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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
Bakı İkinci zǝkur [oğlanlar] gimna-

ziyası cǝnbindǝ [nǝzdindǝ] kamilǝn
millilǝşmiş ǝlifba şöbǝsi açılır. Bu şö-
bǝyǝ daxil olan çocuqlar türkcǝ tǝlim
alacaqlar. Əhalinin nǝzǝri-etinası bu
millilǝşmiş ǝlifba şöbǝsinǝ cǝlb olu-
naraq, uşaqlarını qeyd etdirǝcǝklǝrinǝ
ümid ediriz. Qeyd etdirmǝk istǝyǝnlǝr
mǝktǝbin dǝftǝrxanasına müraciǝt
edǝ bilǝrlǝr. 

725 

ELAN
Bununla “Azərbaycan” qəzetəsi ida-

rəsi elan edir ki, həmin qəzetənin inti-
şara [nǝşrǝ] başladığı günədək Qafqaz-
da türk və rus lisanlarında nəşr edilmiş
qəzetə, jurnal, əkslər [fotoşǝkillǝr], tari-
xi məlumat və Azərbaycan həyat və
mədəniyyətində əhəmiyyəti olan asarı
[əsərləri] idarəyə təqdim edənlərə gö-
zəl mükafat veriləcəkdir. Arzu edənlər
Vorontsovski caddədə 4 nömrǝli evdə
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə saat
10-dan 2-yə kimi müraciət etməli-
dirlər. Telefon nömrə 39-60.

b/8     5-2

ELAN
Bununla ümuma elan olunur ki: 
1) Bakı şəhərinə Azərbaycan (sabiq

Zaqafqaz) dəmiryolu mövqiflərindən
[stansiyalarından], Poylufdan başlamış
Bakı şəhərinə, sərbəst ərzaq (taxıl, dü-
yü, göyərti, meyvə və ələfiyyat [yem])
və içki, odun və kömür gətirməyə
icazə verilir. 

2) Azərbaycan (sabiq Zaqafqaz) də-
miryolunun hamı mövqiflərində, Poy-
lu mövqifi və Bakı arasında bilamüma-
niət [maneəsiz] nəqliyyat başlanır. 

Qeyd: Müvəqqəti olaraq Gəncə
mövqifindən taxıl çıxarmaq qadağan-
dır. Həmçinin Bakı mövqifindən isə
malı ancaq Ərzaq nazirinin xüsusi
şəhadətnamələri ilə çıxarmaq müm-
kündür. Qalan mövqiflərdə malı qəbul
edib göndərməsinə Ərzaq nazirinin
icazənaməsi lazım deyil. (Bakı və Gən-
cə mövqiflərindən siva [başqa]).

Ərzaq naziri: 
Yusifbəyov

Dəftərxana müdiri: 
Luçinski

b/9          2-2

1

Bazar, 1 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 53

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 25 sǝfǝrülmüzǝffǝr sǝnǝ 1337. 1 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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BAKI, 1 KANUNİ-ƏVVƏL
[DEKABR]

Məlum olduğu üzrə, Gürcüstan
Hökumətinin təşəbbüsü ilə Tiflis şəhə-
rində ümum [bütün] Qafqaz höku-
mətləri nümayəndələrinin konfransı
təyin olunmuşdur. Əvvəlcə təşrini-
saninin [noyabrın] 10-una dəvət edil-
miş bu məclis sonra erməni nüma-
yəndələrinin gəlmədiyinə görə, həmin
ayın 14-ünə təyin edilmişdi. Lakin
erməni nümayəndələri yenə də vaxti-
müəyyənədə [təyin edilmiş vaxtda] gəl-
mədilər. Konfrans təşrini-saninin 20-
sinə qoyuldu. Yenə də bir şey çıxmadı.
Şimdi isə eşitdiyimizə görə, həmin
məclis təkrar təxirə düşmüşdür... 

Qafqaz millətlərinin arasında cərə-
yan edən ixtilaf və münaqişəni rəf
edib dǝ [aradan qaldırıb da], onların
mənafeyini tətmin edə biləcək ümumi
bir dil tapmaq niyyətini daşıyan bu
məclisə erməni nümayəndələri nə
səbəbə gəlməyirlər əcǝba? 

İş burasındadır ki, həmin məsələ
ortalığa atılar-atılmaz Tiflis erməni
mətbuatında buna dair müəyyən bəd-
xahanə [bədniyyətli] bir ton müşahidə
olunurdu və həmin məclisin yapılma-
sına “zahiri” və “rəsmi” səbəblər
göstərilirdi. Bununla böylə erməni
hökuməti “Biz öz nümayəndələrimizi
həmin məclisə göndərməyəcəyiz” kəl-
məsini demirdi. Lakin Gürcüstan Cüm-
huriyyəti nəzdindəki erməni diplomasi
nümayəndəsi Camalyan cənabları hər
gün bir bəhanə ilə işi təxirə salırdı. 

Dün aldığımız Tiflis gürcü qəzetə-
lərindən, Ararat Cümhuriyyətinin hə-
min konfransa qarşı etinasız qalmaq-
larının səbəbi bəlli olur. “Kavkazskoye
slovo” deyirmiş ki, biz həmin məclisdə
iştirak edə bilməriz. Çünki indiki
Azərbaycan Hökuməti ilə bizim heç bir
əlaqəmiz ola bilməz. Bu sözlərdən də
və başqa erməni qəzetələrinin hər
gün yazdıqları müfəttinanə [fitnəkarca]
məqalələrindən anlaşılır ki, Ararat Hö-
kuməti qonşu Azərbaycan Hökumətini
bir taqım cinayətkarlar heyəti surəti
ilə təlqin edir. Çünki Azərbaycan Hö-
kuməti 30 min nəfər məsum Bakı
ermənilərinin qatili imiş...

Bakı zəbt olunduğu günü şəhərdə
bir qədər əbəs qan töküldüyü xüsusda
biz kərratla [dəfələrlə] izahat vermişik. 

Şəhər həmçinin erməni firqəsinin
inadlığından dolayı təslim olmaq
istəməyib, Türk Ordusu[nun] şəhərə
daxil olmağ[ın]a belə baxmayıb, mü-
haribəni davam etdirdi. Böylə bir
halda, handa bir müntəzəm qoşun
olsun, dinc əhali dəxi bu vəlvələdə
xəsarət çəkəcəyi bədihi [açıq] idi. Bu
hala əlavə olaraq Mart hadisatında
[hadisǝlǝrindǝ] müsəlmanlara erməni-
lər tərəfindən edilən zülmlərdən do-
layı mütənəffir [nifrǝt edǝn] və qəlbləri
yanıqlı əhalinin intiqam hissiyatı idi.
Bu idi ki, nəticədə 30 min deyil, bəlkə
bir-iki min nəfər ermənilərdən zərər-
didə olan tapıldı. Əlbəttə ki, özbaş-
larına böylə hərəkət icra edən həriflər
dərhal Hökumət tərəfindən lazımi
cəzalarını aldılar. 100-dən ziyadə mü-

2



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

3

III cild 

BAKI, 1 KANUNİ-ƏVVƏL
[DEKABR]

Məlum olduğu üzrə, Gürcüstan
Hökumətinin təşəbbüsü ilə Tiflis şəhə-
rində ümum [bütün] Qafqaz höku-
mətləri nümayəndələrinin konfransı
təyin olunmuşdur. Əvvəlcə təşrini-
saninin [noyabrın] 10-una dəvət edil-
miş bu məclis sonra erməni nüma-
yəndələrinin gəlmədiyinə görə, həmin
ayın 14-ünə təyin edilmişdi. Lakin
erməni nümayəndələri yenə də vaxti-
müəyyənədə [təyin edilmiş vaxtda] gəl-
mədilər. Konfrans təşrini-saninin 20-
sinə qoyuldu. Yenə də bir şey çıxmadı.
Şimdi isə eşitdiyimizə görə, həmin
məclis təkrar təxirə düşmüşdür... 

Qafqaz millətlərinin arasında cərə-
yan edən ixtilaf və münaqişəni rəf
edib dǝ [aradan qaldırıb da], onların
mənafeyini tətmin edə biləcək ümumi
bir dil tapmaq niyyətini daşıyan bu
məclisə erməni nümayəndələri nə
səbəbə gəlməyirlər əcǝba? 

İş burasındadır ki, həmin məsələ
ortalığa atılar-atılmaz Tiflis erməni
mətbuatında buna dair müəyyən bəd-
xahanə [bədniyyətli] bir ton müşahidə
olunurdu və həmin məclisin yapılma-
sına “zahiri” və “rəsmi” səbəblər
göstərilirdi. Bununla böylə erməni
hökuməti “Biz öz nümayəndələrimizi
həmin məclisə göndərməyəcəyiz” kəl-
məsini demirdi. Lakin Gürcüstan Cüm-
huriyyəti nəzdindəki erməni diplomasi
nümayəndəsi Camalyan cənabları hər
gün bir bəhanə ilə işi təxirə salırdı. 

Dün aldığımız Tiflis gürcü qəzetə-
lərindən, Ararat Cümhuriyyətinin hə-
min konfransa qarşı etinasız qalmaq-
larının səbəbi bəlli olur. “Kavkazskoye
slovo” deyirmiş ki, biz həmin məclisdə
iştirak edə bilməriz. Çünki indiki
Azərbaycan Hökuməti ilə bizim heç bir
əlaqəmiz ola bilməz. Bu sözlərdən də
və başqa erməni qəzetələrinin hər
gün yazdıqları müfəttinanə [fitnəkarca]
məqalələrindən anlaşılır ki, Ararat Hö-
kuməti qonşu Azərbaycan Hökumətini
bir taqım cinayətkarlar heyəti surəti
ilə təlqin edir. Çünki Azərbaycan Hö-
kuməti 30 min nəfər məsum Bakı
ermənilərinin qatili imiş...

Bakı zəbt olunduğu günü şəhərdə
bir qədər əbəs qan töküldüyü xüsusda
biz kərratla [dəfələrlə] izahat vermişik. 

Şəhər həmçinin erməni firqəsinin
inadlığından dolayı təslim olmaq
istəməyib, Türk Ordusu[nun] şəhərə
daxil olmağ[ın]a belə baxmayıb, mü-
haribəni davam etdirdi. Böylə bir
halda, handa bir müntəzəm qoşun
olsun, dinc əhali dəxi bu vəlvələdə
xəsarət çəkəcəyi bədihi [açıq] idi. Bu
hala əlavə olaraq Mart hadisatında
[hadisǝlǝrindǝ] müsəlmanlara erməni-
lər tərəfindən edilən zülmlərdən do-
layı mütənəffir [nifrǝt edǝn] və qəlbləri
yanıqlı əhalinin intiqam hissiyatı idi.
Bu idi ki, nəticədə 30 min deyil, bəlkə
bir-iki min nəfər ermənilərdən zərər-
didə olan tapıldı. Əlbəttə ki, özbaş-
larına böylə hərəkət icra edən həriflər
dərhal Hökumət tərəfindən lazımi
cəzalarını aldılar. 100-dən ziyadə mü-
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səlmanlar boğazlarından asıldılar və
ya qurşuna dizildilər. 

İndi bizim hökumət ilə “əlaqədar”
olmaq istəməyən erməni hökumət
ricalı [hökumǝt adamları] əcǝba İrəvan
quberniyasında 200-dən artıq müsəl-
man kəndini yerlə yeksan edən Dro-
lara vǝ Zəngəzur mahalında 300 kimi
müsəlman kəndlərini dağıdıb, neçə
minlərcə məsum müsəlmanı qətl və
qarət edən Andraniklərə və yaxud
Bakıda 7-8 min nəfər məsum müsəl-
manları qılıncdan keçirən və Ararat
Hökumətinin indiki sədri ilə bir firqə
yoldaşı olan Məlik-Yolçuyanlara və
Arakelyanlara, Şamaxı və uyezdi islam
əhalisini qətliama verən Əmirovlara
və Lalayevlərə nə yapdılar, hansı cəza
verdilər və yaxud böylə vəhşiyanə
hadisata dair heç olmazsa quruca
təəssüf izhar etdilərmi [bildirdilǝrmi] və
ya bir bu qədər vəhşilik göstərən fir-
qəyə cəza deyil, bir qədər etiraz belə
etdilərmi? 

Xeyr, yenə də həmin firqə iş ba-
şında əyləşib bildiyini eyləyir və bütün
erməni millətini öz həva-vü-həvəsinə
[öz arzularına, öz kefinǝ] tabe edir. 

İndi sual olunsun görək kimin əli
mǝsum əhalinin qanına bulaşmışdır:
bizimmi ya onlarınmı?

SAMOAPREDELENİYE
(Самоопределение)

İctimaiyyatçılardan birisi: “Lisan,
daima insanları aldatan bir şeydir. Bir

kəlməni müxtəlif ağızlardan eşitdiyiniz
zaman həpsinin bu kəlmədən eyni
mənanı murad etdiyini zənn etməyi-
niz” deyir. 

Bu qayda sanki rusca “samoapre-
deleniye” kəlməsi haqqında vəz edil-
mişdir [meydana qoyulmuşdur]. Hər
ağızda bir dürlü mənaya malik olan və
bu vaxta qədər mənayi-əslisi [həqiqi
mənası] ağıllı-başlı təyin olunmayan bir
kəlmə varsa, o da şu yuxarıya yazdı-
ğımız rusca “samoapredeleniye” kəl-
məsidir. 

Rusca olan bu kəlmənin yalnız
türkcəyə deyil, sair Avropa dillərinə də
aydın bir kəlmə ilə vazeh [dəqiq, açıq-
aydın] tərcüməsi yoxdur. Bu kəlməni
sair dillərə tərcümə etmək istərkən,
bir cümlə işlətmək lazım gəlir. Bizim
qəzetələr bunu “kəndi müqəddəratını
təyin etmək” şəklində tərcümə edirlər.
Fransızca da təqribən böylə bir cümlə
ilə tərcümə olunur. Yalnız lüğəvi mə-
nası deyil, bu kəlmənin ifadə eylədiyi
siyasi məfhumu dəxi müşkülatla təyin
olunur. Ruscadan başqa bir dilə deyil,
ruscanın özündə belə bu kəlimənin
mənası bir deyildir. Son zamanlarda
hər hangi inqilab və siyasət istilahın-
dan [terminlǝrindǝn] ən məruf [tanın-
mış] və məşhuru olan bu rusca kəl-
mənin müxtəlif rus partiləri [partiya-
ları] nəzdində müxtəlif mənası vardır.
Hər parti bu kǝlmǝyǝ özünün tǝhǝm-
mül edǝ bildiyi [qǝbul edǝ bildiyi; dözǝ
bildiyi] bir mǝnanı verməkdədir.

Bolşeviklərdən tutaraq, “kadet”
firqəsinə qədər hər parti “samoapre-
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deleniye”ni işlədir və son zamanlarda
hər kəs onu əsas etibarı ilə qəbul edir.
Fəqət bununla bərabər rus firqələ-
rindən heç biri bu kəlməyə “samo-
apredelit” olacaq [öz müqǝddǝratını
müǝyyǝnlǝşdirmǝsi gǝrǝkǝn] millətlərin
anladığı və arzu eylədiyi mənanı ver-
məyir. 

Zahiri bəlli, fəqət batini bu qədər ix-
tilaflı olan bu kəlməni eyi anlamaq
üçün bunun nə surətlə Rusiya siyasi is-
tilahları içinə soxulduğunu öyrənəlim:

“Samoapredeleniye” formulu Ru-
siya firqələrindən “sosial-demokrati-
ya” tərəfindən yaxın bir zamanda qə-
bul edilmişdir. Rusiya sosial-demokra-
tiyasının ömrü yarım əsr qədər bir ta-
rixə malik ikən, bu kəlmənin siyasət
aləmindəki müddəti-həyatı [yaşı, öm-
rü] 10 sənəni ancaq bulmaqdadır. 

Məlum olduğu üzrə sosial-de-
mokratiya, ideal etibarı ilə milliyyət
fövqündə və mərkəziyyətçi bir firqədir.
Onun şüarı cümlə cahan füqərayi-
kasibəsini müttəhid qılmaqdır [bütün
dünya proletarlarını birlǝşdirmǝkdir]. Bu
ittihad [birlik] dəxi onlarca [onların
fikrinǝ görǝ], sinif mübarizəsinin art-
ması və şiddət eyləməsi nəticəsində
hasil ola bilər. Sinif mübarizəsi onlarca
əsasdır və bu mübarizəni qaranlıqda
buraxan hər ictimai cərəyan onlarca
maneyi-tərəqqi [tərəqqiyə mane] və ir-
ticai bir cərəyandır. Bu nöqteyi-nə-
zərdən milliyyətpərvərlik onlarca qey-
ri-qabili-təhəmmüldür [qəbuledilməz-
dir]. Milliyyət hər nə qədər təhəmmül
olunar bir hadisə isə də, tərvic [rǝvac

verilǝn] və təşviq olunar bir amil olam-
maz. 

Nəzəriyyə etibarıyla milliyyət qə-
ziyyəsinə [mǝsǝlǝsinǝ] böylə baxmaqla
bərabər, həyat sosial-demokratları da
milliyyət məsələsinə bir surəti-həll
vermək [hǝll yolu tapmaq] məcburiy-
yəti qarşısında bulundurdu. Milliyyət
məsələsi, millətin dili, dini, yazısı,
mədəniyyəti, kəndi haqq və həyatını
təmin etmək istəyirdi. Əmələ [fǝhlǝlǝr]
və demokrasi [xalq] dəxi bu tǝminat
tələbindən fariğ olammayırdı [ǝl çǝkǝ
bilmirdi]. Sosial-demokratiya hər nə
qədər milli məktəb, dil və din hürriy-
yətini digər siyasi hüquq və hürriy-
yǝtlǝrlǝ bərabər tələb etmək surəti ilə
milliyyət məsələsini yumşaltmaq istə-
yirdisə də, milliyyət bununla qənaət
etməyir, daha ziyadə təminat tələb
edirdi. Bu təminatı vermədikcə, sosial-
demokratiya məhkum millətlərin tə-
vəccöh [rǝğbǝt] və müavinətini [dǝs-
tǝyini] səmimi bir surətdə qazana
bilməyirdi. Sosial-demokratiya burada
bir taktik hərəkəti işləməli idi. Bu kimi
“tədbirə” o ilk dəfə müraciət etmə-
yirdi. Ərazi məsələsində əsl nəzəriyyə
və əsasatına [prinsiplǝrinǝ] rəğmən
güzəşt edərək Rusiya həyati-xüsusiy-
yəsinə [xüsusi hǝyatına] tətbiqlə proq-
ramına ərazi maddələri əlavə etmiş
olan bu firqə, milliyyət məsələsini də
“samoapredeleniye” kəlməsi ilə həll
edir, “milli samoapredeleniye haqqı”
deyə proqramına bir maddə əlavə
edirdi. 

Nə qədər ki siyasi cərəyanlar
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inkişaf etməmiş, nə qədər ki milliyyət
kəndi mətalibini [mətləblərini] eninə-
boyuna ərz etmək imkanını hasil
etməmişdi, nə qədər ki millətlər ana
lisanı ilə tədris etmək haqqını qazan-
mağı kəndiləri üçün bir neməti-üzma
[böyük nemət] kimi tələqqi edirlərdi
[qiymǝtlǝndirirdilǝr], o zamanlarda mil-
lətin kəndi haqqını təyin etmək
haqqında olmasını qayət mübhəm
olsa da təslim edən bu maddədən
xoşlanacaqları təbii idi. 

Milləti-hakiməyə [hakim millǝtǝ]
mənsub olan sosial-demokratlara gə-
lincə, onlar “madam ki, böylə mühüm
bir kəlmə ilə çarizmə qarşı ifa
eylədikləri mübarizədən bütün miləli-
məhkumənin [məhkum millətlərin] tə-
vəccöhü qazanılır, varsın proqramda
bu maddə də olsun” deyə düşünür,
fəqət bu maddənin nə kimi bir mənanı
ifadə eylədiyi bir o qədər də aran-
mayırdı. 

Nəzəriyyat etibarı ilə daha fərdçi
(individualist) olan sosialist-revolyu-
sionerlər isə “samoapredeleniye”
məsələsində bir az daha iləri gedərək,
Rusiyanın federasyon muxtariyyətlər
əsası üzərinə idarə olunmasını tələb
edirlərdi. Gərçi bu federasyon, milliy-
yətdən ziyadə vilayət – ərazi üzərinə
istinad edirdi. 

Milli sosialist və federalist firqə-
lərincə isə “samoapredeleniye”nin
mənası tamamilə başqa idi. Onlarca
[onların fikrinǝ görǝ], milliyyət bir ca-
miədir [topluluqdur; kütlǝdir]. Millətin
hüquqi-şəxsiyyəsi [şǝxsi hüquqları] var-

dır. Fərdlər millət vasitəsilə dövlətə
mərbut [bağlı] olmalı, binaileyh [buna
ǝsasǝn], Rusiya millətlərin rizası ilə bir
hökuməti-müttəfiqə [ittifaq hökumǝti]
halında təşəkkül etməli idi. 

Qurnaz [hiylǝgǝr] bolşeviklər höku-
məti zəbt edə bilmək üçün yalnız aşağı
siniflərin xoşuna gedə biləcək şüarlar
deyil, məhkum millətləri dəxi cəlb
edəcək sözlər söylədilər. “Hər millət
istərsə Rusiya ilə bərabər qalar, istərsə
muxtariyyət alar, istərsə tamamilə
ayrılar” dedilər. “Samoapredeleniye”-
yə bu qədər geniş bir məna verdilər.
Gərçi məqsədlərinə erdikdən [çat-
dıqdan] sonra bu bəyannamələrini geri
alıb, sair hürriyyǝtlǝri ziri-payi-qəhr-
lərində [qǝhredici ayaqları altında] çar-
dan daha şiddətli tədbirlərlə qəhr
etdikləri kimi, millətlərin bu haqqını
da qanlı təcavüzləri ilə inkar etdilər. 

Kadetlər hər nə qədər zamanın
iqtizası [tǝlǝbi] ilə bu gün daxili mux-
tariyyət sözünü dillərinin ucuna gə-
tirirlərsə də, bu ancaq dillərinin ucun-
dadır. Qəlblərində isə yenə həmən
“Sentrodom”un “dövlət dili” haqqında
Gürcü Şurasına yazdığı məktubda iş-
lətdiyi amirlik [ǝmr etmǝ, buyurma] və-
ziyyəti vardır. 

Rusiya menşevikləri də “yedinstva”
[birlik] halına gəldilər ki, bu məsələdə
həman kadetlərə taydırlar. Sosialist-
revolyusionerlərin fikri isə başının
həşirinə qalmış bütün millətləri Müt-
təfiqlərin zoru ilə təkrar bir araya
toplayıb nə olduğu anlaşılmayan Ufa-
ya  bağlamaqdır. 
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Bu firqələrdən heç birisi “Rusiya
millətlərinin təyini-müqəddəratı Ümu-
mi Sülh Konfransında həll və təyin
olunsun” formuluna yanaşmayırlar.
Onlar millətlərin hesabına baxacaq bu
“məhkəmeyi-kübraya” getmək istə-
məyirlər. Burada icrayi-təsir edəcək
ruhi-hürriyyət [hürriyyǝt ruhundan, hür-
riyyǝt ab-havasından] və hakim bulu-
nacaq vicdani-bəşəriyyətdən qorxur-
lar. Qorxurlar ki, dünyada uzun bir
sülh və səlah [əmin-amanlıq] dövrəsini
təsis üçün çağırılan bu məclis “samo-
apredeleniye” kəlməsini rus firqələri
kimi hər yana çəkilər “çək uzandı”
halından çıxarıb, həqiqi və sərih [açıq-
aydın] bir mənayi-istiqlal ifadə edər
formul şəklinə qoyar. 

Fəqət bu qorxunu mən qətiyyən
anlamam. Rusiyanı Müttəfiqlərə isti-
nadən, onların müavinətinə [kömǝyi-
nǝ] güvənərək toplamaq istəyən
adamlar, nədən eyni Müttəfiqlərin
hakim və nafiz [nüfuz sahibi] bulu-
nacağı bir sülh məhkəməsindən qor-
xurlar? 

Neçin qorxurlar? 
Əcǝba “samoapredeleniye” təbi-

rindəki [ifadǝsindǝki] mənanın müb-
həm olduğu üçünmü?

M. Ə. Rəsulzadə

MÜHÜM MƏSƏLƏLƏR

Azərbaycan Hökumətinin düşmən-
ləri çoxdur. Türklər gedəndən bəridir

ki, onlar dil açıb Hökumətimizi hər
yerdə məzəmmət etməyə və töhmət-
ləndirməyə çalışırlar. Bakı şəhərindəki
bədxahlarımız bəs deyildir ki, Tiflisdə
də rus sosialistlərindən və erməni
daşnaklarından ibarət olan bir güruh,
– ki amal və arzularının şeytənət
[şeytanlıq, fitnǝçilik] və xəyanətinə görə
“qaragüruh” adlanmasına bihəqqin
[həqiqətən] layiq və şayəstədirlər [yara-
şırlar] – Hökumətimizin və hətta bütün
millətimizin əleyhinə qəzetələri[nin]
sütunlarında ağızlarına gələni deyib,
Azərbaycan Hökumətinin dağıdılması-
nı və Azərbaycan türklərinin də Ümu-
mi Qafqaz Konfransına buraxılma-
malarını tələb edirlər. 

Bu alçaq güruh Bakı haqqında biri-
birindən qırmızı yalanlar buraxıb, bir
tərəfdən camaatı iğfal [aldadaraq],
digər tərəfdən dəxi son dərəcə acı
olan buğz [nifrət] və ədavətlərini ibraz-
la [göstərərək] bir məqama çatıbdırlar
ki, həmsayəmiz [bir kölgədə yaşadığımız,
qonşularımız] nəcib gürcülər bunların
bu payədə olan cinayət və şeytənət-
lərindən bezar olaraq “Qruziya” qəze-
təsinin baş sütununda öz inciklərini
[narazılıqlarını] izhar edib müfəttinlərin
[fitnəkarların] yalanlarını bir-bir üzlə-
rinə çırpırlar. 

Azərbaycan Hökumətinin vəkili
Məhəmməd Yusif Cəfərov cənabları
dəxi bu qədər söylənən yalanlara və
gəda ağzından çıxmağa layiq olan sö-
yüşlərə laqeyd baxa bilməyib, gədalar
güruhunun Gürcüstan dövlətində
ağızları yumulması xüsusunda gürcü
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hökumətinə bir ixtar [xəbərdarlıq] ver-
di. 

İçərimizdə və çölümüzdə olan düş-
mənlərə bu cürəti və bu sitizəliyi
[kobudluğu] verən ingilis qoşununun
Bakıya vürudu [gəlməsi] səbəb oldu.
Zatən alçaq düşmənlər bu ümiddə
idilər ki, ingilislər Bakıya gəlib də Azər-
baycan Hökumətini qovacaq və əvəzi-
nə onları qoyacaqdırlar. Lakin bu ümid
puça çıxdı. İngilis qoşunu gəldi, Azər-
baycan Hökumətini yerində saxladı və
hətta baş qovzamaq [qaldırmaq] istə-
yən alçaqların da bir qədər başından
basdı. Bunu da elan etdi ki, Ümumi
Sülh Konfransı qurulub da millətlərin
və əzcümlə [o cümlədən] Qafqaz mil-
lətlərinin hüquqi-siyasiyyə və milliyyə
[milli və siyasi hüquqları] məsələləri həll
olunana qədər bütün Qafqaz – nəinki
tək bir Azərbaycan – sülh və asayiş
iqası [yaradılması] naminə Müttəfiq
dövlətlərin müraqibəsi [nəzarəti] altın-
da olacaqdır. 

Ümidləri puça çıxan düşmənləri-
mizin bu gün Bakıda, Tiflisdə və sair
yerlərdə çalışdıqları, vuruşduqları,
öldükləri odur ki, çığır-bağır salmaqla,
söyüşlə, hiylə və təzvir [iftira] ilə xə-
bisliklər büruzə verib [alçaqlıq göstərib]
Ümumi Sülh Konfransı olana qədər
ingilislərin və sair Müttəfiqlərin rəyini
Azərbaycan Hökuməti haqqında öz
istədikləri tərəfə döndərib, Sülh
Konfransında da Azərbaycan türkləri-
nin hər bir hüquqdan məhrum edil-
mələrinə səbəb olsunlar.

Əlbəttə, bu hiylələrin müqabilində

biz Azərbaycan türkləri və bizim
Azərbaycan Hökumətimiz laqeyd qal-
saq, mat-mat baxıb dursaq və bütün
ümidimizi Sülh Konfransına yığılan-
ların insafına və ya lütfü-mərhəmətinə
bağlasaq, düşmənlərimizin hiylə və
təzvirlərində müvəffəq olacaqlarına
şübhə edilməməlidir. 

Sülh Konfransında hüquq payla-
mayacaqdırlar ki, biz də “növbətə”
durub payımızı gözləyək. Sülh Kon-
fransına yığılan millətlər özlərinin hər
bir siyasi və milli hüquqa layiq olduq-
larını isbata çalışıb, məhz öz millətləri
haqqında deyib danışacaqdırlar. Sülh
Konfransı keçən Balkan davası kimi
kiçik millətlərin vuruşması nəticəsi
deyil, bəlkə Cahan müharibəsinin
intac etdiyi [ortaya çıxardığı] əzim
[böyük] bir məclis olacaqdır ki, bir
tərəfdən aləmşümul [bütün dünyanı
ǝhatǝ edǝn] cəngi-məğlubənin [şiddǝtli,
qızğın döyüşün] və digər tərəfdən
məmləkətlər sarsıdan böyük-böyük
inqilabların hasil və məhsulunu mey-
dana çıxaracaqdır.

Burada kimin xəbəri olacaqdır ki,
bizim də yeniyetmə Azərbaycanımızın
müstəqil millǝtlǝr cərgəsinə girməyə
layiq olub-olmadığımızı öz-özlərindən
təhqiq və tədqiq etsinlər [araşdırsınlar
vǝ meydana çıxarsınlar]. Halbuki bütün
böyük dövlətlər də, kiçik dövlətlər də,
böyük millətlər də, kiçik millətlər də,
hamısı ancaq və genə ancaq öz
hüquqlarının təmini və təhsili [ǝldǝ
edilmǝsi] haqqında çalışacaqdırlar. 

Bu məclisi-kübrada [böyük məclis-
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də], bu millətlər hüququ bazarında biz
də gözə çarpıb məta’ [sǝrmayǝ] sahibi
olmaq istərsək, ümidimizi ancaq öz
şüurumuza, öz qabiliyyətimizə, öz
çalışmamıza bağlamalıyıq. 

Ona görə indidən və məhz indidən
işə başlamalıyız. Vaxt azdır, iş çoxdur.
Əvvəla içərimizdə və çölümüzdə əley-
himizə iş görən bugünkü düşmənləri-
mizin bizi Müttəfiqlər qarşısında
bədnam və bədşöhrət  etmələrinə
qarşı bütün qüvvəmizlə müqabil dur-
malıyıq. Bizi kənd və şəhər dağıtmaq-
da ittiham edirlərsə, yüzlərcə dağılan
kəndlərimizin və şəhərlərimizin hesa-
bını meydana qoymalıyıq. Bizi ev soy-
maqda və adam öldürməkdə məzəm-
mət edirlərsə, minlərcə xarab edilmiş
xanimanlarımızın və on minlərcə öldü-
rülən adamlarımızın siyahısını lazım
olan yerlərinə təqdim etməliyik. Necə
ola bilər ki, özgələr bir dənə  kəndin
(məsələn Mərzi  kəndi) bir-iki min
manat cərimələnməsi və bir neçə
adamın ittifaqən [tǝsadüfǝn] öldürül-
məsi haqqında ingilislərə şikayət edib
bu barədə həftələrcə qəzetə sütu-
nunda yazsınlar, amma biz yerlə yek-
san edilmiş kəndlərimizin, xarab
edilmiş şəhərlərimizin, zülm ilə öldü-
rülmüş adamlarımızın haqqında bir
söz də söyləməyib kirimiş duraq?! 

Düşmənlərimiz heç bir şeylə bizi
töhmət edə bilməməlidirlər. Çünki hər
nə onlara olubsa, on qat artıq da bizə
olubdur. Bunu isbat etmək üçün mün-
sif [ǝdalǝtli] və həqgu [doğru söyləyən]
şahidlərimizlə bərabər, əlimizdə və

göz qabağında öylə müsəlləm [möh-
kǝm] dəlillərimiz var ki, daha düşmən-
lərimizin öz şərəf və heysiyyətlərinə
layiq gördükləri yalanlara, hiylə və
təzvirǝ və xəbislik büruzə verməyə
heç bir ehtiyacımız yoxdur. Zatən öylə
alçaqlıqları bizim namusi-millimiz də
[milli namusumuz da] qəbul etməz. 

Qərəz, içimizdə və çölümüzdə oy-
nanılan bu intriqalara qarşı laqeyd və
layənşüur [şüursuz, etinasız] qalma-
malıyıq. 

Məbada, məbada! 
Və saniyən [ikinci olaraq] mühüm

işimizin o biri də budur ki, Sülh Kon-
fransı əqd edilənə [başlayana] qədər
biz özümüzü Yevropaya və baxüsus
[xüsusilə] Müttəfiqlərə bildirək, müər-
riflik edək [tanıdaq] ki, bu gün Sülh
Konfransına gələrkən deməsinlər ki,
siz kimsiniz! 

Burası heç kəsə məxfi deyil ki,
ermənilər əlli-altmış ildən bəridir öz
millətləri xüsusunda Yevropada o
qədər deyib-danışıbdırlar ki, bu gün
“erməni məsələsi” yevropalıların
uşaqlarınca da məruf [bilinən] və
məşhur olan bir məsələdir. Gürcü
qonşularımız dəxi bu xüsusda az
çalışmayıb, millətlərini mədəniyyət
aləminə tanıtdırıbdırlar. Dağıstan dəxi
Yevropaca məşhur bir məsələdir.
Amma Azərbaycan, baxüsus [xüsusilə]
Qafqaz Azərbaycanı, iqrar [etiraf] et-
məliyik ki, təzə bir məsələdir. 

İndiyə qədər o dərəcə bişüur ol-
muşuq ki, bütün Qafqaz millətlərin-
dən təkə-təklikdə ədədcə çox oldu-
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ğumuz halda, biz Azərbaycan türkləri
haqqında nəinki Yevropanın, hətta yüz
ildən bəri üstümüzdə sahiblik edən
rusların da dürüst xəbərləri yox idi.
Ruslar bu günə qədər bizə “persiyan”
[farslar] deyə İran və fars millətindən
hesab edirlər. Mən özüm bizim “per-
siyan” olmayıb türk olduğumuzu
Moskva və Petroqraddan əlavə, Bakı-
nın özündə də bir çox ruslara dəfələrlə
qandırmışam. 

Bəs biz Azərbaycanı və iki milyon-
dan artıq olan Azərbaycan türklərini
Yevropaya və Müttəfiq dövlətlərə
indidən tanıtdırmalıyıq. Özümüzə
məxsus tarixə, gözəl və xüsusi bir
ədəbiyyata, sənayeyi-nəfisəyə [incəsə-
nətə] malik olduğumuzu onlara bildir-
məliyik. Dilimizin, firəng dili Yevropa-
da olan kimi bütün Qafqazda ümumi
bir dil olduğunu, məsələn bir ləzgi ilə
bir erməninin və ya bir malakan ilə bir
aysorun bir-biri ilə türk-Azərbaycan
dili ilə danışmağa məcbur olduğunu
isbat etməliyik. Musiqimizin ümum
[bütün] Qafqaz millətlərinə zövq və
ləzzəti-ruhani [mǝnǝvi hǝzz] verən bir
musiqi olduğunu bildirməliyik. Yevro-
pa şüəralarından [şairlərindən] geri qal-
mayacaq şairlərimizi, müsənniflərimizi
[bəstəkarlarımızı], yazıçılarımızı, alimlə-
rimizi birbəbir nişan verməklə, xüsusi
bir mədəniyyətə malik olduğumuzu
ayan və aşkar etməliyik. Daha yüz il
əvvəl müstəqil xanlıqlar surətində
yaşadığımızı yada salmalıyıq. Cəsur və
rəhmli, safdil [ürəyiaçıq] və həqgu
[haqq danışan, doğru söyləyən] bir millət

olub da fitnə və fəsad, hiylə və təzvir
[saxtakarlıq] kimi ǝxlaqi-zəmimədən
[pis əməllərdən] ari [uzaq] olduğumuzu
da gizlətməməliyik. Qəhrəman bir əs-
gər, qabil bir tacir, mahir bir sənətkar,
zəhmətsevən bir əmələ [fǝhlǝ], iş
görən bir ziraətçi [ǝkinçi] olduğumuzu
da unutmayıb söyləməliyik. 

Əlqissə [qısası], bütün xüsusiyya-
tımızı [xüsusiyyətlərimizi], bütün məziy-
yatımızı [üstünlüklərimizi] təfsilatla
Yevropaya bildirib, müstəqil yaşamağa
və müstəqil bir hökumət təşkilinə
kamalınca müstəhəq [haqq qazanmış]
olduğumuzu layiqincə isbat etməliyik
ki, gələcək Sülh Konfransı kimi məclisi-
kübraya [böyük məclisə] gedən nüma-
yəndələrimiz hüquqi-siyasiyyə və mil-
liyyə [milli və siyasi hüquq] imtaha-
nından sühulətlə [asanlıqla] keçib vətə-
nimizə qayıdarkən, əllərində istiqlal
şəhadətnaməsi olsun. 

Bəs, daha durmayıb işə başlayaq. 

Hacıbəyli Üzeyir 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

* İngiltərə kralı Corc,  vəliəhd və
prins Albertin  müşayiəti ilə London-
dan çıxıb Parisə əzimət etmişdir [yola
düşmüşdür]. Viktoriya mövqifində [stan-
siyasında] kral camaat tərəfindən tən-
tənəli bir surətdə istiqbal edilmişdir
[qarşılanmışdır]. 

* Kral Corc  bu axşam Fransaya
varid olub [çatıb], gecəni Metrel-sür-
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Merdə keçirəcəkdir. Pəncşənbə [cümə
axşamı] günü kral vəliəhd ilə bərabər
Parisə azim olacaqlardır [yola düşǝ-
cǝklǝr]. 

* Parisdə kral Corcu  istiqbal üçün
böyük hazırlıq görülür. Kral Corcun
Parisə gəlməsindən məqsəd, Rəisi-
cümhur [Prezident] Puankareni Müttə-
fiqlər ordusunun böyük qalibiyyəti ilə
şəxsən təbrik etməkdir.

* Berlindən Kopenhagenə  teleqraf
edirlər ki, Bolqariya kralı Boris  Vyana-
dan qaçmışdır. Bolqariyada cümhu-
riyyət təsis edilmişdir. 

* Münxendən xəbər verirlər ki,
İtaliya və Avstriya hadisələri Bava-
riyanı xeyli narahat etmişdir. Yanğın,
qarət və qeyri ixtilafların qarşısını al-
maqdan ötrü sərhədə qoşun gön-
dərilmişdir.

* Vyanadan xəbər verirlər ki, İm-
perator Karl taxtı-səltənətindən əl
çəkmək şəraitini [şǝrtlǝrini] həqarət
[tǝhqir] ədd [hesab] etdiyindən,  imza-
lamaqdan imtina etmişdir. Taxtı-səltə-
nətdən əl çəkmək əqdi Ərkani-hərb
naçalniki [Baş qǝrargah rǝisi] Arts
tərəfindən imza edilmişdir.

* Berlindən verilən xəbərlərə görə,
Omsk Hökuməti Rusiyanın təhlükəli
halı münasibətilə bütün hökumət
ixtiyarını Ali Baş komandan sifəti ilə
admiral Kolçaka vagüzar etməyi
[tapşırmağı] təhti-qərara almışdır.

* Voronejdən verilən xəbərlərə
görə, Rostov dəmiryol xətlərində artıq
miqdarda yük oğurlanmaqdadır. Al-
man saldatları, vətənlərinə tələsdiklə-

rindən vaqonları, paravozları və bütün
qatarı zəbt etməkdədirlər. 

* Berlin şəhərinin əsgəri koman-
danı saldatlara xitabən nəşr etdiyi
dəvətnamədə deyir ki, nizamsızlıq
cavan cümhuriyyəti təhlükəyə sala
bilər. Saldatlar əhali ilə bərabər məm-
ləkətdə təzə qanunları mühafizə et-
məyə dəvət edilirlər.

* Yekatrinodardan xəbər verirlər
ki, hər gün bir çox fəhlə həbs edil-
məkdədir. Həbsxanalarda 1600-dən
artıq adam vardır.

* “Taqeblatt”  qəzetəsində dərc
edilən xəbərlərə görə, Riqa şəhərində
Latış Milli Şurası və çox əhali iştirakı ilə
Latviya istiqlalı elan edilmişdir.

Türküstanda
Təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 5-ində

Şura hökuməti tərəfindən Daşkənddə
Türküstan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi
sədri Solkinə böylə bir teleqraf gön-
dərilmişdir: 

İngiltərə hücumu və tərəfinizdən
şiddətli tədbirlər ittixaz edilməsi [tǝd-
birlǝr görülmǝsi] haqqında göndərdi-
yimiz teleqrafa əlavə ediriz ki:

1) 17 sinnindən [yaşından] 48
sinninə [yaşına] qədər Müttəfiq dövlət
təbəələrinin hamısı arvad, uşaq və
Şura Hökuməti tərəfində olanlardan
başqa və siyasi təsəvvürata [fikirlǝrǝ,
düşüncǝlǝrǝ] görə Çin əhalisi dəxi is-
tisna edilməklə, bir yerə cəm etdi-
rilsin.

2) İngilislǝrǝ və Müttəfiqlərə para
buraxılması dayandırılsın.
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3) Rəsmi nümayəndələrin hamısı
həbs edilib məktubat və təhriratları
[mǝktubları vǝ yazışmaları] dərdəst edil-
məklə [ǝlǝ keçirilmǝklǝ], bizə göndə-
rilsin.

4) İngilislər və Müttəfiqlərlə əlaqə-
dar olan adamlar haqqında ciddi təd-
birlər görülsün. 

İngiltərə təbəələrini girov saxla-
maq elanı bicadır [yersizdir]. Rəsmi
nümayəndələr üçün heç bir istisna
olmamalıdır. Mərkəzi Hökumətin bu
düsturüləməlinə [tǝlimatına] əməl edib
nəticələrini bizə xəbər veriniz. İngilis
Polkovniki Yelsi  həbsə alınız.

* Cenevrədən teleqraf edirlər ki,
fransızlar Peştə şəhərini işğal etmişlər-
dir. Fransızlar şəhər əhalisi tərəfindən
gözəl surətdə qarşılanmışlardır. 

* Almaniya Hökumət müşaviri Şults
Macarıstan rəisi-cümhuru [prezidenti]
Karolyinin fransızları rəsmi surətdə
təbrik etmələrini gördüyündən, özünü
öldürmüşdür.

* Askvit öz müntəxiblərinə [seçici-
lərinə] xitabən verdiyi müraciətində
azad ticarət əsaslarına mümaniət
[maneçilik] göstərilməsindən narazı
olduğunu izhar etmişdir [bildirmişdir].

CƏFƏROVUN NOTASI 

Göyçə ətrafında erməni qoşunları-
nın Azərbaycan sərhədini keçib müsəl-
manlara əziyyət verməsini və bundan
naşi [bu sǝbǝbdǝn] Azərbaycan Höku-

mətinin Ermənistana etiraz etdiyini
vaxtilə qəzetəmizdə xəbər vermişdik.
Şimdi həmin notanın surətini təqdim
ediriz: 

“Mənim Hökumətimin aldığı məlu-
mata görə, təşrini-saninin [noyabrın] 2-
sində erməni qoşun qitəatı [hissəlǝri]
Azərbaycanın sərhədini keçərək 60
min islam əhalisi ilə məskun Gəncə
qəzasının 9-cu dairəsinin Göyçə gölü
ətrafında islamları təzyiq altına almış-
lar. Hökumətim namından [adından]
buna qarşı etirazla təklif edirəm ki,
erməni hissələrinin Azərbaycan dairə-
sindən çıxarılmasından ötrü lazımi
binagüzarlıqda bulunasınız [addımları
atasınız].”

QƏZETƏLƏRDƏN

Tiflisdə müfəttinlik [fitnəkarlıq]
Təşrini-saninin [noyabrın] 21-ində

Tiflisdə alman saldatları miyanında
[arasında] “Dəvət” sərlövhəli əcnəbi
iştirakiyyunlarının [sosialistlərinin] Vla-
diqafqaz dəstəsi imzalı, Tiflisdə tǝb’
[çap] edilmiş intibahnamələr [vǝrǝqǝ-
lǝr] nəşr etməkdə [yaymaqda] ittihamla
[günahlandırılaraq], bir neçə əşxas [şəxs]
tövqif [həbs] edilmişdir. İntibahnamə-
lər alman lisanı ilə yazılmışdır.

İntibahnamə işbu sözlərlə xitam-
pəzir olur [qurtarır]:

“Alman saldatları, siz bu vaxtadək
hələ əldə silah olaraq gürcü və Rusiya
kapitalistlərini mühafizə edirsiniz?

Yoldaşlar! Almaniyada sizin arxa-
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daşlarınız füqərayi-kasibə [proletar]
hüququndan ötrü mübarizə edirlər.
Sizin yeriniz oradadır. Bütün general
və zabitanınızı [zabitlərinizi] buraxınız.
Onlar sizin düşmənlərinizdirlər. Biz
sizin yaxınlığınızdayız, sizi gözləyiriz ki,
bərabər vətənimizə gedək.” 

1600 ədəd böylə intibahnamə ta-
pılmışdır. İşbu müfəttinliyin mənbəyini
tapmaq üçün təhqiqat icra edilmək-
dədir.

Nazaryanın hədiyyəsi
Erməni “Taraz” qəzetəsi müdür və

mühərriri, yeni Ermənistan Maarif Na-
zirliyinə təyin edilmiş Atabəyova bir
məktub yazaraq xəbər verir ki, özünə
məxsus kitabxanasını, mətbəə və dəf-
tərxanasını “Axpyur”  və “Taraz”  qəze-
tələrinin bütün kolleksiyalarını, işbu
qəzetələrə məxsus klişeləri və qeyrəni
Ermənistan Maarif Nəzarətinə hədiy-
yə edir.

KRIMDA

Bu yaxınlarda Krımdan Tiflisə gəl-
miş bir zat “T. L.”  qəzetəsinə böylə
məlumat vermişdir: 

– Krım öz xüsusi kiçik bir hökumət
həyatı ilə yaşamaqdadır. Burada vü-
zəra [nazirlər] böhranları vaqe olub
ehtirasati-siyasiyyə [siyasi ehtiraslar]
qaynamaqdadır. Bu fəvəran [qaynama]
daşdığı zaman, alman komandasının
dəqiq gözləri mübahisəçilərin hirsini
yatırmaqdadır. Krım Hökuməti föv-

qəladə sülhpərvərdir. Krım Hökumə-
tini udmaq istəyən Ukrayna Hökuməti
ilə bu cür siyasət aparılır. Krım əhalisi
Ukrayna Hökumətinə yem olmaq istə-
mədiyindən, Ukrayna Hökuməti hirs-
lənməkdədir. Belə ki, Ukrayna Höku-
məti sərhədləri qapayıb inadlı bir su-
rətdə gömrükxana mübarizəsi etmək-
dədir. Bu mübarizə bu il yay fəsli Krım
əhalisinə böyük zərər vermişdir. Çünki
Krımın ixrac etdiyi tək bir meyvə bu il
içəridə qalıb tələf olmuşdur. Zərər mil-
yonlara baliğ olmuşdur [çatmışdır].
Krım Hökuməti bu tövr qonşuluq
müamiləsini tezliklə yaddan çıxarma-
yacaqdır.

– Ukrayna nə istəyir?
– Ukrayna Hökuməti Krımın büs-

bütün Ukraynaya bitişdirilməsini, hər
bir işdə ağalıq etməklə, donanma və
qeyriləri öz ixtiyarına almaq istəyir. 

– Məgər donanma məsələsi həll
edilib qurtarmışdır? 

– Xeyr, Qara dəniz donanması
ümum Rusiyanın malıdır. Krım Höku-
məti ondan istifadə etməyə bilməz və
onu başqasına da vagüzar edə bilməz
[tapşıra bilmǝz]. Hərçənd almanlar bu
donanmaya sahibdirlər, fəqət onlar
donanmaya nəzarət edirlər. 

– Almanlar Qara dənizdə Müttəfiq-
lərlə mübarizədən ötrü bu donan-
madan istifadə edə bilərlərmi?

– Xeyr, edə bilməzlər. Komanda
heyəti yoxdur. Rus komanda heyəti də
bu işə iqdam [təşəbbüs] etməz. Bun-
dan əlavə, Qara dənizdə olan gəmilər
fəna bir haldadırlar. Nəinki müharibə
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etmək, hətta bu gəmilərə müavinət
[kömək] olmadan yerlərindən belə
tərpəşə bilməzlər. Çünki bolşeviklərin
ağalığı zamanında bu gəmilər hamısı
qarət olunmaqla bərabər, xarab edil-
mişlərdir. 

– Sizin rəyinizcə Ukrayna-Roma-
niya mübahisəsi həll edilə bilərmi? 

– Bunlar hamısı Ukraynadan və
ümum Yevropa əhvalından asılıdır. 

– Ümumiyyətlə Krım həyatı necə-
dir? 

– Çox da fəna deyildir. Çörək bol-
dur, ət və qeyri şeylər də kifayət
qədəri vardır. Neftə və yağa ehtiyac
vardır. Bəzzaziyə [parça, arşınmalı] və
xərəzi [xırdavat] malları bir zaman
kifayət edər. Əcnəbi malları artıq miq-
darda gətirilməkdədir. Boğazlar açıl-
dıqda, dǝxi dǝ yaxşı olacaqdır. 

– Burada şayiə var idi ki, sabiq Baş
komandan Nikolay Nikolayeviç nerədə
isə bolşeviklər tərəfindən güllələn-
mişdir. Bu doğrudurmu? 

– Boş sözlərdir. Nikolay Nikola-
yeviç, Cənubi Krım sahilində öz “Dyul-
ber”  sarayında asudəcə yaşayır. Tiflis
qəzetələrindən biri Nikolay Niko-
layeviçin bolşevikləri Moskvadan qov-
maq qəsdində olan Cənub ordusu ba-
şında duracağı haqqında yazdığı xəbər
daha doğru ola bilər. Yeri gəlmişkən
burasını da söyləyim ki, biz çoxdan
Müttəfiqləri gözləyirdik və indi də Bos-
for, Dardanel açıldığından, Nikolay
Nikolayeviç siyasət meydanına çıxa-
caqdır. Müttəfiqlər onu artıq dərəcə-
də sevirlər, qədr və qiymətini bilirlər.

GÜRCÜ MƏTBUATI

Müttəfiqlər qoşununun Bakıya vü-
rudu [gəlişi] və bu münasibətlə bəzi
dairələrin fitnə və fəsad toxumu saç-
maq üçün münbit zəminə tapılmış
hesab edərək fəaliyyətə başlamaları
münasibətilə “Qruziya” qəzetəsi bir
baş məqalə yazaraq ermənilərin hə-
rəkətindən narazılığını izhar ilə [bildir-
mǝklǝ] yazır ki:

İngilislərin Bakıya vürudu ilə Tiflis
min dürlü şayiələrlə dolmuşdur. Qeyri-
məsul və naməlum adamların rəvayə-
tinə istinadla, general Tomsonun kim-
lərə və nələr dediyi, Biçeraxova nə kimi
vədlər verdiyi, Bakıda hökumət təşkili
üçün Ufa Hökuməti tərəfindən kimlər
göndərildiyi və sairə, bütün təfsilatı ilə
şaye olur [yayılır]. Ermənilər tərəfindən
idarə olunan “Avlabar Teleqraf Acen-
təliyi”  adı ilə məruf [tanınan] makina
[tǝbliğat maşını] mükəmmələn [mükəm-
məl surətdə] işləyir. Rus və erməni qə-
zetələri Biçeraxovun binagüzarlıqları
[sǝrǝncamları] haqqında xəbərlər ve-
rirlər. 

Bədəhu [sonra], general Tomson
imzası ilə fəqət öylə rəsmi şəxs
tərəfindən verilməsi qeyri-qabil olan
intibahnamə [vǝrǝqǝ] nəşrindən və
Azərbaycan Hökuməti tərəfindən nəşr
edilmiş olan müraciətnamənin onu
fəsx [lǝğv] etməsindən və rəsmi məlu-
matdan bəhslə yazır ki: 

Güman ediriz ki, bunların həpsi
yenə “Avlabar” acentəliyinin meyvə-
sidir. Fəqət həman burasıdır ki, Qaf-
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qaziya millətləri istiqlalı[nın] düşmən-
lərinin cinayətkəranə siyasətini aşkara
göstərir. 

Şimdi artıq müəyyən xəyanətkara-
nə fəaliyyət başlanır. Bu gün bu fəa-
liyyət Azərbaycana zərbə endirməyə
sövq edilir. Çünki ingilislər Bakıya varid
olmuşlardır. Sabah da, onların zənnin-
cə, məqamı gəldikdə Gürcüstan əley-
hinə sövq olunar. Erməni qəzetələrinin
son zaman dil və ruhca heyrətəngiz bir
xəbislik almalarının səbəbi də budur
ki, bu ağalar şimdi özlərini hökmran
hiss edərək cərəyani-hadisatı [hadisə-
lərin cərəyanını] idarə etməyi öz əllə-
rinə almaq istəyirlər.

“Kavkazskoye slovo” kimi adəta eti-
dala riayətkar [mötǝdil mövqe tutan] bir
qəzetə, bu gün Azərbaycan Hökumə-
tinin iş başından çəkilməsini tələb edir
və yazır ki, müsəlman nümayəndə-
lərinin Zaqafqaziya Konfransında işti-
rak etməyə ixtiyarları yoxdur. Halbuki,
əqidəmizcə, məhəlli [yerli] millətlərin
dövlət təşkil etmələri və Qafqaziya
istiqlalının xain və açıq düşmənlərinin
ixtiyarı yoxdur iştirak etsinlər. İngilislər
yaxındadırlar. Ona görə də çoxdan
tanıdığımız və on illərdən bəri sınan-
mış iftiralar, böhtanlar, fitnəkarlıqlar,
intiqam tələbləri, təhdidlər, erməni
qanına bələşmişlərdən şikayətlər yenə
başlanmışlardır. Erməni qanına bələş-
mək hər cəhətdən nifrətamiz bir şey-
dir. Fəqət xainlər, ümumi məqsədi
satanlar əlbəttə qanuni cəzalarını
çəkməli və ümidvarız çəkəcəkdirlər.

Qəzetələrin məlumatına görə Tom-

son qoşunları ilə bərabər, Biçeraxov
dəstəsindən başqa Bakıya Amazasp və
Baqratuni saldatları və erməni qaçqın-
ları da gəlmişlərdir. Bu surətlə Qafqa-
ziyanın vəziyyəti haqqında Tomsona
bunlar məlumat verir və İngiltərə
siyasətinə icrayi-təsir etməyə var
qüvvələri ilə çalışırlar. Biz lazım biliriz
ən yaxın zamanda Müttəfiqlər nüma-
yəndələri ilə diplomasi əlaqəsi paydar
edilsin [qurulsun] və onlara dürüst
məlumat verilsin. İngiltərə işin həqi-
qətini bildikdən sonra təcavüz qay-
daları qoymağa, hamının nifrət etdiyi
keçmiş günlərin qayıtmasına çalışmaz.
Vilsonun proqramından sərf-nəzər
[Vilsonun proqramını bir tǝrǝfǝ qoysaq],
hətta İngiltǝrǝnin sabiq siyasəti heç
vaxt məhəlli mənafe və hüquqa
kəmetinalıqla [etinasızlıqla] əsaslanma-
mışdır. İngiltərə müstəmləkələri de-
mək olar ki, tam müstəqildirlər. Təsəv-
vür etmək olmaz ki, Cahan müharibəsi
bitərkən Amerika və İngiltərə Qafqa-
ziyanı güclə ilhaq etsinlər və əldə silah
olaraq Bakı şəhərinin Ufa şəhərinə
tabe olmasını istəsinlər. Bu vaxtadək
hələ öz daxilində azacıq bir nizam və
asayişi bərpa edə bilməyən Rusiya nə
əsasla və hangi ixtiyarla burada həyatı
təcdid [bərpa] edən bir mədəni qüvvə
olmaq istəyir? Fəqət lazımdır ki, İn-
giltərə generallarına və siyasi nüma-
yəndələrinə məlumatı Amazasplar,
Andraniklər və sair erməni qaçqınları
[vermǝsin], məhəlli hökumətlər rəsmi
surətdə bu işi öz əllərinə almalıdırlar.
Gürcüstanla Azərbaycanın mənafeyini
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müttəhid [birgǝ], müştərək nümayən-
dəliklə mühafizə etmək olar. Bu iki
dövlət arasında heç bir ixtilaf yoxdur
və əgər Qafqaziyada erməni olma-
saydı, Qafqaziya qövmləri və millətləri
arasında heç vaxt ixtilaf çıxmazdı.
Ümum əsəbiyyət çıxaran şayiələr, mü-
fəttinanə [fitnǝkarca] hərəkətlər dəxi
həmin onlardan sadir olur [meydana
gǝlir]. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

- Aldığımız məlumata görə, işbu
günlərdə Müttəfiqlərin beş nəfərdən
ibarət nümayəndəliyi, başda İngiltərə
konsulu Makdonald  olmaq üzrə, Tif-
lisə azim olmuşdur [yola düşmüşdür]. 

- Bələdiyyə rəisi general Tomsona
müraciətən rica etmişdir ki, Ənzəli və
Lənkərandan varid olmuş [gəlmiş] qaç-
qınların öz yerlərinə qayıtmalarından
ötrü lazımi binagüzarlığı ittixaz buyur-
sun [tədbirlər görsün]. Şimdilikdə Bakı-
da fərarilərin [qaçqınların] hesabı
600-ə çatmışdır. Qaçqınlar ümumən
xəstədirlər. İşbu təşəbbüsata Port-
Petrovsk Müvəqqəti İcra Komitəsinin
ricasına görə iqdam edilmişdir [baş-
lanmışdır].

Ev Sahibləri İttifaqında
Ev Sahibləri İttifaqı neçə vaxtdır ki,

fəaliyyətdən məhrum olmuşdu. İşbu
günlərdə İttifaq, yenidən fəaliyyətə
başlayaraq yeni heyəti-rüəsa [rəyasət
heyəti] intixab etmişdir [seçmişdir].

Sədrliyə Rjanski, müavinliyə Hacıyev
və Yusif Mehdiyev,  xəzinədarlığa isə
Hacı Qasımov  intixab edilmişlǝr.

Ev sahibləri ilə kirayənişinlər miya-
nındakı [arasındakı] ixtilafları bərtərəf
etmək [aradan qaldırmaq] üçün İttifaq,
Müvəqqəti Hökumətin  5 avqust 1917
sənədəki verdiyi qanunun ləğv edil-
məsi barəsində təşəbbüsatda bulun-
mağı və işbu ixtilafı müştərək komi-
tələr vasitəsilə həll etmək məsələsini
qət etmişdir [qǝrara almışdır]. Əlavə bir
sənaye-inşaat bürosu və xüsusi bank
təsisi ehtimal edilir. İttifaq qərar qoy-
muşdur ki, mətbuata bu barədə geniş
məlumat versinlǝr. 

Fəhlə klubunda
Təşrini-saninin [noyabrın] 27-sində

Fəhlə klubu idarəsinin iclası vaqe ol-
muşdur. İclasda Türk Ocağı tərəfindən
təklif edilən klub cǝnbindǝ [nəzdində]
xüsusi müsəlman şöbəsi güşad etmək
[açmaq] məsələsi rədd edilmişdir. Klu-
bun evi və əmlakını Türk Ocağından
geri almaq üçün müzakirat [müza-
kirǝlǝr] Şterin və Pokura vasitəsilə apa-
rılacaqdır. İclasda məlum olmuşdur ki,
“Mikado” teatrosu da kluba verilmiş-
dir. İşbu teatronu almaq üçün bina-
güzarlıqda bulunacaqdır [lazımi addım-
lar atılacaqdır]. 

- Təşrini-saninin 27-nci gecəsi Rəh-
manəli Məhəmmədzadənin Bazarnı
caddədəki dükanından 80 min rubləlik
əşya oğurlanmışdır.

- Təşrini-saninin 28-inci gecəsi
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Ağaǝlizadənin dəniz kənarındakı ma-
ğazasından 9468 rubləlik əşya oğur-
lanmışdır. 

- Təşrini-saninin 27-sində, səhər
saat 9 radələrində Vorontsovski so-
qaqda [küçǝdǝ] naməlum bir sartın
meyiti tapılmışdır. Həkimlərin dediyi-
nə görə, sart acından ölmüşdür. 

- Əhali tərəfindən verilən ərzi-hal-
lardan [ǝrizǝlǝrdǝn] anlaşıldığı üzrə,
sentyabr hadisatından [hadisǝlǝrindǝn]
əhalinin üçdǝn bir hissəsi xəsarətdidə
olmuşdur [zǝrǝr çǝkmişdir]. Oğurlanmış
əşyanın bir hissəsi Quba meydanında
satılıb, bir hissəsi də Gəncə tərəfinə
aparılmışdır. Bayıl, Çornı-qorod, Bala-
xanı dairələri ən artıq zərərdidə
olmuşlar. Şəhərdə isə 6, 7 və 8-ci polis
dairələri qarətə məruz qalmışdır.
Ermənikənddə heç bir şey qalmamış-
dır. Zərərdidələr cümləsindən erməni,
gürcü, rus hətta müsəlmanlar da
vardır. Hər gün 1500-ə  dək ərzihal
verilməkdədir. 

Avetisovun qətli
Aldığımız məlumata görə, Lənkə-

randakı erməni qoşunları sərkərdəsi
Avetisov, Muğanda qətl edilmişdir.
Qətlin təfsilatı böylə olmuşdur: 

Təşrini-saninin [noyabrın] 25-ində,
Prişib  qəsəbəsində, miralay [polkov-
nik] İlyaşeviçin evində qapalı iclas var
imiş. İclasda 12 nəfər iştirak edirmiş.
Bunlardan biri də miralay Avetisov
imiş. Saat 12 radələrində İlyaşeviçin
evinə 12 nəfər Muğan qoşunu saldat-
larından gəlirlər. Bunlar miralay Aveti-

sovu zorla evdən çıxarıb döyməyə
başlarlar. Qana bulaşmış miralay
ağlaya-ağlaya güllələnməməsini rica
edirmiş. Saldatlar isə bunu rədd
edərək miralayı döyürmüşlər. Sonralar
qoca miralaya onadək güllə vurmaqla
iktifa [kifayǝt] etməyib, meyitini də
tüfəng qundağı ilə döyürmüşlər. Aveti-
sovun meyitini Lənkərana göndərmiş-
lər. Yolda Qumbaşı kəndində meyiti
saxlayıb telefon vasitəsilə araba istə-
mişlər ki, meyiti Lənkərana göndərsin-
lər. Meyiti Lənkərana göndərdikdən
sonra təşrini-saninin 28-ində dəfn
etmişlər. 

Demokratlar müşavirəsində 
- Təşrini-saninin [noyabrın] 28-ində

mühəndis Yevanqulovun  evində bey-
nəlfirəq [partiyalar arası] müşavirə in-
iqad etmişdi [keçirilmişdi]. Müşavirədə
İctimaiyyuni-inqilabiyyun [sosialist-inqi-
labçılar], menşevik, daşnaksaqan, mü-
səlman ictimaiyyun [sosialist] firqələri,
“Müsavat”, “Hümmət” və Kəsbkarlar
İttifaqı nümayəndələri iştirak etmişlər-
dir. Kadet və erməni xalq firqələri
nümayəndələri, “Bund”,  “Yedinstvo”
və Rusiyada Müsəlmançılıq Firqəsi
nümayəndələri gəlməmişlərdir.

İclasda müzakirə edilmiş məsələlər
şunlardır: 

1) Azərbaycanın vəz’i [vəziyyəti];
2) Rusiyanın vəziyyəti; 
3) Ufa Hökuməti.
Mübadileyi-əfkardan [fikir mübadilǝ-

sindǝn, müzakirǝdǝn] sonra qət edilmiş-
dir ki, gələcək iclası “Metropol” meh-
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manxanasında, cümə günü, saat 4-ə
təyin etsinlər. Bu barədə o biri firqə-
lərə də dəvətnamə göndərməlidir. 

* Bələdiyyə rəisi İlyuşkin, general
Tomsona bu məzmunda bir məktub
göndərmişdir: 

“Bakı əhalisi tərəfindən məhəlli
[yerli] Dövlət Banka və əmanət sandıq-
larına böyük pullar və saxlanmaq üçün
qiymətli şeylər tapşırılmışdır. İndiki
bahalığa görə şəhər əhalisi öz pulunu
ala bilmir. Çünki Dövlət Bankı, əmanət
sandıqları fəaliyyətsiz qalmışlardır.
Əhali tərəfindən tapşırılmış olan pullar
və qiymətli şeylər Bakı şəhəri zəbt
edildiyi zaman sabiq hökumət tərə-
findən şəhərdən çıxarılıb aparılmışdır.
Dövlət Bankı şəhərə gətirildiyinə görə
şəhər idarəsi təşrini-saninin [noyabrın]
26-sında vaqe olan iclasında sabiq
hökumət tərəfindən aparılan pulların
və qiymətli şeylərin banka və əmanət
sandıqlarına qaytarılması və bu lazımlı
müəssisələrin işə başlamaları üçün
nəzdi-alilərinizdə [sizin nǝzdinizdǝ] isti-
dada bulunmağı [xahiş etməyi] qərara
almışdır. Şəhər idarəsinin bu qərarını
cənabınıza yetirməklə, şəhərdə adi
həyat başlanması xatirinǝ Dövlət Ban-
kı ilə əmanət sandıqlarının tezliklə işə
başlamaları üçün tədbirlər ittixaz et-
məyinizi [görməyinizi] acizanə rica
eylərəm.” 

Maliyyə Nəzarətində [Maliyyǝ Na-
zirliyindǝ]

Maliyə Nəzarəti bir elan nəşr edə-

rək banderolsuz tənbəki satışını məm-
nu [qadağan] etmişdir. İşbu ticarətdə
müttəhim edilənlər ağır cəzaya məh-
kum ediləcəklər. Nəzarət, bir həftəyə,
mövcud tənbəkini Gömrük İdarəsinə
verməyi tələb edir. 

Vapor vürudu [gǝmi gǝlişi]
Cümə günü təşrini-saninin [no-

yabrın] 29-unda Ənzəlidən “Oryol”
nam [adlı] vapor Bakıya varid olmuş-
dur [gǝlmişdir]. Vapor həman gün Ən-
zəliyə azim olmuşdur [yola düşmüşdür]. 

* Ərzaq şöbəsi tərəfindən həcz
[müsadirǝ] edilmiş malların qiymət-
lərini müəyyən edəcək komisyona,
Ərzaq Nəzarəti nümayəndəliyinə
Abbasəli bəy Makinski  təyin edilir. 

* Ərzaq Nəzarəti Kürkənd camaatı
miyanında [arasında] təqsim etmək
[paylamaq] üçün həmin kənd müvək-
kilinə Tağıyev fabrikasından 1640 arşın
bez almağa vəsiqə vermişdir. 

Ərzaq işləri
Təşrini-saninin [noyabrın] 29-unda

Ərzaq şöbəsi müdiri Xaçmaz mövqi-
finə [stansiyasına] teleqraf göndərərək,
25 vaqon göndərilməsini tələb et-
mişdir.

Azərbaycan Gömrük İdarəsində
İşbu günlərdə məmuriyyətindən

övdət etmiş [ezamiyyətdən qayıtmış]
Azərbaycan gömrük rəisi Lopato, müx-
birimizlə etdiyi müsahibəsində demiş-
dir ki, gömrük işləri nizama düşmək-
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dədir. Gürcüstan hüdudunda, Zaqatal
nahiyəsi və Qazaxda dörd gömrük-
xana fəaliyyətə başlamışdır. Mağalı
gömrük şöbəsi də ən yaxın zamanda
işə başlayacaqdır.

Vapor vürudu [gǝmi gǝlişi]
Təşrini-saninin [noyabrın] 30-unda

Lənkərandan “Feniks” nam [adlı] vapor
Bakıya varid olmuşdur. Vaporda 750
nəfərədək sərnişin gəlmişdir. Bunlar-
dan əlavə vaporda 3 nəfər saldatın da
meyiti gətirilmişdir.

Posta və Teleqraf məktəbi açılır
Hökumət Şurasında Posta və Tele-

qraf naziri Ağa Aşurov həzrətləri[nin]
məruzəsindən sonra Posta və Teleqraf
məktəbinin Azərbaycan türkləri üçün
son dərəcədə əhəmiyyəti haiz oldu-
ğunu [ǝhǝmiyyǝt daşıdığını] nəzərə ala-
raq, Şura bu məktəb layihəsini qəbul
etmişdir. Bu günlərdə bu məktəbdə
dərslərə şüru ediləcəkdir [başlana-
caqdır]. 

Yaz[ıl]maq üçün ərizə vermək
lazımdır. 

Ərzaq Nəzarəti [Ərzaq Nazirliyi]
- Hökumət İşləri İdarəsinin müdiri,

idarə məmurlarının bazar qiymətinə
çörək ala bilmədiklərini və qulluğu
buraxıb növbədən çörək alammaya-
caqlarını nəzərə alıb Ərzaq nazirindən
xahiş edir ki, qərar qoyulmuş qiymət
üzrə həman məmurların hərəsinə
gündə iki girvənkə çörək verilməsinə
icazə versin. 

- Qommel şərakəti [şirkəti] Tiflisdən
Gəncə-Yelenendorf koloniyasına bir
vaqon qənd aparması xüsusunda
Azərbaycan Ərzaq Nəzarətindən
icazənamə istəyir. 

- Nobel qardaşları şərakətinin fəhlə
və məmurlarının “Birlik” namında ca-
maat dükanları ittifaqı cəmiyyətinə
Quba nahiyəsindən üç vaqon buğda
və iki vaqon da un gətirməsi xü-
susunda Ərzaq Nəzarəti icazə verdi. 

- Ərzaq Nəzarətində alınan məlu-
mata görə, bəzi naməlum şəxslər
Biləcəri ətrafında və şəhər yolunda
şəhərə ərzaq gətirən arabaçılardan
pul alıb buraxırlar. Bu işi kəşf etmək
üçün Nəzarət lazımı binagüzarlıq etdi
[addımlar atdı]. 

- Bakıya buğda, un və qeyri ərzaq
gətirilməsi barəsində Ərzaq Nəzarə-
tindən cəmiyyətlərə və qeyri şəxslərə
gündə 50-dən 100-ə qədər icazənamə
verilir. Hər icazənamədə 15 putdan bir
vaqonadək ərzaq gətirilməsi icazə
edilir. 

- Xudat istasyonundan Bakıya
Ərzaq Nəzarəti ehtiyacı üçün 480 put
buğda gətirməyə Məhəmmədkərim
Orucova  icazə verildi. 

- Bakıdan Sabunçu istasyonuna 10
vaqon ərzaq aparmaq üçün Kooperat-
siya cəmiyyətinə Ərzaq Nəzarəti icazə
vermişdir. 

- Lənkəran yolu açıq olduğu üçün
oradan ərzaq gətirməyə Ərzaq Nəza-
rəti icazə verir. 

- Hal-hazırda Bakıda 35 min
Avstriya-Macarıstan əsir və naxoşları
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nümayəndələrinə Gəncədən bir va-
qon un, bir vaqon yağ, penir, iki vaqon
da kartof gətirmələri barəsində Ərzaq
Nəzarətində icazə verilir. 

- Ərzaq Nəzarəti, Ticarət və Sənaye
Nəzarətində[n] Gəncə camaatı üçün
300 top bez göndərilməsini xahiş edir. 

- Şəhər bələdiyyə müəssisələrinin
xahişinə görə, həman müəssisələr
ehtiyacı üçün olaraq Ərzaq Nəzarəti
Tağıyev fabrikasında nə qədər bez
olduğunu və o barədə xəbər verməyi
Ticarət və Sənaye Nəzarətindən xahiş
edir. 

- Bakı şəhər Ərzaq idarəsinin an-
barları Ərzaq Nəzarəti ixtiyarına keç-
məsi və o anbarları təhvil verməsi
barəsində Nəzarət, şəhər Bələdiyyə
rəisinə  yazmışdır.

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    25-1

Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     52-1

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       12-1

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Doktor F. S. Şteyn
Naxoşları qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan

12-yǝdǝk, axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. 
Mariinski vǝ Tarqovı caddǝlǝrin kün-

cündǝ Əşrǝfovun evi, “Jorj” ǝksxanası.
Telefon nömrǝ 54-44. 

232        

Diş tǝbibǝsi 
Altmanın diş müalicǝxanası

Naxoşları qǝbul edir saat 8-dǝn 1-ǝ
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kimi, 4-dǝn 7-yǝ kimi, qadınları 1-dǝn 3-ǝ
kimi. Dişlǝrǝ müalicǝ edir, doldurur, ağrısız
çıxarır vǝ qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. Hǝrbilǝrǝ, mǝktǝblilǝrǝ vǝ
çocuqlara külli faiz edilir. 

Ünvan: Şamaxinski caddǝdǝ ev nömrǝ
20. Aptek qarşısında. Telefon 18-73. 

245

Müdir və baş mühərrir: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Samoapredeleniye
sǝh. 4. “«Samoaperedeleniye» formu-

lu Rusiya firqələrindən «sosial-demokra-
tiya»  tərəfindən...”: «sosial-demokratiya»
deyǝrkǝn, Rusiya Sosial-Demokrat Fǝhlǝ
Partiyası nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 5. “...Sentrodomun «dövlət dili»
haqqında Gürcü Şurasına yazdığı məktub-
da...”: Bakıdakı Gürcü Milli Şurası, Türk Or-
dusunun Bakıya daxil olması ǝsnasında
güya şǝhǝrin gürcü ǝhalisinǝ vurduğu
ziyan haqqında Mǝrkǝzi Ev Komitǝsinǝ
(Sentrodoma) gürcü dilindǝ bir sıra müra-
ciǝtlǝr ünvanlamış, Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi
isǝ bu müraciǝtlǝrin “dövlǝt dilindǝ – yǝni
rus dilindǝ” (!) yazılmasını tǝlǝb etmişdi.

“...nə olduğu anlaşılmayan Ufaya bağ-
lamaqdır...”: Ufa Hökumǝti nǝzǝrdǝ tutul-
muşdur.

sǝh. 6. “...məhkəmeyi-kübra...”: Bütün
mübahisǝlǝri qǝti surǝtdǝ hǝll edǝn “ǝn
böyük mǝhkǝmǝ”. İslami ǝdǝbiyyatda
“mǝhkǝmeyi-kübra” deyilǝndǝ ǝsasǝn,
insnaların bu dünyadakı ǝmǝllǝrinǝ görǝ
mükafat yaxud cǝza alacaqları axirǝt mǝh-
kǝmǝsi nǝzǝrdǝ tutulur. Burada, Dünya
müharibǝsindǝn sonra tǝşkil olunması
planlaşdırılan, dövlǝtlǝr, millǝtlǝr vǝ xalq-
lar arasındakı bütün mübahisǝlǝri yekun-
laşdıracağına inanılan Sülh Konfransı nǝ-
zǝrdǝ tutulmuşdur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri 

sǝh. 9. “İngiltərə kralı Corc...”: qǝzetdǝ
“Georq” kimi getmişdir.

“…prins Albert…”: 1936-cı ildǝ VIII
Eduard adıyla Böyük Britaniya kralı olan,
V Corcun vǝliǝhd şahzadǝsi Eduard Albert
Kristian nǝzǝrdǝ tutulur.

20
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sǝh. 10. “…Bolqariya kralı Boris…”:
1918-1943-cü illǝrdǝ Bolqarıstan çarı olan
III Boris nǝzǝrdǝ tutulur.

“…taxtı-səltənətindən əl çəkmək şərai-
tini həqarət ədd etdiyindən...”: qǝzetdǝ
“hǝqarǝt” yerinǝ “hǝqarǝtlǝri” getmişdir.

Teleqraf xǝbǝrlǝri: Türküstanda
sǝh. 10. “…Türküstan Mərkəzi İcraiyyə

Komitəsi sədri Solkinə...”: qǝzetdǝ “Sol-
kin” yerinǝ “Silkin” getmişdir.

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Nazaryanın hǝdiyyǝsi

sǝh. 12. “Erməni «Taraz» qəzetəsi
müdür və mühərriri...”: ermǝni mǝtbǝǝçi
vǝ publisisti Tiqran Nazaryan nǝzǝrdǝ tu-
tulur.

Krımda
sǝh. 12. “T. L.”: “Tiflisski listok” qǝzeti

nǝzǝrdǝ tutulur. 

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Ev Sahiblǝri İttifaqında 

sǝh. 15. “Müvǝqqǝti Hökumǝt”: Rusi-
yada 2 mart - 25 oktyabr (yeni tǝqvimlǝ
15 mart - 7 noyabr) 1917-ci il tarixlǝrindǝ
iş başında olan hökumǝt nǝzǝrdǝ tutulur.

Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 16. “…naməlum bir sartın meyiti

tapılmışdır...”: Sartlar, Orta Asiyada yaşa-
yan bir ǝhali qrupudur. Sart termininin
mǝnası müxtǝlif mǝnbǝlǝrdǝ bir-birindǝn
fǝrqli şǝkillǝrdǝ izah edilmişdir. Bǝzi mǝn-
bǝlǝr sartları farsdilli, bǝzilǝri isǝ türkdilli
xalq olaraq tǝqdim edir. Mǝnbǝlǝrdǝn bir
qisminǝ görǝ isǝ “sart” sözü etnik bir
mǝnsubiyyǝti deyil, xüsusi bir tǝbǝqǝni
ifadǝ edir.

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Azǝrbaycan Gömrük İdarǝsindǝ 

sǝh. 18. “Mağalı gömrük şöbǝsi…”:
güman ki, Zaqatalanın Muğanlı kǝndi
nǝzǝrdǝ tutulur.

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Ərzaq Nǝzarǝti 

sǝh. 19. “…şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ rǝisinǝ…”:
o tarixdǝ Bakının Bǝlǝdiyyǝ rǝisi Pyotr
İlyuşkin idi.
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ELAN
Bununla “Azərbaycan” qəzetəsi ida-

rəsi elan edir ki, həmin qəzetənin inti-
şara [nǝşrǝ] başladığı günədək Qafqaz-
da türk və rus lisanlarında nəşr edilmiş
qəzetə, jurnal, əkslər [fotoşǝkillǝr], tari-
xi məlumat və Azərbaycan həyat və
mədəniyyətində əhəmiyyəti olan asarı
[əsərləri] idarəyə təqdim edənlərə gö-
zəl mükafat veriləcəkdir. Arzu edənlər
Vorontsovski caddədə 4 nömrǝli evdə
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə saat
10-dan 2-yə kimi müraciət etməli-
dirlər. Telefon nömrə 39-60.

b/8     5-3

BAKI, 2 KANUNİ-ƏVVƏL
[DEKABR]

İki gün əvvəl yazdığımız baş məqa-
lədə Mütəffiqlərin şəhərimizə vüru-
dundan [gǝlişindǝn] istifadə edərək
paytaxtımızı istila edən həriflərin fəa-
liyyəti mövzuyi-bǝhs olmuşdu. Bunla-
rın içindən ən ciddi fəaliyyət göstərən
və hər bir vasitədən çəkinməyən

ələlxüsus [xüsusilə] bir dəstə vardır ki,
əzaları [üzvləri] adlarını “ictimaiyyuni-
inqilabiyyun” (sosial-revolyusioner)
qoymaqla özlərini füqərayi-kasibə
[proletariat] və demokratiya [xalq]
mənafeyi “müdafiəçisi”, “qəhrəmanı”,
“patriotu” [adını] daşımağa layiq və
haqlı bilirlər. Hər bir an “demokra-
tiya”dan dəm vuran bu həriflərin si-
ması bizə çox gözəlcə tanışdır. Bunlar
Mart hadisatından [hadisǝlǝrindǝn]
sonra bolşeviklərin o yan bu yanına
keçib də özlərini “Sovet hökumətinin”
ən sadiq qulu və ona ixlasi-qəlblə
[ürǝkdǝn] xidmət edən həriflər de-
yilmidir? 

Adlarını “sosialist” qoyub da bir o
qədər əbəs yerə tökülən qana qarşı
heç bir etirazda belə bulunmayan
həriflər bunlar deyilmiydi?

Bunların yaxın yoldaşları və həm-
daşları olan “menşeviklər” heç ol-
mazsa “Bu, qrajdanski müharibə ol-
mayıb, bəlkə milli qırğın idi” deməklə
bir qədər öz sosialistlik vəzifələrini ifa
etdilər və buna görə də vasiteyi-
nəşriyyatları [nǝşriyyat vasitǝlǝri] olan

23

Bazar ertǝsi, 2 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 54

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 27 sǝfǝrülmüzǝffǝr sǝnǝ 1337. 2 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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“Naş qolos” bolşeviklər və daşnaklar
tərəfindən qapandı. Lakin, Bakı “So-
sial-Revolyusioner” firqəsinin başında
duran həmin bu həriflər bunu da eti-
raf etməyib, “bolşeviklərə” iltica et-
məklə [qoşulmaqla] öz vasiteyi-nəş-
riyyatlarını davam etdirib və özlərinə
“yağlı” yerlər və mənsəblər qazan-
dılar. 

Hələ burası azdır. Həmin bu hərif-
lərin “mötəbər” iş başçıları cümlə-
sindən olan Nacarovlar, Əmirov və
Lalayanların  Şamaxı müsəlmanlarına
eylədikləri təzǝllümünü [zülmünü]
bəraətə vermək qəsdi ilə həmin bu
“Znamya truda”da, – ki indi həqiqət
“Russkoye znamya” rəngini almışdır –
məqalə nəşr edib, viran edilən biçarə
Şamaxı müsəlmanlarının Osmanlıya
olan meylindən dəm vururdu və min
cürə yalan və böhtan ilə halı təsvir
edib, hətta Bakının küçələrində er-
məni dığalarının virdi-zəbanı [dillərinin
əzbəri] olan “bir-iki, Qafqaz bizimki”
küçə hücumunu Şamaxı müsəlman-
larının “milli marşı” istinadını verirdi... 

“Bolşeviklərin” dost və mühibbi
[mǝhǝbbǝt bǝslǝdiyi şǝxs] olan bu dəstə,
Biçeraxov Bakıya gəldikdən sonra
daşnakların onun tərəfinə keçməsini
görən kimi, simalarını dəyişib “rus pat-
riotu” oldular və ingilislər tərəfinə
meyl göstərdilər. Bakıdan ağızları yan-
dıqdan sonra, Bakı demokratiyasının
bütün əmlakını paraxodlara doldurub
Petrovska getdilər və orada bu üç cift
[cüt], bir tək adam “Qafqaz və Ma-
vərayi-bəhri-Xəzər” namında bir “hö-

kumət” yaptılar. Şayani-diqqət [diqqǝ-
tǝlayiq] bir cümlə: Bütün Qafqaz və
Mavərayi-bəhri-Xəzər islamları ilə
əlaqədar olacaq həmin bu “hökumət”
heyətinə heç olmazsa görkəm üçün
bir nəfər belə müsəlman buraxmadı!
Hakimiyyət əsəbiyyəti [ehtirası] o də-
rəcədə bu həriflərin dimağlarına [be-
yinlǝrinǝ, şüurlarına] girmiş idi.

Qafqaz və Mavərayi-bəhri-Xəzər
Hökuməti, türk və ləzgilərin hücumu
sayəsində Petrovskdan dəxi qaçıb özü-
nə paraxodlardan siva [savayı, başqa]
bir paytaxt tapa bilmədi. Sonra da
Ənzəliyə pənah aparıb, indi Müttə-
fiqlərin vürudu [gəlişi] sayəsində yenə
Bakıya “təşrif” gətirmişlərdir. Burada
indi bolşevik deyil, rus millətçilərinə
və dargöz şovinistlərinə istinadən
[söykǝnǝrǝk] işə şüru etmişlər [başla-
mışlar]. Nəşrini davam etdirdikləri qə-
zetənin birinci sütunlarından məmlə-
kətimizdə fitnə və fəsad törətmələri
aşkar olunur. Hər gün qəzetələrində
dürlü-dürlü həzəyanlar [hədyanlar] ya-
zıb, hökumətimizi və məmləkətimizi
fəna nəzərə verməkdə böyük bir qabi-
liyyət və ciddiyyət göstərməkdədir.
Tənqid deyil, – buna kimsənin sözü
olmaz – lakin açıq-açığa təşviqat və
təhrikatda (provokasiya) bulunub, rus-
larla Azərbaycan türkləri arasında zid-
diyyət və müxalifət törətməyə çalışır-
lar. Bunların bu cinayətlərinə mǝǝttə-
əssüf [təəssüflər olsun ki], indiyə kimi
müəyyən bir müqavimət göstərilməyir.

Təəccüb şey burasıdır ki, “Kaspi”
qəzetəsində adi bir balaca felyeton
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şəklində yazılan bir cümləyə bunlar
“demokratlar müşavirəsində” (ki, ək-
səri özlərindən ibarətdir) ciddi bir eti-
raz qərarı verdirdilər. Lakin, özləri ba-
laca felyeton deyil, bəlkə hər məqalə-
lərində provokasiya ilə məşğul olurlar. 

Buna qarşı etiraz edici bir adam
tapılmayırmı əcəba? Bununla biz “Kas-
pi”nin felyetonçusunu təhti-müdafiə-
yə [müdafǝ altına] almaq istəməyiriz.
Lakin bunu demək istərik ki, həmin
“demokratlar müşavirəsində” iştirak
edən zəvati-kiramdan [möhtərəm şəxs-
lərdən] bir nəfəri belə tapılmadı ki,
həmin mülahizəni Bakı “Sosial-Re-
volyusioner” firqəsi vasiteyi-nəşriyyatı
olan “Znamya truda” qəzetəsi xü-
susunda dəxi ədalət nöqteyi-nəzə-
rincə yerli tapa [münasib görǝ]? 

Həmin qəzetənin yazdığı başdan
ayağa hamısı provokasiyadan ibarət
deyilmidir?

HÜQUQİ-MİLLİYYƏMİZDƏN
DÖNƏRMİYİZ?

Bütün Avropanı və Asiyanı məskun
edən millətlər sırasında biz Azəri
türkləri də xüsusi bir yer tuturuz. Biz
də başqaları kimi xüsusi ənənata
[ənənələrə], xüsusi mədəniyyətə ma-
likiz. Bugünkü istiqlaliyyət tələbindəki
millətlərdən ən geniş hüquqa malik
olmaq istəyən lehlər [polyaklar] isə, biz
onlardan da belə geri durmayırız.
Bizim lehlər tarixindən də parlaq tari-
ximiz və ənənatımız var. Bizim hüqu-

qi-milliyyəmizi heç kəs danammaz,
əleyhimizə söz söyləyəmməz. 

Biz başqaları kimi cahangirlik yap-
maq, başqalarını qul etmək xəyalında
olmadığımız kimi, başqalarına da qul
olmaq istəməyiriz. Biz hüquqi-mil-
liyyəmizin özümüzə qaytarılması[nı],
müqəddəratımızın öz əlimizə verilmə-
sini istəyiriz. Təbii ki, əql və vicdan
sahibləri bizə yox deməyəcək. 

Qoy, qaragüruhçuluq yapanlar, ca-
hangirlik amalı bəsləyənlər üzərimizə
dəhşət meydanı oxusunlar. Qoy, bizi
silah qəzəbi ilə, bazu zoru ilə qorxut-
sunlar. “Xox” deyə  bizə buynuz gös-
tərsinlər. 

Biz kirdkarımızı [tanrımızı] itirməyə-
cəyiz. “Millət əza [ǝziyyǝt, cǝfa] çəkər-
sə, puç olmaz” müfadınca [mǝnasına
uyğun olaraq], biz də əza çəkməyə hazır
və amadəyik. Nə olursa olsun, hüquqi-
milliyyəmizi hər dəqiqədə, hər sani-
yədə belə nə kimi vəsait lazım gələ-
cəksə, o vəsaitlə müdafiə etməyə ha-
zırız!

Heç bir çamurlu çizməni [çəkməni],
müqəddəs saydığımız hüquqi-miliyyə-
miz üzərinə saldırmarıq, millətimizin
müqəddəratını heç bir qaragüruha
tapşırmarıq. Mədəni isək, vəhşi isək,
bizim üçün təfavüt eyləməz, fəqət,
millətik! Millətə məxsus hüquq istə-
yiriz. Mütəəssib [tǝǝssübkeş, mühafi-
zǝkar] deyəcəklər desinlər, fanatik de-
yəcəklər desinlər. Bizim üçün təfavütü
yoxdur. 

Mütəəssib olmayanları da, fanatik
olmayanları da görmüşdük, görürüz,
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yenə də həmən “abid” [özünü ibadǝtǝ
hǝsr edǝn şǝxs] libasında görəcəyiz.

Müsavat, ədalət bağıranların “mü-
savat, ədalətini” milyon dəfələr gör-
müşük. 

Mart hadisatından sonrakı “füqə-
rayi-kasibəçiləri” [proletarçıları], daha
sonra “xalq və kəndçilər tərəfdarla-
rını” da gördük. “Xalq”, “rəncbər”
bağıran daşnakların xalqı fəqət [yalnız-
ca, sadǝcǝ] daşnaklar, “kəndçilər” ba-
ğıran “inqilabiyyunların” [inqilabçıların]
kəndçiləri fəqət [yalnızca, sadǝcǝ] bir
ovuc qaragüruh olmuşdu. Bu gün
Azərbaycanda iki milyondan ziyadə
islam, 700 minə qərib [yaxın] də başqa
millətlər var. “Kəndçilər tərəfdarları”
isə məsələni əksinə həll etmişdilər:
müsəlmanı yox, başqalarını vücud he-
sab etmişdilər.  

İşbu günlərdə Bakıda iniqad etmiş
[baş tutmuş] demokratlar müşavirə-
sində yenə “kəndçilər” namından
[adından] “kəndçilər qəyyumları” hö-
kumət təşkili barəsində müzakiratda
bulunmuşlardır. 

Bunlar müsəlmanları, türkləri Azər-
baycana dəvət etməkdə müttəhim tu-
turlar. Qəribə deyilmi? Bunların əqidə-
sincə biz müqəddəratımızı dünənki
beynəlmiləlçi, hərgünkü demokrat,
yarınki intiqamçılara verməliymişik!
İşbu yeni demokratlar, türkləri çağı-
ranlar əleyhinə qalxışanlar, Mart hadi-
satı, Şamaxı qırğını, Quba qırğını, İrə-
van vəhşilikləri baş verəndə nerədə
idilər əcəba?

Biz, deməli, müqəddəratımızı qə-

zaya verərək, “Haydı, gəl, döy, qonşu,
demokratlar böylə istəyirlər” deyə
arxamızı həriflərə çevirməli imişik!
Bağışla, kənardan gəlmə demokrat,
sən özünü millət üçün saxlayıb
hökumət dilədiyin kimi, millət də
özünü özü üçün saxlamalı idi. 

Biz sizi də tanıdıq, başqalarını da
tanıdıq və tanırız. 

Nə yapacaqsanız yapınız, nə ya-
pacaqlarsa yapsınlar, biz hüquqi-mil-
liyyəmizdən dönməyəcəyiz. Öz mü-
qəddəratımızı özümüz həll etməyə
qadiriz, qəyyuma ehtiyacımız yoxdur!

Ayn. Ayn. 

MƏHSULUMUZ NƏ OLDU?!

“Artıq bitir şu səhnəni, ey müftəris dəha, 
Endir şu qanlı pərdəni, ey rəhnümayi-şər, 
Endir də bir qədər nəfəs alsın bəni-bəşər!”

H. Cavid

Artıq bitir... Bəşəriyyətin vücuduna
sarılıb onu boğan, çignəyən [ǝzǝn]
mühib [qorxunc] əjdəha, dəhşətli divi-
hərb [müharibə divi] zavallı qurbanını
buraxmaq, azad etmək istəyir. Tarixi-
bəşər beş sənəlik bir kabusdan sonra,
bir tənəffüs almaq istəyir. Cahan mü-
haribəsi son günlərini şəhadət edir
[görür; yaşayır]. Fəqət bu qorxunc hayi-
lənin [faciənin] son pərdəsi enərkən,
onun beş sǝnǝlik tərcümeyi-halını bir
dəfə gözdən keçirib, tarixdə buraxdığı
qanlı izləri bir kərə də seyr etməlidir. 
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Beş sənə bundan əqdəm [ǝvvǝl],
yəni Hərbi-ümuminin bidayəti [başlan-
ğıcı] əsnasında düvəli-müəzzəmə [bö-
yük dövlətlər] deyilən bir qaç məm-
ləkətin bütün dünyaya hakimiyyətini,
hüquqi-beynəlmiləlin bu məmləkətlə-
ri təhti-mühafizəsinə [mühafizǝsi altına]
götürüb ufaq millətləri məhrum bu-
raxdığını, müstəmələkat siyasətləri,
bilməm nələr, bəşəriyyəti, ağacı qurd
içərisindən yediyi kimi tədricən çeynə-
yir və militarizmin gün-gündən kəsbi-
qüvvət etməsinə [güclənməsinə] səbə-
biyyət verirdi. Həyati-ictimaiyyə zahi-
rən rahat keçir sanılırdısa da, həqi-
qətdə qayət böyük ədalətsizliklər,
hakimiyyət, məhkumiyyət törəyirdi.
Ədalətsizlik, qanunsuzluq gün-gündən
artırdısa da, zahirən tarixin layǝtǝ-
zəlzəl [sarsılmaz, möhkəm] qanunları
ilə, müstəqim [düzgün] bir yol ilə get-
diyi görünürdü. 

Nəhayət, bu yalançı asudəliyə, bu
saxta intizam aləminə xitam verildi.
Hərbi-ümumi cəhənnəmnümun [cə-
hənnəmi andıran] ağzını açaraq: “Bütün
ədalətsizlikləri udacağam” dedi. Fə-
qət, bunun üçün bəşəriyyətin yarısını,
sağlam, gənc bir nəsli də udub, dünya
üzündən silmək iqtiza edirdi [lazım
gǝlirdi]. İştə, gördük, millətlər sağlam,
gənc üzvlərini alay-alay, firqə-firqə,
ordu-ordu meydani-hərbə göndərə-
rək fəda etdi. Bütün fabrikalar təxrib
edici toplar, mərmilər, silahlar, qurşun-
lar, təhtəlbəhrlər [sualtı gǝmilǝr], daha
nələr-nələr yapdılar. İnsanlar qudur-
muş qaplan kimi kəndi həmcinslərini

hissiz, anlaqsız çeynədilər. Bir çox
məsum qanlar axdı, bir çox məbədlər
uçdu. Bir çox şəhərlər, bəldələr yer
üzündən silindi. Çox tarlalara dənə,
buğday əvəzinə qurşunlar və insan
kəmikləri əkildi. Xülasə, yerdə, hava-
da, hətta suyun altında belə yalnız
“Məhv olsun həyat!” şüarı hökmfər-
ma [hakim] oldu. Mədəniyyət durdu,
kin, intiqam onun yerini tutdu. 

Nəhayət, iştə, pərdə enir. Artıq
hamı bıqdı [bezdi] da afaqımızda
[üfüqlərimizdə] sülhcu [sülhə tərəfdar]
axıntılar, sülhpərvər fikirlər duyul-
mağa başladı. “Qələbə”, “intiqam”
eşidilən ağızlardan indi “sülhi-ümumi”,
“əbədi sülh” nidaları eşidiriz. Fəqət,
bu dəfəki sülh, hərbdən qabaqkı saxta
intizam kimi olmasa gərək. Əgər, yenə
əski siyasətlər ortaya çıxarsa, yenə
əski müstəmləkat həvəsləri meydana
gələrsə, yenə bir millət riyakar bey-
nəlmiləl hüququn mühafizəsi ilə bal-
aca millətləri çignəməyə [tapdalamağa]
qalxışarsa, nəuzübillah [Allah göstərmə-
sin], yenə əski səhnələr təkərrür edər-
sə [təkrarlanarsa], əcəba bu qədər
nahaq qanlar nə üçün tökülürmüş?
On milyonlarla verilən insan qurban-
larını təqdiri-qəza [tale] rədd edərmi?
Haşa [ola bilmǝz; Allah göstǝrmǝsin]! 

Tarix[in] yeni bir yola düşdüyü,
Hərbi-ümumi əski yol ilə yeni şahrah
[geniş yol, prospekt] arasında “sərt bir
döngə”, bir zaviyə [bucaq; tin] olduğu
mühəqqəqdir [şübhǝsizdir]. 

Ümid edəlim ki, bu yeni yol bəşə-
riyyəti əbədi səadətə, sərbəstliyə

27



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

28

doğru aparar. İnanalım ki, İttifaqi-Mi-
ləlin [Millətlər İttifaqının] yaradacağı qa-
nunlar, Avropanın yalançı hüquqi-
beynəddüvəlinə [dövlətlər arası hüqu-
quna] bənzəməyib, onu riayət etməyə
qəvi-aciz [güclü-zǝif] hamı məcbur ola-
caqdır. Bu nöqteyi-nəzərdən baxılarsa,
Hərbi-ümuminin bütün vǝhşǝt vǝ
dəhşətinə rəğmən bəxş etdiyi mənafe
[mǝnfǝǝtlǝr] də inkar olunmaz. Fəqət,
bu mənfəət və müvəffəqiyyətlərin nə
ağır qiymətlərə mal olduğunu [başa
gəldiyini] hər millət kəndi dərəcəsində
hiss etdi. Ona görə müvəffəqiyyətlə-
rinin də əbədi olmasına çalışıb, sülhi-
ümumuni əbədi etməyə səy edəcək-
dir.

Əli Yusif

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
(“Royter” acentəliyindən)

- Aqramda [Zaqrebdǝ] cəm olan
bütün xorvat firqələri ictimai bir
intibahnamə [bǝyannamǝ] nəşr edib,
Avstriya-Venqriyanın bütün cənubi
slav əyalətlərinin Serbiya və Qara-
dağla birləşməyini elan etmişdir. 

- Kiyev mətbuatının verdiyi xəbərə
görə, Müttəfiq dövlətlərin elan et-
dikləri məlumatında Müttəfiqlər, Get-
man başda olmaq üzrə, hal-hazırda
davam etməkdə olan Ukrayna Höku-
mətini etiraf etmək [tanımaq] niyyə-
tindədirlər. Bu ümidlə ki, Müttəfiq
dövlət əsgərləri varid olana qədər
şəhərlərdə və kəndlərdə asayiş sax-

laya bilsinlər. Müttəfiqlərin məqsəd-
lərinə mümaniət [maneçilik] göstərici
hər cür iğtişaş və davam etməkdə olan
hökumət əleyhinə vüqu bulacaq çıxış-
lar, şiddətli bir surətdə bərtərəf edilə-
cəkdir [aradan qaldırılacaqdır]. 

- Ukraynadakı sabiq “Rada” üzvləri
və qeyrilərinin bolşeviklərlə əlaqədar
olmaları ilə Ukrayna siyasətində tə-
bəddülat [dəyişiklik] əmələ gəldiyinə
görə, iğtişaş başlanmışdır. Ukrayna
getmanı Skoropadski qaçmışsa da,
Poltavaya yaxın dəmiryol mövqiflə-
rinin birində tutulmuşdur. 

- Qerbelin kabinəsi həbs edilmişdir.
Siyasət təbədüllatına bais olanlar tərə-
findən əhaliyə dəvətnamə nəşr edil-
mişdir. 

QƏZETƏLƏRDƏN

Rusiyada bu da bir hökumət
“P. K.”  qəzetəsinə təşrini-saninin

[noyabrın] 15-də Yekaterinodardan
xəbər verirlər ki, bu günlərdə vaqe
olan Xüsusi Şura iclasında Könüllü
ordu nəzdində olan təzə bir Ümum-
rusiya Hökuməti təşkil edilməsi qərara
alınmışdır. Vəzarət [nazirliklǝr] bu qərar
üzrə təqsim edilmişdir [bölünmüşdür]:
Baş vəzir – [A. M.] Draqomirov, Hər-
biyyə vəziri – general [A. S.] Lukomski,
Hərbiyyə vəziri müavini – general [A.
S.] Makarenko, Xariciyyə vəziri – [S. D.]
Sazonov, Xariciyyə vəziri müavini – [A.
A.] Neratov, Daxiliyyə vəziri – [N. İ.]
Astrov, Ticarət və Sənaət vəziri və Şura
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sədri müavini – [V. A.] Stepanov,
Ticarət və Sənaət vəziri müavini –
Lebedev, Dəmiryol vəziri  – mühəndis
[E. P.] Şuberski. Bu surətlə nazirlərin
həpsi sağ firqəyə mənsubdur. Qalan
portfellər də bu günlərdə məşhur ca-
maat xadimləri arasında təqsim edi-
ləcəkdir. Ukrayna Teleqraf Acentəsinin
Yekaterinodar müxbirinin verdiyi mə-
lumata görə, bu Xüsusi Şura Məclisi-
Müəssisan üzvlərinin Cənub-Şərq
Komitǝsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Odessada Müttəfiqlər
Təşrini-saninin [noyabrın] 17-sində

9 parə vapordan mürəkkəb Müttə-
fiqlər donanması Odessaya varid ol-
muşdur [gǝlmişdir]. Müttəfiqləri tən-
tənəli surətdə pişvaz etmişlər [qar-
şılamışlar]. 

Bessarabiya-Romaniya təriqi [yolu]
ilə gəlmiş Müttəfiqlər qoşunları tərə-
findən bütün hərbi qışlalar [kazar-
malar] tutulmuşdur. Hər gün yeni
qoşunlar gəlməkdədir. Müttəfiqlər bir
müraciətnamə nəşr edib, əhalini ni-
zam və asayişi saxlamağa dəvət ilə
bolşeviklərlə mübarizə etməyə və
Rusiyanı təcdid [bǝrpa] etmək qəsdi ilə
gəldiklərini təbliğ və təbşir etmişlərdir
[bildirmişlǝr].

Sibiryada Müttəfiqlər 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qə-

zetəsi  təşrini-əvvəlin [noyabrın] 15-
ində Müttəfiqlərin Şərqi Sibiryadakı
əməliyyatı haqqında böylə məlumat
vermişdir: 

Londondakı Yaponiya səfarətinin
[səfirliyinin] verdiyi xəbərdən görünür
ki, eylülün (sentyabr) 22-sində Yapo-
niya süvariləri düşməni sındırdıqdan
sonra Amur dəmir yolunda Ruxlovo
mövqifində [stansiyasında] birləşmiş-
lərdir. Hal-hazırda Sibirya, Amur və
Şərqi Çin dəmiryolları Müttəfiqlərin
əlindədir. Bu dəmiryolların Müttəfiq-
lər əlinə keçməsinə yapon əsgərlərinin
fövqəladə fəaliyyəti bais olmuşdur.
Xabarovskda beş yüz şura [sovet] əs-
gəri varmış. Milaqreşeçensk şəhəri
çoxdan təxliyə edilmiş imiş. Zabaykal-
da və İrkutskda şura əsgərləri Müttə-
fiqlərə inadlı müqavimət göstərmiş-
lərdir. İngilis müxbirlərinin verdiyi xə-
bərlərə inanılarsa, İrkutsk yaxınlığında
olan müharibədə səkkiz min şura
əsgəri tələf olmuşdur. İrkutsk şəhəri
xarabazara döndərilmişdir. Zabaykal
tunellərinin hamısını dağıtmaq müm-
kün olmamışdır. Yenə də hərgah ingilis
müxabirlərinin xəbərinə inanılarsa,
Vladivostokdan qərbi Sibiryaya qədər
dəmiryol hərəkatı başlanmışdır. Şura
əsgərlərinin bir hissəsi Amur dəmiryo-
lunun şimalına çəkilib, digər hissəsi
Çin torpağına keçməli imiş. Pekindən
verilən xəbərlərə görə, Çin sərhəd
məmurları geri çəkilməkdə olan şura
əsgərlərini görmüşlərdir. Müttəfiqlər
arasında olan digər növbəti məsələ
rus ordusu təşkilindən ibarətdir.

Ukrayna iğtişaşı 
Təzə hökumət başında məşhur Uk-

rayna camaat xadimlərindən [S. V.]
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Petlyura dayanmışdır. Petlyura, [V. K.]
Vinniçenko və [P. A.] Xristyukdan iba-
rət bir Direktoriya  təşkil edilmişdir.
Ukrayna iğtişaşına, getman Skoropad-
ski tərəfindən Ukraynanın Rusiya
Cümhuriyyət[i] hissəsi elan edilməsi
bais olmuşdur. Üsyançıların qüvvəsi
16 min nəfərdən ibarətdir. Alman
əsgərlərinin vəkillər şurası özünü
bitərəf elan etmişdir. 

Üsyançılar təşrini-saninin [noyabrın]
3-ündə Fastovu işğal etmişlərdir. Onlar
dəmiryol qatarlarını təftiş edib, üsyan-
çılara qoşulmayan Könüllü ordu zabit-
lərini həbs etməkdədirlər. Yekateri-
noslavda hökumət dəmiryol fəhlələri
əlinə keçmişdir. Yekaterinodar qəzetə-
lərinin məlumatına görə, Ukrayna get-
manı Skoropadski və ümum nazirlər
qaçmışlar. Qəzetələrin rəyincə, Ukray-
na Direktoriyası bolşeviklərlə əlaqə-
dardır. 

“T. L.”  qəzetəsi yazır ki, Pyatiqorsk
ilə Hessentukidə [Yessentukidǝ] təşrini-
əvvəlin 14-də 107 nəfər adam edam
edilmişdir. Bunların çoxu zabitlərdir.
Gələnlərin rəvayətinə görə, iki knyaz
Şaxovskoylar,  Lvov,  [S. V.] Ruxlov, ge-
neral [N. V.] Ruzski, [R. D.] Radko-
Dmitriyev, Şerbaçev və Pokrovski  dəxi
qətl edilmişlərdir. Könüllü ordu Kur-
savka mövqifini işğal edib Mədən
Sularına yaxınlaşmaqdadır. Digər tə-
rəfdən də Georgiyevski zəbt etmiş
olan kazaklar, Mədən Sularına tərəf
hərəkət etməkdədirlər. Bolşeviklərin
ricət [dönüş] yolu kəsilmişdir. Pya-
tiqorsk əhvalı böhranlıdır. Şimali

Qafqaziyanın hər tərəfindən qovul-
muş olan bolşevik dəstələri öz həla-
kətlərinin [hǝlaklarının, mǝhv olmala-
rının] yaxınlaşdığını görüb, qarətgər-
liyə başlamışlardır. Stavropol altında
olan axırıncı müharibələrdə 24 minə
qədər bolşevik tələf olmuşdur. Kö-
nüllü ordu da böyük tələfat vermişdir.
Armavir tərəfindən Mədən Sularına
hücum edən qoşun [V. L.] Pokrovski ilə
[A. Q.] Şkuronun komandası altında-
dır. 

SİYASİ MÜSAHİBƏLƏR  

III

Bütün ömrünü əsarətdə keçirib di-
vanxanalar qapısında qorodovoya
“qospodin”, rus qulluqçularına “ma-
dam” demək, eyni zamanda çox yerdə
özünün müsəlmanlığını gizlətmək
məcburiyyətində qaldıqdan sonra
birdən-birə özünü sərbəst, müsaviül-
hüquq [bərabərhüquqlu] vətəndaş,
aydın-aşkara türk və müsəlman gör-
məkdə olan, “Allah sənə şükür, biz də
divanxanada dərdimizi deyə bilərmi-
şik”, “Allah, ədalətinə şükür, biz dəxi
insan hesab olunarmışıq” deyə uşaq
kimi sevinən camaat həyəcandadır.
Xalqın o sevincin[i] və indiki həyəca-
nını anlamaq üçün xalq içinə getməli,
karvansaraylar, aşxanalar, çayxanalar
və ümumiyyətlə ən aşağı sinfə mən-
sub, ən sadə və səmimi bir surətdə
dərdləşdiyi yerləri gəzməlidir. Buranı
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gəzənlər, o camaatın sözlərini eşidən-
lər bilir ki, xalq, azadlığını, istiqlalını,
Azərbaycanını nə qədər sevir, onu nə
qədər əziz tutur. Həm, təbiidir: axır
Azərbaycan həman xalq[ın] fikrində
doğmuş, xalqın səyi, hümməti, qanı,
canı və malı bahasına alınmış bir
neməti-üzmadır [böyük nemətdir] ki,
kəndlilər kotan boynunda, fəhlələr
hisli mədənlərdə, xırda alış-verişçilər
tərəzi dalında bu nemətin fikri ilə
yaşamış  və cahan alovu içində bu əziz,
şirin nemətin səbəbinə rahat olmuş,
işgəncələrdən qurtarmış, “insan he-
sab edilmiş” və “dərdini deyə bilmiş.” 

Xalq bu gün iztirabdadır. Nerə
getsək, kimlə görüşsək, bir sual ilə
qarşılanırsan: “Sən bilərsən. Bircə de
görək, işimiz necə olur? Azərbaycan
əldən getmir?”

Bunlar qorxurlar ki, şayəd birdən
Azərbaycan əldən gedər. Əlbəttə, bir
əsrdən ziyadə rus bürokratlarının
istibdadını, inqilabdan sonra inqilabçı
hökumətlərin  rəftarını, bolşeviklərin
məzalimini [zülmünü], martdan etiba-
rən altı aylıq faciəni və son ayların
gətirdiyi səadəti görmüş olan camaat,
bu gün bu səadət əldən gedər də əski
məzalimdən ya istibdad, ya hərc-mərc
gələr deyə qorxur. 

Camaatı ən artıq düşündürən bir
neçə məsələ vardır: 

Türklər nə üçün getdilər? 
Müttəfiqlər qoşunu nə üçün gəldi? 
İngilislər (Müttəfiqlər) Azərbaycan-

la necə rəftar edəcəklərdir? 
Bu son məsələlərdə qara fikirli

ünsürlər böyük rol oynayırlar. Zira,
avam camaat arasında böylə şayiə
buraxırlar ki, ingilislər Bakını alacaq,
Azərbaycan Hökumətini qovacaq,
Azərbaycanı ya özləri işğal edəcək,
yainki rusa verəcəklər. Hətta, “Sizə
göstərərik, sizin də ağalığınız bitdi” və
sairə kimi sözlərlə xalqı həyəcana
gətirir və hambal döymək, küçədən
keçənə əziyyət etmək, müsəlmana
söymək və sairə ilə sözlərinin doğru
olduğunu isbata belə çalışır və avam
camaatı inandırmaqda bir qədər
müvəffəq belə olurlar. Odur ki, ca-
maat dəxi əziz istiqlaldan, sevgili
Azərbaycandan, hüquqi-milliyyədən
məhrum edilərək, yenə təzədən əsirlik
zǝncirinə vurulacağından qorxur, tit-
rəyir. Buna görədir ki, xalqı maraqlan-
dıran bəzi məsələləri bir qədər ay-
dınlaşdırmaq lazım gəlir.

Türklər nə üçün getdilǝr? 
Rusiya hərc-mərc alovuna bürü-

nüb, Qafqaziya bolşeviklər keyfəma-
yəşası [özbaşınalığı] təhdidi altında
qalan zaman, sair millətlər kimi azəri
türkləri dəxi bunca sevdiyiniz, əziz
tutduğunuz Azərbaycanı müstəqil
elan etdilər. O vaxt Azərbaycan qis-
mən bolşevik dəstələri ǝlində, qismən
də hərc-mərc içində olub, bolşevikləri
qovmaq və məmləkətimizdə asayişi
bərpa etmək üçün öz əlimizdə lazımi
miqdarda qüvvə bulunmadığından,
Türkiyə Hökumətinə müraciətlə kö-
mək istənildi. Təşəkkür edǝriz ki, türk-
lər imdadımıza gəldilər, lazım olan
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köməyi etdilər. İşlərini qurtardılar.
Şimdi də vəzifələrini bitmiş hesab
edərək getdilər. Türklər Qafqaziyanı
almağa gəlməmişdilər və indi onların
getmələri istiqlaliyyətimizin əlimizdən
alınacağına dəlil deyildir. 

İngilislər nə üçün gəldilər?
İngilislər Bakıya türkləri çıxarmaq

üçün gəlməmişlərdir. Məqsəd bu olsa
idi, ayrı vəsilələrə [vasitǝlǝrǝ] təvəssül
olunardı [əl atılardı]. İngilislər bizim
istiqlaliyyətimizi əlimizdən almağa,
Azərbaycan Hökumətini qovmağa gəl-
məmişlərdir. Müttəfiqlər ordusu ko-
mandanı və hazırkı Bakı general-
qubernatoru general Tomson cənab-
ları əvvəl Bakıya gələn günü Azərbay-
can Hökuməti və Bələdiyyə Məclisi
nümayəndələrinin nitqlərinə verdiyi
cavabında və daha sonra nəşr etmiş
olduğu elannamələrdə bəyan etmişlər
ki, Müttəfiqlər qoşunu Azərbaycanın
daxili işlərinə qarışmayacaq və Qaf-
qaziya millətlərinin müqəddəratı haq-
qında sui-niyyətləri yoxdur. Zira bu
məsələ ancaq ümumi sülh konfran-
sında həll ediləcəkdir. Müttəfiqlər
qoşunu yalnız Bakıya deyil, Rusiyanın
bir çox yerlərinə göndərilmişlərdir.
Məqsədləri də sabiq Rusiyadan ayrıl-
mış millətləri əzmək, onların hüququ-
na təcavüz etmək, yaxud Rusiyanı
işğal etmək olmayıb (bu xüsusda bir
çox bəyannamələr vardı), ancaq bol-
şevizmlə mübarizə etmək, Rusiyada
bir ildən bəri hökmfərma olan [hökm
sürǝn] hərc-mərci yatırmaq və sabiq

Rusiyanı təcdid [bərpa] etməkdir. Bu
surətlə Müttəfiq qoşunlarının gəlmə-
ləri Azərbaycanı təhdid etməsin gərək. 

Sabiq Rusiyanın təcdidi [bǝrpası]
dedikdə, şübhəsiz ki, köhnə Rusiyadan
zülm və sitəmdən başqa bir şey
görməmiş olan camaat təşvişə düşür
ki, əski Rusiyanın təcdidi yenə xırda və
elani-istiqlal etmiş millətlərin siyasi
qətli deməkdir. Fəqət, burasını aydın-
laşdırmalıdır ki, sabiq Rusiyanın təc-
didi, Nikolay hökumətinin yenidən iş
başına gələrək millətləri boğması
demək deyildir. Doğrudur, Müttəfiqlər
Rusiyanı təcdid etmək məsələsini
aydın bir şəkildə tənvir [izah] etməyib,
bu təcdidin hangi əsas üzərinə və nə
surətlə icra ediləcəyini bu vaxtadək
xəbər verməmişlərdir. Buna görə də
onların fikrini hələ heç kəs yaxşı
bilməyərək, bu səbəblə də bir çox
siyasi və milli tamahlar cuşa gəlmək-
dədir. Fəqət, burası da şübhəsizdir ki,
Rusiya məsələsinin surəti-həlli [necə
həll olunacağı] ümumiyyətlə övzayi-
siyasiyyənin [siyasi vəziyyətin] tələbi və
beynəlmiləl əhvalın iqtizası [ehtiyacı,
tələbi] xilafına fövqəladə bir surət ala
bilməyəcəkdir. Hal-hazırda bütün siyasi
zǝncirlərin açılması, bütün məhkum-
ların azadı, bütün məzlumların xilası
kimi hürriyyət və ədalət əsasları mey-
dan almaqda ikən, necə ola bilər ki,
Rusiyada bunca maddi və mənəvi
xəsarət qiymətinə, bunca can və mal
bahasına hürriyyət alıb, hüquq və ixti-
yar bayrağı qaldırmış olan məzlum
millətlərin təzədən bayrağı endirilsin,
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qolları yenidən istibdad zǝnciri ilə
bağlansın, vücudi-milliyyə və mədə-
niyyələri təzədən istibdad cəlladları-
nın qılıncına məruz edilsin? Həm də
bunu edən kimlər olsun? 19-uncu
əsrdə hürriyyət müqabilinə “Müqəd-
dəs İttifaq” namı ilə qılınc çəkmiş
Rusiya, Prussiya, Avstriya ittifaqımı? 

Xeyr, o ittifaq indi yoxdur. O hö-
kumətlər indi müzməhil [məhv] ol-
muşlardır. 

Bəs kimlər? Hangi ittifaq, hangi
müttəfiqlər? Amerika, Fransa, İngiltǝ-
rə ittifaqımı? Həmin Amerikamı ki, bi-
rinci dəfə bəşər və vətəndaş hüququ
şüarını meydana atmış və əsrlərdən
bəri ən demokratik üsuli-idarə ilə
şöhrət tapmış? O Amerikamı bu gün
rəisi-cumhuru lisanı ilə bəşəriyyətə
hüquq və ədalət təbşir edir [hüquq vǝ
ǝdalǝt muştuluğu verir], Cəmiyyəti-Əq-
vam [Millǝtlǝr İttifaqı] fikrinin qövldən
feilə [sözdǝn işǝ] keçirilməsinə çalışır? 

Yaxud, tarixi-inqilabın parlaq səhi-
fələrini yazdırmış, hüquq və ədalətin
Avropada intişarına [yayılmasına] səbə-
biyyət vermiş olan fransız millətimi
jandarmalıq rolunu öz öhdəsinə ala-
caqdır? 

Yoxsa, ingilislərmi böylə siyasi cina-
yəti işləməklə tarixə qara səhifələr
yazdıraraq bütün milləti ləkələndirə-
cəklər? Qraf Metternixin rolunu bu
gün Askvitlər, Lloyd Corclarmı ifa
edəcəklərdir? Xırda millət[lər]in hüqu-
qunu bu ingilislərmi pozacaqlar ki,
hələ cəmiyyəti-bəşəriyyə heç nöqtədə
hüquq adı çəkməmişkən 1225 tarixi-

miladidə Böyük Qanuni-Hürriyyət
elan edərək, 700 ildən bəri bu uğurda
getdikcə tərəqqi və təkamül etmişlər-
dir? O ingilislərmi ki, bu gün böyük
müzəffəriyyət içində hüquqi-milliyyə-
ni təntənəli bir surətdə elan edərək,
İngiltərə təhti-təbəiyyətində [hakimiy-
yəti altında] bulunub da bu vaxtadək
muxtariyyəti-idarədən istifadə etmə-
yən millətlərin hüququnu unutma-
yaraq, onlara muxtariyyət verirlər? 

Həman bu dövlətlər, bu millətlərmi
Rusiya istibdadının zǝncirindən qur-
tarmış millətləri bir də yenidən əsa-
rətə salacaqlar? Əlbəttə, xeyr! 

Böylə ola bilməz, bunu heç kəs
etməz, edə bilməz. Böylə bir təşəbbüs
fələyin çərxini geri döndǝrmək, tarixin
cərəyanını saxlamaq kimi olar. 

Zǝnciri-əsarət müstəbid padşahla-
rın hökmranlığı kimi müəbbəd [həmi-
şəlik] qırılmışdır. Nə sabiq müstəbidlər
qayıdarlar, nə zǝnciri-istibdad. 

Ser Askvitin Qlazqoda irad etmiş
[söyləmiş] olduğu şu nitqi dəxi buna
böyük bir dəlildir: 

“Avropada vüqu bulmuş [gerçək-
ləşmiş] olan təbəddülatın [dəyişikliyin]
ən heyrətəngizi [heyrətamizi] mütlə-
qiyyətin izmihlalıdır [məhvidir]. 1914
sənəsində Avropa və Asiyanın qismi-
əzəmini [çox hissəsini] üç imperator
idarə edirdi. Rus imperatoru xəl’ [taxt-
dan endirildi] və qətl edildi. Almaniya
imperatoru təxti-səltənətdən əl çək-
məyə məcbur olur. Avstriya impera-
toru  isə öldü, həm də əhəmiyyətsiz bir
vahid idi. Sülh şəraiti [şərtləri] necə ola-
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caqsa olsun, bu üç taxt heç vaxt təcdid
[bǝrpa] ediləmməz. Bu müharibəni
xırda millətlərin xilaskarı sifəti ilə
başladıq və üz verən bütün müsibət və
bədbəxtçiliklərlə bərabər, hamımız eti-
raf ediriz ki, Müttəfiqlərə olan ümidlər
onları aldatmadı.” 

Bu surətlə, təşvişə yer yoxdur.
Fəqət, istiqlalını bu qədər əziz tutan,
Azərbaycanını bunca sevən camaat,
istiqlaliyyəti uğrunda hər cəhətdən
var qüvvəsi ilə çalışmalı, müstəqil ya-
şamağa müstəhəqq [layiq] olduğunu
hər cəhətdən isbat etməli, yarın [sa-
bah] üçün gün ağlamalıdır. 

Gözəl düşün, iyi hiss et, yanılma, aldanma, 
Nə varsa doğrudadır; doğruluq şaşar sanma. 
Qoş ittihada, tərəqqiyə, sə’yə, iqbalə, 
Fəqət, unutma ki, yol intizami-məşyətlə  
Yaxınlaşar, qısalar. Doğru at adımlarını! 
Düşün: bugünkü adımlar hazırlayır yarını! 

Böyük şair Fikrəti eşit, sabahını,
iqbalını bu gün hazırla.

X. İ.  

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

- Azərbaycan Hökuməti tərəfindən
13 təşrini-sani [noyabr] 1918 tarixində
zeyldəki [aşağıdakı] qərardad qəbul
edilmişdir: 

Hökumǝtin 28 ağustos [avqust]
1918 tarixli qərardadı dǝyişilərək, yal-
nız bir edadi məktəbi olan şəhərlərdə

Maarif nazirinin səlahdidi [münasib
görməsi] ilə təhziri [hazırlıq] (starşi)
sinfindən yuxarı siniflərdə dərslər rus
dilində olmaq üzrə birər şöbələr açıl-
mağa müsaidə edilsin. Bir neçə edadi
məktəblərə malik yerlərdə isə mək-
təblərin bir hissəsi fövqəlzikr qanun
mövcibincə [deyilǝn qanuna ǝsasǝn] mil-
liləşdirilərək qalanların bütün siniflə-
rində türk dilinin təlimi məcburi olmaq
şərti ilə dərslər rus dilində ola bilər.

Müsəlman uşaqları yalnız milliləş-
miş və yaxud milliləşəcək məktəb-
lərdə oxuması məcburi olub, əsla
türkçə bilməyən mütəəllimlərin [tələ-
bələrin] milliləşməmiş siniflərə daxil
olması üçün hər dəfə Maarif nazirinin
xüsusi rüxsəti lazımdır.

- Maarif Nəzarəti birinci və ikinci
gimnaziyaların əlifba və iki hazırlıq
siniflərində dərslərin türkcə olmasını
təhti-qərara alıbdır. Atalara tövsiyə
edilir ki, övladını bu məktəblərə ver-
sinlər. 

- Daxiliyyə Nəzarətinə Əmlak Nəza-
rəti tərəfindən gəlmiş bir sənəddən
anlaşılır ki, Bakı və Gəncə quberniya-
larında yerlərini buraxmış qaçqınların
işlərini saman etmək [qaydaya salmaq]
qəsdi ilə Ümuri-Xeyriyyə [Sosial Təmi-
nat], Daxiliyyə və Maliyyə nəzarətləri
nümayəndələrindən mürəkkəb [iba-
rət] bir xüsusi heyət düzəltmək istə-
yirlər. Onun üçün hər nəzarətdən
nümayəndələr istənildiyi kimi, Daxiliy-
yə Nəzarətindən də bir nəfər lazım ol-
duğu bəyan olunur. Daxiliyyə Nəzarəti,
xüsusi katibi Mehdi bəy Hacınskini bu
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heyətə təyin etmişdir. Bu heyət,
Əmlak və Ərazi Nəzarəti müavini Sul-
tanovun təhti-sədarətində [sədrliyi
altında] olacaqdır. 

SİHHİYYƏÇİLƏRİMİZ VƏ
TƏBİBLƏRİMİZİN NƏZƏRİ-

DİQQƏTİNƏ

Aləmşümul müharibə [bütün dün-
yanı ǝhatǝ edǝn müharibǝ, Dünya mü-
haribǝsi] başlandığı vaxtdan bəri
kürreyi-ərz [yer kürəsi] üzərində ya-
şayan canlıların nə dərəcələrdə fəla-
kət və əziyyət çəkdikləri hər kəsə
məlumdur. Kürreyi-ərzə bir ərseyi-
məhşər [məhşər meydanı] deyilsə,
məncə xəta deyildir. İnsanları xəzan
yarpağı kimi tökməkdə olan fəlakət
fırtınası, dünyanın hər bir bucağını ax-
tararaq taqım-taqım insanların ömri-
giranbəhalarına [dəyərli həyatlarına]
zalimanə bir surətdə bir xatiməyi-
əbədi [əbədi son; ölüm] çizǝrǝk  keçir.
İnsanların nə qədəri müharibədən və
nə qədəri aclığın şiddəti-təzyiqindən
məhv olduğu aşkar bir şeydir. Təkrara
lüzum yox. Fəqət, bunu söyləməkdən
məqsədim yeni və şiddətli müsibətin
insanlar üzərinə hücumavər olduğunu
[hücum etdiyini] bildirməkdir. 

O da məmləkətimizin bir çox şəhər
və köylərini çulğalayan və bir çox
insanı, baxüsus [xüsusilə] füqəra sinfini
acınacaq bir surətdə qırmaqda olan
sari [yoluxucu] xəstəlikdir. Bir çox köy-
lərimizdə hər bir evdən yüzdə 50-60

faizi qırılmış, hələ qırılmaqdadırlar. Nə
acınacaq bir hal! Biçarələrin halına
baxan, dərdlərinə əlac edən varmı,
yoxmu? Bu sual məncə pək məchul.
Nə yapalım, müharibədən qırılır, ac-
lıqdan qırılır, şimdi isə fəlakət fırtınası
sayılan şu mənhus mərəzdən [nǝhs,
uğursuz xǝstǝlikdǝn] qırılırlar. Buna bir
çarə yoxmu əcəba? 

Tibb və səhiyyə müəssisələrimizin
nəzəri-etinasını burasına cəlb ediriz. 

İştə, şu əmrazi-sariyyənin [yoluxucu
xǝstǝliklǝrin] əlacı möhtərəm sihhiyyə-
lərimizin  mərhəmətlərinə mərbutdur
[bağlıdır]. Şəhər və köylərə təbiblər
göndərdib gəzdirərək şu mərəzin
məhvinə və bu mərəzdən xəstələnən-
lərin dərdlərinə əlac bulundurmalıdır.
Əks surətdə bu xəstəlik xanimanları
viranə qoyan bir tərz alacaqdır ki,
bunun sonu pək təhlükəli və müşkül
görülür. Sonda [sonradan, vaxt keçdik-
dǝn sonra] bu mərəzlə mübarizəyə
qalxışacaq olsa da, faydasız olar. Bun-
ca acınacaq hal içində yeni bir acına-
caq hal eşidib və görürəm. O da
seyfiyyə [yaylaq, kurort] və səyahət-
lərindən yeni övdət etmiş [qayıtmış] bir
neçə təbiblərimizin müayinə ücrətini
artıq yüksəkləndirdikləridir. Məsəlǝn,
5-10-15 manata razı olmayıb, hətta
bizim böyük təbiblərimiz ücrəti 20-25
manata vardırmışlar. “Bu da bir hali-
mübkiyi-digər” [digǝr bir ağlamalı hal-
dır]. Daha nə deyə biləriz? Qoy,
fəqirlər 20-25 manat tapmadıqları
halda gəbərsinlər. Bu rəvamı? Nə isə,
üzümüzü sihhiyyələrimiz və təbibləri-
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mizə tutub, şu mərəzin məhvinə və
xəstələnənlərin dərdlərinə əlac etmə-
lərini son dərəcə rica və istirham
[xahiş] ediriz.

Əli Mişan 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Ərzaq Nəzarətində [Ərzaq Nazirli-
yindǝ]

Ərzaq naziri Nəsib bəy Yusifbəyov
həzrətləri Bakıya gətiriləcək taxıl
işlərini qaydaya salmaq qəsdi ilə
Azərbaycan dəmiryoluna çıxmışdır. 

- Qubada ölmüş yəhudilərə kəfən
qayırmaq üçün Ərzaq Nəzarəti Quba
yəhudi qəsəbəsinə üç top bez və bir
top ağ çit aparılmasına icazə
vermişdir. 

- “Azərbaycan” qəzetəsinin 48-inci
nömrəsində Ərzaq idarəsinin vəkili
Yurvin Qalinovski tərəfindən bir tele-
qram dərc edilmişdir ki, o, Quba
uyezdinə ərzaq həcz etməyə gedir.  Bu
xüsusda Ərzaq Nəzarəti xüsusi mək-
tubla şəhər Ərzaq idarəsinə yazıb
həmin Yurvin Qalinovski kim olduğu
və kimin tərəfindən Qubaya göndəril-
diyini Ərzaq Nəzarəti idarəsinə məlum
etməsini yazır. 

- Zaqatal quberniyasının vəkili Ka-
ladjio,  Ərzaq Nəzarətinə yazıb xəbər
verir ki, sərhəd gömrükxana məmur-
ları qeyri məmləkətə aparmaq üçün

ancaq üzüm, şərab və konyaka icazə
verirlər. Bu barədə Kaladjio yazır ki,
Zaqatal quberniyası bağat olduğundan
orada hamıdan çox fındıq, şabalıd, qoz
və qeyri əmələ gəlir və camaatın gü-
zəranı ancaq onlarla keçir. Odur ki,
yuxarıda zikr olunan əşyaların qeyri
məmləkətə buraxılmasına icazə veril-
məsini Kaladjio Ərzaq Nəzarətindən
xahiş edir. Bu barədə Ərzaq Nəzarəti
lazımi tədbirlər görməkdədir. 

- Bakıdan Zaqatala bir çox ərzaq,
manufaktur malı, sabun və qeyrə
aparmaq üçün Zaqatal cəmiyyət dü-
kanları şərakətinə [şirkətlərinə] Ərzaq
Nəzarəti izin verdi. 

- Tağıyevin fabrikasından Bakıda
“Təbriz” mehmanxanası üçün min
arşın bez, 50 dənə çəkəcək, beş yüz
arşın kətan, altmış arşın bomazı [pa-
mazı, xovlu pambıq parça] verilməsinə
Ərzaq Nəzarəti icazə verdi. 

- Ətraf kəndlərin Bakı cəmiyyəti-
[nǝ] taxıl əkmək üçün qeyri yerlərdən
dən gətirməyə Ərzaq Nəzarəti icazə-
namə verdi. Öz tərəfindən Nəzarət,
Türüq və Məabir [Nəqliyyat və Rabitə]
nazirindən xahiş edir ki, həmin cə-
miyyətə vaqon verilsin. 

- İrandan və Lənkərandan Bakıya
on min puta qədər düyü (putu 200
manatdan) gətirməyə Ərzaq Nəzarəti
Trifon Basilmayaya  icazənamə ver-
mişdir. Düyü Ərzaq Nəzarəti adına iki
ayın ərzində gərək gəlsin. Hərgah Nə-
zarətə lazım olmasa, o vaxt düyü sa-
hibi düyüsünü açıq qiymətə sata bi-
lər. 

36



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

37

III cild 

- Bakıdan Kutais şəhərinə iki vaqon
balıq aparmaq üçün Xanaşviliyə Ərzaq
Nəzarəti icazə verdi. 

- Gürcüstan, Quba, Qusar, Dər-
bənd, Petrovsk, Teymurxanşura, Axtı,
Qasımkənd, Məcǝlis ilə teleqraf və
posta müxabiratı [əlaqəsi] təcdid [bər-
pa] edilmişdir. 

Saxta ərz-hallar
Türk Ordusunun Bakını işğal vaxt-

larında xəsarətdidə olanların [zərər-
çəkənlərin] zərərlərini təhqiq edəcək
komisyona altı milyon rubləlik saxta
ərz-hallar pişnihad [təqdim] edilmişdir.
Saxta ərz-hallar möhür və saxta im-
zalarla əksərən Bayılov dairəsindən
verilmişdir. Bu barədə komisyon sədri
general Andrusa məlumat verilmişdir.

