. Kauçuk və

qızıl üzərində sabiq Berlin şəhər müalicə-
xanasının müdiri nəzarəti altında süni diş-
lər qayırılır. 

Qəbul edir: səhər saat 9-dan 1-ə kimi;
axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

216 25-5

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalıq və daxili ünas əmrazını [qadın

xǝstǝliklǝrini] qəbul edir. Naxoşlar qəbul
olunur: səhər saat 9-dan birǝ və 5-dən 7-
yə qədər. Ünvan: Aziatski küçədə nömrə
153, Bolşoy Morskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

209       12-5

Elan
Fransız “uşaq bağçasına” 2 yaşından

10 yaşına kimi çocuqlar tamam pansiyona
qəbul edilib, rusca və fransızca təcrübə
verilir. 

Ünvan: Mariinski caddədə nömrə 18. 
224

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbǝyli                  
Şəfi bəy Rüstəmbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Hökumǝt qǝrardadı: 
Ziraǝt Nǝzarǝtinin ǝmrlǝri

sǝh. 430. “Abbasǝli bǝy Makinski”:
qǝzetdǝ sǝhvǝn “Abbasqulu bǝy Makin-
ski” kimi getmişdir. 

Şücaǝt qılıncı ilǝ düşmǝnin 
qılıncını titrǝdǝn ǝrlǝrǝ

sǝh. 431. “Artıq nə namusu qalar, nə
həyası qalar”: “hǝyası” yerinǝ qǝzetdǝ
“hǝyatı” getmişdir. 

sǝh. 432. “29 tǝşrini-ǝvvǝl 34”: Burada
il, rumi tarixlǝ göstǝrilmişdir (1334-cu il).
Miladi tarixlǝ 29 oktyabr 1918-ci ilǝ
uyğundur.

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Türküstanda

sǝh. 434. Zaqafqaziya – Bǝhri-Xǝzǝr
İttifaqı: Burada söhbǝt, bolşeviklǝrǝ qarşı
birgǝ mübarizǝ aparmaq mǝqsǝdi ilǝ qu-
rulan Qafqaz-Xǝzǝr İttifaqından gedir.

“Kooperasiya” 
cǝmiyyǝtinǝ nǝzarǝt

sǝh. 434. “Mavərayi-Xəzər müstəhli-
kini “Kooperasiya” cəmiyyəti”: Burada
söhbǝt “Kooperatsiya” Xǝzǝryanı İstehlak
Cǝmiyyǝtlǝri İttifaqından [Прикаспий-
ский Союз потребительских обществ
"Кооперация"] gedir. 

Öyün millǝt
sǝh. 436. “Yavǝrani-hǝzrǝti-şǝhriya-

ri”: “Padşah hǝzrǝtlǝrinin yavǝrlǝri” mǝ-
nasını verir. Osmanlı İmperiyasında hǝrbi
ünvan idi. 

“Sipehsaları-ǝzǝm”: “ǝzǝmǝtli Baş ko-
mandan”.

“Dövlǝtli”: Osmanlı İmperiyasında bǝzi
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yüksǝk çinli zabitlǝrǝ vǝ dövlǝt mǝmur-
larına müraciǝt formasıdır. 

“Fǝriq”: Osmanlı ordusunda hǝrbi rüt-
bǝ. “Fǝriqi-sani” (ikinci fǝriq) “general-
mayor” vǝ “general-leytenant” rütbǝlǝri-
nǝ, “fǝriqi-ǝvvǝl” (birinci fǝriq) isǝ “ordu
generalı” rütbǝsinǝ uyğun idi.  

“Tutardı şişǝyǝ hǝr dǝm şǝrabi-nab tǝk
qanın”: “Sǝnin qanını hǝr dǝm, saf bir şǝ-
rab kimi şüşǝyǝ çǝkǝrdi.” Burada klassik
ǝdǝbiyyatın “şǝrabi-nab”, “şişǝyǝ tutmaq”,
“dǝm” kimi mǝşhur mǝzmunlarından isti-
fadǝ edilmişdir. Bu misranın ǝn bǝsit mǝ-
nası belǝdir: “Hǝr an sǝnin qanını içǝrdi.”

“Öyün millǝt” şeiri 
(sǝh. 436) üçün lüğǝt

ǝltaf: lütflǝr
övtan: vǝtǝnlǝr; ölkǝlǝr
ǝninü ahü ǝfqan: nalǝ, ah vǝ fǝryad 
rǝvaqi-ǝrş: ǝrşin (göyün ǝn uca mǝrtǝ-

bǝsinin) qübbǝsi, çardağı 
nǝsb etmǝk: asmaq; sancmaq
kövkǝbi-bǝxt: bǝxt ulduzu 
nǝcmi-zahir: görünǝn, parlaq ulduz 
nǝcmi-taban: işıqlı, parlaq ulduz
liva: bayraq; qoşun bayrağı 
zibi-duş etmǝk: bǝzǝk (zinǝt) kimi

çiyninǝ (boynuna) asmaq
mümtaz: seçkin, imtiyazlı

Yaslı bir xǝbǝr 
sǝh. 440. “Ələlxüsus, mərhum arxa-

daşımız Kərbəlayi Cahangir Zeynalovun
vəfat xəbərini...”: bu cümlǝdǝ anlaşılmaz-
lıq var. Güman ki, mǝtnin bir hissǝsi itmiş-
dir. Qǝzetdǝ dǝ belǝdir.

Tsuqmayer ilə müsahibə
səh. 441. “Varna və Burqaz... Müttə-

fiqlər əlindədirlər.”: Antanta bloku nəzər-
də tutulur.

Sǝnaǝt mǝktǝbi 
sǝh. 442. Burada söhbǝt “texniki-

incǝsǝnǝt mǝktǝbindǝn” gedir. 

Bakı xəbərləri:
Gömrükxana

səh. 443. “Mağalı”: güman ki, Zaqata-
lanın Muğanlı kəndi nəzərdə tutulur.

“Marinçay”: güman ki, Mazım çayı nə-
zərdə tutulur. 

“Maqalinsk”: güman ki, yenə də Zaqa-
talanın Muğanlı kəndi nəzərdə tutulur. 

Teatro və musiqi
səh. 444. “...Namiq Kamal əfəndinin

“Akif bəy”yaxud “Namus” adlı əsəri...”: Na-
miq Kamalın “Akif bəy” dramı Azərbaycan-
da “Namus” adıyla səhnəyə qoyulmuşdur. 

Xarici xəbərlər:
Bolşeviklərin aclığı

səh. 445. Burada söhbət Gürcüstan
bolşeviklərindən və Gürcüstanın Daxili
İşlər nazirindən gedir.

Xarici xəbərlər:
Kubanda

səh. 446. “Kavkazsk”: burada söhbət
Rusiyanın Krasnodar diyarının Kropotkin
şəhərindəki Kavkazskaya dəmiryolu stan-
siyasından gedir. 

Xarici xəbərlər:
Etilaf dövlətlərinin dəniz tələfatları

səh. 446. “N. R. K.”: “Nive Rotter-
damşe kurant” qəzeti nəzərdə tutulur.

“D. N.”: “Deyli nyus” qəzeti nəzərdə
tutulur.

“D. K.”: “Deyli xronikl” qəzeti nəzərdə
tutulur.

səh. 447. “D. T.”: “Deyli teleqraf”
qəzeti nəzərdə tutulur.
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İkinci Azərbaycan firqəsi [diviziyası] ta-
borlarında istixdam olunmaq [xidmǝtǝ qǝ-
bul edilmǝk] üzrə türkcə bilǝn altı feldşerə
lüzum vardır. Arzu edənlər vəsiqələri ilə
bərabər, hər gün saat ikidən saat altı son-
raya qədər Rotşildin evində firqə sərtəba-
bətinə [baş hǝkimliyinǝ] müraciət etsinlǝr.

EV KOMİTƏLƏRİNƏ
ELANİ-RƏSMİ

Bununla şəxsi vərəqələr xüsusunda
bütün əhaliyə elan olunur ki, vərəqə-
lər təcili ev komitələri tərəfindən yazı-
lıb əhaliyə verilməlidir. Fotoqraf surət-
ləri isə sabiq elandakı bir ay müddətə
bədəl iki ay müddətində hüviyyət [şǝx-
siyyǝt] vərəqələrinə yapışdırmalıdır. Kə-
zalik [hǝmçinin], polis dairələrinə mü-
raciətdən ötrü, sabiqdə elandakı on
günə bədəl təftiş üçün vaxt dəyişilib,
hər kəs ayda bir dəfə müayinədən öt-
rü, kəndi  polis dairələrinə müraciət
etməlidirlər.

Azərbaycan Polis 
Müfəttişi-ümumisi Bəhaəddin

ELAN
Qafqaz Müsəlman Ordusuna 7 ay

müddətində 150 min pud mal və qo-
yun əti vermək arzusunda olan zəvat
[şǝxslǝr] Mariinski caddədə 6 nömrəli
evdə Ərzaq şöbəsindən şəraitini [şǝrt-
lǝrini] bilə bilərlər.

710    6-1

QİSMİ-RƏSMİ
HÖKUMƏT QƏRARDADI

Maarif Nəzarəti əmrləri
28 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918 

Nömrə 62
Qazax darülmüəllimininə [pedaqoji

mǝktǝbinǝ] tədris etməkdən ötrü aşa-
ğıda adları yazılan zəvat [şǝxslǝr] təyin
edilirlər. Hökumət dəftərxanası kargü-
zarı İsfəndiyar bəy Vəkilov, Yusif Qası-
mov, Bakı 3-üncü ali-ibtidai məktə-

Cümǝ axşamı, 31 oktyabr 1918-ci il, nömrǝ 27

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 23 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ 1337. 31 tǝşrini-ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 
Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ: 6-91. Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35, başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 
Bir aylığı Bakıda 12, başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir. 
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binin müəllimi Əli Hüseynov, Bağmanlı
məktəbi naziri [müfǝttişi] Məhəmməd
Hüseynzadə, İbrahim Əfəndi Qayıbov.
Birinci Vəkilov rus lisanı və təbiət, ikin-
ci Qasımov qəvaid  [qrammatika], Hü-
seynov tarix və coğrafiya, Hüseynzadə
riyaziyyat, Qayıbov əlsinə [dillǝr]. Bun-
lar təşrini-əvvəlin 20-sindən hesab
olunurlar.

Nömrə 66
Həmin sənə təşrini-əvvəlin [oktyabrın]

1-indən etibarən Bakı gimnaziyasının
müəllimi Mirzə Məhəmməd Axundza-
də vəzifəsindən ixrac edilir. 

Nömrə 67
Rəhim Kərimzadə, Olqa Qavrilovna

Nikolayeva, Nadejda Yakovlevna İva-
nova, Maarif Nəzarəti [Maarif Nazirliyi]
dəftərxanasına təyin edilirlər. Əvvəlin-
cisi dəftərxana məmuru, ikincisi isə
makina yazıçılığına.

Maarif naziri əvəzində:
Şahtaxtinski

Ziraət və Dövlət Əmlakı İdarəsinə
əmr 

26 təşrini-əvvəl [oktyabr] 1918

Nömrə 50
1918 sənədə sabiq Qafqaziya Zira-

ət idarəsinə göndərilən Göyçay qəzası-
nın 8-inci dairəsinin naziri [müfǝttişi]
Kotin, Tiflisdə vəfat etdiyindən naşi
xidmətçilər siyahısından çıxarılır. 

İdarə müdiri vəzifəsini müvəqqəti
ifaya müvəzzəf [ifa edǝn]: Şpitalski

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

28 təşrini-əvvəl [oktyabr] 334 tarixi
ilə Osmanlı Qərargahi-ümumisindən
təbliğ olunmuşdur. Dǝclə cəbhəsində
vüqu bulan düşmən təərrüzləri [hü-
cumları] tərd edildi [geri püskürdüldü]. 

Osmanlı Milli Ajans[ı] xəbərləri 
29.10.34
Almaniya səfiri kont [qraf] Berns-

torf məzunən [mǝzuniyyǝtǝ çıxaraq]
məmləkətinə getmişdir. İstanbulda
bulunan alman və Avstriya əfrad və
zabitanı [ǝsgǝr vǝ zabitlǝri] hər gün
məmləkətlərinə övdət etməkdədirlər
[qayıtmaqdadır]. Alman heyəti-islahi-
yeyi-əsgəriyyəsinin [hǝrbi tǝlimatçılar
heyǝtinin] də gedəcəyini qəzetələr
yazırlar. 

Alman Ərkani-hərbiyyeyi-ümumiy-
yə rəisi [Baş qǝrargahının rǝisi] general
Lüdendorf istefasını vermişdir. 

İstanbuldakı ingilis əfradi-bəhriy-
yəsinin [matroslarının] tərxisinə başlan-
mışdır. 

Ticarət və Ziraət sığorta ümuru
[işlǝri], İaşə naziri Cəlaləddin Muxtar
bəy tərəfindən idarə olunmaqdadır.

SÜLH ƏTRAFINDA

Osmanlı Milli Ajans[ı] teleqrafı
Xariciyyə naziri Nabi bəy dün Məc-

lisi-Məbusanda [Parlamentdǝ] höku-
mətin ingilis mürəxxəsləri [nümayǝndǝ-
lǝri] ilə mütarikə müzakiratına [atǝşkǝs
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haqqında müzakirǝlǝrǝ] girişildiyini rəs-
mən bəyan etmişdir. Müzakirat möv-
cibi-məmnuniyyət [mǝmnuniyyǝt verici]
bir şəkil almış, bu gün-yarın nəticə-
lənməsi mühəqqəq [qǝti] görünür. 

Bolqarıstanın qəbul etdiyi şərtlər
arasında möhtəməl [ehtimal olunan]
bir alman təərrüzünə [hücumuna] qar-
şı, Bolqarıstanın kəndi ərazisini mü-
dafiə etməsi də daxildir. 

Romanyanın rəsmi qəzetəsi Ro-
manya və Macarıstanın Tuna [Dunay
çayı] qərbindəki mənafe iştirakına
binaən [mǝnafelǝrinin ortaq olmasını
nǝzǝrǝ alaraq], hər iki məmləkətin bir-
ləşməsi üçün nəşriyyatda bulunur. 

Miralay [polkovnik] Hauz ilə ameri-
kan quvveyi-bəhriyyəsi rəisi [Hǝrbi Dǝ-
niz qüvvǝlǝri komandiri] Qakson Parisə
gəlmişdir. Bunlar Almaniyanın sülh
təklifinin əsnayi-müzakirəsində [müza-
kirǝsi prosesindǝ] bulunacaqlardır. Kle-
manso ilə Kox arasında mütarikəyə
dair teleqraf təati edilmişdir [qarşılıqlı
teleqraflar göndǝrilmişdir]. Kox, alman-
lar səmimi olduğu təqdirdə, mütari-
kə[nin] bütün əsgəri təfəvvüqü [üs-
tünlüyü] mühafizə edəcəyini bəyan
etmişdir. 

Milli Ajans / 29.10.34
Qəzetələrə nəzərən 5-inci Mon-

dros limanı qərargahında cərəyan
etməkdə olan mütarikə müzakiratı bir
qaç günə qədər imzalanacaqdır. 

Bern, 23 təşrini-əvvəl
Almaniyanın Vilsona vermiş olduğu

axırıncı cavabı, İngiltərə və Fransa
mətbuatının narazılığına səbəb olmuş-
dur. Müttəfiqlərin rəyincə Almaniya
məğlub olub, tərk-silah edənədək sülh
müzakiratı başlamağın heç mənası
yoxdur.

Paris millətçi mətbuatı qoşunları
cəbhədən geri çəkib, beynəlmiləl is-
tintaq komisyonu təyin edilməsi təkli-
fini qeyri-məqbul görür. Almaniyada
icra edilmiş islahatı da qeyri-kafi he-
sab edirlər. “Deyli Xronikl” yazır: Alma-
niyanın qüvveyi-hərbiyyəsini sındır-
madıqca, Amerikada heç kəs müha-
ribənin nəticəsindən razı qalammaz. 

Peştə, 23 təşrini-əvvəl [oktyabr]
Almaniya və Avstriyadan kömür,

benzin və cövhər gəlmədiyindən dola-
yı Macarıstan Avstriyaya taxıl burax-
mayır.

BAKI, 23 MƏHƏRRƏM 
Vəziyyətimiz

Müharibənin bidayətindən [baş-
lanğıcından] Avropada, daha doğrusu
bütün kürreyi-ərzdə hökmfərma
[hökmran] olan siyasi vəziyyət, bir neçə
vaxtdan bəridir ki, böyük bir təbəd-
dülata [dǝyişikliyǝ] uğraşmaya başla-
mışdır. 

Şimdiyə kimi müəyyən bir surətdə
davam edən müharibə, şimdi öz halını
dəyişib, zəfəryab olan [zǝfǝr qazanan]
Almaniyanı hərbi cəhətdən böyük bir
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müşkilata [çǝtinliyǝ] uğratmışdır. 
Almanların geri çəkilməsi bugünkü

vəziyyət etibarı ilə məğlubiyyət məna-
sını təzəmmün etməz isə də [mǝğlu-
biyyǝt mǝnasına gǝlmǝsǝ dǝ], hər halda
nazik [hǝssas] və ciddi bir vəziyyətdə
bulunduğunu inkar etmək qabil de-
yildir. 

Məlum olduğu üzrə, biz Azərbay-
can türklərinin və bütün türk və islam
aləminin istinadgahi-yeganəsi [yeganǝ
dayağı] olan Osmanlı dövləti Almaniya
ilə müttəfiqdir. Bunun üçün dǝ, hǝr bir
Almaniya müvəffəqiyyəti, həm Türki-
yədə və həm də başqa islamlar arasın-
da böyük məmnuniyyət və şadmanlıq
ilə tələqqi edilirdi. Binaileyh [ona görǝ],
təbiidir ki, almanların Qərb cəbhə-
sindəki müvəffəqiyyətsizlikləri əfkari-
ümumiyyəmizdə icrayi-təsir etmək-
dən xali qalmayır [ictimai rǝyimizǝ tǝsir-
siz ötüşmür].

Vəziyyətimiz nə olacaq? Gələ-
cəyimiz nə şəkil alacaq? Bütün türk və
islam aləmi belə bir könül açmayan
təbəddülatdan nə halda qalacaq? Türk
milləti-nəcibəsi [nǝcib türk millǝti] bu
müharibədə sərf etdiyi zǝhǝmat [zǝh-
mǝtlǝr], verdiyi qurbanlara nisbətən
bir şey qazanacaq mı? Müharibə indiki
halda davam edərsə, həm kəndisinin,
həm də başqa türk və islam qardaş-
larının gələcəyini təmin etməyə qadir
ola biləcəkmi? İştə aramızda cərəyan
ilə bizləri mütəhəyyic edən [hǝyǝcan-
landıran] suallar. 

Bu suallara mümkünat daxilində
cavab verməyə səy edəlim. Bizcə,

iztiraba və nigarançılığa elə bir məhəl
[yer] yoxdur. 1914 sənə ağustos ayının
19-unda tövlid edən [doğulan; başla-
yan] müharibənin baniləri millətlər
kəndiləri olmamış, bəlkə bəzi istilacu
və qəlbləri hirs [tamah] ilə dolu
hökumətlər olmuşlar ki, onların ən
ümdə mütəşəbbisi Rusiya çarlığı idi.
Müharib [savaşan] dövlətlər arasında
demək olar ki, yalnız bir Türkiyə kəndi
millətinin hüquqi-bəşəriyyəsini [insani
hüquqlarını] mühafizə etmək üçün
həmin müharibəyə girişməyə məcbur
oldu. Başqa dövlətlərin hər birisini gö-
türsək, onların qəlblərində tutduqları
amal, yalnız bir millətin təmini-həyatı
və ya mühafizəsi olmayıb, onun xari-
cində bir çox əməllər [arzular, niyyǝtlǝr]
daha var idi. Rusiyada vaqe olmuş in-
qilablar, Almaniyadakı kabinə [höku-
mǝt] və məşrutə [konstitusiya] təbəd-
dülatı [dǝyişikliklǝri], İngiltərə, Fransa,
İtaliya və Amerikadakı sülh tərəfdar-
larının uca səsləri söylədiyimiz fikrǝ bu
gün böyükcǝ dəlildir. Müşahidə edil-
diyinə binaən [müşahidǝ edildiyi kimi],
bu gün zǝfǝr işığı millətlərin gözlərini
qamaşdırmayır. Hǝr tǝrǝfdǝn gǝlǝn
“sülh” sǝdası Avropa ricali-dövlǝtini
[dövlǝt adamlarını] istilacu əməllər və
hərəkətdan [işğalçılıq arzu vǝ hǝrǝkǝt-
lǝrindǝn] çəkinməyə məcbur edir və
edəcəyi mühəqqəqdir [qǝtidir]. Demə-
li, günü-gündən mövqeyi yüksəlmək-
də olan sülh əsnasında, hər bir millət
üçün yek-digəri ilə etilafa [razılığa] gi-
rişib də, öz hüquqi-bəşəriyyələrini
təminə vase’ [geniş] bir imkan hasil
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olur. Belə vəziyyəti asanlaşdıran digər
bir əsas vardır ki, o da hər bir müharib
dövlət tərəfindən təsdiq və təkid
edilən: “Hər bir millət kəndi müqəd-
dəratını kəndi əlinə alacaqdır” nöqtə-
sidir. Sülh həmin əsas üzərə olasıdır.
Bunu hal-hazırda bütün Avropanın
vǝz’ini [vǝziyyǝtini] dəyişdirməyə qadir
olan prezidenti Vilson dəxi dǝfǝatla
[dǝfǝlǝrlǝ] təkid etmişdir. Həmin əsas
müəyyən bir şəkil alarsa (zatǝn alma-
masına bir səbəb olmasın gərək) ol
vǝqt [o vaxt] türk əqvamının [qövm-
lǝrinin] və onlarla bərabər başqa islam
qardaşlarımızın həyatı bir qədər təmin
edilǝr və onların hüquqi-bəşəriyyə-
lərinə qarşı heç bir tərəfdən təcavüz
olunmaz.

Lakin, bunun üçün türk və islam
aləmindəki fikir sahibləri, ziyalılar,
siyasiyyun [siyasǝtçilǝr] və həmçinin
məhafili-diplomasi [diplomatik dairǝlǝr]
ən ciddi səy və kuşişdə [çalışmaqda]
olub da, bu xüsusda üç yüz milyonu
havi [ǝhatǝ edǝn] bir kütlənin səslərini
və istəklərini bütün aləmə bildirib,
Avropanın millətləri haqqında müna-
sib görülən vəziyyət və əsasa bunların
da istehqaqı [haqqı] olduğunu isbat
etməlidirlər. Bizcə, bu barədə Türkiyə,
İran, Hindistan, Rusiya, Qafqaz və baş-
qa məmləkətlərdə yaşayan müsəl-
manlar arasında indidən bir müba-
dileyi-əfkar [fikir mübadilǝsi] icrası pək
münasibi-hal və zaman [vǝziyyǝtǝ vǝ
dövrǝ uyğun] olardı. 

Siyasət üfqündə başqa şeylər
görünməsi qeyri-möhtəməldir [ehti-

mal daxilindǝ deyil]. Lakin, ǝgər sülh
cərəyanı cəngcu məhafillərin [müha-
ribǝ istǝyǝn dairǝlǝrin] israrı altında
xəfiflərsə [zǝiflǝrsǝ], o vaxt nə etməli?
Buna dəxi hazır olmalıyız. Azərbaycan
türkləri və bəlkə onlardan başqa qeyri
[digǝr] islam balaları öz talelərini bö-
yük qardaşları olan Osmanlı türkləri
ilə birləşdirmişlərdir. Buna görə qarşı-
mızdakı möhtəməl vüquat [hadisǝlǝr]
həpimizə aid olacaqdır. Bu təqdirdə də
güman etdiyimizə görə, iztirab və
nigarançılığa yenə də məhəl olmasa
gərək. Çünki, bir fikir və bir hisslə
yaşayan və hər bir fədakarlığa amadə
[hazır] olan əzim [ǝzmli] bir ittihadı [bir-
liyi] pozmaq, çox da asan işlərdən de-
yildir. 

Bizim bu fikir və ümidimizǝ türk
mətbuatının dəxi şərik olduğu möhtə-
rəm “Yeni gün” arxadaşımızın baş
məqaləsindən iqtibasən götürdüyü-
müz şu mülahizələrdən aşikardır. 

“Yeni gün” rəfiqimiz məqaləmizin
ikinci qismindəki mövzudan və Qərb
cəbhəsindəki müharibə vəziyyətinin
(bizə olan kimi) sui [mǝnfi] təsirindən
bəhslə deyir ki: 

“Əvət, nazik [hǝssas] və ciddi bir
vəziyyətdə bulunduğumuzu inkar
etmək qabil deyildir. Fəqət, vəziyyətin
nəzakət [hǝssaslıq] və ciddiyyǝtini inkar
etməmək yǝ’s və növmidiyə [kǝdǝr vǝ
ümidsizliyǝ] büsbütün təslimi-nəfs
eyləmək [tǝslim olmaq] demǝk deyildir.
Şu hərbi-ümumi tarixini göz önünə
gətirəcək olarsaq, bundan daha nə
qədər ciddi və hətta vəxim [qorxulu]
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dəqiqələr keçirdiyimizi dərhal görǝriz.
Rus qüvvətlərinin təhəmmülsüz [dö-
zülmǝz] bir şiddətlə Qaliçyanı əzərək
macar ovalarına enməyə başladıqları,
Almaniyanın Şǝrqi Prussiya vilayətini
çığnadıqdan [tapdaladıqdan] sonra irǝ-
lilǝmǝyǝ davam etdiyi günləri unut-
duqmu? Çanaqqalanı zorlamaq üçün,
xasmın [düşmǝnin] atəş və çəlik püs-
kürdüyü xələcanlı [tǝşvişli] saatları
xatirdən çıxardıqmı? İtalyan və bilaxirə
[ardınca] rus və Amerika müdaxilələri
üzərinə keçirdiyimiz düşüncəli zaman-
ların iztirabları heç birimizin qəlbində
mənquş [nǝqş edilmiş halda] qalma-
dımı? Bu tarixi misallar bugünkü
qeyri-müsaid [ǝlverişsiz] vəziyyət qar-
şısında büsbütün növmid və məyus
olmağın doğru olmayacağını isbata
kafidir. Şairin şu gözəl sözlərini heç
unutmayalım: 

“Ümmid ilədir cahanda hər hal.”  
İştə qəlbimizdə həmin ümidlə gələ-

cəyə açıq gözlə baxmalıyız. 

C. D.

KANÇLERİN NİTQİ 

Reyxstaqın 22 təşrini-əvvəl [ok-
tyabr] tarixli iclasında Almaniya Kanç-
leri böylǝ bir nitq irad etmişdir
[söylǝmişdir]: 

“Həzərat, sizinlə ilk dəfə danış-
dıqdan sonra, hər iki tərəf yeni alman
hökumətinin sülh təşəbbüsatına mü-
vafiq yeni iqdamatda bulunmuşdur

[addımlar atmışdır]. 
Yeni hökumət vəzifəsinin ifasına

başladığı zaman, Vilsonun istizahı [sor-
ğusu] varid olmuşdu [gǝlib çatmışdı].
Bizim müsbət cavabımız nəticəsində
Vilson yenidən isticvab etmişdir [cavab
istǝmişdir]. Bu istizaha cavabımız dün
nəşr edilmişdir. (Qǝzetemizdə vardı.
İdarə.) Alman milləti hökumətin sülhə
necə hazırlandığını bilmək arzusun-
dadır. Fəqət, anlayırsınız ki, bu məsə-
lədən sərhesablıqla [ehtiyatla] bəhs
edə bilərəm. Bilirəm ki, firqələrin
həpsi bu məsələni vaxtın tələb etdiyi
üzrə tam sərhesablıq ilə müzakirəyə
çalışırlar. Bu alman millətidir ki, rəisi-
cümhur Vilsona müraciət edir. Bu əmr
[iş] firqə nümayəndələrinin danışma-
larına böyük qiymət verir. Almani-
yanın sülh təklifi müqabilinə Vilson
verdiyi bir neçə cavab, hüquq əsası
üzərinə bağlanmış sülh, yaxud qüvvə
əsası ilə əqd edilən barışıq məsələsi
ətrafında işləyən ümum məmləkət-
lərdə müdhiş bir mübahisəyə bais
olmuşdur. Bu xüsusda Etilaf dövlətlə-
rində çox danışıldı. Məmləkətimizdə
də mübahisə bədihidir [açıqdır, aydın-
dır]. Bir tərəfdən acıq və qisas hissinə
qapılmış və məmləkətimiz hesabına
hislərini yatırmaq vaxtını yaxlaşmış
hesab edənlər, həmişəkindən bərk
danışırlar. Digər tərəfdən, beynəlmiləl
ittifaq əsasına istinad edən firqə hələ
diridir. Yeni əlaməti-imanın [inanış sim-
volunun] hərtərəfli imtahana çəkil-
məsi, bunu isbat edir. Bu, isbatına ha-
cət olmayan bir həqiqətdir. Bir hö-
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kumət və ya bir neçə dövlət ittifaqının
digər bir millət müqabilinə iqdamatda
bulunaraq gözü olan şeyi qaba qüvvə
ilə almağa çalışmasından əvvəl, feilən
qəti surətdə əhdnamə bağlanmasına
və hazırki beynəlmiləl vəziyyət içində
sülhə nail olmağa çalışmalıdır. Vilso-
nun son notası vəziyyəti artıq aydın-
laşdırmadı. (Buraxılmışdır.) Vilsondan
gözlənən yeni cavabın əhvalı aydın-
laşdıracağı mümkünatdandır. O vaxta-
dək biz qövlən və feilən [sözlǝ vǝ işlǝ]
bu müğləq [dolaşıq] məsələni qarşıla-
mağa hazır olmalıyız: Ola bilər ki,
düşmən hökumətlər müharibəni da-
vam etdirmək istərlər. O halda, biz bü-
tün qüvvələrimizi toplayaraq müdafiə
etməli oluruz. Burası labüd olsa, Al-
maniya Hökuməti millətin müdafiəsi
xüsusunda millət namından danışa
bilər. Necə ki, sülh iqdamatında
[tǝşǝbbüslǝrindǝ] millət namından da-
nışdı, hüquq əsası üzərinə sülh prin-
sipi tərəfdarları eyni zamanda borc-
ludurlar, qüvvə əsası üzərinə qurulan
sülh müqabilində bilamüqavimət [mü-
qavimǝt göstǝrmǝdǝn] razı olmasınlar.
Bu əsası mühafizə etməyən hökumət
alman mücahid və fəhlələrinin nifrə-
tinə təsadüf edǝr və bəlkə xalq həyə-
canı dalğalarıyla yer üzündən silinǝr.
Fəqət, ikinci məsələni də bütün nəta-
yici [nǝticǝlǝri] ilə unutmamalıdır. Al-
man milləti konfransa gözü bağlı gedə
bilməz. Alman millətinin ixtiyarı var
sual etsin ki, Vilson şərtləriylə sülh
əqd edilsə, burası Almaniyanın həyati-
milliyəsi və istiqbalı üçün necə təsir

bağışlar? Mətbuata nəzərən alman
milləti Vilson istizahına hökumət tərə-
findən cavab verildikdən sonra, iqda-
matın nətayicinə idrakla baxır. Şimdi
hər şeydə müəyyənlik və aydınlıq tə-
ləb edir. Əvət, burası bizim üçün bö-
yük nəticəli bir qərar idi. Şimdi bizim
mövqemizin qüvvəsi özümüz nəyi
haqlı sanmamızla deyil, müarizləri-
mizlə [rǝqiblǝrimizlǝ] mübahisələrimi-
zin nəticəsi ilə mərbutdur [ǝlaqǝlidir].
Bu əmr [iş], fəth və qalibiyyətə adət
etmiş faxir [fǝxr edǝn, öyünǝn] bir
millətdən böyük fədakarlıqlar tələb
edir. 

Bu hüquq sərhədlərimizdə dǝ riayə
edilməlidir və biz heç vaxt sərhədimizi
düşmən qüvvəsinə açmayacağız. Qə-
bul etdiyimiz maddələr daxili həyatı-
mıza da aiddirlər. Bir çoxları mǝnǝ
etiraz edirlər ki, Vilson maddələrinin
qəbulu Almaniyanın düşmən mühaki-
məsinə tabe olmasından ibarətdir və
düşmən hüquq məsələsini öz nöqteyi-
nəzərinə müvafiq bir surətdə həll
edəcəkdir. Bu böylǝ olsaydı, bəs nə
üçün mötəlif [etilaf edǝn, razılığa gǝlǝn]
dövlətlərin mütəəssib [tǝǝssübkeş]
millətçilər konfransı salonunda öylǝ
qorxurlar, necə ki canilər məhkəmə-
dən qorxarlar. Vilson proqramının üm-
də maddəsi Millətlər İttifaqı əsasıdır. 

İttifaqda iştirak edən millətlərin
hǝpsi, fədakarlığa razı olmasalar, bu
əsas həqiqət olaraq meydana çıxa
bilməz. Hüququn ümumiliyi özgələr
kimi bizdən də tələb edir ki, istiqla-
liyyəti-mütləqəmizi [mütlǝq istiqlaliy-
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yǝtimizi] bir qədər təhdid edək [mǝh-
dudlaşdıraq]. İstiqbalımız [gǝlǝcǝyimiz]
üçün bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu
əsas üzərinə biz bir vahid millət kimi
tərəqqi edə biləriz. Cərəyani-əfkarda
[düşüncǝ cǝrǝyanlarında] təbəddülat
[dǝyişiklik] vüqu bularsa, onda biz bu
yaxınlaradək millətlərin həyatında sar-
sılmaz bir əsas təşkil edən təəssübi-
milliyyə [milli tǝǝssübkeşlik] əsasından
ayrılmamış olarız. O halda, ağalar, hə-
yatımızda nə səhhət [sağlamlıq] əmələ
gələr, nə təcəddüd [yenilǝnmǝ]. Belə
olsa, hirs və narazılıq hissi baqi [daimi]
qalaraq, nəsildən-nəslə bizi məhv
edər. Amma biz bu dəhşətli müha-
ribənin əhəmiyyəti ədalət hissinə qə-
ləbədən ibarət olduğunu dərk edər-
sǝk, əgər biz böylə hiss müqabilində
nifrətiz baş əyərsək, bu əmrdə [halda]
hazırkı yaralarımız üçün şǝfa və gələ-
cək fəaliyyətimiz üçün zəmin taparız.
Alman milləti ümumi beynəlmiləl mə-
sələni də bu millətin xislətini təşkil
edən ciddiyət və idrakla həll edir. 

Biz son iki nəslin ruhunda getmə-
liyiz. Belə edərsək, bəşəriyyətin arzu-
sunu kəndi arzumuz kimi tələqqi et-
diyimiz təqdirdə, yeni tərəqqi üçün bu
fəqərədən [maddədən; bənddən] yeni
mənəvi qüvvə taparız. Millətlər ittiha-
dı əhraranə [hürriyyǝtpǝrǝst] böyük bir
məqsəddir. 19 fevralda söyləmiş oldu-
ğum sözləri təkrar edirəm. Mövcu-
diyyəti təmin üçün edilmiş müdhiş və
qanlı müharibə qüvveyi-bəşəriyyənin
bir çox qisimlərini müayinə edilməmiş
buraxdı. Biz millətlərin rifahiyyəti-hal

və hüququnu məxsusi arzu halına
salmalıyız. Bu saat mən öz camaatıma
Millətlər İttifaqını yegane bir təsəlli
mənbəyi kimi təqdim edirəmsə, eyni
zamanda gizlətmək istəmirəm ki, ən
qəvi [güclü] dövlətlər buna ziddirlər. Bu
təfəvvüqün [üstünlüyün] nə qədər da-
vam edəcəyini kimsə deyə bilməz. Nə
olursa olsun, yaxın günlər və həftələr
bizi yeni müharibəyə məcbur edər,
yaxud sülh yolu açarsalar, biz onu da
bunu da qəbula hazırız. Amma bir
şərtlə ki, imdiki hökumətin proqramı-
na əməl edilsin və əski üsul hərəkət-
dən vaz keçilməsi qərarlaşdırılsın. 

ERMƏNİ-GÜRCÜ İXTİLAFI

Gürcüstan Hökuməti nəzdində er-
məni diplomasi nümayəndəliyi, Tiflis
qəzetəsində belə bir fǝqǝrǝ [yazı] nəşr
etdirmişdir. Oktyabrın 21-ində Erməni
Cümhuriyyətinin Mantaşev karvansa-
rasındakı şeylərini mühafizə edən er-
məni əsgərləri ilə şəhər milis nəfəratı
miyanında [arasında] xırda bir ixtilaf
baş vermişdir. İxtilaf imdi yatırılmışdır.
Bu məsələ ətrafında min türlü şayiələr
dövran etməkdədir. Bunun da ümdə
səbəbi hazırda Mantaşov karvansarası
qarağollarının [keşikçilərinin] gürcü əs-
gərlərinə əvəz edilmiş olmasıdır. İxba-
rat [xəbərlər] bürosu: “Qarağol erməni
hökuməti müvəkkili Camalyanın rizası
[razılığı] ilə əvəz edilmişdir. Çünki, er-
məni bölükləri İrəvana göndərilməli-
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dirlər. Halbuki, anbardakı şeylərin
həpsini aparmağa bu saat imkan yox-
dur.” Büro bunu da əlavə edir: “Gür-
cüstan Hökuməti həmən anbarlarda
yığılmış erməni cümhuriyyətinə məx-
sus olan şeylərə heç vaxt göz dik-
məmişdir və dikməyir də.”

Srağagün qazetələrdə yazıldığı kimi
ermǝnilǝrlǝ gürcülər arasındakı sər-
həd ixtilafının axırı vuruşma şəklini al-
dığı xəbər alınır. Gözəl Qafqazda ya-
şayan millətlərin biri-biriylǝ yaxşı və
xoş keçinmələri və can deyib can
eşidəcəkləri möhtəməl ikən, yek-digə-
rə qarşı cəngcuyanə [müharibə arzu-
layan] və xəsmanə [düşməncə] bir
halda bulunmaları [olduqları] anlaşılır.
Bu isə gözəl Qafqaziyanın mənafeyinə
müvafiq deyildir. Ələlxüsus, beş ildən
bəri müharibə edən böyük millətlər və
hökumətlər mütarikə [atəşkəs] qapı-
sında və sülh arzusunda bulunduqları
bir zamanda Qafqaz millətlərinin yek-
digərə elani-hərb edərək, müharibə
etmələri şayani-təəccübdür [təəccübə
layiqdir].

AZƏRBAYCANDA  

Müavinəti-tibbiyyə [tibbi yardım]
lüzumu

Xıllı dairəsindən Bakı qubernatoru
naminə bu məzmunda bir teleqram
alınmışdır. Ətraf kəndlərdə dəhşətli
müsri [yoluxucu] xəstəlik əmələ gəl-
mişdir. Hər gün 45-50 adam tələf olur.
Zat alilərinizdən rica ediriz ki, təcili

surətdə müavinəti-tibbiyyə və dər-
man göndərmək barəsində lazımi tə-
dabir ittixaz edəsiniz [tədbirlər görə-
siniz]. Burada dərman tapmaq pək
müşküldür. Əhalinin əksəri yeni bir
xəstəliyə düçar olmuşlar. Cənabınızın
köməyi labüddür.

Qarabağda heyəti-mürəxxəsə
Ermənistandakı Türkiyə səfiri Məh-

məd Əli paşa və Qafqaziya cəbhəsi
komandanı Xəlil paşa həzrətləri vasi-
tələri ilə Ermənistan ilə Türkiyə
səltənəti miyanında hasil olmuş etilaf
[razılaşma] mövcibincə, Ermənistan
Hökuməti Nuri paşa həzrətləri hüzu-
runa bir heyət göndərməyi təhti-qə-
rara almışdır. İşbu heyət Qarabağdakı
müsəlmanlar ilə ermənilərin münasi-
batını [münasibətlərini] yaxşılaşdırmaq
və sərhəd təyini məsələsini həll edə-
cəkdir. Heyətə hökumət tapşırmışdır
ki, Nuri paşa həzrətləri ilə etilafa
[razılığa] girərək, müzakirə zamanı
türklər tərəfindən müharibənin da-
yandırılmasını istirham [xahiş] etsin.

RUSİYADA

Şimali nahiyə Müvəqqəti Hökumə-
tinin Arxangelsk qǝzetələrində Rusiya-
nın birləşdirilməsi haqqında bir dekla-
rasiyası dərc edilmişdir. Deklarasiyada
göstərilidiyi üzrǝ baş idarə işbu mə-
sələləri həll etməli imiş. 

1. Başqa nahiyələr ilə bərabər
Rusiyada vahid bir hökumət və şimali
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nahiyələrdə məhəlli hökumət təşkili.
2. Şimali nahiyələrin və bütün

məmləkətin ərazi və istiqlali-milliy-
yəsinin düşmən təərrüzündən və
əhalisinin mühafizəsi.

3. Rusiyadan ayrılmış nahiyələrin
əhalinin ixtiyarı ilə yenidən Rusiya ilə
birləşmə və Rusiyaya mülhaq [ilhaq]
olmaları.

4. Həqiqi camaatın hökumət müəs-
sisələrinin, Məclisi-Müəssisan, zems-
tvo, bələdiyə idarələrinin və hürriyyə-
tin təcdidi.

5. Əhalinin ruhani, iqtisai vǝ ictimai
hüquqlarını təmin edəcək sabit və qa-
nuni nizamın bərpası.

6. Zəhmətkeşlərin torpaq hüququ-
nun təmini.

7. Məsai [əmək] mənafeyinin bütün
Rusiya və şimali nahiyələrin iqtisadi və
siyasi mənafeyinə müvafiq bir surətdə
mühafizəsi.

8. Əhali arasında hökmfərma olan
aclığın dəf və rəfinə [aradan qaldırıl-
masına] səy edilməsi.

TƏLƏBƏLƏRİMİZƏ DAİR

4 sənədən ziyadə davam edən
Avropa qanlı müharibəsi hamı məm-
ləkətləri millətlərlə bərabər biz Qaf-
qaziya müsəlmanlarını da mütəzərrir
etmişdir [ziyan vurmuşdur]. Şu mühari-
bə Qafqaziyada sənaət, iqtisad və
ticarətcə təxribat yapdığı kimi, biz mü-
səlmanları da maarifcə çox sənələr

geriyə atmışdır. Müsəlmanlar axırıncı
illərdən bəri elmə, məktəbə həvəskar
olub da, 10-20 il müddətində ye-
tirdikləri oxucu və tələbələr arasında
baş açıq qaldılar. Bu 4 ilin ərzində
Rusiya ali məktəblərində təhsildə bu-
lunan tələbəlǝrimiz maddi cǝhǝtcǝ
zəif olduqlarından vǝ axırıncı inqilab-
dan naşi dərslərini atıb, kəndi məişət-
lərini təmin etməyə çalışmışlar. Və-
tənlərində edadi məktəbləri bitirən
tələbələrimiz də yenə təhsilə gedə
bilmədiyindən və maddətən təmin
edilmiş olmadıqlarından kəndi əməyi
ilə özlərini və ailələrini idarə etmiş-
lərdir. İmdi Qafqaziyanın mərkəzi və
Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhə-
rinin müzəffər Türkiyə Ordusu tərəfin-
dən alınıb da, islam [müsəlmanların]
əlinə keçdiyindən, Azərbaycan tələbə-
lərinin üzünə hamı məktəblər və da-
rülfünunlar [ali mǝktǝblǝr] açılsın gə-
rək. Azərbaycanın azad övladı elm təh-
silində artıq Rusiyaya möhtac deyildir.
Bu gənclər həpsi islamın ikinci Kəbəsi
mənziləsində [yerindǝ] olan İstanbulda
ikmali-təhsil etməlidirlər [təhsillərini
başa vurmalıdırlar]. Əlbəttə, bu barədə
bizim yeni təşkil olmuş Azərbaycan
Hökuməti, kəndisinin ziyalı qüvvəyə
möhtac olduğunu nəzərə alıb, əli al-
tında olan tələbələri az olmalarına
baxmayaraq, təhsilə göndərməlidir.
Digər tərəfdən hökumət tərəfindən
səfərbərlik elan olunub, həp gənclər o
cümlədən tələbələr, silah altına alın-
malıdırlar. Əlbəttə, yeni hökumətin
yeni ordusuna hadi [yol göstǝrǝn] ol-
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maq üçün bizim tələbələrimiz zabitan
məktəblərinə varıb da yeni əsgərlə-
rimizi irşad etməlidirlər [doğru yola
sövq etməlidirlər]. Şimdi bunu heç bir
tələbə və ziyalı inkar edib, öz vəzifeyi-
əsgəriyyəsinin ifasından imtina etməz.
Lakin, gənc tələbələr yeni hökumə-
timizin istiqbalını [gələcəyini] və atidə
[gələcəkdə] fəal millət xadimlərinə
möhtac olduğunu düşünüb, təhsillə-
rini itmama yetirmək [başa vurmaq]
həvəsinə düşmüşlərdir. Əvət, bu əs-
gərlikdən imtina deyildir. Biz bunu
düşünməliyiz ki, 5-10 nəfər ziyalı hö-
kumət makinasını idarə etməyə qadir
olammaz. Şimǝndifǝr [dǝmiryolu], za-
vod vǝ fabriklǝrdǝ işlǝyǝn ǝcnəbilər
Azərbaycanın türklər yedinə [əlinə]
keçdiyindən mütəəssir olub, vəzifə-
lərini ifaya səy etməyir və yaxud
vətənlərinə qayıdırlar. Bunlar getdik-
dən sonra, şiməndifərlərdə, zavod-
larda işləməyə qadir xidmətçilərimiz
varmı? Budur ki, bizim tələbələrimiz
öz aralarından bir taqımını əsgərlikdən
saxlayıb, İstanbulda təhsil etməyə
çalışırlar. Hökumət bu gün tələbələrin
arzusunu səmimi qəlbdən alqışla-
malıdır. Gələcəkdə tələbələrin bu iq-
damı [addımı] hökumətimizə çox mən-
fəətlər yetirəcəkdir. Bu vaxtadək rus
edadilərində və ali məktəblərində elm
oxuyaraq, bütün-bütünə öz vətənin-
dən, millətindən uzaqlaşıb da, ruslaş-
maqda olduğumuz halda, bundan be-
lə  Dərsəadətdə [istanbulda] təhsil alıb,
öz milli ruh və salim qəlblə Azərbay-
cana qayıdıb, kəndi millətimizə xidmət

etməliyiz. Bən yenə təkrar edirəm ki,
tələbələrimiz məmləkətin bu ağır vax-
tında məmaliki-əcnəbiyəyə [əcnəbi
ölkələrə] tǝhsilǝ getməkləri ilə heç də
yeni təcrübəsiz ordumuzu başlı-başına
buraxıb, əsgərlikdən qaçmırlar. Lakin,
sadə nəfər və yaxud kiçik zabit olmaq-
dansa, bunlar Türk və Azərbaycan Or-
dusunun daha mürşid hadisi [daha
yaxşı yol göstərəni] və daha müqtədir
zabiti olmaq üçün, İstanbul hərbiyyə-
lərində [hərbi məktəblərində] və qeyri
ali məktəblərində təhsil etməyə çalı-
şırlar. İştə Azərbaycan tələbələrinin
arzusu! 

Bugün hökumət vətənin gənclə-
rinə müavinət [yardım] etməlidir!

Əli Əkbər Buzovnalı

AÇIQ MƏKTUB 

“Kaspi” qazetəsinin 84-cü nömrə-
sində bir baş mǝqalǝ yazılaraq, Daş-
naksutyun firqǝsinin siyasətindən
bəhslə deyilmişdir ki, ermənilər içində
böylə siyasətə razı olmayanlar varsa,
səslərini çıxarmalıdırlar. Zira, onların
sükutu daşnak siyasətinə razı və daş-
naklarla həmməslək [eyni əqidədə]
olmaları kimi tələqqi [qəbul] olunur.
Daşnak olmayıb, onların siyasətini
təsvib etməyən [bəyənməyən] erməni-
lər səslərini çıxararsalar, bu vaxtadək
törənmiş olan vəhşiliklərin məsuliyyə-
ti ermənilərdən bir qisminin üzərinə
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düşər və erməni milləti ilə bizim ara-
mızda dostluq və mehriban qonşuluq
münasibatı [münasibətlərinin] hüsu-
luna [meydana gəlməsinə] zəminə ha-
zırlar. Məzkur məqaləyə cavab olmaq
üzrə erməni mühərrirlərindən, ca-
maat xadimlərindən Kara-Murza yenə
həmən qəzetənin 87-ci nömrəsində
“Kaspi” müdirinə belə bir açıq məktub
yazmışdır: Möhtərəm Qara bəy, “Kas-
pi” qazetəsinin 84-cü nömrəsində ya-
zılmış baş məqaləyə Daşnaksutyun
firqəsinin məslək [əqidə] düşməni ol-
maq üzrə, cavab verməyə müsaidənizi
rica edirəm. Məzkur məqalədə denilir
ki, daşnaksaqan olmayan ermənilərin
tərəfindən Daşnaksutyun firqəsinin
ağılsızcasına yürütülən millətçilik siya-
sətini sükutla keçirmələri bu siyasətə
razı olduqlarına bir əlamətdir. Bu fikrin
yalnışlığı elə burasındadır ki, sükut,
həmişə riza əlaməti deyildir. Biz biliriz
ki, tərəqqipərvər rus mətbuatı uzun
müddətlərdən bəri rus bürokrat höku-
mətinin ən fəna işləri barəsində bir
şey yazmayırdı. Fəqət, burasını onun
hökumət nöqteyi-nəzərinə razı olması
ilə izah etməriz. Məlumdur ki, impe-
rator 3-cü Aleksandrın vəfatı münasi-
bətilə “R. vedomosti” qəzetəsinin
tövsif  yazmaması haqqında qəzetəyə
tənbeh edilmişdir. Aşikardır ki, burada
sükut hökumət nöqteyi-nəzərinə razı
olmamaq əlaməti idi. Bu surətlə sükut
həmişə riza əlaməti deyil. Bəzi vaxt
tamamilə əksidir. Mülahizə ediniz ki,
sentyabr hadisatına [hadisələrinə] ha-
mıdan ziyadə, həman Mart fəlakətinə

bais olan daşnaksaqanlar etina, səs-
küy edirlər, amma daşnak olmayan
ermǝnilǝr, Mart hadisatının cavabı
olan sentyabr fǝqǝrǝsinin [hadisəsinin]
labüdlüyünü dǝrklǝ, sükut ixtiyar
edirlǝr. Zənnimcə, bu mülahizələrlə
bütün ermənilərin Daşnaksutyun fir-
qəsi tərəfindən yürütülən kutahbina-
nə [dar düşüncəli], bundan dolayı da
həman erməni millətinin özü haq-
qında cinayətkaranə siyasətinə “razı
olmaları” məsələsi həll edilmiş olur. 

Fǝqǝt mǝntiqi xǝtalardan başqa,
mǝzkur mǝqalǝnizdǝ izaha möhtac
sair tǝkidat [fikirlər] dǝxi mövcuddur.
Mǝqalǝdǝ deyilir ki: “Hesablaşmaq
saatı yetişdikdǝ, ǝlǝ düşǝn hǝr ermǝni
özünün daşnak olmadığını vǝ bütün
tǝqsirlǝrin Daşnaksutyun firqǝsindǝ
olduğunu tǝkid edir. Nǝticǝdǝ anlaşılır
ki, cinayǝt işlǝnir, fǝqǝt kimlǝr tǝrǝ-
findǝn, mǝlum deyil. Zira bir müqǝssir
ǝlǝ düşmǝyir. Belǝ çıxır ki, ermǝnilǝr
bir sürü qoyundurlar, müsǝlmanlar isǝ
vǝhşi canavar sürüsüdürlǝr.”

Müqəssirləri tövqif etmək müm-
kün  olmayırsa, burası müqəssir yox-
dur demək deyildir. Daha təbii olardı
ki, müqəssirlər qaçanlar arasında axta-
rılsın, nəinki Bakıda qalanlar miyanın-
da [arasında]. Çünki, özünü günahkar
və hər günahdan sonra hesablaşmaq
saatının gələcəyini bilən bir adam heç
vaxt şəhərdə qalmağa cəsarət etməz.
Əlavə, yanlış müqəddimənizdən mən-
tiqcə əsla “qoyun və qurd” məsələsi
kimi yanlış nəticə hasil olmaz. Mən
erməni olduğum halda, hamıya deyi-
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rəm və iləricə demişəm ki erməni
millətinin rüsvalığı olaraq ermənilər
dəxi müsəlmanları, hətta müsəlman
arvad, uşaq və qocalarını insaniyyətə
müqayir [zidd], vəhşiyanə bir surətdə
qətl edə bilirlər. Lakin, mən inanıram
və həmçinin bunu da hamıya deyirəm
ki, belə cinayətdə müqəssir olmayan
müsəlmanlar dəxi vardırlar. Siz də
inanınız möhtərəm doktor ki, ermə-
nilər, hətta daşnaklar arasında da çox
adamlar var ki insana əl qaldırmağa
müstəid  deyildirlər [əl qaldırmağı ba-
carmazlar]. Binaileyh [ona görə] də
Mart hadisəsinin təqsiri onların öhdə-
sinə düşməz. 

Bir dǝ mǝqalǝ sahibi daşnaksaqan
olmayan ermǝnilǝrdǝn tǝlǝb edir ki,
siyasi macǝraculuğa [macərapərəstliyə]
vǝ ǝxlaq pozucu bolşevizmǝ uyaraq
mart ayında vǝ sonralar bir çox uyezd-
lǝrin müsǝlman ǝhalisinǝ bunca zülm
etmiş Bakı Daşnaksutyun firqǝsi cani-
lǝrinǝ protesto etsinlǝr. Mǝgǝrǝsǝ
insanların böylǝ vǝhşiliyi hǝlǝ ayrıca
protesto tǝlǝb edir. Mǝgǝrsǝ şǝrir
[yaramaz], ağılsız qardaşlarının günahı
müqabilindǝ cǝza almış olan yerdǝ
qalan ermǝnilǝrin bu hadisǝlǝrǝ nif-
rǝtdǝn başqa bir ayrı hisslǝri dǝ ola
bilǝrmiş?

Axır, sükut əlaməti-riza [razılıq əla-
məti] deyildir. Nəhayət, sükut nərdə-
dir? Qulaq asın ki, erməni camaatı
arasında milləti xainanə bir surətdə
aldatmış olan firqəyə qarşı nə qədər
nifrət var. Zira, bu firqə həmişə əksini
təkid etdiyi halda, firqənin mənafeyini

millət mənafeyindən uca tutmuşdur. 
Nəhayət, müəssif [təəssüf doğuran]

mart-sentyabr ayları hadisatının mü-
qəssirlərini aramağın vaxtı yetişməsi
və lüzumu xüsusunda bir neçə söz
deyəyim. Ümumiyyətlə, bu hadisələr
aşikar və müqəssirləri məlumdurlar.
Həmçinin məlumdur ki, mart və
sentyabr hadisatını mütəaqib [ardınca]
idrakla icra olunan müəyyən siyasətlər
yürütüldülər və birinci siyasət haqqın-
da sentyabradək danışmaq qeyri-
mümkün olduğu kimi, ikinci haqqında
da şimdi danışmaq olmaz. Halbuki
mühərririn vəzifəsi hər işi tamamilə
tənvir etməkdir [işıqlandırmaqdır]. İmdi
dərin matəmə batmış Bakı erməniləri,
hələ ölülərini ağlamamış və bəzilərinin
fəlakətli xətaları digərlərinin müqəd-
dəratına bunca inikas etdiyini [əks
olunduğunu] ürək yanğısı ilə dərk etdiyi
bir zamanda, mart ya sentyabr mü-
qəssirləri haqqında mübahisə[yə] baş-
laya bilərlǝrmi? Nəhayətsiz müsibət
içində nə mübahisə vaxtıdır? Bundan
əlavə, bizim yek-digərimizə [bir-biri-
mizə] qardaş kimi əl uzatmamız üçün
qatil və qarətgərlərə [soyğunçulara]
qarşı nifrət və etirazmı lazımdır? Hal-
buki, əqrəbasının pişəzvaxt [vaxtsız] və
fəcianə bir surətdə ölməsinə ağlayan-
lar ağzında onlar təlin edilirlər [lənət-
lənirlər] və iş həm söz quldurlarının vǝ
allahsızların xahişlərinə rəğmən, itti-
had və qardaşlıq hasil olarsa, məz-
lumlar daha yaxşı ibrət dərsi almaz-
larmı? İnsanın xeyirxahlığına iman
qüvvətli olarsa, insaniyyətini qeyb
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etmiş şəxslərə bəyani-nifrət edilmə-
dən [nifrətini ifadə etmədən] də əsr-
lərdən bəri qonşu olan iki millət ara-
sında məhəbbət, üxüvvət [qardaşlıq]
və müvafiqət [uzlaşma] əsasları üzə-
rinə yeni həyat əsası qurmaq olar.
Mǝn böylǝ xeyir əsaslara inanır və
mənhus zamanəmiz dolu olan şərlərin
belə məndə bu imanı öldürmədiyinə
iftixar edirəm. Təhti-idarənizdə [rəh-
bərliyiniz altında] nəşr olunan qəzetə-
nin bir çox məqaləsinə mən, daşnak-
saqan olmayanın cavabı budur. Sizin
üçün kafidirmi yoxmu, bilmirəm. Fə-
qət, hələlik bundan artıq deyə bilmə-
rəm. 

P. Kara-Murza

BAKI XƏBƏRLƏRİ

• Dün Daxiliyə naziri Polis müfət-
tişi-ümumisi müşayiǝti ilǝ məhəlli
həbsxanalara baxmışdır. 

• Bu günlərdə Bakı qubernatoru
naminə Ticarət və Sənaət Nəzarətin-
dən bir kağız gəlmiş ki, Azərbaycan
Cümhuriyyəti dairəsində 12 rubləyə
cövhər, 8 rubləyə neft (aksiz vergisi də
buraya daxildir)  buraxılacaqdır. Bun-
dan dolayı, qubernator cənabları
əhalini xəbərdar etməlidir ki, Nəzarətə
müraciət etsinlər. 

• Şəhərin Maliyyə komisyonu qət
etmişdir ki, gələn iclasda şəhər qulluq-
çuları məvaciblərinin artması barəsin-
də məruzə pişnihad [təqdim] etsin. 

• Əsgərliyə çağırılan bələdiyə qul-
luqçularına bir ayın məvacibini vermə-
yi Bələdiyə İdarəsi qət etmişdir. 

• Şəhərin Maliyyə komisyonu ev
sahiblərinin qiymət vergisinin 20-dən
10 faizinə kimi azalması barəsində
verdikləri istidayı [ərizəni] rədd etmiş-
dir. 

• Şəhər əmini, uprava üzvü, su
kəməri baş mühəndisi və dəftərxana
müdiri imzaları ilə qubernatora bir
ərzi-hal verilmişdir. İşbu ərzihalda dey-
ilir ki, su kəməri təmiri üçün göndə-
rilən qulluqçular qoşun hissələri tərə-
findən tutulub, ya həbsə aparılır və
yaxud başqa işlərə sövq etdirilirlər.
Bunları həbsə alan zəvat [şəxslər], Şə-
hər İdarəsi şəhadətnamələrini nəzəri-
etibara belə almayırlar. Bu isə su işlə-
rinin fəna olmasına səbəbiyyət verə-
cəkdir. Şəhər İdarəsi qubernatordan
rica edir ki, rǝyasəti-əsgəriyyə [hərbi
idarə] nəzdində böylǝ qulluqçulara
şəhadətnamə verilməsi barəsində
lazımi binagüzarlıqda [təşəbbüsdə] bu-
lunsun. Bunların gecə və yaxud gün-
düz şəhər-mədən dairəsinə buraxıl-
maları barəsində lazımi tədabir ittixaz
edilsin. 

• Quba ətrafında Şəhər İdarəsi
əhalidən ötrü taxıl hazırlamışdır. Şəhər
İdarəsi Qafqaziya İslam Ordusu Baş
komandanı həzrətlərinə müraciət edə-
rək, Xaçmaz mövqifindəki “Qafqaz-
Merkuri” cəmiyyətinə məxsus anbar-
ların Şəhər İdarəsinə verilməsi və
həmən mövqifdəki ərzaq təşkilatına
məxsus avtomobilin şəhər acentələ-
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rinə verilməsi barəsində lazımi bina-
güzarlıqda bulunmağı rica və istirham
etmişdir. 

• Dünəndən etibarən Bakı quber-
natoru dəftərxanası dərya kənarında
vaqe Dadaşovun 10 nömrəli mülkünə
köçmüşdür. Dəftərxana 2-ci və 3-cü
mərtəbələrdə yerləşdiriləcəkdir. 

Müştərək müqavilənamə  
Üçüncü gündür ki Şəhərin Duması

Maliyyə şöbəsinin iclası davam edir.
İclasda yeni Dumanın şəhər qulluqçu-
ları ilə bolşevik Dumasının bağladığı
müştərək müqavilənamə [kollektiv
müqavilə] müzakirə edilirdi. Məsələ
uzun-uzadı mübahisəyə səbəb olmuş-
dur. Natiqlərin əksəri işbu müqavilə-
nin qarışıq vaxtda bağlandığından, bir
çox hüquqi əsaslara məbni [görə] yeni
Duma üçün icbari olmamasını söylə-
mişlər. Maliyyə şöbəsinin qətnaməsi
də bu ruhda olmuşdur. 

Xüsusi banklarda
Hal-hazırda xüsusi banklar sabiq və

yeni fəaliyyətlərinə başlamışlar. Müa-
milatın [əməliyyatların] kiçik miqyasda
aparılmasının səbəbi, Azərbaycan
Hökumətinin xaricə ilə müamilatda
olmamaq barəsində verdiyi fərman-
dan iləri gəlmişdir. 

Padşahlıq bankasının əlaqəsi qeyri-
müəyyən olduğundan, işbu banklar
sərbəst müamilata başla[ma]mışlar.
Bankların bütün portfelləri təcil edil-
mişdir [təxirə salınmışdır]. Təcil edilmiş
veksellərə pul vermək məsələsi höku-

mət tərəfindən müəyyən edilməmiş-
dir. İşbu məsələdən və padşahlıq
bankada istiqraz olmadığından, xüsusi
banklar fəaliyyətə başlaya bilməyirlər.

Ərzaq komitəsində
Üçüncü gündür ki qlasnı Leontye-

viç sədarəti altında Ərzaq komitəsinin
xüsusi müşavirǝsi olmaqdadır. Smir-
nov qəzalar ilə ediləcək mal müba-
diləsi barəsində şifahi məruzə söy-
ləmişdir. Məruzədən məlum olur ki,
Şəhər İdarəsinin Türkiyə Komandan-
lığı ilə bağladığı etilaf mövcibincə
[razılaşmaya uyğun olaraq], bütün Quba
qəzasından Bakı üçün ərzaq gətirmək
müyəssərdir. Ərzaq şöbəsinin məlu-
matına görə işbu qəzadan beş yüzdən
səkkiz yüz min putadək taxıl gətirmək
olacaqdır. Məhəlli [yerli] əhali taxıl
buraxmağa razıdır. Fəqət, lazımlı əşya
tərəfindən təmin edilmələrini şərt
qoymuşlar. Ərzaq şöbəsi müvəkkili
kənçilərlə etilafa girişmişdir. Bu etilafa
görə, kəndçi verəcəyi taxıl əvəzində
bütün qiymətinin rübünü [dörddə
birini] mal, dörddə üçünü pul [ilə]
alacaqdır. Bu şərait üzrə bu günlərdə
buğda putu 40-48 rubləyə, arpa 20-25
rubləyə kimi veriləcəkdir. Müvəkkil bir
neçə böyük əraziyə malik zəvat
[şəxslər] ilə də etilaf bağlamışdır. 