Ərzaq məsələsi 
Ərzaq şöbəsi Quba nümayəndə-

sindən bir böylə teleqram almışdır:
Gəncə və Bakı möhtəkirləri və

Quliyev acentələri, köylərdən taxıl alıb
anbarlarda saxlamaqla qiyməti baha-
landırırlar. Şəhər isə aclığa məruz qal-
mışdır. Rica edirəm ki, bunlar tərə-
findən alınmış taxılın həczi [müsadirəsi]
barəsində təşəbbüsatda bulunasız.
Bütün mövqif [stansiya] müdirlərinə
taxılı Ərzaq şöbəsi naminə göndərmək
barəsində iqdamatda bulununuz. 

Kazak mürəxxəslərinin [nümayən-
dələrinin] müvasiləti [gəlişi]

Terski oblast kazakları tǝrǝfindǝn
seçilmiş Zuyev və Jitkov cənabları mü-

rəxxəs olaraq dün Bakıya gəlmişlərdir.
Mürəxxəslər Bakıda bulunan Şimali
Qafqaziya Hökumətinin Baş vəkili Çer-
moyevə Tersk oblastının əhval və
vəziyyəti-siyasiyyəsi haqqında məruzə
vermişlərdir. Tersk oblastında vəziyyət
bolşeviklər əlində olduğundan, kazak
mürəxxəsləri Şimali Qafqaziya Baş və-
kilindən kömək istəməkdədirlər.

Azərbaycan dəmiryollarında
Azərbaycan Dəmiryolları İdarəsi 3-

üncü və 4-üncü sərnişin qatarlarından
əlavə 7 və 8 nömrəli sərnişin qatarları
təşkilinə şüru etmişdir [başlamışdır].
İşbu trenlər [qatarlar] Bakı ilə Tiflis
miyanında [arasında] işləyəcəklərdir.
Bütün mövqif [stansiya] müdirlərinə
birər əmr göndər[il]ərək türk əsgərləri
tərəfindən buraxılan vaqonların Bakı-
ya göndərilməsi tövsiyə edilmişdir.   

Azərbaycan sosialistlərinin fəaliy-
yəti

29 təşrini-sanidə [noyabrda] Türk
Ocağında Azərbaycan ictimaiyyuni-in-
qilabiyyun (inqilabçı sosialistlər) iclası
olacaqdı. Bu iclas mütəşəbbis heyət
binagüzarlığı [sǝrǝncamı] ilə təzə ayın
(kanuni-əvvəlin) [dekabrın] 6-sına təxir
edildiyinə görə, bu iclasda işlək əza
[üzvlər] xüsusi bir müşavirə məclisinin
açıldığını elan etdi. Burada toplanmış
əzanın əksəriyyəti əhvali-hazirəyə [ha-
zırkı vəziyyətə] münasib öz təsəvvü-
ratını bəyan edən kimi oldu. Bunların
hamısı bir ağızdan gənc Azərbaycanın
istiqlaliyyəti tərəfdarı oldular. 
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Müxtəsər bir məruzədən anlaşıldı
ki, xarici eserlər Azərbaycan istiqlaliy-
yəti ilqasını [ləğvini] və müttəhid [va-
hid] Rusiyanı ehya [bərpa] edəcək Ufa
Hökumətini qəbul etmək təklifində
bulunmuşlar. Müşavirədə hökmfərma
[hakim] olan ruhdan bəlli idi ki, gənc
sosialistlərimiz gənc Azərbaycanın
hürriyyəti[ni], istiqlaliyyətini var qüv-
vələri ilə müdafiə edəcəklər. Bunun
əksində hərəkət edənlər ziddinə işlə-
mək və hürriyyətimizin paydar [qalıcı,
əbədi] olması üçün azəri türklərinin
ümum demokratiyasını [xalqını] kömə-
yə çağıracaqlar. Bütün mədəni dövlət-
lərin sosialistlərindən müavinət [yar-
dım] tələb edəcəklər. Ufa Hökumətinin
qəbuluna gəldikdə: bunu heç vəchlə
eşitmək belə istəməyirlər. 

Əcnəbi eserlərin Rusiyanı ehya et-
mək üçün tam bir asayiş içində yaşa-
yan Azərbaycandan bu əməliyyati-
cərrahiyyəyə başlamalarına bir az da
təəccüb idilər. Yenidən fəaliyyətə
başlamış Azərbaycan İctimaiyyuni-İn-
qilabiyyun firqəsi arxadaşları qeyri-
müsəlman eserlərin böylə hərəkət-
lərinə şərik olmadıqlarını bu məclis-
dən görmək olardı. Bu firqənin bu
günlərdə Bakıda mərkəzi bürosu açı-
lacaqdır. Vətənin sərbəst və xalqımızın
da azad yaşaması yolunda çalışan
Azərbaycan inqilabçı sosialistlərinin
böylə iqdamatlarını [addımlarını] təbrik
etməklə, kəndilərinə tövfiq [tanrıdan
kömək] diləriz. 

M. H. 

“Qafqaziya Millətləri İttifaqında”
Təşrini-saninin [noyabrın] 29-unda

“Qafqaziya Millətləri İttifaqı” iclasında
Bakı və quberniyasında yaşayan mü-
səlman və erməni əhalisinin mart və
sentyabr aylarında və bolşevik hərc-
mərcliyində çəkdikləri zərərləri və hal-
hazırdakı ehtiyaclarını təhqiq və təftiş
etmək məsələsi müzakirə edilmişdir.
Müsəlman və erməni əhalisinin ehti-
yacını İttifaq özü ya hökumətə və ya
məhəlli [yerli] cəmiyyəti-xeyriyyələrə
müraciətlə təmin etməkdən ötrü
məzkur [yuxarıda deyilǝn] məlumatı
cəm etməlidir. 

Sonra iclas Salyan qışlalarında [ka-
zarmalarında] saxlanan və bu axır vaxt
Bakıdan aparılıb Biləcəri ilə Gəncə
arasında dəmiryolunda işlədilən er-
məni əsirləri məsələsini müzakirə
etmişdir. Bunların qaytarılmaları tə-
şəbbüsatı “İttifaq” heyəti-rəyasəti
[rǝyasǝt heyǝti] Qara bəy Qarabəyova,
Taqianosova, Axundova və Kara-
Murzaya həvalə olunmuşdur. 

Rus Milli Komitəsində 
Üçüncü gündür ki, Rus Milli Komi-

təsində hökumət təşkili barəsində
iclas olmuşdur. Azərbaycan Parlama-
nına nümayəndə göndərmək məsələ-
sində komitə işbu qətnaməni qəbul
etmişdir: 

Ümumrusiya Məclisi-Müəssisanı
dəvətinədək Rus Milli Komitəsi Azər-
baycan Parlamanına nümayəndə gön-
dərməyi qeyri-mümkün ədd [hesab]
edir. 
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* * *

- Bu yaxınlarda Bakıda həkimlər-
dən gecə və gündüz növbətçilər ola-
caqdır. Burada gecə və gündüz naxoş-
lara müavinət [yardım] göstəriləcəkdir.
Həkimlər evlərə dəxi gedəcəklərdir.
Adres: Qoqolevski və Tarqovı küçələ-
rin küncündə, “Bolşoy Moskovski”
mehmanxanada. Telefon nömrə: 7-99 

* * *

- Təcili müavinət [kömǝk] lazım
olduqda Müttəfiqlər polis müfəttişi
miralay [polkovnik] Kokerell (telefon
nömrəsi: 55-55 və 25-80) və təhərri
[axtarış] polis müdiri Abdullayevə (tele-
fon nömrəsi: 42-10 və 7-75) müraciət
etməlidir.  

QAZAXDAN 
BİZƏ YAZIRLAR

Burada müsri [yoluxucu] xəstəlik o
qədər şiddət etmişdir ki, hər gün bir
kənddə 10-15 nəfər adam ölür. 

Bir çox evlər vardır ki, külfətin hamı
əzası [ailənin bütün üzvləri] mərəzə
mübtəla olub, hatta inəkləri belə
sağmağa adam tapılmayır. 

Xəstəliyin ümdəsi “ispanyol nəzlə-
si”dir [ispan qripidir]. Həkim filan yox-
dur. Bu barədə lazımi tədabir ittixaz
edilməzsə [tədbirlər gorülməzsə], əhali
bütünlüklə tərk olub gedər.

QAZAX DARÜLMÜƏLLİMİNİNİN
[SEMİNARİYASININ] AÇILMASI

MÜNASİBƏTİLƏ 

Maarif Nəzarətindən böylə bir ra-
por alınmışdır: 

“Bu noyabr ayının 8-9-cu günlə-
rində Qazax darülməllimininə ülum
[elm] təhsili üçün ərizələr verənlər im-
tahan olundu. Onuncu günü təntənəli
bir surətdə məktəbin rəsmi-güşadı
[açılış mǝrasimi] vüqu buldu [gerçǝk-
lǝşdi]. Dəvət üzrə şəhərin əyan-əşrafı
[nüfuzlu adamları], sahibi-mənsəbləri
[mənsəb sahibi, vəzifəli şəxsləri], mütə-
əllimlərin [tələbələrin] valideyni, müəl-
limlər və bir çox camaat, darülmü-
əlliminin həyətinə cəm oldular. Saat
12-də elmi-ilahi [ilahiyyat] müəllimi
İbrahim əfəndi Qaibzadə, “Qurani-
məcid”dən [şanı uca Qurandan] bir hizb
tilavət edib [oxuyub], bə’d [sonra]
oxuduqları ayələrin misdaqınca [ayǝlǝ-
ri tǝsdiqlǝyǝn mahiyyǝtdǝ], elmin şəra-
fət və fəziləti babında bir neçə dəyərli
sözlər danışdı. Ondan sonra Bələdiyyə
komandanı Səbri bəy cənabları vǝ
bə’d [sonra] Camal bəy həzrətləri hər
biri ziyadə təsirli və pürməna [mənalı]
nitqlər söylədilər. Hər iki natiq nitq-
lərinin xülasəsində darülmüəlliminin
ən mühüm və müsəlmanlar üçün ǝn
gərəkli bir məktəb olmasını andırıb,
gəncləri ülum və maarif təhsilinə tər-
ğib [rǝğbǝtlǝndirdilǝr] və təşviq eylə-
dilər və səadəti-əbədi və həqiqinin əsl
mənasını təhsil və təlimdə  olmasını
onlara bəyan qıldılar. 
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Axırda darülmüəllimin müdiri Firi-
dun bəy Köçərli cənabları yeni təsis
olunmuş və bina tutmuş məktəbin sa-
biqdə Qori şəhərində, əcnəbi vilayə-
tində, xristian darülmüəlliminin cǝn-
bindǝ [nəzdində] qırx sənəyədək ömür
keçirməsinə dair əhəmiyyətli tarixi
məlumat verdi və bə’d [sonra] Qazax
darülmüəllimininə imtahanlardan son-
ra qəbul olunan şagirdlərin isimlərini
oxuyub, təzə şagirdlərə xitabən darül-
müəllimində nə sayaq və hangi qayda
üzrə dolanıb yaşamağın yollarını bə-
yan etdi. Rəsm-güşada toplanan möh-
tərəm şəxslər başqa bir behcət [sevinc]
ilə müdiri, müəllimləri və şagirdləri
təbrik etdikdən [sonra] dağıldılar.

Ərizə verənlərin ədədi imtahan
gününə kimi 51 idi. İmtahana gələnlər
isə 42 nəfər olmuşdur. Digərlərinin
gəlmədiyinə, bütün uyezdi əhatə et-
miş möhlik [tǝhlükǝli, öldürücü] xəstəlik
səbəb olmuşdur. Gənclərdən 35 nəfəri
imtahanda müvəffəqiyyət göstərmiş-
dir. Məktəbə daxil olmaq üçün əri-
zələrin ardı kəsilməyir. 

İkinci imtahan icrası müəllimlər şu-
rası tərəfindən təşrini-saninin 20-sinə
təyin edilmişdir. Sabiqdə darülmüəl-
limində oxuyanlardan beş nəfəri gəlib-
dir, on nəfəri də gələcəkdir. Bir çoxları
da zabitan məktəbinə girmişlərdir. Şü-
kürlər olsun ki, böylə bir lazımlı məktə-
bin güşadı başa gəldi. Bu vaxtadək
əsgəri ehtiyaclar üçün işğal olunduğu-
na [görə] rəsmi-güşad bir az gecikdi.
Müəllim və mütəəllimlərə [tələbələrə]
müvəffəqiyyətlər diləriz.

...  

GÜRCÜSTANDA

Mövsuq [mötəbər] mənbələrdən
“Tiflisski listok” qəzetəsinə xəbər verir-
lər ki, İngiltərə əsgəri komandanlığı
İngiltərə əsgərlərinin bir hissəsinin Gür-
cüstana göndərilmələri məsələsi haq-
qında Gürcüstan Hökuməti ilə müxa-
biratda bulunmuşdur [danışıq aparmış-
dır]. Gürcüstan Hökuməti cavab vermiş-
dir ki, Gürcüstan Cümhuriyyətində asa-
yişi saxlamaq üçün əcnəbi əsgərlərinin
Gürcüstanda bulunmaqlarını öz tərə-
findən lazım görmür. Lakin, beynəlmiləl
müahidənaməsi şəraiti [müqavilə şərt-
ləri] ilə dost hökumət əsgərlərinin Gür-
cüstana gəlmələrinə mümaniət [mane-
çilik] göstərilməyir. 

Çxenkelinin təyini
Təşrini-saninin [noyabrın] 22-sində

Hökumətin rəsmi surətdə Çxenkelini
Xariciyyə Nəzarətindən azad edərək,
Avropada bütün hökumətlər nəzdində
Gürcüstan Hökuməti mənafeyini mü-
hafizə edəcək fövqəladə mürəxxəs
[nümayəndə] təyin edildiyini elam et-
mişdir [bildirmişdir]. 

- Ermənistan Hökuməti nəzdində
olan Gürcüstan siyasi nümayəndəsi,
İrəvanda qaçqınların fəlakətli halını bir
məruzə ilə Gürcüstan Xariciyyə vəzirinə
[nazirinə] göndərmişdir. Ermənistan Hö-
kuməti qaçqınlara müavinət [kömǝk]
göstərməkdən və qaçqınlar məsələsini
həll etməkdən aciz qalmışdır. Məruzə-
də deyilir ki, təşrini-saninin [noyabrın]
birində Parlaman binası qarşısına cəm
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olmuş erməni qaçqınları, öz evlərinə
göndərilmələrini tələb etmişlərdir.
Qaçqınlar arasında olan təşviqatçılar,
qaçqınları qarətə başlamağa təşviq
etmişlər. Qaçqınlar dükanların şüşələ-
rini sındırıb, dükanların malını qarət
etmişlərdir. Qarətgərlik [talançılıq] şid-
dət etdiyindən, əsgərlər dəvət edil-
mişdir. Əsgǝrlǝr silah gücü ilə iğtişaşı
yatırmışlardır.  

TEATRO VƏ MUSİQİ 

Cümə günü rəbiüləvvəl ayının 2-
sində (dekabrın 6-sında) Azərbaycan
Hökuməti Teatrosunda opera mövsü-
mü açılmağı münasibətilə Hacıbəyli
Qardaşları Müdiriyyəti tərəfindən
Üzeyir bəy Hacıbəylinin yazmış olduğu
məşhur “O olmasın bu olsun və yaxud
Məşhədi İbad” nam [adlı] operettası
şükuhlu [təntənəli] bir surətdə möv-
qeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. 

Bu oyunda mahir və müqtədir
[qüdrətli] aktyorlar iştirak edib, toy ha-
mamı məclisində gözəl mənzərələr
olacaqdır. 

Biletlər indidən teatrın kassasında
satılmaqdadır. 

Çox illǝr tǝcrübǝ hasil etmiş 
müǝllim Z. V. Birezansi 

Ciddi dǝrslǝr verir. 
Ünvan: 4-ncü Paralelni caddǝdǝ, ev

nömrǝ. 
285  1-2

Satılır
Bir dənə işlənmiş xanəndə tarı. Almaq

istəyənlər Nikolayevski caddədə “Sokol”
kitab mağazasında Heybət Cavadova
müraciət edə bilərlər. 

248    1-1

Doktor F. S. Şteyn
Naxoşları qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan

12-yǝdǝk, axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. 
Mariinski vǝ Tarqovı caddǝlǝrin kün-

cündǝ Əşrǝfovun evi, “Jorj” ǝksxanası.
Telefon nömrǝ 54-44. 

232        

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    25-2

Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     52-2

Diş həkimi 
B. L. Levin

Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız
çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       
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Doktor Kamilǝ xanım İsmayılov 
Uşaq vǝ ǝmrazı-daxiliyyǝsi [daxili xǝs-

tǝliklǝri] olan naxoşları hǝr gün sabah saat
10-dan 2-yǝdǝk vǝ axşam 4-7 qǝbul edir.

Adres: Armyanski 16. Telefon 56-89. 
235      

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev 
Daxili naxoşları qǝbul edir sǝhǝr saat

8-dǝn 10-a kimi, axşam saat 4-dǝn 6-ya
kimi. İçǝri şǝhǝrdǝ bağın qarşısında Mi-
naretski küçǝ, ev nömrǝ 1. Telefon nömrǝ
36-91. Б. Минаретская ул., д. N 1. Кв. N
236. Телеф. 36-91.

236

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün saat 9-1-ǝdǝk, saat 4-7-yǝdǝk.
Telefon 5-30. Adres: Parapet, Kolyubakin-
ski küçǝdǝ nömrǝ 39. “Azǝrbaycan” qǝ-
zetǝ idarǝsinin yanında. 

237

Mama-feldşer M. K. Markoviç  
Hamilǝ vǝ azad olmuş qadınları qǝbul

edir. Bǝdǝnǝ dǝrman vurur vǝ masaj edir.
Hǝr gün saat 10-dan 12-yǝ kimi. Nijni
Kladbişinski caddǝdǝ ev nömrǝ 89. Tele-
fon 34-36. Burada hǝkim daxiliyyǝ vǝ
ǝmrazı-tǝnasüliyyǝ [cinsi xǝstǝliklǝr], qadın
vǝ cǝrrahiyyǝ naxoşları saat 3-dǝn 5-ǝ
kimi qǝbul edir. 

240

Diş tǝbibǝsi Altmanın diş müalicǝxanası
Naxoşları qǝbul edir saat 8-dǝn 1-ǝ

kimi, 4-dǝn 7-yǝ kimi, qadınları 1-dǝn 3-ǝ
kimi. Dişlǝrǝ müalicǝ edir, doldurur, ağrısız
çıxarır vǝ qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. Hǝrbilǝrǝ, mǝktǝblilǝrǝ vǝ

çocuqlara külli faiz edilir. 
Ünvan: Şamaxinski caddǝdǝ ev nömrǝ

20. Aptek qarşısında. Telefon 18-73. 
245

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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

Müdir və baş mühərrir: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı, 2 Kanuni-ǝvvǝl 
sǝh. 24. “Həmin bu həriflərin «mötə-

bər» iş başçıları cümləsindən olan Naca-
rovlar, Əmirov və Lalayanların...”: Aşot
Nacarov, Tatevos Əmirov vǝ Stepan La-
layan nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.

Mǝhsulumuz nǝ oldu?!
sǝh. 26. Epiloqdakı misralar üçün lü-

ğǝt: 
müftǝris: yırtıcı; zalım
rǝhnümayi-şǝr: şǝrin rǝhbǝri, yol gös-

tǝrǝni
bǝni-bǝşǝr: bǝşǝr övladı, insanlıq

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Rusiyada bu da bir hökumǝt

sǝh. 28. “P. K.”: “Priazovski kray” qǝ-
zeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Xüsusi Şura”: Burada söhbǝt, Cǝnubi
Rusiya ordusu vǝ Könüllü ordu nǝzarǝtin-
dǝki ǝrazilǝrdǝ tǝsis edilǝn mǝşvǝrǝt vǝ
icra orqanından (Cǝnubi Rusiya Silahlı
Qüvvǝlǝri yanında Xüsusi Şura) gedir.

sǝh. 29. “…Dǝmiryol vǝziri…”: Nǝqliy-
yat vǝ Rabitǝ naziri nǝzǝrdǝ tutulur.

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Ukrayna iğtişaşı

sǝh. 30. “…bir Direktoriya təşkil edil-
mişdir.”: 14 noyabr 1918 – 10 noyabr
1920-ci illǝrdǝ fǝaliyyǝtdǝ olan Ukrayna
Xalq Respublikası Direktoriyası nǝzǝrdǝ
tutulur.

“T. L.”: “Tiflisski listok” qǝzeti nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“…iki knyaz Şaxovskoylar...”: Qǝzetdǝ
“Şaxovskilǝr” kimi getmişdir. Leonti vǝ
Vladimir Şaxovskoy qardaşları nǝzǝrdǝ tu-
tulur.

Siyasi müsahibǝlǝr
sǝh. 31. “…bu nemətin fikri ilə yaşa-

mış...”: Qǝzetdǝ “yaşamış” yerinǝ “yaşa-
maq” getmişdir.

“Türklǝr nǝ üçün getdilǝr?”: Alt başlıq-
da “Türklǝr nǝ üçün getdilǝr?” yerinǝ
“Türklǝr nǝ üçün gǝldilǝr” yazılmışdır. 

sǝh. 33. “Böyük Qanuni-Hürriyyǝt”:
Böyük Azadlıqlar Xartiyası [Magna Carta
Libertatum] nǝzǝrdǝ tutulur.

“…1225 tarixi-miladidə Böyük Qanuni-
Hürriyyət elan edərək...”: Böyük Azad-
lıqlar Xartiyası 1215-ci ildǝ elan edilmişdir.
1225-ci ildǝ isǝ bu Xartiyanın yeni redak-
siyası elan edilmişdi.

“Rus imperatoru xǝl’ vǝ qǝtl edildi.”: II
Nikolay nǝzǝrdǝ tutulur.

“Almaniya imperatoru təxti-səltənət-
dən əl çəkməyə məcbur olur.”: II Vilhelm
nǝzǝrdǝ tutulur.

“Avstriya imperatoru isə öldü...”: I
Frans İosif nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh.34. “intizami-mǝşyǝt”: nizamlı,
daimi bir surǝtdǝ yerimǝk, irǝlilǝmǝk.

“X. İ.”: bu imza Xǝlil İbrahimǝ (İbrahi-
mov Xǝlil) mǝxsusdur.

Sihhiyyǝçilǝrimiz vǝ tǝbiblǝrimizin
nǝzǝri-diqqǝtinǝ

sǝh. 35. “Sihhiyyǝ” yaxud “sihhiyyǝçi”:
ibtidai tibbi biliklǝrǝ malik olan şǝxs.

“Bu da bir hali-mübkiyi-digər”: Qǝzet-
dǝ dırnaq içindǝ verilǝn bu cümlǝ, türk
ǝdǝbiyyatında bir neçǝ şair tǝrǝfindǝn
müxtǝlif versiyalarda (“Bu da bir şe’ri-
mübkiyi-digǝr”, “Bu da bir şe’ri-ülviyi-di-
gǝr” vǝ s.) tǝkrarlanan ifadǝ qǝlibini xatır-
ladır.

Bakı xǝbǝrlǝri 
sǝh. 36. “«Azərbaycan» qəzetəsinin

48-inci nömrəsində Ərzaq idarəsinin vəkili
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Yurvin Qalinovski tərəfindən bir teleqram
dərc edilmişdir ki, o, Quba uyezdinə ərzaq
həcz etməyə gedir.”: Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin
Ərzaq şöbǝsinin nümayǝndǝsindǝn alınan
bu elan, “Azǝrbaycan” qǝzetinin 52-ci
nömrǝsindǝ dǝrc edilmişdir. Bu nömrǝdǝ,
Yurvin Qalinovskinin adı çǝkilmir. Qǝzetin
51-ci nömrǝsindǝ isǝ Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi
Ərzaq şöbǝsinin, Yurvin Qalinovski adlı
şǝxsi Quba qǝzasında taxıl almağa mü-
vǝkkil etdiyi xǝbǝri dǝrc edilmişdir. Hǝr iki
mǝlumat üçün “Azǝrbaycan” külliyyatının
II cildindǝ, müvafiq olaraq 536 vǝ 514-cü
sǝfihǝlǝrǝ baxın.

Qazax Darülmüǝllimininin 
açılması münasibǝtilǝ

sǝh. 39. “Hizb”: Quranın hissǝlǝrindǝn
hǝr birinin adı. Quran ümumilikdǝ otuz
cüzǝ, hǝr cüz isǝ dörd hizbǝ bölünür. Hǝr
hizb beş sǝhifǝdir.

“…tǝhsil və təlimdə olmasını onlara
bəyan qıldılar.”: Qǝzetdǝ “tǝhsil vǝ tǝlim-
dǝ” yerinǝ “tǝlim vǝ tǝlimdǝ” getmişdir. 

sǝh. 40. “…”: Qǝzetdǝ bu yazının mü-
ǝllifinin imzası yerindǝ üç nöqtǝ qoyul-
mudur. Akad. Teymur Bünyadovun 21.08.
2013 tarixli “Mǝdǝniyyǝt” qǝzetindǝki
mǝqalǝsinǝ ǝsasǝn, bu yazının müǝllifi
“Qazax ziyalısı Əli Hüseynov”dur. T. Bün-
yadovun eyni mǝqalǝsindǝ, Qazax semi-
nariyası müǝllimlǝri arasında “tarix vǝ
coğrafiya müǝllimi Əli Hüseynov”un da
adı çǝkilir.

Gürcüstanda
sǝh. 40. “Ermənistan Hökuməti nəz-

dində olan Gürcüstan siyasi nümayəndə-
si...”: bu dövrdǝ Gürcüstanın Ermǝnistan-
dakı siyasi nümayǝndǝsi Simon Mdivani
olmuşdur.

sǝh. 41. “Əsgǝrlǝr silah gücü ilə iğtişaşı
yatırmışlardır.”: Qǝzetdǝ “ǝsgǝrlǝr” yerinǝ
sǝhvǝn “qaçqınlar” getmişdir.

(Elanlar)
sǝh. 41. “Ünvan: 4-ncü Paralelni cad-

dǝdǝ, ev nömrǝ.”: Ev nömrǝsi qǝzetdǝ
çıxmamışdır.
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İXTAR 
[XƏBƏRDARLIQ]

Bu gün səfərülmüzəffərin 28-i fəxri-
kainat Peyğəmbəri-zişanımızın [kaina-
tın fǝxri olan şanlı Peyğǝmbǝrimizin]
vəfatı münasibətilə idarəmizin tətil
edəcəyini və qəzetəmizin növbəti
nömrəsinin pəncşənbə [cümə axşamı]
günü çıxacağını elam ediriz [bildiririk]. 

ŞURAYİ-MİLLİ RƏYASƏTİNDƏN
Kanuni-əvvəlin (dekabr) üçüncü

gününə təyin edilmiş Azərbaycan
Məclisi-Məbusan iclası vəfati-fəxri-
kainat həzrəti-Peyğəmbəriyǝ (s. ǝ.)
təsadüf etdiyindən kanuni-əvvəlin 7-
ci gününə təviq [təxir] edilir. 

Şurayi-Milli rəisi 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

ELAN
Bununla “Azərbaycan” qəzetəsi ida-

rəsi elan edir ki, həmin qəzetənin inti-
şara [nǝşrǝ] başladığı günədək Qafqaz-
da türk və rus lisanlarında nəşr edilmiş
qəzetə, jurnal, əkslər [fotoşǝkillǝr], tari-
xi məlumat və Azərbaycan həyat və

mədəniyyətində əhəmiyyəti olan asarı
[əsərləri] idarəyə təqdim edənlərə gö-
zəl mükafat veriləcəkdir. Arzu edənlər
Vorontsovski caddədə 4 nömrǝli evdə
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə saat
10-dan 2-yə kimi müraciət etməli-
dirlər. Telefon nömrə 39-60.

b/8     5-4

ELAN
Azərbaycan Hökuməti cǝnbindəki

[nəzdindəki] Fövqəladə İstintaq Heyəti
mart ayından Azərbaycan Türk Or-
dusunun Bakını işğal etdiyi vaxta kimi
zərərdidə olan [zərər çəkən] əşxasdan
[şəxslərdən] ərizələr qəbul edir. Hər
gün saat 10-dan 3-ə kimi “Metropol”
mehmanxanasında 28 və 29 nömrəli
otaqlarda.

QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Ümuri-Nafiə və Xeyriyyə Nəzarə-
tində [Sosial Tǝminat Nazirliyindǝ]

Böyük hökumətlərin müsibətəngiz

45

Çǝrşǝnbǝ axşamı, 3 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 55

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 28 sǝfǝrülmüzǝffǝr sǝnǝ 1337. 3 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

46

[fǝlakǝtlǝrǝ sǝbǝb olan] mübarizəsi qur-
tarmış, öz qalibiyyətləri ilə məğrur
olan Müttəfiq dövlətlər haqq-ədalət
əsası ilə Rusiya millətlərinə çoxdan
bəri gözlənilməkdə olan milli muxta-
riyyət bəşarətini [muştuluğunu] verib,
keçirdiyimiz dəhşət və fəlakətləri
unutmaq və sülh və mədəniyyətlə işə
başlamaq imkanını verirlər. 

Millətlər də bu imkanı hiss etməklə
geniş bir nəfəs ilə azadlıq nəfəsi alıb,
milli muxtariyyət nuru ilə cavanlıq
atəşi və Bakıya ciddi qüvvə ilə mü-
səlləh olaraq [silahlanaraq], köhnə-
lənmiş və çürümüş binanın xarabaları
arasında qaliblərin şüarını əsas edib,
öz milli muxtariyyətlərini təsis etməyə
başladılar. 

Lakin, Azərbaycanın işıqlı üfüqündə
müharibənin və hərc-mərcliyin bəd-
bəxt qurbanı və insanın qəlbini yaxa-
caq ac və çıplaq qaçqınlar görün-
məkdədir. Bunlar əcz ilə [çarǝsizliklǝ]
əllərini şadlıq edən millətlərə uzadıb,
hamının yadından çıxmış müqəddə-
ratlarının həll olunacağını səbirsizliklə
gözləyirlər. 

Azərbaycan vətəndaşları! 
Bu yoxsul qaçqınlar sizə və sizin

gözəl hisslərinizə müraciət edirlǝr.
Sizlərdən hər biriniz bacardığınız qə-
dər bunlara müavinət [kömǝk] ediniz.
Çılpaq qaçqınlar üçün şiddətli qış fəsli
gəlmiş. Qış fəsli öz dəhşətli üsrəti
[çətinlikləri] ilə bunlara yaxınlaşıb, hər
gün bunların arasından təzə-təzə qur-
banlar aparacaqdır. Böylə bir lazımlı
gündə bu qaçqınlara müavinət etmə-

yənlər bilaixtiyar [istǝr-istǝmǝz] özlərini
müqəssir edəcəklərdir. 

Vətəndaşlar, müavinət ediniz. İsti
paltar, ayaqqabı, camaşır, əqǝllən [heç
olmasa] köhnə də olmuş olsa, ianə edi-
niz. Sizə lazım gəlməyən şeylər, yoxsul
və çıplaq qaçqınları soyuqdan və
ölümdən xilas edər. Hər növ ianələr
Naberejni küçədə, “Nadejda” kompa-
niyası mülkündə Ümuri-Nafiə və Xey-
riyyə Nəzarətinin Qaçqınlar şöbəsində
qəbul edilir. 

BAKI, 3 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

Məmləkətimizin paytaxt[ın]da ya-
şayan və indiyədək bizimlə guya mü-
hibbanə [dostca] bir surətdə vətən-
daşlıq etməyə hazır olan güruhlar və
məfahil [dairələr] indi siyasi vəziyyət
bir qədər dəyişdikdən sonra qəlblə-
rində bəslədikləri əməlləri [niyyǝtlǝri]
büruzə verib, öz nankorluqlarını isbat
etdilər. Rusiya təcdidi-həyat edənədək
[normal hǝyatını bǝrpa edǝnǝdǝk] və
mərkəzində əmniyyət hasil olub da
mətin bir hökumət təşkil olunanadək,
ufacıq məmləkətimizi bolşevik bəla-
sından və ya başqa hərc-mərclərdən
asudə saxlamaq üçün elani-istiqlaliy-
yətimizə o vaxt bir gözlə, indi isə
başqa nəzərlə baxdıqları aşkar oldu. 

O vaxt Azərbaycan Hökuməti və ya
məhafili [dairǝlǝri] tərəfindən ittixaz
edilən binagüzarlıqlar [alınan qǝrarlar,
verilǝn sǝrǝncamlar] və tədbirlər şayani-
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təhsin [təqdirəlayiq] idi. İndi isə məlum
olur ki, “Azərbaycan” məmləkəti yox
imiş. Burası Rusiyanın bir nöqtəsi imiş.
Buna görə də Azərbaycanda höku-
mətə ehtiyac olsa yalnız rus hökuməti
ola bilər və Parlamanın da artıq lüzu-
mu yoxdur. Zira, Rusiyada yalnız bircə
parlaman ola bilər. Onu da ki, inşallah
bolşevikləri qovduqdan sonra kadet-
lərlə “əsl rus adamları” lazım bilsələr
düzəldərlər. Bu, kadetlərin və rus
mütəəssiblərinin rəy və hərəkatı.
Digər tərəfdən də Bakı “demokratları”
yenə bədbəxt millətimizin yaxasından
tutub deyirlər ki, “xandan”, “bəydən”
və ya Osmanlı tərəfdarlarından höku-
mət olmaz. Hökumət demokratlardan
ola bilər və müsəlmandan, məlum
olduğu üzrə, “heç bir vaxt demokrat
ola bilmədiyinə binaən [görə], əlbəttə
ki, hökumət də onların əlində ola
bilməyib yevanqulyanlar ilə nacaryan-
ların və merxelevlərin əllərinə keçmə-
si, özünüz görürsünüz ki, vacibat-
dandır...” Bunlar məmləkətimizin asa-
yişinə doğrudan-doğruya xələl yetir-
mək qəsdindədirlər. Zira, bu niyyətdə
olmasaydılar, ol vaxt böylə mühüm və
müşkül bir halda ümum əhalinin mə-
nafeyi üçün ittixaz edilən tədabirimizi
[görülən tədbirlərimizi] və təşəbbüsa-
tımızı məhv etmək iqdamatında [tǝ-
şǝbbüsündǝ] bulunmazdılar. Böylə bir
bədxahanə [pis niyyətli] hissiyyat Azər-
baycan Şurayi-Millisi təşkili xüsusunda
icra olunan namünasib hərəkatdan
dəxi bəlli oldu. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti yaşa-

dıqdan bəri, ümuma məlum olduğu
üzrə, biz müsəlmanlar özümüzü
başqaları kimi “hakim millət” yerinə
qoyub da qeyri-müsəlman vətəndaş-
larımıza mütəkkəbbiranə [təkəbbürlü]
nəzərlə baxmamışıq. Bunu hər bir
insaf əhli etiraf etməyə məcburdur. 

Biz bacardıqca onlara hüsn-rəğbət
göstərib səy etmişiz ki, onlar özlərini
yad bir vətəndə hiss etməyib, Azər-
baycanı öz həqiqi vətənləri kimi tə-
ləqqi [qǝbul] etsinlər. Bu yolda biz,
hətta bəzi məsaildə [məsələlərdə]
hüquqi-milliyyəmizdən belə keçmişik.
Dövlət dilimiz, ana dilimiz olduğu
yerdə indiyə kimi hələ rus dilini is-
temal etməkdəyik [işlətməkdəyik]. Hö-
kumət müəssisələrində ən mühüm
mənsəbləri qeyri-müsəlmanlara ver-
mişik. Yalnız, bir hökumət qalmışdı ki,
onun da müştərək şəklini, dəvət edil-
miş Məclisi-Millimiz həll edəcəkdi. La-
kin indi isə həm “demokratlar” məha-
fili, həm də bütün əzası [üzvləri] ka-
detlərdən ibarət olan Rus Milli Ko-
mitəsi, Milli Parlamanımızda iştirak
etməkdən dürlü-dürlü məntiqsiz bə-
hanələrlə imtina edirlər. 

Bununla məmləkətimizdə əhalinin
məişət və əmniyyəti təmini işinə xələl
yetirmək istəyirlər. Böylə bədxahanə
hərəkat bizi, bütün səy və kuşişimizi
[çalışmamızı], bütün qüvvələrimizi yığ-
maqla, boynumuza düşən ağır vəzifəni
aqilanə və həqiqi bir surətdə yerinə
yetirməmizə vadar edir. Başqaları bi-
zim fəaliyyətimizə dair sabotaj yapır-
lar, “bu oyuna qarı girdi” eyləyirlər.
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Böylə həriflərə bunu isbat etməliyiz ki,
xeyr, sizin hərəkatınız bizi öz müqəd-
dəs vəzifəmizdən çəkin[dir]əmməyə-
cəkdir və biz öz həqiqi yolumuzla
getməkdə davam edəcəyiz. Biz sizi
bərabərcəsinə işləməyə dəvət etdik və
bununla öz vətəndaşlıq vəzifəmizi ye-
rinə yetirdik. İndi ki, siz bizim insa-
niyyətpərvər və adilanə təşəbbüsü-
müzü rədd edirsiniz, xoş gəldiniz! Öz
yükümüzü özümüz də aparmağa qad-
iriz. Vəssəlam. 

PARTİYALARIMIZA

Bir şəxs və ya partiya, bir millətin
azadlığı əleyhində çalışarsa və o milləti
digər bir millətin və ya bir neçə nəfər
xudsər [özbaşına] adamların hökmü
altında qul etmək istərsǝ, o şəxs və ya
o partiya bugünkü inqilabat [inqilablar]
nöqteyi-nəzərindən insaniyyətə düş-
məndir. Adını sosialist də qoymuş
olsa, hürriyyətpərəst də qoymuş olsa,
yalandır. Onun əsl adı insaniyyət düş-
mənidir. Həmin insaniyyət düşməni
olanlardan böyüyü bu gün Azərbaycan
türklərinin hürriyyəti və istiqlalı əley-
hində çalışan partiyalardır. Çünki, bu
gün müstəqil olmağa, azad yaşamağa
və asudə nəfəs çəkməyə hamı millət-
lərdən artıq möhtac olan Azərbaycan
türkləridir. O səbəbə ki, Rusiya millət-
ləri içində əsarətin ən ağır yükünü
çəkən, istibdadın ən şiddətli zülmlə-
rinə düçar olan, dini,  milli həqarətin ən
acı zərbələrinə məruz qalan, hüququ-

nun ən zərurilərindən də belə məh-
rum edilən və dünənə qədər zillət və
rəzalətlə ömür keçirən, ağız açıb əhval
və övzasının [vǝziyyǝtinin] məşəqqə-
tindən şikayət etməyə qüdrəti ol-
mayan bir millət varıydısa, o da yalnız
Azərbaycan türk milləti idi. 

Bəs, kimin insafı yol verər və kimin
vicdanı bunu qəbul eylər ki, Rusiya-
dakı ümum millətlər istibdad dövrün-
də də Azərbaycan türklərinə nisbətən
istirahətlə yaşadıqları halda, bu gün
təkmil [bütün] hüquqlarına nail olsun-
lar da, amma Azərbaycan türkləri bu
hüquqdan məhrum edilsinlər? Gərək,
heç kəsin insafı buna yol verməsin və
vicdanı bunu qəbul etməsin. Halbuki,
bu zülmü rəva görən “insaflar” və bu
haqsızlığı qəbul edən “vicdanlar”
vardır və bu insaf, bu vicdan sahibləri
də Afrikanın vəhşi bərbəriləri deyil,
Rusiyanın qaragüruh adı verilmiş pad-
şahpərəstləri deyil, bəlkə bu gün Bakı-
mızda, paytaxtımızda bizimlə diz-dizə
oturan “sosialistlərdir”. 

Bəlkə bu sözlərimə etiraz edib de-
yərsiniz ki, xeyr, böylə iş ola bilməz.
Sosialist adını daşıyan şəxs bir millətin
əsir edilməyinə razı olmaz və sairə, və
sairə. 

Doğrudur, sosialist adını daşımağı
özünə ixtiyar edən şəxs bu işə razı
olmaz. Nədir ki, bəlkə bunun əksi, yəni
millətlərin azad edilməsi yolunda can
fəda edər dərəcədə mübarizəyə girər.
Amma, Bakı “sosialistləri” bu işə razı-
dırlar. Yəni, Azərbaycan türklərinin
əsarət altında qalmağına nəinki razı-
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dırlar, bəlkə bunun tələbində belə
israr edirlər. 

Sözlərimin yalan olmadığını təhqiq
etmək istəyənlər varsa, şəhərimizdəki
“Sosial-Revolyusioner” (İctimaiyyuni-
İnqilabiyyunlar) partiyasınıın naşiri-
əfkarı olan [fikirlǝrini yayan] “Znamya
truda” qəzetəsinin bütün nömrələrini
açıb, qabaqlarına qoyub diqqətlə oxu-
sunlar. Hökumətimizi istehza, milləti-
mizi təhqir, əsarətimizi tələb, yerimizi-
yurdumuzu tələf, mal və mülkümüzü
qarət, özümüzü də Biçeraxovlar qoşu-
nu ilə hədədən başqa sosialistlik və
sosializm naminə bir şey tapıb oxu-
yarlarsa, məni yalançı deyə elan və
təkdir [mǝzǝmmǝt] etsinlər.

“Znamya truda” başına yığılmış
olan bu güruh, “sosialistlik” maskası
altında işləyən hürriyyət düşmənləri
və insaniyyət ədüvvləri [düşmənləri]
olduğu bu günlərdə aşkar edildi. Mil-
lətimizə qarşı olan büğz [kin, nifrət] və
ədavətlərinin şiddəti o dərəcə idi ki,
daha özlərini saxlaya bilməyib, mas-
kanı-filanı kənara atıb, əsl sifətlərini
göstərdilər. 

Bu sifəti görüb də bədtərkibliyin-
dən [bǝdheybǝtliyindǝn, eybǝcǝrliyin-
dǝn] iyrənənlər ən əvvəl bizim cavan
müsəlman İctimaiyyuni-İnqilabiyyun
partiyamız olmuşdur ki, bu yoldakı
gözüaçıqlıqları xüsusi bir təhsinə
şayandır. 

Dünənki qəzetəmizdə “Azərbaycan
sosialistlərinin fəaliyyəti” sərlövhəsi
ilə yazılmış fǝqǝrǝni [yazını, mǝqalǝni]
oxusanız, ürəkləri təmiz və ağılları

salim olan sosialistlərimizin maska
altından çıxmış əcnəbi “eserlərdən”
nə dərəcədə ikraha gəldiklərini görər-
siniz. 

Təbiidir ki, həqiqi sosialist olanlar,
bir millətin azadlıq və istiqlalına qarşı
düşmən kəsilən partiyaların, adlarını
sosialist də qoymuş olsalar, fikrinə
şərik ola bilməzlər. Çünki, bu qeyri-
mümkün işdir. Bir tərəfdən sosializm
adını batırmaq və xalq içində sui-
təfəhhümünə [sǝhv başa düşülmǝsinǝ]
səbəb olmaq və digər tərəfdən türk
millətinin azadlıq və hürriyyəti əley-
hində çalışmaq təşəbbüslərində israr
edən bir güruhdan nəinki yalnız türk
sosialistləri, bəlkə bütün həqiqi sosia-
listlər ictinab və istikrah etməlidirlər
[uzaq dayanmalı vǝ iyrǝnmǝlidirlǝr]. 

Ümidvarıq ki, Azərbaycan İcti-
maiyyuni-İnqilabiyyun [Sosialist İnqilab-
çılar] partiyasının bu rəftarına sair
sosialist və hürriyyətpərəst partiyalar
dəxi şərik olub, özlərini çirkli hərəkət-
lərdən kənar tutmaqla bərabər, səy və
əməklərini bir bu qədər zillət və
rəzalət görmüş olan Türk-Azərbaycan
millətinin istiqlal və azadlığı yolunda
sərf edərlər. 

Hacıbəyli Üzeyir 

GENERAL TOMSONUN 
ERMƏNİ BAŞÇILARINA TELEQRAMI

Gəncǝ, Qazax, Cavanşir qəzaların-
da erməni pişrovlarına [başçılarına]
Bakıdakı Müttəfiq ordusu komandanı
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general Tomson tərəfindən böylə bir
teleqram göndərilmişdir: 

“Aldığım məlumata nəzərən Gən-
cə, Cavanşir və Qazax qəzalarındakı
ermənilər, nizamsızlıq və qarətə məş-
ğul olurlar. Müttəfiqlər nümayəndəsi
olmaq həsəbiylə [sifǝtilǝ] sizə əmr
edirəm ki, böylə bir nizamsızlıqların
tamamilə qarşısını almaqla hamı
ermənilərə xəbər verəsiniz ki, gedib öz
evlərində rahat otursunlar. Bu əmrləri
əmələ gətirməz isəniz tökülə biləcək
qanların məsuliyyəti şəxsən sizin
öhdənizə düşəcəkdir.” 

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-MƏBUSANI
ƏTRAFINDA

Azərbaycanın müxtəlif qəzaların-
dan alınan xəbərlərə görə, məbus
[millǝtvǝkili] seçkiləri böyük ruh yük-
səkliyi və istiqlaliyyət şüarı altında
cərəyan etməkdədir. Vətəndaşlar mə-
sələyə haiz [malik] olduğu qədər böyük
əhəmiyyət verirlər. 

- Şəki qəza qaimməqamından alı-
nan teleqrafa görə, Parlaman məbus-
luğuna Şəki şəhərindən Abdulla bəy
Əfəndizadə, qəzadan Qərib Məhəm-
mədkǝrim oğlu intixab edilmişdir [se-
çilmişdir].

- Cəbrayıl qəza qaimməqamı tele-
qrafla xəbər verir ki, Cəbrayıldan
Məclisi-Məbusan üzvlüyünə Bəhram
bəy Vəzirov  seçilmişdir. 

- Gəncədən xəbər verilir ki, Parla-
mana Abuzər bəy Rzayev intixab

edilmişdir. 
- Aldığımız məlumata görə, Bakı

Kəsbkarlar [Həmkarlar] İttifaqının 30
təşrini-sanidə [noyabrda] iniqad etmiş
cəlsəsində [keçirilmiş iclasında] Azər-
baycan Parlamanına nümayəndə gön-
dərmək məsələsi müzakirə edildikdən
sonra, nümayəndə intixab etməməyə
qərar verilmişdir. 

- Parlamanın 3 kanuni-əvvəldə
[dekabrda] təyin edilmiş olan birinci
iclası ayın 7-ədək təxirə salınmışdır.

Bir izah
Şəki qəza qaimməqamından alın-

mış bir teleqrafa nəzərən, məzkur [adı
keçən] qəzaya Parlamanda ancaq [2]
məbus yeri verildiyindən, türk-islam
vətəndaşlarımız narazı qalmışlar və
onlara daha yer verilməsini arzu
edirlər. Binaileyh [ona görə], Məclisi-
Məbusan rəyasətinin xahişinə görə,
vətəndaşlarımıza bu xüsusda izahat
verməyi lazım görürüz.

Parlamanda cümlətanı 120 əza ol-
maq, türklərdən ancaq 80 məbus
bulundurulacağı və 1917-ci il “Qafqa-
ziya təqviminin” rəqəmləri üzərinə
türklərin miqdarı nəzərə alındıqda
metr 25000 olur. Yəni, hər məbus
25000 vətəndaş tərəfindən müvəkkil
olur. Fəqət, 80 məbusdan 44 zatın
mərkəzi Milli Şura əzası [üzvü] sifətilə
mövcud olduğu nəzəri-etibara alınar-
sa, məlum olar ki, Parlamana müsəl-
manlardan ancaq 36 yeni məbus
göndərilməlidir. Bu surətlə metr dəxi
57000 olur, nəinki 25000. Bu nöqteyi-
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nəzərdən, Şəki qəzası vətəndaşları
bilməlidirlər ki, 2-dən ziyadə məbus
göndərmək hüququna malik olmaq
üçün Şəki qəzasında 114 mindən
ziyadə türk-islam əhali olmalıdır. Hal-
buki, rəqəmlərlə isbat olunur ki, Şəki
qəzasında müsəlmanın miqdarı
100000-dǝn artıq deyil. Binaileyh də
vətəndaşlarımız 2 məbusdan artıq
göndərə bilməzlər. 

AZƏRBAYCANIN PAYTAXTI

I 

“Quzğun dəniz”in (1) sahilində,
əski Albaniyanın (2) mərkəzində, Şir-
vanşahların paytaxtında, Abşoran  ya-
rımadasının cənubunda 49,51 dərəcə
tul [uzunluq], 40,21 dərəcə ərzində [en
dairǝsindǝ], bir tərəfdən Bayıl, digər
tərəfdən də Zığ adı ilə suların bağrına
qol uzatmış, qarşıdakı adaların hima-
yəsilə pənahsız gəmiləri hər növ tu-
fanlara qarşı qoruyan, mərhəmətkar
bir qucaq açmış liman var: 

Bakı bəndəri [limanı]!
Şöhrətli azərkədəsi [atəşkədəsi,

atəşgahı], “odunsuz yanar, sudan qorx-
maz” mənqəbədar [haqqında ǝfsanǝlǝr,
hekayǝlǝr danışılan] atəşi (3) uzun za-
manlardan bəri məruf [bilinǝn], tarix
səhifələrini boyamış neft quyuları, hər
dəm bir fəvəran edər [fǝvvarǝ vuran]
“Yanardağ”ı ilə Azərbaycan isminin
müsəmması [adının mǝnasını özündǝ
ehtiva edǝn], həmişəyanar bir ocaq var: 

Bakı bəldəsi!
Bakı – Azərbaycanın paytaxtı. 
Bakı, bu gün istiqlalını elan etmiş

olan Şimali Azərbaycanın mərkəzi-
idarəsi  [idarǝ mǝrkǝzi] olduqdan sonra
deyil, daha əvvəldən, qədim zaman-
lardan bəri Azərbaycan paytaxtı, pay-
taxtı deyilsə də, mühüm mərkəzlərin-
dən biri olmaq heysiyyətinə malik
olmuşdur.

Azərbaycan kəlməsinin “od” mə-
nasındakı “azər”dən ayrıldığını iddia
edənlər, buradakı atəşkədələri göstə-
rir. Ona görə də bu yerlərə “od abad
edən” mənasında “Azərbaygan” və
yaxud “Azərabadgan”, daha sonra mü-
ərrəb [ərəblǝşmiş] olaraq “Azərbaycan”
denildiyini bəyan edirlər. 

Şəmsəddin Sami bəy mərhum “Qa-
musül-ə’lam”ında “Azərbaycan” kəl-
məsinin əvvəlcə Təbrizin özünə, sonra

(1) Əski türklər üç türk gölündən (Baykal,
Aral və Kaspi) böyüyü olan Kaspiyə “Quzğun
dəniz” derlərdi. Bunun türklərcə digər bir adı
da “Türk dənizi” idi. 

(2) Şirvan vilayətinin, hazırkı Bakı quberni-
yasının yerində qüruni-ulada [ilk əsrlərdə] “Al-
baniya” adı ilə məruf [bilinən] bir qövm
yaşayırdı. Bu qövm, olduqca cəngavər olub,
Roma imperiyası ordularına müqavimət eylə-
mişdi. Sonra, şimaldan axın edib gələn türklər
seylanına [selinə] dayanammayıb Xəzər türkləri
tərəfindən münqəriz olub [mǝhv olub, nǝsli
tükǝnib], məmləkətləri tutulmuş və türk qəbi-
lələri tərəfindən oturaq edilmişdir. 

(3) Əski iranilərdə bir “Üç atəş” əfsanəsi
vardır. Bu əfsanə, Azərbaycan ənənatı [adət-
ənənəsi] ilə əlaqədardır. Bu əfsanədəki həmi-
şəyanar üç atəş, “odunsuz yanar, sudan qorx-
mazmış” ki, Bakının yerdən çıxar və suda yanar
təbii qazına kinayə edilmişdir.
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ətrafına, daha sonra vilayətinə ələm
[nişan; ad] olduğunu qeyd edirsə də,
bir az aşağıda Azərbaycanın torpağını
və yerlərinin mürəkkəb olduğu mə-
vaddı [maddǝlǝri] tərif edərkən deyir
ki: 

“Məmləkətin torpağı əraziyi-bür-
kaniyyədən [vulkanik ərazi] olub, qaz
çıxarır yerləri və neft quyuları çox
olduğu kimi, zəlzələləri dəxi pǝk sıx
olub, qəsəbələri və ələlxüsus mərkəzi
olan Təbriz şəhəri dəfəatla xarab ol-
muşdur. Zamani-cahiliyyətdə [cahiliyyǝ
dövründǝ] atəşkədələrinin kəsrəti [çox-
luğu] və bəlkə “Azərbaygan” təsmiyə
olunması [adlanması] dəxi bir atəşi-
daimi [daimi atəş] halında olan bürkan
[vulkan] və neftlərinin kəsrətindən irəli
gəlmişdir.” 

Görürsünüz ki, müəllifi-möhtərəm
sizə tamamilə aşina bir mənzərə təsvir
edir. Tərif tamamilə Bakıya və vilayə-
tinə aid. Daimi bir atəş halında bulu-
nan bürkan – Bakı, dəfəatla zəlzələyə
məruz qalan da Şamaxıdır. Burada
Təbriz və həvalisinə [ətrafına] bənzə-
yən bir şey yox. Çünki, o həvalidə nə
qaz çıxarırlar, nə də neft quyuları
vardır. 

Bunu zikr etməkdən məqsədimiz,
təbii, Təbrizin Azərbaycan mərkəzi
olduğunu inkar deyil, əsl “Azərbaygan”
isminin müsəmması olacaq nöqtənin
Bakı ola biləcəyini göstərməkdir. 

Əvət, Bakı yalnız bugünkü Azərbay-
can Cümhuriyyətinin paytaxtı deyil,
əski Azərbaycan qitəsinin [ölkǝsinin] də
mühüm bir mərkəzidir. Vaxtilə bu

mərkəz, əski “Midiya” yerini tutan
Azərbaycan sakinlərini müqəddəs
atəşləri ilə qızdırmış; bu hərarətiylə o,
İrandan, Hindistandan və dünyanın
sair yerlərindən zairlər [zəvvarlar, ziya-
rǝtçilǝr] cəlb eyləmişdir. 

Bakı bu gün də ziyarətgah, bu gün
də məbəddir. Bugünkü Bakı zairləri,
əski atəşpərəstlər kimi din hissiyyatı
və ruh ehtiyaclarını tətmin [doyurmaq]
üçün deyil, maddi həvəslərini təmin,
artıq tamahlarını doyurmaq üçün gə-
lirlər. Buradakı sərvəti kəndi kaşanə-
lərinə [saraylarına, imarətlərinə] axıt-
maq istəyirlər. Bu müasir zairlər, tari-
xin hekayələrini oxurkən, hind zair-
lərinin gəlib burada müqəddəs atəş-
lərə tapınmaqdan başqa bir fayda
gözləmədiklərini heyrətlərlə tələqqi
edǝr [qiymǝtlǝndirǝr], o nur və hərarət
sərgərdanlarını [işığın vǝ hǝrarǝtin ardın-
ca gǝzǝnlǝri] qətiyyən anlayammazlar.
Çünki, onlar “eşqi” şəmin başına fırla-
nıb da kəndisini yaxan və yaxılarkən
səs çıxarmayan “pərvanədən” (4) de-
yil, çəmənlikləri, çiçəklikləri birər-birər
gəzib də güllərdən şirə çəkən “arılar-
dan” öyrənmişlərdir. Onlar icab edər-
sə palçığa girər, hisə bulaşar, mazuta
batar, fəqət atəşə tapmazlar. (5) Çün-
ki, məbud [ilah, tapınmanın obyekti]
olaraq onlar qazı, nefti deyil, bunlar-
dan hasil olan “sarı mədəni” tanırlar. 

(4) Ey mürqi-səhər, eşq zi-pərvanə biyamuz
K’an suxtəra can şüdü avaz nəyaməd. 

Sədi
(5) Tapmaq, tapınmaq - türkcədə ibadət və

təəbbüd [ibadǝt] etmək mənasınadır.
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Fəqət, Bakının müridləri yalnız bu
uzaq vilayətlərin zəvvarı deyildir. Bu-
ranın maddi deyil, mənəvi atəşlərinə
Hindistan məcusi və İran zərdüştlü-
sündən daha şiddətli bir ehtiyac və
daha qüvvətli bir imanla mərbut [bağlı]
olan mücavirlər [daim ibadətxana və ya
türbə yanında yaşayıb vaxtını ibadətdə
keçirən adam, abid], mötəkiflər (6) var-
dır: 

Azərbaycanlılar!
Əvət, Bakı əski məcusilərdən ötrü

şöləsinə yaxılır şəm, qonşu imperia-
listlərlə Avropa kapitalistlərindən ötrü
şirəsi çəkilir gül isə, Azərbaycan türk-
lərindən ötrü təvaf olunar əməl Kə-
bəsi [arzuların Kǝbǝsi], etikaf  olunar
həyat məscididir. 

Bu, bizə bir əməl Kəbəsi və həyat
məscidi olan Bakımızı, əcəba heç bilir-
miyiz? Bu suala cavab almaq üçün
mətbuati-ümumiyyəmizin cavan hüc-
rəsini [bütün mǝtbuatımızın yaxın dö-
nǝmdǝki qismini] ümumi bir surətdə
gözdən keçirdim. Bakıya aid bir şey
görmədim. Bu mənə həvəs və cəsarət
verdi. Müxtəsər də olsa, Bakının tarixi
haqqında bir qaç yapraq qaralayalım,
dedim. Şübhəsiz ki, bu sətirlərlə veri-
ləcək məlumat, Azərbaycan Cümhu-
riyyəti paytaxtının şan və heysiyyəti ilə
mütənasib olammayacaq. Çünki, əl
altında nə o qədər mənbə, nə də o
qədər zaman və fürsət vardır. Fəqət,
Azərbaycan mətbuatında bu xüsusda
daha heç bir yazı yazılmadığından dü-

(6) Mötəkif - günlərlə məsciddə oturub da
boyuna ibadətə (etikafa) oturan zata denilir.

şündüm ki, naqis də olsa bir şey olsun.
Biz naqisini başlarız, mütəşəbbis [tǝ-
şǝbbüskar] gənclərimiz də çalışar, və-
tən eşqi, məmləkət məhəbbəti ilə, səy
eylǝr, bu başlanğıcı təkmil edərlər
[kamillǝşdirǝrlǝr]. O zaman biz də əziz
paytaxtımızın mükəmməl bir tarixinə
malik olmaq səadətini dərk edəriz. 

M. Ə. Rəsulzadə

TÜRKİYƏDƏ QADINLIQ MƏSƏLƏSİ
“Feminizm” 

4

Qadınlarda xəlqi mahiyyəti tədqiq
edərsəniz; izdivac nəticəsi təvəllüdatın
[doğumların] kəsrəti [çoxluğu] ilə təhti-
tərbiyəsində [tǝrbiyǝsi altında] övladı
pərvərdə etməkdən [böyütmǝkdǝn] iba-
rət deyildir. Qadınlıq övsafı [vǝsflǝri,
xüsusiyyǝtlǝri] ən həssas qəlblərə ma-
lik, ən riqqəti-şeiriyyəyə nafiz [şeiriy-
yǝtin riqqǝtinǝ tǝsir göstǝrǝn] və hakim
bir vücudi-qiymətdardır [qiymǝtli bir
vaqlıqdır]. Bu qədər fitri qüvaya [güc-
lǝrə] sahib olduqdan başqa, bəzən
atəşpareyi-cəladət kəsilir [qǝhrǝmanlıq
alovuna; odlu-alovlu qǝhrǝmanlıq nümu-
nǝsinǝ çevrilǝn] nə qədər tarixi hadi-
satın [hadisələrin] şahidi bulunuruz.
Bəzən insaniyyətin düşməni-biamanı
[acımasız düşməni] kəsilir. Bəzən kəndi
həyat və mənafeyi-şəxsiyyəsi bulunan
hər şeyi fəda edənlər var. Biz, qadın-
ları bunlar qədər qayənin dərəceyi-
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əs’adiyə[sinǝ] [yuxarı dǝrǝcǝsinǝ] çıxart-
maq mənafeyimiz iqtizasıdır [mǝnafe-
yimizǝ uyğundur].

Şu kürreyi-zəmin bir aşiyaneyi-
bəşər olduqca, o ünsüri-munis[in] [bǝ-
şǝriyyǝtin] nisfini təşkil etdiyini bit-
təb’ məsaiyi-ümumiyyənin şəxsiy-
yat[ın]a qədər təşəbbüsata girəcəyiz
[Bu yer kürǝsi bǝşǝriyyǝtin yuvası olduğu
müddǝtcǝ, bu şǝfqǝtli ünsürün, yǝni
qadınların da bǝşǝriyyǝtin yarısını tǝşkil
etdiyi tǝbii hal olduğuna görǝ, qadınlarla
kişilǝrin birgǝ sǝy göstǝrmǝyinin mǝğzini
açmağa çalışacağıq]; madam ki, mədə-
niyyət daima fövz [müvəffəqiyyət] və xi-
lasa doğru gedir. Təbii ilə bu gün
olmazsa yarın ehtiyacat o dərəceyi-ka-
mala əs’ad edəcəyinə yetər ki, onların
zəif qollardan tutub o mövqeyi-ehtira-
mata oturtmaq vəzifəsi bizlərə düşür.
[Tǝbii ki, bu gün deyilsǝ belǝ sabah,
ehtiyacların elǝ bir hǝddǝ çatacağını
nǝzǝrǝ alaraq, onların, yǝni qadınların zǝif
qollarından tutub, o möhtǝrǝm mövqeyǝ
oturtmaq bizǝ düşür.] Qadınlıq, təsəv-
vür edildiyi kimi, bir əsirə, bir məzlu-
mə deyildir. O hürr yaşar, hürr ölǝr bir
nisfi-əzayi-bəşərdir [insan cǝmiyyǝtinin
yarısıdır]. 

Qadınların ruhunda mündəmic
olan [yerlǝşǝn] şəfqətpərəstanədən
[şǝfqǝtsevǝrlikdǝn] istifadə imkanı nə
qədər genişdir. Mürəbbiyələr, xəstə-
baxıçılar, ianə vermək surəti ilə mil-
lətin səadətini gözədənlər, feilən,
bədənən, fikrən insaniyyət uğruna,
milliyyət uğruna, din uğruna xidmət
etməkdən çəkinməzlər. Bu üzdən,
qadınların fitrətində mövcud hissiy-
yati-şəfqətə [şəfqət hissinə] dövlət pǝk

çox ümidlər bəsləməkdədir. 
Bir validənin ağuşunda böyümək-

də olan övladına qarşı məhəbbəti nə
qədər çoxsa, tərbiyənin aldığı şəkil və
cəsamətcə [böyüklüyǝ görǝ] o nisbətdə
də vətəninə məhəbbət olar. Vətənin
müşfiq validələri övladlarını hər tərəf-
də qorumaq əsasına binaən [uyğun
olaraq], hərb meydanlarına qədər
gəlir: cəngavərlərin aldığı nişaneyi-
iftixarını – yarasını, sarar, baxar, onu
bir çocuğu qədər nəvaziş[li] nəzərlərə
qərq edər. Qəlbin mərhəməti insaniy-
yətə qarşı məhəbbətinə bir dəlildir.
Mühibbi-insaniyyət olan şu üzvi-sani
[bǝşǝriyyǝt aşiqi olan bu ikinci üzv] nə
qədər fədakarlıqlar ifa etmişlərdir.
Baxüsus [xüsusilə], şu hərb sənələrində
xilqətən [tǝbiǝtcǝ] erkəklərdən bir az
fərqli isə də əqlən, fikrən bəzən
erkəklərə belə meydan oxuyanlar
olmuşdur. Alimə və fazilə və şairə və
ədibə kəsriylǝ [çoxluğuyla] bir millət
xüsusu bulur [öz şǝxsiyyǝtini tapar]. 

İqtisad vadisində, məsaili-müştə-
rəkədə [birgǝ zǝhmǝt çǝkmǝkdǝ] qa-
dınlığa bir hisseyi-şərəf çıxar [şǝrǝfli bir
pay düşür]. Bu şərəfin məhsuli-səmər-
darı [faydalı nǝticǝsi] olaraq o millət
fəqr və səfalətdən qurtular. Zülvəc-
heyn karü-kəsb ilə mürəffəh bir
həyati-bəxtiyaranəyə məzhər olunar,
səadətə inkişaf edər. [İkitǝrǝfli işlǝyib
qazanmaqla, rifah, bolluq içindǝ bǝxtiyar
bir hǝyata nail olunur, bu bǝxtiyarlıq daha
da inkişaf edǝrǝk sǝadǝtǝ çevrilir.]

Qadınlıq, yalnız kor-koruna itaəti-
məntiqəyə [zehni itaǝtǝ] bağlanmış,
əfkari-ətiqəyə [köhnǝ fikirlǝrǝ] boyun
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əymiş bir əsireyi-məzlumə olammaz.
Hürriyyəti-ətvarına [hǝrǝkǝt azadlığına],
hürriyyəti-fikriyyəsinǝ [düşüncǝ azadlı-
ğına] sahib və nafiz-kəlam [sözü keçǝn,
sözü etibar görǝn] olmalarını kəndiləri
əlbəttə arzu edirlər. 

İctimaiyyun [sosioloqlar] nəzərin-
dən feminizmin surəti-tələqqisi [qǝbul
ediliş tǝrzi] bambaşqadır. İnqilabati-
müxtəlifədə [müxtǝlif inqilablarda] feli-
müştərək sahibi olduğuna [birgǝ işti-
rakçı olduğuna] [görǝ], hər dürlü əzab-
lar, bəlalara giriftar olduğu kimi, hər
dürlü iqbala da məzhər [nail] olurlar.
İctimaiyyun amilləri[nin]; bəşər kütlə-
ləri fikriyyətində təməssül edən qüd-
rətləri kəndi əhraranə qüvvətlərinə
çevirməyə birinci vasitələrdən [biri]
feminizmdir. [İctimai amillǝrin; bǝşǝr
kütlǝlǝrinin fikrindǝ meydana çıxan
güclǝri öz azad qüvvǝlǝrinǝ çevirmǝsinin
başlıca vasitǝlǝrindǝn biri feminizmdir.]
Tarixdə görülən bunca inqilabat, qa-
dınlıq[ın] mövqeyi-siyasi və ictimai
təsiratından xali qalmamışdır. Qadın-
lıqdaki məziyyət, yəni fəaliyyəti-fikriy-
yənin (actualité de l'esprit)  saheyi-
cidalda [mübarizə meydanında] mövqe-
yi qayət barizdir. Hər ünsüri-əqvam
[hǝr bir qövm] içərisində qadınlığın
xisləti təqdir edildiyi nisbətdə fəzlə bir
məziyyət göstərilmiş. Ruhi inbisatın
amili, ən geniş sərzədeyi-zühuru, ca-
hangiranə fǝvǝranların müvəllǝdatı
kamilən fəaliyyəti-fikriyyənin mahəsə-
ləsidir. [Mǝnǝvi genişliyin amili, ǝn geniş
surǝtdǝ meydana çıxması, cahangiranǝ
qaynayıb-coşmaların doğuşu tamamilǝ
zehni fǝaliyyǝtin nǝticǝsidir.] 

Xəyaliyyun nəzərində ictimaiyyun
qədər maddi tələqqi olunmadı, hüs-
nü-eşq zamiri-mafilbalı ilə tələqqi
olundu. [Qadınlıq, romantiklǝrin nǝzǝrin-
dǝ sosioloqlar qǝdǝr maddi tǝrǝfdǝn ǝlǝ
alınıb qiymǝtlǝndirilmǝdi; könüldə olan
gözǝllik vǝ mǝhǝbbǝt məramı ǝsasında
qiymǝtlǝndirildi.]

Bir millətin səciyyeyi-fitriyyəsində
bu iki şeyə məhbubiyyət ya əxlaqən
süquta məyyal olar, yaxud ictimai
inqilabatın hüdusunu mövcib olar. [Bir
millǝtin fitrǝtindǝ bu iki şeyǝ, yǝni gözǝllik
vǝ eşqǝ mǝhǝbbǝt, ya ǝxlaqi cǝhǝtdǝn
süquta gǝtirib çıxarar, yaxud da ictimai
inqilabların meydana çıxmasına sǝbǝb
olar.]

Avropa hökumati-müxtəlifəsində
bu qayə üzərinə bir taqım münaqişeyi-
qədimədə keçmiş, bir çox böyük
filosoflar[ın], ülǝmaların tənqidatına
məzhər olmuş bu həqiqətə, məzhəriy-
yət deməyə layiq... [Avropanın müxtǝlif
ölkǝlǝrindǝ bu mövzu barǝdǝ bǝzi qǝdim
mübahisǝlǝrdǝ dilǝ gǝtirilmiş, bir çox
böyük filosofların, alimlǝrin tǝnqidlǝrinǝ
mǝruz qalmış bu hǝqiqǝtǝ, artıq bir
tǝzahür, yǝni fakt deyǝ bilǝrik...]

Çünki, şimeyi-məhz bir şərareyi-ka-
nuni-inqilabı məmul deyilmi? [Çünki
xislǝtin ǝsli inqilab ocağının bir qığılcımına
bǝnd deyilmi?]

Təhti-rəmadda məstur bir nari-
hariq cirmi nisbətində iqdamata badi
olammazmı? [Külün altında gizlǝnmiş bir
köz atǝş, öz ölçüsü nisbǝtindǝ tǝşǝbbüs-
lǝrǝ, sǝylǝrǝ sǝbǝb ola bilmǝzmi?]

İştə şu əsaslarla feminizm, hüsnü
eşqdən qurtulmuş, o yaxıcı hissiyyatı
baqi qalmaqla, təkamülatıyla müxtəlif
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səfəhatı came bulunur. [Odur ki, bu
ǝsaslarla feminizm, gözǝllik vǝ eşqdǝn
qurtulmuş, o alovlu hisslǝri qorumaqla
birgǝ, müxtǝlif tǝkamül mǝrhǝlǝlǝrini
özündǝ ehtiva edir.]

Bidayətdə [başlanğıcda] qadınlarda-
kı o qüvvəti haqqı ilə təqdir edəmməz-
lik üzündən xəyaliyyun (idéalisme)  bir
taqım nəzəriyyat içərisinə boğuldu.
Hüsnü eşqin salığını [dǝlillǝrini] tədqi-
qə qoyuldular. Səcayanı [sǝciyyǝlǝri,
xarakterlǝri] tədqiqə əhəmiyyət vermə-
dilər. Bunlar o qədər törǝdilǝn fikirlər-
lə hətta aigmxr l`aprix,  yəni sivrilmiş
fikirlərin yavaş-yavaş nəticeyi-qətiy-
yəyə doğru yol aldığını – və idrak
etdikləri həqiqətlərdən birincisi femi-
nizm bəhsi açıldığını – birdən-birə
gözükdü. [Bunlar, yǝni idealistlǝr, o qǝdǝr
çox törǝdilǝn nǝzǝriyyǝlǝr arasından siv-
rilǝn, önǝ çıxan fikirlǝrin yavaş-yavaş qǝti
bir nǝticǝyǝ doğru getdiyini vǝ idrak
etdiklǝri hǝqiqǝtlǝrdǝn birincisi olaraq
feminizm mövzusunun meydana çıxdığını
birdǝn-birǝ gördülǝr.] 

Məlum ya, biz əvvəla xəyali bir ta-
qım nəzəriyyatla babi-münaqişə gü-
şad edildikdən sonra təsadümi-əfkarın
qayələri bittǝb’ çabuq çıxar. [Məlumdur
ki, biz əvvəla xəyali bir taqım nəzəriy-
yǝlǝrlǝ mübahisǝ qapısını açdıqdan sonra,
fikirlǝrin çarpışmasının nǝticǝlǝri tǝbii
olaraq qısa zamanda meydana çıxar.] 

Qərari-qəti [meydana çıxan qǝti nǝ-
ticǝ] feminizm cərəyanlarına gözəl bir
məcra [axar, yol, istiqamǝt] hazırladı.
Avropa[da] onuncu əsrdən etibarən
bu hərəkəti-fikriyyə [fikir cǝrǝyanı] qa-
dınlıq hissiyyatı üzərinə sahir təsiratı

ilqa etdi [sehirli tǝsirlǝri aradan qaldırdı].
O gündən etibarən təbiətin bəxş etdiyi
affecté,  yəni göstəriş (təqlidçilik) ilə
başlandı, məhdi-mədəniyyətin ənvar-
nisarı [mǝdǝniyyǝt beşiyinin nur saçanı]
tərəfinə üzlər çevrildi, fikirlər nurlan-
dı. Bir mehtab və ya halə, ziya halında
ikən bir günəş qədər parlaqlıq gös-
tərdi. 

Ruyi-zəmin [yer, yer kürǝsi] üzərində
yaşayan bəni-bəşərin [insanoğlunun] ik-
inci bir qüdrəti meydana çıxdı.
Məsaiyi-fəzlə [çox çalışmaq, çox sǝy
göstǝrmǝk] iqtisad istədiyi qədər yol
aldı. Mədəniyyət çabuq doğdu, çabuq
böyüdü. İştə şu hüsni-mücadilə[yǝ]
mədyun olan nəzəriyyatın fəlsəfeyi-
qayələri buralara qədər vardı. [Bu gözǝl
mübahisǝyǝ borclu olan nǝzǝriyyatın
fǝlsǝfi nǝticǝlǝri buralara qǝdǝr gǝlib
çıxdı.] Tarixi tədqiq edərsək, feminizm
nəzəriyyatının məbdəindən miadına
[başlanğıcından sonuna] qədər bir fikir
edinmiş oluruz. 

Əbdüllətif

Ədəbi sütunlar

QÜRBƏT ELLƏRDƏ YADİ-VƏTƏN 

Karpatda ikən...

3

Karpatın dağları nigahımda
Dursa, dursun da pişgahımda. 
Könlümün gözləri sənə baxıyor,
Dodağım mədhini sənə oxuyor!
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Karpat üstündəyəm, fəqət üzümü,
Könlümü, ruhumu, iki gözümü
Daima döndərib də səmtinə mən, 
Oluram sacidin, a şanlı vətən!
Qibləgahi-rəhi-nigahımsan
Ey vətən, ülvi səcdəgahımsan!
Sənə bir xidmət eyləsəm, a vətən,
Şu həyatımda bəxtiyaram mən.
Ey vətən, sən özün də madəri-can,
Sənə layiq pərəstişi-vicdan.
O beşik ki, bizi qucaqlarıdı,
Yellədər, bəslədərdi, saxlarıdı  
Səndə nabit olan ağacdan idi.
Yaşa, ey şanlı yurdumuz, əbədi!
Məhdimiz, ləhdimiz, qizamızsan,
Xüldzari-fərǝhfəzamızsan.
Pərvərişyabi-nemətin oluruz,
Sonda mədfuni-türbətin oluruz.
Tənim olsun dəfin xakində,
O gözəl xaki-tabnakində.
Race olsun sənə bu qəlb, bu tən,
“Mətləüşşəms” olan ziyalı vətən!
Ünsürün ünsüri-şücaətdir,
Bu sözüm doğrudur, həqiqətdir.
İştə tarixlər də anlatıyor,
Ya nasıl Qafqaz irqi şanlatıyor. 
Ey bizə saheyi-həyat vətən,
Səndə doğmuş bu qəlbü can, bu bədən!
Sənsin iştə bu cismə nəşətgah, 
Sənə mətufdur həmişə nigah.
Cənnət olsa bütün yer üstü yenə, 
Bizə lazım o səndəki sinə.
Çünki aşiq sənə təbiətimiz,
Sənsən aramgahi-xilqətimiz.
Ən gözəl cənnətim, mənim vətənim,
Mayeyi-ruhü mayeyi-bədənim. 
Karpat üstündəyəm, könül səndə,
Sevdiyim qönçə səndə, gül səndə!
Ən gözəl çöhrələr qucağında,
Canlı güllər yaşar o bağında.
Xaki-pakində nurlar yaşıyor,
Şəkli-insanda hurlar yaşıyor.

Cisimlənmiş gözəl-gözəl ərvah,
Səndədir həp bədayeyi-əlvah!
Kuhi-Qaf iştə – Qafqazın dağıdır,
Cənnət iştə – o Qafqazın bağıdır.
Anladım doğrudan nədir huri – 
Qafqazın düxtərani-məsturi.
Şübhə yoxdur, şu örtü də yanacaq,
Onu yaxmaqlığa gərək qanacaq.
Cəhl əlilə örülmüş ol rubənd,
Bil ki, hazır edər o, cəhlə kəmənd. 

Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

* Təşrini-saninin [noyabrın] 26-
sında Müttəfiqlərin 5 zirehli, 2 kru-
vazer [kreyser] və 9 təərrüz [hücum]
minanos [torpedo] gəmisi Sevastopola
azim olmuşdur [yola düşmüşdür]. 

* İngiltərə əsgərlərinin qabaq dəs-
tələri Belyev və Stvelo ətrafında Al-
maniya sərhədinə çatmışlardır. 

* Təşrini-saninin 28-də Nauendǝn
xəbər verirlər ki, Lvovda şiddətli yəhu-
di talanı olmuşdur. Yəhudi milisiyaları
qırılmışdır. 420 yəhudi evi, sakinləri ilə
bərabər yanıb tələf olmuşdur. Evlərdə
olanlar heç yerdə gizlənə bilməmiş-
lərdir. Yanğını söndürməyə imkan ver-
mə[mǝ]k üçün su yolu bağlanmış idi.
Küçəyə çıxan hər bir yəhudi dərhal
öldürülmüşdür. 

* Kanuni-əvvəlin (dekabrın) 3-ündə
Vilson Fransaya əzimət edib bir ay
orada qalacaqdır. 

* İstanbuldan xəbər verirlər ki, Fə-
ləstində birinci yəhudi hökuməti təşkil
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edilib, vəzirlər [nazirlər] təyin edilmiş-
dir. 

SÜLH ƏTRAFINDA

İngiltərə ordusunun tərxisi
İngiltərə Bəhriyyə, Ərkani-hərbiyyə

və Təyyarə vüzəratı [nazirliklǝri]  əha-
liyə müraciətən nəşr etdikləri dəvət-
namə hələlik ümumi ordu tərxisi baş-
lanmadığını xəbər vermişlərdir. Tərxis
başlansa da hamı əsgərləri azad et-
məyə macal verməyir. Birinci növbədə
müəyyən yeri və vəzifəsi olan zabitlər
və saldatlar azad ediləcəklərdir. Bun-
dan əlavə, ticarət və sənaət [sǝnaye]
ehtiyacatı üçün ən lazım gələn sənət-
kar saldatlar buraxılacaqlardır. 

QƏZETƏLƏRDƏN

Şimal ordusu
Kiyevdən alınmış məlumata görə,

təərrüzə [hücuma] başlamış Şimal or-
dusu müvəffəqiyyətli surətdə irəlilə-
məkdədir. Şimal ordusunun məqsədi
Petroqradı işğal edib Kronştadtı ayır-
maqdır. Kronştadt ən yaxın zamanda
bu dövlətin bəhri [donanma] fəaliyyəti
üçün böyük mənanı haiz olacaqmış. 

Petroqrad üzərinə hücum edənlər-
dən birisi də general-mayor Vandam-
dır.  İşbu zat, ərkani-hərb professoru
olmaqla bir çox əsgəri məsələlərə dair
qiymətli əsərlər yazmışdır.

Murman və Əqsayi-Şərqdə [Uzaq
Şǝrqdǝ] Müttəfiqlər

Murman səvahilinə [sahillərinə]
Fransadan leh qitəatı [polyak hǝrbi his-
sǝlǝri] varid olmuşdur [gedib çatmışdır].
Varid olanların miqdarı 7 mindən zi-
yadə olub, gözəl surətdə müsəlləh-
dirlər [silahlanmışdırlar]. 

* “A. V.” qəzetəsinə verilən xəbər-
lərə görə yapon qoşunlarının yürüşü
davam etməkdədir. Bunlar İrkutsk
tərəfə gəlirlər. Şəhərin mühafizəsi
müştərək rus-yapon komisyonuna
mühəvvəl edilmişdir [tapşırılmışdır].
Amerika və Yaponiyadan külliyyətli
surətdə mal gətirilir. 

* Nikolsk-Ussuriyskdə  bolşevik təş-
kilatı kəşf edilmişdir. Bir çox bomba və
ləvazimati-hərbiyyə [hərbi sursat] tapıl-
mışdır. 

ARTİST VƏLİ

Onsuz da az olan camaat və səhnə
xadimlərindən birini daha qeyb etdik.
Göyçay uyezdindən alınan məlumata
görə, türk səhnəsinin mahir artist-
lərindən, dəyərli səhnə xadimlərindən
birisi olan Əbülfət Vəlizadə vəfat et-
mişdir. 

Vəlini Bakıda kim tanımaz? Bir
çoxlarının məktəb yoldaşı, bəzilərinin
səhnə arxadaşı, digərlərinin cəmiyyət
yoldaşı, camaatı sevən, səhnəsini ca-
nından əziz tutan, hamımızın tanıdığı
Vəli dəxi dari-dünyadan [dünya evin-

58



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

59

III cild 

dǝn] rehlət etdi [köçdü]. 
İbtida [ǝvvǝla] Bakı Realnı məktə-

bində oxuyaraq, altıncı sinfədək təh-
silə davamla ikmali-təhsil etmədən
[təhsilini bitirmədən] məktəbdən çıx-
dıqdan sonra Əbülfət Vəlizadə, səhnə-
mizə xidmət etməyə başlayaraq, əv-
vəlləri bittəb’ [tǝbii olaraq] xırda rollar
ifa etmiş və əvvəldən artistlik məharət
və istedadı ibrazıyla [büruzǝ vermǝklǝ]
tez tərəqqi edərək, axır zamanlar
məsuliyyətli mühüm rollar götürürdü.
Kəndisi tərəqqi etdikcə, milli teatro-
muza məhəbbət və həvəsi dəxi ar-
taraq, onun da tərəqqisi uğrunda
çalışırdı. Mərhumun təşəbbüsü ilə bir
vaxt Bakıda “Artistlər İttifaqı” nam
[adlı] bir dram dəstəsi təşkil olunaraq
gündüz tamaşaları verirdi. 

“Gavə” rolunda tamaşaçıların vü-
cudunu Vəli kimi lərzəyə salan hangi
artistdir? “Əlmənsur”da Həsən rolunu
oynayan artistlərin həpsi yenə Vəlini
təqlid etməyirlərmi? “Nadir Şah”ın
Ədhəm və Heydər kimi hiyləkar vəzir-
lərini Vəli kimi parladan kimdir? Şille-
rin qoca qraf Maksimilianı rolunda
hangi artist Vəli qədər təsir bağışladı? 

Heyf, mahir sənətkarımız artıq
əldən getdi! Sui-təsadüfə bax ki, bu il
dəyərli səhnə xadimlərimizdən üçünü
qeyb etdik və heç birinə son vidamızı
deyə bilmədik. Heç birinin mərasimi-
dəfninə belə iştirak etmədik. 

Bu gün Vəlinin vəfatı müsəlman
səhnəsi üçün ağır bir zıyadır [itkidir].
Hüzn və təhəssürümüzü [kǝdǝrimizi]
bəyanla baqimandələrinə [geridǝ qa-

lanlarına] səbri-cəmil [xeyirli sǝbr] əta
buyrulmasını Allah-taaladan istirham
edəriz. Külli-nəfsin zaiqətül-mövt. 

X. 

MƏTBUAT

“Kaspi” qəzetəsinin 1 kanuni-əvvəl
[dekabr] tarixli nömrəsindəki baş mə-
qaləsində vəziyyəti-siyasiyyə və azər-
baycanlıların surəti-hərəkətindən
bəhslə, müsəlmanların bir daha kor-
koranə öz müqəddəratlarını tanıma-
[dı]qları yabancılar dəsti-qəddaranələ-
rinə [qǝddar ǝlinǝ] tapşırmayacaqlarını
qeyd edir, yazır ki: 

“Demokrat adını taxılıb da [üzǝrinǝ
götürüb dǝ] altı ay müddətində hökm-
ranlıq edərək bir dəfə olsun bir sözlə
belə müsəlmanları mühafizə etməyə-
rək, ancaq münasib və qeyri-münasib
fürsət tapdıqca müsəlmanları qıran,
qarət və təcavüz edən çetecilərin [qul-
durların] hərəkatını görərək artıq göz-
ləri açılmışdır. Bunlar yenidən özlərini
oda salıb, ancaq və ancaq müxtəlif
vəsilələrlə [vasitǝlǝrlǝ] yenidǝn müsəl-
manları qul etmək, müsəlman arvad-
ları üçün keyifli məclis quraraq sonra
da namuslarına təcavüz edib, axırda
öldürmək qəsdi ilə demokrat maskası
taxanlara inana bilməz. Onlara etibar
etməz. Bütün demokratlar bolşevizm,
menşevizm və ictimaiyyuni-inqilabiy-
yun [sosialist-inqilabçı] bayraqları altın-
da bu əməllərə mürtəkib olmuşlardır
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[pis işlǝrǝ bulaşmışdır]. Bolşeviklər Bakı-
dan çıxmış və şəhər türk-Azərbaycan
ordusu tərəfindən mühasirə edilmiş
olan zaman belə şəhərdə və mədən
dairələrində müsəlmanlara təcavüz
davam edir, Xilə, Bülbülə və Balaxana
və sairlərində kəndli və fəhlə müsəl-
manları qırır (bunlar ki, burjuy deyil),
Teymur bəy Qulubəyovu beş yoldaşları
ilə öldürürlərdi. Bu da Bakıda menşe-
viklər ilǝ bolşevikdən menşevikə dön-
müş daşnakların hökmfərmalığı [hökm
etdiyi] zamanında idi. Hələ imdi də
sosial-revolyusioner hökuməti hökm-
ranlıq edən Lənkəran uyezdində eyni
fənalıqlar [pisliklǝr, mǝnfi hallar] davam
edir. Məgərsə bunların həpsindən
sonra da müsəlmanlar bu demokratlıq
adı ilə mümkün olduqca çox müsəl-
man qırmaq, ciblərini müsəlman malı
ilə doldurmağa çalışanların kimlər
olduğunu anlamamışlardır. Xeyr, şimdi
o vaxtlar keçdi ki, müsəlmanların
dalda qalmaq və korluğundan istifadə
edərək öz əlimizlə özümüzü döyür-
dülər. Siyasətcə geridə qaldığına
[görǝ], müsəlmanlar çox qurbanlar
vermişlər və ayılaraq öz dostlarını və
düşmənlərini tanımış və inanmışlar ki,
səlamət və rəfahiyyəti ancaq öz əllə-
rindədir ki, nəinki macəracular [macǝ-
rapǝrǝstlǝr] əlində.” 

Bədəhu [ondan sonra], müsəlman-
ların artıq müstəqil yaşamaq, özgələ-
rin qəyyumluğunu rədd etmək istə-
diklərini qeydlə deyir ki:

“Ciddi mübarizǝyǝ hazırlaşmamış
olan müsəlmanları martda vǝ daha

sonra kəsmək olurdusa, artıq qardaş
qitalı [qırğını] “böyük müvəffəqiyyə-
tinə” ümid bağlaya bilməzlər. Əvvəla,
heç vaxt Müttəfiqlər iğtişaşa yer ver-
məzlər. Saniyən [ikincisi], biz dəxi Qaf-
qaziyanın qarlı dağlarında altı aylarla
dilənçilər kimi gəzməyə məruz qalma-
maq üçün hər növ mübarizəyə hazır
olmağa çalışacağız. Müsəlmanların
özlərinin demokratiyası da var, əməl
[niyyǝt] və arzuları da, müqəddəratla-
rını təyin etmək imkanı da. Qoy, mü-
səlmanlara qəyyum olmaq istəyənlər
bunu bilsinlər. Biz bütün millətlərin
ancaq həqiqi, namuskar demokrati-
yasını [xalqını] tanıyırız və onlarla əl-ələ
gedəcəyiz. Müsəlman qanına həris
olan macəracuları isə nə demokrat
hesab ediriz, nə də dost.” 

Gürcü millətçi demokratları mürəv-
vici-əfkarı [fikirlǝrini yayan] “Sakartve-
lo”  qəzetəsi “İngiltərə və rus-erməni
ümidləri” sərlövhəli bir məqaləsində
yazır: 

“Ramişvili tərəfindən bütün Azər-
baycan, Gürcüstan və Ermənistana aid
ixtilaflı məsələlərin həlli üçün təklif
edilən konqredə Ararat Cümhuriyyəti
iştirak etmək istəməyir. Böyləliklə,
Ermənistan yenidən Ermənistan-Gür-
cüstan ixtilaflarının sülh təriqi [yolu] ilə
həll edilə bilməyəcəyinə bir sübut
pişnihad [təqdim] etmişdir. Burası bir
daha həqiqət şəklini almışdır. Gürcüs-
tan-Ermənistan sərhədi məsələsi və
başqa məsələlər, bundan sonra tərə-
feynin [hər iki tərəfin] fəqət [yalnızca,
sadǝcǝ] silah və canlı qüvvəsi ilə həll
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edilə biləcəkdir.” 
“Znamya truda” qəzetəsi sabiq

Rusiya dairəsində təşkil edilmiş bir çox
yeni müstəqil hökumətlərin varlığı ilə
ədəmi-məmnuniyyət [narazılıq] göstər-
məklə bərabər, bir paralarının da milli
əsaslarını danmayır. Qəzetə yazır: 

“Əski üsulun təcdidi [bərpası] Ru-
siyanı yıxmaq məsələsini uzatmaqdan
başqa bir nəticə verəmməz. Millətlər
istiqlaliyyəti və federasiya əsasları
məmləkətin yeganə bir dərmanıdır.” 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

* Əliəsgər Sadiqov Bakıdan Ənzəli-
yə yüz min put neft aparıb və əvə-
zində oradan Bakıya düyü və xüşkbar
[quru meyvǝ] gətirməsi barəsində
Ərzaq və Ticarət-Sənaye nəzarətlərin-
dən icazənamə istəyir. 

* Ərzaq Nəzarətindən alınan məlu-
mata görə, Balaxanı və Binəqədi ra-
yonuna Bakı üçün gələn ərzaq və
mallar ora kazakları və milisləri tərə-
findən tutulur. Bu barədə Nəzarətin
vəkili yazıb, ərzaq və mallar kim
tərəfindən və nə üçün tutulduğuna
dair Balaxanı-Sabunçu polis müdirin-
dən məlumat istəyir.

Vapor vürudu [gǝmi gǝlişi]
- Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 1-də

Ənzəlidən “Ventyor” və “Sergey”
nam [adlı] vaporlar ləvazimati-hərbiy-
yə [hǝrbi sursat] ilə Bakıya varid ol-
muşlar. 

- Həman gün Tazəşəhərdən [Kras-
novodskdan] hərbi vapor “Araks” ilə
“Seryoja”, “Vladimir” vaporları gəlmiş-
lər. 

- Kanuni-əvvəlin 1-də Biçeraxov
qoşunu ilə Lənkərandan “Səməd Ağa”
nam vapor gəlmişdir.

Mərkəzi Ev Komitəsində
Suraxanı əhalisinin fəna bir halda

olduğundan dolayı Mərkəzi Ev Komi-
təsinə verilən məlumat mövcibincə
[ǝsasında], iaşə məntəqəsi şöbəsi
Benkendorf məktəbi  yanında, Mir-
zoyevski caddədə bütün füqəraya
məccani [pulsuz] yemək verəcək bir
məntəqə açılmışdır. 

Slavyan-Rus Cəmiyyətində
Cümə günü, təşrini-saninin [no-

yabrın] 29-da Bakıdakı Slavyan-Rus
Cəmiyyətinin iclası vaqe olmuşdur.
İclas Bakı kilsələrinin ehtiyacı təmin ol-
unmaqdan ötrü kilsə nümayəndələri
iştrakı ilə bir komissiya təşkil edilmə-
sini qərara almışdır. Bundan əlavə,
sədrin bəyanatına görə, şəhər tutu-
landa xəsarətdidə olanların [zǝrǝr-
çǝkǝnlǝr] işlərinə baxmaqdan ötrü
xüsusi bir komissiya təşkil edilməsi
dəxi qəbula keçmişdir. Məzkur [adı
çǝkilǝn] cəmiyyət qaçqınlar işinə bax-
maqdan ötrü də bir komissiya təsis
olunmasını təhti-qərara almışdır. Son-
ra, həftə bayramı məsələsi müzakirə
edilmişdir. Rus uşaqları çox olan mək-
təblər, bazar günü tətil etməkdədirlər.
Nisfindən [yarısından] artıq rus uşaqları
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olan məktəblər də cümə günü əvəzinə
bazar günü tətil edilməsini Azərbay-
can Hökumətindən istida [xahiş] edil-
məsinə qərar vermişdir. Sonra Bakıda
olan rus zabitanı [zabitlǝri] məsələsi
müzakirəyə qonularaq, polkovnik Ol-
lenqren  müfəssəl surətdə məruzədə
bulunmuşdur. Onun dediyinə görə,
Türk Ordusu Bakıya gəlib rus ordusu
zabitlərinə müavinət [yardım] etməyə
başladıqda, Bakıda olan rus zabit-
lərinə özlərini polis komissarına xəbər
vermələri təklif edilmiş idi. Türkiyə
Komandanlığı tərəfindən hər bir su-
bay zabitə 100 və evli zabitlərə 200
manat məvacib verilməklə, ayda hər
birinə 75 girvənkə un, 20 girvənkə
düyü, bir put kartofel və ərzaq şeyləri
verilirdi. Bu qərar ilə 330 nəfərə qədər
rus zabiti yazılmış idi. Bolşeviklərə
xidmət edən zabitlər kənar edilmişdi.
Qalanlarının təminatı üçün general
Tomsona və Biçeraxova müraciət edil-
mişdir. Biçeraxovdan indiyə qədər
cavab alınmamışdır. Ancaq general
Tomson artıq ehtiyac içində olan
zabitlərin siyahısını istəmişdir. İclas bu
məruzəyə qulaq asdıqdan sonra rus
zabitlərinin Azərbaycan Cümhuriyyəti-
nin hökumət müəssisələrində işə qə-
bul edilmələri haqqında hökumət
nəzdində istidada bulunmağı təhti-
qərara almışdır. 

Elan
Bakıda Nikolayevski küçədə, Müsəl-

man Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi binası qarşısın-
da, sabiqdə türk əsirlərinə ən ciddi müa-

vinətdə [yardımda] bulunan Ağaməhəm-
məd İbrahimzadə  və Mehdi Həsənzadə
tərəfindən bu cümə günündən etibarən
“Vətən” adında lokanta [yemǝkxana]
açılmışdır. Burada qayət ləziz yeməklər
hazırlanıb, artıq ucuz buraxılacaqdır. 

Kamali-ehtiramla İbrahimzadə Ağamə-
həmməd.

286      1 – 1

Türk Ocağı 
Cümə günü dekabr ayının 6-sında,

gündüz saat 10-da Türk Ocağının iclasi-
ümumisi olub, cəmiyyətin heyəti-idarəsi
intixab ediləcəkdir [idarə heyəti seçiləcək-
dir]. Türk Ocağının cəmi üzvlərinin hazır
olmaları təmənna edilir.  

279     3 – 2 

Bakı Sǝnǝt vǝ Ticarǝt İttifaqı 
Sǝdarǝti 

İttifaqın üzvlǝri: A. Avetov; T. Arutyun-
yans; Musa bǝy Əmircanov; R. Aslanov; A.
Adamov; M. Adamov; Y. Əhmǝdov; S.
Əmirov; K. Axundov; Q. Arutçov; S. Bir-
ladir; A. Borsuk; İ. Biçvaya; T. Budaqyans;
A. Baqiryans; Bıkov; X. Vermişev; R.
Vaynşteyn; M. T. Hǝsǝnov; A. A. Hacıyev;
N. Qolubyov; Qutsiridze; T. Qriqoryans; M.
Dasil; V. Cǝfǝrov; Y. Dimmer; A. Dokilski;
A. İvanesyan; N. İrudov; P. Klark; H.
Qasımov; Ya. Kaplan; İ. Levinson; Yu.
Mehdiyev; N. Mamikonov; İ. Mixaylov; Ə.
Orucov; N. Petrosyans; İ. Pivovarov; P.
Pirune; İ. Rimbaşevski; L. Saakov; Y. Sar-
kisyans; M. A. Salamov; N. Spektorski; İ.
Skobelov; A. İ. Tağıyev; A. Taverizov; Ter-
Martirosov; A. Ter-İvanesyan; L. Fralko; F.
Xurustov; K. Çbulişvili; Tispis; V. B. Şixyans
cǝnablarını sǝşǝnbǝ [çǝrşǝnbǝ axşamı]
günü dekabrın 3-ündǝ sabah saat 10-da
Ev Sahiblǝri İttifaqının binasında (Qorça-
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kovski vǝ Birjevoy küçǝlǝrin küncündǝ,
Tağıyevin evindǝ) vaqe olacaq İttifaqın
iclasına dǝvǝt edir. 

Baxılacaq mǝsǝlǝlǝr: 
1) İttifaqdan Azǝrbaycan Parlamento-

suna nümayǝndǝ intixabı [seçilmǝsi];
2) Sǝnaǝt vǝ Ticarǝt Nǝzarǝtinin birinci

dǝrǝcǝ malların siyahısını tǝqdim etmǝk
ǝmrinin müzakirǝsi. 

İclas ikinci olduğu mövcibincǝ [oldu-
ğuna görǝ], hǝr neçǝ üzv gǝlǝrsǝ, qanuni
hesab edilǝcǝkdir. 

b/10    1 - 1

Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     52-3

Diş tǝbibǝsi 
Altmanın diş müalicǝxanası

Naxoşları qǝbul edir saat 8-dǝn 1-ǝ
kimi, 4-dǝn 7-yǝ kimi, qadınları 1-dǝn 3-ǝ
kimi. Dişlǝrǝ müalicǝ edir, doldurur, ağrısız
çıxarır vǝ qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. Hǝrbilǝrǝ, mǝktǝblilǝrǝ vǝ
çocuqlara külli faiz edilir. 

Ünvan: Şamaxinski caddǝdǝ ev nömrǝ
20. Aptek qarşısında. Telefon 18-73. 

245

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Doktor F. S. Şteyn
Naxoşları qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan

12-yǝdǝk, axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. 
Mariinski vǝ Tarqovı caddǝlǝrin kün-

cündǝ Əşrǝfovun evi, “Jorj” ǝksxanası.
Telefon nömrǝ 54-44. 

232        

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Qulluq axtarır 
Müsǝlmanca kamil dǝrǝcǝdǝ savadı

olub, fars, ǝrǝb vǝ türk dillǝrinǝ aşina olan
bir cavan özü üçün qulluq etmǝyǝ yer
axtarır. Xahiş edǝnlǝr “Azǝrbaycan”
idarǝsinǝ müraciǝt etsin. 

287    1 – 1 

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli
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Şurayi-Milli Rǝyasǝtindǝn 
sǝh. 45. “(s. ǝ.)”: “Allahın salamı onun

üzǝrinǝ olsun” sözünün qısaltması.

Bakı, 3 Kanuni-ǝvvǝl 
sǝh. 47. “...yevanqulyanlar ilə nacar-

yanların və merxelevlərin...”: Sosialist
İnqilabçılar Partiyasının Bakı komitǝsinin
sǝdri Xristofor Yevanqulov, Sentrokaspi
Hökumǝti İcraiyyǝ Komitǝsinin üzvü Naca-
rov vǝ Zakaspiysk Müvǝqqǝti Hökumǝ-
tinin başçılarından Merxelevǝ işarǝ edilir.

Azǝrbaycan 
Mǝclisi-Mǝbusanı ǝtrafında

sǝh. 50. “Qǝrib Mǝhǝmmǝdkǝrim oğ-
lu”: Qǝzetdǝ “Qǝrib Mǝhǝmmǝdrǝfi oğlu”
kimi getmişdir.

“Qafqaziya tǝqvimi”: Rusiya imperiyası
dövründǝ Qafqaz haqqında illik mǝlumat
kitabı olan “Kavkazskiy kalendar” nǝzǝrdǝ
tutulur.

“...türklərin miqdarı nəzərə alındıqda
metr 25000 olur.”: “metr” sözü burada
“nisbǝt” mǝnasında işlǝdilmişdir.

Azǝrbaycanın paytaxtı 
sǝh. 53. “Əvət, Bakı əski məcusilərdən

ötrü şöləsinə yaxılır şəm, qonşu impe-
rialistlərlə Avropa kapitalistlərindən ötrü
şirəsi çəkilir gül isə, Azərbaycan türklə-
rindən ötrü təvaf olunar əməl Kəbəsi,
etikaf olunar həyat məscididir.”: Buradakı
“tǝvaf” sözü – Kǝbǝnin ǝtrafında müǝy-
yǝn bir qaydada dövrǝ vurmaq; “etikaf”
isǝ bir mǝsciddǝ uzun müddǝt qalaraq
çölǝ çıxmadan ibadǝtlǝ mǝşğul olmaq
mǝnasına gǝlir. 

Türkiyǝdǝ qadınlıq mǝsǝlǝsi
sǝh. 55. “actualité de l'esprit”: Bu

fransızca ifadǝ qǝzetdǝ latın hǝrflǝriylǝ,
müǝyyǝn qǝdǝr tǝhrif edilmiş olaraq ve-
rilmişdir.

“Qürbǝt ellǝrdǝ yadi-vǝtǝn”
sǝh. 56. “Dursa, dursun da pişgahım-

da.”: Bu misra qǝzetdǝ belǝ getmişdir:
“Dursa dursa dursun da pişgahımda.”

“Qürbǝt ellǝrdǝ yadi-vǝtǝn” şeiri 
(sǝh. 56-57) üçün lüğǝt

nigah: nǝzǝr, baxış
pişgah: ön
sacid: sǝcdǝ edǝn 
rǝh: yol 
madǝr: ana 
nabit: bitǝn 
qiza: qida 
xüldzari-fǝrǝhfǝza: sǝfalı cǝnnǝt bağı 
pǝrvǝrişyabi-nemǝtin: sǝnin nemǝtin-

lǝ bǝslǝnǝn 
mǝdfuni-türbǝtin: sǝnin toprağında

dǝfn edilǝn 
dǝfin: dǝfn edilmiş
xak: torpaq 
xaki-tabnak: nurlu torpaq 
race: dönǝn, üzünü çevirǝn; qayıdan 
mǝtlǝüşşǝms: günǝşin doğduğu yer
ünsür: bir mürǝkkǝb cismi meydana

gǝtirǝn parçalar; ǝsas, kök
nǝşǝtgah: hǝr hansi bir şeyin ortaya

çıxdığı yer 
mǝtuf: çevrilmiş, yönǝlmiş 
aramgahi-xilqǝt: xilqǝtin aram tapdığı

yer 
mayeyi-ruhü mayeyi-bǝdǝn: ruhun vǝ

bǝdǝnin mayası 
xaki-pak: pak torpaq
şǝkli-insanda: insan surǝtindǝ 
hur: huri
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ǝrvah: ruhlar 
bǝdayeyi-ǝlvah: ǝn nadir lövhǝlǝr,

mǝnzǝrǝlǝr
kuhi-Qaf: Qaf dağı 
düxtǝrani-mǝstur: örtülmüş, üzünü ör-

tǝn qızlar
rubǝnd: üz örtüyü, rübǝnd

Artist Vǝli 
sǝh. 59. “…səhnəmizə xidmət etməyə

başlayaraq, əvvəlləri bittəb’ xırda rollar ifa
etmiş...”: mǝtnin bu hissǝsi “Azǝrbaycan”
qǝzetindǝ belǝ getmişdir: “...səhnəmizə
xidmət etməyə başlayaraq, Vəli təhsilə
əvvəlləri bittəb’ xırda rollar ifa etmiş...”

“Gavǝ”: Türk yazıçı vǝ dramaturqu
Şǝmsǝddin Saminin “Gaveyi-ahǝngǝr”
(Dǝmirçi Gavǝ) adlı ǝsǝrindǝki “Gavǝ”
obrazı nǝzǝrdǝ tutulur.

“Əlmǝnsur”: Alman şairi Henrix Hey-
nenin faciǝ ǝsǝri nǝzǝrdǝ tutulur.

“Nadir Şah”: Nǝriman Nǝrimanovun
dram ǝsǝri nǝzǝrdǝ tutulur.

“qraf Maksimilian”: Alman şairi Şillerin
“Qaçaqlar” adlı dram ǝsǝrindǝki obraz
nǝzǝrdǝ tutulur.

“Külli-nəfsin zaiqətül-mövt.”: “Hǝr
nǝfs (hǝr canlı) ölümü dadacaq” mǝnasına
gǝlǝn bu cümlǝ “Quran”da bir neçǝ dǝfǝ
(“Ali-İmran” surǝsinin 185-ci, “Ənbiya”
surǝsinin 35-ci, “Ənkǝbut” surǝsinin 57-ci
ayǝlǝrindǝ) tǝkrarlanır.

Mǝtbuat
sǝh. 60. “Ramişvili tǝrǝfindǝn...”: Noy

Vissarionoviç Ramişvili nǝzǝrdǝ tutulmuş-
dur.
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ELAN
Azərbaycan Hökuməti cǝnbindəki

[nəzdindəki] Fövqəladə İstintaq Heyəti
mart ayından Azərbaycan Türk Ordu-
sunun Bakını işğal etdiyi vaxta kimi
zərərdidə olan [zərərçəkən] əşxasdan
[şəxslərdən] ərizələr qəbul edir. Hər
gün saat 10-dan 3-ə kimi “Metropol”
mehmanxanasında 28 və 29 nömrəli
otaqlarda.

b - 11

AZƏRBAYCAN PARLAMANI

Bu günlərdə Milli Parlamanımız
açılasıdır. Bu işdə biz bir qədər gecik-
dik. Parlamanımızı bir qədər gec aç-
dıq. Lakin bunun səbəblərindən sərf-
nəzər edib də, “gec olması, heç olma-
masından yaxşıdır” zərbülməsəli ilə
mütəsəlli olaraq [tǝsǝlli taparaq] bu-
günkü gündən danışaq. 

Bu ilk Parlamanımızın əzaları [üzv-
ləri] seçki üsulu ilə deyil “kooptasiya”,
yəni kənardan səlahiyyətli şəxsləri
cəlb etmək təriqi [üsulu] ilə yığıldı.

Əgər bu iş, keçirdiyimiz xariqüladə
[qeyri-adi, fövqəladə] bir zamanda icra
olunmayıb da sülh və asayiş vaxtında
olsa idi – böyük bir qüsur, hətta günah
ədd [hesab] edilərək, hər bir tərəfdən
şiddətli etiraza səbəb olardı: Necə ola
bilər ki, Millət Məclisi hesab edilən
böyük bir şuranın əzalarını millət əf-
radı [millətin fərdləri, xalq] seçməyib də,
“kooptasiya” təriqi ilə çağırsınlar?
Lakin, təkrar söyləyirik ki, keçirdiyimiz
günlərin xariqüladə olması bir çox
işləri də xariqüladə bir surətdə icraya
məcburiyyət hasil etdirir. Onsuz da
gecikmişik; bir də vaxtımızı seçki əmə-
liyyatı ilə keçirmək istəsəydik, Parla-
manımızı bu günlərdə deyil, bəlkə bir
neçə ay bundan sonra görərdik. Hal-
buki, bugünkü günləri Parlamansız
keçirmək, istiqlaliyyətimizin təyid [tǝs-
diq] və bəqası [qalıcı olması] nöqteyi-
nəzərindən heç bir vəch ilə caiz
deyildir, hətta bir dərəcəyə qədər
qorxuludur da. 

Bəs, bir tərəfdən zəmanəmizin
xariqüladəliyini, digər tərəfdən əhali-
mizin Parlaman əzası seçməkdə bir o
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qədər də hazır olmamasını və bu
tərəfdən də Cümhuriyyətimizin bu
gün Parlamana son dərəcə möhtac
qaldığını nəzəri-əhəmiyyətə alıb və bir
də qonşu cümhuriyyətlərimizin də
həmin bu təriq ilə parlaman açdıq-
larını yada salıb, bu gün açılası olan
Parlamanımızı həqiqətən səlahiyyət-
dar və sahibi-ixtiyar bir Millət Məclisi
deyə tələqqi [qǝbul] etməyi özümüzə
fərz [vacib] bilməliyik.

Eşitdiyimizə görə, paytaxtımızda
mövcud olan bir taqım qeyri-müsəl-
man cəmiyyətləri, yəni hökumət
içində hökumət düzəltmək niyyətində
olanları, Parlamanımızda iştirak etmək
istəməmişdirlər. Bu hərəkət – Azər-
baycan Cümhuriyyətinin təbəəsi, və-
tən övladı olmaq istəməməkdir; daha
artıq – Azərbaycan Cümhuriyyətinin
mövcud olduğunu inkar etməkdir. On-
dan da artıq – Azərbaycan türklərinin
azad və asudəliyinə qarşı böyük bir
etirazdır...

Gözlər var ki, dünənə qədər əsir və
qul olan bir milləti bu gün azad və
sərbəst görmək istəməyir. 

Qulaqlar var ki, lal edilmiş bir dilin,
bir millət dilinin bu gün açılıb da söz
söyləməsini eşitmək istəməyir. Qəlb-
lər var ki, bir əsrdən artıq məhkum
qalan bir millətin bu gün hakim deyil,
yalnız müstəqil və azad olmasını qəbul
etmək istəməyir. 

Varsın, olsun! Nə edək? Azərbay-
can türklərini müstəqil və azad gör-
mək istəməyənlər ya gərək bizi zorla
təkrar qul və əsir etsinlər, ya buna

gücləri çatmazsa, “tən qəzaya verib”
əmri-vaqe [fakt] qarşısında ixtiyari-
sükut etsinlər [susmağı seçsinlǝr] və ya
buna da vicdanlarını razı edə bilmə-
sələr, vətən deyib Azərbaycan torpa-
ğından çıxıb getsinlər. Bu üç təklifdən
hansı birini qəbul etmək istəsələr,
sahibi-ixtiyardırlar. Ancaq bunu dürüst
bilməlidirlər ki, biz Azərbaycan türkləri
zorla, güclə də olsa, əsarət zəncirini
təkrar boynumuza salmaq istəmə-
yəcəyik. Bu fǝqǝrǝni [maddǝni; şǝrti]
həmişə nəzərdə tutub, işlərinin səla-
hına baxsınlar [işlǝrinǝ yarayanı, özlǝri
üçün uyğun olanı seçsinlǝr].

O ki qaldı bizə – biz bu cürə hə-
rəkətlərdən mütəəssir olmamalıyıq;
biz öz işimizdə olmalıyıq. Milli Par-
lamanımızı, Milli Şuramızı açaq – Al-
lahdan mədəd, bizdən hərəkət deyib,
kamali-ciddiyyət ilə işə başlayaq.
Artıq-əskik sözlərə qulaq asmayaq.

Bəli, bu günlərdə Milli Parlamanı-
mız açılasıdır. Deməli, Azərbaycan is-
tiqlalı təmin edilmiş olmasa da, təkmil
ediləcək [tǝkmillǝşǝcǝk] və Cümhuriy-
yətimiz siyasi bir vahid olmaq üzrə
mükəmməl bir surətə girəcəkdir. Bu-
nun özü də böyük bir ürək təskin-
liyidir; siyasətcə əzim [böyük] bir
əhəmiyyəti haiz olan [daşıyan] və
mənəviyyatca da həm bizlərə, həm
sairlərinə dərin bir təsir bəxş edən
böyük bir əmrdir.

Nə tövr olursa olsun, Parlamanımı-
zın vücudu – ehtiyacatımıza müvafiq
gələn qanunlar düzməkdən əlavə –
Cümhuriyyətimizin həm daxilən və
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həm xaricən ciddi bir surətdə görün-
məyinə səbəb olacaqdır; böylə ki, bu
gün bizi vücud hesab etmək istə-
məyənlər dəxi vücudumuzun var ol-
duğunu, Milli Şuramızdan çıxan səs-
lərlə iqrar [tǝsdiq] və etirafa məcbur
qalacaqlar; kar qulaqlar da bu səsi
eşidəcək, kor gözlər də bizi görəcəkdir
ki:

Filhəqiqə [həqiqətən], Milli Şuramı-
zın ən ilk vəzifəsi bu olmalıdır.

– Qışqırsın! Fəryad etsin!
Və elə qışqırsın ki, bu fəryadın əks-

sədası Avropanı da keçib, Atlantik
dəryayi-ümmanından [okeanından] da
atlayıb, Vilsonların guşü huşunu [qula-
ğını; diqqǝtini] fəryad gələn yerə cəlb
etsin! Bu fəryad nədən ibarət olma-
lıdır? 

Yalnız bu iki kəlmədən:
– Yaşamaq istəyirik!
Bu fəryad kifayətdir ki, Milli Parla-

manımız ən əvvəl bununla məşğul
olub da, bu yoldakı vəzifəsini haqqı ilə
ifa edərsə, yəni yaşamaq haqqına, is-
tiqlal qabiliyyətinə malik bir millət
olduğumuzu isbat edərsə, əminəm ki,
bunun nəticəsi ətrafımızı çevirmiş,
həyat və azadlığımıza qarşı diş qıcamış
olan düşmənlərimiz üzərində təsirsiz
qalmaz; bəlkə onlara: “Çəkil geri!” –
deyib də acıqlananlar da olar. 

Bu halda daxili işlərimizi düzəlt-
mək, lazımi islahat yeritmək, millətin
zəif bədəninə qüvvət verǝn dərman-
lara təvəssül etmək [müraciǝt etmǝk, ǝl
atmaq] işləri asan vəchlə icra oluna
bilər: Camaatımız ənvayi-müsibətlər-

dən [növ-növ müsibǝtlǝrdǝn] darıxmaz;
hökumətimiz öz işlərində karıxmaz,
Parlamanımızın özü də böyük və mü-
qəddəs vəzifəsini bir növ asudəliklə
ifaya qadir olub, millətlər müqəddə-
ratı həll olunacaq günədək bir çox
lazım əmrləri [işlǝri] və vacib işləri
pişəzvǝqt [qabaqcadan] yerinə yetir-
məklə böyük bir vəzifəmizi ifa etmiş
olarıq. 

Allah müvəffəq buyursun.

Hacıbəyli Üzeyir

ƏDLİYYƏ NAZİRİ İLƏ 
MÜSAHİBƏ 

İşbu günlərdə İstanbuldan övdət
etmiş [qayıtmış] Ədliyyə naziri Xəlil bəy
Xasməmmədov həzrətləri ilə müxbir-
imiz müsahibədə bulunmuşdur. Nazir,
İstanbul müşahidatını [müşahidǝlǝrini]
böylə təsvir edir:

İstanbulun əhvalı
- İstanbulda dəvairi-rəsmiyyə [rəs-

mi dairələr] və əhali miyanında [ara-
sında] ruh düşkünlüyü əsla müşahidə
olunmayır. Türklər qismətə və qəzavü
qədərə inandıqları üçün heç ruhdan
düşməzlər. Əlavə, Türkiyədə öylə bir
şey yoxdur ki, ruh düşkünlüyünə sə-
bəb olsun. Müharibə Türkiyədən ötrü
lüzumlu bir qurban idi. Bu vaxtadək
sönmüş hissi-milli [milli duyğu], aralığa
çıxmağa müsaid bir yol tapdı. Türkiyə-
ni şimdi tanımaq olmaz; tək bir qadın-
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ların tərəqqisi, sözümüzü sübut etmə-
yə kifayətdir. Qadınlar hökumət dairə-
lərində müvəzzəf edilmişlər [işǝ götü-
rülmüşlǝr]. Qadınlar emalatxanalar ma-
kinələrində [dǝzgahlarında] çalışmaq-
da, qadınlar ticarət işlərinə alışmışlar
və bu işlər həpsi bilamümaniə [mane-
əsiz] hissi-milli sayəsində əmələ gəl-
mişdir. Aləmşümul [bütün dünyanı ǝha-
tǝ edǝn] qanlı müharibə zamanında Tür-
kiyə məmləkətində bir çox məktəblər
açılmışdır. 20000 şühəda [şəhid] yetim-
lərinə məxsus darüleytam [yetimxana]
və məktəblər güşad edilmişdir [açılmış-
dır]. Hissi-millisi ölməmiş məmləkətə
məğlubiyyət heç bir şey yapmaz. Mü-
haribə zamanında  qan və yanğından
keçmiş türk ruhi-millisi isə möhkəm-
ləşmiş, yeni həyata hazırlaşmışdır.

Türkiyə və Fransa
- Türkiyə yeni həyat üçün hazırlana

biləcəkmi, mütarikə şəraiti [atǝşkǝs
şǝrtlǝri] Türkiyəyə mümaniət göstər-
məyəcəkdirmi?

- Mən qəti surətdə deyirəm ki,
Müttəfiqlər Türkiyənin mədəniləşmə-
sinə qarşı heç bir mümaniət göstərə
bilməyəcəklər. Sabiqki Türkiyə ilə İn-
giltərə və Fransa miyanındakı dostluq
təcdid [bərpa] edilməkdədir. Zamani-
hərbdə belə Türkiyə Fransa tərəfdarı
idi. Fransa mətbuatı, ədəbiyyatı türk-
lərə sabiqdən məlum olduğu üçün
məhəbbətlə yad edilir. 

Türkiyə və İngiltərə
- İngiltərə qoşunlarının İstanbula

gəlməsi əhali miyanında hərǝkati-
düşmənanəyə [düşmənçilik hǝrǝkǝtlǝri-
nǝ] səbəbiyyət verməmiş, bərəks
[əksinə] bir qədər də gələcəyə itminan
[inam] oyatmağa ümid vermişdir. Mən
Türkiyəni müharibəyə qarışdığı üçün
müttəhim edənlərdən deyiləm: vaxt
öylə iqtiza edirdi [vaxtın tǝlǝbi elǝ idi].

Türkiyənin başqa çarəsi yoxdu.
Tələt bəy kabinəsini müttəhim edəcək
yeganə bir dəlil varsa, o da fəqət
vaxtında sülh əqd etməməsidir [bağla-
mamasıdır]. Türkiyədə bununla da Tə-
lət bəy kabinəsini müttəhim edirlər.
Müharibə bitdi, Türkiyə ilə İngiltərə
miyanındakı tarixi dostluq təcdid
[bǝrpa] edilməkdədir. İngiltərə qoşun-
larını Türkiyə düşmən deyil, dost sifə-
tilə görməkdədir. İngiltərə Türkiyəyə
müavinətdə bulunacaqdır [kömǝk edǝ-
cǝk]. 

- Türkiyə İngiltərə və Fransaya qar-
şı olan nəzəriyyatında səhv  edirmi? 

- Xeyr, bunun səhv olmadığı
mütarikə şəraitindən bəllidir. 

Türkiyə və Almaniya 
Türklərin sevmədikləri fəqət al-

manlardır. Almanlar türkləri özlərinə
qalxızmaqdan ötrü hamı vəsaitə [vasi-
tǝlǝrǝ] təvəssül etmişlərdir [ǝl atmışlar].
Türklərin əsəbiyyəti, Almaniyanın Tür-
kiyə mənafeyini satdığından sonra
düşmənçiliyə mübəddəl oldu [çevrildi].
Brest müahidəsinin [sazişinin] əlavəsi
fǝqǝrǝsindən [maddǝsindǝn, şǝrtindǝn]
sonra işbu düşmənçilik bir qədər də
artdı. 
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Sansürǝ [senzuraya] baxmayaraq,
Türkiyə mətbuatı bir ağızdan Almani-
yanın üzərinə düşməyə başladı. İstan-
bula İngiltərə təyyarələrindən tökülǝn
intibahnamələr [tǝbliğat vǝrǝqǝlǝri] də
bu işə bir qədər müavinət edirdilər.
Alman qoşunlarının Türkiyədən get-
məsi heç əhvalı dəyişdirməmişdir.

Mütarikə şəraiti
- Mütarikə şəraitinin [atəşkəs şərtlə-

rinin] nə dərəcədə qövldən feilə
[sözdǝn işǝ] gətirilməsindən Türkiyənin
səhv etməməsini görəcəksiniz. 

Mütarikə şəraitinin qövldən feilə
gətirildiyi vaxt, Müttəfiqlər çalışmışlar
ki, hissi-milliyə toxunacaq maddələr
yüngülləşsin, hiss edilməsin. Məsəlǝn,
Boğazların Müttəfiqlər ixtiyarına
keçməsi maddəsi Boğazlar idarəsinə
kontrol təyin etməkdən ibarət olmuş-
dur. Bütün gəmi qayırılan dokların
Müttəfiqlər ixtiyarına verilməsi, fəqət
Müttəfiqlərin də gəmiləri burada qa-
yırıla bilər şərtindən ibarət olmuşdur.
Zaqafqaziyadan Türkiyə qoşunlarının
çıxarılması Brest müahidəsi kimi Qars,
Ərdəhan və Batumda türklərin qoşun-
ları qalması kimi yüngülləşdirilmişdir. 

Türkiyə səhv etməmişdir. Bərəks
Müttəfiqlər Türkiyəyə şimdiki əhval-
dan çıxmaqda müavinətdə bulu-
nacaqlar.

Mən İstanbuldan çıxan gün sülh
müzakiratında iştirak edən heyətin
sədri Bəhriyyə naziri Fuad bəy  həz-
rətləri qayıtmışdır. Nazir, Sultan həz-
rətlərinə verdiyi məruzəsində demiş-

dir ki: “Sülh müzakiratı nətayicindən
[nəticələrindən] mən çox razıyam. Qa-
liblərin bizə olan əlaqələri [münasi-
bǝtlǝri] gözləmədiyimiz bir şəkil almış-
dır. Almaniyaya tərzi-idarəni dəyişmək
təklifi əleyhinə olaraq, xəlifəlik məsə-
ləsinə toxunulmamışdır.” 

Müttəfiqlər və Azərbaycan 
- Müttəfiqlərin Azərbaycana olan

əlaqələri necədir?
- Mən bu suala cavabən deyə bi-

lərəm ki, Müttəfiqlər nə qədər yaxın-
dan məsələmizlə tanış olsalar, o qədər
yaxşı olacaqdır. 

Biz azərbaycanlılar, düşmənlərimiz
kimi siyasət apara bilməyiriz. Biz Av-
ropada qışqırıq qoparmadıq, düvəli-
müəzzəmə [böyük dövlətlər] qapılarına
düşüb yalvarmadıq, hətta özümüz
üçün bir mətbuat düzəltmədik. Bizim
ehtimalımıza görə, hüququmuz o
qədər vazeh və aşkardır ki, təşəbbüsat
və iqdamata [heç bir tǝşǝbbüsǝ vǝ
addıma] lüzum görülməyir, fəqət biz
evimizdə oturduğumuz zaman “baş-
qaları” qapı-qapı gəzib bizə zərər
verməkdən çəkinməmişlər. 

Şimdi Müttəfiqlər, məhəllində [ye-
rindǝ] əhvalı öyrənə biləcəklər. Müttə-
fiqlər nə qədər yaxından bizimlə tanış
olsalar, o qədər biz müqəddəratımıza
itminan [etimad] bağlaya biləcəyiz.
İstiqlaliyyət və müqəddǝrat həlli şü-
arları boş zəngulədən ibarət deyildir.
Bu şüarları dünyanın ən böyük mil-
lətlər nümayəndələri nəşr etmişlər-
dir. 
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KEÇMİŞ XÜLYALAR

Tiflisdə nəşr olunan “Qruziya” qə-
zetəsinin 28 təşrini-sani  [noyabr] tarix-
li nömrəsində məşhur rus mühərrir-
lərindən V. Opoçininin fövqəlzikr ün-
vanda [yuxarıdakı başlıqla] ermənilər
haqqında yazdığı ciddi bir məqaləsini
biltərcümə qəzetəmizə nəql edirik:

“Nə səbəbə görəsən, rast gəldiyi-
miz ermənilərin əksəri təcrübəli, mü-
hakiməli, ayıq fikirli adamlar olur,
amma erməni siyasəti həmişə ölçü-
süz, biçimsiz, səhv, xəta və hamı qon-
şulara qarşı büğz [kin] və ədavətdən
ibarət olmaqla öz millətini də qəhrli
bir mükafata məruz qılır?

Ermənilər hal-hazırda nə eyləyir-
lər? Onlar inadlı bir surətdə özlərini
Qafqaziya millətlərindən kənara çəkib,
büsbütün başqa bir xətti-hərəkǝt tu-
tub, qonşularla mehriban və mütəna-
sib bir sazişlə deyil, kənardan gəlmə
yabançı bir qüvvə qarşısında qulluq
göstərməklə, öz haqq-hesablarını bu
növlə düzəltmək istəyirlər. 

Bu axırıncı bahar fəsli ibtidalarında
[ǝvvǝllǝrindǝ] ermənilərin Bakıda
ümum işlərdə xəyanətkar olduqları
yaxın misallardandır. Zaqafqaziya əh-
vali-siyasiyyəsinə xəyanət edib, onlar
bolşeviklərlə ittifaq yapdılar. Bu qə-
rarla ermənilər Zaqafqaziyada başlan-
mış olan, gözləri götürmədiyi milli
təcəddüdatı [oyanışları] dayandırmaq-
dan ötrü bütün məmləkəti tədhiş [ter-
ror] və təxribat dəhşətlərinə məruz
etməyə hazır idilər. 

Bir vaxt var idi ki, erməni başçıları
məhəlli [yerli] muxtariyyət haqqında
bir çox danışıb, o zaman rus idarələrini
“erməni padşahlığı” vahiməsilə qor-
xudurdular. İndi isə Gürcüstanda milli
hərəkat möhkəmləşib və indiyə qədər
səssiz və təzyiq altında olan müsəl-
manlar arasında dəxi bu hərəkat daha
aydın təzahür etməyə başladıqda, er-
mənilər öz istədikləri kimi Zaqafqa-
ziyada həyat sürməyə müvəffəq olam-
mayacaqlarını görüb, yer və torpaq
haqlarını qonşuları ilə təqsim etmək
[bölüşdürmək] lüzumiyyəti qəti surətdə
aşkar olduqda, dərhal bu yaxın za-
manlara qədər rus əleyhinə cəbhə-
lərini döndərib birdən-birə müəzzəm
Rusiyanın ən sadiq acentələri [agent-
ləri] və itaətli oğulları oldular. 

Hərgah [əgər] doğrusun deyərsək,
ermənilərin məhəlli istiqlaliyyətə et-
noqrafi və tarixi cəhətlərdən haqları
hamıdan azdır. Böylə bir istiqlaliyyəti
ancaq “yalvarmaq”la almaq olar. Onu
da ki, ermənilər indiyə qədər etmək-
dədirlər. Ruslar Qafqaziyaya gəldikdə,
Tiflisdə Gürcüstanı və Şərqi Zaqafqa-
ziyada bir çox xanlıqlar görüb, onları
da işğal etdi. Lakin burada heç bir
Ermənistan yox idi. Bir məmləkətə
tarixən malik olmalıdır [malik olmaq
lazımdır]. Gərək məmləkəti öz vaxtında
qan tökməklə mühafizə edəsən. Necə
ki, Gürcüstan sonradan həqiqətdə
əsaslı iddialarla müstəqil olmaq üçün
böylə müamilədə bulunurdu. 

Ermənilərin tərzi-hərəkəti başqa-
dır. Onlar hal-hazırda İngiltərə ilə Ru-
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siya qabağında quyruq bulamaqla
ümumi işə təzə bir xəyanət etmək
əməlindədirlər. Onlar öz qonşuları ilə
aşkar danışmağı, öz haqlarını aşkar
izhar etməyi bacarmırlar və istəmirlər.
Onlara başqa şey lazımdır, o da ki, öz
qonşularını öz mənfəətlərindən ötrü
həmişə ittiham etməkdən ibarətdir. 

Ermənilərin padşahlıq və muxtariy-
yət xülyaları hal-hazırda keçmişdəki
ən ciddi röyaya əvəz olmuşdur. Hələlik
onlar bu gün guya böylə deyirlər:
“Baxınız bizlərə, görünüz biz necə
yaxşı, mehriban və sadiq adamlarıq.
Halbuki ətrafdakılar hamısı zalım və
düşməndirlər. Onlar bir taqım şeylər
tələb edirlər, amma biz qəti surətdə
heç bir şey istəmirik. Gəliniz bu işlərə
bir tədbir tökünüz.”

Erməni dostluğunun qiyməti Rusi-
yada ümuma məlumdur. Rus əfkari-
amməsinin [ictimai rəyinin] dəyişməsi
ümidində ermənilər böyük səhvdədir-
lər.

Rusiyada işləyib yaşadıqda, mən
rus camaatının ermənilərə etibar et-
mədikərini kərratla [dəfələrlə] müşahi-
də etmiş[ǝm]; Rusiyadakı ruslar bura-
dakılara nisbətən hələ bir az laqeyd-
dirlər. Lakin Qafqaziyada olan ruslar
bu hərəkətləri görüb kərahət [ikrah] və
nifrət ilə vətənlərinə övdət edirlər
[qayıdırlar]. 

Tiflisdə doğulduğuma görə, təbii
olaraq, ermənilərlə daimi əlaqəm ol-
muşdur. Hər yerdə bacardığım qədər
artıq həvəslə onların mənafeyini yeri-
nə görə mühafizə və müdafiə etmi-

şəm. Heç vaxt erməniləri Rusiyanın
həqiqi düşməni hesab etmədiyimdən,
Petroqradda ikən dəxi bu əfsanənin
ləğvi haqqında çox çalışmışam. “No-
voye vremya” qəzetəsinin başçıları ilə
daima müsahibədə bulunub, erməni-
lər haqqında bəslədikləri siyasətin
dəyişməsi müvəffəqiyyəti mənim vasi-
təmlə olduğunu da söyləyə bilərəm.
Mən Zateryannının* və onun dairəsin-
də olanların ermənilər haqqında yaz-
dıqlarını məzkur [adı çəkilən] qəzetə
başında olanların yanında etibardan
salmaqla, yazıları qəzetədə daha dərc
olunmadı. Mən məzkur qəzetədə bir
çox məqalələr dərc etdirdim. Həmin
məzmunda “Birjevıye vedomosti” və
“Reç” qəzetələrində məqalələr yaz-
dım. Bir çox məşhur ermənilər daima
mənə müraciət edirdilər. Hər dəfə də
onların xahişlərinə əməl etmişəm.
Dəfələrlə sabiq Dövlət Duması üzvü
Saqatelyan və Ermənistanın indiki
naziri Tiqranov,  Əsribekov,  Yevanqu-
lov, Lazarev və bir çox qeyriləri müra-
ciətdə bulunmuşlardır. “Baku” qəzetə-
sinin müdiri [X. A.] Vermişevi məsuliy-
yətə cəlb edəndə, onun qardaşı mə-
nim yanıma gəlib həmin işin mətbu-
atda aşkar edilməsini məndən xahiş
etdi. [B. A.] Suvorin ilə xüsusi tanış
olduğum üçün də “Veçerneye vremya”
qəzetəsində məqaləmin dərcinə  mü-
vəffəq oldum. Həmin iş gözəl surətdə
xitampəzir olduqda [bitdikdə] Vermi-
şev məndən razıçılıq etməyə gəldi. 

* “Novoye vremya”nın Qafqaz müxbiri idi.
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“Daşnaksutyun” firqəsi məhkəmə-
cə ittiham edildiyi zamanda yenə də
mənə müraciət edib, bu barǝdə yaz-
mağı məndən xahiş etdilər. O zaman
“Novoye vremya” qəzetəsinin müdiri
[M. N.] Mazayev mənim məqaləmi
dərc etməkdən qəti surətdə imtina
etdi. Mən də hǝmin məqaləmi “Qolos
zemli” qəzetəsində dərc etdirdim.
(Rus camaatının müəyyən dairələrinin
həmin məqalə ilə aşina olmaları lazım
idi). “Daşnaksutyun” firqəsi müttəhim
edilməyib iş qurtardıqdan sonra mən
“Novoye vremya” müdiri Mazayevi
məzəmmət edib, bu barədə məzkur
[adı çǝkilǝn] qəzetə başçıları ilə uzun
mübahisədə bulundum. 

Mən erməni məsələsi haqqında [P.
N.] Milyukov ilə, “Qolos Moskvı”
qəzetəsi müdiri Fyodor Quçkov ilə,
Duma üzvləri N. N. Opoçinin, [İ. İ.]
Dmitryukov və bir çox başqa rus ca-
maat xadimləri və mühərrirləri ilə
müsahibədə bulunmuşam.