Smirnovun əqidəsincə Bakı qənd,
çay, mıx, dəmir, cövhər, benzin buraxa
biləcəkdir. Smirnov bu məsələnin bir
an əvvəl həllini rica edir. Qiymətlər
qalxarsa, taxılı Dağıstana aparacaqlar. 

• Əhali və Türkiyə qoşunlarına pa-
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piros, tənbəki verən Mirzəbekyanın
fabrikası  Ticarət və Sənaət Nəzarə-
tin[in] indində [nəzdində] 100 nəfər
fabrika fəhləsinin şəhərdə azadə
gəzməyi barəsində əmr verilməsi
üçün təşəbbüsatda bulunmuşdur.
Fabrikanın istehsalını artırmaq qəsdi
ilə edilən bu təşəbbüs, Nəzarət [Nazir-
lik] tərəfindən qövldən feilə [sözdən
işə] gətirilmək üçün qubernatora
göndərilmişdir. 

• Xalq təsərrüfatı xidmətçiləri Şura
heyəti-rüəsasına müraciət edərək
Azərbaycan Hökumətinin təşrini-əvvə-
lin [oktyabrın] 18-ində verdiyi fərmanı
onlara da aid olması üçün təşəbbü-
satda bulunmuşlar. Bu fərman mövci-
bincə [fərmana görə] bütün padşahlıq
qulluqçuların məvacibi artırılır. Bura
qulluqçuları məvacibləri artmaqdan
ötrü ayda 16 min manat pul lazımdır. 

• Bir həftədir ki Kərim Məşhədi
Əbuzər oğlu nam 27 yaşlarında bir
Şamaxı əhli itmişdir. Əşkalati-mǝxsu-
sǝsi [xüsusi nişanları]: ortaboylu, qara-
bəniz, qara paltarlı. Bu barədə məlu-
matı olan cənablardan “Azərbaycan”
qəzetəsi idarəsinə xəbər verməyi rica
ediriz.

LƏNKƏRANDA

Lənkəranda yazırlar ki, bu günlərdə
buraya bir qədər ingilis gəlmişdir. Bun-
lar şəhərin ətraf və əknafını [kənarla-
rını] gəzərək, plan götürürlər və nəinki

nabələd olduqları yerlərin şəraiti-
coğrafiyyǝsini [coğrafi şəraitini], hǝtta
mǝhǝlli [yerli] ǝhalinin ǝxlaq və
adabını [adət-ənənələrini] belə müfəs-
sələn öyrənirlər. Donanma vasitəsilə
Petrovsk cəbhəsindən məlumat ala-
raq, bunlar əhali arasında hər türlü
yalan xəbərlər yayırlar ki, guya türklər
məğlub olaraq Qafqaziyadan çıxırlar
və bütün Bakı sərvətini özləri ilə
apararaq Azərbaycanı köməksiz və
məiyyətsiz [yoldaşsız] buraxırlar. Mə-
həlli türk və iranlıların kəndi müqəd-
dəratlarını Türkiyə ilə bağlamağını
zərərli göstərmək qəsdi ilə ingilislər
məhəlli türklər arasına nifrət saçmağa
çalışaraq, İngiltərə ilə dostluq uğrunda
təbliğat icra edirlər. Türkiyə əleyhinə
ədavətkaranə tǝbliğat və intriqalar bir
tərəfdən İngiltərənin qızılı və rüşvət,
digər tərəfdən siyasi tərəddüd ruhu
doğuraraq, şəkk və şübhə hüsulu ilə
[əmələ gətirməklə] məhəlli türklərin
istiqlaliyyəti-milliyyəyǝ və Azərbayca-
nın ehya və təcdidinə [dirçəlməsinə və
yenilənməsinə] olan etiqadını qeyb
etdirirlər. Müsəlmanlarla xoş rəftar
etmək, hammala [hambala], fəhləyə
muzdu çox vermək, bazardan əşyanı
danışıqsız almaq və sairə ilə öz vətən
və millətini cib mənfəətinə satan
avam camaatı öz tərəflərinə çəkirlər. 

Burada təkrar bir şad xəbər çıx-
mışdır ki, Petrovsk süqut etsə Muğan
qoşunu Lənkəranı davasız təslim edir-
lər. Çünki, şərir [yaramaz] politikanların
[siyasətçilərin] qanlı əlləri ilə vurulmuş
yaralara məlhəm qoyub, adi zəhmət
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və kəsbinə qayıtmaq istəyən zəhmət-
keş rus əkinçiləri belə tələb edirlər.
Fəqət, rus və türk zəhmətkeşlərinin bu
tələbi ciddi maneələrə uğrayır. İngi-
lislər əsrlərdən bəri mehriban qonşu
kimi yaşamış olan bu iki millətin yaxın-
laşmasına hər vəsilə ilə mane olurlar.
Astaradan Kürün mənsəbinədək dəniz
sahilini əlinə alıb, balıq vətəgələrini
işlətmək və Krasnavodsk - Hacı-Tərxan
təriqi ilə Rusiya ilə dəniz ticarət əla-
qəsini təzələmək qəsdi ilə ingilislər
Avetisov ilə İlyaşeviç arasında çıxmış
olan ixtilafı yatırır və İlyaşeviçə tövsiyə
edirlər ki, Salyana tǝzədən qoşun
göndərərək, islam əsgərləri tərəfin-
dən xilas edilmiş olan yerləri geri
alsınlar. Amma bu təşəbbüs baş tut-
mayacaqdır. Çünki Muğan qoşunu
ermənilərə qarşı ədavət bəsləyirlər və
ingilisləri Rusiyanın böyük düşməni
hesab edərək onların qızılına aldan-
maq istəməyirlər. İngilislərin vürudun-
dan [gəlişindən] bəri erməni qoşunları
müsəlmanları çox şiddətlə sıxışdırır-
lar. 

Yalan xəbər və əsassız şübhə üzə-
rinə ermənilər müsəlmanların evlərini
axtarır, adamları həbs edib həbsxa-
naya apararkən yolda guya qaçmaq
istədiklərini bəhanə edərək güllələ-
yirlər. Yalan bir xəbər üzərinə arvadlı-
uşaqlı bütün ailəni həbs edirlər. Adamı
yolda tutub bisorğu və sual [sorğusuz-
sualsız] öldürürlər. 

Avetisov saldatlarının müsəlman-
lar haqqında etdikləri vəhşilik və
zülümlər sayəsində, şəhər guya öl-

müşdür. Çünki camaat küçəyə çıxmaq-
dan qorxub, evlərdə gizlənirlər. Bu
günlǝrdǝ 28 bakılını həbs ediblər ki,
Bakı alınanda siz dəxi Bakı hadisatında
iştirak etmisiniz. Halbuki bu adamlar
Bakı hadisatından çox iləridən Bakıda
olurlar və heç yerə getməmişlərdir.
Məhbuslardan otuz min manat almış-
lar ki, buraxsınlar. Amma pulu aldıq-
dan sonra buraxmamışlar. 

Erməni zülüm və boyunduruğu
altında əzilən biçarə məhəlli türklər
səbirsizliklə gözləyirlər: 

Nə vaxt himmət və həmiyyətli
qardaşlarımız gəlib bizi vəhşi Avetisov
saldatlarının qanlı əllərindən xilas
edəcəklər. 

XARİCİ XƏBƏRLƏR 

Londrada Beynǝlfirǝq [Partiya-
lararası] Sosialistlǝr Konqresi

İşbu günlǝrdǝ Londrada Beynǝlfi-
rǝq Sosialistlǝr Konqresi qapanmışdır.
Qurultay Amerikanın Avstriya sülh tǝk-
lifinǝ verdiyi cavabı tǝsvib edǝrǝk [bǝ-
yǝnǝrǝk], başqa müttǝfiqlǝrin dǝ sülh
haqqında nǝzǝriyyatlarını [nǝzǝriyyǝlǝ-
rini] bǝyan etmǝyi tǝklif edir. Müttǝ-
fiqlǝrin Rusiyadakı siyasǝtinǝ gǝldikdǝ,
Fransa sosialistlǝri ǝqidǝsi ǝleyhinǝ
olaraq qurultay işbu siyasǝti sabiq
tǝrzi-idarǝnin qayıtması şǝrtilǝ tǝsvib
etmişdir. Sosialistlǝr müharibǝ zamanı
beynǝlmilǝl konqre dǝvǝtini rǝdd
etmişlǝr. 
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Türk duyğuları 
Yeni ǝsgǝrlǝrǝ 

5
BÖYÜK YOL, BÖYÜK İMAN

Ey türk elinin böyük ǝsgǝri! 
Üzündǝ şimdi gördüyüm tǝrlǝr
Pǝk böyük vǝ pǝk ağır yüklǝri
Sırtına bu gün aldığın söylǝr… 

Yerdǝn qalxaraq tǝmiz alnına
Yavaş vǝ sakin o qonan tozlar 
Şǝfqǝtlǝ sǝni öpüyor… Bunlar 
Busǝlǝridir vatanın sana… 

Ardında sana hǝp qurtulanlar 
Dua ediyor… Baxma arxana. 
Önündǝ fǝqǝt ağlayanlar var, 
Əlindǝ silah, get sǝn onlara… 

Xain, qanlı vǝ qǝddar ǝllǝrlǝ 
Parçalanmaqda analar, qızlar… 
Nurlu bacılar, hǝpsi dǝ murdar
Oldu, pǝk yazıq, pis ǝmǝllǝrlǝ… 

Durma, yürü, qoş, bunları qurtar, 
Tǝmiz qalanlar bǝrbad olmasın…
Düşmǝn altında inlǝyǝn qızlar
Qurtulsun artıq, fǝryad qalmasın…

Mavi sǝmanın göz yaşlarıyla 
İslanmış çǝmǝn üstündǝ bir qan
Görǝr hǝr sabah erkǝndǝn qalxan. 
Yaşıl, qızarmış türk qanlarıyla… 

Kǝskin, lǝkǝli bir daş görǝrsǝn,
Bil, o xain bir ǝldǝn keçmişdir…
Düşmǝn ǝliylǝ bir türk qızından 
Qanınca qızıl qanlar içmişdir…

Topraqlarında yıxıq evlǝrin
Bulacaqsan bir qaç çürük kǝmik.
Bir qaç cǝsǝd vǝ ya dǝlik-deşik…
Yaxud kǝllǝsin bir mücahidin…

Qarşısında bir yanmış yuvanın 
Əlbǝttǝ sǝn bir gün qalacaqsan.
Orda yaxılmış bir gǝnc qadının
Küllǝrini bil ki, bulacaqsan. 

Bunların ruhu şimdi sǝmada
Görünmǝz bir quş kimi uçmaqda.
Nurlar içindǝ mǝhzun baxmaqda…
Görünǝr sana bǝlkǝ röyada.

Keçdiyin yerdǝ al qanlar axdı,
Mǝs’ud yuvalar tarumar oldu…
Basdığın topraq bir gülüstandı,
Güllǝri soldu, hǝp mǝzar oldu…

Sırtında iki yol: millǝt, vatan.
Qǝlbindǝ iki böyük iman var: 
İntiqam, bǝqa. Olmazsa bunlar 
Yanar, qovrular, mǝhv olar Turan.

Sırtındakı yükünlǝ tǝrlǝrsǝ üzün,
Vatan öpǝr sǝni incǝ tozlarıyla…
Qǝlbindǝki imanla titrǝrsǝ özün, 
Turan qucar sǝni gözǝl qızlarıyla…

Görmǝliyǝm bǝn hǝr an
O titrǝyǝn könlündǝ,
Alnındakı tǝrindǝ
Böyük yol, böyük iman…

Arif İrfan Qaraosman
16/10/334, Bakı

GÜRCÜSTANDA 

Sǝfarǝtlǝr [Səfirliklər]
Bu günlǝrdǝ Tiflisǝ İngiltǝrǝ, Fran-

sa, Amerika sǝfarǝtlǝri gǝlǝcǝyi gözlǝ-
nir. Bunlar bir neçǝ ay bundan ǝqdǝm
[ǝvvǝl] şimala tǝrǝf getmişlǝr idi. İngil-
tǝrǝ sǝfarǝti başçısı Mayor Pak Vladi-
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qafqazda bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn öldü-
rülmüşdülǝr. Heyǝtin başqa üzvlǝri
hǝbsǝ alınmışdılar. Bunlar İran konsu-
lunun tǝşǝbbüsatı sayǝsindǝ azad edil-
mişlǝr. Vǝtǝnlǝrinǝ getmǝk müyǝssǝr
olmadığından naşi [olmadığına görǝ],
bunlar Tiflisdǝ qalacaqlar. Gürcüstan
Hökumǝti bunların can vǝ mallarının
tǝminini öz öhdǝsinǝ götürmüşdür. 

Qara dǝniz yolu 
Gürcüstan Cümhuriyyǝti Hökumǝti

Qara dǝniz boyuyla çǝkilǝn dǝmiryolu
itmama yetirmǝyi [tamamlamağı] qǝt
etmişdir. Qalan mühümmatın mühafi-
zǝsi Türüq vǝ Mǝabir Nǝzarǝtinǝ [Nǝq-
liyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyinǝ] hǝvalǝ edilir
[tapşırılır]. Bundan ötrü dǝ ... min manat
pul tǝxsis edilmişdir [ayrılmışdır]. Əvvǝ-
linci dǝfǝ Novo-Senaki – Zuqdidi bir-
lǝşdirilǝcǝkdir. 

Camalyanın etirazı 
Ermǝnistan Hökumǝti müvǝkkili

Camalyan Gürcüstan Hökumǝti tǝrǝ-
findǝn Ermǝnistana pul buraxılma-
ması müqabilinǝ protesto vermişdir.
Gürcüstan Hökumǝti tǝcili surǝtdǝ iş-
bu etiraza cavab vermǝsini vǝd et-
mişdir. 

Qǝnd tǝklif edilir 
Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi Qavriil Kostin ilǝ

etilafa girmǝyi [razılığa gǝlmǝyi] qǝt
etmişdir. Bu zat putu 295 manatdan
10 vaqon qǝnd vǝ şǝkǝr, putu 320
manatdan şirni (manpası) tǝklif etmiş-
dir. Bu qiymǝt Tiflis mövqifindǝ [stansi-
yasında] tǝyin edilir. 

Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi işbu qiymǝtlǝri
tǝklif edir: qǝndǝ 260 rublǝ, şǝkǝr 250
rublǝ, manpası 280 rublǝ. 

Diş müalicəxanası
S.M. İtkinin süni diş laboratoriyası 

Dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsulla
farfor və qızıl dişlər qondarılması. Dişlərini
qayıtdırmaq və diş qoydurmaq xahişində
olanlar səhər saat 9-dan birə və 4-dən 6-
ya qədər qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37
nömrǝli ev, telefon 06-25.

208      25-10

Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
qayrılması təmin olunur. Kənardan gələn-
lər üçün iş tezliklə görülür. Qiymətlər mü-
nasibdir. 

Qəbul olunur 9-dan 2-yə və axşam 4-
dən 7-yə kimi. Vorontsovski küçə, 14
nömrǝli evdə, paradnı qapıdan.

215      25-5

Müsəlman 
diş təbibəsi Ayna xanım 

Malakan bağının qarşısında Zeylidso-
nun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir.
Zabitan və əfradın [zabitlǝrin vǝ ǝsgǝrlǝrin]
dişləri əhvən şəraitlə [münasib şərtlərlə]
tədavi və emal edilir. 

213    12-8

Arvad diş həkimi Moiseyeva-Levin
Olqinski caddədə ev nömrə 5, 3-üncü

mərtəbə, sağda. Telefon nömrə 06-23.
Dişlərə müalicə edir, çıxarır. Kauçuk və

qızıl üzərində sabiq Berlin şəhər müalicə-
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xanasının müdiri nəzarəti altında süni diş-
lər qayırılır. 

Qəbul edir: səhər saat 9-dan 1-ə kimi;
axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

216 25-5

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbǝyli                  
Şəfi bəy Rüstəmbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Osmanlı Milli Ajansı xǝbǝrlǝri

sǝh. 452-453. “29.10.34”: burada il,
rumi tǝqvimlǝ verilmişdir; miladi tǝqvimlǝ
29 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Bakı, 23 mǝhǝrrǝm: 
Vǝziyyǝtimiz 

sǝh. 456. “Ümmid ilǝdir cahanda hǝr
hal”: Türk şairi Müǝllim Nacinin “Quzu”
şeirindǝn götürülmüşdür. 

“C. D.”: bu imza Ceyhun bǝy Hacı-
bǝyliyǝ mǝxsusdur. 

Kançlerin nitqi 
sǝh. 458. “Mövcudiyyǝti tǝmin üçün

edilmiş müdhiş vǝ qanlı müharibǝ qüv-
veyi-bǝşǝriyyǝnin bir çox qisimlǝrini
müayinǝ edilmǝmiş buraxdı.”: qǝzetdǝ
“müayinǝ” yerinǝ “ayinǝ” getmişdir. 

Rusiyada 
sǝh. 459. “Şimali nahiyǝ Müvǝqqǝti

Hökumǝti”: burada söhbǝt 1918-ci ilin
avqustundan 1920-ci ilin martına qǝdǝr
mövcud olmuş muxtar dövlǝt qurumu
Şimal vilayǝti (yaxud Şimali Rusiya) höku-
mǝtindǝn gedir. 

Açıq mǝktub
sǝh. 462. “Möhtǝrǝm Qara bǝy...”:

Qara bǝy Qarabǝyli nǝzǝrdǝ tutulur. 
“R. vedomosti”: “Russkiye vedomosti”

qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Xarici xǝbǝrlǝr
sǝh. 467. “Müttǝfiqlǝr”: Antanta bloku

nǝzǝrdǝ tutulur. 

Gürcüstanda: Qǝnd tǝklif edilir
sǝh. 468. “şǝkǝr”: şǝkǝr tozu nǝzǝrdǝ

tutulur. 
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17 Oktyabr İttifaqı (yaxud Oktyabrist-
lǝr): Rusiya imperiyasında mötǝdil sağ
görüşlü siyasi partiya. 1905-ci ildǝ tǝsis
edilmişdir. Adını II Nikolayın 17 oktyabr
1905-ci il tarixli manifestindǝn almışdır.
Tǝrǝfdarları ǝsasǝn iri mülkǝdarlardan vǝ
işgüzar dairǝlǝrdǝn ibarǝt idi. 1917-ci ildǝ
fǝaliyyǝtini dayandırdıqdan sonra, Ok-
tyabristlǝrin sol qanadı Proqressiv bloka
qoşulmuşdur. 132

1905-ci il inqilabı (Rusiya) 60
1917-ci il inqilabı (Rusiya): bax. Rus

inqilabı.
31 Mart soyqırımı: bax. Mart soy-

qırımı. 
Abbas Hilmi Paşa, II: (1874-1944):

Misir xidivi. 1892-ci ildǝ Misir xidivi tǝyin
edilmişdi. 1914-cü ildǝ Misiri Böyük Bri-
taniyanın protektoratı elan edǝn ingilislǝr
Abbas Hilmi paşanın xidivliyinǝ son qoy-
du. 338, 349

Abbasi xǝlifǝlǝri 240
Abbaszadǝ, Hacıağa (yaxud Hacıağa

Abbasov; 1888-1975): Azǝrbaycan aktyo-
ru. 237

Abdal Qasım: bax. Qasım. 
Abdulxalıq ǝfǝndi: Ağdaş sakini. 329
Abdullah: Əndülüs hökmdarları nǝslin-

dǝn. 232
Abdullayev, Mǝmmǝdqasım: Şamaxı

sakini; Göyçay mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir.
11

Abduşelişvili: Gürcüstanın Qori qǝza-
sında tǝşkil edilǝn gizli zadǝgan dǝstǝsinin
rǝhbǝri. 162

Aberq: Fransanın qǝrbindǝ, İsveçrǝ
sǝrhǝdi yaxınlığında yer. 205

Abesadze: keşiş. 102

Abidin: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki im-
zalardan biri. 40

Acibiy, Knyaz Əmir 178
“Açıq söz”: Bakıda, 1915-1918-ci illǝr-

dǝ nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet. Əsası Mǝ-
hǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝ tǝrǝfindǝn qo-
yulmuşdur. 30

Adamoviç, Stepan Yakovleviç: Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti Dövlǝt Nǝzarǝti
Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 101 

Adıvar, Xalidǝ Ədib: bax. Xalidǝ Ədib.
123

Afanasyev, İ. M.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
Komissarlığında işlǝmişdir. 353

Afrika (qitǝ) 215, 235, 238, 340
Ağ qvardiya, ağqvardiyaçı 34, 310,

311, 329, 364, 377
Ağ şǝhǝr; Ağ şǝhǝr dairǝsi: Bakının

rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 309, 319
Ağa körpüsü: Şuşa yaxınlığında körpü:

359
Ağa Xas: Tiflisdǝ nǝşr olunan “Vozraj-

deniye” qǝzetindǝ gedǝn imzalardan biri.
395

Ağababayev, Hacıbaba 279
Ağahǝsǝnov, Əli 181
Ağahüseynov, Abbasqulu bǝy 11
Ağamalov, Q. M.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı

Komissarlığında işlǝmişdir. 354
Ağaoğlu, Əhmǝd bǝy (1869-1939):

Azǝrbaycanın vǝ Türkiyǝnin gökǝmli icti-
mai-siyasi xadimi; hüquqşünas, şǝrq-
şünas, yazıçı-publisist. Türkçülük hǝrǝka-
tının ideoloqlarından biri olmuşdur. 123

Ağayev, Fǝrhad bǝy: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
Nazirliyi dǝftǝrxanasında katib işlǝmişdir.
430

Ağayev, Hǝsǝn bǝy (1875-1920): Azǝr-
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baycanın görkǝmli dövlǝt xadimi. Moskva
Universitetinin Tibb fakültǝsini bitirmişdir.
Azǝrbaycan Milli Şurasının 28 may 1918-
ci il tarixli iclası (Azǝrbaycanın müstǝqil-
liyinin elan edildiyi iclas) Hǝsǝn bǝy Ağa-
yevin sǝdrliyi ilǝ keçirilmişdir. Azǝrbaycan
Parlamenti sǝdrinin birinci müavini olmuş
vǝ Parlamentin sǝdri Topçubaşov Bakıda
olmadığından, Hǝsǝn bǝy faktiki olaraq
Parlamentǝ rǝhbǝrlik etmişdir. Tiflisdǝ
ermǝni terroristi tǝrǝfindǝn qǝtlǝ yeti-
rilmişdir. 344

Ağayev, Xanlar bǝy 12
Ağayev, Salman: Bakı Bǝlǝdiyyǝ İda-

rǝsinin müfǝttişi. 308
Ağbulaq: Qarabağda kǝnd. 359
Ağdaş 67, 444
Ağdaş qǝzası: bax. Ərǝş qǝzası.
Ağdaş Milli Komitǝsi 66 
Ağdam 6, 12, 67, 249, 250, 304, 305,

358, 359
Ağdam qǝza mǝhkǝmǝsi 11
Ağdamlı, Əhmǝd (yaxud Əhmǝd Ağ-

damski; 1884-1954): Azǝrbaycanın opera
müğǝnnisi, teatr vǝ kino aktyoru. Teatr
sǝhnǝsindǝ qadın rollarının mahir ifaçısı
kimi tanınmışdır. 237

Ağdaş 137, 329
Ağdǝniz [Akdeniz]: Türkiyǝdǝ Aralıq

dǝnizinǝ verilǝn ad. Bax. Aralıq dǝnizi. 
Ağǝlizadǝ, Axund Molla Ağa 82
Ağqvardiyaçı: bax. Ağ qvardiya.
Ağmǝscid: Krımın Simferopol şǝhǝri-

nin ǝvvǝlki adı. Bax. Simferopol. 
Ağstafa 239, 276, 294, 314
Ağsu 82 
Ağsunqur bǝy, Əbusǝid (? - 1094):

Oğuzların Avşar boyuna mǝnsub olan
Sǝlcuqlu sǝrkǝrdǝsi. Hǝlǝb valisi olmuş-
dur. 254, 260

Axalsıx (yaxud Axaltsixe): Gürcüstanın
cǝnubunda şǝhǝr. 165

Axaltsixe: bax. Axalsıx. 
Axıcanov, Müseyib bǝy (1892-1920):

Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Kiyevdǝ Mü-
qǝddǝs Vladimir Universitetinin Hüquq
fakültǝsini bitirmişdir. Bakı qubernatoru-
nun müavini, Bakı qubernatoru, Azǝrbay-
can Parlamentinin üzvü olmuşdur. Bol-
şeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir. 163,
429

Axilles (yaxud Aşil): qǝdim yunan mifo-
logiyasının vǝ Homerin “İlliada” poema-
sının qǝhrǝmanlarından biri. 253, 260

Axtı: Dağıstanda rayon vǝ bu rayonun
mǝrkǝzi olan eyniadlı kǝnd. 258

Axundov, Hacı: Qala kǝnd sakini. 127,
197

Axundov, Mirzǝ Mǝhǝmmǝd: bax.
Axundzadǝ, Mirzǝ Mǝhǝmmǝd.

Axundzadǝ, Mǝhǝmmǝd Sadiq: bax.
Aran, Mǝhǝmmǝd Sadiq. 

Axundzadǝ, Mǝmmǝdsǝid 11
Axundzadǝ, Mirzǝ Mǝhǝmmǝd (1875-

1923): şair, dramatur, maarifçi vǝ teatr
xadimi. “Difai” tǝşkilatının üzvü olduğu
üçün 1908-ci ildǝ hǝbs edilǝrǝk sürgünǝ
göndǝrilmişdir. Maarif sahǝsindǝ çalışmış,
“Müsavat” partiyasının üzvü olmuşdur.
Dram ǝsǝrlǝri, şeirlǝr, ictimai-siyasi möv-
zulu mǝqalǝlǝr, elǝcǝ dǝ ǝdǝbiyyatşü-
naslığa vǝ teatr sǝnǝtinǝ dair monoqra-
fiyalar qǝlǝmǝ almışdır. 102, 452

Axundzadǝ, Rǝşid bǝy: Azǝrbaycanın
siyasi xadimi; Mǝclisi-Müǝssisan seçkilǝri
qanununu hazırlayan komissiyanın vǝ
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuşdur.
345

“Akif bǝy”: Türk şair vǝ dramaturqu
Namiq Kamalın dram ǝsǝri. Azǝrbaycanda
“Namus” adıyla sǝhnǝyǝ qoyulmuşdur.
444, 449

Aksiz İdarǝsi (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 70, 120, 308
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Aksiz İdarǝsi (Gǝncǝ) 119
Aksiz İdarǝsi (Zaqafqaziya) 119, 133
Aksiz İnhisar İdarǝsi: bax. Aksiz İdarǝsi.
Alaş-Orda Qǝrb şöbǝsi 25
Alazan çayı 344, 350 
Albaniya 269, 337
Alberix müdafiǝ mövqeyi [Alberich

Stellung]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ müda-
fiǝ istehkamları xǝtti. 150

Albert I [Albert I] (1875-1934): 1909-
1934-cü illǝrdǝ Belçika kralı. 269, 408

Albrext fon Vürtemberq [Albrecht von
Württemberg; 1865-1939]: Almaniyanın
hǝrbi xadimi, general. Birinci Dünya mü-
haribǝsindǝ Qǝrb cǝbhǝsindǝ ǝvvǝlcǝ
Dördüncü ordunun komandiri, daha sonra
Hersoq Albrext Orduları Qrupunun baş
komandanı olmuşdur. 86 

Aleksandr III (1845-1894): Rusiya im-
peratoru; 1881-1894-cü illǝrdǝ hakimiy-
yǝtdǝ olmuşdur. 462

Aleksandropol: Qǝrbi Azǝrbaycanın
(indiki Ermǝnistan) Gümrü şǝhǝri. Rus çarı
I Nikolayın arvadı Aleksandra Fyodorov-
nanın şǝrǝfinǝ 1837-ci ildǝ Aleksandropol
adlandırılmış vǝ 1924-cü ilǝ qǝdǝr bu adı
daşımışdır. 28, 57, 199

Aleksandrov körpüsü (yaxud Sızran
körpüsü): Volqa çayının üstündǝn keçǝn
dǝmiryolu körpüsü. 1880-ci ildǝ açılan
körpü Moskva-Sızran-Samara dǝmiryolu
xǝttinin bir hissǝsini tǝşkil edir. 213

Aleksandrovsk (yaxud Fort-Aleksan-
drovsk): İndiki Qazaxıstanın Mangistau
(Manqışlaq) vilayǝtindǝ yerlǝşǝn Fort-
Şevçenko şǝhǝri 1857-1924-cü illǝrdǝ
Aleksandrovsk (Fort-Aleksandrovsk) ad-
lanmışdır. 34

Aleksandrupolis: bax. Dǝdǝağac.
Alekseyev, Mixail Vasilyeviç (1857-

1918): Rusiya hǝrbi xadimi, general. Ağ-
qvardiyaçılar hǝrǝkatının aktiv üzvlǝrin-

dǝn biri vǝ Könüllü ordunun qurucusu idi.
73, 79, 92, 210, 212, 237, 412

Aleksinaç [Aleksinac]: Serbiyada şǝhǝr.
269, 336

Aleman [Allemant]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 86 

Aleppo: bax. Hǝlǝb. 
Alfonso XIII [Alfonso XIII; 1886-1941]:

İspaniya kralı. Özündǝn ǝvvǝlki İspaniya
kralı, atası XII Alfonsonun vǝfatından
sonra doğulduğundan, anadan olan kimi
tac geymişdir. 1931-ci ildǝ hakimiyyǝtdǝn
devrilmiş, hǝyatının son illǝrini müha-
cirǝtdǝ keçirmişdir. 79

Alxan-Qala: bax. Yermolovsk.
Alxas Ramazan oğlu: Bakıda oğurluq

üstündǝ tutulmuşdur. 361
Alim xan, Seyid Mir Mǝhǝmmǝd

(1880-1944): Buxaranın sonuncu ǝmiri. 10
yanvar 1911-ci ildǝ atasının yerinǝ taxta
keçmişdir. Buxaranın Qırmızı ordu tǝrǝ-
findǝn işğal edilmǝsi nǝticǝsindǝ, 30
avqust 1920-ci ildǝ Əfqanıstana qaçmış vǝ
orada vǝfat etmişdir. 41

Alman, almanlar 13, 14, 20, 52, 59, 65,
73, 76, 79, 86, 96, 111, 113, 122, 124, 140,
142, 143, 144, 150, 151, 154, 157, 158,
167, 168, 191, 219, 227, 248, 263, 272,
273, 274, 278, 289, 294, 300, 322, 337,
338, 354, 356, 368, 373, 376, 377, 380,
390, 391, 392, 393, 397, 407, 424, 432,
441, 452, 453, 454, 456, 457, 458

Alman dili, almanca 366, 377
Alman Komandanlığı 21, 424
Alman Ticarǝt Palatası (Türkiyǝ) 300
Almaniya 14, 31, 33, 41, 56, 65, 68, 73,

75, 77, 92, 94, 95, 96, 111, 112, 130, 132,
142, 143, 144, 149, 151, 153, 154, 155,
158, 159, 166, 167, 168, 169, 170, 190,
191, 192, 193, 198, 199, 208, 209, 216,
219, 221, 229, 230, 238, 241, 248, 251,
252, 263, 268, 269, 272, 275, 278, 290,
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293, 299, 309, 321, 322, 332, 338, 344,
348, 349, 354, 355, 356, 357, 364, 367,
368, 373, 374, 375, 377, 386, 388, 400,
401, 404, 407, 408, 409, 410, 427, 433,
441, 446, 448, 453, 454, 456, 457

Almaniya Baş Qǝrargahı 204, 452
Almaniya Hökumǝti 65, 68, 190, 191,

208, 268, 356, 377, 390, 391, 407, 410,
424, 432, 456, 457

Almaniya imperatoru 193, 206
Almaniya Müstǝmlǝkǝlǝr Komandan-

lığı 59
Almaniya Parlamenti: bax. Reyxstaq.
Almaniya Sosial-Demokrat Partiyası

221, 229
Almaniyanın Qafqazdakı nümayǝndǝ

heyǝti (heyǝti-mürǝxxǝsǝsi) 65, 68, 272
Almaniyanın Gürcüstandakı nüma-

yǝndǝ heyǝti (heyǝti-mürǝxxǝsǝsi) 229,
257, 424

Almaniyanın Türkiyǝdǝki sǝfiri 452
Alp Arslan (1030-1072): Sǝlcuqlu sul-

tanı; 1063-1072-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 296

Alp dağları 285
Altay, Altaylar 232, 285
Altıağac: Azǝrbaycanın Xızı rayonunda

qǝsǝbǝ. 153
“Altun dastan”: Türk şairi Ziya Gökal-

pın Turan ideologiyasından bǝhs edǝn
mǝşhur şeiri. 342

Amazasp: bax. Srvandzyan, Hama-
zasp. 

Amerika (yaxud Yeni Dünya): qitǝ. 76 
Amerika, Amerika Birlǝşmiş Ştatları

58, 75, 95, 96, 97, 132, 165, 235, 247, 268,
269, 271, 272, 281, 293, 299, 300, 321,
337, 355, 356, 408, 411, 433, 453, 454,
456, 467, 468

Amerika Birlǝşmiş Ştatları Senatı: 95,
388, 390, 401

Amerika Birlǝşmiş Ştatları Hökumǝti

246, 365, 390, 401, 411
Amerika Birlǝşmiş Ştatları Konqresi

271
Amerika Birlǝşmiş Ştatları Prezidenti

132, 133, 432
Amerika Mǝtbuat Agentliyi 169
Amerika Sosialistlǝr Konqresi 229 
Amerikalı, amerikalılar 86, 95, 97, 140,

155, 156, 157, 167, 190, 300, 376
Amerval [Amerval]: Fransanın şimal-

şǝrqindǝ kommuna. 375
Amirecibi, Roseb: Kartlinin qǝdim

gürcü knyazları nǝslindǝn Amirecibilǝrin
(Amirecibovların) nümayǝndǝsi. 148

Amyen [Amiens]: Fransanın şimalında
kommuna. 86 

Anadolu (yaxud Kiçik Asiya): Qara
dǝniz, Mǝrmǝrǝ dǝnizi, Egey dǝnizi, Aralıq
dǝnizi, Bosfor vǝ Dardanel boğazları ilǝ
ǝhatǝ olunan, Türkiyǝnin Asiya hissǝsinin
yerlǝşdiyi yarımada. 10, 36, 85, 184, 215,
260, 267

Ananov, A. E.: Bakı şǝhǝr poçt idarǝ-
sindǝ işlǝmişdir. 171

Anaplı, Əbülhǝsǝn: bax. Anaplinski,
Əbülhǝsǝn. 

Anaplinski (Anaplı), Əbülhǝsǝn (1894-
1921): Teatr aktyoru. Bir sıra teatr trup-
palarında, o cümlǝdǝn Hacıbǝyov qardaş-
larının teatr dǝstǝsindǝ çıxış etmişdir.
Əsasǝn komik rollar oynamışdır. Qarabağ-
da qastrol sǝfǝrindǝ olarkǝn ermǝnilǝr
tǝrǝfindǝn xaincǝsinǝ qǝtl edilmişdir. 89,
111, 237

Anarxizm (yaxud anarşizm) 219
Anatollu, Əhmǝd (Əhmǝd Anatolski,

Əhmǝd Sǝfǝrov; 1894-1973): teatr vǝ kino
aktyoru, eyni zamanda dramaturq, şair vǝ
yazıçı. Azǝrbaycan SSR Əmǝkdar artisti idi.
63, 81, 111, 240

Anatolski, Əhmǝd: bax. Anatollu,
Əhmǝd.
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Andjiyevski, Qriqori Qriqoryeviç
(1897-1919): rus bolşevik, Şimali Qaf-
qazda Sovet hakimiyyǝti uğrunda fǝal
mübarizǝ aparmışdır. 1919-cu ildǝ Bakıda
ingilislǝr tǝrǝfindǝn hǝbs edilǝrǝk Pya-
tiqorska göndǝrilmiş vǝ hǝrbi-sǝhra mǝh-
kǝmǝsinin qǝrarı ilǝ edam edilmişdir. 402

Andranik: bax. Ozanyan, Andranik. 
Andranikov 126
Andreyev: tǝhsil müfǝttişi. 102
“Ani” (gǝmi) 88, 107
Anizi-le-Şato [Anizy-le-Chateau]: Fran-

sanın şimalında keçmiş kanton. 155
Anqr [Angres]: Fransanın şimalında

kommuna. 167
Antanta: bax. Etilaf Dövlǝtlǝri.
Antimilitarizm 219
Apremon [Apremont]: Fransanın

şimal-şǝrqindǝ kommuna. 156, 157, 229
Aptekçilǝr İttifaqı (Bakı) 346
Arakelov: Gǝncǝ sakini. 261
Arakelovun evi: Gǝncǝdǝ mülk. 425
Arakelyan, A.: daşnak, Sentrokaspi

Diktaturasının rǝhbǝrlǝrindǝn biri. 21
Aralıq dǝnizi 80, 339, 349, 441
Aran, Mǝhǝmmǝd Sadiq (Axundzadǝ;

1895-1976): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Parlamentinin üzvü, jurnalist. Cümhuriy-
yǝtin süqutundan sonra fǝaliyyǝtini mü-
hacirǝtdǝ davam etdirmişdir. 25, 54, 89,
92, 97, 110, 164, 185, 384, 422

Aranzǝmin: Qarabağda kǝnd. 359
Araz çayı 217, 304, 327
Arbeyl: Fransanın şimal-qǝrbindǝ

kommuna. 157
Ardel [Ardelles]: Fransanın şimalında

kommuna. 156
Arxangelsk 401, 459
“Arxangelsk” (gǝmi): 69, 178, 346
Arxangelsk Hökumǝti 248
Arion: Fransada yer adı. 139
Arjanixa (notarius) 91, 124, 125

Arqon [Argonne]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ sıx meşǝliklǝrlǝ örtülü tǝpǝlik
ǝrazi. 139, 140, 154, 155, 156, 157, 190,
375

Arqunov: Ümumrusiya Müvǝqqǝti Hö-
kumǝtinin üzvü. 412

Arle [Arleux]: Fransanın şimalında
yaşayış mǝntǝqǝsi. 155

Armantyer [Armantières]: Fransanın
şimalında kommuna. 189

Armavir: Rusiyanın cǝnub-qǝrbindǝ,
Krasnodar diyarında şǝhǝr. 93, 446

Armyanski küçǝsi: Bakıda küçǝ. Sovet
dövründǝ “Qorki küçǝsi”, daha sonra
“Mirzǝ İbrahimov küçǝsi” adlanmışdır.
127

Arn [Arnes]: Fransanın şimal-qǝrbindǝ
çay. 205, 206

Arpat çayı 74
Arras [Arras]: Fransanın şimalında

şǝhǝr. 140
“Arşın mal alan”: Üzeyir Hacıbǝylinin

operettası. 54, 55, 63, 81, 88 
Artyomovski: bax. Yeqorşin.
Arustamov, D. İ.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı

Komissarlığında işlǝmişdir. 354
Arzumanov: Gǝncǝdǝ pambıq fabriki

sahibi. 65
Asxabad (Aşqabad) nahiyǝ mǝhkǝmǝsi

11
Asim bǝy: Qafqaz İslam Ordusunun

zabiti. 394
Asiya (qitǝ): 22, 184, 215, 231, 254,

340, 418
Ask: Fransanın şimalında kommuna.

336
Astara 177, 178, 467
“Astrabad” (gǝmi): 178
Astraxan: bax. Hacı-Tǝrxan.
Astrov: Ufa Dövlǝt Şurasının üzvü. 412
Astvosaturov: müǝllim. 102
Aşağı Çǝmbǝrǝkǝnd: Bakıda küçǝ; in-
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diki Teymur Elçin küçǝsi. 104
Aşil: bax. Axilles. 
“Aşot Yerqat” (gǝmi): 112
Aşurbǝyli, İsa bǝy (1878-1938): Azǝr-

baycanın ictimai-siyasi xadimi vǝ xeyriyyǝ-
çisi. Bakı Şǝhǝr Dumasının vǝ “Nicat”
cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. Birinci
Dünya müharibǝsindǝ ǝsir düşǝn türk
ǝsgǝrlǝrinǝ yardım edǝn komitǝnin işindǝ
fǝal iştirak etmişdir. 1938-ci ildǝ güllǝ-
lǝnmişdir. 394 

Aşurov, Ağa (1880-1936): Azǝrbayca-
nın dövlǝt xadimi. Bakıda anadan olmuş-
dur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti dövründǝ
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri, Ərzaq naziri, Poçt
vǝ Teleqraf naziri kimi vǝzifǝlǝrdǝ işlǝ-
mişdir. Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra
Rostova köçmüş, orada vǝfat etmişdir. 44,
66, 82, 100, 101, 106, 118, 138, 147, 420

Aşurovlu: bax. Aşurov, Ağa.
Atabekyan 397
Atabǝyov, Rza bǝy Hǝzrǝt bǝy oğlu:

Şamaxı mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 12
Atakişiyev, İbrahim: bax. Atakişizadǝ,

İbrahim. 
Atakişizadǝ, İbrahim (yaxud İbrahim

Azǝri; 1898-1969): Aktyor. “Müsavat” par-
tiyasının üzvü olmuşdur. Sovet hakimiy-
yǝti illǝrindǝ hǝbs vǝ sürgün edilmişdir.
237

Atamanaki, Mitrofan İvanoviç 101
Atbulaq: Hacıqabul rayonunda dǝ-

miryolu stansiyası. 83
Ati [Athies]: Fransanın şimalında kom-

muna. 204
“Ati”: İstanbulda nǝşr edilǝn gündǝlik

qǝzet. İlk nömrǝsi 1 yanvar 1918-ci ildǝ
çıxmışdır. 10 fevral 1919-cu ildǝ hökumǝt
tǝrǝfindǝn bağlandıqdan sonra “İlǝri”
adıyla çıxmağa davam etmişdir. 33

Atilla: V ǝsrdǝ Hun türklǝrinin lideri.
49, 60

Atlas dağları: Afrikanın şimal-qǝrbindǝ
dağ sırası. 285

Attini [Attigny]: Fransanın şimal-
qǝrbindǝ kommuna. 337

Avakyan, Bağdasar (1883-1918): Er-
mǝni ǝsilli bolşevik. Bakı Kommunasının
üzvü. Bolşevik-daşnak qüvvǝlǝrinin Bakıda
törǝtdiyi mart qırğınlarından sonra Bakı-
nın hǝrbi komendantı tǝyin olunmuşdu.
71 

Avanov, Qleb Nikolayeviç: Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝtinin Dövlǝt Nǝzarǝti İdarǝsin-
dǝ işlǝmişdir. 101

Avetisov: Muğanda Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝtinin ordusuna qarşı döyüşǝn qüv-
vǝlǝrin komandirlǝrindǝn biri olmuşdur.
467

Avksentyev, Nikolay Dmitriyeviç (1878-
1943): Rusiyanın siyasi xadimi. Sosialist
İnqilabçılar Partiyasının üzvü idi. Ümum-
rusiya Müvǝqqǝti Hökumǝtinin (Ufa Di-
rektoriyasının) sǝdri olmuşdur. 237, 412

Avoen [Awoingt]: Fransanın şimalında
kommuna. 205, 206

Avropa (qitǝ) 4, 35, 55, 76, 106, 128,
146, 172, 184, 208, 254, 271, 274, 285,
296, 338, 340, 439, 441, 453, 454, 455

“Avropa” mehmanxanası (Bakı): 220,
239

Avropa müharibǝsi: bax. Birinci Dünya
müharibǝsi. 

Avropalı, avropalılar 131, 215
Avru [Avroult]: Fransanın şimalında

kommuna. 167
Avstriya 33, 41, 69, 75, 95, 158, 167,

168, 238, 274, 278, 289, 322, 377, 401,
401, 409, 452, 453, 467

Avstriya Alman Şurası 377
Avstriya Hökumǝti 69, 269
Avstriya imperatoru 193, 194, 206
Avstriya Parlamenti 158
Avstriya-Macarıstan 28, 41, 140, 141,
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150, 168, 208, 209, 221, 246, 349, 441
Avstriya-Macarıstan imperatoru 193,

209, 246
Avstriya-Macarıstan Parlamenti (Reyx-

srat) 170, 221
Avşar boyu, avşarlar 260
Ayasofiya: İstanbulda mǝşhur mǝbǝd.

288
Aydǝmirov, Hacı İsrafil: Bakı sakini. 279
Ayn. Əbdül: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki

imzalardan biri. Bax. Əbdülov, Əbdül.
Ayna xanım: Bakıda fǝaliyyǝt gös-

tǝrmiş diş hǝkimi. 279, 314, 347, 366, 384,
403, 424, 447, 468

Ayolla, Qrigori: 1918-ci il iyulun axır-
larında Bakıda menşeviklǝr vǝ daşnaklar
tǝrǝfindǝn qurulan Sentrokaspi Diktatu-
rası hökumǝtinin üzvlǝrindǝn, menşevik.
15, 72

Aysorlar (yaxud assuriyalılar): Yaxın
Şǝrq xalqlarından. Xristiandırlar. Əsasǝn
İraq, Suriya, İran vǝ Türkiyǝdǝ yaşayırlar.
Habelǝ ABŞ, İsveç vǝ digǝr ölkǝlǝrdǝ
böyük aysor icmaları var. 148

Azǝrbaycan; Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
2, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24,
28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 60, 64, 65, 66,
67, 68, 82, 83, 85, 96, 106, 107, 115, 119,
120, 122, 126, 128, 133, 136, 138, 139,
146, 153, 162, 164, 173, 183, 191, 192,
197, 198, 207, 209, 214, 218, 222, 226,
229, 240, 244, 252, 255, 256, 257, 261,
270, 279, 281, 288, 289, 295, 307, 313,
318, 323, 326, 327, 328, 334, 339, 342,
343, 344, 345, 360, 362, 371, 378, 379,
380, 381, 385, 391, 392, 393, 394, 399,
400, 413, 414, 415, 416, 429, 434, 441,
442, 444, 449, 451, 459, 460, 461, 464,
466

“Azǝrbaycan”: 15 sentyabr 1918 – 28
aprel 1920-ci il tarixlǝri arasında, ǝvvǝlcǝ

Gǝncǝdǝ vǝ sonra Bakıda nǝşr olunan
qǝzet. 1, 9, 10, 11, 17, 19, 25, 27, 34, 37,
40, 43, 59, 60, 63, 64, 81, 88, 96, 99, 117,
119, 124, 133, 135, 136, 150, 153, 171,
189, 206, 207, 214, 225, 226, 230, 240,
243, 252, 261, 266, 275, 279, 280, 299,
314, 317, 333, 351, 385, 386, 387, 404,
407, 426, 429, 440, 451, 466

Azǝrbaycan Aksiz İdarǝsi: bax. Aksiz
İdarǝsi (Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti).

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝti:
bax. Azǝrbaycan Hökumǝti.

Azǝrbaycan Dǝmiryolu İdarǝsi 239,
271, 276, 294, 314, 383, 445

Azǝrbaycan dili 17, 25, 40 
Azǝrbaycan Dövlǝt Bankı: Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝtinin maliyyǝ qurumu. 70,
159, 256, 362

Azǝrbaycan Dövlǝt Filarmoniyası 404 
Azǝrbaycan Heyǝti-Mürǝxxǝsǝsi: bax.

Heyǝti-Mürǝxxǝsǝ (Azǝrbaycan Cümhuriy-
yǝti).

Azǝrbaycan Hökumǝti 2, 3, 6, 7, 8, 9,
12, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30,
32, 34, 40, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 56, 60,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 79, 82, 83, 88, 89,
92, 96, 100, 103, 104, 106, 118, 119, 120,
121, 122, 126, 127, 138, 146, 150, 160,
161, 162, 163, 171, 173, 181, 186, 196,
209, 210, 211, 217, 222, 237, 243, 251,
256, 270, 286, 287, 290, 308, 326, 327,
345, 359, 361, 379, 381, 391, 392, 402,
404, 413, 420, 422, 423, 434, 441, 442,
443, 460, 465, 466

“Azǝrbaycan Hökumǝtinin ǝxbarı” 88
Azǝrbaycan Korpusu 3, 4, 10, 12
Azǝrbaycan Korpusu Mǝhkǝmǝsi: 3,

10
Azǝrbaycan Qolordu Mǝhkǝmǝsi: bax.

Azǝrbaycan Korpusu Mǝhkǝmǝsi. 
Azǝrbaycan Qolordusu: bax. Azǝrbay-

can Korpusu. 
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Azǝrbaycan Meşǝlǝri Müdiri 318, 334,
352

Azǝrbaycan Milli Şurası: Zaqafqaziya
Seyminin Müsǝlman fraksiyasının üzvlǝri
tǝrǝfindǝn 27 may 1918-ci ildǝ Tiflisdǝ
yaradılan vǝ Azǝrbaycanın idarǝsini öz
üzǝrinǝ götürǝn ali qanunvericilik orqanı.
Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝ Şuranın
sǝdri, Hǝsǝn bǝy Ağayev isǝ onun müavini
seçilmişdi. Azǝrbaycan Milli Şurası 28
mayda Tiflisdǝ keçirilǝn ilk iclasında
Azǝrbaycanın İstiqlal bǝyannamǝsini qǝ-
bul etdi vǝ Fǝtǝli xan Xoyskinin başçılığı
altında Cümhuriyyǝtin ilk hökumǝtini
yaratdı. 17 iyun 1918-ci ildǝ Gǝncǝyǝ
köçdükdǝn sonra bütün sǝlahiyyǝtlǝrini
hökumǝtǝ verǝrǝk özünü buraxdı. 16
noyabr 1918-ci ildǝ öz fǝaliyyǝtini bǝrpa
edǝn Milli Şura, Azǝrbaycan Parlamen-
tinin yaradılması haqqında qanunu qǝbul
etdi. Parlamentin 7 dekabr 1918-ci ildǝ öz
işinǝ başlaması ilǝ Azǝrbaycan Milli
Şurasının fǝaliyyǝtinǝ xitam verildi. 416

Azǝrbaycan Ordusu 19, 146, 322
Azǝrbaycan Parlamenti 420 
Azǝrbaycan türklǝri 5, 324, 379, 380,

381, 393, 394, 454, 455
Azǝrbaycanlı, azǝrbaycanlılar 192,

193, 260, 350, 404 
Azǝrbaycanın Gürcüstandakı sǝfiri 28,

137, 163, 197, 199, 210, 400, 445
Azǝri, Azǝri türklǝri 47, 228, 341, 342,

438
Azǝristan 229 
“Azǝrnşǝr” 386
Aziatski: Bakıda küçǝ; indiki Əlövsǝt

Quliyev küçǝsi. 280, 330, 366, 403, 448
“B.”: qǝzet; bax. “Berliner folks zey-

tunq”. 
Babayev: bax. Mirbabayev, Seyid.
Babayeva, B.: Bakının ermǝni sa-

kinlǝrindǝn. 91, 92, 124, 125

Babayevin dǝniz kǝnarındakı mülkü:
bax. Seyid Mirbabayevin mülkü.

Babayevo: Rusiyanın Voloqda vila-
yǝtindǝ şǝhǝr. 311

Babil 284
Babur, Qazi Zahirǝddin Mǝhǝmmǝd

(1483-1530): 1526-cı ildǝ Böyük Moğol
imperiyasını qurmuşdur. 231, 240

Baden, Maksimilian fon [Maximilian
von Baden] (1867-1929): Almaniyanın
siyasi vǝ hǝrbi xadimi. Almaniya İmperi-
yasının sonuncu Kansleri (3 oktyabr – 9
noyabr 1918-ci il) olmuşdur. 153, 169,
170, 208, 238, 426, 432

Badenvill: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna. 230

Badenski, Maks: bax. Baden, Maksi-
milian fon. 

Bağdadbǝyov, Cǝlil bǝy (1887-1951):
Azǝrbaycanın teatr xadimi vǝ sǝnǝtşünası.
Bakıda vǝ Moskvada teatr tǝhsili almışdır.
237. 

Bağdadlı, Cǝlil: bax. Bağdadbǝyov, Cǝlil
bǝy.

Bağır Abbasǝli oğlu: Bakıda oğurluq
üstündǝ tutulmuşdur. 361

Bağırzadǝ, Mǝhǝmmǝdtağı: aktyor.
237

Bağmanlı mǝktǝbi 452
Bakı (şǝhǝr) 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15,

16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 50, 52,
53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 84, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 99, 100, 104, 105, 106, 107,
108, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 124,
125, 126, 127, 133, 135, 136, 137, 138,
139, 143, 146, 150, 152, 153, 159, 160,
161, 163, 170, 171, 177, 178, 179, 182,
183, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 197,
207, 209, 210, 213, 219, 222, 225, 226,
236, 239, 243, 246, 251, 255, 256, 257,
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258, 259, 261, 264, 270, 271, 275, 276,
277, 279, 280, 281, 286, 294, 297, 299,
307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 317,
318, 322, 323, 325, 327, 328, 331, 332,
333, 334, 335, 343, 344, 345, 346, 350,
351, 353, 361, 362, 363, 369, 370, 371,
378, 379, 381, 382, 383, 384, 386, 387,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
403, 404, 407, 408, 413, 417, 418, 421,
422, 426, 429, 434, 436, 441, 442, 444,
449, 451, 452, 453, 460, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 469

Bakı Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi 29, 41, 53, 54,
64, 70, 87, 105, 107, 126, 152, 160, 161,
162, 181, 182, 183, 197, 203, 270, 286,
287, 308 ,328, 329, 331, 332, 345, 346,
347, 383, 384, 400, 422, 425, 434, 435,
436, 443, 464, 465, 468

Bakı Bǝlǝdiyyǝ Şurası; Bakı Duması
161, 162, 180, 181, 182, 186, 308, 329,
331, 345, 346, 382, 422, 436, 465

Bakı Bǝlǝdiyyǝsi Mǝmur vǝ Xidmǝtçi-
lǝri İttifaqı 308, 309

Bakı Bǝlǝdiyyǝsinin sǝdri 203, 345,
464

Bakı-Culfa dǝmiryolu 327, 328 
Bakı Duması: bax. Bakı Bǝlǝdiyyǝ

Şurası.
Bakı faciǝsi; Bakı hadisǝlǝri: bax. Mart

soyqırımı. 
Bakı Fǝhlǝ Deputatları Sovet: bax. Bakı

Soveti.
Bakı-Hacı-Turxan neft şirkǝti 403 
Bakı Xalq Komissarları Soveti: bax.

Bakı Soveti.
Bakı xanlığı 37, 38
Bakı Xǝzinǝ Palatası: bax. Xǝzinǝ

Palatası (Bakı).
Bakı Kǝnd Tǝsǝrrüfatı İdarǝsi 318, 430,

431
Bakı Komandanı 100, 107, 331, 352,

370

Bakı Komandanlığı 100, 387
Bakı komissarları 71, 396
Bakı qubernatoru: bax. Bakı valisi.
Bakı quberniyası 14, 31, 36, 119, 120,

138, 163, 171, 196, 334, 336, 353, 371,
371, 429, 442, 445.

Bakı Mǝnzil Müfǝttişliyi 331
Bakı Müsǝlman Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝti: 2. 
Bakı Müsǝlman qızlar mǝktǝbi: bax.

Tağıyevin qızlar mǝktǝbi. 
Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsi 32, 153, 173,

220, 335, 372, 399 
Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şura-

sı: Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayının
rǝhbǝr orqanı. Bakı neft sǝnayeçilǝrinin
Birinci Qurultayı neft sǝnayesinin ehtiyac
vǝ problemlǝrini müzakirǝ etmǝk mǝqsǝ-
di ilǝ 26 oktyabr – 7 noyabr 1884-cü ildǝ
Bakıda keçirilmiş, neft sǝnayesini maraq-
landıran müxtǝlif mǝsǝlǝlǝr Qurultayın
gündǝminǝ salınmışdır. İkinci Qurultayda
(15 mart – 9 aprel 1885) Qurultayın rǝh-
bǝr orqanı olan Şura seçilmiş vǝ Konstan-
tin İretski Şuranın sǝdri olmuşdur. Ən iri
neft şirkǝtlǝrinin nümayǝndǝlǝrindǝn
tǝşkil olunan Şura, Hökumǝt qarşısında
neft sǝnayeçilǝrinin maraqlarını müdafiǝ
edir, qurultaylarda qǝbul edilǝn qǝrarları
hǝyata keçirir, elǝcǝ dǝ Qurultaya hesa-
bat verirdi. 160, 240, 288, 297, 309, 318,
319, 332, 361, 399

Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şura-
sının mǝktǝbi (Ağ şǝhǝr) 309, 319

Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şura-
sının mǝktǝbi (Bayıl) 309, 319

Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şura-
sının mǝktǝbi (Qara şǝhǝr) 309, 319

Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şura-
sının mǝktǝbi (Sabunçu) 225, 309, 319

Bakı Nǝzarǝt Palatası 442 
Bakı Polis İdarǝsi 308
Bakı Soveti (yaxud Bakı Xalq Komis-
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sarları Soveti) 27, 40, 73, 79, 120, 124
Bakı Şǝhǝr Duması: bax. Bakı Bǝlǝ-

diyyǝ İdarǝsi Şurası. 
Bakı şǝhǝr mǝhkǝmǝsi 372
Bakı Ticarǝt mǝktǝbi: bax. Ticarǝt

mǝktǝbi (Bakı).
Bakı vali müavini 163
Bakı valisi 160, 217, 218, 219, 307,

346, 459, 464, 465, 466 
Bakı Zǝbtiyyǝ İdarǝsi 53
Bakı Ziraǝt İdarǝsi: bax. Bakı Kǝnd

Tǝsǝrrüfatı İdarǝsi. 
Bakılı, bakılılar 71, 440, 467
Bakinets: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki

imzalardan biri. 23, 25
Bakü, Mürsǝl: bax: Mürsǝl paşa. 
Baqi (1526-1600): XVI ǝsr türk şairi.

Əsl adı Mahmud Əbdülbaqi olub, “Baqi”
tǝxǝllüsünü işlǝtmişdir. “Sultanüşşüǝra”,
yǝni “şairlǝr sultanı” kimi tanınmışdır. 438

Baqration, Varvara 162
Baqration-Davidov, David: Gürcü

knyazları nǝslindǝn Baqration-Davidov-
ların nümayǝndǝsi. 148, 162

Baqration-Davidov, Georgi Aleksan-
droviç (1864-1920-ci ildǝn sonra): Gürcü
knyazları nǝslindǝn Baqration-Davidovla-
rın nümayǝndǝsi. Tiflis mǝhkǝmǝsinin
fǝxri hakimi, Qafqaz canişini dǝftǝrxanası-
nın xüsusi işlǝr mǝmuru, 1906-1913-cü
illǝrdǝ Tiflis quberniyası zadǝganlarının
başçısı. 162

Baqration-Davidov, Vasili: Gürcü
knyazları nǝslindǝn Baqration-Davidovla-
rın nümayǝndǝsi. 162

Balaxanı (Bakı) 219
Balaxanski: Bakıda küçǝ; indiki Füzuli

küçǝsi. 361
Balakǝn 344, 443 
Balaqǝdeş Kǝrbǝlayı Seyidǝli oğlu 169
Balamir: Hun hökmdarı, IV ǝsrdǝ Qǝrb

hunlarının lideri olmuşdur. 49, 60

Balaşov: Rusiyada şǝhǝr. 364
Balayan, Q.: Rusyanın Qafqaz ordu-

sunun Hǝrbi-İnqilab Komitǝsinin Tibbi-
Sanitar komissiyasının sǝdri. 71, 79

Balfur, Artur [Arthur Balfour; 1848-
1930]: Britaniyanın dövlǝt xadimi. 1902-
1905-ci illǝrdǝ Baş Nazir, 1916-1919-cu
illǝrdǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 274

Balıq Vǝtǝgǝlǝri İdarǝsi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 328

Balkan, Balkanlar 76, 231, 284, 336,
338

Baltik donanması (Rusiya) 195
Bankǝ: İndiki Neftçala rayonunun

Bankǝ qǝsǝbǝsi. 164
Baranov, İ. M.: Bakıda cinayǝt üstündǝ

tutulmuşdur. 104
Barsov: Zaqafqaziya Rus Milli Komitǝ-

sinin nümayǝndǝsi. 400
Basmaçılar hǝrǝkatı: Orta Asiyada rus

hakimiyyǝtinǝ qarşı 1918-ci ildǝ başlayan
vǝ 1930-cu illǝrin axırları - 1940-cı illǝrin
ǝvvǝllǝrinǝ qǝdǝr davam edǝn hǝrbi-
siyasi hǝrǝkat. 315

Baş Komandanlıq: bax. Türk Ordusu. 
Baş Meşǝbǝyi müfǝttişi 153
Baş Nazir (Almaniya) 153, 168, 166,

169, 170, 208, 238, 391, 407, 426, 456,
458, 469

Baş Nazir (Avstriya-Macarıstan) 209
Baş Nazir (Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti)

7, 12, 20, 30, 44, 48, 52, 68, 69, 138, 147,
160, 177, 189, 203, 220, 239, 307, 308,
326, 344, 383

Baş Nazir (Dağlılar Respublikası) 127,
133

Baş Nazir (Ermǝnistan) 211, 392
Baş Nazir (Gürcüstan) 28 
Baş Nazir (Krım) 293
Baş Nazir (Macarıstan) 229
Baş Nazir (Rusiya) 272, 277
Baş Nazir (Türkiyǝ) 128, 133
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Baş Nazir (Ukrayna) 275, 292 
Baş Polis müfǝttişi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 64, 88, 89, 90, 91, 99, 104, 108,
109, 117, 118, 124, 127, 135, 136, 146,
184, 187, 243, 313, 318, 344, 370, 421,
429, 442, 451, 464

Baş Polis Müfǝttişliyi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 243, 344, 352, 362

Başqırd, başqırdlar 412
Batalin, Viktor Aleksandroviç: Ədliyyǝ

sistemindǝ işlǝmişdir. 11
Batalpaşin mahalı: Rusiyanın Kuban

bölgǝsindǝ 1869-1922-ci illǝrdǝ mövcud
olan inzibati ǝrazi vahidi. 93

Batum (yaxud Batumi) 24, 144, 145,
199

Batum konfransı: Osmanlı dövlǝti ilǝ
Zaqafqaziya Seyminin nümayǝndǝlǝri
arasında 11 may - 4 iyun 1918-ci ildǝ Ba-
tumda keçirilǝn konfrans. 57, 61

Batum şǝrtnamǝsi: Batum konfransın-
da aparılan danışıqlar nǝticǝsindǝ imza-
lanan müqavilǝlǝr. bax. Batum konfransı. 