Ədalətli ədd [hesab] etdiyim bir çox
erməni məsələlərində daima istidaçı
[xahişçi] və vəkil rolunu oynayıb, rus
camaatının ermənilər haqqında xeyli
etibarsız və daha ziyadə düşmənanə
rəydə olduqlarını gördüm. Buna da
səbəb, ermənilər əhvalından yaxşı
xəbərdar olmamaq deyildir. Təkrar
edirəm ki, hər kəs burada olub er-
məniləri tanıyarsa, başqaların sözü ilə
söyləyənlərdən betər onların haqqın-
da söylənib mühakimədə bulunar. 

Rus məmurlarını yada salalım.
Mən knyaz Qolitsın haqqında knyaz

[A. M.] Dondukov-Korsakovun və [S.
A.] Şeremetyevin nə rəydə olduqları-
nı bilirəm, fikrimcə, söyləməmək
yaxşıdır. Burada xidmətdə bulunan rus
qulluqçuları, məsələn, sabiq quberna-
torlar, müxtəlif idarə və qoşun bö-
yükləri arasında həqiqi “erməni dos-
tu” çoxmu taparıq? Tiflisdə olan rus
camaatı kimə artıq mail idilər? Gür-
cülərəmi və ya ermənilərə? Rus cama-
atı Bakıda ermənilərə və ya müsəl-
manlaramı mülhəq [yaxın] olmuşdu? 

Tiflisdəki 1904, 1905 və 1906-cı
illərin əhvalı yaxşı yadımdadır. O za-
man bütün rus cǝmiyyǝti dairələrinin
əhvali-ruhiyyəsi erməni əleyhinə idi və
ermənilər də rus provokasiyasını na-
haq yerə bir o qədər təsdiq etmə-
yirdilər. Ruslar həqiqətdə də müsəl-
manlar tərəfində idilər. Hətta indiki
müharibə ilə də əhval zərrə qədər
dəyişmədi. Belə ki, mən burada, Tif-
lisdə, eyni zamanda bir çoxları müsəl-
man hissələrinə gedən məhəlli [yerli]
rus zabitləri nümayəndələrindən er-
mənilər haqqında bir çox fövqǝladə
fənalıqlar eşitmişəm. Ermənilər nahaq
yerə xəyal edirlər ki, Rusiya qarşısında
xüsusi bir xidmət göstərib “xainlər”
arasında tək bir sadiq millət olmaq
həsəbi [sǝbǝbi] ilə özlərinə etibar
qazanmağa müvəffəq olacaqlar. Bu
fikir xeyli səhvdir. Çünki münasibat
[münasibətlər] kifayət dərəcədǝ aşkar
olmuşdur.

Erməni siyasəti, ermənilərdən hə-
yat mübarizəsi yolunda ciddi və zəh-
mətkeş bir xalq yaratmağa deyil, bəlkə
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Asiya ilə Avropa sərhədində “Allah
tərəfindən göndərilmiş” xristian güru-
hu vücuda gətirməyə çalışır. Əvvəlcə
ermənilər bu rolu bilavasitə hətta
Rusiya əleyhinǝ oynamaq istədilər.
İndi də onlar rus bayrağından istifadə
edib, həmin rolu sairlərinə qarşı oyna-
maq niyyətindədirlər. 

Lakin Rusiya, yenə təkrar edirəm
ki, erməniləri yaxşı tanıyır. Erməni
başçılar sinfinin mǝnfi xasiyyətləri
olan tamahkarlıq, vəhşilik, hiyləgərlik
və düruyǝliklǝri [ikiüzlülüklǝri] Petro-
qradda və Moskvada çoxdan mühəq-
qəq olmuşdur [tǝsdiqlǝnmişdir]... Ru-
siyada “erməni” sözünün nədən iba-
rət olduğu məsələsi daha təfsirə möh-
tac deyildir. 

Bu axır vaxtlarda hamı istiqlaliyyət
haqqında sözə başladıqları zaman,
ermənilər öz yaxın qonşuları ilə müna-
sibat düzəltməyi bilkülliyyə [tamamilə]
bacarmayıb, təbii olaraq müxalifət
təriqində [yolunda] dayandılar. Ermə-
nilərə burada Rusiya dövləti lazımdır
ki, ona istinad etsinlər.

Lakin, bu müharibə nəticəsində
Rusiya hər nə tövr olsa da ermənilərə
istinad etməyəcəkdir. Bu tövr dostluq
imkanına ümidvar olmaq, büsbütün
rus xalqını tanımamaq deməkdir. 

Qoy ermənilər gürcüləri və müsəl-
manları hər nə qədər istəyirlər töh-
mətləndirsinlər. Qoy onların gene-
ralları əmr almaq üçün hansı bir rus
baş komandanı yanına gedərlərsə
getsinlər. Hər bir şey təşkil olunub
təzə münasibat [münasibǝtlǝr] ilə

həyat öz adi halına düşdükdə, rus xalqı
yenə gürcüyə və müsəlmana etibar
edib yaxınlaşacaqdır və əvvəlki kimi
də ermənidən şübhədə olub əyri-əyri
baxacaqdır. Mənim fikrim böylədir, sizi
inandırıram ki, Rusiyada danışdığım
adamlar da başqa bir fikirdə deyil-
dirlər. Bu da öz-özünə ittifaq düşmür
ki [tǝsadüfi deyildir ki], Veliçko kimi büs-
bütün biganǝ [kǝnar] bir şəxs bura
gəlib birdən-birə müəyyən bir mövqe
əxz edir [tutur].

Gürcülərin siyasəti aşkardır. Onlar
sadiq və mərdanə bir millətpərəst-
lərdir ki, həmişə hər işi təmiz görüb,
bunu biz istəyirik və bunu da siz
istəyirsiniz deyirlər. Hər halda bu tövr
adamlar ilə danışıb qanun qandırmaq
mümkün olar.

Burada gürcülərin, orada müsəl-
manların (tarixi və etnoqrafi cəhətdən
haqları olduğu halda) istiqlaliyyətlər
vücuda gətirmələrindən məyus olan
ermənilər, hal-hazırda büsbütün “keç-
miş xülya”lardadırlar. Çxenkeli, Xoyski,
Nikoladze, Ağayevdən...sə yenə də
Qolitsın və Veliçenkonun olmaları
yaxşıdır. (Vorontsov da təsadüfən bura
daxil ola bilər.) 

Lakin Qolitsın və Vorontsov zaman-
ları əbədi surətdə keçdi. Ermənilərin
(hər halda onların bir çoxlarının)
kifayət qədəri ağılları var anlasınlar ki,
müəzzəm rus hökuməti amalının hal-
hazırda əsası yoxdur. Hərgah böylə bir
əsas tərəfdarı rus xalqı varsa da,
gələcək onlara deyil, dinc və farağat iş
görənlərə mütəəlliq [mǝxsus] olacaq-
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dır ki, onlar da hər kəs öz hissəsində
həyatını düzəltməkdən ötrü lazım
gələn yaradıcı işini görəcəkdir. 

Ruslar hal-hazırda Boğazlar, İskən-
dəriyyə və Zaqafqaziyanı müstəmləkə
(koloniya) qərar vermək haqqında
deyil, öz xüsusi tərbiyələri, öz millə-
tinin mənəvi və təşkilat dərəcəsinin
yüksəkliyi və daxili-xarici bolşevizmi
dəf etmək barəsində fikirləşməlidirlər.
Ermənilər Rusiyanı Zaqafqaziyaya cəlb
edib Rusiyanı başqalarının işinə mü-
daxilə etdirməyə çalışmaqla, həmi
Rusiyaya və həmi özlərinə böyük zərər
vurub, ancaq işləri xarab edirlər.”

V. Opoçinin

BAKIDA NEFT TİCARƏTİ VƏ ONUN
MÜXTƏSƏRCƏ TARİXİ 

I

Avropada müharibə başlanarkən
Hindenburq demişdi: 

“Bu müharibədə hangi bir millətin
tükənməz səbri və davamlı siniri
(əsəbi) bulunarsa, həman millət axırda
qalib olacaqdır.”  

Lakin bu iki həqiqət (tükənməz
səbr və davamlı sinir), sacayağının iki
qılçası kimi dayanmayıb yıxıldı. Buna
üçüncü bir həqiqət daha artırılarsa,
zənnimcə, kimin müharibə meydanın-
da qalib qalması aralığa çıxar. 

Üçüncü bu həqiqət də sərvətdən
ibarətdir. Yəni: Həzrəti-Əyyubun səb-

ri, Herkules  yaxud Rüstəm pəhləvanın
dəmir kimi damarları və həzrəti-
Süleymanın  da xəzinələri. Bu üç şərait
[şərtlər] hangi bir millətdə birikmişsǝ
[cǝm olmuşsa], o millət hərb meyda-
nında qalibiyyəti qazanar və sonra da
yer üzündəki sair millətlər arasında
rəyasət və nüfuz sahibi olar. 

İştə sərvət və samanın [var-dövlə-
tin] nə payədə nəticəpəzir [nə dərəcədə
əhəmiyyətli] olduğunu bu müharibə-
dən anladıq. 

Taleyi-hərbin [müharibǝ tanrısının]
qızıl quşu Vilhelmin “dəmir” dəbilqə-
sindən qaçıb ingilislərin və ələlxüsus
amerikalıların “altun” xəzinələrinə
qondu! Böylə də gərək olaydı! Türk
şüərasından [şairlərindən] biri demiş-
dir:

An ki şiran ra konǝd rubəh mizac
Ehtiyacəst, ehtiyacəst, ehtiyac.
Filvaqe [doğrudan da], dünyanın

məişəti ümumən və bu məişətin xeyri
və şəri hansı dərəcədə olur olsun,
sərvət və iqtisaddan asılıdır. Bu məsə-
ləni vaxtında anlamış millətlər, yuva-
larına gecə-gündüz dən toplayan
qarınca [qarışqa] kimi məmləkətin
ənva’ [növbǝnöv] mənbələrindən sər-
vət cəm etməyə çalışmışlar. 

Hər bir çətinliyin asan rəvac tap-
ması, birikmiş sərvətin azlığına yaxud
çoxluğuna bağlıdır. Bu məsələyə Azər-
baycanın ricali-hökuməti [hökumət
adamları] layiqincə diqqət və əhəmiy-
yət yetirməlidirlər. 

Cavan məmləkətimiz Azərbaycan
təbii sərvətlərə malikdirmi? Və bu
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sərvətlər daxili və xarici ehtiyaclarımızı
rəf edəcəklərmi [aradan qaldıracaqlar-
mı]? Vətənindən azca bir məlumatı
olan şəxslərə bu suallara cavab ver-
mək müşkül deyil. Burada məmləkətin
zənginliyini göstərmək həmin məqa-
lənin vəzifəsi olmadığından, məsələ-
dən vaz keçirəm. Çünki bu barədə
müfəssəl məqalələr yazılmış və yenə
yazılacaqdır. Ancaq müxtəsərcə bunu
deyə bilərəm ki:

Vətənin ənva’ mədəniyyat [növbə-
növ faydalı qazıntılar] ilə dolu dağları,
balıqlı və bir dərəcəyə qədər seyri-
səfainə layiq [gəmilərin hərəkətinə
əlverişli] dəniz və nəhrləri, əkin üçün
gərəkli torpaqları, püstə və badamdan
başlamış fındıq və şabalıda qədər
meyvə ilə dolu bağ və meşələri, də-
miryolları, maldarlığı, yunu, baraması,
pambığı və daha bir çox hədsiz və
hesabsız sərvət qazandıran mənbələri
vardır. 

Lakin bu mənbələrin ən zənginrağı
[zǝngini] və ən başlıcası hələlik neft
gərək olsun. Həman neft ki, ona ca-
maat arasında “qara nöyüt” deyirlər.
Bu qara nöyütdən “ağ nöyüt”, (cöv-
hər) benzin, daha bir çox texnik işlə-
rinə yarar sürtməli yağlar və sairləri
əmələ gəlir ki, onlara məmləkətimizin
özündən əlavə bir çox sair millət və
məmləkətlər möhtacdırlar. Neft və
neft məhsulatının həm daxili və həm
xarici ticarəti daimi və tükənməz bir
ticarətdir ki, bu ticarət, vətəndən neft
tükənməzsə, o da tükənməz. Yəni
neft, məmləkətin indilik bir sərvət

mənbəyidir ki, ondan böyük istifadə-
lər almaq üçün zəmanədən xəbərdar
və müdəbbir [ağıllı, uzaqqörən] iqtisad
üləmasına [alimlərinə] ehtiyacımız var-
dır. Burasını əshabi-fənnə [elm adam-
larına] buraxıb, qara nöyütün keçmiş-
də və indiki halda və kimlər tərəfin-
dən, nə növ ilə hasil olması barəsində
qələm yürüdəlim.

Bakıda və daha doğrusu Abşoran
yarımadasındakı “qara nöyüt”ün möv-
cudiyyəti, tarix səhifələrində məhfuz
olmadığı [qorunub saxlanmadığı] qəri-
nələrdən bəri, qədimdir. Zərdüştilərin
zamanəsindən daha irəli Bakı neftinin
varlığı məlum deyilsə də, amma mə-
cusilərin İranda və Hindistanda hələ
nüfuz qazandıqları əsrlərdən bəri Bakı
neftinin aləmşüar [dünyada məşhur]
olduğu tarixlə müsbǝtdir [isbat olun-
muşdur]. 

Hindistan və İran gǝbrlǝrinin [atǝş-
pǝrǝstlǝrinin] Abşoranın neçə yerlərin-
də, əzancümlə [o cümlədən] Suraxa-
nıda, Atəşgahda və Balaxanıda xüsusi
atəşkədələri (od ibadətxanələri) var-
mış ki, onlardan Suraxanı atəşkədə-
sinin uçuq imarəti və sair asar və
əlaməti [əsər-əlaməti] indiki vaxtımıza
qədər baqi və davam etməkdədir. Bu
atəşkədələr Abşoranın o yerlərində
təsis olunurdu ki, oralarda neftin
çoxluğu və yerin üzünə yaxın təbə-
qələrdə bulunduğu cəhətə, oralardan
həmişə neft qazı zühur edirdi. Məcu-
silər bu neft qazlarını həmin atəşkə-
dələrdə yandırıb şölələrinə səcdə və
ibadət edirdilər. 
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Bu axır vaxtlara qədər bizim Sura-
xanı həmin qazlardan mənfəətbərdar
olurdular: qaz vasitəsilə kürələrdə
əhəng yandırıb və evlərdə də xörək
bişirirdilər; lakin bir neçə ildən bəri
neft qazından ən böyük istifadələr
götürən elmli avropalılar oldular. Bun-
lar tamam qazları xüsusi borular
(trubalar) vasitəsilə mədənlərə aparıb,
oralarda yandırmağa və sair mədən
ehtiyaclarına sərf etməyə başlamış-
lardır. Demək ki, zərdüştilərin vaxtın-
dan bu ana qədər bifaidə və beyhudə
yerə uçub havaya qarışan, yaxud
əhəng kimi az bir işə sərf olunan qaz-
lardan bu gün böyük mənfəətlər hasil
olunur, ona görə Maliyyə və Ticarət
Nəzarətinin bu qazlara böyük əhəmiy-
yət yetirib, kimlərə və nə ünvanla və
ələlxüsus xəzinənin ayrıca  bir mədaxil
mənbəyi ədd [hesab] olunaraq veril-
məsi lazım gəlir. Bu barədə artıq şərh
və bəst verməyə [geniş izah etmǝyǝ]
ehtiyac yoxdur. Çünki qaz, neftdən ay-
rılan bir çox əczanın [kimyǝvi maddǝnin]
bir cüzü [hissǝsi] olduğu üçün ümum
neft məsələsi ətraflıca bir surətdə həll
olunarsa, bu qaz işləri də neftin sair
əczası ilə bahəm baxılıb gedər. 

Yuxarıda zikr olunan atəşkədələr-
dən əlavə, zərdüştilərin vətənimizdə
buraxdıqları əlamətlərdən biri və ən
böyüyü yerlərimizə “Azərbaycan” is-
mini verməkləridir. Farsca “azər” od
mənasınadır. Azərpərəst yaxud atəş-
pərəst, yəni oda sitayiş edən millət.

Azərbaycan ləfzi isə, iki kəlmədən
ibarət olub əsli farsca: “Azərbaygan”-

dır (Azərbadəgan) ki, mənası yenə –
odpərəstlər, odpərəstlərin yerləri de-
məkdir. 

Sonralardan ərəblər özlərində “gaf”
hərfi olmadığı üçün, “gaf” əvəzinə “cim”
hərfini qoyub bu xalis fars kəlməsini
ərəbləşdirmişlər və bu ərəbləşmiş fars
ləfzi biz Qafqaz türklərinin üstündə
indiyədək qalıb getməkdədir.*  

Bəs millətimizin ismi vətənimizdə
hasil olan neft ilə yaxud neftin atəş-
kədələrdə yanan qazı ilə mərbut [bağlı]
və əlaqədar olduğu üçün, nə Bakı (xeyr,
əstağfirullah, bir Bakı yox, tamam Ab-
şoran yarımadası) Azərbaycansız və nə
də tamam Azərbaycan, Abşoransız, yə-
ni neftsiz yaşaya bilməzlər. Nə Abşo-
ransız Azərbaycan və nə də Azərbay-
cansız Abşoran Qafqazda ola bilməz!
Necə ki, balıq susuz zindəganlıq edə
[yaşaya] bilməz, öyləcə də Azərbaycan
milləti “qara nöyütsüz” hökumət
mənziləsinə [səviyyəsinə] çatammaz. 

Neft və ondan hasil olan qaz, azəri
babalarımızın səcdəgahı və məbudu
sayılırdı. Bunun ibadətinə minlərcə,
Hindistandan və İrandan ibadətçilər
gəlirdi. Bu gün babalarımızın həmin
məbudu nəvələri üçün daha məbud
sayılmayıbsa da, yenə zindəganlıq [ya-
şamaq] üçün ən geniş bir sərvət və iqti-
sad mənbəyi qalmışdır. 

* Qafqaz millətlərinin nəzəri-diqqətlərini
cəlb edən çöllərimiz, bilirmisiniz, ismini hardan
kəsb etmiş? - Milyonlarla taxıl bitirən o bərə-
kətli “Muğan” çöllərimiz farsca “muğ” kəlməsi-
nin cəmi olub “zərdüştilər” deməkdir. (Muğ-
beçə - məcusi çocuğudur). İştə Azərbaycan ilə
Muğanın tarixi rabitəsi!
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Dini-islamı ərəblər Qafqazda inti-
şar verdikləri [yaydıqları] əsnada, neftin
məbudiyyət [ibadǝt, tapınma obyekti
olma] şərafətini tələf etdilərsə də,
əhalinin atəşpərəst mənasına olan
“Azərbaycan” ismini əllərindən alma-
dılar. Neft, məbudluq dərəcəsindən
düşdüsə də, ticarət zümrəsinə keçib,
məxluq [xalq] arasında əvvəlkindən də
artıq bir nüfuz qazanmağa başladı. 

Zatən neftin ticarəti də qədim bir
vaxtdan başlanmışdır. Bu ticarətin bi-
rinci və ən köhnə üsulu: nefti tuluqlara
və yaxud dərilərə doldurub dəvə be-
lində karvanla mahalbəmahal gəzdirib
satarmışlar. Neftin bu növ ticarəti
kənd əhalisi arasında hələ indiyə qə-
dər davam etməkdədir. 

Qədim əyyamda neft çeşmələri
çox dərində olmayıb, çox vaxt yer
cadarlarından və yaxud çatlaqlarından
peyda olub özü-özünə axarmış və
çuxur yerlərdə neftdən göl bağlarmış.
Bu axıntılar ələlxüsus yer üzündə bəzi
övqat [vaxtlar] zühur edən zəlzələlər
vasitəsilə kəsbi-şiddət edərmiş [şiddǝt-
lǝnǝrmiş]. 

Bundan əlavə neftin əlamətləri
(qaz, qır və sairləri) nümayan olduğu
[göründüyü] yerlərdə əhali, böyük çala-
lar düzəldib çox asan vəchlə neft
yığarmışlar. Bəzi övqat içmək üçün su
quyuları qazdıqları halda, su əvəzinə
neft çeşmələrinə rast gəlib, böylə qu-
yulardan dǝri dullar (dulolar) vasitə-
silə nefti çəkib satarmışlar.

Quyuların dərinliyi bir, iki arşın,
bəzi vaxt o qədər dayaz olurmuş ki,

kəndirə ehtiyac qalmayıb nefti əl ilə
yığırmışlar. Neftin bu dərəcədə asan
vəchlə hasil olmağı zərdüştilərdən
başlamış, ərəblər, təvaifi-müluk [kiçik
dövlǝtlǝr, xanlıqlar] və hətta Qafqaz
dərəbəylikləri əsnasına qədər davam
etmişdir. Bakı hökmdarları dövründə
isə, bu neft quyuları xanların südlü
inəkləri olub, onlardan icarə və ya sair
bir təriq [yol] ilə xəzinə üçün böyük
mənfəətlər hasil edirmişlər. 

Rus hökuməti Gəncə, Qarabağ və
Şəki xanlıqlarını aldıqdan sonra, 1806-
cı ildə Bakı xanlığını da alır. Bakının sair
əmlakı ilə bǝrabǝr, rus hökumətinin
əlinə neft quyuları da keçir. Təzə
hökumət də sabiq xanlar kimi bu
quyuları icarəyə verib mədaxilindən
mənfəətbərdar olur, lakin bu mədaxil
əvvǝllərdə az bir miqdarda olduğu
halda, sonradan getdikcə artır, hətta
bu yaxın zamanlarda milyonları belə
təcavüz edir [milyonları aşır]!

Əl ilə qazılmış quyuların, necə ki,
yuxarıda zikr olundu, dərinliyi keçmiş-
də bir o qədər  olmayırdı, lakin getdik-
cə üst təbəqələrin nefti azalmağa
başlayır; binabərin [buna görǝ] quyular
quruduqca, sahibləri onları dərinləş-
dirib təzə çeşmələrə rast gələnə qədər
qazırdılar; yenə quruduqca, dübarə,
sǝbarə [ikinci dǝfǝ, üçüncü dǝfǝ] dərin-
lədirdilər. Axırda bu dərinlik bir dərə-
cəyə çatırdı ki, daha artıq qazmaq
imkanından xaric olurdu. Əlan [indi] əl
ilə qazılmış öylə quyular vardır ki,
onların dərinliyi əlli, altmış, yetmiş və
bəzi kərə də həştad sajını mütəcaviz-
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dir [keçir]! Bundan artıq əl ilə qazmaq
mümkün olmadığı üçün, sair vəsilə
[vasitǝ] ilə bundan daha dərinə, bun-
dan daha aşağıdakı təbəqlərə yetiş-
mək məsələsi ərbabi-fənnin [elm adam-
larının] zehnini işğal etməyə başlayır.
Çox çəkməyir ki, məsələ də asan vəch-
lə həll olunur. Təəccüb burasındadır
ki, məsələni həll edən şəxs ərbabi-
elmdən olmayıb, Kokorev familyalı sa-
dəcə bir rus taciri idi. Bu tacir, yet-
mişinci illərdə motor vasitəsilə qazdır-
dığı bir quyuya bir-birinə geydirilmiş
dəmir boruları (trubaları) yenə maki-
na vasitəsilə salladır və bu minval ilə
yüz sajını keçir. Bir gün yenə quyu qa-
zıldığı əsnada qəflətən quyunun dibin-
də neft fəvvarəsi öylə bir qüvvətli hal
ilə qalxır ki, ətrafı basıb sel kimi axır;
quyunun hər cəhətində neftdən göllər
və gölçələr əmələ gəlir ki, bu kənar-
dan o kənara lodka ilə üz, keç! İştə
neft fəvvarsi yaxud fontanı atılan gün
neftçilər arasında böyük bir bayram və
məbdeyi-tarix [başlanğıc] hesab olu-
nur. Bu gündən sonra “əl” quyuları ilə
bərabər bir də “buruq” quyuları ara-
lığa çıxır. İndi bir az da “buruq” quyula-
rından bəhs edəlim. 

Fərhad Ağazadə

AZƏRBAYCAN PARLAMANI
ƏTRAFINDA

- Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 2-sində
Bələdiyyə İdarəsində, Bakı şəhəri

müsəlmanlarından Azərbaycan Parla-
manına 5 nəfər nümayəndə intixab
edilməsi [seçilməsi] üçün iclas vaqe
olmuşdur. Seçki nəticəsində Azərbay-
can Parlamanına intixab edilənlər bun-
lar olmuşlardır: Qara bəy Qarabəyov,
Ağazeynal Tağıyev, Ağa Aşurov, Ağa
bəy Səfərəliyev və Əliağa Həsənov.

- Azərbaycanda yaşayan Polyak
Təşkilatları Şurası tərəfindən Azərbay-
can Parlamanına dava vəkili S. A.
Vonsoviç intixab edilmişdir.

- Azərbaycan Cümhuriyyətində
yaşayan gürcü əhalisinin Milli Şurası
iclasında Azərbaycan Parlamanına Q.
A. Tsxokaya intixab edilmişdir. 

- Azərbaycanda yaşayan yəhudi
əhalisinin Şurayi-Millisi iclasında Azər-
baycan Parlamanına Yǝhudi Şurayi-
Millisi sədri doktor M. A. Quxman
intixab edilmişdir.

- Azərbaycan Cümhuriyyətində
yaşayan alman əhalisi tərəfindən
mühəndis Kun Azərbaycan Parlama-
nına nümayəndə intixab edilmişdir.

- Şurayi-Millinin 3 kanuni-əvvəl
[dekabr] tarixli iclasında Şurayi-Milli
qanunnaməsinin ikinci qeydi müqtə-
zasınca [qeydinǝ ǝsasǝn] Asǝf bəy
Şıxəlibəyov həzrətləri Məclisi-Məbu-
san əzalığına intixab edilmişdir.

- Təşrini-saninin 31-ində  Ticarət və
Sənaye İttifaqının iclasında Azər-bay-
can Parlamanına əksəriyyəti-ara [səs
çoxluğu] ilə Yusif Əhmədov  intixab
edilmişdir. Şura fövqəlzikr [adı çəkilən]
Yusif Əhmədov cənablarına Parla-
manda sülh və asayişi-ümumiyyəyə
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çalışmaq və məmləkətin ticarət, mə-
dəniyyət və iqtisadiyyatını yüksəltmək
üçün çalışmasına düsturüləməl [nizam-
namə] vermişdir. Əlavə Yusif Əhmədov
cənabları, İttifaq namından [adından]
Parlaman nəzdində bir yer əvəzində
beş yer almaq üçün təşəbbüsatda
bulunmalıdır, zira Ticarət və Sənaət
müəssisəsi məmləkətin tərəqqi və
təalisi [yüksəlişi] üçün böyük əhəmiy-
yəti haiz [daşıyan] bir müəssisədir. 

- Tiflisdən Milli Şura əzası, Gürcüs-
tan Hökuməti indindəki [nǝzdindǝki]
siyasi nümayəndəmiz Məhəmməd Yu-
sif Cəfərov, Nərimanbəyov və Ağama-
lıyev cənabları Bakıya varid olmuş-
lardır [gǝlmişlǝr]. 

- Azərbaycan Parlamanının güşadı
[açılışı] elanı münasibətilə Azərbayca-
nın bir çox yerlərindən müsəlman və
qeyri-müsəlmanlardan bir çox təbrik
teleqramları gəlmişdir ki, vaxtı ilə təb
[çap] ediləcəkdir.

QARABAĞ ƏHVALI

Ağdam Milli Komitəsindən və Ağ-
damda yaşayan Şuşa şəhəri sakinləri
tərəfindən Azərbaycan Hökumətinə
gələn teleqramlardan görünür ki, Zən-
gəzur, Şuşa, Cəbrayıl və Cavanşir qəza-
larının dağbasar [dağǝtǝyi] hissələrində
toplanmış olan erməni üsyançıları tə-
rəfindən müsəlman əhalisinə olmazın
zülmlər edilir. Andranikin dəstəsi Şuşa-
ya hücuma hazırlanır və əlyövm [hal-
hazırda] Şuşanın 20 çağırımlıq (verst)

bir məsafəsində “Müsəlmanlar” ad-
lanan mövqedə vuruşma gedir. Yuxa-
rıda adları yazılmış qəzaların ermə-
niləri də Andranikin dəstəsinə qoşula-
raq əməliyyata iştirak edirlər. 

Bu hadisələr, əhalinin həyəcanına
və işdən-gücdən qalmasına səbəb
olurlar. Bunun üçün də Ağdam Milli
Komitəsi teleqraflarla Hökumətə mü-
raciət edərək buna qarşı təcili təd-
birlər ittixazını [görülməsini] rica edir. 

DAĞISTANDA

- Petrovsk ilə və həmçinin Dağıstan
oblastının hər bir müəssisələri ilə tele-
qraf münasibatı [ǝlaqǝsi] başlanmışdır.
Dağıstan Cümhuriyyəti sədri Çermo-
yevi xəbərdar ediniz.

- Mövsuq [etibarlı] mənbədən ve-
rilən xəbərlərdən anlaşılır ki, bolşe-
viklər Mozdok ilə Qroznını işğal edib
iləri hərəkət etməkdədirlər. Kazaklar
bolşeviklərlə bir yerdə hərəkət edib
dağıstanlılara amansız müharibə elan
etmişlərdir. Kazaklar özlərinin və
qeyrilərinin rus zabitlərini bolşeviklərə
təslim edirlər.  Bolşeviklər də zabitləri
dəstə-dəstə güllələyirlər. Müsəlman
inquşları və çeçenləri, rus zabitlərini
təslim etməyib, müsəlman adətincə
onları öz qonaqları hesab edirlər. 

- Dəmiryol xətti Xasavyurta qədər
düzəlmişdir. Təşrini-saninin [noyabrın]
26-sında birinci qatar ora varid ol-
muşdur [çatmışdır].

- Srağagün Tersk kazak nümayən-
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dələri Bakıya varid olmuşlar. Bunlar
bolşeviklər əleyhinə dağıstanlılardan
müavinət [kömək] istəmək istəyirdilər.
Bakıya da gəlmişlər ki, Müttəfiqlərdən
müavinət xahiş etsinlər. 

- Dağıstan Hökuməti, bolşeviklər-
dən qaçan qaçqınları Terek çayının sağ
kənarına, Dağıstan Cümhuriyyətinə
keçirməklə geniş bir surətdə müavinət
[kömǝk] və mehmannəvazlıq [qonaq-
pərvərlik] göstərilməsi binagüzarlığın-
da bulunmuşdur [sǝrǝncamını vermişdir].

YENİ BİR QƏZETƏ

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] üçündən
etibarən Bakıda, Rus Milli Komitəsinin
nəşriyyatı olmaq üzrə “Yedinaya Ros-
siya” adı ilə yeni bir qəzetə çıxmağa
başlamışdır. Məzkur [adı çǝkilǝn] qəze-
tə, adının göstərdiyi kimi, Rusiyanın
təcdidi [bǝrpası] və sabiq Rusiyanın ye-
nidən birləşdirilməsi məqsədini təqib
edir. 

Birinci nömrəsinin baş məqaləsin-
də qəzetə, bu günün ən böyük mövzu-
su olan Rusiyanın birləşdirilməsi və
müqəddərati-milliyyə məsələsinə öz
nəzərini yazaraq deyir ki:

“Biz Rusiyanın təcdidi işinə xidmət
etmək, vətənimizi yenidən böyük,
müttəhid [birləşmiş, vahid], hürr gör-
mək istəyiriz. Fəqət köhnə üsula qayıt-
mayacağız ki, hökumət ayrı-ayrı şəxs-
lərin və millətlərin hürriyyətini kökün-
dən kəsirdi. Şimdi yeni həyat qurmalı
və Rusiya dairəsində yaşayan millət-

lərlə bərabər Rusiyanın təcdidi əsasına
muxtariyyəti-idarə və müqəddərati-
milliyyənin millətlərin kəndi ixtiyarına
verilməsi əsasları qonulmalıdır. Bunun
da qəti surətini Ümumrusiya Məclisi-
Müəssisanı təyin etməlidir.” 

Fəqət məzkur [adı çǝkilǝn] məqalə,
bu şüarını tənvirdə [aydınlaşdırmaqda]
davamla, öz əsaslarını başqa dürlü
təbir edərək [yozaraq] muxtariyyəti-
idarə və müqəddərati-milliyyə məsə-
ləsində nə millətlərin rəyi ilə hesab-
laşmaq istəyir, nə də hətta Cahan Sülh
Konfransının qərarı ilə... Və yazılarını
bu cümlə ilə qurtarır: 

“Rusiya millətlərinin müqəddəra-
tının kəndi əllərinə verilməsi haqqında
Cahan Konfransı nə deyir desin, bu
millətlər nə danışırlar danışsınlar, bu-
rası bizə kifayət etməz. Biz, əyalət-
lərdə bu məsələ haqqında Rusiyanın
özünün qəti son sözünü demək hü-
ququnu müdafiə edəcəyiz.”

Bu surətlə, qəzetənin zənnincə,
bunca böyük beynəlmiləl məsələnin
həllinə nə ümum millətlər səlahiy-
yətdar imişlər, nə də cahan məclisi-
kübrası [böyük cahan məclisi]; səlahiy-
yətə yalnız rus milləti malik imiş.

Bir millətə bu qədər böyük səla-
hiyyət isnad verənlər, görəsən hangi
beynəlmiləl hüquqa istinad edirlər? 

BAKI XƏBƏRLƏRİ 

Azərbaycan Dəmiryolları Hərəkatı
Müdiriyyəti, dəmiryolları üçün təcili
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hazırlıq kursları açmağı qət etdiyin-
dən, Bələdiyyə İdarəsinə müraciətən
rica etmişdir ki, 7-inci və 8-inci polis
dairəsində məktəbdən ötrü ev versin;
əlavə, Bələdiyyə İdarəsindən 45 mütə-
əllimdən [tələbədən] ötrü məktəbə
qərz [borc] kimi məbləğ də verilməsini
bəyan etmişdir. Şimdilikdə təcrübəli
acentələr yoxluğundan hərəkat sıxış
altında aparılır.  

İrandan mal vürudu [gǝlmǝsi]
İşbu günlərdə İrandan (Ənzəli)

4000 cəbə [qutu, yeşik] xüşkbar [quru
meyvǝ] gətirilmişdir. 

Dolandırıçılıq [fırıldaq]
Bir neçə gün bundan əvvəl, təx-

minən təşrini-saninin [noyabrın] 23-
ündə, Birinci polis müfəttişliyi (Bayılov
dairəsi) Mərkəzi Ev Komitəsinə xəbər
vermişdir ki, bir çox şübhəli ərzihallar
verilməkdədir. Bunların arasında
sentyabr hadisatından [hadisǝlǝrindǝn]
100 min, 300 min xəsarətdidə olanla-
rın [zǝrǝrçǝkǝnlǝrin] da siyahısı verilir.
Ərzihal verənləri istintaq etdikdə, ya-
lan məlumat verməklə bərabər, bir
çoxları da əlavə edirmişlər ki, siyahını
xüsusi adamlar tərtib verərək para
alırmış.

Mərkəzi Ev Komitəsinin ricasına
görə, Birinci dairə komitəsi işbu ərzi-
halları saxta sənədlər tərəfindən imza
edilənlərə  haşiyə yazaraq göndərmiş-
dir.  

İki günün zərfində böylə saxta
ərzihal 129 ədəd verilmişdir. 

Mərkəzi Ev Komitəsi bunları öz
cǝnbindəki [nǝzdindǝki] təftiş komis-
yonuna həvalə etmişdir. Komisyon
bunların saxta olduğunu qət etmişdir. 

İki gündən sonra saxta ərzihal ve-
rənlərin məhkəməyə veriləcəyi şayiatı
[şayiələri] şəhərdə dǝvǝran etməyə
[dolaşmağa] başladığı sırada, bir para
əşxas [şəxslər] yeni siyahılar tərtib
verərək, polis müfəttişliyinə pişnihad
[təqdim] edərək əvvǝldəkilərin saxta
olduğunu söyləmişlərdir. Mərkəzi Ev
Komitəsi işbu məsələni istintaqa ve-
rəcəkdir.

Azərbaycan İctimaiyyuni-İnqila-
biyyun Firqəsinin [Sosialist İnqilabçılar
Partiyasının] ümumi iclası

Azərbaycan İctimaiyyuni-İnqilabiy-
yun Firqəsi cümə günü kanuni-əvvəlin
[dekabrın] 6-sında Türk Ocağı salo-
nunda, saat 4-də ümumi iclas dəvət
edir. Müzakirə ediləcək məsail [məsə-
lələr]:

1) Əhvali-hazirə [mövcud vǝziyyǝt]
haqqında məruzə; 

2) Təşkilat məsələsi; 
3) Məsaili-cariyyə [cari mǝsǝlǝlǝr].
Bütün arxadaşlardan rica olunur ki,

vəqti-müəyyənədə [təyin edilmiş vaxt-
da] təşrif gətirsinlər. 

“Kaspi” qəzetəsinin qapanması
Texnika şəraitindən naşi [ötrü]

“Kaspi” qəzetəsi müvəqqəti olaraq
dayandırılmışdır.
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Şurayi-Milli İdarəsindən elan
Şəhərlərdən, qəzalardan və cəmiyyət-

lərdən intixab edilərək [seçilərək] Bakı
şəhərinə varid olan Azərbaycan Məclisi-
Məbusanı əzasından [üzvlərindən] və Bakı
şəhərindəki əzadan lazım olan məlumatı
verməyənlərin Şurayi-Milli İdarəsinə təşrif
gətirərək, haqlarında lüzumuna ehtiyac
görünən məlumat əta etmələri [vermələri]
rica olunur. 

İdarə hər gün saat ondan üçün yarı-
sınadək açıqdır.

İdarə müdiri: Məhəmməd Səid
b/15     3-1

Gəlir vergisi
Azərbaycan Kazyonnu Palatasının Hö-

kumət gəlir vergisi xüsusunda verdiyi qa-
nunun 77-80-ci maddələr[i] mövcibincə
[maddǝlǝrinǝ ǝsasǝn] elan edir: 

a)  Kirayənişinlərə, ev və qeyri-mənqul
[daşınmaz] əmlak sahiblərinə; b) Dövlət,
mənsəb (bəy, tacir və qeyrə) və ictimai
(şəhər, kənd idarələri və qeyrə) müəs-
sisələrə, xüsusi şirkətlərə qeyri-mənqul
əmlak, ticarət, sənaət və qeyri gəlir verici
müsəssisə sahibləri və icarədarlarına; c)
Səhmdarlar şirkəti və cəmiyyətlərinə, pay
şirkətlərinə, səhmdarlar, ticarət və torpaq
bankalarına, xüsusən lombardlara və
mənqul [daşınan] əşyaya pul və mal bu-
raxan şirkətlərə:

1) Bakı şəhərində, ətrafındakı Belıy
qorodda, Bibiheybətdə, mədənlərdə, Ba-
laxanı, Sabunçu, Ramana, Zabrat, Binə-
qədi və Suraxanı kəndlərində, Sabunçu və
Suraxanı kəndləri miyanında [arasında]
vaqe mədən dairəsində (Əmirhacıyan və
Xilə kəndləri) kənd qeyri-mənqul əmlakı
olan yerlərdən siva [başqa] və Gəncə,
Nuxu və olan üzvdə Şuşa şəhərlərində
olan kirayənişinlər 1918-ci il kanuni-

əvvəlin 1-dən gec olmamaq şərti ilə öz ev
sahiblərinə və yaxud onları əvəz edənlərə
xüsusi vərəqələr üzərində bu vaxta kimi
kirayənişin işğal etdiyi mənzildə neçə
nəfər mədaxili [gǝliri] olan əşxasın siyahısı
verilməlidir. Xüsusi mədaxili olan da bu-
raya daxildir. 

2) Ev və qeyri-mənqul əmlak sahibləri
kirayənişinlərdən aldığı siyahıları və öz
siyahısı ilə bərabər 1919-cu il kanuni-
saninin [yanvarın] 7-dən gec olmamaq şərti
ilə məhəlli [yerli] vergi idarəsi sədrinə
təqdim etməlidir. 

3) Bu siyahılardan başqa ev və qeyri-
mənqul ǝmlak sahibləri həmin vaxtda,
həmin sədrə xüsusi vərəqələr üzərində
bunların evlərində və əmlakında vaqe
mənzillərin, ticarət və sənaət müəssisə-
lərinin, anbarların, skladların sakinlərinin
adlarını verməlidir. 

4) Yuxarıda “b” fəslində göstərilən
müəssisələr 1919-cu il kanuni-sanidən gec
olmamaq şərti ilə bu siyahılar qulluqçular
yaşadığı məhəllin sədrinə verilməlidir. Xü-
susi vərəqələr üzərində 1915-ci il kanuni-
əvvəlin 15-inə kimi qulluqçularının siya-
hısını verməlidirlər. 

5) Səhmdarlar şirkəti, ictimai və qey-
riləri “c” maddəsində göstərilən cəmiy-
yətlər 1919-cu il kanuni-sani 7-sindən gec
olmamaq şərti ilə, Azərbaycan Cümhu-
riyyəsində və əcnəbi məmləkətdə olan
səhmdarların və pay sahiblərinin siyahısı
və adını və pay sahiblərinin adlarını və
ümumi iclasda iştirak üçün təqdim olunan
səhmdarlar və pay sahibləri siyahısını,
səhm və payların miqdarını Azərbaycan
Kazyonnu Palatasına bildirməlidir. 

6) Yuxarıda sayılan siyahıları yazmaq
üçün vərəqələri şirkət müəssisələr hər
gün vaqe olduğu məhəlli idarələrdən, ev
sahibləri isə polis idarələrindən alacaqlar.
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7) Siyahıları yazmaq qanunu bu vərə-
qələrdə yazılmışdır. Bu barədə məlumat
almaq istəyənlər məhəlli idarə sədrinə
müraciət edə bilərlər. 

8) Bu siyahıları verməyənlər, vaxtından
gec verənlər və siyahını natamam yazan-
lar hökumət gəlir vergisi qanununun 126-
cı maddəsi mövcibincə [ǝsasında] 100
rubləyə kimi cərimə ediləcəklər. 

9) Bakı və Balaxanı-Sabunçu polis
dairəsində aşağıdakı məhəlli vergi idarələr
təşkil edilmişdir:  

a/13      3-1

Bakı Sənaət və Ticarət İttifaqı 
üzvlərinin ümumi iclası  

Cümə günü kanuni-əvvəlin [dekabrın]
6-sında səhər saat 10 yarımda Ev Sahibləri
İttifaqı idarəsində, Qorçakovski küçədə,
Tağıyevin 1 nömrəli evində Borsa altında
vaqe olacaqdır. 

Baxılacaq məsələlər:
1) İttifaqın məramnaməsi müzakirəsi

və təsdiqi; 
2) İclasda qalxacaq məsələlər. 
İclas ikinci olduğuna görə hər neçə üzv

gələrsə qanuni ədd [hesab] ediləcəkdir. 
b/14       1 - 1

Torqovı caddǝdǝ nömrǝ 11
“Renesans” sineması

1918-ci ilin kanuni-ǝvvǝlin [dekabrın]
5, 6, 7 vǝ 8-indǝ

artıq gözǝl, 
ümum alǝm ǝfkarını cǝlb edǝn 

1914-cü vǝ 1918-ci illǝrdǝki
HƏRB ŞƏKLİ GÖSTƏRİLƏCƏKDİR.

XALQ FACİƏSİ
7 hissəli qayət maraqlı şəkildir [filmdir].

Bu vaxtadək bu kimi şəkillər
göstərilməmişdir. 

Faciədə 150 mindən ziyadə 
əşxas iştirak edib, 

500 min dollardan artıq 
məbləğ xərc edilmişdir. 

Tələsiniz görməyə.
Topçular, piyadalar, süvarilər, donanma. 

Tamaşa adi günlər saat 4-dən, 
bayram və cümə günləri isə 

saat 12-dən başlanır.
Müdiriyyət

288    1 - 1

Müdir vǝ baş mühǝrriri: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1-ci şəhər idarəsi
2-ci şəhər idarəsi
3-cü şəhər idarəsi
4-cü şəhər idarəsi
5-ci şəhər idarəsi
6-cı şəhər idarəsi
7-ci şəhər idarəsi
8-ci şəhər idarəsi
9-cu şəhər idarəsi

10-cu şəhər idarəsi

1 və 2-ci polis idarələri
10-cu polis idarəsi
3-cü polis idarəsi
4-cü polis idarəsi
5-ci polis idarəsi
6-cı polis idarəsi
7-ci polis idarəsi
8 və 9-cu polis idarələri
Sabunçu kəndi və mə-
dəni və Suraxanı, Əmir-
hacıyan və Bülbülə
kəndləri
Balaxanı, Zabrat və Bi-
nəqədi mədən dairəsi
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Elan
sǝh. 67. “…Azərbaycan Türk Ordusu-

nun Bakını işğal etdiyi vaxta kimi...”: “iş-
ğal” sözünün ǝsl mǝnası “tutmaq, ǝlǝ ke-
çirmǝk”dir. O dövrdǝ “işğal” sözü bugünkü
mǝnfi çalarını qazanmamışdı. Burada vǝ
ümumiyyǝtlǝ Bakının türk vǝ Azǝrbaycan
ǝsgǝrlǝri tǝrǝfindǝn tutulmasından bǝhs
edilǝn bütün hallarda “işğal” sözü düzgün
başa düşülmǝlidir.

Azǝrbaycan Parlamanı 
sǝh. 67. “Kooptasiya”: hǝr hansı bir

seçkili orqana, bu orqanın öz qǝrarı ǝsa-
sında yeni üzvlǝrin seçkisiz olaraq ǝlavǝ
edilmǝsi.

Ədliyyǝ naziri ilǝ müsahibǝ 
sǝh. 71. “İstanbula İngiltərə təyyarələ-

rindən tökülǝn intibahnamələr...”: “tökü-
lǝn” sözü qǝzetdǝ “töküldüyü” kimi get-
mişdir.

“…sülh müzakiratında iştirak edən
heyətin sədri Bəhriyyə naziri Fuad bəy
həzrətləri...”: Rauf bǝy (Hüseyn Rauf Or-
bay) olmalıdır.

“Nazir, Sultan həzrətlərinə verdiyi mə-
ruzəsində demişdir ki...”: Osmanlı sultanı
VI Mehmed nǝzǝrdǝ tutulur.

“Almaniyaya tərzi-idarəni dəyişmək
təklifi əleyhinə olaraq, xəlifəlik məsələsinə
toxunulmamışdır.”: Antanta dövlǝtlǝrinin,
Almaniyada rejim dǝyişikli tǝlǝb etmǝsinǝ
baxmayaraq, Osmanlı dövlǝtindǝn belǝ
bir tǝlǝblǝri olmadığını demǝk istǝmişdir.

Keçmiş xülyalar
sǝh. 72. “Tiflisdə nəşr olunan “Qruzi-

ya” qəzetəsinin 28 təşrini-sani...”: qǝzetdǝ
sǝhvǝn “38 tǝşrini-sani” getmişdir.

sǝh. 73. “Tiqranov”: Sirakan Tatesoviç
Tiqranyan nǝzǝrdǝ tutulur.

“Əsribekov”: güman ki, ermǝni hǝrǝ-
katına “Əsribekyan” adıyla qoşulan Yep-
rem Davtyan nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 74. “Qolos zemli”: “Azǝrbaycan”
qǝzetindǝ sǝhvǝn “Qolos znamya” kimi
getmişdir.

“Mən knyaz Qolitsın haqqında knyaz
[A. M.] Dondukov-Korsakovun və [S. A.]
Şeremetyevin nə rəydə olduqlarının bi-
lirəm, fikrimcə, söyləməmək yaxşıdır.”: Bu
cümlǝ qeyri-dǝqiq tǝrcümǝ edilmişdir.
Belǝ olmalıdır: “Mən knyaz [A. M.] Don-
dukov-Korsakovun və [S. A.] Şeremetyevin
nə rəydə olduqlarının bilirəm, knyaz Qo-
litsını isǝ, fikrimcə, heç demǝsǝk yaxşıdır.”

sǝh. 75. “Erməni başçılar sinfinin mǝn-
fi xasiyyətləri...”: “Azǝrbaycan”  qǝzetindǝ
bu cümlǝdǝ “mǝnfi” yerinǝ sǝhvǝn “müs-
bǝt” yazılmışdır. “Qruziya” qǝzetindǝ mǝ-
qalǝnin orijinalında “mǝnfi”dir.

“Vorontsov”: İllarion İvanoviç Voront-
sov-Daşkov nǝzǝrdǝ tutulur.

“Çxenkeli, Xoyski, Nikoladze, Ağayev-
dən...sə yenə də Qolitsın və Veliçenkonun
olmaları yaxşıdır. (Vorontsov da təsadüfən
bura daxil ola bilər.)”: Bu cümlǝlǝrin tǝrcü-
mǝsindǝ müǝyyǝn qǝdǝr qeyri-dǝqiqliyǝ
yol verilmişdir. Belǝ olmalıdır: “Çxenkeli-
lǝr, xoyskilǝr, nikoladzelǝr, ağayevlǝr-
dən...sə yenə də Qolitsın və Veliçenkonun
(bir dǝ gördün araya Vorontsov da düşǝ
bilər) olmaları yaxşıdır.”

Bakı neft ticarǝti vǝ 
onun müxtǝsǝrcǝ tarixi 

sǝh. 76. “Əyyub”: “Quran”da adı çǝki-
lǝn peyğǝmbǝrlǝrdǝn biri. Şǝrq folklorun-
da vǝ ǝdǝbiyyatında sǝbr rǝmzi kimi iş-
lǝnir.

“Herkules”: qǝdim yunan mifologiyası
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qǝhrǝmanlarından olan Herakl. Fövqǝladǝ
gücǝ malik olmuşdur.

“Rüstǝm”: Əfsanǝvi İran qǝhrǝmanı
Rüstǝm Zal, yaxud Zal oğlu Rüstǝm. Şǝrq
folklorunda vǝ ǝdǝbiyyatında güc-qüvvǝt
rǝmzi kimi işlǝdilir.

“Süleyman”: yǝhudilik vǝ xristianlıq
inanışında hökmdar, islam inanışında isǝ
hǝm peyğǝmbǝr, hǝm dǝ hökmdar olan
hǝzrǝti Süleyman hǝm Qǝrb, hǝm dǝ Şǝrq
folkor vǝ ǝdǝbiyyatında müdriklik, güc,
iqtidar vǝ zǝnginlik rǝmzi kimi işlǝdilir.

“An ki şiran ra konǝd rubəh mizac /
Ehtiyacəst, ehtiyacəst, ehtiyac.”: Bu beyt
farscadır; mǝnası belǝdir: “Aslanları tülkü
mizaclı edǝn – ehtiyacdır, ehtiyacdır,
ehtiyac.”

sǝh. 79. “Sajın” yaxud “sajen”: metrik
sistemdǝn əvvəl işlənǝn, tǝxminǝn 2,13
metrǝ bərabər uzunluq ölçüsü.

“...yetmişinci illǝrdǝ”: 1870-ci illǝr
nǝzǝrdǝ tutulur.

Azǝrbaycan Parlamanı ǝtrafında 
sǝh.80. “Tǝşrini-saninin 31-indǝ…”:

qǝzetdǝ sǝhvǝn “tǝşrini-saninin 3-ndǝ”
getmişdir.

Gǝlir vergisi 
sǝh. 84-85. Bu qanunun hǝrflǝrlǝ gös-

tǝrilǝn maddǝlǝri qǝzetdǝ ǝrǝb ǝlifbasına
uyğun olaraq (ǝlif, bǝ, tǝ vǝ s. kimi) sıra-
lanmışdır. Bǝzi cümlǝlǝr anlaşılmazdır, gü-
man ki, rus dilindǝn tǝrcümǝ edilǝrkǝn
tǝhrif edilmişdir. 
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İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Məhəmməd Həsən, Əliheydər, Səftər

Şərifov qardaşları, öz sevgili qardaşları
Əjdər Şərifovun vəfatını kamali-hüzn və
təhəssürlə [böyük bir hüzn vǝ hǝsrǝtlǝ] öz
qövm-əqrəba və dost-aşnalarına xəbər
verirlər. Təşyiyi-cənazə [cǝnazǝnin yola
salınması] bu gün cümə saat 9-da Suraxan-
ski küçədə 221 nömrəli evindən qaldırılıb
Hacı Pirverdi məscidinə aparılacaqdır. 

b/16

AZƏRBAYCAN ŞURAYİ-MİLLİ
İDARƏSİNDƏN:

Bununla, Azərbaycan Cümhuriyyəsi
Məclisi-Məbusanı əzasına elan olunur ki: 

1 - Məclisi-Məbusan kanuni-əvvəlin
(dekabr) 7-də, saat 1-də, Məclisi-Məbu-
san binasında (Nikolayevski caddə ev
nömrǝ 8) iniqad edəcəkdir [baş tutacaqdır].

2 - Müvəqqəti şəhadətnamələr almaq
üçün əzaların Məclisi-Məbusan binasında
idarəyə gəlmələri rica olunur. 

Kanuni-əvvəlin (dekabr) 6-da səhər
saat 10-dan axşam 6-ya qədər, Parlaman
iniqadı günü səhər saat 10-dan 12-yə
qədər.

3 - Əhali üçün xüsusi yerlər hazırlan-
mış, fəqət texnika şəraitinin namüsaid
olduğuna [görə] düxuliyyə [giriş] biletləri

məhdud edilmişdir. Hansılar ki, almaq
üçün Parlaman əzasına müraciət edilməsi
lazımdır. 

4 - Siyasi nümayəndələr üçün xüsusi
localar hazırlanmışdır. 

5 - Mətbuat nümayəndələri fəqət
[yalnız] idarələrindən əllərində vəsiqəsi
olmaq üzrə buraxılacaqlardır.

b/17     1 – 1

Operetta 
Axşam tamaşası

Azərbaycan Hökuməti Teatrosu
Zülfüqar bəy və Üzeyir bǝy Hacıbəyli

Qardaşlarının Müdiriyyəti
cümə günü rəbiül-əvvəl ayının 1-də (dekabrın
6-sı) 1918-ci ildə bu mövsümdə birinci dəfə

olaraq mütəntən [təntənəli] bir surətdə
mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır:

Üzeyir bəyin yazmış olduğu məşhur 
“O OLMASIN BU OLSUN” 

operettası.
Bu oyunda toy hamamı məclisində gözəl

mənzərələr olub, oxuyan və çalan 
olasıdır və toy məclisində oyunçu qız və

oğlan oynayacaqlar. 
Biletlər teatrın kassasında satılmaqdadır. 

Tamaşa başlanacaqdır axşam saat 8-in
yarısında.

Dirijor: Üzeyir bəy Hacıbəyli.
Məsul: Xəlil Hüseynzadə.
Rejissor: Hüseyn Ərəbli.

Müdir: Zülfüqar bəy Hacıbəyli.
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Сümǝ, 6 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 57

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 1 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 6 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Ərazi Nəzarətində
- Ərazi Nəzarəti dəftərxanasının

müdiri Şimakovski məzuniyyətdən qa-
yıdıb öz vəzifəsi ifasına başladığından,
Şpitalski dəftərxana müdiri vəzifəsin-
dən azad edilib, kanuni-əvvəlin [de-
kabrın] 1-indən Ərazi Nəzarəti idarəsi-
nin naçalniki vəzifəsində qalır. 

- Ərazi departmanının kənd və
fəllahat [kənd təsərrüfatı] hissəsi mütə-
xəssisi Stanislav Franseviç Freytaq ka-
nuni-əvvəlin 2-dən Gəncə quberni-
yasına aqronom təyin edilir. 

- Ərazi və Dövlət Əmlakı Nəzarə-
tinin qulluqçuları üzrsüz surətdə qul-
luğa gəlmədikləri zaman xidmətlərin-
dən kənar ediləcəklərdir. 

Ərazi naziri X. P. Sultanov 

BAKI, 6 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

Paytaxtımızda iqamət edən Avropa
və Amerikanın ən mədəni millətləri
nümayəndələri, öhdələrinə götürdük-
ləri müstəqim vəzifəni ifa etmək tə-
şəbbüsatında bulunmaqla bərabər,
yəqin ki, Qafqaz millətlərinin məişət
və güzəranına dəxi nəzər yetirməmiş
deyildirlər. 

Ehtimal, bunlar təmasda bulun-
duqları məhəlli [yerli] millətlərin hali-
övzasını [vəziyyətini], onların qayə və
əməllərini [arzularını], təbiətlərini, xülq

[xasiyyət, təbiət] və adatını [adətlərini],
mədəni və iqtisadi cəhətlərini dəxi
müşahidə etməyir deyildirlər ki, burası
həm siyasi, həm də etnoqrafi nöqteyi-
nəzərlərindən hər bir mədəni avropa-
lının diqqətini cəlb edəcək fǝqǝrǝdir
[mǝsǝlǝdir, mövzudur]. Bunun, bizcə,
məmləkətimiz üçün böyük-böyük
əhəmiyyəti vardır. Biz özümüzü müs-
təqil yaşamağa və özümüzü idarə et-
məyə müqtədir bir millət namı daşı-
maq iddiasında olub da istiqlaliyyə-
timizi tələb ediriz. Burası da bədihidir
[aydındır] ki, Avropanın böyük millət-
ləri istiqlaliyyətə siyasi, mədəni və ic-
timai cəhətlərcə layiq olan bir milləti
öz içlərinə qəbul edib onun bir müş-
külata uğramasına bais olmayırlar.
Məsələn, Avropanın özündə bir çox
ufacıq müstəqil dövlətlər əskidən bəri
mövcuddur ki, Hollandiya, Belçika, İs-
veçrə, Danimarka və sairədən ibarət-
dir. Bunlar mədəni bir millət olmaq-
larına görə, əhalisi ədədcə az bir miq-
darda olduqlarına rəğmən, Avro-panın
böyük dövlətləri arasında əsr-lərdən
bəri asudəcə yaşayıb istirahətlə
günlərini keçirməkdədirlər və nəinki
hökumətin öz vətəni, hətta müstəmlə-
katının [müstǝmlǝkǝlǝrinin] belə əmniy-
yəti [tǝhlükǝsizliyi] hər bir təhlükədən
və istilacu [istilaçı] təşəbbüsatdan
məsundur [qorunmuşdur]. Məsələn,
bütün nüfusu [ǝhalisi] 5 milyondan
fəzlə [artıq] olmayan Hollandiya, 35
milyon nüfusu havi [ehtiva edən] Cava
adası müstəmləkata malikdir. (Demək
olar ki, hamısı islamdır.) Lakin bununla
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belə, zəif dövlətin bu qədər sərvətə
malik olması Avropa və ya Amerika
düvəli-kəbiri [böyük dövlətləri] nəzdin-
də baisi-qibtə [qibtə ediləcək] olub da
istilacu hissiyyat və hərəkat oyatmayır
və hollandlılar asudəcə olaraq öz
mənfəətlərini qazanmaqdadırlar. Çün-
ki mədəni bir millət olduqlarına görə,
istiqlal və şərəfi-milliyyələrinə qarşı
ehtiram göstərilir. 

Bunlardan başqa, Balkan yarıma-
dasında yaxın zamandan bəri bir
taqım müstəqil dövlətlər əmələ gəldi.
Bunlara da yenə Avropanın bir sözü
olmadı. Çünki istiqlaliyyətləri yolunda
bir çox qanlar tökməklə, özlərinə
azadəlik haqqını qazandılar. Doğrudur,
burada başqa siyasi nöqtələr də
mövcud idi. Lakin balkanlılar özləri
dəxi öhdəliklərinə düşən fədakarlıq-
dan çəkinmədilər. 

Bir şəxs və ya bir millət azad olmaq
istərsə, buna öz ləyaqətini və qabiliy-
yətini göstərməlidir. Burası avropalı-
ların qəbul etdiyi bir əsasdır. Həmin
ləyaqət və qabiliyyət nədən ibarət ola
bilər? Bunlar iki şeydən ibarət ola bi-
lər: Daxili məişətdə həqiqi bir mədə-
niyyətə malik olmaq və xaricdən gələn
zərbələr qarşısında baş əyməyib, is-
tiqlal və heysiyyəti-milliyyəni müdafiə
etməyə hər anda hazır olmaq. 

Bu iki sifət bir millətdə mövcud
olduqda, o millətin yaşamağa haqqı
ola bilər. Bu iki sifətdən arı [uzaqlaşmış]
olan millətlərin isə kənari [xarici] bir
qüvvənin təhti-əsarətində [əsarəti al-
tında] yaşayacağı şübhəsizdir. 

İştə buna görədir ki, biz Azərbay-
can türkləri həm əskidən, həm hal-
hazırda müəyyən bir mədəniyyətə
malik və yaşamaq üçün ölməyə hazır
olmamızı, məmləkətimizdə olan mə-
dəni millətlər nümayəndələrinə nü-
mayiş və isbat etməliyiz. Bunun üçün
Bakıda mövcud bütün mədəni və
maarif cəmiyyətlərimiz yenidən öz
işlərinə ciddi bir surətdə girişməli-
dirlər. Məsələn, şəhərimizdə “Nəşri-
maarif”, “Cəmiyyəti-xeyriyyə”, “Səfa”,
“Ünas cəmiyyəti-xeyriyyəsi”, “İslam
asari-ətiqə [qǝdim ǝsǝrlǝr] cəmiyyəti”
və s. kimi maarif, müayinə [tǝdqiqat]
və sənayeyi-nəfisə [incəsənət] yolunda
çalışan müəssisələrimiz var idi. Bunlar
hamısı indiyə kimi öz vəzifələrini yaxşı-
yaman ifa edirlərdi. Lakin Mart hadi-
satından [hadisǝlǝrindǝn] sonra bu
cəmiyyətlərin heç birindən xəbər yox-
dur. Nerədədirlər? Dağılmışlarmı,
mövcuddurlarmı? Bunlar hələ bəlli
deyildir. Bizcə, həmin müəssisələr hal-
hazırda öz fəaliyyətlərini büruzə verib
ciddiyyətlə işə şüru etməlidirlər [baş-
lamalıdırlar] ki, həm əhalinin dərdinə
çatsınlar vǝ həm də məişətimizin qu-
ruca bir yemək-içməkdən və danışıq-
dan ibarət olmamasını əcnəbi qonaq-
lara göstərsinlər. Başqalar bizdə də bir
cünbüş [hǝrǝkǝt, canlılıq], bir fəaliyyət
görsünlər. Həmçinin siyasi firqələrimiz
öz fəaliyyətlərini ciddi surətdə gös-
tərmǝlidirlər ki, Azərbaycan türklə-
rinin arayi-ümumisi [ümumi rəyi] hə-
qiqi şəkildə meydana çıxsın. 

Bizcə, heç kimsə öz fikrini və ama-
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lını, öz siyasi zənn və etiqadını məxfi
saxlamamalı və millətinin, məmləkə-
tinin rifah və səadəti nə yol ilə təyin
edilməsinə dair öz nöqteyi-nəzərini
apaçıqca söyləməli. Həmin bu müx-
təlif nöqteyi-nəzərlərin təatisi [müba-
diləsi] nəticəsində ortalığa doğru yol
çıxar. Lakin başçılarımız, millət[in] da-
şıdığı əfkar [fikirləri] və amalı dürüstcə
tərvic edib [dǝstǝklǝyib], onun qövldən
feilə [sözdǝn işǝ] gəlməsində mətanəti-
qəlbiyyə ilə israr etməlidirlər və əks
surətdə millətin yaşamaq üçün ölmə-
yə hazır olduqlarını anlatmalıdırlar. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

* Təşrini-saninin [noyabrın] 30-un-
da Bobdovskdan xəbər verirlər ki,
Yassıda olan şurada Romaniyaya Müt-
təfiqlərlə iştirak etmək ixtiyarı vagüzar
edilməsi [verilmǝsi] qərara alınmışdır.
Bu şərtlə ki, Romaniya; Bessarabiya,
Transilvaniya, Bukovina və Dobriçadan
imtina etsin. Bunun əvəzində Roma-
niyaya Rusiya cənubunu zəbt etmək
ixtiyarı verilir. 

* İngiltərə əsgərləri Almaniya cəb-
həsinə çatmışlardır. Kilə tərəf hərəkət
edən İngiltərə donanması təşrini-sa-
ninin 30-da Kopenhaqa varid olmuş-
dur [çatmışdır]. 

* Berlin mətbuatının verdiyi məlu-
mata görə Vilson, Almaniya Hökumə-
tini xəbərdar etmişdir ki, Rusiya səfa-
rətinin Almaniyaya varid olması [çat-
ması] münasibətilə Berlində və ya

Almaniyanın qeyri yerlərində iğtişaş
vaqe olarsa, Müttəfiq dövlətlər müta-
rikə [atəşkəs] şərtini pozulmuş hesab
edəcəklərdir.

* Xarkovdan verilən xəbərlərə gö-
rə, Denikinin əmri ilə 40 sinnində
[yaşında] olan zabitlər əsgəri xidmətə
dəvət edilmişlərdir. 

* Ukrayna Teleqraf Acentəliyi xə-
bər verir ki, Fransa və Almaniya mət-
buatı İsveçrədə bolşevik təşviqatı
əleyhinə ciddi tədbirlər ittixaz edil-
məsini [görülmǝsini] İsveçrə Müttəfiq
şurasından tələb edirlǝr. 

TÜRKİYƏ XƏBƏRLƏRİ 

Tiflis qəzetələri Türkiyədən aldıq-
ları xəbərləri böylə yazırlar:

* Sülh Konfransına hazırlanmaq-
dan ötrü Xariciyyə Nəzarətində siyasi
nümayəndələrdən ibarət xüsusi bir
komissiya təşkil edilmişdir. 

* Sabiq vəzirlərlə [nazirlərlə] sual və
cavabda bulunan beşinci Parlaman
şöbəsi hər gün iclas etməkdədir. 

* Daxiliyyə Nəzarəti təzə seçki
layihəsi hazırlamaqdadır. 

* Təşrini-saninin [noyabrın] 14-də
İstanbula bir ingilis montyeri,  4 fransız
qayığı və 3 nəqliyyat gəmisi ilə iki gəmi
əsgər varid olmuşlardır. Müttəfiq döv-
lətlərin 138 ədəd hərbi və ticarət gə-
miləri Dardaneldən keçmişdir. İngil-
tərə gəmisi gətirdiyi aeroplanları
Ayastefanosda boşaltmışdır. Bu yaxın
günlərdə aeroplanlarla poçta müna-
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sibatı [ǝlaqǝsi] başlanacaqdır. 
* Təşrini-saninin 19-da Türkiyə

Parlamanında 24 səs əleyhinə 91 səslə
təzə kabinəyə etimad və etibar izhar
edilmişdir. Hökumət məramnaməsin-
də deyilir ki, Türkiyə Hökuməti Türki-
yənin şərəfinə və namusuna layiq bir
sülh əqd edilməsinə [imzalanmasına]
çalışacaqdır. Qanundan kənar və
qeyri-təbii hərəkətlər nəticəsi bərtə-
rəf ediləcəkdir [aradan qaldırılacaqdır].
Türkiyədə yaşayan hamı millətlərin
hər bir siyasi hüquqdan istifadə et-
mələri üçün çalışılacaqdır. 

* İstanbulda olan İngiltərə koman-
danlığı təşrini-saninin [noyabrın] 19-
una qədər hamı alman əsgəri xidmə-
tində olanların İstanbulu tərk etmələri
haqqında bir əmr vermişdir. İstanbulu
tərk etməyənlər əsgəri əlbisələrini
dəyişib sivil [mülki] əlbisə geyinmə-
lidirlər. 

* İstanbulda olan Yəhudi Milli
Şurası, yəhudi əsgərlərinin tərxisi ilə
əlaqədar olan məsələni müzakirə et-
mişdir. Almaniya və Avstriya təbəəsi
olan yəhudilərin Türkiyədə qalmala-
rına icazə almaqdan ötrü Müttəfiq-
lərdən xahiş edilməsi təhti-qərara
alınmışdır. 

* Mütarikə şəraitində [şərtlərində]
gizlin maddələr olduğu şayiələri təkzib
edilir. 

* İstanbula varid olan [gǝlǝn] Müt-
təfiq dövlət əsgərləri, özləri ilə bəra-
bər ərzaq dəxi gətirirlər. 

* İngilis draqun dəstəsi  İstanbula
varid olub Hərbiyyə Nəzarətində yer-

ləşdirilmişdir. 
* Mütarikə şəraitinə [atǝşkǝs şǝrt-

lǝrinǝ] müvafiq Türkiyə Hökuməti Al-
maniya və Avstriya ilə hər bir mü-
nasibatı [bütün əlaqələri] qət etmişdir
[kəsmişdir]. 

* Berlində və Vyanada olan Türkiyə
səfirlərinə İstanbula qayıtmaq əmri
verilmişdir. 

* Sultan  öz sarayının bir hissəsini
yetim şagirdlərə vagüzar etmişdir [ver-
mişdir].  

* Fransız əsgərləri ərkanı [qǝrar-
gahı] Makriköydən  Ayastefanosa nəql
edilmişdir. 

* Müttəfiq dövlətlər Türkiyə sər-
hədlərini ablukadan [mühasirədən]
azad etmişlərdir. 

ERMƏNİ XÜRUCU 
[ERMƏNİLƏRİN FİTNƏSİ]

Rəisi-vükǝla [Baş nazir] Fətəli xan
Xoyski həzrətlərinin general Tomsona
məktubu

Azərbaycan Cümhuriyyəti Rəisi-
vükəlası Fətəli xan Xoyski həzrətləri
Bakı şəhərinin hərbi qubernatoru ge-
neral Tomsona bu məzmunda bir
məktub göndərmişdir: 

“Bununla bərabər dünən gecǝ al-
dığım iki teleqramın surətini cənab-
larınıza göndərirəm. İşbu teleqram-
lardan cənabınız, Andranik komandası
altında fəaliyyətdə bulunan quldur
dəstənin müsəlmanlar üzərinə açdıq-
ları vəhşilikləri görəcəksiniz. Bu ittifaq-
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dan [fürsǝtdǝn] istifadə edərək, eh-
tiramımı ərzlə qəbulunu rica edirəm.     

Sədri-vükəla: Xoyski.”

Teleqramların surəti
– 1 –
Qaryagindən: 
“Bir neçə gündür ki, Zəngəzur qə-

zasında müsəlmanları, Andranik dəs-
tələri kəsməkdədirlər. İşbu kəndlər
dağılıb yǝğma edilmişdir: 

Aldərə, Tanzǝtap, Tuğut, Sanalı,
Bitnazir, Qarzaniyəm, Şamovlu, Razi-
dǝrǝ və qeyri. Başqa kəndləri də bu
fəlakət gözləməkdədir. Bir çox ölən və
yaralanan vardır. Fəlakətdən nicat
tapmış əhalinin bir hissəsi İrana keç-
miş, bir hissəsi isə Araz boyu yerlə-
rində məskənsiz sərgərdan dolaşırlar.
Böylə fəlakət Cəbrayıl və Şuşa qəzasını
da təhdid altına alacağı mühəqqəqdir
[qaçılmazdır]. Andranik dəstəsi müsəl-
manları qırmağı qət etmişdir. Qafqa-
ziyadakı Müttəfqilərdən utanmayaraq
quldur Andranik öz fəna hərəkət-
lərindən əl çəkməyir. Rica edirik ki,
Müttəfiqlər və Azərbaycan Cümhuriy-
yəti nümayəndlərindən mürəkkəb
[ibarǝt] bir komisyonun göndərilməsi
barəsində lazımi tədabiri ittixaz edə-
siniz [tǝdbirlǝri görəsiniz]. Komisyon,
məhəllində [öz yerində] erməni zülmləri
ilə aşina ola biləcəklərdir.

Cəbrayıl qəzası müsəlmanlarının
nümayəndələri: Hüseynbəyov, Cəmil

Vəzirov, Ağayev, Eyvazov.”

– 2 –
Cəbrayıldan: 
“Zəngəzurda ermənilər əllidən zi-

yadə müsəlman kəndini dağıtmış-
lardır. Ölən və yaralananların hesabı
minlərlədir. Andranik beş minədək bir
qoşunla üçüncü gündür ki, Zabuxu
mühasirə altına almışdır. Bunun qəsdi,
Şuşa qalasına yol açmaqdır. Türk ko-
mandanı getmişdir. Qəza müdiri bir
fəaliyyət göstərmir. Əhali İrana qaçır.
Təşkilat yoxdur. Rica ediriz ki, heç ol-
masa, şimdi Müttəfiqlərin nəzərlərini
buraya cəlb edəsiniz. Beşinci dairənin
bütün kəndləri yǝğma edilmişdir. İkin-
ci, üçüncü və dördüncü dairələrin də
bir hissəsi dəxi yǝğma edilmişdir. 

Milli Şura sədri: Cəmil Sultanov.”

AZƏRBAYCANIN PAYTAXTI

II

“Baku” kəlməsi indiki halda dün-
yaca məruf [bilinǝn] kəlmələrdən birisi
və hər kəsin virdi-zəbanı [dilinin əzbəri]
olduğu kimi, hər azərbaycanlının da
bəsmələsidir. 

Bu kəlmə, bilxassə Azərbaycan
istiqlalının xofla ümid arasında  bir
böhran keçirməkdə olan bu günlərdə
həssas ürəklərə müəssir [təsirli] bir
iztirab verməkdədir. 

Qəlblərimizi bu qədər əlaqədar
edən [cǝzb edǝn] “Baku” kəlməsi əcə-
ba hangi mənanı ifadə edir? 
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Bu kəlimənin “bad” və “kub”dan
mürəkkəb olan “bad-kubə” kəlmeyi-
farisisindən müxəffəf olaraq [qısaldıla-
raq] ayrıldığı və “yeldöyən” mənasına
gəldiyi mərufdur. Böylə bir təsmiyənin
[adlandırmanın] səbəbi isə burada ha-
kim olan, şimaldan əsən “xəzri” və
cənubdan əsən “giləvar” yelləri imiş. 

Fəqət “Baku” isminin böylə məna-
ya malik olduğu məşhur isə də, dərin
düşünür müdəqqiqlər [tədqiqatçılar]
böylə bir vəchi-təsmiyəni [adlandırma
şǝklini] amiyanə [bəsit] görürlər. 

İran-məablar [İran tǝrǝfdarları] “Ba-
ku” isminin əslini iranilərin tələffüzləri
“bad-kubə”dən aradıqları kimi, bəzi
türkçülər bakılıların “Baki” şəklində
tələffüz eylədikləri bu kəlməni “bak”
kəlməsindən ayırmaq istəyirlər. Ərəb
müvərrixlərindən [tarixçilərindən] bəzi-
lərinin paytaxtımızı “bak” şəklində
qeyd etdiklərindən dəxi istidlal edərək
[nǝticǝ çıxararaq], bir rəvayətə görə
Xəzər türkləri tərəfindən təsis olun-
muş olan bu şəhərin əslində “bəy”
müqabili bulunan “bəg” kəlməsindən
irəli gəldiyini söyləyirlər. Əksər ərəb
müvərrixlərincə “bakuyə” məruf olan
[bilinǝn] tələffüzü də “bəycəyiz”in
müərrəbi [ərəbləşmiş şəkli] imiş deyə
iddia edirlər. 

Ərəb coğrafiyyunundan [coğrafiya-
şünaslarından] Yaqut Həməvi Bakını
“Bakuyə” şəklində  qeyd eyləmişdir. 

İbnül-Əsir Cǝziri  isə “Kamil” adlı
tarixində “Bakı” şəhərini “baq” olmaq
üzrə göstərir və deyir ki, “Baq – Bəs-
fərcan elində bir şəhərdir.” Yaqutun

Bəsfərcan tərifinə görə Aran (yəni
Şimali Azərbaycan) ölkəsində kain
[yerləşən] bir elin adıdır. 

Amasiyalı Hüsaməddin “İqdam”da
nəşr eylədiyi bir məqaləsində İbnül-
Əsirin “Baq”ını alaraq bunun “Bak”-
dan çıxdığını “Bak”ın da “Bakuyə” şək-
linə gəldiyi və bunun da şimdiki türk-
cəmizdə “Bəy şəhəri” demək oldu-
ğunu iddia etməkdədir. 

Digər bir mühərrir dəxi Bakının ye-
nə türkcə olaraq “sultanülqüra” [kǝnd-
lǝrin sultanı] və “şahkənd” mənasına
olaraq “bəy köy” olduğunu zikr edərək
şair Şeybaninin aşağıdakı: 

Bəyköydə bana görüldü bənli 
Ol lalə-üzar [ü] sim tənli

beytini dəxi istidlal üçün iqtibas edir
[sübut üçün misal göstǝrir]. 

“Baku” kəlməsinin iştiqaqı [etimo-
logiyası] haqqında bu kimi tədqiqat
biçimli digər mülahizələr dəxi yox de-
yildir. Fəqət bu mütaliələrin [fikirlǝrin,
rǝylǝrin] qərini-həqiqət [həqiqətə yaxın]
olduğunu təsdiq etmək məsuliyyətini
boynumuza alammayız. 

Bizə öylə gəlir ki, Bakının qədimli-
yini burada əski iranilərin, yunanilərin,
xəzərlərin və sair qədim millətlərin
hökmran olduqlarını nəzərə alaraq
“Baku” kəlməsini farscaya və yaxud
türkcəyə uydurub da kəndisinə mət-
lub [istǝnilǝn, arzu edilǝn] bir mənanı
bağlamaqla məsələ həll ediləmməz. 

Bakı kəndisində bulunan gərək
Venedik-kari [Venesiya üslubunda] qala-
ları və gərək Hind-kari [Hind üslubunda]
azərkədələri [atǝşkǝdǝlǝri] ilə bəşəriy-
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yətin əski dindarları olan hind atəş-
pərəstlərinə bittəb’ [təbii ki] bəlli idi.
Bunu göstərir sərih [açıq-aşkar] mə-
lumati-tarixiyyə [tarixi mǝlumat] var-
dır. 

Bir bürkan [vulkan] halında, daimi
atəş surətində yanıb tutuşan Bakı,
atəşpərəstlərə yabançı qalammazdı,
həm qalmamışdır, burası onlarca [on-
lar üçün] bir ərzi-müqəddəs [müqǝddǝs
torpaq] idi. Suraxanıdakı atəşkədə
Azərbaycan atəşkədələrinin ən qüdsisi
idi. Buraya hind məzcublarının [dǝr-
vişlǝrinin] zəvvar qafilələri təşkil edə-
rək gəldikləri müsəlləmdir [mǝlumdur;
şübhǝsizdir]. 

Bu mülahizəyə görə, “Baku” kəl-
məsinin iştiqaqını nə bügünkü fars-
cada, nə də türkcədə aramaq səhih
olammaz. Bunun üçün sanskrit dilinə
müraciət edilərsə, daha münasib olar. 

Sanskritcədə “Baku” kəliməsi bir
məna ifadə edirmi? Bilməyiriz. Fəqət
bəzi mənbələrə görə hind lisanların-
dan “qücǝrati-qədim” dilində “baqu”
kəlməsi “həqiqətə doğru” mənasını
ifadə edirmiş. Çox ehtimal verilə bilər
ki, hind məcusiləri möcüznüma [möcü-
zǝli, möcüzǝ göstǝrǝn] atəşkədəsindən
dolayı burasına böylə müqəddəs bir
isim vermiş olalar. Bilxassə ki, “odun-
suz yanar və sudan qorxmaz” üç atəş
əfsanəsi dəxi Bakı atəşkədəsinin bu-
lunduğu yerə isnad olunur. 

Tarixən müəyyən olmayan bir za-
manda İran tarixi ilə məşğul olanlar
deyirlər ki, atəşpərəst zərdüştilərin-
dən bir qafilə Azərbaycandan “Ab-

şeron” yarımadasına gələrək sahildən
iki fərsǝx fasilədə [mǝsafǝdǝ] Bakı
atəşkədəsini vücuda gətirmişlərdir. (1)  

Onların anlatmasına görə: “Bu
məbəd (yəni Bakı atəşkədəsi) sıcaq bir
torpaq üzrərində təsis olunmuşdur.
Bütün ətraflarda kəsrətlə [çox miq-
darda] mövcud olan şist yağları ilə
neftin qarışmasından hasil olmuş kar-
bonlu hidrogen o sahədə kəsrətlə
vardı. Bu qaz, atəş alar yanırdı. Hətta
yalnız torpaq üzərində deyil, bu qaz
dəniz açıqlarında da mövcuddur.
Alovlu bir şey atılınca həmin suyun
üzü atəş alıb yanır.”

Bakının Hindistan, İrani-qədim vǝ
atəşpərəstliklǝ olan əlaqəsi, adının
nerədən gəldiyi haqqında verilən iza-
hat arasında göstərildi. 

Burasının yunani-qədim və Vene-
dik dövrləri ilə münasibətdar [ǝlaqǝli]
olduğunu bildirir asar [əsərlər] da
vardır. Bayıl qabağında sular içərisində
bulunan əski qala hasarını andıran
barıların ənqazı [xarablıqları] bu asar-
dandır. Şəhərimizin gözəlliklərindən
birisini təşkil edən kupalniya (dəniz
hamamı) yapıldığı zaman bu ənqaz
səmtindən məzkur [adı çǝkilǝn] ha-
mam müqabilində, sahildə duran Qız 

(1) “Axşam” qəzetəsində, Köprülüzadə Meh-
med Fuad bu fǝqǝrə [mǝsǝlǝ, mövzu] haqqında
əlavə edir ki: “Müəxxǝrən [son zamanlarda] icra
edilən tədqiqat nəticəsində elm aləmində bir
həqiqət şəklində tələqqi edilən bu rəvayətin
heç əsli olmadığı və atəşpərəstlik bu sahəyə
ancaq XVIII əsrdə hindlilər və hindli parsilər
tərəfindən idxal edildiyi təhəqqüq etmişdir
[mǝlum olmuşdur].”
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qalasına doğru uzanan bir növ səng-
fərşlər [daş döşənmiş yollar] kəşf olun-
duğu zaman mütəxəssis mühəndislər
bunun əski yunan asari-memariyyə-
sindən [memarlıq ǝsǝrlǝrindǝn] oldu-
ğuna zahib olmuşlardı [zǝnn etmişdi-
lǝr]. Məzkur Qız qalası dəxi adı ilə türk
əsəri isə də, tərzi-memari və şəkil
etibarilə Venedik asarını andırırmış. 

Haşımov meydanında, Qoşa qala
qapısı üzərində müşahidə olunan
rəsmlər dəxi islamiyyətdən əvvəlki bir
dövri-qədimə aid olsa gərək.

İsminin nə kimi bir məna ifadə
elədiyi haqqında mövcud olan bu
qədər rəvayətlər içərisində amiyanə
[avamlara mǝxsus tǝrzdǝ] bir təfsiri olan
“bad” və “kub” tövcihi [yozumu, izahı]
məruf olduğu kimi, şəhərin qədimliyi
və kim tərəfindən təsis olunduğu
babda da iranilərcə məruf bir rəvayət
vardır. Bu rəvayətə görə, Bakı Nuşirə-
vani-adil tərəfindən təsis olunmuşdur.
Buna müqabil şəhərin Nuşirəvan isti-
lasından daha əvvəl Xəzər xaqanlığına
tabe bir türkmən xanlığı dairəsində
olduğu da iddia olunmaqdadır. İbnül-
Əsirin Bakının Bəsfərcan elində bir
şəhər olduğunu zikr etdiyini qeyd
etdik. “Mucəmül-buldan” sahibi Yaqut
Həməvi isə Bəsfərcan elini: “Bəsfur-
can: Bəslucan, Baslucan  kimi Basfur-
ganın müərrəbidir [ǝrǝbcǝlǝşmiş versi-
yasıdır]. Türklərin ‘Bay suburqan’
dediklərinə iranilər ‘Basfurgan’, ərəb-
lər də ‘Basfurcan’ və ‘Bəsfərcan’ de-
mişlərdir. Şərqdə Seyhun üzərində
kain [yerlǝşǝn] Suburqan şəhəri Xora-

sanın mərkəzi-qədimi olan Mərv
önündə axan Macan (Magan) nəhri
üzərində vaqe İşfurqan (Suburqan)
şəhəri və qərbdə Kür nəhrinin şərq
tərəflərini mühit olan [əhatə edən] Bas-
burqan eli türk bilad [ölkǝ] və asari-
məşhurəsindəndir.” deyə izah edir. (2) 

Şəhərin kimlər tərəfindən təsis
edildiyi ixtilaflı olduğu kimi, hangi
sənədə təsis edildiyi də ixtilaflıdır.
Burasının məmurə [abad] olaraq 1500
sənədən bəri məlum olduğu, hətta bir
rəvayətə görə miladi-İsadan [İsanın
doğumundan] 978 sənə əvvəl dəxi bu-
rada məmurə olduğu rus qamusların-
da [lüğǝtlǝrindǝ, ensiklopediyalarında]
müqəyyəddir [qeyd edilmişdir]. 

M. Ə. Rəsulzadə

QƏND VƏ ÇAY MƏSƏLƏSİ 

Dörd-beş həftə bundan əqdəm
[ǝvvǝl] Bələdiyyənin Ərzaq şöbəsi Bakı
əhalisinə elam etdi [bildirdi] ki: “Çün
Bakıya bundan sonra qənd və çay mə-
tahı [malı] gətirtmək imkanı hələlikdə
qeyri-mümkündür və Ərzaq idarəsinin
də anbarlarında olan qənd və çay
ehtiyatı daha qurtarmaqdadır. Binai-
leyh [ona görǝ], bu noyabr ayında əha-
liyə təqsim ediləcək [bölüşdürüləcək]
qənd və çay ancaq axırıncı dəfə ola-
caqdır.” 

(2) Hüseyn Hüsamǝddin, “İqdam” qəzetəsi.
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Bunun üçün idi ki, bir neçə gün
irəlidən Bələdiyyə İdarəsi bütün ev
komitələrinə və əhaliyə xüsusi rücu-
namələr [müraciǝtnamǝlǝr] ilə əhalinin
siyahılarını yazıb hazırlamaq təklifində
bulunmuşdu. Hərgah səhv etməyi-
rəmsə, həmin rücunamələrdə bunu
da yazmışdılar ki, hər bir ailə və yaxud
ev komitəsi ki “vaxtında” (yəni qənd,
çay komitələr tərəfindən paylandığı
zaman) öz hissələrini almazsa, son-
radan heç bir cəhətlə qənd və çay heç
bir kəsə verilməyəcək. Vaxt gəldi;
komitələr vasitəsi ilə bu mətahlar da
şəhər əhalisinə “paylandı”. Şu axırıncı
paylandı kəlməsini vergül içinə alma-
ğım bisəbəb deyil. Bununla demək
istəyirəm ki, bizim Bələdiyyəmiz, onun
Ərzaq şöbəsi və yaxud bilavasitə “pay-
lamaq” işinə mübaşir [cavabdeh] olan
Mərkəzi Ev Komitəsi (Sentrodom) nə
qədər çalışıb səy etmişlərsə də, lakin
bu mǝtahların “əhaliyə paylanmaq” işi
genə də bütün mənası ilə zühura
çıxmamışdır [aydın olmamışdır]. 

Əlaniyə [açıqca] və aşkar deyə bilə-
rəm ki, şəhərimizin öylə hissələri var
ki, orada təkcə bir ailə deyil, hətta büs-
bütün bir məhəllə belə qənd və çay
hissələrini [paylarını] almamışdır. Hətta
şu iddiam sübutsuz deyildir. Bir ay
əqdəm [ǝvvǝl] əhaliyə qənd, çay pay-
landığı zaman şəhərimiz müharibədən
yenicə çıxmış bir halda, Mart hadisə-
sindən sonra şəhərdən dağlara-daş-
lara qaçmış şəhər əhalisinin qismi-
əzəmi [çox hissəsi] ya tamamilə öz
vətənlərinə, xanmanlarına övdət et-

məmişdilər [qayıtmamışdılar] və ya ki,
övdət edənlər də öylə bəla və mü-
sibətlərə giriftar olmuşdular ki, onların
həyati-ictimailəri büsbütün dağılmış,
fəna bir halda idi. Odur ki, böylə fəla-
kətzədələrin, qaçqınların nə nizamlı ev
komitələri və nə də başqa bir ictimai
idarələri var idi ki, onların əhvallarına
yanıb, onların hissələrinə düşən bu
mətahları onlar üçün alsın. 

Sübut, şahid üçün uzağa getmək
lazım deyildir. Hər kəs ki, müsəlman
əhval-ruhiyyəsinə bələddir, o şəxs bir
dəfə Çəmbərəkənd, Təzəpir üstü,
Novxanılı, Məhəmmədli məhəllələri,
Poxlu dərə adlanan məhəllǝlərə gedib
yarımca saat bu məhəllələrin müsəl-
manları ilə söhbət etsə, o vaxt mənim
bu iddiamın eyni-həqiqət [hǝqiqǝtin
özü] olduğunu bileyn [öz gözü ilə] görüb
biləcəkdir. Bunun üçün mən deyirəm
ki, şu mətahları əhaliyə paylamaq işini
öhdəsinə alan Sentrodom bu xüsusda
vəzifəsini ifa edib bitirmiş hesab etmə-
sin. Gərək əhalinin bir çoxu, baxüsus
[xüsusǝn] müsəlman əhalisi, hələ öz
qənd, çay hissələrini almamışlardır.
Öylə deyil ki, bu məsələ Sentodoma
əyan deyildir. Xeyr, bəlkə bu işə
əhəmiyyət verən yoxdur.

Lakin bu günlərdə təzə bir məsələ
zühur etmiş ki, onun sayəsində gərək
qənd, çay paylarını almayan müsəl-
manların da barəsində bir tədbir
qılınsın. O məsələ budur: Lənkəran,
Petrovsk, Ənzəli yolları açıldığı üçün,
türklər şəhəri işğal edəndə Bakıdan
qaçan əhali külliyyətlə Bakıya övdət
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edirlər. Bunlardan başqa Hacı-Tərxan-
dan və başqa yerlərdən Petrovska
qaçıb pənah gətirənlər də Bakıya da-
şınırlar. Bunların hamısına qaçqın adı
verilib, Sentrodom və sair cəmiyyətlər
bunların istirahəti və ərzaq cəhətdən
təmini-həyatları üçün çalışırlar və
çarələr arayırlar. Böylə xəbər var ki, bu
sentyabrda Bakıdan qaçıb indi Bakıya
gələnlərə qənd-çay payları dəxi verilir
və ya ki, veriləcəkdir. Xüsusi “paylar”
dəxi verilməsə də, “qaçqın” olduqları
üçün qaçqınlara baxan “cəmiyyətlər”
vasitəsilə veriləcəkdir. İş böylə olan
surətdə yaxşı olmazmıydı ki, martda
dəxi Bakıdan qaçıb dağlarda, meşələr-
də yaşayan və sentyabr və ya noyabr
aylarında Bakıya, evlərinə, qayıdan və
ancaq nədənsə yalnız “qaçqın” adı
daşımadıqları üçün qənd-çaysız qalan-
lara da onların payları veriləydi?

Əvvəlki qaçqınlar ilə ikinci qaçqın-
ların ancaq bircə fərqləri vardı. Əv-
vəlkilər paraxodlarda külli miqdarda
gəlirlər və ona görə də gözə görünür-
lər. Lakin ikincilər isə at, mal və piyada
surətdə və özləri də Xocahəsən və
Şamaxı yolu ilə şəhərə varid [daxil]
olurlar. Ona görə də onları heç kəs
görməyir və heç kəsin də nəzərini cəlb
etməyirlər. Buna görə də mən öz tərə-
fimdən bu qaçqınlara bircə şey təklif
edərdim. Bu günə kimi qənd-çay pay-
larını almayanlar (tǝkrarǝn deyirǝm:
mənim yəqinimdir ki, heç qaçqın ol-
mayıb şəhərdə daimi yaşayanlardan
da bir çox müsəlmanlar qənd-çay al-
mayıblar) hərgah öz məhəlləlǝrində

komitələri varsa, onlardan bir kağız
alsınlar ki, onlara bu noyabr ayında
paylanan qənd-çay hissələri çatma-
yıbdır. Və ya ki, özləri bir ərizə yazıb
Bələdiyyənin Ərzaq şöbəsinə versinlər. 

Zənnimcə, Ərzaq şöbəsi gərək bu
mətləbə xüsusi etina etsin. Çünki,
qənd-çay almayan əhali şəhərimizdə
az deyildir. Hərgah məsələ rəsmi su-
rətdə həll edilərsə ki, qənd-çay alma-
yanlara gərək öz payları verilsin, o
zaman gərək hamıya bir nəzərlə
baxılsın. Sentrodomun bu mətahları
paylayan vasitələri ev komitələridir.
Yuxarıda dediyim kimi, Çəmbərəkənd,
Novxanılı məhəlləsi, Poxlu dərə kimi
hissələrdə öylə məhəllǝlər var ki, hələ
bu günə kimi bu komitələr də hətta
təşkil edilməmişlərdir. 

Hərgah məsələyə rəsmi nöqteyi-
nəzərdən baxılarsa, bir məhəllənin və
yaxud bir ailənin hissəsinə düşən qənd-
çay almamasında məsuliyyət Sentro-
domun deyil, bəlkə Ərzaq şöbəsinin
üzərinə düşür. Ona görə də mən qənd-
çay almayanlara təklif edǝrdim ki, bu
xüsusda şikayətlərini, ərizələrini bila-
vasitə Ərzaq şöbəsinə göndərsinlər.

Məhəmməd Sadiq

KƏNDİMİZ MÜQƏSSİRİZ

Bakı şəhərinin əksər əhalisi olmasa
da nisfi-əhalisi [əhalisinin yarısı] müsəl-
manlardan ibarətdir. Fəqət bununla
belə, iş ayağına gəldikdə Bakı Ev Komi-
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tələrinin Mərkəzi İdarəsi əcnəbilər
əlində bulunur və onlar dəxi, vəzifələri
iqtisadiyyatla uğraşmaqda ikən, siya-
siyyata əl aparırlar, istədiklərini ya-
pırlar. Yalnız mərkəzi idarə, rayon və
uçastok komitələri deyil, şəhərin mü-
səlman hissəsində olan əksərən ev ko-
mitələrinin sədarəti, mühüm vəzifə-
ləri hər məhəllǝdə 100-200 nəfər mü-
səlmanlar arasında bulunan iki-üç
nəfər xaricilərə aiddir. 

Bunların həpsi camaatımızın avam-
lığı və beş-üç nəfər düşünənlərimizin
naz və nəzakət taslanaraq [guya
kübarlıq göstǝrǝrǝk] böylə “xırda” işlərə
əl qatmamasından nǝşət edir [mey-
dana gǝlir]. Məhəllələrdə ev komitələri
seçildikdə, kəndiləri komitəyə daxil ol-
maqdan imtina edərək var qüvvələri
ilə özgələri iş başına keçirirlər və rayon
uçastok komitələrini və mərkəzi ida-
rəni dəxi onlara həvalə edirlər. Nəticə-
də böylə əsəfnak [tǝǝssüflü] hallar
qarşısında bulunuruz. 

Şimdi, keçən artıq keçmişdir. Keç-
mişlə uğraşmayalım və vaxt var ikən
səhvimizi düzəltməyə çalışalım. Quru
lafü gǝzaf [boş söz], çığırıq-bağırıqdan
bir şey hasil olmaz. Məhəllələrdə ev
komitələrini yenidən seçməyə başla-
yalım və “xırda” işlərin böyük nəticə-
lər verəcəyini düşünərək onlara yapı-
şalım. Ev komitələrinə sadiq, işlək kən-
di müsəlmanlarımızı keçirəlim və bü-
tün komitələr əmələ gəldikdən sonra,
hər rayonun və uçastokun mərkəzi
komitəsini və onlardan sonra dəxi
şimdiki mərkəzi baş komitənin: Sen-

trodomun – ki hal-hazırda siyasətlə
uğraşdığından, camaatın iqtisadi ehti-
yaclarını və kəndi vəzifəsini unutmuş-
dur – yenidən intixab edilməsini [seçil-
məsini] tələb edəlim və bununla onun
fırıldaqlarına nəhayət [son] verəlim.
Müntəxǝblərimiz [seçdiklərimiz] dəxi
naz və nəzakəti bir yana buraxaraq,
vəzifələrini lazımınca ifa edərlərsə,
iqtisadi ehtiyaclarımızı onlardan əksik
rəf etməzlər [iqtisadi ehtiyaclarımızı
aradan qaldırmaqda onlardan geri qal-
mazlar]. Bu işə şimdidən və ciddən
başlamaq lazımdır. 

Əbdülvahab Məhəmmədzadə

BAKI XƏBƏRLƏRİ

- Tağıyev Ünas [qızlar] gimnaziyası
mülkündə yerləşdirilmiş Ərzaq Nəza-
rəti kanuni-əvvəlin [dekabrın] 5-indən
etibarən “Natsional” mehmanxana-
sına köçmüşdür. 

- Kanuni-əvvəlin 4-ündə istiqraz
müəssisələrinin nümayəndələri ilə
Müttəfiqlər nümayəndələrinin müştə-
rək iclası vaqe olmuşdur. İşbu iclasda
qət edilmişdir ki, Mərkəzi Kaspi Do-
nanması tərəfindən aparılan sərvət,
Dövlət Bankasına qaytarılsın. Dövlət
Bankası bundan sonra geniş surətdə
müamilata [ǝmǝliyyatlara] başlayaraq,
başqa istiqraz müəssisələrinin işləmə-
sinə müavinətdə bulunacaqdır [kömǝk-
lik göstǝrǝcǝkdir]. 

Ən yaxın zamanda neft, ticarət və
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sənaye müəssisələrinə istiqraz qapıları
açılacaqdır. İclasda qət edilmişdir ki,
xırda istiqraz müəssisələri 600 rublə-
dən artıq pul verməsinlər. Dövlət Ban-
kası və başqa banklar hesabi-cariyyə
hesabına 1000 rublədən artıq vermə-
məlidirlər. Müttəfiqlər komandanlığın-
dan Maliyyə Nəzarəti və Kontrol ko-
mitəsinə birər nümayəndə göndəri-
ləcəkdir.

Əvvəllərdə mərkəzi idarədən asılı
olan Dövlət Bankası, şimdi Maliyyə
Nəzarətinə verilir. 

Vaporlar vürudu [gǝmilǝrin gǝlişi]
Kanuni-əvvəlin [yanvarın] 4-ündə

Ənzəlidən “Aleksandr” nam [adlı] va-
por varid olmuşdur. Vaporla Müttə-
fiqlər qoşunları gəlmişdir. Həmin gün
də Ənzəlidən “Aleksandra” nam vapor
varid olmuşdur. İşbu vapor yedəyində
“Vera” nam barjanı gətirmişdir. Bar-
jada 700-ədək sərnişin gəlmişdir. Ka-
nuni-əvvəlin 4-də Astaradan “Soyuz”
nam vapor gəlmişdir. Vaporda Biçera-
xov dəstəsi gəlmişdir. Həmin gün Lən-
kərandan “Pirbazar” vaporu sərnişin
və saldat gətirmişdir. 

İretski
Bakının ən qoca camaat xadimlə-

rindən İretski srağagün vəfat etmişdir.
İretski, daima Bələdiyyə Məclisində
qlasnı olub, neçə dəfə Bələdiyyə Rəisi
təyin edilmişdi. Bələdiyyə Məclisi üzvü
sifəti ilə İretski maarif və səhiyyə işlə-
rinə ən artıq diqqət verərək müvəffə-
qiyyət dəxi qazanmışdı. Böylə ki, xalq

maarifi və səhiyyə nöqteyi-nəzərindən
Bakı şəhəri, Rusiyanın birinci şəhər-
lərindən hesab olunurdu. Eyni zaman-
da İretski bələdiyyə işlərindən fariğ
[asudǝ] olanda da camaat və cəmiyyət
işlərində çalışaraq, bir çox cəmiyyət-
lərin fəal üzvlərindən idi. İretski öm-
rünün əlli ildən ziyadəsini Bakıda ça-
lışıb bir çox işlərə rövnəq vermişdir. 

GÜRCÜSTANDA

Tiflis general-qubernatoru  böylə
bir icbari qərardad nəşr etmişdir: 

Gürcüstan Cümhuriyyəti vətən-
daş[ı] olmayan və müəyyən kəsblə
[işlə] iştiğal etməyən [məşğul olmayan]
şəxslərin təhti-idarəmdə bulunan
[idarə etdiyim] general-qubernatorluq
dairəsində yaşamaları məmnudur [qa-
dağandır]. Bu şəxslər bir həftə zərfində
general-qubernatorluq dairəsindən
çıxıb getməlidirlər. Möhlət qurtarana-
dək hər kəs getməsə, zəbtiyyə [asayiş]
qanunu ilə göndəriləcəkdir. Müəyyən
işi olmayan fəhlələr, Kəsbkarlar [Hǝm-
karlar] İttifaqında, yaxud Bələdiyyə
məsai [ǝmǝk] birjasında adlarını qeyd
etdirməlidirlər. Qeyd edilməmiş olan-
lara, yazılmaq üçün iki həftə möhlət
verilir. Bu müddətdə hər kəs qeyd
edilməsə, ümumi əsaslar üzərinə çıxa-
rılacaqlardır. 

Gürcü tələbələrinin teleqramı
Gürcü Hökuməti rǝisi namına [adı-

na] böylə bir teleqraf alınmışdır: 
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“Tiflis Darülfünunu [Universiteti] tə-
ləbələrinin ümumi iclası, azad Gürcüs-
tanın inqilabçı hökumətini təbrik et-
məklə əmin olub ki, hökumət nüma-
yəndələri öz təcrübəli ciddiyyətlərini
gürcü millətinin milli və ictimai azadlı-
ğının möhkəmləşməsi yolunda sərf edə-
cəklərdir. Cahan inqilabında Gürcüs-
tan demokratiyasının [xalqının] bila-
mümaniət [maneəsiz] ictimai azadlıq
alacağına ümidvar oluruz. Gürcü tələ-
bələri and içirlər ki, aləmi-bəşəriyyətin
amali-alisi [ülvi amalı] olan milli, icti-
mai azadlığı öz qanları ilə mühafizə və
müdafiə edəcəklərdir.

İclas sədri Kobaxidze.”

Elan
Azərbaycan Hökuməti cǝnbindəki [nəz-

dindəki] Fövqəladə İstintaq Heyəti mart
ayından Azərbaycan Türk Ordusunun Ba-
kını işğal etdiyi vaxta kimi  zərərdidə olan
[zərərçəkən] əşxasdan [şəxslərdən] ərizələr
qəbul edir. Hər gün saat 10-dan 3-ə kimi
“Metropol” mehmanxanasında 28 və 29
nömrəli otaqlarda.

b - 11

Şurayi-Milli İdarǝsindǝn elan 
Şǝhǝrlǝrdǝn, qǝzalardan vǝ cǝmiyyǝt-

lǝrdǝn intixab edilǝrǝk [seçilǝrǝk] Bakı
şǝhǝrinǝ varid olan Azǝrbaycan Mǝclisi-
Mǝbusanı ǝzasından vǝ Bakı şǝhǝrindǝki
ǝzadan lazım olan mǝlumatı vermǝyǝn-
lǝrin Şurayi-Milli İdarǝsinǝ tǝşrif gǝtirǝrǝk
haqlarında lüzumuna ehtiyac görülǝn
mǝlumat[ı] ǝta etmǝlǝri rica olunur. 

İdarǝ hǝr gün saat 10-dan 3-ün ya-
rısına qǝdǝr açıqdır. 

İdarǝ müdiri: Mǝhǝmmǝd Sǝid. 
b/15   3 – 1 

Bu gün cümə günü saat 4 tamamda
“Türk Ocağı” binasında Azərbaycan Mü-
səlman İctimaiyyuni-İnqilabiyyun Firqəsi
[Sosialist-İnqilabçılar Partiyası] üzvlərinin
ümumi iclası olacaqdır. Baxılacaq məsə-
lələr:

1. Əhvali-hazirəyə [hazırkı vǝziyyǝtǝ]
dair məruzə.

2. Təşkilat məsələləri.
3. İclasda qalxacaq məsələlər.
Yoldaşların gecikməmələri rica olunur.

b / 1 - 1

Gəlir vergisi
Azərbaycan Kazyonnu Palatasının Hö-

kumət gəlir vergisi xüsusunda verdiyi qa-
nunun 77-80-ci maddələr[i] mövcibincə
[maddǝlǝrinǝ ǝsasǝn] elan edir: 

a)  Kirayənişinlərə, ev və qeyri-mənqul
[daşınmaz] əmlak sahiblərinə; b) Dövlət,
mənsəb (bəy, tacir və qeyrə) və ictimai
(şəhər, kənd idarələri və qeyrə) müəs-
sisələrə, xüsusi şirkətlərə qeyri-mənqul
əmlak, ticarət, sənaət və qeyri gəlir verici
müsəssisə sahibləri və icarədarlarına; c)
Səhmdarlar şirkəti və cəmiyyətlərinə, pay
şirkətlərinə, səhmdarlar, ticarət və torpaq
bankalarına, xüsusən lombardlara və
mənqul [daşınan] əşyaya pul və mal bu-
raxan şirkətlərə:

1) Bakı şəhərində, ətrafındakı Belıy
qorodda, Bibiheybətdə, mədənlərdə, Ba-
laxanı, Sabunçu, Ramana, Zabrat, Binə-
qədi və Suraxanı kəndlərində, Sabunçu və
Suraxanı kəndləri miyanında [arasında]
vaqe mədən dairəsində (Əmirhacıyan və
Xilə kəndləri) kənd qeyri-mənqul əmlakı
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olan yerlərdən siva [başqa] və Gəncə,
Nuxu və olan üzvdə Şuşa şəhərlərində
olan kirayənişinlər 1918-ci il kanuni-
əvvəlin 1-dən gec olmamaq şərti ilə öz ev
sahiblərinə və yaxud onları əvəz edənlərə
xüsusi vərəqələr üzərində bu vaxta kimi
kirayənişin işğal etdiyi mənzildə neçə
nəfər mədaxili [gǝliri] olan əşxasın siyahısı
verilməlidir. Xüsusi mədaxili olan da bu-
raya daxildir. 

2) Ev və qeyri-mənqul əmlak sahibləri
kirayənişinlərdən aldığı siyahıları və öz
siyahısı ilə bərabər 1919-cu il kanuni-
saninin [yanvarın] 7-dən gec olmamaq şərti
ilə məhəlli [yerli] vergi idarəsi sədrinə
təqdim etməlidir. 

3) Bu siyahılardan başqa ev və qeyri-
mənqul ǝmlak sahibləri həmin vaxtda,
həmin sədrə xüsusi vərəqələr üzərində
bunların evlərində və əmlakında vaqe
mənzillərin, ticarət və sənaət müəssisə-
lərinin, anbarların, skladların sakinlərinin
adlarını verməlidir. 

4) Yuxarıda “b” fəslində göstərilən
müəssisələr 1919-cu il kanuni-sanidən gec
olmamaq şərti ilə bu siyahılar qulluqçular
yaşadığı məhəllin sədrinə verilməlidir. Xü-
susi vərəqələr üzərində 1915-ci il kanuni-
əvvəlin 15-inə kimi qulluqçularının siya-
hısını verməlidirlər. 

5) Səhmdarlar şirkəti, ictimai və qey-
riləri “c” maddəsində göstərilən cəmiy-
yətlər 1919-cu il kanuni-sani 7-sindən gec
olmamaq şərti ilə, Azərbaycan Cümhu-
riyyəsində və əcnəbi məmləkətdə olan
səhmdarların və pay sahiblərinin siyahısı
və adını və pay sahiblərinin adlarını və
ümumi iclasda iştirak üçün təqdim olunan
səhmdarlar və pay sahibləri siyahısını,
səhm və payların miqdarını Azərbaycan
Kazyonnu Palatasına bildirməlidir. 

6) Yuxarıda sayılan siyahıları yazmaq

üçün vərəqələri şirkət müəssisələr hər
gün vaqe olduğu məhəlli idarələrdən, ev
sahibləri isə polis idarələrindən alacaqlar.

7) Siyahıları yazmaq qanunu bu vərə-
qələrdə yazılmışdır. Bu barədə məlumat
almaq istəyənlər məhəlli idarə sədrinə
müraciət edə bilərlər. 

8) Bu siyahıları verməyənlər, vaxtından
gec verənlər və siyahını natamam yazan-
lar hökumət gəlir vergisi qanununun 126-
cı maddəsi mövcibincə [ǝsasında] 100
rubləyə kimi cərimə ediləcəklər. 

9) Bakı və Balaxanı-Sabunçu polis
dairəsində aşağıdakı məhəlli vergi idarələr
təşkil edilmişdir:  

a/13      3-1

Türk Ocağı 
Cümə günü dekabr ayının 6-sında,

gündüz saat 10-da Türk Ocağının iclasi-
ümumisi olub, cəmiyyətin heyəti-idarəsi
intixab ediləcəkdir [idarə heyəti seçiləcək-
dir]. Türk Ocağının cəmi üzvlərinin hazır
olmaları təmənna edilir.  

279     3 – 3 

Elan
Nobel qardaşları şirkətinin neftepro-

vod şöbəsinin şəhər kantorası Milyonnı
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1-ci şəhər idarəsi
2-ci şəhər idarəsi
3-cü şəhər idarəsi
4-cü şəhər idarəsi
5-ci şəhər idarəsi
6-cı şəhər idarəsi
7-ci şəhər idarəsi
8-ci şəhər idarəsi
9-cu şəhər idarəsi

10-cu şəhər idarəsi

1 və 2-ci polis idarələri
10-cu polis idarəsi
3-cü polis idarəsi
4-cü polis idarəsi
5-ci polis idarəsi
6-cı polis idarəsi
7-ci polis idarəsi
8 və 9-cu polis idarələri
Sabunçu kəndi və mə-
dəni və Suraxanı, Əmir-
hacıyan və Bülbülə
kəndləri
Balaxanı, Zabrat və Bi-
nəqədi mədən dairəsi
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küçəyə 27 nömrəli evə köçmüşdür.  
2901 – 1

Elan
Sentyabrın 28-də evdən çıxmış Şəmsi

Əsədullayevin upravlyayuşisi Serap Ayra-
petoviç Babayevin yerini göstərənlərə
yaxşı mükafat veriləcəkdir. Adres: Sura-
xanskaya, nömrə 249. Yervanda Babaye-
va.

291     1 - 1 

Çox illǝr tǝcrübǝ hasil etmiş 
müǝllim Z. V. Birezansi 

Ciddi dǝrslǝr verir. 
Ünvan: 4-ncü Paralelni caddǝdǝ, ev

nömrǝ. 
285  2-2

Doktor Kamilǝ xanım İsmayılov 
Uşaq vǝ ǝmrazı-daxiliyyǝsi [daxili xǝs-

tǝliklǝri] olan naxoşları hǝr gün sabah saat
10-dan 2-yǝdǝk vǝ axşam 4-7 qǝbul edir.

Adres: Armyanski 16. Telefon 56-89. 
235     

Doktor F. S. Şteyn
Naxoşları qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan

12-yǝdǝk, axşam saat 5-dǝn 7-yǝdǝk. 
Mariinski vǝ Tarqovı caddǝlǝrin kün-

cündǝ Əşrǝfovun evi, “Jorj” ǝksxanası.
Telefon nömrǝ 54-44. 

232        

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev 
Daxili naxoşları qǝbul edir sǝhǝr saat

8-dǝn 10-a kimi, axşam saat 4-dǝn 6-ya
kimi. İçǝri şǝhǝrdǝ bağın qarşısında Mi-
naretski küçǝ, ev nömrǝ 1. Telefon nömrǝ
36-91. Б. Минаретская ул., д. N 1. Кв. N
236. Телеф. 36-91.

236

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün saat 9-1-ǝdǝk, saat 4-7-yǝdǝk.
Telefon 5-30. Adres: Parapet, Kolyubakin-
ski küçǝdǝ nömrǝ 39. “Azǝrbaycan” qǝ-
zetǝ idarǝsinin yanında. 

237

Doktor Ağahüseyn Kazımov 
Əmrazı-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə]

mübtəla olanları qəbul edir hər gün saat
5-dən 7-yə kimi. Parapet, Şəbi İbrahi-
movun evində, 3-cü mərtəbə. Telefon 27-
86. 

244       

Diş tǝbibi Altmanın diş müalicǝxanası
Naxoşları qǝbul edir saat 8-dǝn 10-a

kimi, 4-dǝn 7-yǝ kimi, qadınları 1-dǝn 3-ǝ
kimi. Dişlǝrǝ müalicǝ edir, doldurur, ağrısız
çıxarır vǝ qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. Hǝrbilǝrǝ, mǝktǝblilǝrǝ vǝ
çocuqlara külli faiz edilir. 

Ünvan: Şamaxinski caddǝdǝ ev nömrǝ
20. Aptek qarşısında. Telefon 18-73. 

245

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Mama-feldşer M. K. Markoviç  
Hamilǝ vǝ azad olmuş qadınları qǝbul

edir. Bǝdǝnǝ dǝrman vurur vǝ masaj edir.
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Hǝr gün saat 10-dan 12-yǝ kimi. Nijni
Kladbişinski caddǝdǝ ev nömrǝ 89. Tele-
fon 34-36. Burada hǝkim daxiliyyǝ vǝ
ǝmrazı-tǝnasüliyyǝ [cinsi xǝstǝliklǝr], qadın
vǝ cǝrrahiyyǝ naxoşları saat 3-dǝn 5-ǝ
kimi qǝbul edir. 

240

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      

O. A. Salmanın 
Diş kabinǝsi vǝ süni diş müalicǝxanası 

Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir, ağrısız
çıxarır, doldurur, qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr qayırır vǝ qızıldan qapaqlar
qayırır. 

Qǝbul edir hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ
kimi, 4-dǝn 7-yǝ kimi. Naberejni caddǝdǝ
Dombrovski pereulokda [döngǝdǝ] Mehdi-
yevin 7 nömrǝli evindǝ. Telefon nömrǝ 30-
02.

253

Hǝkim Arşak Ayrapetoviç Akopyans
Əsəbi və daxiliyyə naxoşluğuna müb-

tǝla olanları axşam saat 3-dǝn 6-ya kimi
qǝbul etmǝyǝ başlamışdır. 

Ünvan: Balaxanski caddǝdǝ nömrǝ 10,
İstanislavski caddǝnin küncündǝn 3-üncü
ev. Telefon 55-26. 

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    

Doktor
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   12 – 1 

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
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Türkiyǝ xǝbǝrlǝri
sǝh. 93. “Draqun dǝstǝsi”: Bir sıra Av-

ropa dövlǝtlǝrinin ordularında süvari bir-
liklǝri; bu birliklǝrin döyüşçülǝri hǝm sü-
vari, hǝm dǝ piyada kimi döyüşmǝyi ba-
carırdılar.

“Sultan öz sarayının bir hissəsini yetim
şagirdlərə vagüzar etmişdir.”: Burada söh-
bǝt, Osmanlı sultanı VI Mehmeddǝn gedir.
Birinci Dünya müharibǝsinin başlaması vǝ
Türkiyǝnin savaşa daxil olmasıyla, ingilis,
fransız vǝ italyanlar ölkǝni tǝrk edǝrkǝn,
onlara mǝxsus olmuş mǝktǝblǝrin binaları
hǝm bu mǝktǝblǝrdǝ tǝhsil alan yetim
uşaqları, hǝm dǝ Balkan müharibǝlǝrindǝ
vǝ Birinci Dünya müharibǝsindǝ vali-
deynlǝrini itirǝn uşaqları himayǝ etmǝk
üçün qurulan yetimxanaların istifadǝsinǝ
verilmişdi. Birinci Dünya müharibǝsinin
başa çatmasıyla, Türkiyǝ hökumǝti bu
binaları ǝvvǝlki sahiblǝrinǝ qaytarmaq
mǝcburiyyǝtindǝ qaldı vǝ yetim uşaqlar
üçün çox sayda binaya ehtiyac yarandı. Bu
dövrdǝ İstanbulda Mǝcidiyyǝ, Çağlayan,
Balmumcu qǝsrlǝri, Validǝbağı köşkü kimi
sultan ailǝsinǝ mǝxsus bir sıra binalar VI
Mehmed tǝrǝfindǝn yetimxanalara ayrıl-
mışdı.

“Makriköy”: Mǝrmǝrǝ dǝnizi sahilin-
dǝ, müasir dövrdǝ İstanbulun bir rayonu
olan Bakırköyün qǝdim adı.

Ermǝni xürucu: 
Teleqramların surǝti

sǝh. 94. “İşbu kəndlər dağılıb yǝğma
edilmişdir”: buradakı kǝnd adlarının ǝk-
sǝriyyǝti qǝzetdǝ tǝhrif edilmiş olaraq ve-
rilmişdir. Mümkün mǝrtǝbǝdǝ bǝrpa et-
dik. Düzǝlişlǝri bir-bir göstǝrmǝyǝ ehtiyac
görmǝdik.

Azǝrbaycanın paytaxtı 
sǝh. 94. “…xofla ümid arasında...”:

“Qorxu ilǝ ümid arasında” mǝnasına gǝlǝn
bu ifadǝ ǝslindǝ tǝsǝvvüf terminidir. Klas-
sik ǝdǝbiyyatda “xof vǝ rica” kimi işlǝnir.
“Xof” – insanın mǝhşǝr günündǝki halını
düşünǝrǝk qorxması vǝ qayğılanması,
“rica” isǝ Allahın mǝrhǝmǝtinǝ güvǝnǝrǝk
ümidlǝnmǝsi demǝkdir. Burada, Azǝrbay-
canın gǝlǝcǝyi barǝsindǝ düşünǝnlǝrin
qorxu ilǝ ümid arasında olduqları deyilir.

sǝh. 95. “İbnül-Əsir Cǝziri”: Qǝzetdǝ
“Cǝziri” yerinǝ “Xǝzǝri” getmişdir.

“Kamil”: ǝrǝb tarixçisi İbnül-Əsir Cǝzi-
rinin “ǝl-Kamil fit-tarix” adlı ǝsǝri nǝzǝrdǝ
tutulur.

“Amasyalı Hüsamǝddin”: Türk tǝdqi-
qatçısı Hüseyn Hüsamǝddin nǝzǝrdǝ tutu-
lur.

“Bəyköydə bana görüldü bənli / Ol
lalə-üzar [ü] sim tənli”: “Bǝyköydǝ mǝnǝ
göründü [üzündǝ] xalı olan o lalǝ yanaqlı
vǝ gümüş bǝdǝnli.”

sǝh. 96. “Qücǝrat dili”: Hind-Avropa
dil ailǝsinǝ mǝxsus dillǝrdǝn biri. Əsasǝn
Hindistanın Qücǝrat ǝyalǝtindǝ, elǝcǝ dǝ
Pakistan, Tanzaniya, Uqandada yaşayan
qücǝratlılar bu dildǝ danışır.

“…fǝrsǝx…” yaxud “fǝrsǝng”, “ağac”:
Keçmişdǝ işlǝdilmiş mǝsafǝ ölçüsü. İşlǝ-
dildiyi coğrafiyaya vǝ dövrǝ görǝ dǝyişiklik
göstǝrmǝklǝ birgǝ, tǝxminǝn 5 kilometrǝ
bǝrabǝr idi. Atın adi yerişlǝ bir saatda qǝt
etdiyi mǝsafǝ, fǝrsǝxin ölçüsü kimi qǝbul
edilirdi.

sǝh. 97. “Bəslucan, Baslucan”: Qǝzet-
dǝ “Bəsluxan, Basluxan” kimi getmişdir.

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Vaporlar vürudu 

sǝh. 101. “Barja” yaxud “barj”: adǝtǝn
yedǝkdǝ çǝkilǝn böyük yük gǝmisi.
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Bakı xǝbǝrlǝri: İretski
sǝh. 101. “İretski”: Konstantin Alek-

sandroviç İretski nǝzǝrdǝ tutulur.

Gürcüstanda
sǝh. 101. “Tiflis general-qubernato-

ru...”: Bu dövrdǝ Tiflisin general-quberna-
toru Georgi İvanoviç Mazniaşvili olmuş-
dur.

(Elan)
sǝh. 104. “Ünvan: 4-üncü Paralelni

caddədə, ev nömrə.”: ev nömrǝsi qǝzetdǝ
çıxmamışdır.

O. A. Salmanın 
Diş kabinǝsi vǝ süni diş müalicǝxanası

sǝh. 105. Bu elan qəzetdə yarımçıq
çıxmışdır.
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“Azərbaycan” heyəti-təhririyyəsi
Məclisi-Məbusan güşadını [açılışını]

təbrik edir və istiqlali-milliyyə
uğrunda səbat, istiqamət və

mətanət ibrazı [nümayiş etdirilmǝsini]
gözləyir. 

Yaşasın Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti!
Yaşasın Azǝrbaycan Mǝclisi-

Mǝbusanı, paydar olsun milli
istiqlalımız!

Yaşasın hüquqi-milliyyǝ, paydar
olsun cǝmiyyǝti-ǝqvam, qǝhr olsun

niza [çǝkişmǝ] vǝ ixtilaf! 

BAKI, 7 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

Bir çoxu, əvvəllərdə təşrini-saninin
[noyabrın] 16-cı gününə iniqadı [baş
tutması] təyin edilmiş Parlamanı bu
gün açılan Parlamanımızla bir nəzərdə
tutmağa iman edəmməyirlər. 

“O vaxt başqa idi, indi isə başqa bir
vaxtdır” deyirlər. 

“O vaxt siyasi vəziyyətimiz digər
idi, indi isə digərdir” söyləyirlər. 

Buna görə də bir qədər soyuqluq,
bir qədər tərəddüd, bir qədər şübhə,
bir qədər skeptisizm  müşahidə edilir. 

Öylə əsəbi, nazik [hǝssas] və tez
hissiyyata uğrayan qardaşlarımız bunu
bilməlidir ki, nə qədər “siyasi vəziy-
yət” dəyişəcəksə dəyişsin, nə qədər
“bu vaxt” “o vaxta” bənzəməyəcəksə
bənzəməsin – lakin, qayə və əməl
[arzu] birdir. 

İnsan qəlbində bəslədiyi əməlin və
idealın tərvicinə [rǝvac tapmasına,
hǝyata keçmǝsinǝ] vaxt müsaidəsi istə-
məz. Nə vaxt olursa olsun, nə zaman
olursa olsun, hal və övza [vəziyyət] nə
dürlü dəyişir dəyişsin, mətanəti-qəl-
biyyə ilə müəyyən bir əməl və qayəyə
xidmət edən şəxs tərəddüdə uğrama-
malıdır. 

Bə’d [sonra]; bu gün Parlamanımız
açılması özü buna dəlalət edir ki,
“siyasi vəziyyət” bir o qədər də dəyiş-
məmişdir. Lakin aralıqda bir qədər
müşkülat törəmişdir ki, onun dəfinə
[aradan qaldırılmasına] çalışmaq həmin
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Parlamanımızın vəzifəsindən ədd [he-
sab] olunacaqdır. Bu etiqadla heç bir
tərəddüdə yer verməksizin Azərbay-
can türkləri bu gün milli Parlaman-
larının güşadını alqışlamaqla, onun
fəaliyyətinə və iş görməsinə yardım
etməlidirlər.

Yaşasın Milli Parlamanımız! 
Yaşasın istiqlaliyyətimiz!

TARİXİ GÜNÜMÜZ

1337 səneyi-hicrisi, rəbiüləvvəlin
2-ci  günü Türk-Azərbaycan tarixində
xüsusi bir yer tutub, böyük bir əhə-
miyyəti haiz olacaqdır [daşıyacaqdır]. 

Bu gün o gündür ki, Azərbaycan
türklərinin Milli Məclisi, Milli Şurası
açılıb, Azərbaycan təkmil [kamil, hǝr-
tǝrǝfli] bir hökumət şəklinə girir. 

Yüz, yüz əlli sənə bundan əvvəl
müxtəlif xanlıqlardan ibarət olan
Azərbaycan torpağının rus istilasından
qazandığı bir mənfəət o oldu ki, bu
torpaq üzərində qurulmuş olan saxta
və əməli [süni] hududları silinib-
süpürülüb, müttəhid [birlǝşmiş] və
vəsi’ [geniş] bir ərazi şəklinə girdi və bu
gün xilas olub da iki milyonu mütə-
caviz [keçən] nüfusu [ǝhalisi] ilə Azər-
baycan Cümhuriyyəti namını daşı-
mağa kəsbi-ləyaqət etdi [layiq oldu]. 

Bəs, bu gün həmin bu Azərbaycan
Cümhuriyyətinin Milli Parlamanı, Milli
Məclisi açılmaqla təşkilat və tərtibati-
siyasiyyəsi artıq itmama [tamama] ye-
tir. 

Parlamanımız daxilən və xaricən nə
şərait içində açılır? 

İstiqlalımızın feilən yürüdülməsinə
qarşı bugünkü cahan zorluları tərə-
findən mümaniətlər [maneǝlǝr] göstə-
rilməyirsə də, qəbuluna da hələ qol
qoyanlar yoxdur. Məsələnin həlli, is-
tiqlalımızın rədd və ya qəbulu gələcək
Sülh Konfransının baxacaq işlərindən-
dir. Bir tərəfdən dəxi Türk-Azərbaycan
cümhuriyyətində vətəndaşcasına ya-
şamaq, asayiş və istirahətimizin təmini
yolunda əl-ələ verib çalışmağa dəvət
etdiyimiz qeyri-müsəlmanlar arasında
öylələri tapıldı ki, uzatdığımız ələ
arxalarını çevirib, Parlamanımızı və
hətta Cümhuriyyətimizi belə “nabǝ-
mövsüm” [vaxtsız] ədd [hesab] edərək,
istiqlalımıza qarşı bədxah olduqlarını
indidən bildirdilər. Bunların içində
hətta “boykot” sözünün istemalı [işlǝ-
dilmǝsi] kimi qabalıq və nəzakətsizlik
göstərənlər də olmadı deyil. 

Daxilən dəxi quldurluqları və ya
rəsmi hökumət məmurluqları hələlik
bizcə bəlli olmayan bir taqım müsəlləh
[silahlı] ermənilərin hüdudumuza təca-
vüz edib Azərbaycan müsəlmanları
haqqında icra etdikləri qətl və qarət,
zülm və cəfa xəbərləri cümləmizi
mükəddər və mütəhəyyic etməkdədir
[kǝdǝrlǝndirmǝkdǝ vǝ hǝyǝcanlandırmaq-
dadır]. 

Bu şərait, nə qədər mövcibi-mǝ-
sǝrrǝt [sevindirici hal] olmasa da, Parla-
manımızın açılmasına qarşı mümaniət
təşkil etmədi. Biləks [ǝksinǝ], Məclisi-
Millimizin tezliklə açılmaq lüzumiy-
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yətini meydana qoydu. 
Çünki, yuxarıda icmalən [qısaca]

zikr etdiyimiz əhvalatın bilaxirə [daha
sonra] Türk Azərbaycan Cümhuriyyəti
üçün mübarək və müsaid bir yola
düşməyi məhz Parlamanımızın vücu-
dundan və çalışmasından asılı bir
məsələdir. 

Böylə olan surətdə, deməli, qəlbi-
mizdə bəslədiyimiz ümid – Parlamanı-
mızdır. Və ümidvarıq ki, cavan Parla-
manımız, bu ümidimizin hüsulu [hasil
olması, baş tutması] yolunda var qüv-
vəsi ilə çalışacaq və siyasi imtaha-nını
xaricilər ənzarı [nəzərlərii] qarşısında
parlaq bir surətdə verməklə vətəni-
mizin istiqlal və azadlığına birinci sə-
bəb olacaqdır. 

Yaşasın Türk Azərbaycan Cümhu-
riyyətinin cavan Parlamanı!

Hacıbəyli Üzeyir

AZƏRBAYCAN PARLAMANI 
DƏVƏTİ MÜNASİBƏTİLƏ 

IV

Bu gün Azərbaycanın həqiqi sahib-
ləri – xalq – öz nümayəndələri lisanı ilə
Parlaman kürsiyi-xitabətindən [xitabǝt
kürsüsündǝn] öz arzu və əməllərini [is-
tǝklǝrini] aləmi-bəşəriyyət hüzurunda
nümayiş etdirəcəklərdir. Azərbaycan
türkləri məhkum ikən hüquqi-milliyyə
və istiqlal mübarizəsi düsturu olaraq
meydana atmış olduğu “Yaşa və özgə-

lərə yaşamaq imkanı ver” şüarına
sadiq qalaraq, məhkum ikən tələb et-
diyi mütənasib nümayəndəlik əsasını
müstəqil olduqda da unutmayaraq,
Azərbaycanda əqəliyyət [azlıq] təşkil
edən millətlərin də mütənasib nüma-
yəndəlik haqqına riayətlə, bu əsas
üzərinə Parlaman çağırmağı lazım
bildilər. 

Azərbaycan türkləri həmişə ağalıq,
hakimlik üçün deyil, hüquqi-milliyyə
və bəşəriyyənin təmini üçün çalışdıq-
larını bir daha isbat edərək, Cümhu-
riyyətimiz daxilində yaşayan ümum
vətəndaşlarımızı həyatımızın qurulu-
şunda iştiraka dəvət etdilər. Azərbay-
canda heç millət, heç sinif, heç silk
[təbəqə] hakim ya məhkum ola bilməz.
Hamı vətənin həm ağasıdır, həm nö-
kəri. Hər bir vətəndaş gərək ümumi
vətənin səadəti ilə məsud, ələmi ilə
müəlləm olsun [kədərlənsin]. 

Hamı özünü müsaviül-hüquq [bəra-
bərhüquqlu] vətəndaş hiss etsin. Bu isə
məmləkət daxilində yaşayan bütün
vətəndaşların gərək təşriiyyə [qanun-
vericilik] və gərəksə icraiyyə müəssisə-
lərində miqdarına mütənasib nüma-
yəndəliklə iştirak etməsi ilə hasil ola
bilər. Bu mülahizə ilədir ki, Azərbaycan
Parlamanına da hər millətin miqda-
rına görə nümayəndəlik dəvət edil-
mişdir. 

Parlamanın bugünkü iclasında bü-
tün millətlərin nümayəndəliyi üz-üzə
gələrək məmləkətimizin gələcək mü-
qəddəratını təyinə şüru edəcəkdir
[başlayacaqdır]. 
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Fəqət, bu iclasda milli nümayən-
dəlik əsasını riayətlə bərabər, vətəni-
mizin mənafeyi və bütün istiqbalı-
mızın bu heyət əlində olduğu nəzərə
alınaraq, burasına diqqət verməlidir
ki, Parlamana milli nümayəndəlik bay-
rağı altında hər təsadüfi gəldi-keçər
nümayəndələr daxil olmayıb, ancaq
Azərbaycan vətəndaşları iştirak etsin-
lər. Buraya gələcək nümayəndələr və
onları göndərən təşkilat, özlərini Azər-
baycan vətəndaşı hiss edərək gəlməli
və göndərməlidirlər. 

Bu gün Parlaman açılması ilə höku-
mət təşkili məsələsinin də növbəti
gəldiyi və həllinin tamamilə Parlaman-
dan asılı olduğu nəzərə alınarsa, bu
məsələnin əhəmiyyəti bir qat daha
artar. Həftələrdən bəri mövzuyi-bəhs
[mübahisǝ mövzusu] olan hökumət
təşkili məsələsində millətlər, firqələr
və siyasi cərəyanlar arasında hələ bu
vaxtadək ümumi bir dil tapılmamış və
uzlaşma hasil olmamışdır. 

Müştərək hökumət təşkili məsələsi
hal-hazırda ən ixtilaflı bir məsələdir.
Bunun ətrafında bu gün hirs [ehtiras]
və tamahlar qaynaşaraq min dürlü
qeydlər-şərtlər qoyulur: Bəziləri müş-
tərək Azərbaycan Hökuməti təşkilinə
iştirak etmək üçün Ümumrusiya Məc-
lisi-Müəssisanının Azərbaycan Höku-
məti tərəfindən qəbul və təsdiqini
şərt qoyurlar. Digərləri bizə müttəhid
[birlǝşmiş; vahid] Rusiyanın qəbul və
təsdiqini təklif edirlər. Fəqət, hangi
Rusiyanı tanımalıyız, bilmiriz. Biz müt-
təhid Rusiya prinsipini əsas etibarı ilə

danmayırız. Fəqət, hal-hazırda Rusiya-
nı yoxdan var etmək azərbaycanlıların
əlində deyildir. Hətta Ümumrusiya Hö-
kuməti adında bir neçə hökumət var
ki, bu da müttəhid Rusiya şüarından
uzaqdır. Bu məsələnin qövldən feilə
[sözdǝn işǝ] gətirilməsi və surəti-həl-
lində bütün dünya mənfəətdar oldu-
ğundan beynəlmiləl mühüm bir mə-
sələ təşkil edir ki, həlli də beynəlmiləl
bir məclisə bağlıdır. Bu da hamının
gözlədiyi beynəlmiləl Sülh Konfransın-
dan ibarətdir. 