Baturin, Pyotr Karpoviç: Bakı nahiyǝ
mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 153

Bavariya 320
Bavariya kralı 274
Bayıl; Bayılov (Bakı) 87, 104, 328, 331
Bayılov hǝbsxanası 71
Bayramov, Əhmǝd Əfǝndi Muxtar

oğlu: Şǝkidǝ müǝllim işlǝmişdir. 101 
Bazankur [Bazancourt]: Fransanın

şimal-şǝrqindǝ kommuna. 205
Bazar; Bazarnı: Bakıda küçǝ. Daha

sonra “Hüsü Hacıyev” adlanmışdır. Müasir
dövrdǝ “Azǝrbaycan prospekti” adını
daşıyır. 279

Bazar mǝscidi (Ağdaş) 329
Bazarbaşı: Şuşada mǝhǝllǝ. 358
Bazil, Nikola [Nicola Basile; 1883-

1974]: İtaliyanın siyasi xadimi. Gǝnc yaşda
İtalyan Sosialist Partiyasının üzvü ol-

muşdur. Alessandriya şǝhǝrinin meri
vǝzifǝsini tutan Bazil, eyni zamanda yazıçı
idi. 407

Bazue [Bazuel]: Fransanın şimalında
kommuna. 336 

Bexterev: Bank işçisi. 25
Bektabekov, İvan: Gürcü knyazları nǝs-

lindǝn Bektabekovların nümayǝndǝsi. 162
Bektabekov, Roman: Gürcü knyazları

nǝslindǝn Bektabekovların nümayǝndǝsi.
162

Beqlo: Hollandiya-Belçika sǝrhǝdindǝ
yer. 337

Belçika 95, 96, 168, 190, 269, 272,
294, 321, 337, 356, 373, 375, 408

Belçikalı, belçikalılar 155
Beldmon: Fransanın şimal-şǝrqindǝ

kommuna. 229 
Belı-qorod dairǝsi: bax. Ağ şǝhǝr dai-

rǝsi. 
Bellenqliz [Bellenglise]: Fransanın şi-

malında kommuna. 157
Bellikur [Bellicourt]: Fransanın şimalın-

da kommuna. 86, 157
Belousov: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Komissarlı-

ğında işlǝmişdir. 354
Belova: müǝllim. 102
Benqazi: Liviyanın şimalında, Aralıq

dǝnizi sahilindǝ liman şǝhǝri. 338, 349
Berezin: Rusiyanın hǝrbi xadimi; hǝrbi

komissar. 329
Berezina: Dnepr çayının qolu. 142
Berlin 33, 56, 77, 85, 92, 95, 132, 139,

140, 144, 149, 150, 153, 154, 155, 156,
158, 159, 166, 189, 190, 208, 227, 238,
257, 268, 269, 272, 274, 281, 282, 289,
293, 299, 319, 320, 322, 336, 337, 338,
347, 355, 366, 375, 376, 377, 384, 385,
386, 390, 400, 402, 424, 433, 446, 469

Berlin Universiteti 338
“Berliner folks zeytunq” [Berliner Volk-

szeitung] (“Berlin xalq qǝzeti”): 1904-
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1944-cü illǝrdǝ Berlindǝ nǝşr olunan
gündǝlik qǝzet. 374, 385

“Berliner taqeblatt” [Berliner Tage-
blatt]: 1872-1939-cu illǝrdǝ Berlindǝ nǝşr
olunan almanca qǝzet. 274, 278, 355, 376

Bern: İsveçrǝnin paytaxtı. 453
Bernstrof, İohan Henrix fon [Johann

Heinrich von Bernstroff; 1862-1939]:
Alman diplomatı. Almaniyanın İstanbulda
sǝfiri olmuşdur. 452

Bessarabiya: Cǝnub-şǝrqi Avropada,
Qara dǝnizlǝ Dunay, Prut vǝ Dnestr çayları
arasında tarixi vilayǝt. 168

Beynǝlmilǝl Komitǝ: Şuşada Azǝr-
baycanlı vǝ ermǝni nümayǝndǝlǝrdǝn
tǝşkil edilǝn komitǝ. 304, 325, 359, 360

Beynǝlmilǝl Tǝxliyǝ Komissiyası 70
Beynǝlmilǝl Tribunal (Haaqa) 390
Beynǝnnǝhreyn: bax. İkiçayarası.
Beyrut 231
Bezak, Fyodor Nikolayeviç (1865-

1940): Rusiyanın siyasi-ictimai xadimi.
Dvoryan ailǝsinǝ mǝnsub idi. Kiyev
quberniyasından Duma üzvü seçilmişdi.
Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi illǝrindǝ
Kiyevdǝ yaşamış, daha sonra mühacirǝtǝ
getmiş vǝ Fransada ölmüşdür. 424

Bezant, Anni [Annie Besant; 1847-
1933]: ingilis yazıçısı. Qadın hüquqları, İr-
landiya vǝ Hindistanın müstǝqilliyi uğ-
runda mübarizǝ aparmışdır. 58

Bǝdǝlbǝyli, Əhmǝd bǝy Bǝşir oğlu:
bax. Ağdamlı, Əhmǝd. 

Bǝhaǝddin bǝy: Cümhuriyyǝt döv-
ründǝ Polis Müfǝttişi-ümumisi (Baş Polis
müfǝttişi). 64, 90, 91, 99, 104, 105, 108,
109, 117, 118, 124, 125, 127, 135, 136,
146, 184, 185, 243, 313, 318, 334, 352,
370, 421, 429, 451

Bǝhri-Xǝzǝr: bax. Xǝzǝr dǝnizi.
Bǝhri-mühit; Bǝhri-mühiti-kǝbir: bax.

Sakit okean. 

Bǝhriyyǝ naziri (Türkiyǝ) 300
Bǝhriyyǝ Nazirliyi (Almaniya) 373
Bǝhriyyǝ Nazirliyi (İngiltǝrǝ) 447
Bǝrbǝristan: Şimali Afrikada tarixi

bölgǝ. 85
Bǝrdǝ 67
Bǝrkin, Mǝhmǝd Sǝrvǝt: bax. Mǝh-

mǝd Sǝrvǝt. 
Bǝsrǝ: İraqın cǝnubunda şǝhǝr. 141
Bǝydadaş bǝy Hacı Mǝhǝmmǝd bǝy

oğlu 114 
Bǝzirganov, K. N.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı

Komissarlığında işlǝmişdir. 353
Bıç, Luka Lavrentyeviç (1870-1945):

Kuban kazaklarının siyasi vǝ ictimai xadi-
mi. Hüquq tǝhsili almışdır. Bakıda işlǝyǝr-
kǝn Bakı Şǝhǝr Dumasına üzv seçilmiş,
1912-1917-ci illǝr arasında Bakı Şǝhǝr İda-
rǝsinin rǝisi olmuşdur. 1917-ci ilin Fevral
inqilabından sonra Kubana qayıtmış, Ku-
ban Hökumǝtinin sǝdri seçilmişdir. Kuban
heyǝtinin başçısı olaraq Paris Sülh Kon-
fransında iştirak etmiş, Kuban Xalq Res-
publikası süqut etdikdǝn sonra mühaci-
rǝtdǝ qalmışdır. 93

Bibiheybǝt 418 
Bibiheybǝt-Bayıl dairǝsi: Bakının ra-

yonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 309, 319
Biçeraxov, Lazar Fyodoroviç (1882-

1952): Rusiyanın hǝrbi xadimi. İrandakı
Rusiya korpusunda xidmǝt edǝrkǝn, tǝx-
minǝn 1000 nǝfǝrlik bir dǝstǝ yaratmış,
ingilislǝrlǝ ǝmǝkdaşlıq etmişdir. Bakı Ko-
missarları da Qafqaz İslam Ordusuna qarşı
Biçeraxovun yardımına müraciǝt etmişdi-
lǝr, ancaq daha sonra bolşeviklǝrlǝ Biçera-
xov arasında ixtilaf meydana gǝldi vǝ Bi-
çeraxov öz dǝstǝsi ilǝ birgǝ Dağıstana çǝ-
kildi. Sentrokaspi Diktaturası Xǝzǝr dǝni-
zindǝki hǝrbi donanmanı Biçeraxovun ǝm-
rinǝ vermişdi. 73, 90, 104, 125, 194, 434

Bierinq 309, 319
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Bilgǝh 22
Bilenkoviç: Qırmızı ordunun Şimalı

Qafqazdakı komandirlǝrindǝn olmuşdur.
402

Binervill [Binarville]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 156

Binǝqǝdi; Binǝqǝdi dairǝsi: Bakının
rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 309, 319

Bingöl: Türkiyǝnin şǝrqindǝ vilayǝt vǝ
bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi olan eyniadlı
şǝhǝr. 253

“Bir naxoş”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan biri, Mǝmmǝdǝli Sǝfǝrova
mǝxsusdur. Bax. Sǝfǝrov, Mǝmmǝdǝli. 

Birinci Dünya müharibǝsi: (yaxud
Avropa müharibǝsi, Cahan müharibǝsi,
Hǝrbi-ümumi). 3, 4, 9, 31, 34, 36, 75, 77,
171, 209, 222, 262, 263, 264, 296, 302,
349, 388, 389, 455, 460 

Birinci Krım Regional Hökumǝti: bax.
Krım Regional Hökumǝti (Birinci).

Birinci Müsǝlman gimnaziyası 69 
Birinci Realnı mǝktǝbi (Bakı): 171, 362
Birja Komitǝsi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 308
Birja küçǝsi: Bakıda küçǝ; indiki Üzeyir

bǝy Hacıbǝyli küçǝsi. 370
Birlǝşmiş Dağlılar İttifaqı: bax. Dağlılar

Respublikası. 
Bismark, Otto fon [Otto von Bismarck;

1815-1898]: Almaniyanın dövlǝt xadimi.
Almaniyanın birlǝşdirilmǝsini hǝyata ke-
çirmiş, Alman imperiyasının birinci kans-
leri olmuşdur. 85 

Bitola: bax. Manastır.
Bizans (ayrıca bax: Şǝrqi Roma). 284,

296
Blinov, İosif Fyodoroviç (1871 - ?): Bakı

Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayının katibi. Bakı-
da tǝhsil sahǝsindǝ fǝaliyyǝt göstǝrmiş,
bir sıra pedaqoji şuraların üzvü olmuşdur.
“Azǝrbaycan neft tǝsǝrrüfatı” (rusca,

“Азербайджанское нефтяное хозяй-
ство”) jurnalının redaktoru olmuşdur. 181

Blok 158
Bluvişteyn, Tamara 219, 220
Bobrikin: Rus hǝrbçi. 364
Bobrinski: Rus hǝrbçi. 364
Bobrov: Muğan Su Müdiriyyǝtindǝ

işlǝmişdir. 2
Boen (yaxud Boen-an-Vermandua)

[Bohain; Bohain-en-Vermandois]: Fran-
sanın şimalında kommuna. 205, 320

Boğaziçi: İstanbul boğazı (Bosfor) vǝ
bu boğazın hǝr iki tǝrǝfindǝ yer alan
ǝrazilǝr. 254, 418

Boğazlar: Avropa ilǝ Asiyanı bir-birin-
dǝn ayıran İstanbul (Bosfor) vǝ Çanaqqala
(Dardanel) boğazları. 39 

Boğazönü adaları: Egey dǝnizindǝ yer
alan adalar qrupu. 232

Boqolyubov: Gǝncǝ Oğlanlar gim-
naziyasının müdiri olmuşdur. 47

Bolayır: Türkiyǝdǝ Çanaqqala ilinin (vi-
layǝtinin) Gǝlibolu ilçǝsinin (rayonunun)
kǝndi. 283, 296

Boldırev, Vasili Georgiyeviç (1875-
1933): Rusiyanın hǝrbi xadimi. Rusiyanın
Dirçǝlişi İttifaqının rǝhbǝr heyǝtinǝ daxil
olmuşdur. Ümumrusiya Müvǝqqǝti Höku-
mǝti qoşunlarının baş komandanı idi. 237,
412

Bolxovitinov, Leonid Mitrofanoviç
(1871-1925): Rusiyanın hǝrbi xadimi, ge-
neral. Rusiyanın Qafqaz ordusunun ge-
neral-kvartirmeysteri olmuşdur. 1918-ci
ildǝ Qırmızı orduya daxil olmuş, hǝmin ilin
avqust ayında Könüllü ordu tǝrǝfindǝn
hǝbs edilmişdir. İntihar etmişdir. 237

Bolqar, bolqarlar 231, 238, 289, 293,
373

Bolqarıstan 33, 154, 158, 159, 169,
195, 227, 238, 272, 273, 274, 278, 289,
293, 300, 322, 349, 373, 453
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Bolqarıstan Fǝhlǝ vǝ Əsgǝr Depu-
tatları Soveti 159, 169

Bolqarıstan Hökumǝti 122, 159
Bolqarıstanın ABŞ-dakı sǝfiri 274
Bolqariya: bax. Bolqarıstan.
Bolşevik, bolşeviklǝr 14, 15, 22, 32, 34,

41, 46, 54, 55, 56, 72, 73, 74, 83, 84, 93,
108, 110, 124, 138, 149, 154, 159, 169,
192, 196, 213, 236, 237, 238, 248, 257,
258, 273, 294, 306, 310, 311, 329, 330,
362, 363, 364, 377, 378, 380, 396, 398,
401, 411, 421, 433, 441, 445, 446, 449,
465, 468

Bolşevik Hökumǝti (Azǝrbaycan) 14,
159

Bolşevik Hökumǝti (Rusiya) 4
Bolşevizm 4, 14, 22, 32, 51, 238, 376,

441, 463
Bolşoy Morskoy: Bakıda küçǝ; indiki

Bülbül küçǝsi. 220, 239, 280, 314, 348,
366, 384, 403, 425, 447, 448, 468

“Borba”: 1917-1921-ci illǝrdǝ Tiflisdǝ
rus dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet.
Rusiya Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyasının
orqanı idi. 19, 20, 30, 41, 93, 154, 158,
189, 194, 272, 323, 330

Borçalı qǝzası 392, 423
“Bord of treyd cournal” [Board of

Trade Journal]: İngiltǝrǝdǝ 1886-1970-ci
illǝrdǝ çap olunan aylıq jurnal. 113

Bortsov 121
Boyn, Maks fon [Max von Boehn,

1850-1921]: Prussiya ordusunun generalı.
86, 156, 190, 204

Boyn Orduları Qrupu 204
“Böyük Ermǝnistan”: 35, 36
Böyük Fransa inqilabı 439
Böyük Moğol İmperiyası: Asiyada,

ǝsası Babur tǝrǝfindǝn qoyulan, XVI-XIX
ǝsrlǝrdǝ mövcud olan türk dövlǝti. 240

Böyük Yarma: Qarabağda yer. 304
Braila: Rumıniyada, Dunay çayının

üstündǝ liman şǝhǝri. 322
Brailov: Braila şǝhǝrinin köhnǝlmiş adı,

bax. Braila. 
Brandenburq [Branderbug]: Prussiya-

nın ǝyalǝti. Brandenburq alayları (Bran-
denburq polkları) Prussiya ordusunun
3-cü korpusunun tǝrkibinǝ daxil idi. 205,
281, 375

Bren; Bren-l’Allyo [Braine; Braine-
l’Alleud]: Belçikanın mǝrkǝzindǝ kom-
muna. 268

Brey [Breuil]: Fransanın şimalında
kommuna. 190

Breslau [Wrocław]: Polşanın cǝnub-
qǝrbindǝ tarixi bölgǝ vǝ bu bölgǝnin
mǝrkǝzi olan şǝhǝr; Vrotslav. 300

Brest müahidǝnamǝsi; Brest müqavi-
lǝnamǝsi yaxud Brest-Litovsk müahidǝsi:
bax. Brest-Litovsk sülh müqavilǝsi. 

Brest-Litovsk sülh müqavilǝsi: 3 mart
1918-ci ildǝ Brest-Litovskda İttifaq dövlǝt-
lǝri ilǝ Sovet Rusiyası arasında imzalanan
sülh müqavilǝsi. 144, 145, 168, 300, 322,
356

Briel: Fransanın şimal-şǝrqindǝ yer.
156

Brimon [Brimont]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 229

Bron: Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş dok-
tor; eyni zamanda Mǝrkǝzi Ev Komitǝsin-
dǝ işlǝmişdir. 328

Brunhild müdafiǝ mövqeyi [Brunhilde
Stellung]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ müda-
fiǝ istehkamları xǝtti. 150

Brügge [Brugge]: Belçikanın şimal-şǝr-
qindǝ, Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ şǝhǝr.
281, 336, 337, 375

Brüssel: Belçikanın paytaxtı. 410
Bryansk: Rusiyanın qǝrbindǝ vilayǝt vǝ

bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi olan şǝhǝr.
212, 412

Budaqovski küçǝsi: Hal-hazırda Bakı
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şǝhǝrinin mǝrkǝzindǝ, Sǝbail vǝ Nǝsimi
rayonları ǝrazisindǝ yerlǝşǝn Rǝşid Beh-
budov küçǝsinin köhnǝ adı. Keçmişdǝ Bu-
daqovski – Kaspiyski – Leytenant Şmidt
küçǝsi adlarını daşımışdır. 309, 319

Budaqovun evi: Bakıda, Vrangelski
(Əhmǝd Cavad) vǝ Persidski (Murtuza
Muxtarov) küçǝlǝrinin kǝsişmǝsindǝ
mülk. 384

Budarin, D. P.: Gǝncǝ oğlanlar gim-
naziyasının müdiri olmuşdur. 387 

Buddizm 349
Buxara 34
Buxara ǝmiri 34, 41
Buxara küçǝsi: Bakıda küçǝ; indiki Vǝli

Mǝmmǝdov küçǝsi. 207
Buxarest: Rumıniyanın paytaxtı. 238,

300
Buxarest sülh müqavilǝsi (1918): 7

may 1918-ci il tarixindǝ imzalanan, bir
tǝrǝfdǝ Almaniya, Avstriya-Macarıstan,
Bolqarıstan vǝ Türkiyǝ ilǝ digǝr tǝrǝfdǝ
Rumıniya arasında müharibǝyǝ son qoyan
sülh müqavilǝsi. 168, 356

Buxari (hǝdis kitabı) 79
Buxarski: bax. Buxara küçǝsi.
Bukovik: Serbiyada yaşayış mǝntǝ-

qǝsi. 376
Bulatovskaya küçǝsi: Gǝncǝ şǝhǝ-

rindǝ küçǝ. 11, 19
Bulqakov, Sergey Alekseyeviç (?-1824):

Rusiyanın hǝrbi xadimi, general. 38
Bum mǝhkǝmǝsi: Şǝki qǝzasında, hal-

hazırda Qǝbǝlǝ rayonunun tǝrkibindǝ
Bum qǝsǝbǝsindǝ mǝhkǝmǝ. 11

Bundesrat (Almaniya İmperiyası): Al-
maniya İmperiyasında 1867-1919-cu illǝr-
dǝ mövcud olan ali hakimiyyǝt orqanı.
321, 332, 367 

Burje [Le Bourget]: Fransanın şimalın-
da kommuna. 155

Burjua; burjuaziya 30, 330, 363, 364,

377, 401, 433
Burian, Ştefan [Stephan Burian; 1851-

1922]: Avstriya-Macarıstan imperiyasının
siyasi xadimi vǝ diplomatı. Bir sıra ölkǝlǝr-
dǝ sǝfir kimi fǝaliyyǝt göstǝrmişdir. Maliy-
yǝ naziri olmuşdur. 16 aprel – 24 oktyabr
1918-ci il tarixlǝri arasında Xarici İşlǝr
naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. 170, 246

Burqaz (yaxud Burqas): Bolqarıstanın
cǝnub-şǝrqindǝ, Qara dǝniz sahilindǝ
şǝhǝr. 441, 449

Busyer [Bussières]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 336, 337, 338 

Butırin, Yakov Petroviç (1884-1919):
Şimali Qafqazın siyasi vǝ dövlǝt xadimi.
Dǝmiryolu mǝktǝbini qurtardıqdan sonra
Bakı-Bilǝcǝri dǝmiryolu xǝttindǝ işlǝmiş-
dir. İnqilabi hǝrǝkata qoşulmuş, Şimali
Qafqazda sovet hakimiyyǝtinin qurulması
uğrunda mübarizǝ aparmışdır. Tersk Res-
publikasının Daxili İşlǝr komissarı olmuş-
dur. 236

Buykis, Yan Yanoviç (1895-1972):
“Şmdixen” lǝqǝbli latış atıcısı vǝ kǝşfiy-
yatçısı. Əslindǝ Ümumrusiya Əksinqilab vǝ
Sabotajla Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiya-
sının agenti idi. Sovet Hökumǝtinin rǝh-
bǝrlǝrinǝ qarşı hazırlanan sui-qǝsdin üs-
tünün açılmasında hǝlledici rol oyna-
mışdır. 93, 97 

Buzovnalı, Əli Əkbǝr: “Azǝrbaycan”
qǝzetindǝ yazmışdır. 461 

Bülbülǝ: Bakı ǝtrafında kǝnd. 169
Bünyadovun evi: Bakıda mülk; Birja

(indiki Üzeyir bǝy Hacıbǝyli) vǝ Krasnovod-
ski (indiki Sǝmǝd Vurğun) küçǝlǝrinin
kǝsişmǝsindǝ yerlǝşir. 370

C. D.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-
lardan biri. Bax. Hacıbǝyli, Ceyhun bǝy.  

C. Dağıstani: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan biri. Bax. Hacıbǝyli, Ceyhun
bǝy.
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Cabaqır: bax. Cabaqiyev, Vassan-
Gǝray. 

Cabaqiyev, Vassan-Gǝray (1882-1961):
Şimali Qafqazın siyasi vǝ dövlǝt xadimi;
milliyyǝtcǝ inquşdur. Almaniyada tǝhsil
almışdır. İnquş Milli Şurasının sǝdri olmuş,
Şimali Qafqaz Dağlılar İttifaqının (Dağlılar
Respublikasının) qurulmasında yaxından
iştirak etmiş, İttifaqın Mǝrkǝzi Komitǝsinin
üzvü vǝ Maliyyǝ naziri olmuşdur. Dağlılar
Respublikasının Müstǝqillik Aktının müǝl-
lifi vǝ Dağlılar Respublikası Konstitusiya-
sının müǝlliflǝrindǝn biri idi. Şimali Qafqa-
zın sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝtǝ
getmişdir. İstanbulda ölmüşdür. 236, 380

Cabbarzadǝ, Bağır (1894-1951): Azǝr-
baycan aktyoru. 237

Cahan hǝrbi: bax. Birinci Dünya müha-
ribǝsi. 

Cahid 394 
Camalyan, Arşak (1882-1940): Ermǝni

siyasi xadimi. Almaniyada tǝhsil almışdır.
Qafqaza qayıtdıqdan sonra jurnalistlik vǝ
müǝllimliklǝ mǝşğul olmuşdur. Ermǝnis-
tanın Gürcüstandakı sǝfiri olmuşdur. Daş-
naksutyun partiyasının üzvü idi. Ermǝnis-
tanın sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝtǝ
getmişdir. 57, 131, 149, 378, 392, 393,
468

Canbulat, İsmayıl Haqqı (1880-1926):
Türkiyǝnin siyasi xadimi. Müxtǝlif dövrlǝr-
dǝ millǝt vǝkili, İstanbul valisi vǝ İstanbul
bǝlǝdiyyǝsinin sǝdri olan Canbulat 1918-
ci ildǝ qısa müddǝt Daxili İşlǝr naziri vǝzi-
fǝsini tutmuşdur. Atatürkǝ sui-qǝsddǝ
tǝqsirlǝndirilǝrǝk edam edilmişdir. 33, 123

Cansevǝr, Hǝsǝn Fǝrid: bax. Hǝsǝn
Fǝrid. 

Caparidze, Prokofi (1880-1918): Bakı
Xalq Komissarları Sovetinin rǝhbǝrlǝrin-
dǝn biri. Daxili İşlǝr vǝ Ərzaq komissarı
olmuşdur. 1918-ci ilin martında Bakıda

bolşevik vǝ daşnak quldurlarının türk-
müsǝlman ǝhaliyǝ qarşı törǝtdiklǝri soyqı-
rımda fǝal iştirak etmişdir. Bakı komis-
sarları sırasında güllǝlǝnmişdir. 15, 124

Cavad: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan biri; bax. Əhmǝd Cavad. 

Cavad xan: Gǝncǝ xanı. 349 
Cavad qǝzası (uyezdi) 101, 164
Cavanşir, Behbud xan (1886-1921):

Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Almaniyada
Frayberq Dağ-Mǝdǝn Akademiyasını bitir-
mişdir. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Höku-
mǝtindǝ Daxili İşlǝr naziri, Ticarǝt vǝ
Sǝnaye naziri kimi vǝzifǝlǝr tutmuşdur. İs-
tanbulda ermǝni terrorçusu Torlakyan
tǝrǝfindǝn odlu silahla vurularaq öldürül-
müşdür. 1, 65, 68, 82, 103, 147, 270, 280,
286, 420, 426, 430

Cavanşir qǝza mǝhkǝmǝsi 11
Cavid bǝy (Mǝhmǝd Cavid bǝy; 1875-

1926): Osmanlı siyasi xadimi. İttihad vǝ
Tǝrǝqqi partiyasının üzvü idi. Bir müddǝt
Maliyyǝ naziri olmuşdur. Atatürkǝ sui-
qǝsddǝ tǝqsirlǝndirilǝrǝk edam edilmişdir.
322

Cem: Dağıstanda kǝnd. 319
Cenevrǝ: İsveçrǝnin cǝnub-qǝrbindǝ

şǝhǝr. 400, 433
Cǝbǝllüttariq: Pireney (İberiya) yarı-

madası ilǝ Afrikanın şimal-qǝrb sahilini
ayıran vǝ Atlantik okeanı ilǝ Aralıq dǝnizini
bir-birinǝ bağlayan boğaz. 85

Cǝbrayıl (yaxud Qaryagin) 67, 250,
292, 305

Cǝbrayıl qǝza mǝhkǝmǝsi 12
Cǝbrayıl qǝzası 101
Cǝbrayıl sülh mǝhkǝmǝsi 12
Cǝfǝqulu xan küçǝsi: Şuşada küçǝ. 358
Cǝfǝrli, K.: Bakı Bǝlǝdiyyǝsi Maliyyǝ

şöbǝsi sǝdrinin müavini. 147
Cǝfǝrov, Əli İsgǝndǝr (1875-1941):

müǝllim, naşir vǝ ictimai xadim. “Nǝşri-

486



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

487

I cild 

maarif” cǝmiyyǝtinin katibi olmuş, bir sıra
dǝrsliklǝrin yazılmasında vǝ nǝşrindǝ
yaxından iştirak etmiş, “Hǝyat”, “İrşad”,
“Füyuzat” kimi mǝtbuat orqanlarıyla
ǝmǝkdaşlıq etmiş, uşaqlar üçün “Dǝbis-
tan” jurnalını çıxarmışdır. Elmi mǝqalǝlǝr
vǝ bǝdii hekayǝlǝr qǝlǝmǝ almışdır. Mǝm-
mǝd Yusif Cǝfǝrovun böyük qardaşı idi.
87, 181

Cǝfǝrov qardaşları küçǝsi: bax. Poze-
novski küçǝsi. 

Cǝfǝrov, Qasım: Bakı Dumasının üzvü.
181, 344

Cǝfǝrov, Mǝmmǝd (yaxud Mǝhǝm-
mǝd) Yusif (1885-1938): Azǝrbaycanın
dövlǝt xadimi. Ali hüquq tǝhsili almışdır.
Rusiya Dövlǝt Dumasının üzvü olmuşdur.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti dövründǝ müx-
tǝlif tarixlǝrdǝ Sǝnaye vǝ Ticarǝt naziri,
Azǝrbaycanın Gürcüstandakı diplomatik
nümayǝndǝsi vǝ Xarici İşlǝr naziri olmuş-
dur. 19, 28, 199, 252, 378

Cǝlalǝddin Muxtar (yaxud Cǝlal Mux-
tar; Cǝlal Özdǝn; 1865-1947): Türk hǝkimi
vǝ ictimai xadimi. Dermatoloq kimi Av-
ropada böyük şöhrǝt qazanmışdır. Türki-
yǝdǝ ictima-siyasi sahǝdǝ fǝaliyyǝt göstǝr-
miş, Qırmızı Aypara cǝmiyyǝtinin vǝ Os-
manlı bankının idarǝ heyǝtindǝ yer almış-
dır. Türkiyǝnin İaşǝ naziri olmuşdur. 409,
452

Cǝmil Cahid bǝy (Toydǝmir; 1883-
1956): Türk zabiti. Qafqaz İslam Ordusu
sıralarında döyüşmüş, Şuşaya daxil olan
ordunun komandanı olmuşdur. Azǝrbay-
candan getdikdǝn sonra Türk Ordusunda
müxtǝlif vǝzifǝlǝr tutmuş, 1942-ci ildǝ “or-
general” (dörd ulduzlu general) rütbǝsi
almışdır. İstefaya çıxdıqdan sonra millǝt
vǝkili vǝ Müdafiǝ naziri (1946-1947)
olmuşdur. 359, 360

Cǝmillinski, Sǝmǝd bǝy: Daxili İşlǝr

Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 430 
Cǝngi: Azǝrbaycanın Qobustan rayo-

nunda kǝnd. 74
Cǝnub ordusu: Rusiyada Vǝtǝndaş

müharibǝsi ǝsnasında, 1918-ci ilin yay-
payız aylarında Ağqvardiya ordularının
ǝmǝliyyat-strateji birlǝşmǝsi. 380

Cǝzair: bax. Əlcǝzair
Culfa: Naxçıvanda rayon vǝ bu rayo-

nun inzibati mǝrkǝzi olan eyniadlı şǝhǝr.
131, 327

Cunkovski, Vladimir Fyodoroviç (1865-
1938): Rusiyanın dövlǝt xadimi. Moskva
qubernatoru, Daxili İşlǝr nazirinin kömǝk-
çisi vǝ Xüsusi Jandarma Korpusunun ko-
mandiri (1913-1915) olmuşdur. 1938-ci
ildǝ güllǝlǝnmişdir. 272, 277

Cuvarlinski, Cavad bǝy: Gǝncǝdǝ
maarif müfǝttişi olmuşdur. 102

Cümǝ mǝscidi: Bakıda, Qız qalası
yaxınlığında mǝscid. 82

Cümhuriyyǝt Firqǝsi: ABŞ-ın iki ǝsas
siyasi partiyasından biri olan Respublika-
çılar Partiyası. 95

Cüneyd xan (1857-1938): Basmaçılar
hǝrǝkatının liderlǝrindǝn biri. 315

Çad: Mǝrkǝzi Afrikada ölkǝ. Birinci
Dünya müharibǝsi illǝrindǝ Fransanın
müstǝmlǝkǝsi idi. 283

Çadrovı: Bakıda küçǝ, indiki Mirzǝağa
Əliyev küçǝsi. 328, 347, 361

Çanaqqala 184, 230, 252, 266, 267,
283, 296, 339, 456

Çanaqqala müharibǝlǝri: Birinci Dünya
müharibǝsindǝ Osmanlı imperiyası ilǝ An-
tanta dövlǝtlǝri arasında gedǝn quru vǝ
dǝniz döyüşlǝri. 184, 296

Çar Hökumǝti, çar rejimi, çarizm 17,
20, 121, 144, 145, 201, 307, 454

Çaykovski, Nikolay Vasilyeviç (1851-
1926): Rus inqilabçı. Sankt-Peterburq Uni-
versitetini bitirmişdir. Sosialist İnqilabçılar
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Partiyasına qoşulmuşdur. 1874-1907-ci
illǝrdǝ Amerika vǝ Avropada yaşamışdır.
Bolşeviklǝrin hakimiyyǝti ǝlǝ keçirmǝsinǝ
etiraz etmiş, Ümumrusiya Müvǝqqǝti
Hökumǝtinin üzvü olmuşdur. 237, 412

Çeçen, çeçenlǝr 128 
Çex, çexlǝr 213, 222
Çexoslovakiya korpusu (yaxud Çe-

xoslovakiya legionu): Birinci Dünya müha-
ribǝsi ǝsnasında Rusiyada yaşayan çexlǝr
vǝ slovaklardan tǝşkil edilǝn vǝ Rusiya or-
dusunun tǝrkibindǝ döyüşǝn könüllü
hǝrbi birlǝşmǝlǝr. 222

Çexoslovakiya legionu: bax. Çexoslo-
vakiya legionu. 

Çexoslovaklar 195, 212, 222, 305, 315
Çennai: bax. Mǝdrǝs. 
Çerqeştov, Qriqori Andreyeviç: Dini

Etiqad Nazirliyindǝ kilsǝ işlǝri katibi
olmuşdur. 102

Çermoyev, Əbdülmǝcid Tapa (1882-
1936): Şimali Qafqaz dağlılarının siyasi
xadimi, azadlıq hǝrǝkatı liderlǝrindǝn biri,
milliyǝtcǝ çeçendir. Birinci Dünya müha-
ribǝsi illǝrindǝ “Vǝhşi diviziya”nın çeçen
alayında xidmǝt etmişdir. Şimali Qafqaz
Dağlı Xalqları İttifaqının qurucularından
biri vǝ Dağlılar Respublikasının başçısı
olmuşdur. 28, 126, 127, 128, 129, 133,
289, 290, 380 

Çernin, Ottokar [Ottokar Czernin;
1872-1932]: Avstriya-Macarıstanın diplo-
matı vǝ dövlǝt xadimi. 23 dekabr 1916 –
14 aprel 1918 tarixlǝri arasında Xarici İşlǝr
naziri olmuşdur. 167, 168, 170

Çernomordikova, Y. D.: Bakı sakini. 220
Çernosoten: bax. Qaragüruh. 
Çǝmbǝrǝkǝnd küçǝsi: Bakıda küçǝ, in-

diki Lermontov küçǝsi. 72 
Çǝmbǝrǝkǝnd mǝhǝllǝsi: Bakıda mǝ-

hǝllǝ. 440
Çǝrkǝz, çǝrkǝzlǝr 359

Çxataraşvili, Dmitri Mixayloviç: Gǝncǝ
mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 27

Çxenkeli, Akaki İvanoviç (1874-1959):
Gürcüstanın siyasi xadimi. Menşevik. Hü-
quq tǝhsili almışdır. Dövlǝt Dumasının
üzvü olmuşdur. Zaqafqaziya Federativ De-
mokratik Respublikasının Baş Naziri,
1918-ci ilin ortalarından noyabr ayına
qǝdǝr Gürcüstan Respublikasının Xarici
İşlǝr naziri olmuşdur. 1921-ci ildǝ bu
ölkǝnin Fransadakı sǝfiri tǝyin edilmiş,
sovetlǝşmǝdǝn sonra ölkǝsinǝ qayıtma-
mışdır. 33, 92

Çxetiani: Gürcüstan bolşeviklǝrindǝn.
257

Çikaqo: ABŞ-da şǝhǝr. 229 
Çili: Cǝnubi Amerikada ölkǝ. 215 
Çin: Asiyada ölkǝ. 49, 95, 114, 232
Çin Hökumǝti 114 
Çin sǝddi 49
Çingiz xan (1162-1227): Monqol sǝr-

kǝrdǝsi vǝ Monqol imperiyasının banisi.
Tarixin yetişdirdiyi ǝn böyük sǝrkǝrdǝ-
lǝrdǝn biri olmuşdur. 49

Çinli, çinlilǝr 95
Çornı-qorod; Çornı-qorod dairǝsi: bax.

Qara şǝhǝr; Qara şǝhǝr dairǝsi. 
Çorox (yaxud Çorux): Türkiyǝnin şimal-

şǝrqindǝ çay; Qara dǝnizǝ tökülür. 267
Çörçill, Uinston [Winston Churchill;

1874-1965]: Britaniyanın görkǝmli dövlǝt
xadimi. 410

Çud gölü: Avropada şirin sulu göl. Şi-
mal vǝ qǝrb sahili Estoniyaya, şǝrq sahili
Rusiyaya mǝxsusdur. 143

Çuxuryurd: Şamaxının kǝndi. 286
“D. K.”: qǝzet; bax. “Deyli xronikl”.
“D. N.”: qǝzet; bax. “Deyli nyus”.
“D. T.”: qǝzet; bax. “Deyli teleqraf”.
Dadaşovun evi: Bakıda, Naberejni

küçǝsindǝ (indiki Neftçilǝr prospekti)
mülk. 465
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Dadiani: Gürcüstanın siyasi xadimi.
126

Dadizele [Dadizele]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ qǝsǝbǝ. 156

Dağıstan, dağıstanlı 14, 15, 22, 37, 38,
41, 101, 128, 129, 217, 240, 248, 259, 465 

Dağıstan Hökumǝti: bax. Dağlılar
Respublikası Hökumǝti. 

Dağıstani, C.: bax. Hacıbǝyli, Ceyhun
bǝy. 

Dağlı, dağlılar 290 
Dağlılar Respublikası 28, 236, 247,

289, 290, 413
Dağlılar Respublikası Hökumǝti 126,

128, 240, 289, 290, 379, 380 
Daxili İşlǝr naziri (Almaniya) 221
Daxili İşlǝr naziri (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti): 1, 2, 47, 65, 66, 67, 68, 82, 103,
125, 137, 138, 147, 270, 280, 286, 413,
414, 416, 426, 430, 464 

Daxili İşlǝr naziri (Dağlılar Respub-
likası) 290, 380

Daxili İşlǝr naziri (Ermǝnistan) 165
Daxili İşlǝr naziri (Gürcüstan) 162, 445,

449
Daxili İşlǝr naziri (Rusiya) 248
Daxili İşlǝr naziri (Türkiyǝ) 32, 123
Daxili İşlǝr naziri (Ukrayna) 377
Daxili İşlǝr Nazirliyi (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti): 3, 64, 66, 137, 220, 239,
241, 256, 280, 288, 387, 392, 413, 414,
415, 429, 434, 442 

Daxili İşlǝr Nazirliyi (Gürcüstan) 162
Daqna: Dağıstanda stansiya. 173
Danimarka 374
Daosizm: dini-fǝlsǝfi ünsürlǝr ehtiva

edǝn tǝlim; Çindǝ meydana gǝlmişdir. 349 
Darablı, Rza (yaxud Rza Darablinski,

Rza Hüseynov; 1883-1942): Azǝrbaycanın
teatr aktyoru. “Nicat”, “Sǝfa”, “Hacıbǝyov
qardaşları müdiriyyǝti” truppalarında çıxış
etmişdir. Moskvada teatr texnikumunu

bitirmişdir. 237
Dardanel 184, 410
Darüleytam: uşaq evi, yetimxana

(Bakı). 87, 162, 328, 361
Daşbaş: Qarabağda kǝnd. 359
Daşdǝmir: Şuşa sakini. 305
Daşkǝnd: Mǝrkǝzi Asiyada şǝhǝr; in-

diki Özbǝkistanın paytaxtı. 309
Daşnak, daşnaksaqan 14, 15, 21, 22,

23, 29, 35, 36, 37, 54, 72, 73, 84, 110, 127,
196, 251, 323, 381, 397, 421, 461, 462,
463, 464 

“Daşnaksutyun” partiyası 13, 14, 15,
16, 34, 35, 211, 222, 327, 381, 404, 461,
462, 463

Davıdovski, Vladimir Vasilyeviç: Şama-
xı mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 27

Davud (Hacı Davud): XVIII ǝsrin ǝvvǝl-
lǝrindǝ Sǝfǝvi hakimiyyǝtinǝ qarşı üsyanın
rǝhbǝrlǝrindǝn. 37, 41

Daylidi: Litva Hökumǝtinin Azǝrbay-
candakı müvǝkkili. 344

Dehen alayları: Almaniya ordusu
alayları. 204

Dekabr üsyanı: bax. Moskvada dekabr
silahlı üsyanı (1905).

Dekanozov, Aleksandr: Gürcüstanda
“Qara zadǝgan üzlüyü” gizli cǝmiyyǝtinin
üzvü. 162

De-Ketele: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna. 140

Delitsın, Aleksey Petroviç: Cümhu-
riyyǝtdǝn ǝvvǝl Bakı Nǝzarǝt Palatasının
sǝdri vǝ Bakı şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ Şurasının
üzvü olmuşdur. Cümhuriyyǝt dövründǝ
Bakı Bǝlǝdiyyǝsinin Maliyyǝ şöbǝsinin
sǝdri vǝ Dövlǝt Nǝzarǝti Nazirliyinin
Dövlǝt Nǝzarǝti İdarǝsinin rǝisi olmuşdur.
Sovet dövründǝ SSRİ Maliyyǝ Xalq Komis-
sarlığının Azǝrbaycandakı sǝlahiyyǝtli nü-
mayǝndǝsinin müavini olmuşdur. 147,
442
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Demokrat Partiya: ABŞ-ın ǝn mühüm
iki siyasi partiyasından biri. 97 

Denen [Denain]: Fransanın şimalında
kommuna. 268

Denikin, Anton İvanoviç (1872-1947):
Rusiyanın hǝrbi xadimi, general-leytenant.
Ağ qvardiyanın rǝhbǝrlǝrindǝn olmuşdur.
Birinci Dünya müharibǝsindǝ Qǝrb cǝbhǝ-
sinin (may-iyul 1917) vǝ Cǝnub-qǝrb
cǝbhǝsinin (avqust 1917), Rusiyada
Vǝtǝndaş müharibǝsi illǝrindǝ Könüllü or-
dunun (aprel 1918 – yanvar 1919) vǝ
Cǝnubi Rusiya Silahlı Qüvvǝlǝrinin (yanvar
1919 – aprel 1920) komandiri olmuşdur.
1920-ci ildǝ mühacirǝtǝ getmişdir. 412

Denstervil, Lionel [Lionel Dunsterville;
1865-1946]: İngiltǝrǝnin hǝrbi xadimi. Bi-
rinci Dünya müharibǝsindǝ Almaniya vǝ
Türkiyǝnin Hindistana ehtimal olunan
hücumunun qarşısını almaq vǝzifǝsini
daşıyan Britaniya hǝrbi hissǝlǝrinin ko-
mandiri olmuşdur. 1918-ci ilin avqust
ayının ortalarından sentyabrın ortalarına
qǝdǝr Bakıdakı Britaniya hǝrbi hissǝlǝrinin
komandiri olmuşdur. Qafqaz İslam Or-
dusunun tǝzyiqi qarşısında Bakını tǝrk
etmişdir. 112

Deputatlar palatası (Avstriya-Maca-
rıstan) [Abgeordnetenhaus]: Avstriya-
Macarıstan Parlamentinin (Reyxsrat) aşağı
palatası. 208, 221

Derlik [Deerlijk]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ kommuna. 375

Derna: Liviyanın şimalında, Aralıq
dǝnizi sahilindǝ liman şǝhǝri. 338

“Desaio”: Berlindǝ fabrik. 433
“Deyli xronikl” [Daily Cronicle]: 1872-

1930-cu illǝrdǝ nǝşr edilǝn ingilis qǝzeti.
446, 449, 453

“Deyli nyus” [The Daily News]: İngil-
tǝrǝdǝ nǝşr olunan gündǝlik qǝzet. Əsası
1846-cı ildǝ Çarlz Dikkens tǝrǝfindǝn

qoyulmuşdur. 238, 241, 446, 449
“Deyli teleqraf” [The Daily Telegraph]:

1855-ci ildǝn etibarǝn nǝşr olunan gün-
dǝlik ingilis qǝzeti. 79, 297, 447, 449 

Deynze [Deinze]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ şǝhǝr. 375

Dǝclǝ: Türkiyǝ, Suriya vǝ İraq ǝrazi-
sindǝn keçǝn çay. 452

Dǝdǝağac: Yunanıstanın şimal-şǝrqin-
dǝ şǝhǝr; Aleksandrupolis. 33

Dǝli Petro: bax. Pyotr I.
Dǝllǝr: Gǝncǝ qǝzasının kǝndi. 24
Dǝmǝşq: bax. Şam.
Dǝmirtaş (yaxud Timurtaş; ? - 1328):

Elxanlı ǝmiri. Anadolu valisi olmuşdur.
254, 260

Dǝmiryol ali-ibtidai mǝktǝbi (Bakı) 387 
Dǝrbǝnd 38, 126, 146, 184, 194, 209,

247, 270, 271, 281, 289, 290, 299, 319,
336, 400

Dǝrǝçiçǝk (İrǝvan quberniyası) 1
Dǝrsǝadǝt: bax. İstanbul.
Didro, Deni [Denis Diderot; 1713-

1784]: Fransız yazıçısı vǝ filosofu. 439
Dikaya Diviziya 397 
Diksmyoyde [Diksmuide]: Belçikanın

Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ şǝhǝr. 155
Dildarovun evi: Bakıda, Kolyubakin (in-

diki Nigar Rǝfibǝyli) küçǝsindǝ mülk. 189,
221, 225, 447

Dilfirib: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki im-
zalardan biri. 255

Dini Etiqad Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 102

Dini Etiqad vǝ Sosial Tǝminat naziri
(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 152

Dini Etiqad vǝ Sosial Tǝminat Nazirliyi
(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 147

Divo 76 
Djaqeli: Bakıya gǝlmiş gürcü heyǝtinin

üzvlǝrindǝn. 126
Dobriça: bax. Dobruca. 
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Dobrotina, Serafima Zaxarovna: Maa-
rif Nazirliyinin dǝftǝrxanasında işlǝmişdir.
102

Dobruca: Balkan yarımadasının şima-
lında tarixi bölgǝ. Günümüzdǝ Rumıniya
vǝ Bolqarıstan arasında paylaşılmışdır. 33,
158, 373

Dodekanes: Egey dǝnizinin cǝnub-
şǝrqindǝ arxipelaq; müasir dövrdǝ Yuna-
nıstana mǝxsusdur. 33, 41

Doktor Nazim bǝy (Mǝhmǝd Nazim
bǝy; 1872-1926): Türkiyǝnin ictimai-siyasi
xadimi, doktor. İttihad vǝ Tǝrǝqqi Cǝmiy-
yǝtinin tǝsisçilǝrindǝn biri idi. 1918-ci ildǝ
Maarif naziri olmuşdur. Türkiyǝnin Birinci
Dünya müharibǝsindǝ mǝğlubiyyǝtindǝn
sonra mühacirǝtǝ getmişdir. 1922-ci ildǝ
Türkiyǝyǝ qayıtmış, 1926-cı ildǝ edam
edilmişdir. 33

Dokudovski, Tixon Petroviç: Cümhuriy-
yǝtdǝn ǝvvǝl Yelizavetpol quberniyası
Hǝrbi qulluğa çağırış idarǝsinin üzvü;
Cümhuriyyǝt dövründǝ Daxili İşlǝr Nazir-
liyi dǝftǝrxanasında işlǝmişdir. 430

Dolmabağça sarayı: İstanbulda, Os-
manlı sultanlarına mǝxsus olmuş saray.
418 

Don vilayǝti 34, 213, 290 
Donetsk 143
Donizetti, Cüzeppe [Giuseppe Do-

nizetti] (1788-1856): italyan bǝstǝkarı.
Osmanlı sultanı II Mahmud tǝrǝfindǝn İs-
tanbula dǝvǝt edilmiş, Osmanlı hǝrbi
orkestrinǝ rǝhbǝrlik etmişdir. Sultan II
Mahmudun şǝrǝfinǝ bǝstǝlǝdiyi “Mah-
mudiyyǝ marşı” 11 il, Sultan Əbdül-
mǝcidin şǝrǝfinǝ bǝstǝlǝdiyi “Mǝcidiyyǝ
marşı” isǝ 22 il boyunca Osmanlı imperi-
yasının himni olmuşdur. Türkiyǝdǝ “paşa”
ünvanını alan vǝ “Donizetti paşa” kimi
tanınan Cüzeppe Donizetti hǝyatının son
28 ilini burada keçirmiş vǝ İstanbulda

vǝfat etmişdir. 410
Dostmǝhǝmmǝdov, Jahanşa (1887-

1938): Qazaxların siyasi-ictimai xadimi,
“Alaş” partiyasının liderlǝrindǝn biri.
Moskva Universitetinin Hüquq fakültǝsin-
dǝ tǝhsil almış, bir müddǝt ǝdliyyǝ qu-
rumlarında işlǝmişdir. Ümumdünya Mü-
sǝlmanları Qurultayının (1-11 may 1917)
iştirakçısı vǝ Alaş-Orda Hökumǝtinin üzvü
olmuşdur. 1918-1919-cu illǝrdǝ Alaş-
Ordanın Qǝrb şöbǝsinin rǝhbǝri olmuşdur.
1938-ci ildǝ hǝbs edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir.
25

Dotǝlǝb: Şuşanın şimalında tǝpǝ. 292
Doyran (Doiran): Makedoniyada göl.

76
Dördlǝr İttifaqı: bax. Mǝrkǝzi Dövlǝt-

lǝr. 
Dördüncü Oğlanlar gimnaziyası (Bakı)

251
Dövlǝt Bankı 43 
Dövlǝt Duması (Rusiya): bax. Duma. 
Dövlǝt Əmanǝt Kassası: bax. Əmanǝt

Kassası. 
Dövlǝt Xǝzinǝsi (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 66, 70
Dövlǝt Müfǝttişi (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 27, 147, 220, 239, 256, 270, 286,
307

Dövlǝt Müfǝttişliyi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 27, 442 

Dövlǝt Müfǝttişliyi (Gürcüstan) 257
Dövlǝt Müfǝttişliyi (Rusiya) 307
Dövlǝt Nǝzarǝti: bax. Dövlǝt Müfǝttiş-

liyi. 
Drujinin, Nikolay İnanoviç: Bakı Şǝhǝr

Dumasının üzvü. 181, 182
Due [Douai]: Fransanın şimalında,

Belçika sǝrhǝdi yaxınlığında kommuna.
281, 321, 336, 337, 375

Duma (yaxud Dövlǝt Duması; Rusiya):
33, 41, 330
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Dunay çayı 433, 453
“Dundalk”: İrlandiyaya mǝxsus gǝmi.

433
Durnov: Rus hǝrbçi. 364
Dvina: Avropada çay. 142
Dzerjanski, Adam İvanoviç: Bakı

nahiyǝ mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 153
Eğe, İlyas Raqib (Nurǝddin oğlu Raqib,

yaxud İlyas Raqib Eğe kimi dǝ tanınmışdır,
1888-1960): Türk zabiti. Bir sıra türkçü
tǝşkilatlarla yaxından ǝmǝkdaşlıq etmiş-
dir. 123

Elet [Ailette]: Fransanın şimalında çay.
155, 167, 169, 205

Elxanlı dövlǝti 260
Eliot, Çarlz [Charles, Eliot] (1862-

1931): Birtaniyalı diplomat. Rusiya, Mǝra-
keş, Türkiyǝ vǝ Amerikada işlǝmişdir.
Britaniyanın Omskdakı ali komissarı tǝyin
edilmişdir. 412

Elmlǝr Akademiyası (Rusiya) 441
Elzas-Lotaringiya (Alsace-Lorraine):

Günümüzdǝ Şimali Fransada tarixi ǝrazi.
1871-ci ildǝ Almaniyaya birlǝşdirilǝn bu
torpaqlar, 1918-ci ildǝ Fransaya qayta-
rılmışdır. II Dünya müharibǝsindǝ yenǝ Al-
maniya tǝrǝfindǝn ǝlǝ keçirilmiş vǝ mü-
haribǝdǝn sonra Fransaya qaytarılmışdır.
95, 96, 154, 300, 357, 374

En [Aigny]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna vǝ eyniadlı  çay. 139, 140, 155,
166, 167, 169, 268, 321, 337 

Ena [Aisne]: Fransada çay, Uaza [Oise]
çayının sol qolu. 155, 156, 157, 190, 205,
320, 375, 376

Engels küçǝsi: bax. Pozenovski küçǝsi. 
Epey [Épehy]: Fransanın şimalında

kommuna. 86
Er [Aire]: Fransanın şimalında çay, Ena

[Aisne] çayının sağ qolu. 156, 205, 320,
321

Ermǝni, ermǝnilǝr 6, 12, 13, 14, 15,

16, 20, 24, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 51, 54,
55, 57, 58, 64, 67, 69, 71, 74, 78, 87, 88,
90, 102, 109, 111, 129, 130, 131, 137,
149, 165, 166, 177, 187, 191, 194, 203,
209, 212, 218, 243, 249, 250, 251, 270,
281, 290, 291, 292, 304, 307, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 346, 358, 359,
360, 365, 378, 379, 381, 392, 393, 397,
398, 423, 440, 441, 444, 445, 458, 459,
461, 462, 463, 467 

Ermǝni dili, ermǝnicǝ 165, 397 
Ermǝni Xalq Partiyası: Ermǝnistanda

1917-1921-ci illǝrdǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn
siyasi partiya. 222

Ermǝni icması (Bakı) 278
Ermǝni insaniyyǝtpǝrvǝr cǝmiyyǝti [Ар-

мянское человеколюбивое общество]:
Bakıdakı ermǝni cǝmiyyǝtlǝrindǝn biri;
valideyn himayǝsindǝn mǝhrum uşaqlar
üçün cǝmiyyǝtin yetimxana vǝ uşaq evlǝri
var idi. 88 

Ermǝni Milli Firqǝsi 365
Ermǝni Milli Komitǝsi 112, 113 
Ermǝni Milli Komitǝsi (Gǝncǝ) 396,

398
Ermǝni Milli Şurası (Ermǝnistan) 14,

165
Ermǝnistan 4, 34, 41, 57, 58, 61, 68,

70, 130, 131, 149, 165, 166, 191, 192,
199, 210, 211, 215, 222, 250, 291, 326,
378, 392, 402, 405, 423, 446, 458, 459,
468 

Ermǝnistan Hökumǝti 57, 131, 199,
392, 393, 402, 423, 446, 458, 459, 468

Ermǝnistanın Gürcüstandakı sǝfiri
131, 149, 445, 458, 468 

Eserlǝr: bax. Sosialist İnqilabçılar Par-
tiyası. 

Essen: Avropada çay. 205
Estlandiya: Estoniyanın bir qisminin ta-

rixi adı. 1721-ci dilǝ Rusiya İmperiyasının
tǝrkibinǝ daxil olmuş, 1796-cı ildǝ Est-
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landiya quberniyası yaradılmış, 1918-ci
dilǝ Rusiya İmperiyasının tǝrkibindǝn çıx-
mışdır. (bax. Estoniya)

Estoniya (yaxud Estlandiya) 4, 142,
143 

Etilaf dövlǝtlǝri: I Dünya mühari-
bǝsinin tǝrǝflǝrindǝn biri olan Antanta
bloku. Bu blokun aparıcı dövlǝtlǝri Böyük
Britaniya, Fransa vǝ Rusiya idi. 13, 77, 132,
142, 158, 167, 195, 195, 229, 246, 247,
277, 278, 289, 297, 300, 306, 332, 348,
373, 385, 388, 401, 407, 410, 424, 441,
446, 449, 456, 467, 470 

Eyer: Fransada yer. 268
Eynulla Miçi oğlu: Gǝncǝ qǝzasının

Dǝllǝr kǝnd sakini. 24
Ezonvil (yaxud Ezonvil-e-Bernovil)

[Aisonville; Aisonville-et-Bernoville]: Fran-
sanın şimalında kommuna. 320 

Əbdülkǝrim paşa (1872-1923): Türki-
yǝnin hǝrbi xadimi. Balkan müharibǝ-
lǝrindǝ vǝ Birinci Dünya müharibǝsindǝ
iştirak etmişdir. 1918-ci ilǝ Türkiyǝnin
Gürcüstandakı siyasi nümayǝndǝsi tǝyin
olunmuşdu. 19

Əbdülov, Əbdül: “Azǝrbaycan” qǝzeti-
nin ǝmǝkdaşı olmuşdur. 217, 222, 236,
240 

Əbdülmǝcid (1823-1861): Osmanlı
sultanı. 1839-1861-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 439 

Əbdülsǝlimzadǝ, Mǝhǝmmǝd Hadi:
bax. Hadi, Mǝhǝmmǝd.

Əbülhǝsǝn: bax. Anaplinski. 
Əbdürrǝhim Xeyri ǝfǝndi (1894-1952):

Osmanlı şahzadǝsi. Sultan II Əbdülhǝmi-
din oğlu idi.  248, 260

Əbiş Əminulla oğlu: Bakıda asayiş
keşikçisi olarak xidmǝt etmişdir. 361

Əcǝm: bax. İranlı. 
Ədǝn: Yǝmǝndǝ, Ədǝn körfǝzi sahilin-

dǝ şǝhǝr. 131

Ədliyyǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 9, 12, 28, 147, 153, 173, 326, 336,
373

Ədliyyǝ naziri (Krım) 293
Ədliyyǝ naziri (Rusiya) 248
Ədliyyǝ Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti). 9, 11, 27, 66, 126, 137, 153,
173, 220, 239, 335, 336, 372

Ədliyyǝ Nazirliyi (Krım) 293
Əfǝndiyev, Əbdülqǝdir bǝy: mühǝndis.

101 
Əfǝndizadǝ, Əbdülqafur: müǝllim. 354
Əfǝndizadǝ, Mustafa: Qafqazın müftü-

sü. 127
Əfqanıstan 34
Əhǝmǝnilǝr İmperiyası 60, 260, 296
Əhmǝd Cavad (1892-1937): Azǝr-

baycanlı şair vǝ ictimai xadim. Azǝrbaycan
Respublikasının Dövlǝt Himninin sözlǝri
Əhmǝd Cavada mǝxsusdur. 214, 342, 350,
378, 386, 393, 417, 418, 426

Əhmǝd Əbdülqadir oğlu: ǝsgǝr. 365
Əhmǝd Fǝrid bǝy: Türk Ocağı cǝmiy-

yǝtinin üzvü. 123
Əhmǝd Xülusi: ǝsgǝr. 365
Əhmǝd İhsan mǝtbǝǝsi: İstanbulda

mǝtbǝǝ. 296, 349
Əhmǝd Mǝhǝmmǝdǝli oğlu: Bakı

sakini. 347
Əhmǝd Nǝsimi bǝy (1876-1958): Tür-

kiyǝnin dövlǝt xadimi. Ticarǝt naziri
(noyabr 1914 – fevral 1917), Xarici İşlǝr
naziri (fevral 1917 – oktyabr 1918)
vǝzifǝlǝrini tutmuşdur. 133

Əhmǝd paşa (yaxud Hacı Əhmǝd
paşa): Ənvǝr vǝ Nuri paşaların atası. 262,
270, 276, 277, 286, 297

Əhmǝd Sabiq: Osmanlı mǝtbuatının
nümayǝndǝsi. 409

Əhmǝdov, Sadiq: Ticarǝt vǝ Sǝnaye
Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 100 

Əhmǝdov, Yusif: Ticarǝt vǝ Sǝnaye
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İttifaqında işlǝmişdir. 106
Əhmǝdoviç, Aleksandr: Krım-tatar hö-

kumǝtindǝ Ədliyyǝ naziri olmuşdur. 293
“Əxbar” qǝzeti (Petrovsk) 112
Əxzi-Əsgǝr İdarǝsi: Hǝrbi qulluğa ça-

ğırış idarǝsi. (Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 1,
259, 275, 312, 334, 335, 353, 370, 430

Əkinçilik vǝ Dövlǝt Əmlakı İdarǝsi
(Bakı) 334, 452

Əl-Cǝzirǝ: Sudanın ǝyalǝti. Çox bǝrǝ-
kǝtli torpaqları olan bir kǝnd tǝsǝrrüfatı
ölkǝsidir. 232, 240 

Əl-Xüms: bax. Xüms.
Əl-mücahid fi-sǝbilillah: “Azǝrbaycan”

qǝzetindǝki imzalardan biri 68
Əlcǝzair (yaxud Cǝzair) 231, 285 
Əlǝkbǝrzadǝ, Hǝbib: “Azǝrbaycan”

qǝzetinin ǝmǝkdaşlarından. 445
Əlǝt 83, 270, 286, 327
Əli bǝy: Bakıda polis müdiri olmuşdur.

146
Əli ibn Əbu Talib (601-661): İslam

xǝlifǝsi, Mǝhǝmmǝd peyğǝmbǝrin ǝmisi
oğlu vǝ kürǝkǝni. 282, 295

Əliağa Mǝhǝmmǝdǝli oğlu: Bakı saki-
ni. 328

Əlibǝyli, Mustafa bǝy: “İşıq” cǝmiyyǝ-
tinin sǝdri. 279 

Əlibǝyov, Bǝylǝr bǝy: hüquqşünas;
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝt İşlǝri
İdarǝsindǝ işlǝmişdir. 2, 12

Əliyev: Ticarǝt, Sǝnaye vǝ Ərzaq Na-
zirliyindǝ xüsusi mǝmur. 101 

Əliyev, Hüseynǝli: Göyçay qǝzasında
dövlǝt ǝrazilǝrinin müfǝttişi olmuşdur. 2

Əliyev, İbad (İbadulla Əliyev, 1879-
1938): Azǝrbaycanlı mühǝndis. Riqa Poli-
texnik İnstitutunda oxumuş, H. Z. Tağıye-
vin mǝdǝnlǝrindǝ mühǝndis işlǝmiş, Bakı
Şǝhǝr İdarǝsinin su işlǝri üzrǝ mütǝxǝssisi,
Şollar su kǝmǝrinin mühǝndisi olmuşdur.
Sovet dövründǝ müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ

işlǝmişdir. Repressiya qurbanı olmuşdur.
162, 181, 329, 331, 332 

Əliyev, Mirzǝağa: bax. Əlizadǝ, Mirzǝ-
ağa. 