Fəqət, biz nǝ yapalım? O məclis
çağırılaraq Rusiya məsələsini həll
edənədək (hələ surəti-həllindən sərfi-
nəzər) [nǝ surǝtlǝ hǝll olunacağını bir
kǝnara qoysaq belǝ] ayağımızı ayağımız
üstündǝn aşıraraq laqeyd oturub da,
məmləkəti hökumətsiz, başsız buraxa-
lımmı? Bu suala cavab vermək üçün
darısqal firqə proqramı, yaxud mən-
səb həvəsini buraxıb da, xalqın mə-
nafeyini, camaatın arzusunu riayətlə
məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən yaxlaş-
malıdır. 

Onların mənafeyi isə Rusiyanın
təcdidi [bǝrpası], millətlərin münasibat
və müqəddəratını daha səlahiyyətli
cahan konqresinǝ buraxıb da bu gün
məhəlli dərdlərimizə çarə tapmağı
tələb edir. Ona görədir ki, bu gün Par-
lamana cəmləşəcək olan Azərbaycan
vətəndaşları ancaq səlahiyyətdar ol-
duqları məsələlərin müzakirə və həlli
ilə iştiğal edib [məşğul olub], min dürlü
müsibət və məşəqqət çəkmiş olan
fəqir əhalinin yaralarına məlhəm
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qoymalı, onların sükut və asayişlə
yaşamalarını təmin etməlidirlǝr. Niza
[çǝkişmǝ, toqquşma] və ixtilafı kənara
ataraq, camaatın mənafeyini hər şey-
dən uca tutmaq və onun təmini üçün
çalışmaq lazımdır. 

Ümidvar oluruz ki, keçirdiyimiz ağır
və məsuliyyətli tarixi günlərdə xalq
nümayəndələri ümumi bir lisan tapa-
raq öhdələrinə düşən vəzifəni şərəflə
ifa edərlər. 

Xəlil İbrahim

PARLAMANDAN 
NƏ TƏLƏB OLUNUR?

Üçüncü Aleksandr rus taxtına
çıxar-çıxmaz ricali-kübradan [ǝsilza-
dǝlǝrdǝn] bir məclis tərtib verilmişdi ki,
həmin məclis Rusiyada parlaman üsu-
lunu tərtib vermək üçün bir proqram
yapsın. Proqram yapılıb imperatorun
hüzurunda müzakirə olunur və ümu-
mun meyl və məhəbbətini qazanır. 

Bu halda, Rusiyanın missionerlər
ocağı pərəstarı [qulluqçusu] və hamisi
mütəvəffa [mərhum] Pobedonosov,
imperator hüzurunda səcdəyə düşüb
gözləri yaşlı bir halda sübutlar və də-
lillərlə “parlamanın” müzirr [zərərli] bir
şey olduğunu isbata yetirir və məra-
mına da nail olur. Məclis qapadılır və
proqram da yandırılır. 

Pobedonosovun dəlillərindən biri
də bu idi ki, “Avropa parlamanlarında
boş-boş danışıqlardan başqa əhalinin

mənfəətinə dair heç bir iş görülməyir.
Odur ki, böylə məclislərə «parlaman»,
yaxud «parlamento» demişlər ki, mə-
nası da «göftüguxana» [söhbǝt yeri]
deməkdir.” 

Bu nöqteyi-nəzərlə Pobedonosov
parlaman kəlməsini ruscaya tərcümə
edib, “qovorilnya” (Говорильня) adı
qoymuşdur. Bu kəlmənin lüğəvi məna-
larından biri də “göftüguxana” demək-
dirsə də, lakin istehza təriqi [yolu] ilə
söylənmiş bu kəlmənin doğruca mə-
nası “laqqırtıxana” deməkdir. 

İştə, rus “laqqırtıxana”sı düzəlmə-
di! Pobedonosov gözəlcə anlayırdı ki,
“qovorilnya” tərtib yapılarsa, missio-
nerlərin tamamən paxırları açılacaq-
dır. Mədəni Yevropa əhalisi biləcəkdir
ki, Rusiyanın qeyri-rus taifələri, əz-an-
cümlə [o cümlədən] milyonlarca tatar-
lar, qırğızlar, noqaylar, başqır[d]lar
missionerlər əli ilə zorən xristian dinini
qəbul edirlər. Qəbul etməyənlərin
əllərindən suları, torpaqları cəbrən
[zorla] alınıb rus mühacirlərinə verilir.
Biçarələrin yüzlərcə məktəbləri qapa-
dılır, işkollardan türk-tatar dili qovulur.
Mətbuata, cəridəyə [qǝzetǝ], kitab və
risalə təbinə [nəşrinə] izin verilməyir,
daha nə cəbr və zülmlər olur!

Söz yoxdur ki, bu işlər açıldığı halda
Yevropa parlamanlarında da bu barə-
də bəhs açılacaqdı və olar ki, mission-
erlik məsələsi tamamən qaldırılma-
saydı, yenə də qeyri-rus taifələrinə
olan cövr və zülmün qabağına ya bir
hədd, ya bir sədd çəkiləydi. 

Bu gün açılan Azərbaycan Parlama-
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nına biz pobedonosovlar nöqteyi-
nəzəriylə baxmayıb, “laqqırtıxana” da
yox, haşa [Allah elǝmǝsin!], hətta “göf-
tüguxana” belə deməyiriz! Bu, mü-
qəddəs bir yerdir ki, orada millətin
dərdi, vətənin haləti müzakirə olunub,
çarələri üçün də tədbirlər ittixaz olu-
nacaqdır [tǝdbirlǝr görülǝcǝkdir]. 

Əlbəttə, məbusan [millǝt vǝkillǝri]
arasında bəliğ [bǝlağǝtli; tǝsirli] və
uzun-uzadı nitq söyləyənlər də az
deyil. Lakin, onlardan millət namına
[adına] rica olunur ki, fəsahət və bəla-
ğət [gözǝl, tǝsirli, aydın vǝ ifadǝli danış-
maq] qabiliyyətlərini və nitqguluq [nitq
söylǝmǝk] məharətini sair “asari-nəfi-
sə” [incəsənət] məclsilərinə buraxıb,
Parlamanımızda ancaq dərdlərimiz-
dən danışsınlar, əlaclar yapsınlar. 

Bunların hamısından sonra məclis
xitama erdikdə, millətimiz, məbusları-
mızdan nə iş gördüklərini tələb edə-
cəklər. Bu gərək hər bir qədəmdə, hər
bir hərəkətdə məbusanın yadından
çıxmasın. 

Məbusanın görəcəyi işləri hədsiz
və hesabsızdır. Burada hamısını zikr
etmək mümkün olmadığı üçün zehni-
mizi işğal edən və ən dəyərli məsələ-
lərdən bir neçəsini burada zikr edi-
rəm. 

1) Azərbaycanın ənva’ [müxtəlif]
nöqtələrində bu gün aclıq davam edir.
Birinci çarə gərək bu dərdə olsun. Zira,
aclıq bəlasını çəkən milləti mədəniy-
yətə və sair islahata dəvət etmək
mümkün deyil. “Əvvəl təam, sonra
kəlam.”

2) Yollar gərək islah olunsun. Ta ki,

camaatın zəxirəsi [ərzağı] bir yerdən o
biri yerə vaxtlı-vaxtında gedib çatsın
da aclığın qabağı alınsın. 

3) Bahalığa bais olan kişilərdən
[şǝxslǝrdǝn] möhtəkirlərlə bərabər,
rüşvətxorlar da gərək təhti-məsuliyyə-
tə [mǝsuliyyǝt altına] alınsın. Hərgah,
bu məsələyə indidən çarələr aran-
mazsa, şol vaxt Rusiyanın başına gəl-
miş bəlalardan bir çoxu da bizim
Azərbaycanın başına gələcəkdir. 

4) Məktəb, ziraət, sənaət və ticarət
kimi ən mühüm məsələləri gərək Par-
lamanımız fəramuş etməsin [unutma-
sın], qanunlar yapsın. 

5) Əhalinin bu gün əhvali-sihhiy-
yəsi [sağlamlıq vǝziyyǝti] çox fəna bir
haldadır. Öylə kənd ya şəhər vardır ki,
əmrazi-sariyədən [yoluxucu xəstəliklər-
dən] yarısı, bəlkə daha çoxu qırılmışdır.
Böylə ağır bir işə etinasızlıq ilə baxı-
larsa, daha bir ağır, daha bir şiddətli
nəticə hüsulə gələr.  

6) Nizam və asayiş bərpa olmazsa,
heç bir mətləbə də nail olmarız.
Binabərin [buna görǝ], xarici və daxili
təcavüzatın qabağı gərək alınsın. 

İştə, bu altı bab [maddǝ] ilə bizim
tələbatımız bitdi. Bundan artıq bu il iş
görülərsə, minnət və təşəkkürümüz
vardır. Ancaq, bu göstərilən maddələ-
rə çarə aramaq, hamı məsələlərdən
fərzdir [vacibdir]. 

Haydi, Allahın tövfiqi [kömǝyi] ilə,
millətin də müavinət [yardım] və qey-
rəti [sǝyi] ilə işə başlayınız və millət
məsuliyyətini də bir saat, bir dəqiqə
unutmayınız. 

Fərhad Ağazadə
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“PROMETEY”

Qədim yunan xurafatınca ilk dəfə
yer üzünə alovu göydən alıb gətirən
Prometey olmuşdur ki, bu cəsarətinə
görə böyük məbud Zevs tərəfindən
edamına hökm edilərək, Qafqaziya
dağlarında çarmıxa çəkilmiş və qartal-
lar onun ciyərini para-para qoparıb
yemişlərdi. Prometey edam edilmişsə
də, onun dünya üzünə gətirdiyi alov
sönməyib, əsrlərcə qalmış, mədəniy-
yət və bəşəriyyətə, bəlkə bütün hə-
yata əvəzsiz bir xidmət etmişdir. 

Zavallı müvərrix [tarixçi], bu əfsa-
nəni tarixə yazarkən, bunu qədim yu-
nanlara bir masal [nağıl], əyləncə
olmaq üçünmü yazırdın? Yaxud, bir
neçə min il sonra bir millətin, bir öl-
kənin tarixinə sərnəviştmi [alın yazısı-
mı] yazırdın? Bax, bu gün sənin Pro-
meteyin yenə canlanır, yenə Azərbay-
canın qayalarında onun para-para
ciyǝrindǝn həqiqət alovu nəbəan edir
[fışqırır]. 

Ey ixtiyar yunan müvərrixi, sən
Prometeyin alovu gətirdiyi üçün Qaf-
qaziyada edam edildiyinə hökm edər-
kən, şübhəsiz Azərbaycanın tǝbii
atəşkədələrindən bixəbər deyildin.
Bax, bu gün yenə atəşkədədən nur
doğur. Fəqət, şimdiki nur vəhdət,
həqiqət, hürriyyət nurudur. Bir za-
manlar Şərqin atəşpərəstləri ziyarət
üçün Azərbaycanın Suraxana atəşkə-
dələrinə gəlir, onu təvaf edirdisə [ba-
şına dolanırdısa], imdi də həmin Şərqin
bütün əsir, zəlil millətləri Azərbayca-

nın hürriyyət və istiqlalını, Cümhuriy-
yətini təqdisə [sitayiş etmǝyǝ; ǝzizlǝ-
mǝyǝ] gələcəkdir. İştə, bu gün o
Cümhuriyyət bütün mənası ilə başla-
yır. Bu gün, əsrlərcə işgəncə, zülm
görmüş bir millət, kəndi idarəsini əlinə
alır və bu idarəni də ədl [ǝdalǝt] və
insaf üzərinə, yəni cümhuriyyət əsası
ilə qurur. Bədbinlər, bədxahlar nə
deyəcəksə desinlər. Ədalətə, cümhu-
riyyətə bunların boş sözlərindən heç
bir ləkə qonmaz. Cümhuriyyət bütün
əsrlərdə möhtərəm və sağlam bir
üsuli-idarə ola gəldiyi kimi, bu gün
onun sayəsində yaşamaq istəyən
Azərbaycan vətəndaşları üzərinə də
heç bir töhmət atıla bilməz. Qəzalar-
dan, şəhərlərdən, siyasi partiyalardan,
əqəliyyətdə [azlıqda] olan millətlərdən
mütəsavi [bǝrabǝrhüquqlu] nümayən-
dələr gələrək müstəqil Azərbaycan
Hökumətinin əsasını qoyurlar. Bu əsas
sağlam olarsa, Azərbaycanın istiqbalı
və tərəqqisi təmin edilmişdir demək-
dir. Zira bir ölkənin tərəqqisi üçün
xidmət edən amillǝr – təbii sərvət,
ziraət, ticarət və sairə, Azərbaycanda,
bərəkət versin ki, bir çox sair məm-
ləkətlərə nisbətən pək əla dərəcədə-
dir. Məsələ yalnız qurulacaq əsasların
sağlam, milli və yaşamağa müstəid
[yaşamaq qabiliyyǝtinǝ malik] olması
məsələsidir ki, bu da ümum millətin,
əhalinin nümayəndələri isbati-vücud
[iştirak] etdikləri üçün təmin ediləcək-
dir, demək olar. İnşallah, ən yaxın
atidə [gələcəkdə] atəşpərəstlər məbədi
Azərbaycanı nurpərəstlər qütbü, mə-
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dəniyyət ocağı görməklə, hər bir
azərbaycanlı bəxtiyar olacaqdır. 

Yaşa, istəkli cümhur vətənimiz;
yaşa, ey Şərq tarixinin Prometeyi! Sən
xalqa mənfəət verəcək alovlu nuru
göydən alaraq yerə saç, insanlara tap-
şır! İstər bunun üçün səni edam et-
sinlər!

Əli Yusif

SALAM SİZƏ

Salam sizə, ey Azərbaycan Parla-
mentosu məbusları! Hələlik sizləri
salamla qarşılayır, nasıl təbrik edəcə-
yimizi sonraya buraxırız. Keçirməkdə
olduğumuz bu təhlükəli, böhranlı və
məsuliyyətli bir zamanda iş başına
çağırıldınız, millətin müqəddəratını
əllərinizə aldınız, ağır vəzifələr dəröh-
də etdiniz [öhdǝnizǝ götürdünüz]. Siz,
siz, ey Azərbaycan məbusları, istiqlalı-
mızın bünövrəsi hesabındasınız. Necə
ki, bir imarətin bünövrəsi qonulan
daşların üstünə yığım-yığım daşlar
töküldükdən sonra ancaq o imarət
ucala bilir, öylə də sizin üstünüzə bir
çox ağırlıqlar, daşlar və daha bilməm
nələr-nələr töküləcəkdir. Siz özünüz
görünməsəniz də, ucaldacaq olduğu-
nuz amali-istiqlal sizi göstərəcək, alə-
mə bildirəcəkdir. “Bünövrə daşları”
kimi “ziri-zəmində” [torpağın altında]
qalmaq fikri ilə işə başlanılmazsa,
bütün imarət də ucalmaz. Amal [və]
arzulara da nail olunmaz. 

Millətimizin varlığını, istiqlalını tə-
min üçün möhtərəm məbuslarımız
varlıqlarından keçməyəcəklərinə əli-
mizdə heç bir dəlilimiz yoxdur. Zatən
varlıq gizli qalammaz. Bir zaman gələr
ki, özünü göstərər. Möhtərəm nüma-
yəndələrimizi də cənabi-haqqın töv-
fiqi [kömǝyi] ilə işlərindən, fədakar-
lıqlarından görəcək, tanıyacağız və
ancaq o zaman adlarını altun hərflərlə
gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti tari-
xinin ilk səhifələrinə yazacağız. 

Hüseyn Mirzəcamalov

MƏCLİSİ-MƏBUSAN GÜŞADINI
TƏBRİK EDİRƏM!

Bu gün müstəqil vətənimizin hürr
Məclisi-Məbusanı güşad edilir [açılır].
Bu günün biz azəri türkləri tarixində
xüsusi bir səhifədə, xüsusi bir yer
tutacağı vazehdir [bəllidir]. 

Yüz sənədən ziyadə istiqlaliyyəti
yerə gömmüş [basdırmış] bir millət,
hüquqi-milliyyəsi namına əza [əziyyət]
və rəzalətə düçar olmuş bir kütlə, bu
gün azad nəfəs almağa başlayır. Yüz
sənədən ziyadə mədəniyyəti təqib
edilən, varlığı tapdalanan, abadlığı
xarabazarlığa mübəddəl edilən [çevri-
lən] azəri türkləri, öz “tanrısı” inayəti
[lütfü, ehsanı] ilə yenidən hürriyyət
zəmisinə çıxıb, mədəniyyət toxumu
saçmağa dəvət edilir. Yüz sənədən
ziyadə milliyyəti qaralanan, amalı ürə-
yi məhbəsində qalan millətimizə özü-
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nü göstərməyə müsaidə verilir.
Millətimiz özünü göstərəcəkdir! 
Millətimiz dünyanı işğal etməyə-

cək, başqalarını yıxmağa çalışmaya-
caq, qonşularına həsəd bəsləməyə-
cək; millətimiz mədəniyyətə, tərəqqi-
yə, sülhə, müsalimətə [ǝmin-amanlığa],
başqalarının da azad yaşamasına ba-
cardığı qədər müavinətdə bulunacaq
[kömǝk edǝcǝk]. 

İştə böylə bir millət istiqlaliyyətə
layiq və böylə bir millət bütün dünya
üçün timsal deyilmidir, əcəba? 

Bunu, bu şüarları biz kürreyi-ərzin
bütün gizli bucaqlarına belə bildir-
məliyiz. Mədəniyyət hamisi Avropa-
dan başlamış, tüfəng şaqqırtıları, top
gumburtuları, bomba partlayışından
da qüvvəli qan nəhrləri arasından
millətlərə istiqlaliyyət şüarı doğuran
Amerikayadək, Asiya və Afrikayadək
işbu şüarlarımızı ərməğan aparmalıyız. 

İştə, Parlamanımız bunu yapacaq,
Parlamanımız istiqlaliyyətimizi təsdiq
etdirəcək, Parlamanımız bütün var-
lığımızı, biz azəri türklərinin fəqət
[yalnızca] sülh və müsalimət tərəfdarı
olduğumuzu sübutla müstəqil həyata
yararlı olduğumuzu, qara fikirli tim-
sahlara, millətlər əzası ilə xoşlanan
kabuslara göstərəcək, göstǝrǝcǝk də,
lal olmağa məcbur edəcəkdir! 

Parlamanımızın vəzifəsi ağırsa da,
kirdarı[nın] [gücünün; imkanlarının] ge-
nişliyinə itminanımız [inamımız] tamdır.
Tanrı müvəffəq buyursun!

Tələbə: Ayn. Əbdül

* * *
Bu gün Azərbaycan Məclisi-Məbu-

sanı açılması münasibətilə məbuslar
ilə Azərbaycan qardaşlarımı təbrik
edirəm və bu münasibətlə hədiyyeyi-
acizanə olaraq Azərbaycan-türk ye-
timləri nəfinə [yararına] olmaq üzrə
darüleytama [yetimxanaya] 1000 (min)
manat ianə verir və istiqlalımızın pay-
dar olmasını Xəllaqi-təaladan [uca
Yaradandan] istirham edirəm.

Qulaməli Əliəsgərzadə  

İdarədən: Məzkur [deyilǝn] məbləğ
idarəmizə təhvil verilmişdir.

TƏBRİK

* Hacıbəyov Qardaşları Müdiriyyə-
ti və onun təhti-idarəsində [idarǝsi
altında] olan artistlər dəstəsi, cavan
Parlamanımızın güşadını [açılışını] ən-
səmimülqəlb [ürǝkdǝn] təhniyət [mü-
barəkbadlıq] və təbriklə, vətən və mil-
lətimizin azad[lığı] və istiqlalı uğrunda
var qüvvəsi ilə çalışmaqla milli ədə-
biyyat, milli mədəniyyət və sənayeyi-
nəfisəmizin [incəsənətimizin] azad və
sərbəst tərəqqi və inkişafına bir vəsilə
olacağına qəvi [qüvvǝtli] imanla etiqad
edir. 

* “Azərbaycan” qəzetəsinin zəh-
mətkeş türk mürəttibləri bu gün cavan
məmləkətimizin xalq nümayəndəliyi
olan Məclisi-Məbusanımızın güşadını
ürəkdən təbrik və təhniyətlə istiqlali-
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milliyyəmizin təmini və füqərayi-
kasibənin [zǝhmǝtkeşlǝrin] rifah və
sǝadəti uğrunda çalışacağına inanır. 

Yaşasın qəzetə xalq nümayəndə-
liyi! 

* Şuşa ali məkatib [mǝktǝblǝr] tələ-
bələri cəmiyyəti Azərbaycan Məclisi-
Məbusanının güşadını ǝn-səmimülqəlb
təhniyətlə istiqlal və hürriyyət uğrun-
dakı bütün fəaliyyətində müvəffəqiy-
yətlər dilər.

Sədr və katib 

Azərbaycan Məclisi-Məbusanı
güşadı münasibətilə rəis

Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə
namına aşağıdakı teleqraflar

alınmışdır: 

Gəncə: Bu gün, parlaq tarixi bir
gündə Azərbaycan Parlamanı güşad
edilir. Mən və bütün Gəncə quber-
niyası əhalisi bilafərqi-dinü millət [din
vǝ millǝt fǝrqi olmadan], səmimi-qəlblə
sizi və hamı Parlaman əzasını [üzvlərini]
çoxdan bəklədiyimiz Parlaman güşadı
münasibətilə təbriklə, Allahu-zülcəlal
[cǝlal sahibi, ǝn uca, ǝn ǝzǝmǝtli Allah]
həzrətlərinin inayətilə fəaliyyətinizə
müvəffəqiyyət diləyiriz. 

Qubernator: Vəkilov 

Gəncə: Gəncə Bələdiyyəsi, bütün
əhali təbəqələri ilə bilafərqi-dinü
millət [din vǝ millǝt fǝrqi olmadan],
mənim vasitəmlə Azərbaycan Cümhu-
riyyətinin birinci Parlamanını səmimi-

qəlblə təbrik etməklə işbu ağır gündə
və gələcəkdə Azərbaycanda yaşayan
millətlər üçün mədəniyyət yolunda
fəaliyyətində müvəfəqqiyyət diləyir. 

Gəncə Bələdiyyə rəisi: 
Əliəsgər Xasməmmədov

Tiflis: İşbu tarixi və təntənəli Parla-
man güşadı gününü Azərbaycanın
Tiflisdəki mürəxxəsliyi [nümayǝndǝliyi]
səmimi-qəlblə təbrik edərək inanır ki,
vətənə olan doğru hiss və məhəbbətlə
vətəni mədəniyyət, tərəqqi və parlaq
istiqbala tərəf aparacaqdır. 

Faris bəy Vəkilov  

Kürdəmirdən: Gənc dövlətimizin
istiqlaliyyətini mühafizə etmək arzu-
sunda olan Şamaxı uyezdinin zəhmət-
keş kəndliləri, əvvəlinci Azərbaycan
Məclisi-Məbusanının güşadını təbrik
edir və Məclisi-Məbusan ilə Azərbay-
can dövlətinin, Azərbaycan demokra-
tiyasının ehtiyaclarına əməl edəcəyinə
ümid bəsləməkdədir. 

Camaat vəkilləri

Şəki: Yeni dünyaya gəlmiş Azərbay-
can Cümhuriyyətinin Parlaman güşadı
kimi tarixi bu addımını təbrik edirəm.
İşbu addım sevgili vətənimiz və əzim
[böyük] islam millətinin istiqbalı rəh-
nidir. Qoy, müəzzəm Avropanın fulad
[polad] qələmi istiqlalımızı təsdiq et-
sin! 

Bələdiyyə rəisi Yeluseyski

Şəki: Azərbaycan Parlamanının ta-
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rixi güşadı gününü Şəki əhalisi təbrik
etməklə, gələcəkdə xalq hüququ
yolundakı fəaliyyətində müvəffəqiy-
yət diləyir. Şəki əhalisi sevgili Azər-
baycanın istiqlaliyyəti və hüququ yo-
lunda heç bir müavinətdən [yardım-
dan] çəkinməyəcəkdir. 

Qəza qaimməqamı Rəfibəyov 

Qazax: Qazax Mütəəllimlərə Müa-
vinət [tələbələrə kömək] Cəmiyyəti,
Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamanı-
nın güşadını təbriklə, inanır ki, işbu
tarixi gün hamı cavan Cümhuriyyətlə
Parlaman əzasını [üzvlǝrini] bir yerə
cəm edərək millət və Azərbaycanın
istiqlaliyyətini müdafiə təriqinə [yolu-
na] sövq edəcəkdir. Allahu-təala mü-
vəffəq buyursun. 

Sədr: Şıxlinski 

Qazax: Qazax qəzasının müsəlman
əhalisi Parlaman güşadını təbrik edir.
İmperializm yədindən [əlindən] qurtar-
mış Azərbaycanın üfüqündə yeni həyat
günəşi doğur. İşbu günəş, gələcək Sülh
Konfransının istiqlalımızı təsdiq edəcə-
yini göstərir. Əhali muxtar xalq mü-
rəvvici-əfkarını [xalqın fikirlǝrini yayan
seçilmiş qurumu] təbriklə müsmir [sə-
mərəli] fəaliyyət diləyir. Əhali Parlama-
nın fəaliyyətində heç bir müavinətdən
[kömǝkdǝn] çəkinməyəcəkdir. 

Müvəkkil: Firidun Köçərli

Ağdam: Qarabert əhalisi yeni doğ-
muş Azərbaycan Parlamanını səmimi-
qəlblə təbrik etməklə öz müntǝxǝbinǝ

[seçilmişlǝrinǝ] itminan [etimad] izhar
edir; gələcək fəaliyyətdə Parlamana
müvəfəqiyyət diləyir.

Müvəkkil İbrahimov 

Ucar: Göyçay qəzasının kənd ca-
maatları müvəkkillərinin ümumi iclası
Azərbaycan Cümhuriyyətinin demo-
krasi Parlamanına öz “salam”ını gön-
dərməklə, gələcək ağır fəaliyyətində
müvəffəq olmasını istirham edərək
inanır ki, bütün dünyaya özünün
istiqlaliyyətə layiq və müqəddəratını
təminə müqtədir olduğunu göstərə-
cək və müdafiə edəcəkdir. 

Ümumi iclas

Quba: Söhüb camaatının müvəkkili
Azərbaycan Parlamanı güşadını təb-
riklə inanır ki, Parlaman türk millətinin
tərəqqisi və qonşularla sülhlə yaşa-
ması yolunda heç [bir] iqdamatdan
çəkinməyəcəkdir. 

Söhüb camaatının müvəkkili:
Soltanmahmud Hacı Əbdürrəhim

oğlu, Şamil Qurban oğlu

Quba: Qəza idarəsi məmurini [mə-
murları] Parlaman güşadı ilə ziyadəsin-
cə məmnun olmaqla öz səmimi təb-
riklərini izhar və Parlaman əzasına
[üzvlǝrinǝ] fəaliyyətlərində qüvvə və
kirdar [güc, imkan] genişliyini istirham
edirlər. 

Quba qəza idarəsi məmurini
müvəkkili, Quba qǝza

qaimməqamının baş müavini:
Ağakişibəyov
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Quba: Azərbaycan Parlamanı açıl-
ması münasibətilə biz Xuqbalın  kənd-
liləri fəlakətə düçar olmuş kəndlilərin
hüququnu mühafizə edəcək təzə
məclisimizi təbrik edirik. 

Xuqbalı camaat vəkilləri: 
Hacı Puram  və Hüseyn Xası oğlu

Quba: Azərbaycan Parlamanı açıl-
ması münasibətilə biz Palıq  kəndliləri
fəlakətə məruz olmuş kəndlilərin
hüququnu mühafizə edəcək təzə
məclisi təbrik edirik. 

Palıq camaat vəkili: 
Məhəmməd Oruc oğlu

Quba: Xızı kəndliləri namından
[adından] çoxdan bəri arzusunda oldu-
ğumuz Azərbaycan Parlamanının açıl-
masını ürəkdən təbrik edib öz vətən-
daşlıq haqqımıza nail olmağımıza
əmin oluruq. 

Xızı kəndi camaatı vəkilləri:
Ruhulla Hacı Vəlibəy oğlu və 
İbrahim bəy Rəcəb bəy oğlu

Quba: Həmsar kənd camaatı və-
killəri, Azərbaycan Parlamanının açıl-
masını təbriklə, Azərbaycan Parlama-
nının türk millətinin dirilməsi və Qaf-
qaziya millətləri ilə mehriban qonşu-
luq münasibatı [münasibətləri] vücuda
gətirməsindən ötrü heç bir müxalifət
qarşısında dayanmayacağına ümidvar
olur. 

Həmsar kənd camaatı vəkilləri:
Hacı Əlirza İmamqulu oğlu və 

Ağası Hacı Osman oğlu

Quba: Suqub  kənd camaatı vəkil-
ləri Azərbaycan Parlamanının açılma-
sını təbrik edib, türk millətinin diril-
məsi və Qafqaziya millətləri ilə meh-
riban qonşuluq münasıbatı vücuda
gətirməsindən ötrü Azərbaycan Parla-
manının heç bir mümaniət [maneǝ]
qarşısında dayanmayacağına ümidvar
olurlar.  

Suqub kənd camaatı vəkilləri:
Soltanmahmud Hacı Əbdürrəhim

oğlu və Şamil Qurban oğlu

Quba: Duybir kənd camaatı vəkil-
ləri camaat namından birinci Azərbay-
can Parlamanını təbrik edirlər.

Camaat vəkilləri: Həmzə Abduh
oğlu və Hacı Hacıbəy Dostu oğlu 

Quba: Azərbaycan Parlamanının
açılmasını təbrik edib cavan Azərbay-
can Cümhuriyyətinin möhkəmləşib və
nəşvünüma [inkişaf] etməsi yolunda
var qüvvəsi ilə çalışmağı Parlaman
nümayəndəliyindən gözləyirik. 

Zǝvin kənd vəkili: Həsən Bədəl oğlu 

Quba: Azərbaycan Parlamanının
açılması şad xəbərini eşidib səmimi
qəlbdən təbrik edirik. 

Baxşılı kənd camaatı vəkili:
Əbülfəz Səfər oğlu

Quba: Mucuq kənd camaatı vəkil-
ləri Azərbaycan Parlamanının açılma-
sını təbrik edirlər. 

Mucuq kənd camaatı vəkilləri: Hacı    
Murad İsa oğlu və Şükur Musa oğlu
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* Keçirdiyimiz hadisələr münasibə-
tilə fəlakətə düçar olan Alpan kənd
camaatı tezliklə qanun və asayiş bərpa
ediləcəyi ümidi ilə Azərbaycanın birin-
ci Parlamanını təbrik etməklə şaddır. 

Camaat vəkilləri: Bəybala bəy
Qayıbov və Qədir Qurban oğlu 

* Azərbaycan Parlamanının açılma-
sı münasibətilə biz Bostançı camaatı
kəndliləri fəlakətə düçar olan kəndli-
lərin hüququnu müdafiə edəcək Par-
lamanımızı təbrik ediriz. 

Bostançı camaatı vəkili: 
Zal bəy Ədilbəyov

* Azərbaycan Parlamanının açılma-
sı münasibətilə İqriq kəndliləri fəla-
kətə düçar olan kəndlilərin hüququnu
müdafiə edəcək Parlamanı təbrik edir.

İqriq kənd camaatı vəkilləri: 
Ömər Məsum oğlu və 

Novruz bəy Hacı bəy oğlu

* Talabı camaatının vəkilləri Azər-
baycan Parlamanının açılmasını təbrik
edib ümidvar olur ki, Azərbaycan Par-
lamanı türk millətinin dirilməsinə və
Qafqaziya millətləri ilə mehriban qon-
şuluq münasibatının vücuda gətiril-
məsinə çalışmaqla, heç bir mümaniət
qarşısında dayanmayacaqdır. 

Talabı camaat vəkilləri: Əli
Nəriman Hacı Allahverdi oğlu, Əbdül

Qəhrəman oğlu və Ağa Əkbər oğlu 

* Azərbaycan Parlamanının açılma-
sını təbrik edib, kəndlilərin tapdalan-

mış hüquqlarını müdafiə edəcək Par-
laman üzvlərinə salam göndəririk. 

Pirəbədil kənd camaatı vəkilləri:
Q. bəy Oruc oğlu və 

Müzəffər Musabəyov 

Quba: Rük cəmiyyəti vəkilləri Azər-
baycan Məclisi-Məbusanının güşadını
təbrik edirlər. Bununla bərabər türk
millətinin çoxalmasına və Qafqaziyada
yaşayan qonşu millətlərlə əlaqəmizin
bərpa edilməsi üçün Məclisi-Məbu-
sanımızın heç bir maneə qarşısında
durmayacağına inanırlar. 

Rük cəmiyyəti vəkilləri: 
Salman Arzuman oğlu və

Məhəmmədrza İsa oğlu

* Mirzəcan kənd camaatı vəkilləri
Azərbaycan Məclisi-Məbusanının gü-
şadını təbrik edirlər. 

Mirzəcan kənd camaatı vəkilləri:
Hacı Zülfüqar Molla Şeyx

Məhəmməd oğlu və 
Molla Nurəli Hüseyn oğlu

* Sayad kənd camaatı vəkilləri
Azərbaycan Məclisi-Məbusanının gü-
şadını təbrik edirlər.

Sayad kənd camaatı vəkilləri:
Həmid Hacı Qurban oğlu və

Məhəmməd Sadiq oğlu

* Ləgǝr kənd camaatı vəkilləri
Azərbaycan Məclisi-Məbusanının gü-
şadını təbrik edirlər. 

Ləgǝr kənd camaatı vəkilləri:
Feyzulla Əmirbəyov və S. Səfərov
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* Xuc kənd camaatı vəkilləri Azər-
baycan Parlamanının açılmasını təbrik
edirlər.

Xuc kənd camaatı vəkilləri: 
A. Hacı Mustafa oğlu və 

Heydər Əhməd oğlu

* Bizi vəkil edən Sǝdan camaatı
tərəfindən Azərbaycanın birinci Parla-
manını ürəkdən təbrik edirik.

Sǝdan camaat vəkilləri: Behbud
Əhməd oğlu və Səttar Eldar oğlu

* Camaatın vǝkalǝti ilə birinci Azər-
baycan Parlamanını təbrik edib, Parla-
manda olan möhtərəm əzalara [üzv-
lǝrǝ] salam göndəririk. 

Yugin Əzir kənd camaat vəkilləri:
Çərkəs Şahbaz oğlu və 

Süleyman Mustafa oğlu 

* Azərbaycanın birinci Parlamanı-
nın açılmasını ürəkdən təbrik edirik. 

Sərkərli  kənd camaat vəkili:
Abbas Zal oğlu

* Quba həbsxana məmurları Azər-
baycan Parlamanının açılmasını təbrik
edib Azərbaycanın daimi surətdə
davamını arzu edirlər.

Həbsxana müdiri: Şəfibəyov

Quba: Bugünkü gündə hüquqi-
milliyyə vǝ miriyyǝmizǝ [milli hüquqla-
rımıza vǝ hökumǝt hüququmuza, suve-
renliyimizǝ] malik olacağımıza bir va-
sitə olan və çoxdan bəri həsrətlə
gözlədiyimiz Azərbaycan Parlamanının

açılmasını Piral kənd camaatı tərə-
findən səmimi-qəlblə təbrik ediriz. 

Piral kənd cǝmiyyǝti tərəfindən:
Səfər bəy Əli oğlu və 

Zeynal Özbək oğlu

Quba: Bu gün kəndliləri hərcü-
mərc və nizamsızlıqlardan mühafizə
edəcək olan Məclisi-Məbusan açılır.
Böylə bir tarixi günlə məsrur [şad]
olaraq hörmətli əzalarına [üzvlǝrinǝ]
salam göndəririz.

Həbib kənd cǝmiyyǝti vəkilləri:
Qalabəy Ağabala oğlu və 

Sǝdulla Məhəmmədkərim oğlu

Quba: Bugünkü gündə milli hüqu-
qi-milliyyə və miriyyəmizi [milli hüquq-
larımıza vǝ hökumǝt hüququmuza, suve-
renliyimizǝ] tǝmin edǝcǝk bir vasitə
olan və çoxdan bəri həsrətlə gözlədi-
yimiz Azərbaycan Məclisi-Məbusanı-
nın açılmasını səmimi-qəlbdən Böyük
Zixur kənd camaatı namından təbrik
ediriz.

Böyük Zixur kəndi vəkilləri:
Qəhrəman Yüzbəy oğlu və 

Qaraxan Qədeş oğlu

Quba: Hacıxur kəndi camaatı na-
mından [adından] çoxdan bəri gözlə-
diyimiz Məclisi-Məbusanın açılmasını
səmimi-qəlbdən təbrik edir və bu-
nunla milli hüquqa vasil olacağımıza
inanırız. 

Hacıxur camaat vəkilləri:
Məhəmmədağa Azay oğlu və 

Yusif İsmayıl oğlu
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Quba: Açıldığı günündən vətən-
daşlıq hüququna erəcəyimizə etimad
bəslədiyimiz Məclisi-Məbusan güşa-
dını Həsənqala kənd cəmiyyəti na-
mından səmimi-qəlblə təbrik ediriz. 

Həsənqala kənd cəmiyyəti vəkilləri: 
Eyvaz bəy Musa bəy oğlu və

Gülməhəmməd Samay bəy oğlu

Quba: Hərcü-mərc və nizamsızlıq-
dan kəndliləri mühafizə edəcək Azər-
baycan Məclisi-Məbusanı güşad edilir.
Bugünkü günlə məsrur [şad] olaraq
hörmətli əzalarına salam göndəririz. 

Güz kənd camaat vəkilləri: 
Rəşid Mustafa oğlu və 

Fərman Seyidəli oğlu  

Quba: Hərcü-mərc və nizamsızlıq-
dan kəndliləri himayə və mühafizə
edəcək Azərbaycan Məclisi-Məbusanı
güşad edilir. Bugünkü günlə məsrur
olaraq hörmətli və möhtərəm əzala-
rına salam göndəririz. 

Evli  kənd camaat vəkilləri: 
Yusif Qoca oğlu və 

Rza Məhəmmədəli oğlu

Quba: Yasab kənd cǝmiyyǝti vəkil-
ləri Azərbaycan Parlamanını təbrik
edirlər. 

Yasab kənd camaatı vəkilləri: 
Hacı Hidayət Ağaəli oğlu və 

Cahangir Mürsəl oğlu

Quba: Bu gün kəndliləri hərc-
mərclikdən mühafizə edəcək Parla-
man açılır. Bu tarixi günə şad olub

Parlamanın möhtərəm əzalarına sa-
lam göndəririk. 

Avaran kənd camaatı vəkilləri:
Molla Kamal Məhəmməd oğlu 

və Yunis bəy Səfər oğlu

Quba: Çoxdan bəri gözlədiyimiz
arzu bu gün vücuda gəldi. Cavan
Azərbaycan Parlamanının açılmasını
təbrik edib özümüzü xoşbəxt hesab
etməklə bərabər, ümidvar oluruq ki,
bizim sevgili Parlamanımız məqsədə
çatmağımız üçün bizim qanuni hüqu-
qumuzun müdafiəsi yolunda heç bir
mümaniət [maneǝ] qarşısında dayan-
mayacaqdır. 

Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azər-
baycan Parlamanı! 

Tuğədən  kənd camaatı vəkilləri:
Müslüm Hənifəyev,  Nuhbala 

Filidanov,  Mustafa Xələf oğlu  
və Atabala Qədir oğlu

Quba: Üçgün kənd camaatı vəkil-
ləri Azərbaycan Parlamanının açılma-
sını təbrik edirlər. 

Kənd camaatı vəkilləri: 
Baqi Bağırov və A. Səfixan oğlu

Quba: Qusar meşə məmurları və-
tənin tərəqqisi, hürriyyəti və istiqla-
liyyəti rəhni olan Azərbaycan Parla-
manını təbrik edirlər. 

Vəkillər: Yesinov və Orucov

Quba: Zizik kənd camaatı vəkilləri
Azərbaycan Parlamanının açılmasını
təbrik edirlər. 
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Zizik kənd camaatı vəkilləri: 
Muxtar Vəli oğlu və 

A. Abbasəli oğlu

* Quba uyezdinin nahaq yerə mü-
təzərrir olan [zərər çəkən] kəndliləri
Azərbaycan Parlamanının açıldığı gü-
nü bayram edib, Parlaman üzvlərinə
səmimanə salam yetirirlər. Bu müəssi-
sənin açılması ilə öz hüquqlarının öz-
lərinə qaytarılacağına ümidvar olurlar. 

Xudat camaat vəkilləri: 
Heybət Mahmud oğlu və

Şəmsəddin Yusif oğlu

Quba: Azərbaycan Parlamanının
açılmasını təbrik edib, kəndlilərin tap-
dalanmış hüquqlarını müdafiə edəcək
Parlaman üzvlərinə salam göndəririk. 

Köhnə Xudat camaat vəkilləri:
Mahmud əfəndi Hacı Abdulla əfəndi

oğlu və Qənbər bəy Xeyir bəy oğlu

Quba: Azərbaycan Parlamanının
açılmasını təbrik etməyə vəkil olub,
kəndlilərin tapdalanmış hüquqlarını
müdafiə edəcək Parlaman üzvlərinə
salam göndəririk. 

Xuran camaat vəkilləri:
Məhəmməd İlğı bəy oğlu 

və Nurulla Oruc oğlu

Quba: Bu gün Azərbaycan kəndli-
ləri Parlamanın açılması ilə öz haqla-
rına nail olurlar. Azərbaycan Parlama-
nının açılmasını ürəkdən təbrik edirik. 

Çarıx  camaat vəkilləri: 
Məşədi Kərim Xıdır oğlu  və

Kərbəlayi Cəfər Manaf oğlu 

* Azərbaycanın birinci Parlamanını
təbrik edib müsəlmanların xeyrini
mühafizə edəcəyinə ümidvar oluruq. 

Siyəzən kənd camaatı vəkilləri: 
Xəlil Fərzəli oğlu və 

Daşdəmir Dəmir oğlu

* Azərbaycan Parlamanının açılma-
sını eşidib birinci Parlamanımızı ürək-
dən təbrik edirik. Yaşasın Azərbaycan! 

Fındığan camaat vəkilləri: Fətulla
Nəsrulla oğlu və Mirbəy Zair oğlu

* Azərbaycanın birinci Parlamanını
ürəkdən təbrik etməklə kəndimizi
bəxtiyar ədd [hesab] edib, Allahın
inayəti [kömǝyi] ilə məmləkətdə sülh
və səlah [ǝmin-amanlıq] bərpa edilə-
cəyinə ümidvar oluruq.

Əlixanlı  kənd camaat vəkilləri:
Hüseynağa Hüseyn oğlu  

və Tacəddin Xeyri oğlu

* Gil camaatı vətəndaşları Azər-
baycan Parlamanını ürəkdən təbrik
edirlər. 

Gil camaat vəkilləri: 
Zəki Babaxan oğlu və

Soltanǝhməd Ramazan oğlu 

* Qafqaz Mütəǝllimlərinin [Tǝlǝ-
bǝlǝrinin] Mərkəzi Komitəsi; Bakı və
Dairəsi İslam Mütəəllimlərinin İttifaqı
səmimi-qəlblə gənc Azərbaycan Cüm-
huriyyəti Parlamanı güşadını təbriklə,
əsrlərdən bəri bəslədiyi amalına eriş-
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məsinə müvəffəqiyyət diləyiriz. Biz
mütəəllimlər var gənc qüvvələrimizi
vətənimizin tərəqqi və hürriyyəti
məbədi ədd [hesab] etdiyimiz Parla-
manımıza təqdim ediriz. 

Bakı İttifaqi-Mütəəlimin 
[Tǝlǝbǝlǝr İttifaqı] sədri: 

Teymur Aslanov 
Mərkəzi komitəsi tərəfindən:

Cəfər Cabbarzadə

Əmirhacıyandan: Əmirhacıyan kənd
camaatı Azərbaycanın birinci Parla-
manını təbrik edib, türk millətinin
daimi surətdə nəşvünüma tapmasına
[tǝrǝqqi etmǝsinǝ] və Qafqaz millətləri
ilə mehriban qonşuluq münasibatı
bərpa ediləcəyinə ümidvar olur. Ya-
şasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan
Parlamanı! 

Əmirhacıyan kənd camaatı
vəkilləri: Ağa Bünyadov,

Məhəmmədhüseyn Dadaşov, 
Malik Rəhimov

Qeyri-müsəlman vətəndaşların
təbrikləri

Gəncə: Azərbaycan Parlamanının
açılmasını təbriklə, cavan Cümhuriy-
yətin ümum vətəndaşlarının hürriy-
yətini təmin edəcək dövlət əsasları
quruluşu işlərində böyük müvəffə-
qiyyətlər diləriz. 

Gəncə quberniyası 
almanlarının təşkilatı

Quba: Parlaman güşadını səmimi-
qəlbdən təbrik və təhniyətlə təvəqqe
edəriz bizim təşəkkürümüzü bir ovuc
erməniləri milli ədavətdən mühafizə
və müdafiə etmiş olan Azərbaycan
Hökumətinə yetirəsiniz. 

Kilvar kənd cəmiyyəti
nümayəndələri: 

Cavad Apresov, Avanes 
Buklev, Krikor Qazaryans

Quba: Qusar qəsəbəsinin rus əha-
lisi, Azərbaycan Cümhuriyyətinin yeni
müəssisəsini təbriklə əmin olur ki,
ümum Cümhuriyyət vətəndaşlarının
sərvət mənbəyi olan həyat və zəhmət
Cümhuriyyət eşqinə asayiş və mən-
fəətlə nəbəan edəcəkdir və xalq mə-
dəniyyəti mənbəyi Parlaman, cavan
Azərbaycan Cümhuriyyətini lazım gə-
lən dərəcəyə yüksəldərək onu böyük
Avropa cümhuriyyətləri sırasına qo-
yacaqdır. 

Rus əhalisi vəkilləri: 
Dombrovski, Çikovani, 

Kolevalov, Solovyov

Quba: Azərbaycan Cümhuriyyəti
üfüqündə tülu etmiş [doğmuş] olan
günəşin həyatbəxş hərarəti ilə isinmiş
və məsrur [şad] olmuş olan biz Quba
yəhudiləri, Parlaman güşadı bayramını
təbrik və təhniyət edəriz. Ümidvar
oluruz ki, camaatın etimadına məzhər
[nail] olan xalq nümayəndələri nur və
ədalətə doğru getdikləri yollarında
təsadüf oluna biləcək ümum mane-
ələri dəf edəcəklər və bu nur, yəhudi
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camaatını da işıqlandıracaqdır. 
Quba yəhudi cəmiyyəti vəkilləri 

Şəki: Erməni Milli Komitəsi Azər-
baycan Parlamanının güşadını təbrik
və təhniyətlə ümidvar olur ki, xalq
nümayəndəliyi dəvəti ilə iki qonşu
millətin ittifaq və müvafiqət [həm-
rəylik] ilə yaşaması ideyası feilən hasil
olacaqdır. Komitə inanır ki, Azərbay-
can millətlərinin səadəti ermənilərlə
müsəlmanların doğma qardaş kimi
mehriban yaşamalarındadır. Bir-biri-
mizə qarşı ədavət və nizanın [ixtilafın]
aşkarən mənasız olduğunu anlayaraq
artıq əl-ələ verib millətlərin kəndi
müqəddəratının kəndi əllərinə veril-
məsi əsası üzərinə cavan Azərbay-
canın dövlət imarətini təmir etmə-
lidirlər. 

Şəki Erməni Milli Komitəsi 
sədri: Tumanyans

AZƏRBAYCAN PARLAMANI
ƏTRAFINDA

Rus əhalisinin Parlamanda iştirakı
Bakıdakı Slav-Rus Cəmiyyəti, Azər-

baycan Şurayi-Milli rəisi namına bir
məktub göndərib, Azərbaycan Parla-
manına daxil olmağı qərara aldığını xə-
bər vermişdir. Azərbaycan Şurayi-Mil-
lisi kanuni-əvvəlin [dekabrın] 5-ində va-
qe olan iclasında Azərbaycan Parlama-
nında rus əhalisinə verilən 10 yerdən
5-inin Slav-Rus Cəmiyyəti nümayən-
dələrinə verilməsini qərara almışdır. 

AZƏRBAYCAN VƏTƏNDAŞLARINA,
ZƏHMƏTKEŞ KÖYLÜLƏRƏ

Mübarizədə hüququnu alarsan! 
Vətəndaşlar, dekabrın 7-də Azər-

baycanın paytaxtı Bakı şəhərində
Azərbaycanın Parlamanı açılacaq. 

Neçə il davam edib də axirüləmr
[nəticədə] “Hamı millətlərə istiqlaliy-
yət” şüarı ilə xitampəzir olan [sona
çatan] aləmşümul [bütün dünyanı ǝhatǝ
edǝn] Avropa müharibəsindən aldığı-
mız təxribat və xəsarət mühitində,
vətənimiz Azərbaycanda əbədi və
əsasi qanun və tənzimat [tǝnzimlǝ-
mǝlǝr] yapacağımız bu gün, bizim üçün
daha da qiymətdar, daha da əziz bir
gündür. 

Kəndli qardaşlar, firqəmizin ən bi-
rinci şüarlarından ədd [hesab] olunan
millətlər istiqlaliyyətinin bu gün Avro-
pada və Rusiyada geniş surətdə yürü-
düldüyünə biz fəxr etməliyiz. Keç-
mişdə – dövri-istibdadda təzyiqat
altında əzilən millətlər indi kəndi
hüquqlarını tələb edib, müstəqil, hürr
yaşamağa səy edirlər. Bu millətlər
cərgəsində azərbaycanlılar da Rusiya
inqilabi-kəbirinin [böyük inqilabının]
səmərələrindən istifadə edib, öz istiq-
laliyyətlərini ümuma elan etdilər. 

Kəndli qardaşlar! Siz kəndi həyati-
məişətinizi,  “torpaq və ixtiyar”ınızı
müdafiəyə qalxışmalısınız. Bu da yaşa-
dığınız Azərbaycan məmləkətinin
müstəqil bir şəkli-idarə alması ilə
olacaqdır. Azərbaycan kəndliləri hamı-
dan artıq əsarətdə və təzyiqatda

126



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

127

III cild 

yaşadıqları üçün kəndi Azərbaycanı
üçün istiqlaliyyət tələb etməyə haqqı
vardır. Bu gün hər məmləkətin öz
dairəsində ancaq müstəqil bir surətdə
müəyyən bir qanun qoyulub, hüquqa
dəxi təcavüz edilməyəcəyinə Azərbay-
can kəndliləri daha inanmışlardır. 

Hal-hazırda Rusiyanın hər bir
küncündə, hətta hər bir şəhərində
böylə bəzi firqələr və yaxud şəxslər
baş qaldırıb hökumət təşkil edir və
Rusiyanı təcdid [bǝrpa] etmək arzu-
sunda bulunur. Bu hökumətlərdən
əsla xalqın xəbəri yoxdur. Azərbaycan
kəndliləri bu hökumətlərə inanıb, heç
özlərini ixtilal [hərc-mərclik] ağuşuna
atmaq istəməyəcəklər. Azərbaycan
kəndliləri özlərinə istiqlaliyyət tələb
etdikdə, arxadaşları Rusiya kəndlisi və
xalqından heç də üz çevirməyirlər.
Biləks [ǝksinǝ], Rusiyada yaşayan
kəndlilərin də kəndiləri üçün hürr və
azad bir idarə qurmalarına mənəvi
köməkdən çəkinməyəcəklər. 

Kəndli qardaşlar!
Siz bu axır illər müddətində çox

zəhmət çəkdiniz, yoruldunuz. İmdi isə
yenidən mübarizeyi-həyata girişmə-
lisiniz. Keçmişdəki nöqsanları bu gün
düzəldiniz. Dünkü ədavəti bu gün
qəlblərinizdən çıxarınız. Bu gün müt-
təhidən [birgə] istiqlaliyyət yolunda
çalışarsanız, yarın dinc yaşamanız
təmin ediləcəkdir. 

Bu gün hamı kəndlilər bunu düşü-
nüb, bir nəfər kimi məmləkətimizdə
istiqlaliyyət, “torpaq və ixtiyar” şüarı-
nı tutmalısınız. Kim qarşınıza çıxıb sizə

mane olarsa, hamınız ona qarşı qalxıb
ciddi mübarizəyə girişməlisiniz. Bu
uğurda mübarizənizlə istiqlaliyyət və
“torpaq və ixtiyar”a layiq olmağınızı
aləmə bildirməlisiniz. 

Yaşasın Azərbaycan istiqlaliyyəti! 
Yaşasın Azərbaycan Məclisi-Mə-

busanı! 
Yaşasın torpaq və ixtiyar! 
Yaşasın Azərbaycan köylüləri!

Azərbaycan 
İctimaiyyuni-İnqilabiyyun Firqəsi

[Sosialist-İnqilabçılar Partiyası]

BAKI XƏBƏRLƏRİ

İngiltərə su nəqliyyat vəsaiti [vasi-
tələri] idarəsi bütün mal göndərəcək
zəvata [şəxslərə] elam edir [bildirir] ki,
göndəriləcək mallar üçün məhəlli
[yerli] gömrükxanadan vəsiqə alınma-
lıdır. Bundan sonra mallar göndərilə
bilər. Bütün mallara gömrük vergisi
baqi qalır. Fəqət, ərzaqdan gömrük
alınmayacaqdır. 

General Tomsonun cavabı
Britaniya Maliyyə şöbəsinin müdiri

Bələdiyyə rəisi namına [adına] bu
məzmunda bir məktub göndərmişdir: 

“Mən sizin məktubunuzu təşrini-
saninin [noyabrın] 27-sində aldım.
Məlum edirəm ki, biz Bakıda Dövlət
Bankı əmanət kassası və Ticarət Ban-
kının açılmasına çalışırız. Dövlət Bankı,
siyasi əhvala baxmayaraq İngiltərə
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kontrolu altında fəaliyyətə başlaya-
caqdır. Biz ehtimal ediriz ki, bu işdə
bizə hamı müavinətdə bulunacaqdır
[kömǝk edǝcǝkdir].”

Gömrükxana idarəsində 
İşbu günlərdə Balakǝn gömrükxa-

nası müdiri tərəfindən alınmış mək-
tuba Azərbaycan Gömrüyü müdiri
Lopato cənabları böylə cavab göndər-
mişdir: 

“Gömrükxana fəaliyyətlərini da-
yandırmaq mümkün deyildir. Əhaliyə
məlum ediniz ki, gətiriləcək bəzzaziyyə
[arşın malı, parça] və ərzağa gömrük
vergisi ləğv edilmişdir. Böylə malları
əcnəbiyə aparmamaqdan ötrü göm-
rük vergisi təyin edilmiş. Maliyyə Nə-
zarətinin göstərdiyinə məbni [əsasən]
Daxiliyyə Nəzarəti və Zaqatal nahiyəsi
müdirlərinə müraciət edirəm. Nəticə
barəsində teleqrafən xəbər veriniz.” 

Göndəriləcək mallara baxmaq
barəsində Azərbaycan Gömrük müdiri
Lopato cənabları su nəqliyyat vəsaiti
müdiri mayor Braun cənabları ilə mü-
sahibədə bulunmuşdur. Müşarileyh
[adı çǝkilǝn şǝxs], bütün mallara bax-
mağa gömrük məmurunun ixtiyarı
olmasını təsviblə [tǝsdiq edǝrǝk], bu
barədə Port İdarəsinə məlumat gön-
dərmişdir. 

Ərzaq məsələsi 
* Ərzaq naziri həzrətlərinin səfəri

nəticəsi olaraq yarın şəhərimizə 30
vaqon taxıl gətiriləcəkdir. Əlavə, bu
günlərdə Şamaxı qəzasından da taxıl

gözlənir. 
* Ərzaq Nəzarəti ilǝ Ukrayna nü-

mayəndəliyi miyanında [arasında] nefti
taxıla mübadilə etmək barəsində mü-
zakirat [müzakirǝlǝr] davam edir. 

Mərkəzi Ev Komitəsində 
Mərkəzi Ev Komitəsi cǝnbindǝki

[nəzdindəki] İaşə Məntəqələri şöbəsi,
Bələdiyyə İdarəsi cǝnbindǝki Tibb və
Hifzüssihhə [səhiyyə] şöbəsinə böylə
bir kağız göndərilmişdir:  

“Axır vaxtlarda başqa-başqa nöq-
tələrdən əksərən müsri [yoluxucu] xəs-
təliklərə düçar olmuş bir çox qaçqınlar,
aclıq və başqa xəstəliklərdən zəif düş-
müşlər vaporlarla [paroxodlarla] Bakıya
gəlirlər. Şəhərdə müsri xəstəliklərin
artması ehtimalı önünü almaqdan
ötrü körpülərdə iaşə məntəqələri
açmalıdır. Bələdiyyə İdarəsinin Tibb və
Sihhiyyə şöbəsi, Bələdiyyə Məclisi
Tibbiyyə Komisyonu ilə işbu barədə
müzakiratda bulunub, sizə təklif edir
ki, öz nəzəriyyatınızı [tǝkliflǝrinizi, fikir-
lǝrinizi] təcili surətdə xəbər verəsiz.
Körpülərdə iaşə məntəqələri açmaq və
yaxud başqa yerlərdən iaşə məntəqə-
lərini körpülərə köçürmək barəsindəki
bütün nəzəriyyatınızı Bələdiyyə İdarəsi
cǝnbindǝki [nǝzdindǝki] Tibb və Sih-
hiyyə şöbəsinə göndərəsiniz.” 

Ev təşkilatlarının seçkiləri
Kanuni-əvvəlin (dekabrın) 8, 11 və

13-ündə iki, üç və dördüncü uças-
tokda olan ev komitələri nümayən-
dələrinin ümumi iclası vaqe olub,
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uçastok komitələrinə və Mərkəzi Ev
Komitəsinə üzvlər intixab ediləcəkdir
[seçilǝcǝkdir]: kanuni-əvvəlin 8-ində 3-
üncü uçastok, 11-ində 2-nci uçastok
və 13-ündə 4-üncü uçastok. Seçkilər
hamısı Nikolayevski küçədə, Realnı
məktəbin binasında saat 4-də vaqe
olacaqdır. Təyin edilən vaxtdan bir
saat keçdikdən sonra iclas hər halda
qanuni hesab ediləcəkdir. Məzkur
[deyilǝn] iclaslarda iştirak etməkdən
ötrü hər ev komitəsi öz ümumi icla-
sında bu qərar üzrə nümayəndə in-
tixab etməlidir: Hər 50 nəfər bir
nümayəndə seçməlidir. 50 nəfərdən
25 nəfərə qədər artıq olduğu halda bir
nəfər dəxi intixab olunmalıdır. 50 nə-
fərdən az olsa da bir nəfər nüma-
yəndə seçməlidir. Ev komitələri nüma-
yəndələrə mandat verməlidir. Man-
datsız nümayəndələr iclasa buraxıl-
mayacaqlardır. Nümayəndə intixabın-
da neçə nəfər iştirak etdiyi mandatda
göstərilməlidir. Uçastok komitələri
seçkiləri ilə bərabər Mərkəzi Ev Ko-
mitəsinə də üzvlər intixab ediləcəkdir.
Mərkəzi Ev Komitəsinə hər 10 min
adama bir üzv seçiləcəkdir. 

Müdir və baş mühərrir: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı, 7 kanuni-ǝvvǝl 
sǝh. 109. “Skeptisizm”: eramızdan

ǝvvǝl IV ǝsrin sonlarında meydana çıxan
fǝlsǝfi cǝrǝyan. Obyektiv gerçǝkliyin dǝrk
edilmǝsi imkanına şübhǝylǝ yanaşır, var-
lıqlar vǝ hadisǝlǝr haqqındakı biliklǝrin
hǝmişǝ şübhǝli olacağını önǝ sürür. Fǝlsǝfi
spektisizmdǝn başqa elmi, dini vǝ s. skep-
tisizm dǝ var. Gündǝlik hǝyatda: hər şeydǝn
şübhǝ etmǝ, qǝrarsız olma, tǝrǝddüddǝ
qalma mǝnasında işlǝdilir.

Tarixi günümüz 
sǝh. 110. “2 rǝbiülǝvvǝl 1337”: Burada

tarix, hicri tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir; miladi
tǝqvimlǝ 7 dekabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Parlamandan nǝ tǝlǝb olunur?
sǝh. 114. “5) Əhalinin bu gün əhvali-

sihhiyyəsi...”: Qǝzetdǝ, bu abzasın qaba-
ğında “5)” nömrǝsi yaddan çıxmışdır.

“Prometey”
sǝh. 115. “Zira bir ölkənin tərəqqisi

üçün xidmət edən amillǝr...”: qǝzetdǝ
“amillǝr” yerinǝ “alimlǝr” getmişdir.

Tǝbrik: Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusanı
güşadı münasibǝtilǝ…

sǝh. 118. “Qubernator: Vǝkilov”: İbra-
him ağa Vǝkilov nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 119. “Söhüb camaatının müvək-
kili...”: qǝzetdǝ, rusca “Сёгюб” yazılışının
hǝrfi qarşılığı olaraq – “Syoqyub” kimi
getmişdir.

sǝh. 120. “Suqub kənd camaatı və-
killəri...”: Qubanın Söhüb kǝndi nǝzǝrdǝ
tutulur. Söhüb kǝndinin tǝbrik teleqramı
iki dǝfǝ çap edilmişdir. Birinci teleqramda
kǝndin adı “Syoqyub”, ikinci teleqramda

129



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

130

“Suqub” kimi getmişdir.
“Mucuq kənd camaatı vəkilləri...”:

Mucuq kǝndinin adı qǝzetdǝ tǝhrif edilmiş
formada, “Myuguc” kimi getmişdir.

sǝh. 121. “Talabı camaatının vəkillə-
ri...”: Talabı kǝndinin adı qǝzetdǝ “Talıblı”
kimi getmişdir.

sǝh. 122. “Sərkərli kənd camaat vəki-
li...”: Sǝrkǝrli kǝndinin adı qǝzetdǝ “Zǝr-
gǝrli” kimi getmişdir.

Azǝrbaycan vǝtǝndaşlarına, 
zǝhmǝtkeş köylülǝrǝ!

sǝh. 127. Qǝzetdǝ “istiqlaliyyǝt” söz-
lǝri vǝ yazının axırıncı dörd cümlǝsi tünd
rǝnglǝ vurğulanmışdır.

Bakı xǝbǝrlǝri: Ərzaq mǝsǝlǝsi
sǝh. 128. “Ərzaq naziri hǝzrǝtlǝri-

nin…”: o dövrdǝ Ərzaq naziri vǝzifǝsini
Nǝsib bǝy Yusifbǝyli ifa edirdi.
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İXTAR [XƏBƏRDARLIQ]
Azərbaycan Məclisi-Məbusanının

güşadı [açılışı] münasibətilə tarixi bay-
ram gününü tətil etdiyimizdən, qəze-
təmizin 59-cu nömrəsi iki səhifə çıxır.

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

Bu gün 7 kanuni-əvvəl [dekabr]: 
İllərlə intizarını çəkdiyimiz tarixi

bayram günü hələ səhər tezdən evdən
çıxarkən şəhərdə başqa bir halət,
başqa bir ruh görürsən. Bu gün sair
günlərə bənzəməz. Bu gün bazar,
dükan bağlıdır. Bu gün məktəblərdə
çocuqlar dərsdən azad edilmişlərdir.
Bu gün ümum müəssisələr bayram
edirlər. Azərbaycanın tarixi bayramı.
Birinci Məclisi-Məbusanın güşadı bay-
ramı. Küçələrdə, evlərdə hamı bir-
birini təbrik edir, hamı şad, hamı
məsrurdur [sevinclidir]. 

Səhərdən şəhər küçələrində zirehli
avtomobillər görülürlər. Hələ saat 9-
dan qabaq bütün dükanlarını bağla-

mış, bayram etmiş olan türk-islamlar
Parlaman binası – fəqət o sevgili,
möhtəşəm, müəzzəm “İsmailiyyə”
deyil, ünas [qız] məktəbi olan bina –
qabağında yüzlər, bəlkə minlərlə top-
laşıb danışır, hər kəs öz dairəsində, öz
“ağlı kəsdiyi” kimi övzayi-siyasiyyədən
[siyasi vəziyyətdən], istiqbal və istiqlal-
dan, hürriyyət və istibdaddan bəhs,
mübahisə edir. Camaatda bir qaynaş-
ma var.

Birinci iclas
Nikolayevski küçədə iki zirehli av-

tomobil dayanmış, küçədə ingilis və
azərbaycan fəxri qaraqolu [qarovulu]
durub, Bazarnı küçədən Persidskiyə-
dək, Nikolayevskidən şəhadətnaməsi
olmayanı buraxmayırlar. Parlaman bi-
nasının qapısından salonadək qara-
qollar durub, küçədən salonadək xa-
lılarla bəzənmişdir. Parlaman binasının
üstündə və lojada Azərbaycan bayrağı
vurulmuşdur. Tamaşaçılar üçün təyin
edilmiş yerlər doludurlar. Tamaşaçılar
içində bir çox xanımlar dəxi vardırlar.
Ümumiyyətlə ruh yüksəkliyi hökmfər-
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Bazar, 8 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 59

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 4 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 8 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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madır [hökm sürmǝkdǝdir]. 
İclas açılmadan əvvəl məbuslar və

sairləri dəstə-dəstə, topa-topa yığışa-
raq əhvali-hazirə [hazırkı vǝziyyǝt] və
övzayi-siyasiyyə [siyasi vǝziyyǝt] haq-
qında danışırlar. Parlamanın vəzifəsi,
gələcək Məclisi-Müəssisan, hazırkı hö-
kumət və sairə haqqında mübadileyi-
əfkar [fikir mübadilǝsi] icra olunur. 

Diplomasi nümayəndələr lojala-
rında İran, Dağıstan və Gürcüstan
nümayəndələri əyləşmişlərdir. 

Nəhayət, saat ikinin yarısında iclas
açılır. İclası Məhəmməd Əmin bəy
Rəsulzadə cənabları nitqi-iftitah [açılış
nitqi] ilə açaraq Azərbaycan istiqlalının
müxtəsər tarixindən, elani-istiqlaldan
əvvəlki haldan və rus istibdadından
incimiş, zənciri-əsarət altında əzilmiş
və bittəb’ [tǝbii ki] bundan dolayı rus
hökumətinə nifrətlə baxmaqda olan
müsəlmanların və xüsusən Azərbay-
can türklərinin rus milləti və rus mə-
dəniyyətinə qarşı məhəbbət və dost-
luqdan başqa bir fikri olmadığını
qeydlə, nəhayət Azərbaycanın yaşa-
masına ətfi-kəlam edir [sözü gətirir].
Bütün millətlərin amal və gedəcək
yolları bir olduğunu göstərərək, bu
gün bu binada qaldırılmış olan bay-
rağın enməyəcəyinə, həmin bu amil-
lərin dəlil və azərbaycanlıların şüarı
olaraq istiqlal və hürriyyət uğrunda
göstərdikləri və göstərməyə hazır
olduqları fədakarlıqların bir istinadgah
olduğunu, paytaxtımızda bulunan
Müttəfiqlər nümayəndələrinin də mü-
nasibat və rəftarını qeydlə deyir ki, vic-

dani-bəşər heç vaxt böylə zülmü
işləməz ki, bizi bu səadətdən məhrum
qılsın. Binaileyh [ona görǝ] natiq cə-
nabları azərbaycanlıları ittihad [birlik]
və ittifaqla çalışaraq, müstəqil yaşa-
mağa qabil, müstəid [istedadlı, qabi-
liyyǝtli] və müstəhəqq [haqqı çatan]
olduğumuzu isbat etməyə çağırır. 

(Nitq kərratla [dəfələrlə] gurultulu
alqışla kəsilir.)

Nitqinin axırında sədr cənabları, bir
sədr ilə bir baş müavin seçməyi təklif
edir. Beş dəqiqə tənəffüsdən sonra
“Müsavat” və bitərəflər namından
[adından] Şəfi bəy Rüstəmbəyov sədr-
liyə Əlimərdan bəy Topçubaşovun və
baş müavinliyə Həsən bəy Ağayevin
namizədliyini təklif edir. 

Təklif ümumiyyətlə qəbul olunur. 
Həsən bəy Ağayev sədr yerini tu-

taraq böylə tarixi gündə bunca nəsi-
binə böyük şərəf və ehtiram düşdü-
yündən, izhari-etimad edərək [etimad
göstǝrǝrǝk] seçənlərə təşəkkürünü
bəyan edir. 

Sonra müvəqqət bir katib intixabı
[seçilmǝsi] lüzumunu qeydlə, Parlaman
adətincə katibliyə ən cavan məbusu
seçmək qaydasını bəyan və binaileyh
Rəhim bəy Vəkilovun namizədliyini
təklif edir. Təklif qəbul olunur. 

Sonra Azərbaycanın hər yerindən
və ümum millətlər və siniflərdən
alınmış olan təbrik teleqraflarını qis-
mən oxuyur. (Teleqraflar dünkü sayı-
mızda dərc edilmişlərdi.)

Teleqraflardan sonra Hökumət rəi-
sinə söz verilir. 
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Fətəli xan Xoyski uzun və gurultulu
alqışlar altında kürsiyi-xitabətə çıxaraq
ibtida [ǝvvǝlcǝ] böyük, əziz, mübarək
gün münasibətilə Parlaman əzasını
Hökumət namından təbrik edir. Sonra
Hökumətin məsuliyyət və fəaliyyə-
tindən bəhslə, hər nazirin öz nəzarəti
[nazirliyi] haqqında müfəssəl bəyanat
və məruzə verəcəyini vəd edir. Kəndisi
isə Azərbaycan Hökumətinin heyni-
təşəkkülündən [quruluş vaxtından] bu
vaxtadək nə kimi daxili və xarici şərait
altında nə surətlə çalışdığını, o vaxtkı
anarşi, yolsuzluq [nizam-intizamsızlıq],
müxabirəsizlik [rabitǝsizlik], pulsuzluq,
əsgərsizlik və ümumiyyətlə bir dövlət
və hökuməti yaşada biləcək amillərin
ümumiyyətlə yoxluğunu zikrlə [qeyd
edǝrǝk], Hökumətin fəaliyyətini təsvir
edir və şükr eyləyir ki, ən mühüm
məsələlər qüsurla da olsa həll edilmiş:
pul kəsilmiş və əsl Azərbaycan pulu bu
yaxınlarda hazırlanacaqdır; yollar,
post-teleqraf münasibat və müxabiratı
açılmış; paytaxtımız hüquq və ədalət
bayrağı altında hüququ tapdayanların
əlindən alınmışdır. 

Natiq həzrətləri türklərin dəvəti,
qonşu millətlər və hökumətlərlə mü-
nasibatımızı [ǝlaqǝlǝrimizi] və sairlərini
açıq təsvir etdikdən sonra deyirlər ki,
şimdi artıq Parlaman dəvət olundu.
Heç hökumət bundan sonra bir də-
qiqə belə iş başında qalmaq istəməz.
Binaileyh hökumət istefa verir. 

(Gərək Məhəmməd Əmin bəy və
gərəksə Xan Xoyski həzrətləri nitqlə-
rinin təfsilatı sabahkı nömrəmizdə

olacaqdır.)
Məhəmməd Əmin bəy təklif edir

ki, yeni hökumət təşəkkülünədək
sabiq hökumət məmləkəti idarəsiz bu-
raxmayaraq iş başında qalsın. Təklif
qəbul olunur. 

Sədr etibarnamə, nizamnamə və
təsərrüfat komissiyaları seçmək lüzu-
munu göstərərək namizədlər göstə-
rilməsini təklif edir. Bu namizədlər
göstərilirlər: 

“Müsavat” və bitərəflərdən: Şəfi
bəy Rüstəmbəyov, Məhəmməd Yusif
Cəfərov, Abbasqulu Kazımzadə;

Sosialistlər İttifaqı (müsəlman)
tərəfindən: [Mǝhǝmmǝd] Məhərrə-
mov, [Aslan bǝy] Səfikürdski, [Camo
bǝy] Hacınski;

“Hümmət” firqəsindən: [Əlihey-
dǝr] Qarayev, [Qasım bǝy] Camal-
bəyov və [Əkbǝr ağa] Şeyxülislamov;

“İttihad” firqəsindən: Vəzirov Zey-
nal bəy, Məhəmmədbəyov  və Qara
bəy Qarabəyov;

Gürcülər, lehlər, yəhudilər və al-
manlar nümayəndələri tərəfindən:
Quxman, Vanseviç və Tsaxakaya;

Rus-slav məbusları tərəfindən:
Mixaylov, Klenevski və Kravçenko.

Namizədlər qəbul olunur.
Sonra “İttihad” firqəsi təklif edir ki,

Parlaman güşadı münasibətilə siyasi
məhbuslara əfvi-ümumi [amnistiya]
elan olunsun. 

“Sosialistlər İttifaqı”, “Müsavat” və
“Hümmət” bu təklifi təbrik edirlər.
Əsas etibarilə etiraz edən olmayır, fə-
qət bu təklifin qanun layihəsi surə-
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tində təqdimi və müəyyən bir komis-
siyaya fraksiya tərəfindən verilməsi
məsələsi qaldırılaraq, nəhayət ittifaqi-
ara [səs birliyi] ilə 5 nəfərlik bir komis-
siyaya mühəvvəl edilməsi [tapşırılması]
təhti-qərara alınır. 

Komissiyaya aşağıda isimləri yazı-
lan məbuslar daxil olurlar:

“Müsavat”dan - Qardaşov;
“Sosialistlər İttifaqı”ndan - Səfi-

kürdski;
“Hümmət”dən - Ağamalov;
Bitərəflərdən - Əfəndiyev; 
“İttihad” firqəsindən - Zeynal Ta-

ğıyev.
İclas saat 5 radələrində qapanır.

Gələcək iclas, düşənbə [bazar ertǝsi]
günü, saat 12-yə təyin edilir.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 

* Bolqariyadan alınan məlumata
görə, ukraynalılar təkid edirlər ki,
Rusiyanın təcdidindən [bǝrpasından]
başqa, Etilaf dövlətlərinin Ukrayna,
İngiltərə məntəqeyi-nüfuzunda [nüfuz
dairǝsindǝ] olan İranla həmhüdud Qaf-
qazya barəsində ayrıca bir fikirləri var. 

* Yassıda iniqad etmiş [baş tutan]
diplomatlar müşavirəsində təcdid
[bǝrpa] ediləcək Rusiyanın üsuli-ida-
rəsi məsələsi açıq qalmışdır. İşbu
məsələni, yeni intixabatla [seçkiylǝ]
çağrılacaq Məclisi-Müəssisan [Tǝsis-
çilǝr Mǝclisi] həll edəcəkdir. 

* Kiyevdən Yassıya azim olmuş
[yola düşmüş] [P. N.] Milyukov, Krivo-

şein və Tərəqqipərvər bloku sədri [V.
V.] Meller-Zakomelskidǝn əlavə Moskva
Bələdiyyə rəisi [V. V.] Rudnev, xalq
sosialisti  [A. A.] Titov, Rus Ticarət və
Sənaye [Komitǝsinin] sədri Çembers
də getmişlər. Böyləliklə, müşavirədə
ifrat sağ və sollardan siva [başqa] hamı
müttəhid [birlǝşmiş] Rusiya tərəfdarı
zəvat [şəxslər] iştirak edəcəkdir. Bun-
lardan əlavə, müşavirədə Yekaterino-
dardakı dəstələr nümayəndələri də
iştirak edəcəklər. Müşavirə on günə-
dək uzanacaqdır. Yassıya varid olana-
dək, ehtimala görə, Odessada hazırlıq
müşavirəsi olacaqdır. 

Milyukov şəxsən Etilaf hökumətləri
nümayəndələri ilə müşavirədə iştirak
etməyə dəvət edilmişdir. 

Ukrayna Kadet komitəsi sədri [D.
N.] Qriqoroviç-Barski də dəvətnamə
almışdır. Dövləti İttifaq  nümayəndəsi
[vǝ] Petroqrad dava vəkili [M. S.] Mar-
qulies, Dövlət Şurası Mərkəzi  başçısı
Meller-Zakomelski və başqa camaat
xadimləri də getmişlərdir. 

* Almaniya Hökuməti Vilhelmə və
ailəsinə vətənə qayıtmağı qadağan
etmişdir. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] üçündə
Liondan xəbər verirlər ki, alman sosi-
alistlərinin təkidatına görə Vilhelm
təşrini-saninin [noyabrın] 28-ində təxti-
səltənətdən əl çəkməyi imza etmişdir. 

* Klemanso və Foş Londona varid
olmuşlardır [çatmışlar]. Buna binaən
[buna görǝ] böyük ruh yüksəliyi ilə
nümayiş vaqe olmuşdur.  

* Belçika kralı hökumət üzvləri ilə
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bərabər Parisə gedəcəkdir. 
* Mütarikə şəraiti [atǝşkǝs şərtləri]

ələlümum [ümumilikdǝ] öz qaydasınca
icra edilməkdədir. Müttəfiq dövlətlər
nəqliyyat işlərinin gəldikcə fəna bir
hala düşməsinə və yanacaq olmadı-
ğından fəhlələrin tətili artmasına bax-
mayıb, mütarikə şəraitinin yüngülləş-
məsində güzəştdə bulunmaq istəmə-
yirlər. Nəqliyyat işlərinin bu hala düş-
məsinə görə Berlində ərzaq qəhətliyi
şiddət etməkdədir. Müttəfiq dövlətlər
mütarikə şəraitinin layiqincə ifa edil-
məsi təkidatı ilə mütarikə müddəti bit-
dikdən sonra Almaniyanın başqa əya-
lətlərini zəbt etmək vəsaitini [vasi-
tələrini] axtarırlar.

SÜLH ƏTRAFINDA

* Kanuni-əvvəlin 3-ündə Stokholm-
dan xəbər verirlər ki: “Royter” acentə-
liyinin verdiyi xəbərə görə, sülh şəra-
itinə nəzarət etməkdən ötrü imperi-
alistlǝr Sülh Konfransında xüsusi bir
beynəlmiləl komissiyası vücuda gəti-
rilməsi təsəvvür edilir. 

* Sülh Konfransının nə zaman açıl-
ması və tərzi-hərəkatı, həmçinin mü-
tarikə şəraiti ifası [atǝşkǝs şǝrtlǝrinǝ
ǝmǝl edilmǝsi] ilə əlaqədər olan məsə-
lələrlə qeyri məsələlər və Vilhelmin
əhvalı, konfrans tərəfindən  müzakirə
edilməkdədir. 

* Nüfuzlu dairələrdən verilən xə-
bərlərə görə, Sülh Konfransı kanuni-
əvvəlin [dekabrın] ortalarında Versal

şəhərində açılıb çox uzun müddət
davam etməyəcəkdir. Çünki Müttəfiq-
lər Almaniyadakı əhval münasibəti ilə
özlərini “müharibə məqsədinə” nail
olmuş hesab edirlər. Versal Konfran-
sından əvvəl Parisdə Müttəfiqlər
Konfransı dəvət ediləcəkdir. Rusiya
nümayəndəliyi də təmin edilmişdir.

KRIMDA

* General Sulkeviç, general Foşdan
böylə bir teleqraf almışdır: Bu gün
səhər böyük siyasi firqə nümayəndə-
ləri mənə xəbər verdilər ki, sizin hö-
kumətinizin əleyhinə başlanmış olan
kampaniya gəldikcə şiddətlənməkdə-
dir. Mənə tabe olan əsgərlərin məna-
feyini nəzərə alaraq, məmləkətdə na-
razılıq artması üçün çalışmalıyız. Bura-
sını[n] da nəzəri-diqqətə alınmasını
xahiş edirəm ki, məəttəəssüf [tǝǝssüf
ki], sizin hökumətinizi artıq müdafiə
etmək iqtidarım yoxdur. 

*  Krım türkləri ilə münasibat
[münasibǝtlǝr] düzəlməkdədir. Tatarlar
Baş vəzir [Baş nazir] mənsəbinə tatar
qoyulması tələbatından imtina etmiş-
lərdir. Türklər Parlamanı bürosu Krım
kabinəsinə Krımtayevi,  Qıpçakskini  və
mühərrir Vəzirovu namizəd göstər-
mişdir. Krım kabinəsi bu günlərdə
təşkil ediləcəkdir. 

* Sulkeviç kabinəsi istefa vermişdir.
Krım Baş vəzirinin Yaltadan varid ol-
ması [gǝlmǝsi] gözlənir. Təzə kabinə
heyəti hələ müəyyən edilməmişdir.
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Kadetlərdən, Krımdan başqa, Nabo-
kov, Vinaver, Boqdanov və Stevenin,
eserlərdən Foss və “Yedinstvo” fir-
qəsindən Bobrovskinin kabinəyə daxil
olacaqları yəqin edilir. Sulkeviç əlvida
bəyannaməsi ilə əhaliyə müraciətdə
bulunmuşdur.

ŞİMALİ QAFQAZİYA
CÜMHURİYYƏTİNDƏ

Nalçik
Şimali Qafqaziya Cümhuriyyəti Hö-

kuməti Azərbaycan Cümhuriyyəti Hö-
kuməti və Müttəfiq dövlətlərin ko-
mandanı nəzdində diplomasi nüma-
yəndəliyinə Əlixan Qantəmiri təyin
etmişdir. 

Kazaklara müavinət [kömǝk]
Aldığımız məlumata görə, Qafqaz

Terek kazakları Şimali Qafqaziya Cüm-
huriyyəti Hökumətinə müraciətlə bu
son vaxtlarda bolşeviklərlə olan mü-
haribədə təxrib edilmiş [dağıdılmış] ka-
zak köyləri əhalisinə maddi yardımda
bulunub onlara yer verilməsini və bu
davada ağır surətdə yaralanmış və sa-
nı 400-ü mütəcaviz olan [keçǝn] Könül-
lü qoşunun zabit və əsgərlərinə tibbi
müavinətdə [yardımda] bulunmasını
dəxi rica və təmənna etmişdir. Pet-
rovsk şəhərində tibbiyyə ləvazimatının
yoxluğundan dolayı Dağıstanlılar Hö-
kuməti sədri Çermoyev, Azərbaycan
Hökumətinə müraciət edərək orada
naxoşları qəbul etməyi xahiş etmişdir.

Kazakların xahişi
Terek mahalı kazaklarının sədri

Gireyev və Safronov bolşeviklərin
hücumu münasibətilə axırıncı əhval-
ları müzakirə etməkdən ötrü Dərbən-
də gəlmişlərdir. Dərbənddən dəxi hə-
min məqsədlə məzkur [adı çǝkilǝn]
cənablar, Müttəfiq dövlətlər koman-
danı nümayəndələri ilə görüşməyə
Bakıya gəlmişlərdir. Bolşeviklərlə nə
yolda mübarizə etmək lazım olacağına
dair Müttəfiq dövlət nümayəndələri
ilə Dağıstanlılar Hökuməti arasında
müzakirə davam etməkdədir.

Dağıstanlılar qurultayı
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 1-inə tə-

yin edilmiş olan Dağıstanlılar qurul-
tayı, bolşeviklərin hücumu və bir para
səbəblərdən dolayı təxirə düşmüşdür.

QƏZETƏLƏRDƏN

Gizli müahidənamə [saziş]
Ukraynada müntəşir [nǝşr edilǝn]

“R. Q.”  qəzetəsinin məlumatına görə,
işbu günlərdə Qaliçya və Bukovinanı
təqsim etmək [bölmək] üçün Lehistan
ilə Romaniya miyanında [arasında] gizli
bir müahidənamə əqd edilmişdir [im-
zalanmışdır]. Lehistan Qaliçyanı, Ro-
maniya isə Bukovinanı mülhəq [ilhaq]
etməkdə bir-birlərinə müavinətdə
bulunacaqlardır [kömǝk edǝcǝklǝr].

Nikolay Nikolayeviç 
Yekaterinodardan xəbər veririlər
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ki, Nikolay Nikolayeviç Yekaterinodara
yazdığı məktubda bəyan edir ki, siya-
sət aləmindən bilmərrə [tamamən]
kənara çəkilmişdir. Kiyev Monarxist
bloku Nikolay Nikolayeviçə bolşevik-
lərlə mübarizə edən hamı ordu ko-
mandalığını təklif edib, bolşeviklər
qovulduqdan sonra naibüssəltənə
[sǝltǝnǝt naibi, vǝkili] təyin edilməsini
vəd edirlər. Nikolay Nikolayeviç mo-
narxistlərə cavab vermişdir ki, süngü
və güllə gücü ilə Rusiyada monarxiya
(padişahlıq) bərpa edilməsinə inana
bilmədiyindən, böylə macəraculuq-
dan [macǝrapǝrǝstlikdǝn] imtina edir.

* Yekaterinodara teleqrafla xəbər
verirlər ki, Denikin Ukrayna əsgərlə-
rinin baş komandanı təyin edilmişdir.
Baş ərkan [qǝrargah] komendantı Kor-
vin-Krukovski Krımda quruya çıxan
əsgərlərin komandanı təyin edilmişdir. 

* Şimal cəbhəsində İngiltərə təy-
yarəçiləri rus əhalisinə xitabən dəvət-
namələr buraxmışlar. Bu dəvətna-
mədə bolşeviklərə silahı yerə qoymaq
və Rusiyanı bolşeviklərdən azad edib
hökumət ixtiyarını Məclisi-Müəssi-
sana verməkdən ötrü böyük qüvvə ilə
gəlməkdə olan Müttəfiq dövlət əsgər-
ləri əleyhinə nahaq yerə müqavimət
göstərməyə imtina etmək təklifi edilir. 

* “Borba” qazetəsinin yazdığına
görə, Biçeraxov yoxsul ermənilər
nəfinə [xeyrinǝ] 10 milyon manat ianə
vermişdir.

Tersk nahiyəsində
Qafqayda  Xalq Komissarları Şurası

bir dekret nəşr edərək əksinqilabla
mübarizə etmək qəsdi ilə 18-dən 25
yaşınadək bütün vətəndaşlara səfər-
bərlik elan etmişdir. İşbu səfərbərlik
Qafqay  əhalisi miyanında [arasında]
həyəcana bais olmuşdur. Əhalinin ək-
səri Tersk nahiyəsindən çıxmaq istərsə
də, Əksinqilabla mübarizə edici ko-
mitə  tərəfində tövqif [hǝbs] edilirlər.

Bolşevik çəyirtkəsi
General Denikin ordusunun bolşe-

vikləri şimala doğru qovduqdan, Tersk
nahiyədə bir çox qırmızı qvardiya əf-
radı cəm olmuşdur. Bunların miqdarı
80 min olub yüngül, ağır topxana və
mitralyozlara malikdirlər. İşbu müdhiş
fəlakət Tersk nahiyəsində yürüdükcə,
rast gəldikləri yerləri xarabazara dön-
dərirlər. Kazak kəndlərinin əksəri yǝğ-
ma edilmişdir. Tersk nahiyəsi təhdid
altındadır.

İngiltərə və Rusiya
Rotterdamdan “B. T.”  qəzetəsinə

verilən məlumata görə, Dardanel
açıldıqdan sonra İngiltərə Cənubi Ru-
siyaya bolşevik hökuməti ilə müba-
rizədən ötrü kafi miqdarda qüvvə
göndərə bilmişdir. Murman fəaliyyəti
dayandırılammaz, fəqət ümdə zərbə
cənubdan ehtimal olduğu üçün
əhəmiyyətini itirir. 

Hazırlanmış İngiltərə qitəatı [hǝrbi
hissǝlǝri] Şimali Qafqaziyadakı Alek-
seyev ordusu ilə birləşib Xarkovdan
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təərrüz [hücum] yapacaqlar. İşbu fəa-
liyyətin təfsilatı, Londra borsasında
müzakirə edilməkdədir. Ehtimala gö-
rə, fəaliyyət Dardanelin açılmasından
dolayı tez qurtaracaqdır. Ağ dənizdəki
[Aralıq dǝnizindǝki] İngiltərə donanması
iştirak edəcəkdir.

*  Moskvadan “Kurski pravda” qə-
zetəsinə xəbər verirlər ki: Oktaybr
yubileyində böyük biyabırçılıq vaqe
olmuşdur. Təşrini-saninin [noyabrın] 7-
sində Kalyayev, Perovskaya,  Marks,
Engels və qeyriləri namına qoyulan
abidələrin bəzisi sındırılıb, bəziləri nə-
casətlə boyadılmışdır. “Şura”  qazetəsi
xəbər verir ki, bu iş təftiş edilməyə
başlayıb bir çox adamlar həbs edil-
mişdir. 

* Rostov Qırmızı ordu Baş koman-
danı Abramov həbs edilmişdir. Abra-
mov bu axır günlərdə Rostova gəlib
saxta sənədlərlə Könüllü orduya daxil
olmaqla bərabər Gelencik limanı na-
çalniki təyin edilmişidi. Sonra mühüm
bir iş üçün Don oblastına göndəril-
mişdir.

Ukraynada
Təşrini-saninin [noyabrın] 18-ində,

gecə saat 12-də Ukrayna demokrat
əsgərləri Ukrayna Xalq Cümhuriyyətini
elan etmişlərdir. Getman qanundan
kənar elan edilmişdir. Baş ataman Pet-
lyura intixab edilmişdir [seçilmişdir].
Məhəlli [yerli] hökumət həbsə alın-
mışdır.

NƏZARƏTLƏRDƏ

* Ümuri-Xeyriyyə [Sosial Tǝminat]
Nəzarəti tərəfindən Nuxa dövlət xəzi-
nəsinin cǝnbindǝ [nǝzdindǝ] möhtac,
qaçqın və fəlakətzədələrə acil müa-
vinət üçün 10 min rublə istiqraz açıl-
mışdır. Bu müavinət işlərində məhəlli
qaçqınlar komitəsi icbarən işləməlidir. 

* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti, Maarif
Nəzarətinə etdiyi müraciətində qaçqın
və fəlakətzədələrin övladının mövcud
hökumət məktəblərində məccanən
[pulsuz] oxuması üçün binaqüzarlıqda
bulunmasını [sǝrǝncam vermǝsini]
təmənna etmişdir. Digər tərəfdən
Səhhəti-Ümumiyyə [Xalq Sǝhiyyǝsi]
Nəzarətinə müraciətlə, məhəllələrdə
hökumət və bələdiyyə xəstəxanala-
rının və heyəti-tibbiyyəsinin qaçqınla-
ra və fəlakətzədələrə tibbi müavi-
nətdə bulunması binagüzarlığı xüsu-
sunda təşəbbüsatda bulunmuşdur. 

* Qaçqınları öz yurdlarına yerləş-
dirmək və buraxdığı yerlərdən istifadə
etmək üçün Əmlak və Ərazi Nəzarəti
cǝnbindǝ [nǝzdindǝ] təşkil edilən xü-
susi komissiyaya Ümuri-Xeyriyyə Nə-
zarəti tərəfindən qaçqınlar şöbəsi
müdiri Klenevski nümayəndə təyin
edilir. 

* Evlər Mərkəzi (Sentrodom) ya-
nındakı iaşə məntəqələri mürəxxəsi
[nümayǝndǝsi] tərəfindən Ümuri-Xey-
riyyə Nəzarətinə gəlmiş bir məktubda
Suraxanı dairəsində yeni bir iaşə mən-
təqəsi təsis edildiyini xəbər verməklə
bunun üçün Nəzarət tərəfindən para
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təxsis edilməsi istirham olunur ki,
bəlkə bu yaxınlarda nahar verməyə
şüru edilsin [başlansın].

BƏYANİ-TƏŞƏKKÜR

- 1 -

Möhtərəm müdir! İnsaniyyat na-
minə bu neçə kəlmənin sevgili “Azər-
baycan” cərideyi-fəridəsində [müstǝs-
na qǝzetindǝ] dərcini rica edirəm. 

Mart hadisatından naşi [Mart hadi-
sǝlǝri sǝbǝbindǝn] məndən ziyadə
maddi və mənəvi xəsarətə düçar və
fəlakətə giriftar olmamış desəm, səhv
etməmiş olaram. Böylə ki, külfətimi
İrana apardıqda bir dənə də olsun
libas, yatacaq və başqa dirliyə yarar
əşyamız qalmamışdı. Necə ki, Bakı
fərarilərinin bir hissəsi, habelə acizləri
də altı aydan ziyadə bir müddətdə Gi-
landa Lahican qəsəbəsində yaşayırdıq. 

Bu altı ayın müddətində acizlərinə
vǝ çoluq-çocuqlarıma müavinətlərdə
bulunub, kəndilərindən artıq bəsləyib
də min dürlü məxarici-tədavi [müalicǝ
xǝrclǝri] də qeyrəyə kəfalət edən zə-
vata [şəxslərə] hansı bir lisanla izhari-
təşəkkür etməmi kəndim də bilməyi-
rəm. Bu qǝdǝr deyirəm ki, atidə [aşa-
ğıda] adları zikr olunan əşxasın hüm-
mət və himayələri olmasaydı acizləri
külfətimlə məa [birgə] çoxdan tələf
olardıq.

“Mǝn ǝhyaha fǝkǝǝnnǝma ǝhya-
unnasǝ cǝmiǝn” ayeyi-şərifəsi [şǝrafǝtli

ayǝsi] bir nəfəri bir dəfə diriltmək
barəsində buyrulmuşsa, bu xoştinət
[xoşxasiyyǝt] zəvat, dörd nəfəri yüz-
lərcə dəfələr ehya etdilər [diriltdilǝr;
yaşatdılar]. O möhtəram zəvatın əsa-
misi [adları] bunlardır:

1) Məşədi Tağı Rəhimov.  Bu cənab
Ənzəli, Rəşt və Lahicanda Bakı fəra-
rilərinin füqərasına hər anda müavi-
nətdə bulunub, qayıdış baş bəzilərinin
yol və başqa məxariclərini də öhdə-
sinə almışdır.

2) Kərbəlayi Məhəmmədbağır Əli-
yev. Bu zat dəfəatla [dǝfǝlǝrlǝ] Ənzəli-
Pirbazar arasında işləyən paraxodunu
Bakı fərarilərinə kirayəsiz məccanən
[pulsuz] vermiş və bundan maəda
[başqa] Rəştdən Pirbazaradək bir gün
vaqonları kirayə edib də Bakı və başqa
fərarilərə ehsan etmişdir.

3) Məşədi Məhəmmədtağı Əliyev.
Bu məsud cavan, milli işlərdə işlə-
məkdən bir an qafil olmamaqla bə-
rabər, fərarilərin füqərasına müa-
vinəti layiqi-təhsindir [alqışa layiqdir].
Böylə ki, kəndisinin parası bitdikdə, bir
müqarininin [yaxınının] qiymətli üzü-
yünü, minlərcə manatlara dəyən qızıl
saatını, füqəra və fərarilərə bəzl et-
məkdən [xǝrclǝmǝkdǝn] geri durmamış
və həmin fərarilərin füqərasına Bakıya
vürudlarında [gǝlib çatdıqları zaman]
hər birinə 500 və ziyadə manatlar
mərhəmət buyurmuşdur;

4) Məşədi Hüseynbala Süleyma-
nov,  Məşədi Vahab Zərgər,  Rəhim ağa
və Məşədi Mirzağa Hacı Abbasqulu
oğlu.  Bu cənabların da insaniyyət və
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mərhəməti layiqi-təhsindir.
Yaşasın böylə kişilərimiz, əmsalı

ziyadə olsun! 

Kamali-ehtiramla, Müəllim Hacı
Səlim (Səyyah) Qasımzadə

- 2 -

Möhtərəm müdir əfəndi! Bu təşək-
kürümü qǝzetənizin bir guşəsində
dərc etməyi rica edirəm. 

Keçən noyabrın 26-sında bəndənin
dəniz kənarında olan mağazamdan
oğrular tərəfindən aparılan 10 min
manat miqdarında malımı ikinci polis
müfəttiş və müavini tərəfindən təftiş
edib tapdıqlarına binaən [görǝ], onlara
səmimi-qəlbdən təşəkkürümü bəyan
edirəm.

Ağaəlizadə İsmayıl 

Müdir və baş mühərrir: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 134. “Yassıda iniqad etmiş diplo-

matlar müşavirəsində...”: Burada söhbǝt,
Bolşevik Hökumǝtini tanımayan rus siyasi
xadimlǝrinin, Könüllü ordu nümayǝndǝlǝ-
rinin vǝ Antanta ölkǝlǝri tǝmsilçilǝrinin
16-23 noyabr 1918-ci ildǝ Yassıda baş
tutan görüşündǝn gedir.

“Tǝrǝqqipǝrvǝr bloku”: 1915-ci ilin
avqust ayında, Rusiyanın IV Dövlǝt Duma-
sındakı altı fraksiyanın vǝ Dövlǝt Şurasının
üç fraksiyasının birlǝşmǝsindǝn ǝmǝlǝ
gǝlǝn Proqressiv blok nǝzǝrdǝ tutulur.

“…xalq sosialisti…”: Xalqçı Sosialistlǝr
Partiyası nǝzǝrdǝ tutulur.

“Dövlǝti İttifaq”: “Böyük, vahid vǝ bö-
lünmǝz Rusiyanı bǝrpa etmǝk” mǝqsǝdi
ǝtrafında birlǝşǝn bir sıra ictimai-siyasi
xadimlǝrin 1918-ci ildǝ Kiyevdǝ qurduqları
tǝşkilat olan Rusiyanın Dövlǝt Birliyi Şurası
nǝzǝrdǝ tutulur.

“Dövlǝt Şurası Mǝrkǝzi”: Rusiyanın
Dövlǝt Birliyi Şurasının bürosu nǝzǝrdǝ tu-
tulur.

“Belçika kralı…”: I Albert nǝzǝrdǝ tutu-
lur.

Krımda
sǝh. 136. “…Krımdan başqa…”: Solo-

mon Samoyloviç Krım nǝzǝrdǝ tutulur.

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Nikolay Nikolayeviç

sǝh. 136. “Nikolay Nikolayeviç”: Rus
çarı I Nikolayın nǝvǝsi, Böyük knyaz Niko-
lay Nikolayeviç (1856-1929) nǝzǝrdǝ tutu-
lur.
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Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Tersk nahiyǝsindǝ

sǝh. 137. “Əksinqilabla mübarizə edici
komitə”: Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sa-
botajla Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiyası
nǝzǝrdǝ tutulur.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 138. “…Kalyayev, Perovskaya…”:

burada söhbǝt, Rusiya imperatoru II Alek-
sandra sui-qǝsd tǝşkil edǝn Sofya Pe-
rovskayadan vǝ II Aleksandrın oğlu Sergey
Aleksandroviçǝ sui-qǝsd tǝşkil edǝn İvan
Kalyayevdǝn gedir. Perovskayanın abidǝsi
29 dekabr 1918-ci ildǝ Sankt-Peterburqda,
Nikolayev vağzalında (indiki Moskva
vağzalı) açılmışdı. Kalyayevin abidǝsi isǝ 7
noyabr 1918-ci ildǝ Moskvada, Aleksan-
drovski bağının girişindǝ açılmışdı.

Bǝyani-tǝşǝkkür
sǝh. 139. “Mǝn ǝhyaha fǝkǝǝnnǝma

ǝhya-unnasǝ cǝmiǝn”: “Quran”ın “Maidǝ”
surǝsinin 32-ci ayǝsindǝn bir parça. Mǝ-
nası: “Hǝr kim bir nǝfǝri ehya etsǝ [di-
riltsə], bütün insanları ehya etmiş kimi
olar.”
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İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN

Hacı Qurbanəli və Qulamrza Ab-
dullayev nəsəbi be-monasebǝte-vǝfa-
te-Məşhədi Zeynəlabidin Abdullayev
ke ǝvvǝli bǝradǝrǝş vǝ dovvomi pe-
dǝrǝş ba-kemale yǝ’s vǝ nomid be
dust-aşenaye elam mi nǝmayǝd Bad-
kube dǝr-şǝhre-kohne kǝnare-dǝrya
portuye çast kuçeye Buxarski xaneye
Cavad Vǝliyev ǝz-ruze-doşǝnbe vǝ se-
şǝnbe 5 vǝ 6 rǝbiülǝvvǝl dǝr-mǝclese
ǝzaya an-mǝrhum xahǝnd neşǝst bǝ-
raye fatehexani be-anca tǝşrif-fǝrma
şǝvǝnd. 

294

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-MƏBUSANI
İDARƏSİNDƏN

Azərbaycan Məclisi-Məbusanının 9
dekabrda təyin edilmiş olan iclası,
fraksiyanın xahişinə görə ayın 10-u
gündüz saat 12-yə təxir edilir. 

Heyəti-Rüəsa [Rəyasət Heyəti]

BAKI, 9 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

Azərbaycan Parlamanının açılması
münasibətilə Şurayi-Milli sədri Mə-
həmməd Əmin Rəsulzadə cənabları
söylədikləri bəliğ [bǝlağǝtli; tǝsirli]
nitqində zalın divarlarında zinətbəxş
olan [zalın divarlarını bǝzǝyǝn] üçrəngli
Azərbaycan türkləri milli bayrağını sa-
lamlayaraq “Bir dəfə yüksəlmiş bayraq
artıq endirilməz!” söylədilər. Məbusan
əfəndilərin hamısı – hətta milliyyət
bayrağı deyil, bəlkə bəşəriyyət bayra-
ğına xidmət edən sosialistlər müstəs-
na olmamaq üzrə – böyük bir təhəy-
yüc [həyəcan] və təəssürlə [mütǝǝssir
olaraq] ayağa qalxıb milli bayraqlarını
alqışladılar. Həmin üçrəngli bayraq
Parlaman binası başında xəzri yelinin
zərbələri ilə yellənib, bütün şəhəri
salamlamaqla Azərbaycan türk və
islamlarının qəlbini sürur [sevinc] və
fərəhlə doldurub iftixarlarına səbəb
olurdu. 

Əvət. Bir dəfə yüksəlmiş bayraq ar-
tıq endirilməz.
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Bazar ertǝsi, 9 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 60

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 5 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 9 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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Biz buna bu gün iman ediriz.
Azərbaycan türkləri yüz illər çəkdikləri
zillətdən bu gün xilas olmağa özlərini
haqlı bilib asudə, insanca və bəşər-
cəsinə güzəran etmək istəyirlər. Bir
millətin böylə bir ümumi xahişini, hür-
riyyət yolunda qanlar tökən mədəni
avropalılar qəbul etməyəcəklərmi,
əcəba? Bir millətin böylə bir müəyyən
[konkret] xahişini “hər bir millət öz
hüququna malik olsun” şüarını ortalı-
ğa buraxan rus demokratiyasımı təs-
diq etmək istəməyəcəkdir? 

Xeyr, biz inanırız ki, mədəni aləmi-
bəşəriyyətin düzəltdiyi yeni aileyi-
əqvamda [millǝtlǝr ailǝsindǝ] bizə də bir
yer olacaqdır, bizə də bir guşə verilə-
cəkdir. Zira, bizi nomid [ümidsiz] et-
mək, heç bir millətin mənafeyi cümlə-
sindən deyildir. Bizim qəlbimizi sındır-
mağı heç bir millət özünə rəva görmə-
məlidir. 

Bizim istəyimiz hamı üçün məlum-
dur. Biz özümüzü Rusiyanın düçar
olduğu bəla və afətdən məsun [to-
xunulmaz] saxlamaq üçün müstəqil
yaşamaq və tarix və etnoqrafca bizim
halal olan malımıza və torpağımıza
malik olmaq istəyiriz. 

Biz kimsənin hüququna əl apar-
maq niyyətində deyiliz. Lakin öz hüqu-
qi-insaniyyə və bəşəriyyəmizi müdafiə
etmək istəyiriz. Tarix və zaman özü bu
əməl və qayənin feilə gəlməsi üçün
bizə müsaidət [icazǝ] verdi. Biz ya
elani-istiqlaliyyət etmək və ya bilmər-
rə [tamamən] məhv və nabud [yox]
olub getmək feili qarşısında durduq.

Bu ikisindən birini seçməliydik.  
Təbii ki, birinci yolu tutub məhv və

nabud olmaq istəmədik. Şimdi isə bizi
öz xahişimizə rəğmən yenidən başqa
dürlü siyasi oyunlar iştirakına məcbur
etmək niyyətində olanlar və istiqlaliy-
yətimizə, yəni milliyyətimiz azadlığına
toxunmaq istəyənlər bunu dərxatir
etmǝlidirlər [yada salmalıdırlar] ki:

Bir dəfə yüksəlmiş bayraq artıq
endirilməz. 

Bayraq bir millətin şərəf və na-
musudur. 

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-
MƏBUSANINDA

Məclisi-Məbusanın birinci iclasın-
da Rəisi-Şura [Şura Sǝdri] Məhəmməd
Əmin bəy Rəsulzadə və Rəisi-Vükəla
[Baş nazir] Fətəli xan Xoyski həzrətləri
tərəfindən irad edilmiş olan [söylǝnǝn]
nitqlərin təfsili. 

Məhəmməd Əmin bəyin nitqi 

“Möhətərəm məbuslar! 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk

Məclisi-Məbusanını açmaq yövmi-
səadəti [bǝxtiyar günü] siz möhtərəm
məbusları təbrik etmək şərəfinin öh-
dəmə düşməsi ilə müftəxirəm [fǝxr
edirǝm]. (Alqışlar)

Əfəndilər! Rusiyada zühur edən in-
qilabi-kəbir [böyük inqilab], digər həqi-
qətlər arasında bir həqiqəti-bahirəni
[parlaq həqiqəti] dəxi elan etmişdi. Bu
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həqiqət, millətlərin həqqi-hürriyyət və
istiqlalları idi. Rusiya inqilabı, təbiətin-
də mövcud olan ruha sadiq qalaraq
təbii yolu ilə inkişaf etsəydi, millətlərin
hüququnu təmin ilə muxtariyyətlər-
dən mütəşəkkil azad və demokratik
bir Rusiyanı bir an əvvəl təsis edəcək-
di. O vaxt, təbii idi ki, Rusiyada yaşa-
yan müsəlmanların da həyati-siyasiy-
yələri digər məhkum millətlərlə bəra-
bər başqa bir təriqdə [istiqamǝtdǝ]
cərəyan edəcəkdi.

Millətlər, kəndi müqəddəratlarının
təyinini pək səmimanə bir surətdə
Rusiya Məclisi-Müəssisanından gözlə-
dilər. Fəqət Rusiyada inqilab və demo-
kratizm naminə zühur edən mə’kus
[uğursuz] bir istibdad nə kimi xaraba-
lıqlar yaratdığını bilirsiniz. İnqilab na-
minə hökmfərma olan [hökm sürǝn]
anarşi və millətlərin hüququ elanın-
dan sonra yeridilən qatı mərkəziyyǝt-
çilik, Zaqafqaziya millətlərini kəndi
başlarının çarəsinə baxmağa sövq
etdi. Zaqafqaziyadan Rusiya Məclisi-
Müəssisanına intixab olunan [seçilǝn]
məbuslar kəndilərini vəkil edən cama-
atın hüququnu, Zaqafqaziya Seymini
təşkil və onun istiqlalını elan etməkdə
gördülər. 

Eyni məntiq nəhayət Azərbaycan
əhalisi tərəfindən seçilən vəkilləri
Şurayi-Milli təşkilinə sövq, bu Şurayi-
Milli isə Azərbaycan istiqlalını elan
etmək zərurəti qarşısında qaldı. Azər-
baycan istiqlalı elan olundu. (Alqışlar)

Bu gün əqəliyyət [azlıq] təşkil edən
millətlərin nümayəndələri ilə qəzala-

rın yeni nümayəndələri dəvət olun-
maq üzrə iştə bu Məclis təşəkkül
etmişdir. Bu Məclis, ümumi seçki üsu-
lu ilə toplanacaq Azərbaycan Məclisi-
Müəssisanı toplanıncaya qədər məm-
ləkətimizin sahibi olacaq. Burada
Azərbaycanda bulunan bütün millətlə-
rin, təbəqələrin və müxtəlif cərəyan-
ların nümayəndləri olduğundan, bu
Məclis vətənimizi tamamilə təmsil
edə bilər. 

Əfəndilər! Bilirsiniz ki, bizim Rusiya
camaatına qarşı heç ədavət və nifrə-
timiz yoxdur. Bizar olduğumuz Rusiya;
çarizm Rusiyası, Rusiya istibdadıdır.
Rusiyaya nifrətimiz, Rusiya istibdadı
altında inləyən Rusiya camaatına nif-
rət demək deyildir. Bizcə mənfur olan
Rusiya, millətləri əzən vǝ hüquqlarını
verməyən rəsmi Rusiyadır. Bir millət
müstəqil və hürr olmalı, hürr olduq-
dan sonra digər millətlərlə ürək
istədiyi kimi əqdi-ittifaq etməlidir [itti-
faq bağlamalıdır]. Bütün dünya millətlə-
rinin bir “Cəmiyyəti-Əqvam” [Millǝtlǝr
Cǝmiyyǝti] vücuda gətirməsi bizim ən
müəzzəz [əziz] fikirlərimizdəndir. Bu
“federasyon” cəbrlə [zorla] deyil, təbii
bir meyl və arzu ilə hasil olmalıdır.
(Alqışlar)

Ərz etdim ki, biz Rusiya camaatının
da düçar olduğu fəlakətdən qurtulma-
sını ürəklə istəriz. Biz Rusiya hökumǝ-
tinin həqiqi rus demokratiyası ǝlinǝ
keçməsi tərəfdarıyız. Çünki Qafqaziya
dağlarının şimalında təşəkkül edən
müstəbid və təcavüzkar bir hökumətə
biz laqeyd qala bilməriz. (Alqışlar) 
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Biz Rusiyanın səadətini istəriz. Ru-
siya camaatını sevəriz, fəqət kəndi
istiqlalımızı da əziz tutarız. (Alqışlar) 

Cəbrlə qəbul etdirilən bir şeydə
qətiyyən səadət olammaz, çünki səa-
dət, hürriyyət və istiqlaldadır. 

İştə bunun üçün, əfəndilər, müstə-
qil Azərbaycanı təmsil[ǝn] o üç boyalı
bayrağı Şurayi-Milli qaldırmış. Türk
hürriyyəti, islam mədəniyyəti və
müasir Avropa əfkari-əhraranəsini
[azad fikrini] təmsil edən bu üç boyalı
bayraq, daima başlarımızın üstündə
ehtizaz edəcəkdir [dalğalanacaqdır].
(Məbuslar yerlərindən qalxır, şiddətli
alıqışlar mədid [uzun] bir surətdə da-
vam edir.)

Mən buna iman edirəm. Mənim
bu imanımı, millətlərin qəlbində doğ-
muş olan əməl [arzu] günəşi işıqlan-
dırır. Bu günəş bir daha üful etməyə-
cək [batmayacaq]. Mən vicdani-bəşə-
riyyətə inanıram. Milyonlarla insan
bahasına mal olan qitali-ümumidən
[qırğından] sonra vicdani-bəşər qazan-
dığı həqiqətləri asanlıqla əlindən ver-
məz. “Cəmiyyəti-Əqvam” fikri bu gün
hər kəscə qəbul edilmiş bir fikirdir.
Buna ümid verir, qüvvətlə inanıram ki,
artıq milləti öldürmək, millətin hüqu-
qunu paymali-zəval etmək [tapdalayıb
puç etmǝk] qətiyyən mümkün deyildir.
Qaliblər də, məğlublar da millətlərin
hüququ təslim edilməlidir, deyirlər.
(Alqışlar)

Yaxında açılacaq Sülhi-Ümumi
Konqresində bu fikir qətiyyən hakim
olacaq. Bu gün əhvala hakim olanlar

Müttəfiqlərdir. İngilis, Amerika, Fransa
dövlətlərinin bayraqlarında millət-
lər[in] təmini-hüququ və “Cəmiyyəti-
Əqvam” şüarı yazılıdır. Dövlətlərin Ba-
kıda bulunan nümayəndələri naminə
general Tomson Qafqaziya məsələlə-
rinin Sülhi-Ümumi Konqresində həll
olunacağını rəsmən elan etmişlərdir. 

Biz azərbaycanlılar bütün mövcu-
diyyətimizlə kəndi müqəddəratımızı,
kəndi istiqlalımızı müdafiə və müha-
fizədə israr edər, səbat və mətanət
göstərərsək, heç şübhəsiz ki, Azərbay-
can Cümhuriyyəti paydar [daimi, ǝbǝdi]
olar. Fəqət bunun üçün, təkrar edi-
rəm, səbat, mətanət, fədakarlıq istər.
İstǝr  ki, biz kəndimizin istiqlala layiq
olduğumuzu isbat edəlim. Bu oldumu,
sizi təmin edirəm ki, kimsə haqqımızı
təslim etməmək cəsarətində bulu-
nammaz. Hangi vicdandır ki, istiqlalı
istəyən və ona ləyaqətini isbat edən
bir milləti qəhr etsin. (Alqışlar) 

Əfəndilər! Biz Qafqaziya əqvamı-
[nın] [qövmlǝrinin] ruhunda, hər za-
man hürriyyət və istiqlal fikri hakim
olmuşdur. Hürriyyət fikrinin müməssili
olan Prometey, Qafqaziya dağlarında
zǝncirbənd edilmişdi. O, daima zǝncir-
lərini qırmaq təşəbbüsündə idi. Prom-
eteyin ruhu Qafqaziyanın bütün mil-
lətlərində vardır. Qafqaziya millətlə-
rinin istiqlalı və bərabərlikdə müstəqil
olaraq yaşamaları bir xəyali-bəid [uzaq
xəyal, imkansız şey] deyildir. Qardaş
millətimiz olan Şimali Qafqaziya, qapı-
bir qonşumuz ermənilər, münasibati-
dostanəmiz bütün cüz’iyyata [xırdalıq-
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lara, xırda problemlǝrǝ] rəğmən daima
səmimi qalan gürcülər, bizə bir çox
mədəni xidmətləri toxunmuş rus ca-
maatının mühüm bir qismi ilə əl-ələ
verərək biz, Qafqaziyanın müqəddəra-
tını bu qitə [bölgǝ] üzərində yaşayan
millətlərin arzusu vəchi ilə [arzu etdik-
lǝri kimi] təmin edə biləriz. (Sürəkli
alqışlar. Diplomasi lojalarına müra-
ciətlə təkrar alqışlar.) 

Əfəndilər! Mən buraya qədər sizə
ümidli sözlər söylədim. Buna iman
edirəm, fəqət nəzərinizi əhvalın ağır-
lığına dəxi cəlb etməzsəm, vəzifəmi
hüsni-ifa etməmişəm [yaxşı yerinǝ
yetirmǝmişǝm] deməkdir. Zaman ağır,
gedəcəyimiz yol çox tikanlı və arizə-
lidir [çətin, maneǝlidir]. İrəlidə bir çox
müşkülat və maneələri dəxi gözə
almalıyız. Bu maneəli yolları keçmək
və sǝrmənzili-məqsuda [mǝnzil başına]
ermək üçün siz məbus əfəndilər bir
çox fədakarlıqlar ibraz etməli [göstǝr-
mǝli], təmsil etdiyiniz millətə səbat,
mətanət göstərmək üzrə bir nümu-
neyi-əmsal təşkil etməlisiniz. Bu nü-
munəni göstərəcək iqtidar və istedada
malik oldunuzsa, yolun yarısı gedilmiş
deməkdir. 

Əvət, əfəndilər! Bu gün firqə ehti-
rasları, şəxsi qərəzləri və bütün bu
kimi vətən və millət qayəsi qarşısında
süfli [alçaq] qalan qərəzlər atılmalı,
vətən qayğısı və millət duyğusu hər
şeydən yüksək tutulmalıdır. (Sürəkli
alqışlar) 

Əfəndilər! Bu gün Azərbaycanın
paytaxtında Məclisi-Məbusan iftita-

hındayız [açılışındayız]. Azərbaycan bir
atəş mənbəyidir. Vətənimiz hər zaman
kəndi sinəsində bir atəşi-müqəddəs
bəsləmişdir. Bu atəş, əski zamanlardan
bəri həqiqətpərəstlərə rəhbər [yol
göstǝrǝn] bir şöleyi-ümid və iman
[ümid vǝ iman şölǝsi] təşkil eyləmişdir.
O atəş ki, bu gün də sərvət və saman
[var-dövlǝt] səbəbi və baisi-təməddün-
dür [mǝdǝniyyǝtin sǝbǝbkarıdır]. Qoy bu
atəş Azərbaycan övladının sinələrinə
dolsun. Milyonlarla ürəyi yaxan bu
atəş, əbədiyyən sönməz bir məşəl təş-
kil edib də hürryyət və istiqlala doğru
getdiyimiz maneəli yolları işıqlandır-
sın. (Sürəkli və mədid alqışlar)” 

Xan Xoyskinin nitqi

Sürəkli və gurultulu alqışlar içində
Rəisi-vükəla Xan Xoyski həzrətləri kür-
siyi-xitabətə çıxaraq, Hökumətin fəa-
liyyəti haqqında aşağıdakı nitqi irad
edirlər:  

“Möhtərəm Azərbaycan Parlamanı
əzası [üzvləri]! 

Bu gün öylə böyük, əziz vǝ müba-
rək gündür ki, bunu biz azərbaycan-
lılar yuxumuzda da görməzdik. Bu gün
o gündür ki, milli müqəddaratınızı öz
əlinizə aldınız. Hökumət məni vəkil
etmişdir bu bayram münasibətilə sizi
və sizinlə bərabər özümüzü təbrik
edǝyim. (Alqış)

Hökumət sizin hüzurunuzda məsul
olduğundan, borcudur öz fəaliyyəti və
nə kimi şərait altında işlədiyi haqqında
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sizə bəyanat versin. Mən bu gün
ümum Hökumətin fəaliyyəti haqqında
sizə müfəssəl məlumat verməyəcə-
yəm. Hər vaxt istəsəniz, hər nazir öz
nəzarətinin [nazirliyinin] fəaliyyəti haq-
qında məruzə təqdim edəcəkdir. Mən
isə bu gün ancaq Hökumətimizin nə
kimi şərait altında təşkil edi[li]b
fəaliyyətdə bulunduğunu və müxtəsər
tarixini ərz edəcəyəm. 

Azərbaycan Hökuməti o vaxt təşək-
kül etdi ki, Gürcüstan Zaqafqaziyadan
ayrılaraq elani-istiqlal etdi. O vaxt
xarici ən mühüm bir neçə məsələ var
idi: Qafqaziya cəbhəsinin ilğası [ləğvi]
və Türkiyə ilə mübahisəli olan məsə-
lələrin həlli. Hökumətimizin təşəkkülü,
həman Türkiyə ilə sülh müzakiratı
icrası əsnasında vaqe olmuşdur. Daxili
vəziyyətimiz isə qayət fəna idi. Höku-
mətimiz öylə bir zamanda təşəkkül
etmişdi ki, bir kəndindən digərinə
getmək qorxulu idi. Heç kəsin irzi, na-
musu, canı, malı əmində deyildi. Rus
qoşunları Qafqaziyadan çəkildikdən
sonra dəmiryollarında vüqu bulmuş
hadisatdan dolayı dəmiryolları tama-
milə yatmış kimiydi. Post və teleqraf
müxaribatı [ǝlaqǝsi] bilmərrə [tama-
mən] kəsilmişdi. Dövlətin ən artıq
möhtac olduğu maliyyat naminə heç
bir şey yox idi. Dövlət makinasını təşkil
edən idarələrin həpsi dağılmış, xid-
mətçiləri qaçmışlardı. İdarələrin bəzi-
lərinin adı varsa da, özü yox idi. Hər
yerdə beş-on adam yığışıb bir höku-
mət düzəldir, bir qanun verirdi. Hər
kəs özü-özünə bir hökumət idi. Böylə

bir zamanda bütün Azərbaycan tərə-
findən seçilmiş Milli Şura, hökuməti
təyin edib məmləkətin müqəddəratını
ona tapşırdı. Hökumətimiz təsdiq edil-
məmişdi [tanınmamışdı]. Hökumətin
səyi ilə Türkiyə ilə müzakirat tez
qurtarıb, sülhnamə bağlandı. Fəqət
bununla bərabər, daxili işlər o qədər
pərişan olan bir zamanda hökumət
daxildə qanun və asayiş bərpasından
aciz idi. Zira nə əsgəri qüvvəmiz vardı,
nə silahımız. Bittəb’ daxildən düzəlt-
mək mümkün deyildi. Binaileyh [ona
görǝ], xarici bir qüvvəyə lüzum görü-
lərək türklərə müraciət edildi. Türkiyə-
Azərbaycan sülhnaməsinin bir maddə-
sinə görə məmləkətimizə nə vaxt
lazım olsa, hüququmuz müdafiəsi
üçün türklər bizə bir qədər əsgər ver-
məli idilər. Ona görədir ki, darda qal-
dıqda, bu çarəyə təvəssül [müraciǝt]
edildi. Türklər iltizamlarına [vədlərinə]
əməl və vəzifələrini hüsni-ifa etdilər
[müvǝffǝqiyyǝtlǝ yerinǝ yetirdilǝr]. Əl-
bəttə, qoşunsuz, gücsüz görülməsi
pək müşkül olan işlər çox çətinliklə
yavaş-yavaş işlənirdi. 

Biz xaricdən qüvvə almaq üçün
başqa millət vǝ dövlǝtə müraciət et-
mək bəzi şəraitdən dolayı mümkün
deyildi. Müracət etsəydik də, bir nəti-
cə hasil olmazdı. Ona görədir ki, din-
daş və millətdaşımız olan Türkiyəyə
müraciət edildi. 

Altı ay həyatı müddətində höku-
mətimiz çox iş görmüşdür. Heyni-təəs-
süsündə [qurulduğu əsnada] hərc-mərc-
dən başqa bir şey yox, hətta polis belə
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yoxdu. Binaileyh, ibtida [başlanğıcda]
hər şeydən ziyadə zəbtiyyə [asayiş]
işlərinə diqqət verilərək, müəssisələr
təsis və təcdid edildi [quruldu vǝ bǝrpa
edildi]. Hazırda hər yerdə məmurları-
mız, idarələrimiz var. Millətin, camaa-
tın malını və canını müdafiə edəcək
təşkilatımız və məmurlarımız var. 

Əlbəttə hökumətimizin fəaliyyəti
haqqında çox sözlər danışıla bilər.
Fəqət hökuməti tənqid etmək üçün
nə vaxt və nə kimi şərait altında
çalışdığını nəzərə almalı, bu nöqteyi-
nəzərdən də mizana vurmalıdır [ölçül-
mǝlidir; qiymǝtlǝndirilmǝlidir]: Hangi hö-
kumət və nə vaxt çalışmışdır? Azər-
baycan hökuməti-hazirəsinin [indiki
Azǝrbaycan hökumǝtinin] özünəməxsus
uzun müddətlik bir sabiqəsi [keçmişi],
tarixi, əsgəri qüvvəsi, xəzinəsi olmadı-
ğı nəzərə alınarsa, görülər ki, böylə
şərait altında iş aparmaq pək müşkül
idi. İbtidayi-təşəkkülündə [qurulduğu
ilk vaxtlarda] hökumət qarşısında duran
mühüm məsələlərdən birisi də dağıl-
mış, pozulmuş, vaqonu və xidmətçisi
olmayan dəmiryollarında hərəkatın
təcdidi [bǝrpası] idi. Buna diqqət ver-
ildi və gördüyümüz nəticə əldə edildi.
Doğrudur, lazım və mümkün olan bir
çox şeylər yoxdur. Fəqət narahat olsa
da, hǝlǝ ki, işlər bir qədər sahmana
düşmüş və idarə olunur. O vaxt bütün
məmləkətdə post, teleqraf müxabiratı
kəsilmiş, bir kağız belə göndərmək
mümkün deyildi. Şimdi qüvvəmiz qə-
dər bunu da düzəltdik, tamam Azər-
baycanda olmasa da çox yerdə artıq

kantorlar, müxabirat aparatı əmələ
gəlmişdir. 

Vacib məsələlərdən birisi də pul
məsələsi idi ki, bunsuz əsla iş getməz-
di. Hökumətimiz bir zamanda təşəkkül
etmişdi ki, Batum nümayəndələrinə
göndərmək üçün 10 min manat pul
tapmayırdı, borc axtarırdı. O vaxt
Azərbaycanın paytaxtı və qismi-əzəmi
[çox hissəsi] heç öz əlimizdə deyildi. Bi-
naileyh, Azərbaycan pulu buraxmaq
fikri gülünc idi. Ona görə, bu məsə-
lədə başqaları ilə sazişə ehtiyac var idi.
Gürcüstanla şərik olaraq bon[o] burax-
mağa məcbur olduq. Buraxıldı da. Bə-
dəhu [sonra] Bakının işğalından sonra
bir qədər də Bakı bonu buraxıldı. Eyni
zamanda Azərbaycan pulu kəsilmək
üçün özgə məmləkətlərə adam gön-
dərildi. Şimdi pul kəsilir və yaxın za-
manda Azərbaycan pulu çıxar. 

Əlbəttə, bu işlər öhdəmizə düşən
ağır vəzifənin bir zərrəsidir. Ən böyük
zəlalətimiz bu idi ki, o vaxt hökumət
göydən asılı kimi idi. Zira hürriyyət,
ədalət, üxüvvət [qardaşlıq] bayrağı
daşıyanlar, Bakını əlimizdən almış, bizi
paytaxtsız qoymuşdular. Azərbaycanın
kökünü təşkil edən, məmləkətin hü-
quqi sahibi olan müsəlmanlar qətliam
edilərək Dağıstan, İran və Turana
dağılmışlardı. Şəhərdə bir iş görəcək
adamımız qalmamışdı. Böylə olan su-
rətdə bu məsələdən başqasına böyük
əhəmiyyət veriləmməzdi. Türkiyəyə
də müraciətimizin ümdə səbəbi bu
oldu. Zahirən bunca böyük zəhmət və
fədakarlıqlar xırda görünürlər. Amma
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o zəlalət, o fəlakət yada gətirilərsə, nə
qədər zəhmət və məşəqqət çəkdiyi-
miz anlaşılar. Bəlkə öhdəmizə düşən
vəzifəni tamamilə hüsni-həll edəmmə-
dik [ideal hǝllini tapa bilmǝdik]. Bəlkə bu
uğurda çox qüsurlarımız var, fəqət
əhvalımız əhəmiyyətlə təqdir edilərsə,
təqsirimiz çox yüngülləşər. Şükürlər
olsun ki, artıq məqsədlərimizin bir
çoxuna çatdıq, Bakı əlimizə keçdi.
Doğrudur, şəhər alınarkən bəzi müəs-
sif [təəssüf doğuran] hadisələr vaqe
olmuşdur, hökumət bunu gizlətməyir
və gizləməyi layiq bilməyir. Doğrudur,
çox adama əziyyət keçmişdir. Fəqət,
mümkün idimi ki, hökumət bu hadisə-
nin qabağını tamamilə alaydı? Zən-
nimcə insaf gözü ilə baxanlar etiraf
edərlər ki, dünyada heç [bir] hökumət
ala bilməzdi. Burada müsəlmanlar qı-
rılmış, hüquqları ayaqlar altında tap-
dalanmış, şəhər üç ay dava etdikdən
sonra alınmış, nəticədə acıqlı camaat
– hökumət, əlbəttə, acıqlı deyildir – və
əsgər şəhərə girərkən hadisənin
önünü almaq mümkün idimi? Bilxassə
ki, hökumət şəhərə ancaq üç gün
sonra daxil olmuşdur. Hökumətin
vürudunadək nə olmuşsa da ondan
sonra heç bir şey vaqe olmamışdır.
Hökumət şəhərə varid olar-olmaz
tədbirlər görüb 100-ǝdək müsəlmanı
asdırdı, qurşuna dizdirdi və asayişi
təcdid [bǝrpa] etdi. Çox tərəfdən bu
xüsusda çox sözlər danışılır, fəqət
danışmaq asan, lakin həqiqəti təqib
etmək müşküldür. Həqiqəti-hal nəzərə
alınarsa, hamı etiraf edər ki, bu işlərin

qabağı alınammazdı. 
Böylə ağır vəziyyətlə bərabər, təla-

tüm içində qayalar arasında nazik tax-
ta qayıqda gedən gəmiçi vəziyyətində
bulunan hökumət, qayığını öylə apar-
malı idi ki, daşa dəyib dağılmasın. Əh-
vali-xariciyyəmiz öylə idi. Mən höku-
məti tövsif [vǝsf] etməyirəm, fəqət
fikir etsəniz görərsiniz ki, hökumət bu
uğurda necə çalışmışdır. Bir yandan
çalışırdıq işimizə qarışmaq istəyənləri
kənar edək, digər tərəfdən də imkanı-
mız yox idi. O zaman burada Almaniya
nümayəndələri var idi. Onlar bizə çox
ağır tələblər verərək gah pambıq mə-
sələsində, gah neft işlərində tamah-
larını ibrazla [göstǝrmǝklǝ] bizi çox vaxt
zorlayırlardı [bizǝ tǝzyiq göstǝrirdilǝr].
Zəif ikən bunlara müqabilə etməli idik
[onların qarşısında dayanmalı idik], edir-
dik də. Onların tamah və tələblərinə
qarşı “Azərbaycan, azərbaycanlılar
üçündür” şüarını qoyurduq. 

Sonra övza [vəziyyət] dəyişdi, göz-
lənməyən bir vaqiə oldu. Yeni məsə-
lələr çıxdı; bir məqama gəldi ki, höku-
mət nə edəcəyini bilməyirdi. Ola bilər-
di ki, bir addımla hər şey dəyişsin. Xalq
yeni yolla getmək istəyəcəkmi, yox-
mu? Məlum deyildi. Burada xalqın öz
rəyini bilmək lazım idi. Binaileyh, Par-
laman dəvətinə lüzum görüldü.” 

Bədəhu [ondan sonra], nə üçün
Azərbaycan Məclisi-Müəssisanı çağırıl-
mayaraq bugünkü Parlaman dəvət
edildiyini dəlillərlə bəyan etdikdən
sonra, Müttəfiq dövlətlər, xüsusən
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İngiltərə və qonşu millətlərlə münasi-
batımıza [münasibǝtlǝrimizǝ] nəqli-kə-
lam edərək [sözü gǝtirǝrǝk] deyir ki: 

“İngilislər ən qədim hüquq və mux-
tariyyət müdafeidirlər [müdafiǝçisidir-
lǝr]. İngiltərədə hamıdan ziyadə mü-
səlman var, bunların müharibədəki
hümmət və yardımı göstərir ki, ingi-
lislər onların hüququna təcavüz et-
məyir, onları incitməyirlər. Əlbəttə,
bizimlə də onlar arasında inciklik
olammaz. Ona görədir ki, üç dövlət,
sülhi-ümumiyədək Azərbaycanda asa-
yiş və müsalimət [ǝmin-amanlıq] müda-
fiəsi üçün buraya əsgər göndərmək
istədikdə, Hökumət və Milli Şura razı
oldular. Çünki burası millətin hüquq və
istiqlalına, Azərbaycanın mövcudiy-
yətinə bir zərər və qüsur görülməyirdi.
Bizim rizamızla Müttəfiqlər gəldilər.
Şimdi görürsünüz ki, heç bir zərər də
olmamış və hüququmuzu əlimizdən
almamışlardır. Millətin haqqı, hüququ
və həqqi-idarəsi [idarǝetmǝ haqqı] olan
daxili işlərimizə əsla qarışmayırlar.
Bunlar öylə millətlərdir ki, bunlardan
xəta baş verməz. 

Bununla bərabər, öhdəmizə düşən
vəzifələrdən biri də Qafqaziyada əmə-
lə gəlmiş, bəzən din və qan qardaşımız
və bəzən qonşularımız tərəfindən elan
edilmiş yeni hökumətlərlə münasibat
və əlaqəmiz məsələsi idi. Hökumət
dostluq hüsulu üçün var qüvvəsi ilə
çalışdı. 

Gürcüstanla aramızda heç bir ixti-
laf olmamışdır. İki qardaş arasında da

mübahisə olur, fəqət ümum mübahi-
səli məsələlərimiz dostanə bir surətdə
həll edilir. 

Şimali Qafqaziya daha yaxın olub,
həmişə sözümüz, işimiz, yolumuz bir
olmuş, biri-birimizə kömək etmişik.
Aramızda heç bəhs [mübahisə] olma-
mışdır. 

Ermənistanla da aramızda öylə
mühüm ixtilaf olmamışdır. Doğrudur,
zikr etdiyim iki hökumətlə olduğu
kimi, Ermənistanla dostluq olmamış-
dır. Bunun da səbəbi, şahid olduğu-
muz hadisatdır. Bu hadisələrin vüqu-
una təəssüf edəriz. Heç kəs də təəssüf
etməyə bilməz. Bu son aylarda ermə-
nilərlə müsəlmanların arasında vüqu
bulmuş olan müharibəyə, incikliyə
tərəfeynin [hər iki tərəfin] yekdigərinə
[bir-birinǝ] zülm və əziyyət vermələrinə
kim təəssüf etməz? Həmin bu hadi-
sələrdir ki, Ermənistanla dostluğumu-
za mane olmuşdur.” 

Bədəhu zəbtiyyə [asayiş; tǝhlükǝsiz-
lik] və ədliyyə təşkilatından, məktəb
və məhkəmələrin milliləşdirilməsin-
dən bəhslə Rəisi-vükəla [Baş nazir]
həzrətləri Parlamanın tənqidini xeyirli,
lüzumlu gördüyünü bəyanla, yol gös-
tərilməsini arzu edir və bu sözlərlə
nitqlərini bitirərək bütün hökumətin
istefasını verir:

“Hökumətin fəaliyyətində nə qə-
dər qüsur və nöqsan olmuşsa da, yol
göstərən işıqlı ulduzu bu olmuşdur: 

Millətin hüququ, istiqlalı və xeyri!” 

151



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

152

TƏƏSSÜRAT

Parlamanımız açıldı, gördük. Fətəli
xan doğru dedi ki, yatsaydıq da yuxu-
muza girməzdi. 

Əvvəla, ingilislərin qeydkeşliyi [diq-
qəti]: Hürriyətimizin bədxahları tərə-
findən, Parlamanımız açılması müna-
sibətilə məbada bir şuluqluq büruzə
verməsin və versə də filfövr [dərhal]
qabağı alınsın deyə Parlaman imarəti
yanında – ki Hacının qız məktəbidir –
ingilislərin iki ədəd zirehli avtomobili
dayanıb, içindən görünən topları
ağzını açıb, gəlib-gedənə guya “Dinc
dur!” deyirdi. Zatən o səmtdən gəlib-
gedən heç yox idi. Çünki Azərbaycan
polisi imarətin “bir ağaclığından” –
qoy mübaliğə olsun – adamları keç-
məyə qoymayıb, ancaq məbuslara və
Parlamana girmək haqqı vəsiqəsinə
malik olanlara izn verirdi. Parlaman
imarətinin içində zinət cümləsindən
calibi-diqqət olan [diqqǝti özünǝ cǝlb
edǝn] şey – qiymətli xalılar deyildi,
bəlkə fiatı ucuz, lakin mahiyyəti-
milliyyə və siyasiyyəsi [milli vǝ siyasi
mahiyyǝti] dedikcə baha olan üçrəngli
milli bayrağımız idi. 

Məhəmməd Əmin, nitqi-iftitahi-
sində [açılış nitqində] bu üç rəngin:
türkləşmək, islamlaşmaq vǝ müasir-
ləşmək amalı əlamətindən ibarət ol-
duğuna işarə ilə “Bu bayraq endi-
rilməz!” dedikdə bütün Məclis ayağa
qalxıb əl çala-çala bayraqları salamlar-
kən, təəssürati-fövqəladəmdən başı-
mın tükləri biz-biz durdu. Nədənsə bu

fǝqǝrǝ dəxi yadıma düşdü ki, görəsən
küçədə zirehli avtomobillər olmayıb,
heç bir nəfər də polis və ya qoşun əhli
görülməsəydi, bugünkü günün şərə-
finə toxunmaq kimi ədəbsizliyə bir
kəsdə cürət ola bilərdimi? Məncə,
yox. Çünki bu müqəddəs Məclisin
imarət dəlik-deşiklərindən belə dişarı-
ya tərəf nəbəan etdiyi [fışqırdığı] əzə-
məti-mənəviyyəsindən o dərəcə mü-
təəssir olardı ki, əli-qolu boşalıb dili də
bağlanardı. 

Məclisin açılmaq saatı yaxınlaşdı.
Tamaşaçılar – ki içlərində müsəlman
xanımları az deyildi – boş yerləri
doldurdular. Məbuslar hər kəs öz məx-
susi yerini tapıb oturdular. Qəzetə
yazıçıları kağız və qələmlərini hazır-
layıb müntəzir durdular. Ministrlər,
müavinləri ilə bərabər öz yerlərinə ke-
çib cərgə ilə oturdular. Bir lojaya sığ-
mayıb sağ və sol iki loju doldurdular. 

Bunların hamısı başıaçıqdırlar bir
nəfərindən savayı: görünür ki, soyuq-
dan qorxurmuş. Həqiqət, çox soyuq-
dur. 

Hamı amadə [hazır] olub intizarda
ikən Milli Şura rəisi Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə cənabları rubəru [üzbəüz]
qapıdan çıxıb məqami-sədarətdə [rǝ-
yasǝt kürsüsündǝ] üzü Məclisə tərəf
ayaq üstə bir vəziyyət aldıqda, haziru-
nun [iştirakçıların, orada olanların] inti-
zarı dönüb diqqətə münqəlib oldu
[çevrildi]. 

Məhəmməd Əmin, qəlbən nikbin
və nikbinlikdə də sabitqədəm oldu-
ğuna dəlalət edən açıq və gülər bir üz
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və yerə baxmaq adəti olmayan bir
gözlə məbuslara xitabən nitq söylə-
məyə başladı.

Padşahlı məmləkətlərdə Məclisi-
Məbusanı padşah açar, amma Azər-
baycan Cümhuriyyətinin Məclisi-Mə-
busanını bir nəfər vətən övladı açdı. 

Məhəmməd Əmində – natiqlikdə
“patent” qazanmış olan “orator”lara
məxsus qol atma, baş oynatma, üz-
gözünü sifətdən-sifətə dəyişmə kimi
hərəkətlər yox idi. 

Bunların əvəzində özgə bir hal var
idi ki, o da getdikcə qızışıb sözlərinin
dəruni-qəlbdən [sǝmimi-qǝlbdǝn, ürǝyi-
nin içindǝn] söyləndiyini eşidənlərə
hiss etdirməklə dərin bir təsir oyat-
maq idi. 

Qol atmaqdan, bu yaxşıdır. Bunda
ixlasi-qəlb [tǝmiz ürǝklilik] və səmimiy-
yətlə bərabər, sərd edilən [söylǝnǝn]
kəlamda bir də böyük bir ciddiyyət
mövcud olduğuna hər kəs inanıb, na-
tiqin hər bir sözünə lazımınca əhə-
miyyət verilirdi. O idi ki, hər bir cümlə
axırında alqışlar yağırdı. 

Natiqin nitqini bugünkü nömrə-
mizdə oxuyarsınız. Mənim məqsədim
gördüklərimi, təəssüratımı söyləmək-
dir. 

Növbət, ministrlər rəisi Fətəli xan
Xoyskiyə yetişdi. 

Xüdavəndi-aləm hər yerdə istibdad
varsa, evini yıxsın, necə ki, rus istibda-
dının evini yıxdı. Qoyurdularmı ki, vax-
tında dilimizi öyrənək ki, yeri düşəndə
danışarkən fikrimizi söyləməyə söz
axtarmağa möhtac qalmayaq! 

Bavücudi-in [bununla birgǝ], Fətəli
xan çox da duruxa-duruxa danışmırdı;
dilinə hətta “rəvan” demək də caizdir.
Anasından öyrənmiş dilinə, bir qədər
də türk qəzetələri mütaliəsindən və
bir də Osmanlı-türk qardaşlarımızla
bir müddət təmasda bulunub, deyib-
danışmaq məcburiyyətindən hasil
olan sözləri qatıb bir dil düzəltmişdi ki,
onunla ifadeyi-məram edirdi. 

Fətəli xan, zatən nitq söyləmirdi. O,
məbuslar əfəndilərlə dərdləşmək istə-
yirdi, dərdini söyləyib şikayət edirdi: 

– Xaricdə qarışıqlıq və daxildə pəri-
şanlıq ola-ola, xəzinədə bir köpük pul
və meydanda bir nəfər əsgər olmaya-
olmaya bizi hökumət seçib dedilər ki,
gərək bu işləri düzəldəsiniz. Biz də –
necə ki görürsünüz – mümkün qədər
düzəltdik. Pul da var, yol da var və
sairə. 

Məclis, Rəisi-vüzəranın [Baş nazirin]
sözlərinə diqqət və sükutla qulaq
verirdi. Ancaq sağ tərəfdə kim idisə,
xısın-xısın pıçıldanıb rəisin sözünə bir
kinayə buraxırdı. 

Zənnimcə, Fətəli xanın “şikayəti”
Parlaman əksəriyyətinin qəbuluna
məzhər olmayacaq deyil. 

“Deklarasiya”nın müzakirǝsi son-
raya qaldı. Doğrudur, “Fətəli xan kabi-
nəsinin əvəzində özgə bir kabinə ol-
saydı, işləri daha gözəl aparardı” de-
yənlər olacaqdır. Ancaq, “Bəlkə özgə
kabinə heç bu işləri də görə bilmə-
yəcəkdi” deyənlər də az olmayacaqdır. 

Fətəli xanın “tənqid etmək asandır,
amma işi görmək çətindir” sözlərinə
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çox adamlar şərikdir.
Sağda oturan “İttihad” fraksiyası,

özlǝrindǝn sol olan fraksiyaları bir
məsələdə qabaqladı. Hətta bir dərə-
cəyə qədər “məhcub” belə etdi ki,
“utandırdı” sözündən bir az yüngül-
dür. “İttihad”, Parlaman açılmaq bay-
ramı münasibətilə siyasi dustaqların
əfvi-ümumisi [amnistiya] təklifini etdi.
Fraksiya namindən bu təklifi irad edən
[söylǝyǝn] “İttihad” əzası [üzvü] “özgə-
lərə sǝbqət” etmək [başqalarını qabaq-
lamaq] arzusunun cuşundan karıxıb
“siyasi” sözünü unutmaqla bir çoxla-
rını qorxutdu. Kənardan tez “siyasi”
sözünün əlavəsi mətləbi aşkar etmək-
lə təskinə səbəb oldu. 

Cavan Parlamanımızın birinci icla-
sından hasil olan təəssürat, gələcək
əndişələrimizin [narahatlıqlarımızın] zail
edilǝcǝyinǝ [aradan qaldırılacağına]
ümidlər verib, indiki övzamızın [vǝziy-
yǝtimizin, halımızın] da bir dərəcəyə
qədər hiss etdiyimiz ağırlığı müqabi-
lində qəlbimizdə təsliyətamiz [təsəlli
verən] bir hiss oyadır. 

Allah kömək etsin. 
Üzeyir

PARLAMAN ƏTRAFINDA

Parlaman güşadı [açılışı] münasi-
bətilə günahsız olaraq cəzalara düçar
olmuş Ordubad əhalisi namından bir-
inci Azərbaycan Parlamanına öz
“salam”ımızı göndərməklə səmimi-
qəlblə gələcək fəaliyyətdə müvəffəq

olmasını rica və istirham [xahiş] ediriz.
Biz inanırız ki, Parlaman bütün Qafqa-
ziya müsəlmanlarının əmrlərini, azad
yaşamağa qadir olduğumuzu bütün
kainata bildirməklə yerinə yetirəcək-
dir. Allahu-təala həzrətləri, müqəddəs
vəzifəni ifada Parlamanımızı müvəffəq
buyursun. 

Ordubad əhalisi bu qərardad ilə öz
Parlamanlarına müavinətdən [kömǝk-
dǝn] çəkinməyəcəklǝr. Ordubad əhalisi
səmimi-qəlblə bütün islamları Parla-
man güşadı ilə təbrik edir. 

Müvəkkil: Hacıyev

TƏSHİH [DÜZƏLİŞ]

Dünkü nömrəmizdə Parlaman icla-
sı haqqında verdiyimiz məlumatda
Heyəti-rüəsa [Rəyasət heyəti] seçkisi
haqqında yazılmışdır ki, Əlimərdan bəy
ilə Həsən bəy Ağayevin namizədliyi it-
tihadi-ara ilǝ [yekdilliklǝ] qəbul olundu.
Halbuki “İttihad” firqəsi, Əlimərdan
bəyin namizədliyinə etiraz etməyərək,
Həsən bəy Ağayevin namizədliyinə rəy
[səs] verməmişdir. 

BAKI NEFT TİCARƏTİ VƏ ONUN
MÜXTƏSƏRCƏ TARİXİ

II

Hələ Bakı xanları dövründən qal-
mış üsulu, rus hökuməti də tamam 66
il (1872-ci ilədək) məhfuz [qorudu] və
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riayət etdi. Bu üsula ruslar “otkup”
(откупъ) dedilər və o da bundan
ibarət idi ki, mövcud neft quyularını
müəyyən bir məbləğə sahibi-nüfuz bir
və ya bir neçə adama verirdilər ki, on-
lardan başqa sairlərinin neft işlərinə
qarışmağa ixtiyarları yox idi. İndiki bəzi
ziyarətgahlarımız məhz şeyxlərə və
onların övladına müxtəss [məxsus] bir
mal olduğu kimi, neft quyuları da o
vaxt bir neçə adamın mali-şəxsiyyəsi
[şəxsi malı] hesab olunurdu. 

“Otkup” üsulu, neft ticarəti üçün
böyük bir duzax [tǝlǝ] kəsilmişdi. Qu-
yuların ədədi məhdud və onlardan ha-
sil olan neftin də miqdarı artmazdı. Bu
neft bugünkü kimi xaric məmləkətlərə
getməyib, ancaq Qafqaz ətrafında sa-
tılırdı. 

Neftin böyləcə haləti rus hökumə-
tini çoxdan düşündürürdü. Buna bir
çarə arayıb xəzinənin neft cəhətindən
mədaxilini artırmağa ciddü cəhd olu-
nurdu. 

Bu cəhətdən Kokorevin Bakıdakı
atdığı neft fontanı və o biri cəhətdən
də bu hallarda Amerika neft mədənlə-
rində buruqların böyük bir tərəqqi
göstərməyi rus hökumətini cürətlən-
dirib, “otkup” əvəzinə yeni bir layihə-
nin təsdiqlənməsinə hökuməti vadar
etdi. 

1872-ci ildə “otkup” üsulu fəsx olun-
du [aradan qaldırıldı]. Neft hasil etmək
və onun ticarəti ilə məşğul olmaq
ixtiyarı hər bir rus təbəəsinə verildi və
bunun dalınca dəf’ətən [bir dǝfǝdǝ]
Bakı ətrafındakı xəzinə yerlərindən

dörd yüz altmış (460) desyatin yer
mübaiyə (rusca torq) vasitəsilə xahiş-
məndlərə [istǝyǝnlǝrǝ, tǝlǝb edǝnlǝrǝ]
satıldı. Yerlərin bir çoxunda neft
əlaməti olmadığı üçün qiymətləri çox
ucuz təyin olunmuşdu. Bu şərtlə ki, o
yerdə quyular buruqlarla qazılsın.
Yerlərin satış qiymətlǝrindən əlavə, bir
də icarə qiymətləri var idi ki, ildə hər
desyatinə 10 manat və 24 ildən sonra
da desyatinə 100 manat qoyulmuşdu. 

Hər bölükdə 10 desyatin yer olmaq
üzrə həmin 460 desyatini 46 parçaya
bölüb, bunların hamısına rus hökumə-
ti 552 min manat satış qiyməti təyin
etmişdi. 

Torqda iştirak edənlərin hamısı
məhz rus sərmayədarları olmuşdu ki,
məşhurları Mirzoyev, Kokorev və Qu-
bonin idi. Bunların təsəvvürüncə bu
46 bölükdən əlavə daha artıq neft
yerləri yoxmuş! Bu yanlış mülahizə ilə
torqun qiymətlərini birə yüz, birə min
artırdılar. Odur ki, bu yer satışından
rus xəzinəsinə üç milyona qədər pul
daxil oldu. Məsələn, Balaxanı yerlərin-
dən 40 desyatinə Mirzoyev 1 milyon
222 min və Kokorev ilə Qubonin də 60
desyatinə 1 milyon 323 min manat pul
vermişdilər. Bunlar 1874-cü ildə birlə-
şib “Bakı Neft Cəmiyyəti” adlı bir
şirkət yapdılar ki, neft aksioner cəmiy-
yətlərinin birincisi və ən qədimi budur. 

Şirkətin işləri əvvəlki 30 illərdə
yaxşı getməmişdir. Aralığa buraxılmış
yeddi milyon yarımlıq aksiyalar ta-
mam satılmayıb qalmışdır. Binabərin
[bu səbəbdən], aksiyaların qiymətini
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azaltmağa məcbur olmuşdular. Ona
görə aksiyaların tənəzzülü getdikcə
artıb, axırda 1894-cü ildə iki milyona
qədər enmişdir. 1906-cı ildə firəng
sərmayədarları bu şirkətə daxil olub
cəmiyyətin tərəqqisinə çalışırlar və
məramlarına da çatırlar. Böylə ki, ak-
siyalar tamam və kamal öz qiymətlə-
rindən də artığa satılıb sahiblərinə
mənfəət də gətirməyə başlayırlar.
1914-cü ildə şirkətin mənfəəti 100-ə
50 faiz (50 %) olmuşdu. 

İştə birinci rus şirkəti ancaq əcnəbi
sərmayəsi ilə dirilib şərafətyab olur
[etibar qazanır]! 

Nədənsə rus tacirləri Bakıdakı neft
işlərinə soyuq baxıb maya buraxmağa
cürət etməyirlər. Məsələn, 1877-ci
ildə məşhur altun taciri Sidorov (Си-
доровъ), ticarət məqsədi ilə Bakını
ziyarət edib bir qara qəpik də belə
neft işinə qoymaq istəməyir. Sonrakı il
Moskva milyonçularından Şibayev
gəlir,  o da neftə yox, ancaq xırdaca bir
kükürd cövhəri zavodu açmağa cürət
edir. Sonralardan işi böyüdür, bir yağ
şöbəsi də açır. Axırda aksioner cəmiy-
yəti halı ilə Şibayevin də işləri ingilislər
əlinə keçir. 

Rus sərmayədarlarının cürətsizliyi
davam edib durarkən, hələ o vaxtlar
İsveç təbəələri bulunan Nobel bəra-
dərləri Bakı neftinə əl uzadırlar. 1879-
cu ildə Nobel qardaşları üç milyonluq
bir sərmayə ilə “Bəradərani-Nobel
Şirkəti” adlı Bakıda bir neft ticarəti
açırlar. Rus sərmayədarlarının bacarıq-
sızlığı və cürətsizliyi bu təzə əcnəbi
şirkətinin az bir vaxtda parıldayıb

möhkəmləşməsinə ümdə bais olur.
Odur ki, şirkət müəssisləri [qurucuları]
əsas sərmayəyə 1881-ci ildə üç mil-
yon, 1882-ci ildə dörd milyon və 1883-
cü ildə də beş milyon əlavə edib az bir
vaxtda sərmayəni on beş milyona ye-
tirdilər. Bu qədər böyük bir məbləğlə
Abşoran tamam neft işlərində ağalıq
və rəislik etmək yəqin ki, çətin deyildi. 

“Bəradərani-Nobel Şirkəti” ərsəyə
gəldiyi gündən Bakı nefti üçün yeni bir
dövr, təzə bir əsr başlanır ki, bu barə-
də gələcək üçüncü  məqaləyə müraci-
ət buyurula. 

Fərhad Ağazadə

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
(Royter acentǝliyindən)

*  Xəbərlərə görə Vilson kanuni-
əvvəlin [dekabrın] 12-sində Fransaya
gedəcəkdir. 

* Vıborq şimalında bolşeviklər qu-
ruya əsgər çıxarmaq istəmişlərsə də,
geri atılmışlardır. Bolşevik gəmiləri Fin-
landiya boğazına  nəzarət etməkdədir-
lər. Helsinqfors ilə Revel arasındakı
münasibat [ǝlaqǝ] qət edilmişdir [kəsil-
mişdir]. 

* “Lokal-Anzeyqer” alman qəzetəsi
xəbər verir ki, Leypsiqdə olan Şuralar
Ordu Baş ərkanının [Baş qǝrargahının]
tərxis edilməsi ilə Hindenburqun  həbs
edilməsini qərara almışlardır. 

* Lloyd Corc, Nyukaslda irad etdiyi
[söylǝdiyi] nitqində demişdir ki, Müttə-
fiqlər hal-hazırda zərərlərin verilməsi
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məsələsinə baxmaqdadırlar və höku-
mət Almaniyanın zərərləri ödəmək
qüvvəsində olub-olmadığını layiqincə
təftiş etməkdən ötrü bir komissiya
vücuda gətirmişdir. 

* Verilən xəbərlərə görə, Vilson
özü Sülh Konfransı nümayəndələrinin
başında olacaqdır. 

* Peştədən verilən teleqraf xəbər-
lərinə görə 70 min nəfərdən ibarət
Makenzen ordusu Fransa Hökumə-
tinin tələbatına görə Venqriyaya cəm
ediləcəkdir. 

* Ştutqartdan verilən xəbərlərə
görə Vürtemberq kralı təxti-səltənə-
tindən əl çəkmişdir. 

* İngiltərə əsgərləri Tirol şəhərinə
daxil olmuşlardır. 

* Mütarikə şəraiti mövcibincə
[atǝşkǝs şǝrtlǝrinǝ ǝsasǝn] Almaniya
zərərləri verməyə başlamışdır. Alma-
niya Hökuməti Müttəfiqlərə 300 mil-
yon funt-sterlinq qızıl vermişdir. Bu
qızılları almanlar Rusiyadan almış
imişlər. Bu məbləğ, sülh əqd edilənə
[imzalanana] qədər Müttəfiqlər əlində
qalacaqdır. 

* Berlindən verilən rəsmi məlu-
matda Saksoniya kralının təxti-səltə-
nətdən əl çəkməsi xəbər verilir. 

* Parislə London arasında aero-
planlar ilə sərnişin münasibatı [daşın-
ması] başlanmışdır. 

SÜLH ƏTRAFINDA

* Mövsuq [etibarlı] mənbələrdən
verilən xəbərlərə görə, Müttəfiqlər

arasında olan konfrans qətnamələri
Sülh Konfransında istinad edici ümumi
siyasət əsası olaraq təsdiq olunmaq-
dan ötrü, imperiya əsgəri şurasına
verilmişdir. Müəyyən surətdə izhar
edilir ki, Müttəfiqlər həmrəydirlər və
İngiltərə nümayəndiliyi tərəfindən
müavinətə [yardıma] dəxi malikdirlər.
Aşkar olmuşdur ki, Müttəfiqlər Kon-
fransı Vilhelmlə Kronprinsin  mühari-
bə zamanında beynəlmiləl hüquqlarını
xələldar etmələrinə görə təslim edil-
mələri tələbatına tərəfdardır. 

* “Havas” acentǝliyi xəbər verir ki,
Müttəfiq dövlət başçıları Lloyd Corc,
Orlando, Balfur, Sonnino və Hauz
gələn ilin əvvəlində Versalda dəvət
ediləcək Sülh Konfransına qədər aşkar
edilmələri lazım olan bir çox məsə-
lələrin müzakirəsindən ötrü Parisə
cəm olmuşlardır. Vilson bu tezlikdə
Avropaya gəlməlidir. Lakin müharib
[savaşan] dövlət başçısı olduğuna görə
konfransda iştirak edə bilməz.  Sülh
Konfransı bir çox məsələlərdən başqa
Elzas-Lorenlə Almaniya arasında ola-
caq təzə sərhəd məsələsini dəxi həll
etməlidir. Böylə zənn olunur ki, Al-
maniyaya 1790, 1814 və 1860-cı illərin
sərhədlərindən birini intixab etmək
[seçmǝk] haqqı vagüzar ediləcəkdir
[verilǝcǝkdir]. 

* Parisdən verilən nim-rəsmi [yarı
rəsmi] xəbərlərə görə, Müttəfiqlərin
Sülh Konfransı haqqında olan müşavi-
rə məclisi kanuni-əvvəlin 1-dən tez
başlanmayacaqdır. Müşavirə məclislə-
rinin çoxu Parisdə vaqe olub, lakin
Sülh Konfransı iclasları Versalda ola-
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caqdır. Sülh Konfransının təzə il ibti-
dalarında dəvət ediləcəyi müşahidə
olunur. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

* Dünən Müttəfiqlər komandası
nümayəndələrinin hüzuru [iştirakı] ilə
Rus Dövləti Bankı güşad edilmişdir
[açılmışdır]. “Evelina” vaporunda Bakı-
dan aparılan bankın qiymətli əşyası da
bank evinə daşınmağa başlanmışdır.
Azərbaycan Dövlət Bankı başqa yerə
köçür. 

* Ümuri-Xeyriyyə və Nafiə Nəzarəti
[Sosial Tǝminat Nazirliyi] müvəkkili tərə-
findən qaçqınlar miyanında [arasında]
sǝpmǝ yatalaq xəstəliyinin artması
barəsində alınmış məlumatdan dolayı,
Nafiə Nəzarəti təcili surətdə xəstəliyin
önünü almaq üçün Hifzüssihhə Nəza-
rəti [Sǝhiyyǝ Nazirliyi] ilə etilafa [razılığa]
gəlmişdir. 

Ərzaq məsələsi
* Şimdi bazara un gətirilir. Bundan

dolayı da çörəyin qiyməti ucuzlaşmış-
dır. Bunları nəzəri-etibara alaraq Mər-
kəzi Ev Komitəsi və Bələdiyyə İdarǝsi
Ərzaq şöbəsi, ehtiyat üçün saxladıqları
arpa ununu əhaliyə verməməyi təhti-
qərara almışdır. Un, ehtiyat surəti ilə
saxlanacaqdır. 

* Srağagün Ərzaq şöbəsi naminə
altı vaqon buğda alınmışdır. 

* Şəhər Ərzaq şöbəsi bu günlərdə
əhali miyanında [arasında] adambaşı

yarım girvənkə düyü vermək istəyir.
İşbu düyü, ehtimala görə, Mərkəzi Ev
Komitəsi tərəfindən paylanacaq düyü
ilə bərabər veriləcəkdir. Bələdiyyə
İdarəsi, Mərkəzi Ev Komitəsi ilə bu
barədə etilafa [razılığa] gəlir. Böyləliklə
adam başına bir girvənkə düyü alına-
caqdır. 

Vaporlar vürudu [gǝmilǝrin gǝlişi]
Srağagün saat 4 radələrində “Rə-

sul”  nam [adlı] vapor Hacı-Tərxandan
Bakıya varid olmuşdur [gǝlmişdir]. Va-
porda 500-ədək sərnişin gəlmişdir.
Sərnişinlərin dediklərinə görə, Hacı-
Tərxanda çörək yoxdur. Qiymət 12
manatadək qalxmışdır. Kartoçka ilə
fəqət [ancaq, sadǝcǝ] Şura adamlarına
adambaşı yarım girvənkə çörək verilir. 

Əhval Hacı-Tərxanda olduqca fəna-
dır. Hər gün evlərdə və küçələrdə təf-
tişlər icra edilməkdədir. Üst və isti əl-
bisəsi qoşun əfradı [ǝsgǝrlǝr] tərəfin-
dən zorla alınır. Əhali həyəcan içində
imrari-həyat edir [yaşayır]. 

ARXADAŞLARIMA

Bugünkü həyəcanı nəzərə alıb,
üzümü o fərar edən arxadaşlara çe-
virib deyirəm ki, əski zamanda silahın
birini min manata alıb və fişəngin biri
üçər manata alıb düşmən qarşısına
çıxmağa hazırlanırdıq. Amma şimdi
bizə nizam öyrədirlər, amma biz fərar
edirik, çox ayıb olsun. Bu gün əsgər-
likdən fərar etmək millətə, vətənə,
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islamlığa xainlik etmək deməkdir. O
atalar ki çocuqlarına evdə yer verirlər,
onlar da bu xəyanətə şərikdirlər. Mən
atalarımızdan bunu xahiş edirəm ki,
fərar edən çocuqlarının qulağından
tutub, bir neçə sillǝ vurub gətirib
zabitlərinə təslim etsinlər. Siz atalar
çocuqların fərar etməyinə fəxr edib
evlərinizdə yatmayın. Çocuqların fərar
etməyi əhli-əyalınızı [ailənizi] satmaq
deməkdir. Mən yenə üzümü çevirib
deyirəm ki, ey əsgərlikdən fərar edən-
lər və əsgərliyə düşməyənlər! Gəliniz
nizam öyrəniniz, nizam-silah altında
kəndinizi, namusunuzu mühafizə edə
biləcəksiniz. 

Birinci Azərbaycan Qolordusu 
[Korpusu], İkinci firqə [diviziya],

Beşinci alay, Üçüncü tabor, 
On Birinci bölüyün əsgəri, 

bakılı Mirbağır oğlu Mirhaşım 

İDARƏYƏ MƏKTUB

Müdiri-möhtərəm! 
Qəzetənizdə bu qaç kəlmənin dərc

olunması rica və təmənni olunur: 
Hacı İbrahim Qasımzadənin (Qası-

movun) təhti-müdiriyyətində çıxan
“Bəsirət” qəzetəsinin 199-cu nömrə-
sində “Bakı xəbərləri” hissəsində
böylə bir məlumat dərc edilmişdir: 

“Dilənçi artist.” 40 ildən ziyadə
müsəlman səhnəsinə xidmət edən
qoca artistlərimizdən Mirzə Muxtar,
son hadisat [hadisǝlǝr] nəticəsi olaraq

qayət müşkül hallar keçirir. Heç bir
yerdə özünə xidmət bulmayan bu
artistin böylə bahalıq zamanında do-
lanması, əlbəttə, müşküldür. Biz bu
artistin böylə müşkül halını qareləri-
mizə [oxucularımıza] bildirərək, sənət
və maarif naminə ona beqədri-qüvvə
[gücümüz çatan qədər] müavinət edil-
məsini təklif ediriz. Bu gün müsəlman-
lar qoca bir artistinə yenə müavinət
etməsələr, əcəba əcnəbilərmi edəcək-
lər? Mümaileyhə [adı çǝkilǝn şəxsə]
müavinət edənlər “Bəsirət” idarəsinə
müraciət edə bilərlər.”

Buna cavab olaraq bunu deyə bilə-
rəm ki, Qasımzadə yazan “dilənçi ar-
tist” Mirzə Muxtar Məhəmmədovun
halını düşünərək bizim müdiriyyət ok-
tyabrın 1-də cari olan aktyorlar şura-
sında böylə qərar verdilər: Qoca artis-
timiz Mirzə Muxtar cənablarının həqi-
qətən ixtiyar olduğuna görə ona min-
bə’d [bundan sonra] rol verib səhnəyə
çıxarmaqla rahatı pozulmasın. Bu müş-
kül hallara düşməyib də biehtiyac mə-
işət edə bilsin deyə hər bir oyunda
ona daimi üç pay olaraq maaş təyin
edildi və həman ayda iki oyun oyna-
nıldı. Birincisində onun payına düşdü
72 manat 96 qəpik, ikincisində isə 60
manat 19 qəpik. Cümlətanı 133 manat
15 qəpik. Sonra bəzi səbəblərə görə
oyunumuza tənəffüs verdik. Onda da
nəinki Mirzə Muxtar, hətta cəmi artist-
lər pulsuz-parasız dolanmağa məcbur
oldular. Şimdi isə genə oynamağa şüru
etdikdə [başladıqda], Mirzə cənabları
həmin üç payını alasıdır. 
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Mirzə Muxtar Məhəmmədovun bir
tək başı olduğunu nəzərə alaraq, heç
bir vəchlə güman etmək olmaz ki,
müşarileyh [adı çǝkilǝn şǝxs], bu tez bir
zamanda dilənçilik vəzifəsini ifa etmə-
yə məcbur olsun. Çünki hər halda və
zamanda Mirzənin pulu olmadıqda
ona həm müdiriyyət və həm öz yol-
daşları müavinət etməkdən çəkinmə-
yiblər, çəkinməzlər də. 

Burası cayi-sualdır [sual altındadır]
ki, görən “Bəsirət” müdiri bu əhvalı
Mirzə Muxtarın müraciətinə, şikayəti-
nə görəmi yazıbdır, yoxsa öz-özündən
yazmağı lazım bilibdir? Hərgah böylə
isə “Bəsirət” müdiri Mirzə Muxtardan
daha artıq möhtaci-ianə olan və gün
uzunu külfətləri ilə belə ac qalan əhlü-
əyal şərməndələri [kasıblıqdan arvad-
uşaq yanında üzüqara olanlar] haqqında
camaatdan kömək diləsəydi, daha
gözəl bir iş görmüş olardı. 

Müdiriyyət tərəfindən: 
Zülfüqar bəy Hacıbəyli

İtibdir
* “Qafqaz və Merkuri” şirkətindən

Həsənağa Məlikov adına verilmiş 324419
və 324374 nömrəli qəbzlər və Rus Asiya
Bankının 11851 manatlıq çeki etibardan
saqitdir [etibarsızdır]. 

* Mirabbas Seyidhüseyn oğlu Mirba-
ğırzadə və Mirələsgər Seyidhüseyn oğlu
Mirbağırzadə və Fatma xanım Hacı Bağır
qızı adlarında olaraq Bakı qaçqınlığında
itmiş pasport etibarsızdır.

293

Neft
Satılır Çornıqorodda. Alıcıların öz qabı

və neftin miqdarı 100 putdan az olma-
malıdır. Xahiş edənlər 222 nömrəli tele-
fonla müraciət etməlidir.

296

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295     12 – 1 

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Doktor
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     
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Hǝkim Arşak Ayrapetoviç Akopyans
Əsəbi və daxiliyyə naxoşluğuna müb-

tǝla olanları axşam saat 3-dǝn 6-ya kimi
qǝbul etmǝyǝ başlamışdır. 

Ünvan: Balaxanski caddǝdǝ nömrǝ 10,
İstanislavski caddǝnin küncündǝn 3-üncü
ev. Telefon 55-26.

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    

O. A. Salmanın 
Diş kabinǝsi vǝ süni diş müalicǝxanası 

Dişlǝrǝ vǝ ağza müalicǝ edir, ağrısız
çıxarır, doldurur, qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr qayırır vǝ qızıldan qapaqlar
qayırır. 

Qǝbul edir hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ
kimi, 4-dǝn 7-yǝ kimi. Naberejni caddǝdǝ
Dombrovski pereulokda [döngǝdǝ] Mehdi-
yevin 7 nömrǝli evindǝ. Telefon nömrǝ 30-
02.

253

Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (massaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır. 

Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Para-
petin qabağında Dildarovun 26 nömrǝli
evindǝ 2-nci mǝrtǝbǝdǝ. 

Telefon 24-62

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri

hǝr gün saat 9-1-ǝdǝk, saat 4-7-yǝdǝk.
Telefon 5-30. Adres: Parapet, Kolyubakin-
ski küçǝdǝ nömrǝ 39. “Azǝrbaycan” qǝ-
zetǝ idarǝsinin yanında. 

237

Mama-feldşer M. K. Markoviç  
Hamilǝ vǝ azad olmuş qadınları qǝbul

edir. Bǝdǝnǝ dǝrman vurur vǝ masaj edir.
Hǝr gün saat 10-dan 12-yǝ kimi. Nijni
Kladbişinski caddǝdǝ ev nömrǝ 89. Tele-
fon 34-36. Burada hǝkim daxiliyyǝ vǝ
ǝmrazı-tǝnasüliyyǝ [cinsi xǝstǝliklǝr], qadın
vǝ cǝrrahiyyǝ naxoşları saat 3-dǝn 5-ǝ
kimi qǝbul edir. 

240

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Diş tǝbibǝsi Altmanın diş müalicǝxanası
Naxoşları qǝbul edir saat 8-dǝn 10-a

kimi, 4-dǝn 7-yǝ kimi, qadınları 1-dǝn 3-ǝ
kimi. Dişlǝrǝ müalicǝ edir, doldurur, ağrısız
çıxarır vǝ qızıl vǝ kauçuk üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. Hǝrbilǝrǝ, mǝktǝblilǝrǝ vǝ
çocuqlara külli faiz edilir. 

Ünvan: Şamaxinski caddǝdǝ ev nömrǝ
20. Aptek qarşısında. Telefon 18-73. 

245

Arvad diş həkimi Z. A. Şexter xanım 
Dişlər ağrısız çıxarılır. Qızıl qapaq, qar-

ma və hər növ qayırma dişlər. Dişin yaxşı
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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      

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun 
sǝh. 143. “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.” 

“Hacı Qurbanəli və Qulamrza Abdul-
layev nəsəbi...”: “Hacı Qarabağlı vǝ Qu-
lamrza Abdullayev Mǝşhǝdi Zeynǝlabidin
Abdullayevin vǝfatı münasibǝtilǝ ki, birinci
qardaşı, ikinci oğludur, böyük bir kǝdǝr vǝ
matǝmlǝ dost-aşnalarına bildirirlǝr ki, Ba-
kıda, Köhnǝ şǝhǝrdǝ, dǝniz qırağında Bu-
xarski küçǝdǝ Cavad Vǝliyevin evindǝ ba-
zar ertǝsi vǝ çǝrşǝnbǝ axşamı rǝbiülǝv-
vǝlin 5-i vǝ 6-sında mǝrhumun yas mǝc-
lisindǝ fatihǝ oxumaq üçün oturacaqlar,
oraya tǝşrif buyursunlar.” (Mǝtni farsca-
dan Akademik Teymur Kǝrimli oxumuş vǝ
tǝrcümǝ etmişdir.)

Tǝǝssürat
sǝh. 154. “…zail edilǝcǝyinǝ...”: Qǝ-

zetdǝ sǝhvǝn “zail edilmǝyǝcǝyinǝ” yazıl-
mış, növbǝti (61-ci) nömrǝdǝ bununla
bağlı düzǝliş verilmişdir.

“Üzeyir”: bu imza Üzeyir Hacıbǝyliyǝ
mǝxsusdur.

Bakı neft ticarǝti vǝ 
onun müxtǝsǝrcǝ tarixi

sǝh. 156. “…bu barədə gələcək üçüncü
məqaləyə müraciət buyurula.”: qǝzetdǝ
“üçüncü” yerinǝ sǝhvǝn “dördüncü” get-
mişdir. 
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Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 156. “Finlandiya boğazı”: Fin-

landiya körfǝzi nǝzǝrdǝ tutulur.
“…Hindenburqun həbs edilməsini qə-

rara almışlardır.”: Paul fon Hindenburq
nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 157. “Vürtemberq kralı”: II Vil-
helm (Almaniya imperatoru II Vilhelmlǝ
qarışdırılmamalıdır) nǝzǝrdǝ tutulur.

“Saksoniya kralı”: III Fridrix Avqust
nǝzǝrdǝ tutulur.

Sülh ǝtrafında 
sǝh. 157. “Kronprins”: Almaniya im-

peratoru II Vilhelmin oğlu Fridrix Vilhelm
nǝzǝrdǝ tutulur.

O. A. Salmanın 
Diş kabinǝsi vǝ süni diş müalicǝxanası

sǝh. 161. Bu elan qəzetdə yarımçıq
çıxmışdır.

163



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

164

“Azǝrbaycan” qǝzetinin 61 nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

165

III cild 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 

Qarabağda

Ağdamdan Azərbaycan Hökumə-
tinə böylə bir teleqraf çəkilmişdir:

İngilis və fransız heyəti, Andraniklə
məhəlli [yerli] ermənilərin müsəlman-
lar əleyhinə heç bir təcavüzdə bulun-
mayacaqları vədinə zamin olduqdan
sonra, dünən Tərtərə varid olmuşdur
[gǝlmişdir]. 

Dünən Şuşadan rəsmi xəbər alın-
mışdır ki, ermənilər Zabux dairəsində
müharibə başlayıb, bir neçə evləri
yandırmışlar. Şuşa və Əsgəran ətra-
fında olan dağlarda 400-500 nəfərdən
ibarət müsəlləh [silahlı] erməni dəstə-
ləri zahir olmuşlardır. Müttəfiq dövlət
nümayəndələrinin və ermənilərin vədi
məlum olduğu kimi, əhval dəxi də
fənalaşmışdır. Ermənilərə məlumdur
ki, Türkiyə əsgərlərinə ermənilərə gül-
lə atmamaq əmri verilmişdir. Bu şəra-
itlə [bu şǝrtlǝrdǝ] şübhə yoxdur ki, Şuşa
asanlıqla ermənilərin tö’mǝsi [yemi]
olacaqdır. Erməni dəstələrinin Şuşa və

Əsgəran yaxınlığında nümayan olma-
ları [görünmǝlǝri] yolu bağlamaq arzu-
su ilə həll [izah] edilir. Şuşanın özündə
bir çox ermənilərin əsgəri libasda zahir
olmaları həyəcana bais olub, silah da-
şımağa qadir olan müsəlmanları şəhə-
ri tərk etməyə məcbur etmişdir. Bu
tövr kəskinləşmiş halət çox davam edə
bilməz. Xahiş edirik, ingilis və Türkiyə
komandanlığı sazişə girəsiniz və bir
çarpışma üz verdikdə, bu çarpışmanı
dəf etmək üçün türklərə müsaidə
[icazǝ] verilməsinə nail olasınız. Bu-
nunla bərabər xahiş edirik Tomsona
bəyan edəsiniz ki, bu əhvalı nümayən-
dələrlə deyil, ancaq onun özünün işti-
rakı və ciddi tədbirləri ilə xilas etmək
olar. 

Milli Komitə üzvləri: Y. Musayev,
Əli bəy Behbudov

Gürcü Teleqraf Acentəliyindən

* Vladiqafqaz simsiz teleqraf stan-
siyası Nauendǝn böylə bir teleqraf qə-
bul etmişdir: Almaniyanın sabiq Kron-
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Çǝrşǝnbǝ axşamı, 10 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 61

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 6 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 10 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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prinsi Hollandiya sərhədində qaçmaq
istədikdə, alman revolyusionerləri tə-
rəfindən güləllənmişdir. 

* Müttəfiq dövlətlərin dəniz qüv-
vələri Sevastopoldadır.

* Almaniya əsgərləri şərqi əyalət-
ləri təxliyə etməkdədirlər. Hal-hazırda
Livoniyada alman əsgərləri Dvina nəh-
rini keçməkdədirlər. Krımda olan al-
man əsgərləri Sevastopoldan dəniz
təriqi [yolu] ilə Nikolayevə hərəkət
edirlər ki, sonradan dəmiryol ilə azim
olsunlar [hǝrǝkǝt etsinlǝr]. 

Royter teleqrafları

* Lehistan əsgərləri ukraynalıları
əzərək Brest-Litovsk və cənubundakı
yerləri işğal etmişlərdir.

* Türkiyənin hamı hərbi gəmiləri
Müttəfiqlərə təslim edilib, İstanbula
cəm edilmişlərdir. “Qyoben” gəmisi ilə
dörd alman sualtı qayığı və Rusiya
Qara dəniz donanması dəxi Müttə-
fiqlərə təslim edilmişdir. 

* Çörçil Dandidə söylədiyi nitqində
demişdir ki, İngiltərə nümayəndələri
Sülh Konfransında bütün Avropada
məcburi olan mükəlləfiyyəti-əsgəriy-
yənin [hǝrbi mükǝllǝfiyyǝtin] ləğvini
tələb edəcəklərdir. 

* Belçika kral və kraliçası  Parisə va-
rid olmuşlardır [getmişlǝr]. Yelisey sara-
yında onların şərəfinə kəşidə edilən
[tǝrtib edilǝn] ziyafətdə təbrik nitqləri
söylənmişdir. 

* Lord Robert Sesil ingilis Cəmiy-
yəti-Əqvam [Millǝtlǝr İttifaqı] şöbəsi

başçısı sifəti ilə Sülh Konfransında
iştirak edəcəkdir.

* Vilson Konqreni [Konqresi] açdıq-
da, bahar fəslində sülh elan edilǝcəyi
ümidini izhar etmişdir [bildirmişdir].
Dənizlər üçün təzə məramnamə hazır-
lanması arzu edilir. Çünki, Amerikanın
məramnaməsini gələcək ümumcahan
siyasətinə tətbiq etmək rəva deyildir. 

* Berlində bolşevik inqilabı təyid
[tǝsdiq] olunmayır. Biləks [ǝksinǝ], Am-
sterdam teleqrafı xəbər verir ki, cəb-
hədən gələn xassə alaylar [qvardiya
alayları] Ebert Hökuməti tərəfinə keç-
mişlərdir. 

* “L. A.”  qəzetəsi deyir ki, Hollan-
diya Hökuməti, kayzeri  Müttəfiqlərə
verməkdən qəti surətdə imtina et-
məlidir. 

QƏZETƏLƏRDƏN

* General Denikin Zaqafqaziya Milli
Şurası nümayəndələrinə xəbər ver-
mişdir ki, rusların rus təbəəsi olduqları
bəyanatını nəzərə almayıb, gürcü əs-
gərləri cərgəsinə dəvət edilmələrini
səhv və tezliklə ləğv edilməli ədd
[hesab] edir. 

* Xarici İşlər Nəzarətindən [Nazirli-
yindǝn] alınan xəbərlərə görə, Müttə-
fiqlər bolşeviklərlə mübarizə etmək
üçün Yassıda müfəssəl bir plan hazır-
lamışlardır. Müttəfiq dövlət əsgərlə-
rinin üssül-hərəkəsi [bazası, hǝrǝkǝt
mǝrkǝzi] Ukrayna olacaqdır. Müttə-
fiqlər Ukrayna, Murman və Pribaltik

166



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

167

III cild 

tərəflərindən Petroqrad üzərinə hü-
cum edəcəklərdir. Müttəfiqlər birinci
növbədə Moskvanı işğal etməyə çalı-
şacaqlardır. 

* “P. K.” qəzetəsi xəbər verir ki,
təşrini-saninin [noyabrın] 8-ində Kiyev-
də bolşevik simsiz teleqrafından bu
sözlər tapılmışdır: “İmperialistlər Bal-
tik dənizində ağalıq edib, Kronşdadtı
güləlləyirlər.” 

* Romaniyadan Kiyevə iki dəstə
Amerika zabitləri gəlmişlərdir. Verilən
xəbərlərə görə, Amerika zabitləri izhar
etmişlər ki, iki həftədən sonra Kiyevə
iki Amerika əsgəri firqəsi [diviziyası]
gələcəkdir. 

* General Bertlonun komandası
altında Novı Bessarabiyada  Müttəfiq
dövlət dəstələri Tuna nəhrini keçib
Odessaya hərəkət edirlər. 

Tersk oblastında
“Yedinaya Rossiya” qəzetəsi Tersk

oblastında vaqe olan hadisələri böylə
yazır:

Qafqaziya ordusu komandanının
qardaşı G. F. Biçeraxov tərəfindən
Kazak Xalq Şurası  paytaxtı elan edilən
Mozdok şəhərinin bolşeviklər tərəfin-
dən zəbt edilməsi haqqında ən möv-
suq [mötəbər] xəbərlər alınmışdır.
Tersk oblastında çoxdan bəridir ki,
hadisələr vaqe olmaqdadır. Könüllü
orduya çoxdan məlumdur ki, Tersk
kazakları bolşeviklər tərəfdarı olma-
salar da, hər halda bolşevizm fikri ka-
zaklar arasında möhkəm bina salmış-
dır. Bolşevizmlə zəhərlənmiş kazakla-

rın bir hissəsi də bolşeviklərlə həvəssiz
mübarizə edir. Ancaq Tersk kazakları-
nın az bir hissəsi bolşeviklərlə ürəkdən
mübarizəyə qalxmışdır. Böyük zəh-
mətlərdən sonra Kazak Xalq Şurası öz
arasından Müvəqqət Hökumət intixab
etmişdir [seçmişdir]. Bu hökumət
heyətinə G. F. Biçeraxov, Pyatiqorsk
şəhər rəisi Orlov və bir nəfər Sem-
yonov nam [adlı] daxil olmuşlardır. Bu
hökumət 18-dən 55 sinnə [yaşa] qədər
olan kazakları silah altına dəvət edib,
böyük bir ordu vücuda gətirmişdir. Bu
ordu ədədcə artıq idiysə də, lakin ordu
arasında bolşevizm ruhu olduğundan,
təşkilat cəhətdən xeyli zəif olub əmə-
liyyati-hərbiyyəni idarə edici başçıları
yox idi. Hərçənd, rəsmi surətdə əmə-
liyyat işləri general Mistulovun əlində
idiysə də, həqiqətdə bütün işləri Biçer-
axov iki nəfər yoldaşları ilə idarə
edirdi. 

Təşrini-saninin [noyabrın] ibtidala-
rında [əvvəllərində] Tersk ordusu xəbər
almışdır ki, Könüllü ordu Mədən
Sularında olan bolşeviklər əleyhinə
hücuma keçəcəkdir. Tersk ordusu da
var qüvvəsi ilə çalışıb, bolşevik əsgər-
lərinə müsəlləh [silahlı] surətdə Svya-
toy Krestə çəkilmək imkanını vermə-
məli idi. Tersk ordusu bu vəzifəni
öhdəsinə almışdı. Sol cənahda bir
dəstə qoyulmuşdu ki, Kabarda vasitəsi
ilə Könüllü ordu, Kirovun osetin dəstə-
si və Serebryakovun komandası altın-
da olan kabardin dəstələri ilə mü-
nasibatı [ǝlaqǝni] saxlamışdı. Təşrini-
saninin 5-ində Tersk ordusu öz vəzifəsi
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ifası üçün bolşeviklər əleyhinə hücu-
ma başladıqda, düşmənin ədədcə
artıq və mükəmməl surətdə silaha
malik olması anlaşılmışdır. Tersk or-
dusu hücumu bolşeviklər tərəfindən
dayandırıldıqdan sonra, bolşeviklər
özləri hücuma keçib Tersk ordusunu
Proxladnıya və daha da geriyə
çəkilməyə məcbur etmişlərdi. Tersk
ordusunun geri çəkilməsinə ümdə
səbəblərdən biri də kazaklar arasında
olan bolşevik təşviqatçıları olmuşlar-
dır. Bunlar kazakları inandırmışlar ki,
kazakların bolşeviklərlə heç bir işləri
olmayıb, ancaq onlar ələlümdə [ǝsa-
sǝn] əksinqilabçılarla mübarizə edir-
lər. Bolşeviklər öz qalibiyyətlərinə
ümidvar olub az bir qüvvə ilə hərəkət
edirmişlər. Tersk kazakları geri çəkil-
məkdə davam edib, az bir müddət
ərzində Mozdoka qədər çəkilmişlərdir.
Tersk Hökuməti burada bolşeviklərə
müqavimət göstərmək istəmişdir. 

Məlum olduğu üzrə, Mozdok
şəhəri də az bir müddətdən sonra
süqut etmişdir. Mozdok əhalisinin halı
məlum deyildir. Zənn edildiyinə görə,
Müvəqqət Hökumətlə əsgərlər Kiz-
lyara çəkilmişlərdir. Kazak Xalq Şurası-
nın tarixi bu qərar üzrə qurtarmışdır. 

Nəql edirlər ki, Tersk ordusu ko-
mandanı general Mistulov bolşevik-
lərin hücumunu bildikdən sonra ağ-
laya-ağlaya öz kazaklarının yanına
gəlib, onlardan bir hissəsinin bolşevik-
lər əleyhinə hücuma razı olduqlarını
xahiş etmişdir. Lakin, bolşevik təşvi-
qatçılarının sayəsində kazaklar hücu-

ma razı olmadıqda general, kazakların
yanındaca özünü öldürmüşdür. 

General Kolesnikovun dediyinə
görə, Proxladnı işğal edildikdə bolşe-
viklər cavan kazakları qırıb, arvadların
və qızların namusuna təcavüz etmiş-
lərdir. Bolşeviklərin cənuba tərəf hü-
cum edəcəkləri xəbərləri yalandır.
Mövsuq [etibarlı] xəbərlərə görə, bol-
şeviklər bu qış fəslini rahat keçirmək-
dən ötrü Tersk oblastını zəbt etmiş-
lərdir. 

Fransa nümayəndəsi 
Fransa zabiti Şardinye Bakıdan

Tiflisdəki Ermənistan mürəxəssliyinə
[nümayǝndǝliyinǝ] xəbər vermişdir: Ən
yaxın zamanda Ermənistana Fransa
nümayəndəsi gələcəkdir. 

Suxumda ingilislər
Təşrini-saninin [noyabrın] 29-da

İngiltərə minanosu [torpedo gǝmisi]
eskadrası müdiri öz məiyyəti ilə [mü-
şayiǝt edǝnlǝrlǝ] Suxuma varid olmuş-
dur [gǝlib çatmışdır]. 

Potidə ingilis vaporları 
Təşrini-saninin 30-da Suxuma get-

miş ingilis hərbi vaporları Potiyə gəl-
mişlər. 

PARLAMAN ƏTRAFINDA 

Bakı Erməni Milli Komitəsi Azər-
baycan Rəisi-vükəlasına [Baş nazirinǝ]
böylə bir ərz-hal göndərmişdir:
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“25 noyabr 1918-də Hökumət, Er-
məni Milli Komitəsinə təklif etmişdir
Azərbaycan Parlamanında iştirak üçün
beş məbus [millǝt vǝkili] göndərsin.
Bunun cavabında Erməni Milli Komi-
təsi məzkur [deyilǝn] məsələni müza-
kirə edərək, Azərbaycanda erməni-
lərin imdiki vəziyyət və həyatı şəraiti
altında Parlamana məbus göndərməyi
qeyri-mümkün ədd [hesab] etdi.
Azərbaycan Parlamanı bir zamanda
açılır ki, Bakı erməniləri külli miqdarda
dinc erməni əhalisinin ancaq Müttə-
fiqlər qoşunu vürudu [gǝlişi] ilə xitam-
pəzir olmuş [sona çatmış] qırğın və
talanına bais müdhiş sentyabr hadisə-
sini keçirmiş və bu günədək minlərcə
erməni əsiri külli tələfatı mövcib [itki-
lǝrǝ yol açan] ağır şərait altında qal-
maqdadırlar. Bu hadisələrdən dolayı,
Bakı erməni [ǝhalisi] müğayiri-insa-
niyyət [insanlığa sığışmayan] dəhşət və
kabus keçirməklə bərabər, vəziyyət və
şəraiti-hazirə [hazırkı şǝrtait] imkan
versəydi, erməni milləti nahiyənin
mədəni quruluşunda birgə çalışmaq
üçün Parlamana daxil olmağı müm-
kün ədd [hesab] edərdi. Fəqət, Bakı
erməniləri, siyasi və milli-mədəni mə-
nafecə Azərbaycanın sair yerlərindəki
ermənilərlə ayrılmaz bir rabitədədir.
Halbuki, bir ildən bəri cəbrən [zorla] və
qəsdən yol bağlanıb sərbəst gediş-
gəliş kəsildiyindən, öz camaatının
kökünü və əksəriyyətini təşkil edən
qismi ilə əlaqəsi kəsilmiş olduğundan,
bittəb’ [tǝbii ki], qabaqca onlarla bir
yerdə mühüm məsələləri və övzanı

[vəziyyəti] müzakirə etmədən və sair
ermənilərin qərar və təsəvvüratını
[fikirlǝrini] bilmədən, Bakı Erməni Milli
Şurasının imkanı və ixtiyarı yoxdur [ki],
Parlamanda ümumi erməni mənafe-
yini nümayiş etdirsin və onların ehtiya-
catının qanuni müdafeyi [müdafiǝçisi]
olsun. Buna görə, Bakı Erməni Milli
Şurası Azərbaycan türklərinin kəndi
müqəddəratını kəndi əlinə almaq və
sərbəst milli-mədəni tərəqqi hüququ-
na malik olduğunu etirafla [qǝbul edǝ-
rǝk], şəraiti-hazirə mövcibincə [hazırkı
şǝrtlǝr daxilindǝ] Azərbaycan Parlama-
nına nümayəndə göndərməkdən imti-
naya məcbur olur. 

Sədr, Şura müdiri, katib.” 
––––

Həman iclasda isbati-vücud [iştirak]
edən İctimaiyyuni-İnqilabiyyun Firqǝsi
[Sosialist İnqilabçılar Partiyası] nümayən-
dəsi, komitənin qəbul etdiyi bu qərar-
namənin məzmununa kifayət etmə-
yərək, sosial-revolyusionerlər namın-
dan [adından] böylə bəyanat vermiş-
dir:

“Sosial-revolyusioner firqəsinin Ba-
kı təşkilatı, Azərbaycan türklərinin
müqəddərati-milliyyələrini öz əllərinə
almaq ideyasını təbrik edir. Türklər öz
müqəddəratlarını müttəhid [birlǝşmiş;
vahid] Rusiya Federasyonu daxilində öz
əllərinə almalıdırlar. Azərbaycan Cüm-
huriyyəti, zəhmətkeş xalqın tərəqqisini
o vaxt təmin edə bilər ki, böyük Rusiya
Federasyonunun müsaviül-hüquq [bə-
rabərhüquqlu] bir üzvü olsun. Azərbay-
can Parlamanı ancaq məhəlli [yerli]
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parlaman, müttəhid Rusiya Parlamanı
ola bilər.  Milli parlaman olmaq üzrə o
vaxt səlahiyyətdar olar ki, demokrasi
əsaslar üzərinə seçilsin. Bu mülahizə
ilədir ki, biz Azərbaycan Cümhuriy-
yətinin istiqlalını qəbul edəmməriz və
şimdiki əsasla çağırılmış Parlamanı nə
həqqi-hakimiyyətə malik, nə də mə-
həlli parlaman deyə tanıya bilməriz.
Biz var qüvvəmizlə çalışacağız ki,
Azərbaycan Cümhuriyyəti Rusiya Fed-
erasyonunun bir üzvü olsun və Azər-
baycan müqəddəratını dürüst əsaslar-
la seçilmiş parlaman vasitəsilə de-
mokratiya [xalq] təyin və həll etsin.
Ermənisan, Gürcüstan və sair cüm-
huriyyətlərə də qarşı bizim rəftarımız
eynidir.” 

BÜTÜN AZƏRBAYCAN
VƏTƏNDAŞLARINA

Millətdaşlar! Vətəndaşlar! 
Azərbaycan Cümhuriyyəti Məclisi-

Məbusanının açıldığı münasibətilə
sizləri təbrik ediriz. 

Təbrik ediriz azəri türklərini ki,
ürəklərinin dərin guşələrində əzizlə-
dikləri böyük əməlləri [arzuları] hasil
olubdur.

Təbrik ediriz müsavat məfkurəsi ilə
mə’nus olan [bǝrabǝrlik mǝfkurǝsinǝ
isinişmiş] millətdaşlarımızı ki, bu gün
onlar Azərbaycan fikrinin qövldǝn feilə
[sözdǝn işǝ] gəlməsini göstərən bir
böyük vǝq’ǝni [hadisǝni] dəxi seyr edir-
lər. 

Təbrik ediriz firqəçi yoldaşları ki,
qaldırdıqları Azərbaycan bayrağı bu
gün millət vəkillərinin başları üzərində
pərçəm-əndaz  olur [dalğalanır]. 

Təbrik ediriz bütün vətəndaşları ki,
haqq, ədalət və müsavat nigahbanı
[keşikçisi] olan bir müəssiseyi-hürriyyət
təşkil olunur. 

Əvət, böyük fikrin, fikri-istiqlalın,
Azərbaycan hürriyyət və istiqlalının
arzukeşləri [arsusunda olanlar] sevinsin!
Bu arzu yolunda şəhid düşən, bu arzu
ilə ölən millətdaş və vətəndaşların da
ruhu şad olsun. 

Azərbaycan Məclisi-Məbusanı açı-
lır. Fəqət, vətəndaşlar, biliniz ki, bu
gündən bizə böyük və olduqca müşkül
imtahan günləri başlayır. Azərbaycan
Məclisi-Məbusanı bizə bir imtahandır.
İmtahan göstərməliyiz. Həddi-rüşd və
büluğa yetmiş [hǝddi-büluğa çatmış]
vətəndaşlar olduğumuzu isbat etməli-
yiz. Bu imtahanı millətin vəkilləri,
vəzirləri [nazirlǝri] verdikləri kimi, mil-
lət özü də bu imtahana girməlidir. Mil-
lət, Məclisinin dalında durmaz, onun
qərarlarına tabe olmaz, onun ehtira-
mını saxlamazsa, biliniz ki, vətəndaş-
lar, Məclis öz-özünə heç bir şey edə
bilməz. 

Bu gün hər şeydən əvvəl Azərbay-
can istiqlalını qurtarmaq lazım. Çünki,
olduqca ağır bir vəziyyət, müşkül bir
əmr [hal; iş] altındayız. Bunun üçün də
daxili nizaları [çəkişmələri] şiddətlən-
dirməyərək bütün firqələr birləşməli,
vətən və hürriyyəti-vətən [vǝtǝnin
azadlığı] naminə birləşməlidirlər. 

170



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

171

III cild 

Beşinci ilə varan millətlər qovğası
indi xitama erir [sona çatır]. Bu müha-
ribənin nəticəsində o müharibə qədər
müəzzəm [ǝzǝmǝtli] bir hadisə zühur
edir. Millətlər, hürriyyət və istiqlal
bayrağı açır. İstibdadlar yıxılır. Dünya
xəritəsi yeni hökumətlərlə boyanır.
Millətlər azad vǝ müstəqil olacaq.
Dünya azad millətlərdən ibarət bir
“Cəmiyyəti-Əqvam” [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝ-
ti] şəklinə girəcək. 

Millətlərin hürriyyəti, millətlərin
cəmiyyəti. İştə, bu günün siyasəti, bu
günün şüarları! 

Paytaxtımızda bulunan Müttəfiq
dövlətlərin bayraqlarında dəxi bu
cümlələr yazılıdır. Müttəfiqlər bu gün
bayraqlarında yazılan bu şüarı bilfeil
[ǝmǝli olaraq] haqqımızda tətbiq etmə-
mişlərsə də, bilmisal bunun Sülhi-
Ümumi Konqresində həll olunacağını
rəsmən elan etmişlərdir. 

Sülhi-Ümumi Konqresi, vətəndaş-
lar, istiqlal paylayacaq deyə düşünül-
məsin! Çünki bu, kəndisini aldatmaq
olar. Konqre israr və istehqaqla [israrla
vǝ haqqı çataraq] istənilən istiqlalları
təsdiq edəcək. Bunun üçün çalışalım,
hər növ şəxsi mənfəətlərin üstünə
çıxalım, özümüzü unudalım, milləti-
mizi düşünəlim, Məclisimizlə müttə-
hid [bir, birgǝ] olalım! İşlərimizi,
idarəmizi yoluna qoyalım! O zaman
əmin olalım ki, haqqımızı alarız. 

Vətəndaşlar! “Cəmiyyəti-Əqvam”
beş sənəlik qital [qırğın] nəticəsində
millətlərin vicdanından doğmuş öylə
aləmlər işıqlandırıcı bir günəşdir ki,

feyzi bütün aləmə şamildir. Çalışalım,
səy edəlim, qardaşlar, ki Azərbaycan
üfüqü bu günəşin üzünə hail [pǝrdǝ,
örtü] olacaq buludlar və dumanlarla
örtülməsin. Bu isə bizim əlimizdədir.
Bunun üçün bütün firqələr müttəhid
olmalı, bütün təbəqələr təhəmmül
etməli [dözüm nümayiş etdirmǝli],
Məclisi-Millinin dalında səddi-İsgən-
dər  kimi durmalıdır. 

İştə, vətəndaşlar, bu gün Azərbay-
can Məclisi-Məbusanının açıldığı gün-
də sizi fədakarlığa, ittihada dəvət
ediriz. Müttəhid və fədakar olalım
tainki: 

Yaşasın Azərbaycan Cümhuriyyəti! 
Yaşasın Cəmiyyəti-Əqvam! 

Türk ədəmi-mərkəziyyət firqəsi
“Müsavat” Mərkəzi Komitəsi

ÖZGƏYƏ QUYU QAZAN 
ÖZÜ DÜŞƏR

Dörd-beş sənəlik aləmşümul [bü-
tün dünyanı ǝhatǝ edǝn], qanlı, dəhşətli
bir dövlətlər qovğasının şahidi olduq.
Miləli-mütəməddinənin [mədəni mil-
lətlərin] bir-birinə və başqalarına et-
diklər zülmü sitəmləri, cövrü cəfaları,
vəhşiyanə hərəkətləri, pozulan müahi-
dələri [sazişlǝri], yıxılan məbədləri,
güclülər tərəfindən zəiflərin həqqi-
həyatına olan təərrüzləri [hücumları],
zəhərli dumanları, ağır topları, tankları
və daha bilməm nələri gördük, eşitdik.
Bunlar hǝp “cahangirlik” [imperializm]
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xülyasının səmərəsi idi. Böylə bir xül-
ya, milyonlarca bəşər qanı tökdürdü.
Müntəzəm şəhərləri, minlərcə kəndlə-
ri məzaristana döndərdi. Milyonlarca
qızıl sərf etdirdi. Topraqları bəşər qanı
ilə boyatdı. Fəqət, nəticə nə oldu?
“Aləmə hakim olmaq” arzusu ilə yaşa-
yanlar, fikirləri başqa millətləri əzmək,
məhv etmək olanlar öz istədiklərinə
nail ola bildilərmi? Xeyr, olammadılar.
Hətta, imdiyə qədər xırda millətləri
pənceyi-ahənini [dəmir pǝncǝsi] altında
saxlayan hakimi-mütləqlərin özləri də
ortadan qalxdılar. Xırda millətlər isə
məhv edilmək əvəzinə öz hürriyyəti-
şəxsiyyələrini, sərbəst və müstəqil
yaşamağa haqlı olduqlarını qazanmaq
üçün meydana atıldılar. “Ya şərəfli hə-
yat, ya namusla ölüm” şüarı ilə silaha
sarıldılar, qurbanlar verdilər və hələ
verirlər. Böylə isə, heç mümkün deyil
ki, yaxın bir zamanda xırda millətlərin
hüquqi-ixtiyaratı özlərinə çatmasın.
Heç mümkün deyil ki, şahidi olduğu-
muz bu böyük müharibə “böyük fi-
kirlər” arzularda oyatmasın. Ədəbiy-
yat, sənət, fəlsəfə, hüquq, ǝxlaq və
beynəlmiləl əlaqə bütün-bütünə baş-
qa bir şəkil və rəng almasın. 

Bu qanlı cəng-cidal qurtardığı və
ümumsülh müahidəsi [sazişi] imzalan-
dığı gün insanların dimağlarında [şü-
urlarında] böylə büyük təbədüllat
[dəyişiklik] başlayacaqdır: artıq, aləmə
hakim olmaq fikri bir fərziyyat olaraq
qalacaqdır; artıq, kimsə qol qoyduğu
beynəlmiləl müahidələri pozmağa
cürət etməyəcəkdir; kimsə başqa

millətlərin istiqlalına, hürriyyəti-şəx-
siyyəsinə toxunmaycaqdır; artıq, “özü-
nə rəva görmədiyin şeyləri özgəyə də
rəva görmə” kimi əski həqiqət, kim-
sənin istehzasını mövcib [istehzasına
sǝbǝb] olmayacaqdır. Çünki, bəşər
doğru yoldan çıxdığının, Cənabi-haq-
dan üz döndərdiyinin, zahiri təcəm-
mülata [görünüşə] vaxtını sərf etdiyinin
səmərəsini gördü. Təbiri-axərlə [başqa
sözlə] fəlakətdən fəlakətə uğradı. “Yu-
xarı başa” keçmək fikrində oldu da, ən
alçaq dərəkələrə [uçurumlara] düşdü.
Başqalarını əzmək istədi də, özü əzildi.
Çünki, bəşər doğru düşünməyirdi. Öz
səadətini, həmnövünün [hǝmcinsinin]
yıxılıb yaxılmağında görürdü. Fəqət,
yıxdı, yaxdı da sərmənzili-səadətə [sǝa-
dǝt mǝnzilinǝ] vasil olammadı vǝ olam-
mazdı. 

Demək, bu qanlı müharibə, bu fə-
lakət, bu inqilab, insanları “mənəviy-
yata” tərəf yönəldəcək, zəiflərin hü-
quqi-ixtiyaratına toxunmamağı öyrə-
dəcək və “özgəyə quyu qazan özü
düşər” kimi atalar sözünün dəyişilməz
əxlaqi cahanşümul bir qanun olduğu-
nu göstərmiş olacaqdır.

Hüseyn Mirzəcamalov 

PARLAMANIMIZ MÜNASİBƏTİLƏ

Keçən gün, 1337-ci tarixi-hicri
ikinci rəbiül-əvvəldə  Azərbaycan döv-
ləti Parlamanının güşadı [açılışı] ta-
mam Azərbaycan təbəələri üçün tarixi
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bir eydi-bimisal [misilsiz bayram] ol-
duğu izhari-min-əl-şəmsdir [günəşdǝn
dǝ parlaq hǝqiqǝtdir]. Hər tərəfdən, hər
şəhərdən, hətta qəsəbələrdən belə
rəis Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həz-
rətlərinin adına göndərilmiş teleqram-
ları “Azərbaycan” qəzetəsinin sütu-
nunda, “Rossiya”  otelində, tənha xü-
susi nömrəmdə əyləşərək mütaliə
edirdim. Hər bir yazılmış kəlmələr
mənə təzə bir ruh verirdi. “Yaşasın,
Azərbaycan istiqlaliyyəti!”, “Yaşasın
Azərbaycan Cümhuriyyəti!” sözlərini
ürəyimdən keçirib qəzetəni ta axıra
kimi mütaliədən keçirib də gördüm ki,
bizim 170 min nüfusa malik o qədim,
o mötəbər, o istiqamətli [mǝtin] Şa-
maxı şəhərinin cəmiyyəti-xeyriyyə-
sindən, milli komitəsindən, “Müsavat”
şöbəsindən, “Nicat” şöbəsindən, şə-
hər idarəsindən əsla bir nişan, bir
əlamət yoxdur və nə də görülməyir.
Təcili düşündüm ki, ey dili-qafil, sənin
vətənin viranə qalmış, sənin cəmiy-
yətlərin tarümar olmuş, cəmiyyətlər
üzvlərinin çox hissəsi məhvü nabud
olmuşdur [mǝhv olmuş, yox olmuşdur]. 

Bunu fikir etdikcə, tənha otaqda
yetim uşaq kimi zar-zar ağlamağa
başladım. Gözlərim çəhar ətrafı [dörd
tərəfi] axtarırdı ki, bəs, hanı mənim
yoldaşlarım, hanı mənim arxadaşla-
rım? 

Eyvah! Onlardan daha bir dǝ xəbər
gəlməz. 

Onlar özlərini, övladlarını, mal-
əmlaklarını ilk addımda vətənə, mil-
lətə, Cümhuriyyətə qurban verdilər.

Burası lövhdən [lövhǝdǝn] pozulma-
yan, yaddan fəramuş olunmayan [yad-
dan çıxmayan] bir şeydir. 

Bu gün onların ruhları şadlanan bir
gündür. Şad olsun o mərhum, mər-
humələrin ruhları. 

Əvət, mən, Cəmiyyəti-Xeyriyyə
üzvlərindən, Milli Komitə əzasından,
“Nicat” şöbəsinin və “Müsavat” şö-
bəsinin tərəfindən, mən Şəhər İda-
rəsinin üzvlərindən olub da özümü
bizzat vicdanən borclu bilib, həman
cəmiyyətlər tərəfindən vǝ Şəhər İda-
rəsi namından [adından], bəlkə bilü-
mum [bütün] vətəndaşlarım tərəfin-
dən Azərbaycan Parlamanının bunca
təntənəli surətdə güşadını təbrik edib,
deyirəm: 

Yaşasın Azərbaycan dövləti! 
Var olsun Azərbaycan istiqlaliyyəti! 
Paydar, bərqərar olsun [var olsun,

ǝbǝdi olsun] Azərbaycan Cümhuriyyəti! 

Əhməd bəy Atamalıbəyli 

MİLLİ QAYƏMİZ

Coğrafiya alimlərinin təyininə nə-
zərən, Qafqaziya dağları Balkan sil-
siləsinin bir hissəsi olub, sonradan
vücuda gəlmiş Qara dəniz vasitəsilə
bir-birlərindən ayrılmışlar. Əslən bu iki
ölkənin dağları bir müttəsil [ardıcıl]
silsilə təşkil edirlərmiş. Təbiətin bu qa-
nunu siyasi üfüqümüzə də təsir edərsə,
yəni Qafqaziya yalnız cəhəti-coğra-
fiyyədan deyil, siyasətcə də Balkan-
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ların mabə’di [davamı] olarsa, eyvah! 
Bu bir fikirdir ki, Qafqaziyanı sevən

vətəndaşları təşvişə salıb, ciddi təlaşa
düşürməlidir. Balkan demək, siyasət
şahmatının taxtası deməkdir. Mədəni
Avropa, Şərq aləminə yürütmək istə-
diyi hər bir cərəyanı Balkan pəncə-
rəsindən yürütməyə adət etmişdi.
Odur ki, bir çox nahaq müharibələrə
meydan olmuş Balkan, adəta bir
millətlər məzaristanı olub qalırdı. Hər
bir daşı qaldırsanız onun altında ya bir
türk şəhidi, yaxud sair balkanlı mil-
lətlərin bir nəfərinin qəbrini bulur-
sunuz. Türklər, bolqarlar, serblər,
yunanlar müharibə edir, bir-birlərini
tələf edirlərdi. Nəticədə isə özgələri
qazanırdı. 

Köhnə Rusiya ortalıqdan qaldırıl-
dıqdan sonra, Balkan əhəmiyyəti-
siyasiyyəsini bir dürlü qaib etdi [itirdi].
Fəqət, onun yerini imdi də onun təbii
mabə’di Qafqaziya tutacağı görünür
kimidir. Balkanlarda dağıdılmış əqrəb
yuvası imdi də bizim vətənimizdə
toplanmaq istəyir. Lakin, son beş sənə
çox böyük təcrübələr verdi, pək böyük
şeylər öyrətdi. Müharibədən əqdəm
[qabaq] bəzi xırda millətlər özgələrin
siyasətlərinə vasitə olmaqla bir çox
hadisələr törəyirdisə də, imdi artıq
millətlərdən bunu bəkləmək olmaz.
İmdi hamını danışdıran, hərəkət verib
siyasi meydana tullanmağa vadar
edən yalnız “istiqlaliyyət” məsələsidir.
Müstəqil olmaq, kəndi başına yaşa-
maq. İştə, bütün kiçik millətlərin şüar
və arzusu. Qafqaziya millətləri də

xətti-hərəkətlərini bu bina üzərində
qurmaq istəyirlər. Hələ, Gürcüstan bu
xüsusda bəzi müvəffəqiyyətlər də
qazanaraq müstəqil yaşamaq istədi-
yini hər an sübuta da qalxışır. Azər-
baycan Cümhuriyyətinin mövqeyi
nisbətən başqa isə də, yenə çalışmalı,
bu gün hər millətin aşkarən tələb et-
diyi haqqa nail olmalıdır. Müstəqil
yaşamaq istədiyimizi bütün siyasə-
timizin əsasına qoymalıyız. Zira, böylə
olmazsa, Balkanların kiçik millətləri
kimi, yabançı siyasətlərə alət olub,
get-gedə iqtisad və mədəniyyətcə in-
hitata [tənəzzülə] uğrayacağımızı gör-
məliyiz. Nümunə gözümüzün önün-
dədir. Balkanlarda oynanılan rolları
düşünmək üçün tarixə müraciət et-
mək belə lazım deyil. Bu, hǝpimizin
yadında olsa gərək. 

Bu gün hər birimizi bir məfkurə, bir
ideal ruhlandırmalıdır: istiqlal. Hangi
əqidədən, partiyadan, klubdan olur-
saq, yenə də bizi bu müqəddəs, ümid-
verici kəlmə birləşdirməlidir. İstiqlal
dedikdə, artıq bütün mənsubiyyətlər,
siyasi məsləklər ortadan qalxaraq, yal-
nız müstəqil Azərbaycan qalır ki, onu
yaşatmağa hamımız namusumuzla
borcluyuz. Bu gün bizi xaricdən və
daxildən bir çox təhlükələr hədə-
ləyirsə, bir çoxları bizim istiqlalımıza
xain nəzərlə baxırsa, yenidən bizi əski
sərhədlərə qaytarıb, əski zəncirlərlə
boğmaq istəyirsə belə, biz kəndi ama-
lımızı açıqdan-açığa bütün Avropaya,
bütün cahana bildirməliyiz. 

Bir millətin səsini kəsmək, onu sus-
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durmaq əsla qabil deyil. İstiqlal fikri bu
gün bir neçə nəfərə məxsus olmayıb,
ümum millətin tələb etdiyi, çalışdığı
bir əməldir [arzudur]. Bu əməli tə-
cəssüm etdirməyə isə toplanmış Par-
lamentomuz borcludur. 

Vətənimizi Balkan xarabalarına
müşabeh [oxşar] etməmək, onu ya-
bançı ayaqlara tapdaq etməmək üçün
mütləqa müstəqil olmalıyız. İdealsız
bir millət, bir hökumət yaşamaz de-
yirlər. 

İştə, yeni doğmuş Azərbaycanı-
mızın idealı: istiqlaliyyət və onun hü-
sulu yolunda səbat!

Əli Yusif

AZƏRBAYCANDA

* Zaqatal quberniyası quberna-
torunun verdiyi məlumata görə, orada
“ispanyol nəzləsi” [ispan qripi] kəsbi-
şiddət etməkdədir [şiddǝtlǝnmǝkdǝdir].
Əhalinin qismi-əzəmi [böyük hissǝsi]
işbu xəstəliyə düçar olmuşdur. Bir
həkim, beş feldşer kifayət etməyir.
Qubernator, Səhiyyə Nəzarətinə mü-
raciətən müavinəti-tibbiyyə [tibbi
yardım] göndərilməsini rica etmişdir. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 4-dən
Daxiliyyə Nəzarətinə [Daxili İşlǝr Na-
zirliyinǝ] teleqrafən xəbər verilir ki,
Qazax əhalisi ilə Tiflis quberniyası
əhalisi miyanındakı [arasındakı] əlaqəni
yaxşılaşdırmaqdan ötrü, Qazax qaim-
məqamı ilə Tiflis qəzası qaimməqamı

və Gürcüstan sərhəd qarovulu müdiri
Saloğluna getmişlər. Burada bir çox
məsələlərdən əlavə, Saloğlu əhalisinin
Qarayazı otlaqlarından, dəmiryolun-
dan, o tǝrǝfdǝki yataqlardan istifadə
etmələri də müzakirə edilmişdir. Gür-
cüstan Cümhuriyyəti nümayəndəsi bu
məsələni qəti surətdə rədd etmiş və
demişdir ki, bu məsələni Ziraət Nəza-
rəti həll etməlidir. Qubernator rica
edir ki, bu məsələ tezliklə həll edilsin.
Zira ki, Saloğlu əhalisinin Qarayazı
meşəsinə keçmələri gürcüləri əsəbi-
ləndirir. Əlavə, ermənilər də Qazax
qəzası yay otlaqlarının yolunu bağla-
mışlar. Böylə gedərsə əhali müflisliyə
məruz qalacaqdır. 

ANALARIMIZ 
NƏ TÖVR OLMALIDIRLAR?

Məncə, imdiki biz müsəlman öv-
ladı, tərbiyəni üç yerdən deyil, iki
yerdən almaqdayız. Bizim aldığımız
tərbiyənin birincisi ailə içindən, daha
doğrusu ana qucağından, ikincisi mü-
hitimizdən; üçüncü olan məktəb tər-
biyəsi təsirinin gücü bizə o qədər
çatmayır. 

Hamının məlumu olduğu kimi, gö-
rürüz: oxumamış, oxucu tərbiyəsi ilə
böyüməmiş analarımız, övladını necə
bəsləyir. Ona necə süd verir, necə ya-
tırır, necə yedirir, nə tövrdə paltar ge-
yindirir və uşağın atasına, əmisinə, da-
yısına qarşı nə dillər öyrədir. Ailəmiz
içində, anamız qucağında aldığımız
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tərbiyə bu. 
Tərbiyəsini böyləcə almış uşaq,

ayaq tutub küçəyə çıxdıqda isə özü
kimi tərbiyələnmiş bir mühitin içinə
girir. İki tərbiyəsizlik o zaman birləşib
uşağın zehninə yerləşir. Vücudumuz
böyləcə tərbiyəsizliklə əhatə olduğu
halda məktəbə gediriz. Məktəbdən
dönüb həmin ailənin, həmin mühitin
arasına daxil oluruz. Məktəbdə aldı-
ğımız tərbiyə həmin gündə sönüb
gedir. Böylə bir tərbiyə ilə böyümüş
məsum uşaq, zəhmətlər çəkib ali
məktəblər, hətta darülfünunlar təhsi-
lini ikmal etmiş olduğu halda tərbiyə-
sində, əxlaqında genə nöqsanlıq gö-
rünür. 

Tərəqqi tapmış camaatlar ilə imdiki
biz müsəlmanların arasında olan
tədənni [mǝdǝni sǝviyyǝ], tərəqqi təfa-
vütləri həmin ana qucağından, mühit
arasından başlayır. Hər kəs tərbiyəsini
özünəməxsus ailədən və mühitdən
alıb, ərseyi-cahanda ərzi-vücud et-
məkdədir [cahan sǝhnǝsindǝ özünü
göstǝrmǝkdǝdir]. Bizdə müsəlman uşa-
ğı doğulduğu gündən etibarən Fran-
sada namuslu bir firəng ailəsinə daxil
etdirilib də on ildǝn sonra alınarsa,
tərbiyəsi başqa firənglərdən zərrəcə
nöqsan olmaz. Onun kimi də bir firəng
uşağını imdiki bizim ailəmiz tərbiyə-
sinə versələr, o firəngin dǝ tərbiyəsi
biz müsəlmanların tərbiyəsindən yu-
xarı çıxammaz. 

Nemescədən ruscaya tərcümə
edilmiş 20 cilddən ibarǝt, məhzən
[sırf] uşaqlara məxsus bir qamus [en-

siklopediya] nəzərimdədir. Kainatda in-
sana ən yaxın əlaqəsi olan nə varsa,
burada uşaq dili ilə anladılır. Uşağa
öylə şeylərdən məlumat verilir ki,
bizim məktəb müəllimlərimizdən belǝ
bəzilərinin o məlumatdan xəbəri
olammaz. 

Uşaq bunları nə zaman və harada
öyrənir? Öz evində və ailəsi içində.
Məktəbdən qayıdıb, nahardan sonra,
istirahət vaxtında, anası ilə söhbət
əsnasında, qucaqda aldığı tərbiyədən
sonra böylələrini də ananın yanında
öyrənir. 

Böylə anaların tərbiyəsinin təsiridir
ki, Parisi toplamaq üçün ən uzaq
vuran toplar icad edən və Londonu
bombardman üçün çepelin ixtira eylǝ-
yǝn nemes böyüdür və genə öylə
analar tərbiyəsinin nəticəsidir ki, o
kimi ixtira və icad sahibi nemeslərin
qolunu geri qatlayan ingilis, amerikan,
firəng vücuda gətirir. Bizim imdiki
analarımızın vücuda gətirdiyi nə?
Cümləmizə məlum. 

Həzrəti Peyğəmbər zamanına, biz-
dən daha yaxın vaxtlara baxar isək, o
vaxtların müsəlmanları şəriətə, dinə
bizdən artıq aşina olduqları kimi,
içlərindən kişilər qədər oxumuş xatun-
lar da zühur etməkdə olduğunu
görürüz. Fəqət bunların camaat işləri
başında duran hökumətin mərifəti,
bəsirəti sayəsində zühura gəlmiş oldu-
ğunu da müşahidə ediriz. Avropanın
ortasında, Əndəlüsdə müsəlman pad-
şahlığı hökmran olduğu zamanlarda,
hökumət, camaatı elmə, elm təhsilinə
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o qədər həvəsləndirirdi ki, hər kəs bu
həvəs sayəsində elm və fənn arxasınca
qoşardı. Hökumət hər kəsdən artıq
elm və fənn sahiblərinə məhəbbət və
ehtiram etməklə, onları layiq olduqları
mənsəblərə təyin edirdi və hər qism
elm və fənnə dair vəsilələr hazır
edirdi. Camaat da böyləliklə məhəb-
bət və ehtiram, rəğbət və təşviq
gördükdə, içlərindən böyük-böyük
alimlər, təbiblər, mühəndislər, siyasilər
və qeyri fənn sahibləri zühur etməkdə
idi. 

O zamanların xatunları da böylə
idi. Əndəlüs padşahlarından Məlik
Hǝkǝm böylə oxumuş xanımlardan
sərf [qrammatika] və hesab elmində
artıq məlumat sahibi olan Linə xatunu
öz dəftərxanasına alıb, kitabət [katib-
lik] xidmətinə təyin etmişdi və ən
gözəl xətt ilə məşhurə olan Fatimə
xatunu mötəbər kitabların üzündən
götürüb yazmağa məmur qılmışdı.
Kurtubalı Əhmədin qızı Aişə xatun
bimisl [misilsiz] bir şairə olduğu kimi,
kitab və risalələr mütaliəsinin çoxluğu
ilə də məşhurə idi. Cəfər bin Nəsirin
qızı Xədicə xatun həm şairə idi, həm
də musiqi elmində mahirə idi. Öylə ki,
musiqi alatını [alətlərini] tərənnüm et-
diyi halda hər kəsi heyran və bihuş
edirdi. Əbu Yaqubun qızı Məryəm xa-
tun, Əndəlüs qalasının İşbiliyə şəhə-
rində bir məktəb təsis etmiş və özü
kimi bir çox şagirdlər yetişdirmişdi.
Raziyə xatun dəxi nəzmi-kəlam [söz,
şeir söylǝmǝk] və hüsni-səliqə xüsu-
sunda məşhurə olduğu kimi, şərq

məmləkətlərini səyahət etməklə də
bir səyyahəyi-müştəhirə [tanınmış
səyyah] olmuşdur və genə, Əndəlüs
padişahlarından Məlik Hişam 11 ya-
şında taxta əyləşdiyi zaman uşaqlığına
görə hökumət işini yürüdəmmədiyi
mülahizəsi ilə anası Səbihə xatun
siyasət elminə aşina, səltənət işinə
mahirə, əql və dirayəti ilə məşhurə bir
xatuni-fǝridǝ [misilsiz xatun] olduğu
üçün hökumət işini idarə etməyə
vüzəra, vükəla tərəfindən vəsiyyə
(vəkilüs-səltənə) [vǝkil] təyin olunmuş,
uzun müddət hökumət işlərini kamali-
nizam və tərəqqi ilə idarə etmiş, dün-
yadan getmişdir. Oğlu Məlik Hişam
cavanlıq saiqəsi [cavanlığının sövq
etmǝsi] ilə sarayda eyş-işrətə məşğul
olmaqla hökumət işlərinə qarışmadığı
üçün müşarileyha [adı çǝkilǝn] Sǝbihǝ
xatun vəfat edincəyə dəkin hökumət
başında durmuşdur. 

Hələ bir neçə xatunun tərcümeyi-
halını yazdığımızda görürüz ki, o za-
manki müsəlman xanımlarında bir çox
elmə, fənnə aşina analarımız var imiş. 

Əcəba, o zaman vücuda gələn böy-
lə analar hər zaman vücuda gələm-
məzmi? 

M. Ayn. Mirbağırzadə   

TƏSHİH [DÜZƏLİŞ]

Dünkü nömrəmizdə “Təəssürat”
sərlövhəli məqalənin son cümləsində
“ediləcəyinə” kəlmə[si] əvəzinə xǝta
olaraq “edilməyəcəyinə” sözü tərtib
edilmişdir. Bu surətlə təshihi-keyfiyyət
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edərək “Cavan Parlamanımızın birinci
iclasından hasil olan təəssürat gələcək
əndişələrimizin zail edilməyəcəyinə”
cümləsini böylə oxumağı xahiş edəriz: 

“Cavan Parlamanımızın birinci icla-
sından hasil olan təəssürat, gələcək
əndişələrimizin zail ediləcəyinə ümid-
lər verib, indiki övzamızın da bir
dərəcəyə qədər hiss etdiyimiz ağırlığı
müqabilində qəlbimizdə təsliyətamiz
bir hiss oyadır.”

BAKI XƏBƏRLƏRİ

* Azərbaycan İctimaiyyuni-İnqila-
biyyun [Sosialist İnqilabçılar] Firqəsinin
Bakı komitəsi ümum yoldaşları seşən-
bə [çərşənbə axşamı] günü, kanuni-əv-
vəlin [dekabrın] 10-unda, axşam saat
4-də Türk Ocağında vaqe olacaq iclasa
dəvət edir. Müzakirə ediləcək məsə-
lələrin mühüm olduğu üçün hamı yol-
daşların gəlmələri və gecikməmələri
mütəmənnadır [xahiş olunur]. 

* Zaqafqaziya Şeyxülislamı,  Ədyan
Nəzarətinə [Dini Etiqad Nazirliyinǝ] ka-
nuni-əvvəlin [dekabrın] 2-də müraciət
edib, vəzifəsindən istefa verməsini
bildirmişdir. Nəzarət, şeyxülislam həz-
rətlərinin millət yolundakı fəaliyyətini
nəzərə alaraq, Gəncə Ruhani məktə-
binin müdirliyini təklif etmişdir. 

* Bələdiyyə İdarəsi əhaliyə elam
edir [bildirir] ki, şəhər kitabxanası
bayram günlərindən siva [başqa], hər
gün saat 1-dən 4-ə dək, axşam 5
yarımdan 7 yarımadək açıqdır. 

İngilislərdən ötrü benzin
Ticarət və Sənaət Nəzarəti Bakı

mövqifi [stansiyası] müdirinə müraci-
ətən ingilis qoşunları üçün ərzaq və
mühümmat [lǝvazimat] cəm edən ko-
mitədən Batuma göndərmək üçün altı
vaqon benzin qəbulu barəsində lazımi
binagüzarlıqda bulunsun [sǝrǝncam
versin].  

Gürcüstandan ötrü neft
Ticarət və Sənaye Nəzarəti Gürcüs-

tan siyasi mürəxəssliyi [nümayǝndǝliyi]
Azərbaycan Türuq və Məabir Nəzarəti
[Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi] və Xari-
ciyyə Nəzarəti ilə Azərbaycan sərhə-
dindəki cövhər yolu və Gürcüstandan
keçən neft yolu Batumadək işləməsi
barəsində etilafa [uzlaşmaya] gəlmişdir.
Bu etilaf mövcibincə [uzlaşmaya ǝsa-
sǝn] Gürcüstan tranzit müqaviləna-
məsi imza edilincə və Gürcüstan-
Azərbaycan siyasi nümayəndələrinin
etilafı olmayınca neftdən istifadə et-
məməlidir.

Batum üçün neft
Ticarət və Sənaye Nəzarəti, Xalq

Təsərrüfatı Şurasına əmr vermişdir ki,
Batum üçün 1 milyon put neft bu-
raxsın. 

Müsəlləh [silahlı] soyğunçuluq
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 3-də Şa-

maxı qəzasının Qaraduzlu kəndinin
sakini Ağaməhəmməd Əhməd oğlu 6-
cı dairə polis müfəttişliyinə xəbər
vermişdir ki, Xırdalan kəndindən Qa-
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raduzlu kəndinə getdiyi vaxt iki nəfər
naməlum müsəlləh bədəfkarlar [bǝd-
niyyǝtlǝr] onun 2200 rublə pulunu, iki
girvənkə qənd, iki girvənkə çörəyini
alıb Xırdalan mövqifinə [stansiyasına]
tərəf getmişlərdir. 

Qənd itmiş
İşbu günlərdə məlum olmuşdur ki,

“Samopomoş” istehlak cəmiyyəti an-
barından 600 put qənd yox olmuşdur.
Anbarda olan qəndin miqdarı min put
imiş. Qənd bu ilin zərfində bir çox əş-
xas [şəxslər] və cəmiyyətlər tərəfindən
həcz [müsadirǝ] edilir, əhaliyə verilmə-
yirmiş. 

Denildiyinə görə, cəmiyyət axi-
rüləmr qənddən manpası qayırmaq
xəyalında imiş. Şimdi məlum olur ki,
qəndin çox hissəsi anbardan yox ol-
muş. Əvvəlcə 100 put, sonra da 500
put oğurlanır. Şayiata [şayiələrə] görə
500 put qəndi kim isə Balaxanıya
fəhlələrə vermək üçün aparıbmış.
Fəqət, kimin naminə, kim tərəfindən
aparılıb məlum deyildir. Cəmiyyətin
idarəsi iclaslarında bu məsələ qalxdıq-
da, məsələni yaddan çıxarmaq istə-
yirlər. Halbuki, qəndin fiyatı çox bö-
yükdür. Bazarda qəndi 32 rubləyə sa-
tırlar. Beləliklə, yox olmuş 600 putun
qiyməti 768 min rublə edir. 

* Ərzaq Nəzarəti, Türüq və Məabir
Nəzarətinə müraciətən xəbər vermiş-
dir ki, dəmiryolu məmurini [məmurları,
işçiləri] Bakıdan aparılan ərzaqdan öt-
rü heç bir vəsiqə tələb etməyirlər.

Ərzaq Nəzarəti müvəkkili rica etmişdir
ki, bu barədə lazımi binagüzarlıqda
bulunsun [sǝrǝncam versin]. 

* Ərzaq Nəzarəti müvəkkili Türüq
və Məabir Nəzarətinə müraciətən rica
etmişdir ki, Poylu mövqifindən bəri
dəmiryolu ilə kənd cəmiyyətləri tərə-
findən aparılacaq toxum üçün növbə-
siz vaqon versinlər. Zira ki, işbu toxum
Abşeron şibhi-cəzirəsindəki [yarımada-
sındakı] zəmilərdə əkiləcəkdir. 

* Ərzaq Nəzarəti, Hərbiyyə Nəzarə-
tinə müraciətən Şəki dairəsindəki qo-
şunlar üçün 1919-cu sənədə nə qədər
taxıl və ələf və ləzgi şalı  lazım oldu-
ğunu isticvabda bulunmuşdur [soruş-
muşdur]. 

* Ərzaq Nəzarətinə Tiflis və Tazə-
şəhərdən ötrü, ərzaq ilə mübadilə 30
min ton put neft, 10 min put cövhər,
min put benzin, 5 min put makina yağı
təklifi varid olmuşdur [gǝlmişdir]. Ər-
zaq Nəzarəti müvəkkili mübadilə ko-
misyonuna müraciətən işbu iqdamata
[ǝmǝliyyata] girişməyi tövsiyə etmişdir. 

ƏRZAQ İŞLƏRİ

Bakı Ərzaq idarəsinin gündəlik mə-
lumatına görə, kanuni-əvvəlin [de-
kabrın] 5-də Bakıya daxil olan ərzağın
miqdarı:

Dəmiryolu ilə buğda 4423 put,
kartof 2363 put. 

Kanuni-əvvəlin 6-da: buğda 1336
put, un 44 put, kartof 800 put. 

Kanuni-əvvəlin 7-də: buğda 5239
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put, un 207 put, arpa 1677 put. 
Kanuni-əvvəlin 8-də: buğda 5113

put, un 1692 put, arpa 5085 put, ot
931 put. 

* Kurdiladze və qeyriləri Ermənis-
tandan alıb Azərbaycan yolu ilə Gür-
cüstana apardıqları iki min qaramala
yol kirayəsi və qeyrə üçün icazənamə
istədikləri üçün Ərzaq Nəzarəti bu
barədə Azərbaycan Hökumətinin Gür-
cüstan vəkili Cəfərov cənablarına ya-
zıb, Cəfərov Gürcüstan yolu ilə dǝ
İrana və Batuma Azərbaycandan gön-
dərilən bəzi ərzaq üçün yol icazəsi
alınmasını xahiş edir. 

* Bakı şəhər Ərzaq idarəsi, Bakıya
daxil olan ərzağı həcz [müsadirǝ] et-
mək üçün bir nəfər nəzarətçi də gön-
dərilməsini ingilis ərzaq komissarı ka-
pitan İnvuddan xahiş etməyi “Azər-
baycan” qəzetəsinin 50-ci nömrəsində
müfəsəllən dərc edilmişdi. Bu barədə
yerli acentələr qarışacağı, qəzetənin
həmin nömrəsində Ərzaq Nəzarəti
tərəfindən Bakıya gətirələcək ərzaq
sərbəstliyi elanına zidd olmasını və bir
neçə dəfə şəhər Ərzaq idarəsi, Ərzaq
Nəzarətindən bixəbər ərzaq həcz et-
diyini və böyləliklə şəhərə gələcək
ərzaq işləri müşkülə uğradığını, ba-
halıq və qeyrəni nəzərə alıb, şəhər
Ərzaq idarəsi həcz işlərinə Nəzarətdən
[Nazirlikdǝn] izinsiz qarışmamasını və
ingilis komandası ilə ancaq Nəzarət
xəbərdarlığı və razılığı ilə ərzaq işlə-
rində münasibətdə olmağı Ərzaq Nə-
zarəti şəhər Ərzaq idarəsinə yazıb

xahiş edir. 
* Kutais şəhərindən Bakıya, Ərzaq

Nəzarəti namına [adına] 415 put lobya
və Kerç şəhərindən iki min put noxud,
Bakıdan Tiflisə göndəriləcək iki vaqon
duza əvəz olaraq gətirmək üçün Ağa-
hüseyn Şıxəliyevə Ərzaq Nəzarəti ica-
zənamə vermişdir. 

GÜRCÜSTANDA

Axıskanın işğalı
“Borba” qəzetəsi kanuni-əvvəlin

[dekabrın] 3-də Borjomdan bir böylə
teleqram almışdır: 

“Bu gün bizim qoşunlar Axıskaya
daxil oldular. Mesxetiya və Cavaxetiya
fərariləri miyanında [arasında] şadlıq-
dır. Türk sərhəd daşları 1877-ci sənə
sərhədinə tərəf aparılır. Müsəlman fü-
qərası, cümhuriyyət qoşunlarını şad-
lıqla qarşılamışlar. Həyat adi yoluna
düşür. İnanıram ki, yorulmuş millət bir
daha bəy hökuməti üzünü görməyə-
cəkdir. Cavaxetiyada da əhval böylədir.
Yarın türklər Axalkalakı təxliyə edərək
Ərdəhan sərhədinə çəkiləcəklər. 

Hökumətin xüsusi müvəkkili:
Leoroxadze.”

Ancaparidzenin teleqramı
Bu yaxınlarda Soçidə bir qurultay

iniqad etməkdə [baş tutmaqda] idi.
Gürcüstan Cümhuriyyəti Hökumətinin
Soçi dairəsini müvəqqəti mülhəq [il-
haq] etməsi məsələsindən dolayı qu-
rultayda öz razılığını bəyanla dərmiyan
edir [irǝli sürür] ki, Rusiyada demokrasi
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əsas üzərində hökumət təşkil edərsə,
o vaxt Soçi dairəsi o “federasyona”
daxil olacaqdır. Qurultay, Kuban nahi-
yə radasına və Gürcüstan Cümhuriy-
yətinə birər təbrik teleqramı göndər-
məyi qət etmişdir. 

TEATRO VƏ MUSİQİ

Bu gün, seşənbə [çǝrşǝnbǝ axşamı]
günü, kanuni-əvvəlin [dekabrın] 10-da
Hökumət Teatrosunda, bu mövsümdə
əvvəlinci dəfə olaraq Hacıbəyli Qar-
daşları Müdiriyyəti tərəfindən Üzeyir
bəyin məşhur “Arşın mal alan” ope-
rettası mövqeyi-tamaşaya qoyulacaq-
dır. Bu oyunda məşhur aktyorları-
mızdan Soltan bəyin rolunu Ələkbər
Hüseynzadə, Əsgərin rolunu Sarablı və
Vəlinin rolunu isə Hacıağa Abassov ifa
edib, Müdiriyyətin təzə qəbul etdiyi
artistkaları dəxi iştirak edəcəklərdir.
Biletlər teatronun kassasında satıl-
maqdadır.

Elan
Persidski küçǝdǝ vaqe [yerlǝşǝn] Qasım

bǝy hamamının müstǝciri [icarǝyǝ götürǝni]
sifǝtiylǝ ümum möhtǝrǝm müsǝlman xa-
nımlarına bununla elan edirǝm ki, bu
tarixdǝn etibarǝn hamam hǝr hǝftǝ şǝnbǝ
günlǝri zǝnana [qadınlara] mǝxsus olacaq-
dır. Vǝ ǝlavǝ edirǝm, hamam idarǝsi ha-
mama gǝtirilǝn ǝlbisǝ vǝ sair xüsusunda
cavabdehǝndǝliyi [cavabdehliyi, mǝsuliyyǝti]
boynundan atır. Hǝr kǝs öz paltarının
mühafizǝkarı olmalıdır. 

Kamali-ehtiramla: Mǝşhǝdi Hǝsǝn
Mǝşhǝdi Mǝhǝmmǝdǝli oğlu. 
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OPERETTA 
AXŞAM TAMAŞASI 

Azǝrbaycan Hökumǝti Teatrosunda
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacıbǝyli

Qardaşlarının Müdiriyyǝti
Sǝşǝnbǝ [çǝrşǝnbǝ axşamı] günü

rǝbiülǝvvǝl ayının 6-sında (dekabrın 10-
unda) 1337-1918-nci ildǝ tǝntǝnǝli bir

surǝtdǝ mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. 
Üzeyir bǝyin yazmış olduğu mǝşhur 

ARŞIN MAL ALAN 
operettası, 4 pǝrdǝdǝ.

İştirak edǝn ǝşxas [şǝxslǝr] tǝfsilǝn 
proqramda yazılıbdır. Ancaq bu sǝfǝr isǝ

“nökǝr Vǝli”nin rolunu birinci dǝfǝ
olaraq mǝşhur komik Hacıağa Abbasov

cǝnabları ifa edǝsidir. 
Böyük musiqi orkestri Üzeyir bǝyin 

tǝhti-idarǝsindǝ [idarǝsi altında].
Biletlǝr teatrın kassasında 

satılmaqdadır. Tamaşa başlanacaqdır 
axşam saat 8-in yarısında.

Dirijor: Üzeyir bǝy Hacıbǝyli. 
Rejissor: Hüseyn Ərǝbli. 

Mǝsul: Xǝlil Hüseynzadǝ. 
Müavin: Hacıbaba Şǝrifzadǝ. 

Müdir: Zülfüqar bǝy Hacıbǝyli. 
b/20

Gəlir vergisi
Azərbaycan Kazyonnu Palatasının Hö-

kumət gəlir vergisi xüsusunda verdiyi qa-
nunun 77-80-ci maddələr[i] mövcibincə
[maddǝlǝrinǝ ǝsasǝn] elan edir: 

a)  Kirayənişinlərə, ev və qeyri-mənqul
[daşınmaz] əmlak sahiblərinə; b) Dövlət,
mənsəb (bəy, tacir və qeyrə) və ictimai
(şəhər, kənd idarələri və qeyrə) müəs-
sisələrə, xüsusi şirkətlərə qeyri-mənqul
əmlak, ticarət, sənaət və qeyri gəlir verici
müsəssisə sahibləri və icarədarlarına; c)
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Səhmdarlar şirkəti və cəmiyyətlərinə, pay
şirkətlərinə, səhmdarlar, ticarət və torpaq
bankalarına, xüsusən lombardlara və
mənqul [daşınan] əşyaya pul və mal bu-
raxan şirkətlərə:

1) Bakı şəhərində, ətrafındakı Belıy
qorodda, Bibiheybətdə, mədənlərdə, Ba-
laxanı, Sabunçu, Ramana, Zabrat, Binə-
qədi və Suraxanı kəndlərində, Sabunçu və
Suraxanı kəndləri miyanında [arasında]
vaqe mədən dairəsində (Əmirhacıyan və
Xilə kəndləri) kənd qeyri-mənqul əmlakı
olan yerlərdən siva [başqa] və Gəncə,
Nuxu və olan üzvdə Şuşa şəhərlərində
olan kirayənişinlər 1918-ci il kanuni-
əvvəlin 1-dən gec olmamaq şərti ilə öz ev
sahiblərinə və yaxud onları əvəz edənlərə
xüsusi vərəqələr üzərində bu vaxta kimi
kirayənişin işğal etdiyi mənzildə neçə
nəfər mədaxili [gǝliri] olan əşxasın siyahısı
verilməlidir. Xüsusi mədaxili olan da bu-
raya daxildir. 

2) Ev və qeyri-mənqul əmlak sahibləri
kirayənişinlərdən aldığı siyahıları və öz
siyahısı ilə bərabər 1919-cu il kanuni-
saninin [yanvarın] 7-dən gec olmamaq şərti
ilə məhəlli [yerli] vergi idarəsi sədrinə
təqdim etməlidir. 

3) Bu siyahılardan başqa ev və qeyri-
mənqul ǝmlak sahibləri həmin vaxtda,
həmin sədrə xüsusi vərəqələr üzərində
bunların evlərində və əmlakında vaqe
mənzillərin, ticarət və sənaət müəssisə-
lərinin, anbarların, skladların sakinlərinin
adlarını verməlidir. 

4) Yuxarıda “b” fəslində göstərilən
müəssisələr 1919-cu il kanuni-sanidən gec
olmamaq şərti ilə bu siyahılar qulluqçular
yaşadığı məhəllin sədrinə verilməlidir. Xü-
susi vərəqələr üzərində 1915-ci il kanuni-
əvvəlin 15-inə kimi qulluqçularının siya-
hısını verməlidirlər. 

5) Səhmdarlar şirkəti, ictimai və qey-
riləri “c” maddəsində göstərilən cəmiy-
yətlər 1919-cu il kanuni-sani 7-sindən gec
olmamaq şərti ilə, Azərbaycan Cümhu-
riyyəsində və əcnəbi məmləkətdə olan
səhmdarların və pay sahiblərinin siyahısı
və adını və pay sahiblərinin adlarını və
ümumi iclasda iştirak üçün təqdim olunan
səhmdarlar və pay sahibləri siyahısını,
səhm və payların miqdarını Azərbaycan
Kazyonnu Palatasına bildirməlidir. 

6) Yuxarıda sayılan siyahıları yazmaq
üçün vərəqələri şirkət müəssisələr hər
gün vaqe olduğu məhəlli idarələrdən, ev
sahibləri isə polis idarələrindən alacaqlar.

7) Siyahıları yazmaq qanunu bu vərə-
qələrdə yazılmışdır. Bu barədə məlumat
almaq istəyənlər məhəlli idarə sədrinə
müraciət edə bilərlər. 

8) Bu siyahıları verməyənlər, vaxtından
gec verənlər və siyahını natamam yazan-
lar hökumət gəlir vergisi qanununun 126-
cı maddəsi mövcibincə [ǝsasında] 100
rubləyə kimi cərimə ediləcəklər. 

9) Bakı və Balaxanı-Sabunçu polis
dairəsində aşağıdakı məhəlli vergi idarələr
təşkil edilmişdir: 

b/13       3 - 3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1-ci şəhər idarəsi
2-ci şəhər idarəsi
3-cü şəhər idarəsi
4-cü şəhər idarəsi
5-ci şəhər idarəsi
6-cı şəhər idarəsi
7-ci şəhər idarəsi
8-ci şəhər idarəsi
9-cu şəhər idarəsi

10-cu şəhər idarəsi

1 və 2-ci polis idarələri
10-cu polis idarəsi
3-cü polis idarəsi
4-cü polis idarəsi
5-ci polis idarəsi
6-cı polis idarəsi
7-ci polis idarəsi
8 və 9-cu polis idarələri
Sabunçu kəndi və mə-
dəni və Suraxanı, Əmir-
hacıyan və Bülbülə
kəndləri
Balaxanı, Zabrat və Bi-
nəqədi mədən dairəsi
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Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (massaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır. 

Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Para-
petin qabağında Dildarovun 26 nömrǝli
evindǝ 2-nci mǝrtǝbǝdǝ. 

Telefon 24-62

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      

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Doktor
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir

hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Gürcü Teleqraf Acentǝliyindǝn

sǝh. 165-166. “Almaniyanın sabiq Kron-
prinsi...”: Almaniya imperatoru II Vilhel-
min oğlu Fridrix Vilhelm nǝzǝrdǝ tutulur. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri: 
Royter teleqrafları 

sǝh. 166. “Belçika kral və kraliçası
Parisǝ varid olmuşlardır.”: Kral I Albert vǝ
kraliça Yelizaveta Qabriele nǝzǝrdǝ tutu-
lur.

“L. A. qǝzetǝsi deyir ki...”: “Lokal-
Anzeyqer” qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

“…Hollandiya Hökuməti, kayzeri Müt-
təfiqlərə verməkdən qǝti surǝtdǝ imtina
etmǝlidir.”: Almaniya imperatoru II Vil-
helm nǝzǝrdǝ tutulur.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 167. “P. K. qǝzetǝsi xǝbǝr verir

ki...”: “Priazovski kray” qǝzeti nǝzǝrdǝ tu-
tulur. 

“…Novı Bessarabiyada…”: Bessarabiya
1918-ci ilin noyabr ayının axırlarında Ru-
mıniyaya birlǝşdirilmişdir. Burada “Novı
Bessarabiya” sözüylǝ, güman ki, Bessa-
rabiyanın bu “yeni” statusu (yeni Bessara-
biya) nǝzǝrdǝ tutulur.

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Tersk oblastında

sǝh. 167. “Kazak Xalq Şurası”: Terek
Kazak-Kǝndli Soveti nǝzǝrdǝ tutulur.

“…Müvəqqət Hökumət intixab etmiş-
dir.”: Terek Respublikası Müvǝqqǝti Xalq
Hökumǝti nǝzǝrdǝ tutulur.

“Svtatoy Krest”: Rusiyanın Stavropol
diyarında bugünkü Budyonnovsk şǝhǝri
nǝzǝrdǝ tutulur.

Parlaman ǝtrafında 
sǝh. 169. “25 noyabr 1918-də Hö-

kumət, Erməni Milli Komitəsinə təklif
etmişdir Azərbaycan Parlamanında işti-
rak üçün beş məbus göndərsin.”: qǝzetdǝ
“25 noyabr” yerinǝ “25 dekabr” getmiş-
dir. 

Bütün 
Azǝrbaycan vǝtǝndaşlarına

sǝh. 170. “...bu gün onlar Azərbaycan
fikrinin qövldǝn feilə [sözdǝn işǝ] gəlməsi-
ni göstərən...”: qǝzetdǝ “qövldǝn feilǝ”
yerinǝ sǝhvǝn “qüvvǝdǝn feilǝ” getmiş-
dir.

“Təbrik ediriz firqəçi yoldaşları ki, qal-
dırdıqları Azərbaycan bayrağı bu gün mil-
lət vəkillərinin başları üzərində pərçəm-
əndaz olur [dalğalanır].”: Burada “pǝrçǝm-
ǝndaz olmaq” obrazlı ifadǝdir. “Pǝrçǝm”
sözü hǝm bayraq, hǝm bayraqların
ucundakı qotaz mǝnasına gǝlir. Digǝr tǝ-
rǝfdǝn bu söz insanın başındakı kǝkil, at
yaxud aslan yalı mǝnalarını da verir. “Ən-
daz” isǝ “atan; atmaq” mǝnasında işlǝdi-
lir. Belǝliklǝ, “pǝrçǝm-ǝndaz”, “pǝrçǝm
atan”, yǝni “pǝrçǝmini dalğalandıran” de-
mǝkdir.

sǝh. 171. “Sǝddi-İsgǝndǝr”: ǝfsanǝyǝ
görǝ, Yǝcuc-Mǝcuc qövmünün qarşısını
almaq mǝqsǝdi ilǝ İsgǝndǝr Zülqǝrneynin
çǝkdirdiyi aşılmaz divar. Burada sarsıl-
mazlıq rǝmzi kimi işlǝdilmişdir.

Parlamanımız münasibǝtilǝ
sǝh. 172. “…1337-ci tarixi-hicri ikinci

rəbiül-əvvəldə...”: Burada tarix, hicri tǝq-
vimlǝ göstǝrilmişdir; miladi tǝqvimlǝ 7
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dekabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Analarımız 
nǝ tövr olmalıdırlar?

sǝh. 176. “Çepelin”: qazla doldurul-
muş uçan aparat, dirijabl.

Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 178. “Zaqafqaziya Şeyxülislamı”:

Axund Mǝhǝmmǝd Pişnamazzadǝ nǝzǝr-
dǝ tutulur.

sǝh. 179. “ləzgi şalı”: toxunma şal par-
ça növü.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 62-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

2-ci iclas

Dekabrın 10-u saat 12-yə təyin
edilmiş olan 2-ci iclas, saat bir tamam-
da doktor Həsən bəy Ağayevin sədarə-
tilə açılır. Diplomatlar lojasında Gür-
cüstan Hökumətinin siyasi nümayən-
də[si], Gürcüstan Daxiliyyə naziri müa-
vini və heyəti-əsgəriyyə [hǝrbi nüma-
yǝndǝlik] üzvü əyləşmişlərdir. Tamaşaçı
çoxdur. 

Sədr Məclisi-Məbusanın 2-ci iclası-
nı açılmış elan edərək məsaili-yöv-
miyyəni [gündəlik məsələləri] bu qərar
ilə xəbər verir: 

1.  Son günlər varid olmuş təbrik
məktub və teleqrafları;

2. Fraksiyaların bəyannamələri;
3. Nitqlər iradı [nitq söylǝnmǝsi] ni-

zam qaydası.
Bundan sonra sədr cənabları son

günlər zərfində bir çox təbrik teleqraf
və məktubları varid olduğunu [gǝldi-
yini] bəyanla, əvvəl Dağıstan Şurası
tərəfindən göndərilmiş məktubu oxu-

yur. 
Mustafa bəy  təklif edir Dağıstanlı

qardaşlarımızın təbrikinə təbrik və tə-
şəkkür məzmunlu cavab göndərilsin.
Təklif qəbul olunur. 

Sonra Salyandan, Cavad uyezdi rus
və türklərindən, Suraxanı, Əmirha-
cıyan, Nügədi və sairə fəhlə və kənd-
lilərindən, Bakıda “İttihadi-iraniyan”
və “Səadət” cəmiyyətlərindən və bir
çox sairlərindən təbriknamələr alındı-
ğını bəyanla, fəqət bunları oxumaqla
zehinləri işğal etmək istəməyərək tək-
lif edir ki, Məclisi-Məbusan fraksiya-
larının bəyannamələri eşidilsin. 

İbtida [əvvəlcə] Türk Ədəmi-mərkə-
ziyyət “Müsavat” firqəsi namından
[adından] Rəsulzadə Məhəmməd
Əmin bəy bəyannamə oxuyur. Bədəhu
[ondan sonra] Sosialistlər İttifaqı tərə-
findən Səfikürdiski və “Hümmət” tə-
rəfindən Şeyxülislamov nitqlər söylə-
yərək ümum sosialistlər tərəfindən
Pepinov Əhməd Cövdət bəyannamə
oxuyur. Sonra “İttihad” firqəsi namın-
dan doktor Qarabəyli Qara bəy bəyan-
namə oxuyur. Bunlardan sonra əqəliy-
yət [azlıq] təşkil edən millətlərdən ib-
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Çǝrşǝnbǝ, 11 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 62

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 7 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 11 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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tida [əvvəlcə] gürcü nümayəndəsi Tsxa-
kaya, yəhudilər tərəfindən Quxman,
lehlər tərəfindən Vanseviç nitqlər söy-
ləyib alman nümayəndəsi Kun bəyan-
namə oxuyur. 

Nitqlər və bəyannamə qurtardıq-
dan sonra Türk Ədəmi-mərkəziyyət
“Müsavat” firqəsi tərəfindən böylə bir
formula təklif olunur: 

“Bütün fraksiyaların bəyanatını
eşitdikdən sonra Azərbaycan Məclisi-
Məbusanı rəyasət vəzifəsini ifa edən
rəis müavininə tapşırır ki, yeni höku-
mət təşkil etmək üçün kəndi mülahi-
zəsinə görə bir rəis dəvət edib təsdiqini
Məclisə, gələcək Heyəti-vükəla [Nazir-
lǝr Kabineti] təşkilini də məzkur [deyilǝn]
rəisə təklif eyləsin.” 

Formula ittihadi-ara ilǝ [yekdilliklǝ]
qəbul olunur. 

Rəsulzadə Məhəmməd Əmin bəy
təklif edir ki, Azərbaycan Parlamanının
açılması xüsusunda bütün cahan par-
lamanlarına və əzcümlə [o cümlədən]
qonşumuz Gürcüstan və Ermənistan
parlamanlarına birər teleqraf çəkilsin.
Gələcək iclasın nə vaxt təyin olunması
rəisə mühəvvəl edilərək [tapşırılaraq]
saat 4-ün yarısında iclas qapandı. 

(Bəyannamələrin məzmunu və
nitqlərin təfsili [tǝfsilatı] yarın.)

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 

İngilis rəsmi xəbəri
Dekabrın 8-ində “Allahverdi” və

“Zərdüşt” gəmiləri Bəhri-Xəzərin şi-
mali qismində üç dǝnə düşmən gəmisi

görərək atışmışlardır. Nəticədə düş-
mən qaçmışdır. İngilis paroxodların-
dan bir neçəsi hazırda onları qovmaq-
dadır. Atışmadan düşmən gəmisinin
birisi zədələnmişdir. Düşmən “Zər-
düşt” gəmisini atəşə tutmuşdur. Məz-
kur [adı çǝkilǝn] gəmi əhəmiyyətsiz
zədələr almışdır. 

Gürcü Teleqraf Acentəliyi
* Rus teleqraf acentəliyinin verdiyi

məlumata görə, Müttəfiq dövlətlər
Rusiyaya hücum etdikdə, Almaniyanı
müttəfiq sifəti ilə cəlb etmək fikrin-
dədirlər. “Forverts” qəzetəsi yazır ki,
rus hökumətinin məkri [hiylǝsi] Alma-
niya inqilabını bolşevizm inqilabına
döndərməkdir. Qəzetə, alman inqilab-
çılarının bu işdən imtina edəcəklərinə
inanır. Rusların həmişə dəvət edilmə-
dən Almaniya işlərinə qarışması dəxi
bunu göstərir ki, onlar Almaniya ilə
Müttəfiq dövlətlər arasında durmağa
çalışırlar. Müttəfiqlər Almaniya ilə sülh
etmək istəyirlər. Lakin aşkar surətdə
izhar edirlər ki, onlar eyni zamanda
bolşevizmlə mübarizə edəcək olduq-
larından, bolşevik almanlarla da sülh
bağlaya bilməzlər. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] birində
Kopenhaqdan xəbər verirlər ki, “Sven-
ska Daqbladet” mühafizəkar qəzetəsi
İsveç Hökumətini mədəni məmləkət-
lər nəzərində nüfuzdan salmaq istə-
yən Rusiya ilə münasibat qət olun-
masını [münasibǝtlǝrin kǝsilmǝsini] tə-
ləb edir. Qəzetə Petroqrad ilə paroxod
münasibatını [rabitǝsini] vacib bilməyir.
Münasibat qət edildiyi zaman Rusiya
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tərəfindən isveçlilər haqqında edilə-
cək mücazata [cəzalara] İsveç Höku-
məti eyni ilə cavab verə bilər. 

* Vyanadan teleqraf edirlər ki, qə-
zetələrin verdiyi xəbərlərə görə, Avs-
triyada monarxiya lehinə hərəkat şid-
dət etdiyindən, sabiq imperatora  Avs-
triyadan çıxması təklif ediləcəkdir.

QARABAĞ ƏHVALI

Andranik[in] xürucu [çıxışı, hücumu]
münasibətilə Hökumətə zeyldəki tele-
qraflar çəkilmişlərdir: 

Cəbrayıldan: 
Məlum edirəm ki, Zəngəzur uyezdi

müsəlmanları böhranlı bir hal keşir-
məkdədirlər. Dörd tərəfdən atəş və
qılıncla əhatə edilmişlərdir. Andranik
Zəngəzurdan və Şuşadan qoşunları-
mızın getdiyini eşidərək, dərhal Şuşanı
işğal etməyə hazırlaşmağa başlamış-
dır. Onun işarəsi ilə bütün Zəngəzur,
Şuşa və Cəbrayıl uyezdlərinin erməni-
ləri əldə silah olaraq xüruc edirlər [or-
taya çıxırlar]. Onların böylə ümumi xü-
rucunun məqsədi budur ki, Zəngəzur
və uyezdini müsəlmanlardan təmizlə-
yib, Ararat Cümhuriyyəti ərazisinə
qoşsunlar və Andranikin Şuşaya get-
mək yollarını da mümkün olan qədər
müsəlmanlardan təmizləyib qorxusuz
qılsınlar. Üçüncü məntəqənin rəşid
[rəşadətli], dilavər [igid] müsəlmanları
miqdarca az olduqlarına baxmayaraq
dörd min nəfərlik quldur dəstəsinin
Şuşaya gedən yolunu sinələri ilə qapa-

mışlardır. Dörd gündür ki, orada şid-
dətli vuruşma gedir və Andranik irəli
hərəkət edə bilməyir. Amma bir-iki
gündən sonra Şuşa yolunu mühafizə
edən müsəlmanların gülləsi qurtarıb,
qüvvələri kəsbi-zə’f etdikdə [zǝiflǝdik-
dǝ], iş müəssif [acınacaqlı] bir rəng ala
bilər. Uyezdin sair yerlərinin vəziyyəti
isə bu qərar ilədir:

Arvad, uşaq, qoca, cavan fərqi göz-
ləməzdən ümum müsəlmanları tələf,
mallarını qarət edirlər, kəndlərini yan-
dırırlar. Heç yerdən müsəlmana kö-
mək yoxdur. Əllidən ziyadə böyük, ki-
çik müsəlman kəndi tamamilə yandırı-
lıb, əhalisi bilkülliyə [tamamən] qırıl-
mışdır. Müsəlmanların məşhur mü-
qəddəs ocağı olan “Pir Davudan” dəxi
yandırılmışdır. Yalnız binasının qiyməti
neçə milyon idi. Müsəlmanları nəha-
yət dərəcə hiddət və vəhşiliklə qırırlar.
Hər gün ermənilər müsəlman köylə-
rinə hücum edirlər, şiddətli vuruşma-
lar olur. Uyezd, mütəşəkkil erməni
dəstələrinin hücumuna davam edə
bilməyir. Bilatəxir [dərhal] qoşun gön-
dərmək lazımdır. Bircə həftə kömək
gəlməsə, bütün Zəngəzur və Şuşa
uyezdləri və Əsgəran, müsəlmanların
əlindən çıxacaqdır.

Zəngəzur əxzi-əsgər [hǝrbi qulluğa
çağırış idarǝsi] rəisi: 
Məliknamazəliyev 

4 dekabr, 18 saat 20 dəqiqə

Tərtərdən: 
Son beş gün zərfində “uqlad”

erməniləri Qaranuş kəndi müsəlman-
larına hücum edərək üç at və 1350
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qoyunlarını aparmışlardır. Atışma nəti-
cəsində qoyunların bir qismi saldırıl-
mış və Cəmşid bəy Vəlibəyovun bir atı
ölmüşdür. Başçılardan Mani adlı bir
şəxs qətl edilmişdir. Dövlətli nam [adlı]
erməni kəndində 35 ev müsəlman er-
mənilərlə qarışıq yaşayırlardı. Düşən-
bə [bazar ertǝsi] günü Şuşadan ermə-
nilərə bir məktub gəlmişdir. Məktu-
bun məzmunu bizə məlum deyildir.
Ancaq həmin məktubu alar-almaz
ermənilər həmin qonşularına hücum
edərək evlərini, şeylərini, taxıllarını və
heyvanlarını qarət edib, Ocaqverdi
Molla Qənbər oğlu, Eyvaz Novruz oğlu
və Sona Şahməhəmməd qızını öldür-
müşlərdir. Yerdə qalan müsəlmanlar
dağlara, meşələrə dağılmış, bəziləri də
yaxında olan müsəlman kəndlərinə
qaçmışlardır. 

Gülədağ kəndi ermənilərinin bir
dəstəsi Surxaylı müsəlmanlarına hücum
edərək 122 baş mallarını və 25 keçilə-
rini aparmışlardır. Bu hücumda Qasa-
pet ermənilərindən Makar nam birisi
qətl edilmişdir. Digər bir dəstə iki dəfə
Qala Şilan müsəlmanlarının 105 baş
malını aparmışdır. Məhəlli-hadisədən
[hadisə yerindən] indicə qayıtmışam.
Ermənilər özlərini nəhayət dərəcə cəng-
cuyanə [davakar] bir surətdə apararaq,
böyük müşkülatla təhdid edirlər. Qəti
tədbirlər görmək lazımdır. Təfsilatını
məktubla xəbər verirəm. Əhvalat, mü-
fəssəl surətdə İngiltərə, Fransa heyəti-
nə xəbər verilmişdir. 

Uyezd naçalniki: Məlikabbasov 
6 dekabr 19 saat 55 dəqiqə

Ordubaddan: 
Ordubaddan 15 verst  Zəngəzur

uyezdində məhəlli ermənilər Andranik
dəstəsi ilə bərabər 10-dan artıq mü-
səlman kəndini xarab etmişlərdir. O
cümlədən Kilid, Lehvaz, Yuxarı Varta-
nazor, Aşağı Vartanazor, Tey, Buğakar,
Tağamir və qeyriləri büsbütün xarab
edilmişlərdir. Andranik dəstələri Aldə-
rə, Teğut, Mərzəğat, Novı Vartanazor
kəndlərini mühasirə etməyə hazırla-
şırlar. Əhali həyəcana düşüb İrana qaç-
maq istəmişdir. Bir çox arvad-uşaq
Araz çayında qərq olmuşdur. Andranik
dəstələrindən qaçıb xilas olanlar Araz
çayı kənarında açıq havada fəlakət
içindədirlər. Zəngəzur və Ordubad
əhalisini də bu günlərdə bu tövr fə-
lakət gözləyir. Andranik başında olan
ermənilər, mühafizəsiz müsəlmanları
qırıb qurtarmaq fikrindədirlər. Bütün
Avropa silahı yerə qoyub sülh deyə
qışqırdığı zaman ermənilər Müttəfiq
dövlət nümayəndələrinin Qafqaziyada
olmalarına baxmayıb, məşhur quldur
Andraniklə müsəlmanları qırmaqda
davam edirlər. Dinc müsəlmanların
mühafizələri üçün tezliklə tədbirlər it-
tixaz edilməsini [tǝdbirlǝr görülmǝsini]
və ermənilərin vəhşiliklərini məhəllin-
də [yerindǝ] görüb təsdiq etmək üçün
Azərbaycan və Gürcüstan nümayən-
dələrinin göndərilməsini Müttəfiq
dövlət nümayəndələrindən xahiş edi-
rik. Ordubad və Zəngəzur mahalının
bir ildən ziyadədir ki, bütün dünya ilə
əlaqəsi kəsilmişdir. Poçt-teleqraf mü-
nasibatı olmadığına görə əhali öz dər-
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dini başqa bir yerə xəbər verməkdən
aciz qalmışdır. Halımızın nəzəri-diq-
qətə alınmasını xahiş edirik. 

Hacıyev 

QƏZETƏLƏRDƏN

* Axırıncı alınan xəbərlərə görə,
Mineralnı mövqifi [stansiyası] bir neçə
gün bundan irǝli Könüllü ordu tərə-
findən işğal edilmişdir. Bolşeviklər,
Çeçendən Petrovska hərəkət etmək
üçün cənub tərəfə çəkilməkdədirlər.
Bolşeviklərə yapışmaq istəməyən
Tersk kazaklarının bir hissəsi Könüllü
orduya qovuşmaqdan ötrü şimala
tərəf getmişdir. 

* Qəzetələrin verdiyi xəbərə görə
Vyana, Lvov, Peştə və başqa şəhər-
lərdə məhəlli [yerli] qarnizonlarda olan
yəhudi saldatları yəhudi talanını dǝf
edib asayişi mühafizə etməkdən ötrü
xüsusi dəstələr təşkil etmişlərdir. Tar-
nuvda Polşa saldatları ilə yəhudi sal-
datları arasında qanlı müsadimələr
[toqquşmalar] vaqe olmuşdur. Polşa
kəndliləri talan etmək istəmişlərdir.
Yəhudi saldatları silah ilǝ mümaniət
[maneçilik] göstərmişlər. Polşa saldat-
ları kəndlilər tərəfinə keçdikdə qanlı
müsadimə olmuşdur. 

* “Tribuna” qəzetəsi xəbər verir ki,
məbuslardan Tranqoyaş Zəhmətkeş
Firqəsinin mərkəzi komitəsi namından
krala bir bəyannamə vermişdir. Bu
bəyannamədə məmləkət mənafeyini
gözləyən və millətin canlı qüvvəsindən

ibarət, firqələrdən ari [uzaq] bir hö-
kumət təşkili təklif edilir. Çünki lazım
qədəri nüfuza malik olan böylə bir
hökumət[lǝ], ümumi seçki hüququ
əsasınca seçki üsulunu bərpa etmək
olar.  

Ermənistanda 
İrəvandan alınan qəzetələr Ermə-

nistan Ümuri-Xeyriyyə [Sosial Müdafiǝ]
naziri Karçikyanın öldürülməsi təfsi-
latını böylə yazırlar:

Təşrini-saninin [noyabrın] 14-ündə
gündüz saat 12-də praporşik Ter-Mi-
nasyans, Karçikyanın otağına daxil
olub heç bir söz söyləmədən üç güllə
ilə Karçikyanı sinəsindən vurub öl-
dürmüşdür. Qatil otaqdan çıxdıqda öz
paltosunu buraxmışdır. Paltonun ci-
bindən bir siyahı çıxmışdır. Həman gün
gecə saat birdə qatilin həyatı təmin
edilib, mühakiməyə veriləcəyi vədin-
dən sonra gəlib özünü hökumət əlinə
təslim etmişdir. Karçikyan qətl edilən
gün “Daşnaqsaqan” firqəsinin məşhur
xadimlərindən Kanayan Dro, qatil pra-
porşikdən böylə bir məktub almışdır: 

“Yoldaş Dro! İş başında olan yol-
daşlarımızın bir hissəsinin bu axır dörd
il müddətində erməni millətindən öt-
rü həlakətli [hǝlaka sürüklǝyǝn] siyasət
aparmalarından naşi [ötrü], mən bu
gün Karçikyan əleyhinə öz vəzifəmi ifa
etdim. Karçikyan məsuliyyətli bir və-
zifə başında ola-ola erməni millətinin
mənafeyinə xəyanət edib, bütün mil-
ləti qılınca və atəşə verməklə cəzasız
qalmışdı. Mən yenə təzədən məsuliy-
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yətli rolu öhdəmə aldım. Mən öz fik-
rimcə hərəkət etmişəm. Firqə yoldaş-
ları məhkəməsində və açıq məhkə-
mədə bəyanat verməyə hazır varam.” 