Əlizadǝ, Mirzǝağa (1883-1954): Azǝr-
baycanlı aktyor. “Hǝmiyyǝt”, “Nicat” trup-
palarında çıxış etmişdir. 1924-cü ildǝn
etibarǝn Azǝrbaycan Dövlǝt Dram Te-
atrında çalışmış, 1949-cu ildǝ Xalq artisti
adına layiq görülmüşdür. 237, 362, 363 

Əmanǝt Kassası 43
Əmǝk Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 415
Əmǝvilǝr: 661-750-ci illǝrdǝ mövcud

olmuş feodal dövlǝt vǝ bu dövlǝti idarǝ
edǝn hakim sülalǝ. 232

Əmin Ali bǝy: Türk Ocağı cǝmiyyǝtinin
üzvü. 123

Əmir Acı-biy: bax. Acı-biy, Knyaz Əmir.
Əmiraslanov, Nuri: Ordunun ǝrzaq

ehtiyacının yerinǝ yetirilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ
qurulan komitǝnin üzvü olmuşdur. 3

Əmircanov, Əbdülǝli bǝy (1870-1948):
Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi. Tiflis-
dǝ Müǝllimlǝr İnstitutunu bitirmiş, Azǝr-
baycanın bir sıra yerlǝrindǝ müǝllim işlǝ-
mişdir. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Höku-
mǝtindǝ Maliyyǝ naziri, Dövlǝt Nǝzarǝti
naziri vǝzifǝlǝrini tutmuşdur. Cümhuriy-
yǝtin süqutundan sonra Türkiyǝyǝ müha-
cirǝtǝ getmişdir. 27, 43, 66, 68, 101, 147,
256, 270, 286, 307, 419

Əmircanov, Şirǝli bǝy: Şǝki mǝhkǝ-
mǝsindǝ sülh vasitǝçisi olmuşdur. 28 

Əmirov, Hacı Əmir: Bülbülǝ kǝnd
sakini. 169

Əmlak naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti): 3

Əmlak Nazirliyi (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti): 9, 360

Əmlak vǝ Ziraǝt naziri (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 65, 415
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Əndülüs: İberiya yarımadasında VIII-
XV ǝsrlǝrdǝ müsǝlman ǝrǝblǝrin tǝsiri vǝ
nüfuzu altında olan bölgǝlǝrin ümumi adı.
232

Əndülüs Əmǝvi dövlǝti (yaxud Kor-
dova xilafǝti): 929-1031-ci illǝrdǝ müasir
İspaniya vǝ Portuqaliya ǝrazilǝrinin bir
hissǝsindǝ mövcud olmuş islam dövlǝti.
240

Ənis Tǝhsin: Osmanlı mǝtbuatının
nümayǝndǝsi. 409

Ənvǝr paşa (1881-1922): Osmanlı
dövlǝtinin hǝrbi vǝ siyasi xadimi. İttihad
vǝ Tǝrǝqqi cǝmiyyǝtinin liderlǝrindǝn idi.
1914-1918-ci illǝrdǝ Osmanlı dövlǝtinin
Hǝrbi naziri, Baş Qǝrargah rǝisi olmuşdur.
Türk xalqlarını birlǝşdirmǝk uğrunda
mübarizǝ aparmışdır. 74, 77, 128, 133,
200, 230, 252, 266, 270, 276, 277, 283,
286, 288, 289, 297, 339 

“Ənvǝriyyǝ”: Şuşada Azǝrbaycanlıların
yerli özünümüdafiǝ dǝstǝsi. 291, 297

Ənzǝli: İranın şimalında, Xǝzǝr dǝnizi
sahilindǝ liman şǝhǝri. 29, 69, 73, 84, 90,
112, 113, 125, 178, 179, 434 

Ərazi İdarǝsi (Bakı) 171
Ərazi naziri (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 137, 138, 147, 150, 153, 173, 220,
239, 261, 334, 352

Ərazi Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 138, 150, 153, 261, 334, 335,
352, 353

Ərazi vǝ Dövlǝt Əmlakı İdarǝsi (Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti) 220, 239, 353

Ərdahan: Türkiyǝnin şimal-şǝrqindǝ
vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan eyniadlı şǝhǝr. 41, 144, 145, 231

“Ərdahan” (kanoner qayığı) 12, 29, 40,
41, 88

Ərǝb, ǝrǝblǝr 232, 437
Ərǝb dili, ǝrǝbcǝ 438
Ərǝbli, Hüseyn (yaxud Hüseyn Ərǝb-

linski; 1881-1919): Azǝrbaycanın teatr ak-
tyoru vǝ rejissoru. “Nicat”, “Sǝfa”, Hacı-
bǝyli Qardaşları müdiriyyǝti truppalarında
çıxış etmişdir. 237

Ərǝblinski, Hüseyn: bax. Ərǝbli,
Hüseyn.

Ərǝş 430 
Ərǝş qǝza mǝhkǝmǝsi 11
Ərǝş qǝzası (uyezdi): Yelizavetpol

quberniyasının tǝrkibindǝ inzibati vahid.
Daha sonra Ağdaş qǝzası adlanmışdır. 9,
24, 164, 387 

Ərǝş mahalı 71
Ərtoğrul Qazi (? - 1282): Osmanlı

dövlǝtinin banisi olan I Osmanın atası.
232, 240, 437 

Ərzaq İdarǝsi (Bakı): 30, 66, 87, 107,
287, 288, 343, 344, 345, 362

Ərzaq İdarǝsi (Gǝncǝ): 1, 8
Ərzaq Komitǝsi 3, 465
Ərzaq naziri (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti): 8, 66, 82, 87, 121, 220, 261, 288,
425, 434

Ərzaq naziri (Gürcüstan) 257, 258
Ərzaq naziri (İtaliya) 77
Ərzaq naziri (Tersk Sovet Respublikası)

236
Ərzaq naziri (Türkiyǝ) 33
Ərzaq Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 100, 239, 288, 308
Ərzaq Şurası (Tiflis) 258
Ərzincan 29, 36
Ərzurum 29, 36, 231
Əsǝdullayev, Mirzǝ (1875-1936): Azǝr-

baycanlı sahibkar, ictimai-siyasi xadim.
1918-ci ilin dekabrından 1919-cu ilin
martına qǝdǝr Azǝrbaycanın Ticarǝt vǝ
Sǝnaye naziri olmuşdur. 90, 178, 179, 361

Əsfǝndiyar xan (1871-1918): 1910-
1918-ci illǝrdǝ Xivǝ xanı olmuşdur. 315

Əsgǝr Seyid Dadaş oğlu: Gǝncǝ qǝza-
sının Dǝllǝr kǝnd sakini. 24
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Əsgǝran, Əsgǝran qalası:  İndiki Əsgǝ-
ran qǝsǝbǝsi, Azǝrbaycanın Xocalı rayonu
ǝrazisindǝdir. XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ Şuşa
uyezdinin kǝndi idi. 249, 250, 324, 359

Əski mǝdǝn dairǝsi: bax. Köhnǝ
mǝdǝn dairǝsi. 

Əttarlar: Gǝncǝdǝ küçǝ. 257
Əyan Mǝclisi; Əyan Palatası (Avstriya-

Macarıstan): bax. Herrenhaus. 
Əyan Mǝclisi; Əyan Palatası (Prus-

siya): 357
Əzǝm Kǝrbǝlayı Musa qızı: Gǝncǝ

qǝzasının Dǝllǝr kǝnd sakini. 24 
Əzizbǝyov, Mǝşhǝdi (1876-1918):

Azǝrbaycanlı inqilabçı. Rusiya Sosial-
Demokrat Fǝhlǝ Partiyasının üzvü olmuş-
dur. Bakı Şǝhǝr Dumasının üzvü vǝ Bakı
Kommunasının liderlǝrindǝn biri idi. Bakı
Komissarları sırasında güllǝlǝnmişdir. 124

“F.”: qǝzet; bax. “Forverts”.
“F. T.”: qǝzet; bax. “Fossişe zeytunq”.
“F. qazeta”: qǝzet. 412
Faros (ada). 86 
Fars, farslar 437
Fars dili, farsca 438
Fateh Sultan Mǝhmǝd: bax. Mǝhmǝd

II.
Fenikǝ: bax. Finikiya.
“Feodosiya” (gǝmi) 112
“Feodosiya” Xǝzǝr istehlak cǝmiyyǝti

70
Ferdinand I [Ferdinand I, 1861-1948]:

Bolqarıstan çarı. 1908-ci ildǝ Üçüncü Bol-
qar çarlığının ǝsasını qoymuşdur. Bolqa-
rıstanın Birinci Dünya müharibǝsindǝ
mǝğlubiyyǝtindǝn sonra, 3 oktyabr 1918-
ci ildǝ oğlu III Borisin xeyrinǝ taxtdan
çǝkilmişdir. 159, 169, 274, 278

Fertren: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna. 375

Feyn: Fransanın şimal-şǝrqindǝ kom-
muna. 156

Feyzi Hindi (1547-1595): Hindistanda
yetişmiş şair vǝ mütǝfǝkkir. Əsǝrlǝrini fars
dilindǝ yazmışdır. 438

Fǝhlǝ-Kǝndli Şurası (Serbiya) 377
Fǝxri bǝy: Türk Ordusunun Ağdam-

dakı hissǝlǝrinin komandanı. 250
Fǝlǝstin 33, 86, 141, 232, 407, 408
Fǝrat çayı 267
Fǝrzǝlibǝyov, Mustafa bǝy: Şǝki vǝ

Şamaxı mǝhkǝmǝlǝrindǝ işlǝmişdir. 28
Fǝttahov, K. b.: Gǝncǝ hǝbsxanasının

rǝisi olmuşdur. 16
Fǝvvarǝlǝr meydanı: bax. Kolyubakin

meydanı. 
Filankǝs: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki

imzalardan biri; bax. Hacıbǝyli, Üzeyir. 
Filibe: Bolqarıstanın ǝn böyük şǝhǝr-

lǝrindǝn biri, indiki Plovdiv şǝhǝri. 300
Fin, finlǝr 77
Finikiya (Fenikǝ): Aralıq dǝnizinin şǝrq

sahilindǝ tarixi bölgǝ. 232
Finlandiya: (yaxud Finlanda). Şimali

Avropada dövlǝt. 4, 5, 77, 79, 142, 144,
268, 282, 377

Firǝng: bax. Fransız. 
Firsov: Rus inqilabçı. 248
Fiy: Rusiya Federasiyasının tǝrkibindǝ

Dağıstan Respublikasının Axtı rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 319

Flaxas: Fransada yer. 269
Flandriya [Flandre]: Avropada tarixi

bölgǝ. Müasir dövrdǝ ǝsas hissǝsi Belçika-
ya, geri qalanı isǝ Fransa vǝ Niderlanda
mǝxsusdur. 155, 156, 189, 190, 281, 319,
320, 321, 336, 337, 375

Flemenk: bax. Hollandiya.
Flerbe [Fleurbaix]: Fransanın şima-

lında kommuna. 190
Flin: Fransanın şimalında kommuna.

336 
Fonten-an-Dormua [Fontaine-en-Dor-

mois]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ kom-
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muna. 140
Fort-Aleksandrovsk: bax. Aleksan-

drovsk.
Fort-Şevçenko: bax. Aleksandrovsk.
“Forverts” [Vorwärts] (“İrǝli”): Alma-

niya Sosial-Demokrat Partiyasının orqanı
olan qǝzet. Əsası 1876-cı ildǝ qoyulmuş-
dur. Tǝqiblǝrǝ görǝ müxtǝlif dövrlǝrdǝ
Leypsiq, Berlin, Praqa vǝ Parisdǝ nǝşr
edilmişdir. 221, 374, 377, 385, 386

Foss, A. V.: Rusiyanın ictima-isiyasi
xadimi, eser. 424

“Fossişe zeytunq” [Vossische Zeitung]:
1721-1934-cü illǝrdǝ Berlindǝ nǝşr edilǝn
alman qǝzeti. 274, 278, 289

Foş, Ferdinand [Ferdinand Foch, 1851-
1929]: Fransanın hǝrbi xadimi, marşal.
293, 297

Fövqǝladǝ Komissiya (Rusiya): bax.
Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla
Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiyası.

Fövqǝladǝ Tǝhqiqat Komissiyası: Er-
mǝni daşnaklarının azǝrbaycanlıların hǝ-
yatına vǝ ǝmlakına qarşı işlǝdiklǝri cina-
yǝtlǝri tǝhqiq etmǝk mǝqsǝdi ilǝ Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti Hökumǝti tǝrǝfin-
dǝn yaradılmış komissiya. 3, 31, 34

Frakiya: bax. Trakya.
Frankelşteyn, Baron fon: Avstriya-

Macarıstanın Gürcüstandakı nümayǝndǝ
heyǝtinin rǝhbǝri olmuşdur. 28

Frankfurt 86 
“Frankurt qǝzeti”: bax. “Frankfurter

zeytunq”.
“Frankfurter zeytunq” [Frankfurter

Zeitung]: Frankfurtda 1856-cı ildǝn etiba-
rǝn nǝşr edilǝn almanca gündǝlik qǝzet.
1943-cü ildǝ bağlanmışdır. 77, 356, 368 

Fransa 49, 95, 96, 132, 140, 149, 150,
154, 206, 238, 268, 269, 272, 281, 293,
294, 332, 337, 338, 348, 355, 364, 401,
410, 411, 433, 453, 454, 467, 468

Fransa donanması 240 
Fransa Hökumǝti 238
Fransa inqilabı: bax. Böyük Fransa

inqilabı. 
Fransanın Rusiyadakı general-konsulu

95
Fransız, fransızlar 77, 86, 139, 140,

154, 155, 156, 157, 190, 205, 268, 269,
272, 285, 300, 321, 349, 355, 363, 375,
407, 410, 433, 434, 448 

Fransız dili; fransızca 366, 448 
Fransisk I [François Ier; 1494-1547]:

Fransa kralı; 1515-1547-ci illǝrdǝ haki-
miyyǝtdǝ olmuşdur. 285, 296

Fransua: bax. Fransisk I.
Friç, fon [von Fritsch]: Alman ordusu

generalı. 190
Fridrix Karl fon Hessen [Friedrich Karl

von Hessen, 1868-1940]: Böyük Hessen
hersoqluğunun şahzadǝsi. 9 oktyabr – 12
dekabr 1918-ci ildǝ Finlandiya kralı
olmuşdur. 282, 295

Fridrix Vilhelm [Friedrich Wilhelm;
1882-1951]: Almaniya vǝ Prussiyanın
vǝliǝhd şahzadǝsi; Almaniya imperatoru II
Vilhelmin oğlu. Birinci Dünya müharibǝ-
sindǝ ǝvvǝlcǝ Beşinci ordunun komandiri,
sonra Kronprins Vilhelm Orduları Qrupu-
nun baş komandanı olmuşdur. 41, 96

Fromel [Fromelles]: Fransanın şima-
lında kommuna. 190

“Füyuzuat” jurnalı 302, 315
Füzuli, Mǝhǝmmǝd (1494-1556): mǝş-

hur Azǝrbaycan şairi. Türkdilli klassik
poeziyanın ǝn böyük şairi kimi qǝbul edilir.
438, 439

Gegeçkori, Yevgeni Petroviç (1881-
1954): Gürcüstanın dövlǝt xadimi. Men-
şevik. Hüquq tǝhsili almışdır. Zaqafqaziya
Komissarlığının sǝdri seçilmişdi. Gürcüs-
tan müstǝqilliyini elan etdikdǝn sonra
Xarici İşlǝr naziri, 1921-ci ildǝ isǝ Ədliyyǝ
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naziri olmuşdur. Gürcüstanın sovetlǝşmǝ-
sinin ardından mühacirǝt etmişdir. 36, 210

Georgi; Müqǝddǝs Georgi 257
Getman 424, 426
Gǝdǝbǝy 2
Gǝlibolu 253, 296
Gǝncǝ (şǝhǝr) 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 32,
38, 52, 59, 64, 65, 66, 67, 71, 88, 119, 127,
163, 184, 199, 209, 239, 255, 256, 257,
261, 271, 276, 288, 294, 308, 313, 314,
318, 323, 334, 383, 387, 391, 396, 397,
398, 415, 425, 440, 444

Gǝncǝ Aksiz İdarǝsi: bax. Aksiz İdarǝsi
(Gǝncǝ).

Gǝncǝ ali-ibtidai mǝktǝbi 102
Gǝncǝ Darülmüǝllimini: bax. Gǝncǝ

Müǝllimlǝr Seminariyası.
Gǝncǝ Ərzaq İdarǝsi: bax. Ərzaq İda-

rǝsi (Gǝncǝ).
Gǝncǝ gimnaziyası 1
Gǝncǝ Hǝrbi mǝktǝbi (Gǝncǝ Hǝrbiyyǝ

mǝktǝbi; Gǝncǝ Kiçik zabitlǝr mǝktǝbi;
Gǝncǝ Podpraporşiklǝr mǝktǝbi): Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti dövründǝ milli hǝrbi
kadrlar hazırlayan mǝktǝb. 1918-ci ilin
iyun ayında Gǝncǝdǝ fǝaliyyǝtǝ başlamış,
hǝmin ilin oktyabr ayında ilk mǝzunlarını
vermişdir. 1918-ci ilin dekabrında Gǝncǝ
Podpraporşiklǝr mǝktǝbinin bazasında
Gǝncǝ Praporşiklǝr mǝktǝbi yaradılmışdır.
161, 391 

Gǝncǝ Hǝrbiyyǝ mǝktǝbi: bax. Gǝncǝ
Hǝrbi mǝktǝbi. 

Gǝncǝ xanı 349
Gǝncǝ xanlığı 35, 37, 38
Gǝncǝ Kiçik zabitlǝr mǝktǝbi: bax.

Gǝncǝ Hǝrbi mǝktǝbi.
Gǝncǝ komendantı 16
Gǝncǝ qǝzası 24, 31, 101, 257
Gǝncǝ qǝza mǝhkǝmǝsi 11, 12
Gǝncǝ quberniyası: 1, 2, 13, 31, 32,

101, 102, 119, 137, 163, 383, 398, 430
Gǝncǝ Mixaylov sǝnǝt mǝktǝbi 102 
Gǝncǝ Müǝllimlǝr Seminariyası 16,

102
Gǝncǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsi 11, 27, 28,

335
Gǝncǝ oğlanlar gimnaziyası 12, 47,

387
Gǝncǝ Podpraporşiklǝr mǝktǝbi: bax.

Gǝncǝ Hǝrbi mǝktǝbi. 
Gǝncǝ Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi 3, 261,

383
Gǝncǝ şǝhǝr mǝhkǝmǝsi 11
Gǝncǝ Tǝxliyyǝ Komissiyası: Ordunun

ehtiyacları üçün bǝzi binaların müsadirǝ
edilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ tǝşkil edilǝn komis-
siya. 3

Gǝncǝ valisi 388 
Gilan 177 
Gindes, Yevsey Yakovleviç (1872-

1954): hǝkim vǝ ictimai xadim; Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝtinin Sǝhiyyǝ naziri. Kiyev-
dǝ anadan olmuş, Müqǝddǝs Vladimir
Universitetini (Kiyev) bitirmiş vǝ hǝkim
kimi işlǝmǝyǝ başlamışdır. 1905-ci ildǝ
Bakıya köçmüş, Qara şǝhǝr xǝstǝxanasın-
da, Ümumrusiya vǝrǝm ǝleyhinǝ müba-
rizǝ cǝmiyyǝtinin Bakı şöbǝsindǝ işlǝmiş,
Bakı Pediatrlar cǝmiyyǝtini qurmuş vǝ
cǝmiyyǝtǝ rǝhbǝrlik etmişdir. 1918-ci ildǝ
Bakıda uşaq xǝstǝxanasını tǝsis etmişdir.
Cümhuriyyǝt dövründǝ (26 dekabr 1918
– 14 mart 1919) Sǝhiyyǝ naziri olmuşdur.
Bakı Dövlǝt Universitetindǝ dǝrs demişdir.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra da pe-
diatr kimi fǝaliyyǝtini davam etdirmiş,
eyni zamanda valideyn himayǝsindǝn
mǝhrum uşaqlar üçün uşaq evlǝri vǝ
düşǝrgǝlǝr açmışdır. Bakıda vǝfat etmişdir.
87, 88 

Givatsxuri: Gürcüstanın Raçinski qǝza-
sında kǝnd. 91
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Goranboy: bax. Goranboy-Əhmǝdli. 
Goranboy-Əhmǝdli: indiki Goranboy

rayonu. 31
Gorus 212, 249, 258
Gökalp, Ziya (1876-1924): Türk sosi-

oloqu, şairi vǝ siyasǝtçisi. Türkiyǝdǝ mil-
liyyǝtçiliyin ǝn böyük ideoloqu olaraq
qǝbul edilir. 123, 350

Gömrük İdarǝsi (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti): bax. Mǝrkǝzi Gömrük İdarǝsi
(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti).

Gömrük naziri 69 
Gövhǝrağa mǝscidi: Şuşada mǝscid.

359
Göyçay: 2, 31, 47, 67, 68, 138, 336,

399
Göyçay ali-ibtidai mǝktǝbi 354
Göyçay qǝza mǝhkǝmǝsi 11, 12
Göyçay qǝzası (uyezdi): 2, 452
Göyçǝ gölü 24, 71, 79
Gözǝlzadǝ Ağahüseyn: Qırmızı Aypara

cǝmiyyǝtinin üzvü. 225
Gülablı: Qarabağda kǝnd. 305
Gülablı Heydǝr: bax. Heydǝr. 
Gülxandyan (yaxud Gülxǝndanyan)

Ermǝni Milli Komitǝsinin üzvü. 112, 396
Gülxanǝ xǝtti-hümayunu (yaxud Gül-

xanǝ fǝrmanı): Türkiyǝdǝ, Sultan Əbdül-
mǝcid dövründǝ, 3 noyabr 1839-cu ildǝ
elan edilǝn fǝrman. Qǝrbyönlü inkişafın
ilk ciddi addımı kimi qǝbul edilir. 439

Gülnaz: Üzeyir Hacıbǝyovun “O olma-
sın, bu olsun” operettasında obraz. 110

Gümrü: bax. Aleksandropol.
Gürcü, gürcülǝr 31, 69, 91, 107, 109,

111, 126, 129, 147, 148, 162, 210, 214,
257, 260, 291, 322, 361, 381, 392, 393,
423, 441, 458, 459 

Gürcü dili, gürcücǝ 147, 152, 210
Gürcü icması (Bakı) 257
Gürcü Milli Şurası (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti döv-

ründǝ Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrǝn milli
şuralardan biri. 1918-ci ilin aprelindǝ
gürcü icması tǝrǝfindǝn yaradılmışdı.
Sǝdri Konstantin Mikeladze idi. (Gürcüs-
tanın istiqlaliyyǝtini elan edǝn Gürcüstan
Milli Şurası ilǝ qarışdırılmamalıdır.) 423,
426

Gürcüstan 4, 19, 24, 28, 31, 33, 38, 41,
69, 91, 93, 122, 126, 143, 147, 149, 151,
152, 160, 162, 170, 191, 192, 197, 198,
210, 211, 214, 222, 255, 257, 258, 260,
271, 350, 365, 378, 381, 392, 423, 424,
434, 441, 443, 449, 468, 470 

Gürcüstan Dǝmiryolu İdarǝsi 271
Gürcüstan Hökumǝti 19, 28, 33, 82,

92, 93, 127, 148, 160, 162, 199, 209, 210,
222, 257, 378, 392, 393, 423, 424, 434,
441, 445, 446, 458, 459, 468 

Gürcüstan Milli Şurası: 20 noyabr
1917-ci ildǝ Gürcüstanın I Milli Qurul-
tayında yaradılan partiyalar arası siyasi
qurum. Şurada çoxluq menşeviklǝrdǝ idi.
26 may 1918-ci ildǝ Gürcüstanın istiqla-
liyyǝtini elan etdi vǝ Gürcüstan Parlamen-
tinin funksiyasını yerinǝ yetirmǝyǝ baş-
ladı. (Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrǝn Gürcü Milli
Şurası ilǝ qarışdırılmamalıdır.) 147, 152

Gürcüstan Parlamenti 381, 382 
Gürcüstan Teleqraf Agentliyi 122, 139,

154, 166, 169, 319, 336, 348
Gürcüstanın Azǝrbaycandakı nüma-

yǝndǝ heyǝti (heyǝti-mürǝxxǝsǝsi) 69,
256, 257

Gürcüstanın Azǝrbaycandakı sǝfiri 24,
71, 160, 257

Gürcüvan: İndiki Ağsu rayonunun Xan-
bulaq kǝndi. 6

Güzdǝk kǝndi: 74
H. Hamid: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki

imzalardan biri. 52
H. Hǝnǝfi: bax. Zeynallı, Hǝnǝfi. 
H. R.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-
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lardan biri, bax. Mǝhǝmmǝdbǝyli, Hüseyn
Rza.

Haaqa [Den Haag]: Niderlandda şǝhǝr.
Bir sıra böyük beynǝlxalq tǝşkilatlar bu
şǝhǝrdǝ yerlǝşir. 158, 376, 389, 411, 433

Haaqa Konfransı 389 
Hacı Davud: XVIII ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ

Sǝfǝvi hakimiyyǝtinǝ qarşı üsyanın rǝh-
bǝrlǝrindǝn. Bax. Davud. 

“Hacı Qara”: Mirzǝ Fǝtǝli Axundovun
komediyası. 399

“Hacı Qǝmbǝr”: Nǝcǝf bǝy Vǝzirovun
komediyası. 399

Hacı-Tǝrxan: İndiki Rusiya Federasiya-
sının Hǝştǝrxan (Astraxan) şǝhǝri. “Azǝr-
baycan” qǝzetinin müxtǝlif nömrǝlǝrindǝ
“Hacı-Turxan”, “Hacı-Tǝrxan” kimi adlarla
getmişdir. 52, 71, 72, 84, 91, 108, 124,
125, 159, 213, 273, 403, 467 

Hacı-Turxan: bax. Hacı-Tǝrxan. 
Hacıbǝyli, Ceyhun bǝy (yaxud C.

Dağıstani; 1891-1962): Azǝrbaycanlı
filoloq, tarixçi, jurnalist vǝ ictimai xadim.
Peterburq vǝ Sorbonna universitetlǝrindǝ
tǝhsil almışdır. “Azǝrbaycan” qǝzetinin
redaktorlarından olmuşdur. Qǝzetdǝki
yazılarını “C. Dağıstani” imzası ilǝ nǝşr
etdirmişdir. Üzeyir Hacıbǝylinin kiçik
qardaşıdır. 50, 60, 114, 132, 149, 169, 185,
205, 221, 239, 259, 276, 294, 314, 324,
331, 332, 348, 357, 385, 403, 425, 448,
456, 469 

Hacıbǝyli, Üzeyir (1885-1948): Azǝr-
baycanlı bǝstǝkar, musiqişünas, publisist,
pedaqoq vǝ ictimai xadim. Azǝrbaycanın
müasir peşǝkar musiqi sǝnǝtinin vǝ milli
operanın banisi. Dövrünün bir sıra qǝzet
vǝ jurnallarında, o cümlǝdǝn “Azǝrbay-
can” qǝzetindǝ mǝqalǝ, felyeton, hekayǝ
vǝ miniatürlǝrlǝ çıxış etmişdir. “Azǝrbay-
can” qǝzetinin redaktorlarından biri ol-
muşdur. Sovet dövründǝ Azǝrbaycan Bǝs-

tǝkarlar İttifaqının sǝdri, Azǝrbaycan Döv-
lǝt Konservatoriyasının rektoru, Azǝrbay-
can Elmlǝr Akademiyasının hǝqiqi üzvü
olmuşdur. Azǝrbaycan SSR-in vǝ Azǝrbay-
can Respublikasının Dövlǝt himnlǝrinin
musiqisinin müǝllifidir. 55, 63, 81, 89, 346,
420, 426

Hacıbǝyli, Zülfüqar (1884-1950): Azǝr-
baycanlı bǝstǝkar. Üzeyir Hacıbǝylinin
böyük qardaşıdır. 179, 311

Hacıbǝyov Bǝradǝrlǝri truppası: bax.
Hacıbǝyov Qardaşları müdiriyyǝti.

Hacıbǝyov Qardaşları müdiriyyǝti:
Zülfüqar vǝ Üzeyir Hacıbǝyli qardaşları
tǝrǝfindǝn Bakıda qurulan opera vǝ ope-
retta artstlǝri truppası. 54, 63, 81, 88, 89,
236, 237, 316, 444

Hacıkǝnd 214
Hacıqabul 83, 239, 276, 294, 314, 395,

397
Hacıqasımov, Yusif bǝy: Zaqafqaziya

Seyminin kargüzarı olmuşdur. 430
Hacınski, İsa bǝy (1860-1919): Azǝr-

baycanın ǝn böyük neft sǝnayeçi vǝ
xeyriyyǝçilǝrindǝn biri. 72, 79

Hacınski, Mǝhǝmmǝdhǝsǝn (1875-
1931): Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Peter-
burq Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir.
Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl Bakının abadlaş-
dırılmasında xidmǝtlǝri olmuşdur. Za-
qafqaziya Seyminin üzvü idi. Zaqafqaziya
Demokratik Federativ Respublikasında
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri vǝzifǝsini tut-
muşdur. Azǝrbaycan Milli Şurasının üzvü
idi. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝ-
tindǝ Xarici İşlǝr naziri, Dövlǝt Nǝzarǝti
naziri, Maliyyǝ naziri, Daxili İşlǝr naziri,
Ticarǝt, Sǝnaye vǝ Ərzaq naziri kimi vǝzifǝ-
lǝrdǝ işlǝmişdir. Cümhuriyyǝtin süqutun-
dan sonra repressiyaya mǝruz qalmışdır.
103, 147, 227, 245, 420

Hacıyev, Xaspolad bǝy (d. 1900):
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Şuşada doğulmuşdur. İrǝvanda gimnaziya
bitirmiş, Rusiyada ali tǝhsilini tamamlaya
bilmǝmişdir. Müxtǝlif yerlǝrdǝ meşǝbǝyi
müavini olmuşdur. Azǝrbaycan Parlamen-
tinin qǝrarı ilǝ tǝhsil almaq üçün xaricǝ
göndǝrilǝn tǝlǝbǝlǝr arasında idi. 138

Hacıyev, İ.: Ərazi naziri vǝzifǝsini
müvǝqqǝti icra etmişdir. 138

Hadi, Mǝhǝmmǝd (Əbdülsǝlimzadǝ;
1879-1920): Azǝrbaycanlı şair vǝ jurnalist.
8, 87, 141, 177, 264, 302, 315

Hadizadǝ, Molla Əbdürrǝhim: Bakı
sakini. 82

Hadrut 47 
Halim Sabit bǝy (1883-1946): Tatar

ǝsilli türk ziyalısı. Kazanda doğulmuşdur.
1901-ci ildǝ tǝhsil mǝqsǝdi ilǝ İstanbula
getmişdir. Daha sonra İstanbulda müxtǝlif
dǝrǝcǝli tǝhsil ocaqlarında dǝrs demişdir.
1919-1939-cu illǝrdǝ ticarǝtlǝ mǝşğul
olmuş, bir çox Avropa ölkǝsini gǝzmişdir.
II Dünya müharibǝsi başladıqdan sonra
Türkiyǝyǝ qayıdaraq “İslam Ensiklope-
diyası”nın nǝşr bürosunda vǝ Din İşlǝri
Qurumunda işlǝmişdir. Ziya Gökalp,
Əhmǝd Ağaoğlu kimi türkçülǝrlǝ yaxın
dostluq ǝlaqǝlǝri var idi. 123 

Hamazasp: bax. Srvandzyan, Hama-
zasp. 

Hambal; hammal: Üzeyir Hacıbǝ-
yovun “O olmasın, bu olsun” operet-
tasında obraz. 111

Hamburq 229, 433
Handzeym [Handzame]: Belçikanın

şimal-qǝrbindǝ kommuna. 156, 189, 320
Hannibal (e. ǝ. 247-181): Karfagen

sǝrkǝrdǝsi. 284
Hannover [Hannover]: Prussiyanın

ǝyalǝti. Hannover alayları (Hannover
polkları) Prussiya ordusunun 10-cu kor-
pusunu meydana gǝtirirdi. 205

Harpriş [Harprich]: Fransanın şimal-

şǝrqindǝ kommuna. 375
Hautem [Houtem]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ qǝsǝbǝ. 156
Hauz, Edvard [Edward House, 1858-

1938]: Amerika siyasi xadimi vǝ diplomatı.
Hǝrbçi olmasa da “polkovnik Hauz” kimi
tanınmışdır. Amerika prezidenti Vilson,
Hauzun tǝsiri altında qalmışdır. 453

“Havas”: Fransız xǝbǝr agentliyi. 1835-
ci ildǝ tǝsis edilmişdir. Frans-press
agentliyi [Agence France-Presse] daha
sonra “Havas”ın bazasında yaradılmışdır.
195, 268

“Hayrenik”: İstanbulda ermǝni dilindǝ
nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet: 57, 191

Helen 231
Helsinki: Finlandiyanın paytaxtı vǝ ǝn

böyük şǝhǝri. Finlandiya 1809-1917-ci
illǝrdǝ Rusiya İmperiyasının tǝrkibindǝ
olmuşdur. Rus dilindǝ Helsinki şǝhǝrinin
adı 1926-cı ilǝ qǝdǝr Helsinqfors kimi
işlǝnmişdir. 165, 213

Helsinqfors: bax. Helsinki. 
Herrenhaus [Herrenhaus]: Avstriya-

Macarıstan Parlamentinin (Reyxsrat)
yuxarı palatası olan Əyan palatası. 167,
168, 170

Hersoq Albrext: bax. Albrext fon
Vürtemberq.

Hertlinq, Georq fon [Georg von
Hertling; 1843-1919]: Almaniyanın dövlǝt
xadimi. 1 noyabr 1917 – 3 oktyabr 1918
tarixlǝri arasında Almaniyanın Baş Naziri
(Reyxskansler) olmuşdur. 168, 408

Hessen, Fridrix Karl: bax. Fridrix Karl
fon Hessen. 

Heybǝli (ada): 300
Heydǝr; Gülablı Heydǝr: Şuşa sakini.

305
Heydǝr Abbasǝli oğlu: Bakıda oğurluq

üstündǝ tutulmuşdur. 361
Heydǝrov, İbrahim bǝy: Dağlılar Res-
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publikasının Daxili İşlǝr naziri. 290, 380
Hǝcm: Şimali Qafqazda kǝnd. 382. 
Hǝlǝb: İndiki Suriya Ərǝb Respubli-

kasının şimal-qǝrbindǝ şǝhǝr, ölkǝnin ǝn
böyük vǝ qǝdim şǝhǝrlǝrindǝn biri. 131

Hǝmdullah Sübhi (Soyadı qanunundan
sonra “Tanrıövǝr” soyadını qǝbul etmiş-
dir; 1885-1966): Türk yazıçısı vǝ siyasi
xadimi. Osmanlı Mǝclisi-Mǝbusanının vǝ
Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin üzvü,
Maarfi naziri vǝ sǝfir olmuşdur. 123

Hǝmid bǝy: Osmanlı Bankının İdarǝ
heyǝti üzvü. 344

Hǝmidiyyǝ: Bakıda bina. 397 
Hǝmkarlar İttifaqları Şurası (Azǝrbay-

can Cümhuriyyǝti) 422, 443 
Hǝrbi Donanma naziri: bax. Bǝhriyyǝ

naziri.
Hǝrbi Donanma Nazirliyi: bax. Bǝh-

riyyǝ Nazirliyi. 
Hǝrbi İşlǝr Dairǝsi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti): 3.
Hǝrbi İşlǝr Dairǝsi (Gǝncǝ quberniyası)

102
Hǝrbi İşlǝr müvǝkkili (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 147
Hǝrbi qulluğa çağırış idarǝsi: bax. Əxzi-

Əsgǝr İdarǝsi. 
Hǝrbi Lǝvazimat İdarǝsi (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 288
Hǝrbi nazir (Avstriya) 273
Hǝrbi nazir (Ermǝnistan) 149, 392
Hǝrbi nazir (Gürcüstan) 392
Hǝrbi nazir (İngiltǝrǝ) 263
Hǝrbi nazir (Krım) 293
Hǝrbi nazir (Türkiyǝ) 133, 402 
Hǝrbi Nazirlik (Avstriya) 273
Hǝrbi Nazirlik (yaxud Hǝrbiyyǝ Nazir-

liyi) (Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 220, 239,
265, 380

Hǝrbi Nazirlik (Prussiya) 154
Hǝrbi Sǝnaye Komissarı (Rusiya) 330

Hǝrbi-ümumi: bax. Birinci Dünya
müharibǝsi. 

Hǝrbiyyǝ vǝ Bǝhriyyǝ naziri: bax.
Müdafiǝ vǝ Donanma naziri. 

Hǝrǝmeyn: Mǝkkǝ vǝ Mǝdinǝ şǝhǝr-
lǝri. 285, 296 

Hǝsǝn Bǝsri bǝy: Şuşa şǝhǝrinin
komendantı. 250, 251, 290, 297

Hǝsǝn Fǝrid (Soyadı qanunundan
sonra “Cansevǝr” soyadını qǝbul etmişdir;
1891-1969): Türk yazıçısı vǝ hǝkimi. Türk
Ocaqlarının qurucularından olmuşdur.
123

Hǝsǝnqulu bǝy: Üzeyir Hacıbǝyovun
“O olmasın, bu olsun” operettasında
obraz; “millǝtpǝrǝst”. 111, 116

Hǝştǝrxan: bax. Hacı-Tǝrxan.
“Hǝyat” qǝzeti (Azǝrbaycan) 302, 315
Hǝzi Aslanov küçǝsi (Bakı): bax. Karan-

tinni küçǝsi. 
Hicaz 85, 150
Hilali-Əhmǝr: bax. Qırmızı Aypara

cǝmiyyǝti. 
Himalay dağları 285, 437
Hindenburq, Paul fon (Paul von Hin-

denburg, 1847-1934): Almaniyanın hǝrbi
vǝ siyasi xadimi, Birinci Dünya mühari-
bǝsinin ǝn mǝşhur sǝrkǝrdǝlǝrindǝn biri.
1925-1934-cü illǝrdǝ Almaniya prezidenti
olmuşdur. 159, 263, 264

Hindenburq xǝtti [Hindenburg Line]:
Fransanın şimal-şǝrqindǝ müdafiǝ isteh-
kamları xǝtti. 150

Hindistan 58, 85, 166, 231, 260, 285,
338, 424, 455 

Hindistan İşlǝri naziri (İngiltǝrǝ) 58
Hindli; hindu 58, 166, 232, 338, 349
Hindu: bax. Hindli.
Hinduizm 349
Hints, Paul fon [Paul von Hintze, 1864-

1941]: Almaniyanın dövlǝt xadimi vǝ
diplomatı. İyul-oktyabr 1918-ci ildǝ Alma-
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niyanın Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 144,
159

Hnçak Partiyası: bax. Sosial-Demokrat
Hnçak Partiyası. 

Holland, hollandlar 433
Hollandiya 337, 433
Hollandiya Hökumǝti 389, 433
Holşteyn [Holstein]: Almaniyada tarixi

vilayǝt. 337, 348
Homer 260
Hot-Deyl [Haute-Deûle]: Fransanın

şimalında de-la-Deyl [de-la-Deûle] kana-
lının yuxarı hissǝsi. 320

Hökumǝt İşlǝri İdarǝsi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti): 2, 9, 138, 379

Hökumǝt İşlǝri İdarǝsi Müdiri (Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti) 65, 379

Hökumǝt katibi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 2

Hökumǝt Müfǝttişi; Hökumǝt Kon-
troloru; Hökumǝt Kontrolu: bax. Dövlǝt
Müfǝttişi. 

Hökumǝt Müfǝttişliyi: bax. Dövlǝt
Müfǝttişliyi. 

Hökumǝt teatrı (Azǝrbaycan) 287,
311, 331, 444

Hun, hunlar 60
Husarek, Maks fon Heynleyn [Max

Hussarek von Heinlein; 1865-1935]:
Avstriya-Macarıstanın dövlǝt xadimi. 25
iyul – 27 oktyabr 1918 tarixlǝri arasında
Baş Nazir olmuşdur. 209

Hutulst [Houthulst]: Belçikanın Qǝrbi
Flandriya bölgǝsindǝ qǝsǝbǝ. 155

Hüseyn: İmam, Mǝhǝmmǝd Peyğǝm-
bǝrin nǝvǝsi, hǝzrǝti-Əlinin oğlu. 96, 184,
185

Hüseyn: Sǝfǝvi şahı. Bax. Sultan
Hüseyn. 

Hüseynov: 189, 221, 225
Hüseynov, Əli: Bakıda vǝ Qazaxda

müǝllim olmuşdur. 452

Hüseynov, Mǝhǝmmǝd: Şǝki vǝ Ağdaş
qǝzalarında tǝhsil sahǝsindǝ işlǝmişdir.
387

Hüseynov, Rza: bax. Darablı, Rza.
Hüseynzadǝ, Ağa Süleyman Mǝ-

hǝmmǝdbağır oğlu: Bakı sakini. 207
Hüseynzadǝ, Əlǝkbǝr (1887-1967):

teatr vǝ kino aktyoru. Azǝrbaycan SSR
Əmǝkdar artisti idi. 63, 81, 89, 111, 116,
237

Hüseynzadǝ, Əlǝkbǝr Mǝhǝmmǝd-
bağır oğlu: Bakı tacirlǝrindǝn. 207

Hüseynzadǝ, Əli bǝy (1864-1940):
Azǝrbaycanın vǝ Türkiyǝnin görkǝmli icti-
mai xadimi, eyni zamanda hǝkim, publisist
vǝ pedaqoq. 48, 123

Hüseynzadǝ, Xǝlil: teatr aktyoru. 89,
237

Hüseynzadǝ, Mǝhǝmmǝd: Qazaxda
müǝllim olmuşdur. 452

Xaçaturov 87 
Xaçbulaq döyüşü 67
Xaçın çayı 359
Xaçmaz 126, 200, 202, 442, 464
Xalidǝ Ədib (Soyadı qanunundan

sonra “Adıvar” soyadını qǝbul etmişdir;
1884-1964): Türk yazıçısı vǝ siyasi xadimi.
Türk Qurtuluş Savaşında iştirak etmiş,
Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin üzvü
olmuşdur. 418

Xalq Komissarları Soveti (Rusiya): bax.
Sovet Hökumǝti (Rusiya).

Xalq Tǝsǝrrüfatı Şurası 70, 118
Xalqçı Sosialistlǝr Partiyası (yaxud

Xalqçı-Sosialist Əmǝk Partiyası): Rusiyada
1905-1918-ci illǝrdǝ mövcud olmuş siyasi
partiya. 241

Xanabad: Qarabağda kǝnd. 359
Xanbulaq: Ağsu rayonunun kǝndi. Bax.

Gürcüvan. 
Xançı Qulam oğlu: Bakı sakini. 344
Xanxoyski, Əmir xan: bax. Xoyski, Əmir
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xan. 
Xanxoyski, Fǝtǝli xan: bax. Xoyski,

Fǝtǝli xan. 
Xankǝndi 292 
Xanmǝhǝmmǝdqala: İndiki Mǝm-

mǝdqala kǝndi. Rusiya Federasiyasının
tǝrkibindǝ, Dağıstan Respublikasının
Dǝrbǝnd rayonundadır. 319

Xarǝzm 315
Xarici İşlǝr naziri (Almaniya) 208, 221,

322, 380 
Xarici İşlǝr naziri (Avstriya-Maca-

rıstan) 167, 170
Xarici İşlǝr naziri (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti): 3, 9, 103, 147, 160, 239, 326
Xarici İşlǝr naziri (Ermǝnistan) 191
Xarici İşlǝr naziri (Fransa) 373
Xarici İşlǝr naziri (Gürcüstan) 19, 28,

92, 392, 393, 445
Xarici İşlǝr naziri (Hollandiya) 433
Xarici İşlǝr naziri (Rusiya) 380 
Xarici İşlǝr naziri (Türkiyǝ) 128, 133,

322, 452
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Almaniya) 380
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 70, 147
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Gürcüstan) 210,

227 
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Türkiyǝ) 322
Xarkov 310, 365, 368, 380
“Xarkovskaya jizn” (qǝzet) 212
Xasmǝmmǝdov, Əlǝkbǝr bǝy: Azǝr-

baycanın ictimai-siyasi xadimi. “Difai”
partiyasının, Gǝncǝ Müsǝlman Xeyriyyǝ
Cǝmiyyǝtinin, Gǝncǝ Milli Komitǝsinin
üzvü olmuşdur. Fövqǝladǝ Tǝhqiqat Ko-
missiyasının sǝdri tǝyin edilmişdir. 31

Xasmǝmmǝdov, Xǝlil bǝy (1873-1947):
Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Moskva Uni-
versitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir.
Rusiya Dövlǝt Dumasının, Azǝrbaycan
Milli Şurasının üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti Hökumǝtindǝ portfelsiz
nazir, Ədliyyǝ naziri, Daxili İşlǝr naziri kimi
vǝzifǝlǝr tutmuşdur. Azǝrbaycanın Türki-
yǝdǝ sǝfiri tǝyin edilmiş, Cümhuriyyǝtin
süqutundan sonra Azǝrbaycana qayıt-
mamışdır. Siyasi fǝaliyyǝtini mühacirǝtdǝ
dǝ davam etdirmişdir. 147, 288

Xenklis: Belçikanın Maarif naziri. 408
Xǝlǝfzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əli: Şǝkidǝ

müǝllim olmuşdur. 103
Xǝlfǝli: Şuşanın kǝndi. 250, 292
Xǝlifǝ, İslam xǝlifǝsi: 128, 133, 193,

200, 206
Xǝlil İbrahim: bax. İbrahimov, Xǝlil. 
Xǝlil paşa: Xǝlil Qut (1882-1957). Os-

manlı İmperiyasının hǝrbi xadimi. İttihad
vǝ Tǝrǝqqi cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur.
Ənvǝr paşanın ǝmisi (Ənvǝr paşadan 1 yaş
kiçik idi), eyni zamanda Hǝrbi Akade-
miyada Mustafa Kamalın (Atatürk) sinif
yoldaşı olmuşdur. Birinci Dünya mühari-
bǝsindǝ İraq cǝbhǝsindǝ böyük müvǝf-
fǝqiyyǝt qazanmış, Qafqaz İslam Ordusu
ilǝ birgǝ Bakıya daxil olmuş, Türk Qurtuluş
Savaşında iştirak etmişdir. 7, 13, 28, 57,
131, 214, 277, 297, 402, 405, 459 

“Xǝliliyyǝ”: Şuşada Azǝrbaycanlıların
yerli özünümüdafiǝ dǝstǝsi. 291, 297

Xǝzǝr dǝnizi 13, 38, 41, 56, 71, 79,
249, 367

Xǝzǝr donanması (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 41

Xǝzǝr donanması (Rusiya) 30, 40
Xǝzǝr donanması (SSRİ) 41
Xǝzinǝ Palatası (Bakı) 183, 209, 271,

271, 372
Xǝzinǝ Palatası (Gǝncǝ) 286
Xǝzinǝ Palatası müdiri (Bakı) 183
Xıllı: Neftçalanın qǝsǝbǝsi. 459 
Xırdalan 74 
Xidiv; Xidivi-Misir: bax. Misir valisi. 
Xilafǝt 25
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Xita: bax. Çin.
Xitalı, xitalılar: bax. Çinli, çinlilǝr.
Xivǝ 34
Xivǝ xanı 309, 315
Xivǝ xanlığı 315
Xocayev, İ. N.: Gǝncǝnin ermǝni

sakinlǝrindǝn. 12
Xoramord: Qarabağda kǝnd. 359
Xoştariya: Bakıya rǝsmi sǝfǝrǝ gǝlǝn

Gürcüstan heyǝtindǝ yer almışdır. 126
Xoyski, Əmir xan (1888-1954): Azǝr-

baycanın ictimai-siyasi xadimi, milli istiqlal
hǝrǝkatının iştirakçısı. Bakı qubernatoru-
nun müavini, elǝcǝ dǝ bir sıra yerlǝrdǝ
qǝza rǝisi olmuşdur. 200, 202, 206, 219

Xoyski, Fǝtǝli xan (1875-1920): Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝtinin qurucularından
biri, görkǝmli dövlǝt xadimi. Moskva Uni-
versitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir.
Bakı Şǝhǝr Dumasının sǝdri (1917-1918),
Zaqafqaziya Seyminin üzvü vǝ Zaqafqaziya
Federativ Respublikasının Xalq Maarifi
naziri (1918) olmuşdur. Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝtinin ilk hökumǝtinin sǝdri seçil-
miş, Cümhuriyyǝt dövründǝ bir neçǝ dǝfǝ
Baş Nazir, elǝcǝ dǝ Daxili İşlǝr naziri,
Ədliyyǝ naziri, Xarici İşlǝr naziri vǝzifǝlǝrini
icra etmişdir. Bolşevik işğalından sonra
Tiflisǝ mühacirǝt etmiş vǝ orada ermǝni
daşnakları tǝrǝfindǝn şǝhid edilmişdir. 7,
12, 20, 44, 52, 68, 69, 147, 177, 326, 344,
419

Xoyski, Rüstǝm xan (1888-1939): Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝtinin dövlǝt xadimi.
Fǝtǝli xan Xoyskinin qardaşı. Hökumǝtin
İşlǝr İdarǝsinin müdiri, daha sonra Sosial
Tǝminat naziri olmuşdur. 2, 65, 138, 379

Xristian, xristianlıq 17, 22, 34, 35, 49,
102, 184, 296

Xristianiya [Christiania]: bax. Oslo. 
Xudabaşyan: Bakı sakini, mühǝndis.

127

Xudafǝrin 327
Xudat (dǝmiryol stansiyası) 318, 334,

352
Xolyavin, Pavel Vladimiroviç: Bakı

nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü olmuşdur. 173
Xumaradze, X. P.: Bakı tacirlǝrindǝn.

87
Xunxadze, İvan: Qazaxda maarif mü-

fǝttişi olmuşdur. 102 
Xüms (yaxud Əl-Xüms): Liviyanın şima-

lında, Aralıq dǝnizi sahilindǝ liman şǝhǝri.
338

Xüsusi Dövlǝt Kontrolu İdarǝsi: bax.
Dövlǝt Müfǝttişliyi. 

Xüsusi tam oğlan gimnaziyası: 1914-cü
ildǝ A. K. Saykovskaya tǝrǝfindǝn Bakıda,
Bolşoy Morskoy (indiki Bülbül) vǝ Bala-
xanski (indiki Füzuli) küçǝlǝrinin kǝsiş-
mǝsindǝ açılan mǝktǝb. 183, 187

Xüsusi Zaqafqaziya Komitǝsi: Müvǝq-
qǝti Hökumǝtin (Rusiya) Zaqafqaziyanı
idarǝ etmǝk üçün tǝsis etdiyi orqan. 1917-
ci ilin mart-noyabr aylarında mövcud
olmuşdur. Bu Komitǝnin sǝdri Vasili Aki-
moviç Xarlamov, üzvlǝri Mixail İvanoviç
Papacanov, Mǝmmǝd Yusif Cǝfǝrov, Akaki
İvanoviç Çxenkeli vǝ Kita Georgiyeviç
Abaşidze idi. 2

“İ. N.”: Rusiyada nǝşr edilǝn qǝzet. 330 
İaşǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti)

69
İaşǝ naziri (Türkiyǝ) 164, 452
İaşǝ Nazirliyi (Türkiyǝ) 164
İbad Fǝtullah oğlu: Bakı sakini. 146
İbiş Mehdi oğlu: Goruslu. 258
İbrahim Azǝri: bax. Atakişizadǝ, İb-

rahim.
İbrahim xan (yaxud İbrahim Xǝlil xan;

1732-1806): Qarabağ xanı. 249
İbrahim paşa, Nevşehirli Damad

(1660-1730): Nevşehirdǝ doğulmuşdur.
Dövrün Osmanlı padşahı III Əhmǝdin qızı
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Fatma sultanla evlǝnmişdir. 1718-1730-cu
illǝr arasında Osmanlı sǝdrǝzǝmi (baş
vǝziri) olmuşdur. 265, 277

İbrahimov, Cǝfǝr: Krım Hökumǝti üzv-
lǝrinǝ qarşı sui-qǝsdǝ cǝhd edǝrkǝn
tutulmuşdur. 293

İbrahimov, Xǝlil (Xǝlil İbrahim; Xǝlil
İbrahimzadǝ; 1892-1938): Azǝrbaycanlı
müǝllim, publisist vǝ tǝnqidçi. Şuşada
anadan olmuşdur. Bakıda müǝllim işlǝmiş,
müxtǝlif qǝzet vǝ jurnallarda, o cümlǝdǝn
“Azǝrbaycan” qǝzetindǝ yazılar dǝrc etdir-
miş, bir müddǝt “Azǝrbaycan” qǝzetinin
“müvǝqqǝti müdiri” olmuşdur. 1938-ci
ildǝ hǝbs edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir. 251,
292, 305, 326, 360, 389, 436

İdil çayı (Volqa) 212, 213, 273
İkiçayarası (yaxud Mesopotamiya,

Beynǝnnǝhreyn): Yaxın Şǝrqdǝ tarixi-
coğrafi bölgǝ, Dǝclǝ vǝ Fǝrat çaylarının
arasında qaldığından, bu adı almışdır. 33,
141

İkinci Krım Regional Hökumǝti: bax.
Krım Regional Hökumǝti (İkinci). 

İkinci Qızlar gimnaziyası (Bakı) 251
İkinci Oğlanlar gimnaziyası (Bakı) 251
İkinci Realnı mǝktǝbi (Bakı) 171, 183
“İqdam”: 1894-1928-ci illǝrdǝ İstan-

bulda türk dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik
siyasi vǝ elmi qǝzet. 1894-1910-cu illǝrdǝ
“İqdam”, 1910-1912-ci illǝrdǝ “Yeni
İqdam”, 1912-ci ildǝ bir müddǝt “İqti-
ham”, 1912-1928-ci illǝrdǝ yenǝ “İqdam”
adıyla nǝşr edilmişdir. 321

İqnateviç (polkovnik) 46
İqnateviç, Nadejda 46 
İqnatyev: Əmlak vǝ Ərazi Nazirliyindǝ

işlǝmişdir. 360
İl-d’Eks [Île-d’Aix]: Atlantik okeanında

Fransaya mǝxsus ada. 238
İldırım bǝy: Qafqaz İslam Ordusu

zabiti. 360

“İliada”: Qǝdim yunan şairi Homerin
poeması. 260

İlyas Raqib: bax. Eğe, İlyas Raqib. 
İlyaşeviç: Muğanda Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝtinin ordusuna qarşı döyüşǝn qüv-
vǝlǝrin komandirlǝrindǝn biri olmuşdur.
467 

İlyuşkin, Pyotr Fyodoroviç: Bakı Şǝhǝr
İdarǝsinin vǝ Bakı Şǝhǝr Dumasının üzvü
olmuşdur. 1917-ci ildǝ Bakı Şǝhǝr İdarǝ-
sinin rǝisi vǝ Bakı qubernatoru vǝzifǝlǝrini
müvǝqqǝti olaraq icra etmişdir. Cüm-
huriyyǝt dövründǝ Bakı Şǝhǝr İdarǝsinin
rǝisi olmuş, sovet dövründǝ isǝ Bakı Şǝhǝr
Sovetindǝ müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir.
29, 41, 161, 181, 182, 329, 331

İmperatriça Aleksandra rus-müsǝl-
man qız mǝktǝbi: bax. Tağıyevin qızlar
mǝktǝbi. 

İmperialist, imperializm 15, 23, 56, 93,
95, 97, 113, 128 

İngelmünster [Ingelmunster]: Belçika-
nın şimal-qǝrbindǝ şǝhǝr. 268

İngilis, ingilislǝr 6, 12, 13, 14, 15, 16,
21, 22, 23, 29, 31, 33, 34, 36, 56, 58, 59,
73, 77, 86, 93, 94, 112, 113, 139, 140, 154,
155, 156, 157, 167, 177, 190, 192, 193,
195, 204, 212, 263, 269, 269, 272, 281,
285, 311, 321, 336, 337, 338, 355, 362,
363, 396, 410, 441, 446, 452, 466, 467

İngilis dili, ingiliscǝ 214
İngiltǝrǝ 14, 72, 73, 76, 77, 85, 93, 94,

95, 112, 113, 114, 149, 154, 158, 166,
168, 190, 216, 281, 293, 294, 300, 322,
338, 349, 364, 376, 401, 411, 412, 433,
446, 453, 454, 466, 467, 468 

İngiltǝrǝ donanması 240 
İngiltǝrǝ Hökumǝti 58, 93, 113, 408
İngiltǝrǝ Parlamenti 58
İnqilabi tribunal: Sovet Rusiyasında vǝ

digǝr Sovet respublikalarında 1918-1923-
cü illǝrdǝ mövcud olan, fövqǝladǝ sǝla-
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hiyyǝtlǝrǝ malik mǝhkǝmǝ orqanı. “Qır-
mızı terror”un hǝyata keçirilmǝsindǝ
Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla
Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiyası ilǝ birgǝ
ǝsas rolu oynamışdır. 329, 398 

İnquş Milli Şurası sǝdri 236
İnyaneşvili, İvan Davidoviç: Bakı sakini.

366 
İoffe, Adolf Abramoviç (1883-1927):

Rus inqilabçı vǝ diplomat. Berlin vǝ Vyana
universitetlǝrindǝ tibb vǝ Sürix Universi-
tetindǝ hüquq tǝhsili almışdır. Bir sıra yer-
lǝrdǝ, o cümlǝdǝn Bakıda inqilabi fǝa-
liyyǝtlǝ mǝşğul olmuşdur. Oktyabr inqila-
bından sonra Xarici İşlǝr Nazirliyindǝ iş-
lǝmiş, Almaniya ilǝ sülh müzakirǝlǝrini
aparmaq üçün Brest-Litovska göndǝrilǝn
Rusiya heyǝtinǝ daxil olmuşdur. 144, 149,
380

İohan kilsǝsi (Müqǝddǝs İohan [St. Jo-
hannis] kilsǝsi): Almaniyanın Mayns şǝhǝ-
rindǝ 1000 ildǝn çox yaşı olan qǝdim kilsǝ.
158

İosilyani: Bakıya rǝsmi sǝfǝrǝ gǝlǝn
Gürcüstan heyǝtindǝ yer almışdır.  126 

İpr [Ypres]: Belçikanın şimal-qǝrbindǝ,
Qǝrbi Flandriya ǝyalǝtindǝ, Fransa sǝrhǝdi
yaxınlığında şǝhǝr. 156, 167

İraq 231
İran 19, 33, 34, 37, 38, 103, 121, 148,

177, 179, 186, 273, 284, 300, 346, 350,
399, 412, 437, 438, 443, 455, 468 

İran dili 437
İran şahı 37, 41
İranın Tiflisdǝki general-konsulu 19,

148
İranlı, iranlılar 38, 109, 437, 438, 466 
İrǝvan 14, 37, 69, 120, 166, 194, 211,

243, 391, 402, 446, 458 
İrǝvan xanlığı 35, 37
İrǝvan quberniyası: 1, 32, 34, 36, 82,

166, 215, 323, 378, 379, 398 

İrǝvan nahiyǝ mǝhkǝmǝsi 11
İrland dǝnizi: Atlantik okeanında, Bö-

yük Britaniya vǝ İrlandiya adaları arasında
yerlǝşǝn dǝniz. 433

İrlandiya 433
İrlandiyalı, irlandiyalılar 338, 355, 367
İrlandiyalılar Komitǝsi 355, 367
“İrşad” qǝzeti 302, 315
İsa (peyğǝmbǝr) 48, 201
İskǝndǝr (yaxud Makedoniyalı İskǝn-

dǝr) 284
İskǝndǝrov, Əbdülǝhǝd 425
İslam, İslamiyyǝt, müsǝlman, mü-

sǝlmanlıq 1, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20,
21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37,
38, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,
63, 67, 68, 69, 74, 81, 83, 84, 85, 86, 87,
89, 90, 99, 103, 105, 106, 109, 111, 122,
123, 127, 128, 129, 135, 144, 145, 146,
153, 166, 171, 184, 185, 189, 197, 199,
200, 201, 207, 209, 211, 212, 215, 217,
218, 219, 222, 225, 231, 232, 234, 236,
249, 250, 251, 254, 257, 261, 266, 267,
270, 273, 279, 280, 282, 283, 285, 286,
290, 291, 292, 295, 299, 303, 304, 307,
317, 323, 324, 325, 326, 328, 333, 346,
351, 360, 363, 369, 378, 381, 384, 387,
393, 397, 398, 399, 400, 407, 412, 413,
414, 415, 418, 429, 431, 440, 441, 444,
451, 454, 455, 459, 460, 462, 463, 466,
467

İsmailiyyǝ: Bakıda bina. 397
İsmayıl Haqqı bǝy: Qafqaz İslam Or-

dusu zabiti. 358, 359
İspan qripi 75, 76, 79, 401 
İspaniya 75, 79, 141, 373, 408
İspaniya Hökumǝti 373
İspaniya kralı 75, 79 
İspaniya kraliçası 75, 79 
İspanyol nǝzlǝsi: bax. İspan qripi.
İsrafilbǝyov: Gǝncǝdǝ nahiyǝ rǝisi

olmuşdur. 388 
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İstanbul 24, 39, 47, 52, 55, 56, 57, 86,
88, 92, 107, 123, 127, 128, 130, 131, 141,
144, 146, 164, 191, 215, 227, 229, 246,
248, 254, 255, 257, 260, 265, 269, 270,
272, 277, 282, 285, 289, 296, 300, 311,
329, 331, 336, 341, 342, 344, 349, 354,
357, 373, 374, 388, 394, 395, 410, 414,
417, 419, 438, 452, 460, 461, 

İsveçrǝ 75, 141, 230, 238, 400, 432
İsveçrǝ Hökumǝti 268
“İşıq” cǝmiyyǝti 279 
İşkodra (yaxud Şkoder): Albaniyanın

şimalında şǝhǝr. Uzun müddǝt Osmanlı
hakimiyyǝtindǝ qalmışdır. 231

İtaliya 33, 77, 80, 141, 150, 247, 269,
293, 300, 336, 408, 426, 454 

İtaliya Hökumǝti 246
İtalyan, italyanlar 132, 170, 338, 407,

456
İtkin, S. M.: Bakıda fǝaliyyǝt gös-

tǝrmiş diş hǝkimi. 280, 313, 330, 348, 366,
384, 403, 425, 447, 468 

İttifaq Dövlǝtlǝri: bax. Mǝrkǝzi Höku-
mǝtlǝr. 

İttihad vǝ Tǝrǝqqi Partiyası 33, 170
İttihadi-alman firqǝsi: bax. Panger-

manistlǝr.
İuda [Judas Iscariot]: xristianlıq inanı-

şında İsanın hǝvarilǝrindǝn biri. 296
İvanov, İvan Yakovleviç: Cavanşir qǝza-

sında maarif müfǝttişi olmuşdur. 101 
İvanov sülh mǝhkǝmǝsi 12
İvanova, Nadejda Yakovlevna: Maarif

Nazirliyi dǝftǝrxanasında işlǝmişdir. 452.
İzbudaq, Vǝlǝd Çǝlǝbi: bax. Vǝlǝd

Çǝlǝbi. 
İzegem [Izegem]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ, Qǝrbi Flandriyada şǝhǝr. 319,
320

İzliyume: Fransa-Belçika sǝrhǝdindǝ
yer. 189

“İzvestiya” (qǝzet): 34, 151, 329

“İzvestiya” (Hǝştǝrxanda nǝşr edilǝn
bolşevik qǝzeti): 72

“Jamanak”: 1908-ci ildǝn etibarǝn İs-
tanbulda ermǝni dilindǝ nǝşr edilǝn
gündǝlik siyasi qǝzet. 131

Japoniya: bax. Yaponiya. 
Jdanka: Rusiyanın Tula vilayǝtindǝ

dǝmiryol stansiyası. 
Jelixovski, P. V.: meşǝçi; Bakı Kǝnd

Tǝsǝrrüfatı idarǝsindǝ işlǝmişdir. 431
Jerminon [Germinon]: Fransanın

şimal-şǝrqindǝ kommuna. 190
Jitomir: Ukraynada şǝhǝr. 380
“Joxovrdi”: ermǝni qǝzeti. 194
“Joxovrdi dzayn” (Xalqın sǝsi): ermǝni

qǝzeti. 403, 405 
Jordaniya, Noy Nikolayeviç (1868-

1953): Gürcüstanın dövlǝt xadimi. Menşe-
vik. Varşavada veterinarlıq tǝhsili almışdır.
Tiflisdǝn Dövlǝt Dumasına üzv seçilmişdi.
1918-1921-ci illǝrdǝ Gürcüstan Demokra-
tik Respublikasının Baş Naziri olmuşdur.
Gürcüstanın sovetlǝşmǝsindǝn sonra
mühacirǝt etmişdir. 28, 93

Juda: bax. İuda. 
Jukov, P. A.: Bakı nahiyǝ mǝhkǝ-

mǝsinin üzvü. 32
“Jurnal-de-Jenev” [Journal de Genève]:

1826-1991-ci illǝrdǝ Cenevrǝdǝ nǝşr
edilmiş qǝzet. 274

Juruli, Georgi Durmişxanoviç (1865-
1951): Gürcüstanın dövlǝt xadimi. Gürcüs-
tanın müstǝqilliyi barǝsindǝ aktı imzala-
yanlardan biri idi. Maliyyǝ vǝ Ticarǝt naziri
olmuşdur. Gürcüstan Respublikasının
süqutundan sonra mühacirǝtǝ getmiş,
Parisdǝ ölmüşdür. 210

“K. M.”: qǝzet. 275, 278
Kaçaznuni, Hovanes (1868-1938):

Ermǝnistanın siyasi vǝ dövlǝt xadimi.
Daşnaksutyun Partiyasının, Ermǝni Milli
Şurasının üzvü olmuşdur. Ermǝnistan
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Respublikasının ilk hökumǝtindǝ Baş Nazir
vǝzifǝsini tutmuşdur. Ermǝnistanın sovet-
lǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝtdǝ qalmış,
Daşnaksutyun Partiyasından istefa edǝrǝk
Sovet Ermǝnistanına qayıtmışdır. 1937-ci
ildǝ hǝbs edilmiş, hǝbsxanada ölmüşdür.
211, 392

Kaçı, Mǝhmǝd Vǝhib: bax. Mǝhmǝd
Vǝhib paşa.