AZƏRBAYCAN VƏ RUSLAR

İləricə xəbər vermiş olduğumuz
üzrə, Azərbaycan Məclisi-Məbusanı
açılarkən, Hökumət sair millətlərlə
bərabər Rus Milli Şurasına da məktub
yazaraq nümayəndə göndərməsini
təklif etmişdi. Lakin komitə adam
göndərmək istəməmişdi. Eyni za-
manda Qafqaziya Rus-Slav Cəmiyyəti
Hökumətə müraciətlə, nümayəndə
bulundurmaq istədiyini bildirmiş və
Parlamanda yer istəmişdi. Hökumət 5
yer verdi və hazırda rus nümayən-
dələri gəlirlər. Bu münasibətlə Bakı
Rus Milli Komitəsi ilə Qafqaziya Rus-
Slav Cəmiyyəti arasında bir mübahisə
çıxmışdır. Rus Milli Komitəsi 4 dekabr
tarixli iclasında məzkur [adı çǝkilǝn]
cəmiyyətlə münasibatını [münasibǝt-
lǝrini] müzakirə edərək və onunla heç
bir əlaqədə bulunmamağı təhti-qərara
almışdı. Eyni zamanda komitənin mü-
rəvvici-əfkarı [fikirlǝrini yayan, nǝşr or-
qanı] olan “Yedinaya Rossiya” qəzetəsi
bir baş məqalə yazaraq təklif etmişdi
ki, Slav-Rus Cəmiyyəti kimlərdən tə-
şəkkül etdiyi, başçıları kimlər olduğu,
kimin adından və nə kimi bir proq-
ramla Azərbaycan Parlamanına iştirak
etdiyini xəbər versin. Buna cavabən
Rus-Slav Cəmiyyəti rusca “Azərbay-

can” qəzetəsinə “Bizim cavabımız”
ünvanlı bir məktub göndərərək iki
təşkilatın münasibatını təsvir bədində
[təsvir etdikdən sonra] yazır ki: 

“Qafqaziya Rus-Slav Cəmiyyəti, rus
ziyalılarının ən ağır günlər keçirdiyi bir
zamanda, Tiflisdə təəssüs etmişdir
[qurulmuşdur]. Rus-Slav camaatını
müttəhidən [birgǝ] milli, elmi, mədəni,
xeyriyyə və maarif işlərində çalışmaqla
birləşdirmək qəsdilə təşkil olunaraq,
bu cəmiyyət sonraları Tiflisdə vücuda
gəlmiş şərait altında işləməyi əlverişli
görmədiyindən və Azərbaycan məha-
filinin [dairǝlǝrinin] rus mədəniyyəti və
rus ziyalılarına hüsn-təvəccöhünü bil-
diyindǝn, Bakıya köçməyi müvafiq
görmüşdür. Bakıda fəaliyyətini edadi
sənaye məktəbi  açmaq hazırlığından
başlayaraq, Azərbaycanda hətta ali
məktəb açmaq xəyalında olmuşdur.
Şura bilirdi ki, bundan sonra ruslar
Bakıda ancaq mədəniyyətlə güclü ola
bilər və bu yolla bütün Qafqaziya
millətləri ilə Rusiyanı birləşdirə bilərlər.
Noyabrın axırlarında Şuraya məlum
olmuşdur ki, təsadüfi adamlar tərə-
findən seçilmiş və Azərbaycan rusları
tərəfindən danışmağa əsla haqqı ol-
mayan Milli Komitə, məmləkətin mü-
səlmanları ilə birgə işləməyi mümkün
bilməmişdir və məhəlli quvayi-təşri-
iyyə [qanunverici orqan] təsisini vaxtsız
görərək Parlamana nümayəndə gön-
dərmək istəməmişdir. Bu surətlə rus
əhalisini kəndi mənafeyini müdafiə
imkanından məhrum etmiş və iki mil-
lət arasında etimadsızlıq və anlaşıl-
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mazlıq hüsuluna bais olur. Bu qərar-
dad xüsusən bizə onun üçün nagəhani
[vaxtsız, yersiz] göründü ki, Rus Milli
Komitəsi Ufa Hökumətinin qəbul və
təsdiqi nöqteyi-nəzərini müdafiə etdiyi
halda, özü qərar vermişdir ki, həmin
Məclisi-Müəssisanın Rusiyanı qoşma
[federativ] xalq cümhuriyyəti elan et-
mək haqqındakı qərarına zidd getsin-
lər. Şura burasını da anlaya bilmir ki,
Rus Milli Komitəsi Bakıda hökuməti nə
surətlə təşkil etmək təsəvvüründədir.
Çünki Qafqaziyada hökumətin ancaq
Ümumrusiya Hökuməti tərəfindən və-
kil edilmiş müəssisəyə məxsus olmalı
olduğu haqqında qəbul etdiyi əsas,
həyata bilmərrə [qǝtiyyǝn] tətbiq edi-
ləmməz. Qafqaziyadan bilmərrə ayrı
düşmüş, onunla heç bir əlaqəsi ol-
mayan Ufa Hökuməti, Qafqaziyada
böylə bir müəssisə təsis və onu davam
etdirə bilməz. 

Bundan əlavə, Müttəfiqlər Rusiya-
ya varid olarkən [gǝlǝrkǝn], kiçik mil-
lətlərin müqəddəratı haqqında elan
etdikləri əsasları Rus Milli Komitəsinin
danmasını da biz bilmərrə başa düş-
məyiriz. Biz ancaq bir şeyi anlayırız ki,
Rus Milli Komitəsi hər məmləkətin
məhəlli [yerli] əhalisi nümayəndələ-
rindən mürəkkəb məhəlli hökumət
təşkilinə razı olmayaraq və hökumət
təşkilini Ümumrusiya Ufa Hökumətinə
tapşıraraq, Müttəfiqlərin elam etdik-
ləri [bildirdiklǝri] əsaslara rəğmən,
müsəlmanlar haqqında barışmaz bir
vəziyyət alır. Bu da Milli Komitə başçı-
larının hakimlik fikrindən nǝş’ət edir

[meydana gǝlir]. 
Sonraları komitə öz qərarnaməsinə

zidd olaraq Parlamana getməməsinin
səbəbini böylə göstərmək istəmişdir
ki, guya Parlaman, əhalinin fikrini
bəyan edən müməssil [təmsilçi] de-
yildir. Parlaman, dürüst seçki ilə dəvət
edilməmişdir. Burasına etiraz etməklə
bərabər, Komitədən soruşuruz: Bu
Komitə özü rus əhalisinin mürəvvici-
əfkarıdırmı, ya vəziyyəti bəyan edirmi
və Azərbaycan Parlamanında rusların
iştirak edib-etməmələri kimi mühüm
və əsasi məsələnin həllində bütün rus-
lar namından danışmağa mənəvi
ixtiyarı varmı? 

Milli Komitə rəisləri qorxurlar ki,
Azərbaycan Parlamanına daxil olmaq-
la Azərbaycan Cümhuriyyətinə məd-
hiyyə oxuyar, yaxud Azərbaycanın
həqqi-hakimiyyətə malik bir cümhu-
riyyət olduğunu təsdiq etmiş olarlar.
Onlar bilməyirlərmi ki, Komitəmizin
nümayəndələri Parlamana daxil ol-
duqda sǝssiz üzv kimi deyil, bəlkə
lazım olan yerlərində sözlərini deyib
də, hətta istəsə Parlamandan çıxıb
gedə bilər? Onlar bilməyirlərmi ki,
Azərbaycan müqəddəratını Rus Milli
Komitəsinin Bakı üzvü deyil, bəlkə baş-
qaları həll etməyə qadir ola bilərlər?
Təəccübdür ki, “Azərbaycan dövləti”
kəlməsindən qorxan “vətənçilər” bu-
nunla belə məhkəmələrdə bütün işlə-
rini Azərbaycan Hökuməti namından
[adından] aparıb, Azərbaycan Hökumə-
tinin mövcudiyyətini filhəqiqə [hǝqiqǝt-
dǝ, gerçǝklikdǝ] təsdiq və etiraf etmiş
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olurlar. Əcəba bir məvacibdən ötrümü
bu işə mübaşir olurlar [bu işlǝ mǝşğul
olurlar]? Komitənin bir çox üzvləri Azər-
baycan Hökuməti dairələrində müxtə-
lif qulluqlara daxil olaraq öz məişət-
lərini təmin edirlər. Bütün rus əhalisi
namından Parlamanı boykot edən
Komitə əzası [üzvlǝri] onu bilirlərmi ki,
böylə hərəkətlə Azərbaycan Hökumət
qulluğunda olan rusları ağır bir hal
qarşısında buraxırlar? Bundan sonra
Azərbaycan Hökuməti bunlara nə nə-
zərlə baxacaqdır? Əlbəttə ki, Hökumət
bunlara itminan [inam] bağlaya bilmə-
yəcəkdir. 

Bütün yuxarıda yazdıqlarımızı nə-
zəri-etibara alaraq Slav-Rus Komitəsi
böylə qərara gəldi ki, Parlamanı boy-
kot etdikdə ruslarla müsəlmanlar
miyanında [arasında] dərin, müdhiş və
keçilməz bir uçurum əmələ gələcək ki,
Cəmiyyətin mədəni və maarif məqsəd-
lərinə böyük zərbələr endirəcək. Bun-
dan dolayı Slav və Rus Milli Komitə-
sinin hərəkətinə bərəks [əksinə] olaraq
Müttəfiqlərin səlahdidi [razılığı] ilə Par-
lamana getməyi qət etdi. Nümayən-
dələrimiz Parlamanda Cəmiyyət əza-
sının [üzvlǝrinin] mənafeyini müdafiə
ilə bərabər, əsas olaraq işbu şüarı
qəbul etmişdir: “Vahid və bütün Azər-
baycanın qardaşvari dostluğu.” İşbu
şüar və əsas, Cəmiyyətin deklarasiya-
sında dərc edilmişdir ki, Parlamanda
elam ediləcəkdir.

Qafqaziyadakı Slav-Rus 
Cəmiyyəti Şurası 

8 kanuni-əvvəl 1918 sənə”

BAKI NEFT TİCARƏTİ VƏ 
ONUN MÜXTƏSƏRCƏ TARİXİ 

III 

“Bəradərani-Nobel şirkəti” təsis ol-
unar-olunmaz öylə ciddiyyətlə işə
girişir ki, az bir müddətdə sairlərini
yarı yolda qoyub keçir. Bu gün şirkətin
əlində: 1) Balaxanı, Bibiheybət, Ra-
manı, Sabunçu, Maykop, Çǝləkən və
sairlərində neft yerləri və mədənləri;
2) Bakı ətrafında bir çox zavodları; 3)
Rusiya şəhərlərinin bir çoxunda sklad
və anbarları; 4) Neft daşımaq üçün
alati-nəqliyyələri [nǝqliyyat vasitǝlǝri]
(paraxodları); 5) Yevropanın mühüm
nöqtələrində, əzancümlə [o cümlədən]
Marseldə, Antverpendə, Cenovada,
Hamburqda, Londonda və Mançes-
terdə acentələri və anbarları mövcud
və mühəyyadır [hazırdır].

1883-cü ildə Bakı ilə Batum ara-
sında Zaqafqaz dəmiryolu çəkməklə
Bakı nefti üçün Qara dəniz vasitəsilə
xarici məmləkətlərə böyük-böyük yol-
lar açılır. Həman ildə “Nobel” şirkəti-
nin birdən sərmayǝsinə 5 milyon əlavə
etməsi bu təzə yollardan istifadə et-
mək üçündür. 

İşbu dəmiryolları çəkmiş Palaşkov-
ski ilə Bunqe adlı iki dǝnə rus mühən-
disləri “Nobel” şirkətinə təqlidən xalis
bir rus şirkəti düzəltmək həvəsinə
düşürlər. Amma çifayda, bunların da
səy və kuşişləri [çalışmaları] hədərə
gedir. Bunların düzəltdiyi “Benito”  şir-
kətinə rus sərmayədarları qabaqki
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kimi yaxın durmayıb, aksiyalarını da
almayırlar. Nəticəsi də bu olur ki,
axırda firǝng “Rotşild xanəsi [ailəsi]”
rus mühəndislərinin aksiyalarını tama-
mən alıb, 83-cü ildə də “Kaspi-Çer-
nomor Ticarət Cəmiyyəti” adı ilə yeni
bir şirkət düzəldir. 

Nobellərlə rəqabətə qalxmış Rot-
şild xanəsi, Bakı nefti dairəsində bö-
yük işlər görməyə müvəffəq olmuşdur.
O vaxta qədər pul yoxsuzluğundan
üsrət [çətinlik] çəkməkdə olan Bakı
zavodçularına 6 prosentlə (6%) iki mil-
yon pul buraxıb onları özünə cəlb etdi.
Bu dərəcədə az faizli borc görməmiş
zavodçular da ittihad yapıb [birlǝşǝrǝk]
zavodlardan hasil olan cövhəri tama-
mən yeni şirkətə satmalı idilər. Zatən
borc mövcibincə [borc müqavilǝsinǝ
ǝsasǝn] sairlərinə satmağa da ixtiyar-
ları yox idi. 

İştə “Kaspi-Çernomor” cəmiyyəti-
nin məharəti ki, neft və ağ neft tica-
rətini xaricən tamam ələ almışdır. İmdi
həmin şirkətin təsərrüfündə [ixtiyarın-
da, istifadǝsindǝ] var: Balaxanı, Sabun-
çu, Ramanı, Suraxanı və Bibiheybət
yerlərində neft mədənləri; Keşlədə ağ
neft və yağ zavodları; İstanbulda yeddi
dǝnə dəmir barjaları; Rusiyanın mü-
hüm şəhərlərində anbarları; Batum
iskələsində hədsiz ticarət gəmiləri – ki
bunların vasitəsilə nefti və onun məh-
sulatını [neft mǝhsullarını] kürreyi-ərzin
ən uzaq nöqtələrinə, əzancümlə [o
cümlǝdǝn] Almaniya, İngiltərə, Firən-
gistan, İspaniya, İtaliya, Avstriya, Çin
və Hindistana qədər yeridib füruş

edirlər [satırlar]. 
Buraya qədər zikr etdiyimiz şirkət-

lərin hamısı – necə ki məlum oldu –
ancaq əcnəbilər sərmayəsi ilə yaşayır-
lar. Rus dövlət banklarında qızıl pul
aşıb-daşdığı bir zaman yenə rəislərin
gözləri xarici pullarında idi. Böylə ki,
sabiq Maliyyə vəziri [naziri] Vitte de-
mişdir: 

“Əcnəbi pullarının vətənə axıb dol-
masına cidd-cəhd etmək lazımdır. Zira
“Proteksionizm”dən*  azad olmaq, an-
caq əcnəbi sərmayələri ilə mümkün-
dür. Rus məmləkətlərində rəislərimiz
əcnəbi pullarını dörd gözlə gözlədikləri
zaman, Amerika rəisləri bunun əksinə
olaraq, ümdə vətən sərmayəsinə əhə-
miyyət verirdilər. Böylə ki 1870-ci ildə
düzəlmiş bir neft kompaniyası 99-cu
ildə təzə aksiyaları ancaq amerikalılar
arasında paylamaqla bu kompaniyanı
əcnəbilər çəngəlindən [caynağından]
çəkib qurtardı. Bu gün həmin kompa-
niyanın ətrafında iş görənlərin ən çoxu
amerikalılardır!

1898-ci ildən başlayaraq İngiltərə
sərmayədarları rus neft işlərinə artıq
diqqət yetirməyə başlayırlar. Bunların
üç dǝnə təzə şirkətləri əllərində 33
milyon sərmayə ilə bir çox neft mə-
dənləri almağa girişirlər. Əzancümlə
Tağıyev, Arakelov, Budaqovlar və Ada-
movların mədənlərini də bunlar al-
mışlardır. 

* “Протекционизмъ” Proteksionizm bir
üsuldur ki, vətən mətasına [mǝtahına, malına]
rəvac vermək üçün xaricdən gələn eyni mətaya
böyük xərclər qoyulur.
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Rus-Yapon müharibəsindən sonra
neft işlərində ağır bir böhran əmələ
gəlir. Ona görə ingilislər daha artıq pul
buraxmaq istəməyib, bir müddət sü-
kut edirlər. Bu halda, alman sərmayə-
darları bir qədər cürətlənirlər. 1910-cu
ildə bir çox Yevropa hökumətləri pa-
roxodlarda daş kömür əvəzinə neft
yandırmağı qərara alırlar ki, həmin
qərardad Bakı böhranını aralıqdan
götürür. Böhran zail olduqdan [aradan
qalxdıqdan] sonra, ingilislər daha artıq
bir şövqlə işə girişirlər və 13-cü ilədək
50-yə qədər neft ticarəti düzəldirlər.
Böylə ki, bundan sonra London şəhəri
neft işlərinin mərkəzi kəsilib gedir. Bu-
rada Bakı tacirlərindən Mantaşev,
Qukasov və [Stepan] Lianozovların səy
və ehtimamı ilə “Oil”* adlı bir “şir-
kətlər ittifaqı” (трестъ) yapılır. İşlərin
sürəti və tərəqqisi xatirinə Rusiyanın
ən zəngin bankalarından yeddisini,
“Vostoçnoye uçastvo” ilə bir də “Qaf-
qaz-Merkuri” idarələrini bu ittifaqa
cəlb edirlər. Odur ki, “Oil” ittifaqı az bir
müddətdə bir çox yer və mədənlərdən
əlavə, Bakıda mövcud şir-kətlərin külli
aksiyalarını dərdəst edir [ǝlǝ keçirir]. 

Bu halda “Oil” ətrafına cəmləşmiş
cəmiyyətlər və şirkətlər bu aşağıda
zikr olunanlardan ibarətdir:  

1) Mantaşev və oğlu şirkətləri; 
2) Naftalan cəmiyyəti;
3) Moskva-Qafqaz cəmiyyəti;
4) Lianozov, Mansvetov və Məlikov

cəmiyyətləri; 

* Daha düz adı “Russian General Corpora-
tion Oil”dir.

5) Ter-Akopov və Kolesnikov cəmiy-
yətləri;

6) Kaspi şirkəti;
7) Syunik; 
8) Mirzoyevlər;
9) “Aramazd”;
10) Abşeron və Şıxov cəmiyyətləri;
11) Avan Yüzbaşov, Putilov, Maksi-

mov və Belozorovlar...
Bunlardan əlavə “Oil” müəssisləri

[təsisçiləri] bir də “Nobel” aksiyala-
rından bir hissə ala bilmişdirlər ki, bu
da “Nobel” şirkətinin alman hissədar-
larını böyük bir təşvişə salmışdır. Lakin
alman qəzetələrinin yazmağına görə,
bu vaxt “Nobel” şirkəti öylə bir ətraflı
əsas, öylə bir möhkəm təməl yapmış-
dır ki, onun ticarətini bu gün 60 mil-
yonla da ələ salmaq mümkün deyil.
Qəzetələrin verdiyi bu məlumat al-
manları bir qədər sakit və rahat
etmişdir. 

Bu iki (“Oil”, “Nobel”) “neft əjdə-
haları”ndan əlavə bu axır vaxtlarda
“Şell” (Шеллъ) adlı üçüncü bir “şirkət-
lər ittifaqı” əmələ gəlir ki, bunun da
ətrafına bir çox şirkətlər yığışır. Əzan-
cümlə “Kaspi-Çernomor”, “Şibayev”,
“Qafqaz”, “Rus nefti”, “Ural-Kaspi” və
“Şimali Qafqaz” vǝ sairləri onun mü-
təəlliqatındandır [ondan asılıdır]. 

Sözü müxtəsər edəlim. Bakı nef-
tinin ən böyük hissəsi və ticarətinin də
dörddə üç payı həmin “Oil”, “Şell” və
“Nobel” kompaniyalarının əlindədir.
Bunlar, 1914-cü ildə 288 milyon put
neft hasil etmişlərdir. Bu gün tamam
əcnəbilərin sandıqlarında 364 milyon
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manatlıq neft aksiyaları yatmaqdadır. 
İştə sabiq rəislərimizin “proteksiy-

onel” üsulunu müdafiə etmək nəticəsi
– ki vətənin böyük məhsulatı bu gün
xaricilər əlində qalıb getməkdədir. 

Buruq quyuları böylə nəticələr gös-
tərirkən, əl quyuları nə növlə davam
edirlər? Bu barədə gələcək dördüncü
məqaləyə müraciət buyurula. 

Fərhad Ağazadə

QADINLARIN HAQQI 

Qadınların haqqı mövzuyi-bəhs ol-
duğu zaman, etiraf edəlim ki, biz er-
kəklər bu məsələdə tamamilə bitərəf
olmayırız. Əflatun belə “Erkəklə qadın
sağ və sol əl kimidir. Əllərimiz eyni işi
görməklə mükəlləfdir. Yalnız birini
fəzlə [çox, artıq] qullanmak etiyadı
[vərdişi] onu digərindən bacarıqlı
etmiş” dediyi halda, bir gün ibadət
əsnasında “Yarəbbi, məni hürr ya-
ratdığına və qadın olaraq dünyaya
gətirmədiyinə həmdüsəna [şükür] edi-
rəm” demişdir. Aradan bunca əsrlər
keçdi. Mədəniyyət dərəceyi-kamalı
buldu. Qulübələrdə yaşayan köylü
qadınlardan saraylarda səltənət sürən
sultanlara qədər sorulsa, qadın yara-
dıldığına nadim [peşman] olmayanlar
az deyildir. Əqvami-vəhşiyyədə [vəhşi
qövmlərdə] qadın, bədənən erkəkdən
daha qüvvətsiz olduğundan, qocasının
[ərinin] hər əmrinə müti bir əsir ki-
midir. Miləli-mütəməddinədə [mədəni

millətlərdə] isə erkəyin fikir sahəsin-
dəki təfəvvüqü [üstünlüyü], qadını
yenə binnisbə [nisbətən] dun [aşağı]
mövqedə buraxmışdır. Zamanın nisva-
nını [qadınlarını] bəyənməyən Mirabo:
“Qadınların heç bir qiyməti yoxdur.
Çünki onlar bizim əsərimizdir.” demiş. 

Filhəqiqə [hǝqiqǝtǝn], cinsi-lətifə
isnad edilən mǝsaviyi-əxlaqiyyənin
[ǝxlaqi qüsurların] əsl failləri [baiskarları]
biziz. Qadın məğrurmu, hərcayiməş-
rəbmi [yüngül xarakterlimi], qısqancmı,
yalançımı? Nə istərsəniz söyləyiniz,
onu o hala qoyan həp erkəklərdir. Onu
sevərsək, yüksəldər, yüksəldər üluhiy-
yət [ilahlıq] mərtəbəsinə çıxarar, qar-
şısında təəbbüd [ibadət] edəriz. Sonra
bir gün üz çevirər, təlin edəriz [lə-
nətləyərik]. İstəriz ki, o bütün varlığı ilə
yalnız bizim olsun, hər şeyi bizə versin.
O qədər ki, surəta [görünüşdǝ] sultan,
fəqət mə’nən yenə bizə əsir olsun.
Onları iğfal [aldatmaq] üçün yüz min
yəmin edəriz. Gözəlliklərini mübaliğə
ilə mədh edəriz. Mərhəmətlərini cəlb
üçün intiharlara təsəddi [təşəbbüs]
edəriz. Məqsədə vüsul [çatmaq] üçün
hər şəklə girəriz. Xülasə, put [büt]
yapar, tapar; həvəsimiz keçincə qırar,
atarız.

Xilqəti-Adəmdən [Adǝmin yaradılı-
şından] bəri qadınların leh və əleyh-
lərində söylənən şeylər bir araya
toplansa, çox qərib[ə] bir əsər vücuda
gələrdi. Qadınlar bizlər üçün ya mə-
buddur [ibadǝt obyekti], ya məlun [lǝ-
nǝtlǝnmiş]. Halbuki o nə rəhmətdir, nə
şeytan! Bizim kimi fəzilətləri və qü-
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surları olan bir insandır. Yalnız fəzilət
və qüsurları bizimkilərin mahiyyətində
deyildir. 

Milton, həzrəti-Adəm lisanından
şu sözləri söylədir: “Dön, geri dön
mənim gözəl, Həvvacığım! Kimdən
qaçırsan? Bilirmisən, ictinab etdiyin
[çǝkindiyin] Adəmin əti və kəmikləri-
sən? Daima bərabər bulunmaqlığımız
üçündür ki, qəlbimə ən yaxın olan bir
kəmikdən xəlq olundun. Ey ruhumun
yarısı, gəl, səni arayıram! Nisfi-digərin
[o biri yarın] səni istəyir, gəl!” 

Miltonun bu sözlərinin doğru ol-
ması və həzrəti-Adəmin təmənnasının
hüsul bulması üçün qadın ciddən er-
kəyin nisfi [yarısı] olmalıdır. Bizi bütün
bugünkü haqsızlıqlara sövq edən, ru-
humuzda mündəmic [cǝm olmuş] xud-
kamlıqdır (altruiste). Qadın isə xilqə-
tən digərkamdır (eqoisme).  Onun sə-
ciyyəsində hökmran olan, hübbi-
qeyridir [başqalarına mǝhǝbbǝtdir].
Erkək ailəsini və çocuqlarını sevər,
fəqət əvvəla kəndini düşünər və ailəsi
əfradını [fǝrdlǝrini] kəndi mal və mülkü
kimi qiyas edər [qiymǝtlǝndirǝr]. Qadın
isə əvvəla başqalarını düşünər. Həya-
tın hər səfhəsində [mǝrhǝlǝsindǝ] bunu
görüb təhqiq edə biləriz. Süfrədə ye-
məyi tövzi edən [paylayan] validə [ana]
isə mütləq əvvəla hər kəsə bəyəndi-
yini və istədiyini verər və artanı kəndi
alar. Hətta çox dəfə şayəd [əgər] ye-
mək az isə, iştahası olmadığını bəhanǝ
edərək, kəndi yeməkdən vaz keçər.
Bunu erkək yapmaz və yapammaz. Er-
kək üçün həyatda qayə, məsud ol-

maqdır. Qadında isə məsud etməkdir. 
İştə qadın xilqətin müdafiəsi üçün

uğraşan və onun ailədə, məktəbdə,
məmuriyyət və ictimai həyatda həqqi-
vəzifəsini müdafiə edən ən məşhur
adamların yanında sevdikləri bir qadın
kimsələrə “feminist” deyirlər.  Avropa-
da və Amerikada bu cərəyanın başın-
da pək mühüm qadın və erkək sima-
ları vardır. Bu cərəyan, bilxassə [xüsu-
silǝ] İsveçdə pək calibi-nəzərdir [diqqǝti
cǝlb etmǝkdǝdir]. Feminizmin orada
milli və mövzei [yerli] bir mahiyyəti
vardır. Buna ayrı bir məqalə təxsis
etmək [ayırmaq] istəriz. 

Avropada feministlərin nöqteyi-
nəzərləri başqa-başqadır. Müsavati-
mütləqə [mütləq bərabərlik] tərəfdar-
ları, qadınlar da erkəklər kimi eyni hü-
quq və eyni imtiyazlara malik olma-
lıdır, deyirlər. Emil Faqe də bu fikrə
tərəfdardır və deyir ki: 

“Sivil [mülki] məmuriyyətlərin kaf-
fəsinə [hamısına] girə bilmək haqqı qa-
dınlara verilməlidir. Bu xüsusda müha-
fizəkarların etirazları pək nabəcadır
[yersizdir]. Deyirlər ki, qadın erkək işi
görəcək qədər fikrən yüksəlməmişdir.
Əla! O halda nədən çəkinirsiniz? Bura-
xınız dəröhdə etsinlər [öhdǝlǝrinǝ
alsınlar]. Sonra kəndiləri mǝhcub olar
[utanar]. Bu, tibqi tək qollu bir adama,
sənə dirəyə çıxmaq məmnudur [yasaq-
dır], demək kimi bir şey. Çıxmaqmı
istəyir? Buyur çıx, deməli. Əgər xilqət,
kəndisini o qabiliyyətdən məhrum et-
mişsə, artıq onu bir də qanunla təq-
yidə [bağlamağa, mane olmağa] qal-

198



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

199

III cild 

xışmaq gülünc olmazmı? Təbib, hey-
kəltəraş, mühəndis, avukat [vəkil]
olmaq arzusu izhar edǝn bir qadına,
xeyr, bu məsləklər erkəklərə məxsus-
dur, siz tikiş tikəcəksiniz, naxış işləyə-
cəksiniz, yemək bişirməyi öyrənə-
cəksiniz, çünki qadınsınız, demək bir
haqsızlıqdır. Bunu əmr etmək, onların
hüququna təcavüz etməkdən başqa
bir şey deyildir. Qadına, sən şunu ya-
pacaqsın, bunu yapmayacaqsın, deyə
əmr edilməz. Ona həqiqi ehtiyacının
nə olduğu təlim və təlqin edilǝr.” 

Feministlərin bir qismi də şöylə
düşünür: 

“Denir ki, qadın əsir vəziyyətdədir;
erkəklərə bəxş edilən haqq və imti-
yazları eynən ona da verəlim; onu
bizimlə müsavi dərəcəyə çıxaralım və
məsud edəlim! Məsələni böylə düşün-
mək yanlışdır. Çünki bizim malik oldu-
ğumuz haqq və imtiyazları qadına
verərsək, əcǝba bizim tabe olduğu-
muz vəzaifi-ictimaiyyəni [ictimai vəzi-
fələri] yapa biləcəkmidir? Xeyr. O halda
heç vaxt erkəklə müsavi olmayacaq və
erkəyə bənzəməyəcəkdir. Qadının ri-
fahi-hal və səadəti erkəyə müsavi
olmasında deyildir və eyi bilməlidir ki,
bu müsavat, mütləqa kəndilərini
məsud etmək şöylə dursun, bədbəxt
edər. Qadınlar ancaq kəndi haqları
tanındığı zaman bəxtiyar ola biləcək-
lərdir. Qadın kəndi istedad və qabi-
liyyəti dərəcəsində bədənən, fikrən,
ruhən tənə’üm [qidalanır] və inkişaf
etmǝlidir və bu üç nöqteyi-nəzərdən
təkəmmül etdiyi [kamillǝşdiyi] gün,
haqqını istirdada [almağa] müvəffəq

olacaqdır. Bunun üçün nə yeni qanun-
lara, nə də ixtilallara lüzum vardır. 

Erkəkləşən qadın, qadınlaşan er-
kək kimi bədbəxtdir. Qadın; fünunda
[elmdǝ], ədəbiyyatda, sənayedə varlı-
ğını göstərməlidir. Fəqət, onun əsl
vəzifəsi yuvadadır. Qadın hər şeydən
əvvəl anadır, mürəbbiyədir [tərbiyə-
çidir], müəllimədir. Qadın lisanından
sadir olan hər kəlmeyi-tədris, bir
şəfqəti-madəranə [ana şəfqəti] şəkli
alır. Binaileyh [ona görǝ], qadına ve-
riləcək ilk haqq, ilk imtiyaz izdivacda
və ailədə olmalıdır. Fəqət qərib[ə]dir
ki, feminizm bu gün izdivaca qarşı
adəta bir düşmən vəziyyətindədir.
Bunu idarə edən mütəfəkkir qadınlar
istəyirlər ki, qadının şəxsiyyəti olsun,
iradəsinə sahib, istiqlaliyyətinə hakim
olsun. Qadın erkəyin məzununda [ica-
zəsinə tabe] olan vəziyyətindən qurtul-
sun. Fəzlə süs [bəzək], fəzlə tualet
[kosmetika] yapmasın; xəfifməşrəblik
[yüngül tǝbiǝtlilik], işvəbazlıq, şuxluq,
erkəklərə xoş görünmək kimi əsrlər-
dən bəri kökləşən etiyadları [vǝrdişlǝri]
söküb atsın. Ciddi və məhsuldar məsa-
idə [işdǝ] bulunsun. İcabında erkəklərə
möhtac olmadan keçinə biləcək bir
sənət əldə etsin. Rastgələ [təsadüfi] bir
izdivaca həmən müvafiqət [razılıq] et-
məsin. Şəxsiyyətlərini böylə tərbiyə
edən qadınların mükəmməl zövcə və
əmsalsız validə [ana] ola bilmələri
varidi-xatir ikən [mülahizǝ edilǝrkǝn], bu
qədər durəndiş [gǝlǝcǝyi fikirlǝşǝn] və
müşkülpəsənd olmaları izdivac sahə-
sini daraldır. Bu müstəğni [ehtiyacsız]
qadınlar qoca [ər] bəyənməyir. Fəqət
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əmin olmalıdır ki, bu cərəyan iləri get-
dikcə qadınların vüqarı yüksələcək, iz-
divaclar qaşla-gözlə deyil fikirlə, ruhla
yapılacaq və evlənmək istəyən gənc-
lər: “Mən öylə bir rəfiqeyi-həyat [həyat
yoldaşı] istərəm ki, mənə ehtiyacı ol-
masın və məni bəyəndiyi, təqdir etdiyi
üçün mənə varsın; mənimlə fikir və ruh
arxadaşı olsun və məndən məmnun
olmadığı gün tərk edib getsin.” İştə ai-
lədə tanınması icab edən haqq budur.

“Sabah” 
Səlim Sirri

İDEAL

Ağlayor ixtiyar ərəb qadını,
Oğlu bǝstərdə müztərib yatıyor. 
- Gedəlim, dur, təvafi-Kəbə üçün,
İştə axşamladı, günəş batıyor.
- Annə, mən xəstəyəm, bilirsən sən,
İnləyir ruhum, ağlamaq karım.
Anlamam, heç şey anlamam, yalnız
Bir gözəl eşqinə giriftarım.
- Gedəlim, qalx, təvafi-Kəbə üçün,
Bax, nasıl şövq ilǝ yürür hüccac. 
Cümlə dərdlər şəfası Zəmzəmdir,
Sənə etsə edər fəqət o əlac. 
Varalım sidq ilə öpüb Həcəri, 
Boşla könlündəki qəmi, kədəri.
- Annə, qarşımda məhv olur aləm,
Yenǝ, bax, sevdiyim mücǝssǝm olur. 
Onu qeyb eyləsəm əgər bir dəm.
Yediyim zəhr, içdiyim səm olur,
Annə, bax, bax, nasıl gözəl qızdır,
San şəfəqdən yaranma nuridir

Zöhrədir, o işıqlı yıldızdır,
O mələkdir və ya ki huridir.
Annə, bir bax, nasıl gözəl gülüyor,
Açılır gül kimi onun dodağı. 
Nə qədər şuxdur desəm layiq,
Qönçələrlə mühat gül budağı.
Hələ bax, bax da seyr et əndamın,
Şübhəsiz, növ-şüküftə zanbaqdır.
Nəyə təşbehi var onun əcəba?
O pəridir, o hüsni-mütləqdir,
Annə, bir bax, nasıl gözəl duruyor, 
Nə qədər asimanidir nəzəri 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ah, lütf et, uzaqlaşıb getmə!
Məni torpaq sanıb da qəhr etmə! 
Annəm! Eyvah, uzaqlaşıb gediyor,
O şəfəqlər qaraldı da soluyor,
Uçuyor iştə aşinayi-xəyal, 
O həqiqət dönüb xəyal oluyor.
Buraxın, mən dəxi uçub gedəyim.
Bax, nasıl od tutub yanır sinəm, 
Yandırıbdır bu od qanadlarımı, 
Qalxa bilməm ki, xəstəyəm, annəm!
- Bu nə dəhşətli hal, aman, oğlum
Əcəba çıldırıbmıdır, eyvah?!
Bir qədər ağlayıb dua etsəm, 
Bir şəfa versə bəlkə Beytullah –
Necə kim, oğlunun susuzluğunu
Görərək ağlamış idi Hacǝr, 
Axmağa başlayıb o dəm Zəmzəm 
Çağlamışdı o cuyi-qüdrət-əsər.
Öylə suzişli ağlayırdı qadın
Xəstə, yanğın görüncə övladın. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Annə, bax, bax təcəssüm etdi yenə, 
Yenə görsǝndi qanlı gözlərimə. 
Ah, insafsız uzaqlaşma, 
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Bir qulaq ver də barı sözlərimə. 
- Kimdir oğlum o?
- Qayeyi-amal. 
- Adı yoxdurmu, söylə bir.
- İdeal!    

Bakı
Əli Yusif (Rai)

QARA DƏNİZDƏ

Qara dənizdə həyat adi hal kəsb
etməkdədir. Bütün Qara dəniz səvahili
[sahilləri] boyu Ukraynanın sarı-göy
rəng bayrağı təməvvüc etməkdədir
[dalğalanmaqdadır]. Odeassadan rahat-
casına Potiyə getmək mümkündür.
Fəqət təşrini-saninin [noyabrın] 10-dan
etibarən üç həftə davam edən fırtına
məsələni bir qədər çətinləşdirmişdir.
Sonralar yenə adət üzrə Odessadan
birbaşa Gürcüstan limanlarınadək
seyri-səfain [gəmi hərəkəti] başlandı.
Qafqaziyalıların böyük ehtiyacları olan
mallar Odessa bazarında çox-çoxdur.
Buradan Gürcüstana kartof, duz, sa-
bun, əlbisə, çizmə (çəkmə) və qeyri
aparılır. Odessa tacirləri qafqaziyalı-
lardan ziyadəsincə razıdırlar: danışıq-
sız istədiyi qiyməti verirlər. Odessa
bazarında ən yaxşı çizməni 350-400
rubləyədək almaq mümkündür. Bütün
anbarlar mal ilə məmludur [doludur].
Həyat adi bir haldadır. İstiqraz müəs-
sisələri fəaliyyətlərində davam edirlər.
Avstriyalıları almanlar əvəz etmişlər-
dir. Avstriyalılar dövlət əmvalını [mal-
larını] bazarlarda satmaqla məşğul

olmuşlar. 5 rubləyə  at araba almaq
mümkündür. Almanlar, ingilis-firəng-
lərlə Odessada qalmalıdırlar. Odes-
sada alman qoşunları şurası yoxdur. 

Çörək kartoçka [ilə] deyil, açıq sa-
tışla satılır. Ən yaxşı ağ çörəyin gir-
vənkəsi 2 rublə 20 qəpikdir. Peynirin
girvənkəsi 6 rublə, qənd isə kartoçka
ilə 3 rublədən, kartoçkasız 6 rublədir.
Dardanel açılmışdır. Ən yaxın zaman-
da Qara dənizdə Avropa tüccaranı
[tacirləri] görəcəyiz. İstanbulla əlaqə
çoxdan başlanmışdır. İstanbula 2 gecə-
gündüzə getmək olar. Xərc isə 2-ci
sinif 160 rublə, 3-cü sinif 102 rublədir.
İstanbulda lirənin qiyməti 9 rublə 50
qəpik. Nikolay parası, Kerenski para-
sının 20 və 40 rubləlikləri qəbul edil-
məyir. İri pul qəbul edilir. 

İstanbul, Odessa və Ukraynadan
ucuzluqdur. Xüsusən, bəzzaziyə malı
[parça, arşın malı] çox-çoxdur. Müttəfiq-
lər donanması hamı limanları gəzmiş-
lər. Biz onları Novorossiyskdə təşrini-
saninin 28-də gördük. Buradakı bir
Fransa zirehlisi, bir neçə də İngiltǝrǝ
minanosları idi. İşbu zirehlidə Fransa
Hökuməti nümayəndəsi Eşler  gəlmiş-
di. 

Bizim vapor, zirehlinin qarşısından
keçdi. Bəhriyyun [matroslar] bizi, biz
bəhriyyunu alqışladıq.

FƏHLƏ SƏSİ 

Dünən bir nəfər fəhlə yoldaşıma
rast gəlib halını xeyli pərişan gördüm.
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Səbəbin soruşduqda “Znamya truda”
qəzetəsinin 145-ci nömrəsini mənə
uzadıb “Azərbaycan Parlamentosunda
iştirak etməkdən saqınmaq” sərlöv-
həli məqaləni göstərdi. Məqaləni oxu-
duqda mən də xeyli mütəəssir oldum.
Çünki bu qərardad kadetlər firqələri
tərəfindən yazılmış və qərarlanmış ol-
saydı bu qədər mövcibi-təsir [tǝsirli]
olmazdı. Çünki bu firqələrin məsləkləri
məlumdur. “Vahid Rusiya” dövləti
təşkil etmək xəyalındadırlar və buna
görə də bizim cavan dövlətimizi tanı-
mayıb və Məclisinə aralarından üzv də
seçməyir. 

Halbuki məqalə “Fəhlələr İttifaqları
Şurası” üzvləri tərəfindən yazıldığına
binaən [görə], bu qədər sui-təsir etdi
[mǝnfi tǝsir göstǝrdi]. Çünki bunlar “ha-
mı millətlər birdir” deyə danışmaq-
dadır. Böylə danışmasaydılar, yazdıq-
ları məqalə insana ağır gəlməzdi.
Bəhanə tutulan şeylərin birisi budur:
“Azərbaycan Milli Komitəsinin və döv-
lətinin məqsədi Rusiyadan bilkülliyyə
[tamamilǝ] ayrılmaqdır. Bu da siyasət
və məişət cəhətcə Rusiyadan ayrılmaz
bir parçadır. Hansı ki, cəngculuq [mü-
haribǝ tǝrǝfdarlığı] olub, bila-fərqi-
millətü-məzhəb [millǝt vǝ mǝzhǝb fǝrqi
olmadan] fəhlələr məişətinə müğayir-
dir [ziddir].” 

Bunların bu sözündən anlaşılan bu-
dur ki, gərək hər cür olsa Azərbaycan
türkləri dövlət təşkil edib Rusiyadan
ayrılmayaydı və nə tövr hərc-mərclik
bu yerlərdə vaqe olsaydı da davam
edəydilər [dözǝydilǝr] və heç də danış-

mayaydılar. Mən bilməyirəm bu cə-
nablar ki, beynəlmilǝliyyǝtçi adını da-
şıyırlar, Azərbaycanda olan qarqaşalıq
və nizamsızlıqlar kifayət etməyib,
yenə bu fəqir-füqəranı təzədən hərc-
mərclik bəlasına salmaq istəyirlərmi?
Yox, dəxi bəsdir! Azərbaycan dövlə-
tinin təşkili və ya Məclisi-Məbusanın
qurulması, fəhlə məişət və əhvalına
nə zərər verə bilər? Əvvəla, o vaxtdan
ki, bizim dövlətimiz təşkil olunub və
Azərbaycanı bolşevik və daşnaqların
təzyiqindən xilas edib və bu səbəbə
ümum vilayətdə asayiş bərpa olunub,
fəhlələrə hansı zülm və cəbr olunub-
dur və ikinci[si], bir Məclisi-Məbusan
ki, hələ fəhlə barəsində bir qanun
təhti-qərara almamış, necə bunların
məişət və əhvalına müğayir [zidd] bir
iş edə bilər?

Mənim əsl məqsədim bunlara ca-
vab yazmaqdan odur ki, əslində mil-
lətçi olub beynəlmilǝliyyətçi maskasını
taxanların (bu halda nə olduqları mə-
lum olanların) işlətdikləri murdar
“protest və boykot” sözlərinə heç bir
müsəlman fəhləsi şərik olmayıb və
olmaz da. Və ikinci[si], cənablar, cəmi
fəhlələr seçilmişləri adından böylə bir
məqalə qəzetəyə yazıb da qərəzi-
şəxsiyyələrini [şəxsi qərəzlərini] mey-
dana çıxarıb müsəlman fəhlələrinin
vicdan və şərəfinə toxunar və onların
Fəhlələr İttifaqlarının Şurasından ayrıl-
mağına və nifrətinə səbəb olar. 

Bir nəfər fəhlə 
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BAKI XƏBƏRLƏRİ 

* Srağagün səhər saat 11 radələ-
rində Gürcüstan Cümhuriyyəti siyasi
nümayəndəsi N. Kartsivadze cənabları
Azərbaycan Parlamanı müavini-rəisi
Həsən bəy Ağayev həzrətlərini Məc-
lisi-Məbusan güşadı [açılışı] ilə şəxsən
təbrik etmişdir. 

* Maarif Nəzarəti Hökumətdən altı
vaqon yarım kağız almaq üçün 700
min rublǝ para istəmişdir. 

* Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi
sədri İsmayıl bəy Xuramoviç Tiflisdən
Bakıya varid olmuşdur [gǝlmişdir]. İşbu
zat Tiflisdə Qaçqınlar şöbəsi tərəfin-
dən açılmış darüleytamın [yetimxana-
nın] bağlanacağı ehtimalı barəsində
məlumat alacaqdır. 

* Kanuni-əvvəlin 10-dan etibarən
təqsim [bölgü] məntəqələrindən, İngil-
tərə komandanlığı tərəfindən verilmiş
düyü buraxılacaqdır. Adambaşı 1 gir-
vənkə olaraq 3 rublǝ 50 qəpikdən
satılmalıdır. Baha qiymətə almamaq
tövsiyə edilir. 

* Srağagün Ərzaq şöbəsi naminə
iki vaqon buğda, üç vaqon arpa alın-
mışdır. 

* Şəhər Ərzaq şöbəsi məzənnə öy-
rənməkdən ötrü öz təqsim şöbəsi mü-
dirini Petrovsk, Teymurxanşura, Çu-
xuryurda göndərmişdir. 

* “Neft cövhəri satanlar kəsbkarlar
ittifaqı” sədri Fətulla Zeynalov əhali-
dən rica edir ki, ittifaq əzasından neft
cövhərini 12 rublǝ 50 qəpikdən baha
almasınlar. Bu cövhəri satanlar, cövhə-
ri ittifaqın anbarından (1-ci paralelni
soqaq, ev nömrə 46) 12 rublǝyǝ alırlar.

ƏRZAQ İŞLƏRİ

* Tiflisə və Tazəşəhərə 10 min put
neft cövhəri, 30 min put təzə neft,
1000 put benzin və 5 min put bəzi neft
cövhəriyyatı aparmaq və ərzaq şeyləri
ilə mübadilə etmək üçün Ərzaq Nə-
zarətindən icazənamə istəyirlər. Ərzaq
Nəzarəti bu müraciətlərin mǝnfǝǝtli
olduğunu nəzərə alıb tezliklə sərən-
cam edilməsini Ticarət və Sənaye Nə-
zarətinin mübadilə komissiyasına ya-
zıb xəbər vermişdir. 

* Azərbaycan dəmiryolu (sabiq Za-
qafqaz) ilə Bakıya ərzaq və mal gəti-
rilməsini Ərzaq Nəzarəti sərbəst elan
etdiyinə baxmayaraq, istasyon naçal-
nikləri onları tuturlar. Odur ki, Ərzaq
naziri bu barədə təkrarən Türüq və
Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ] naziri
cənablarına yazıb, naçalniklər[in] yük-
ləri mümaniətsiz [maneǝsiz] buraxma-
larını xahiş edir. 

* Azərbaycan (sabiq Zaqafqaz) də-
miryolu ilə ərzaq və istasyonlar  mü-
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dirləri vəsiqəsiz buraxmalı olduqlarını
Ərzaq Nəzarəti onlara yazıb məlum
etmişdir. 

* Ərzaq Nəzarətinin verdiyi vəsiqə-
lərlə Quba nahiyəsindən gətirilən ər-
zağa, yerli hökumət məmurları müma-
niət [maneǝçilik] göstərməyib müa-
vinət [kömǝk] göstərmələrini Ərzaq
naziri yazıb Quba uyezd naçalnikinə
xəbər verir. 

* Bakıdan Zaqatal şəhərinə 54 put
qənd, 15 put da çay, Zaqatal koopera-
tiv cəmiyyəti ixtiyarına aparmaq üçün
Məhəmməd Muradi Nurməhəmməd
oğluna Ərzaq Nəzarəti vəsiqə verdi.

Lalayevin həbsi
Srağagün Lənkərandan gəlmiş va-

porda təhərri [axtarış] polisi müdiri
hüzurunda Stepan Lalayev 7 nəfər
müsəlləh ermənilərlə həbs edilərək
İngiltərə komandanlığına aparılmış-
dır. 

GÜRCÜSTANDA

Daxiliyyə İşləri Nəzarəti katibi tə-
rəfindən Tiflisdə nəşr olunan “Tiflisski
listok” qəzetəsinə böylə bir məktub
yazılmışdır: 

“Znamya truda” qəzetəsinin 3 ka-
nunu-əvvəl tarixli nömrəsində “Hori-
zon”dan iqtibasla “Məhəlli mətbuat
nümayəndələri Daxiliyyə vəziri [naziri]

nəzdində” ünvanlı xəbər dərc edilmiş-
dir. Bu xəbər doğru yazılmadığından
və bir çox həqiqətlər gizlədilmiş oldu-
ğundan, bu təkzibin dərcini xahiş
edirəm. 

Daxiliyyə naziri [N. V.] Ramişvili
mətbuat nümayəndələrilə vaqe olan
müşavirədə məzkur [deyilǝn] nüma-
yəndələri Gürcüstan Cümhuriyyəti
əleyhinə çıxıb, həmçinin millətlər ara-
sında olan münasibatın kəskinləşmə-
sinə bais olan qəzetələr haqqında
Gürcüstan Hökumətinin qətnaməsi ilə
aşina [tanış] etmişdir. Daxiliyyə naziri
bu barədə azad mətbuat dairəsindən
çıxan qəzetələri də bir-bir söyləmişdir.
Daxiliyyə naziri “Qruziya” qəzetəsinin
həmişəlik qapanıb çıxmayacağını söy-
ləməmişdir. Nazir demişdir ki, Gürcüs-
tan Hökuməti millətlər arasındakı
münasibatın kəskinləşməsinə imkan
verməyəcəkdir. Hərgah “Qruziya” qə-
zetəsi öz köhnə yolu ilə getsə, davam
etməyəcəkdir. 

Bu da doğru deyildir ki, “Horizon”
qəzetəsi müdiri Nazaretyan guya de-
mişdir ki, mətbuatı təzyiq altına alan
köhnə qüvvələrin zühur etdiyini hiss
edir. Nazaretyan öz bəyanatında an-
caq bunu demişdir ki, mətbuatın hö-
kumət tərəfindən təzyiq altına alın-
dığını görür. Buna cavab olaraq nazir
demişdir ki, hərgah hökumət mətbuat
azadlığını məhdud bir hala salmaq
istəsəydi, bütün mətbuat nümayən-
dələrinin hamısını birdən dəvət et-
məzdi və keçmiş zamanın tədbirlərini
ittixaz edərdi [hǝyata keçirǝrdi]. 
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Daxiliyyə naziri axırda demişdir ki,
mən özüm hökumətin daxili və xarici
siyasətinin tənqidi tərəfdarıyam. Bizim
cümhuriyyətimiz dairəsində mətbuat
nə qədər azad və qəzetə nə qədər çox
olsa, hökumət öz istiqlaliyyətini bir o
qədər asan surətdə mühafizə edə bi-
lər. Siz bizim istiqlaliyyətimizi etiraf
etməyə [qǝbul etmǝyǝ] bilərsiniz. Biz
də həmçinin köhnə qanunları etiraf
etməyib [qǝbul etmǝyib] onlarla müba-
rizədə idik. Lakin mən sizə hökumətin
qətnaməsini xəbər verirəm ki, Gürcüs-
tan Cümhuriyyətini qəbul etməyən
qəzetələr bizim cümhuriyyətimiz dai-
rəsində nəşr edilə bilməzlər. Çünki,
heç bir hökumət buna imkan verə bil-
məz ki, onun istiqlaliyyət əsasları əley-
hinə açıqdan-açığa təşviqat icra edil-
sin. İxtilaf çıxmasın deyə, mənim qəs-
dim sizləri xəbərdar etməkdir. 

TEATRO VƏ MUSİQİ

Cümə günü rəbiüləvvəl ayının 9-
unda (dekabrın 13-ündə) Azərbaycan
Hökuməti Teatrında Hacıbəyli Qardaş-
ları Müdiriyyəti tərəfindən müsəlman
səhnəsində birinci dəfə olaraq “Qu-
marbaz” nam [adlı] təzə drama möv-
qeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. Biletlər
indidən teatrın kassasında satılmaq-
dadır. 

Hǝkim Arşak Ayrapetoviç Akopyans
Əsəbi və daxiliyyə naxoşluğuna müb-

tǝla olanları axşam saat 3-dǝn 6-ya kimi
qǝbul etmǝyǝ başlamışdır. 

Ünvan: Balaxanski caddǝdǝ nömrǝ 10,
İstanislavski caddǝnin küncündǝn 3-üncü
ev. Telefon 55-26.

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      

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.
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Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    

Doktor
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295     12 – 1 

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Azǝrbaycan 
Mǝclisi-Mǝbusanında 

sǝh. 187. “Mustafa bǝy tǝklif edir…”:
Mustafa Mahmudov nǝzǝrdǝ tutulur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 189. “…sabiq imperatora Avstri-

yadan çıxması təklif ediləcəkdir.”: I Karl
Frans İosif nǝzǝrdǝ tutulur.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 191. “...Mineralnı mövqifi...”:

Mineralnıye Vodı stansiyası nǝzǝrdǝ tutu-
lur.

Bakı neft ticarǝti vǝ 
onun müxtǝsǝrcǝ tarixi 

sǝh. 195. “Barja”, yaxud “barj”: adǝtǝn
yedǝkdǝ çǝkilǝn böyük yük gǝmisi.

“Proteksionizm”: yerli istehsal vǝ xid-
mǝt sektorlarını dǝstǝklǝmǝk mǝqsǝdi ilǝ
dövlǝtin idxalata müǝyyǝn mǝhdudiy-
yǝtlǝr tǝtbiq etmǝsi şǝklindǝ özünü
göstǝrǝn xarici ticarǝt siyasǝti.

Qadınların haqqı 
sǝh. 198. “Bizi bütün bugünkü haq-

sızlıqlara sövq edən, ruhumuzda mün-
dəmic xudkamlıqdır (altruiste). Qadın isə
xilqətən digərkamdır (egoisme).”: Burada
“altruiste” vǝ “egoisme” terminlǝrinin yeri
sǝhv düşmüşdür. “Altruizm” [altruism]:
Başqalarının xoşbǝxtliyi üçün çalışmaqdan
ibarǝt ǝxlaq prinsipi; “eqoizm”in ziddi.
“Eqoizm” [egoism]: insanın yalnızca şǝxsi
mǝnafeyini ǝsas tutmasından ibarǝt ǝxlaq
prinsipi; “altruizm”in ziddi.
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İdeal
sǝh. 200. “Görǝrǝk ağlamış idi Hacǝr”:

Qǝzetdǝ “Hacǝr” yerinǝ sǝhvǝn “hacı”
getmişdir. Şeirin bǝzi misraların yerinǝ
nöqtǝlǝr qoyulmuşdur.

“İdeal” şeiri (sǝh. 200-201) 
üçün lüğǝt: 

ixtiyar: yaşlı
bǝstǝr: yataq
müztǝrib: iztirab içindǝ
tǝvafi-Kǝbǝ: ibadǝt mǝqsǝdi ilǝ Kǝbǝ-

nin ǝtrafında dövrǝ vurmaq
hüccac: hacılar
kar: iş 
giriftar olmaq: tutulmaq; düçar olmaq
Zǝmzǝm: Mǝkkǝdǝki müqǝddǝs su

quyusu
Hǝcǝr (hǝcǝrülǝsvǝd): Kǝbǝ divarında-

kı müqǝddǝs “qara daş”
dǝm: an
sǝm: zǝhǝr, ağu 
nuri: nurdan yaranmış; nura mǝxsus 
Zöhrǝ: Venera planeti
huri: cǝnnǝt qızı 
mühat: ǝhatǝ olunmuş
növ-şüküftǝ: tǝzǝ açılmış
tǝşbeh: bǝnzǝrlik 
hüsni-mütlǝq: mütlǝq gözǝllik
asimani: sǝmaya mǝxsus, sǝmavi 
aşinayi-xǝyal: xǝyala hǝmdǝm olan 
Beytullah: Allahın evi, Kǝbǝ 
Hacǝr: İsmayıl peyğǝmbǝrin anası 
cuyi-qüdrǝt-ǝsǝr: qüdrǝtdǝn yaradıl-

mış su mǝnbǝyi 
suzişli: yanıqlı
qayeyi-amal: arzuların mǝqsǝdi, qayǝ-

si
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BAKI, 12 KANUNİ-ƏVVƏL
[DEKABR]

Tiflis qəzetələrində şayani-əhəmiy-
yət [ǝhǝmiyyǝtli, diqqǝtǝlayiq] bir xəbər
oxuduq. Gürcüstan Cümhuriyyəti Da-
xiliyyə Naziri Ramişvili cənabları bütün
məhəlli [yerli] qəzetələri müdiriyyətə
dəvət edib, təxminən böylə ifadeyi-
məram eyləmişdir: 

“Mən, özüm mühərrir [jurnalist; ya-
zıçı] və demokrat olduğuma görə,
hürriyyəti-kəlam [söz azadlığı] tərǝfda-
rıyam. Buna binaən [buna görǝ], Höku-
məti nə qədər tənqid edəcəksəniz edi-
niz. Buna kimsənin sözü  ola bilməz.
Lakin, bircə məsələ vardır. Heç bir
qəzetədə məmləkətimizin istiqlaliyyə-
tinə xilaf cümlələr və fikirlər yazıla bil-
məz. Çünki, burası dövlətə xəyanət
ədd [hesab] oluna bilər. Bu şərtə tabe
olmayan bir qəzetənin bizim toprağı-
mızda yaşaması mümkün deyildir.”

Gürcüstan naziri ilə qəzetə müdir-
ləri arasında böylə bir söhbət vaqe
olmuşdur. Biz Ramişvili cənablarını
həm hüquqca, həm nəzakətcə haqlı
görürüz. Hüquqca, çünki, Gürcüstan

öz istiqlaliyyətini elan edib, altı aydır
ki, müstəqil bir dövlət kimi yaşayır və
həmin haqqı gürcü millətinin əlindən
indiyə kimi bəzi məhafilin [dairǝlǝrin]
təlaş və səyinə rəğmən nə zor ilə və nə
də xoş ilə alan bir qüvvə mövcud ol-
mamışdır. 

Hakimiyyət və imperializm tərəf-
darı olan rusların və qonşu millətlərin
təhti-əsarətdə [əsarət altında] yaşama-
sına həris olan bəzi erməni ənasirinin
[ünsürlərinin] Müttəfiqlərə bağladıqları
ümidlər baş tutmadı. Onlar güman
edirdilər ki, ingilislər, amerikalılar,
fransızlar gələr-gəlməz “vahid Rusi-
yayi-kəbir” [vahid Böyük Rusiya] ilə “Er-
mənistani-kəbir” [Böyük Ermǝnistan]
dikǝltmək fikri üçün minlərcə qurban-
ların qanı ilə təhti-təzyiqdən [tǝzyiq
altından] yeni qurtulmuş Qafqaz millət-
lərini zorla dübarə həmin zənciri-əsa-
rətə giriftar edəcəklər. Xeyr, bu ümid
keçmədi. Bütün tarix səhifələri hürriy-
yət yolunda qanla boyanmış olan fi-
rənglər, ingilislər və amerikalılar mü-
haribə əsnasında vəd etdikləri “ufaq
millətlərin istiqlaliyyəti üçün mühari-
bəyə soxulduq” cümlələri bir an belə
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Cümǝ axşamı, 12 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 63

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 8 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 12 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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fəramuş etməyərək [yaddan çıxarmaya-
raq], nə Gürcüstanın, nə Azərbaycanın
və nə də digərlərinin istiqlaliyyətini və
hüquqi-milliyyə və bəşəriyyələrini əl-
lərindən almadılar. Biləks [ǝksinǝ],
“sizin hər bir xahişiniz və istəyiniz Sülh
Konfransına həvalə olunacaq” kimi
rəsmi surətdə etdikləri vədləri ilə təz-
yiq və hakimiyyət tərəfdarlarının de-
yil, bəlkə həmin hakimiyyət altından
qaçan millətlərin qəlblərini gözəl
ümidlərlə doldurdular. Necə ki görü-
rüz, gərək Azərbaycanda, gərək Gür-
cüstanda hökumət öz yerindǝ paydar
qalmaqla belǝ, parlamanlar dəxi öz
vəzifələrinə şüru etdilər [başladılar] və
ümum millətin istəklərini, əfkar [fikir-
lǝrini] və amalını [arzularını] uca səslə
bütün aləmə bildirməkdədirlər. De-
məli, müəyyən və müstəqil bir döv-
lətin mövcudiyyətini beynəlmiləl hü-
quq nöqteyi-nəzərindən isbat edici
şərait [şǝrtlǝr]: hökumət, əhali və tor-
paq, göz önündədir. Buna görə, həm
hüquqca, həm qanunca, həm də fei-
lən, maddətən Gürcüstan, Azərbaycan
dövlətləri müstəqil dövlət kimi tələqqi
[qǝbul] edilə bilərlər. 

İştə, hangi bir ən artıq dərəcədə
təhəmmül [dözümlü] və müsamihəkar
[tolerant] bir dövlət öz torpağında is-
tiqlaliyyəti-düvəliyyəsinə vǝ milliyyǝsi-
nǝ [dövlət müstəqilliyinə vǝ milli müstǝ-
qilliyinǝ] qarşı ziddiyyət və müxalifət
göstərən bir vasiteyi-nəşriyyatın [nǝş-
riyyat orqanının] mövcudiyyətinə qarşı
laqeyd qalar? Böylə bir təəssübsüzlük
heç bir məmləkǝtdə, nə Avropada və
nə Amerikada, görünməmiş bir şeydir. 

Qalır yalnız, bir nəzakət (taqət)
[incǝ düşüncǝli olmaq] məsələsi. 

Həmin məsələ də bu yerdədir: Yeni
müstəqil olmuş ufaq millətlər, özləri
tərəfindən kərratla [dəfələrlə] tənqid
və təkfir edilən [lǝnǝtlǝnǝn] “hakimiy-
yət” əsasının özgələr haqqında tətbiq
olunmaması üçün hər bir vasitədə bu-
lunurlar və hətta bəzi vaxt öz milli
hüquqlarından belə vaz keçirlər. Bu-
nun üçündür ki, məmləkətlərində ya-
şayan rus və erməni vətəndaşları de-
mək olar ki, adi bir vətəndaş olmayıb,
bǝlkǝ “hökumət içində hökumət” təş-
kil edirlər. Təbii, böylə bir böyük və
heç bir məmləkətdə misalı görünmə-
yən bir güzəşt və hürriyyətin, rus və
erməni vətəndaşlar, qədr və qiymətini
bilməlidirlər. Nəzakət bunu onlardan
tələb edir. Öylələri vardır ki, filhəqiqə
[doğrudan da] böylə rəftar və rəğbətə
qədr-qiymət verirlər. Lakin öylələri
dəxi vardır ki, qəlblərindəki “hakim
millət” zəhərini qopara bilməyib, yenə
də imperializm və başqa millətləri
təhti-əsarətə [ǝsarǝt altına] almaq fik-
rindən daşınmayırlar. Bu yolda o qə-
dər təhəmmülsüzlük [dözümsüzlük]
büruzə verirlər ki, hətta öz vəziyyət-
lərini belə düşünməksizin “gəmidə
oturub gəmiçi ilə dava edirlər”. Bir
məmləkətin çörəyini asudəcə yeyə-
yeyə onu, “bəyənməyirlər”. Bir məm-
ləkətdə asayişi-tam içində güzəran ke-
çirməklə belə, onun ziddinə gedirlər.
Bir millətin hüsn-rəğbətinə rəğmən,
onun düşməni olurlar. Təbii ki, böylə
ünsürlərin təşviqat və dəsaisinə [hiylǝ-
gǝrliklǝrinǝ] məhəl vermək [yer vermǝk,
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imkan vermǝk], oturduğun budağı di-
bindən kəsmək deməkdir. Bunu qonşu
gürcü qardaşlarımız eyicə anlayıb,
əksəriyyəti sosialistlərdən ibarət olan
hökumət ricalı [adamları] böylə təhlü-
kənin önünü almaq istədilər. 

Fövqdə [yuxarıda] zikr etdiyimiz mü-
lahizat [mülahizǝlǝr] bizim Azərbaycan
üçün də tətbiq oluna bilər. Eyni halət
bizim üçün dəxi mövcuddur. Vəzifeyi-
müqəddəsələrini bilmərrə [tamamilǝ]
unutmuş olan, istiqlaliyyəti-milliyyə-
mizə və düvəliyyəmizə [milli istiqlaliyyǝ-
timizǝ vǝ dövlǝt müstǝqilliyimizǝ] zidd
gedən qeyri-müslim [müsǝlman olma-
yan] vətəndaşlarımızla mövcud olan
ülfətimizə xələl qatan, asayişi-ammı
[ümumi asayişi] pozan və səhifələrini
hərzəvü hədyan ilə dolduran vərəqpa-
rələrin [vǝrǝq parçalarının] xürucuna
[üzə çıxmasına] hökumətimiz tərəfindən
bir diqqət yetiriləcəkmi, aya [görəsən]? 

Bizcə, burası həlli tez bir zamanda
mövcib [vacib] olan bir məsələdir ki,
buna gərək Hökumətimizin və gərək
Parlamanımızın nəzərlərini cəlb edəriz.

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-
MƏBUSANINDA

Türk Ədəmi-mərkəziyyət 
“Müsavat” firqəsi 

Məclisi-Məbusan şöbəsinin
bəyannaməsi

Möhtərəm məbuslar! Türk Ədəmi-
mərkəziyyət “Müsavat” firqəsinin

Məclisi-Məbusan şöbəsi tərəfindən
hüzurunuza ərz etməliyəm ki: “Müsa-
vat” firqəsi bu vaxta qədər gərək Ru-
siya Məclisi-Müəssisan seçkilǝrində,
gərək Zaqafqaziya Seymində bitərəf
adı ilə məruf olan [tanınan] müstəqilül-
əfkar [azad fikirli] camaat xadimləri ilə
bir fraksiyon təşkil edərək onlarla
birlikdə hərəkət etmişdir. Bu gün isə
firqə müstəqil bir fraksiyon şəklində
hüzurunuza çıxaraq məruzatda bu-
lunur. 

Möhtərəm məbuslar! Yəqin ki, siz
“Müsavat” firqəsinin bu hərəkətində
bir tərzi-hərəkət dəyişikliyi görürsü-
nüz. Həqqa ki [hǝqiqǝtǝn dǝ], öylədir.
Əcəba, bu böyük Məclisi quran müx-
təlif firqələrdə proqram dəyişikliyi
görməyirmisiniz? 

Biz yaxın məqsədlərimizdən biri
olan Azərbaycan muxtariyyətini tələb
edərkən, həm sağdan, həm də soldan
hücumlara düçar olurduq. Sağdakılar
bir nöqtədən, soldakılar da başqa bir
nöqtədən Azərbaycan muxtariyyətini
inkar edirdilər. Sağdan deyirdilər ki,
“Azərbaycan, Azərbaycan” deyə-deyə
müsəlmanları parçalayır, türklük bay-
rağı qalxızarkən, nəuzübillah, islama
rəxnə [zərər] vurursunuz. Soldan dəxi
iddia edirlər ki, Azərbaycan davası bizi
inqilabçı və hürriyyətpərvər Rusiya
demokratiyasından [xalqından] ayırır,
xan və bəy hökuməti düzəltməyə sə-
bəb olur.

Fəqət, bu gün nə görürsünüz? On-
lar da, bunlar da azərbaycançı. Azər-
baycan istiqlalını bizim bu dünkü [dü-
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nənki] münəqqidlərimiz [tənqidçiləri-
miz] bu gün olanca qüvvətləri ilə, bir
baxışda hətta bizdən ziyadə bir şid-
dətlə müdafiə edirlər. Biz bununla əl-
bəttə ki, iftixar edəriz.

Azərbaycan muxtariyyəti şüarını ilk
dəfə ortaya atan Türk Ədəmi-mərkə-
ziyyət “Müsavat” firqəsi bu gün beş ilə
yaxın aləmşümul [bütün dünyanı ǝhatǝ
edǝn] bir döyüşdən sonra qalib və
məğlub bütün zehinlərdə yerləşmiş
“Cəmiyyəti-Əqvam” [Millǝtlǝr Cəmiyyə-
ti] fikrinə inanmışdı. “Müsavat” firqə-
sincə bu cəmiyyət milli dövlətlərin it-
tifaqından ibarət olmalı, bu dövlətlər
də ədəmi-mərkəziyyət [desentraliza-
siya] və muxtariyyət əsasları üstündə
qurulmalı idi. 

Bu idrakına ürəyi ilə inanan firqə-
miz Rusiya inqilabının ballı aylarında
Petroqrad mərkəziyyətinə şiddətlə
arzukeş olan sosialist cərəyanlarına
uymadığı kimi, əksər zehinləri tutan
və bir növ ruh xəstəliyi kimi şiddətli
surətdə sirayət edən [yoluxan, yayılan]
“ilhaqçılıq” mərəzinə də mübtəla ol-
madı. Öz-özünə sadiq qalaraq həmişə
ədəmi-mərkəziyyətçi qaldı. Əvvəla
ədəmi-mərkəziyyət, sonra muxtariy-
yət, daha sonra cərəyana təb’ən [tabe
olaraq] istiqlaliyyət tərəfdarı, daima
Azərbaycan məfkurəsinin müdafeyi
[müdafiǝçisi] olan firqəmiz üçün bu gün
o böyük məqsəd hasil olmuşdur. Çün-
ki, artıq nə sağlar, nə sollar Azərbay-
canı inkar deyil, var qənaətləri ilə isbat
edirlər. Çünki, artıq Azərbaycan fikri
üzərinə müsəlman firqələri arasında

ixtilafi-nəzər [fikir ayrılığı] yoxdur. Çün-
ki, artıq camaatımızın zehnində Azər-
baycanın istiqlalının fikri yer tutmuş,
yerləşmişdir. Çünki, üçrəngli o müəz-
zəz [əziz] bayraq, artıq siyasətən həpi-
mizi birləşdirmişdir.

Əvvəlcə, firqə, Azərbaycan fikrini
yalnız xaricdə deyil, daxildə də isbat
etmək məcburiyyətində idi. Bu gün isə
firqəmiz daxilən isbat olunmuş müstə-
qil bir Azərbaycanın Məclisi-Məbusa-
nında bulunur. Şimdi firqə feilən möv-
cud olan Azərbaycan istiqlalının hü-
quqca möhkəmləşməsi, xaricdə mü-
dafiəsi, daxildə də təşkili üçün çalış-
malıdır. Əgər bu vaxta qədər “Müsa-
vat” başlıca məqsədi olan Azərbaycan
fikrinə maddi bir vücud qazandırmaq
niyyəti ilə sabit bir mərkəz vücuda
gətirmək üçün bu məsələdə kəndisi ilə
müttəfiq bulunan bitərəflərlə bir qə-
libdə bulunurdusa, şimdi artıq buna
ehtiyac yoxdur. Azərbaycan hər kəs
üçün müdafiə olunar qüdsi [müqəd-
dəs] və müştərək bir sitareyi-ümid
[ümid ulduzu] halına gəldikdən sonra
təbiidir ki, Mərkəzi-Məbusan təbəd-
dül [dəyişilməli], proqramlar da təbəl-
lür etməlidir [müəyyənləşməli, dəqiq-
ləşməlidir].

Firqə proqramımızla tanış olanlar
bilirlər ki, biz federalist türkçü və de-
mokratız. Məsləyimiz milli-demokrat
məsləkidir. Demokratlığımız radika-
lizm dərəcəsinə qədər varır. 

Millətin qüvvətli bir cəhəti-cameə-
sini [birlǝşdirici ünsürünü] yalnız dində
deyil, xalqın “dili dilimdən, dini dinim-
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dən” deyə kəndinə məxsus sağlam
hədslə [şüurla] dərk eylədiyi düsturda
görürüz. Bu mülahizə ilə biz məfkurə-
mizdə böyük türk millətini bir gün gə-
lib də bir türk federasyonu qurmaqla
bütün görmək istəriz. Bu ittihadın [bir-
liyin] mədəniyyəti-bəşəriyyə sərgisinə
qiymətdar bir hərs (kultur) bəxş edə-
cəyinə əminiz. İştə, məqsədi-əqsamı-
zın [uzaq mǝqsǝdimizin] digər dərəcəsi.
Fəqət, bu məqsədlərin fövqündə ülvi
bir məqsədimiz daha vardır ki, o da
bütün cahan federasyonu və cəmiy-
yəti-əqvamdan ibarətdir. 

Bunun bir müqəddiməsi olmaq
üzrə, Rusiya inqilabı zamanında yazı-
lan firqə proqramımız, Rusiyada milli
və məhəlli [yerli] muxtariyyətlər əsası
üzərinə qurulu “qoşma [federativ] xalq
cümhuriyyəti” üzərində israr edirdi.
Müsaid bir zamanda, mətlub [arzu
edilǝn] şərtlər altında təkrar böylə bir
ittifaq əqd eyləmək [bağlamaq] bizcə
yabançı bir fikir deyildir. Bilxassə [xüsu-
sǝn] ki, proqramımız vəchilə [proqramı-
mıza uyğun olaraq] muxtariyyətlərini
tələb etdiyimiz Türküstan, Qırğızıstan,
Başqırdıstan, Volqaboyu və Krım türk-
ləri ilə biz bu surətlə təkrar əlaqə və
irtibat peyda edə biləriz. Müstəqil
Azərbaycan, digər müstəqil Rusiya
millətləri ilə azadanə bir surətdə bağ-
laşaraq, qoşma bir hökumət vücuda
gətirə bilər. Yalnız bu qədər var ki, bu
ittifaqı azərbaycanlılar deyil, Azərbay-
can yapa bilər. Vəziyyəti-beynəlmilliy-
yəmiz [beynəlmiləl vəziyyətimiz] aydın-
laşmayınca, kəndi haqqımızı kəndimiz

təyinə səlahiyyətdar olduğumuzu
Rusiya ilə bərabǝr bütün cahani-mə-
dəniyyət [mǝdǝni dünya] qəbul etmə-
yincə, toplanacaq Sülh Konfransında
dilədiyimiz istiqlal təsdiq olmayınca, –
bir kəlimə – hürriyyətimiz beynəlmiləl
bir təminata alınmayınca, bittəb’, heç
bir ilhaqdan, heç bir federasyondan
bəhs olunammaz. 

Azərbaycan məsələsi, kim nə dersə
desin, artıq beynəlmiləl bir məsələdir.
Müstəqil Azərbaycanın xaricən müda-
fiəsi, hüquqən təsdiq etdirilməsi, ye-
nidən düzələcək hökumət məramna-
məsinin baş sətrini təşkil eyləməlidir.
Məclisimiz açıldığı gündə söylənmiş
“Bir dəfə yüksələn bayraq endirilməz”
sözü dildə deyil, işdə də görülməlidir.
Bu xüsusda ciddi çalışmaq əzmində
bulunan Hökumət, vəziyyətə hakim
bulunan Müttəfiq dövlətlərin haqqı-
mızda göstərdikləri dostanə təvəccöh-
dən [diqqǝtdǝn] son dərəcədə istifadə
edə bilər. 

Amerika rəisi-cümhuru Vilson
əsasları, Azərbaycan kimi kiçik məm-
ləkətlərin də böyük məmləkətlər də-
rəcəsində haqq və ixtiyara malik ola-
caqlarını elan eyləmişdir. Amerika
rəisi-cümhurunun elan etdiyi əsaslara
iştirak edən İngiltərə ilə Fransa düvəli-
müəzzəmələri [böyük dövlətləri] dəxi,
qurulacaq Sülh Konfransında millətlə-
rin kəndi müqəddəratlarını həll etmək
ixtiyarında olduqları düsturunun ha-
kim olacağını elan etmişlərdir. Buna
əlavə olaraq, paytaxtımızda əmniyyət
və asayiş təmini üçün müsafir olaraq
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gələn Müttəfiq ordusu komandanı
general Tomson, Qafqaziya məsələlə-
rinin sülh məclisində həll olunacağını
rəsmən bəyan etmişlərdir. Böylə mü-
saidkar [ǝlverişli] bir əsəri-təvəccöhü
[dəqqǝt nişanǝsini] istifadə etmək və
hər bir vəsilə [vasitǝ] ilə bütün cahani-
mədəniyyət hüzurunda, bilxassə
Düvəli-Müttəfiqə [Müttǝfiq dövlǝtlǝr]
məhafilində [dairǝlǝrindǝ] müstəhəqqi-
istiqlal [istiqlala layiq] olduğumuzu
isbat eyləmək, Azərbaycan Hökuməti-
nin “bəsməleyi”-siyasətini [siyasǝtinin
ǝsasını] təşkil eyləməlidir. Bu məsələdə
qəvi [qüvvǝtli] bir əzm və sarsılmaz bir
səbatla hərəkət edəcək Hökumət, hər
hangi firqəyə mənsub olursa olsun,
hər növ müavinət [yardım] və müza-
hirətimizə [dǝstǝyimizǝ] əmin olsun. 

Müstəqil bir cüzünü [hissǝsini] təş-
kil eylədiyimiz Qafqaziya öylə siyasi bir
vəziyyət qarşısındadır ki, buradakı ca-
van cümhuriyyətlər, Azərbaycan da
daxil olduğu halda, yalnız ittifaq və
yalnız dostluqla rəftar edə bilər və
böylə rəftar edə bildikləri gündən eti-
barən xilas olarlar. Buna görə də xarici
siyasətimizin “əlhəmd”ini [başlanğıcını,
bir nömrǝli maddǝsini] Qafqaziya ittifaqı
təşkil etməlidir. Siyasət və iqtisadca su
ilə havaya olduğu kimi möhtac bulun-
duğumuz ittifaq xatirinə aramızdakı
bütün ixtilaflı məsələləri sülh, müsa-
limət [ǝmin-amanlıq], mülayimət və
qarşılıqlı güzəşt və ən sonu hǝkǝm [ar-
bitr, münsif] vasitəsi ilə həll etmək tə-
rəfdarıyız. Hər halda həqiqi və həyati
mənfəətlərimizi fəda etməmək şərti

ilə bu kimi məsələləri qansız həll
edən hökumət, ən ziyadə himayə
edəcəyimiz hökumətdir.  

Bizimlə həmdərd olan Gürcüstan,
Ermənistan dövlətləri ilə hüsni-müna-
sibatımızın [yaxşı münasibǝtlǝrimizin]
könül arzu eylədiyi dərəcədə səmimi-
ləşdirilməsini şiddətlə arzu edəriz. Fə-
qət, bununla bərabər, istərdik ki, Qaf-
qaziya millətlərinin hürriyyət və is-
tiqlalına gələcək zərbəyə hər kəsdən
ziyadə və həpimizdən əvvəl məruz
qalacaq Şimali qafqaziyalı qardaşları-
mızın müqəddəratı hər zaman nəzəri-
mizdən uzaq qalmasın. Biləlim ki,
orada “qəlyanaltı” edəcək “bolşevik”
burada “nahar” yeyəcəkdir. Bunu qə-
tiyyən unutmamalı, ona görə də tə-
darük görməlidir. 

Digər dövlətlərlə dəxi münasibata
girişmək, bilxassə yeni vücuda gələn
dövlətlər nəzdinə nümayəndələr gön-
dərib də onların nümayəndələrini
nəzdimizə cəlb etmək, Xariciyyə Nəza-
rətimizin ilk dərəcədə görüləcək işlə-
rindən olmalıdır. 

Xaricən böylə sülh və müsalimətlə
[asayişlǝ] hərəkət edəcək hökumət,
daxildə hürriyyət, müsavat, ədalət və
əmniyyət təsisinə cəhd etməlidir.
Haqqımızı isbat etmək, istehqaqımızı
[nǝyǝ haqqımız çatdığını] göstərmək
nöqteyi-nəzərindən dəxi daxili işləri-
mizi yoluna qoymaq, bütün idarələri-
mizi tənzim etmək məcburiyyətin-
dəyiz. 

Böyük Rusiya inqilabından qazanı-
lan söz, yazı, vicdan, ictima [toplaş-
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maq], ittifaq [tǝşkilatlanmaq] kimi əhli-
vətən hürriyyətləri [vǝtǝndaş azadlıq-
ları] tamamilə təhti-təminə [tǝminat
altına] alınmalı, Azərbaycan müsalihə-
kar [sülhpǝrvǝr], hürriyyətpərvər bir
hökumət olmalıdır. Əgər, bu günə qə-
dər hərb və inqilab əhvali-fövqəladə-
sindən naşi [irǝli gǝlǝn] bu kimi məq-
sədlər könül dilədiyi kimi hasil olma-
mışsa, bunun bir an əvvəl qövldǝn
feilə  gətirilməsinə çalışmalıdır. Eyni
səbəblə, bu vaxta qədər yalnız müsəl-
manlardan təşəkkül edən Heyəti-Vü-
kəla [Nazirlǝr Kabineti] dəxi ədalət
üzərinə müstənid [istinad edǝn] müştə-
rək bir hökumət şəklində olmalıdır.
Milləti-məhkumluq acısını dadmış
olan Azərbaycan türkü məhkum mil-
lət yaratmaz. Azərbaycan Cümhuriy-
yəti, övladını ögey-doğmaya ayırmaz:
erməni, rus, yəhudi, gürcü, nemsə,
polyak və sair azlıqda olan millətlər
Azərbaycan vətəndaşı qalmaqla bəra-
bər, milli-mədəni muxtariyyətə malik
olub, kəndi ümuri-məzhəbiyyə, milliy-
yə və mədəniyyələrini [dini, milli vǝ
mǝdǝni işlǝrini] kəndiləri idarə etməli-
dirlər. 

Keçmişin məşum tərəkəsi [mirası]
olan erməni-müsəlman hadisati-əli-
məsinə [kǝdǝrli hadisǝlǝrinǝ] bir daha
meydan verilməmək üçün Hökumət
hər növ fədakarlığa təhəmmül etməli,
bu yurd dağıdıcı ədavətin izaləsinə
[aradan qaldırılmasına] səy etməlidir. Bu
xüsusda qəti və bitərəfanə qərar və
tədbirlərlə Hökumət, mart və sentyabr
hadisələri kimi nǝngin [utanılası, rüs-

vayçı] faciələrin bir daha təkrar edil-
məyəcəyi haqqında həqiqi təminat
verməlidir.  

Bütün aləmi istila edən demokrasi
cərəyanının yol alıb getdiyi böylǝ bir
zamanda Rusiya inqilabi-kəbiri [Böyük
Rusiya inqilabı] kimi müdhiş bir ixtilal
məşiməsindən [bǝtnindǝn] doğmuş bir
cümhuriyyəti təsis və idarə edəcək
hökumət, daxili siyasətində hər şey-
dən ziyadə demokrasi sinfinə, köylü-
lərlə əmələlərə [fəhlələrə] istinad
etməlidir. Fövqəladə bir surətdə baha-
laşan məişətin ən ağır yükü, millətin
əksəriyyəti-əziməsini [böyük ǝksǝriyyǝ-
tini] təşkil edən bu iki sinfin omuzun-
dadır [çiyinlǝrindǝdir]. Binaileyh [ona
görǝ], əkinçiyə yer, əmələyə iş verməli-
dir. Yeri biz necə verir, iş üçün nə
düşünürüz deyə vaqe olan suala firqə
proqramımızı nəql ediriz:

Torpaq məsələsi
32) Xəzinəyə, sabiq padşaha və

padşah nəslinə mənsub xanədana,
öylə də mülkədarlarla xüsusi maliklərə
məxsus olan bütün torpaqlar pulsuz
və əvəzsiz olaraq zəhmətkeş və
rəncbər xalqa veriləcəkdir. 

33) Bu surətlə zəhmətkeş və rənc-
bərlərə veriləcək torpaqlar onların
kəndi mülkiyyətlərinə verilib, həmin
yer üzərində bütün hüquqa malik
olacaqlardır. 

34) Hər bir əldə qalacaq və ya bu-
lunacaq torpağın ən çox miqdarı qa-
nunən təyin olunub, ondan artıq kim-
səyə torpaq sahibi olmaq haqqı ve-
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rilməyəcəkdir. 
35) Torpağın pulsuz və əvəzsiz su-

rətdə rəncbərlərə verilməsi üzündən
xəsarətdidə olan [ziyan çǝkǝn] xüsusi
maliklərə, gördükləri ziyan müqabi-
lində xəzinə tərəfindən mütərəqqi gə-
lir vergisi əsası ilə varlı siniflərdən alı-
nan vergi yolu ilə hasil olmuş xüsusi
bir məbləğ (fond) hesabına olaraq
mükafat veriləcəkdir. 

36) Malikiyyət torpağın üzərinə
olub, altındakı mədəniyyat isə beytül-
mala (muxtariyyət xəzinəsinə) məx-
susdur ki, nə surətlə istifadə olunması
dövlət tərəfindən qoyulacaq xüsusi
nizam və qanuna bağlıdır. 

37) Meşələr, cəngəllər, göllər və
duzlaqlar və axar sular ümumidir.
Onların idarəsi məhəlli idarələrin əlin-
də olub, xüsusi adamların onlardan
faydalanmasının tərtibi [nizamlanması]
dəxi məzkur [adı çǝkilǝn] idarələrə
bağlıdır. 

İşçi məsələsi 
İşçiləri zəhmətin ağır məşəqqətin-

dən binnisbə [nisbǝtǝn] rahat etmək
üçün firqə aşağıdakı maddələri tələb
edir: 

38) Hər bir muzdur, qulluqçu, əmə-
lə və fəhlə üçün iş günü 8 saatdan
artıq olmamalıdır. 

39) Hər bir muzdur, qulluqçu, əmə-
lə və fəhlə üçün erkək, qadın, fasiləsiz
olaraq həftǝdə 24 saatlıq istirahət
müddəti qanunən müqərrər olmalıdır
[qǝrarlaşdırılmalıdır]. 

40) Qanunən müəyyən olan iş gü-

nündən artıq işləmək qaydası tama-
milə mən [qadağan] edilməlidir. 

41) Gecə qulluğu (axşam saat 9-
dan, saat 6-ya qədər) yasaqdır. Fəqət,
işin texnikası tələb eylədiyi təqdirdə
və əmələ təşkilatı tərəfindən caiz gö-
rüldüyü halda, gecə xidməti görülə
bilər. 

42) 16 yaşına qədər məktəb sinnin-
də [yaşında] olan balaların çalışdırıl-
ması məmnudur [qadağandır]. 16 ya-
şından 18 yaşına qədər olan cavanla-
rın iş günü isə 6 saatdan artıq olam-
maz. 

43) Qadınları səhhət və vücudla-
rına zərərli olan işlərdə çalışdırmaq
məmnudur. Hamilə olan qadın xid-
mətkarlar  doğduqlarından 4 həftə
əvvəl və 6 həftə də sonra xidmətdən
azad edilib və bu azadlıqları müddə-
tində dəxi muzd və məvaciblərini ta-
mamilə alacaqlardır. 

44) Qadın əmələ və fəhləsi olan
hər bir fabrika, zavod və ya sair kəsb-
xanalar [iş yerlǝri] yanında südəmər
uşaqlara məxsus tərbiyəxanalar yapı-
lacaq, uşaq əmizdirən ana qulluqçular
hər üç saat arasında yarım saatdan az
olmamaq şərti ilə xidmətdən azad
ediləcəklərdir. 

45) Tamamilə və ya qismən işlə-
mək qabiliyyətini itirmiş olan əmələ-
lər, dövlət tərəfindən xüsusi bir fond
(sərmayə) hesabına sığorta olunacaq-
lardır. Bu fond dəxi sərmayədarlardan
alınan xüsusi vergi hasilatından əmələ
gələcəkdir. 

46) Muzd və məvacib müqabilində
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nəğd əvəzinə cins vermək qaydası
tamamilə mən [yasaq] ediləcək, muzd
və ya məvacib həftədə bir dəfə, iş
müddəti əsnasında veriləcəkdir. 

47) Cərimə, xarab olan və ya bə-
yənilməyən mətanın mayasını qaytar-
maq və sairǝ kimi hər növ ittifaq
[hadisǝ] və səbəblərdən olsa da, fəhlə-
lərin haqq və hesabından pul çıxmaq
qaydası kökündən mən edilməlidir. 

48) Hər növ emalatxana, kəsbxana,
fabrika, zavod və sairəyə kifayət edə-
cək qədər fabrika müfəttişləri (inspek-
torlar) təyin edilməlidir. Dövlətə məx-
sus olan sənaətxanalar [sǝnaye müǝs-
sisǝlǝri], xədəmə [xidmǝtçi] və qulluq-
çusu olan kəsbxanalar dəxi bu mü-
fəttişlərin nəzarətinə tabedirlər. Bu
cümlədən olaraq ev qulluqçuları ilə
nökərlər dəxi fabrika müfəttişliyinə
tabedirlər. Qadınların çalışdığı yerlərə
qadın müfəttişlər təyin olunmalıdır.
Fabrika, zavod və zəhmətin müdafiə-
sinə məxsus nəşr olunan qanunların
kamilən yerinə yetirilməsinə baxmaq
üçün əmələlər tərəfindən seçilmiş və-
killər dəxi iştirak etməlidirlər. Bu vəkil-
lərə dövlət tərəfindən maaş verilə-
cəkdir. Əmələlər tərəfindən seçilən bu
vəkillər, əmələyə verilən materiallara,
onların yaramazlığ[ın]a (brakovka) və
ələlümum [ümumiyyǝtlǝ] işin nəticəsi-
nə nəzarət etməlidirlər. 

49) Sahibkarlar tərəfindən əmələ-
lərə məxsus olaraq verilən evlər ilə
mənzillərin səhhətə müvafiq olub ol-
mamasına, məzkur [deyilǝn] otaqların
daxili səliqə və tərtibatına və onların

kirayə verilmək şəraitinə baxmaq və
həmçinin iş sahiblərinin, əmələlərin
ev işlərinə müdaxilə etmələrinə mey-
dan verməmək üçün bu mənzillər,
məhəlli idarələr tərəfindən təftiş olu-
nub, nəzarət altına alınmalı, bu nə-
zarətdə əmələlərin vəkilləri də iştirak
etməlidirlər. 

50) Hər bir kargah [iş yeri], fabrika
və emalatxanada müntəzəm surətdə
iş sahiblərinin nüfuzundan azadə sə-
hiyyə nəzarətləri təsis olunmalıdır. İş
sahiblərinin hesabına olaraq əmələlə-
rə müftə dərman verilməli və azarla-
dıqları müddətcə məvacibləri dəxi
özlərinə yetişməlidir. 

51) Səy və zəhmət qanununu sın-
dıran iş sahibləri, cinayət qanunu
mövcibincə [ǝsasında] məsuliyyətə
alınmalıdırlar. 

52) Hər bir kargah və kəsbxanada
yarısı iş sahiblərindən, yarısı da əmə-
lələrdən ibarət xüsusi mühakimə
heyətləri təşkil olunmalıdır. 

53) Yerli və xaricdən gəlmə əmələ
və işçilərə qulluq tapmaq üçün kan-
torları (məsai birjası) təsis etmək işi
məhəlli idarələrə həvalə olunmalı, bu
kantorlarda əmələ təşkilatı tərəfindən
seçilmiş vəkillər dəxi iştirak etməli-
dirlǝr. 

Millətin özəyini təşkil edən xalq,
baxımsızlıq üzündən müsri [yoluxucu]
xəstəliklərə tutularaq minlərlə qırılır.
Təbiidir ki, tǝdabiri-səhiyyə [sǝhiyyǝ
tǝdbirlǝri] indikindən daha ziyadə bir
ciddiyyətlə əxz olunmalıdır [ǝlǝ alınma-
lıdır]. 
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İaşə (ərzaq) məsələsinin islahı bu
xüsusda ən təsirli bir çarə ola bilər,
fəqət, bunun üçün də yolların tərtib
və əmniyyəti, başqa millətlərlə ticarət
mübadiləsinin təshil [asanlaşdırılması]
və əmniyyəti əlzəmdir. 

Maarif daha ziyadə yapılmalı və
daha ziyadə milliləşməlidir. Köylər
məktəb şəbəkələri ilə, şəhərlər də
darülmüəlliminlərlə [pedaqoji mǝktǝb-
lǝrlǝ] dolmalıdır. 

Dövlət müəssisələri ilə təhrirati-
rəsmiyyənin [rǝsmi yazışmaların] müm-
kün olduqca milliləşməsinə cəhd et-
məlidir. 

Əlbəttə, unutmayırız ki, hökumət
eyləmək bir tərəfdən xalqın etimadını
qazanmaqla olursa, digər tərəfdən
dəxi cəbri qüvvəyə [mǝcburedici gücǝ]
istinad etməklə olur. Bunun üçün də
əsgəri təşkilata son dərəcədə əhəmiy-
yət verməlidir. Dövlətin xaricən müda-
fiəsi, daxilən də müsaliməti [salamat-
lığı] bunu iqtiza edir [lazımlı hala gǝtirir].
Xidməti-əsgəriyyə bütün xalq təbəqə-
lərinə müsavi [bǝrabǝr] surətdə təhmil
olunmalıdır [yüklǝnmǝlidir]. 

Dövlət büdcəsinin ağırlığı onsuz da
ağır bir həyat keçirən xalqın üzərinə
deyil, daha ağgün və daha zəngin
siniflərə təhmil olunmalıdır. 

Yeni qurulacaq hökumətdən daxi-
lən və xaricən bu proqram daxilində
fəaliyyət istəyəcək Məclisi-Məbusan,
eyni zamanda kəndisi dəxi bizzat Azər-
baycan Məclisi-Müǝssisanını [Tǝsisçilǝr
Mǝclisini] dəvət eyləmək üçün imdidən
təşəbbüsdə olmalı, qanuni-intixab
[seçki qanunu] yazılması üçün bir an

əvvəl məxsus [xüsusi] bir komisyon
ayırmalıdır. 

Bayaqdan bəri zikr etdiyim mətləb-
ləri, məmləkətin istiqlalını müdafiə və
millətin həyatını mühafizə etmək
əzmi-qəvisi [qüvvǝtli ǝzmi] ilə təşəkkül
edəcək bir hökumətdir ki, vücuda gə-
tirə bilər. Böylə bir hökumət, içində
bulunduğumuz şəraiti-hazirəyə görə,
yalnız tərəqqipərvər bir koalisyon
surəti ilə təşəkkül edə bilər. 

Bu surətlə qurulacaq hökumət,
firqə və milliyət etibarı ilə müştərək
olmalı və hər bir cəhətcə Parlaman
hüzurunda məsul bulunmalıdır. Yalnız
böylə bir üsul ilə təşkil olunacaq
hökumətdir ki, əl birliyi ilə xilasına
borclu olduğumuz vəziyyəti qurtarıb,
hürriyyət və istiqlalımızı təminlə bizi
həm Məclisi-Müəssisan hüzuruna çı-
xarar, həm də istiqlalımızın beynəl-
miləl təsdiqini asanlaşdırar. 

PARLAMAN ƏTRAFINDA

Lənkərandan Parlaman Məclisi-
Məbusanı rəisi namına [adına] böylə
bir məktub alınmışdır: 

Şura Hökumətinin təqibindən qa-
çaraq doğma yurdundan ayrı düşmüş
olan biz qaçqınlar, Azərbaycan üfüqün-
də tülu edib [doğub] müsibətzədə və-
tənimizə mədəniyyət, tərəqqi və nəş-
vünüma [çiçǝklǝnmǝ, inkişaf] yolları
göstərən işıqlı ulduzun nümayan ol-
ması [görünmǝsi] münasibətilə Parla-
man sədrini təbrik ediriz. Ulu Tanrı
müsəlmanlara rəhm edərək bolşevik-
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lər zülmündən xilasları haqqındakı
dualarını eşitdi. Türk milləti kəndi mü-
qəddəratını kəndi əlinə almaq kimi hü-
quqi-bəşəriyyədən istifadǝdǝn ibarət
olub da uzun müddətdən bəri bəslədi-
yi arzusuna, nəhayət nail oldu. Azər-
baycan, gələcək tərəqqisinə, müstəq-
bəl [istiqbaldakı, gǝlǝcǝkdǝki] nəşvünü-
masına, kəndi qüvvəsi və Parlaman
şəxsin[d]ə milli nümayəndələri hüm-
məti ilə nail olacağına ümidlə, tam is-
tiqlal aldı. Şimdi biz azərbaycanlılar
üçün yeni bir gözəl tarix başlanır ki,
müttəhidən [birgǝ] əl-ələ verib çalışar-
saq, əziz Azərbaycanımızı təzələyəcək,
yeniləşdirəcəkdir. Xalq müntəxibləri
[xalqın seçdikləri, deputatlar] ilk dəfə
olaraq yığışmışlar ki, məmləkətdə qa-
nuna riayət, həyat və əmlakı müdafiə,
nahiyənin mədəni tərəqqisi, ticarət və
sənayenin nəşvünümasına səbəb ola-
caq dinc fəaliyyət əsası qoysunlar. Şəx-
sinizdə xalq nümayəndələrini təbrik və
təhniyətlə [tǝbrik edǝrǝk, qutlayaraq]
bila-fərqi-milliyyət [millǝt fǝrqi qoyma-
dan] Azərbaycan vətəndaşlarının mü-
salimətlə [ǝmin-amanlıqla] işləmələ-
rinin tərəqqi və inkişafiyyətini arzu,
möhkəm dövlət qanunu tərtibi və mə-
tin, qəvi [güclü], vahid Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti təsisinə ümid etdiy-
imizi Parlamana bildirmənizi rica edə-
riz. Kütübi-müqəddəsədə [müqəddəs
kitablarda] denilir ki: “İmanınız dərəcə-
sində səadət verilir.” “İncili-şərif”in
[şǝrafǝtli “İncil”in] bu sözləri həyatımız-
da həqiqət olaraq meydana çıxdı. Biz
Azərbaycanın var olacağına qəvi
imanla inanırdıq. Var oldu da. Binai-

leyh [ona görǝ], qoy hürriyyətin məh-
kumiyyətə qələbə çaldığı bu əziz gün,
azərbaycanlılar qəlbində parlaq is-
tiqbala iman nuru daha parlaq bir
surətdə ləmalansın [şölǝlǝnsin]. Amin! 

Lənkəran cəmiyyət müvəkkili Tey-
mur bəy Bayraməlibəyov, “Müsavat”
firqəsinin Lənkəran şöbəsi sədri Yusif
bəy Bayraməlibəyov, Astara icra komi-
təsi sədri Məşhədi Xəlil Rzayev,  “Hüm-
mət” fəhlə firqəsi rəisi Ağa Məhəm-
mədov,  “Hümmət” katibləri Ağa Axun-
dov və İbrahim bəy Bayraməlibəyov,
“Müsavat” katibi Hacıağa Məhəmmə-
dov, Lənkəran Bələdiyyə rəisi Daşdə-
mirov. 

Lənkəran

BAYRAQ

Yüksəl, ey rayəti-ülvi, yüksəl!
Ən uca zirvədə seyr et, parla!
Bu qədər çəkdiyin alama bədəl
Əski tarixini bir xatırla!
Yaşa! Ey şanlı füruzan bayraq,
Doğdu sayəndə bu gün bir ölkə. 
Mavi, al, səbz ziyalar saçaraq
Hər zaman üstümüzə sal kölgə!
Səcdə et, ey günəş, azadə dəniz!
Əyilin, ey başı almaz dağlar!
Əyilin, səcdə edin siz həpiniz!
Dərələr, çaylar, əkinlər, bağlar.
Ucalır göylərədək bayrağımız,
Olub azadə gözəl torpağımız.
Bütün övladına rəhmət saçacaq  
Yüksəl! Ey rayəti-ülvi, yüksəl!
Yüksəl! Ey qayeyi-ümmidü-əməl!
Yaşa minlərcə, mübarək bayraq! 

Əli Yusif
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TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
(Royter acentəliyindən)

* Berlin əhvalı aşkar deyildir. İki
siyasi cərəyan vardır. Birinci cərəyan
“Spartak” dəstəsinin hökuməti əlinə
almağa çalışması, digəri isə sosialist-
lərin ifrat sosialistlər əleyhinə hərəkət-
ləridir. Libknext ilə “Spartak” dəstəsi
tərəfindən Berlində vücuda gətirilmiş
hökumət təbəddülatı [dǝyişikliyi] baş
tutmamışdır. Pulemyot və bombalarla
müsəlləh olan [silahlanan] Libknext əs-
gərləri bir çox ölü və yaralı tələfatın-
dan sonra qaçmışlardır. Hökumət əs-
gərlərinin tələfatı azdır. 

* 20 min alman aeroplanı təslim
edilməkdədir. 

* Rəisi-cumhur Vilson, cümə günü
Brestdə və şənbə günü Parisdə ola-
caqdır. Elan edilmişdir ki, sülh şəraitini
müzakirə etməkdə olan Müttəfiqlər
Konfransı kanuni-əvvəlin [dekabrın] 16-
da Parisdə Xariciyyə Nəzarətində icla-
sa başlayacaqdır. Bu iclaslar kanuni-
saninin [yanvarın] 15-ində qurtardıq-
dan sonra, alman nümayəndələri ilə
müzakirat [danışıqlar] başlanacaqdır.
Sülh əqdnaməsi [sazişi] nisan (aprel)
ayının axırlarında qəti surətdə imza
ediləcəkdir. 

* Koblensdə bolşevizm hərəkatı
qüvvə kəsb etdiyindən, yolda olan
Amerika qoşunları oraya getmişlərdir. 

* Almaniya kronprinsi (vəliəhdi)
Mierniqemdə bir müsahibəsində bə-
yan etmişdir ki, heç bir şeydən əl çək-
məmiş və heç bir sənəd imza et-

məmişdir. Fəqət, Almaniya Hökuməti
cümhuriyyət təsis etməyi təhti-qərara
almışsa, məal-məmnuniyyə [məmnu-
niyyətlə] Almaniyaya adi bir vətəndaş
kimi qayıtmağa hazırdır. Vəliəhd Vil-
sona heyrət edir və ümidvar olur ki,
Almaniya haqqında ədalətli bir sülh
əqdinə [imzalanmasına] kömək edəcək-
dir. 70 milyonluq bir millətin təhqir
edilməsi onun qəlbində ancaq intiqam
hissi oyada bilər. Böylə bir millət məhv
ediləmməz. 

* İngiltərədən xəbər verirlər ki, in-
gilis qoşunları Reyn çayına yetişmiş-
lərdir. 

* Kanuni-əvvəlin 2-də Yekateri-
noslavdan xəbər verirlər ki, burjuaziya
qəzetələri Müttəfiqlərin müavinətini
[kömǝyini] tələb edirlər. Çünki, Ukray-
naya başqa yerdən müavinət olmazsa,
az bir zamanda Ukrayna bolşeviklər
əlinə keçəcəkdir. 

* Şura Hökuməti xəbər verir ki,
cahan imperialistlərinin müttəhid
[birlǝşmiş] qüvvələrinin Rusiyaya soxul-
ması, Şura Hökumətini təhdid etmək-
dədir. Ümumrusiya Mərkəzi İcra Komi-
təsi məmləkəti müdafiə etmək üçün
fəhlə, kəndli, saldat və matros qüvvə-
lərinin birə on qat artırılmasını lazım
görür. Ümumrusiya Mərkəzi İcra Ko-
mitəsinin fərmanı ilə Şura Hökuməti,
hərbi düşərgǝ elan edilmişdir. 

* Baş komandan general Kellerin
ərkani-hərbindən [qǝrargahından] rəs-
mi surətdə xəbər verirlər ki, getmanın
əmrinə görə həbsxanadan azad edilən
Petlyura, Avstriya əsgərlərinin bəzi
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hissələrini Qaliçyadan çıxardıqda,
hökumət əleyhinə Ukraynada üsyan
qaldırmışdır. Bu qəsdlə Petlyura, Belı
Tserkov və Berdiçev şəhərlərini işğal
edib, bolşevik ruhunda olan dəstələrlə
bərabər Fastov və Kiyev şəhərlərinə
hərəkət etməkdədir. Yolda Könüllü ordu
zabit dəstəsi onun qarşısına çıxıb mü-
haribədən sonra Petlyuranın hərəkəti
dayandırılmışdır. Bir para alman əsgəri
dəstələrinin onun dəstəsinə yapışma-
ları xəbəri əsilsizdir. Baş komandan
ərkani-hərbi, general Krasnov və Deni-
kin ərkanları ilə əlaqədədır. Alman
əsgərləri Ukraynanın asayiş və qa-
nununu mühafizə ilə öz vəzifələrini ifa
etməkdədirlər. Polkovnik Bolboçan, İk-
inci Zaporoj Ukrayna alayı  Xarkov
şəhərindən geçdikdə korpus koman-
danı ilə ali hökumət məmurlarını həbs
etmişdir. Şayiata görə məzkur [adı
çǝkilǝn] alay, Xarkov quberniyasını
cümhuriyyət elan etmişdir. 

* Daxili Ukrayna cəbhəsindən xə-
bər verirlər ki, Petlyuranın Kiyev üzə-
rinə hücum etməsi dayandırılmışdır.
Odessada sakitlikdir. Varnadan Yeni
Zeland əsgəri firqəsi [diviziyası] və
Bosfordan Müttəfiq dövlət gəmiləri-
nin varid olacağı [gǝlǝcǝyi] gözlənir.
Xerson quberniyasında heç bir çıxış
vaqe olmamışdır. Jitomirdə sakitlikdir.
Poltava quberniyasında alman əsgər-
ləri böyük bir quldur dəstəsini pəra-
kəndə etmişdir. Dəstə başçıları güllə-
lənmişlər. 

* “Tayms” qəzetəsinin xüsusi müx-
biri Amsterdamdan xəbər verir ki,

Berlində padşahlıq bərpa edilməsi və
kayzerin iş başına keçirilməsi sui-niyəti
kəşf olunmuşdur. Bu sui-niyyətin təş-
kilatçıları Makenzen ilə general fon
Boyn və fon Armindirlər. Onlar dəstə-
lərinə də düsturüləməllər [tǝlimatlar]
vermişlər. Bu düsturüləməllər üzərinə
Vilhelm nəfinə [xeyrinǝ] olaraq təşvi-
qat icra edilməli imiş. Təşviqatçılara
Krupp və fon Bolen  kimi alman
sərvətdarları böyük paralar buraxmış-
lardır. Makenzen Hindenburqu da bu
işə cəlb etmək istəmiş, lakin Hinden-
burq bu işdən imtina edib tərxisi-
əsgər qurtardıqdan sonra istefaya
çıxacağını bildirmişdir. 

QƏZETƏLƏRDƏN

General Tomsonun Andranikə te-
leqrafı

“Y. R.”  qəzetəsi yazır ki, general
Tomson Andranikə bir teleqraf gön-
dərib qan tökməkliyi tezliklə dayan-
dırmağı tələb etmişdir. Teleqrafda de-
yilir ki, Andranik təcavüzatdan əl çək-
mədiyi təqdirdə şəxsən cavabdeh
olacaqdır.

Biçeraxovun dəstəsi
“Y. R.” qəzetəsi yazır ki, aldığımız möv-

suq [etibarlı] məlumata görə, Biçera-
xovun partizan dəstəsi ingilis koman-
danlığının təklifinə görə tərxis edilir.

Qroznıda
Yenə həmin qəzetə yazır ki, Qroznı
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şəhəri təşrini-saninin [noyabrın] 12-də
bolşevik əsgərləri tərəfindən işğal
edilmişdir. Şəhərə 2-3 min əsgər daxil
olmuşdur ki, bunların çoxu məhəlli
[yerli] əhalidir. Bolşevik əsgərlərin şə-
hərə sǝrxoş daxil olub, şəhərdə şərab
bol olduğundan indiyə qədər sərxoş-
luq davam etməkdədir. Əsgərlər öz adi
işlərinə başlayıb, nəticədə bütün
Qroznı şəhəri yanmaqdadır. Dəmiryol
zavodu yandırılıb, bir çox dəmiryol
ləvazimatı tələf olmuşdur. Bunlardan
əlavə də 5-6 milyon put benzin, bir
neçə milyon put neft və yarım milyon
put cövhər yanıb tələf olmuşdur.
“Spis”  şirkəti neft zavodunun 4 dǝnə
300 min  tutan neft anbarı yanmışdır.
“Addi”nin  təzə neft mədənləri hələ də
yanırlar. Bolşevik əsgərləri yanğını
azaltmaqdan ötrü nefti açıb çaya bu-
raxmaq istəmişlərsə də, sərxoş olduq-
larından bacarmayıb bütün şəhəri
atəşə məruz etmişlərdir. 

Tersk oblastında 
Qırmızı ordu dəstələri Samaşkinski

kəndinə hücum etdikdə kazaklar
bolşeviklər tərəfinə keçdiklərindən,
Samaşkinski kəndi təslim olmuşdur. 

Bolşeviklər Romanovski kəndinə
hücum etdikdə, kazaklar tərəfindən
müharibəsiz təslim edilmişdir. Sonra,
bolşeviklər zirehli qatarla Yermolovski
kəndinə tǝrǝf hücum edib Qroznenski
kəndini mühasirə edən dəstələrlə bir-
ləşmişlərdir. Qroznenski kəndi inadlı
müharibədən sonra, hər tərəfdən yan-
dırıldığından, təslim olmuşdur. Kəndin
küçələri və evləri qala misalında möh-

kəmləşdirilmiş imiş. Bolşevik əsgərləri
bu kənddən 9 top, 12 pulemyot, 3
zirehli qatar, zirehli avtomobil, bir çox
tüfəng və patron qənimət almışlardır.
Petropavlovsk, Çervlyonnı və Kalinov-
ski kəndləri silahlarını təslim etməyə
hazır olduqlarını izhar etmişlərdir
[bildirmişlǝrdir]. 

Nalçik bolşeviklər tərəfindən işğal
edilmişdir. Serebryakovun dəstəsi Ka-
bardaya çəkilmişdir. Bu axır vaxt bol-
şeviklər bir çox kazak kəndlərinin
silahlarını yığmışlar. 

12 kazak kəndləri nümayəndəsi
bolşevik əsgərləri komandanı Dyako-
vun  yanına gəlib, silahlarını mühari-
bəsiz təslim etməyə hazır olduqlarını
izhar etmişdir. 

* Təşrini-saninin [noyabrın] 19 və
20-də Moskva simsiz teleqraf istas-
yonundan Kiyevdə alınan xəbərlərdə
deyilir ki, naməlum millət dəstələri
Petroqrad üzərinə hücum etməkdə-
dirlər. Bu dəstələrdən biri Finlandiya
tərəfindən hərəkət etməkdədir. İkinci
dəstə Pskov gölünün şərq sahilində
Luqa tərəfdə əməliyyatdadır. Hal-ha-
zırda bu dəstə Pskovun 60 kilometr
şimalında Polna istasyonunu işğal et-
mişdir. Bu dəstələrin qəsdi Petroqradı
zəbt etməkdir. İngilis donanmasının
Kronştadtda olan hərəkatı da bunu
göstərir. İngilis donanması hal-hazırda
Finlandiya sahilində İnonu və Kotlinin
qərb tərəfini şiddətli surətdə atəşə
tutmuşdur. 

* Petroqrad Ərzaq komissarlığı
elan etmişdir ki, təşrini-saninin [no-
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yabrın] 15-dən bu qərar üzrə çörək
veriləcəkdir: birinci qism 3/8 girvənkə,
ikincilərə 1/8, üçüncülərə 1/12, dör-
düncülərə isə çörək verilməyəcəkdir
(bu axırıncılar burjuylardır). Həman
tarixdən birinci qismə həftədə 4 gir-
vənkə kartof, ikinciyə 3 girvənkə,
üçüncüyə 1 girvənkə və dördüncülərə
yarım girvənkə veriləcəkdir. 

* “Horizon” qəzetəsinin yazdığına
görə, Roma papası Ermənistan Cüm-
huriyyətini rəsmi surətdə qəbul, Er-
mənistana nümayəndə göndərilmə-
sini təklif etmişdir. 

* Qaradağ əhalisi kral Nikolanı
taxtından endirib, Qaradağ ilə Ser-
biyanı birləşmiş elan etmişlərdir. 

* Sevastopoldan xəbər verirlər ki,
Krım Xariciyyə İşlər naziri Vinaver,
Türkiyə Baş vəzirinə  xəbər vermişdir
ki, nahiyə hökuməti İstanbulda özü-
nün nümayəndəsi olmasını lazım gör-
məmişdir.

* “Horizon” qəzetəsi yazır ki, bol-
şeviklər Mineralnıda  daşnaksaqanları
əksinqilabçı elan etmişlərdi. Kommu-
nistlərin “Karyer Urer” nam [adlı] rəs-
mi qəzetələrində elan edilmişdir ki,
bolşeviklərdən hər kəs bir daşnaksa-
qan öldürsə, xüsusi mükafat alacaqdır.

RUS ZABİTLƏRİ VƏ 
AZƏRBAYCAN ORDUSU

Zaqafqaziya Rus Milli Şurası, ka-
nuni-əvvəlin [dekabrın] 6-da vaqe olan
iclasında rus zabitlərinin Azərbaycan
ordusunda xidmət etmələri məsələsi-

ni müzakirə etmişdir. Bu axır vaxt rus
zabitləri dəfələrlə Şuraya müraciət
edib, rus mənafeyi nöqteyi-nəzərin-
dən, onların Azərbaycan Cümhuriyyə-
tində əsgəri xidmətə girmələrinin caiz
olub olmamasını sual etmişlərdir. Milli
Şura idarəsi bu məsələni Qafqaziya or-
dusu Baş komandanı general Prjeval-
ski, Lebedinski və Levondovski iştirakı
ilə müzakirə etmişdir. Şura qərar
vermişdir ki, rus zabitləri Azərbaycan
Cümhuriyyətinin Rusiyaya olan müna-
sibati-siyasiyyəsi aşkar edildikdən son-
ra Azərbaycan Cümhuriyyətinə əsgəri
xidmətə daxil ola bilərlər. Buna binaən
[buna görǝ], Zaqafqaziya Rus Milli
Şurası, rus zabitlərinə təklif etmişdir
ki, müvəqqətən Azərbaycan ordusu
cərgəsinə daxil olmasınlar. 

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

* Maarif Nəzarəti təşəbbüsü ilə
olaraq xalq məktəbləri nazirlərinin
[müfǝttişlǝrinin; müdirlǝrinin] Bakıda bu
günlərdə qurultayı dəvət edilir. Orada
başlıca, məktəblər proqramı, gələn
tədris sənəsi üçün smeta hazırlamaq
və bu kimi məsələlər həll ediləcəkdir. 

* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətində [So-
sial Tǝminat Nazirliyindǝ] Ümuri-Xey-
riyyə nazirinin qəza qaimməqamına
əmri mövcibincə [ǝmrinǝ ǝsasǝn] Şə-
kidə müsəlman komitəsindən erməni
qaçqınları üçün min (1000) put buğda
alınacaqdır. Bu buğda, adam başına
yarım put olmaq şərti ilə erməni və
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müsəlman komitələri nümayəndələri
iştirakı ilə təqsim ediləcəkdir [bölünǝ-
cǝkdir]. Şəki erməni qaçqınları ehtiya-
catını ödəmək üçün Ümurə-Xeyriyyə
Nəzarətinin mərkəzi anbarından 3 min
arşın bez buraxılıbdır. 

* Evlər Mərkəzi (Sentrodom) üçün
müsəlman əhalisinin yoxsullarına ər-
zaq ilə müavinət üçün 20 min rublə
buraxılmışdır. 

AZƏRBAYCANDA 

Gəncə qəzasında
Gəncənin 5-ci polis məntəqəsi na-

ziri müavini Şəfibəyova  müsəlləh [si-
lahlı] müqavimət göstərməkdə müttə-
him edilən Çardaxlı kəndinin Petros,
Akop, Abkar, Nikolay və Mayan Xaça-
turyans adlı quldur başçılarını axirül-
əmr [nəhayət] tövqif [həbs] etmək
mümkün olmuşdur. Bundan maəda
[başqa] bunlar həmin gün Çardaxlı
kəndxudası Danilyansı və yasavul
[kǝnd polisi] Qafar oğlunu öldürmüş və
Aqanov adlı bir erməninin evini yan-
dırmışlar imiş. Atışma zamanı hər iki
tərəfdən məcruh [yaralı] düşmüşdür.
Şimdi Gəncə valisi, bunların günahları
çox böyük olduğundan, Daxiliyyə Nə-
zarətindən rica edir ki, bunları hərbi
istintaq məhkəməsinə versinlər. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

“Səadət” mədrəsəsində
Cümə günü, kanuni-əvvəlin [de-

kabrın] 13-də, saat 12 radələrində “Sə-
adət” mədrəsəsində valideyn şurası

münəqid olduğundan [keçirilǝcǝyin-
dǝn], ataların vəqti-müəyyəndə [müəy-
yən edilmiş vaxtda] təşrif gətirmələri
rica olunur. 

* Kanuni-əvvəlin 14-dən etibarən
Bakı Müqəddəs Nina məktəbi cǝn-
bindǝ [nǝzdindǝ] türk lisanı hazırlıq
şöbəsi açılacaqdır. Tədrisat, türk lisa-
nında aparılacaqdır. 

Ərzaq işləri 
* Gəncədən Bakıya bir vaqon

odun, 300 put lobya, 200 put qoz,
pǝnir, yağ, bal və bəkməz gətirmək
üçün A. Milkunova  Ərzaq Nəzarəti
tərəfindən icazə verilmişdir. 

* Şəki uyezdi camaatı arasında,
adam başına 4 arşın (5 rublədən artıq
olmamaq şərtilə) paylamaq üçün 50
top bez Tağıyev fabrikasından alıb
aparmağa həmin uyezd vəkili Yaqub
Səfərəli oğluna  Ərzaq Nəzarəti icazə
vermişdir. Bu barədə Şəki Bələdiyyə
İdarəsinə də xəbər verilmişdir. 

* Şəki şəhər camaatı arasında
adam başına 4 arşın və arşını 5 rub-
lǝdən artıq olmamaq şərti ilə payla-
maq üçün bez Tağıyev fabrikasından
100 top ağ alıb aparmaq üçün Şəki
Bələdiyyə İdarəsi vəkilləri Musa bəy
Əmircanova, Mustafa və Səfərəli oğlu-
na Ərzaq Nəzarəti icazə vermişdir.
Yuxarıda göstərilən 5 rublədən arşına
5 qəpik Şəki Bələdiyyə İdarəsi, 20
qəpik də Şəki füqərası nəfinə [xeyrinǝ]
veriləcəkdir. 
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* Şəhər Ərzaq idarəsi tərəfindən
şəhərə gətirilən ərzaq haqqında Ərzaq
Nəzarətinə verilmiş olan məlumat:

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 9-da də-
miryol ilə daxil olub: 

Buğda 9 min 428 put;
Un 2 min 517 put;
Arpa 7 min 784 put;
Kartof 2 min 801 put;
Odun 4 min put. 
Kanuni-əvvəlin 10-da: 
Buğda 7 min 38 put;
Un 2 min 186 put;
Arpa 7 min 892 put;
Kartof 3 min 191 put. 

* Ərzaq Nəzarəti, Vladiqafqaz də-
miryolu naçalniklərinə teleqram vu-
rub, ancaq Ərzaq Nəzarətindən vəsi-
qələri olan şəxslərin ərzağını Bakıya
göndərməkdə naçalniklər müavinət
etməklərini istəmişdir. 

* Yuxarıdakı teleqramın surətini
Nəzarət, Quba uyezdi naçalnikinə də
göndərmişdir. 

* Quba uyezdindən başqa Azər-
baycan Cümhuriyyətinin hər bir tə-
rəfindən Azərbaycan Hökuməti dəmir-
yolu məmurlar və fəhlələri və onların
ailələri üçün taxıl, un, göyərti, qeyri
ərzaq gətirmək üçün həmin dəmiryol
ərzaq şöbəsinə Ərzaq Nəzarəti ica-
zənamə vermişdir. 

* Türüq və Məabir Nəzarətinin
[Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyinin] 12 min
məmur və fəhlələrinə paylamaq üçün,

onlara qənd və çay verilməsi barə-
sində Ərzaq Nəzarəti Bakı şəhər Ərzaq
idarəsinə müraciətən binagüzarlıq et-
mişdir [yazılı müraciǝt etmişdir; sǝrǝn-
cam vermişdir]. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 12-dən
etibarən Mədən dairəsində fəhlələr
miyanında [arasında] düyü təqsim edi-
ləcəkdir [paylanacaqdır]. Adam başı bir
girvənkə olaraq 3 rublə 30 qəpikdən
fiat təxsis edilmişdir. 

* H. M. Həsənov Bələdiyyə İdarə-
sinə müraciətən 24 sənə müddətinə
bir parça yer icarəyə verilməsini rica
etmişdir. Həsənov, orada yağ, düyü
təmizləyən və pambıq zavodları tik-
mək xəyalındadır. 

* Səhiyyə Nəzarəti, Bələdiyyə İda-
rəsinə müraciətən 1919 sənənin 10
kanuni-sanisinədək [yanvarınadǝk] şə-
hər tibb və səhiyyə müsəssiələrinin
fəaliyyəti, şəhərdəki xəstəxanaların
hesabı və gələcəkdə səhiyyə işlərini
yaxşılaşdırmaqdan ötrü lazım gələcək
iqdamat [tǝdbirlǝr; addımlar] barəsində
məlumat versin. Nəzarət rica etmişdir
ki, şəhərdə olmuş xəstəliklər və önünü
almaq üçün ittixaz edilən [görülǝn]
tədabir barəsində əlavətən məlumat
verilsin. 

Dağıstanlıların nümayəndələri 
Çeçen, inquş, osetin, kabardinlərin

milli şuraları nümayəndələri Bakıya
varid olmuşlar. Bunlar general Tomson
ilə müzakiratda bulunacaqlardır. 
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“Elektriçeskaya sila”nın təhdidi
“Elektirçeskaya sila” səhmdaran

[sǝhmdarlar] cəmiyyəti Bələdiyyə İda-
rəsinə bir böylə ərzihal göndərmişdir: 

Şubatın 16-da “Elektriçeskaya sila”
cəmiyyəti Bələdiyyə İdarəsinə müraci-
ətən işığın qiymətini artırmaq barə-
sində təşəbbüsatda bulunmuşdu. İşbu
təşəbbüsat mükərrərən [tǝkrarǝn] təh-
rirən [yazılı surǝtdǝ] (6 eylül [sentyabr],
2 təşrini-əvvəl [oktyabr], 23 təşrini-əv-
vəl, 14 təşrini-sani [noyabr]) və şifahi
edilən iqdamata [müraciǝtlǝrǝ] baxma-
yaraq, açıq buraxılmışdır. Hətta, Texni-
çeski komisyonda belə baxılmamışdır.
Şimdiki əhvaldan naşi [ötrü] cəmiyyət
fəaliyyətdə buluna bilməyəcəkdir. Bi-
naileyh [ona görǝ], cəmiyyət ixtar [xə-
bərdarlıq] edir ki, bu bir həftə ərzində
Bələdiyyə İdarəsi qiyməti artırmazsa,
imtiyaz müqavilənaməsinin 10-cu mad-
dəsinə məbni [ǝsasǝn], şəhərə və mü-
əssisələrə işıq buraxmayacaqdır. Bü-
tün məsuliyyəti də üzərindən götürür. 

Bu məzmunda bir ərzihal: 1) Sədri-
Şurayi-Vükəla [Nazirlǝr Şurasının Sǝdri];
2) Ticarət və Sənaye Nəzarəti; 3) Da-
xiliyyə Nəzarəti; 4) Bakı general-qu-
bernatoru Tomsona göndərilmişdir. 

Azərbaycan dəmiryollarında
Azərbaycan dəmiryolları müdiri

mühəndis Pərviz Mirzə, xidmət işlə-
rindən ötrü Tiflisə azim olmuşdur.
Onun vəzifəsini müvəqəttən mühən-
dis Məlikaslanov  ifa edir. 

Dəmiryollarındakı vaqonlar ver-
mǝk, sərnişin qəbul etmək, yük gön-
dərmək və qeyri işlərdə müşahidə

edilən nizamsızlıqdan dolayı Azərbay-
can dəmiryolları müdiri xətt acen-
tələrinin fəaliyyətini təftişdən ötrü
Şahtaxtınski və Sariqo müffətiş təyin
edilirlər. Bunlar məhəllində [yerindǝ]
acentələri ixrac etməyə belə müvəkkil
edilmişlərdir. 

İDARƏYƏ MƏKTUB

Vətəndaş müdir əfəndi! 
5-12 may 1917-ci ildə Ümumi

Qafqaziya İslam Mütəəllimlərinin [Tǝ-
lǝbǝlǝrinin] Qurultayı tərəfindən inti-
xab olunmuş [seçilmiş] Mərkəzi Mütə-
əllimlər Komitəsinin müffətişliyindən
istefa verdiyimizi möhtərəm qəzetəniz
vasitəsi ilə Qafqaziya müsəlman mütə-
əllimlərinə bildirməyinizi rica edəriz. 

Sara xanım Topçubaşova  
Məhəmmədzadə Mirzəbaba  

Teymur Aslanov 

Neft Mədənçiləri Sovet Syezdi
Ticarət və Sənaye naziri həzrətlərinin

müsaidəsi ilə ümuma elan edir ki, bu ka-
nuni-əvvəlin [dekabrın] 10-dan etibarən
Bakı dairəsindən dəmiryolları (Sabunçu
xəttindən başqa) və dəniz təriqi [yolu] ilə
Azərbaycanın hər yerinə neft və neft
məhsulatı ixrac etmək və neft-provod ilə
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göndərmək üçün Sovet Syezd nəzdindəki
xüsusi bürodan lazımi icazə almalıdır. Büro
ancaq özündən alınan malların ixracına
izin verir. Azərbaycan xaricinə neft və
məhsulatı ixracı üçün bürodan savayı,
qabaqca Ticarət və Sənaye nazirindən
dəxi icazə almalıdır. 

800      1 – 1 

İtmişdir
Fətulla Əlipaşa oğlu İran təbəəsi Ən-

zəlidən aldığı başburtunu itirmişdir. Eti-
bardan saqitdir [etibarsızdır]. 

299

Torqovı caddǝdǝ nömrǝ 11
“Renesans” sineması

Pǝncşǝnbǝ [cümǝ axşamı] günü 
12 kanuni-ǝvvǝl [dekabr] 1918-dǝn

müfǝssǝl vǝ gözǝl şǝkil göstǝrilǝcǝkdir. 
4 hissǝli “Qaçaq Lyov”
yaxud “Uralın Bǝlası”

Lyovu  kim tanımayır; onun hǝrǝkatı
barǝsindǝ yazıları kim oxumayıb; 

vaxtıyla Lyov bütün nahiyǝlǝri 
dǝhşǝtǝ salmışdı. 

Bu şǝkil artıq maraqlıdır. 
1-nci hissǝ: “Əlinizi qaldırınız”. 

2-nci: “Tutulmayan qaçaq”. 
3-ncü: “Ailǝdǝ”. 4-ncü: “İnsaniyyǝtli

qaçaq”. Gǝliniz baxınız!
“Brozana”  

2 hissǝli, artıq gülmǝli (mǝzhǝkǝ). 
Bundan ǝlavǝ tǝbii şǝkillǝr dǝ göstǝrilir. 

Tamaşa adi günlər saat 4-dən, 
bayram və cümə günləri isə 

saat 12-dən başlanır.
Müdiriyyət

298    1 - 1

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Doktor Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ
Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-

lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
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temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295     

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı, 12 kanuni-ǝvvǝl
sǝh. 209. “Hakimiyyət və imperializm

tərəfdarı olan rusların və qonşu millətlərin
təhti-əsarətdə yaşamasına həris olan bəzi
erməni ənasirinin Müttəfiqlərə bağladıq-
ları ümidlər baş tutmadı.”: qǝzetdǝ “tǝhti-
ǝsarǝtdǝ” yerinǝ “tǝhti-ǝsarǝtindǝ” get-
mişdir. 

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusanında 
sǝh. 214. “qansız həll edən hökumət,

ən ziyadə himayə edəcəyimiz hökumət-
dir": qǝzetdǝ mǝtnin bu hissǝsi tünd
hǝrflǝrlǝ vurğulanmışdır.

sǝh. 215. “Əgər, bu günə qədər hərb
və inqilab əhvali-fövqəladəsindən naşi bu
kimi məqsədlər könül dilədiyi kimi hasil
olmamışsa, bunun bir an əvvəl qövldǝn
feilə gətirilməsinə çalışmalıdır.”: qǝzetdǝ
“qövldǝn feilǝ” yerinǝ sǝhvǝn “qüvvǝdǝn
feilǝ” getmişdir. 

“Milləti-məhkumluq acısını dadmış
olan Azərbaycan türkü məhkum millət
yaratmaz.”: qǝzetdǝ bu cümlǝ tünd rǝnglǝ
vurğulanmışdır.

Bayraq
sǝh. 219. “Bütün övladına rəhmət sa-

çacaq”: qǝzetdǝ bu misrada “rǝhmǝt”
yerinǝ “zǝhmǝt” getmişdir.

“Bayraq” şeiri (sǝh. 219) 
üçün lüğǝt:

rayǝt: bayraq
alam: ǝlǝmlǝr, dǝrdlǝr, qǝmlǝr
füruzan: parlaq
sǝbz: yaşıl
qayeyi-ümmidü-ǝmǝl: ümid vǝ arzula-

rın qayǝsi
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Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 220. “Almaniya kronprinsi (vəli-

əhdi)...”: Almaniya imperatoru II Vilhelmin
oğlu Fridrix Vilhelm nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 221. “İkinci Zaporoj Ukrayna ala-
yı”: İkinci Zaporojya Piyada alayı nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“…Xarkov şəhərindən geçdikdə korpus
komandanı ilə...”: Ukrayna Xalq Respub-
likası ordusunun Zaporojya korpusu nǝ-
zǝrdǝ tutulur.   

“…Kayzerin iş başına keçirilməsi...”: Al-
maniya imperatoru II Vilhelm nǝzǝrdǝ tu-
tulur.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh.221. “Y. R.”: Bakıdakı Rus Milli

Şurasının qǝzeti olan “Yedinaya Rossiya”
nǝzǝrdǝ tutulur. 

sǝh. 222. “Hal-hazırda bu dəstə Psko-
vun 60 kilometr şimalında Polna istas-
yonunu işğal etmişdir.”: Polna hal-hazırda
Rusiyanın Pskov vilayǝtinin Qdovski rayo-
nunun kǝndidir. Dǝmiryolu stansiyası isǝ
bura 8 km mǝsafǝdǝki Yamm kǝndindǝdir.

sǝh. 223. “…Türkiyə Baş vəzirinə...”: Bu
dövrdǝ Türkiyǝnin Baş naziri Əhmǝd Tofiq
paşa (Okday) olmuşdur.

“...bolşeviklər Mineralnıda daşnaksa-
qanları əksinqilabçı elan etmişlərdi.”:
Mineralnıye Vodı nǝzǝrdǝ tutulur.
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QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Azərbaycan Hökumətinin Ədyan
Nəzarətində [Dini Etiqad Nazirliyindǝ]

Azərbaycan şeyxülislamı Axund
Molla Məhəmməd Pişnamazzadə öz
ərizəsi mövcibincə [ǝrizǝsi ǝsasında]
xidmətindən kənar edilir. 

Ədyan Naziri: Rəfiyev

Dəmiryol Nəzarətində
Nömrə - 10
Dava vəkili S. A. Vankoviç bu sənəsi

kanuni-əvvəlin [dekabrın] 4-dən Də-
miryol Nəzarətinə yuristkonsul [hüquq
mǝslǝhǝtçisi] təyin edilir. 

Nömrə - 11
Bu sənəsi kanuni-əvvəlin 5-dən

Dəmiryollar mühəndisi Alfons Yuriye-
viç Veys Dəmiryol Nəzarətinin Dəmir-
yol şöbəsi müdiri təyin edilir. 

Nömrə - 12
Vasili Vasilyeviç Serov Dəmiryol

Nəzarətinə hesabdar (buxalter) təyin
edilir. 

Dəmiryolları naziri: Məlikaslanov

Ədliyyə Nəzarətində
9 kanuni-əvvəl [dekabr] 1334  
Siqnax ədliyyə məhkəməsinin sa-

biq məhkəmə müdiri M. A. Kobelinski
Ərəş ədliyyə məhkəməsi şöbəsinə
məhkəmə müdiri təyin edilir. 

Ədliyyə Naziri vəzifəsini ifa
edən: T. Makinski

Maarif Nəzarətində
Nömrə - 174
Bu sənəsi təşrini-saninin [noyabrın]

30-undan Bakı Birinci Zükur [oğlanlar]
gimnaziyasının qədimi dillər müəllimi
Georgi Burcanadze, gimnaziya inspek-
toru təyin edilir. 

Maarif Naziri: N. b. Yusifbəyov

BAKI, 13 KANUNİ-ƏVVƏL
[DEKABR]

Qəzetəmizdə sıra ilə dərc etdiyimiz
Parlaman firqələri nümayəndələrinin
bəyannamələrini mütaliə etdikdə, hər
bir Azərbaycan türkünün qəlbində
böyük bir məmnuniyyət və xoşnudluq
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Cümǝ, 13 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 64

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 9 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 13 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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törəyəcəyi şübhəsizdir. 
Bəyannamələr, dürlü-dürlü məs-

ləkli siyasi firqələr, müxtəlif miləl [mil-
lətlǝr] nümayəndələri tərəfindən öz
mənafeyi nöqteyi-nəzərindən verildi-
yinə görə, məzmunca təfsilatda bir-
birindən fərqli olmuşsa da, lakin bu
gün hər birimizin qəlbində əks kimi ya-
pışmış amal maddəsinə gəldikdə – ha-
mısından bir səs, hamısından bir rəy
eşidilir. Bəyannamələrin ən ümdə
maddəsi Azərbaycanın istiqlaliyyəti
məsələsidir.

Bu məsələdə sağda oturan “İtti-
had”dan tutmuş, solda oturan “Hüm-
mət”çilərədək ümumi bir lisan müşa-
hidə edilir: 

– Azərbaycanın istiqlaliyyəti. 
Hətta bəyannamələrində “Vahid

Rusiya” şüarı dəxi mövcud olan rus
nümayəndələrinin belə “Vahid Rusi-
ya” şüarı ilə yanaşı, “Müstəqil Azər-
baycan” şüarı dəxi vardır. 