Kadet partiyası; kadetlǝr (Konstitu-
sion-Demokratik Partiya): XIX ǝsrin ǝvvǝl-
lǝrindǝ Rusiyada fǝaliyyǝt göstǝrmiş siyasi
partiya. 1905-ci ildǝ qurulan partiya,
1917-ci ilin axırlarında bolşeviklǝr tǝrǝfin-
dǝn qadağan edildikdǝn sonra da bir
müd-dǝt gizli olaraq öz fǝaliyyǝtini davam
etdirmiş, Ağqvardiyaçılar hǝrǝkatını mü-
dafiǝ etmişdir. 73, 83, 132, 363, 377, 424 

Kadjava: Gürcüstan bolşeviklǝrindǝn.
257

Kalageran: Gürcüstan-Ermǝnistan sǝr-
hǝdi yaxınlığında dǝmiryol stansiyası. 392

Kaluqa: Rusiyanın qǝrbindǝ şǝhǝr. 364
Kamal bǝy: Türkiyǝnin Ərzaq naziri.

Bax. Qara Kamal.
Kamalǝddin: bax. Memar Kamalǝddin.
Kambre [Cambrai]: Fransanın şima-

lında şǝhǝr vǝ kommuna. 140, 155, 156,
157, 190, 205, 375

Kamenets-Podolski: Ukraynanın cǝnub-
qǝrbindǝ şǝhǝr vǝ dǝmiryolu stansiyası.
380

Kamenisti: Bakıda küçǝ; indiki Bǝşir
Sǝfǝroğlu küçǝsi. 347

Kamenka: Gürcüstan-Ermǝnistan sǝr-
hǝdindǝ kiçik çay. 393

Kamil Rza: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan biri. 247

Kamo (yaşayış mǝntǝqǝsi): bax. Yeni
Bayǝzid.

Kanada 190
Kandilaki, A.: Gürcüstan Hökumǝti

tǝrǝfindǝn Azǝrbaycana göndǝrilǝn nü-
mayǝndǝlǝrdǝn idi. 92

Kanonkl [Cagnocles]: Fransanın şima-
lında kommuna. 205, 206

Kansk: Rusiyanın Krasnoyarsk diyarın-
da şǝhǝr. Kan çayının hǝr iki sahilindǝ
yerlǝşir. 213

Kansler: bax. Baş Nazir (Almaniya).
Kantakuzen, Vladimir Georgiyeviç

(1872-1937): Rusiynın generalmayoru,
Birinci Dünya müharibǝsinin iştirakçısı.
Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi qurtar-
dıqdan sonra Fransaya mühacirǝt et-
mişdir. 424

Kap burnu 232
Kapitalist, kapitalizm 15, 23
Kara-Murza, Pavel Makaroviç: Bakının

ermǝni sakinlǝrindǝn. 181, 462, 464
Karantinni küçǝsi: Bakıda küçǝ. Sovet

dövründǝ “Pioner küçǝsi”, daha sonra
“Hǝzi Aslanov küçǝsi” adlanmışdır. 127 

Karinj: bax. Korinc. 
Karl I, Frans İosif [Karl I. Franz Josef;

1887-1922]: Avstriya-Macarıstan impera-
toru; 21 noyabr 1916 – 12 noyabr 1918
tarixlǝri arasında hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
206, 221

Karl Marks meydanı (Bakı): bax.
Kolyubakin meydanı. 

Karnaseviç: Avstriya ordusunda hǝkim
olaraq xidmǝt etmişdir. 401 

Kartsivadze, Nikolay İotamoviç (1884-
1937). Gürcüstanın ictimai xadimi vǝ
diplomatı. Ali hüquq tǝhsili almışdır. Men-
şeviklǝrin Gürcüstandakı rǝhbǝrlǝrindǝn
biri idi. Gürcüstanın Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝtindǝki siyasi nümayǝndǝsi tǝyin edil-
mişdi. 1937-ci ildǝ Sovet rejimi tǝrǝfindǝn
hǝbs edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir. 24, 71, 126,
160

Karyo [Querrieu]: Fransanın şimalında
kommuna. 167
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“Kaspi”: 1881-1919-cu illǝrdǝ Bakıda
rus dilindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 30, 213, 381,
395, 461, 462

Katenin: rus monarxistlǝrindǝn. 424
Kattenir [Cattenieres]: Fransanın

şimalında kommuna. 157
Kaufman, P. Y.: Bakıda fǝaliyyǝt

göstǝrmiş hǝkim. 181, 182
“Kavkazişe post” [Kaukasische Post]:

Tiflisdǝ alman dilindǝ nǝşr olunan qǝzet.
1906-1914 vǝ 1918-1922-ci illǝrdǝ çap
edilmişdir. 111

Kavkazskaya: Rusiyanın Krasnodar
diyarının Kropotkin şǝhǝrindǝ dǝmiryolu
stansiyası. 446, 449

“Kavkazskoye slovo”: 1914-1919-cu
illǝrdǝ Tiflisǝ rus dilindǝ nǝşr edilǝn gün-
dǝlik qǝzet. Bu qǝzetin arxasında ermǝni
burjuaziyasının böyük nümayǝndǝlǝri da-
yanırdı. 21, 28, 30, 130, 148, 213, 272,
323

Kayzerslautern [Kaiserslautern]: Alma-
niyanın qǝrbindǝ şǝhǝr. 86

Kazak, kazaklar (Rusiya) 213, 258, 267,
273, 401 

Kazan: Rusiyada şǝhǝr; Tatarıstanın
paytaxtı. 364, 401

Kazım bǝy: Türk Ordusunun Qaryagin-
dǝki komandanı. 250 

Kazım Nami bǝy: Türk ziyalısı, Türk
Ocağının üzvü olmuşdur. 123

Kazım Şinasi: Osmanlı mǝtbuatının
nümayǝndǝsi. 409

Kazımi, Mirmahmud (yaxud Mirmah-
mud Kazımovski; 1882-1940): Azǝrbaycan
aktyor, rejissor vǝ dramaturqu. 237

Kazımzadǝ, Rüstǝm (yaxud Rüstǝm
Kazımov; 1879-1943): Azǝrbaycan aktyo-
ru. 237

Keller, Fyodor Arturoviç (1857-1918):
rus hǝrbçi, ağqvardiyaçı general. 1877-
1878 Rusiya-Türkiyǝ müharibǝsinin vǝ Bi-

rinci Dünya müharibǝsinin iştirakçısı ol-
muşdur. 424

Kenik: Qarabağda kǝnd. 359
Kerenski, Aleksandr Fyodoroviç (1881-

1970): Rusiya Müvǝqqǝti Hökumǝtinin
(1917) başçısı. 105, 106, 132, 161, 401 

Kerenski Hökumǝti: bax. Müvǝqqǝti
Hökumǝt (Rusiya).

Keyxosrov 48, 60, 285, 296
Kǝbǝ 231, 267, 460
Kǝlǝntǝrbǝyov, Hǝsǝn bǝy Əli bǝy oğ-

lu: Göyçay mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 12
Kǝlǝntǝrovun evi: Bakıda, Şamaxı

küçǝsindǝ mülk. 287
Kǝlkǝtǝ: bax. Kǝlküttǝ. 
Kǝlküttǝ (yaxud Kǝlkǝtǝ; Kolkata): Hin-

distanın şǝrqindǝ, Qanq çayının deltasın-
da şǝhǝr; ölkǝnin ǝn böyük şǝhǝrlǝrindǝn
biri. 166, 424 

Kǝnd Tǝsǝrrüfatı naziri (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti): bax. Ziraǝt naziri (Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti)

Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Nazirliyi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti): bax. Ziraǝt Nǝzarǝti (Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti)

Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Komissarlığı 353
Kǝrbǝla 96 
Kǝrim Mǝşhǝdi Əbuzǝr oğlu: Şamaxı

sakini. 466
Kǝrimi, Fatih (yaxud Fatih Kǝrimov;

1870-1937): Tatar xalqının yazıçı, jurnalist
vǝ ictimai xadimi. İstanbul Universitetindǝ
tǝhsil almışdır. Maarif sahǝsindǝ işlǝmiş,
Orenburqda mǝtbǝǝ açmış, “Vakıt” adlı
tatar qǝzetinin redaktoru olmuşdur. 1925-
ci ildǝn Moskvada yaşamışdır. Repres-
siyaya mǝruz qalmış, 1937-ci ildǝ hǝbs
edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir. 273, 277

Kǝrimov, Fatih: bax. Kǝrimi, Fatih.
Kǝrimzadǝ, Rǝhim: Maarif Nazirliyi

dǝftǝrxanasında işlǝmişdir. 452.
Kǝsbkarlar İttifaqları Şurası: bax.
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Hǝmkarlar İttifaqları Şurası.
Kǝvǝr (yaşayış mǝntǝqǝsi): bax. Yeni

Bayǝzid.
Kiçik Asiya: bax. Anadolu.
Kiçikxanov, Bayram Niyazi oğlu: Za-

qatalada maarif müfǝttişi işlǝmişdir. 102
Kil Universiteti (rǝsmi adı: Kristian Al-

brext adına Kil Universiteti): Almaniyanın
Kil [Kiel] şǝhǝrindǝ yerlǝşǝn universitet.
58

Killigil, Nuri: bax. Nuri paşa.
Kir II (e. ǝ. 600-530): Əhǝmǝni hökm-

darı; e. ǝ. 559-530-cu illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 60, 296

Kirenaika: Şimali Afrikada tarixi vilayǝt.
33, 41

Kislovodsk 401, 402 
Kitayski, Aleksey Nikolayeviç: Bakıda

ǝdliyyǝ sistemindǝ işlǝmişdir. 373
Kitçener, Herbert [Herbert Kitchenner;

1850-1916]: Britaniyanın hǝrbi xadimi.
Hindistandakı, daha sonra Misirdǝki Bri-
taniya ordularının Baş komandanı olmuş-
dur. Birinci Dünya müharibǝsi illǝrindǝ
Britaniyanın Hǝrbi naziri tǝyin edilmişdir.
Rusiyaya rǝsmi sǝfǝrǝ gedǝrkǝn mindiyi
hǝrbi gǝminin minaya toxunub partlaması
nǝticǝsindǝ hǝlak olmuşdur.  263

Kiyev 34, 73, 132, 293, 363, 377, 400,
408, 424, 429 

Kiyev Universiteti: 2
“Kiyevskaya mısl”: 1906-1918-ci illǝr-

dǝ Kiyevdǝ rus dilindǝ nǝşr edilǝn gün-
dǝlik qǝzet. 1917-ci ildǝn gündǝ iki dǝfǝ
(sǝhǝr vǝ axşam) çıxmışdır. 34, 278, 297

Klank, Mixail Aleksandroviç: Ədliyyǝ
Nazirliyinin katibi olmuşdur. 9

Klemanso, Jorj [Georges Clemenceau;
1841-1929]: Fransanın dövlǝt xadimi.
1906-1909 vǝ 1917-1920-ci illǝrdǝ Baş
Nazir olmuşdur. 433, 453

Klementyev, Vyaçeslav Nikolayeviç:

Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü olmuş-
dur. 173

Klerken [Klerken]: Belçikanın Qǝrbi
Flandriya bölgǝsindǝ qǝsǝbǝ. 155

Knyazyuk, M. K.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
Komissarlığında işlǝmişdir. 353

Kober: Ermǝnistanın şimalında Lori
vilayǝtindǝ kǝnd. 392 

Koberidze, A. S.: Şamaxıda meşǝbǝyi
müavini olmuşdur. 371

Koçubey, Viktor Sergeyeviç (1860-
1923): Rus hǝrbçi. Əsası Krım xanlarının
nǝslindǝn olan Koçubǝy (Kiçik bǝy) tǝrǝ-
findǝn qoyulan dvroyan ailǝsinǝ mǝnsub
idi. 1899-cu ildǝ general-mayor, 1911-ci
ildǝ general-leytenant olmuşdur. Şahzadǝ
Nikolay Aleksandroviçin (II Nikolay) yavǝri
idi. 1917-ci ildǝ hǝrbi xidmǝtdǝn istefaya
çıxaraq Kiyevǝ köçmüş, daha sonra müha-
cirǝtǝ getmiş vǝ Almaniyada ölmüşdür.
424

Kodri [Caudry]: Fransanın şimalında
kommuna. 155

Kox: Birinci Dünya müharibǝsi döv-
rünün siyasi xadimlǝrindǝn. 453

Kokovtsov, Vladimir Nikolayeviç (1853-
1943): Rusiyanın dövlǝt xadimi. 1904-
1905-ci vǝ 1906-1914-cü illǝrdǝ Maliyyǝ
naziri, 1911-1914-cü illǝrdǝ eyni zamanda
Baş Nazir olmuşdur. 1918-ci ildǝ Ümum-
rusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla Mübarizǝ
Fövqǝladǝ Komissiyası tǝrǝfindǝn hǝbs
edilmiş, ancaq hǝbsdǝn qaçmağı bacarmış
vǝ mühacirǝtǝ getmişdir. Parisdǝ ölmüş-
dür. 195

Koqanov, Mark Romanoviç (1891-
1918): Rus bolşevik, Bakı Kommunasının
Hǝrbi-İnqilab Komitǝsinin üzvü. 71

Kolesnikov: Rus ǝsgǝr. 238
Kolkata: bax. Kǝlkǝtǝ. 
Kolonya (Cologne): Almaniyada şǝhǝr,

Köln. Bax. Köln.
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Kolpin; Kolpino: Rusiyada, Sankt-Pe-
terburq yaxınlığında şǝhǝr. 310

Kolyubakin küçǝsi: Bakıda küçǝ. Köhnǝ
adı “Qǝssabbazar” idi. Çar Rusiyası
dövründǝ “Kolyubakin küçǝsi” adını almış,
daha sonra bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn “Yefim
Saratovets küçǝsi” adlandırılmışdır. İndiki
adı “Nigar Rǝfibǝyli küçǝsi”dir. 43, 59, 63,
64, 81, 99, 117, 119, 135, 136, 153, 171,
189, 207, 220, 221, 225, 243, 261, 279,
299, 317, 333, 351, 365, 369, 387, 407,
429, 447, 451

Kolyubakin meydanı: Bakıda meydan.
Çarlık dövründǝ “Parapet meydanı” da
deyilirdi. Sovet dövründǝ “Karl Marks
meydanı” adını daşımışdır. İndiki “Fǝvva-
rǝlǝr meydanı”. Nigar Rǝfibǝyli vǝ Əhmǝd
Cavad küçǝlǝrinin arasında yerlǝşir.
Bakının ilk şǝhǝr meydanlarından biridir.
27, 40, 63, 81, 90, 91, 119, 136, 189, 207,
221, 225, 421, 447

Komen [Comines]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ şǝhǝr. 156, 320

Kommunist, kommunizm 139
Konde-sur-Syuipp [Condé-sur-Suippe]:

Fransanın şimal-şǝrqindǝ kommuna. 338
Kondratyev, Mixail Vasilyeviç: Maarif

Nazirliyi dǝftǝrxanasında işlǝmişdir. 102
Kondratyev, Vasili Vasilyeviç: Maarif

Nazirliyinin dǝftǝrxanasında işlǝmişdir.
102

Konstansa (yaxud Köstǝncǝ): Qara
dǝniz sahilindǝ Rumıniyaya mǝxsus liman
şǝhǝri. 33

“Konstantin”: Sidney Reylinin lǝqǝbi,
bax. Reyli, Sidney. 

Kontrol; Kontrolnı: Bakıda, Qorçakov
(indiki Hacı Zeynalabdin Tağıyev) küçǝsin-
dǝ döngǝ. 403

Konya: Türkiyǝdǝ, Mǝrkǝzi Anadoluda
şǝhǝr. 77, 131, 322

Koolskamp [Koolskamp]: Belçikanın

şimal-qǝrbindǝ şǝhǝr. 268
“Kooperasiya” Xǝzǝryanı İstehlak Cǝ-

miyyǝtlǝri İttifaqı: Cümhuriyyǝt dövründǝ
mövcud olmuş istehlak cǝmiyyǝtlǝri
ittifaqı. 367, 434, 448

Kopenhagen: Danimarkanın paytaxtı
vǝ ǝn böyük şǝhǝri. 77, 141, 154, 213, 424 

Kopenhaq: bax. Kopenhagen. 
Kordova xilafǝti: bax. Əndülüs Əmǝvi

dövlǝti.
Korinc (yaxud Karinj): Ermǝnistanın

Lori vilayǝtindǝ kǝnd. 393
Korkotyan: müǝllim. 102
Korqanişvili: bax. Korqanov, Qriqori

Nikolayeviç. 
Korqanov, Qriqori Nikolayeviç (Korqa-

nişvili vǝ Korqanyan kimi dǝ tanınmışdır,
1886-1918): Ermǝni ǝsilli bolşevik. Bakı
kommunasının liderlǝrindǝn biri. Tiflisdǝ
ermǝni ailǝsindǝ doğulmuşdur. Bakı Xalq
Komissarları Sovetinin tǝrkibindǝ Hǝrbi-
Dǝniz komissarı olmuşdur. Qafqaz İslam
Ordusunun Bakıya hücumu ǝsnasında,
bolşevik-daşnak güclǝrinin hǝrbi ǝmǝliy-
yatlarına rǝhbǝrlik edirdi. Bakı komissar-
ları sırasında güllǝlǝnmişdir. 71, 124

Korqanyan: bax. Korqanov, Qriqori
Nikolayeviç. 

Kornel, Pyer [Pierre Corneille; 1606-
1684]: fransız şair vǝ dramaturqu. 439

“Kornilov” (gǝmi) 112
Kortemark [Kortemark]: Belçikanın

şimal-qǝrbindǝ şǝhǝr. 320
Kortreyk [Kortrijk]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ, Qǝrbi Flandriyada şǝhǝr. 86,
269, 281, 319, 320, 321, 336, 337, 375

Kosovo: Şǝrqi Avropada bölgǝ. 231
Kosteniç: Bakı Bǝlǝdiyyǝsinin Ərzaq

şöbǝsindǝ işlǝmişdir. 400
Kostenski, K. A.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı

Komissarlığında işlǝmişdir. 353
Kostin: müǝllim. 102
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Kostin, Qavriil: ticarǝtlǝ mǝşğul olmuş-
dur. 468 

Kotin: Əkinçilik vǝ Dövlǝt Əmlakı
İdarǝsindǝ işlǝmişdir. 452

Kotlyarevski, Pyotr Stepanoviç (1782-
1851): Rusiyanın hǝrbi xadimi, general.
38, 39

Kozan (yaxud Sis): Türkiyǝnin Adana
vilayǝtinin rayonu. 131

Kozlovski, Meçislav Yulyeviç (1876-
1927): inqilabçı, hüquqşünas. Əslǝn
polyak idi. Rusiya, Polşa vǝ Litvada inqilabi
hǝrǝkatda yaxından iştirak etmiş, 1918-
1920-ci illǝrdǝ Rusiyanın Ədliyyǝ Nazir-
liyindǝ bir sıra vǝzifǝlǝr tutmuşdur. Daha
sonra diplomat kimi dǝ fǝaliyyǝt göstǝr-
mişdir. 329

Köçǝrli, Firidun bǝy (1863-1920): Azǝr-
baycanın görkǝmli maarif xadimi, ǝdǝ-
biyyatşünası vǝ yazıçısı. Qori Müǝllimlǝr
Seminariyasını bitirmişdir. 1918-ci ildǝ
Qori Müǝllimlǝr Seminariyasının Azǝrbay-
can şöbǝsini Qazaxa köçürǝrǝk müstǝqil
bir seminariyaya çevirmiş vǝ bu semina-
riyanın direktoru olmuşdur. Azǝrbaycan
Milli Şurasının üzvü kimi İstiqlal Bǝyan-
namǝsini imzalayanlar arasında yer alan
Firidun bǝy Köçǝrlinin Azǝrbaycan ǝdǝbiy-
yatı tarixinǝ dair ǝsǝrlǝri xüsusilǝ dǝyǝr-
lidir. Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir.
199, 212, 393 

Köhnǝ mǝdǝn dairǝsi: Bakının rayonu
(Cümhuriyyǝt dövrü). 309, 319

Köln: Almaniyada şǝhǝr. 77, 397 
“Kölnişe zeytunq” [Kölnische Zeitung]:

Gündǝlik alman qǝzeti. Xüsusilǝ XIX ǝsrdǝ
ǝn nüfuzlu alman qǝzetlǝrindǝn biri idi.
1945-ci ildǝ bağlanmışdır. 114, 248

Könüllü ordu: Rusiyada Vǝtǝndaş mü-
haribǝsi ǝsnasında, ağqvardiyaçı zabitlǝrin
Rusiyanın cǝnub bölgǝlǝrindǝ tǝşkil
etdiklǝri ordu. 73, 92, 210, 446

Köprülüzadǝ, Mǝhmǝd Fuad bǝy
(1890-1920): Türk ǝdǝbiyyatşünası vǝ
türkoloqu. Türk ǝdǝbiyyatı tarixinǝ dair bir
sıra qiymǝtli ǝsǝrlǝrin müǝllifidir. Eyni za-
manda siyasǝtlǝ dǝ mǝşğul olmuş,
dǝfǝlǝrlǝ millǝt vǝkili seçilmiş, 1950-1956-
cı illǝrdǝ Türkiyǝnin Xarici İşlǝr naziri
olmuşdur. 123

Köstǝncǝ: bax. Konstansa.
Krankal, Kriş: Latış atıcısı. 94
Krasnokutski, Pavel Mitrofanoviç: Bakı

nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü. 335
Krasnodar: bax. Yekaterinodar. 
Krasnodar diyarı 449 
Krasnov, Pyotr Nikolayeviç (1869-

1947): Rusiyanın hǝrbi xadimi, general
Don kazaklarının atamanı olmuşdur. 380 

Krasnovodsk: indiki Türkmǝnistanın
Türkmǝnbaşı şǝhǝrinin 1993-cü ilǝ qǝdǝr-
ki rǝsmi adı. 71, 79, 113, 124, 467 

Krasnovodski: Bakıda küçǝ. Bugünkü
“Sǝmǝd Vurğun” küçǝsi. 280, 330, 366,
370, 403, 448 

Kreml; Kremlin 229, 248, 329
Kresi-sür-Ser [Crécy-sur-Serre]: Fran-

sanın şimalında kommuna. 337, 348
Kress, fon: bax. Kressenşteyn. 
Kressenşteyn, Kress fon [Kreß von

Kressenstein] (1870-1948): Almaniyanın
hǝrbi xadimi, general. Birinci Dünya mü-
haribǝsindǝ Osmanlı ordusunda xidmǝt
etmiş, 1918-ci ildǝ Gürcüstana ezam
edilmişdir. Müharibǝdǝn sonra Almaniya
ordusunda xidmǝtini 1929-cu ilǝ qǝdǝr
davam etdirmişdir. 149, 190, 424, 441

Krevekur [Crevecoeur]: Fransanın
şimalında kommuna. 157

Krım 4, 33, 34, 41, 123, 124, 148, 149,
275, 292, 293, 380, 408, 424, 427, 446

Krım Regional Hökumǝti (Birinci):
Krımda 25 iyun – 15 noyabr 1918-ci il
tarixlǝrindǝ mövcud olan hökumǝt. Höku-
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mǝt başçısı Süleyman bǝy Sulkeviç olmuş-
dur. 33, 34, 41, 293, 380, 446

Krım Regional Hökumǝti (İkinci):
Krımda 15 noyabr 1918-ci ildǝn 1919-cu
ilin aprel ayına qǝdǝr mövcud olan höku-
mǝt. Hökumǝt başçısı Solomon Samoy-
loviç Krım idi. 33, 41, 427

Krım, Solomon Samoyloviç (1867-
1936): İkinci Krım Regional Hökumǝtinin
başçısı. 41, 424

Krımlı, krımlılar 123, 124
Kriqe, İohannes [Johannes Kriege,

1859-1937]: Alman siyasǝtçi vǝ diplomat.
Brest-Litovsk sülh müzakirǝlǝrindǝ Alma-
niya heyǝtinin tǝrkibinǝ daxil olmuşdur.
144

Krimhild müdafiǝ mövqeyi [Kriem-
hilde Stellung]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
müdafiǝ istehkamları xǝtti. 150

Kristianiya [Kristiania]: bax. Oslo. 
Krit: Aralıq dǝnizindǝ ada; hal-hazırda

Yunanıstana mǝxsusdur. 33
Kronprins Ruprext: bax. Ruprext fon

Bayern.
Kronprins Vilhelm Orduları Qrupu: 96,

169, 205, 206
Kronştadt: Rusiyanın şimal-qǝrbindǝ,

Fin körfǝzindǝ liman şǝhǝri. 165
Kropotkin: Rusiyanın Krasnodar diya-

rında şǝhǝr. 449 
Kruazi [Croisilles]: Fransanın şimalında

kommuna. 86 
Kruşevaç [Kruševac]: Serbiyada şǝhǝr.

269
Kserks I (yaxud Sǝrxǝs; e. ǝ. 485-465):

Əhǝmǝni imperiyası hökmdarı. 253, 260
Kuban 93, 148, 204, 257, 288, 401,

446 
Kuban Hökumǝti (Kuban Xalq Respub-

likası): Rusiya İmperiyasının süqutundan
sonra, 1918-ci ilin ǝvvǝllǝrindǝ Kubanda
qurulan hökumǝt. 1920-ci ilin mart ayına

qǝdǝr mövcud olmuşdur. 93, 210
Kubinka; Kubinski: bax. Quba yolu.
Kukasov: Bakı ermǝnilǝrindǝn. 270
Kumel: Fransanın şimal-şǝrqindǝ kom-

muna. 156
Kurlandiya: Latviyanın bir qisminin ta-

rixi adı. 1795-ci ildǝ Rusiya İmperiyasının
tǝrkibinǝ daxil olmuş, 1796-cı ildǝ Kur-
landiya quberniyası yaradılmış, 1918-ci
ildǝ müstǝqil Latviya Respublikası elan
edilmişdir. (bax. Latviya)

Kurmayev, P. M.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
Komissarlığında işlǝmişdir. 353

Kursk: Rusiyanın Kursk vilayǝtindǝ
şǝhǝr. 143, 213, 282, 310, 311, 364, 401 

Kutaisi quberniyası 211
Kutaisi nahiyǝ mǝhkǝmǝsi 11
Kuznetsov: doktor. 31
Külman, Rixard fon (Richard von

Kühlmann, 1873-1948): Almaniyanın dip-
lomatı. İstanbulda anadan olmuş, Leypsiq,
Berlin vǝ Münxen universitetlǝrindǝ tǝhsil
almışdır. Diplomat kimi Peterburq, Tehran,
London, Stokholm vǝ bir sıra başqa şǝ-
hǝrlǝrdǝ işlǝmişdir. 1917-ci ilin avqustun-
dan 1918-ci ilin iyuluna qǝdǝr Almaniya-
nın Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. Brest-
Litovsk sülh danışıqlarında Almaniya nü-
mayǝndǝ heyǝtinǝ rǝhbǝrlik etmişdir. 322

Kür çayı 138, 152, 163, 304, 327, 361,
467 

Kürd, kürdlǝr 326
Kürdǝmir 31, 307, 336, 391, 444
Kürdǝmir mǝhkǝmǝsi 11
Kürdüstan 85 
“Q. D.” (qǝzet) 300
“Q. F.” (qǝzet) 401 
Qaçaq Yunis: Cümhuriyyǝt dövründǝ

Azǝrbaycanın cǝnub bölgǝlǝrindǝ fǝaliy-
yǝt göstǝrmiş qaçaq. 444

Qaçqın İdarǝsi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 24, 79, 82, 196, 307
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Qaf dağı 283, 285
Qafqaz, Qafqaziya 10, 13, 15, 37, 38,

39, 41, 46, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61,
64, 65, 68, 84, 92, 103, 111, 112, 121, 124,
128, 129, 143, 148, 151, 172, 190, 191,
192, 193, 197, 209, 215, 217, 230, 231,
232, 236, 237, 240, 249, 252, 266, 288,
290, 300, 301, 302, 305, 311, 315, 322,
341, 360, 382, 410, 436, 440, 445, 455,
459, 460, 466 

Qafqaz-Alman Ticarǝt Bankı 111
Qafqaz-Xǝzǝr İttifaqı [Кавказско-Кас-

пийский Союз]: Bolşeviklǝrǝ qarşı birgǝ
mübarizǝ aparmaq mǝqsǝdi ilǝ Zaqaf-
qaziya, Şimali Qafqaz vǝ Xǝzǝrǝtrafı
regionların nümayǝndǝlǝrinin qurduqları
hökumǝt. İttifaqın mǝrkǝz şurası doqquz
nǝfǝrdǝn ibarǝt idi. Bunlar Tersk Kazak-
Kǝndli Hökumǝtini (2 nǝfǝr), Zaqafqaziya
İcraiyyǝ Komitǝsini (2 nǝfǝr), Muğan vǝ
Lǝnkǝranı (2 nǝfǝr), Port-Petrovsku, Dǝr-
bǝndi vǝ Ermǝni Milli İttifaqını tǝmsil
edirdilǝr. Mǝrkǝzi Port-Petrovsk (Ma-
haçqala) şǝhǝri idi. 434, 448

Qafqaz İslam Ordusu 6, 7, 10, 12, 16,
53, 126, 133, 150, 173, 186, 199, 209,
222, 247, 258, 259, 262, 275, 312, 319,
329, 332, 335, 336, 348, 353, 370, 378,
402, 405, 422, 451

Qafqaz İslam Ordusu Baş Komandanı
126, 199, 206, 270, 281, 286, 436, 464 

“Qafqaz-Merkuri” cǝmiyyǝti 464 
“Qafqaz-Merkuri” körpüsü 90, 104,

125
Qafqaz müftisi 329 
Qafqaz müsǝlmanları; Zaqafqaziya

müsǝlmanları (yaxud islamları) 3, 9, 25,
34, 35, 36, 37, 39, 55, 121, 128, 172, 341,
460

Qafqaz ordusu (Rusiya) 79 
“Qafqaz Sǝhmdarlar Şirkǝti” 189, 207
Qafqaz Su İşlǝri İdarǝsi 2

Qafqaz türkü, Qafqaz türklǝri 197,
215, 228, 342

Qafqaziya Cümhuriyyǝti: bax. Zaqafqa-
ziya Demokratik Federativ Respublikası. 

Qafqaziya Ziraǝt İdarǝsi 452
Qafqazlı, qafqaziyalı 129, 438 
Qafur İsa oğlu: Dağıstanın Axtı rayo-

nundan. 258
Qaibzadǝ, Mǝhǝmmǝdǝli: aktyor. 237
Qakson: Amerika Hǝrbi Dǝniz qüvvǝ-

lǝri komandiri. 453
Qala: Bakı ǝtrafında kǝnd. 127, 197
Qaladǝrǝsi: Azǝrbaycanın Şuşa rayonu

ǝrazisindǝ kǝnd. 326, 360
Qalaqayın 47, 138, 150, 163
Qaliçya: bax. Qalisiya. 
Qalisiya (yaxud Qaliçya) 456
Qalvits, Maks fon [Max von Gallwitz,

1852-1937]: Almaniyanın hǝrbi xadimi, ar-
tilleriya generalı. 157, 190, 268

Qalvits Orduları Qrupu 205, 321, 376
Qanq çayı 283
Qanuni Süleyman: bax. Süleyman I.
Qara dǝniz 33, 49, 92, 143, 148, 149,

151, 433, 441, 468 
Qara Kamal (Əhmǝd Kamal bǝy, 1868-

1926): Osmanlı dövlǝt xadimi. İttihad vǝ
Tǝrǝqqi partiyasının liderlǝrindǝn idi. Bi-
rinci Dünya müharibǝsi illǝrindǝ Ərzaq
(İaşǝ) naziri olmuşdur. İstanbulu işğal
edǝn ingilislǝr tǝrǝfindǝn Malta adasına
sürgün edilmişdir. 1926-cı ildǝ Atatürkǝ
suiqǝsddǝ tǝqsirlǝndirilǝrǝk edama mǝh-
kum edilmişdir. İntihar etmişdir. 33, 164,
165, 170

Qara şǝhǝr; Qara şǝhǝr dairǝsi:
Bakının rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 109,
309, 319, 418

“Qara zadǝgan üzlüyü”: Gürcüstanın
Qori qǝzasında fǝaliyyǝt göstǝrmiş gizli
cǝmiyyǝt. 162

Qarabağ 13, 38, 39, 69, 88, 110, 131,
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173, 217, 248, 249, 250, 251, 260, 281,
290, 299, 302, 319, 323, 324, 327, 343,
358, 360, 459 

Qarabağ xanlığı 37, 38
Qarabaği, Cǝmil bǝy: aktyor. 237
Qarabǝyovlar 32
Qarabǝyli, Qara bǝy (1873-1953):

Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi, eyni
zamanda hǝkim vǝ jurnalist. “Difai” par-
tiyasının rǝhbǝrlǝrindǝn, “İttihad” parti-
yasının sǝdri olmuşdur. “Hǝyat”, “İrşad”,
“Kaspi” kimi bir sıra nǝşrlǝrlǝ ǝmǝkdaşlıq
etmişdir. 181, 182, 213, 214, 462, 469 

Qaradağ (Avropa) 356
Qaragüruh 15, 17, 248
Qarakǝnd: Qarabağda kǝnd. 359
Qarakilsǝ 402 
Qaraosman, Arif İrfan: Türk şairi. 197,

230, 252, 305
Qars 29, 36, 41, 144, 145
“Qars” (kanoner qayığı) 29, 40, 41, 178
Qayakǝnd: Şimali Qafqazda kǝnd. 336,

382
Qayıbov, İbrahim ǝfǝndi: Qazaxda

müǝllim olmuşdur. 452
Qaryagin: bax. Cǝbrayıl. 
Qasım; Abdal Qasım: Şuşa sakini. 305
Qasımov, Qasım: Bakı Şǝhǝr Duma-

sının üzvü. 3, 161, 180, 181, 182, 344
Qasımov, Yusif: Qazax darülmüǝllimini

müǝllimlǝrindǝn. 451, 452
Qavar: bax. Yeni Bayǝzid.
Qayı boyu, qayılar 260
Qazax: Azǝrbaycanın qǝrb rayon-

larından. 199, 211, 212, 288, 308, 443
Qazax, qazaxlar (Orta Asiyada türkdilli

xalq) 412
Qazax ali-ibtidai mǝktǝbi 102
Qazax Darülmüǝllimini (Qazax Müǝl-

limlǝr Seminariyası) 212, 451
Qazax qǝza mǝhkǝmǝsi 11
Qazax qǝzası 13, 32, 67, 71, 101

Qazaxçöl: Alazan çayı üzǝrindǝ keçid.
344

Qazaxıstan 4 
Qazançı kilsǝsi (Şuşa) 359
“Qazet-dö-Kolonya” 77 
Qessenski Karl: bax. Fridrix Karl fon

Hessen. 
Qǝdirov, Ağa: Bakı sakini. 82
Qǝdirov, Hacıağa: Bakı sakini. 189,

221, 225
Qǝmǝrlinski, Əhmǝd (Əhmǝd Qǝmǝr-

li; Əhmǝd Mǝlikov; 1880-1952): Azǝrbay-
canın teatr vǝ kino aktyoru. Azǝrbaycan
SSR Əmǝkdar incǝsǝnǝt xadimi. 63, 81

Qǝrb 232, 254, 268, 284, 285, 340
Qǝrb cǝbhǝsi (Birinci Dünya mühari-

bǝsindǝ qǝrb cǝbhǝsi) 85, 272, 277, 336,
373, 375, 385, 441, 454, 455 

Qǝssabbazar küçǝsi (Bakı): bax. Kol-
yubakin küçǝsi. 

Qǝzetǝçi: bax. Rza bǝy. 
Qǝzvin 177
Qırğız, qırğızlar 25, 412 
Qırğız qurultayı 25
Qırmızı Aypara cǝmiyyǝti 225
Qırmızı Xaç cǝmiyyǝti 220
Qırmızı qvardiya 402 
Qırmızı ordu 15, 196, 212, 213, 310,

311, 364
Qırnata: bax. Qranada. 
“Qızıl Alma” [Kızılelma]: Türk şairi Ziya

Gökalpın 1914-cü ildǝ çap edilǝn kitabı.
342, 350 

Qızlar gimnaziyası (Gǝncǝ) 257
Qiyasbǝyov, Nǝsib ağa: Qazaxda

maarif müfǝttişi olmuşdur. 101
Qlesiyev, Nikolay Nikitıç: Gǝncǝdǝ tor-

paq texniki olmuşdur. 12
Qoben: bax. Sen-Qoben. 
Qoqibadze: Bakıda gömrük müfǝttişi

olmuşdur. 69
Qolts, Baron fon der: General Kolmar
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fon der Qoltsun oğlu, Almaniyanın Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝtindǝki sǝlahiyyǝtli
nümayǝndǝsi. 20, 68, 190, 252, 270, 344

Qolts, Kolmar fon der [Colmar von der
Goltz; 1843-1916]: Alman generalı. 1883-
1896-cı illǝrdǝ Osmanlı İmperiyası or-
dusunda keçirilǝn islahatlara rǝhbǝrlik
etmişdir. 1909-1912-ci illǝrdǝ Osmanlı
İmperiyası ordusunda xidmǝt etdikdǝn
sonra istefaya çıxmış, ancaq Birinci Dünya
müharibǝsi başladıqdan sonra xidmǝtǝ
qayıtmışdır. Osmanlı İmperiyasının Altıncı
ordusunun komandiri vǝzifǝsindǝ olarkǝn,
Bağdadda yatalaq xǝstǝliyinǝ tutularaq
ölmüşdür. 68, 190

Qolubov: keşiş. 102
Qomel: Belarusun cǝnub-şǝrqindǝ

şǝhǝr. 380 
Qonnelye [Gonnelieu]: Fransanın şi-

malında kommuna. 157
Qorbaçov (yaxud Qorbaçovo): Rusiya-

nın Tula vilayǝtindǝ dǝmiryol stansiyası.
364

Qorçakovski: Bakıda küçǝ; indiki Hacı
Zeynǝlabdin Tağıyev küçǝsi. 403

Qori 160, 211
Qori Seminariyası 199, 211, 222
Qorki küçǝsi: bax. Armyanski küçǝsi.
Qorqyans: keşiş. 102
Qorşkov, P. A.: Bakıda cinayǝt üstündǝ

tutulmuşdur. 104
Qotsiridze, Minodor Dmitriyevna:

müǝllimǝ. 387
Qranada (yaxud Qırnata): İspaniyanın

cǝnubunda, tarixi Əndülüs bölgǝsinin
Qranada ǝyalǝtindǝ şǝhǝr. Qranada ǝmir-
liyinin paytaxtı olmuşdur. 232

Qrandpre [Grandpré]: Fransanın
şimal-şǝrqindǝ kommuna. 268, 337

Qrikur [Gricourt]: Fransanın şima-
lında kommuna. 86, 157

Qrimodi: İtaliyanın Ərzaq naziri. 77 

Qross, Qustav [Gustav Groß; 1856-
1935]: Avstriya-Macarıstan İmperiyasının
siyasi xadimi. 208, 209 

Qroznı 258
Qröner, Vilhelm [Wilhelm Groener;

1867-1939]: Almaniyanın hǝrbi vǝ dövlǝt
xadimi.  208

“Qruziya”: 1918-1921-ci illǝrdǝ Tif-
lisdǝ rus dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik
qǝzet. Heç bir partiyanın orqanı olma-
dığını elan etsǝ dǝ, bu qǝzet ǝslindǝ gürcü
millǝtçilǝrinin görüşlǝrini ǝks etdirirdi. 31,
92, 212, 322

Quba 15, 38, 160, 198, 199, 200, 202,
203, 204, 206, 217, 222, 243, 288, 346,
371, 415, 442, 444, 464 

Quba qǝzası 202, 465
Quba meydanı (Bakı) 198, 421
Quba yolu (yaxud Kubinka; Bakı) 13
Qubernski: Bakıda küçǝ; indiki Nizami

küçǝsi. 311
Quçkov, Aleksandr İvanoviç (1862-

1936): Rusiyanın dövlǝt xadimi. Moskva
Universitetinin Tarix-Filologiya fakültǝsini
bitirmişdir. III Dövlǝt Dumasının sǝdri
olmuşdur. Müvǝqqǝti Hökumǝtin Hǝrbi vǝ
Dǝnizçilik naziri olmuşdur. 330, 332

Quliyev: Bakı xǝfiyyǝ polisi müdiri.
328, 361

Quliyev, Ağabala (1862 - ?): Azǝrbay-
canlı sahibkar vǝ xeyriyyǝçi. Bakıda vǝ
Rusiyanın bir sıra şǝhǝrlǝrindǝ un dǝyir-
manlarına vǝ düyü tǝmizlǝmǝ fabriklǝrinǝ
sahib idi. Bakı Müsǝlman Xeyriyyǝ Cǝmiy-
yǝtinin qurucularından idi. Cümhuriyyǝtin
süqutundan ǝvvǝl İrana gedǝn Quliyev bir
daha Azǝrbaycana qayıtmamışdır. 160,
182, 189, 207, 209

Qullux: Fransanın şimalında yer. 190
Qumri, Mirzǝ Mǝhǝmmǝd Tağı (1819-

1891): Azǝrbaycanlı şair. Dǝrbǝnddǝ
yaşayıb-yaratmışdır. 254
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“Qundel” (qayıq) 141
“Quran” 67, 79, 86, 217, 218, 221,

222, 223, 232, 252, 295, 368, 427
Qurban bayramı 19, 25
Qurd, Argibald: “Deyli teleqraf” qǝzeti

müxbiri. 447
Qusar 219, 371
Qusarçay (dǝmiryol stansiyası) 318,

334, 352
Qusarek: bax. Husarek. 
Qut, Xǝlil: bax. Xǝlil paşa.
Quvil, V. V.: hüquqşünas. Fövqǝladǝ

Tǝhqiqat Komissiyasının üzvü olmuşdur.
31 

Qyilan [Gjilan]: bax. Morava.
“L.”: qǝzet. 411
“L. F. T.”: qǝzet; bax. “Leypsiqer folks

zeytunq”. 
“L. V. Q.” (Лейпцигская вечерняя га-

зета): bax. “Leypsiqer abendzeytunq”.
La-Base [La Bassée]: Fransanın şima-

lında kommuna vǝ eyni adlı kanal. 85, 167
La-Fer [La Fère]: Fransanın şimalında

kommuna. 375
Lacadaq: bax. Laqodexi (Gürcüstan).
Lafayet, Mari-Madlen de [Marie-

Madeleine de La Fayette; Madame de La
Fayette; 1634-1693]: fransız qadın yazıçısı.
439

Lahey: bax. Haaqa. 
Lahıc 444, 445
Lahican (İran) 177
Laqodexi: Gürcüstanın bir rayonu. 344,

350 
Lalǝ dövrü: Osmanlı imperiyasının

tarixindǝ 1718-1730-cu illǝr arasındakı
dövr 276, 277

Landep: Fransanın şimal-şǝrqindǝ yer.
338 

Landr [Landres]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 268

Landtaq (Prussiya): Prussiyanın qa-

nunverici orqanı (parlamenti). 357
Lanq (mühǝndis): 100 
Laon (yaxud Lan) [Laon]: Fransanın

şimal-şǝrqindǝ şǝhǝr. 321, 336, 337, 375,
376

Laroşfuko, Fransua de [François de La
Rochefoucauld; 1613-1680]: fǝlsǝfi-ǝxlaqi
ǝsǝrlǝr yazan fransız yazıçısı. 439

Latın dili, latınca 233
Latış atıcıları 94, 97, 329
Latviya (yaxud Kurlandiya) 4, 5, 142,

143
Lautala: Avropada yer. 376
Lebedev: Zaqafqaziya Rus Milli Komi-

tǝsinin nümayǝndǝsi. 227
Ledegem [Ledegem]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ şǝhǝr. 189
Leh, lehlǝr: bax. Polyak, polyaklar. 
Lehistan: Polşanın tarixi adı (bax.

Polşa).
“Le-jurnal d’Orient” [Le journal d’Ori-

ent]: İstanbulda fransız dilindǝ nǝşr edilǝn
qǝzet. 191

Lekarten: 238
Le-Katle [Le Catelet]: Fransanın şima-

lında kommuna. 156
Le-Kato (yaxud Le-Kato-Kambrezi) [Le

Cateau; Le Cateau-Cambrésis]: Fransanın
şimalında kommuna. 269, 281, 336, 337,
375

Lemnos (ada). 86 
Lenin, Vladimir İliç (1870-1924): Rus

inqilabçı vǝ marksist. Əsl soyadı Ulyanov
idi. Rusiyada 1917-ci il Oktyabr inqilabının
tǝşkilatçısı vǝ rǝhbǝri, Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqının (SSRİ) qurucusu
vǝ SSRİ Nazirlǝr Sovetinin ilk sǝdri olmuş-
dur. 94, 229, 248, 282, 329, 363, 401, 405 

Leokur [Lehaucourt]: Fransanın şima-
lında kommuna. 157

Leontyeviç, Aleksandr Konstantinoviç
(? - 1920): Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl Bakı
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Şǝhǝr Dumasının üzvü; Mǝrkǝzi Ev Komi-
tǝsinin tǝsisçilǝrindǝn biri vǝ rǝhbǝri ol-
muşdur. 1920-ci ildǝ bolşeviklǝr tǝrǝfin-
dǝn güllǝlǝnmişdir. 87, 88, 181, 344, 465 

Leptis-Maqna: bax. Lǝbdǝ. 
Lermontov küçǝsi: bax. Çǝmbǝrǝkǝnd

küçǝsi.
Le-Tur [Le Thour]: Fransanın şimal-

şǝrqindǝ kommuna. 320
Levon: Gǝncǝ ermǝnilǝrinin arximan-

driti. 12
“Leyli vǝ Mǝcnun”: Mǝhǝmmǝd Füzu-

linin mǝşhur mǝsnǝvisi. 438 
Leypsiq [Leipzig]: Almaniyanın şǝrqin-

dǝ şǝhǝr. 401
“Leypsiqer abendzeytunq” [Leipziger

Abendzeitung]: alman qǝzeti. 282, 295,
401, 405 

“Leypsiqer folks zeytunq” [Leipziger
Volkszeitung] (“Leypsiq xalq qǝzeti”):
Leypsiqdǝ alman dilindǝ nǝşr edilǝn qǝ-
zet. Əsası 1894-cü ildǝ qoyulmuşdur. 376,
386

“Leyptsiqskaya veçernyaya qazeta”:
bax. “Leypsiqer abendzeytunq”.

Lǝbdǝ: Müasir Liviya ǝrazisindǝ, Aralıq
dǝnizi sahilindǝ qǝdim şǝhǝr; xarabalıqları
qalmışdır. 338

Lǝcǝt (dǝmiryol stansiyası) 318, 344,
352

Lǝnkǝran 15, 69, 84, 88, 107, 108, 125,
163, 164, 199, 309, 363, 443, 466

Lǝnkǝran qǝzası 163
Lǝtifbǝyov, Rza (Rza Zaki): Azǝrbay-

canlı pedaqoq vǝ yazıçı. Bakı, Gǝncǝ, Şǝki,
Göyçay vǝ Batumda müxtǝlif tǝhsil ocaq-
larında ana dili vǝ şǝriǝtdǝn dǝrs demişdir.
Bǝdii yaradıcılıqla da mǝşğul olmuş, xüsu-
silǝ tarixi mövzularda ǝsǝrlǝr yazmışdır.
85, 130, 173, 229, 266

Libknext, Karl [Karl Liebknecht; 1871-
1919]: Almaniya vǝ beynǝlxalq fǝhlǝ

hǝrǝkatının fǝal iştirakçısı, Almaniya Kom-
munist Partiyasının banilǝrindǝn biri. 376

Lies (yaxud Lies-Notr-Dam) [Liesse;
Liesse-Notre-Damme]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 320

Liflandiya (yaxud Livoniya): Müasir
Latviya vǝ Estoniya ǝrazilǝrindǝn bir qis-
mini ǝhatǝ edǝn tarixi bölgǝ. 1721-ci ildǝ
Rusiya imperiyasına birlǝşdirilmiş, impe-
riyanın süqutundan sonra bölgǝnin cǝnu-
bu Latviyanın, şimalı isǝ Estoniyanın
tǝrkibinǝ daxil olmuşdur. 142, 143

Lixterveld [Lichtervelde]: Belçikanın
şimal-qǝrbindǝ, Qǝrbi Flandriya bölgǝsin-
dǝ şǝhǝr. 269, 320

Lill [Lille]: Fransanın şimalında, Belçika
sǝrhǝdi yaxınlığında şǝhǝr. 281, 320, 321,
336, 337 

Lion [Lyon]: Fransanın cǝnub-şǝrqindǝ
şǝhǝr. 269

Liri [Liry]: Fransanın şimal-qǝrbindǝ
kommuna. 157

Lis [Lys]: Fransa vǝ Belçika ǝrazilǝrin-
dǝn axan çay, Şelda [Schelde] çayının sol
qolu. 86, 155, 156, 268, 281, 320, 336,
337, 375

Litva 4, 5, 142, 143, 377
Litva Hökumǝti 344, 377
Livern 95
Livoniya: bax. Liflandiya. 
Lizoqub, Fyodor Andreyeviç (1851-

1928): Rusiya vǝ Ukraynanın ictimai-siyasi
xadimi. Ukrayna Dövlǝtinin (İkinci Get-
manlıq) Nazirlǝr Sovetinin Sǝdri vǝ Daxili
İşlǝr naziri olmuşdur. Daha sonra müha-
cirǝtǝ getmiş, Belqradda ölmüşdür. 377

Lizqar: Əmlak vǝ Ərazi Nazirliyindǝ
işlǝmişdir. 360

Lloyd Corc, Devid [David Lloyd George;
1863-1945]: Britaniyalı siyasǝtçi. 1905-
1908-ci illǝrdǝ Ticarǝt naziri, 1908-1915-
ci illǝrdǝ Maliyyǝ naziri, 1915-1916-cı
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illǝrdǝ Hǝrbi nazir olmuşdur. 6 dekabr
1916 – 19 oktyabr 1922 tarixlǝri arasında
Britaniyanın Baş Naziri vǝzifǝsini tut-
muşdur. 168, 170

Lodj, Henri Kebot (Henry Cabot Lodge,
1850-1924): Amerikanın siyasǝt xadimi.
95, 96

“Lokal A.”: qǝzet. 411
Lokhart, Robert Hamilton Bryus (Sir

Robert Hamilton Bruce Lockhart, 1887-
1970). “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ “Lokkart”
kimi getmişdir. Britaniyalı diplomat vǝ
casus. 1918-ci ilin yanvar-sentyabr ayla-
rında Britaniyanın Sovet Hökumǝtindǝki
xüsusi heyǝtinin sǝdri olmuş, Sovet Höku-
mǝtinin rǝhbǝrlǝrinǝ qarşı sui-qǝsddǝ
iştirak etmǝkdǝ günahlandırılaraq hǝmin
ilin sentyabrında hǝbs edilmiş, oktyabrın-
da Sovet Rusiyasından xaric edilmişdir. 93,
94, 95 

London: Böyük Britaniyanın paytaxtı.
114, 158, 263, 274, 349, 373, 375, 385,
401, 433, 467 

“London icmalı”: bax. “London revyu”.
“London revyu” [The London Review]:

ingilis qǝzeti (“London icmalı”). 375
Londra: bax. London. 
“Londra mütalǝatı”: bax. “London

revyu”.
Lopatinski: Bakıda Mǝrkǝzi Ev Komi-

tǝsindǝ çalışmışdır. 88 
Lordkipanidze, İvan Nestoroviç (1889-

1937): Gürcüstanın siyasi xadimi. Tibb
tǝhsili almışdır. Gürcüstan Demokratik
Respublikası Hökumǝtindǝ Ədliyyǝ naziri
vǝzifǝsini icra etmiş, daha sonra Nǝqliyyat
naziri olmuşdur. 28 

Lorens, Şarlot: Berlin Universiteti
mǝzunu. 338

Lori 402 
Lovendorf [Löwendorf]: Almaniyanın

şǝrqindǝ rayon. 205

Lüdendorf, Erix (Erich Ludendorf,
1865-1937): Almaniyanın hǝrbi xadimi,
general. Birinci Dünya müharibǝsinindǝ,
1916-cı ilin avqust ayından etibarǝn
alman ordularını faktiki olaraq Lüdendorf
idarǝ etmişdir. 159, 452

Lüdviq III [Ludwig III; 1845-1921]: 5
noyabr 1913 – 13 noyabr 1918-ci il tarix-
lǝri arasında Bavariya kralı olmuşdur. 274

Lvov Kabinǝsi: Rusiyada Müvǝqqǝti
Hökumǝt dövründǝ Georgi Yevgenyeviç
Lvovun (1861-1925) sǝdrliyindǝ qurulan
Nazirlǝr Kabineti (mart-iyul 1917).  330,
332

Lvov, Georgi Yevgenyeviç (1861-1925):
Rusiyanın siyasi xadimi. 1917-ci ilin mart-
iyul aylarında Müvǝqqǝti Hökumǝtin
başçısı olmuşdur. 332

Lvov, Vladimir Nikolayeviç (1872-
1930): Rusiyanın dini vǝ siyasi xadimi;
Müqǝddǝs Sinodun Ober-prokuroru ol-
muşdur. 364

Lyuis, Ceyms Hamilton (James Hamil-
ton Lewis, 1863-1939): Amerikanın siya-
sǝt xadimi. 95, 96

M. H.: bax. Zeynallı, Hǝnǝfi. 
M. Hǝnǝfi: bax. Zeynallı, Hǝnǝfi. 
M. S. (yaxud Mim. Sad.): bax. Aran,

Mǝhǝmmǝd Sadiq.
Maarif naziri (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 27, 68, 103, 136, 137, 138, 147,
160, 207, 210, 211, 261, 266, 271, 279,
287, 354, 393, 435, 452

Maarif naziri (Belçika) 408
Maarif naziri (Türkiyǝ) 32
Maarif Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 11, 27, 40, 89, 101, 102, 115,
130, 136, 137, 146, 210, 212, 251, 265,
354, 387, 413, 422, 434, 435, 451, 452 

Maarif Nazirliyi (Gürcüstan) 147, 148
Maas [Meuse]: Fransa, Belçika vǝ

Niderland ǝrazisindǝn keçǝn çay. 86, 139,
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140, 141, 154, 155, 156, 157, 190, 205,
205, 206, 269, 281, 321, 336, 337

“Maas-Boode”: qǝzet. 141
Macar, macarlar 456 
Macarıstan 159, 322, 453
Macarıstan kralı 193, 194, 206
Macarıstan Parlamenti 409 
Mağalı 443, 449 
Mahaçqala: bax. Petrovsk.
Mahmud II (1785-1839): Osmanlı

sultanı; 1808-1839-cu illǝrdǝ hakimiy-
yǝtdǝ olmuşdur. 410, 439

Mahmud Şövkǝt paşa (1856-1913):
Osmanlı imperiyasının hǝrbi vǝ siyasi
xadimi. 1913-cü ildǝ Sǝdrǝzǝm (Baş Nazir)
olmuşdur. 297

Mahmudov, Əlǝkbǝr: Şǝkidǝ maarif
müfǝttişi olmuşdur. 101

Mahmudov, Vahid Rǝhim oğlu: meşǝ-
bǝyi. 1

Mahru xanım: teatr aktrisası. 63, 81
Mailov teatrı: Bakıda teatr; indiki

Opera vǝ Balet Teatrı. 89, 236, 287, 311,
329, 330, 444

Makarov, Aleksandr Aleksandroviç
(1857-1919): Rusiyanın dövlǝt xadimi.
1911-1912-ci illǝrdǝ Daxili İşlǝr naziri vǝ
1916-cı ildǝ Ədliyyǝ naziri olmuşdur.
Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir. 248,
272

Makedoniya 76
Makedoniyalı İskǝndǝr: bax. İskǝndǝr.
Makinski, Abbasǝli bǝy (1888-1938):

Azǝrbaycanlı hüquqşünas. Kiyev Univer-
sitetinin Hüquq fakültǝsindǝ tǝhsil almış-
dır. Cümhuriyyǝt dövründǝ dövlǝt qurum-
larında hüquq mǝslǝhǝtçisi kimi fǝaliyyǝt
göstǝrmişdir. 1938-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir.
430, 448

Makinski, Teymur bǝy (1874-?): Azǝr-
baycanın dövlǝt xadimi. Zaqafqaziya Sey-
minin Müsǝlman fraksiyasının, Azǝrbay-

can Milli Şurasının vǝ Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur. Bir
müddǝt Ədliyyǝ naziri vǝzifǝsini tutmuş,
daha sonra Ermǝnistan Hökumǝti yanında
Azǝrbaycanın diplomatik nümayǝndǝsi
tǝyin edilmişdir. 12, 28, 153, 173, 326,
336, 373

Makkinyi [Macquigny]: Fransanın
şimalında kommuna. 321

Maklakov, Nikolay Alekseyeviç (1871-
1918): Rusiyanın dövlǝt xadimi. 1912-
1915-ci illǝrdǝ Daxili İşlǝr naziri olmuşdur.
5 sentyabr 1918-ci ildǝ Moskvada bol-
şeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir. 195

Maqalaşvili, Levan Luarsaboviç: bax.
Maqalov, Levan Luarsaboviç. 

Maqalins 344, 350, 443, 449
Maqalov (Maqalaşvili), Levan Luarsa-

boviç (1879-1926): Gürcü knyazı vǝ
generalı. Rus ordusunun Çinǝ yürüşündǝ
(1900-1901), Rus-yapon müharibǝsindǝ
(1904-1905) vǝ Birinci Dünya mühari-
bǝsindǝ iştirak etmiş, Vǝhşi Diviziyanın
Tatar süvari polkunun komandiri olmuş-
dur. Gürcüstanın sovetlǝşmǝsindǝn sonra
mühacirǝtdǝ yaşamışdır. 19, 52, 69, 126,
395 

Maqomayev, Müslüm (1885-1937):
Azǝrbaycanlı bǝstǝkar vǝ ictimai xadim.
Milli musiqinin inkişafında müstǝsna
xidmǝtlǝri olmuşdur. 63, 81, 89

Malakan: Qarabağda kǝnd. 305
Malakan bağı (Bakı) 54, 63, 81, 279,

314, 347, 366, 384, 403, 424, 447, 468 
Malakanlar: xristianlığın kilsǝ iyerarxi-

yasını qǝbul etmǝyǝn malakanlıq sekta-
sına mǝnsub ruslar. 69

Malakanski: Bakıda küçǝ; indiki Xaqani
küçǝsi. 90 

Maldegem [Maldegem]: Belçikanın
şimal-qǝrbindǝ şǝhǝr. 337

Malxazov: Gǝncǝ Ermǝni Milli Komitǝ-
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sinin rǝisi olmuşdur. 398
Malıbǝyli: Şuşanın kǝndi. 249, 292,

305
Malinov, Aleksandr (1867-1938): Bol-

qarıstanın siyası xadimi. Kiyevdǝ hüquq
tǝhsili almışdır. 29 yanvar 1908 - 29 mart
1911, 21 iyun - 28 noyabr 1918 vǝ 29 iyun
- 12 oktyabr 1931-ci illǝrdǝ Bolqarıstanın
Baş naziri olmuşdur. 154, 238, 274, 275,
289

Maliyyǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 27, 43, 47, 66, 68, 70, 101, 103,
119, 120, 147, 183, 209, 227, 245, 256,
271, 286, 308, 344, 372

Maliyyǝ naziri (Dağlılar Respublikası)
380

Maliyyǝ naziri (Gürcüstan) 210
Maliyyǝ naziri (Rusiya) 433
Maliyyǝ naziri (Türkiyǝ) 322
Maliyyǝ Nazirliyi (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 43, 66, 106, 119, 120, 126, 137,
138, 220, 239, 256, 287, 308, 326, 327,
345, 362, 392

Maliyyǝ Nazirliyi (Gürcüstan) 162
Maliyyǝ, Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri (Gür-

cüstan) 257
Maliyyǝ, Ticarǝt vǝ Sǝnaye Nazirliyi

(Gürcüstan) 257
Mamulaşvili: Gürcüstan Hökumǝtinin

Azǝrbaycana göndǝrdiyi nümayǝndǝ
heyǝtindǝ yer almışdır. 126

Man: Kil Universitetinin müǝllimi. 58
Manandyan, Yakov Hamazaspoviç

(1873-1952): Ermǝni tarixçisi. Yena (Al-
maniya), Sankt-Peterburq vǝ Tartu univer-
sitetlǝrindǝ tǝhsil almışdır. Zaqafqaziyanın
müxtǝlif yerlǝrindǝ mǝktǝb, seminariya
vǝ gimnaziyalarda müǝllimlik etmişdir.
Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl vǝ Cümhuriyyǝt
dövründǝ Bakıda vǝkil kömǝkçisi vǝ vǝkil
işlǝmişdir. Daha sonra İrǝvan Dövlǝt
Universitetindǝ dǝrs demiş, Ermǝnistan

SSR vǝ SSRİ Elmlǝr Akademiyalarının aka-
demiki olmuşdur. Ermǝni tarixi haqqında
ǝsǝrlǝri var. 344

Manastır (yaxud Bitola): Şimali Make-
doniyanın cǝnubunda şǝhǝr. Uzun müd-
dǝt Osmanlı hakimiyyǝtindǝ qalmışdır.
231

Mançuriya 95 
Manr [Manre]: Fransanın şimal-

qǝrbindǝ kommuna. 157, 166
Mantaşev 22
Mantaşev karvansarası (Tiflis) 458 
Manuylov, Konstantin Aleksandroviç:

Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü olmuş-
dur. 173

Mariinski: Bakıda küçǝ; indiki Rǝsul
Rza küçǝsi. 220, 448, 451

Marikur [Maricourt]: Fransanın şima-
lında kommuna. 336

Maritsa: bax. Meriç. 
“Mariya” qız mǝktǝbi (Bakı) 182
Markaryan, M. X.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı

Komissarlığında işlǝmişdir. 354
“Markoni”: İtalyan mühǝndis Qulyel-

mo Markoni [Guglielmo Marconi] tǝrǝ-
findǝn icad edilǝn teleqraf cihazı. 165, 170

Markoni, Qulyelmo [Guglielmo Mar-
koni]: İtalyan mühǝndis. 170

Markovski: texnik. 102
Markuen [Marcoing]: Fransanın şima-

lında kommuna. 155, 157
Marqrits ǝfǝndi: Osmanlı mǝtbua-

tının nümayǝndǝsi. 409
Marl [Marle]: Fransanın şimalında

kommuna. 337, 376
Mart hadisǝlǝri: bax. Mart soyqırımı. 
Mart soyqırımı: Birlǝşmiş bolşevik-

daşnak qüvvǝlǝrinin Bakıda türk-müsǝl-
man ǝhaliyǝ qarşı törǝtdiklǝri soyqırımı.
Rǝsmi mǝlumatlara görǝ, Mart soyqırı-
mında Bakıda 12 mindǝn çox azǝrbaycanlı
qǝtlǝ yetirilmişdir. Ümummilli lider
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Heydǝr Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli
fǝrmanı ilǝ 31 mart Azǝrbaycanlıların
Soyqırımı Günü elan olunmuşdur. 20, 74,
90, 126, 146, 177, 311, 328, 346, 350,
362, 370, 379, 395, 397, 398, 404, 462,
463

Masniyer [Masnieres]: Fransanın
şimalında kommuna. 157

Massaget, massagetlǝr 60
Mastidski: Şuşa vǝ Ağdaşda mǝhkǝmǝ

sistemindǝ işlǝmişdir. 430
Mastitski, N. P.: mühǝndis, Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti Su İdarǝsindǝ işlǝmişdir. 2
Maştağa: Bakı ǝtrafında kǝnd; hal-

hazırda şǝhǝr tipli qǝsǝbǝ. 21, 22, 372
Mavǝrayi-Xǝzǝr müstǝhlikini koo-

perasiya cǝmiyyǝti: bax. “Kooperasiya”
Xǝzǝryanı İstehlak Cǝmiyyǝtlǝri İttifaqı.

Maykop: Rusiyanın cǝnub-qǝrbindǝ
şǝhǝr, hal-hazırda Adıge Respublikasının
paytaxtıdır. 93, 446

Mayns [Mainz]: Almaniyada, Reyn
[Rhine] çayı sahilindǝ şǝhǝr. 154, 158

Mazım çayı: Balakǝn rayonu ǝrazisindǝ
çay. 344, 350, 443, 449 

Mazniaşvili, Georgi İvanoviç (1872-
1937): Gürcüstanın hǝrbi xadimi, general.
Abxaziyanın, daha sonra Tiflisin general-
qubernatoru olmuş, Ermǝnistanla müha-
ribǝdǝ Gürcüstan qoşunlarının baş
komandanı tǝyin edilmişdir. Gürcüstan
Respublikasının süqutundan sonra hǝbs
edilmiş, mühacirǝtǝ getmiş, ancaq yeni-
dǝn vǝtǝninǝ qayıtmış vǝ 1937-ci ildǝ
güllǝlǝnmişdir. 210

Mazniyev, Georgi İvanoviç: bax.
Mazniaşvili, Georgi İvanoviç. 

Mebrekur [Mesbrecourt]: Fransanın
şimalında kommuna. 376

Medvedyev: Əmlak vǝ Ərazi Nazirliyin-
dǝ işlǝmişdir. 360

Mehdiyev, Mir Yaqub (1891-1949):

Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Bakı Şǝhǝr
Bǝlǝdiyyǝsi sǝdrinin müavini, Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü, Azǝr-
baycanın Paris Sülh Konfransına göndǝr-
diyi nümayǝndǝ heyǝtinin üzvü olmuşdur.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra müha-
cirǝtdǝ qalmış, İstanbulda ölmüşdür. 162,
181, 270, 286, 443

Mehmandarov, Sǝmǝd bǝy (1856-
1931): Azǝrbaycanın hǝrbi xadimi. Peter-
burqda hǝrbi mǝktǝb bitirmiş, Çar
Rusiyası ordusunda xidmǝt etmiş, Rusiya-
Yaponiya müharibǝsindǝ göstǝrdiyi şüca-
ǝtlǝrǝ görǝ mükafatlandırılmış, Birinci
Dünya müharibǝsindǝ iştirak etmişdir.
1917-ci ilin fevral inqilabından sonra
Rusiya ordusundan istefa vermişdir. Cüm-
huriyyǝt dövründǝ Azǝrbaycanın Hǝrbi
naziri olmuş, ordu quruculuğu sahǝsindǝ
böyük işlǝr görmüşdür. Cümhuriyyǝtin
süqutundan sonra bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn
hǝbs edilmiş, azadlığa çıxdıqdan sonra
müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 160

Melçarski: Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş
diş hǝkimi. 280, 330, 366, 402, 447

Memar Kamalǝddin (1870-1927): Türk
memarı. Almaniyada tǝhsil almışdır. Başda
İstanbul olmaqla, Türkiyǝnin bir çox yerin-
dǝ çox sayda memarlıq vǝ mühǝndislik
ǝsǝrinǝ imzasını atmışdır. 266, 277

Memar Sinan (1488-1588): Türk me-
marı. Osmanlı imperiyasının baş memarı
olmuşdur. Süleymaniyyǝ camesi (İstan-
bul), Sǝlimiyyǝ camesi (Ədirnǝ) kimi
möhtǝşǝm memarlıq abidǝlǝri dǝ daxil ol-
maqla, dövrün Osmanlı coğrafiyasının bir
çox yerindǝ çox sayda ǝsǝrǝ imzasını
atmışdır. 266, 277

Mena: Rusiyanın şimalında, Sankt-Pe-
terburq yaxınlığında dǝmiryolu stansiyası.
310

Menen [Menen]: Belçikanın şimal-
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qǝrbindǝ, Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ
şǝhǝr. 269, 320

Menqreliya (yaxud Minqreliya): Gür-
cüstanın qǝrbindǝ tarixi vilayǝt, Same-
qrelo. 257

Menşevik, menşeviklǝr 15, 21, 23, 72,
84, 323, 421

Menşevizm 51 
Meriç: Balkan yarımadasında çay. 267
Meriç [Maritsa]: Bolqarıstanın bir ra-

yonu. 158, 169
Merkuryevski küçǝsi: Bakıda küçǝ; in-

diki Zǝrifǝ Əliyeva küçǝsi. 271, 309, 319,
425

Mesopotamiya: bax. İkiçayarası.
“Metropol”: Bakıda mehmanxana; in-

diki Nizami Gǝncǝvi adına Milli Azǝrbay-
can Ədǝbiyyatı Muzeyinin binası. 68, 126,
189, 220, 221, 239, 255

Mets [Metz]: Fransanın şimal-şǝrqin-
dǝ, tarixi Lotaringiya rayonunda şǝhǝr.
229

Mezel [Mezel]: Fransanın mǝrkǝzindǝ
şǝhǝr. 140

“Meridian” (gǝmi) 112
Meşǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhuriy-

yǝti) 153
Mǝcid: bax. Əbdülmǝcid. 
Mǝclisi-Əyan (Avstriya-Macarıstan):

bax. Herrenhaus. 
Mǝclisi-Mǝbusan (Türkiyǝ) 128, 452
Mǝclisi-Müǝssisan (Azǝrbaycan) 5, 20,

138, 326, 344, 416
Mǝclisi-Müǝssisan (Rusiya) 364
Mǝdǝnlǝr dairǝsi (Bakı) 109
Mǝdinǝ 296
Mǝdrǝs (yaxud Çennai): Hindistanın

cǝnubunda şǝhǝr; ölkǝnin ǝn böyük
şǝhǝrlǝrindǝn biri. 58, 424 

Mǝdrǝsǝ: Şamaxının kǝndi. 70, 82
Mǝğfurǝ xanım (yaxud Mariya Fro-

lovna Yermakova; 1901-1982): Azǝrbay-

can teatr sǝhnǝsinin ilk aktrisalarından
biri olmuşdur. Əsl adı “Mariya” olsa da,
sǝhnǝdǝ “Mǝğfurǝ” adıyla çıxış etmişdir.
110, 237

Mǝhǝmmǝd: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ-
ki imzalardan biri. 398 

Mǝhǝmmǝd Fǝthi bǝy: Bakının Qafqaz
İslam Ordusu tǝrǝfindǝn xilas edilmǝsin-
dǝn sonra bir müddǝt Bakı valisi (quber-
natoru) olmuş Türk Ordusu zabiti. 160,
217, 222, 429

Mǝhǝmmǝd Mehdi Hacı Hǝmid oğlu:
Quba sakini; dinc ǝhaliyǝ zülm etmişdir.
203

Mǝhǝmmǝd Peyğǝmbǝr: 96, 128, 185,
222, 254, 267, 283, 285, 295, 431

Mǝhǝmmǝd Sadiq: bax. Aran, Mǝ-
hǝmmǝd Sadiq. 

Mǝhǝmmǝdbǝyli, Hüseyn Rza (yaxud
Hüseynağa Mǝmmǝdbǝyli, Hüseynağa
Mǝmmǝdbǝyov): jurnalist; “Azǝrbaycan”
qǝzetinin ǝmǝkdaşı olmuşdur. 202, 203,
206, 219, 223

Mǝhǝmmǝdhüseyn Hacı Hacıağa oğlu
(Tǝbrizli) 221

Mǝhǝmmǝdli: Bakı ǝtrafında kǝnd.
219

Mǝhǝmmǝdov, Əliş bǝy: Gǝncǝdǝ qu-
berniya vǝkil müavini olmuşdur. 8

Mǝhǝmmǝdov, Talıb: vǝkil; Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin katibi. 2

Mǝhǝmmǝdyusif Cǝfǝrov küçǝsi: bax.
Pozenovski küçǝsi. 

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Mirzǝ Muxtar (ya-
xud Mirzǝ Muxtar Mǝmmǝdov; 1852-
1929): Azǝrbaycanlı xanǝndǝ vǝ teatr
aktyoru. 111, 237

Mǝhǝrrǝm Mǝhǝmmǝdrza oğlu: Bakı
şǝhǝrindǝ Pozenovski küçǝsinin sakini.
163

Mǝhǝrrǝmov, Mǝhǝmmǝd (1886-
1982): Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi.
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Moskva Universitetindǝ tǝhsil almışdır.
Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Azǝrbaycan
Parlamentinin üzvü, Paris Sülh Konfran-
sına göndǝrilǝn nümayǝndǝ heyǝtinin
müşaviri olmuşdur. Aprel işğalından sonra
mühacirǝtdǝ qalmışdır. 344

Mǝhmǝd II (Fateh; 1432-1481):
Osmanlı sultanı. 1444-1446 vǝ 1451-
1481-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. İs-
tanbulu fǝth etdiyi üçün “Fateh” adıyla
tanınmışdır. 48, 60, 231, 240, 254, 260,
284, 296, 437

Mǝhmǝd VI (1861-1926): Osmanlı
İmperiyasının sonuncu sultanı Mǝhmǝd
Vǝhidǝddin. Sultan Əbdülmǝcidin oğlu idi.
3 iyul 1918-ci ildǝ Osmanlı sultanı olmuş,
Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin monar-
xiyanı lǝğv etdiyi 1 noyabr 1922-ci il
tarixinǝ qǝdǝr hakimiyyǝtdǝ qalmışdır.
Mühacirǝtdǝ ölmüşdür. 41, 206, 260, 297

Mǝhmǝd Cavid bǝy: bax. Cavid bǝy. 
Mǝhmǝd Əli paşa: Türkiyǝnin Er-

mǝnistandakı sǝfiri olmuşdur. 402, 459
Mǝhmǝd Əmin (Soyadı qanunundan

sonra “Yurdaqul” soyadını qǝbul etmişdir;
1869-1944): Osmanlı Mǝclisi-Mǝbusanı-
nın vǝ Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin
üzvü olmuşdur. 123, 230, 252, 266, 283,
296, 339, 342, 349, 350

Mǝhmǝd Nabi bǝy (Mǝnǝmǝnlizadǝ;
1868-1924): Türkiyǝnin diplomatı vǝ
dövlǝt xadimi. Bir sıra ölkǝlǝrdǝ sǝfir kimi
ölkǝsini tǝmsil etmişdir. 1918-ci ildǝ qısa
müddǝtǝ Türkiyǝnin Xarici İşlǝr naziri
olmuşdur. 452

Mǝhmǝd Nazim bǝy: Bakının komen-
dantı. Bax. Nazim bǝy. 

Mǝhmǝd Nazim bǝy: Türkiyǝnin Maa-
rif naziri. Bax. Doktor Nazim bǝy. 

Mǝhmǝd Sǝrvǝt (Bǝrkin; 1899-1941):
Türk müǝllimi. 123

Mǝhmǝd Vǝhib paşa (Kaçı; 1877-

1940): Türkiyǝnin hǝrbi xadimi; general.
Qafqaz İslam Ordusunun da tabe olduğu
Şǝrq Ordular Qrupunun komandanı idi.
Türkiyǝdǝ soyadı qanunu çıxdıqdan sonra
“Kaçı” soyadını almışdır. 297

Mǝkkǝ 296
Mǝlik-Abbasov 387 
Mǝlik-Şahnazarov, Cümşüd: meşǝbǝyi.

2
Mǝlik-Şahnǝzǝrov, K. Q.: Kǝnd

Tǝsǝrrüfatı Komissarlığında işlǝmişdir. 354
Mǝlik-Şahnǝzǝryan, Andrey (yaxud

Andranik Mǝlik-Şahnǝzǝrov; 1887-1937):
Ermǝni hǝrbçi. Başçılıq etdiyi silahlı dǝs-
tǝlǝr Qarabağda, Zǝngǝzurda vǝ Türkiyǝ-
nin şǝrqindǝ dinc ǝhaliyǝ qarşı törǝdilǝn
qırğınlarda iştirak etmişdir. Zaqafqaziyanın
sovetlǝşmǝsindǝn sonra sovet ordusunda
xidmǝt etmişdir. 1937-ci ildǝ güllǝlǝn-
mişdir. 250, 251, 260, 325, 326

Mǝlik-Yolçuyan, S.: 1918-ci il iyulun
axırlarında Bakıda menşeviklǝr vǝ daşnak-
lar tǝrǝfindǝn qurulan Sentrokaspi Dikta-
turası Hökumǝtinin üzvlǝrindǝn, daşnak.
72

Mǝlikaslanov, Xudadad bǝy (1879-
1935): Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Peter-
burqda mühǝndislik tǝhsili almışdır.
Zaqafqaziya Seyminin, Azǝrbaycan Milli
Şurasının üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti hökumǝtindǝ Nǝqliyyat vǝ
Rabitǝ naziri, Poçt vǝ Teleqraf naziri kimi
vǝzifǝlǝr tutmuşdur. Cümhuriyyǝtin süqu-
tundan sonra da bir sıra vǝzifǝlǝrdǝ işlǝ-
mişdir. Repressiyaya mǝruz qalmış vǝ hǝbs
düşǝrgǝsindǝ vǝfat etmişdir. 66, 147, 420 

Mǝlikov qardaşları mağazası: Bakıda,
Mixaylovski (indiki Əziz Əliyev) küçǝsindǝ
yerlǝşmişdir. 365

Mǝlikov, Soltan bǝy: Göyçay vǝ
Kürdǝmir mǝhkǝmǝlǝrindǝ işlǝmişdir. 11 

Mǝmmǝdbǝyli, Hüseynağa: bax. Mǝ-

525



I cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

526

hǝmmǝdbǝyli, Hüseyn Rza.
Mǝmmǝdbǝyov, Hüseynağa: bax. Mǝ-

hǝmmǝdbǝyli, Hüseyn Rza.
Mǝmmǝdqala: bax. Xanmǝhǝmmǝd-

qala.
Mǝmmǝdov, Mirzǝ Muxtar: bax.

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Mirzǝ Muxtar. 
Mǝnǝmǝnlizadǝ: bax. Mǝhmǝd Nabi

bǝy. 
Mǝnzil Müfǝttişliyi: bax. Mǝrkǝzi Ev

Komitǝsi. 
Mǝrkǝzi Dövlǝtlǝr (yaxud Mǝrkǝzi Hö-

kumǝtlǝr): Birinci Dünya müharibǝsinin
tǝrǝflǝrindǝn biri olan İttifaq Dövlǝtlǝri
(Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Osmanlı
İmperiyası, Bolqarıstan). 5, 57, 59, 113,
148, 158, 191, 208, 209, 246, 246, 247,
248, 321, 338, 349, 355, 387, 410 

Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi (Bakı) 87, 88, 183,
196, 197, 286, 287, 328, 346, 347

Mǝrkǝzi Gömrük İdarǝsi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 245

Mǝrkǝzi Hökumǝtlǝr: bax. Mǝrkǝzi
Dövlǝtlǝr.

Mǝrkǝzi Komandanlıq; Mǝrkǝz Ko-
mandanlığı: bax. Türk Ordusu. 

Mǝrkǝzi Poçt vǝ Teleqraf İdarǝsi
(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 66, 288

Mǝrkǝzi Rada (Ukrayna Xalq Respub-
likası) 151

Mǝrmǝrǝ dǝnizi 254
Mǝrv 34, 434 
Mǝsih: bax. İsa (peyğǝmbǝr).
Mǝşhǝdi İbad: Üzeyir Hacıbǝyovun “O

olmasın, bu olsun” operettasında obraz.
111

Mǝtbuat Bürosu (Almaniya) 195
Mǝtbuat Bürosu (Ukrayna) 365, 368 
Mǝzahib Nazirliyi: bax. Dini Etiqad

Nazirliyi. 
Mǝzahib vǝ Müavinǝt Nazirliyi: bax.

Dini Etiqad vǝ Sosial Tǝminat Nazirliyi.

Mixaylov, Nikolay Mixayloviç (1867-
1920): hüquqşünas. Xarkov Universite-
tinin Hüquq fakültǝsini qurtarmış, Zaqaf-
qaziyanın, o cümlǝdǝn Azǝrbaycanın
müxtǝlif yerlǝrindǝ mǝhkǝmǝ sistemindǝ
işlǝmişdir. Fövqǝladǝ Tǝhqiqat Komissi-
yasının üzvü tǝyin edilmişdir. 31

Mixaylovski: Bakıda küçǝ; indiki Əziz
Əliyev küçǝsi. 189, 221, 225, 365

“Mikado” teatrı: Bakıda kinoteatr; in-
diki S. Vurğun adına Azǝrbaycan Dövlǝt
Akademik Rus Dram Teatrı. 54, 55, 63, 81,
89

Mikaladze 126
Mil düzü 249
Milan 376
Milkovski, Aleksandr Stepanoviç (1873

- ?): Rusiyanın vǝ Krımın hǝrbi xadimi,
general. Krım Hökümǝtindǝ Hǝrbi nazir
olmuşdur. Sovetlǝşmǝdǝn sonra repres-
siyaya mǝruz qalmışdır. 293

Millǝtlǝr İttifaqı 355, 356, 367, 368,
432, 457, 458 

Millǝtpǝrǝst: bax. Hǝsǝnqulu bǝy.
“Milli”: bax. Osmanlı Teleqraf Agent-

liyi.
“Milli ǝdǝbiyyat” cǝrǝyanı: Tükiyǝdǝ

xüsusilǝ 1910-1923-cü illǝrdǝ özünü güclü
bir şǝkildǝ göstǝrǝn, ǝdǝbiyyatda milliy-
yǝtçiliyi ön plana çıxaran, Türkçülük
cǝrǝyanı ilǝ paralellik nümayiş etdirǝn
ǝdǝbi cǝrǝyan. Mǝhmǝd Əmin (Yurdaqul),
Ömǝr Seyfǝddin, Əli Canib (Yöntǝm), Ziya
Gökalp bu cǝrǝyanın qurucuları olaraq
qǝbul edilir. 342, 350

Milyukov, Pavel Nikolayeviç (1859-
1943): Rusiya siyasi xadimi, eyni zamanda
tarixçi vǝ publisist. Konstitusion-Demokra-
tik Partiyanın (Kadetlǝr partiyası) liderlǝ-
rindǝn biri idi. Müvǝqqǝti Hökumǝtdǝ
(Rusiya) Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 73,
377
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Mim. Sad. (yaxud M. S.): bax. Aran,
Mǝhǝmmǝd Sadiq.

Mina xanım: aktrisa. 237
Minqreliya: bax. Menqreliya. 
Minorski, Vladirim Fyodoroviç (1877-

1966): rus diplomat vǝ şǝrqşünas. Rusiya
Xarici İşlǝr Nazirliyinin Asiya departamen-
tindǝ, diplomat kimi İran vǝ Türkiyǝdǝ
işlǝmişdir. Oktyabr inqilabından sonra
Rusiyaya qayıtmamış, İran, Fransa vǝ
İngiltǝrǝdǝ yaşamışdır. 412 

Minsk: Belarusun paytaxtı. 380
Mirbabayev, Seyid (1867-1953): Azǝr-

baycan xanǝndǝsi vǝ neft sǝnayeçisi.
Aprel işğalından sonra Fransaya, daha
sonra İrana köçmüşdür. 126, 239, 327.

Mircǝfǝrzadǝ, Axund Mirmǝhǝm-
mǝdkǝrim 82

Mirzǝ İbrahimov küçǝsi (Bakı): bax.
Armyanski küçǝsi. 

Mirzǝ Kiçik xan (1880-1921): İranlı
inqilabçı vǝ hǝrbi xadim; Cǝngǝlilǝr
hǝrǝkatının lideri olmuşdur. 362

Mirzǝ Mǝhǝmmǝd Axund oğlu: bax.
Axundzadǝ, Mirzǝ Mǝhǝmmǝd. 

Mirzǝ Muxtar: bax. Mǝhǝmmǝdzadǝ,
Mirzǝ Muxtar. 

Mirzǝağa Əliyev küçǝsi: bax. Çadrovı. 
Mirzǝbekyan: tütün fabriki sahibi. 466
Mirzǝbekyanın evi: Bakıda, Nikola-

yevski küçǝsindǝ mülk. 287 
Mirzǝyev, Mirşǝrif: Əmlak vǝ Ərazi

Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 360
Mirzǝzadǝ, Mirzǝ Musa Mirzǝ Sadiq

oğlu: Maarif Nazirliyinin dǝftǝrxanasında
işlǝmişdir. 102

Mirzoyants, A. A.: Gǝncǝdǝ pristav
olmuşdur. 16

Misir 33, 85, 231, 338 
Misir valisi 338, 349
Misirli, misirlilǝr 338 
Mitrofanov: Bakı sakini. 220, 239

Moğol, moğollar 232
Moiseyeva-Levin, Nadejda Abramov-

na: Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş diş hǝkimi.
347, 366, 384, 402, 424, 448, 469 

Molyer [Molière; 1622-1673]: Fransız
dramaturqu; Qǝrbi Avropa ǝdǝbiyyatında
klassik komediya janrının banisi sayılır. Əsl
adı Jan-Batist Poklen [Jean-Baptiste Po-
quelin] idi. 439

Monbreen [Montbrehain]: Fransanın
şimalında kommuna. 205

Mondidye [Montdidier]: Fransanın şi-
malında, Somma departamentindǝ kom-
muna. 167

Monfokon [Montfaucon]: Fransanın
şimal-şǝrqindǝ kommuna. 140

Montblenvill [Montblainville]: Fransa-
nın şimal-şǝrqindǝ kommuna. 140

Monteqyo, Edvin Semuel [Edwin
Samuel Montagu, 1879-1924]: Britaniyalı
siyasǝtçi. 1917-1922-ci illǝrdǝ Hindistan
İşlǝri naziri olmuşdur. 58

Monteskyö, Şarl Lui [Charles Louis
Montesquieu; 1689-1755]: Fransız yazıçı
vǝ mütǝfǝkkiri. 439

Montrebo: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
meşǝ sahǝsi. 157

Morava: Kosovonun cǝnub-şǝrqindǝ
yerlǝşǝn Qyilan [Gjilan] şǝhǝrinin tarixi
adı. 269, 336, 337, 374

Morslede [Moorslede]: Belçikanın
şimal-qǝrbindǝ şǝhǝr. 156

Moskorenko: müǝllim. 102
Moskva 51, 56, 60, 70, 93, 94, 132,

149, 159, 192, 195, 212, 213, 222, 227,
228, 229, 238, 248, 293, 310, 311, 329,
330, 337, 363, 401, 433 

“Moskva” (gǝmi) 328
Moskvada dekabr silahlı üsyanı

(1905): 60
Mozdok 258
Mozel [Moselle]: Avropada çay, Reyn
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[Rhine] çayının sol qolu. Fransa, Lüksem-
burq vǝ Almaniya ǝrazisindǝn keçir. 158

“Mövlud”: Türk alim vǝ şairi Süleyman
Çǝlǝbinin “Vǝsilǝtün-nicat” adlı mǝşhur
ǝsǝri. “Mövlud” adı verilǝn ǝsǝrlǝr, Mǝ-
hǝmmǝd peyğǝmbǝrin doğumu münasi-
bǝtilǝ tǝşkil olunan mǝrasimlǝrdǝ oxun-
maq üçün yazılırdı. Süleyman Çǝlǝbinin
ǝsǝri türk ǝdǝbiyyatının ilk vǝ ǝn mǝşhur
mövludu olduğundan, “mövlud” deyilǝn-
dǝ hǝr şeydǝn öncǝ bu ǝsǝr yada düşür.
437 

“Mşak”: 1872-1920-ci illǝrdǝ Tiflisdǝ
ermǝni dilindǝ nǝşr edilǝn günlük qǝzet.
35

Mudros limanı: Egey dǝnizindǝ Lem-
nos adasında buxta. 453 

Muğan düzü 65, 216, 249
Muğan ordusu: Azǝrbaycanın Muğan

bölgǝsindǝ (Cavad vǝ Lǝnkǝran qǝzala-
rında) Ağ ordu vǝ bolşevik hǝrbi qüv-
vǝlǝrindǝn ibarǝt olan ordu. 466, 467 

Muğan Su Müdiriyyǝti 2
Muğanlı: Zaqatalanın kǝndi. 350, 443,

449
Muxarski, Adam Bekiroviç: Azǝrbay-

can Cümhuriyyǝtinin Dövlǝt Müfǝttişli-
yindǝ işlǝmişdir. 27, 101 

Muxtar Mǝmmǝd oğlu: Gǝncǝ sakini.
24

Muxtarov, Firidun bǝy: Maarif Nazir-
liyindǝ işlǝmişdir. 102, 103

Muxtarovun evi: Bakıda Tarqovı (indiki
Nizami) küçǝsindǝ mülk. 280, 330, 366,
402, 447

Murad I (1326-1389): Osmanlı sultanı.
1362-ci ildǝ taxta çıxmışdır. Birinci Kosovo
döyüşündǝ serblǝri mǝğlub etmiş, fǝqǝt
bu döyüşdǝ özü dǝ hǝlak olmuşdur. 231,
240

Muravyov: müǝllim. 102
Murman: bax. Murmansk. 

Murmansk (yaxud Murman): Rusiya-
nın şimal-qǝrbindǝ vilayǝt vǝ bu vilayǝtin
mǝrkǝzi olan şǝhǝr. 77, 93, 195

Muron [Mouron]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 320

Musaxanov, Cǝfǝr: Bakı sakini, zǝrgǝr.
347

Mustafa ǝfǝndi: Qafqazın müftüsü.
Bax. Əfǝndizadǝ, Mustafa. 

Mustafa Mǝmmǝd oğlu: Batumi
sakini. 24 

Mustafabǝyov, Mǝşhǝdi Soltan 425
Mustafayev, Əhmǝd ağa Abdulla ağa

oğlu 102
Mustafayev, Hǝsǝn 178
Musurmanlar: Qarabağda yer. 304
Muşen [Mouchin]: Fransanın şima-

lında kommuna. 337 
“Müdafieyi-milliyyǝ” cǝmiyyǝti (Şuşa)

303, 359
Müdafiǝ vǝ Donanma naziri (Rusiya)

330
Müǝllim Naci (1849-1893): Türk şair vǝ

yazıçısı; “Lüğǝti-Naci” adlı osmanlıca
lüğǝtinin müǝllifi. 469 

Müfid Nǝcdǝt bǝy 123
Müqǝddǝs İohan [St. Johannis] kilsǝsi:

bax. İohan kilsǝsi. 
“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Bakı)

69, 183
“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Gǝn-

cǝ) 257
Müqǝddǝs Sinod: bax. Sinod.
Mühacirlǝr İdarǝsi: bax. Qaçqınlar

İdarǝsi. 
Mühümmatı-Əsgǝriyyǝ İdarǝsi: bax.

Hǝrbi Lǝvazimat İdarǝsi. 
Münǝvvǝr xanım: aktrisa. 63, 81, 110,

237
Mürsǝl paşa (Mürsǝl Bakü; 1881-

1945): Türkiyǝnin hǝrbi vǝ siyasi xadimi.
Qafqaz İslam Ordusu ilǝ birlikdǝ Bakının
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azad edilmǝsi hǝrǝkatında iştirak etmişdir.
Türk Qurtuluş Savaşında iştirak etmiş,
İzmirǝ daxil olan ilk türk generalı olmuş-
dur. Müharibǝdǝn sonra Türkiyǝ Böyük
Millǝt Mǝclisinin üzvü seçilmişdir. Soyadı
qanunu çıxdıqdan sonra “Bakü” soyadını
qǝbul etmişdir. 107, 200, 365, 387, 443

“Müsavat” partiyası 397 
Müseyib bǝy: bax. Axıcanov, Müseyib

bǝy. 
Müsǝlman: bax. İslam.
Müsǝlman Milli Komitǝsi 1
Müsǝlman Teatroçuları Cǝmiyyǝti 89
“Müslim” (hǝdis kitabı) 79
Müstǝmlǝkǝlǝr naziri (Almaniya) 274
Mütlǝqiyyǝt 17
Müttǝfiq Hökumǝtlǝr: bax. Mǝrkǝzi

Hökumǝtlǝr. 
Müttǝfiq Şura (Almaniya imperiyası):

bax. Bundesrat (Almaniya imperiyası).
Müvǝqqǝti Hökumǝt (Rusiya): Rusiya-

da 2 mart - 25 oktyabr (yeni tǝqvimlǝ 15
mart - 7 noyabr) 1917-ci il tarixlǝrindǝ
mövcud olan mǝrkǝzi dövlǝt hakimiyyǝti
orqanı. 3, 4

Müvǝqqǝti İcraiyyǝ Komitǝsi (Rusiya)
212

“N. F. P.”: bax. “Noye fraye pres”.
“N. İ.”: bax. “Nijeqorodskie izvestiya”.
“N. R. K.”: qǝzet; bax. “Nive

Rotterdamşe kurant”. 
“N. T.”: bax. “Nyu-York Tayms”.
N. Y.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-

lardan biri. Bax. Yusifbǝyli, Nǝsib bǝy. 
Nabi bǝy: bax. Mǝhmǝd Nabi bǝy.
Nabokov, Vladimir Dmitriyeviç (1869-

1922): rus hüquqşünas vǝ siyasi xadim.
Kadet partiyasının liderlǝrindǝn biri. 424

Nadir şah Əfşar (1688-1747): Əfşarlar
sülalǝsinin banisi vǝ Əfşarlar dövlǝtinin I
şahı; 1736-1747-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 38

Naftalan: Bibi-Heybǝt ǝrazisindǝ Naf-
talan burnu. 87

Nağıyev, Musa (1842-1919): Azǝrbay-
canın neft sǝnayeçisi vǝ xeyriyyǝçi. 220

Naxçıvan 11, 36
Namiq Kamal (1840-1888): Türk şair,

dramaturq vǝ ictimai xadimi. “Hürriyyǝt
şairi” kimi tanınmışdır. Türk ǝdǝbiyyatı vǝ
siyasi mühiti üzǝrindǝ böyük tǝsirǝ malik
olmuşdur. 264, 342, 349, 449

“Namus”: Namiq Kamalın “Akif bǝy”
dramı Azǝrbaycanda “Namus” adıyla
sǝhnǝyǝ qoyulmuşdur. Bax. “Akif bǝy”.

Napoleon I (1769-1821): 18 may 1804
- 6 aprel 1814 vǝ 20 mart - 22 iyun 1815
tarixlǝrindǝ Fransa imperatoru. 128, 231,
439

Napoleon III (1808-1873): 1848-1852-
ci illǝrdǝ İkinci Fransa Respublikasının
prezidenti vǝ 1852-1870-ci illǝrdǝ Fransa
imperiyasının (İkinci imperiyanın) impe-
ratoru. 332

Napoleon topu: Fransada 1853-cü ildǝ
ixtira edilǝn odlu silah. III Napoleonun
şǝrǝfinǝ adlandırılmışdır. 325, 332

Nardaran: Bakı ǝtrafında kǝnd. 22
Nargin adası: Xǝzǝr dǝnizindǝ, Bakı

buxtasının cǝnubunda ada; indiki Böyük
Zirǝ adası. 71, 108, 125

“Natsional” mehmanxanası: Bakıda,
Olqinski (indiki Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsul-
zadǝ) küçǝsindǝ yerlǝşǝn mehmanxana.
107

Navarin 231, 240
Navarin dǝniz döyüşü: 1827-ci ildǝ

Rusiya, İngiltǝrǝ vǝ Fransanın birlǝşmiş
donanmaları ilǝ Osmanlı donanması ara-
sında meydana gǝlǝn dǝniz döyüşü. 240

Navarin döyüşü: 1768-1774 Türk-rus
müharibǝsinin gedişindǝ, 1770-ci ildǝ
meydana gǝlǝn döyüş. 240

Nazarov, Vladimir Aleksandroviç: Bakı
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nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü. 335
Nazaryan, Liparit: Ermǝni siyasi xadim,

Daşnaksutyun partiyasının vǝ Ermǝni Milli
Komitǝsinin üzvü. 149

Nazim bǝy (Mǝhmǝd Nazim bǝy;
1886-1921): Türkiyǝnin hǝrbi xadimi. İs-
tanbul, Bursa vǝ Ankarada hǝrbi mǝktǝb-
lǝrdǝ tǝhsil almışdır. Rumıniyada xidmǝt
etmişdir. Qafqaz İslam Ordusunun Bakını
xilas etmǝsindǝn sonra Bakı şǝhǝrinin
komendantı olmuşdur. Anadoluya qayıt-
dıqdan sonra Türk Qurtuluş Savaşında
iştirak etmiş, cǝbhǝdǝ şǝhid olmuşdur. 29

Nazim bǝy: Türkiyǝnin Maarif naziri.
Bax. Doktor Nazim bǝy. 

Nazirlǝr Kabineti (Almaniya) 208 
Nazirlǝr Kabineti (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 68, 69, 103, 120, 127, 415, 422,
434, 435

Nazirlǝr Kabineti (Ermǝnistan) 211
Nazirlǝr Kabineti (İspaniya) 408 
Nazirlǝr Kabineti (Rusiya) 332
Nazirlǝr Kabineti (Türkiyǝ) 32, 164,

289 
Necati: XV ǝsrdǝ yaşamış mǝşhur türk

şairi. Divan ǝdǝbiyyatının ǝn böyük
simalarından biri kimi qǝbul edilir. 437

Neftçilǝr İttifaqı 287
Nekleyeviç, Vasili Aleksandroviç: Gǝn-

cǝ nahiyǝ mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 27
Nerçinsk: Rusiyanın cǝnub-şǝrqindǝ,

Zabaykalsk diyarında şǝhǝr. 141
Neron: Eramızın I ǝsrindǝ yaşamış

Roma imperatoru. 284
Neva: Rusiyanın Leninqrad vilayǝtindǝ,

Ladoqa gölü ilǝ Fin körfǝzi arasında çay.
165

Neverov: Rus hǝrbçi 364
Nǝbiyev, Qasım: Bakı Müsǝlman

Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtindǝ vǝ Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Hökumǝt İşlǝri İdarǝsindǝ
mühasib olmuşdur. 2

Nǝcǝfov, Əlǝfsǝr: Xüsusi Zaqafqaziya
Komitǝsinin Lǝnkǝran qǝzasındakı sǝla-
hiyyǝtli nümayǝndǝsi. 2

Nǝcib Asim (Yazıqsız, 1861-1935): Türk
alimi vǝ siyasǝtçisi. Hǝrbi tǝhsil almış,
müxtǝlif dǝrǝcǝli hǝrbi mǝktǝblǝrdǝ dǝrs
demişdir. Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin
üzvü olmuşdur. Xüsusilǝ dil vǝ tarix sahǝ-
sindǝki ǝsǝrlǝri ilǝ tanınan Nǝcib Asim
Türkiyǝdǝ türkologiyanın banilǝrindǝn vǝ
eyni zamanda ilk türkçülǝrdǝn biridir. 123

Nǝdim, Əhmǝd (? - 1730): Türk divan
şairi. Ədǝbiyyatda öz üslubunu yaratmış,
incǝ ruhlu qǝzǝllǝri ilǝ mǝşhur olmuşdur.
Şeirlǝrindǝ İstanbulu vǝsf etdiyi üçün “İs-
tanbul şairi” kimi tanınmışdır. Türk ǝdǝ-
biyyatının ǝn böyük şarilǝrindǝn biri
olaraq qǝbul edilir. 265, 266, 277, 342,
349, 438, 439

Nǝfi, Ömǝr (? - 1635): Türk divan şairi,
xüsusilǝ qǝsidǝlǝri vǝ hǝcvlǝriylǝ mǝşhur
olmuş, hǝcvlǝri üzündǝn edam edilmişdir.
Türk ǝdǝbiyyatının ǝn böyük şairlǝrindǝn
biri olaraq qǝbul edilir. 266, 277, 342, 349,
438, 439

Nǝqliyyat naziri (Gürcüstan) 28 
Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ naziri (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 138, 147, 239, 251, 256
Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi (Azǝrbay-

can Cümhuriyyǝti) 122, 138, 150, 220,
251, 445

Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi (Gürcüs-
tan) 257, 468 

Nǝrimanbǝyov, Haşım bǝy: Şuşada
müǝllim işlǝmişdir. 101

Nǝrimanov, Nǝriman (1870-1925):
Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi vǝ
dövlǝt adamı; eyni zamanda yazıçı, publi-
sist vǝ hǝkim. 15

Nǝrimanzadǝ, Yunis (1895-1964): ak-
tyor. 237

“Nǝşri-maarif” cǝmiyyǝti: Azǝrbaycan-
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da xeyriyyǝ cǝmiyyǝti. Daha çox tǝhsil vǝ
mǝdǝniyyǝt sahǝsindǝ fǝaliyyǝt göstǝr-
mişdir. 399 

Nǝzarǝt İşlǝri İdarǝsi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 220, 239

“Nicat” cǝmiyyǝti: Azǝrbaycanda tǝh-
sil vǝ mǝdǝniyyǝt sahǝsindǝ fǝaliyyǝt gös-
tǝrǝn cǝmiyyǝt. 399 

Nigar Rǝfibǝyli küçǝsi (Bakı): bax.
Kolyubakin küçǝsi. 

“Nijeqorodskiye izvestiya”: Rusiyada
nǝşr olunan qǝzet. 330, 332

Nijni Novqorod 94, 212, 294
Nikolay II (1868-1918): Rusiya impe-

ratoru; 1894-1917-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 105, 106, 110, 121, 161, 234,
305, 306, 307, 315, 419

Nikolay küçǝsi: bax. Nikolayevski.
Nikolay Nikolayeviç (Böyük knyaz;

1856-1929): Rus çarı I Nikolayın nǝvǝsi.
1915-1917-ci illǝrdǝ Qafqaz canişini;
1914-1915-ci illǝrdǝ vǝ 1917-ci ilin mart
ayında Rusiya imperiyasının bütün quru
vǝ dǝniz qüvvǝlǝrinin Baş komandanı
olmuşdur. 1919-cu ildǝ etibarǝn İtaliya vǝ
Fransada mühacirǝtdǝ yaşamışdır. Fransa-
da ölmüşdür. 400, 424 

Nikolayev: Ukraynanın cǝnubunda,
Dnepr limanına tökülǝn Cǝnubi Buq çayı-
nın mǝnsǝbindǝ, Qara dǝniz sahilindǝn 65
km içǝridǝ yerlǝşǝn şǝhǝr. 149, 165, 380 

Nikolayev dǝmiryolu stansiyası: Sankt-
Peterburqda dǝmiryolu vağzalı. İndiki adı
Moskva vağzalıdır. 1855-1924-cü illǝrdǝ
Nikolayev, 1924-1930-cu illǝrdǝ Oktyabr
vağzalı adlanmışdır. 213, 310

Nikolayev piyada diviziyası: 22 sen-
tyabr 1918-ci ildǝ 2-ci Nikolayev piyada
diviziyası adıyla qurulan vǝ Sovet ordusu-
nun tǝrkib hissǝsi olan 22-ci atıcı diviziya.
222

Nikolayev, Sergey Nikolayeviç: Gǝncǝ

nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin ittihamçısı. 335
Nikolayeva, Olqa Qavrilovna: Maarif

Nazirliyi dǝftǝrxanasında işlǝmişdir. 452.
Nikolayevski: Bakıda küçǝ; indiki İstiq-

laliyyǝt küçǝsi. 210, 287, 397 
Nil çayı 231 
Nina xanım: aktrisa. 63, 81 
Nineviya: bax. Ninivyǝ. 
Ninivyǝ (yaxud Nineviya): müasir

İraqın ǝrazisindǝ mövcud olmuş tarixi
şǝhǝr. E. ǝ. VIII ǝsrdǝn etibarǝn qǝdim As-
suri dövlǝtinin paytaxtı olmuşdur. 232

Niş [Niš]: Serbiyanın cǝnub-şǝrqindǝ
şǝhǝr. 269, 321, 337

“Nive Rotterdamşe kurant” [Nieuwe
Rotterdamsche Courant]: 1844-1970-ci
illǝrdǝ nǝşr olunan gündǝlik qǝzet. 338,
349, 446, 449

Nobel zavodu 109
Nolde, Boris Emmanuiloviç (1876-

1948): Rus hüquqşünas, diplomat vǝ
siyasǝtçi. Sankt-Peterburq Universitetinin
Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. Bir sıra
beynǝlxalq konfranslarda ölkǝsini tǝmsil
etmişdir. Kadet partiyasına mǝnsub idi.
1919-cu ildǝ mühacirǝtǝ getmiş, Avropa-
nın bir sıra ali mǝktǝblǝrindǝ dǝrs demiş-
dir. İsveçrǝdǝ ölmüşdür. 132 

Nor-Bayǝzid: bax. Yeni Bayǝzid.
“Norddöyçe alqemayne zeytunq”

[Norddeutsche Allgemeine Zeitung]:
1861-1918-ci illǝrdǝ Berlindǝ alman dilin-
dǝ nǝşr edilǝn qǝzet. Əsası 1837-ci ildǝ
qoyulan “Leypsiqer alqemayne zeytunq”
[Leipziger Allgemeine Zeitung] qǝzetinin
davamçısı idi. 1918-ci ildǝn 1945-ci ilǝ
qǝdǝr “Döyçe alqemayne zeytunq”
[Deutsche Allgemeine Zeitung] adıyla nǝşr
edilmişdir. 191, 338

Novatski, Andrey-Klimentiy Fomiç
(1866-?): hüquqşünas. Varşava Universi-
tetindǝ tǝhsil almış, Azǝrbaycanın müxtǝ-
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lif yerlǝrindǝ mǝhkǝmǝ sistemindǝ işlǝ-
mişdir. Fövqǝladǝ Tǝhqiqat Komissiyasının
üzvü tǝyin edilmişdir. 31

Novo-Bayǝzid: bax. Yeni Bayǝzid.
Novo-Sanaki (yaxud Novo-Senaki):

bax. Sanaki (yaxud Senaki).
Novorossiysk: Rusiya Federasiyasının

Krasnodar diyarında, Qara dǝniz sahilin-
dǝki Tsemesk buxtasında liman şǝhǝri.
Qara dǝnizin ǝn böyük limanlarından
biridir. 92, 148

Novruzov: Şǝki ali-ibtidai mǝktǝbinin
müǝllimi. 354

“Noye fraye pres” [Neue Freie Presse]:
Vyanada 1864-1939-cu illǝrdǝ nǝşr olu-
nan qǝzet. 273, 277

“Noye Leypsiqer zeytunq” [Neue
Leipziger Zeitung]: Leypsiqdǝ XIX ǝsrin
ortalarından etibarǝn nǝşr edilǝn qǝzet.
297

Nuxu qǝza mǝhkǝmǝsi: bax. Şǝki qǝza
mǝhkǝmǝsi.

Nuxu qǝzası (uyezdi): Yelizavetpol
quberniyasının tǝrkibindǝ inzibati vahid;
bax. Şǝki qǝzası. 

Nuxu: bax. Şǝki. 
Nurǝddin oğlu Raqib: bax. Eğe, İlyas

Raqib.
Nuri paşa (Killigil; 1889-1949): Osman-

lı ordusunun general-leytenantı. Qafqaz
İslam Ordusunun komandanı olmuşdur. 6,
7, 12, 13, 16, 29, 48, 126, 133, 150, 199,
200, 201, 202, 206, 259, 270, 276, 277,
281, 286, 297, 382, 436, 459 

Nuri paşanın Gǝncǝdǝki müavini 12
Nurulla ǝfǝndi: Zaqatala sakini. 329
Nümayǝndǝlǝr palatası (Avstriya-Ma-

carıstan): bax. Deputatlar palatası. 
Nüzhǝt Sabit bǝy (1883-1920): Türk jur-

nalisti vǝ müǝllimi. 123
“Nyu-kurant” [The New Courant]:

qǝzet. 294, 376

Nyu-York: Amerika Birlǝşmiş Ştatla-
rının ǝn böyük şǝhǝrlǝrindǝn biri. 76 

“Nyu-York Tayms” [The New York
Times]: Amerikada 1851-ci ildǝn etibarǝn
nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet. 95, 322

“O olmasın bu olsun”: Üzeyir Hacıbǝy-
linin operettası. 54, 81, 116

Ober [Aubers]: Fransanın şimalında
kommuna. 190

Oberne [Obernai]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 140, 157

Obinye [Aubigne]: Fransanın şima-
lında yaşayış mǝntǝqǝsi. 156

Obuxov zavodu: Rusiyanın Sankt-Pe-
terburq şǝhǝrindǝ iri metallurgiya vǝ
maşınqayırma müǝssisǝsi. 213

Oçiqava: Gürcüstan bolşeviklǝrindǝn.
257

Oçkurov, Aleksey Aleksandroviç: Zǝn-
gǝzur mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 27

Odessa: Ukraynanın cǝnubunda, Qara
dǝniz sahilindǝ liman şǝhǝri. 148, 380,
433

Oğuz, oğuzlar 254, 260, 284, 285 
Ohancanyan, Hamazasp (yaxud Oqan-

canyan, Amazasp, 1874-1947): Ermǝni
siyasi xadim, Daşnaksutyun partiyasının
liderlǝrindǝn. Lozanna Universitetinin
Tibb fakültǝsini bitirmişdir. Zaqafqaziya
Komissarlığında Sosial Müavinǝt naziri
olmuşdur. 1920-ci ilin may-noyabr ayla-
rında Ermǝnistanın Baş Naziri vǝzifǝsini
tutmuşdur. Bolşeviklǝrin hakimiyyǝti ǝlǝ
almasından sonra mühacirǝtǝ getmişdir.
149

Oktyabristlǝr: bax. 17 Oktyabr İttifaqı.
Oqancanyan, Hamazasp: bax. Ohan-

canyan, Hamazasp.
Oqanovski, Nikolay Petroviç (1874-

1938): Rusiyanın siyasi xadimi. Sankt-Pe-
terburq Universitetini bitirmişdir. Xalqçı
Sosialistlǝr Partiyasının üzvü olduğu üçün
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hǝbs edilmişdir. Ufa Dövlǝt Yığıncağında
iştirak etmiş vǝ Ümumrusiya Müvǝqqǝti
Hökumǝtindǝ Torpaq nazirinin müavini
olmuşdur. 237

Olenskaya, Yeva Nikitiçna (1900-1959):
Azǝrbaycan aktrisası. Qubada doğulmuş,
kiçik yaşda ailǝsiylǝ birgǝ Bakıya köçmüş-
dür. “Nicat”, “Sǝfa”, “Hacıbǝyov qardaşları
müdiriyyǝti” truppalarının üzvü olmuş-
dur. Uzun müddǝt Milli Dram Teatrının
sǝhnǝsindǝ çıxış etmişdir. 1949-cu ildǝ
Azǝrbaycan SSR Xalq artisti adına layiq
görülmüşdür. 237

Oleşkeviç, Marian Lyudviqoviç: Bakı
nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü olmuşdur. 173

Olqinski: Bakıda küçǝ. Rusiya impera-
toru I Nikolayın oğlu vǝ Qafqaz canişini
Böyük Knyaz Mixail Nikolayeviçin arvadı
Böyük knyaginya Olqa Fyodorovnanın
şǝrǝfinǝ ǝvvǝlcǝ “Velikoknyajevski”, sonra
“Olqinski” adlanmışdır. Sovet dövründǝ
(1920-ci ildǝn etibarǝn) 26 Bakı komissar-
larından Capadizenin adını daşımışdır. Hal-
ha-zırda (1992-ci ildǝn etibarǝn) “Mǝ-
hǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝ küçǝsi” adlanır.
347, 366, 384, 402, 424, 448, 469

Olizi [Olizy]: Fransanın şimalında kom-
muna. 281, 337, 376

Omsk Direktoriyası: bax. Ümumrusiya
Müvǝqqǝti Hökumǝti. 

Orenburq: Rusiyanın cǝnub-qǝrbindǝ
vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan şǝhǝr. 273 

Orxan I (yaxud Orxan Qazi; 1281-
1362): Osmanlı dövlǝtinin ikinci padşahı.
1324-cü ildǝ taxta çıxmışdır. 253, 260, 296

Orinyi (yaxud Orinyi-Sent-Benuat)
[Origny; Origny-Sainte-Benoite]: Fran-
sanın şimalında kommuna. 281, 321

“Orizon”: Tiflifsdǝ nǝşr edilǝn ermǝni
qǝzeti. 402

Orlovski: Bakıda küçǝ; indiki Sǝid Rüs-

tǝmov küçǝsi. 366
Orşa (Belarus): müasir dövrdǝ Bela-

rusun Vitebsk vilayǝtinin Orşa rayonunun
inzibati mǝrkǝzi olan şǝhǝr. 272, 277

Orşi [Orchies]: Fransanın şimalında
kommuna. 337

Oruc: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-
lardan biri; bax. Orucov, Oruc. 

Orucov, Oruc (1878-1954): Azǝrbay-
canlı publisist vǝ naşir. “Hǝqiqǝt”, “Gü-
nǝş”, “Yeni Hǝqiqǝt” qǝzetlǝrinin naşiri
olmuşdur. 1906-cı ildǝ qardaşları ilǝ birgǝ
“Orucov qardaşları” mǝtbǝǝsini tǝsis
etmişdir. 27, 344, 350

Orucov qardaşları mǝtbǝǝsi: 1906-cı
ildǝ Bakıda Oruc Orucovun, qardaşları ilǝ
birgǝ tǝsis etdiyi mǝtbǝǝ vǝ nǝşriyyat. 40

Oryol: Rusiyanın qǝrbindǝ şǝhǝr. 364
Oslo [Oslo] (yaxud Xristianiya; Kris-

tianiya): Norveçin paytaxtı vǝ ǝn böyük
şǝhǝri. XVII ǝsrin ortalarından 1925-ci ilǝ
qǝdǝr Xristianiya (yaxud Kristianiya)
adlanmışdır. 269, 377

Osman I (Osman Qazi; 1258-1324):
1299-cu ildǝ Osmanlı dövlǝtini qurmuş-
dur. 231, 240, 254, 260, 285, 296, 340,
349, 437

Osman Fuad (1895-1973): Osmanlı
şahzadǝsi; Sultan V Muradın nǝvǝsi. 16
yaşında könüllü surǝtdǝ Tripoli (Trablus-
qǝrb) cǝbhǝsinǝ getmiş, italyanlara qarşı
döyüşmüşdür. 338

Osmanlı, Osmanlı Dövlǝti, Osmanlı
İmperiyası, Osmanlılar 5, 10, 13, 17, 19,
25, 28, 32, 37, 39, 46, 48, 57, 58, 61, 85,
103, 107, 133, 144, 145, 206, 240, 260,
264, 270, 276, 277, 281, 285, 289, 296,
297, 341, 342, 349, 354, 392, 410, 414,
417, 418, 419, 420, 436, 437, 438, 439,
444, 448, 454, 455 

Osmanlı Bankı 344
Osmanlı Hökumǝti: bax. Türkiyǝ Höku-
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mǝti.
Osmanlı İmperiyasının Gürcüstandakı

sǝfiri 19
Osmanlı Mǝtbuat Cǝmiyyǝti 409
Osmanlı Mǝtbuat kooperativ şirkǝti

409 
Osmanlı “Milli” Ajansı: bax. Osmanlı

Teleqraf Agentliyi.
Osmanlı sultanı, Osmanlı padşahı 33,

41, 193, 194, 288, 289, 296, 297
Osmanlı Teleqraf Agentliyi 154, 373,

385, 407, 408, 426, 452, 452, 453, 469
Osmanlı-Rusiya müharibǝsi (1768-

1774) 240
Ostende [Ostende]: Belçikanın şima-

lında, Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ, Şimal
dǝnizi sahilindǝ şǝhǝr. 281, 337

Otriş (yaxud Ötriş): bax. Avstriya. 
Ovanesov, Sergey: Bakı sakini, ermǝni.

328
Ovi: Fransada çay. 204
Ozanyan, Andranik (1865-1927): Er-

mǝni hǝrbçi. Daşnaksutyun partiyasının
üzvü idi. Başçılıq etdiyi silahlı dǝstǝlǝr
Qarabağda, Zǝngǝzurdǝ vǝ Türkiyǝnin
şǝrqindǝ dinc ǝhaliyǝ qarşı törǝdilǝn
qırğınlarda xüsusilǝ fǝal iştirak etmişdir.
13, 16, 69, 131, 194, 212, 250, 251, 325

Ömǝr ibn Xǝttab: Sǝhabǝ, Dörd xǝlifǝ-
dǝn ikincisi. 295

Özbǝk xan (1282-1341): Cuci ulusunun
(Qızıl Orda dövlǝti) xanı. Özbǝk xanın
dövründǝ Qızıl Orda dövlǝti islamı özünün
rǝsmi dini kimi qǝbul etmişdir. 49

Özdǝn, Cǝlal: bax. Cǝlalǝddin Muxtar. 
“P. B.”: (Press-büro); bax. Mǝtbuat

Bürosu.  
“Pages” (buxarlı gǝmi). 322
Pak, Mayor: Rusiyada fǝaliyyǝt göstǝr-

miş ingilis diplomatı. 468 
Palagin, A. K.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Komis-

sarlığında işlǝmişdir. 353

Palitsın, Fyodor Fyodoroviç (1851-
1923): Rus generalı. 1877-1878 Rusiya-
Türkiyǝ müharibǝsinin, Birinci Dünya
müharibǝsinin iştirakçısı. 424

Pangermanistlǝr: Almaniyada siyasi
birlik. 376 

Panislamizm 35
Pankeviç: müǝllim. 102
Parapet meydanı (Bakı): bax. Kolyuba-

kin meydanı. 
Parren: Avropada, Flandriya bölgǝ-

sindǝ yer. 320
Paris: Fransanın paytaxtı. 140, 274,

337, 340, 453 
Partanski, P. L.: Qubada meşǝbǝyi

olmuşdur. 371
Partiyalararası Sosialistlǝr Konqresi

(London) 467 
Pastuxov, Nikolay Avraamoviç: Bakı

nahiyǝ mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 153
Paşabǝyov, Əziz bǝy: Bum vǝ Şǝki

mǝhkǝmǝlǝrindǝ işlǝmişdir. 11
Paşendeyl [Passendale]: Belçikanın

şimal-qǝrbindǝ qǝsǝbǝ. 156
Patrona Xǝlil üsyanı: 1730-cu ildǝ İs-

tanbulda baş tutan üsyan. Üsyan nǝticǝ-
sindǝ III Əhmǝd taxtdan salınaraq yerinǝ
I Mahmud keçmiş, “Lalǝ dövrü” başa
çatmışdır. 277

Pekarski, Henrix Stanislavoviç: Bakıda
ǝdliyyǝ sistemindǝ işlǝmişdir. 373

Pekin: Çinin paytaxtı. 95
Pelikan, Boris Aleksandroviç (1861-

1931): Rusiyanın ictimai-siyasi xadimi.
Monarxistlǝr Qurultayları Şurasının üzvü
idi. Serbiyaya mühacirǝt etmişdir. 424

Penza: Rusiyanın Avropa hissǝsindǝ
vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan eyniadlı şǝhǝr. 411

Pepla: Rusiyanın şimalında, Sankt-Pe-
terburq yaxınlığında dǝmiryolu stansiyası.
310
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Perçixin, Lev Veniaminoviç (1858 - ?):
Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü vǝ sǝdri
olmuşdur. 181, 399, 400

Peronn [Peronne]: Fransanın şimalın-
da kommuna. 140

Perm: Rusiyanın Avropa hissǝsindǝ
şǝhǝr. 330, 354 

Perri: Fransanın şimal-şǝrqindǝ yer.
338

Persidski: Bakıda küçǝ; indiki Murtuza
Muxtarov küçǝsi 220, 365, 384, 424

Peşt (yaxud Peştǝ): Macarıstanın
paytaxtı Budapeştin şǝrqi hissǝsi. Şǝhǝrin
digǝr hissǝsi olan Budadan Dunay çayıyla
ayrılır. 453 

Peştǝ: bax. Peşt.
Peter Ferdinand [Peter Ferdinand;

1874-1948]: Avstriya-Macarıstanın Böyük
Hersoqu. 41

Peterburq 41, 51, 60, 70, 77, 94, 165,
195, 206, 212, 213, 248, 263, 272, 277,
293, 310, 311, 364, 377, 412

Peterburq Ali Ticarǝt mǝktǝbi: bax.
Petroqrad Kommersiya İnstitutu. 

Peterburq inqilabı: bax. Rus inqilabı. 
Peterburq Realnı mǝktǝbi: 2
Peters, Yakov Xristoforoviç (1886-

1938): İnqilabçı, Ümumrusiya Fövqǝladǝ
Komissiyasının qurucularından biri. Əslǝn
latış idi. Uzun illǝr Rusiya tǝhlükǝsizlik
orqanlarında işlǝmiş, ǝksinqilabi tǝşkilata
üzv olmaqda günahlandırılaraq güllǝlǝn-
mişdir.  329

Petro I: bax. Pyotr I.
Petroqrad: bax. Peterburq.
Petroqrad Kommersiya İnstitutu:

1910-cu ildǝ qurulan Peterburq Ali Kom-
mersiya Biliklǝri İnstitutu; 1917-ci ildǝ
Petroqrad Kommersiya İnstitutuna, 1919-
cu ildǝ isǝ Petroqrad Xalq Tǝsǝrrüfatı İns-
titutuna çevrilmişdi. Sovet dövründǝ bu
tǝhsil qurumu F. Engels adına Leninqrad

Sovet Ticarǝti İnstitutu adı altında fǝaliy-
yǝt göstǝrmişdir. 2, 9

Petropavlovka: Azǝrbaycanda, indiki
Sabirabad rayonu. 150

Petropavlovsk qalası: Rusiyanın Sankt-
Peterburq şǝhǝrindǝ qala; şǝhǝrin ǝn
qǝdim tikilisidir. 412 

Petrov: Bakı Xalq Komissarları Sove-
tinin adamlarından biri. 71

Petrovsk: Dağıstanda, indiki Mahaçqa-
la şǝhǝrinin köhnǝ adı. 84, 104, 112, 113,
173, 178, 194, 328, 397, 412, 422, 426,
434, 466 

Petrovsk bağı; Petrovsk parkı: Moskva-
nın şimal-qǝrb hissǝsindǝ şǝhǝr parkı.
“Qırmızı terror” elan edildikdǝn sonra
bolşeviklǝr Rusiya imperiyasının sabiq
yüksǝk çinli mǝmurlarından bǝzilǝrini bu
parkda güllǝlǝmişdirlǝr. 195, 329

Petrozavodsk: Rusiyanın şimal-qǝrbin-
dǝ şǝhǝr. 195

Peyğǝmbǝr düzü: Azǝrbaycanda dü-
zǝnlik. 249

Pǝnah xan (yaxud Pǝnahǝli xan; 1693-
1763): Qarabağ xanı. 1747-ci ildǝ Qarabağ
xanlığının ǝsasını qoymuş-dur. 249

Pǝrviz Mirzǝ: Azǝrbaycanlı mühǝndis,
1918-ci ildǝ dǝmiryolları müfǝttişi, 1920-
ci ildǝ Hökumǝt İşlǝri İdarǝsinin müdiri
tǝyin edilmişdir. 161

Pioner küçǝsi: bax. Karantinni küçǝsi. 
Pirsaat 327
Pirşağı 219, 220 
Pişnamazzadǝ, Axund Mǝhǝmmǝd

(1853-1937): din xadimi. Tǝhsilini Gǝncǝ
vǝ Tǝbrizdǝ almış, Rusiya ǝleyhindǝ
tǝbliğatda günahlandırılaraq çar rejimi
tǝrǝfindǝn Türküstana sürgün edilmişdir.
1909-cu ildǝ Qafqaz müsǝlmanlarının
şeyxülislamı olmuş (bu vǝzifǝyǝ rǝsmi
olaraq 1915-ci ildǝ tǝsdiq edilmişdir) vǝ 10
dekabr 1918-ci ildǝ sǝhhǝtinǝ görǝ öz
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xahişi ilǝ azad edilǝnǝ qǝdǝr vǝzifǝdǝ
qalmışdır. Maarifçilik vǝ xeyriyyǝçilik sahǝ-
sindǝ dǝ xidmǝtlǝri olan Pişnamazzadǝ
1937-ci ildǝ Gǝncǝdǝ vǝfat etmişdir. 25

Pleskaçevski, İvan Semyonoviç (1877-
1931): Rusiyanın iri metallurgiya sindikatı
olan “Prodamet”in Bakı kontorunun
rǝhbǝri olmuşdur. Sindikat 1918-ci ildǝ öz
fǝaliyyǝtinǝ son verdikdǝn sonra, Bakı
Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsindǝ işlǝmiş, İda-
rǝnin maliyyǝ işlǝrinǝ baxmışdır. Cümhu-
riyyǝtin süqutundan sonra “Azneft”dǝ
işlǝmişdir. 162, 181

Plovdiv: Bolqarıstanda şǝhǝr; bax. Fi-
libe. 

Poçt vǝ Teleqraf İdarǝsi: bax. Mǝrkǝzi
Poçt vǝ Teleqraf İdarǝsi. 

Poçt vǝ Teleqraf Qanunu (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti): 44

Poçt vǝ Teleqraf naziri (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 66, 147

Poçt-Teleqraf İdarǝsi; Poçt İdarǝsi
(Bakı) 171, 286

Poddubnı, Anton Vasilyeviç: meşǝbǝyi.
2

Podolsk: Rusiyanın Moskva vilayǝ-
tindǝ şǝhǝr. 330 

Podşibyakin, Mixail Floroviç (1883-
1963): Litvada anadan olmuş, Peterburq
Universitetinin Tarix-Filoloji vǝ Hüquq
fakültǝlǝrini bitirmişdir. Bakı mǝktǝblǝrin-
dǝ işlǝmiş, mǝtbuatda çıxış etmişdir.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra Azǝr-
baycanı tǝrk etmişdir. 181

Polis Müfǝttişi-ümumisi: bax. Baş Polis
müfǝttişi. 