Təbii: “Vahid Rusiya” dedikdə sa-
biq Rusiya imperatorluğu təhti-təbə-
iyyətində [tabeçiliyi altında] olan müx-
təlif millətlərin bütününü zorla götü-
rüb Rusiya ilə ilhaq demək deyildir.

“Vahid Rusiya” həştad milyon nü-
fusu havi [ǝhatǝ edən] rus millətindən
ibarət ola bilər ki, öz təbii hüdudunda
yenidən bir dövləti-üzma [böyük döv-
lət] təsis edə bilər. Həmin kütləyə,
həmin mənbəyə hər bir millət öz ixti-
yarı ilə qoşula bilər. 

“Vahid Rusiya”nın ən həqiqi təfsiri
bundan ibarət ola bilər. 

Parlamanda müşahidə edilən itti-
hadi-əfkar [fikir birliyi], Azərbaycanın

istiqlaliyyətinə zidd gedən ənasir [ün-
sürlər, qruplar] içində böyük bir qələ-
yan, böyük bir qibtəyə bais olmuşdur.
“Vahid Rusiya” mənasını əskidəki kimi
bütün millətləri zorla “hakim millət”
olan Rusiyaya tabe etmək kimi anla-
yan “Yedinaya Rossiya” qəzetəsi mü-
hərrirləri və demokratik üsulunu müt-
ləqiyyət üsulu ilə qarışdıran “Znamya
truda” başçıları səs-səsə verib, qəlb-
lərində bəslədikləri xəyanəti büruzə
verirlər. Lakin əllərində bir dəstaviz
[bəhanə] olmadıqdan, cüziyyata [xırda-
lıqlara] yapışıb “Kim deyir ki, Azərbay-
can Parlamanı təntənə ilə açıldı? Tən-
tənə filan yox idi” sözləri ilə “təsəl-
liyab” olurlar. 

Zatən bunlara giran [ağır] gələn bu-
rasıdır ki, Azərbaycan Parlamanı onlar-
sız yaşayıb, öz işinə davam edir. Bun-
ların iddiaları o dərəcəyə yetmişdi ki,
böylə güman edirdilər ki, özünə “Bakı
Rus Milli Komitəsi” ləqəbi qoyub da
rus əhalisinin rəyindən bixəbər olan
kadetlər və monarşistlər yığıncağı və
ya “sosialist” namını daşıyan bir taqım
simaları ümuma məlum “millətçilər”
məhafili [qrupu, dairǝsi] Azərbaycanın
Parlamanına nümayəndə göndərmə-
sələr, Parlaman özü-özünə bağlanacaq
idi. Və yaxud hökumət ilə Milli Şura
xüsusi surətdə gözü yaşlı onlara yalva-
racaqdılar ki, “Allah eşqinə gəliniz, bizi
sahili-nicata çıxarınız.”

İndi gördükdə ki, xeyr, nə Parlaman
dağıldı, nə də onların hüzuruna xüsusi
“deputatsiya” gəldi – bir qədər niga-
rançılıq, bir qədər əsəbiyyət büruzə
verirlər. Və ağızlarına gələn acı söz-
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lərlə qəzetə səhifələrini doldururlar.
Lakin “Dəyirman bildiyini eylər, çaxçaq
başını ağrıdar” zərbi-məsəlincə Milli
Parlamanımızın bütün əzayi-möhtərə-
məsi [möhtǝrǝm üzvlǝri] öz müqəddəs
vəzifələrini daha ciddi surətdə icra
etməkdə davam edib, səbati-qədəmlə
[mǝtin addımlarla] və mətanəti-qəlbiy-
yə ilǝ [ǝminliklǝ] milli amala doğru get-
məlidirlər. 

Parlamanda mövcud bütün siyasi
firqələrimizin nümayəndələri bu gün
– şükür  olsun Allaha – hal və övzamız-
dan [vəziyyətimizdən] dürüstcə baxə-
bərdirlər [xǝbǝrdardırlar]. Digər ənasi-
rin ictimai məsələləri deyil, bəlkə milli
məsələni virdi-zəban etdikləri [dillǝrin-
dǝn düşürmǝdiklǝri] ümuma məlumdur.
Hətta sosialistlərin belə əleyhimizdə
işlətdikləri siyasət, sinfi mübarizə
cümləsindən  uzaq olub da, milli mü-
barizəyə varması gün kimi aşkardır. Bu
isə Azərbaycanın hər bir siyasi firqəsini
və hər bir təbəqəsini hüquqi-milliy-
yəmizə qarşı gələn afətdən mühafizə
etməyə məcbur etməsi bədihidir [ay-
dındır]. 

Aramızda müşahidə edilən ittiha-
dın paydar [daimi] olmasını Cənabi-
Təaladan bu gün istirham ediriz.  

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

“İttihad” firqəsinin bəyannaməsi

Azərbaycanın müxtəlif guşələrin-
dən təşrif gətirmiş olan camaat nü-

mayəndələrini təbrik etməklə bərabər
“İttihad” firqəsi, hakimiyyəti-milliyyə
ideyasının (yəni millətin öz-özünə ha-
kim olmaq üsulunun) qismən isə də
vücudpəzir olduğundan [gerçəkləşmə-
sindən] dolayı bəyani-məmnuniyyət
edir [mǝmnun olduğunu bildirir], zira
zənciri-əsarət altında yaşayan müsəl-
man millətinin hüququnun müdafiəsi
üçün ixtiyar etdiyi mübarizədə firqə,
daima bu məqsədi təqib etmişdi.
Vələv ki, şəraiti-siyasiyyeyi-hazirədən
nəşət edən [irǝli gǝlǝn] müşkülat qarşı-
sında şu Parlamanın surəti-təşəkkülü,
firqə idealını tamamilə təcəssüm
edəmməz, mamafih [bununla belǝ],
üzərində Azərbaycan bayrağı təməv-
vüc edən [dalğalanan] və əsas etibarilə
hər bir müsəlman üçün müqəddəs
ədd [hesab] edilməsi lazım gələn bu
müəssisədə bizlər, firqə və sinif mən-
fəətinin müdafiəsi üçün deyil, milləti
təmsil etmək üçün toplanmışız, onun
üçün də  ənqərib [yaxın] bir zamanda
burada demokratik üsul ilə intixab
edilmiş [seçilmiş] əsl Məclisi-Müəssi-
san üzvlərinin ərzi-vücud etmələrini
mətləb və məqasidimizin [məqsədləri-
mizin] müqəddiməsi kimi tələqqi edə-
riz [qiymǝtlǝndiririk]. Bu arzumuz vücud
bulmadıqca və Azərbaycan millətinin
təkmil [bütün] hüququ kəndinə təslim
edilmədikcə, bu ideyanın vücudpəzir
olması [həyata keçməsi] yolunda möh-
tərəm Rusiya demokratiyasının [xalqı-
nın] əlilə qazanılmış və bizə ehsan edil-
miş qənimətləri və vətən düşmənlə-
rilə etdikləri müharibədə müsəlman-
ların özlərinin tökdükləri qanlar müqa-
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bilində əldə etmiş olduqları haqqı,
firqə bütün qüvvəti ilə müdafiə və
mühafizə edəcəyini bəyan edir. O
haqq isə Azərbaycanın istiqlalıdır. Yǝni
başımızın üstündə təməvvüc edən gu-
nagun rəngli [rǝngarǝng] milli sancağı-
mızdır. İştə bunları firqə, təhti-təsər-
rüfündə [istifadǝsindǝ] olan bütün və-
sait və qüvvətilə hər dürlü təərrüzdən
[hücumdan] məsun tutmağa [qoruma-
ğa] əzm etdiyini ələnən [açıq-aşkar] iq-
rar edir [bildirir].

Firqənin zənnincə, Azərbaycan mil-
lətinin bu haqqına demokrat ünvanı
və qəlbi daşıyan heç bir fərd etiraz
edəmməz, məgər ki, batində onun
ruhu səltənəti-mütləqə (Velikoderja-
viya) mərəzilə məlul olmasın və bir
milləti digər millətin təhəkkümü al-
tında yaşatmaq meyli-mənhusuna qa-
pılmış olmasın. Bu yollu ictihadında
[sǝyindǝ] firqə, demokratiyanın yalnız
rəğbəti deyil, hətta ciddi müavinətinə
[kömǝyinǝ] ümid edir, fəqət ümum de-
mokratiya deyil, yalnız bunların o qis-
minə etimad edir, hangi ki, millətlərin
kəndi-kəndilərinə hakim olmaları xü-
sus[un]da namuskaranə və səmimanə
hərəkət edir və müsəlman əksəriy-
yətinin haqqını inkar və ləğv edərək,
onun səadət və istiqlalını öz qövmü-
nün ən cüzi bir mənfəətinə qurban
etmək əməlini [niyyǝtini] bəsləmir.
Ayaqlar altında əzilən millətlərin xilası
naminə vaqe olmuş olan, milyonlarla
qurbanlara, milyardlarla paralara mal
olan və hürr Amerikanın böyük övladı
Vilsonun 14 maddəsini meydani-

tədavülə çıxaran bu Cahan müharibəsi
nəticəsində ümum mədəni millətlərə
nəsib olan haqqlardan müsəlman mil-
lətini məhrum qılmaq niyyətini bəs-
ləməyən sadiq və həqiqi demokratları,
firqə özünün ən yaxın və mötəbər
dost və arxadaşı tanımaq istəyir və
bunlarla əl-ələ verib müttəfiqən [birgə]
çalışmağı da hər kəsə tərcih edir.
Fəqət, əsəfa [tǝǝssüf ki], Azərbaycan is-
tiqlalının zikrinin belə bəzi adamları
ürkütdüyü kimi, müsəlmanlara qarşı
bəzi məhafildə [dairələrdə] də hissi-
xüsumət [düşmǝnçilik hissi] oyandırdığı
anlaşılır. Bu isə firqə təəccübünü möv-
cib olacaq [tǝǝccübünǝ sǝbǝb olan] bir
əmrdir [işdir]. 

Rusiya inqilabi-kəbirini mütəaqib
[Böyük Rusiya inqilabından sonrakı] tarix
nəzəri-tǝdqiqdǝn keçirilərsə, hər kəs-
cə Azərbaycanın elani-istiqlal etmək
keyfiyyəti layiqincə təqdir edilə bilər.
Rusiyada vaqe olan anarşi, mərkəzi
hökumətin büsbütün aradan qaldırıl-
ması, Rusiya ilə əlaqə və aməd-şüdün
[gəliş-gedişin] bilmərrə kəsilməsi, hərc-
mərcin Qafqaziyaya sirayət edib bu-
rada daha müdhiş bir tufan və fırtına
peyda etməsi, müsəlman aləmini əzim
[böyük] fəlakətlərə düçar etdiyi hər
kəscə məlum və inkar edilməz bir
həqiqətdir. O halda tədarüksüz və aciz
olan müsəlman millətini bilkülliyə
[tamamən] məhv etməyə əzm etmiş
olan düşmənlərin qarşısında bizim
yeganə çarəmiz elani-istiqlal etmək,
ilələbəd mədyun [borclu] olacağımız
həmcinslərimiz [millətdaşlarımız] və
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sevgili qardaşlarımızın müavinətinə
[kömǝyinǝ] müraciətlə təhlükədə olan
müqəddəratımızı öz əlimizə almaq və
istiqbalımızın təmininə müstəqillən
çalışmaq ola bilərdi. 

Elani-istiqlal ilə də millətimiz iktifa
[kifayǝt] edəmməz idi, çünki vətənimi-
zin ən mühüm qismləri düşmən əlində
idi. Vətəni istirdad [xilas] üçün yenidən
qurbanlar vermək və övlad qanını tök-
mək lazım gəlirdi. Bu halların cümlə-
sini nəzəri-etibara alan insaf əhli,
Azərbaycan istiqlalının elanının bizim
üçün zəruri bir əmr olması keyfiyyətini
bilatərəddüd qəbul etmək məcburiy-
yətində qalır və bu xüsusda bizə qarşı
ibrazi-xüsumət edǝn [düşmənçilik nü-
mayiş etdirǝn] taqımın qətiyyən ədalət
və məntiqlə münasibəti olmadığına
hökm edir. Qonşumuzda bizim kimi
daha müstəqil dövlətlər vücuda gəl-
mişlər və onların da əsbabi-hüdusu
[meydana çıxış səbəbləri] yuxarıda zikr
etdiyimiz maddələrdir. Gürcüstan, Er-
mənistan və Şimali Qafqaziya Cümhu-
riyyətləri bizim fikrimizi müəyyid
[ǝsaslandırır] və müsəddəqdir [təsdiq
edir]. Bu dövlətlər də öz varlıqlarını
isbat etməkdə davam edirlər və qan
bahası ilə qazandıqları istiqlal və
təyini-müqəddərat haqqlarını əldən
verməyəcəklərini elan edirlər. Kəndi
müqəddəratını təyin etmiş olan qon-
şularımız gürcü, erməni və Şimali Qaf-
qaziya millətlərinin bu yolda əfkar və
amalının tamamilə bizimkinə müşa-
beh [oxşar] olduğuna inandığı üçün
firqəmiz, bunları Azərbaycanın xeyir-

xahı və müqəddəs vətənimizin hürriy-
yətinin müdafiəsi naminə ixtiyar etdi-
yimiz mübarizədə zəhir [köməkçi] və
yoldaş ədd [hesab] edib, bunlarla sıxı
münasibət və rabitə əqdini [bağlanma-
sını] iltizam edir. Əlan [indi] müdafiə et-
diyimiz mühəssənatı [yaxşılıqları; ne-
mǝtlǝri] bizə bəxş etmiş olan Rusiyanın
müəzzəm demokratisinə firqəmiz da-
ha çox inanır və bilir ki, Rusiyanın hə-
qiqi demokratları müsəlman millətini
özlərinə kiçik və mədyun [borclu] qar-
daş nəzərində görür və onun haqqına
heç bir vaxt təcavüz etmək istəməzlər.
Şu beş sənəlik cəsim [böyük] müba-
rizəni zəlil millətlərin xilası naminə
vaqe olmuş müharibə adlandıran, im-
perializmin ən qəvi [güclü] istinadgahı
olub, cəbr, zülm və əsarətin mənbə və
məbdəsi [mǝnşǝyi] olan Prusski milita-
rizmin [Prussiya militarizminin] rişələrini
[kökünü] qıran Etilaf dövlətlərinə firqə
hakəza [elǝcǝ dǝ] inanır və öylə bir
qənaət hasil etmişdir ki, indilik ümum
millətlərin müqəddəratının hakimi
olan, hürriyət beşiyi ədd [hesab] edilən
ingilis, Firəngistan və Amerika məmlə-
kətində pərvəriş bulmuş [inkişaf etmiş]
olan millətlər mədəni, hürr və parlaq
həyata doğru hərəkət etdiyimiz bir
yolda bizə səddlər qurmazlar, Sülh
Konfransına kimi əmnü asayiş [ǝmin-
amanlıq] içərisində yaşamağımıza və
əqd ediləcək [baş tutacaq] Sülh Kon-
fransında hüququmuzu müdafiə üçün
iştirak etməyimizə mane olmazlar.  

Digər məsələlərə keçərkən firqə-
miz, əvvəlcə, Azərbaycandakı millətlər
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münasibatından [ǝlaqǝlǝrindǝn] bəhs
etməyi lazım bilir. Bu məsələnin böyük
bir əhəmiyyəti vardır. Milliyyət müna-
sibatı, daha doğrusu müsadimatı [toq-
quşması] bizim başımıza çox qailələr
[dǝrdlǝr, bǝlalar] gətirmişdir və indi də
bir çox müşkülat çıxarır. Firqənin qə-
rarı, qonşularla möhkəm bir sülh is-
tehsalına çalışmaq və bu yolda heç bir
fədakarlıqdan çəkinməyib öylə bir
şərait yaratmaqdır ki, istibdad və şovi-
nizm xadimlərinin təhrik və təşviqilə
mükərrərən [tǝkrarǝn] vücuda gələn
və hər iki tərəfi də biməna və mühüm
xəsarətə uğradan bu hadisələrin artıq
meydan almasına imkan qalmasın.
Firqə bu ictihadında yenə namuskar
və həqiqi demokratların müavinətinə
göz dikmişdir, çünki, səmimi üxüvvətin
[qardaşlığın] tərəfdarı yalnız bunlar ola
biləcəyinə firqənin qənaəti vardır. 

Zəhmətkeşlər məsələsi firqə üçün
dəxi mühüm bir maddə təşkil edir. Bu
xüsusda firqə tamamilə menşeviklərin
proqramını qəbul etmişdir və geniş bir
dairədə fəhlələrin səadətini təmin
etməyə səy edəcəkdir, yalnız iş və
sənaye aləmində anarşi və keyfəma-
yəşaya [özbaşınalığa] meydan vermə-
mək üçün sərmayə ilə zəhmət miya-
nında [arasında] vaqe olan mübarizə-
nin qanun üsuluna tabe olmasını tələb
edir. 

Xüsusi əmval [mallar] və  əmlak, fir-
qənin nəzərində, hər dürlü təərrüzdən
məsundur [toxunulmazdır]. Torpaq mə-
sələsində ümum rəncbərlərin hər bir
çalışqan fərdinə müsavi miqdarda və

dərəceyi-kifayədə [kifayət dərəcədə]
xəzineyi-miri [dövlət xəzinəsi] hesabına
məccanən [pulsuz] ərazi verilməsini
firqə tələb edir. Maliyyə işində firqə
gəlirlərdən doğru bir vergi alınmasının
və birinci lazım olan şeylərdən “kos-
venni naloq” [dolayı vergi] adlanan xərc
alınmamasının tərəfdarıdır. Qəhətlik,
qıtlıq və bahalığın önünü almaq üçün
firqə, ticarətin bilkülliyyə [tamamən]
sərbəst olmasını, yolların bilatəxir
[tǝxirǝ salınmadan] təmirini tələb edir.
Ərzaq məsələsinin qorxunc bir halda
olduğu üçün bu babda [xüsusda] ciddi
tədabirin [tədbirlərin] dərhal ittixaz
edilməsi [hǝyata keçirilmǝsi] və möhtə-
kirlər haqqında şiddətli qanunlar və
cəzaların icra edilməsi tələb edilir.
Məmləkət sari mərəzlərə [yoluxucu
xəstəliklərə] tutulmuş olduğundan, sa-
hibsiz camaatın səlaməti üçün mey-
danda heç bir təşəbbüsün görülmə-
diyi müşahidə edildiyindən, firqə bu
xüsusda səhiyyə müəssisələrinin ciddi
surətdə ibrazi-fəaliyyət etməsini [iş
görməsini] qəti surətdə tələb edir. 

Maarif haqqında firqə, ümumi,
məcburi, rüşdi [orta] və ibtidai mək-
təblərdə məccani [pulsuz] tədrisin və
məktəblərin cümləsinin milli olması-
nın tərəfdarıdır. 

Bələdiyyə idarələri və zemstvo təş-
kilatı, demokratik üsuluna tabe olma-
lıdır.

Dövlət təşkilatına gəlincə, firqə
cümhuriyyət tərəfdarı və bir müəssi-
seyi-təşriiyyə [qanunverici qurum] və
buna qarşı məsul qüvveyi-icraiyyə [ic-
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raedici güc] olmasını tələb edir. Hö-
kumət, mümkün olduğunca ucuz və
sadə olub, kanselari üsulu xəfif və
məhdud olmalıdır. İntixabi-ümumi
[ümumi seçki] doğru [birbaşa], gizli və
müsavi [bǝrabǝr] və hər bir təşkilatda
cari olmalıdır. 

Ümum əhali qanuna qarşı müsavi-
dir, milliyyət və sinif fərqi yoxdur. 

Əqəliyyəti [azlığı] təşkil edən qövm-
lərin haqqına təcavüz edilməmək
üçün hər dürlü intixabda qövmlərin
miqdarı nəzərə alınıb, hər birinin miq-
darına nisbətən yer veriləcəkdir. 

Erməni və müsəlman arasında in-
diyə kimi davam edən xüsumətin [düş-
mǝnçiliyin] müsəbbibləri [sǝbǝbkarları]
əşxas [şǝxslǝrǝ] [və] dəstələrə, bu iki
milləti bunca xəsarət, tələfat və qai-
lələrə düçar edən amillərə izhari-
nifrət edir, bu babda mükəmməl su-
rətdə təftiş və istintaq qurulmasını,
məsum müsəlmanlar və ermənilərin
başına bu rəzalətləri gətirən canilərin
şiddətli surətdə cazalanmalarını, zə-
rərdidələrə geniş dairədə yardım ol-
masını, dağılmış şəhərlər və köylərin
təcdid [bǝrpa] və təmirini tələb et-
məklə bərabər firqə, gözəl Qafqaziya-
nın övladına böylə vəhşilik və qan
içicilik xasiyyətini əbədiyyən tərk et-
məyi təklif edir və insan şəklində olan
vücudların cümləsini qardaş və insan
tələqqi [qǝbul] etməyə dəvət eylər. İn-
şallah ki, mədəniyyət və hürriyyətin
qabili-inkar olmayan [inkaredilmǝz] ni-
şanəsi olan şu mübarək müəssisə və
Məclis, bu yolda kəfil və zamin olub,

bizim sevgili vətənimiz və millətimizi
hidayət və səlamətə doğru sövq et-
məyə istedad və iqtidara malik oldu-
ğunu sürətlə ibraz edər [göstǝrǝr]. 

Hökumətimizin hərəkat və fəaliy-
yətinin şayani-tənqid [tǝnqidǝlayiq] bir
çox nöqtələrinin mövcud olduğunu in-
dilik ixtar etməklə [yada salmaqla] iktifa
edərək [kifayǝtlǝnǝrǝk], bu babda mü-
nasib bir zaman iradi-kəlam edəcəyini
[söz açacağını] firqə vəd edib, bəyan-
naməsinə keçir.

TƏƏSSÜRAT

Parlamanımızın ikinci iniqadında
[iclasında] fraksiyaların bəyannamə-
lərini eşitdik. 

Əvvəl sözünü deyən “Müsavat”
oldu.

“...Mülkədarlarla xüsusi maliklərə
məxsus olan bütün torpaqlar, pulsuz
və əvəzsiz olaraq zəhmətkeş və rənc-
bər xalqa veriləcəkdir” – dedikdə,
Məclis əhlindən bir parası qurcalandı-
lar, lakin sol tərəfin gurultulu alqışı
“işin üstünü örtüb” əhvalı dəyişməklə
bərabər, mürgüləyən əzaları [üzvlǝri]
da yuxudan oyatdı. 

“Müsavat”dan sonra “Sosialistlər
bloku”nun adamları çıxdı:

Aslan bəy Səfikürdiski – bəy də
olsa – kəndçi tərəfdarıdır. Kənd əhlinin
ağır halı Aslan bəyə o qədər ağır təsir
edibdir ki, o təsiri Parlaman əhlinə
yetirmək üçün – bəlkə sözünə inan-
maz deyə – kərratla [dǝfǝlǝrlǝ] Allahu-
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təalaya and içirdi:
“Vallah mən doğru deyirəm.”
“Camaat əldən getdi, Allaha and

olsun!”
Mən onu gözləyirdim ki, camaat-

dan birisi durub deyəcək: 
“Mən ölüm doğru deyirsən?”
Bu da cavab verəcəkdir ki:
“Sən öl, Həzrət-Abbas haqqı!”
Görünür, bizim sosialistlər özgə

millət sosialistləri kimi deyildirlər: Al-
laha, peyğəmbərə inanırlar. 

Amma mənim qəlbimi şad edən
burasıdır ki, bizim sosialistlər Azərbay-
canın istiqlaliyyətinə də inanırlar!

Burası, sosialistlərimiz tərəfindən
göstərilən siyasi bir hünərdir ki, bu
hünər, düşmənlərimizi məqhur [qǝhr
olmuş] və məyus, dostlarımızı isə məs-
rur [şad] və məmnun edib, ümidsizlərə
ümid, ümidlilərə də qüvvət və səbat
verməklə yavaş-yavaş da olsa, mənzili-
məqsədə tərəf qədəməndaz oluruq
[addım atırıq]. 

Biz bir şeydən qorxurduq:
İstiqlal yolunda iki qədəm atmış-

dıq: Birisi istiqlal elanı və müstəqil
hökumət təşkili; ikincisi isə Parlaman
açılması. 

Biz qorxurduq ki, üçüncü qədəmi
atmağa bizə imkan verməyib yoldan
qaytararlar...

Amma şükr olsun Aslan bəy and iç-
diyi Allaha ki, sosialistlərimiz imdada
yetişib üçüncü qədəmimizi daha da
gen qoymaq üçün qolumuzdan yapış-
dılar. 

Qədəmlərimiz bir-birindən müba-

rəkdir. 
Bunlara ad qoyaq.
Birinci qədəm – müstəqil hökumət.
İkinci qədəm – Şurayi-Milli yaxud

Parlaman.
Üçüncü qədəm isə – əlbirlik!
Bütün Parlaman fraksiyalarımızın

istiqlal üstündə əlbir olub, söz-sözə
verdiklərini xoşbəxt qulaqlarımızla
eşitdik. İnşallah, bu yoldakı işlərini
görməklə gözlərimizin də aydın oldu-
ğunu hiss edərik. 

İndi doğurdan da, demək olar ki:
– Millət irəli gedir!
Artıq, bu sözə gülməyəcəyik, çün-

kü irəli doğru üç böyük addım atmışıq
və geri dönmək fikrimiz də yoxdur.
Aslan bəy demişkən:

– O, getdi!
Aslan bəy bu iki sözü, bütün Məclis

tərəfindən gurultulu alqış almaq üçün
demədi. Həqiqət, elə belədir ki, var:

– O – yəni o mənhus [uğursuz, bǝd]
geri – getdi! 

Arvadlar sözü olmasın:
– Elə getsin ki, dalınca da bir qara

daş!
Həmin o “mənhus geri”nin mən-

hus əsərlərindən idi ki, Aslan bəydən
sonra kürsiyi-xitabətə çıxan Şeyxülis-
lamov “Hümmət” firqəsinin adından
danışmaq istərkən, başındakı fikrini
söyləmək üçün ağzında söz tapma-
yırdı!

Aşkar idi ki, natiqin başındakı fikir-
lər rus dilində hazırdır. İndi bunu türk-
cəyə tərcümə etmək lazım. Ona görə,
gərək Məclis əhli səbr edib gözləsin.
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Lakin tərcümə üçün də türkcə yaxşı
bilmək lazımdır, halbuki, natiq türkcə
bisavaddır. Bəs nə olsun?

Hər nə oldu, desin!
Odur ki, “paydar” [daimi] deyəcək

yerdə “paymal” [tapdalanmış] deyirdi. 
“Cümhuriyyəti-ənam” [xalq Cümhu-

riyyǝti] əvəzinə “Cümhuriyyəti-ən’am”
[bǝxşiş Cümhuriyyǝti] çıxırdı. 

Bir çox sözlər var idi ki, heç deyə
bilmirdi, gərək Məclis əhli özü başa
düşəydi; qərəz, binəva çox əziyyət
çəkirdi. Yaxşı ki, kömək edənlər az de-
yildi: Bir tərəfdən Sədri-Məclis, bir
tərəfdən də yaxındakı yoldaşları “sufl-
yorluq” zəhmətini müzayiqə etməyir-
dilər [ǝsirgǝmirdilǝr]. 

Bir də, natiqin canını qurtaran bir
əhvalat idi: Yalan-yanlış da olsa dediyi
sözlərin mənası o qədər şayani-əhə-
miyyət idi ki, həman hər mətləbdən
sonra uzun alqışlar guruldayırdı; natiq
bu fasilədən istifadə edib, o biri fikrini
tərcüməyə çalışırdı. 

Həqiqət, Şeyxülislamov cənabları-
nın bir para mətləblərini qızıl xəttlə
yazıb saxlasan, səzadır [layiqdir]. 

Deyirdi ki:
– Azərbaycan istiqlalı yolunda mü-

barizə etmək lazım gələrsə, birinci
mübariz cərgəsində biz sosialistləri
görərsiniz!

İndi “Znamya truda” qəzetəsi, mü-
səlman sosialistlərinin bu cürə sözlə-
rini eşidib də söymǝsin, bəs nə eylə-
sin? Ümidləri puç oldu getdi...

“Znamya truda” başına yığılmış
olan yalançı “sosialistlər”, bu ümiddə

idilər ki, Azərbaycan istiqlalının təzə
qoyulmuş binasını uçurub dağıtmaq-
da müsəlman sosialistləri onlarla əlbir
olacaqdırlar və Azərbaycan evi Azər-
baycan övladının öz əli ilə yıxılacaqdır. 

Görünür, onlar belə güman edir-
mişlər ki, bizim sosialistlər, sosializm
kimi ali bir elmi, əql və bilik sayəsində
dərk etməyib, yalnız bir “moda” ol-
maq üzrə özlərinə sosialist adını qo-
yubdurlarmış, binaileyh [ona görǝ],
“bizdən ayrılmağa utanarlar” ya ki, on-
ları uşaq kimi tovlamaq olarmış ki,
böylə iş yaxşı deyil, rus demokratiya-
sından ayrılıb, istiqlal qurmaq, sosia-
lizm işinə xəyanətdir, və sairə, və sairə,
və sairə...

Lakin bizim sosialistlərimizin ağıl və
dərrakəsi “Znamya truda” başına yığıl-
mışların şeytənət [biclik] və xəbasətinə
[xəbisliyinə] qələbə çalıb, sosialistləri-
mizin “moda” üçün deyil, bəlkə ciddi
surətdə miskinlər tərəfdarı olduqlarını
hər kəsə bildirdilər. Miskinlərin də kim
olduğu məlumdur:

Bizim kəndçilərimizdən, bizim əmə-
lə [fǝhlǝ] və rəncbərlərimizdən başqa
miskin kim ola bilər? 

Deməli “Znamya truda”çıların bu
ümidi də çürük qoz kimi puça çıxdı,
sosialistlərimizi uşaq kimi tovlaya bil-
mədilər!

Odur ki, indi də qorxuzmaq istəyir-
lər: Xox gəldi edirlər! Belə ki, “Znamya
truda”nın son nömrələrinin birində
bizim sosialistlərə itab [mǝzǝmmǝt
edici] və xitabən acıqlı bir məqalə ya-
zılıbdır:
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– Siz nə ixtiyarla özünüzə “Azərbay-
can sosialistləri” adını qoydunuz? (?!)

Deməli, bunların sözündən belə
çıxır ki, rus sosialisti, alman sosialisti,
firəng sosialisti olar, amma Azərbay-
can sosialisti olmaz, necə ki, Azərbay-
can istiqlalı da ola bilməz!

Andranikləri müdafiə edən bu cürə
“sosialist”lərdən hələ çox sözlər eşi-
dəcəyik...

Belə güman edilməsin ki, bu sə-
tirləri yazan özü sosialistdir, ona görə
də sosialistlərimizin hünərləri haq-
qında bir bu qədər danışır. Xeyr, mən
sosialist-filan deyiləm, ola bilər ki, hələ
əqlim o dərəcəyə çatmayıbdır, ancaq
məni bu qədər fərəhləndirən, Azər-
baycan istiqlalı məsələsində sosialist-
lərimizin bu dərəcə sağlam, düzgün və
həqiqi bir vəziyyətdə bulunmalarıdır.
Məni fərəhləndirən, sosialistlərimizin
Parlaman kürsüsündə ağızlarından çı-
xan gözəl və pürməzmun [mǝnalı, mǝz-
munlu] sözlərdir. 

Məsələn, Şeyxülislamovun bu söz-
lərini eşidib də hansı Azərbaycan öv-
ladı fǝrǝhlǝnmǝz ki?! Deyirdi:

– İstiqlalımıza inanmayan, gələcə-
yimizə ümidvar olmayan adamlar, Hö-
kumətimiz içində olmamalıdır!

…..................................
Qərəz! Mətləbi uzatmayaq.
Növbə – dördüncü addımındır. 
Bu addımın da adı:
“Ləyaqətdir!”
Yəni müstəqil yaşamağa layiq oldu-

ğumuzu bildirsək, axırıncı olan, beşinci
addımımızı da atıb, mənzili-məqsədə

yetişərik. 
Beşinci addım isə:
“İstehqaqdır” [bir şeyǝ haqqı çat-

maq; haqqı çatdığını göstǝrmǝkdir]. 
İstiqlala müstəhəqq olduğumuzu

[haqqımız çatdığını] dünyaya aşkar edək.
Bu axırıncı addım da atılarsa, özü-

müzü məqsədimizin mənzilində görə-
rik. 

O məqsəd isə:
“Yaşasın müstəqil Azərbaycan!”

kəlami-insaniyyətpərvəranəsinin [hu-
manist şüarının], Sülh Konfransında vil-
sonların ağzı ilə bütün cahana elan və
elam edilməsindən [bildirilmǝsindǝn]
ibarətdir. 

Üzeyir

QƏZETƏLƏRDƏN

* Petroqraddan verilən xəbərlərə
görə, bütün zavodlarda tətil davam
edir. Fəhlələr tələb edirlər ki: 1) Və-
təndaş müharibəsi tezliklə dayandırıl-
sın; 2) Bütün hökumət ixtiyarı, siyasi
firqələrlə bütün Rusiyada olan höku-
mət nümayəndələrindən ibarət mü-
vəqqət hökumətə tapşırılsın; 3) Çin və
latış dəstələri tezliklə tərxis edilsin.

* Kiyevdən xəbər verirlər ki: Kiyev-
də olan rus təşkilatları, Ukraynada
Dövlət Duması üzvü [Vasili Vitalyeviç]
Şulginin sədarətindəki Rus Milli Mər-
kəzi ilə birləşmişlərdir. Mərkəzi Büro
və Müttəfiqləri istiqbal [qarşılamaq]
üçün hazırlaşmaqdadır. Bundan əlavə,
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Ukraynada Birinci Rus Milli İctiması [yı-
ğıncağı] dəvəti üçün təşkilat yapılmaq-
dadır. 

* Kiyevdən verilən xəbərlərə görə,
Kiyevdə hərəkət edən sağ siyasi təşki-
latlar birləşib “Dövlət İttihadı Şurası”
vücuda gətirmişlərdir. Hal-hazırda bu
Şura, qanunverici palata üzvlərindən,
zemstvo və şəhər nümayəndələrin-
dən, bank, ticarət və sənaət nüma-
yəndələrindən və xüsusi torpağa ma-
lik olanlardan ibarət bir büro təşkil
etməkdədir. Kadetlər bu Şuraya daxil
deyilsələr də, Şuranın məramnaməsi
kadetlərə yaxındır. [P. N.] Milyukov ilə
[F. İ.] Rodiçev Şuraya daxil olmuşlardır.
Ümumrusiya Vüzəra Kabinəsi [Ümum-
rusiya Nazirlǝr Soveti] məsələsi Şurada
müzakirə edilmişdir. [A. V.] Krivoşeinin
Baş vəzir və Şulginin də başqa və-
zirlərdən biri olması arzu edilir. 

* Yekaterinodardan xəbər verirlər
ki, mövsuq [etibarlı] mənbədən verilən
məlumata görə, Dövlət Duması sədri
Rodzyanko Rusiya inqilabı başlandıq-
da buraxılmış olan Dövlət Dumasını bu
yaxınlarda dəvət etmək niyyətindədir. 

* Təşrini-saninin [noyabrın] 11-ində
Kuban nahiyə idarəsi qızğın münaqişə
və mübahisədən sonra ümumi höku-
mət təşkil edilməsi məsələsi haqqında
böylə bir qətnamə qəbul etmişdir:

1 - Sabiq Rusiya hökuməti dairə-
sində müstəqil təşkilatlar vücuda gəti-
rilməsi və hökumət ixtiyarını öz öh-
dələrinə aldıqları lazım görülməklə
bərabər, eyni zamanda özlərini müha-
fizə etməkdən ibarət olmuşdur. 

2 - Bu hökumət təşkilatlarının əsas
məqsədləri Mərkəzi və Şimali Rusi-
yada çoxdan bəri dövranını sürmüş
olan bolşevizmlə mübarizə aparmaq-
dan ibarətdir.

3 - Bolşevizmlə müvəffəqiyyətli
surətdə mübarizə etməkdən ötrü ən
yaxın zamanda vahid cəbhə ilə ko-
manda təşkil edilməsi lazımdır.

4 - Cənubi Rusiya hökumət təşki-
latlarından, gələcək Sülh Konfransına
müttəhid [vahid] nümayəndə göndə-
rilməsi lazımdır.

5 - Üçüncü və dördüncü maddə-
lərdəki məqsədlərə nail olmaqdan öt-
rü federasyon əsasında Cənubi Rus
İttifaqı təşkil edilməsi lazımdır.

6 - Rusiyanın yenidən vücuda gəti-
rilməsi Ümumrusiya Federasyon Cüm-
huriyyəti ilə mümkündür.

7 - Kuban nahiyəsi Rusiya Federa-
siyası heyətinə daxil olmalıdır. Ümumi
Müttəfiq Hökumət təşkili gözləmə-
dən, Ümumi Beynəlmiləl Nümayən-
dəliyi təşkil üçün tezliklə tədbirlər it-
tixaz edilməlidir [tǝdbirlǝr görülmǝlidir].

8 - Kuban Nahiyə Radası, bolşe-
vizm ilə mübarizə etmək məqsədində
olub, xalq hüququ əsaslarının həyata
tətbiq edilməsinə çalışmaqdadır. 

Rusiya hökumətinin gələcək şəkli-
idarəsi tǝşkilindǝ Kuban nahiyə əhalisi
təzə dəvət ediləcək Ümumrusiya
Məclisi-Məbusanında əhalinin arzusu
ilə əlaqədar olacaqdır. 

Bu qətnamə nahiyə hökuməti rəisi
sifəti ilə çıxmış olan L. Bıçın məruzəsi
üzərinə qəbul edilmişdir. Könüllü ordu
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komandanlığı nümayəndələri bu qət-
naməyə şiddətli surətdə etiraz etmiş-
lərdir. 

Rada əksəriyyəti bu qətnaməyə tə-
rəfdar olduqda, general Lukomski de-
mişdir ki, mən Könüllü ordu Baş Ko-
mandanının sifarişinə görə danışıram.
Hökumət təşkilatı haqqında qəbul
edilən qətnamə ən ağır nəticələr verə-
cəkdir. Rusiyanı qəti surətdə fəla-
kətdən xilas etməkdən ötrü möhkəm
və vahid bir hökumət təşkili lazım ol-
duğu bir zamanda Kuban Nahiyə Ra-
dası müştərək hökumət vücuda gəti-
rilməsini qəbul edir. Bu tövr hökumət
güclü ola bilməz. Könüllü ordu koman-
danlığı Vətən qarşısında Radanın qə-
bul etdiyi məsuliyyətdə iştirak edə
bilməz. Bu şərait üzrə Könüllü ordu
nümayəndəliyi, Radanın gələcək işlə-
rində iştirak etməyi mǝnfǝǝtsiz ədd
[hesab] edir. Buna görə Könüllü ordu
Baş komandanı öz nümayəndələrini
Radadan geri çağırır. Könüllü ordu
nümayəndələrinin bu bəyanatı Rada
üzvləri və sədri tərəfindən şiddətli
protesto edilmişdir. Çox çətinliklə
məclisi sakit eyləmək mümkün olmuş-
dur. Ondan sonra Könüllü ordu nüma-
yəndələri iclasdan çıxıb getmişlərdir.

Polkovnik [Lazar] Biçeraxovun dəs-
təsi

Polkovnik Biçeraxov öz qoşunu ko-
mandanlığını Nikitinə verir. Bu şəxs
Petroqradda əks-kəşfiyyat müdiri idi.
Nikitin hal-hazırda qoşun hissələrini
Petrovska bolşeviklərlə müharibə et-

mək üçün göndərirlər.

Müttəfiqlər və Nikolay Nikolayeviç 
Müttəfiqlər istəyirlər ki, bütün bol-

şeviklər əleyhinə fəaliyyətdə buluna-
caq Rus Ordusu Baş Komandanlığını,
sabiq Böyük knyaz Nikolay Nikolaye-
viçə təklif etsinlər.

Bolşeviklərin hərəkatı 
Kursk - 6 kanuni-əvvəl [dekabr].

Xarkovda müntəşir [nəşr olunan] “N.
Q.”  qəzetəsi xəbər verir ki, bolşeviklər
Kosaya Qoranı  işğal etmişlər. Bura Ki-
yevin yaxınlığındadır. Bir çox əsir və
qənaim [qənimət] alınmışdır. Radivilov,
Sdolbunov, Mirqorod, Banyarka, Ba-
tin və Baxtumu da almışlar. Və Laba-
çinidə (?)  də hürriyyəti-mətbuat üçün
əmr verilmişdir.  Böyləliklə, milli və
sinfi ixtilaf sala biləcək müraciətna-
mələrin nəşri mən’ [qadağan] edilir.
Xarkov vağzalında getman qoşunları
ilə bolşeviklər miyanında [arasında]
atışma gedir.

Seredina-Buda - 5 kanuni-əvvəl
[dekabr]. Bolşeviklər Konotopdan Te-
reşşenkiyǝdǝk dəmir yolunu tutmuş-
lar. Konotop ilə Xarkov əlaqəsi kəsil-
mişdir. Sumıda güclü ağ qvardiya dəs-
təsi durur. Bolşeviklər Vorojba tərə-
finə yürüyürlər. Bunlar Pçelovki və
Yelisavetqradı tutmuşlar. Qrebyonka
qaydamaqlar  əlindədir. 

* Yassıdan xəbər verirlər ki, Bessa-
rabiya məsələsi konfransda qaldırıl-
mamışdır. Bu məsələ Sülh Konfran-
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sında əhalinin əksəriyyəti arzusu ilə
həll ediləcəkdir. 

* “Y. S.”  qəzetəsi yazır ki, Kiyev
əsgəri dairələrindən alınan xəbərlərə
görə, Kiyev ali məktəbləri qapalı oldu-
ğundan hamı tələbələr əsgərliyə də-
vət edilə bilər. 

* Odessa Darülfünunu yanacaq ol-
madığından qapanmışdır.

Müttəfiqlər və Yassı müşavirəsi
Müttəfiqlərin Yassı müşavirəsinə

olan əlaqələrini “O. N.” qəzetəsi böylə
təsvir edir:

İngiltərə mürəxxəsi Barklay, höku-
mət təşkili məsələsində konqrenin
kadetlərlə demokratları barışdırma-
masından naşi [ötrü], diktatura və di-
rektoriya məsələlərini hərtərəfli öy-
rənmək üçün iki ay vaxt lazım olaca-
ğını təəssüflə bəyan etmişdir. Danışığa
görə, konqre hökumət təşkili barəsin-
dəki məsələni general Denikini Baş ko-
mandan təyin etməklə bitirmək istə-
yir. Bu barədə hər iki tərəf razılıq ver-
mişdir. 

Poklevskinin iştirakı ilə olan müşa-
virədə tərəfeyn [hǝr iki tǝrǝf] Müttə-
fiqləri rus cəmiyyətlərinin bir fikirdə
olmasına inandırmaqla, rus xalqının
bütün qayə və amalını gizlətmək is-
təyirmişlər. Müşavirə nümayəndələ-
rinin müşavirəyə olan əlaqələri də öy-
lədir. Bunlar Nikolay Nikolayeviçin
qəvixislət [möhkǝm xarakterli] bir şəxs
olduğuna inansaydılar, onu diktator-

luğa qəbul edəcəklərmiş. 
Rəisi-vükəla [Baş nazir] öz tərəfin-

dən təşkil ediləcək hökumət başında
duracaqmış. Hökumət öz fəaliyyəti
barəsində öz istədiyi vaxtda dəvət
edəcəyi Məclisi-Müəssisan hüzurunda
məsul olacaq və bəyanat verəcəkmiş.
Şuranın “Etidaliyyun” [Mötǝdillǝr] əza-
sından [üzvlǝrindǝn] Saviç deyir: 

– Burada Lloyd Corc iştirak etmiş
olsaydı, müşavirə bir nəticə verərdi.
Fəqət burada biz Müttəfiqlərin tele-
qramından başqa bir şey ala bilmə-
yiriz; bu da müntəzəmən getmir, bu
vaxtadək göndərdiyimiz teleqrama
cavab ala bilməmişik. 

“İttifaq Şurası” üzvü, müşavirədən
aldığı təəssüratında deyir: 

– Nə qədər ki, biz Yassıdayız sollar
ilə bərabər işləmək mümkün olacaq-
dır. Buradan çıxan kimi rus həyatı,
şəraiti, tətillər, üsyanlar və qeyrə bizi
bir-birimizdən ayıracaq, əlaqəmiz belə
kəsiləcəkdir. 

Bolşeviklərdən Ukraynanı mühafi-
zə etmək qəsdi ilə Rumıniya qoşunla-
rının çağırılması nümayəndələr miya-
nına [arasına] ruh düşkünlüyü salmış-
dır. Nümayəndələrdən biri bundan do-
layı deyir ki: 

“Yassı konfransının əhəmiyyəti ne-
rǝdədir? Bizim nüfuzumuz nerǝdə qal-
dı? Biz Rusiyanın arzusunu söyləməyə
müvəkkil edilmişikmi?”

Buna bir başqası böylə cavab verir: 
“Mənə sizin vəkalətiniz lazım deyil-

dir, mənim Kiyevdə beş yerdə evim
vardır. Mən bu saatda şeytana, iblisə
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də razıyam. Ancaq mənim əmlakımı
mühafizə etsin.”

Şardinyenin Tiflisə əziməti [gedişi]
Fransa Komandanlığı nümayəndəsi

Şardinye kanuni-əvvəlin [dekabrın] 14-
ündə Tiflisə əzimət edir. 

BƏLƏDİYYƏ MƏCLİSİNDƏ

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 10-uncu
gecəsi Bələdiyyə Məclisinin iclası ol-
muşdur. Qasımov sədarət [sədrlik]
edirdi. 

Qasımov Məclisi açaraq qlasnı İret-
skinin vəfatı barəsində nitq söyləyir.
Nitqinin axırında mütəvəffanın [mǝr-
humun] istirahəti-ruhu üçün ayağa
qalxmağı təklif edir. Duma qlasnıları
ayağa qalxırlar.

Doktor Qara bəy Qarabəylinin tək-
lifinə görə, Bələdiyyə Məclisi bu mad-
dələri qəbul və təsdiq edir:

1) Bələdiyyə rəisi Bələdiyyə Məclisi
namindən İretskinin ailəsinə izhari-
təziyət etsin [başsağlığı versin].

2) İretskinin dəfni məxaricatını
[xǝrclǝrini] şəhər öhdəsinə götürsün.

3) Bələdiyyə İdarəsi və Təşkilat Ko-
misyonu gələn iclas üçün mütəvəffa-
nın yadigarı üçün bir layihə tərtib ve-
rib Məclisə pişnihad [tǝqdim] etsin. 

Bələdiyyə İdarəsi üzvü Pleskaçev-
ski ağustos ayının avansının fəhlə üzə-
rindən götürülməsi barəsində məruzə

oxuyur. 
Təklif ümumiyyətlə qəbul edilir. 

Bələdiyyə Məclisinin müqavileyi-
müştərəkəni [kollektiv müqavilǝni] ləğv
etdiyindən, xidmətdən çıxacaq qulluq-
çulara maaş vermək barəsində mü-
vəqqəti nizam qəbul etmək üçün
qlas-nı Pleskaçevski məruzə oxuyur. 

Bələdiyyə İdarəsi, Maliyyə Komis-
yonu ilə bərabər işbu layihəyə baxıb,
böylə bir qərara gəlmişdir: 

1) 1916 sənəsinin 1 kanuni-sanisi-
nədək [yanvarınadǝk] şəhər xidmətinə
daxil olanlara, xidmət etdiyi müddət-
də aldığı paranın 12 faizi verilsin. 

2) 1916-cı sənənin 1 kanuni-sani-
sindən sonra daxil olanlara, xidmət et-
diyi müddətdə aldığı pulun 6 faizi ve-
rilsin. Başqa-başqa vaxtlarda alacaq
maaş, xidmətinin axırıncı ayı aldığı
məvacibin yarısından əskik olmamalı-
dır.  

3) Öz ixtiyarı ilə xidmətdən çıxanlar
və bir aydan əskik qulluq edənlər
maaş almayacaqlar.

4) On ildən ziyadə qulluq edənlər
və başqa-başqa xəstəliklərdən naşi
[ötrü] çalışmaq istedadının [qabiliyyə-
tinin] bir hissəsini itirənlər barəsində
Bələdiyyə İdarəsi xüsusi məruzə pişni-
had [tǝqdim] etməlidir. 

Bununla bərabər, Bələdiyyə İdarəsi
Bələdiyyə Məclisindən rica edir ki,
işbu müvəqqəti maaşı verməyi üzrlü
səbəblərdən naşi qulluqlarına qayıt-
mayıb ixrac edilənlər və 1918 sənəsi-
nin mart-sentyabr hadisatından [hadi-
sǝlǝrindǝn] naşi xidmətlərinə qayıtma-
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yanlara da şamil edilsin. Habelə, şəhər
konka yolu, su yolu və başqa fövqdə
məzkur hadisatdan naşi [yuxarıda qeyd
edilən hadisələrə görə] Bələdiyyə İdarə-
sindən hesablarını təmizləyəməyən-
lərə də şamil edilsin. 

Təklif səsə qoyulduqdan sonra,
ümumiyyətlə qəbul edilir. 

Bələdiyyə İdarəsi üzvü Pleskaçev-
ski traktorlardan vergi almaq barəsin-
də məruzə oxuyur. 

İşbu məruzəyə görə, Bakıda 210
traktor vardır. Bunlardan 1918-ci sə-
nədən ötrü 271900 rublə, 1919-cu
sənə üçün 464200, belǝ ki, 1918-ci
sənə vergisi təcili surətdə alınacaqdır,
1919-cu sənə vergisi isə yarı-yarı alı-
nacaqdır. 

Məruzə qəbul olunur.

Bələdiyyə İdarəsi üzvü Şərifov, ma-
kinalı camaşırxananın böyüdülmǝsi
haqqında məruzə oxuyur. Bundan
ötrü 20575 rublə, qulluqçuları artır-
maq üçün isə 7000 rublə lazım gəlir. 

Məruzə qəbul olunur. 

Bələdiyyə İdarəsinin məruzəsinə
görə, Bələdiyyə Məclisi, Maliyyə Şö-
bəsi üçün bir nəfər katib təyin etmək
məsələsini qəbul edir. Katibə 1150
rublə məvacib təyin edilir. 

Bələdiyyə İdarəsi, şəhər qarajı haq-
qında məruzə pişnihad [tǝqdim] edir.
Şəhərin 15 avtomobili vardır. Bunlar-
dan 12-si yük avtomobili, 3-ü minik
avtomobilidir. Bunların təmiri və İtfa-

iyyə [Yanğınsöndürmə] Komandanlığı-
nın tövlələrini təmir etmək və illik
xərci üçün bir ildə 500 min rublə xərc
lazımdır.

Böyləliklə, bir avtomobilin işi ildə
25 min rubləyə düşür. Hərgah, bu iş
xüsusi adamlara verilərsə, ildə 82500
rublə lazım gələcəkdir. 

Məruzə əksəriyyəti-ara [səs çox-
luğu] ilə qəbul olunur. 

Şəhər kontrolu, qəssabların fatura-
larını təsdiq etməkdən imtina etmiş-
dir. Bu faturalar [fakturalar] baytarlar
tərəfindən satılmağa yaramaz ət üçün
hesab edilmişdir. Böylə ət üçün Tibbiy-
yə və Sihhiyyə şöbəsi, qiymətinin 60
faizini vermişdir. İşbu məruzə 1901-ci
sənənin işləri arasında itmiş imiş. Bu
barədə, fəqət bir şey məlumdur ki,
məruzəni Bələdiyyə Məclisi qəbul et-
mişdir. Bundan dolayı, Bələdiyyə
İdarəsi qəssablara 60 faiz verilməyinin
təsdiqini rica edir. Bundan ötrü ayda
3-4 min rublə pul lazımdır. 

Mübadileyi-əfkardan [fikir mübadi-
lǝsindǝn] sonra məruzə qəbul edilir.
Fəqət Delitsının əlavəsi ilə ki, Maliyyə
Şöbəsi bu məxarici ödəmək üçün tə-
dabir ittixaz etsin [tǝdbirlǝr görsün]. 

Ərzaq məsələsi barəsində Smirnov
məruzə oxuyur. Məruzə uzun-uzadı
mübahisəyə bais olur. Xülasə, əksə-
riyyəti-səda ilə (13 səs lehinə, 10 səs
əleyhinə) qəbul olunur ki, ərzaq işləri
və təqsim təşkilatı [bölgünün tǝşkili]
Hökumətə mühəvvəl edilsin [tapşırıl-
sın]. 
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Sonra Mərkəzi Ərzaq Təşkilatına
Bələdiyyə məhəllindən nümayəndə
intixabı [seçilmǝsi] müzakirə edilir. Qu-
liyev və Smirnovun namizədliyi göstə-
rilir. Bu məsələ həll edilməmiş qalır.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Edam cəzası 
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 11-indən

etibarən Parapet ortasında dar ağacı
qurulmağa başlamışdı. Şəhərdə çox
şayiələr vardı. Kimlərin edam ediləcəyi
hamını maraqlandırırdı. Nəhayət,
Azərbaycan Parlamanı sədri, Kəsbkar-
lar [Hǝmkarlar] İttifaqı və siyasi firqələr
nümayəndələrinin general Kokerell
hüzurunda təşəbbüslə Parapetdə
edam ləğv edilib, dar ağacı götürül-
müşdür. Aldığımız məlumata görə,
edama məhkum olanlar müsəlman
deyildirlər. 

* Azərbaycan Hökuməti qətnaməsi
mövcibincə [qǝtnamǝsi ǝsasında],
“Znamya truda” qəzetəsi müdiri, Mə-
lik-Babaxanovun keşiş Vasili  əleyhinə
yazdığı məktubunu dərc etdiyindən
naşi [ötrü] 3000 rublə cərimə edilir.
Cəriməni verməzsə, iki ay həbsə alına-
caqdır. 

* Bakıda iki dövlət bankı vardır. Bi-
risi Azərbaycan Dövlət Bankı, birisi də
Rus Dövlət Bankı. Bir məmləkətdə iki
Dövlət Bankı olmasından təvəllüd
edən [irǝli gǝlǝn] bəzi qarışıqlığı bər-
tərəf etmək [aradan qaldırmaq] üçün

böylə bir tədbir ittixazı [tǝdbir görül-
mǝsi] təsəvvür olunur [nǝzǝrdǝ tutulur].
Bir dənə Dövlət Bankı olacaq ki, Rus
Dövlət Bankı müdiri Belyayev və Azər-
baycan Dövlət Bankı müdiri Pritulinin
təhti-idarəsində [idarǝsi altında] fəa-
liyyətdə bulunacaqdır. Burada Müttə-
fiqlər komandası nümayəndəsi də iş-
tirak edəcəkdir. Hal-hazırda qiymətdar
əşyanı Bank İdarəsinə köçürürlər.
Bank, gələn həftədən fəaliyyətə baş-
layacaqdır. 

* Dünəndən gecə və gündüz xüsusi
həkim növbətçiləri işə başlamışdır.
Həkim ehtiyacı olanlar hər vaxt bu
adresə müraciət edə bilərlər: “Bolşoy
Moskovski” mehmanxanada, telefon
nömrə: 49-81 və 7-92. 

* Mərkəzi Ərzaq Bürosu və Müttə-
fiqlər nümayəndəsindən mürəkkəb
bir heyət taxıl almaq üçün Lənkərəna
göndərilmişdir.

Mövludi-nəbi münasibətilə 
Dördüncü Ünas [qız] məktəbi mü-

təəllimǝlərinin [tələbələrinin] biçiz [yox-
sul] və fəqir halını nəzərə alıb da
Mövludi-nəbi bayramı münasibətilə
ianə surətilə yardımda bulunmaları
möhtərəm əhalidən rica və təmənna
edilir. 

İanə ya “Azərbaycan” idarəsinə və
ya da məktəbin özünə göndərilə bilər. 

Məktəbin adresi: Kubinka, nömrə
12.

Ərzaq işləri
Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətinin [Sosial
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Tǝminat Nazirliyinin] təklifinə görə,
Mərkəzi Ev Komitəsinin Füqəra Çörək
və Çayxanalar Mərkəzi  vəkili Bakıdan
Suraxanı Füqəra Çörəkxana Mərkəzinə
hər gün lazım olan qədər un və düyü
aparmasına Ərzaq Nəzarəti icazə ver-
mişdir. 

* Balaxanı kənd camaatının ara-
sında adam başına dörd arşın qərarı
ilə və qiyməti 5 manatdan paylamaq
niyyəti ilə Tağıyevin fabrikasından
23544 arşın bez alıb aparmaq üçün
həmin kəndin vəkili Pirican Cəbiyevə
Ərzaq Nəzarəti icazə vermişdir. 

* Səhiyyə Nəzarətinin, dəlilər xəs-
təxanasında müalicədə olanların hər
biri üçün Bələdiyyə İdarəsi ayda 300
rublə verməsi təklifini Bələdiyyə İda-
rəsi qəbul etmişdir.

Hadisat 
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 8-ində,

Balaxanı kəndində, İran əhli Hüseyn
Məhəmmədrza oğlu 4-üncü polis mü-
fəttişinə xəbər vermişdir ki, kanuni-
əvvəlin 7-sində, saat 4 radələrində o,
öz bacısı oğlu Məhəmməd Kərim oğ-
luna 25 rublə verib, bazara çörək
almaq üçün göndərir. Məhəmməd evə
qayıtmadığından naşi [ötrü] Hüseyn
onu axtarmağa başlar. Sabahısı gün
məlum olur ki, İran təbəəsi Muxtar
Qurban oğlu ilə bazarda bunları gör-
müşlər, sonra nerəyə getmiş məlum
deyil. İstintaq edildikdə, Muxtar Qur-
ban oğlu qarışıq cavab vermişdir. Bu-
nun dediyinə görə Məhəmmədi Qır-

məkidə 2 nəfər naməlum şəxs öldü-
rüb, meyitinı də dərəyə atmışlar. Mux-
tar Qurban oğlu həbs edildikdə Mə-
həmmədi qətl etdiyini mǝlum etmiş-
dir.  

Azərbaycan Dəmiryollarında 
* Azərbaycan Dəmiryolları müdiri-

nin əmri mövcibincə [ǝsasında], Azər-
baycan Dəmiryolunun Çernovodsk
nam [adlı] mövqifi [stansiyası] açılmış-
dır. 

* Gəncə mövqifindəki fəhlələr,
mövqif məmurinindən [məmurların-
dan] izinsiz mal göndərənlər üçün, hər
vaqon üçün 210 rublə alaraq vaqon
verirmişlər. Dəmiryolları mühafizəsi
tərəfindən bu iş kəşf edilmişdir. Fəh-
lələr tövqif edilərək [tutularaq], aldıq-
ları pullar geri alınmışdır.

TEATRO VƏ MUSİQİ

Bu gün, cümə günü, rəbüiləvvəl
ayının 9-unda  axşam Hökumət Teat-
rosunda Hacıbəyov Qardaşları müdi-
riyyəti tərəfindən bu mövsümdə bi-
rinci dəfə olaraq “Əsli və Kərəm” ope-
rası mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır.
Biletlər teatrın kassasında satılmaqda-
dır. 
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Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfən-
dinin “İnsanların tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adlı mənzum əsərinin bi-
rinci cüzü çapdan çıxıb mövqeyi-füruşa
[satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və
qalın kağız üzərində təb’ [çap] edilmiş, fiatı
[qiyməti] 2 manatdır. Turan mətbəəsində,
Parapetdə “Məktəb” mağazasında və Ba-
zar caddəsində Paşa Qasımzadənin mağa-
zasında.

b. 4 – 1

Operetta
Axşam tamaşası

Azǝrbaycan Hökumǝti Teatrosunda 
Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacıbǝyli

Qardaşlarının müdiriyyǝti 
Cümǝ günü rǝbiülǝvvǝl ayının 9-unda
(dekabrın 13-ündǝ) 1337-1918 ildǝ bu

mövsümdǝ birinci dǝfǝ olaraq 
mütǝntǝn [tǝntǝnǝli] bir surǝtdǝ 
mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır

Üzeyir bǝyin yazmış olduğu mǝşhur 
“Əsli vǝ Kǝrǝm”

operettası 6 şǝkildǝ.
İştirak edǝn ǝşxas tǝfsilǝn 

proqramda yazılıbdır. 
Əsli – Ağdamski, Kǝrǝm – Sarabski, 

qızlar vǝ oğlanlar xoru. 
Böyük musiqi orkestri Üzeyir bǝyin 

tǝhti-idarǝsindǝ [idarǝsi altında].
Biletlǝr teatrın kassasında satılmaqdadır.

Tamaşa başlanacaqdır axşam 
saat 8-in yarısında. 

Dirijor: Üzeyir bǝy Hacıbǝyli. 
Rejissor: Hüseyn Ərǝbli. 

Mǝsul: Xǝlil Hüseynzadǝ.
Müdir: Zülfüqar bǝy Hacıbǝyli. 

b/23

İtmişdir
Dəri bumajnik içində 1120 manat, Xızı

kəndindən verilmiş pasport və qeyri sə-
nədlər Cavad Məhəmməd oğlunun adına.
Tapanlardan rica edirəm pulu özü üçün
götürüb, yalnız pasportu və sənədləri bu
adresə qaytarsınlar: İçəri şəhərdə Tvers-
koy caddədə 62. Pasport tapıldıqda eti-
bardan saqitdir [etibarsızdır]. 

2601

Elan
Bununla Bakı Şəhər İdarəsi ümuma

elan edir ki, 1 iyul 1918 tarixdə şəhər
mədaxilatı qanununun 80 və 81-ci mad-
dələri üzərində Bakı Şəhər Təsərrüfatı Şu-
rası tərəfindən təyin edilib də 29 sentyabr
1917-də Müvəqqət hökumət tərəfindən
təsdiq və 26 (13) oktaybr 1917 tarixdə
“Hökumət əxbarı”nın 176 (222) nömrə-
sində elan edilmiş vıveska və lövhlərdən
vergi qanunu etibarında baqi qalacaqdır.
İmdiyə kimi həmin vergini 1918-ci ilin 2-
inci hissəsində verməyən idarə və əşxas,
dekabrın 25-inə kimi bu vergini Şəhər
İdarəsi kassasına verməlidirlər.  

Müəyyən vaxtdan sonra Şəhər İdarəsi
qanununun 81-inci maddəsi mövcibincə
[ǝsasında] bu vergini icbarən alacaqlar.
Mətbəə, qəzetə və jurnal idarələri bu elan
tarixindən elan, vərəqə və bu kimi nəşriy-
yatdan faizi almalıdırlar. 

Şəhər qlavası: İlyuşkin
İdarə üzvü: Pleskaçevski 

b/22    1 – 1 

Elan
Xalq Səhiyyəsi naziri həzrətlərinin əm-

rinə mütabiq ümum aptek mağazası sa-
hiblərinə elan olunur ki, bunlar bu il 31
dekabr 1918 tarixinə kimi Tibbiyyə və
Sihhiyyə şöbəsinə aşağıdakı məlumatı piş-
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nihad [tǝqdim] etməlidirlər.
1) Mağazanın sahibi, müdiri və mağa-

zada işləyən əşxas [şǝxslǝr] barəsində və
bunların dərəceyi-elmini.

2) Nə vaxt və kimin müsaidəsi ilə ma-
ğaza açılmışdır.

3) Mağazanın məkanı.
4) Zəhərli və tünd ədəvat ilə alver

etməyə icazə varmı?
Tibbiyyə və Sihhiyyə Şöbəsi müdiri: 

İ. Punko
b/22     3 – 1

Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (massaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır. 

Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Para-
petin qabağında Dildarovun 26 nömrǝli
evindǝ 2-nci mǝrtǝbǝdǝ. 

Telefon 24-62

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın

cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.
209

A. P. Matsiyevskaya
Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-

dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    

Doktor 
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız
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çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Qismi-rǝsmi: 
Ədliyyǝ Nǝzarǝtindǝ 

sǝh. 231. “9 kanuni-ǝvvǝl 1334”: Bu-
rada il, rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir, mi-
ladi tǝqvimlǝ 9 dekabr 1918-ci ilǝ uy-
ğundur. 

Tǝǝssürat
sǝh. 238. “Bütün Parlaman fraksiya-

larımızın istiqlal üstündə əlbir olub, söz-
sözə verdiklərini xoşbəxt qulaqlarımızla
eşitdik.”: qǝzetdǝ “İstiqlal” sözü tünd
hǝrflǝrlǝ vurğulanmışdır.

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Bolşeviklǝrin hǝrǝkatı 

sǝh. 242. “Labaçinidə (?) də hürriyyəti-
mətbuat üçün əmr verilmişdir.”: Sual
işarǝsi qǝzetdǝ getmişdir.

“Qrebyonka qaydamaqlar əlindədir.”:
“Qaydamaqlar” Sağsahil Ukraynası ǝra-
zisindǝ xalq-azadlıq hǝrǝkatı üzvlǝri idi.
“Qaydamak” adı türk dilindǝ “qovmaq”
mǝnasını verǝn “haydamak” sözündǝn
ǝmǝlǝ gǝlmişdir.

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Müttǝfiqlǝr vǝ Yassı müşavirǝsi

sǝh. 243. “Poklevskinin iştirakı ilə olan
müşavirədə...”: S. A. Poklevski-Kozell nǝ-
zǝrdǝ tutulur.

“Bunlar Nikolay Nikolayeviçin qəvi-
xislət bir şəxs olduğuna inansaydılar, onu
diktatorluğa qəbul edəcəklərmiş.”: Rusiya
imperatoru I Nikolayın nǝvǝsi, Böyük
knyaz Nikolay Nikolayeviç nǝzǝrdǝ tutulur.
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Teatro vǝ musiqi 
sǝh. 247. “Bu gün, cümə günü, rəbü-

iləvvəl ayının 9-unda...”: Burada tarix hicri
tǝqvimlǝ verilmişdir; miladi tǝqvimlǝ 13
dekabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Elan
səh. 248. “vıveska”: (rusca) lövhə; ma-

ğaza lövhəsi.
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ELAN
Azərbaycan Məclisi-Məbusanı (Par-

laman) Heyəti-rəyasəsi [Rəyasət heyəti]
tərəfindən Məclisi-Məbusan iclasının
bazar günü, 15 kanuni-əvvəl (dekabr)
gündüz saat 12-də olacağı elan olunur.

b/25

QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Azərbaycan Hökuməti qətnaməsi-
nin 3-cü maddəsinə əməl etmək düs-
turüləməli [tǝlimatnamǝsi]

7 kanuni-əvvəl 1334 
§1. Azərbaycan Kazyonnı Palatası

dairəsində[n] kənarda olan hamı
səhmdar müəssisə idarələri hesab
verməyə borclu olmayan müəssisələr-
dən ötrü qoyulmuş olan vergi qərarı
ilə 1918-ci ildə əlavə vergi verəcək-
dirlər. 

§2. Keçən maddədə göstərilən mü-
əssisələrdən hər biri öz olduğu yerin-
də 1919-cu il yanvarın 1-dən gec ol-
mamaq şərti ilə 1914-cü ildə verilmiş

olan vergi qanunlarının 543-cü mad-
dəsi mövcibincə [ǝsasında] uçastok
mədən vergi idarələrinə bəyanat ver-
məlidirlər. 

Qeyd 1. 2-ci maddədə göstərilən
blankaları, Azərbaycan Kazyonnı Pala-
tasından, xəzinələrdən və vergi müdir-
lərindən məccani [pulsuz] almaq olar. 

Qeyd 2. Müəssisələrinin vəsəti [or-
ta hesabla] olmayıb həqiqi mənfəətinə
görə vergi qoyulmasını xahiş edənlər,
bəyanat verdikləri zaman, uçastok
vergi idarələrinə öz ticarət kitablarını
və ya mənfəətləri, zərərləri notarius
tərəfindən təsdiq edilmiş bir halda
təqdim etməlidir. Ticarət kitabları
təqdim edilmədiyi təqdirdə kitabları
təqdim etmək zamanı göstərilməlidir. 

§3. Bir vergi idarəsi dairəsində bir
neçə müəssisəyə malik olanların isti-
dasına [xahişinǝ] görə, uçastok vergi
idarələrinə hamı müəssisələrdən bir
vergi alınması vagüzar edilir [tapşırılır].
Ayrı-ayrı vergi uçastokları dairəsində
lakin bir şəhərdə və ya uyezddə bir
neçə müəssisəyə malik olanlar 1919-
cu il yanvarın 1-inə qədər müəssisənin

253

Bazar, 15 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 65

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 10 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 15 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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hesab və kitabına baxılan vergi uças-
tokuna həqiqi mənfəəti üzərinə faiz
vergisi qoyulmasını xəbər verməlidir-
lər. 

Qeyd: Bu istidalar uçastok vergi
idarələri tərəfindən baxılıb müzakirə
edildikdən sonra nəticəsilə bərabər
bilatəxir [tǝxirǝ salınmadan] icazə al-
maqdan ötrü Azərbaycan Kazyonnı
Palatasına təqdim edilməlidir. 

§4. 2-ci maddədə göstərilən tələ-
batı təqdim etməyən müəssisələr
haqqındakı məlumat, vergi nəzarətin-
də olan məmurlar tərəfindən cəm
edilir. 

§5. Uçastok mədən vergisi idarəsi,
müəssisə sahibləri tərəfindən verilən
bəyanata baxana qədər həmin idarə
sədri tərəfindən təftiş edilir. Buna
görə də idarə sədri 1914-cü ildə nəşr
edilən vergi qanunlarının 547-ci mad-
dəsindən istifadə edir. 

Qeyd: Faiz vergisi alınmaq üçün
həqiqi mənfəəti müəyyən etməkdən
ötrü ticarət kitablarını və ya notarius
tərəfindən təsdiq edilən vərəqələri
təqdim edən müəssisələrin lazımi
təqdirdə uçastok mədən vergisi idarə
sədrinin təhqiq edilməsi ilə həqiqi
mənfəəti məlum olur. 

§6. Hər bir müəssisənin 1917-ci
ilinin bəyanatı təftiş və müamilatı
[ǝmǝliyyatları] təhqiq edildikdə, vergi
idarəsi faiz vergisi alınmaq üçün hə-
min müəssisənin mənfəətini müəyyən
edib, 1919-cu il şubat (fevral) ayının
15-dən gec olmamaq şərti ilə müəs-
sisə sahiblərinə vergi vərəqələri (ok-

lodnoy list) göndərir. 
§7. Mənfəətləri və müamilə məb-

ləğləri və həmçinin vergiləri əleyhinə
etiraz edən müəssisə sahibləri 1919-
cu il mart ayının 15-dən gec olmamaq
şərti ilə öz etirazlarını uçastok mədən
vergi idarələrinə bildirməlidirlər. 

§8. Faiz vergisi 1919-cu il aprel
ayının 30-dan gec olmamaq şərti ilə
xəzinəyə verilməlidir. 

§9. Birinci maddəyə müvafiq, mən-
fəətindən faiz vergisi verməyə borclu
olub və 1919-cu il fevral ayının 15-nə
qədər vergi verməyə cəlb olunmayan
müəssisələr, göstərilən vaxtdan sonra
məlum olduqca vergi verməyə cəlb
ediləcəklərdir. Vergi vərəqəsi vüsul
olan [gǝlib çatan] gündən bir ayın
müddətinə qədər müəssisə sahibləri
öz etirazlarını bildirə bilərlər. Vergi
vərəqəsi vüsul olan gündən bir ayın
müddətinə qədər vergi verməyə cəlb
edilən müəssisələr öz vergilərini xə-
zinəyə verməlidirlər.

§10. 7-ci və 9-cu maddələrdə gös-
tərildiyi kimi uçastok vergi idarələrinə
verilən etirazları həmin idarələr vasi-
təsilə bir ayın müddətinə qədər qu-
berniya mədən vergi idarələrinə gön-
dərmək olar. Bu etirazların göndəril-
məsi, vergi verməyi dayandıra bilməz. 

§11. Birinci maddəyə görə mənfə-
ətindən faiz vergisi verən müəssisə
sahibləri Kazyonnı Palataya bəyanat
verdiyi təqdirdə, 1914-cü ildə nəşr
edilən vergi qanunlarının 509-531-ci
maddələri üzrə mənfəətlərindən faiz
vergisi və sərmayə vergisi verməli-
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dirlər. Bu müəssisələr 1917-ci ildə
Azərbaycan dairəsində əməliyyatda
bulunan əsas sərmayələrinin miqda-
rını isbat edib aşkarən hesab verməyə
borclu olan müəssisələr haqqında
qoyulan qanuna müvafiq 1917-ci il
doğru hesabını 1919-cu il yanvarın 1-
nə qədər təqdim etməlidirlər. Əsas
sərmayə, nizamnamə üzərinə və ya
keçmiş illər üçün ayrılmış məbləğ he-
sab olunur. Bundan əlavə, əsas məb-
ləği müəyyən etməkdən ötrü başqa
vəsilələr [vasitǝlǝr] dəxi ittixaz [tǝtbiq]
edilə bilər. O cümlədən, xüsusi bank
şöbələrində və başqa istiqraz müəssi-
sələrində məlum ola bilər. Əsas sər-
mayə, müamilədən ötrü idarənin imti-
yazlı faizindən buraxdığı 1-ci məbləğ
miqdarı və ya şöbə müamilatının bü-
tün müəssisə müamiləsi münasibətin-
dən hesab oluna bilər. 

Belə ki, hərgah müəssisənin bütün
əsas sərmayəsi yarım milyon və şöbə
müamilatı 10 min və bütün müəssisə
müamilatı 100 min rublə etsə, şöbə
əsas sərmayəsi 100 min hesab edilə-
cəkdir. (50000-10000)=20000.  Bu da
həmin şöbənin dövri sərmayəsi hesab
olur. Mübahisəli təqdirdə sərmayə
miqdarı Kazyonnı Palatada müzakirə
edilir. Bu sərmayəni müəyyən etmək
üçün idarə mühasibatı nəzərə alınır.

Qeyd 1: İdarələri Azərbaycan Kaz-
yonnı Palatası dairəsində[n] xaricdə
olan 11-ci maddə üzərinə 1918-ci il
yanvarın 1-nə qədər hesab və bəyan-
namə verməyən hamı səhmdar müəs-
sisələr, hesab verməyən müəssisələr

misalı əlavə mədən vergisi verməyə
cəlb olunmalıdırlar. 

Qeyd 2: 11-ci maddədə göstərilən
və Azərbaycan Kazyonnı Palatasının
qətnaməsi üzərinə hesab verən mü-
əssisələr cümlǝsinǝ daxil edilǝn müǝs-
sisǝlǝr 1917-ci il əməliyyatına görə
1918-ci ildə sərmayədən və mənfəə-
tindən faiz vergisi verməyə cəlb olun-
malıdırlar. 

§12. Keçən maddədə göstərilən
müəssisələrin 1917-ci əməliyyat ilinin
illik hesabı və balansı təhqiq və təftiş
olunmaq üçün müəssisə sahibləri və-
killəri və ya müdirləri tərǝfindən Kaz-
yonnı Palataya təqdim edilməlidir. Bu
hesabların əvvəlcədən heç bir kəs tə-
rəfindən təsdiq edilməsi tələb olun-
mayır. 

§13. Bu düsturüləməlin ikinci mad-
dəsində göstərilən qərar üzrə 1919-cu
il yanvarın 10-na qədər uçastok vergi
idarələrinə bəyanat verməyən və bə-
yanat verdikdə dövri sərmayəni və
mənfəəti müəyyən etməkdən ötrü la-
zımi məlumatı daxil etməyən səhmdar
müəssisələri 100 manata qədər para
verməli olarlar.  

Qeyd: 13-cü maddədə göstərilən
cərimədən o müəssisələr azad edilir
ki, onlar ikinci maddə üzərinə tələb
edilən bəyanat ǝvǝzinǝ bu düsturül-
əməlin 11-ci maddəsində göstərilən
doğru hesabı təqdim edələr. Tainki bu
qərar üzrə hesab verən müəssisələr-
dən ötrü qoyulan qanunla vergi ver-
məyə cəlb edilsinlər. 

§14. 1-ci və 2-ci maddədə göstəri-
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lən müəssisələr, mənfəətdən faiz ver-
gisi və həmçinin 1917-ci il oktyabr qa-
nununa müvafiq dövləti mədən ver-
gisi qərarı ilə sərmayə vergisi vermə-
lidirlər. Hərgah 1918-ci il 17 oktyabrda
Azərbaycan Hökuməti qətnaməsi üzə-
rinə bu qanunun maddələri və mədən
vergiləri haqqında qoyulan düsturül-
əməl maddələri təğyir və təbdil edil-
mǝmiş [dǝyişdirilmǝmiş] olsalar.

ANDRANİK MƏSƏLƏSİ

İngilis komandasının və qismən
bizim Hökumətimizin “təhriri [yazılı] və
şifahi” tədabirinə [tədbirlərinə] rəğmən
Qarabağ əhalisinin dadü fəryadını ge-
nə də eşitməkdəyik. Aşkardır ki, Bakı-
dan deyilən sözlər, nəsihətlər və xə-
bərdarlıqlar, hətta general Tomsonun
təhdidi belə Andranikə heç də əsər
eyləməyir. O, öz işindədir, müsəlman
kəndlərini dağıdır, əhalisini öldürür, ya
qaçırdır. Arvadların irz və namusuna
sataşır, əsir edir, qərəz, qüvvətcə zəif
yerlərimizə soxulub bildiyini edir və
Bakıdan gedən sifarişlərə, aşkardır ki,
məhəl-güzar olmayır [mǝhǝl qoymur,
etina etmir]. 

Zənni-acizanəmcə, Andranik məsə-
ləsinə ciddi surətdə əhəmiyyət verən-
lər, Azərbaycan müsəlmanlarının ci-
nayətkar ünsürlər zülmü və sitəmi
altında məhv edilmələrinə razı ol-
mayanlar və Azərbaycanın qoparılmaz
bir qismi olan ümum Qarabağ müsəl-
manlarının daim qorxu altında yaşayıb

da yedikləri, içdikləri, güzəran və mə-
işətləri haram olmağına soyuq nəzərlə
baxmayanlar və bilaxirə [nǝhayǝt] mü-
nasibatı qeyri-müəyyən qonşu millət-
dən olan müsəlləh [silahlı] bir qüvvə-
nin hüdudumuz sahilində xudsəranə
[özbaşına] hərəkatda bulunmasının
aqibətini nəzəri-diqqətə alanlar, bu
məsələni tezliklə bu tövr ya o tövr həll
və fəsl etmək [sonlandırmaq] üçün An-
dranikin kim olduğunu, yəni simayi-
siyasisini [siyasi simasını], məmuriyyə-
tini, kimin tərəfindən bu əmrə [işǝ]
məmur olduğunu bilib, bu cürə vəhşi
hərəkətlər vasitəsilə təqib edilən
məqsədin mənayi-həqiqisindən lazı-
mınca xəbərdar olmalıdırlar. 

Məsələn, deyirlər ki, Andranik
türklərlə ermənilər arasında vaqe
olmuş müsalihədən [sülhdən] dolayı,
erməni hökumətindən küsüb “özba-
şına” olubdur və məsuliyyəti öz öhdǝ-
sinǝ olmaq üzrə cürbəcür işləri də
özbaşına görür. 

Ola bilər, kim bilir, bəlkə Andranik
erməni hökumətindən küsüb də er-
məni camaatı içində şöhrət qazanmaq
istəyir. Və bu şöhrətə malik olmaq yo-
lunun ən rastını [asanını] tapıb, mü-
səlmanların əlsiz-ayaqsız qisminin
üzərinə top və tüfənglə hücumlar edib
“rəşadət” göstərir. Yəni istəyir ki,
“igid” Andranikin adı ermənilər arasın-
da dillərdə zikr olunub hər kəsin
məhbubül-qülubu [qǝlbinin sevimlisi]
olsun. Nə deməli, bəlkə “qəhrəman”
Andranikin günlərin bir günü erməni
padşahı olmaq fikri də vardır. Zatən
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hal və övza [vəziyyət] öylə bir surət
peyda etməkdədir ki, “avantürist”in
başından cürbəcür xəyallar keçir. 

Vaqiən [həqiqətən] əgər iş böylə
isə, yəni Andranikin qonşu erməni
hökumətinə heç bir dəxli yoxsa və
gördükləri vəhşiliklərin cavabdehǝn-
dǝliyi dəxi məhz öz boynuna isə, o
halda bu Andranik erməni camaatının
gözündə “igid” olsun, “qəhrəman” ol-
sun, nə olur-olsun, bizim gözümüzdə
adi bir quldurdur. Çünki bir şəxs ki,
başına adam yığıb kənd-kəsək üstə
tökülüb qətlü qarətə məşğul ola, o
şəxsə quldur deyirlər. 

Böylə olan surətdə bir quldurun
yanına “delaqat” göndərmək, onu ka-
ğız vasitəsilə quldurluqdan mən’ qıl-
maq və ya həddini bildirmək üçün
teleqram vasitəsilə təhdid etmək, nə
Hökumətimizin şanına layiqdir, nə in-
gilis komandasının... Və bir də məşhur
məsəldir ki, “Quran oxumaqla donquz
darıdan çıxmaz.” Quldurların qabağına
lazım olan qədər güc göndərmək istər
ki, dəstəsini də, özünü də dəstgir [əli-
qolu bağlı] edib məhkəmə qarşısına
gətirsin və cəzayi-səzasına [layiqli cəza-
sına] çatmaq üçün təhti-mühakiməyə
[mühakimǝ altına, mǝhkǝmǝyǝ] verilsin. 

Bu bir.  
Bu da ola bilər ki, Andranik erməni

hökumətindən heç də küsməyibdir.
Özü də həmin hökumətin məxfi və ya
ələni [açıq] bir ajanı, bir məmurudur
və ya daha açığı təhti-komandasında
[komandanlığı altında] hökumətin rəsmi
qoşunu olan bir nəfər erməni gene-

ralıdır. Sərhəd məsələsini Tiflis Kon-
fransında sülh və sazişlə həll etmək
istəməyən erməni hökuməti həmin
bu məsələni qılınc zoru ilə qurtarmağa
qərar verib, general Andraniki də gön-
dəribdir ki, hüdudumuzu keçib müsəl-
manları tədhiş [terror] ilə pərakəndə
qılmaqla arzu etdikləri yerləri təhti-
təsəllüt və təsərrüfə [hakimiyyǝti vǝ
ǝmri altına] keçirib Ermənistan torpa-
ğına qatışdırsınlar. Deməli, bu surətdə
Andranikin hərəkati-vəhşiyanəsindən
[vǝhşicǝ hǝrǝkǝtlǝrindǝn] məsul tutula-
caq adamlar, ən əvvəlcə erməni höku-
mətinin başında duran şəxslər olur. O
halda, Andranikin yanına mürǝxxǝslǝr
[nümayǝndǝlǝr] göndərmək və ya ka-
ğızla sifarişlər etmək [kimi] vecə gəl-
məz tədbirlərin heç bir mənası yoxdur.
Bu sifarişlərin, bu teleqramların mə-
həlli-aidinə [aidiyyǝtli yerǝ], yəni ermə-
ni hökuməti başında duranlarına gön-
dərilməsi icab edir [lazım gǝlir]. Bilək,
görək ki, erməni hökuməti bizə qarşı
müharibə meydanımı açır? Ya bu vəh-
şiliklərin mənası nədir? Bəlkə Ermə-
nistan Cümhuriyyətini müstəqil bir
surətdə yaşatmaq üçün özlərində
qabiliyyət və istedad olduğuna inan-
mayan vǝ bu təqdirdə qonşularının da
müstəqil yaşamalarını istəməyən daş-
naklar Qafqazın orasında-burasında
andraniklər vasitəsilə qəsdən şuluqluq
salıb ölkəmizin təkrar qəyyumlar əlinə
keçməsini təqib edirlər. Qərəz, bu
işgillərin [şübhǝlǝrin] bizim üçün aydın
və aşkar edilməsi dəxi xaricən vacibi
olan işlərimiz cümləsindəndir. 
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Bu iki. 
Bir də o mümkündür ki, Andranik

nə quldurdur, nə də erməni hökumə-
tinin rəsmi məmuru... Bəlkə məhz
müsəlman qanı tökməkdən xüsusi bir
ləzzət hiss etmək mərəzinə mübtəla
olan bir nəfər erməni mütəəssibidir
[fanatikidir] ki, bunun bu vəhşi hərə-
kətinə Ararat Hökuməti də razı deyil.
Lakin ipini çəkməyə qolunda güc yox-
dur. 

Bu da üç. 
Şübhəsiz, bu üç zəndən başqa An-

dranik məsələsinin qaranlıq yerlərinə
işıq salan dördüncü və beşinci və doq-
quzuncu zənlər iradı dəxi mümkündür.
Fəqət, bizcə, zənni-qalib [doğru olma
ehtimalı ǝn güclü olanlar] bu üçdədir.
Ondan əlavə bizdən ötrü vacib olan
dəxi budur ki, görək Andranik qul-
durmu, rəsmi məmurmu və ya təkrar
qırğın salmağa bais olan bir nəfər
mütəəssib ermənimi? Çünki ciddi tə-
dabirin ittixaz [tǝdbirlǝrin görülmǝsi] və
tətbiqi bu üçdən birinin təyininə
bağlıdır. 

Lakin bunu təyin etmək işinin, öz
yolu ilə icrasına məşğul olmaqla
bərabər, bir tǝrǝfdǝn zülm və sitəmə
məruz qalan müsəlmanları tezliklə
xilas etmək və digər tərəfdən bu
vǝq’ǝnin getdikcə böyüyüb başımıza
əngəl olmağına imkan verməmək
üçün səri [tez] və müəssir [təsirli] təd-
birlərlə Andranik hərəkətini nə tövr
olsa dayandırmaq lazımdır. Fəqət bu
yoldakı tədbirlər yalnız ingilis koman-
dasını təkrar-təkrar müraciətlərlə təciz

[narahat] etməkdən ibarət olmama-
lıdır. Zatən bu müraciətlərin nəticəsi o
ola bilər ki, öz-özümüzü qorumaq qa-
biliyyət və qüvvətimizə şübhə edənlər
olar. İngilisləri əhvalatdan vaqif etmək
əlbəttə borcumuzdur. Qafqazda nizam
və asayişin bərqərar edilməsi işlərinin
icrası da ingilislərin borclarıdır. Bunu
özləri elan edibdirlər. Və ola bilər ki,
ingilislər andraniklǝr hərəkatını böyük
nüfuzları sayəsində mənəvi bir qüvvə
ilə də dayandırmağa müqtədirdilər.
Lakin biz dəxi bu cürə hərəkətləri cis-
mani qüvvələrimizlə durdurmağa
müqtədir olmağımızı lazım olan dərə-
cəyə qədər bildirməliyik. Andraniklər
dəxi türklər gedəndən sonra baş qal-
xızıb zənn etməsinlər ki, biz qoşunsuz
və əsgərsiz qalmışıq. Lazım olan yerdə,
hamımızın – arvadlarımıza qədər –
əsgər olduğumuzu andraniklər içində
bilməyənlər yox deyil zǝnn edirǝm.
Fəqət bir bu qədər tökülən qanlardan
sonra bəşəriyyət artıq zara gəlib sülh-
sülh deyə sevindiyi halda, bu sülh
axşamı bir də təkrar qan tökmək igid-
lik deyil, rəzalətdir və o qana səbəb
olanlar bəşəriyyət lənətinə gəlmək-
dən başqa özgə bir mənfəət qazana
bilməzlər. Bu cürə vəhşi hərəkətlər
icrası ilə erməni millətinə xoş gəlməyi
qəsd edən andraniklər, zənn edirəm
ki, səhvdədirlər. Onlara “afərin” deyib
əl çalanlar, bu gün erməni millətinin
içində də çox az tapılar. Bir ay bundan
əvvəl qonşuluq təriqinə [üsuluna] mü-
vafiq sülh və sazişlə yaşamaq naminə
xanımlarımıza müraciət edən erməni
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xanımları, fəhlələrimizi çağıran erməni
fəhlələri, əminəm ki, andraniklərin bu
yollu haqq-şikənanə [haqqı tapdalayan]
hərəkətlərindən son dərəcə dilgir [na-
razı] olmaqla bərabər, müraciət etdik-
ləri və çağırdıqları qonşuları qaba-
ğında “qəhrəman” andraniklərin xəca-
lətini çəkirlər. 

Burasını da yaddan çıxartmasınlar
ki, Andranik məsləkli başçılarının bu
qədər mənhus politikası nəticəsindən
cürbəcür fəlakətlər çəkmiş olan ermə-
ni milləti, bir kərə qalxıb da bu yalançı
pəhləvanları öz əllərilə üstlərindən dəf
və rəf edər [aradan qaldırar] ehtimalı da
meydanda yox deyildir. 

Biz hər halda özümüzü qorumalı-
yıq və hüdudumuzu elə möhkəm bir
vəziyyətə salmalıyıq ki, hər dəli,
qudurmuş soxulub bildiyini, istədiyini
yapa bilməsin. Ümum əhalimizin, ba-
xüsus [xüsusilə] hüdud yaxınlığında
olanların müdafiə və mühafizəsi üçün
əlimizdə vasitələr lazımdır ki, hərəkət-
cə sürətə və fəaliyyətcə də qüvvətə
malik olmaqla xalqımızı mütməinül-
qəlb [xatircǝm] etsin. 

Zənn edirik ki, möhtərəm Parla-
man əzaları, baxüsus Qarabağ məbus-
ları, Andranik məsələsi haqqında Hö-
kumətdən izahat istəməsə də, Höku-
mət özü bu işdə nə növ tədbirlər gö-
rüldüyünü və görüləcəyini və bununla
bərabər bu işə nə nəzərlə baxdığını da
Parlaman hüzurunda bəyan və elan
edəcəkdir. 

Hacıbəyli Üzeyir

HADİSƏLƏRİN MƏNASI

Dünya müharibəsində üz-üzə gə-
lən böyük dövlətlərdən İngiltərə, Fran-
sa vǝ Amerika zümrəsi nəhayət qalib
gəldi; Rusiya, Avstriya, Almaniya züm-
rəsi isə məğlub oldu. Yalnız məğlubiy-
yətlə qalmadı, bu dövlətlər daxilində
inqilablar zühur etdi. Bu hadisələrin
mənasını anlamaq lazım. Çoxları de-
yirlər ki, inqilab çıxdı, çünki məğlub
oldular. Bəziləri dǝ deyirlər ki, məğlub-
luqlarına bais olan səbəb inqilablarına
bais olan səbəbin eynidir. Əcəba bun-
ların hangisidir, nədir bu ağılları hey-
ran buraxan hadisələrin səbəbi? 

Dövlət, insanların müxtəlif şəkillər-
də bulunan cəmiyyətlərindən birisidir.
Cəmiyyətin tərəqqisi vardır, bu tərəq-
qi müəyyən qaydalara və qanunlara
tabedir. Müəyyən bir şəkli-siyasiyə [si-
yasi formaya] girincəyə qədər cəmiyyət
müxtəlif hallar keçirir; fəqət hər hangi
halda olursa-olsun, cəmiyyətin özünə-
məxsus daxili təzadları vardır. Təzadlar
ictimai olduğu kimi, siyasi də ola bilər.
Siyasi təzadların da ənvası [növləri]
vardır. Bu təzad, sinfi də olur, milli də. 

Hərbi-ümumiyə iştirak edən böyük
dövlətlərin bünyələrində müxtəlif tə-
zadlar vardı. Bunların həpsində müş-
tərək bir təzad vardı: ictimai müsavat-
sızlıq. Məmləkətin məhsulatı, Yevropa
dövlətlərindən heç birisində daha mü-
savat üzrə təqsim edilməyir [bǝrabǝr
paylanmayır]. Sosializm heç yanda tət-
biq olunmamışdır. Dövlətli-kasıb, tox-
ac davası hələ hökmündə baqidir [qa-
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lır]. Bu təzad İngiltərədə də, Fransada
da, Almaniya, Avstriya vǝ Rusiyada da
mövcud idi və hələ dəxi mövcuddur. 

Bundan keçdikdən sonra, bir də
siyasi təzad vardır. Siyasi təzad, mil-
lətin tərəqqiyati-ictimaiyyəsi [ictimai
inkişafı] ilə malik olduğu şəkli-hökumət
[idarǝ üsulu] arasında hasil olur. Əha-
linin müstəhsil [istehsalçı] qismi, de-
mokrasi sinfi idrak sahibi olar; tərəqqi
edər, gözü açılar, sinfi ehtiyaclarını
dərk edǝr. Buna müqabil, siyasi şərait
və hürriyyətlər istər; istədiyi siyasi şə-
raiti hasil etməyincə əfkari-ümumiyyə
[ictimai rǝy] ilə hökumət və tərzi-hö-
kumət arasında bir ixtilaf çıxar ki, bu
da siyasi bir təzada bais və fürsət hasil
olunca böyük bir böhrana səbəb olar. 

Rusiyada yeni həyata girmiş, fəal,
münəvvər [ziyalı] bir burjua sinfi vardı.
Rusiya demokratiyası [xalqı] inqilab-
pərvəranə fikirlərlə pərvəriş tapırdı
[bəslənirdi]. Qüvvətli, parlaq bir ədə-
biyyat, mütəfəkkir və münəvvər bir
ürəfa vücuda gəlmişdi. Əfkari-ümu-
miyyə başqa bir məcrada axırdı. Məm-
ləkət dərəbəyliyindən [feodalizmdǝn]
qalma qəliblərə sığmayır, hürriyyəti-
siyasiyyə [siyasi azadlıqlar] tələb edirdi.
Halbuki çarizm həman əski üsul ilə du-
rurdu. Hökumət, məmləkətin münəv-
vər və fəal əsnafına deyil, köhnəpə-
rəst, mürtəce dvoryanstvaya [zadəgan-
lığa] istinad edirdi, ruhla qəlib arasında
bir təzad vardı; ruh qəlibə sığmayırdı. 

Almaniya da öylə idi. Almaniyada
olduqca qüvvətli, mütəşəkkil bilikli,
becərikli bir xalq dünyanın müəzzəm

[böyük, ǝzǝmǝtli] və müntəzəm bir təş-
kilata malik mücərrəb [təcrübəli] əmə-
lə [işçi] firqəsi var ikən hökumət apa-
ratı feodal halı ilə yaşayan əsgəri bir
firqənin əlində, iqtidar yarım dərəbəyi
hökmündə bulunan xanədanlarda idi;
intixabi-ümumi [ümumi seçki] yox,
məsuliyyəti-vüzəra [nazirlərdə məsuliy-
yət] yox idi. Demək ki, burada da ruhla
qəlib arasında siyasi bir təzad var idi.
Yalnız alman sisteminin intizamı, bu
təzadın Rusiyada olduğu qədər məh-
sus [həssas] olmadığına səbəb olurdu. 

Avstriya kəza [eynǝn] bu dərdə
mübtəla idi. Şu qədər var ki, Avstri-
yanın Almaniyadakı demokrasi cərə-
yanından daha şiddətli bir böhrani-
siyasidən başqa digər bir bəlası dəxi
vardı: milli təzad. Avstriya müxtəlif
millətlərdən təşəkkül etmişdi. Bu mil-
lətlər kəndi haqlarını tələb edirlərdi;
hissi-milli, haqqi-millini arayırdı. Hal-
buki Avstriya-Macarıstan sultası bu
hisslərin fövqündə mətbu [tabe edǝn]
və nazim [tǝnzimlǝyǝn] rolunu oyna-
yırdı. Demək ki, millətlə dövlət arasın-
da bir təzad, bir mübarizə vardı. 

Bu dərdlə Avstriya yalnız deyildi.
Rusiya da bu dərddə idi. Rusiya da
onun kimi qurama bir hökumət idi.
Rusiyada dövlət milləti əzir, millətlə
dövlət arasında qatı mübarizələr da-
vam edirdi. 

Dövlət və millət kəlmələrini mütə-
zad [bir-birinə zidd] və mütəbariz [açıq,
bariz] mənada işlədiriz; halbuki, əksə-
rən, dövlətlə milləti bir bilirlər; çünki
dövlət də millətin bir şəkli-digəridir
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[başqa bir halıdır]. Millət özək, dövlət
qabıqdır; fəqət bu tərif, şümullu bir
millətə aid olan dövlətlər haqqında
səhihdir. Digər təbirlə demək olar ki,
bu tərif təbii təşkilata malik olan döv-
lətlər haqqındadır; çünki ən təbii döv-
lət, milli olan dövlətdir; fəqət təhti-
idarəsində bir çox millətlər olan döv-
lətdə, məlumdur ki, dövlət mənası ilə
millət mənası bir olammaz. Nasıl ki,
Avstriya-Macarıstan dövləti daxilində
çex, slovak, macar, alman, polyak, ru-
sin, italyan, rumın millətləri olduğu
kimi, Rusiya dövləti daxilində də rus,
fin, türk, erməni, gürcü, ukrayna və s.
millətlər vardır. Halbuki İngiltərə,
Fransa, sonra işə müdaxilə edən Ame-
rika dövlətləri ictimai bir təzada, yəni
sinif müsavatsızlıqlarına malik idisələr
də, şəkli-hökumətləri bu biri məm-
ləkətlərdə olduğu qədər dərin bir
təzadla azarlı deyildi. Bu hökumətlər
binnisbə [nisbǝtǝn] demokratik və o
dərcədə də milli hökumətlər idi. İngil-
tərədə bir irland məsələsi var idisə də,
Avstriya, Rusiya dərəcəsində deyildi.
Fransa bu məsələyə tamamilə yabançı
idi. Amerikada kəza milli ziddiyyət
yoxdu. (Bu məmləkətlərin daxili
təşkilatı nəzərə alınaraq hökm verilir.
Qanuni siyasəti başqa bir məsələdir.) 

Yuxarıda söylədik ki, müharibə
mövcud təzadları şiddətləndirmək xa-
siyyətinə malikdir. Təbiidir ki, təzadları
müxtəlif və çox olan dövlətlərin mü-
haribəyə təhəmmülləri [dözümlǝri] də
o nisbətdə az olacaqdı. Əvvəl təhəm-
mülsüzlük göstərən, əcaib [təəccüblü]

deyildir ki, Rusiya oldu. Çünki Rusiya
şəkil və qəlib etibarı ilə Yevropa ölkə-
lərindən ən gerisi, ictimai, siyasi və
milli böhran nöqteyi-nəzərindən ən il-
lətlisi [problemlisi] idi. Sonra sıra Avstri-
yaya gəldi. Nəhayət, qüvayi-istehsa-
liyyǝ [istehsal gücü] və iqtisadiyyəcə də
kəndisindən daha qüvvətli olan Ame-
rika ilə də toqquşmağa məcbur qalan
Almaniya bitab düşdü. 

Almaniya böhranı, milli Almaniya
dövləti daxilində qalaraq, siyasi bir
şəkildə cərəyan edir. Yarım feodal bir
şəkli-hökumǝt, demokratik cümhuriy-
yətə dəyişdirilir. Rusiya ilə Avstriya isə
bununla qalmayır, parça-parça olaraq
mürəkkəb [ibarət] olduğu parçalarına
ayrılır. Hər ayrılan parçada, eyni za-
manda birər cümhuriyyət elan edirlər.
De-mək, demokratik və milli olmayan
dövlətlər, xaric bir zərbə təhtində [al-
tında] təhəmmül göstərməyərək birər
milli-demokrat şəkli alırlar.

Daha Hərbi-ümuminin [Birinci Dün-
ya müharibǝsinin] ibtidasında [başlan-
ğıcında] ikən bu böyük badirə [tǝhlükǝ;
fǝlakǝt] üzərinə yazılan siyasi təhlillər-
də deyirlərdi ki, Hərbi-ümumi nəticə-
sində millətlərin haqqı təslim oluna-
caqdır. Qərib idi ki, İngiltərə zümrəsi
də, alman zümrəsi də millətlərin hü-
ququ üçün davaçı olduqlarını iddia
edib dururlardı. Əlbəttə imperialist-
lərin məqsədi-əsliləri [əsl məqsədləri]
bu deyildi; fəqət məqsəd bu deyil ikən
hər iki tərəfin bundan bəhs eyləməsi,
bu həqiqətin nə dərǝcədə qüvvətli
olmasını göstərirdi. 
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Azərbaycan məbuslarından Sxaka-
ya pək doğru deyirdi ki, Böyük Fransa
inqilabı insanın hüququnu təşxis [tə-
yin] eylədi isə, Hərbi-ümumi də mil-
lətin hüququnu elan etdi. 

Milli hərəkətlər eyni zamanda da
demokratik bir rəng alır. Milliyyət və
demokratizm haqqında yanlış məlu-
mat sahibi olanlara bu iki kəlmənin
yanaşı gəlməsi bəlkə də bəid [qəribə]
görünür; çünki demokratizm, adətən
milliyyətpərvərliyə zidd ədd [hesab] ol-
unmaq bidəti [sǝhvi] bizcə məşhurdur.
Bu bidətə vaxtilə çox etina olunurdu.
Hətta bizim Qafqaziya sosial-demo-
krat şeyxləri belə bu xüsusda az inad
və israr göstərməmişlərdi. 

Fəqət bu gün onlar da mötərifdir-
lər [etiraf edirlər] ki, milliyyətlə demo-
kratlıq qətiyyən düşmən məfhumlar
deyildir. Sabiq Qafqaziya və lahiq [in-
diki] gürcü demokratiyasının pişvala-
rından [liderlərindən] Jordaniya cənab-
ları, baxınız bu xüsusda nə kimi eti-
rafda bulunurlar. Son günlərdə söylə-
miş olduğu bir nitqində Jordanya deyir
ki: 

“Millətin kəndi iradeyi-müstəqi-
ləsini kəndi hüdudu daxilində və kəndi
dili və mədəniyyəti vasitəsilə ibraz
edəmmədiyi [nümayiş etdirǝ bilmǝdiyi]
bir yerdə demokratizm təsəvvür eylə-
mək qeyri-mümkündür. Milliyyət və
demokratlıq cərəyanları əksərən itti-
faq edirlər. Böyük Rusiya inqilabı çıx-
dığı zaman, biz milliyyətlərə ayrılma-
nın əleyhində olduq. Halbuki bizim
istədiyimizə rəğmən həyat bu əsası

üstə çıxardı.” 
Əvət, Avropanın qərbini təşkil

edən İngiltərə ilə Fransa, şərqini təşkil
edən Almaniya-Avstriyaya qarşı çıx-
dıqda, şərqin qərbə qarşı bir nöqsanı
vardı ki, burası demokratik və milli
deyildi. Şimdi Avropanın şərqi də qər-
bi kimi milli və demokratik bir şəkil
alır. Bu şəkil, yalnız Avropa dövlətlə-
rində deyil, Türkiyədə də hakimiyyət
qazanır. Orası da həm milliləşməkdə,
həm də demokratlaşmaqdadır. 

Demək ki, aləm keşməkeşlərinin
nəticəsində milliyyət və demokratizm
prinsipləri qalib çıxır. Dünya hadisə-
lərinin bugünkü mənası iştə bundan
ibarət. 

M. Ə. Rəsulzadə

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

Alişan [şanı uca] Fətəli xan Xoyski
hüzuri-alilərinə [uca hüzuruna]

Parlaman Rəisinin Sədri-vükəlaya
[Nazirlǝr Şurasının Sǝdrinǝ] göndərdiyi
məktub:

“Azərbaycan Cümhuriyyəti Məclisi-
Məbusanının 10 kanuni-əvvəl [dekabr]
tarixli iclasında yeni Kabinǝ təşkili
üçün Baş vəkili [Baş naziri] intixab
[seçmǝ] və dəvəti mənə mühəvvəl
edilmişdi [tapşırılmışdı]. Parlaman frak-
siyalarının rəyini nəzərə alaraq və zati-
alilərinin məharəti-siyasiyyələri və bu
anadək vətən və millət uğrunda gös-
tərdikləri hüsni-xidmət və fədakarlıq
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böylə mühüm və müşkül bir məsələ
üçün zati-alilərini dəvət etməyə məni
məcbur etməsinə məbni [istinad edǝ-
rǝk], Baş vəkaləti qəbul və müştərək
bir Kabinǝ təşkil etmənizi arzu edirǝm,
əfəndim. 

Zati-alilələrinə olan səmimiyyət və
iradətimin [dilǝyimin] qəbul buyurul-
ması mərcudur [rica olunur]. 

Parlaman Rəisi naminə doktor
Həsən bəy Ağayev”

Müsəlman sosialistləri fraksiyası-
nın bəyannaməsi (Məruzəçi  Əhməd
Cövdət Pepinov cənabları) 

Əfəndilər! Müsəlman sosialistlər
ittifaqı və müsəlman sosial-demokrat
“Hümmət” firqəsi tərəfindən yoldaş-
larımız Səfikürdiski və Şeyxülislamov
tərǝfindən müfəssələn bəyan edilən
nöqteyi-nəzərimizi aşağıdakı deklaras-
yon şəklində nəzərinizə yetirmək niy-
yətindəyəm. 

Biz müsəlman sosialistlərinin Par-
lamana girməkdən məqsədimiz, Par-
laman ideyasını, hökumətin məsul
olmasını, yeridilən siyasətin açıq və
aşkar tutulmasını, cümlə hürriyyət-
lərin bərpa edilməsini və Məclisi-
Müəssisanın tezliklə çağırılmasını bu
kürsüdən müdafiə etməkdir. Bu məq-
sədlə, biz Hökumətin yeridəcəyi siya-
sət haqqında şu surətlə bəyan ediriz.
Firqə və fraksiya nümayəndələrindən
mürəkkəb, müştərək bir Hökuməti
qəbul edir və onun proqramı[nın]
demokratik əsaslara müvafiq olmasını
arzu ediriz. 

Gələcək hökumətin əvvəlinci vəzi-
fəsi, Azərbaycan Cümhuriyyətinin is-
tiqlalını bütün qüvvəsilə müdafiə et-
mək, Azərbaycan demokratiyasının
qazandığı bu müqəddəs haqqı var
qüvvəsilə mühafizə etməkdədir. Biz
inanırız ki, azəri türklərinin istiqlalı
təyin və təsdiq olduqdan sonra “ya-
lançı milliyyətçilik” ortadan qalxar və
şimdiki əsrin məhsulu olan sinif ayrılığı
və sinif mübarizəsi qolaylıqla bizim də
camaatın içinə girər ki, bu da ümumi
demokratiyanın xeyrinədir. Fəqət is-
tiqlaliyyəti mühafizə etmək öz kabine-
tinə girib də qapanmaq deyil. Bir çox
tarixi, mədəni vǝ ən ziyadə ekonomik
əsaslar, Zaqafqaz millətləri və cümhu-
riyyətləri və əski Rusiya torpağı üzə-
rində əmələ gəlmiş hökumətlərini
biri-biri ilə sıxı münasibatda bulunma-
ğa məcbur edir. Buna binaən [ǝsasǝn]
biz əvvəla Zaqafqaz cümhuriyyətlə-
rinin biri-biri ilə həm siyasi vǝ həm də
iqtisadi cəhətdən sıxı bir rabitədə bu-
lunmalarını arzu ediriz. Bundan maə-
da [başqa] Rusiyada əmələ gəlmiş
müstəqil parçaların bir-biri ilə yaxınla-
şıb da hər tərəf üçün mənfəətli ittifaq
yapmağın da tərəfdarıyız. 

Xarici siyasətimizi gözdən keçirdik-
də, qonşularımızla olan münasibatımı-
zın [münasibǝtlǝrimizin] heç də yaxşı
olmadığını və Avropa millət və dövlət-
ləri ilə lazım olan münasibata girilmə-
diyini görürüz. Şimali Qafqaz Cümhu-
riyyəti ilə ən sıxı münasibatın saxlan-
masını arzu ediriz. Bizə dost və meh-
riban olan demokratik Gürcüstan
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Cümhuriyyəti ilə siyasi və iqtisadi
ixtilafların bərtərəf edilməsini [aradan
qaldırılmasını], ixtilaflı məsələlərin əda-
lət üzrə həll edilməsini və tez bir za-
manda ən səmimi münasibatın qurul-
masını arzu ediriz. 

Yaxın qonşumuz olan Ermənistan
Cümhuriyyəti ilə indiyə qədər heç bir
münasibata girilməmiş və mövcud
olan münasibat isə pək gərgin; heç də
dostanə deyil. Halbuki hal və vəziyyət
bizimlə Ermənistan arasında həqiqi bir
dostluğun bərpa edilməsini tələb edir.
Bu iki cümhuriyyətdə yaşayan mil-
lətlər, ən ziyadə erməni və türklərdir.
Əgər bu hökumətlər arasında hüsni-
münasibət olmazsa, orada yaşayan
millətlərin arasında da dostluq olam-
maz və əksinə, arada həll edilməmiş
ərazi məsələsi vardır. Böylə ixtilaflı
məsələlər, silah gücü ilə həll olunma-
yacaq. Dünyanın ən qüvvǝtli dövlətləri
milyonlarca qurban verdikdən sonra
böylə ixtilaflı məsələlərin silah gücü ilə
həll olunmayacağını dərk etdilər. Kiçik
millətlər üçün bu bir dərsi-ibrətdir.
Buna binaən, böylə ixtilaflı məsələ-
lərin silah gücü ilə həll olunmayacağını
qət edib anlaşma və uzlaşma ilə həll
etməyə çalışmalıdır. Buna görə biz
Hökumətdən Ermənistanla sıxı müna-
sibata girişməsini və bu cümhuriyyətlə
ən dostanə münasibatın vəz edilmə-
sinə [qurulmasına] çalışmasını tələb
ediriz. 

Başqa hökumətlərlə də dostanə
münasibata girmək hökumətin vəzifə-
lərindən olmalıdır; fəqət Avropa mil-

lətləri ilə münasibat peyda etmək
üçün oraya bir Parlaman heyətinin
göndərilməsini münasib görürüz. 

Daxili işlərimizə keçdikdə, biz ən
əvvəl bütün böyük və əhəmiyyətli
işlərimizi həll etməyə haqq və səla-
hiyyəti olan Məclisi-Müəssisanı dörd
əsaslı üsul üzrə tez bir zamanda ça-
ğırılmasını tələb ediriz. Bu işi Parla-
man kəndi əlinə almasını istəriz.

Şimdiyə qədər məmləkətdə qanu-
ni bir həyatın olmadığını, keyf və təz-
yiqin xüsusən ayrı-ayrı cərəyanlara və
millətlərə qarşı hökm sürdüyünü eti-
rafla, gələcək hökumətdən daxildə qa-
nun dövrünün qurulmasını və inqila-
bın rəhmətlərindən olan cümlə hür-
riyyətlərin iadə edilməsini tələb ediriz.
Mart və sentyabr hadisatını istintaq
etmək üçün xüsusi bir Parlaman istin-
taq komisyonunun seçilməsini və qey-
ri siyasi firqə ilə bu yolda işləməsini
lazım biliriz. 

Qəvi [güclü] bir hökumətin olmasını
arzu ediriz; fəqət biz bunu inqilabdan
əvvəl mövcud olan müəssisələrin ye-
nidən qurulması ilə köhnə adları
dirildib köhnə formaları iadə etməkdə
[qaytarmaqda] görməyiriz. Köhnə idarə
bütün puçluğunu göstərdi. Onun da-
lınca qaçmaq həyatı anlamamaqdır.
Biz idarələrin camaata yaxın olmasını,
camaata etimad etməsini istəriz. İda-
rələrdə bulunan bir çox yaramaz
üzvlərin kənar edilməsini və sağlam
bir idarə qurulmasını tələb ediriz.

Bu axır illərin bütün ağırlığı, ən
ziyadə [ǝn çox] fəhlə və kəndlilərin
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boynuna düşmüşdür. Bunların halı pək
ağır və pərişandır. Buna görə də, bu
siniflərə yardım etmək, gələcək höku-
mətin borcudur. 

Bütün Azərbaycanda sǝkkiz saatlıq
iş müddəti qəbul olunmalıdır. Şimdiyə
qədər inqilab əsnasında fəhlələrlə
yapılan müahidələr [müqavilələr] kəndi
qüvvətini saxlamalı və fəhlə müəssi-
sələri və təşkilatları yapılmaq üçün
heç bir mümaniət [maneçilik] olmama-
lı, maddi və qeyri yardımlarda bulun-
malıdır.  

Torpaq qanunu daha Zaqafqaz Sey-
mində, bütün müsǝlman fraksiyala-
rının iştirakı ilə qəbul edilmişdir; fəqət
şimdiyə qədər hökumət onu tətbiq
etməmişdir. Biz təklif ediriz ki, torpaq
komitələri təşkil olunsun və qəbul
olunmuş torpaq qanunu tətbiq olun-
mağa başlasın. Camaat təşkilatlarının
artması üçün bütün qüvvətimizi sərf
etməliyiz və bunun üçün köhnə qəbul
olunmuş “zemstvo” qanununu tezliklə
tətbiq etməli və “zemstvo” təşkilatla-
rının tezliklə vücuda gəlməsinə çalış-
malıdır. Mövcud olan hökumət müəs-
sisələri pək çox, pək böyük, pək də
ağırdırlar. Bu müəssisələrin bəzilərini
qaldırmaq, bir çoxlarının da şüubat-
larını [şöbələrini] azaltmaq lazımdır. Ca-
maat bu ağır və bahalı idarələrə tab
gətirə bilməz. İdarələri yüngülləşdir-
mək və ucuzlaşdırmaq lazımdır. 

Maliyyə işlərimiz pǝk qarışıq və
dolaşıqdır. Gələcək hökumət bu işləri
düzəltmək və sistemə qoymaq məc-
buriyyətindədir. Daxildə ticarəti can-

landırmaq üçün iqtisadi müahidələr
[müqavilələr] yapmalı və hüdudlarımızı
açmalıyız. 

Müdafiə edəcəyimiz məsələlərdən
biri də qadınlarımızın haqq və səla-
hiyyəti kişilərimizlə bərabər olmaqdır.
Bizim qənaətimiz bunadır ki, iştə bu
əsasların qəbul və tətbiqi cümhuriy-
yətimizi bu ağır günlərdə aydınlığa
çıxara bilər. Bu yolda Azərbaycanın
zəhmetkeş kəndli və fəhlələrinin bizə
yardımçı olacaqlarına inanırız.

Yaşasın Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyəti! 

Yaşasın Qafqaz millətlərinin dost-
luğu! 

Yaşasın Cəmiyyəti-Əqvam!

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

* Lloyd Corc Bristolda söylədiyi
nitqində demişdir ki, İngiltərədə elan
edilmiş məcburi mükəllǝfiyyəti-əsgə-
riyyə [hǝrbi mükǝllǝfiyyǝt] vaxt iqtiza-
sınca [dövrün tǝlǝbi ilǝ] olmuşdur və
ləğv ediləcəkdir. Əlavə, Sülh Konfran-
sında da bütün Avropada mükəllǝfiy-
yəti-əsgəriyyəni ləğv etməyə çalışma-
lıdır ki, bir daha müharibə olmasın. 

* Bukovina Milli Şurası Bukovinanı
Romaniyaya mülhəq edilmiş [birlǝşdi-
rilmiş] elan etmişdir. 

* Stokholmda müntəşir “D. N.”
qəzetəsi  xəbər verir ki, Stokholmdan
bolşeviklər getdikdən sonra Rusiyada
hökumət təşkili məsələsi müzakirə
edilir. 
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* 32 min nəfərlik İngiltərə ordusu
Kölnə gəlmişdir. 

* Berlindən verilən xəbərlərə görə,
Müttəfiqlər istəyirlər ki, hökumətə bir
ultimatum təqdim edərək bütün
şuraların ləğvini tələb etsinlər. Bu vaxt
zərfində Almaniyaya ərzaq buraxma-
yıb Müttəfiqlər qoşunları içəri doğru
gedəcəklər. 

AZƏRBAYCANDA 

Gəncədə
Gəncə Bələdiyyə Məclisi, dəmir-

yolu mövqifinə [stansiyasına] gedən
yolların təmiri üçün aparılan-gətirilən
mallara put vergisi təyin etmək istəyir.
Qubernator bu barədə Daxiliyyə Nəza-
rətinə məlumat vermişdir. Daxiliyyə
naziri həzrətləri Şurayi-Vükəlaya [Na-
zirlǝr Şurasına] təqdim üçün məruzə
hazırlayır. 

Qarabağ hadisatı
Hökumət, Gəncədən böylə bir

teleqram almışdır: 
“İngiltərə-Fransa heyəti müsəlman

qoşunları və Andranik dəstələrini mü-
haribəni bitirməyə dəvət etdikdən son-
ra müsəlmanlar müdafiə xətlərini bu-
raxıb getdilər. Quldur Andranik bun-
dan istifadə edərək Türkiyə və Qafqa-
ziya ermǝnilǝrindǝn mürəkkəb dəstə-
lərinə, köylü ermənilərlə bərabər, mü-
səlman kəndlərinə hücum etmək əmri-
ni verir. İşarəyə görə bütün ermənilər
qalxıb yaxın müsəlman kəndləri üzəri-

nə düşərək vəhşiyanə bir surətdə mü-
səlmanları kəsməyə başlamışlar. Bun-
lar qadınların döşlərini kəsib səbilərin
[uşaqların] ağzına qoyurlar. İki nəfər
qadını soyundurub buraxmışlar. 

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 9-da 12-
dən ziyadə müsəlman kəndlərini xara-
ba etmişlər. Hal-hazırda 10 nəfər mü-
səlman qadını ermənilərin əlində əsir-
dir. Rica edirəm ki, qoşun göndərəsi-
niz. 

Zəngəzur qəza qaimməqamı:
Məliknamazəliyev

11 kanuni-əvvəl saat 21:55 dəqiqə”

Qarabağa heyət əziməti [gedişi]
Daxiliyyə naziri Qarabağa doktor

Mehmandarov  cənabları naminə bu
məzmunda bir teleqram göndərmiş-
dir: 

“Bu gün Qarabağ və Gorusa mü-
həndis Rüstəm bəy Sultanovun məiy-
yəti [müşayiǝti] ilə İngiltərə heyəti azim
olmuşdur [yola düşmüşdür]. Bunlarla
bərabər, iki dənə də zirehli avtomobil
göndərilir. İngilislərin bir hissəsi müha-
fizədən ötrü Şuşada qalacaqdır.

Daxiliyyə naziri: Cavanşir”

Gürcü və erməni toqquşması
* Sanain mövqif [stansiya] naçal-

niki, Dəmiryol nazirinə teleqraf etmiş-
dir ki, dəmiryol mövqifi, quldur dəstə-
ləri tərəfindən atəşə tutulmaqdadır.
Mövqifdə dayanan türk dəstələrini
əzməkdən ötrü dağlardan böyük daş-
lar yuvarladırlar. Mövqif naçalniki türk
əsgəri dəstələrini mövqifdən çıxar-

266



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

267

III cild 

maqdan ötrü paravozla iki konduktor
dəstəsi göndərilməyi xahiş etmişdir. 

* Dəmiryolu Nəzarətindən alınan
məlumata görə, kanuni-əvvəlin 9-da
Sanaində vaqe olan toqquşmada gür-
cülər tərfindən üç nəfər qətl, bir nəfər
ağır və üç nəfər yüngül surətdə yara-
lanmışdır. İki nəfər dəxi xəbərsiz it-
mişdir. 5600 patron atılmışdır. 

* Birinci nömrə zirehli qatar naçal-
niki Xunçiya zirehli qatarlar ərkani-
hərbinə [qǝrargahına] xəbər verir ki,
kanuni-əvvəlin 9-da, səhər saat 8-də
gürcü dəstələri Uzunlar kəndinə get-
mişdir. Yolda həmin dəstə, dağda olan
ermənilər tərəfindən atəşə tutulmuş-
dur. Gürcülər zirehli qatardan top və
pulemyot atəşi ilə cavab vermişlərdir.
Gürcü piyada dəstəsi dağa çıxa bilmə-
yib, pulemyotçu yaralandığına görə bir
pulemyot buraxıb geri çəkilmişdir.
Gürcü piyada qoşunu şiddətli surətdə
xəsarǝtǝ və tələfata düçar olmuşdur.
Ermənilər dağdan böyük daşlar yuvar-
latmaqla top gülləsi ilə dolu olan üç
dənə Türkiyə vaqonlarını partlatmış-
lardır. Mövqif uçub dağılmışdır. Ayrum
ilə Sanain arasında bilaaram [aramsız]
zirehli qatar hərəkatı lazımdır.

MÖVLUDİ-NƏBİ MÜNASİBƏTİLƏ

“Vǝ mǝn yüǝzzim şǝairǝ-llahi
fǝinnǝha min tǝqval-qülub”

Cənabi-Rəsuli-Əkrəm Məhəmmə-
dül-Mustafa həzrətlərinin yövmi-məs-

udi-mövludu [xoşbǝxt mövlud günü]
rəbiüləvvəl ayının 12-sində vaqe ol-
maq münasibətilə, ümum müsəlman-
lara fərz və lazım görülür ki, o zati-
cəlilüs-sıfatın [ali rütbǝli zatın] şərəfinə
həmin gündə kəsb və ticarəti tərk qı-
lıb, kamali-meyl və rəğbət və nəhayət
şövq və məhəbbətlə ictima edib [yı-
ğışıb], vücudi-mübarəkin mənaqibi-
həyatiyyəsinə [tǝrifǝlayiq hǝyatına] dair
müzakiratda bulunmaqla şüari-islam
təzim olunsun [islamın qaydalarına
hörmǝt edilsin]. 

Fəlihaza [buna görǝ], müsəlman
qardaşlardan rica və təmənni edirəm
ki, yövmi-mövludda saat 12-də Tağı-
yevin Ünas [qız] məktəbində cəm
olub, eydi-millini [milli bayramı] tən-
tənə və cəlal ilə icra qılaraq, vəzifeyi-
diniyyələrini [dini vǝzifǝlǝrini] əmələ
gətirirb, Həzrəti-xətmi-mərtəbətin [ǝn
uca mǝrtǝbǝli hǝzrǝtin] xəsaisi-aliyyə-
sindən [ali xislətlərindən] camaata mə-
lumat verməklə, cəşni-möhtərəmi
[möhtərəm bayramı] xitama yetirələr. 

Şeyxülislam: Axund Ağa
Ağaəlizadə

Eydi-mövlud [mövlud bayramı]
Bakı müsəlman ruhani “Səadət”

idarəsi Həzrəti Məhəmməd səlləllahü
əleyhin eydi-mövludu münasibətilə
düşənbə [bazar ertǝsi] günü kanuni-
əvvəlin [dekabrın] 16-da (rəbiüləvvəl
ayının 12-si) saat 12 radələrində Azər-
baycan Parlamanının salonunda (Ni-
kolayevski soqaq, sabiq Aleksandriya
müsǝlman ünas [qız] məktəbində)
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cəşn bərpa edəcəkdir [mǝclis tǝrtib
edǝcǝk]. Möhtərəm zəvatdan [şəxslər-
dən], “Səadət” mədrəsəsi nəfinə [xey-
rinǝ] ianələr qəbul olunacaqdır. Xüsusi
dəvətnamələr olmadığından, ümum
camaatın təşrif gətirməsi rica olunur.

İttihad məktəbində
Rəbiüləvvəl ayının 12-də, düşənbə

günü saat 10-da, eydi-mövlud müna-
sibətilə məzkur [adı çǝkilǝn] məktəbin
şagirdləri tərəfindən “Sənduqçeyi-
mütəəllimini-İttihad” [“İttihad tǝlǝbǝ-
lǝri sandıqçası”] nəfinə [xeyrinǝ] olaraq
Mirzə Rzaqulu xan cənablarının 6 pər-
dəli “İntiqami-həqiqi” nam drama[sı]
mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. 

Qeyd: Bu tamaşaya ancaq mək-
təblilər gələ bilər. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Türkcə kitabxana
Bakı şəhəri azəri türklərinin mədə-

niyyət mərkəzi olduğu halda, bu vax-
tadək bir dənə də olsun layiqli türk ki-
tabxanası və qiraətxanası yoxdur. Bu-
nu nəzəri-etibara almış Xəzər müstəh-
likin [istehlakçılar] ittifaqı “Kooperatsi-
ya”nın kitabxana şöbəsi Bakıda türk-
cə daha bir kitabxana açmağı təhti-
qərara almışdır. Bu məqsədlə “Koope-
ratsiya”nın kitabxana şöbəsi, türk və
Azərbaycan şivələrində ədəbiyyat, ta-
rix, sənaye, kooperasiyaya dair, çocuq-
lara məxsus, həmçinin dərs kitabları

almağa şüru etmişdir [başlamışdır]. Hər
kəsdə müfid [faydalı] türk kitabları
olarsa, kitabxanaya verilmək təklif
edilir. Xahiş və müavinət etmək istə-
yənlər “Azərbaycan” qəzetəsi kanto-
rasında Əliəkbər Heydǝrzadǝ cənab-
larına müraciətən məlumat ala bi-
lərlər. (Telefon nömrə 6-19) 

Bakı Sənaye məktəbində
Bakı Sənaye məktəbinin “Türk mü-

təəllimləri [tǝlǝbǝlǝri] cəmiyyəti”, bi-
rinci siniflərdə oxuyan zəif arxadaşları
üçün xüsusi sənaye kursları açmağı və
mümkün olarsa, yavuq gələcəkdə o
kursları “türkcə ümumi kurslarına” çe-
virməyi qərara almışdır. Bundan baş-
qa, həftə günləri türkcə ədəbi, tarixi
və fənni mühazirələr verəcəkdir. İlk
mühazirəni Məhəmmədzadə Mirzə-
bala, “Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı”
mövzusunda oxuyacaqdır. 

Bəşarəti-ədəbiyyə [ǝdǝbi muştuluq]
Qafqaziyamızın şairi-şəhiri [tanın-

mış şairi] Əbdülsəlimzadə Məhəmməd
Hadi əfəndinin “İnsanların tarixi fa-
ciələri” yaxud “Əlvahi-intibah” nam
əsərinin birinci cüzü təb’dən [çapdan]
çıxaraq saheyi-intişara [yayıma] qonul-
muşdur. Mütaliəsini qariat və qareini-
kirama [möhtərəm qadın vǝ kişi oxu-
culara] tövsiyə ediriz. 

Əsərin füruxt məhəlləri [satış yer-
ləri]: 1) Spasski caddədə “Turan” mət-
bəəsində; 2) Parapetdə “Məktəb” ma-
ğazasında; 3) Bazarnı küçədə komis-
yonçu Paşa Qasımzadənin dükanı. 
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Müttəfiqlər qoşunlarının vürudu
[gǝlişi]

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 12-də
Ənzəlidən “Kazbek” nam [adlı] vapor
Bakıya varid olmuşdur [gǝlmişdir]. Va-
porda ingilis qoşunu və ləvazimati-
hərbiyyə gətirilmişdir. 

* Cümə günü kanuni-əvvəlin 13-də
Tazəşəhərdən “Prezident Kruqer” va-
poru İngiltərə qoşunu gətirmişdir. 

Hərbi məhkəmə
Kanuni-əvvəlin 9-da hərbi məhkə-

mədə aşağıda əsamisi mündəric əşxa-
sın [adları yazılan şəxslərin] işlərinə ba-
xılmışdır. 

1. Qriqorov: müsəlləh [silahlı] soy-
ğun yapdığı üçün bir sənə həbsxanaya
alınır. 

2. Martirosov: müsəlləh soyğun
yapdığı üçün altı ay həbsə məhkum
edilir. 

3. Yegnazarov: müsəllǝh soyğun
yapdığı üçün edama məhkum olunur. 

4. Avakov: müsəlləh soyğun yapdı-
ğı üçün edam edilir. 

5. Vaxlamov: küçələrdə güllə atdığı
üçün və iki adam yaralandığı üçün
gülləbaran ediləcək. 

Edam cəzasına məhkum edilmiş üç
nəfər Bayıl xəstəxanasında kanuni-
əvvəlin 13-də ikisi asılıb, birisi güllə-
lənmiş.

HADİSAT [HADİSƏLƏR]

Postanın qarət edilməsi
Bakıdan Şəkiyə təyin edilmiş pos-

tada, məktubatdan əlavə 400000 rub-

lǝ pul da aparılırmış. Bir dəstə mü-
səlləh [silahlı] cani Merkuryevski və
Budaqov küçələrinin küncündə pos-
tanı əhatə edib təhdidlə pulun yerini
göstərməyi tələb etmişlər. Pullar, taxta
posta qutusunda olduğu halda posta
qulluqçusu məktubat torbasını göstə-
rir. Canilər bununla iktifa edərək
[kifayǝtlǝnǝrǝk], məktubat torbasını
götürüb gizlənmişlər. Pul yerində qal-
mışdır. Canilər tövqif [hǝbs] edilmə-
mişlərsə də, planları və hansı millət-
dən olduqları kəşf edilmişdir. 

Meyit tapılması
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 10-da,

saat 4 radələrində, Musa Nağıyev
mədəni ilə “Rapid” zavodları miyanın-
da [arasında] 25 yaşında naməlum bir
şəxsin meyiti tapılmışdır. Meyitin qar-
nında 8 xəncər yarası vardır. Məqtulun
kim olduğu naməlum qalmışdır. 

ƏRZAQ İŞLƏRİ

* Azərbaycan Hökumətinin qərar-
dadına görə, Ərzaq nazirinin baş vəkili,
Şəhər Ərzaq İdarəsinin hesab dəftər-
lərini, kassasını, ərzaq anbarlarını və
anbarlarda olan malı və hamı haqq-
hesabı Ərzaq Nəzarəti ixtiyarına tez-
liklə təhvil verməsi barəsində və Ərzaq
nazirindən icazəsiz anbarlardan mal
və ərzaq buraxılmaması xüsusunda
yazıb Şəhər Ərzaq İdarəsinə məlum
etmişdir. 

* Şamaxı və Cavad uyezdlərində
türk komandası [ordusu] hazır etdiyi
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ərzaq yüklərini onlardan təhvil alıb
Gəncəyə aparmaq üçün Ərzaq Nəza-
rətinin Gəncə quberniyası vəkili Hacı-
bababəyova Nəzarətdən vəsiqələr ve-
rilmişdir. Odur ki, Nəzarətin baş vəkili
bu barədə Türüq və Məabir [Nǝqliyyat
vǝ Rabitǝ] nazirinə yazıb xahiş edir ki,
həmin vəkil ixtiyarına ərzağı aparmağa
lazım olan qədər vaqon verilməsi ba-
rəsində dəmiryol naçalniklərinə cənab
nazir sərəncam etsin. 

* Dördüncü Rus-Müsəlman şəhər
məktəbi füqərası arasında paylamaq
üçün həmin məktəbin nazirəsi Süb-
hanqulovaya Tağıyev fabrikasında 400
arşın bez almaq üçün Ərzaq Nəzarəti
icazənamə verdi. 

* Hökumətin qəradadına görə,
Azərbaycan Cümhuriyyətində qoşuna
lazım olacaq yetmiş beş min arşın
bezdən hələlik on min arşın verilmə-
sini Ərzaq Nəzarətinin baş vəkili yazıb
Tağıyev kantoruna məlum etmişdir. 

* Ərzaq Nəzarətinin baş vəkili
Gəncə Bələdiyyəsinin Ərzaq şöbəsi
sədri Cahangir bəy Əliyevǝ yazıb xəbər
verir ki, şəhər və ətraf kəndlərǝ kağız
arşın malı göndərilməsi barəsində Nə-
zarət əncam etmişdir. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 12-də
dəmiryolu ilə Bakıya varid olan [gǝlǝn]
ərzağın miqdarı: 

Buğda 6566 pud;
Un 275 pud;
Kartof 733 pud;
Arpa 7182 pud;
Saman 600 pud;
Odun 750 pud.

Kanuni-əvvəlin 13-də: 
Buğda 5556 pud;
Un 1138 pud;
Kartof 750 pud;
Arpa 3517 pud;
Saman 405 pud. 
* Mərkəzi Ev Komitəsindən əhaliyə

təqsim [paylamaq] üçün alınan düyü,
kanuni-əvvəlin 16-dan etibarən saat
9-dan 2-dək ikinci dairə ev komitəsi
cǝnbindǝki [nǝzdindǝki] dükandan ve-
riləcəkdir (Böyük Krepostnaya, nömrə
47). Birinci və ikinci günlərdə fəqət 4-
lə 5 podrayonlara  veriləcəkdir. 

DEMOKRATLAR 
MÜŞAVİRƏSİNDƏ

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 12-də
Demokratlar müşavirəsi iniqad etmiş-
dir [baş tutmuşdur]. 