Polkovnik Hauz: bax. Hauz, Edward. 
Polşa (yaxud Lehistan) 4, 5, 82, 95,

269, 354, 374, 411
Polşa Hökumǝti 411
Polşa-Macarıstan Şurası 269
Polşa Seymi 411

Polyak, polyaklar 168, 411
Polyak Milli Komitǝsi 377, 411
Ponomaryov (Ponomaryovo): Rusiya-

nın Tula vilayǝtindǝ dǝmiryol stansiyası.
364

Ponomaryov, A. D.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
Komissarlığında işlǝmişdir. 353

Pont-a-Musson [Pont-à-Mousson]:
Fransanın şimal-şǝrqindǝ kommuna. 230

Ponti (İtaliya senatoru) 77
Popov: Bakı İkinci Realnı mǝktǝbinin

müǝllimi. 171
Popov-Perelyakov: müǝllim. 102 
“Populer”: İtaliyada nǝşr olunan qǝ-

zet. 408
Portǝgiz: bax. Portuqaliya.
Portuqaliya 269
Poti 92, 122, 258
Poylu stansiyası: Ağstafanın Poylu kǝn-

dindǝ dǝmiryolu stansiyası. 82, 161, 344,
383, 443

Pozen [Posen]: Prussiyanın ǝyalǝti. Po-
zen alayları (Pozen polkları) Prussiya or-
dusunun 5-ci korpusunun tǝrkibinǝ daxil
idi. Bu korpus Pozen Korpusu adlanırdı.
204

Pozenovski küçǝsi: Bakı şǝhǝrindǝ
küçǝ. 1876-1881-ci illǝrdǝ Bakı quberna-
toru olan Valerian Mixayloviç Pozenin
şǝrǝfinǝ belǝ adlanmışdır. Cümhuriyyǝt
dövründǝn sonra Engels küçǝsi, Mǝhǝm-
mǝdyusif Cǝfǝrov küçǝsi adlanmışdır. Hal-
hazırda Sǝbail rayonunda Cǝfǝrov qar-
daşları küçǝsi. 163

Praqa 377
Pravoslav, pravoslavlıq 17
Pritulin, S. Q.: Azǝrbaycan Dövlǝt

Bankının rǝhbǝri. 256
Protopopov, Aleksandr Dmitriyeviç

(1866-1918): Rusiyanın dövlǝt xadimi.
1916-1917-ci illǝrdǝ Daxili İşlǝr naziri
olmuşdur. 27 oktyabr 1918-ci ildǝ
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Moskvada bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝn-
mişdir. 195

Provil [Proville]: Fransanın şimalında
kommuna. 157

Prussiya 96, 154, 281, 357, 376
Pskov: Rusiyanın şimal-qǝrbindǝ vila-

yǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi olan
eyniadlı şǝhǝr. 380

Puta: Azǝrbaycanın Qaradağ rayonun-
da qǝsǝbǝ. 83

Puttkamer [Puttkamer]: Alman gene-
ral-leytenantı. 337

Pyatiqorsk: Rusiyanın Stavropol diya-
rında şǝhǝr. 258, 401 

Pyotr I (1672-1725): Rusiya hökm-
darı; 1682-1725-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 37, 38, 231, 240

“R. vedomosti”: qǝzet; bax. “Russkiye
vedomosti”. 

Raçinski uyezdi: Kutaisi quberniyasının
uyezdi. 91

Rada: bax. Mǝrkǝzi Rada.
Ramilye [Ramillies]: Fransanın şimalın-

da kommuna. 190
Ramişvili, İsidor İvanoviç (1859-1937):

Rusiya Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyasının
üzvü, menşevik. Rusiya Dövlǝt Dumasının
üzvü olmuşdur. Gürcüstan Milli Şurasının
vǝ Müǝssislǝr Mǝclisinin üzvü olmuşdur.
1937-ci ildǝ sovet rejimi tǝrǝfindǝn hǝbs
edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir. 21, 25

Ramişvili, Noy Vissarionoviç (1881-
1930): Gürcüstanın dövlǝt xadimi. Menşe-
vik. Ruhani seminariyasını bitirmiş, ya-
rımçıq hüquq tǝhsili almışdır. Zaqafqaziya
Demokratik Federativ Respublikasının
Xarici İşlǝr naziri, Gürcüstan Demokratik
Respublikasının Baş Naziri, daha sonra
Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 28 

“Ramon Numbru”: İspaniyaya mǝxsus
gǝmi. 141

Rasin, Jan [Jean Racine; 1639-1699]:

fransız dramaturqu. 439
Ren (çay): bax. Reyn.
Respublikaçılar Partiyası (ABŞ): bax.

Cümhuriyyǝt Firqǝsi.
Revel: İndiki Estoniyanın paytaxtı Tallin

şǝhǝrinin köhnǝ adı. 142, 143
Reyxstaq [Reichstag]: Kayzer Almani-

yası (1871-1918) vǝ Veymar Respublikası
(1918-1945) dövründǝ Almaniyanın par-
lamenti. 154, 159, 166, 169, 321, 355,
356, 391, 407, 456

Reyli, Sidney (Sidney George Reilly,
1873-1925): Britaniyalı casus. Sovet Höku-
mǝtinin rǝhbǝrlǝrinǝ qarşı sui-qǝsddǝ gü-
nahlandırılmış vǝ 1918-ci ildǝ Moskvada
onun haqqında qiyabi güllǝlǝnmǝ hökmü
verilmişdir. Sui-qǝsdin üstünün açılma-
sından sonra Rusiyadan qaçmış, sonrakı
illǝrdǝ bu ölkǝyǝ daha bir neçǝ dǝfǝ get-
miş vǝ 1925-ci ildǝ Moskvada Ümum-
rusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla Mübarizǝ
Fövqǝladǝ Komissiyasının ǝmǝkdaşları
tǝrǝfindǝn ǝlǝ keçirilǝrǝk güllǝlǝnmişdir.
93, 94, 97 

Reyms [Reims]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ şǝhǝr vǝ kommuna. 140, 229

Reyn [Rhine]: Qǝrbi Avropanın böyük
çaylarından biri. Şimal dǝnizinǝ tökülür.
İsveçrǝ, Lixtenşteyn, Avstriya, Almaniya,
Fransa vǝ Niderland ǝrazisindǝn keçir. 49,
60, 158, 376

Rezin, İlya: Bakıda saxta pul kǝsǝnlǝr
sırasında hǝbs edilmişdir. 105

Rǝcǝbǝli Mǝşhǝdi Hǝmid oğlu: Kǝnd
Tǝsǝrrüfatı Komissarlığında işlǝmişdir. 354

Rǝfibǝyli, Xudadad bǝy (1877-1920):
Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Xarkov Uni-
versitetinin Tibb fakültǝsini bitirmiş, hǝ-
kim işlǝmişdir. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Hökumǝtindǝ Sǝhiyyǝ naziri vǝzifǝsini
tutmuşdur. Gǝncǝ qubernatoru olduğu
dövrdǝ ermǝni quldurlarının dinc ǝhaliyǝ
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qarşı törǝtdiklǝri soyqırımın qarşısının
alınmasında böyük rol oynamışdır. Cüm-
huriyyǝtin süqutundan sonra bolşeviklǝr
tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir. 147, 209, 336

Rǝfiyev, Mǝşǝdi Əli (1886-1948):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadimi
vǝ xeyriyyǝçi. “Müsavat” partiyasının,
Gǝncǝ Müsǝlman Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin
aktiv üzvlǝrindǝn olmuşdur. 1920-ci ildǝ
Türkiyǝyǝ mühacirǝt etmişdir. 3

Rǝfiyev, Musa bǝy (1888-1938): Azǝr-
baycanın dövlǝt xadimi. Xarkov Univer-
sitetinin Tibb fakültǝsini bitirmiş, hǝkim
işlǝmişdir. Azǝrbaycan Milli Şurasının üzvü
olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hö-
kumǝtindǝ portfelsiz nazir, Sǝhiyyǝ vǝ
Sosial Tǝminat naziri kimi vǝzifǝlǝr tut-
muşdur. Cümhuriyyǝtin süqutundan son-
ra mühacirǝtǝ getmişdir. 147, 152, 209,
344

Rǝsulzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əmin (1884-
1955): Azǝrbaycanın görkǝmli dövlǝt
xadimi, Cümhuriyyǝtin qurucularından
biri. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ “Müsa-
vat” partiyasının sǝdri; eyni zamanda jur-
nalist vǝ publisist. 52, 55, 192, 288, 297

Rǝşid oğlu Ümid bǝy: “Azǝrbaycan”
qǝzetindǝki imzalardan biri. 74

Rǝşt: İranda şǝhǝr. 177, 362
Riqa: Latviyanın paytaxtı. 142, 143
Ripon [Ripont]: Fransanın şimal-

şǝrqindǝ kommuna. 140
Roxlin, Abram Veniaminoviç (1881-

1941): Menşeviklǝrin Bakı komitǝsinin
üzvü, Sentrokaspi Diktaturasının Ərzaq
komissarı, Bakı Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ Şurasının
üzvü. Sovet dövründǝ Bakıda kommunal
tǝsǝrrüfatı sahǝsindǝ işlǝmişdir. Casus-
luqda tǝqsirlǝndirilǝrǝk 1939-cu ildǝ hǝbs
edilmiş, 1941-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 161,
180 

Roma 340, 408 

Roma (Şǝrqi): bax. Şǝrqi Roma. 
Roman IV Diogen: 1068-1071-ci il-

lǝrdǝ Bizans imperatoru olmuşdur. Malaz-
gird döyüşündǝ (1071-ci il) Sǝlcuqlu
ordusuna mǝğlub olmuş vǝ ǝsir düşmüş-
dür. Sultan Alp Arslan tǝrǝfindǝn sǝrbǝst
buraxılmış, ancaq Bizans ordusu sǝrkǝr-
dǝlǝri tǝrǝfindǝn taxtdan salınmışdır. 285,
296

Romanos: bax. Roman IV Diogen. 
Romanovlar: 1613-1917-ci illǝrdǝ

Rusiyanı idarǝ edǝn hökmdar sülalǝsi. 47 
Romanovski: bax. Telefonnı.
Romri [Romeri]: Fransanın şimal-

şǝrqindǝ kommuna. 375
Rostov: Rusiyanın Yaroslavl vilayǝtindǝ

şǝhǝr. 151
Rostov hǝrbi mǝhkǝmǝsi (Rostov-na-

Donu) 228
Rostov-na-Donu: Rusiyanın cǝnub-

qǝrbindǝ, Rostov vilayǝtindǝ şǝhǝr. 73,
79, 143, 151, 213, 237, 380

Roşfuko: bax. Laroşfuko.
Rotşild 28
Rotşild evi: Bakıda, Persidski (indiki

Murtuza Muxtarov) küçǝsindǝ mülk;
Azǝrbaycan Respublikası Baş Proku-
rorluğunun binası. 100, 220, 239, 429, 451 

Rotterdam [Rotterdam]: Niderlandın
qǝrbindǝ şǝhǝr. 141

“Roys”: Sidney Reylinin lǝqǝbi, bax.
Reyli, Sidney. 

“Royter” [Reuters]: Dünyanın ǝn bö-
yük xǝbǝr agentliklǝrindǝn biri. 141, 165,
195

Rube [Roubaix]: Fransanın şimalında,
Belçika sǝrhǝdi yaxınlığında kommuna.
281, 321, 337 

Ruler: Belçikanın şimal-qǝrbindǝ şǝ-
hǝr. 269

Rum: bax. Yunan.
Rumeli: Balkan yarımadasına Osman-
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lılar tǝrǝfindǝn verilǝn ad; başlanğıcda
Osmanlı imperiyasının Avropa qitǝsindǝki
mülklǝrini ifadǝ etmişdir. 85, 231, 254,
267

Rumın, rumınlar 59, 373
Rumıniya 58, 59, 168, 199, 206, 238,

373, 433, 453 
Rumıniya Hökumǝti 373, 433
Rumiyi [Rumilly]: Fransanın qǝrbindǝ,

İtaliya vǝ İsveçrǝ sǝrhǝdi yaxınlığında
kommuna. 205, 206

Ruprext, fon Bayern [Rupprecht von
Bayern, 1869-1955]: Bavariya vǝliǝhd
şahzadǝsi, general. Bavariya kralı III Lüd-
viqin oğlu idi. 85, 155, 156, 189

Ruprext Orduları Qrupu: 204, 268,
319, 375

Rus, ruslar 21, 29, 31, 35, 36, 37, 38,
39, 47, 51, 56, 60, 61, 69, 74, 77, 88, 94,
102, 103, 104, 118, 121, 124, 132, 133,
136, 137, 142, 143, 144, 149, 150, 151,
191, 194, 210, 236, 238, 273, 306, 307,
311, 322, 328, 346, 396, 414, 420, 436,
444, 456, 461, 462, 467 

“Rus” (gǝmi) 112
Rus dili, rusca 9, 10, 17, 25, 59, 60, 64,

137, 148, 150, 151, 165, 189, 214, 261,
279, 295, 350, 365, 384, 400, 404, 413,
424, 448 

Rus inqilabı (1917) 15, 32, 51, 60
Rus Milli Komitǝsi (Azǝrbaycan) 103,

104, 115
Rus Milli Komitǝsi (Ermǝnistan) 149
Rus Milli Komitǝsi (Zaqafqaziya) 227,

400 
Ruselare [Roeselare]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ şǝhǝr. 189, 320 
Rusiya 4, 5, 17, 21, 23, 30, 31, 33, 35,

37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 50, 55, 60, 73,
77, 78, 79, 84, 93, 94, 95, 97, 121, 128,
130, 132, 139, 142, 143, 148, 149, 151,
154, 159, 192, 195, 196, 201, 204, 212,

215, 216, 217, 222, 228, 233, 237, 273,
277, 293, 300, 306, 307, 310, 315, 364,
377, 380, 401, 412, 419, 424, 426, 433,
441, 442, 449, 454, 455, 459, 460, 467,
469 

Rusiya Alman alayı 66
Rusiya donanması 240 
Rusiya Hökumǝti (ayrıca bax: Sovet

Hökumǝti, Rusiya) 129, 142, 143, 159,
237, 238, 300, 377

Rusiya ixtilalı; Rusiya ixtilali-kǝbiri:
bax. Rus inqilabı. 

Rusiya imperatoru; Rusiya çarı 240,
267, 305, 306, 307, 315

Rusiya imperatriçası 240
Rusiya Orduları Baş komandanı 400 
Rusiyada 1905-ci il inqilabı: bax. 1905-

ci inqilabı (Rusiya)
Rusiyada 1917-ci il inqilabı: bax. Rus

inqilabı. 
Rusiyanın Almaniyadakı sǝfiri 149
Rusiyanın Dirçǝlişi İttifaqı: Rusiyada

Sovet Hökumǝtinǝ qarşı mübarizǝ aparan
siyasi partiyaların geniş tǝrkibli koalisiyası.
1918-ci ilin mart-may aylarında qurul-
muşdu. 241

“Russkiye vedomosti”: Moskvada,
1863-1918-ci illǝrdǝ nǝşr olunan qǝzet.
462, 469 

Russo, Jan-Jak [Jean-Jacques Rousseau;
1712-1778]: fransız yazıçı vǝ mütǝfǝkkiri.
439

Ruşǝn Əşrǝf (Soyadı qanunundan
sonra “Ünaydın” soyadını qǝbul etmişdir;
1892-1959): Türkiyǝnin siyasi xadimi vǝ
diplomatı, eyni zamanda jurnalist. Türk vǝ
fransız dillǝri müǝllimi olmuş, bir sıra
qǝzet vǝ jurnallarda yazmışdır. Tirana,
Afina, Budapeşt, Roma, London kimi
şǝhǝrlǝrdǝ Türkiyǝnin sǝfiri olmuşdur.
Eyni zamanda Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝcli-
sinin üzvü olmuşdur. 265, 270, 329, 331,
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341, 342, 349, 357, 382, 393, 394, 395,
404, 417, 437, 438

Ruşǝni bǝy: Türkiyǝ ziyalılarından. 329,
331, 382, 417, 437

Ruzvelt, Kventin [Quentin Roosevelt;
1897-1918]: Amerika prezidenti Teodor
Ruzveltin dörd oğlundan ǝn kiçiyi olan
Kventin Birinci Dünya müharibǝsindǝ Bir-
lǝşmiş Ştatların ordusunda pilot kimi
xidmǝt edirdi. 14 iyul 1918-ci ildǝ Fransa
sǝmasında hava döyüşündǝ hǝlak olmuş-
dur. 133

Ruzvelt, Teodor [Theodore Roosevelt,
1858-1919]: Amerikanın 26-cı prezidenti.
1901-1909-cu illǝrdǝ prezident olmuşdur.
132, 133

Rüstǝm bǝy: Üzeyir Hacıbǝyovun “O
olmasın, bu olsun” operettasında obraz.
110

Rüstǝmbǝyli, Şǝfi bǝy (1893-1960):
Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi. Kiyev
Universitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmiş-
dir. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü,
“Azǝrbaycan” qǝzetinin redaktorlarından
biri olmuşdur. 15, 17, 114, 132, 149, 169,
185, 205, 221, 239, 259, 276, 294, 314,
331, 344, 348, 367, 384, 403, 425, 448,
469 

Rüstǝmbǝyov: Sǝhiyyǝ Nazirliyinin vǝ-
kili. 87

Rüstǝmbǝyov, B.: Azǝrbaycan Balıq
Vǝtǝgǝlǝri İdarǝsinin müdiri. 328

Rüstǝmbǝyov, Şahbaz bǝy: Xalq Tǝsǝr-
rüfatı Şurasının müfǝttişi olmuşdur. 100,
101

Rüstǝmbǝyov, Şǝfi bǝy: bax. Rüstǝm-
bǝyli, Şǝfi bǝy. 

Ryazan: Rusiyanın Avropa hissǝsindǝ
vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan eyniadlı şǝhǝr. 411 

Ryazan quberniyası (Rusiya) 330 

Rza bǝy: Üzeyir Hacıbǝyovun “O olma-
sın, bu olsun” operettasında obraz; “qǝ-
zetǝçi”. 111, 116

Rza Zaki: bax. Lǝtifbǝyov, Rza.
Rzabǝyov, Bǝhram bǝy: Daxili İşlǝr Na-

zirliyi dǝftǝrxanasının kargüzarı olmuşdur.
430 

Rzayev: Bakı sakini (Starı poçtovı küçǝ-
si) 279, 331, 366

Rzayev hamamı (Bakı) 370
“S. D.”: qǝzet. 238
“S. R.”: bax. “Sakartvelos Respublika”.
Saat körpüsü: Araz çayı üstündǝ kör-

pü. 327
“Sabah” qǝzeti: İstanbulda nǝşr edilǝn

gündǝlik siyasi qǝzet. 273, 305
Sabir, Mirzǝ Əlǝkbǝr (1862-1911):

Azǝrbaycanlı şair, mǝşhur satira ustası.
438

Sabirabad (şǝhǝr) 150
Sabunçu: Bakının rayonu. 219, 220,

225, 227
Sadǝddin bǝy: Türk Ocağı cǝmiyyǝtinin

üzvü. 123
Sadovski, M.: 1918-ci il iyulun axır-

larında Bakıda menşeviklǝr vǝ daşnaklar
tǝrǝfindǝn qurulan Sentrokaspi Diktatu-
rası Hökumǝtinin üzvlǝrindǝn, menşevik.
72

Sağ, sağlar (siyasǝtdǝ) 17
“Saxalxo sakme” (Ümumxalq işi): Tif-

lisdǝ nǝşr edilǝn gürcü qǝzeti. 423
Saib Tǝbrizi: XVII ǝsrdǝ yaşamış Azǝr-

baycan şairi. Əsǝrlǝrinin çoxunu fars di-
lindǝ yazmışdır. 438

“Sakartvelos Respublika”: Gürcüs-
tanda nǝşr edilǝn qǝzet. 210, 222

Sakarya: Türkiyǝdǝ çay; Qara dǝnizǝ
tökülür. 253

Sakit okean: 49
Saksoniya Krallığı: Müasir Almaniya

ǝrazisindǝ 1806-1918-ci illǝrdǝ mövcud
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olmuş dövlǝt. 1871-ci ildǝn etibarǝn Al-
maniya İmperiyasının tǝrkibinǝ daxil idi.
337, 348

Saqatelidze, Malafey: Bakıda dǝlǝduz-
luq üstündǝ hǝbs edilmişdir. 91, 124

Saqutonov, M. İ.: Qusarda meşǝbǝyi
olmuşdur. 371

Salahlı: Qazaxın kǝndi. 443
Salahlı (dǝmiryolu stansiyası) 344
Salamzadǝ, Kǝrbǝlayı Balakǝrim: Bakı

sakini. 440 
Salman Mümtaz Mǝhǝmmǝdǝmin

oğlu (1884-1941): Azǝrbaycanın şair vǝ
ǝdǝbiyyatşünası. Klassik poeziya vǝ şifahi
xalq ǝdǝbiyyatı irsinin toplanması vǝ
tǝdqiqi sahǝsindǝ misilsiz xidmǝtlǝri
olmuşdur. Sovet hakimiyyǝti tǝrǝfindǝn
repressiyaya mǝruz qalmışdır. 436

Saloniki: bax. Selanik. 
Salyan 47, 67, 69, 467
Samara: Rusiyanın cǝnub-qǝrbindǝ

vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan şǝhǝr. 24, 212, 213, 222

Samaralılar 364
Samarin, Aleksandr Dmitriyeviç (1868-

1932): 1915-ci ilin iyul-sentyabr aylarında
Müqǝddǝs Sinodun Ober-prokuroru vǝzi-
fǝsini icra etmişdir. Sovet dövründǝ
tǝqiblǝrǝ mǝruz qalmış vǝ dǝfǝlǝrlǝ hǝbs
edilmişdir. 293

Samba, Marsel [Marcel Samba] (1862-
1922): fransız siyasǝtçisi vǝ dövlǝt xadimi.
Beynǝlxalq Fǝhlǝ Hǝrǝkatı Fransa şöbǝsi-
nin liderlǝrindǝn olmuşdur. 407

Sambra [Sambre]: Fransa vǝ Belçika
ǝrazisindǝ çay, Maas çayının sol qolu. 

Sambra-Uaza Kanalı [Canal de la Sam-
bre à l’Oise]: Fransanın şimalında, Sambra
vǝ Uaza çaylarını birlǝşdirǝn, 71 km
uzunluğunda kanal. Müttǝfiq dövlǝtlǝr
Birinci Dünya müharibǝsinin axırlarında
son qǝlǝbǝlǝrindǝn birini bu kanal bölgǝ-

sindǝ qazanmışdır. 337 
Sameqrelo: bax. Menqreliya.
“Samopomoş” istehlak cǝmiyyǝti 309,

319
Samsa çavuş: Osmanlı dövlǝtinin ban-

isi I Osmanın yaxın silahdaşı. 285, 296
Samur (dǝmiryolu stansiyası): 318,

334, 352
San-Mari-a-Pi [Sainte-Marie-à-Py]:

Fransanın şimal-şǝrqindǝ kommuna. 190
Sanain: Hal-hazırda Ermǝnistanın şi-

malında, Alaverdi şǝhǝrinin inzibati sǝr-
hǝdlǝri daxilindǝ qalan kǝnd vǝ bu kǝndin
yaxınlığında dǝmiryol stansiyası. 392 

Sanaki (yaxud Senaki): Gürcüstanın
qǝrbindǝ şǝhǝr. 257, 468 

Sankt-Peterburq: bax. Peterburq.
Sant-Mari [Sainte-Marie]: Fransanın

şimal-şǝrqindǝ kommuna. 140
Sapojnikov: Ümumrusiya Müvǝqqǝti

Hökumǝtinin üzvü. 412
Sara adası: bax. Sarı adası. 
Sarablı, Hüseynqulu (yaxud Hüseyn-

qulu Sarabski; 1879-1945): Azǝrbaycan
aktyoru. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin mǝ-
dǝni hǝyatında fǝal iştirak edǝn Sarab-
lının, Azǝrbaycan teatrının, elǝcǝ dǝ musi-
qisinin inkişafında misilsiz xidmǝtlǝri ol-
muşdur. 237

Saratov: Rusiyanın cǝnub-qǝrbindǝ
vilayǝt vǝ bu vilayǝtin mǝrkǝzi olan eyni-
adlı şǝhǝr. 204, 330, 332 

Sarayburnu: İstanbulun tarixi hissǝsin-
dǝ, Topqapı sarayı kompleksinin vǝ Gül-
xanǝ parkının olduğu ǝrazi. 418

Sarı adası (yaxud Sara adası): Xǝzǝr
dǝnizindǝ, Lǝnkǝran şǝhǝrinin şǝrqindǝ
yerlǝşirdi. 1956-cı ildǝ torpaq yolla Port
İliç (indiki Liman) şǝhǝri ilǝ birlǝşdirildik-
dǝn sonra yarımada olmuşdur. 125, 363

Saykovskaya, A. K.: Bakıda xüsusi oğlan
gimnaziyası açmışdır. 183, 187
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Saykovskaya mǝktǝbi: bax. Xüsusi tam
oğlan gimnaziyası (Bakı).

Sayman, Əhmǝd Nǝsimi: bax. Əhmǝd
Nǝsimi bǝy. 

Sekear [Sequehart]: Fransanın şima-
lında kommuna. 204

Sel [Selles]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna. 205, 206, 268

“Semyon” (yelkǝnli gǝmi) 71
Semyonov: Gǝncǝ müǝllim işlǝmişdir.

102
Semyonov, Valerian Vladimiroviç

(1875-1928): Rusiyanın hǝrbi xadimi.
Vǝtǝndaş müharibǝsindǝ Könüllü orduda
xidmǝt etmiş, Cǝnub ordusunda diviziya
komandiri olmuşdur. 380

Semyonov, Vladimir İvanoviç: Gǝncǝ-
dǝ torpaq texniki işlǝmişdir. 11

Sen-Jermenmon [Saint-Germain-
mont]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ kom-
muna. 320, 337

Sen-Kanten [Saint-Quentin]: Fran-
sanın şimalında şǝhǝr. 156, 204, 205, 321,
375

Sen-Kleman [Saint-Clément-à-Arnes]:
Fransanın şimal-şǝrqindǝ kommuna. 205,
206

Sen-Qoben [Saint-Gobain]: Fransanın
şimal-şǝrqindǝ kommuna. 375

Sen-Mişel [Saint-Michel]: Fransanın
şimalında kommuna. 167

Senaki: bax. Sanaki.
Senat (ABŞ): bax. Amerika Birlǝşmiş

Ştatları Senatı. 
Sent-Aman (yaxud Sent-Aman-lez-O)

[Saint-Amand-les-Eaux]: Fransanın şima-
lında kommuna. 375

Sent-Aman-lez-O: bax. Sent-Aman. 
Sent-Etyen-a-Arn [Saint-Étienne-à-

Arnes]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ kom-
muna. 205, 206

Senrokaspi Diktaturası 25

Ser [Serres]: Fransanın şimalında çay,
Uaza çayının sol qolu. 337, 338, 376

Ser [Serres]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna. 337 

Serb, serblǝr 231, 269, 293, 300, 336,
337, 374, 376

Serbiya 274, 294, 356, 377
Serebryakov, A.: meşǝçi; Bakı Kǝnd

Tǝsǝrrüfatı idarǝsindǝ işlǝmişdir. 430
Seren [Serain]: Fransanın şimalında

kommuna. 140
Sergeyev, Vyaçeslav Nikolayeviç: me-

şǝbǝyi. 2
Seşo [Sechault]: Fransanın şimal-

qǝrbindǝ kommuna. 157
Sevastopol: Krım yarımadasının cǝnub-

qǝrbindǝ, Qara dǝniz sahilindǝ liman
şǝhǝri. 24

“Severnaya kommuna”: Peterburqda
nǝşr edilǝn bolşevik qǝzeti. 248

Seyfǝddin ǝfǝndi (1874-1927): Os-
manlı şahzadǝsi; Sultan Əbdülǝzizin oğlu
idi. 300

Seyhan çayı: Türkiyǝdǝ çay; Aralıq
dǝnizinǝ tökülür. 267

Seyid Alim xan: bax. Alim xan, Seyid
Mir Mǝhǝmmǝd.

Seyid Mirbabayevin mülkü: Bakıda, in-
diki Azneft meydanında mülk; Azǝrbaycan
Respublikası Dövlǝt Neft Şirkǝtinǝ mǝx-
susdur. 126, 239, 327.

Sezar 232
“Sǝadǝt” mǝktǝbi (“Sǝadǝt” Bakı

ruhani mǝktǝbi): “Sǝadǝt” Bakı Müsǝl-
man ruhani cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn 1908-ci
ildǝ Bakıda açılan mǝktǝb. 161, 403, 422  

Sǝdi Şirazi: XIII ǝsrdǝ yaşamış fars şairi.
420

“Sǝfa” cǝmiyyǝti: Bakıda 1912-1920-ci
illǝrdǝ tǝhsil vǝ mǝdǝniyyǝt sahǝsindǝ
fǝaliyyǝt göstǝrǝn cǝmiy-yǝt. 399, 440

“Sǝfa” mǝktǝbi: 1912-ci ildǝ Bakıda
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“Sǝfa” cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn açılan mǝk-
tǝb. 440 

Sǝfǝrabad: Gǝncǝdǝ küçǝ. 257
Sǝfǝrǝlibǝyov, Tağı bǝy: bax. Sǝfǝrǝ-

liyev, Tağı bǝy.
Sǝfǝrǝliyev, Fǝrrux bǝy: Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti dövründǝ Ticarǝt vǝ Sǝnaye
nazirinin müavini olmuşdur. 326

Sǝfǝrǝliyev, Kamil: Azǝrbaycanda or-
dunun ǝrzaq ehtiyacının yerinǝ yetirilmǝsi
mǝqsǝdi ilǝ qurulan komitǝnin üzvü
olmuşdur. 3

Sǝfǝrǝliyev, Tağı bǝy (yaxud Tağı bǝy
Sǝfǝrǝlibǝyov; 1881-1936): Azǝrbaycanlı
mühǝndis. Neftçilǝr Şurasının üzvü, Tica-
rǝt vǝ Sǝnaye nazirinin müavini olmuşdur.
279, 399 

Sǝfǝrov, Əhmǝd: bax. Anatollu, Əh-
mǝd.

Sǝfǝrov, Mǝmmǝdǝli; “Bir naxoş”:
206.

Sǝfǝvi, Sǝfǝvilǝr: 41
Sǝfikürdski, Aslan bǝy (1881-1937):

Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Zaqafqaİya
Seyminin vǝ Azǝrbaycan Milli Şurasının
üzvü olmuş, 3-cü hökumǝt kabinǝsindǝ
Poçt-Teleqraf vǝ Əmǝk naziri, 4-cü kabi-
nǝdǝ Ədliyyǝ vǝ Əmǝk naziri vǝzifǝlǝrini
tutmuşdur. 288 

Sǝfikürdski, Nǝsrǝddin bǝy (1884-
1920): Azǝrbaycanlı hüquqşünas. Peter-
burq Universitetindǝ tǝhsil almışdır. Sovet
hakimiyyǝtinǝ qarşı Gǝncǝdǝ tǝşkil edilǝn
üsyanda şǝhid olmuşdur. 3

Sǝhiyyǝ Xalq Komissarlığı: bax. Sǝhiyyǝ
Nazirliyi (Sovet Rusiyası).

Sǝhiyyǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 147, 209

Sǝhiyyǝ Nazirliyi (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 204, 220, 239, 307

Sǝhiyyǝ Nazirliyi (Sovet Rusiyası) 196
Sǝhiyyǝ vǝ Sosial Tǝminat naziri

(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti): 31, 183, 445
Sǝhiyyǝ vǝ Sosial Tǝminat Nazirliyi

(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 87, 181, 196,
391 

Sǝid Abdulla xan: Xivǝ xanı. 315
Sǝidov, Yaqub: Ağdaş mǝhkǝmǝsindǝ

işlǝmişdir. 11
Sǝlanik (yaxud Saloniki): Yunanıstanda

şǝhǝr. 195, 231
Sǝlcuqlu 260, 284, 296, 437
Sǝlibçilǝr 85 
Sǝlim I (Yavuz; 1470-1520): Osmanlı

sultanı; 1512-1520-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 48, 60, 231, 240, 284, 296

Sǝlim III (1761-1808): Osmanlı sultanı;
1789-1807-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuş-
dur. 439

Sǝlimov mǝdǝni 309, 319
Sǝlimovun evi: Bakıda, Armyanski (in-

diki Mirzǝ İbrahimov) vǝ Karantinni (indiki
Hǝzi Aslanov) küçǝlǝrinin kǝsişmǝsindǝ
mülk. 127 

Sǝlma Sǝlim Sirri: Türk rǝqqasǝsi. Bǝ-
dǝn tǝrbiyǝsi ustası vǝ Türkiyǝnin siyasi
xadimi Sǝlim Sirri Tarcanın (1874-1957)
qızıdır. Bǝdii rǝqs sahǝsindǝ ustalaşmışdır.
265

Sǝmǝrqǝnd 34
Sǝnaye vǝ Ticarǝt naziri (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 256
Sǝnaye vǝ Ticarǝt Nazirliyi (Azǝrbay-

can Cümhuriyyǝti) 70
Sǝnǝm: Üzeyir Hacıbǝyovun “O olma-

sın, bu olsun” operettasında obraz. 110
Sǝngǝr: Gǝncǝ qǝzasında kǝnd. 24
Sǝnusilǝr: 1837-1969-cu illǝr arasında

Şǝrqi Sudan vǝ Liviyada hökm sürǝn
sülalǝ. Dini-siyasi cǝrǝyan olan Sǝnusilik
tǝriqǝtinǝ mǝnsub idilǝr. Birinci Dünya
müharibǝsindǝ Osmanlı Dövlǝtinin tǝrǝ-
findǝ çıxış etmişdilǝr. 338

Sǝrǝndib: Hindistanın cǝnubundakı
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Şri-Lankaya Orta ǝsrlǝr müsǝlman coğra-
fiyaşünaslarının verdiklǝri ad. 252, 260

Sǝrhǝd Mühafizǝsi Tǝşkilatı (Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti) 287

Sǝrxǝs: bax. Kserks I.
Sǝrvǝr: Üzeyir Hacıbǝyovun “O olma-

sın, bu olsun” operettasında obraz; “stu-
dent”. 111, 116 

Sızran çayı: Rusiyanın Ulyanovsk vǝ
Samara vilayǝtlǝrindǝ çay. 213

Sızran Hökumǝti 237, 241
Sızran körpüsü: bax. Aleksandrov kör-

püsü.
Sibir, Sibirya 4, 95, 154, 204, 212, 213,

300
Sibirlilǝr, sibiryalılar 212, 364
Sidqi, Mim. Ayn.: teatr suflyoru. 237
Sidqi Ruhulla, Molla oğlu (1886-1959):

Azǝrbaycan aktyoru vǝ teatr xadimi. 237
Sierj: Fransanın şimal-şǝrqindǝ yer.

156
Silahlı Qüvvǝlǝrin Baş Qǝrargah rǝisi

(Ermǝnistan) 149
Sileziya [Schlesien]: Prussiyanın ǝyalǝ-

ti. Sileziya birliklǝri Prussiya ordusunun 6-
cı korpusunun tǝrkibinǝ daxil idi. 204

Simbirsk: Rusiyanın Avropa hissǝ-
sindǝ şǝhǝr; indiki Ulyanovsk şǝhǝri. 411

Simferopol: Krım yarımadasında
şǝhǝr; Ağmǝscid. 33, 41, 424, 427

Sinan: bax. Memar Sinan.
Sinan paşa: XV ǝsrdǝ yaşamış türk

alimi vǝ dövlǝt xadimi. Türk ǝdǝbiyyatında
bǝdii nǝsrin banisi kimi qǝbul edilir. 437

Sindhilǝr: Pakistan vǝ Hindistanda ya-
şayan xalq. Tǝxminǝn 60 milyon nǝfǝr-
dirlǝr. Sindhi dilindǝ danışırlar. Əksǝriyyǝti
sünni müsǝlmandır. 29, 34

Sinod; Rus pravoslav kilsǝsi Müqǝddǝs
Sinodu: XVIII ǝvvǝllǝrindǝn 1917-ci ilǝ
qǝdǝr Rus kilsǝsinin ali inzibati-mǝhkǝmǝ
instansiyası idi. 293

Sinodun Ober-prokuroru: Müqǝddǝs
Sinoda imperator tǝrǝfindǝn tǝyin olunan
vǝ Sinodda imperatoru tǝmsil edǝn şǝxs.
293, 364

Sirbiladze, Xarlampiy Vasilyeviç: Bakı
nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü olmuşdur. 173

Sirotkin: Bakı Poçt-Teleqraf İdarǝsi
müdiri olmuşdur. 171

Sis: Türkiyǝnin Adana vilayǝtindǝki
Kozan şǝhǝrinin qǝdim adı. Bax. Kozan.

Sisson [Sissonne]: Fransanın şima-
lında kommuna. 320

Siuç: Rusiyanın Voloqda vilayǝtindǝ
kǝnd. 311

Sivers: Rusiyanın hǝrbi xadimi. 310
Siyǝzǝn 114
Skagen [Skagen]: Danimarkanın şima-

lında, Yutlandiya yarımadasında şǝhǝr.
141

Skarjetovski: feldşer. 336
Skarp [Scarpe]: Fransada çay, Şelda

çayının qolu. 204
Skoropadski, Pavel Petroviç (1873-

1945): Rusiya vǝ Ukraynanın hǝrbi-siyasi
xadimi, general-leytenant. Rus ordusunun
zabiti kimi Rus-yapon müharibǝsindǝ vǝ
Birinci Dünya müharibǝsindǝ iştirak
etmişdir. 1917-ci il inqilabından sonra
Ukrayna Mǝrkǝzi Radasının hakimiyyǝtini
qǝbul etmiş, 27 aprel 1918-ci ildǝ bütün
Ukraynanın getmanı, yǝni Ukrayna Dövlǝ-
tinin (İkinci Getmanlıq) başçısı seçilmiş vǝ
14 dekabr 1918-ci il tarixinǝ qǝdǝr bu
vǝzifǝni tutmuşdur. Getmanlıq rejiminin
aradan qaldırılmasından sonra Almaniya-
ya mühacirǝtǝ getmişdir. 427

“Skupilni”: Bakı şǝhǝrindǝ mağaza.
189, 221, 225

Slavyan, slavyanlar 95
Slovak, slovaklar 222
Sluis [Sluis]: Hollandiya-Belçika sǝr-

hǝdi yaxınlığında şǝhǝr. 337 
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Smirnov: Azǝrbaycana gǝlǝn rus
heyǝtinin tǝrkibindǝ olmuşdur. 69

Smirnov, V. V.: Bakı Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi
Ərzaq şöbǝsinin müfǝttişi. 383, 465

Smirnov, N. Y.: Bakı Şǝhǝr Dumasının
üzvü. 181, 345, 347

Sofiya: Bolqarıstanın paytaxtı. 76, 122,
238, 272, 274, 277, 293, 297, 300, 377

Sofiya Meydanı: Kiyevin mǝrkǝzi mey-
danlarından biri. Eyni zamanda şǝhǝrin ǝn
qǝdim meydanlarındandır. 401

Sokolov: Əmlak vǝ Ərazi Nazirliyindǝ
işlǝmişdir. 360

Sokolov, V.: Qafqaz Su İşlǝri İdarǝsi
vǝkili. 2

Sol, sollar (siyasǝtdǝ): 30, 41
Solesm (yaxud Solem) [Solesmes]:

Fransanın şimalında kommuna. 337, 375
Solf, Vilhelm [Wilhelm Solf; 1862-

1936]: Almaniyanın diplomatı vǝ dövlǝt
xadimi. İxtisasca şǝrqşünas idi. Xarici İşlǝr
Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 1911-1918-ci illǝr-
dǝ Müstǝmlǝkǝlǝr naziri olmuşdur. 274

Soltan bǝy: Üzeyir Hacıbǝylinin “Arşın
mal alan” operettasının qǝhrǝmanı. 63, 81

Soltanov, Hidayǝt bǝy: Gǝncǝ nahiyǝ
mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 11

Soltanov, İsmayıl bǝy: Ədliyyǝ Nazir-
liyindǝ işlǝmişdir. 336

Soltanov, Mǝlik bǝy (1880-1939):
Azǝrbaycanlı hǝkim. Berlin vǝ Moskva
universitetlǝrindǝ tibb tǝhsili almışdır.
Bakı Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin üzvü ol-
muşdur. 161

Somarinaniya: Hindistanın ictima-
siyasi xadimi. 58

Somma [Somme]: Fransanın şimalında
departament. 86, 167

Sommpi [Sommepy]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 140, 156, 229

Sommrans: Avropada yer. 376
Somov, Georgi Viktoroviç: Bakıda XX

ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ fǝaliyyǝt göstǝrmiş no-
tarius. 91

Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyası (Rusi-
ya): Rusiya İmperiyasında, 1898-ci ildǝ
tǝsis edilǝn siyasi partiya. Birinci qurultayı
(tǝsis qurultayı) Minskdǝ baş tutmuşdur.
15, 25, 30, 41

Sosial-Demokrat Hnçak Partiyası: 1887-
ci ildǝ qurulan ermǝni siyasi partiyası.
Türkiyǝ vǝ Qafqazda terrorizmlǝ mǝşğul
olmuşdur. 222

Sosial-Demokrat Partiyası (Rusiya):
bax. Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyası. 

Sosial-demokratlar (Almanya) 356
Sosial-demokratlar (Finlandiya) 77
Sosial-demokratlar (Norveç) 377
Sosial-demokratlar (Polşa) 269
Sosial Tǝminat naziri (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 209, 336, 344, 379, 399 
Sosial Tǝminat Nazirliyi (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 221, 239, 336
Sosial Tǝminat vǝ Sǝhiyyǝ naziri: bax.

Sǝhiyyǝ vǝ Sosial Tǝminat naziri.
Sosial Tǝminat vǝ Sǝhiyyǝ Nazirliyi:

bax. Sǝhiyyǝ vǝ Sosial Tǝminat Nazirliyi. 
Sosialist, sosialistlǝr 72, 77, 139, 148,

323, 376, 377, 407, 433, 467
Sosialist İnqilabçılar Partiyası (yaxud

eserlǝr) [Партия социалистов-револю-
ционеров]: Rusiyada 1902-1923-cü illǝr-
dǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn siyasi partiya. 30, 41,
132, 199, 222, 241, 424, 427

Sosializm 15, 20, 219, 251
Sovet Hökumǝti (Türküstan) 34
Sovet Hökumǝti (Rusiya) 77, 93, 97,

148, 149, 195, 212, 213, 227, 229, 248,
258, 300, 311, 329, 330, 363, 380, 401,
441

Sovet Hökumǝti Mǝrkǝzi Komitǝsi
(Rusiya) 222, 239

Sovet Hökumǝti Mǝrkǝzi Komitǝsi
Mǝtbuat Bürosu (Rusiya) 228, 337
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Sovet ordusu 34
Soymenq: Fransanın şimal-şǝrqindǝ

kommuna.  375
Spasski: Bakıda küçǝ; indiki Zǝrgǝr-

palan küçǝsi. 347
Srvandzyan, Hamazasp (1873-1921):

“Daşnaksutyun” partiyasının liderlǝrin-
dǝn, ermǝni qatil vǝ terroristi. Türkiyǝnin
Van şǝhǝrindǝ anadan olmuşdur. Gǝncǝ,
Şuşa, Quba, Bakı vǝ başqa yerlǝrdǝ dinc
azǝrbaycanlı ǝhaliyǝ divan tutmuş, minlǝr-
lǝ dinc sakini qǝtl etmişdir. Bolşeviklǝr
tǝrǝfindǝn İrǝvanda hǝbs edilmiş, hǝbs-
xanada öldürülmüşdür. 203, 397, 404 

Stadenberq [Stadenberg]: Belçikanın
Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ qǝsǝbǝ. 155

Stadenreke [Stadenreke]: Belçikanın
Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ qǝsǝbǝ. 155

Starı poçtovı: Bakıda küçǝ; indiki Sü-
leyman Tağızadǝ küçǝsi. 279, 331, 366

Stıpinski, Stefan İosifoviç: Cǝbrayıl vǝ
Gǝncǝ mǝhkǝmǝlǝrindǝ işlǝmişdir. 12

Stokholm: İsveçin paytaxtı. 33, 132,
154, 166, 269, 377

Strajevski 228
Strasburq: Fransanın şimal-şǝrqindǝ

şǝhǝr. 229
Strastnoy monastırı; Strastnoy kilsǝsi:

Moskvada, ǝsası XVII ǝsrdǝ qoyulan qadın
monastırı. 1937-ci ildǝ sökülmüşdür. 229

Strumçi: bax. Ustumca. 
Strumpf, Karl Qustavoviç: Bakı nahiyǝ

mǝhkǝmǝsinin üzvü olmuşdur. 173
Student: bax. Sǝrvǝr. 
Su İdarǝsi (Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti):

2
Su Nǝqliyyatı İdarǝsi (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti): 251
Suason [Soissons]: Fransanın şima-

lında şǝhǝr. 337
Sud; Suda: Rusiyanın Voloqda vilayǝ-

tindǝ qǝsǝbǝ. 311

Sudan: Şimali Afrikada ölkǝ. 240 
Suxum (yaxud Suxumi): Gürcüstanın

Abxaziya bölgǝsindǝ şǝhǝr. 211
Sulkeviç, Matvey Aleksandroviç: bax.

Sulkeviç, Süleyman bǝy.
Sulkeviç, Mǝmmǝd bǝy: bax. Sulkeviç,

Süleyman bǝy.
Sulkeviç, Süleyman bǝy (Mǝmmǝd bǝy

Sulkeviç; Matvey Aleksandroviç Sulkeviç;
1865-1920): Rusiyanın, Krımın vǝ Azǝr-
baycanın hǝrbi xadimi. Mǝnşǝcǝ tatardır.
Rus ordusunda xidmǝt etmiş, Krımda
yaradılan Krım-Tatar Hökumǝtinin sǝdri
olmuş, bu hökumǝtin Denikin tǝrǝfindǝn
aradan qaldırılmasından sonra Azǝrbay-
cana gǝlmişdir. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Ordusunun Baş qǝrargah rǝisi olmuş, milli
ordu quruculuğuna böyük töhfǝ vermişdir.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra güllǝ-
lǝnmişdir. 293

Sultan bǝy: Qafqaz İslam Ordusu za-
biti. 360

Sultan Hüseyn (1657-1726): Sǝfǝvi
şahı. 1694-cü ildǝ taxta çıxmış, ǝfqanlar
tǝrǝfindǝn 1722-ci ildǝ hakimiyyǝtdǝn
devrilmişdir. 38, 41

Sultanov, Xosrov bǝy (1879-1943):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi vǝ
hǝrbi xadimi. Azǝrbaycanın İstiqlal Bǝ-
yannamǝsini imzalayanlardan biri olan
Xosrov bǝy Sultanov Cümhuriyyǝt döv-
ründǝ Hǝrbiyyǝ naziri, Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
naziri, Qarabağ general-qubernatoru kimi
vǝzifǝlǝr daşımışdır. Sovet işğalından son-
ra mühacirǝt etmişdir. 2, 3, 82, 147, 153,
371, 420, 431 

Sultanov, Mehdi bǝy: Bakı Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsi Şurasının üzvü olmuşdur. 180

Sultanov, Rüstǝm: mühǝndis; Bakı Neft
Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şurasının üzvü. 399 

Suraxanı; Suraxanı dairǝsi: Bakının ra-
yonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 309, 319
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Suraxanı; Suraxanski: Bakıda küçǝ; in-
diki Dilarǝ Əliyeva küçǝsi. 370, 403 

Suraxanı ambulatoriyası 309, 319
Suriya: Yaxın Şǝrqdǝ ölkǝ. 33
Suş [Souche]: Fransanın şimalında çay,

Ser çayının sol axını. 337
Süleyman I (Qanuni; 1494-1566): Os-

manlı sultanı; 1520-1566-cı illǝrdǝ haki-
miyyǝtdǝ olmuşdur. 49, 60, 285, 296, 437

Süleyman Çǝlǝbi (1351-1422): Türk
alim vǝ şairi, mǝşhur “Mövlud”un müǝllifi.
Bursada yaşamışdır. 437 

Süleyman ǝfǝndi: Gǝncǝ şǝhǝr komen-
dantının kömǝkçisi, minbaşı. 15 

Süleyman paşa: Osmanlı dövlǝtinin ik-
inci padşahı Orxan Qazinin oğlu. 283, 296

Süleyman Şah (? - 1227): Oğuzların
Qayı boyunun lideri, Osmanlı dövlǝtinin
banisi Osman Qazinin ǝcdadı. Bǝzi mǝn-
bǝlǝrdǝ Osman Qazinin babası olduğu
deyilir. 254, 260

Sülh Konfransı, Ümumdünya Sülh
Konfransı 23, 300, 389

Sülh Sarayı: Haaqada, Beynǝlxalq
Ədalǝt Mǝhkǝmǝsinin vǝ Daimi Arbitraj
Mǝhkǝmǝsinin yerlǝşdiyi bina. 1907-
1913-cü illǝrdǝ tikilmişdir. 389 

Sürmǝli qǝzası (uyezdi) 36 
Svanetiya: Gürcüstanın şimal-qǝrbin-

dǝ, svanların yaşadığı dağlıq bölgǝ. 210
Sveaborq (yaxud Suomenlinna): Hel-

sinki yaxınlığında qala istehkamları. 165
“Svyataya Nina” mǝktǝbi (Bakı): bax.

“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Bakı).
“Svyataya Nina” mǝktǝbi (Gǝncǝ): bax.

“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Gǝncǝ).
Syuipp [Suippes]: Fransanın şimal-şǝr-

qindǝ kommuna. 139, 140, 155, 156, 157
Ş. R.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-

lardan biri. Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyliyǝ mǝx-
susdur. Bax. Rüstǝmbǝyli, Şǝfi bǝy. 

Şah mǝscidi: Bakıda, İçǝrişǝhǝrdǝ

Şirvanşahlar sarayı kompleksindǝ XV
ǝsrdǝn qalma mǝscid. 207

Şah küçǝsi; Şaxski küçǝsi: Bakıda küçǝ;
indiki Mirzǝ Fǝtǝli küçǝsi. 361

Şahlıq körpü: Şuşada mǝhǝllǝ. 358
Şahmalıyev, İsmayıl bǝy Nǝsrulla bǝy

oğlu (1883-1938): hüquqşünas. Novoros-
siysk Universitetinin Hüquq fakültǝsini
bitirmiş, Zaqafqaziyanın, o cümlǝdǝn
Azǝrbaycanın müxtǝlif yerlǝrindǝ mǝhkǝ-
mǝ sistemindǝ işlǝmişdir. Fövqǝladǝ Tǝh-
qiqat Komissiyasının üzvü tǝyin edilmişdir.
1938-ci ildǝ hǝbs edilmiş, sürgündǝ
ölmüşdür. 11, 31

Şahmalıyev, Möhüddün bǝy: Şǝki vǝ
Gǝncǝ mǝhkǝmǝlǝrindǝ işlǝmişdir. 28 

Şahmalıyev, Mürsǝl bǝy: Gǝncǝ mülkǝ-
darlarından. 24

Şahnazarov, Q. M.: Gǝncǝ ermǝnilǝ-
rindǝn. 12

Şahnǝzǝryan: bax. Mǝlik-Şahnǝzǝryan. 
Şahsevǝn, şahsevǝnlǝr 109
Şahtaxtınski, Heydǝr bǝy: Naxçıvan vǝ

Gǝncǝ mǝhkǝmǝlǝrindǝ işlǝmişdir. 11
Şahtaxtınski, Hǝmid bǝy (1880-1944):

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin dövlǝt xadi-
mi. Hüquq tǝhsili almış, maarif vǝ mǝhkǝ-
mǝ sistemindǝ işlǝmişdir. Maarif nazirinin
müavini, Maarif naziri, Parlamentin üzvü
olmuşdur. Repressiyaya mǝruz qalmış,
sürgündǝ ölmüşdür. 271, 393, 452

Şaxski küçǝsi: bax. Şah küçǝsi. 
Şakir, İbrahim: şair. 106, 115
Şaqali: Gürcüstan-Ermǝnistan sǝrhǝdi

yaxınlığında dǝmiryol stansiyası. 392 
Şam (yaxud Dǝmǝşq): İndiki Suriya

Ərǝb Respublikasının paytaxtı. 73, 131
Şam Hökumǝti 131 
Şamaxı (şǝhǝr) 11, 14, 15, 30, 31, 36,

67, 68, 69, 82, 196, 243, 286, 307, 323,
328, 371, 378, 397, 398, 399, 444, 466

Şamaxı xanlığı 37 
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Şamaxı küçǝsi: Bakıda küçǝ; indiki
Cǝfǝr Cabbarlı küçǝsi. 287

Şamaxı qǝzası (uyezdi) 24, 36, 82, 164,
196

Şamaxı mahalı 444
Şamaxı nahiyǝsi 70, 71
Şamaxı rüşdi mǝktǝbi; Şamaxı rüşdiy-

yǝsi 47
Şamaxı sülh mǝhkǝmǝsi 12, 27, 28
Şamaxı yolu (Bakı): 53, 87, 384
Şamaxılı 196
Şamxal (Şamxor) 138, 150
Şampan [Champagne]: Fransanın

şimal-şǝrqindǝ tarixi bölgǝ. 139, 140, 154,
155, 156, 190, 205, 375

Şampober [Champaubert]: Fransanın
şimal-şǝrqindǝ kommuna. 321

Şampoil: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna. 268

Şantruva [Chantroi]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kiçik çay. 338

Şaroqradski, Aleksandr: meşǝbǝyi. 1
Şatel [Châtel]: Fransanın qǝrbindǝ, İs-

veçrǝ sǝrhǝdi yaxınlığında kommuna. 205
Şaumyan, Stepan (1878-1918): Ermǝni

ǝsilli bolşevik, Bakı Kommunasının lideri.
Bolşeviklǝrin vǝ daşnakların 1918-ci ilin
mart ayında Bakıda dinc azǝrbaycanlı
ǝhaliyǝ qarşı törǝtdiyi soyqırımına rǝh-
bǝrlik etmişdir. 71, 83, 124, 396 

Şaumyan, Suren (1902-1936): Stepan
Şaumyanın oğlu. Riqada doğulmuşdur.
Atasının Bakıdaki qanlı fǝaliyyǝtindǝ onun
kömǝkçilǝrindǝn biri olmuşdur. Rusiyada
Vǝtǝndaş müharibǝsinin iştirakçısı idi.
SSRİ-nin bir sıra hǝrbi mǝktǝblǝrindǝ, o
sıradan Orlov tank mǝktǝbindǝ rǝhbǝr
vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. Müalicǝ üçün get-
diyi Vyanada ölmüşdür. 124

Şeboldayev, Boris Petroviç (1895-
1937): Rus bolşeviki. Rusyanın Qafqaz or-
dusunun Hǝrbi-İnqilab Komitǝsinin sǝd-

rinin müavini vǝ Bakı Kommunasının Hǝr-
bi İşlǝr üzrǝ komissarının müavini olmuş-
dur. 71, 124

Şefferlinskinin musiqi mǝktǝbi (Bakı)
271

Şexter, Z. A.: Bakıda fǝaliyyǝt gös-
tǝrmiş diş hǝkimi. 330, 347, 366, 385, 403,
425, 447, 468 

Şeksna: Rusiyanın Voloqda vilayǝ-
tindǝ çay. 311

Şeksna: Rusiyanın Voloqda vilayǝ-
tindǝ qǝsǝbǝ. 311

Şeqlovitov, İvan Qriqoryeviç (1861-
1918): Rusiyanın dövlǝt xadimi. Ədliyyǝ
naziri, Dövlǝt Şurasının sǝdri olmuşdur.
Fevral inqilabından sonra hǝbs edilǝrǝk
Moskvaya aparılmış vǝ “qırmızı terror”
edildikdǝn sonra, mǝhkǝmǝyǝ çıxarılma-
dan güllǝlǝnmişdir. 424, 427

Şeqlovitov, Konstantin İvanoviç (1884-
1926): Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsinin
iştirakçısı, ağqvardiyaçı. Müharibǝdǝn
sonra Bolqarıstana mühacirǝt etmişdir.
195, 427

Şelda [Schelde]: Fransa, Belçika vǝ Ni-
derland ǝrazilǝrindǝn axan çay. 157, 375

Şemanovski: Əmlak vǝ Ərazi Nazir-
liyindǝ işlǝmişdir. 360

Şeran [Chéran]: Fransanın qǝrbindǝ,
İtaliya vǝ İsveçrǝ sǝrhǝdi yaxınlığında çay.
205, 206

Şeremetyevski: Kür gǝmiçilik müfǝttişi
olmuşdur. 138

Şerman, M. Q.: Bakıda fǝaliyyǝt gös-
tǝrmiş tibb işçisi, mama. 189, 221, 225,
447

Şeydeman, Filipp [Philipp Heinrich
Scheidemann] (1865-1939): Alman sosial-
demokratı, 1919-cu ilin fevral-iyun ayla-
rında Veymar Respublikasının Baş naziri
olmuşdur. 208, 356 

Şeyx Qalib: XVIII ǝsrdǝ yaşamış türk
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şairi. Klassik türk şeirinin ǝn böyük şair-
lǝrindǝn biri olaraq qǝbul edilir. 438, 439

Şeyxi: XV ǝsrdǝ yaşamış türk şairi. Qǝ-
sidǝ vǝ mǝsnǝvilǝri ilǝ mǝşhur olmuşdur.
437 

Şeyxülislam (Zaqafqaziya) 19, 25, 257
Şeyxzamanov, Mǝhǝmmǝdbağır: bax:

Şeyxzamanzadǝ, Mǝhǝmmǝdbağır. 
Şeyxzamanzadǝ, Mǝhǝmmǝdbağır

bǝy Saleh bǝy oğlu 27, 435
“Şeypur” jurnalı: 1918-1919-cu illǝrdǝ

Bakıda Azǝrbaycan dilindǝ nǝşr olunan
satirik jurnal. 106

Şǝhǝr Xidmǝtçilǝri İttifaqı (Bakı) 382
Şǝhǝrlǝr İttifaqı (Gürcüstan) 122
Şǝki 343, 436, 440
Şǝki ali-ibtidai mǝktǝbi 101, 103, 354
Şǝki xanlığı 37, 38
Şǝki qǝza mǝhkǝmǝsi 11, 28
Şǝki qǝzası: 9, 387 
Şǝki oğlanlar gimnaziyası 101, 136
Şǝrifov, Hacıbaba: bax. Şǝrifzadǝ,

Hacıbaba. 
Şǝrifov, Mustafa Ağa İsmayıl oğlu

(1875 - ?): Sǝhiyyǝ sahǝsindǝ işlǝmişdir.
Bakı Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi Sǝhiyyǝ şöbǝsinin
müfǝttişi olmuşdur. 425

Şǝrifzadǝ, Abbas Mirzǝ (1893-1938):
Azǝrbaycan aktyoru. “Sǝfa” vǝ “Nicat”
cǝmiyyǝtlǝrinin truppalarında çıxış etmiş,
“Hacıbǝyli qardaşları müdiriyyǝti”nǝ rejis-
sor kimi dǝvǝt edilmişdir. Azǝrbaycan
teatr sǝnǝtinin inkişafında böyük xidmǝt-
lǝri olmuşdur. Sovet rejimi tǝrǝfindǝn re-
pressiyaya mǝruz qalmış, güllǝlǝnmişdir.
237

Şǝrifzadǝ, Hacıbaba (yaxud Hacıbaba
Şǝrifov; 1895-1920): Azǝrbaycanın teatr
aktyoru vǝ rejissoru. 237

Şǝrq 31, 35, 55, 87, 231, 232, 254,
285, 341, 437 

Şǝrq-Alman Kabel Cǝmiyyǝti 92

Şǝrq cǝbhǝsi (Türkiyǝ): bax. Şǝrq Or-
dular Qrupu.

Şǝrq-Qǝrb nǝşriyyatı 386
Şǝrq Ordular Qrupu: Birinci Dünya mü-

haribǝsindǝ Osmanlı İmperiyasının Qaf-
qaz cǝbhǝsindǝ döyüşǝn ordular qrupu.
Üçüncü Ordu, Doqquzuncu Ordu vǝ Qaf-
qaz İslam Ordusundan ibarǝt idi. 7, 28, 57,
405 

Şǝrq Orduları Qrupu komandanı 13
Şǝrq siyasǝti 13
Şǝrqi Roma: (ayrıca bax. Bizans). 232,

284, 296
Şǝt vadisi: Dǝclǝ vǝ Fǝrat çaylarının

qovuşmasıyla meydana gǝlǝn Şǝttülǝrǝb
çayının vadisi. Bu çayın üzǝrindǝ İran vǝ
İraqın bir sıra ǝhǝmiyyǝtli şǝhǝrlǝri yer-
lǝşir. 231

Şıxlı: Qazaxın kǝndi. 443 
Şıxlinski, Cavad bǝy (1874-1959): Azǝr-

baycanın hǝrbi xadimi. Milli ordunun
tǝşkilindǝ müstǝsna xidmǝtlǝri olmuşdur.
Aprel işğalından sonra Gǝncǝdǝ başlayan
üsyanın ǝsas tǝşkilatçılarından idi. İran vǝ
Türkiyǝdǝ mühacirǝt hǝyatı yaşamışdır. 16

Şıxlinski, Mamay bǝy: Gǝncǝ vǝ Qazax
mǝhkǝmǝlǝrindǝ işlǝmişdir. 11

Şibay, Halim Sabit: Bax. Halim Sabit
bǝy. 

Şiǝ, şiǝlik 25
Şixov, P.: meşǝçi; Bakı Kǝnd Tǝsǝrrüfatı

idarǝsindǝ işlǝmişdir. 430
Şimal vilayǝti: bax. Şimali Rusiya.
Şimali Azǝrbaycan 56 
Şimali Dobruca: bax. Dobruca.
Şimali Qafqaz 91, 128, 129, 305, 342,

382, 401 
Şimali Qafqaz Cümhuriyyǝti 236
Şimali Qafqaz vǝ Dağıstan Dağlılarının

İttifaqı: bax. Dağlılar Respublikası. 
Şimali İtaliya: bax. İtaliya. 
Şimali Rusiya (yaxud Şimal vilayǝti):
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1918-ci ilin avqustundan 1920-ci ilin
martına qǝdǝr mövcud olmuş muxtar
dövlǝt qurumu. Rusiyanın Avropa hissǝ-
sinin şimalını ǝhatǝ edirdi. Paytaxtı Arxan-
gelsk şǝhǝri idi. 459, 469 

Şinasi (1826-1871): Türk şairi vǝ jur-
nalisti. Parisdǝ tǝhsil almışdır. 439

Şine, Lidiya Viktorovna: Maarif Nazir-
liyinin dǝftǝrxanasında işlǝmişdir. 102

Şirak: İndiki Ermǝnistanın bir rayonu.
Şimalda Gürcüstan, qǝrbdǝ Türkiyǝ ilǝ
hǝmsǝrhǝddir. İnzibati mǝrkǝzi Gümrü
şǝhǝridir. 131

Şirvan (Türküstan) 34
Şirvan xanlığı 37, 38 
Şirvanlı mǝscidi (Bakı) 425
Şişǝ: bax. Şuşa.
Şklovskaya, S. L.: Bakıda fǝaliyyǝt gös-

tǝrmiş hǝkim. 280, 330, 366, 403, 448
Şkoder: bax. İşkodra. 
Şlezviq [Schleswig]: Avropanın şimalın-

da tarixi bölgǝ. Birinci Dünya mühari-
bǝsindǝn ǝvvǝl Prussiyanın tǝrkibindǝ idi.
Müharibǝdǝn sonra Danimarka ilǝ Al-
maniya arasında bölünmüşdür. 376

Şlisselburq: Rusiyanın Leninqrad vila-
yǝtindǝ şǝhǝr. 310

Şmen-de-Dam [Chemin des Dames]:
Fransanın Ena departamentindǝ bir neçǝ
kommunanı birlǝşdirǝn magistral yol. 375

Şmidxen: bax. Buykis, Yan Yanoviç. 
Şollar su kǝmǝri, Şollar suyu 29, 423 
Şor, Miron Yakovleviç: Cümhuriyyǝt-

dǝn ǝvvǝl vǝ Cümhuriyyǝt dövründǝ Azǝr-
baycanda mǝhkǝmǝ sistemindǝ işlǝmiş,
Bakı Şǝhǝr Dumasının üzvü olmuşdur.
181, 345

Şovinizm 15
Şövkǝt Buxari: XVII ǝsrdǝ buxarada

yaşamış şair. Fars dilindǝ yazmışdır. 
“Şövkǝtiyyǝ”: Şuşada azǝrbaycanlıların

yerli özünümüdafiǝ dǝstǝsi. 291, 297

Şpitalski, Anatoli İvanoviç: Cümhu-
riyyǝtdǝn ǝvvǝl Bakı quberniyası Torpaq
vǝ Dövlǝt Əmlakı İdarǝsindǝ çalışmışdır.
Cümhuriyyǝt dövründǝ Əkinçilik vǝ Dövlǝt
Əmlakı Nazirliyinin Torpaq şöbǝsinin
müdiri olmuşdur. Cümhuriyyǝtin süqutun-
dan sonra Xalq Torpaq Komissarlığında
Torpaq idarǝetmǝsi şöbǝsinin müfǝttişi
işlǝmişdir. 171, 318, 334, 352, 354, 452

Şri-Lanka: bax. Sǝrǝndib. 
Ştutqart [Stuttgart]: Almaniyada şǝ-

hǝr, ölkǝnin mühüm sǝnaye mǝrkǝzlǝ-
rindǝn biri. 158

Şubanı: Bakı ǝtrafında kǝnd. 74
Şulenburq, Fridrix-Verner fon der

[Friedrich-Werner von der Schulenburg;
1875-1944]: Alman diplomatı. Müxtǝlif
ölkǝlǝrdǝ konsul kimi fǝaliyyǝt göstǝrmiş,
o cümlǝdǝn 1911-ci ildǝn etibarǝn Tiflisdǝ
konsul olmuşdur. 1918-ci ildǝ Gürcüstana
göndǝrilǝn Almaniya nümayǝndǝ heyǝti-
nin tǝrkibindǝ yer almış, Almaniyanın
Gürcüstandakı rǝsmi nümayǝndǝsi olmuş-
dur. Birinci Dünya müharibǝsindǝn sonra
sǝfir kimi Tehran vǝ Moskvada işlǝmişdir.
Hitlerǝ sui-qǝsddǝ günahlandırılaraq hǝbs
vǝ edam edilmişdir. 257

Şulgin, Vasili Vitalyeviç (1878-1976):
Rusiyanın siyasi vǝ ictimai xadimi. Ağ-
qvardiyaçılar hǝrǝkatının ideoloqlarından
biri olmuşdur. 73

Şuproviç, Pavel Aleksandroviç (1891 -
?): milliyyǝtcǝ polyak olan Şuproviç Üçkil-
sǝdǝ (Eçmiyǝdzin) anadan olmuşdur. Er-
mǝnistanın sovetlǝşmǝsindǝn sonra Kras-
nodar diyarının Kropotkin şǝhǝrindǝ yaşa-
mışdır. 1938-ci ilǝ hǝbs edilǝrǝk 10 il
müddǝtinǝ islah-ǝmǝk düşǝrgǝsindǝ cǝza
çǝkmǝyǝ mǝhkum edilmişdir. 396, 397,
398

Şura Hökumǝti (Rusiya): bax. Sovet
Hökumǝti (Rusiya).
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Şura qoşunu: bax. Qırmızı ordu.
Şuşa (şǝhǝr): 2, 173, 209, 249, 250,

251, 291, 297, 299, 302, 204, 319, 325,
326, 358, 359, 440 

Şuşa ali-ibtidai mǝktǝbi 101
Şuşa qǝzası 101, 430
Şuşa Milli Komitǝsi 66 
“T.”: qǝzet. 238
T. B.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-

lardan biri. 449 
T. M.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-

lardan biri. 21, 37
Tahirov, İslam: Azǝrbaycan Cümhuriy-

yǝti Hökumǝt İşlǝri İdarǝsindǝ işlǝmişdir.
2

Tağıyev, Hacı Zeynalabdin: Azǝrbay-
canlı milyonçu vǝ xeyriyyǝçi. 209, 210,
256

Tağıyeva, Mǝlǝksima 209
Tağıyevin qızlar mǝktǝbi (Bakı Müsǝl-

man qızlar mǝktǝbi; İmperatriça Aleksan-
dra rus-müsǝlman qız mǝktǝbi): Qafqazda
ilk müsǝlman qızlar mǝktǝbi. 1901-ci ildǝ
açılmışdır. 210

Taqanroq: Rusiyanın Rostov vilayǝtin-
dǝ şǝhǝr. 143

Taqor, Rabindranat (1861-1941): Hind
yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı. 166

Taqyur: Fransanın şimal-şǝrqindǝ
kommuna. 139

Tallin: bax. Revel. 
Tambov: Rusiyanın Avropa hissǝsindǝ,

Tambov vilayǝtinin inzibati mǝrkǝzi olan
şǝhǝr. 94 

Tambov quberniyası 330 
Tamis (yaxud Temza) [Thames]: İngil-

tǝrǝdǝ, London şǝhǝrinin mǝrkǝzindǝn
keçǝn böyük çay. 340, 349

Tamplev: Fransanın şimalında kom-
muna. 336 

Tanrı Dağı (yaxud Tyan-Şan): Mǝrkǝzi
Asiyada böyük dağ sistemi. 231 

Tanrıövǝr, Hǝmdullah Sübhi: bax.
Hǝmdullah Sübhi. 

Tarayan, S.: bax. Tarayev, S
Tarayev, S. (yaxud Tarayan): Gǝncǝ

Ermǝni Milli Komitǝsi fǝallarından. 396,
398

Tarkanov, Yusif: Qoridǝ gizli zadǝgan
dǝstǝsinin üzvü kimi hǝbs edilmişdir. 162

Tarqovı (yaxud Torqovı): Bakıda küçǝ;
indiki Nizami küçǝsi. 54, 189, 208, 280,
330, 331, 366, 402, 447

“Taşkentskaya qazeta” 34
Tatar, tatarlar 412
Tatar, tatarlar (Orenburq) 273, 277
Tatarski: Bakıda küçǝ; Sovet dövründǝ

“Krupskaya küçǝsi” adlanmışdır. İndiki
Əlimǝrdan bǝy Topçubaşov küçǝsi. 370

Taymis: bax. Tamis. 
“Tayms” [The Times]: Britaniyada

1785-ci ildǝn etibarǝn nǝşr edilǝn gün-
dǝlik qǝzet. 166

Tazǝşǝhǝr: Krasnovodsk (indiki Türk-
mǝnbaşı) şǝhǝrinin bǝzi mǝnbǝlǝrdǝki
adı. Bax. Krasnovodsk. 

Teatr Meydanı (yaxud Teatralnı Mey-
danı): Moskvanın mǝrkǝzindǝ meydan.
Böyük teatr (Bolşoy teatr), Kiçik teatr
(Malıy teatr) vǝ Gǝnclǝr teatrı bu mey-
danda yerlǝşir. 229

Tecan (yaxud Tecen): Türkmǝnistanda,
eyniadlı çayın sahilindǝ yerlǝşǝn şǝhǝr.
Aşqabaddan 200 km cǝnub-şǝrqdǝdir.
434

Tecen: bax. Tecan. 
Tehran 177
Telefonnı küçǝsi: Hal-hazırda Bakı şǝ-

hǝrinin mǝrkǝzindǝ, Nǝsimi rayonunda
yerlǝşǝn 28 May küçǝsinin köhnǝ adı.
Keçmişdǝ Telefonnı – Vağ-zalnı – Roma-
novski – 28 Aprel küçǝsi adlarını daşı-
mışdır. 54, 309, 319 

Temza: bax. Tamis. 
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Teoman (yaxud Tuman; Toman): Hun
hökmdarı 60

Terek: Şimali Qafqazda, Rusiya Fede-
rasiyası vǝ Gürcüstan ǝrazilǝrindǝ çay. 38 

Ter-Mikaelyans, Qriqori Andreyeviç:
Bakı nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü olmuş-
dur. 153

Ter-Stepanov, Q.: “Mǝclisi-Müǝssisan
Seçkilǝri” qanununu hazırlayan komissi-
yanın üzvü; hüquqşünas. 344

Tersk 236, 240, 258, 365
Tersk Cümhuriyyǝti: bax. Tersk Sovet

Respublikası. 
Tersk-Dağıstan nahiyǝsi 236
Tersk Xalq Şurası 236
Tersk Sovet Respublikası: Rusiyanın

Tersk vilayǝtindǝ mart 1918 – fevral 1919
tarixlǝri arasında mövcud olan respublika.
RSFSR-in tǝrkibinǝ daxil idi. 236

Tetemel: Rusiyanın şimalında, Sankt-
Peterburq yaxınlığında dǝmiryolu stansi-
yası. 311

Teymur: XIV ǝsrdǝ yaşamış görkǝmli
türk sǝrkǝdǝsi; Teymurilǝr dövlǝtinin ba-
nisi. 49

Tǝbriz 85, 178, 363, 402 
Tǝbrizli, tǝbrizlilǝr 221
Tǝhmasib II (1704-1740): Sǝfǝvi şahı;

1722-1732-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuş-
dur. 38

Tǝxliyǝ Komissiyası (Beynǝlmilǝl): bax.
Beynǝlmilǝl Tǝxliyǝ Komissiyası. 

Tǝxliyǝ Komissiyası (Gǝncǝ): bax.
Gǝncǝ Tǝxliyǝ Komissiyası. 

“Tǝlǝbǝ dǝftǝri”: Türkiyǝdǝ nǝşr olu-
nan uşaq jurnalı. 404 

Tǝlǝt paşa (1874-1921): Osmanlı döv-
lǝt xadimi. İttihad vǝ Tǝrǝqqi cǝmiyyǝtinin
liderlǝrindǝn biri idi. Daxili İşlǝr naziri,
Poçt vǝ Teleqraf naziri, Baş Nazir vǝzi-
fǝlǝrini tutmuşdur. Berlindǝ ermǝni ter-
rorçusu Teyliryan tǝrǝfindǝn odlu silahla

vurularaq öldürülmüşdür. 128, 133, 158,
227 

“Tǝnin”: İstanbulda nǝşr edilǝn qǝzet.
289

Tǝnzimat fǝrmanı: bax. Gülxanǝ xǝtti-
hümayunu.

“Tǝrcüman”: İstanbulda nǝşr edilǝn
qǝzet. 289 

“Tǝrcümanı-hǝqiqǝt”: 1878-1924-cü
illǝrdǝ İstanbulda nǝşr edilǝn qǝzet. 55

Tǝsǝrrüf Kassası: bax. Əmanǝt Kassası. 
Tǝsviyǝ Komissiyası 70 
Tırnovo: Bolqarıstanın böyük şǝhǝrlǝ-

rindǝn biri, indiki Veliko-Tırnovo şǝhǝri.
300

Ticarǝt mǝktǝbi (Bakı) 271
Ticarǝt, Sǝnaye vǝ Ərzaq naziri (Azǝr-

baycan Cümhuriyyǝti) 101
Ticarǝt, Sǝnaye vǝ Ərzaq Nazirliyi

(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 100, 101
Ticarǝt vǝ neft “İşıq” cǝmiyyǝti: bax.

“İşıq” cǝmiyyǝti.
Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqı 106
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 44, 103, 106, 118, 120,
121, 138, 147, 220, 245, 361, 399, 400,
415, 426

Ticarǝt vǝ Sǝnaye Nazirliyi (Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti) 25, 53, 100, 106, 118,
120, 159, 239, 241, 288, 297, 416, 464,
465, 466

Tielt: Belçikanın qǝrbindǝ şǝhǝr. 337 
Tiflis (şǝhǝr) 2, 13, 14, 19, 20, 24, 28,

30, 33, 38, 39, 41, 43, 52, 55, 56, 57, 63,
66, 68, 70, 73, 81, 92, 93, 111, 119, 120,
122, 126, 130, 133, 136, 137, 148, 150,
154, 158, 162, 163, 165, 166, 189, 190,
194, 197, 199, 207, 209, 210, 211, 222,
225, 227, 229, 237, 243, 258, 271, 272,
276, 294, 299, 314, 321, 322, 323, 324,
332, 365, 380, 392, 395, 396, 401, 410,
411, 441, 442, 445, 446, 452, 458, 468 
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Tiflis Bağbanlıq mǝktǝbi 161
Tiflis Dövlǝt Bankı 256
Tiflis Duması 380, 381 
Tiflis Əli vǝ Mǝhǝmmǝd ruhani mǝk-

tǝbi 161 
Tiflis Kontrol Palatası 101
Tiflis quberniyası 211, 392, 393 
Tiflis Meydanı (Tiflis) 19 
Tiflis mǝhkǝmǝ palatası 209, 222
Tiflis nahiyǝ mǝhkǝmǝsi 210, 335
Tiflis Politexnikumu 146
Tiflis Ruhani mǝktǝbi 161
Tiflis Texniki-incǝsǝnǝt mǝktǝbi 137,

150
Tiflis Teleqraf Agentliyi 281 
Tixvin: Rusiyanın Leninqrad vilayǝ-

tinin Tixvin rayonunda şǝhǝr. 311
Tiqilkur: Fransa-Belçika sǝrhǝdi yaxın-

lığında yer. 337 
Tilak, Lokamanya Bal Qanqadhar

(1856-1920): Hindistanın azadlığı uğrunda
hǝrǝkatın banilǝrindǝn. 58

Tillo [Tilloy]: Fransanın şimalında
qǝsǝbǝ. 157, 190, 204, 205, 206

Timurtaş: bax. Dǝmirtaş.
Tirana 269
Tirol [Tirol]: Avstriyanın qǝrbindǝ

bölgǝ. 141
Tisa, İştvan [Istvan, Tisza] (1861-1918):

Macaristanın dövlǝt xadimi. 1903-1905 vǝ
1913-1917-ci illǝrdǝ Baş Nazir olmuşdur.
Sui-qǝsd nǝticǝsindǝ öldürülmüşdür. 409

Tofiq: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-
lardan biri. 180

Tofiq bǝy: Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qu-
rultayı Şurasının Sabunçudakı mǝktǝbindǝ
işlǝmişdir. 225

Tolstonoqov: Gürcüstan Hökumǝtinin,
Azǝrbaycandan neft almaq mǝqsǝdi ilǝ
Bakıya göndǝrdiyi nümayǝndǝlǝrdǝn. 92

Toman: Hun hökmdarı. Bax. Teoman. 
Tomris 49, 60, 284

Topçubaşov, Əlimǝrdan bǝy (1863-
1934): Azǝrbaycanın siyasi xadimi; Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝtinin banilǝrindǝn biri.
Tiflisdǝ anadan olmuş, Peterburq Univer-
sitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir.
Rusiya müsǝlmanlarının tǝşkilatlanmasın-
da vǝ siyasi hǝyatında müstǝsna xidmǝt-
lǝri olmuşdur. Rusyia Dövlǝt Dumasının
üzvü, Dumada Müsǝlman fraksiyasının
sǝdri, “Kaspi” qǝzetinin redaktoru olmuş-
dur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamen-
tinin sǝdri, Azǝrbaycan Hökumǝtindǝ
portfelsiz nazir vǝ Xarici İşlǝr naziri vǝzi-
fǝlǝrini tutmuş, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ-
tinin Fövqǝladǝ elçisi vǝ sǝlahiyyǝtli naziri
kimi İstanbula ezam edilmişdir. Paris Sülh
konfransına göndǝrilǝn Azǝrbaycan nü-
mayǝndǝ heyǝtinin sǝdri idi.  Cümhuriyyǝ-
tin süqutundan sonra mühacirǝtdǝ qal-
mış, siyasi fǝaliyyǝtini davam etdirmişdir.
Parisdǝ vǝfat etmişdir. 103, 146, 147

Topqapı sarayı: İstanbulda XV ǝsrin
ortalarından XIX ǝsrin ortalarına qǝdǝr
Osmanlı sultanlarının iqamǝtgahı olan
saray kompleksi. Hal-hazırda muzey ola-
raq fǝaliyyǝt göstǝrir. 418

Topuridze, Diomid (1871-1937): Gürcü
inqilabçısı, menşevik. Gürcüstan Parla-
mentinin üzvü olmuşdur. 381, 382

Torhut [Torhout]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ, Qǝrbi Flandriyada şǝhǝr. 268,
269, 320 

Torqovı: bax. Tarqovı.
Torpaq Nazirliyi (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 25 
Toydǝmir: bax. Cǝmil Cahid bǝy.
Toyuqçu: Gǝncǝdǝ küçǝ. 257
Toyver: Fransada yer. 204
Trablus: bax. Trablusqǝrb. 
Trablusqǝrb (yaxud Trablus): Aralıq

dǝnizi sahilindǝ liman şǝhǝri, Liviyanın
paytaxtı. 33, 41, 338, 349
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Trakya (yaxud Frakiya): Cǝnub-şǝrqi
Avropada tarixi bölgǝ; müasir dövrdǝ
Türkiyǝ, Bolqarıstan vǝ Yunanıstanın
sǝrhǝdlǝri daxilindǝdir. 410 

Trepov, Aleksandr Fyodoroviç (1862-
1928): Rusiyanın dövlǝt xadimi. 1915-
1916-cı illǝrdǝ Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ naziri,
1916-cı ilin noyabr-dekabr aylarında Baş
Nazir olmuşdur. 277

Trepov, Vladimir Fyodoroviç (1863-
1918): Rusiyanın dövlǝt xadimi. Daxili İşlǝr
Nazirliyindǝ xidmǝt etmiş, Dövlǝt Şura-
sının üzvü olmuşdur. Bolşeviklǝr tǝrǝfin-
dǝn güllǝlǝnmişdir. 272, 277

Tripoli: bax. Trablusqǝrb. 
Trotski, Lev Davidoviç (1879-1930):

Rus inqilabçı, dövlǝt xadimi. Petroqrad
Fǝhlǝ vǝ Əsgǝr Deputatları Soveti icraiyyǝ
komitǝsinin sǝdri, Sovet Rusiyasının Xarici
İşlǝr naziri, Rusiya vǝ SSRİ-nin Hǝrbi İnqi-
lab Sovetinin sǝdri vǝ Hǝrbi Komissarı
olmuşdur. 94, 213, 293

Troyanovski, Ənvǝr bǝy: Polkovnik;
Dövlǝt Müfǝttişliyindǝ işlǝmişdir. 27, 101

Trubarevo: Serbiyada yaşayış mǝn-
tǝqǝsi. 376

“Trudovoye znamya”: 1918-ci ildǝ
Tiflisdǝ rus dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik
qǝzet. Sosialist İnqilabçılar Partiyasının Tif-
lis komitǝsinin orqanı idi. 19, 30, 41, 323

Tsaritsın: Rusiyanın Volqoqrad şǝ-
hǝrinin 1925-ci ilǝ qǝdǝrki adı. 1925-ci
ildǝ Stalinqrad, 1961-ci ildǝ Volqoqrad
adlandırılmışdır. 213

Tsarskoye selo: 400 
Tsater: Ermǝnistanın Lori vilayǝtindǝ

kǝnd. 393 
Tsayskar: Avropada yer. 374
Tserkovnı: Bakıda küçǝ; indiki Vidadi

küçǝsi. 347
Tsirna (Cirna): Makedoniyada çay. Var-

dar çayının qollarından biri. 76

Tsuqmayer: bax. Zuqmayer. 
Tuapse: Rusiyanın Krasnodar diya-

rında şǝhǝr; Qara dǝniz sahilindǝ liman
şǝhǝridir. 92

Tula: Rusiyada şǝhǝr. 364, 411
Tuman: Hun hökmdarı. Bax. Teoman. 
Tumanyans: ermǝni müǝllimi. 102
Tumas xaqan 49, 60
Tuna: bax. Dunay.
Tunis 231
Turan 232, 285, 340, 341, 349, 436
Turkuen [Tourcoing]: Fransanın şima-

lında, Belçika sǝrhǝdi yaxınlığında kom-
muna. 281, 321

Turqud Alp: Osmanlı dövlǝtinin banisi
I Osmanın yaxın silahdaşı. 285, 296

Turne [Tournai]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ şǝhǝr. 337, 375

Tutovanın qızlar gimnaziyası: Bakıda
fǝaliyyǝt göstǝmiş özǝl tǝhsil qurumu.
220, 239

Türk, türklǝr, türklük, türkçülük 1, 5, 7,
8, 10, 13, 14, 16, 21, 25, 29, 30, 33, 34, 36,
37, 39, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56,
60, 63, 68, 73, 74, 78, 81, 83, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 99, 101, 103, 105, 106,
107, 121, 122, 125, 126, 128, 129, 130,
131, 135, 144, 145, 153, 166, 171, 172,
173, 184, 189, 191, 197, 207, 212, 214,
225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 236,
240, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255,
260, 261, 264, 265, 266, 267, 270, 277,
279, 284, 285, 290, 291, 292, 297, 299,
301, 304, 307, 317, 322, 323, 325, 333,
338, 339, 340, 341, 342, 349, 350, 351,
358, 360, 369, 378, 379, 381, 382, 387,
393, 394, 398, 407, 410, 413, 417, 418,
419, 420, 429, 436, 437, 438, 439, 440,
444, 445, 451, 454, 455, 461, 466, 467,
469 

Türk-Azǝrbaycan Ordusu, Türk-Azǝr-
baycan Orduları 14, 28, 29, 30, 31, 194,
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289, 381, 461 
Türk dili, türkcǝ 9, 16, 129, 130, 136,

214, 231, 261, 279, 329, 331, 338, 339,
365, 366, 382, 384, 397, 403, 413, 414,
424, 429, 437, 438, 451

Türk Hǝrbi mǝhkǝmǝsi (Bakı) 400 
Türk Hǝrbi orkestri 106
Türk Ocağı cǝmiyyǝti (Bakı) 107, 229,

382
Türk Ocağı cǝmiyyǝti (İstanbul) 107,

115, 123, 229
Türk Ordusu; Türkiyǝ Komandanlığı

(yaxud Baş Komandanlıq; Mǝrkǝz Koman-
danlığı); Türk ǝsgǝri (ayrıca bax: Qafqaz
İslam Ordusu). 8, 12, 13, 21, 22, 24, 28,
29, 40, 41, 49, 50, 53, 54, 69, 70, 88, 89,
90, 91, 104, 105, 107, 108, 109, 115, 125,
127, 130, 131, 146, 161, 172, 177, 178,
182, 184, 197, 203, 220, 243, 248, 255,
261, 279, 281, 284, 290, 295, 296, 299,
315, 322, 323, 335, 343, 359, 363, 381,
393, 394, 420, 436, 443, 449, 452, 460,
461, 465 

Türkan: Bakının ǝtraf kǝndlǝrindǝn. 22
Türkiyǝ 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 38,

41, 46, 56, 57, 58, 61, 68, 72, 78, 85, 89,
115, 123, 128, 129, 130, 131, 141, 144,
145, 158, 164, 184, , 191, 192, 199, 206,
217, 218, 227, 248, 255, 274, 288, 289,
290, 296, 297, 300, 305, 311, 315, 321,
341, 349, 350, 382, 402, 404, 405, 409,
410, 414, 418, 426, 439, 454, 455, 459,
465, 466 

Türkiyǝ donanması 240
Türkiyǝ Hökumǝti; Osmanlı Hökumǝti

57, 78, 131, 144, 191, 199, 227, 269, 281,
290, 402, 423

Türkiyǝ Komandanlığı: bax. Türk Or-
dusu. 

Türkiyǝnin Dağlılar Respublikasındakı
nümayǝndǝ heyǝti 289 

Türkiyǝnin Ermǝnistandakı sǝfiri 130,

402, 459 
Türkiyǝnin Gürcüstandakı sǝfiri 131
“Türkmǝn” (gǝmi) 71
Türkmǝnbaşı (şǝhǝr): bax. Krasno-

vodsk.
Türküstan 4, 34, 41, 48, 103, 231, 434,

448
Türüq vǝ Mǝabir Nǝzarǝti: bax. Nǝq-

liyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi. 
Tyuşkov, M.: Sentrokaspi Diktatu-

rasının rǝhbǝrlǝrindǝn biri. 21, 25
Uaza [Oise]: Fransa vǝ Belçika ǝra-

zisindǝn axan çay. 155, 157, 167, 269, 281,
320, 321, 336, 337, 338, 375, 376

Ucar 279 
Uçilişnaya: Gǝncǝdǝ küçǝ. 25
Ufa: Rusiyada şǝhǝr; müasir dövrdǝ

Başqırdıstan Respublikasının paytaxtı. 412
Ufa Direktoriyası: bax. Ümumrusiya

Müvǝqqǝti Hökumǝti. 
Ufa Dövlǝt Şurası: bax. Ufa Dövlǝt

Yığıncağı. 
Ufa Dövlǝt Yığıncağı (yaxud Ufa Dövlǝt

Şurası): Rusiyada antibolşevik qüvvǝlǝrin
ǝn geniş tǝmsil olunduğu yığıncaq. 8-23
sentyabr 1918-ci ildǝ Ufa şǝhǝrindǝ baş
tutmuşdur. 412

Ukrayna 4, 5, 33, 34, 82, 122, 123,
124, 126, 143, 144, 148, 149, 151, 213,
255, 272, 273, 275, 277, 288, 290, 292,
293, 294, 297, 365, 368, 380, 401, 408,
424, 427

Ukrayna Hökumǝti 34, 408
Ukrayna Xalq Respublikası 151 
Ukraynalı, ukraynalılar 24, 280, 314,

401
Ural soveti 305
Ural vilayǝti (oblastı) 24, 25, 204
Uritski, Moisey Solomonoviç (1873-

1918): Rus inqilabçısı vǝ siyasi xadimi. Pet-
roqrad Əksinqilabla Mübarizǝ Fövqǝladǝ
Komissiyasının sǝdri vǝzifǝsindǝ olarkǝn
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sui-qǝsd nǝticǝsindǝ öldürülmüşdür. 363
Ustrumca: Şimali Makedoniyada şǝ-

hǝr. İkinci Balkan müharibǝsindǝ yunanlar
tǝrǝfindǝn işğal edilmiş, Buxarest sülh
müqavilǝsinǝ (1913) ǝsasǝn Bolqarıstana
verilmiş, Nöyü müqavilǝsi (1919) nǝticǝ-
sindǝ Yuqoslaviya Krallığının tǝrkibindǝ
qalmışdır. 158

Uzaq Şǝrq 349
Üçmıx: Şuşa yaxınlığında tǝpǝ. 292 
Üçüncü Ali-ibtidai mǝktǝb (Bakı) 287,

451
Üçüncü Qızlar gimnaziyası (Bakı) 382,

403
Üçüncü Sabunçu mǝktǝbi (Bakı) 309,

319
Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla

Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiyası 93, 94,
95, 97, 272, 329

Ümumrusiya Fövqǝladǝ Heyǝti: bax.
Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla
Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiyası. 

Ümumrusiya Müvǝqqǝti Hökumǝti
(yaxud Ufa Direktoriyası; Omsk Direkto-
riyası): Rusiyada ali hakimiyyǝt orqanı. 23
sentyabr 1918-ci ildǝ Ufa Dövlǝt Yığın-
cağında tǝşkil olunmuş, 18 noyabr 1918-
ci ildǝ baş tutan Omsk çevrilişiylǝ lǝğv
edilmişdir. 238, 412

Ümurati-Hǝrb Dairǝsi: bax. Hǝrbi İşlǝr
Dairǝsi. 

Ünaydın, Ruşǝn Əşrǝf: bax. Ruşǝn
Əşrǝf.

“V.”: qǝzet; bax. “Forverts” [Vorwärts]. 
Vaani [Wahagnies]: Fransanın şima-

lında kommuna. 157
Vağzalnı (yaxud Vakzalnı): Bakıda küçǝ;

indiki Puşkin küçǝsi. 189, 208
Valansyen [Valenciennes]: Fransanın

şimalında şǝhǝr. 268
Valez: Fransanın şimal-şǝrqindǝ yer.

338 

Valobuyev, Viktor Maksimoviç: Gǝncǝ
quberniyasında torpaq texniki olmuşdur. 12

Valraf, Maks [Max Wallraf; 1859-
1941]: Almaniyanın dövlǝt xadimi. 23 ok-
tyabr 1917 – 7 oktyabr 1918 tarixlǝri
arasında Almaniya imperiyasının Daxili
İşlǝr naziri olmuşdur. 208, 221

Vandi [Vandy]: Fransanın şimal-şǝr-
qindǝ kommuna. 337, 376

Vandyer [Vandières]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 230

Vardar (Vardar): Makedoniya vǝ
Yunanıstan ǝrazisindǝn keçǝn çay. 76

Varna: Bolqarıstanın şǝrqindǝ, Qara
dǝniz sahilindǝ liman şǝhǝri. 441, 449

Varşava: Polşanın paytaxtı. 269, 411
Varşavski, İlya İvanoviç: Gǝncǝ nahiyǝ

mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 27
Vartanov, V. T.: Altıağacda meşǝbǝyi

olmuşdur. 153
Vartapetov: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Komis-

sarlığında işlǝmişdir. 354
Vartaşen: indiki Oğuz rayonu. Cümhu-

riyyǝt dövründǝ Nuxa (Şǝki) qǝzasının
tǝrkibindǝ olmuşdur. 11

Vartenburq [Wartenburg]: Almani-
yanın şǝrqindǝ kommuna. 205

Varvarinski qapıları (yaxud Varvarski
qapıları): Moskvada, XVI ǝsrdǝn qalma
qala qapıları. 1934-cü ildǝ sökülmüş, bǝzi
franqmentlǝri qalmışdır. 229

Vassinyi [Wassigny]: Fransanın şima-
lında kommuna. 281

Vaşinqton: Amerika Birlǝşmiş Ştatla-
rının paytaxtı. 96, 114, 274, 309

Vekerle, Şandor [Sándor Wekerle;
1848-1921]: Macarıstanın dövlǝt xadimi.
1892-1895, 1906-1910 vǝ 1917-1918-ci
illǝrdǝ Macarıstan Krallığının Baş Naziri
olmuşdur. 229

Vel [Veules]: Fransanın şimalında çay.
166
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Veliki-Tırnovo: Bolqarıstanda şǝhǝr;
bax. Tırnovo. 

Venesiya [Venezia]: İtaliyada şǝhǝr.
150

Venetsiya [Veneto]: İtaliyanın şimal-
şǝrqindǝ vilayǝt, mǝrkǝzi Venesiya şǝhǝ-
ridir. 141, 150

Ventevil [Venteuil]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 321, 376

Ventspils: bax. Vindava. 
Verden [Verdun]: Fransanın şimal-

şǝrqindǝ şǝhǝr. 139, 229, 230
Verdiyan, Aram 396
Vergilov: “İzvestiya” qǝzetinin müxbiri.

329
Verxni-Naqornı: bax. Yuxarı Dağlıq. 
Vermişev, Aleksandr Aleksandroviç

(1879-1919): Rus inqilabçısı, eyni zaman-
da şair vǝ jurnalisti. Rusiya Sosial De-
mokrat Fǝhlǝ Partiyasının üzvü kimi bir
sıra şǝhǝrlǝrdǝ, o cümlǝdǝn Bakıda inqila-
bi fǝaliyyǝtlǝ mǝşğul olmuşdur. 83

Verneyl [Verneuil]: Fransanın şimal-
şǝrqindǝ kommuna. 338

Versberq: Alman generalı. 166
Vervik [Wervik]: Belçikanın şimal-qǝr-

bindǝ, Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ şǝhǝr.
189, 320 

Vesle [Vesle]: Fransada çay, Ena çayı-
nın sol axını. 190

Vestrinqaqin: Tiflisdǝ alman dilindǝ
nǝşr edilǝn “Kavkazişe post” qǝzetindǝki
imzalardan. 111

Vestrozebek [Westrozebeke]: Bel-
çikanın şimal-qǝrbindǝ kommuna. 156

Veyfvegen [Vijfwegen]: Belçikanın
Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ qǝsǝbǝ. 155

Veyler: Fransanın şimal-şǝrqindǝ kom-
muna. 86

Veynşal, Vladimir Sauloviç (1863-
1943): Hǝkim. Peterburq vǝ Tiflisdǝ işlǝ-
miş, sonra Bakıya köçmüşdür. Bakı Hǝkim-

lǝr İttifaqının katibi olmuşdur. 1922-ci ildǝ
ailǝsiylǝ birgǝ İsrailǝ köçmüşdür. 181

“Vǝhbiyyǝ”: Şuşada Azǝrbaycanlıların
yerli özünümüdafiǝ dǝstǝsi. 291, 297

Vǝhşi Diviziya: bax. Dikaya Diviziya.
Vǝkilov, İsfǝndiyar: Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti Hökumǝt İşlǝri İdarǝsinin kar-
güzarı. 2, 138, 451, 452

“Vǝqt”: İstanbulda 1917-ci ildǝn etiba-
rǝn nǝşr edilǝn qǝzet; 1949-cu ildǝ bağ-
lanmışdır. 164

Vǝlǝd Çǝlǝbi (İzbudaq, Mǝhmǝd
Bǝhaǝddin Vǝlǝd kimi dǝ tanınmışdır,
1869-1953): Türk şair, ǝdǝbiyyatşünas, dil
alimi vǝ siyasǝtçisi. Mövlana Cǝlalǝddin
Ruminin nǝslinǝ mǝnsub olan Vǝlǝd
Çǝlǝbi Konyada doğulmuşdur. Mükǝmmǝl
tǝhsil almış, bir sıra rǝsmi qurumlarda,
elǝcǝ dǝ tǝhsil ocaqlarında işlǝmişdir.
Müxtǝlif mǝtbuat orqanlarında mǝqalǝlǝr
vǝ “Bǝhai” tǝxǝllüsü ilǝ şeirlǝr yazmışdır.
İttihad vǝ Tǝrǝqqi Cǝmiyyǝtinǝ daxil
olmuş, könüllü mövlǝvi dǝrvişlǝrindǝn
ibarǝt alayın komandiri kimi Birinci Dünya
müharibǝsindǝ iştirak etmişdir. Mühari-
bǝdǝn sonra müǝllimliklǝ vǝ elmi fǝaliy-
yǝtlǝ mǝşğul olan Vǝlǝd Çǝlǝbi, Türkçülük
cǝrǝyanının öncülǝrindǝn idi. Türk, ǝrǝb,
fars dillǝri vǝ ǝdǝbiyyatları, türk folkloru,
mövlǝvilik kimi mövzularda bir sıra ǝsǝrlǝr
yazmışdır. 123

Vǝliyüddin bǝy: Türkiyǝdǝ “Türk Oca-
ğı”nın üzvlǝrindǝn olmuşdur. 123

“Vǝtǝn” (“Vǝtǝn yaxud Silistrǝ”): Na-
miq Kamalın ilk dram ǝsǝri. İlk dǝfǝ 1873-
cü ildǝ İstanbulda sǝhnǝyǝ qoyulmuş,
böyük ǝks-sǝda doğurmuş vǝ müǝllifinin
sürgün edilmǝsinǝ sǝbǝb olmuşdur. 444

Vǝzirov, Nǝcǝf bǝy (1854-1926): Azǝr-
baycanlı dramaturq vǝ ictimai xadim.
Moskvada Kǝnd Tǝsǝrrüfatı vǝ Meşǝçilik
Akademiyasını bitirmişdir. Azǝrbaycanın
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bir sıra yerlǝrindǝ meşǝbǝyi işlǝmiş, elǝcǝ
dǝ Azǝrbaycan Meşǝlǝri müdiri (Baş
meşǝbǝyi) olmuşdur. Dram ǝsǝrlǝri vǝ
publisistik yazıları ilǝ tanınmışdır. 153,
318, 334, 352, 393 

Vixte [Vichte]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ kǝnd. 375

Viktoriya Yevgeniya (Battenberqli)
[Victoria Eugenia de Battenberg; 1887-
1969]: İspaniya kralı XIII Alfonsonun hǝyat
yoldaşı vǝ 1906-1931-ci illǝrdǝ İspaniya
kraliçası. 79

Viktorov, Vladimir Dmitriyeviç: Bakıda
ǝdliyyǝ sistemindǝ işlǝmişdir. 372

Viquro, İvan Osipoviç: Bakı nahiyǝ
mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 153

Vil-an-Voyevr [Ville-en-Woëvre]:
Fransanın şimal-şǝrqindǝ kommuna. 229

Vilhelm II (Wilhelm II, 1859-1941): Al-
maniya imperatoru, 1888-1918-ci illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 159, 169, 206,
377

Viller-Qüsleyn [Villers-Guislain]: Fran-
sanın şimalında kommuna. 155, 157

Vilna: Vilnüs; Litvanın paytaxtı. İndiki
Vilnüs şǝhǝri 1918-ci ilǝ qǝdǝr bu adı
daşımışdır. Vilna 1795-ci ildǝ Rusiya
İmperiyasının tǝrkibinǝ daxil olmuş, Bi-
rinci Dünya müharibǝsi dövründǝ 1915-
1918-ci illǝrdǝ Almaniya ordularının
nǝzarǝtindǝ qalmışdır. 1918-ci ildǝ Vil-
nada Litvanın müstǝqillik aktı imzalan-
mışdır.  329

Vilson, Vudro (Woodrow Wilson;
1856-1924): ABŞ-ın 28-ci prezidenti
(1913-1921). Birinci Dünya müharibǝsinǝ
son qoymaq üçün sülh müqavilǝsi layi-
hǝsini (Vilson prinsiplǝrini) işlǝyib hazır-
lamışdır. 58, 75, 77, 95, 269, 272, 274,
293, 299, 354, 355, 356, 367, 368, 373,
374, 388, 390, 391, 401, 404, 407, 408,
409, 410, 411, 432, 453, 455, 456, 457

Vilson prinsiplǝri; Vilson maddǝlǝri:
77, 299, 354, 388, 409, 432, 457

Vinaver, Maksim Moiseyeviç (1863-
1926): Rus hüquqşünası vǝ siyasi xadim.
Kadet partiyasının liderlǝrindǝn biri. 424

Vindava [Windau]: İndiki Latviyanın
liman şǝhǝri olan Ventspils şǝhǝrinin
köhnǝ adı. 142, 143

Vingen [Wingene]: Belçikanın şimal-
qǝrbindǝ, Qǝrbi Flandriya bölgǝsindǝ
şǝhǝr. 320

Vinoqradov: Əmlak vǝ Ərazi Nazir-
liyindǝ işlǝmişdir. 360

Vinoqradov: Ümumrusiya Müvǝqqǝti
Hökumǝtinin üzvü. 412

Vinoqradov, M. N.: mühǝndis. 441,
442 

Visort, Vladimir Adolfoviç: Tiflis nahiyǝ
mǝhkǝmǝsinin üzvü. 335 

Vissarionov, Sergey Yevlampiyeviç
(1867-1918): Rusiya Daxili İşlǝr orqanla-
rında müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ çalışmışdır.
Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir. 272

Vitebsk: Belarusun şimal-şǝrqindǝ
şǝhǝr. 311

Vitşate [Wijtschate]: Belçikanın Qǝrbi
Flandriya bölgǝsindǝ qǝsǝbǝ. 155, 156 

Vivyer [Vivières]: Fransanın şimalında
kommuna. 85

Vladiqafqaz: Rusiya Federasiyasının
tǝrkibindǝ, Şimalı Qafqazın mǝrkǝzindǝ
şǝhǝr. 468

Vodovoznı: Bakıda küçǝ; indiki Hǝsǝn
Abdullayev küçǝsi. 220, 239

Voqod: katib-hesabdar. 102
Volf, Teodor [Theodor Wolff] (1868-

1943): Alman yazıçısı, jurnalisti vǝ siyasi
xadimi. Birinci Dünya müharibǝsindǝn
sonra Almaniya Demokratik Partiyasının
qurucuları vǝ liderlǝri arasında yer
almışdır. 355

Volxov: Rusiyada şǝhǝr. Leninqrad
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vilayǝtinin Volxov rayonunun inzibati mǝr-
kǝzi. Daha önce Zvanka adlanmışdır. 195

“Voljskoye slovo”: Rusiyanın Samara
şǝhǝrindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 204, 412

Volkov, Aleksandr Leonidoviç: Bakıda
ǝdliyyǝ sistemindǝ işlǝmişdir. 372

Volqoqrad: bax. Tsaritsın.
Volodarski (1891-1918): Rusiya inqi-

labçısı. Hǝqiqi adı Moisey Qoldşteyn idi.
Sui-qǝsd nǝticǝsindǝ öldürülmüşdür. 363 

Voloqda: Rusiyanın Avropa hissǝsindǝ
vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan eyniadlı şǝhǝr. 93, 310, 311, 364

Voloqodski: Ufa Dövlǝt Şurasının üzvü
olmuşdur. 412

Volski, Vladimir Kazimiroviç (1877-
1937): Rusiyanın siyasi xadimi. Moskva
Universitetini bitirmişdir. Sosialist İnqilab-
çılar Partiyasının ǝn fǝal üzvlǝrindǝn biri
olmuşdur. Ufa Dövlǝt Yığıncağında iştirak
etmişdir. 237

Volter [Voltaire; 1694-1778]: Fransız
mütǝfǝkkiri, şair vǝ dramaturqu. 439

Vomatoviç 275, 292
Voronej: Rusiyanın Voronej vilayǝ-

tinin inzibati mǝrkǝzi olan şǝhǝr. 143, 212,
401

Voronej quberniyası 380 
Vorontsovski: Bakıda küçǝ; indiki İslam

Sǝfǝrli küçǝsi. 330, 347, 366, 385, 403,
425, 447, 468

Voskresenski, Vasili Qriqoryeviç (1888-
1951): Rusiyanın hǝrbi xadimi, Rusiya-
Yaponiya vǝ Birinci Dünya müharibǝlǝrinin
iştirakçısı. Qafqaz cǝbhǝsindǝ döyüşmüş,
Rusiyanın İrana göndǝrdiyi korpusun
tǝrkibinǝ daxil olmuşdur. 1918-ci ildǝ
Bakıda Hǝrbi Dǝniz Qüvvǝlǝri baş komis-
sarı idi. Daha sonra Fransaya köçmüş, Rus
balet truppasına rǝhbǝrlik etmişdir. 30,
90, 125, 178

Vossemolen [Vossemolen]: Belçi-

kanın şimal-qǝrbindǝ qǝsǝbǝ. 156
Votan müdafiǝ mövqeyi [Wotan Stel-

lung]: Fransanın şimal-şǝrqindǝ müdafiǝ
istehkamları xǝtti. 150

Voytovski: meşǝbǝyi. 2
“Vozrojdeniye”: XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ

Tiflisdǝ rus dilindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 395
“Vozrojdeniye”: Xarkovda nǝşr olunan

qǝzet. 310
“Vperyod”: “Daşnaksutyun” partiya-

sının Bakı şöbǝsinin orqanı olan, rus
dilindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 14

Vrangel; Vrangelski: Bakıda küçǝ; in-
diki Əhmǝd Cavad küçǝsi. 384

Vukozvil: Fransanın şimal-qǝrbindǝ
kommuna. 157

Vuzye [Vouzieres]: Fransanın şima-
lında kommuna. 375, 376

Vürtemberq [Württemberg]: Alma-
niya İmperiyası tǝrkibindǝ krallıq. 190

Vyaxirev: müǝllim. 102
Vyana 49, 85, 141, 150, 208, 238, 269,

272, 273, 322, 336, 374, 377, 409
Yaxın Şǝrq: 80 
Yakovlev, K. A.: Ümumrusiya Əksinqi-

lab vǝ Sabotajla Mübarizǝ Fövqǝladǝ
Komissiyasının üzvü olmuşdur. 329

Yaqodina [Jagodina]: Serbiyada şǝhǝr.
269

Yalama (dǝmiryol stansiyası) 318, 334,
352

“Yana vakıt”: Orenburqda 1906-1918-
ci illǝrdǝ nǝşr edilǝn tatar qǝzeti. 273

Yanina: bax. Yanya. 
Yanoviç-Çainskaya, Sofya Aleksandrov-

na: Dövlǝt Müfǝttişliyindǝ hesabdar
olmuşdur. 101

Yanya (yaxud Yanina): Yunanıstanın
şimal-qǝrbindǝ şǝhǝr. Uzun müddǝt Os-
manlı hakimiyyǝtindǝ qalmışdır. 231

Yapon, yaponiyalı 95, 141, 154
Yaponiya 95, 114, 141, 300
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Yarma: Qarabağda yer adı. 249
Yaroslavl: Rusyanın vilayǝti. 151
Yassı [Iaşi]: Rumıniyanın şimal-şǝr-

qindǝ şǝhǝr. 377
Yavuz Sultan Sǝlim: bax. Sǝlim I.
Yay klubu: Bakıda, hal-hazırda Azǝr-

baycan Dövlǝt Filarmoniyasının yerlǝşdiyi
bina. 393, 404 

Yazıqsız, Nǝcib Asim: bax. Nǝcib Asim.
“Yedineniye”: Tiflisdǝ nǝşr olunan

qǝzet. 271, 272
Yefim Saratovets küçǝsi (Bakı): bax.

Kolyubakin küçǝsi. 
Yekaterina II (1729-1796): Rusiya im-

peratriçası; 1762-1796-cı illǝrdǝ hakimiy-
yǝtdǝ olmuşdur. 231, 240

Yekaterinburq: Rusiyanın Sverdlovsk
vilayǝtindǝ şǝhǝr. 305

Yekaterinodar: Rusiyanın cǝnub-qǝr-
bindǝ, Kuban çayının sahilindǝ şǝhǝr; in-
diki Krasnodar şǝhǝri 1920-ci ilǝ qǝdǝr
Yekaterinodar adlanmışdır. 93, 204, 210,
446

Yeqorşin (yaxud Yeqorşino): Rusiyanın
Sverdlovsk vilayǝtindǝ şǝhǝr; indiki Art-
yomovski şǝhǝri. Daş kömürü mǝdǝnlǝri
ilǝ zǝngin idi. 204

“Yelena” (gǝmi) 148
Yeliseykin, F. A.: Kǝnd Tǝsǝrrüfatı

Komissarlığında işlǝmişdir. 354
Yelizavetpol: bax. Gǝncǝ.
Yembayev, Sergey İliç: Gǝncǝdǝ hǝrbi

idarǝdǝ vǝ Bakıda Maarif Nazirliyinin
dǝftǝrxanasında işlǝmişdir. 102

Yemelyanov, Vasili Aleksandroviç:
Gǝncǝdǝ maarif müfǝttişi olmuşdur. 101

Yeni Bayǝzid: Müasir dövrdǝ Ermǝnis-
tan ǝrazisindǝ, Göyçǝ gölünün qǝrbindǝ
şǝhǝr. XIX ǝsrin ortalarına qǝdǝr Kǝvǝr ad-
lanan yaşayış mǝntǝqǝsi daha sonra
Novo-Bayǝzid vǝ Nor-Bayǝzid adlanmış,
1959-cu ildǝ Kamo, 1995-ci ildǝ isǝ Qavar

adını almışdır. 71
Yeni Dünya: bax. Amerika (qitǝ).
“Yeni gün”: İlk nömrǝsi 2 sentyabr

1918-ci ildǝ nǝşr edilǝn qǝzet. Qurucusu
Yunis Nadi idi. 1924-cü ildǝ bağlanmışdır.
248, 270, 322, 342, 417, 455

“Yeni mǝcmuǝ”: İstanbulda Ziya
Gökalpın rǝhbǝrliyi ilǝ nǝşr edilǝn hǝftǝlik
bǝdii, ǝdǝbi vǝ ictimai jurnal. “İttihad vǝ
Tǝrǝqqi” cǝmiyyǝtinin maddi dǝstǝyi ilǝ
nǝşr edilǝn jurnalın 12 iyul 1917 - 26 ok-
tyabr 1918 tarixlǝri arasında cǝmi 66
nömrǝsi çapdan çıxmışdır. Türkçülük vǝ
millǝtçilik ideologiyasını ǝsas tutmuşdur.
342

Yeniçǝri: Osmanlı ordusunda piyada
qoşun növü. 17

Yermakova, Mariya Frolovna: bax.
Mǝğfurǝ xanım. 

Yermolovsk (yaxud Yermolovskaya):
Rusiya Federasiyasının tǝrkibindǝ Çeçenis-
tan Respublikasının Qroznı rayonunda in-
diki Alxan-Qala kǝndi. 1922-ci ilǝ qǝdǝr
Yermolovskaya stansiyası adlanırdı. 258

Yevlax 239, 276, 294, 314
Yǝhudi, yǝhudilik 22, 96, 217, 219,

243, 346, 442
Yǝhudi Milli Şurası (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 442 
Yuxarı bazar (Bakı) 72
Yuxarı Dağlıq (yaxud Verxni-Naqornı):

Bakıda küçǝ; indiki Abdulla Şaiq küçǝsi.
435

Yuxarı meydan: Şuşada mǝhǝllǝ. 359
“Yuq” (gǝmi) 112
Yunan, yunanlar 76, 149, 293, 300
Yunis: bax. Qaçaq Yunis. 
Yunis Nadi: Osmanlı mǝtbuatının nü-

mayǝndǝsi. 409
Yurdaqul, Mǝhmǝd Əmin: bax. Mǝh-

mǝd Əmin.
Yusif İzzǝt paşa: Türkiyǝnin Dağlılar
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Respublikasındakı hǝrbi vǝ diplomatik
nümayǝndǝsi. 126, 128, 289

Yusifbǝyli, Nǝsib bǝy (1881-1920):
Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi, Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝtinin qurucularından biri.
Odessa Universitetinin Hüquq fakültǝ-
sindǝ tǝhsil almışdır. 1917-ci ildǝ Gǝncǝdǝ
Türk Ədǝmi-Mǝrkǝziyyǝt Partiyasını qur-
muşdur. Zaqafqaziya Seyminin yaradılma-
sında yaxından iştirak etmiş, Zaqafqaziya
Demokratik Federativ Respublikası Höku-
mǝtindǝ Maarif naziri olmuşdur. Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti Hökumǝtindǝ Maliyyǝ
vǝ Xalq Maarifi naziri, Xalq Maarifi vǝ Dini
Etiqad naziri, Daxili İşlǝr naziri vǝ Baş Nazir
vǝzifǝlǝrini tutmuşdur. Cümhuriyyǝtin
süqutundan sonra qǝtlǝ yetirilmişdir. 27,
49, 60, 66, 68, 85, 96, 103, 147, 207, 261,
266, 279, 354, 419

Yusifbǝyov, Bahadır bǝy: hüquqşünas,
ǝdliyyǝ qurumlarında işlǝmişdir. 11

Yusifxanov: aktyor. 110
Z. P. Xanım: Bakı sakini. 71
Zabıx (Zabux): İndiki Zabux kǝndi,

Azǝrbaycanın Laçın rayonu ǝrazisindǝdir.
325, 326

Zabrat 22
Zabux: bax. Zabıx.
Zaqafqaziya 3, 9, 13, 14, 15, 25,31, 34,

35, 36, 37, 106, 214, 227, 249, 271, 273,
290, 434

Zaqafqaziya Agentliyi 226
Zaqafqaziya Aksiz İdarǝsi: bax. Aksiz

İdarǝsi (Zaqafqaziya).
Zaqafqaziya – Bǝhri-Xǝzǝr İttifaqı: bax.

Qafqaz-Xǝzǝr İttifaqı. 
Zaqafqaziya Dǝmiryolları İdarǝsi 210
Zaqafqaziya Darülmüǝllimini: bax.

Qori Seminariyası.
Zaqafqaziya Demokratif Federativ

Respublikası: Zaqafqaziyada 22 aprel – 26
may 1918-ci il tarixlǝrindǝ mövcud olmuş

federativ respublika. 381, 386
Zaqafqaziya müsǝlmanları (yaxud

islamları): bax. Qafqaz müsǝlmanları. 
Zaqafqaziya Seymi 381, 430
Zaqafqaziya şeyxülsilamı: bax. Şey-

xülislam (Zaqafqaziya).
Zaqatala 198, 199, 288, 308, 329, 344,

350, 443, 449 
Zaqatala ali-ibtidai mǝktǝbi 102, 435
Zaqatala nahiyǝsi 11, 66, 119
“Zaman”: İstanbulda 4 aprel 1918 – 10

sentyabr 1919-cu il tarixlǝri arasında türk
dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet. Cǝmi
480 nömrǝsi çapdan çıxmışdır. 123, 144,
344

Zamıslovski, Georgi Georgiyeviç
(1872-1920): Rusiyanın ictimai-siyasi xadi-
mi. Dövlǝt Dumasının üzvü, sağ monar-
xist. 424

Zaraysk: Rusiyada, Moskva vilayǝ-
tindǝ şǝhǝr. 330 

Zarıslı: Şuşanın kǝndi. 304
Zarren [Zarren]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ qǝsǝbǝ. 156
Zati: XVI ǝsrdǝ yaşamış türk şairi. 437
Zavedenski: Bakıda küçǝ; indiki Neftçi

Qurban küçǝsi. 435
Zaviyan: kǝnd. 247
Zavriyev, Akop (yaxud Yakov): Ermǝni

siyasi xadimi. Petroqradda Hǝrbi Tibb
Akademiyasını bitirmişdir. Xüsusi Zaqaf-
qaziya Komitǝsinin heyǝtinǝ daxil idi.
Daşnaksutyun partiyasının fǝal üzvlǝrin-
dǝn idi. Rusiyadakı Ermǝni Milli Komitǝsi
adından Avropaya, oradakı ermǝni komi-
tǝlǝri ilǝ ǝlaqǝ yaratmaq mǝqsǝdi ilǝ
göndǝrilmişdi. 149

Zayçikov, Timofey Mixayloviç: Şǝki
mǝhkǝmǝsindǝ işlǝmişdir. 11

Zelenin: ǝmlak müfǝttişi. 102
Zeman: Gǝncǝdǝ hǝkim olmuşdur. 31
“Zemlya i volya”: Samarada nǝşr olu-
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nan qǝzet. 24
Zenzinov: Ümumrusiya Müvǝqqǝti

Hökumǝtinin üzvü. 412
Zeylidzon, D. L. (yaxud Zeylidson):

Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrǝn diş hǝkimi. 279,
314, 347, 366, 384, 403, 424, 447, 468

Zeynallı, Hǝnǝfi (1896-1937): Azǝrbay-
canlı müǝllim, yazıçı, tǝnqidçi vǝ ǝdǝbiy-
yatşünas. Bakıda anadan olmuşdur. İlk
qǝlǝm tǝcrübǝlǝri Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl
çap edilmişdir. “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ
“M. Hǝnǝfi”, “M. H.” imzaları Hǝnǝfi
Zeynallıya mǝxsusdur. Bolşevik işğalından
sonra ǝdǝbiyyatşünas kimi fǝaliyyǝtini
davam etdirmiş, xüsusilǝ Azǝrbaycan
şifahi xalq ǝdǝbiyyatını tǝdqiq etmişdir.
Eyni zamanda ictimai hǝyatda yaxından
iştirak edǝn Zeynallı, represiya qurbanı
olmuş, 1937-ci ildǝ Bakıda güllǝlǝnmişdir.
1957-ci ildǝ bǝraǝt almışdır. 103, 111,
115, 116, 122, 129, 133, 160, 170

Zeynalov, Baba: Bakı sakini. 425
Zeynalov, Cahangir (1865-1918): Azǝr-

baycanın ilk peşǝkar aktyorlarından. Azǝr-
baycanda teatr sǝnǝtinin inkişafında mi-
silsiz xidmǝtlǝri olmuşdur. 398, 399, 440,
449 

Zeynalov, Əliqulu: Bakı sakini. 425
Zeynalov, İsmayıl Hacı Qǝni oğlu: Bakı

sakini. 425
Zeynalov, Mǝşhǝdi Sǝlim: Bakı sakini.

425
Zǝbtiyyǝ İdarǝsi (Bakı): bax. Bakı

Zǝbtiyyǝ İdarǝsi.
Zǝhmǝt Nazirliyi: bax. Əmǝk Nazirliyi.  
Zǝngǝzur 194, 249
Zǝngǝzur komandanı 66
Zǝngǝzur mǝhkǝmǝsi 27
Zǝngǝzur qǝzası (Zǝngǝzur uyezdi)

101, 212
Zǝrdab 336 
Zǝyǝm qǝza mǝhkǝmǝsi 11

Zığ 331 
Zibenqeymen: Avropada yer. 269
Ziqfrid [Siegfried Stellung]: Fransanın

şimal-şǝrqindǝ müdafiǝ istehkamları xǝtti.
140, 150

Zinovyev, Qriqori Yevseyeviç (1883-
1936): Rus inqilabçısı, SSRİ-nin dövlǝt xa-
dimi. Rusiya Kommunist Partiyası Mǝrkǝzi
Komitǝsi Siyasi Bürosunun üzvü olmuşdur.
1934-cü ildǝ hǝbs edilmiş vǝ 1936-cı ildǝ
güllǝlǝnmişdir. 363 

Ziraǝt Komissarlığı: bax. Kǝnd Tǝsǝr-
rüfatı Komissarlığı.

Ziraǝt naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti): 2, 82, 371, 431, 442

Ziraǝt Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti): 1, 371, 385, 415, 430, 442, 448

Zire, Yevgeni Fyodoroviç (1866-1930):
Pribaltika almanlarının nǝslindǝn olan
Zire, tibb tǝhsilini yarımçıq qoyaraq Peter-
burq Universitetinin Şǝrqşünaslıq fakültǝ-
sini qurtarmışdır. Daha sonra bu sahǝdǝki
karyerasına son vermiş vǝ maliyyǝ sahǝ-
sindǝ işlǝmǝyǝ başlamışdır. Bakı Xǝzinǝ
Palatasının müdiri olmuşdur. 183

Zirǝ 22
Ziyadxanov, Adil xan (1877-1957):

Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Moskva Uni-
versitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir.
Cümhuriyyǝt dövründǝ Xarici İşlǝr Nazir-
liyindǝ işlǝmiş, Azǝrbaycanın İranda diplo-
matik nümayǝndǝsi tǝyin edilmişdir.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra bir
müddǝt İranda, daha sonra Türkiyǝdǝ
yaşamışdır. 326

Ziyadxanov, İsmayıl xan (1861-1920):
Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Moskva Uni-
versitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir.
Rusiya Dövlǝt Dumasının üzvü olmuşdur.
Dinc ǝhaliyǝ qarşı soyqırım törǝdǝn er-
mǝni quldurlarıyla mübarizǝ aparmışdır.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra bolşe-
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viklǝr tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir. 147
Zizikski, Əli bǝy: Bakı qubernatorunun

müavini olmuşdur. 429
Zomergem [Zomergem]: Belçikanın

şimal-qǝrbindǝ, Şǝrqi Flandriya bölgǝsin-
dǝ kommuna. 375

Zoryan, Zori Navasardoviç (1885-
1943): Gürcüstanın siyasi xadimi. Milliy-
yǝtcǝ ermǝni idi. Daşnaksutyun partiya-
sının üzvü idi. 1917-1918-ci illǝrdǝ Axalsıx
Şǝhǝr İdarǝsinin rǝisi olmuşdur. Sovetlǝş-
mǝdǝn sonra Gürcüstanda yaşamışdır.
165

Zubov, Valerian Aleksandroviç (1771-
1804): Rusiyanın hǝrbi xadimi, general. 38

Zubovka: Azǝrbaycanda indiki Şirvan
şǝhǝri 1938-ci ilǝdǝk Zubovka adlanmış-
dır. 327

Zuqdidi: Gürcüstanın qǝrbindǝ şǝhǝr
vǝ dǝmiryolu stansiyası. 468

Zuqmayer, Erix (Erich Zugmayer, 1879-
1938): Avstriyalı zooloq vǝ kǝşfiyyatçı.
Tǝdqiqat mǝqsǝdi ilǝ dünyanın bir sıra
yerlǝrinǝ, o cümlǝdǝn Qafqaza vǝ Orta
Asiyaya  sǝyahǝt etmişdir. 1918-ci ildǝ
Tiflisdǝ Almaniyanın hüquq mǝslǝhǝtçisi
olmuşdur. 158, 197, 299, 323, 410, 441,
449

Zurnabad: Azǝrbaycanın Göygöl rayo-
nunda kǝnd. 391, 397

Zülfüqarov, İsgǝndǝr: Bakı Əkinçilik vǝ
Dövlǝt Əmlakı İdarǝsinin katibi. 353

Zülqǝdǝrov: Gǝncǝ mülkǝdarlarından.
398

Zülqǝdǝrovlar 32
Zvanka: bax. Volxov.
Zvevegem [Zwevegem]: Belçikanın

şimal-qǝrbindǝ kommuna. 375
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Müasir Azǝrbaycan dövlǝtçiliyinin bünövrǝsinin qoyulduğu Cümhuriyyǝt 
illǝrindǝ (1918-1920) nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzeti mǝtbuat 
tariximizdǝ müstǝsna rol oynamışdır. Qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ dǝrc olunan 
rǝsmi mǝlumatlar, yerli vǝ xarici xǝbǝrlǝr, dövrün qabaqcıl ziyalılarının 
mǝqalǝlǝri tariximizin bu zəngin sǝhifǝsini ǝks etdirmǝk baxımından 

ǝvǝzsizdir. 

“Azǝrbaycan” qǝzetinin ilk sayı 15 sentyabr 1918-ci ildǝ Gǝncǝdǝ işıq üzü 
görmüş, 5-ci nömrǝdǝn etibarǝn qǝzet Bakıda nǝşr edilmişdir. Qǝzetin 
sonuncu – 443-cü nömrǝsi 28 aprel 1920-ci ildǝ çıxmışdır. “Azǝrbaycan”ın 
redaktorları Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy 

Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim olmuşlar. 

Cümhuriyyǝt dövrünün canlı şahidi olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin tam 
külliyyatının ilk dǝfǝ olaraq ǝrǝb ǝlifbasından latın qrafikalı müasir 
Azǝrbaycan ǝlifbasına çevrilmǝsini vǝ çoxcildlik nǝşrini tǝşǝbbüskarı 

ADA Universiteti həyata keçirir. 

1918-1920

I cild
(Sentyabr-oktyabr 1918)