Müsəlmanlardan “Hümmət” firqə-
si nümayəndəsi, “Müsavat” və “Sosia-
listlər bloku” nümayəndələri iştirak
edirdilər. Kadetlər, “Yedinstva” və Er-
məni Xalq Azadlığı firqəsi iştirak etmə-
mişlərdir. 

“Znamya truda” qəzetəsinin cəri-
mə edilməsinə görə etiraz qətnaməsi
qəbul edilmişdir. Sonra aşkarən edam
cəzasını ləğv üçün iqdimatda [tǝşǝb-
büsdǝ] bulunmuşdur. 

Axirüləmr [axırda] qətnamələr oxu-
nur. Birinci qətnaməni İctimaiyyuni-İn-
qilabiyun [Sosialist İnqilabçılar] firqəsi
namindən [Sako] Saakyan təklif edir: 

“Rusiyanı məskun edən millətlərin
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mədəni, tarixi, iqtisadi mənafeyi Rusi-
ya daxilində federasiya üzərində öz
müqəddaratlarını həll etmək lazım
gəlir. Rusiyada işbu əsaslar üzərində
hökumət təşkil edilənədək bütün
millətlər, bütün hökumət ixtiyaratını
öz əllərində saxlamalıdırlar.” 

“Müsavat” firqəsinin qətnaməsini
Şəfi bəy Rüstəmbəyov elan edir. “Mü-
savat” firqəsi Rusiyanın tamamiyyəti
əsasını qəbul edir, fəqət Rusiyanın
əhvali-siyasiyyəsini qorxulu və irtica-
nın qalib gəlməsini nəzəri-etibara ala-
raq Rusiyada mütləqiyyət və cahan-
girlik [imperializm] təcdidi [bǝrpası] eh-
timalı ilə işbu qətnaməni təklif edir: 

1) Rusiyada demokrat əsasları üzə-
rində hökumət təşkilinədək müstəqil
Azərbaycanın Rusiyaya olacaq əlaqəsi
məsələsini açıq buraxır. Ümumi demo-
kratik əsas üzrə Azərbaycan xalqının
ixtiyarı ilə əmələ gəlmiş Azərbaycan
istiqlaliyyətini müdafiə edəcəkdir. Fir-
qə, bütün demokratiyanı Parlaman və
hökumət iştirakı ilə işbu istiqlaliyyətə
yardım etməyə dəvət edir. 

2) Firqə, Azərbaycan məsələsinin
beynəlmiləl əhəmiyyəti haiz olduğunu
[daşıdığını] etirafla, Ümumi Sülh Kon-
fransında həll edilməsini qəbul edir. 

3) Qafqaziyanı məskun edən mil-
lətlər miyanında [arasında] dostluq
bərpa etmək və ixtilaflı məsələləri
sülh təriqi [yolu] ilə həll etmək üçün
firqə, Qafqaziya dövlətlərinin konqresi
dəvətini lazım bilir.

Qətnamələr oxunduqdan sonra,
qətnamələrə baxmaq üçün beynəl-

firǝq [partiyalararası] bir komisyon
təşkil edilmək təhti-qərara alınır. Bu
komisyonda firqələrdən birər nüma-
yəndə olacaqdır. Komisyon bütün qət-
namələrə baxdıqdan sonra bir ümumi
əsas qəbul edəcəkdir ki, bərabər ça-
lışmaq mümkün olsun. İşbu komisyo-
nun birinci iclası kanuni-əvvəlin 14-də,
saat 5-də “Metropol”da iniqad edə-
cəkdir. Əlavə, Bakıdakı mart hadisatını
təhqiq edib müqəssirləri cəzalandır-
maq qəsdilə də bir beynǝlfirǝq komis-
yonu təşkil etmək təhti-qərara alın-
mışdır. 

Qət edilmişdir ki, bütün Qafqaziya
millətləri və Qafqaziya hökumətlərinə
müraciətən, ixtilaflı məsələlərin sülh
və ya hǝkǝm [arbitr] təriqi ilə həll
edilməsi təklif edilsin.

TEATRO VƏ MUSİQİ

Düşənbə [bazar ertǝsi] günü rəbiül-
əvvəl ayının 12-də (dekabrın 16-da)
mövludi-nəbi münasibətilə Azərbay-
can Hökuməti Teatrosunda Hacıbəyli
Qardaşları Müdiriyyəti tərəfindən bu
mövsümdə əvvəlinci dəfə olaraq möv-
qeyi-tamaşaya qoyulacaqdır Zülfiqar
bəy Hacıbəyli yazmış olduğu məşhur
“Evliykən subay” operettası. Hacı bəy
rolunu ifa edəcəkdir məşhur komik
Hacıağa Abbasov.

Biletlər satılmaqdadır. 
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Ayaqqabı
M. Rafayeviçin gön vǝ ayaqqabı satan

komisyon ticarǝtxanası (Starı poçtovı küçǝ
nömrǝ 20, telefon 31-11) elan edir ki,
ticarǝtxanada külli miqdarda zǝnanǝ vǝ
mǝrdanǝ [qadınlara vǝ kişilǝrǝ mǝxsus]
lakirovannı vǝ şevro  çǝkmǝlǝr vǝ tuflilǝr
vǝ uşaq çǝkmǝlǝri mövcuddur. Qiymǝtlǝr
münasibdir. 

2604

Xəzər müstəhlikin ittifaqı 
“Kooperasiya”nın kitabxana şöbəsi
Türkcə ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, sə-

naye və kooperatsiyaya dair və həmçinin
çocuqlara məxsus kitablar, məktəb ki-
tabları, jurnal alır. Arzu edənlər Parapetdə
“Azərbaycan” qəzetəsi kantorunda Əliək-
bər Heydərzadəyə müraciət etməlidirlər.
Telefon: 6-91.

b/24    3 – 1 

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Qismi-rǝsmi
sǝh. 253. “7 kanuni-əvvəl 1334”: Bu-

rada il, rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir; mi-
ladi tǝqvimlǝ 7 dekabr 1918-ci ilǝ uyğun-
dur.

Azǝrbaycan 
Mǝclisi-Mǝbusanında 

sǝh. 264. “…və inqilabın rəhmətlərin-
dən olan cümlə hürriyyətlərin iadə edil-
məsini tələb ediriz.”: qǝzetdǝ “rǝhmǝtlǝ-
rindǝn” yerinǝ “zǝhmǝtlǝrindǝn” getmiş-
dir. 

sǝh. 265. “…mümaniət olmamalı,
maddi və qeyri yadımlarda bulunmalıdır.”:
Mǝtnin bu hissǝsi qǝzetdǝ belǝ getmişdir:
“...mümaniət olmamalı və qeyri maddi və
yadımlarda bulunmalıdır.”

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 265. “Stokholmda müntəşir «D.

N.» qəzetəsi...”: “Daqens nyuheter” qǝzeti
nǝzǝrdǝ tutulur.

Azǝrbaycanda: 
Qarabağa heyǝt ǝzimǝti

sǝh. 266. “…doktor Mehmandarov
cǝnabları…”: Kǝrim bǝy Mehmandarov
nǝzǝrdǝ tutulur.

Azǝrbaycanda: 
Gürcü vǝ ermǝni toqquşması

sǝh. 267. “Ayrum ilə Sanain arasında
bilaaram zirehli qatar hərəkatı lazımdır.”:
“Ayrum” deyǝrkǝn, Tiflis quberniyasının
Loru-Borçalı qǝzasında, indiki Ermǝnistan
ǝrazisindǝ yerlǝşǝn Ayrum (Böyük Ayrım)
şǝhǝri nǝzǝrdǝ tutulur.
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Mövludi-nǝbi münasibǝtilǝ
sǝh. 267. “Vǝ mǝn yüǝzzim şǝairǝ-llahi

fǝinnǝha min tǝqval-qülub”: “Quran”ın
“Hǝcc” surǝsinin 32-ci ayǝsindǝn bir hissǝ.
Mǝnası: “Vǝ hǝr kǝs Allahın mǝrasiminǝ
hörmǝt etsǝ, bu, şübhǝsiz ki, qǝlblǝrin
tǝqvasındandır.”

Ayaqqabı
sǝh. 272. “Şevro”: ǝsasǝn dǝri ayaq-

qabı istehsalında işlǝdilǝn yumuşaq keçi
dǝrisi.
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İXTAR
[XƏBƏRDARLIQ]

Bu gün eydi-mövludi-nəbi [Peyğǝm-
bǝrin mövludu bayramı] münasibətilə
idarə və mətbəəmiz tətil etdiyindən,
növbəti nömrəmizin çaharşənbə [çǝr-
şǝnbǝ] günü kanuni-əvvəlin [dekabrın]
18-də çıxacağını ixtar ediriz. 

EYDİ-MÖVLUD
[MÖVLUD BAYRAMI]

Bu gün fəxri-kainat peyğəmbəri-
zişanımız [kainatın fǝxri olan şanlı Pey-
ğǝmbǝrimiz] Məhəmməd sǝləvatulla-
hın yövmi-mövlud bayramı münasibə-
tilə ümum türk və islam qardaşlarımızı
təbrik və təhniyǝt edib, bu böyük
bayramın azad Azərbaycanda azad və
sərbǝst bir surətdə icrasından və eydi-
mübarək ümum Azərbaycan islamı
arasında ittihad və ittifaqla bir gündə
bayram edilməsindən naşi [ötrü] qəlbi-
mizdəki sürur [sevinc] və məmnuniy-
yətin elan və izharını qardaşlarımıza

bəyanla, onların da bu şadlıqda bizim-
lə şərik olmalarına əminik. 

Bəşəriyyətin on milyonlarla qurban
verdikdən, minlərcə ən müqtədir ca-
vanlarını və mütəfəkkirlərini guşeyi-
inzivada [tǝnha guşǝlǝrdǝ] və soyuq
dondurmalarda çürütdükdən, dünya-
nın ən mədəni və məmur [abad] yer-
lərini xarabazara döndərdikdən sonra
ancaq qanla atəş içində boğularaq son
ümid olmaq üzrə imdi ancaq xəyalın-
dan keçirdiyi “beynəlmiləl üxüvvət”
[qardaşlıq] və “cəmiyyəti-əqvam” [mil-
lǝtlǝr cǝmiyyǝti, millǝtlǝr ittifaqı] əsas-
larını hələ on üç əsr bundan əvvəl, o
vücudi-mübarək tərəfindən quru şüar
kimi deyil, həqiqi həyati əsaslar üzə-
rinə elan və təbşir edildiyini [muştuluq-
landığını]; hələ on üç əsr əvvəl beynəl-
milǝliyyət qayəsinə tədriclə qədəm
qoymaqla islam beynəlmilǝliyyəti yo-
lundakı təşəbbüslərini bu uğurda cə-
nub-qərbi Avropadan başlamış bütün
cənubi Avropa, şimali Afrika, qərbi və
cənubi Asiyanı bir bayraq altına topla-
yaraq, hürriyyəti-şəxsiyyə [şǝxsi azad-
lıq], məsuniyyəti-mülkiyyə [mülkiyyǝt
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Bazar ertǝsi, 16 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 66

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 12 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 16 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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toxunulmazlığı], üxüvvəti-miləl [millǝtlǝ-
rin qardaşlığı], müsavati-hüquq [hüquq
bǝrabǝrliyi] və ədaləti-qanun [qanunun
ǝdalǝti] əsası ilə birləşdirmiş olduğunu,
millətdaş və dindaşlarımız böyük bay-
ramda xatırlamalı və həmişəkindən və
hər şeydən ziyadə bu gün möhtac ol-
duğumuz ittihad [birlik] və ittifaq bina-
sını qoymalıdırlar.

AZAD BAYRAM 

Bugünkü eydi-mövludumuzun Azər-
baycan türk və islamları tarixində xü-
susi bir səhifə işğal etməsi bədihidir
[aydındır]. 

Bundan əvvəl bu cürə məsud gün-
lərimiz və bayramlarımız başqa bir
şəkil, başqa bir rəng içində keçirilirdi.
Xüsusən, Azərbaycanımızın paytaxtı
olan Bakıda böylə əziz və məsud
günlərimiz müəyyən bir “rəsmiyyət”
daxilində keçirdi. Şəhərin “tuz”ları
“raut” [ziyafǝt] qayırarlardı; yığılarlardı
“İsmailiyyə” zalına və həməvǝqt [da-
im] gözləri qapıda olardı ki, haçan
martınovlar  və ya müavinləri, məclisi
öz hüzurları ilə müşərrəf edəcəkdir.
Martınovun avtomobili qapıya gəlǝr-
gəlməz “tuz”larımız dərhal aşağı şita-
ban olub [yüyürüb], onu böyük bir
iftixarla qolundan tuta-tuta gətirib
zalın ən yuxarı başında əyləşdirǝrdilər.
O da sadiq təbəəsi olan müsəlmanları
bayramları münasibətilə təbrik edib
rus imperatoru xanədanı şərəfinə ba-
dənuş olardı [badǝ içǝrdi] və hazirun

[iştirakçılar] “urra” qışqırıb Nikolayın
əcdadından tutmuş məhəlli uçastok
pristavınadək sağlığına qədəh qalxı-
zarlardı. Camaatımız arasında dəxi öz
milli amal və qayələrinə dair mətin,
müəyyən bir etiqad olmadığı kimi,
böylə ümumi eydi-məsudlarda [sevin-
cli bayramlarda] dəxi tərəddüd və “iki-
tirəlik” müşahidə edilǝrdi. 

Lakin, bu gün öylə deyil. 
Bugünkü eydi-mövlud, Parlamanı-

mız zalında icra olunarkən, hazirunu
qarşılayan kimdir? Aylı, ulduzlu, mavi,
səbz [yaşıl] və al rəngli milli bayrağı-
mızdır.

Azadlığımızın və istiqlaliyyətimizin
əlaməti-məxsusəsi olan Azərbaycan
türk və islamlarının milli bayrağı al-
tında bu gün müstəqil və azad bir
millət kimi yaşamağa qədəm qoyan
vətəndaşlarımız ictima edib [yığışıb]
Rəsuli-əkrəmin eydi-mövludunu itti-
faq və ittihadla bayram edəcəkdir. 

Bu gün “Rusiya müsəlmanları” de-
yil, bəlkə “Azərbaycan türk vǝ islamla-
rı” birinci dəfə olaraq rus jandarmala-
rından qorxmayaraq, öz mövludi-nəbi
bayramlarını azad və sərbəstanə bir
surətdə icra edirlər. Bu gün hər bir
türk və islam övladının qəlbində mətin
bir etiqad, mətin iman hasil olmuşdur
ki, kövkəbi-rəhnüma [yol göstǝrǝn ul-
duz] kimi yeni azad həyata sövq edir. 

O məsud həyatın birinci xoşbəxtliyi
Azərbaycan türk-islamlarının bugünkü
ittihad və ittifaqıdır. 

Azərbaycanlı 
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AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

Xan Xoyskinin cavabı 
Dünkü nömrəmizdə Məclisi-Mǝbu-

san Rəisi həzrətlərinin Rəisi-vükəla
[Nazirlǝr Şurasının sǝdri] Fətəli xan
Xoyski həzrətlərinə yazdığı məktubu
dərc etmişdik. Xan Xoyski həzrətləri
buna cavabən Məclisi-Məbusan Rəisi
həzrətləri naminə işbu məktubu gön-
dərmişdir: 

“Möhtərəm, Həsən bəy! 
Dün tərəfinizdən göndərilən mək-

tubu aldım. Məktubda xəbər verirsiniz
ki, mənim millət yolundakı sabiq
fəaliyyətimi nəzərə alaraq və Parla-
man fraksiyalarının da məni intixab
etmək [seçmǝk] üçün verdikləri rəyləri
mövcibincə [rǝylǝrinǝ ǝsasǝn] mən Par-
laman indində [nǝzdindǝ] məsul yeni
müştərək Kabinə təşkilinə dəvət edi-
lirəm. Mənə göstərilən işbu ali etibar-
dan səmimən məmnunam. Fəqət,
cismən zəifliyimdən naşi [ötrü] işbu
məsələni öhdəmə götürməkdən aci-
zəm. Mǝmafih [buna baxmayaraq],
mən daima millət yolunda lazım gə-
lərsə çalışmağı vəzifeyi-mənəviyyəm-
dən ədd [hesab] edəcəyəm. Fürsətdən
bilistifadə rica edirəm ki, mənim sə-
mimiyyət və iradətimi [xoş arzularımı]
qəbul edəsiniz.

Xan Xoyski”

Gürcü nümayəndəsi Tsaxakayanın
nitqi:

Böyük Fransa inqilabı hürriyyəti-

şəxsiyyeyi-bəşəriyyə [insanların şǝxsi
azadlıqları] əsasını elan etmişsə, Böyük
Cahan müharibəsi əzilmiş olan bəşə-
riyyətin əlli aylıq müsibəti ilə müqəd-
dəs hürriyyəti-şəxsiyyeyi-milliyyə [mil-
lǝtlǝrin şǝxsi azadlıqları], təyini-müqəd-
dəratı-milliyyə əsaslarını meydana at-
mışdır. Bu gün cavan Azərbaycanın ən
yaxşı nümayəndələri həmin hüququ
feilən tətbiq və öz dövlətinin binasını
müntəzəmən qurmaq üçün paytaxt-
larında yığışmış olduqları bayram gü-
nündə mən gəlmişəm, Azərbaycan
Parlamanının möhtərəm əzası [üzvlǝ-
ri], Azərbaycan ərazisində yaşayan
gürcülər namindən mühüm tarixi za-
manın hülulu [gǝlib çatması] münasi-
bətilə səmimi şadlığımızı bəyan edǝm
və sizin sıranıza daxil olaraq quruluş
işlərində iştirak edǝm. 

Ümum qonşularla dostanə əlaqə,
ümum Cümhuriyyət vətəndaşları mi-
yanında [arasında] bila-fərqi-məzhəbü
millət [din vǝ millǝt fǝrqi olmadan] mü-
savati-hüquq hüsulu [hüquq bǝrabǝr-
liyinin ǝldǝ edilmǝsi], fəhlə və kəndli-
lərin mənafeyinə böyük əhəmiyyət
vermək üzrə həyati-daxiliyyəyə aid bir
çox məsələlərin həlli, ümumi, müsavi,
müstəqim [birbaşa], gizli və mütənasib
seçki üsulu ilə Məclisi-Müəssisan də-
vəti və sairə kimi mühüm məsələlərin
həlli qarşısında bulunuruz. 

Bütün bu məsələlərin həllində
Cümhuriyyət[in] rəhbəri-müəssisələri
[Cümhuriyyǝt qurumlarının rǝhbǝrlǝri],
gürcü nümayəndələri şəxsində həqiqi
bir yoldaş bulacaqlardır. 
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Qoy məsuliyyətsiz ǝnasirin [ünsür-
lǝrin] ehtimamı [sǝyi] ilə hasil olan
vəziyyət bizim fəaliyyətimizə mane
olmasın. Haqq bizim tərəfimizdə oldu-
ğuna etiqadla, bütün cahan demokra-
tiyasının haqq və hüquq lehinə səs
verəcəyi böyük Avropa məhkəməsinin
qərarını rahatla bəkləyəcəyiz. 

Vətəndaş Parlaman əzası! Mən eti-
qad edirəm ki, cavan dövlət gəmimiz
qələyana gəlmiş [coşub qaynamağa baş-
lamış] beynəlmiləl ehtiras dənizindən
salamat keçərək, uca qaldırmış olduğu
azad Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
bayrağı ilə sahili-nicata [qurtuluş sahi-
linǝ] yetişəcəkdir. 

Lehlər nümayəndəsi Vonsoviçin
nitqi:

Leh [polyak] əhalisi namından [adın-
dan] möhtərəm Parlaman əzası [üzv-
lǝri] şəxsində ümum Azərbaycan mil-
lətlərini təbrik edirəm. Parlamanı Hö-
kumət müəssisəsi və nümayəndəlik
sifəti ilə və həmçinin iğtişaş zamanı
dövlət quruluşunun ağır yükünü çək-
miş olan ümum müəssisələri və əşxası
[şǝxslǝri] təbrik edirəm. Parlamanda
pək az miqdarlı əhalinin nümayəndəsi
olduğumdan və hələ siyasi firqələrin
tənasübi-qüvasını [qüvvǝlǝr nisbǝtini]
və məqsədlərini aydın təsəvvür edəm-
mədiyimdən, Parlaman işlərindəki
tərzi-hərəkətim barəsində müfəssəl
bəyannamə verə bilməyəcəyəm. Fə-
qət öz münasibətimi müxtəsərən bə-
yan etməyi lazım bilirəm. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hələ an-

caq hüquqi bir sima kəsb etməmiş
[ǝldǝ etmǝmiş], ictimai-tarixi bir əmri-
vaqedir [faktdır]. Binaileyh [ona görǝ],
hər şeydən əvvəl Azərbaycan dövlət
müəssisələrinin səlahiyyətini təyin və
mütəqabil münasibatını mərbut qıl-
malıdır [qarşılıqlı münasibǝtlǝrini ǝlaqǝ-
lǝndirmǝk lazımdır]. Parlaman hökumət
seçərkən bütün ümuri-ixtiyarı [bütün
işlǝri, bütün ixtiyarı] deyil, ancaq icra
işlərini ona tapşırmalı və hökuməti
kəndisi hüzurunda məsul tutmalıdır. 

Parlaman, hökumət seçərək Məc-
lisi-Müəssisan dəvətinədək qanun
vəz’indən [qanun qoymaqdan] əl çə-
kərsə, o halda hər tərəfdən hökumətə
əl uzadılmaqda və hökumətin məm-
ləkətdə nüfuz və etibara möhtac ol-
duğu bir zamanda Parlaman, hökumə-
ti bu mənəvi nüfuzdan məhrum bu-
raxar. 

Dövlət məsələsinin həllinə şüru
edərkən [başlarkǝn] Parlaman birinci
növbədə daxili sülh və müsaliməti
[asayişi] möhkəmləşdirmək üçün qa-
nun gücünü möhkəmləşdirməlidir. Ən
mühüm məsələlərdən birisi də budur
ki, qanun və hüququn təmini üçün hər
barədə vətəndaşların fəaliyyəti höku-
mətin müdaxiləsindən təmin etməli-
dir. Böylə münasibat, şəxsi və ictimai
tərəqqinin rəhnidir. 

Geniş demokrasi əsaslar üzərinə
dövlətin ictimai məqsədlərinin feilən
icra və hüsuluna [ǝmǝlǝ gǝlmǝsinǝ]
tamamilə hüsn-rəğbət bəsləmək və
qanun təriqi [yolu] ilə onların tətbiqinə
yardım etmək niyyətində olmaqla
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bərabər, keçirməkdə olduğumuz hadi-
satdan dolayı lazım görürəm ki, bu
məqsədlər fəaliyyətin başlıcası tələqqi
edilməsin. Zira hüquq və qanun şəraiti
mövcud olmadıqca və hökumət ümu-
ru [işləri] üstündə sinif mübarizəsi get-
diyi bir zamanda geniş ictimai islahat,
dövlət miqyasında icra edilə bilməz və
məmləkətdə fəna qüvvələr ehya edər
[canlanar]. 

Son beş sənəlik müharibədə bəşə-
riyyətin fəthi [qazancı] olan təyini-
müqəddərati-milliyyə [milli müqǝddǝ-
ratın tǝyini] əsası qeyri-müəyyən bir
halda olub, hər dürlü təbir və təfsirə
[yozum vǝ izaha] imkan verir; fəqət,
zənnimcə, bu əsas o zaman mədəni
bir fəth hesab olunar ki, təyini-mü-
qəddərat haqqı heç bir millətin digə-
rinə hakim olmaması mənasında təfsir
edilə. Yəni, böylə təbir edilə [yozula] ki,
hər millət öz ərazisi daxilində yaşayan
sair millətlərin də siyasi hüququnu
təhdid etməmək [mǝhdudlaşdırmamaq]
şərti ilə kəndi müstəqil siyasi mövcu-
diyyətini yaratmaq haqqına malikdir.
Təyini-müqəddərat haqqı ancaq bu
mənada müasir mədəni bəşəriyyətcə
məqbul görünər və bu əsas, müstəqil
siyasi həyata çalışan millətlər tərəfin-
dən ancaq bu mənada tətbiq edilə
bilər. 

Mən inanıram ki, Azərbaycanda ək-
səriyyət təşkil edən millət, dövlət işlə-
rində ayrı yolla getməyib, Azərbay-
canda yaşayan ümum millətlərlə əl-
ələ verərək müttəhidən [birgǝ] çalışa-
caq və həqiqi demokrasi və azad bir

dövlət yaradacaqdır ki, bu dövlət Av-
ropa millətləri ailəsinə mehmannə-
vazlıqla [qonaqpǝrvǝrliklǝ] qəbul edilə-
cəkdir. Azərbaycanda məskun ümum
millətləri bir daha təbrik edirəm.

Yəhudi nümayəndəsi Quxmanın
nitqi:

Möhtərəm Parlaman əzası! 
Azərbaycanın bunca böyük günlə-

rində, müstəqillən dövlət quruluşuna
başladıqları günlərdə 20 min nəfər
Bakı yəhudiləri tərəfindən seçilərək
Azərbaycan Cümhuriyyətinin müəssi-
seyi-təşriiyyəsini [qanunverici qurumu-
nu] təbrikə gəldim. Azərbaycan türk-
lərinin həqqi-təyini-müqəddərati-mil-
liyyə [milli müqǝddǝratın tǝyin edilmǝsi
haqqı] şüarı altında və doğru anlaşmış
mənafeyi-milliyyə əsası ilə ümum döv-
lət həyatını öz əllərinə almaq uğrun-
dakı səyləri Azərbaycan yəhudiləri
qəlblərində ən qızğın bir hüsn-tə-
vəccöh hissi ilə qarşılanacaqdır. Çünki,
ümum aləmi-islam həmişə və hər yer-
də yəhudilərə nisbətlə nəinki təhəm-
mülkarlıq ibraz etmişlərdir [dözümlülük
nümayiş etdirmişlǝr], hətta bütün Avro-
pada yəhudilər üzərində Qüruni-vüs-
tanın [Orta əsrlərin] qara mirası hökm-
fərma [hökmran] olduğu bir zamanda
gərək vəsi [geniş] ərəb xilafətində və
gərəksǝ sonra Türkiyədə yəhudilər,
geniş təhəmmüli-diniyyə [dini dözüm-
lülük, tolerantlıq] və mükəmməl hüqu-
qi-siyasiyyə və mülkiyyədən istifadə
etmişlərdir. 

Əgər, mən desəm ki, müsəlmanla-
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rın şadlıq və sürurunu [sevincini] hamı-
dan ziyadə yəhudilər yaxşı anlayırlar,
burası sizə mübaliğəli görünməsin.
Hangi millətdir ki, siyasi-milli hürriyyət
məsələsində yəhudilər qədər qəm və
kədər görmüş olsun?! Yəhudi milləti,
qəlblərinin dərin və məxfi guşələrində
20 əsrdən bəri istiqlali-milliyyə arzusu
və qeyb etmiş olduğu sabiq siyasi
azadlığı[nın] qəmi atəşin hərarətlə
alovlanırdı və gah xalq üsyanı, gah yüz
minlərcə peyrovların [ardıcılların] işti-
rakı ilə musəvilik hərəkəti və gah da
30 il müddətində sionizm kimi siyasi
cərəyan surəti ilə müxtəlif tərz və
şəkildə təzahür edirdi. Şimdi bütün ca-
hana yayılıb da xəta üzündən və
əsassız olaraq yersiz xalq və ərazisiz
millət hesab olunan yəhudilər, bu gün
kəndi tarixi yurdları olan Fələstində
siyasi-milli mərkəz təşkilinə müvəffəq
olursalar, qədimül-əyyamdan [qǝdim
dövrlǝrdǝn] kəndilərinə məxsus ərazi-
də birgə yaşayan Azərbaycan türklə-
rinin dövlət binası daha möhkəm bir
bünövrə üzərində bina olur.

Zənnimcə, böyük tarixi hadisələrdə
təsadüfi heç bir ünsür olmayıb, hər
şey müǝyyǝn üsul və qanuna tabedir.
Bu surətlə, milyonlarca qurban apar-
mış olan Cahan müharibəsi nəticəsin-
də hər şeydən əvvəl azlıqda qalan
millətlərin hürriyyəti hasil olmalıdır.
Rusiya inqilabının təbşir etmiş [muştu-
luqlamış] olduğu təyini-müqəddərati-
milliyyə haqqı quru bəşarət [muştuluq]
halında qalmayıb, həqiqi rus siyasə-
tinin ən ümdə fəslini təşkil etməlidir.

Rusiya ancaq qoşma [federativ] xalq
cümhuriyyəti olmaq şərti ilə doğrudan
böyük, müttəhid Rusiya şəklini ala
bilər.

Azərbaycan yəhudiləri, xüsusən
Cümhuriyyətin müxtəlif nöqtələrində
ayrı-ayrı yaşayan yəhudilər etiqad
edirlər ki, cavan Parlamanda kəndi
hüquqlarına müdafe [müdafiəçi] tapa-
caqlar və hansı tərəfdən olur-olsun
bizim hüquq və mənafeyimizi pozmaq
təşəbbüsü rəf [aradan qaldırılacaq] və
kökündən qət ediləcəkdir [kǝsilǝcǝk-
dir]. Ümidvar oluruz ki, dövlət qurulu-
şunda yəhudilər, müsavilǝr miyanında
müsavi [bǝrabǝrhüquqlular arasında
bǝrabǝrhüquqlu] vətəndaş mövqeyi
tutacaqlardır. Ukrayna, Krım, Türküs-
tan və sair müstəqil dövlətlərdə oldu-
ğu kimi, Azərbaycanda da ən yaxşı
qüvvələrini Azərbaycan dövlət həyatı
quruluşuna bəzl [sǝrf] edəcəklərdir. 

Bütün Azərbaycan yəhudilərinin
hisslərini bəyan etmək üzrə arzu edi-
rəm ki, nəhayət bulmaqda olan 1918-
ci il, Azərbaycan tarixində yeni, parlaq
bir dövr açsın və Azərbaycan müstəqil
ümumrusiya ailəsinə, Rusiya Qoşma
[Federativ] Cümhuruna bərabər qiymət
və bərabər hüquqa malik bir üzv kimi
daxil olsun. 

Ruslar nümayəndəsi Vinoqrado-
vun nitqi:

Azərbaycan Məclisi-Milli əzası [üz-
vü] əfəndilər! 

Qafqaziya Slav-Rus Cəmiyyəti ələl-
ümdə slavyan, xüsusən rus vətən-
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daşlarının birləşdirilməsi məqsədini
təqib, mədəni-maarif əsaslarına xid-
mət edərək bizi Azərbaycan Parlama-
nına göndərmişdir ki, hər şeydən
əvvəl Parlamanda ayrılmaz Rusiya
ideyasını müdafiə edək və biz ümum
rus əhalisi nümayəndəliyi iddiasında
bulunmayaraq ancaq Slav-Rus Cəmiy-
yəti və onun ətrafına toplaşmış təş-
kilatın mənafeyini müdafiəçi sifəti ilə
bila-fərqi-milliyyət [millǝt fǝrqi olma-
dan] ümum Azərbaycan əhalisi ilə bir-
gə və dostanə bir surətdə işləməyə
gəldik. 

Böyük dövlətlərin müdhiş mühari-
bəsi Müttəfiq dövlətlərin qələbəsi ilə
xitampəzir oldu [sona çatdı]. Cahan
millətləri tərəfindən şadlıqla qarşıla-
nan qalibiyyət gurultusu ilə bərabər,
daha artıq şadlıqla istiqbal edilən
[qarşılanan] millətlərin ehyası [canlan-
ması], hürriyyəti və təyini-müqəddərat
hüququ əsası araya gəldi. Hələ bu
yaxınlarda alçaq hissləri alovlandırıcı
şüarlar namı ilə vətən namusunu kən-
di mənafeyinə satanlar tərəfindən
təhqir edilmiş, ayaqlar altına salınmış
olan Rusiya millətləri hərəkətə gəl-
dilər. Bolşevizmin bütün mədəni və
ziyalı əsasları dağıdan qudurmuş key-
fəmayǝşası [özbaşınalığı] Bakıda da
ümum xislətlərini təzahür etdirmək
təşəbbüsündə bulundu. Fəqət böyük
taleh, məsələni başqa dürlü həll etdi.
Bakıda bolşevizm sındırıldı. Bolşeviz-
min süqutu ilə asayiş və müsalimətin
[ǝmin-amanlığın] təcdidi [bǝrpası] və
hərc-mərcin məhvini təhniyǝt [tǝbrik]

etməyə bilməriz. İbtida [ǝvvǝla], asayiş
və müsalimət hərisi olan vətəndaş
kimi təbrik ediriz. Rəşid müttəfiqlə-
rimizin qələbəsinə və hüquq və əda-
lətin müzəffəriyyətinə inanan rus
milləti, türklərin Azərbaycanı işğalını
biz müvəqqət bir şey hesab edirdik.
Siyasi hadisatın qara buludları arasın-
dan Müttəfiqlərin qələbəsi nurunu
görür, Fransa və Belçika və Beynən-
nəhreyndən zəfər tələbinin səsini eşi-
dirdik. Müttəfiqlər müzəffəriyyətini
gözləyirdik. 

İmanımız bizə nicat verdi. Almani-
yadan ayrılmış Türkiyə və üzü üstündə
düşmüş Almaniya fövqəladə bir sür-
ətlə Rusiya ərazisini təxliyəyə başla-
dılar. İlk üç il zərfində Cahan mühari-
bəsinin bütün ağırlığını omuzunda
çəkmiş olan Rusiyaya qarşı borcuna
sadiq qalan Müttəfiq dövlətlər, Rusiya
ərazisinə gəldikdə Rusiyanı 1914 sənə-
si hüdudu dairəsində – Lehistandan
başqa – təcdidə [bǝrpa etmǝyǝ] əzm
etmiş olduqlarını bütün cahana elam
etdilər [bildirdilǝr]. Bununla bərabər,
millətlərin kəndi müqəddəratını kən-
diləri həll etmək haqqına malik olduq-
larını da təbşir etdilər [muştuluqladılar]. 

Slav-Rus Cəmiyyəti xırda millətlərin
həyat və fəaliyyətinin əsasını təşkil
etməli olan bu hüququ təhniyǝt
[tǝbrik] edir və millətlər[i] idarə edən
məhafil [dairǝlǝr] demokrasi proq-
ram[ı] üzərinə çalışsalar, məzkur [deyi-
lǝn] hüququn qövldǝn feilə  [sözdǝn işǝ]
gətirilməsinə var qüvvəsi ilə kömək
edəcəkdir. 
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Buna müvafiq olaraq Slav-Rus Cə-
miyyəti və onun Azərbaycan Parlama-
nındakı vəkilləri burada məzbur [yuxa-
rıda adı çəkilmiş] proqramla çalışan hər
bir hökumətinə müzahirət [köməklik]
göstərəcəklərdir. Böylə bir hökumətin
ən birinci vəzifəsi hərc-mərci rəflə
[aradan qaldırmaqla], nizam və asayişi
bərpa etməyə çalışmaqdır. 

Hökumət, xalq etimadına məzhər
[nail], möhkəm bir sultaya malik
olmalıdır. Biz biliriz ki, təəssübkeşlik
zəhəri ilə zəhərlənmǝmiş və rus ruhu,
rus mədəniyyətini qəbul etmiş Rusiya
millətləri kəndi səadətləri üçün özlə-
rini Rusiyadan ayırmaz və ayıra bil-
məzlər və biz biliriz ki, xırda millətlər
özgələrə meyli-siyasi göstərməkdən
naşi [ötrü] deyil, bolşevik Rusiya əh-
vali-ruhiyyəsi ilə kəndi əhvali-ruhiy-
yələri arasındakı əmiq [dərin], əsasi
[ǝsaslı] fǝrqlǝrdǝn dolayı Rusiyadan
ayrıldılar. Onlar, qırmızı dəhşət saçan,
ziyalıları məhv edən, milli mədəniyyət
və dinləri ayaqlar altına salan bolşe-
viklərə qoşula bilməzdilər və qoşulma-
malı idilər. Haqq və asayiş əsasına
sadiq olan bu millətlər Rusiyanın təla-
tümə gəlmiş ehtirasati-siyasiyyə [siyasi
ehtiraslar] dənizində adi həyat adaları
təşkil etdilər və kəndi vətənlərində yer
tapmayan rus ziyalıları bu adalarda
sığınacaq tapdılar. 

İstibdad zəncirinin ziyalılar tərəfin-
dən qırılmasına, böyük Rusiya millət-
lərinin onlar tərəfindən azad edildi-
yinə baxmayaraq, vətənlərində təqib
olunan ziyalılar Azərbaycan ərazisində

rahat bir sığınacaq buldular. Burasını
da qeyd etməyə bilməriz ki, vətəndə
yoldan azmış oğullar əli ilə dağıdılan
xristian və rus kilsələri Azərbaycanda
əvvəlki kimi möhtəşəm və salim bir
surətdə qaldı. Biz kiçik millətlərin
təyini-müqəddərat hüququnu etiraf
etdiyimizi bildirdiyimizdən, məntiqcə
borcluyuz Ümumrusiya Məclisi-Müəs-
sisanı tərəfindən Rusiya tərzi-idarə-
sinin təyini və Müttəfiqlər tərəfindən
təsdiqinədək Azərbaycanda məhəlli
[yerli] millətlər tərəfindən hökuməti-
məhəlliyyə [yerli hökumǝt] təsis və
təşkili ixtiyarını da qəbul və təsdiq
etməliyiz. 

Milli Şuraya daxil olmaqla biz, Slav-
Rus Cəmiyyəti bayrağını uca qaldırıb,
xüsusən bila-fərqi-millətü-məzhəb [mil-
lǝt vǝ din fǝrqi olmadan] hamı qaçqın-
ların mənafeyini mühafizə edəcəyiz.
Azərbaycan dairəsində anarşi olduğu
zaman qaçqınlar tərəfindən tərk edi-
lən yerlər və kəndlər bizim fikrimizcə
azad buraxılıb, qaçqınlar qayıtdıqdan
sonra onlara vagüzar edilməlidir [tapşı-
rılmalıdır]. Bununla bərabər, bǝrbad bir
hala düşmüş xozyaystva [tǝsǝrrüfat]
işlərini bərpa etmək üçün həqiqi və
ciddi tədbirlər ittixaz edilməlidir [tǝd-
birlǝr görülmǝlidir]. 

Slav-Rus Cəmiyyəti, rus qaçqınla-
rının öz yerlərinə övdət etmələri [qa-
yıtmaları] üçün bacardığı tədbirlər gö-
rəcəkdir. Qaçqınlar işinin düzəlməsinə
kifayələnməyib və torpaq məsələsinin
həllini bizim torpağımızın tək bir sa-
hibi olan Məclisi-Müəssisana burax-
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maqla, biz hökumət fəaliyyətinin tor-
paqsız və torpağı az olan kəndlilərin
torpaqdan təmin edilmələrinə döndə-
rilməsinə çalışacağız. Əhalinin ziraət
və fəllahət [kənd təssərrüfatı vǝ kǝnd
tǝsǝrrüfatı sǝnayesi] ehtiyaclarını və
ələlümum sənaət [sǝnaye] işlərini mü-
dafiə edəcəyik. 

Sənaətin genişlənməsi üçün höku-
mət gərək məsai [ǝmǝk] mühafizəsi
əsasında fəhlə qanunlarını həyata tət-
biq edib, qəbul və kənar edilmək [işǝ
götürmǝ vǝ işdǝn azad etmǝ] işlərini qay-
daya salmaqla bərabər, həyat koalisi-
yasını  təmin etsin. 

Camaat qüvveyi-istehsaliyyəsinin
[istehsal gücünün] lazımi bir surətdə
tərəqqi etməsi, ancaq onun mədəni
yüksəkliyi şəratində olduğuna inanıb,
biz öz fəaliyyətimiz əsasında ibtidai və
ali məktəblər açılmasını qoymuşuq. 

Mədəniyyət, millətin ruhani [mǝnǝ-
vi] qüvvəsidir. 

Biz ruhani qüvvə əsasında millətin
məzhəbi tərəfindən qoyulmuş ruhani
əsaslarına bilatərəddüd inanırız. Buna
görə də məzhəbi müdafiə və mühafizə
edib, onu möhkəmləşdirməyə çalış-
maqla bərabər, onu xarab etmək ar-
zusunda olanlarla mübarizədə bulu-
nacağız. 

Müharibə öz qanlı dəhşətlərilə
yüzlərcə dul arvad, yetim və zəhmət
istedadını itirmiş şikəstlər küçəyə bu-
raxmışdır. Bir çox məşəqqətlərə düçar
olan rus zabitanı [zabitlǝri] dəxi küçə-
lərdə qalmışdır. Bizim qəsdimiz bunla-
rın hamısına müavinət [yardım] etmək

olub, bu əsasi məqsədlərimizin Azər-
baycan camaat şurasının köməkliyi ilə
vücuda gəlməsinə və bununla məmlə-
kətin başqa millətləri ilə dostluğumu-
zun daha da möhkəm olacağı ümidini
artırır.  

Bu möhkəm imanla söylədiyimiz
əsasları müqəddəs sanıb əziz və mü-
əzzəm [ǝzǝmǝtli] Rusiyanın təcdid
[bǝrpa] edəcəyi ümidi ilə biz cürətli bir
surətdə cavan Azərbaycanın Milli
Şurası divarları arasında bizdən ötrü
müqəddəs olan şüarı söyləyiriz: 

Yaşasın təcdidi-hüquq edilmiş [hü-
ququ bǝrpa edilmiş] slavlıq! 

Yaşasın vahid və bölünməz Rusiya! 
Yaşasın cavan, azad qardaşımız

Azərbaycan! 

Üçüncü iclas 
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 15-i, saat

birdə Həsən bəy Ağayevin sədarəti ilə
açılır. 

Məsaili-yövmiyyə [gündəlik məsələ-
lər]:

1. Etibarnamə komissiyasının mə-
ruzəsi.

2.  Tərtibat və ləvazim komissiya-
sının məruzəsi.

3. Heyəti-rüəsaya [Rəyasət heyətinə]
baş katib intixabı [seçilmǝsi].

4. Büdcə komissiyası intixabı.
5. Fəhlə işinə baxacaq komisyon

seçkisi.
Etibarnamə [mandat] komissiyası

tərəfindən [Mǝhǝmmǝd] Məhərrə-
mov məruzə oxuyur. Etibarnamələr-
dən ancaq bir neçəsi tamamilə təhqiq
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edilməmiş [araşdırılmamış] və tədqiqə
möhtac olduğundan, komisyon [tǝklif
edir ki,] qəti surətdə təhqiq edilmiş və
tamamilə qanuna müvafiq olan eti-
barnamələr təsdiq edilib, yerdə qa-
lanları üçün möhlət verilsin. Etibar-
naməsi təhqiq edilməli olanlara səs
haqqı ilə iştirakları məsələsi uzun mü-
bahisəyə bais olur. Nəhayət təklif
qəbul olunur. 

Bədəhu [sonra], Tərtibat və ləvazim
komissiyası tərəfindən Kazımzadə Ab-
basqulu məruzə oxuyur. Onun da mə-
ruzəsi tamamilə qəbul olunaraq ancaq
bayram bəxşişləri üçün təyin edilmiş
olan 21 min manatın bəxşiş surəti ilə
deyil, maaşların artırılması, yaxud xəs-
tələnənlərə maaş verilmək üzrə bu-
raxılmaq şərti ilə qəbul olunur. 

Nəhayət, Baş katib seçkisi məsələ-
sinə keçilərək, ittifaqi-ara ilǝ [yekdil-
liklǝ] Əhməd Cövdət Pepinov katib
seçilir. 

İclasda, Parlaman əzasının [üzvlǝri-
nin] müəyyən bir xidmət dəxi qəbul
etməsinin əsas etibarı ilə caiz olub-
olmaması məsələsi qalxaraq, digər
iclasadək təxirə salınır. Bu məsələdən
sonra iclas qapanaraq növbətdəki mə-
sələlərin də müzakirəsi təxir edilir. 

TƏƏSSÜRAT

Rus Məclisi-Məbusanı olan “Qosu-
darstvenni Duma”da heç vaxt eşitmə-
dim ki, “inorodes” deyilən qeyri-rus və
bunlardan baxüsus [xüsusǝn] müsəl-

man məbusları nitq üçün kürsiyi-xita-
bətə çıxarkən, onu təbrik edib, əl çal-
sınlar. 

Lakin biz qafqazlıyıq, mehmannə-
vazlıq [qonaqpǝrvǝrlik] bizim yaxşı ya
fəna xasiyyətlərimizdən biridir. Odur
ki, Parlamanımızda qeyri-müsəlman
məbusları nitq söyləməyə çıxarkən,
müsəlman əzaları onlara heç olmasa
bir “Allah saxlasın” edib əl vurdular.
Halbuki hələ məlum deyildi ki, bunlar
bizim xeyrimizə danışacaqlardır, yoxsa
zərərimizə. 

Zatən, əziz dostumuz gürcülərin,
həmdərdimiz polyakların, hörmətli
almanların və aşnamız yəhudilərin
məbuslarından zərərimizə danışılacaq
sözlər gözləməyirdik. Bizi maraqlan-
dıran Rus-Slavyan Cəmiyyəti məbusu-
nun bəyannaməsi idi. Məbus Vinoqra-
dov cənabları həman bəyannaməni
oxudu, Məclis diqqətlə qulaq asdı.
Marağımıza toxunan yerlərinə də bir
söz deyən olmadı. Həmin bəyannamə-
nin xülasəsinin xülasəsinin xülasəsi
budur: 

– Vahid Rusiya və azad Azər-bay-
can! 

Yəni, Rusiya dövləti əvvəlki kimi öz
yerində qalsın və Azərbaycan da azad
olsun. Bu mətləb – ki adına “nazik”
demək layiqdir – bir çoxlarını fikir
dəryasına qərq edir. Necə ola bilər ki,
Rusiya dövləti əvvəlki yerində qalsın
və Azərbaycan da azad olsun? 

Əgər Rusiya dövləti əvvəlki yerində
qalsa, Azərbaycan azad olmaz. Əgər
Azərbaycan azad olsa, Rusiya dövləti
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əvvəlki yerində qalmaz. 
Həqiqət, bu bir müəmmadır! 
Mən zənn edirdim ki, “Vahid Ru-

siya və azad Azərbaycan” şüarı bu gün
bir para sosialistlərin Rusiyada “fede-
rativ” bir cümhuriyyət yapmaq arzu-
suna işarədir ki, bir vaxt “Müsavat”
firqəsi dəxi bu arzuda olub, türklük
ittihadına [birliyinǝ] bu növlə bir yol
açılar zənn edirdi. Lakin bu deyilmiş.
Bəyannamədə Rus Federativ Cümhu-
riyyəti naminə heç bir işarə də yoxdur.
O halda bəs bu müəmmanın açarı
nerədə? Şübhəsiz ki “azad” sözün-
dədir! 

“Azad” sözü öylə bir “Allah bən-
dəsi” sözdür ki, dartsan dartılar, yığsan
yığılar, açsan açılar, yumsan yumular. 

Bizə “Vahid Rusiya və [azad] Azər-
baycan” şüarı qərib və hətta məhal
[mümkünsüz] görünür. Amma, Rus-
Slavyan Cəmiyyətinə nə qərib görü-
nür, nə də məhal. Çünki “azad” sözünü
biz başqa mənada anlayırıq, onlar da
özgə bir məzmunda. Odur ki, bizə çə-
tin görünən şey onlara asan görünür. 

“Hər halda biz vahid Rusiya qur-
maq işlərinə heç bir vəchlə xələl ye-
tirib mane olmarıq. Bu şərtlə ki, bu
işdǝn bizim istiqlaliyyətimizə zərər
dəyməsin.” 

Bu sözləri Parlaman məclisinin
zəbani-halı deyirdi. 

...................................
Əvvəlcə adını da dürüst yaza bil-

məyən və İstanbula gedib bir il qal-
maqla türk ədəbi lisanını və kitabətini
[yazısını] mükəmməl deyiləcək surətdə

öyrənmək istedadı göstərməklə bizi
heyrətdə qoyan doktor Qara bəy cə-
nabları “İttihad” firqəsinin bəyanna-
məsini oxudu. 

Qosudarstvennı Dumaların sağ ci-
nahında oturan fraksiyaların bəyanna-
mələri yadımdadır ki, təqribən bu
məzmunda idi: 

Milliyyət məsələsində – şovinizm, 
Din məsələsində – təəssüb, 
Kəndli məsələsində – qamçı,
Fəhlə məsələsində – yumruq, 
Özgə millətlər məsələsində – rus-

laşdırmaq, 
Qonşular məsələsində – ədavət. 
Amma bizim Parlamanın sağ cina-

hında yerləşən “İttihad” partiyası, bə-
yannaməsinə görə o qədər hürrəndiş
[azad fikirli], o qədər azadi-dost [azadlıq
sevər] və o qədər demokratikdir ki,
“Duma”nın solunun solunda da otur-
mağa layiqdir. 

“İttihad” fraksiyasının Parlamanı-
mızın sağ tərəfinə meylü-məhəbbəti o
dərəcədədir ki, doktor cənabları öz
nitqini Məclisin sağ kürsüsündən de-
məkdə dəxi israr edib, sədr cənabları
ilə də bir balaca mübahisəyə girdi. 

Qarabəy cənabları fraksiyalarının
vətən və millət yolunda nǝyi və niyǝ
müdafiə edəcəklərini bir-bir sayarkən,
əzcümlə [o cümlǝdǝn] “möhtərəm Ru-
siya demokratiyasının əli ilə qazanıl-
mış və bizə ehsan edilmiş qənimət-
lərdən” danışdı. 

O gündən bəri fikirdəyəm ki, görə-
sən o “qənimətlər” ki, möhtərəm rus
demokratiyasından bizə “ehsan” edi-
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libdir, hansı qənimətlərdir ki, bizim
ondan xəbərimiz yoxdur? 

Bəlkə bizim “ehsan” payımızı öz-
gələr yeyibdirlər ki, bizə çatmayıbdır! 

Mənim yaxşı yadımdadır ki, möh-
tərəm rus demokratiyasının əli ilə
qazanılan “qənimətlər” hürriyyətlər
idi və bu da yaxşı yadımdadır ki, o
“qənimətlərdən” bizə nəinki “ehsan”
etmədilər, hətta Nikolay zamanından
bəri “dilənçi payı” olmaq üzrə əlimizdə
qalan “qənimətləri” də geri almaq
istədilər və burası da yadımdan çıxma-
yıbdır ki, (gərək doktorun da yadında
olsun) ağzımızı açıb söz demək istə-
dikdə möhtərəm rus demokratiyası
naminə iş görən həriflər başımıza elə
qapazlar salmağa başladı ki, yerimizi,
yurdumuzu da qapaz vuranlara qoyub
hərəmiz bir diyara qaçmağı səlah bil-
dik [xilası bunda gördük]. 

Sonrası hər kəsə məlumdur. Tək-
rara hacət yoxdur. 

Ancaq bunu yetirmək istəyirəm ki,
doğrudur, rus demokratiyası qan tö-
küb, baş yarıb, rus istibdadından qəni-
mətlər aldı. Biz dəxi qənimətlərdən
payımıza düşən hissəni almaq üçün
qan da tökdük, can da verdik, baş da
yardıq. Böylə olan surətdə o “ehsan”
hansı ehsandır, hansı “qəniməti” bizə
“ehsan” verdi? 

Qənimətdən məqsəd hürriyyət isə,
haqq isə biz ona malik olmaq üçün
“ehsan” almadıq. Bəlkə, on minlərcə
can qurban verdik, çaylarca qan axıt-
dıq! 

Ola bilər ki, “bizə ehsan edildi” ki-

mi təbirlərdən bir para safdərunlar
[sadǝlövhlǝr] xoşlana bilər. Lakin, də-
yərmi ki, bir taqım adamların xoşlan-
maq xatirəsi üçün şəhidi-hürriyyət
olanlarımızın ruhunu incidək? Məncə
dəyməz!

Üzeyir

BAKIDA XALQ MƏKTƏBİ
MÜDİRLƏRİNİN YIĞINCAĞI 

- 1 -

İki gündür ki, Azərbaycan camaat
məktəblərinin müdirləri Maarif Nəza-
rəti dəvəti ilə Bakıya yığılıb, məkatib
[məktəblər] məsələləri müzakirəsi ilə
məşğuldurlar. Bu, bir ağır vəzifədir.
Çünki məktəblərimizin halı çox pəri-
şan olduğu üçün də, müalicəyə möh-
tac bir çox dərdləri vardır. Məhəlli-
müzakirəyə qoyulacaq [müzakirəyǝ
çıxarılası] o qədər məsələlər vardır ki,
yığıncağın müddəti tamam bir il də
çəksə, bunların öhdəsindən gələ bil-
məz. Lakin bu məsələlərin əsas və
təməli, zənnimcə, üsuli-təlim və tədris
dairələrindən gərək olsun. (Yığıncağın
şüğlü [işi] və proqramı barəsində
qəzetələrdə hələ bir şey görülmədi.) 

Rus məktəblərində üsuli-təlim və
tədris məsələləri çoxdan həll olunmuş
və tərtibə düşmüş işlərdən sayıldığı
halda, bu gün Azərbaycan məktəblə-
rinin yenidən və ətraflıca bir surətdə
tədqiq və təhqiq təriqi [üsulu] ilə mü-
zakirata vǝ hǝllǝ ehtiyacı vardır. İştə,
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təlim və tədris işlərinə əl vurularsa,
bundan qabaq “dil və yazı” müşküla-
tına düçar olması bədihidir [aydındır]. 

Bu gün Azərbaycanda işlənilən türk
lisanının şərq şivəsi, təlimə yarar və
əlverişli bir maddə olmadığını tamam
elm əhlilərimiz bilirlər. Bu bəlaya bir
Azərbaycan şivəsi deyil, tamam türk-
cələrimiz mübtəladır. Bu bəla, tarixi
bir bəladır ki, babalarımızın qəflət və
xətalarından bu gün bizim başımıza
gəlir! 

Əhli-xibrənin [mütəxəssislərin] mə-
lumu olduğu üzrə türk lisanı “ahəng”
adlı bir qanuna malikdir ki, həmin
qanun heç bir dilə müyəssər deyil.
Babalarımız dilimizə uyuşmayan bir
çox ərəb və fars kəlmələrini, hətta
bütün ibarələrini fövc-fövc [axın-axın]
türkcəmizə dolduraraq, gözəlcə ahəng
qanunumuzu da xırpaladılar. Zatən
bugünkü türkcəni bilmək üçün türk,
fars və ərəb sərf və nəhvlərinə [qram-
matikalarını] dara olmaq [vaqif olmaq,
bilmək] lazım gəlir. İştə, əsrimizdə öylə
tayfa yoxdur ki, öz dilini öyrənmək
üçün üç dilin qəvaidinə [qaydalarına]
möhtac olsun. 

İmdi bu dili təlim edən müəllim-
lərin halı mülahizə olunsun, çəkdiyi
zəhmətlər nəzərə alınsın ki, biçarələr
nə məşəqqətə düçar olmuşlar. Burada
bir məsələ tövlid edir [meydana çıxır]:
xalq məktəbləri müdirləri türkcəmizi
islah etməyə müvəzzəfdirlərmi [bor-
cludur-larmı]? 

– Əlbəttə müvəzzəf deyildirlər. Zi-
ra, sair millətlər dillərini islah etmək

üçün əsrlərcə çalışmışlar, ədəbiyyat
yaratmışlar. Dillərinə uyğun qanunları
qəbul və uyğun olmayanları da rədd
etmişlərdir. Türkcəmizi islah etmək
üçün müdirlər yığıncağına deyil, ülə-
ma [alimlər] və üdəba [ədəbiyyatçılar]
ictimalarına ehtiyacımız vardır ki, hə-
man türk aləminin hər cəhətindən
dəvət olunmuş mütəxəssisləri ictima
qurub, dilin islahı üçün proqram tər-
tibi ilə çarələr arasınlar. İştə bu məsələ
həll oluncaya qədər, müəllimlərimiz
dil müşkülatına qatlaşıb, ənvai-müsi-
bətinə [müxtǝlif çǝtinliklǝrinǝ] davam
gətirməlidirlər. 

Qərb və şərq türkcələrində bəzi is-
lahat əmələ gəlmişdir. Hələlik bu isla-
hata kifayət etməlidir. Lakin maarif
dairǝlǝrimiz də bir qədər səy və kuşiş
etməlidir [çalışmalıdır] ki, gələcəkdə dil
islahı üçün bir üləma və üdəba icti-
ması yapılsın. 

Yazı məsələsinə gəldikdə; bunun
müşkülatı daha artıqdır. Ərəb hürufatı
[hərfləri] türk dilinə heç də əlverişli
deyil. Ərəb hürufatının bir çoxu (ص
ض ط ظ ذ ث kimi) dilimizdə lazım
olmadığı kimi, bəzi hürufatın da artı-
rılmasına ehtiyacımız vardır. 

Ələlxüsus mətbəəçiliyə müğayir
[zidd] hərəkələrin bu gün heç bir lüzu-
miyyəti yoxdur. Əlifba islahatı da yenə
mütəxəssislər ictimalarında məhəllli-
müzakirəyə qoyulasıdır. Ya gərək əlif-
ba tamam dəyişilsin, ya da bəzi hərf-
lərin artması və əksilməsi ilə bərabər,
imdiki əlifbamız türk dilinə uyğun bir
hala salınsın. İmdiki əlifba kitabçala-
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rımız bir qədər islah olunmuşlarsa da,
yenə arzu olunacaq amaldan uzaqdır-
lar. 

Bəs [deməli], dil və yazı müşkülatı
hələ aramızda davam edəcəkdir. Mü-
əllimlərimiz bu müşkülata qatlaşıb, is-
lahatına qədər səbati-qədəm [dözüm,
iradǝ] və mətanət göstərməlidirlər.
Böylə olan surətdə dil və yazı məsələ-
ləri hələlik müdirlər yığıncağında
məhəlli-müzakirəyə qoyulmayacaq,
ancaq bunların təlim və tədrisinə dair
ümuma fayda göstərəcək bir məruzə,
ya bir layihə oxunmuş olarsa, bunun
mətbuat vasitəsi ilə intişarı [yayılması]
mənfəətdən xali [mǝhrum] deyildir.

Bugünkü məqaləm də möhtərəm
müdirlərimizə üsuli-təlim və tərbiyəyə
dair rəhbərlik, yol göstərməklik deyil,
bəlkə buna dair bəzi şeylərin yadavər-
liyidir [yada salınmasıdır]. Bu yadavər-
likdən bəziləri əhli-xibrənin diqqətini
cəlb edərsə, artıq məsud olaram. İştə,
bu yadavərlikdən burada bir neçəsini
söyləyəlim. 

Qabaqca bunu iqrar etməliyəm ki,
müəllimlərin əmri-maaşı [dolanacağı]
təmin olmayınca, burada zikr oluna-
caq təkliflərimin də heç biri başa gəl-
məyəcəkdir. Zira bu təkliflərin hüsulu
müəllimlərdən asılıdır. Müəllimlərin
güzəranı ağır keçərsə, ya müəllimliyi
atıb ayrı bir sənət dalınca gedər, ya da
müəllimliklə bərabər sair bir məşğu-
liyyət aramağa məcbur olar. Bunların
hansı olur-olsun, məktəbin tənəzzülü-
nə baisdir. Birinci ittifaqda [halda] da
məktəblərimiz müəllimsiz qalar. İkinci

ittifaqda da, yəni müəllim vaxtını baş-
qa işlərə sərf edərsə, məktəb tənəzzül
tapıb axırda qapanar. 

Köhnə rus hökumətinin müəllim-
lərə az məvacib təyininin siyasi bir
cəhəti var idi ki, layiq və qabil müəl-
limlər məvacibin azlığına görə müəl-
limlikdən fərar etsinlər, ta ki, avam
camaatla bunların əlaqəsi kəsilsin.
Odur ki, qabiliyyətli müəllimlər kənd-
dən şəhərə qaçırdılar. Qabiliyyətsizləri
isə az məvaciblə kənddə məşğul olma-
ğa məcbur olurdular. İştə, qabiliyyətli
müəllimləri kənddən kənar etməklə
avam camaatın gözü pərdəli və avam
yaşaması davam edirdi. 

Bu gün öylə mənhus siyasətlərə
daha ehtiyac qalmamışdır. Bundan
sonra bərəks [ǝksinǝ] çalışmalıdır ki,
zəkavət və qabiliyyət sahibləri daha
kəndə gedib avam camaatımızı, sair-
lərin avamından daha geri qalmış ca-
maatımızı, ayıltsınlar, nurlandırsınlar;
sairlərin də mənzilinə [səviyyəsinə]
çatdırsınlar. 

İştə, bu nöqteyi-nəzərlə müdirlərə
qabil müəllimlər lazımsa, onların bir-
inci tələbləri məvaciblərin artması
gərək olsun. Müəllimlərin əmri-maaşı
təmin olunarsa, məsuliyyətləri də o
dərəcədə artıq olacaqdır. Ondan sonra
kəndə getmək arzusunda bulunan
həvəslilərimiz də az olmaz. Bu birinci
məsələ. 

Keçək o biri məsələlərə! 
Təcrübə bunu göstərir ki, şəhərlər-

dən uzaq və dəmiryollarından kənar
kəndlərdəki müəllimlər qəzetə, jurnal,
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teatro və kitabxana və sair ülum [elm]
və maarif vəsilələrindən [vasitǝlǝrin-
dǝn] məhrum qaldıqları üçün mühitə
qaplanıb, müruri-zaman ilə [vaxt keç-
dikcǝ] avamlaşırlar, aldıqları məluma-
tın üstünə gəlmədiyi üçün yavaş-yavaş
unudurlar. Fəaliyyət korşalır və axırda
da həvəs və zövq tərk olub gedir.
Bunun nəticəsi tutivari [tutuquşuvari]
bir müəllimlik ki, avtomat makinası
kimi tutduğunu, qıldığını bilməz bir
sənətkar... 

Məlumdur ki, böylə müəllimin
olmağından olmamağı yaxşıdır. 

Lakin, bu müəllimi böylə hala salan
yenə köhnə hökumət idi. 32 manat
məvacib təyini ilə biçarə müəllimi hər
elmi və fənni məşğələlərdən məhrum
buraxırdı. Qəzetə yox, kitab yox, jurnal
yox və bu az məvacibə biçarə nə yap-
sın? 

Bu gün həmin köhnə hökumətin
məsləyinə Azərbaycan Hökuməti də
peyrəvi olarsa [onun ardınca gedǝrsǝ],
vay bizim kənd məktəblərimizin ha-
lına. 

Yuxarıda zikr etdiyim elmi məşğə-
lələr yalnız qəzetə və jurnallardan
ibarət olmayıb, bunun bir çox faydalı
cəhətləri vardır ki, səyahət etmək,
əksəndazlıq [fotoqraflıq], zənbil hör-
mək, üzgüçülük və sənayeyi-nəfisə
[incəsənət] kimi əqsamı [şöbǝlǝri, növ-
lǝri] hədsiz və hesabsızdır. Bunların
hangisi qəbul və hangisini rədd et-
məliyiz?

Fərhad Ağazadə

MÖVLUDİ-HƏZRƏTİ-FƏXRİ-KAİNAT
MÜNASİBƏTİLƏ

Dünyaya qoydu çün qədəmin fəxri-kainat
Aləm dəyişdi, başladı ən tazə bir həyat.
Rüx göstərib sipahi-ülum eylǝdi qiyam,
Sultani-cəhl şeşdəri-heyrətdə qaldı mat.
Bir xaliqin vücudu sübut oldu aləmə,
Tərk oldu bütlər, əskiləşib cümlə Üzzü Lat. 
Dəryayi-cəhlü zülmdə məğruq ikən həman
Kəşti-şikəstǝgana əsib şürteyi-nicat
Az bir zamanda qapladı afaqı nuri-həqq
Ey nuri-həqq, zati-ilaha olan sifat.
Ya şahi-ənbiya, edəməm vǝsf halını, 
Naqis nə tövr şərh edə bilsin kamalını?!

Ya eyyühər-rəsul, əya miri-ətqiya,
Ya eyyühən-nəbiyy və ya xətmi-ənbiya,
Təkvini-kainata vücudun olub səbəb,
Şəmsi-şümusi-aləmə nurun verib ziya.
Əlbəttə sənsən Adəmə “Əsma”nı öyrədən
Ey alim, ey müəllimi-qanuni-kibriya!
Gər olmasaydı zati-şərifin bəşər-ara
Olmazdı sidqü mərifətü rə’fətü həya 
Şanında bizcə hər nə yazılsa ziyadədir,
“Lövlak” qövli-Hǝqqi kifayət deyilmi ya? 
Ya şahi-ənbiya, edəməm vǝsf halını
Naqis nə tövr şərh edə bilsin kamalını?!

Şər’i-şərifin ilə əya ayəti-mübin
Can ayrı, dil bir oldu zamanında müslimin. 
Sidqü vəfa, şücaət ilə oldu həmcəlis
Mehri-məhəbbət ilə dolub qəlbi-möhtədin
Hübbül-vətən nə olduğunu cümlə dərk edib,
Nəqqaşvar nəqş qılıb etdi nəqşǝsin. 
Eyvani-bürci-rüf’əti-islama ol səbəb
Heç bir kəmənd ilişmədi, hər atdı müşrikin.
Ya şahi-ənbiya, edəməm vǝsf halını,
Naqis nə tövr şərh edə bilsin kamalını?!
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Sənsən ümidimiz bizim, ey şahi-tacdar,
Qoyma qalaq bu gündə, belə xar, dilfigar
Tufani-bəhri-qəmdə üzür nurdan həyat, 
Gəl bir xilas qıl bizi, ey Nuhi-namdar
Şər’i-şərifə baxmayaraq etdik infikak
Oldur ki, oldu çeşmimizə tirə ruzigar.
Dəsti-tǝǝyyüd ilə müəyyəd qıl ümmətin 
Ver cami-elm, rəf’ ola bu nəş’eyi-xumar.
Bədri, çağır haraya o dəryayi-rəhməti
Tök əşki-xunfəşanı üzə, ağla zar-zar.
Ya şahi-ənbiya, edəməm vǝsf halını
Naqis nə tövr şərh edə bilsin kamalını?! 

14.12.34,  Keşlə
Seyidzadə Bədrəddin 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Gürcü Teleqraf Acentəliyindən 
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 8-də Vo-

ronejdən xəbər verirlər ki, kəşfiyyat
xəbərlərinə görə cənub cəbhəsinin ka-
zak ağqvardiya dəstələri Baş koman-
danı Nikolay Nikolayeviçdir. Onun
ərkani-hərbi [qǝrargahı] Kantemirov-
kadadır. Şayiata [şayiǝlǝrǝ] görə, bu
yaxın zamanda Denikin əsgərlərinin
birinci dəstəsi gözlənir. 

Ukraynada
- Kanuni-əvvəlin [yanvarın] 9-da

Moskvadan teleqraf edirlər ki, Xarkov
əhvalı xeyli ciddidir. Məhəlli [yerli]
bolşeviklər, alman məmurları tərəfin-
dən bilamümaniət [maneǝsiz] şiddətli
və aşkar bir surətdə təşkilat yapmaq-
dadırlar. Xarkovda bolşeviklər qəzetə
nəşr edirlər. Bolşeviklər firqəsinə aş-

karə bir surətdə daxil olurlar. Alman
əsgərləri təcili surətdə hər bir şeylərini
satıb getməyə hazırlaşırlar. 

- Kanuni-əvvəlin 8-də Karnakondan
teleqraf edirlər ki, “Tayms” qəzetəsi-
nin Paris müxabirinin verdiyi məluma-
ta görə, sülh əqd edilməsi [bağlanması]
üçün üç cərəyan vardır. Birincisi kon-
fransdır ki, kanuni-əvvəlin axırlarında
işlərini qurtaracaqdır. Mart və ya nisan
[aprel] aylarında hamı müttəfiq məm-
ləkətlərin ümumi Sülh Konfransı baş-
lanacaqdır. Bunlardan sonra da, Müt-
təfiq və həmçinin düşmən dövlətlərin
ümumi konqresi vaqe olacaqdır [baş
tutacaqdır]. 

VÜKƏLA ŞURASINDA 
[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 12-də 
Vükəla Şurası Sǝdri həzrətlərinin

Müttəfiqlərə neft vermək barəsindəki
məruzəsindən sonra qət edilmişdir ki: 

Ticarət və Sənaye Nəzarətinə Müt-
təfiqlərin neft barəsindəki təkliflərini
qəbul ilə lazımi tədabir ittixaz etməsi
[tǝdbirlǝr görmǝsi] tapşırılsın. Neft, döv-
lətə məxsus ehtiyatdan veriləcəkdir.
Neftin hesabını Maliyyə, Ticarət və
Sənaye Nəzarəti nümayəndələri, Neft-
çilər İttifaqı və Müttəfiqlər komandası
nümayəndələrindən mütəşəkkil bir
heyət saxlamalıdır. Fövqdə məzkur
[yuxarıda deyilǝn] komisyonun təşkili
Ticarət və Sənaye naziri həzrətlərinə
mühəvvəl edilməlidir [tapşırılmalıdır]. 
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13 kanuni-əvvəl 
Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ

Rabitǝ] naziri həzrətlərinin dəmiryol-
ları xidmətçiləri üçün ərzaq almaqdan
ötrü para təxsisi [ayrılması] barəsindəki
məruzəsindən sonra qət edilmişdir ki,
Ərzaq Nəzarətinə müraciətən Azər-
baycan dəmiryolları xidmətçilərinə
ərzaq almaq üçün Türüq və Məabir
Nəzarətinə bir milyon manat borc
verilməsi tapşırılsın.

Post və Teleqraf naziri həzrətlərinin
məruzəsinə görə, Ərzaq Nəzarətinə
müraciətən post və teleqraf xidmətçi-
lərinə ərzaq almaq və ərzaq təşkilatı
yapmaq üçün 100 min rublə borc pul
təxsis edilməsi tapşırılsın. 

DAĞISTANLILAR
CÜMHURİYYƏTİNDƏ

Kazaklarla dağıstanlılar etilafı
* Kazaklarla Dağıstanlılar Hökumə-

ti miyanında [arasında] etilaf [razılıq]
əmələ gəlmişdir. İşbu etilafa görə,
Tersk nahiyə kazakları ilə kəndçilər,
Dağıstanlılar İttifaqına daxil olaraq
hərbi qüvvələrini birləşdirir. 

* Bu günlərdə Dağıstanlılar Cüm-
huriyyətinin yeni Kabinəsi təşkil edilə-
cəkdir. Buraya kazak və Tersk nahiyə
kəndçiləri də daxil olacaqlar. Böyləliklə
Kazak Kəndçilər Hökuməti ləğv edilə-
rək, muxtariyyətli Kazak vǝ Kəndçilər
Şurası qalacaqdır. 

* Dağıstan xalqları osetin, kabar-
din, inquş və çeçen nümayəndələri ka-

nuni-əvvəlin [dekabrın] 12-də general
Tomsona təqdim olunmuşlar. Tomson
bunlara təşəkkür izhar etməklə, ölkə-
lərində asayişi xələldar etməməyi tək-
liflə və ricalarını əmələ gətirməyi vəd
etmişdir. 

Demokratlar müşavirəsində 
Eşitidiyimizə görə, Rusiyada mər-

kəzi, möhkəm və qəvi [güclü] bir sulta
[hakimiyyət] təcdidinədək [bǝrpasına-
dǝk] Azərbaycan istiqlalının etirafı
[tanınması] və müştərək hökumət təş-
kili yolunda müsəlman demokrasi fir-
qə və cərəyanları ilə əcnəbi demokrasi
firqələri miyanında [arasında] bir uz-
laşma [razılaşma] hasil olmuşdur. Təfsi-
latını gələcək nömrəmizdə verəcəyiz. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Türk texnikləri
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 16-da

Mövludi-nəbi münasibətilə Bakı Səna-
ye məktəbində oxuyan və bitirmiş türk
texnikləri ictimaya [yığıncağa] dəvət ol-
unurlar. 

Sibirya heyətinin Bakıya vürudu
[gǝlişi]

Kanuni-əvvəlin 15-də, səhər vaxtı
Quryevdən  “Arqo” nam [adlı] vaporla
beş nəfərdən mürəkkəb [ibarət] Sibir-
ya heyəti Bakıya varid olmuşdur [gǝl-
mişdir]. Heyətlə bərabər İran konsulu
da varid olmuşdur. Quryevdən gəlmiş
“Arqo” nam vapor komandasının mə-
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lumatına görə, Quryevin əhvalı fəna
deyildir. Bakıdan göndərilmiş ləvazi-
mati-hərbiyyə ilə oranı mühafizə et-
mək mümkün olacaqdır. Ərzaq orada
boldur. Buğda ununun putu 60 rub-
lədir. Qoyun ətinin girvənkəsi bir rublə
50 qəpikdir. Rusiyada böyük ehtiyac
hiss edilir. 

İanə təqsimi [bölünmǝsi]
Parlamanımız açılması münasibə-

tilə Qulaməli Əsgərzadə tərəfindən
müsəlman yoxsul balalarına paylan-
maq üzrə idarəmizə verilmiş 1000
manat pul, Ünas Cəmiyyəti-Xeyriyyə
[Qadın Xeyriyyə Cəmiyyəti] rəisəsi Liza
xanım Muxtarova cənablarına təhvil
verildi. Bu pul Liza xanım hüzurunda
müəllimlərimiz tərəfindən böylə təq-
sim edildi: 4-cü ünas məktəbində fəqir
və yoxsul Kazan türk balaları çox oldu-
ğuna görə o məktəbə 500, 1-ci rus-
müsəlman ünas məktəbinə 300, 3-cü
ünas şəhər məktəbinə 150, darüley-
tam [yetimxana] balalarına kitab, dəf-
tər almaq üçün dəxi 50 manat. Allah
ianə verənin köməyi olsun. 

* Bu il Ünas Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi
[Qadın Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝti] binasında
(Muxtarovun Persidskidəki evi) Müsəl-
man Ünas sənət məktəbi açılacaqdır.
Məktəbə girmək istəyənlər ərizələrini
indidən aparıb Liza xanım Muxtarova
cənabları adına verməlidirlər. Adres:
Kamenistaya nömrə 148, yuxarı qat. 

* Tibbiyyə və Sihhiyyə şöbəsi əha-
liyə elam edir [bildirir] ki, kanuni-əvvə-

lin [dekabrın] 17-dən etibarən sǝpmǝ
yatalaq xəstəliyinə mübtəla olanları
19-cu xəstəxanaya aparmaqdan ötrü
təthirat mövqifində bir fayton veril-
mişdir. Tələbat [tǝlǝblǝr, müraciǝtlǝr]
növbə ilə əmələ gətiriləcəkdir. Xəstə-
nin naxoşluğunu doktor təhqiq edib
vəsiqə verməlidir ki, işbu vəsiqə üzrǝ
mövqifdən (telefon nömrə: 6-34) fay-
ton istənilsin. Yaxın günlərdə işbu
məqsədlə başqa bir fayton, iki dənə
də araba təyin ediləcəkdir. 

* Tazəşəhər post ve teleqraf kanto-
rasının məlumatına görə, mavərayi-
bəhri-Xəzərə fəqət [sadǝcǝ] Bayraməli
və Kuşka  mövqifinədək [stansiyasına-
dǝk] teleqram qəbul edilir. Türkistanla
əlaqə başlanmamışdır. 

Ərzaq işləri 
* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 14-də

dəmiryol ilə Bakıya daxil olan ərzaq:
Buğda 9504 put;
Un 278 put;
Kartof 1007 put;
Arpa 8671 put;
Saman 488 put;
Odun 750 put. 
* Ərzaq Nəzarəti İrandan ərzaq və

qeyri mal alacağı barəsində Maliyyə
Nəzarətinə yazıb həman alver üçün nə
miqdarda İran sikkəsi Maliyyə Nəza-
rəti buraxa biləcəyini Nəzarətə xǝbǝr
verməsini xahiş edir. 

* Ərzaq Nəzarəti Mənzil və Ərzaq
şöbəsi müdiriyyəti vəkilinə yazıb, ha-
mı ərzaq işləri və idarələri Ərzaq Nə-
zarəti ixtiyarına keçməsini xəbər verir
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və əlavə edir ki, donluq almamış uyezd
vəkilləri və idarələri Ərzaq Nəzarəti
məbləğindən alacaqdır. Artıq maaş al-
mayan məmurlar Bakıda olduqları hal-
da Bakı qərarı ilə, Gəncəyə köçdükləri
halda Gəncə qərarı ilə artıq maaş ala-
caqlar. Hər bir qulluq işlərində Ərzaq
Nəzarǝti ilə əlaqədə olunmalıdır. 

* Bakı Müsəlman Ünas cəmiyyəti-
nə bir put qənd və iki girvənkə çay
buraxılması barəsində Ərzaq Nəzarəti
Şəhər Ərzaq İdarəsinə yazıb xahiş edir
ki, həmin ərzaq verilsin. 

* Şəhər Ərzaq İdarəsi Ərzaq Nəza-
rəti ixtiyarına təhvil verilməsinə əlavə
olaraq, həmin idarədə qulluq edənlə-
rin siyahısı və nə qulluqda olduqlarını,
neçə məvacib aldıqları barəsində Nə-
zarət həmin idarəyə yazıb məlumat
istəyir. 

* “Qafqaz və Merkuri” və “Vos-
toçnoye Obşestvo” paroxod cəmiyyət-
lərinin anbarlarında və körpülərində
olan mallar kimin olduğu, nə olduğu
və nə qədər olduğunu yazıb Ərzaq
Nəzarətinə məlum etmələrini Nəzarət
həmin cəmiyyətlərdən xahiş edir və
əlavə edir ki, o mallar hamısı qayda ilə
dəstə-dəstə yığılsın. 

Eydi-mövlud [Mövlud bayramı]
Bakı müsǝlman ruhani “Sǝadǝt” ida-

rǝsi Hǝzrǝti Mǝhǝmmǝd sǝlləllahüǝleyhin
eydi-mövludu münasibǝtilǝ düşǝnbǝ [ba-
zar ertǝsi] günü kanuni-ǝvvǝlin [dekabrın]
16-sında (rǝbiülǝvvǝl ayının 12-si) saat 12
radǝlǝrindǝ Azǝrbaycan Parlamanının sa-
lonunda cəşn bǝrpa edǝcǝkdir [yığıncaq
tǝşkil edǝcǝkdir]. Mǝrhǝmǝtli zǝvatdan

[şǝxslǝrdǝn] “Sǝadǝt” mǝdrǝsǝsi nǝfinǝ
[xeyrinǝ] ianǝlǝr qǝbul olunacaqdır. 

Xüsusi dǝvǝtnamǝlǝr olmadığından,
ümum camaatın tǝşrif gǝtirmǝsi rica olu-
nur. 

“Sǝadǝt” idarǝsi
2605

Mövludi-nǝbi münasibǝtilǝ 
Operetta 

Axşam tamaşası 
Azǝrbaycan Hökumǝti Teatrosunda 

Zülfüqar bǝy vǝ Üzeyir bǝy Hacıbǝyli
Qardaşlarının müdiriyyǝti 

Düşǝnbǝ [bazar ertǝsi] günü rǝbiülǝvvǝl
ayının 12-sindǝ (dekabrın 16-sında) 

1337-1918 ildǝ 
Mövludi-nǝbi münasibǝtilǝ 

bu mövsümdǝ birinci dǝfǝ olaraq
mütǝntǝn [tǝntǝnǝli] bir surǝtdǝ
mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdır

Zülfüqar bǝy Hacıbǝylinin 
yazmış olduğu mǝşhur 

“Evliykǝn subay”
operettası. 

Kǝrbǝlayı Hacının rolunun ifa edǝcǝkdir
Müdiriyyǝtin mahir vǝ müqtǝdir aktyoru

mǝşhur komik Hacıağa Abbasov. 
İştirak edirlǝr: Anaplı, Darablı, Mǝğfurǝ

xanım, Yeva xanım, Mina xanım vǝ
qeyrilǝri. 

Böyük şǝrqi musiqi dǝstǝsi orkestri
Zülfüqar bǝyin tǝhti-idarǝsindǝ 

[idarǝsi altında].
Biletlǝr teatrın kassasında satılmaqdadır.

Tamaşa başlanacaqdır 
axşam saat 8-in yarısında. 

Dirijor: Zülfüqar bǝy Hacıbǝyli. 
Rejissor: Hüseyn Ərǝbli. 

Mǝsul: Xǝlil Hüseynzadǝ.
Müdir: Üzeyir Hacıbǝyli. 
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Mǝrkǝzi Ərzaq Bürosu 
Ümum ǝhaliyǝ elan edir ki, “Samopo-

moş” müstǝhlik cǝmiyyǝtinin aşağıdakı
dükanlarından girvǝnkǝsi 3 manatdan çö-
rǝk satılacaqdır:

1-nci dükan: Balaxanski küçǝdǝ göyǝrti
bazarında;

2-nci dükan: Zavağzal tǝrǝfindǝ;
4-ncü nömrǝ dükan: Bayılda;
5-nci nömrǝ dükan: Persidski küçǝdǝ

Tserkovnının küncündǝ;
6-ncı nömrǝ dükan: Malakan kǝndin-

dǝ;
8-nci nömrǝ dükan: Telefonnı küçǝdǝ;
12-nci nömrǝ dükan: Telefonnı küçǝ-

dǝ;
11-nci nömrǝ dükan: Belı qorodda. 

2606

Xalq Səhiyyəsi naziri həzrətlərinin əm-
rinə mütabiq ümum aptek mağazası sa-
hiblərinə elan olunur ki, bunlar bu il 31
dekabr 1918 tarixinə kimi Tibbiyyə və
Sihhiyyə şöbəsinə aşağıdakı məlumatı piş-
nihad [tǝqdim] etməlidirlər.

1) Mağazanın sahibi, müdiri və mağa-
zada işləyən əşxas [şǝxslǝr] barəsində və
bunların dərəceyi-elmini.

2) Nə vaxt və kimin müsaidəsi ilə ma-
ğaza açılmışdır.

3) Mağazanın məkanı.
4) Zəhərli və tünd ədəvat ilə alver

etməyə icazə varmı?
Tibbiyyə və Sihhiyyə Şöbəsi müdiri: 

İ. Punko
b/22     3 – 2

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Azad bayram
sǝh. 276. “…martınovlar…”: Bakının

Bǝlǝdiyyǝ sǝdri olmuş Pyotr Martınov
nǝzǝrdǝ tutulur.

Azǝrbaycan 
Mǝclisi-Mǝbusanında

sǝh. 281. “…məzkur hüququn qövldǝn
feilə [sözdǝn işǝ] gətirilməsinə...”: qǝzetdǝ
“qövldǝn feilǝ” yerinǝ sǝhvǝn “qüvvǝdǝn
feilǝ” getmişdir.

Bakıda xalq mǝktǝbi 
müdirlǝrinin yığıncağı 

sǝh. 287. “hǝrǝkǝ”: ǝrǝb ǝlifbasında
hǝrflǝrin altına vǝ üstünǝ ǝlavǝ edilǝn
işarǝlǝr.

Mövludi-Hǝzrǝti-Fǝxri-Kainat
münasibǝtilǝ

sǝh. 289. “Tərk oldu bütlər, əskiləşib
cümlə Üzzü Lat”: Üzz (Üzza) vǝ Lat cahi-
liyyǝ dövründǝ ǝrǝblǝrin ǝn mǝşhur büt-
lǝri arasında yer tutmuşdur.

“«Lövlak» qövli-Hǝqqi kifayət deyilmi
ya?”: “Hǝqqin, yǝni Allahın kǝlamı olan
«Lövlak» sözü kifayǝt deyilmi?” Burada
hǝdisi-qüdsiyǝ işarǝ edilmişdir. Hǝdisi-
qüdsi, “Quran” xaricindǝ Peyğǝmbǝrin Al-
laha istinadǝn söylǝdiyi sözlǝrǝ deyilir.
Belǝ hǝdislǝrdǝn birinǝ görǝ, Allah Pey-
ğǝmbǝrǝ “Lövlakǝ lövlak lǝma xǝlǝqtül-
ǝflak”, yǝni “Sǝn olmasaydın kainatı yarat-
mazdım” buyurmuşdur.

“Hübbül-vətən nə olduğunu cümlə
dərk edib”: “Hübbül-vǝtǝn” sözünün mǝ-
nası “vǝtǝni sevmǝk”, “vǝtǝn mǝhǝbbǝti”
demǝkdir. Burada Peyğǝmbǝrin “Hübbül-
vǝtǝn min-ǝl-iman” (“Vǝtǝni sevmǝk
imandandır”) hǝdisi-şǝrifinǝ işarǝ edilir.
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sǝh. 290. “14.12.34”: Burada il, rumi
tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir; 14 dekabr 1918-
ci ilǝ uyğundur. 

“Mövludi-Hǝzrǝti-Fǝxri-Kainat” 
şeiri (289-290) üçün lüğǝt:

rüx: üz
sipahi-ülum: elm ordusu
qiyam: qalxma; dikǝlmǝ
sultani-cǝhl: cǝhalǝt sultanı
şeşdǝri-heyrǝt: “heyrǝtin altı qapısı”;

mǝc. “heyrǝtamiz işlǝrlǝ dolu dünya”
dǝryayi-cǝhlü  zülm: cǝhalǝt vǝ zülm

dǝnizi 
mǝğruq: qǝrq olmuş
kǝşti-şikǝstǝgan: gǝmisi sınmışlar 
şütreyi-nicat: gǝmi üçün ǝlverişli isti-

qamǝtdǝ ǝsǝn qurtuluş külǝyi 
sifat: sifǝtlǝr; keyfiyyǝtlǝr 
şahi-ǝnbiya: peyğǝmbǝrlǝrin padişahı 
eyyühǝr-rǝsul: ey peyğǝmbǝr
miri-ǝtqiya: tǝqvalıların başçısı
eyyühǝn-nǝbiyy: ey peyğǝmbǝr
xǝtmi-ǝnbiya: peyğǝmbǝrlǝrin sonun-

cusu 
tǝkvini-kainat: kainatın yaradılışı
şǝmsi-şümus: günǝşlǝr günǝşi 
müǝllimi-qanuni-kibriya: böyüklük vǝ

cǝlal qanununun müǝllimi 
bǝşǝr-ara: insanlığın bǝzǝyi 
rǝ’fǝt: mǝrhǝmǝt
şǝr’i-şǝrif: şǝrafǝtli şǝriǝt
ayǝti-mübin: haqqı üzǝ çıxaran ayǝ,

işarǝ
müslimin: müsǝlmanlar
sidqü vǝfa: sǝdaqǝt, doğruluq vǝ vǝfa 
hǝmcǝlis: yoldaş
qǝlbi-möhtǝdin: hidayǝtǝ nail olanla-

rın qǝlbi
nǝqqaşvar: nǝqqaş kimi
nǝqşǝ: rǝsm, şǝkil; bǝzǝk
eyvani-bürci-rüf’ǝti-islam: islamiyyǝtin

uca bürcünün eyvanı 
müşrikin: müşriklǝr, Allaha şirk qoşan-

lar 
şahi-tacdar: tac sahibi padşah
dilfigar: ürǝyi sınmış
tufani-bǝhri-qǝm: qǝm dǝnizinin tu-

fanı 
namdar: adlı-sanlı
infikak: ayrılma; dağılma
tirǝ: qaranlıq; qara
ruzigar: zamanǝ; hal, vǝziyyǝt; yaşayış,

ömür
dǝsti-tǝǝyyüd: sağaldan ǝl
müǝyyǝd: sağlam
cami-elm: elm badǝsi
rǝf’ olmaq: aradan qalxmaq
nǝşeyi-xumar: sǝrxoşluq nǝşǝsi
dǝryayi-rǝhmǝt: rǝhmǝt dǝryası 
ǝşki-xunfǝşan: qanlı göz yaşı

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Sibirya heyǝtinin Bakıya vürudu

sǝh. 291. “Quryev”: Qazaxıstanda in-
diki Atırau şǝhǝri nǝzǝrdǝ tutulur.

Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 292. “Kuşka”: Türkmǝnistanda in-

diki Sǝrhǝdabad şǝhǝri nǝzǝrdǝ tutulur.
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QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Daxiliyyə nazirinin qətnaməsi 
Nömrə - 10
10 kanuni-əvvəl 1334 
Mən, Azərbaycan Cümhuriyyətinin

Daxiliyyə naziri, “Znamya truda” qəze-
təsinin 146, 147 və 149-cu nömrələ-
rində İvan Kornişinin  və Məlikbabaxa-
novun  dərc edilmiş idarəyə məktub-
larını aşkara surətdə yalan şayiələr
nəşr edici, milliyyət düşmənçiliyi qal-
dıra biləcək və hökumət hərəkatı və
binagüzarlıqları [sǝrǝncamları] haqqın-
da əsilsiz xəbərlər şaye edici [yayıcı]
ədd [hesab] edib, 1918-ci il iyun ayının
19-da hökumət qanunlarına müvafiq
verilmiş olan icbari qərardadların ik-
inci qisminin “A”, “B” və “J” maddələ-
rinə görə “Znamya truda” qəzetəsi
müdiri L. Umanskinin  üç min rublə cə-
rimə edilməsini, cərimə verilmədiyi
təqdirdə iki ay həbs edilməsini qərara
aldım. 

Daxiliyyə naziri: B. Cavanşir

Kağız Təqsim Edici [Paylayıcı] Şura-
dan

Hər cür kağız, karton, zərf (paket)
təqsim edici Şura, firmalara və bu işdə
maraqlı olanlara xəbər verir ki, bu elan
xəbər verildiyi gündən üç günün
müddətinə qədər 2-ci nömrə forma ilə
kağız, karton və zərf hərəkatı haq-
qında Şura bürosuna məlumat vermə-
lidirlər. Göstərilən məlumatı vermə-
yənlər cərimə ediləcəklərdir. 

Bundan əlavə, birinci nömrə forma
ilə məlumat verməli olan şəxslər və
firmalar Şuraya məlumdur. İndiyə qə-
dər bu tövr məlumat verməyənlər bu
sənəsi kanuni-əvvəlin (dekabrın) 22-
sinə qədər məlumat verməyə məcbur
edilirlər. 

1-ci və 2-ci forma ilə məlumat
verilmədiyi təqdirdə, müqəssirlər qa-
nuni məsuliyyətə cəlb edilib, malları
kəşf edildiyi zaman Şuranın təsvibi
[razılığı] ilə həcz [müsadirǝ] dəxi edilə-
cəkdir. 

1-ci və 2-ci formaların blankını Şura
bürosunda almaq olar. Starı polis kü-
çəsində, nömrə 22 (“Kyummene”  Ti-
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Çǝrşǝnbǝ, 18 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 67

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 14 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 18 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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carət və Səhmdarlar Şirkəti kantora-
sında)

Şura sədri: Abbasəli bəy Makinski
Katib: V. Q. Levinski

Azərbaycan Maarif Nəzarətində
Nömrə - 203
11 kanuni-əvvəl 1334 
Zaqatala ali-ibtidai məktəbinin mü-

əllimi Ter-Mıkırtıçyans və Anastasiya
Qoşoba mənsəblərindən və həmişəlik
xidmətdən kənar edilirlər. Birincisi
qulluğa gəlmədiyindən bu sənəsi eylü-
lün (sentyabr) birindən və ikincisi isə
məzkur [adı çǝkilǝn] məktəb milliləş-
dirildiyindən təşrini-saninin (noyabr)
4-ündən.

Nömrə 204
Bakı Üçüncü Ünas gimnaziyasına

türk lisanı müəllimǝsi Qəribsoltan Mə-
likov bu il təşrini-saninin 30-dan Bakı
İkinci Ünas gimnaziyasına təyin edilir.

12 kanuni-əvvəl 1334 
Nömrə 206
V. Z. Yanişevski Bakı Realnı məktə-

bində müvəqqətǝn coğrafiya tədrisinə
buraxılır.

Nömrə 207
Bakıda Dördüncü Zükur [oğlanlar]

gimnaziyasının müəllimi V. A. Sokolo-
va, Bakı Ticarət məktəbində alman
lisanı tədrisinə buraxılır. 

Nömrə 208
Bakı Mariinski Ünas [qızlar] gimna-

ziyasının müəllim və müəllimələri: Y.
M. Kaprinskaya, A. A.  Novitskaya, A.
V. Pavlova, A. D. Şbakova, V. V. Kande-
laki, Y. M. Dudina, S. Ə. Şeyxzadə, A. B.

Malxasyans, K. M. Ter-Tumasyans, S.
E. Balaşova, M. K. Petrova, M. İ. Gül-
caninova vəqti-müəyyəndə [müǝyyǝn
edilmiş vaxtda] öz vəzifələrini ifa et-
məyə gəlmədiklərindən, bu sənəsi
təşrini-əvvəlin [oktyabrın] 21-dən xid-
mətlərindən həmişəlik kənar edilirlər. 

Nömrə 209
Kövkəbxanım Rzayev Bakı Müqəd-

dəs Nina məktəbinin (milliləşmiş) ha-
zırlıq şöbəsinə müəllimə təyin edilir.

Maarif Naziri: N. Yusifbəyov

BAKI, 18 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

Bir neçə vaxtdan bəridir ki, şəhəri-
mizdə fəaliyyət göstərən “Demokrat-
lar müşavirəsində” axırıncı iclasların
gedişindən məlum olduğu üzrə, ehti-
mal ki, etilaf [uzlaşma] üçün ümumi bir
dil tapılmışdır. “Demokratlar müşavi-
rəsinin” mütəşəbbisləri [tǝşǝbbüsçü-
lǝri] qeyri-müsəlman sosialist firqələri
olmuşlarsa da, onda “Müsavat”, “İtti-
had”, “Hümmət” və Müsəlman Sosi-
alistləri Bloku dəxi iştirak edirlərdi. 

Azərbaycanın istiqlaliyyətini, Azər-
baycan türk və islamlarının müqəddə-
ratını, Hökumətini, Parlamanı etiraf
[qǝbul] etməyə meyl göstərməyən
firqələr ilə bizim firqələrimiz əcǝba nə
səbəbə görə münasibatda bulunub,
mübadilə və təateyi-əfkara [fikir müba-
dilǝsinǝ] yol verirlərdi?

Bu səbəbə ki, müsəlman demokrat
firqələri, demokrat və sosialist namını
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daşıyan öz əcnəbi vətəndaşlarının
Azərbaycan demokratiyası xüsusunda
yanlış bir nəzərdə və onların hüquq və
müqəddəratı məsələsində həmin yan-
lış nəzərdən nǝşət edən [irǝli gǝlǝn]
ziddiyyətdə bulunmalarını müvəqqəti
bir keyfiyyət ədd [hesab] edərək, bu
xüsusda mübadileyi-əfkarın cərəyanı
ilə aralığa bir saziş salınar deyə, müna-
sibatdan [ǝlaqǝdǝn] çəkinməyirdilər.
Filhəqiqə [doğrudan da]: “Demokratlar
müşavirəsi” istinad etdiyi firqə – ki,
rus ictimaiyyuni-inqilabiyyunlarından
[sosialist inqilabçılarından] ibarətdir – və
onun məsləkdaşları əvvəllərdə Bakıya
başqa fikirlər və əməllərlə [niyyǝtlǝrlǝ]
gəlmişdilər. Azərbaycan istiqlaliyyə-
tinin quruca bir adı olduğunu və Müt-
təfiqlərin vürudu [gǝlişi] ilə həmin
quru ad daha artıq qalammayacağını
və Azərbaycan Hökuməti əvəzinə əza-
larının [üzvlǝrinin] əksər qismi icti-
maiyyuni-inqilabiyyunlardan mütə-
şəkkil “Qafqaz və Mavǝrayi-Bəhri-
Xəzər İttifaqı” namını [adını] daşıyan
bir hökumət nəsb olunmasını [qurul-
masını] yəqin [dǝqiq, mütlǝq] ədd edən
firqələr və onların ətrafına yığılan
ənasir [ünsürlǝr], əvvəllərdə istiqlaliy-
yətimizə və hökumətimizə qarşı bir
taqım sui-hərəkat göstərib, Azərbay-
can dövlətinin adını belə eşitmək istə-
məyirlərdi. Bunlar dəxi rus kadetləri
və padşahpərəstləri ilə ağız-ağıza ve-
rib, “Vahid Rusiya” deyə qışqırırlardı.
Müşavirələrinə dəvət olunmuş bizim
firqələr onlara “Vahid Rusiya şüarını
əsas olmaq üzrə biz etiraf ediriz, lakin

həmin şüar dövrəsində Rusiyanın bir-
liyinə çalışan və nüfuz sahibi olan bir
Rusiya hökuməti varmıdır?” sualını
verdikdə: “Bəli var” deyə Qafqazla heç
bir rabitədə bulunmağa müqtədir ol-
mayan uzaq Ufa Hökumətini göstərir-
dilər. Lakin bir qədər vaxt keçdi. “Ufa
hökumətinin iqamətini [qǝrargahını,
mǝrkǝzini] Ufadan Sibiryaya, Omsk şə-
hərinə nəql etdiyi anlaşıldı. Bir vaxt
keçdikdən sonra “Ümumrusiya Höku-
məti” ləqəbi[nin] İdil çayı səvahilindən
[sahillərindən] Don tərəfinə köçməyə
meyl etməsi aşkar oldu. “Vahid Rusi-
ya”nı düzəltmək niyyətində olan mə-
hafil [dairələr] gözlərini eserlərdən
döndərib Denikinlərə, Nikolay Nikola-
yeviçlərə tikdilər. Ufa yalan oldu, Yeka-
terinodar doğru. Rusiya inqilabi-kəbi-
rinin [Böyük Rusiya inqilabının] bərəkəti
sayəsində alınan siyasi və vətəndaş
hüququnun mühafizə edilməsi tərəf-
darı olan bütün demokratlar məhafili
[demokrat dairǝlǝr] işin nə yerə yönəl-
diyini anladılar. Gördülər ki, “bolşe-
vizmlə müharibə” şüarı bəhanəsilə
ortalıqda görünən fəal qüvvələr “Kö-
nüllülər ordusu” başçıları, Milyukovlar
və bütün əski rus bürokratiyası əl-ələ
verib, əski çarizmin təcdidi-həyatına
[bǝrpasına] çalışırlar. Və indidən öz
məqsədlərini məxfi tutmağa təhəm-
mül [sǝbr] etməyib, demokratiya zid-
dinə getməklə sosializm əsaslarını bil-
mərrə aradan qaldırmaq istəyirlər. 

Bu isə bütün sosialistləri və de-
mokratları gözüaçıq olmağa vadar
etdi. Bütün sosialist və demokratlar
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gördülər ki, “Vahid Rusiya”nı ehya
edən [dirildǝn] qüvvə dalınca gedər-
lərsə, ol vəqt öz əlləri ilə özlərinə quyu
qazmaq kimi olarlar. Onun üçündür ki,
“Vahid Rusiya” şüarına bir qədər eh-
tiyatla baxmaq məcburiyyətində bu-
lundular. 

Digər tərəfdən, Bakıda olan sosia-
list və demokrat firqələri, Azərbaycan
türk və islamları arasında cərəyan
edən amal və əfkarı, məsləyi və
ǝsasları dürüst təhqiq etdikdə, bun-
ların heç birində ümum demokratiya
mənafeyinə zidd olan bir maddə belə
görüldüyü yoxdur. Nəinki yalnız bir
demokratik əsaslara, hətta “Vahid”,
lakin “Demokratik Rusiya” şüarına
dəxi bir müxalifət müşahidə edilməyir.
Yalnız Azərbaycan türk və islamlarının
səy və təlaşı öz hüquqi-bəşəriyyə və
milliyyələrini [bǝşǝri vǝ milli hüquqlarını]
müdafiə və mühafizədən ibarət olub,
heç bir dövlətin, heç bir millətin əley-
hinə qəlblərində xüsumət və ədavət
[kin vǝ düşmǝnçilik] bəsləməyirlər. İstǝ-
diklǝri, asudə olub hamı millətlərlə
bəradəranə [qardaşca] bir tərzdə yaşa-
maqdır. Əgər gələcək “Vahid Rusiya”
böylə bir qardaşlıq əsasını qəbul
edəcəksə, onu da rədd etməyəcəkdir.
Azərbaycan türk və islamları Azərbay-
canın istiqlaliyyətini elan etməkdə
başqa millətlərə hakim olmaq niy-
yətində olmamışlardır. Bu vardır ki, öz
həyat və məişətlərini mühafizə etmək
istəmişlərdir.

Həyat müdafiəsi isə, təbii, haqqa
təcavüz surətində ədd [hesab] ediləm-

məz. Azərbaycan, Rusiyada hökmfər-
ma olan [hökm sürǝn] hərc-mərc afə-
tindən özünü mühafizə etmək üçün
başda bir idarə seçmək işinə hamı
ənasiri [bütün ünsürlǝri] dəvət edir.
Burası müsəlman məmləkətidir deyə,
qeyri-müsəlman millətlərin haqqları-
na təcavüz edilməyir. Bizim sədaqət
və səmimiyyətimizi görüb və etiraf
edib, bizimlə əl-ələ verməli idilər. 

Hal-hazırda bolşevizmin tüğyanı ilə
sağ firqələrin iştahası arasında qalan
demokratiyanın ittifaq və ittihadı [bir-
liyi] ən mühüm siyasi məsələlərdəndir.
Əgər demokratiya bu gün ittihad və it-
tifaq etməzsə, ya bolşevizm və ya
padşahpərəstlər qurbanı ola biləcək-
ləri əğləb [qüvvǝtli] ehtimaldandır. 

Bu həqiqət, görünür ki, Bakı de-
mokratları üçün dəxi aşkar olmuşdur,
ona binaəndir [görǝdir] ki, Rusiya
mərkəzində möhkəm bir hökumət
əmələ gəlincə, Rusiyadan ayrılmış baş-
qa millətlərin müqəddəratını etiraf
[qǝbul] etmək əsası üzrə, arada bir sa-
ziş və etilaf [razılıq] hüsula gəlmək-
dədir. 

Əlbəttə, biz rus demokratiyası ilə
“müsəlmanpərəst” görünən bəzi rus
monarxistlərinə təfavüt qoyarız və biz
heç vaxt onunla əlahiddə iş görmək
niyyətində olmamışız. Lakin keçirdi-
yimiz şərait fövqəladə olduğundan,
biri-birimizdən bir qədər uzaq düş-
müşdük. İndi isə, əgər Bakı demokrat-
ları sidqiyyət [doğruluq, sǝdaqǝt] və
səmimiyyətlə bizə əl uzadıb da məm-
ləkətimizin rifah və səadəti və bütün
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əhalinin bilafərqi-dinü qövmiyyət [dini
vǝ milli fǝrq olmadan] mənafeyi üçün
çalışarlarsa, biz onları eyni səmimiy-
yətlə qarşılarız. 

Hər halda bu yolda hüsula gələn
etilaf və sazişi təbrik və bunun qəti və
səmimiliyini arzu ediriz.

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

Məxaric smetası 
Tərtibat və Ləvazim Komissiyası,

Məclisi-Məbusanın üçüncü iclasında
Parlamanın 1920-ci il yanvar ayınadək
məxaric smetasını iclasa təqdim et-
mişdi. Smeta bu qərarla tərtib veril-
mişdir:

Dəftərxana müdiri ayda - 2500
manat 

Onun müavini ayda - 2000 manat
Şöbə müdirləri (2) hərəsi ayda -

2000 manat
Parlaman sədri katibinə ayda -

2000 manat
Kargüzarlara (5) hərəsi ayda - 1400

manat
Dilmanclar (2) hərəsi ayda - 1400

manat
Mühasib ayda - 1500 manat
Vəznədar [Kassir] ayda - 1200 ma-

nat
Müqəyyidlər  [qeydiyyat mǝmurları]

(2) hərəsi ayda - 1000 manat
Dəftərxana xidmətçilərinə (5) ayda

- 750 manat 
Stenoqraf rusca (4) ayda - 1200

manat
Stenoqraf türkcə (6) ayda - 1200

manat
Katib rusca ayda - 1200 manat
Katib türkcə ayda - 1500 manat
Reminqtonçu [makinaçı] (2) ayda -

750 manat
Kvestor [tǝsǝrrüfat müdiri] ayda -

1200 manat
Onun müavinləri (2) ayda - 1200

manat
Ləvazım müdiri ayda - 1000 manat
Xidmətçilər ayda - 550 manat
Telefonçu (2) ayda - 550 manat
Cümlətan yekunu ayda - 55.750

manat
İldə 669.000 manat

* * * 
Bundan əlavə, dəftərxana məsarifi

[xǝrclǝri] üçün 
100.000 manat
Vəqti-müəyyǝnədən artıq çalışan-

lara - 15.000 manat
Fövqalədə məxaric yol pulu -

30.000 manat
Xidmətçilərə bəxşiş - 61.675 manat
Cümlətanı - 206.675 manat

* * * 
Şurayi-Milli əzasına [üzvlǝrinǝ] ma-

aş gündə - 100 manat hesabıyla 17
günün mükafatı - 74.800 manat

Parlaman əzasına gündə - 100 ma-
nat

Parlaman əzasına ezam və sairǝ -
100.000 manat

Hər sessiya ibtida [başlanğıcında] və
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sonunda Parlaman əzasına yol xərci -
120.000 manat

Parlaman sədrinə nümayəndəlik
əcri [mükafatı, maaşı] olaraq ildə -
30.000 manat

Onun iki müavininə ildə - 36.000
manat

1918-ci il təşrini-sanisinin [noyabrı-
nın] 15-dən - 1919-cu il kanuni-sani-
sinin [yanvarının] 1-dək 13 ay yarım
müddətində ümumiyyətlə 

* * * 
Parlamanın məxarici - 4.942.000

manat
Smeta əhəmiyyətsiz təbəddülat

[dǝyişiklik] ilə qəbul edilmişdir.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

* “Eveninq standart” qəzetəsi xə-
bər verir ki, Lloyd Corc, Sülh Konfran-
sında Yevropa dövlətlərinin icbari
mükəlləfiyyəti-əsgəriyyənin [hǝrbi mü-
kǝllǝfiyyǝtin] ləğv olunması razılığına
nail olmasa da, bu tövr mükəlləfiyyəti-
əsgəriyyənin İngiltərədə ləğvini təkid
edəcəkdir. 

* Brest-Litovsk sülh əqdnaməsi
mövcibincə [sazişinǝ ǝsasǝn] almanla-
rın ruslardan aldıqları 320 milyon
frank qızıl Parisə gətirilib Fransa Döv-
lət Bankına verilmişdir.

* Petroqraddan Berlin təriqi [yolu]
ilə verilən teleqrafda deyilir ki, Rus
Şura Hökuməti “Avrora” zirehlisinə
birinci zərurət zamanında üzməyə

hazır olmaq əmrini vermişdir. Təhlükə
zamanında Şura üzvləri bu gəmidən
istifadə edib bitərəf limana gedəcək-
lərdir. 

* Vaşinqtondan xəbər verirlər ki,
Amerikanın 1920-ci ildə tamam ola-
caq Dəniz Qüvvəsi Proqramı bu su-
rətdə elan edilmişdir: 350 sualtı qa-
yıqlarını təxribedici gəmi, 112 qaraqol
gəmisi, 40 sualtı qayığı, 50 mina bu-
raxan gəmi, 25 yedək gəmisi, 5 dred-
not  və 350 minanos [torpedo gǝmisi].  

* Kiyevdən Kopenhaqa verilən te-
leqrafda deyilir ki: Könüllü ordu nəz-
dində olan Xüsusi Müşavirə üzvlə-
rindən ibarət Yekaterinodarda Ümum-
rusiya Hökuməti təşkil edilmişdir. Sa-
zonov bu hökumətin Xariciyyə nazi-
ridir. Bu hökumətin məqsədi fede-
rasiya əsasında “Vahid Rusiya” bərpa
edib bolşevikləri Ukranyadan qov-
maqdır. 

* Xarbindən  xəbər verirlər ki, Rusi-
yanın böhranlı əhvalı münasibəti ilə
general Kolçakın müvəqqət diktator
təyin edilməsi Omskda qərara alınmış-
dır. 

* İndiyə qədər Müttəfiqlərə 87
sualtı qayığı təslim edilmişdir. Bu sualtı
qayıqlarından bir neçəsi ən böyük su-
altı zirehlisidir. Bunlardan birinin uzun-
luğu 650 funtdur (7 funt bir sajendir).
Qayıq xidmətçilərinin ədədi 91 nəfər-
dir. Digər birisi 5 düymlü topla təchiz
edilib, hətta buz döndǝrən maşinaya
belə malikdir. 

* İngiltərə teleqraflarının verdikləri
xəbərlərə görə, Berlin əhvalı gəldikcə
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ağırlaşmaqdadır. Hökumət, əsgərlərin
qışlalardan [kazarmalardan] çıxmasını
qadağan etmişdir. Libknext firqəsi
ümumi fəhlələr tətilini təkid etmək-
dədir. Bu firqə bir çox pulemyot və
qeyri ləvazimati-hərbiyyəyə malikdir.
Sosial-Demokrat Əksəriyyət Firqəsi,
“Spartak” komitəsinin bərhəm edil-
məsi [dağıdılması] ilə Libknextin həbs
olunmasını tələb edici bir ultimatumla
hökumətə müraciət etmək niyyətin-
dədir.

* İngiltərə Baş vəziri [Baş naziri]
söylədiyi nitqində torpaq məsələsin-
dən bəhslə demiş ki: Əhali, ələlxüsus
[xüsusilǝ] ehtiyat saldatları və maryak-
lar [matroslar], torpaq işlərinə məşğul
olmalıdırlar. Bundan ötrü də hökumət
ziraət kursları təşkil etməlidir. İsteh-
salat genişlənməlidir. İstehsalatın
azal-ması irtica bərabəridir. Lakin siz
şəxsi xüsusiyyəti zəbt etməməlisiniz.
Bu bolşevizmin azmış yollarındandır. 

Baş vəzir, Hökumət idarəsinin qay-
daya salınması lüzumiyyətindən bəhs-
lə demiş ki: İngiltərədə inqilabçı ün-
sürlər vardır. Bunlar yaratmaq istəmə-
yib, ancaq hərc-mərcliyə çalışmaqda-
dırlar. Rusiya bolşevikləri bütün Yevro-
pada hərc-mərclik təşviqatına məşğul-
durlar. Biz, İngiltərədə bu tövr təşviqat
aparılmasına mümaniət göstərməliyiz
[mane olmalıyız]. 

* Vaşinqtondan verilən rəsmi xə-
bərə görə, Amerika tǝlǝfatı bu qərar
üzrədir: 53169 əsgər ölüb, 177625
nəfər yaralanmış və 3323 nəfər əsir və
xəbərsiz itmişdir.

XALQ MƏKTƏBLƏRİ 
MÜDİRLƏRİNİN YIĞINCAĞI

- 2 -

Qəbul etməli şeylər çox-çoxdur,
lakin bu dəfə öylələrini təklif etməli ki,
həm müəllimə məşğələ və həm də
Azərbaycana xidmət [edǝn] bir şey
olsun. Mənə qalarsa, bu dəfə bu
aşağıdakıları təklif edərdim: 

1) Lüğət tədarükü:  Bu gün sırf [saf]
türkcəni dinləmək üçün, dəhat [kənd
yerləri] və tərəkəmə arasına getməli-
dir. Bunların arasında öylə qiymətli
türk kəlmələri qalmışdır ki, onlar
ədəbiyyat dairəsində çoxdan itib-
batmışdır. İştə millətin böylə “dürri-
giranbəha”larını [qiymǝtli incilǝrini]
yığıb hifz etmək lazım gəlir. Bu, bir ağır
vəzifədir ki, öhdəsindən bir-iki-üç şəxs
gələ bilməz, bəlkə tamam məktəblər
müəllimləri bu dairədə çalışarlarsa, bir
şey hasil olar. İştə bu vəzifəni əziz mü-
əllimlərimiz öhdələrinə alsınlar: ziraət,
ticarət, siyasət, maldarlıq, bağbanlıq
və meşəlik sair ətrafında işlənilən ləfz
və ibarələri əhalidən eşidərkən, xüsusi
dəftərçələrə, tamam bəyanatı ilə bə-
rabər qeyd etsinlər və hər ilin axırında
bu minval ilə yığılmış məlumatı müdir-
lərinə təqdim etsinlər. Bunlar da bu
işləri təhqiq edib, tamam məlumatı
Maarif idarəsinə, yaxud Üləma Əncü-
məninə (Академия Наук) göndərsin-
lər. Bu minval ilə on beş-iyirmi sənənin
ərzində o qədər məlumat cəm olar ki,
axırda sırf türkcə bir lüğət, bir qamus
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nəşrinə şüru etmək [başlamaq] olar.
Maarif Vəzarətinin [Nazirliyinin] hüm-
mətilə müəllimlərə məxsus bir jurnal
yaradılarsa, bu yığılacaq məlumat da
həmin jurnalda qitə-qitə [hissǝ-hissǝ]
dərc olunar. Rus qamusçusu Dal hə-
min qərarla mükəmməl bir rus lüğəti
yapmışdırlar. 

2) Tarix tədarükü: Bugünkü Azər-
baycan, vaxtilə neçə xanlıqlardan iba-
rət idi. İndiyədək bu xanlıqlara dair
mətbuatda heç bir şey görünmədi.
Lakin camaat arasından öylələri vardır
ki, həmin xanlıqlar asarından [əsərlə-
rindən] bir çox şey yazmışdır, yaxud
zehnən hifz etmişdir. İştə bu məlumat,
göstərilən təriqlə [üsulla] yığılarsa,
vaxtıyla Azərbaycan tarixinə də şüru
olunar. Qafqazda məruf [bilinǝn] xan-
lıqlar bunlardır: Gəncə, Qarabağ, Şəki,
Şirvan, Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Talış və
sair xanlıqlar, ağalıqlar (Qazax), sultan-
lıqlar (Zaqatal) və qeyriləri. Bu xanlıq-
ların hamısından məlumat yığılarsa,
vaxtıyla Vətən tarixi tərtib verilər. Mü-
əllimlər arasında bir çox tarix maraq-
lıları vardır ki, bu məsələ onlara həvalə
olunarsa, canı-dillə işə başlarlar.

3) Coğrafiya tədarükü: Dağların,
yamacların, aranların, yaylaqların, qış-
laqların, ovaların, çayların, yolların,
şəhərlərin, kəndlərin və qəsəbəçələrin
adları, mövqeyi-coğrafiyyələri [coğrafi
mövqelǝri] (tul və ərz) [coğrafi uzunluq
vǝ enliklǝri], tarixi və coğrafi mənaları
öyrənilsin və həmin təriqlə cəm olsun,
ta ki vaxtıyla Azərbaycan coğrafiyası
və mükəmməl xəritəsi ortalığa çıxsın.

4) Nəbatat, heyvanat, mə’dəniyyat
[mǝdǝnlǝr], asari-ətiqə [qədim əsərlər]
və sair fənlər tədarükü: Azərbaycan
nəbatatını öyrənmək üçün (ələlxüsus
nüsxəbəndlikdə [dərman müalicǝsindǝ,
əczaçılıqda] və kimyada işlənilən nə-
batat) sadəcə bir üsul vardır ki, həmin
nəbatatın birər nüsxəsini qurudaraq,
kağız arasında saxlayırlar, altında da
bu nəbatın ismi, xasiyyəti, məkanı,
mənfəəti yaxud zərəri qeyd olunur.
İştə maraqlılar üçün böyük bir mey-
dan açılır: buyursunlar vətənin otları-
nı, çiçəklərini yığsınlar; adları əhali
arasında mərufdursa [bilinirsǝ], altında
yazsınlar. Adları məlum deyilsə, yaz-
masınlar: bunların adlarını Bakıda ya-
xud İstanbulda nəbatiyyun üləması
[botanika alimlǝri] kəşf və qeyd edərlər.
Bu üsula ruslar “gerbari” (Гербарий)
deyirlər. Bu üsulla vətənin nəbatatı
öyrənilər və vaxtıyla mükəmməl bir
nəbatat xəritəsi (Ботанический ат-
лас) hüsula gələr. 

Heyvanata gəldikdə – heyvanların,
quşların, balıqların nəvasını [müqǝv-
vasını] (Чучела), həşəratı sancaqlarda,
ilan-çiyanı da şüşədə spirto içində
məhfuz [qorunmuş olaraq] saxlamalıdır.
Bunların da vaxtıyla xəritələri (Зооло-
гический атлас) tərtib verilər. 

Mə’dəniyyata [mǝdǝnlǝrǝ, faydalı
qazıntılara] gəldikdə – bunların təbii
nüsxələri və asari-ətiqənin də əksləri
[fotoşǝkillǝri] gərək yığılsın. Qədim
pullar, əslihə [silahlar] və libaslar yenə
bu qərarla cəm olunarsa, faydadan
xali [faydadan mǝhrum, faydasız] deyil. 
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İştǝ, bu minval ilə yığılmış məlu-
matı və maddələri saxlamaq və vaxtın-
da istifadə etmək üçün hər nazirin
təhti-nəzarətində [nǝzarǝti altında] bi-
rər müzəxana [muzey] açmaq lazımdır.
Bu müzəxanalar Bakıda, Gəncədə, Şu-
şada, Şəkidə, Şamaxıda, Qubada, Sal-
yanda, Gorusda və Lənkəranda gərək
açılsın. Bu müzəxanalardan bəzi şeylə-
rin birər nüsxələri Bakıdakı mərkəz
müzəxanaya elmi istifadələr üçün kö-
çürülər, qalanları da əhalinin və həvəs-
lilərin tədqiq və müayinəsi üçün hə-
min müzəxanalarda məhfuz qalar [qo-
runub saxlanılar]. 

5) Elmi müayinələr: Müəllimlərə
suallı dəftərlər paylansın ki, həmin su-
allara cavab yazaraq müdirlərə qaytar-
sınlar. Həmin dəftərlərə qeyd oluna-
caq suallardan bir neçəsini burada
söyləyəlim: 

1) Can və mal təhriri-nüfusu [sayı-
nın qeydiyyatı] (Статистика); 

2)  Əhalinin mənbeyi-məişəti [dola-
nışıq mǝnbǝyi] (ziraət, maldarlıq, tica-
rət, mədənçilik, pambıq və barama
kimi işlər);

3) Köçəri quşların gəlmək və get-
mək zamanı; birinci şaxtanın zamanı,
qarın vaxtı, ildə neçə gün yağış, qar və
xoş hava olur? Nə vədə çaylar daşır və
nə vədə yatır? Çayların coşğun zama-
nında əhaliyə mənfəəti və zərəri; 

4) Müsri [yoluxucu] naxoşluqlar,
nəbatat və heyvanat mərəzləri və
onların “türkəçarə” müalicələri;

5) Pirlər, ocaqlar və bəzi yerlərdə
ağaca, daşa olan etiqadlar; dəblər,
adətlər…

6) Camaat arasında intişar tapmış
[yayılmış] nəqllər (nağıllar), timsallar
[təmsillər], yanıltmaclar, boyatılar [ba-
yatılar] və saz aşıqlarının deyişmələri.
Bunları müfəssələn yazmalıdır. 

Bu işləri dürüst yapmaq üçün bir
çox yerlərdə, məsələn Ağdamda, Bər-
dədə, Qazaxda, Zaqatalada, Ağdaşda,
Göyçayda, Cəbrayılda və Muğanda
birər müayinəxanalar (Метеорологи-
ческая станция) təsis etmək lazım
gəlir. Müayinəxanaların karastıları [ci-
hazları] çox olarsa, qonşu kəndlərin də
müəllimləri istifadə edə bilərlər. 

İştə bu işləri əncama gətirmək
üçün, qabaqca hazırlıqlar kursları aç-
malıdır, ta ki, orada müəllimlər məsə-
lələrin fənn və üsulunu öyrənərək,
yerlərində də icraya başlasınlar. Bu
barədə müəllimlərə bir çox rəhbərlər,
düsturüləməllər [tǝlimatnamǝlǝr], xəri-
tələr, planlar, fotoqrafiya makinaları,
atlaslar və sairləri lazımdır ki, lüzu-
miyyəti olduqca, gərək dərdəst olun-
sun [ǝl altında olsun]. 

Bu təkliflər təzə bir şey deyil, köh-
nə hökumət də bunlarla məşğul olur-
du; lakin ayrı bir nöqteyi-nəzərlə. Bu
gün bizim məqsədimiz: özümüzü, yer-
lərimizi, sularımızı və mayəhtacımızı
[ehtiyacımız olan hər şeyi] öyrənməkdir;
elmə və fənnə xidmət göstərməkdir. 

İştə meydani-fəaliyyət həvəslilər
üçün açıqdır; milləti-hakimə olmaq
məqsədində bulunan cavanlarımız
meydana gəlsinlər, istedadlarını da
göstərsinlər. 

Fərhad Ağazadə
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MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN
YIĞINCAĞINA DAİR 

Keçirdiyimiz dövr, maziyə [keçmişǝ]
nisbətən fövqəladə tarixi bir dövr ol-
duğu kimi, cavan Azərbaycan Höku-
mətimizin Maarif Nəzarəti tərəfindən
ilk qədəm olaraq dəvət və tərtib edi-
lən Maarif Müfəttişlərinin Əvvəlinci
Yığıncağı (nədvəsi) [müşavirǝsi] dəxi
tarixi bir vaqe olmalıdır. 

Cəhalət sayəsində əsrlərdən bəri
mədəni əqvam [qövmlǝr] arasında çü-
rük bir əza [orqan] kimi görünərək,
hakim ikən məhkum və hüquqən
məhrum olan millətimiz, onların iste-
hza və nifrətinə belə məruz qalmışdır.
Axırıncı acı təcrübələr bizə isbat etdi
ki, vətənimizin abad və tərəqqisi,
millətimizin səadət və müqəddəratı,
ələlxüsus [xüsusǝn] dinimizin şərəf və
bəqası [ǝbǝdiliyi], həyati-ictimaiyyəyə
və siyasətə biganə qalaraq müdam
[daim] təsbeh və dua etməklə deyil,
ancaq təqazayi-zəmanəyə [zəmanənin
tələbinə] görə vətən və milləti sevərək,
onun şan və hüququ uğrunda fədakar
və qəyur [çalışqan] bir qələm ordusu
hazırlamaqla ola bilər. Zənn edirəm,
bu aləmşümul [bütün dünyanı ǝhatǝ
edǝn] müharibənin bəxş etdiyi təxribat
və tələfatdan bizar olmuş aləmi-bəşər,
bir daha o cəhənnəmnümun [cǝhǝn-
nǝmi xatırladan] toplar, o nizəli tüfəng-
lər ilə yox, ancaq ülum və maarif silahı
olan “qələm” ilə müsəlləh olacaqlar
[silahlanacaqlar]…

İştə həmin ordunu mükəmməl

surətdə müsəlləh edib, bilfeil [ǝmǝli
surǝtdǝ] meydani-mübarizəyə çıxar-
maqla, həqir olan millətimizi özünə
layiq şan-şərəflə yaşatmaq vəzifəsi,
məzkur [adı çǝkilǝn] ordunun koman-
danı hesabında olub bu gün nədvədə
olan məkatib [mǝktǝblǝr] və maarif
müfəttişləri [müdirlǝri] olsalar gərəkdir. 

Sabiq Rusiya Hökumətinin maarif
müfəttişləri hər biri öz nahiyəsindəki
məktəbləri üçün müxtəlif proqram
tərtib etdiklərindən, onlardakı üsul və
tədris kitabları dəxi müxtəlif idi. 

Ona görə, idarəcə maarif müfəttiş-
lərinin və tərbiyəcə məktəblərin yek-
digəri [bir-biri] ilə lazımi qədər rabitəsi
olmadığı üçün, ibtidai məktəbi ikmal
edib şəhadətnamə almış bir şagird nə
qədər müstəid [istedadlı] olsa belə,
rüşdiyyə məktəbinə [orta mǝktǝbǝ] ya
qəbul olunmayırdı, yaxud qəbul olu-
narsa, üsul və proqramca çox əziyyət-
lər çəkirdi. 

Bir millətin istiqbal və səadətinə
xidmət edəcək ülum [elmlǝr] və tər-
biyə heç vaxt müxtəlif əndazədə ola
bilməz; bərəks [əksinə], gələcək nəsli-
mizin əxlaqi-ruhiyyə və hissiyyati-və-
tənpərvəranəsi millətin qayə və ama-
lına erişəcək doğru bir təriq [yol; üsul]
üzrə olmalıdır.

Bu vəchlə, övladi-vətən daha mək-
təbdə ikən üstadi-əzəm [böyük üstad],
cənnətməkan, mərhum İsmayıl bəyin
tövsiyə etdiyi “Dildə bir, fikirdə bir və
işdə birlik” şüarını öyrənməlidir. İştə
ülum və tərbiyə haqqında bu mühüm
nöqtəni nəzərə alaraq, ümumi bir dil,
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bir proqram və bir üsul tərtib etmək
və bu surətlə məkatib [məktəblər] və
müfəttişlər arasında sıxı bir irtibat
[rabitǝ, ǝlaqǝ] əmələ gətirmək üçün
Maarif Nəzarətinin dəvət etmiş bu
nədvəsi şayani-təqdirdir [tǝqdirǝ la-
yiqdir]. 

Zənn edəriz, bu nədvədə də qərar
olunan məsaili-mühimmə [mühüm mǝ-
sǝlǝlǝr], nə qədər ağır və baha otursa
da, xəstənin şəfayab olması [şǝfa tap-
ması] üçün bir təbibi-haziq [təcrübəli
həkim] tərəfindən yazılmış nüsxə [re-
sept] ədd [hesab] edərək, bilatəxir
[gecikmədən] hökumətimiz icra edə-
cək... 

Yığıncağın əvvəlinci iclası kanuni-
əvvəlin [dekabrın] 12-sində möhtərəm
Həmid bəy Şahtaxtlının təhti-sədarə-
tində açılıb, Maarif Nəzarətinə müfət-
tiş əfəndilər tərəfindən təqdim olun-
muş gələcək 1919-cu sənənin məsarif
[xǝrclǝr] layihələri smetası müzakirə ol-
undu; fəqət, məkatibi-ibtidaiyyələrin
[ibtidai mǝktǝblǝrin] cümləsi bir məsarif
üzrə olmaqla, millət övladının tərbi-
yəsi uğrunda ömrünü sərf edən zəh-
mətkeş müəllim əfəndilərin ehtiyaci-
hazirəyə [hazırkı ehtiyaclara] görə
onların təmini-maaşları üçün ümumi
bir smetanın tərtibi mətlub olduğun-
dan [tǝlǝb edildiyindǝn], məsələnin həll
və qərarı gələcək iclasa qaldı. 

2-3-üncü iclasda əşədd [ən çox]
ehtiyacımız olan tədris kitablarının
növü və nəşri barədə həmin məclisə
təqdim olunan kitabların qəbul olub-
olmadığı barədə müfəttiş əfəndilərin

mütaliə [qiymǝtlǝndirmǝlǝri] və müba-
dileyi-əfkarı [fikir mübadilǝsi], ələlxü-
sus, bu vaxta qədər ibtidai məktəb-
lərdə müşahidə olunan nöqsanın rəfi
[aradan qaldırılması] və lüzum görülən
islahatın tərtibatı haqqında müzakirə
olundu. Gələcək nömrədə bu xüsus-
lardakı nədvənin qərarını bəyan edə-
riz. 

İslam bəy Qəbulov

MÖVLUDİ-NƏBİ  

Rəbiüləvvəlin 12-də Məclisi-Mə-
busan binası salonunda “Səadət” cə-
miyyətinin təşəbbüsü ilə Mövludi-
Nəbi görüş məclisi təyin olunmuşdu.
Məclisi yeni təyin olunan Şeyxülislam
Axund Ağa Ağaəlizadə həzrətləri aç-
dılar. Bəliğ [bǝlağǝtli] bir xütbeyi-
ərəbidən [ǝrǝbcǝ xütbǝdǝn] sonra səlis
və sadə bir tərzdə ifadə eylədiyi uzun
nitqində hazirunu [iştirakçıları] ittihada
[birliyǝ], ittifaqa, Azərbaycan Hökumə-
tini təqviyəyə [güclǝndirmǝyǝ, dǝstǝklǝ-
mǝyǝ] dəvət eylədi və zimnən [dolayı
olaraq] bütün dinlərin insanları ayır-
maq üçün deyil, birləşdirmək üçün
gəldiyini zikr edərək “Bizi nə hüdudi-
şahan [şahların sǝrhǝdlǝri], nə ixtilafi-
əlsinə [dil müxtǝlifliyi], nə İncil və nə də
Quran ayırammaz” məzmununda olan
türki [türk dilindǝ] bir şeirlə əsrin ha-
kimi olan insaniyyətpərvəranə fikrə
tərcüman oldu.  

Axund Ağa həzrətlərindən sonra
Şeyx Qəni cənabları istiqlalın bir möv-
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hibeyi-üzma [böyük bir ehsan, nemǝt]
olduğunu bəyanla, Azərbaycan Cüm-
huriyyəti rüəsası [başçıları] ilə hökumət
ricalına [hökumǝt adamlarına] xeyir-dua
eylədi. 

Bədəhu [sonra] Ağaoğlu Əhməd
bəy cənabları acı danışacağını müqəd-
dimətən [başlanğıcdan etibarǝn] zikr
eyləyərək, hüzzara [orada olanlara] acı
məzəmmətlər və pədəranə [ata kimi]
nəsihətlər etdi: “Bundan on il əvvəl
sizdən ayrıldım, dönərkən sizi on il də
geri gördüm” dedi. “Dilimizi unutmuş-
sunuz, adətlərimizi dəyişmişsiniz, ta-
mamilə başqa bir hala və qəlibə gir-
mişsiniz. Eyvah, sizlərə bu hal ilə is-
tiqlal qazanmaq bir əmri-məhaldır
[çǝtin bir işdir]. Dilsiz millət olmaz, mil-
lətsiz istiqlal! Fəqət bununla bərabər
istiqbalınız [gǝlǝcǝyiniz] var. Siz Asiya-
nın Belçikası ola bilərsiniz. Yalnız yeti-
şir ki, parəpərəst [pul düşkünü] olma-
yasınız! Hökumətinizə ehtiram ediniz.
Hökumətiniz, Parlamanınız vəzifələrini
saxlayınız, o zaman naili-məram [mǝq-
sǝdinizǝ nail] olarsınız.” 

Sonra Hacı Zeynalabidin Tağıyev
cənabları kəndilərinə məxsus olan
səda ilə nitqə başladı. Hökumətdən
şikayət eylədi. Fabrikasının malını qoy-
mayırlar ki, özü satsın. Ondan beş
manata alırlar, sonra kənarda 17 man-
ata satırlar. “Bu bina bilirsiniz ki, nə
binadır? Qızlarımız gərək oxusun, hal-
buki, Hökumət buranı mənim əlimdən
aldı. İdarə yapdı,” deyə tənqidatda bu-
lundu.

Daha sonra rus keşişlərindən Krav-

çenko səlis və bəliğ bir nitqilə hazirunu
qardaşlığa dəvət eylədi. 

Nəhayət, Şeyxülislam həzrətləri
duayi-xətm [bağlanış duası] tilavət
edərək [oxuyaraq], məclisə intəha ve-
rildi.

MÜSƏLMAN XANIMLARININ
NƏZƏR-DİQQƏTİNƏ

Düşənbə [bazar ertǝsi] rəbiüləvvəl
ayının 12-inci günü peyğəmbərimiz
həzrəti Məhəmməd sələvatullahi əley-
hi vəsəlləmin ruzi-təvəllüdü [doğum
günü] cəhətincə Mövludİ-Nəbi bayra-
mı idi. Bu müqəddəs gün bizim üçün
nə böyük bayram, nə səadətli bir gün
olduğunu deməyi artıq bilirəm. Keçən
ildə keçirdiyimiz dəhşətli və müsibətli
günlər və o müsibətlərdən gördüyü-
müz və aldığımız yaralar o qədər tə-
zədir ki, hənüz o cəhətə millətimizin
gördüyü fəlakətlər bir çox zaman
ürəklərimizin açılmamasına bais ola-
caqdır. Yəqindir ki, bu yövmi-məsudu
[xoşbəxt günü] keçən illər misalınca
şadiyanə və təntənəli keçirməyə mə-
nən iqtidarımız yox idi. Ancaq bunu
ərz etmək lazım gəlir ki, bu gündə bir
yerə cəm olmaqla həm peyğəmbəri-
zişanımızın [şanlı peyğǝmbǝrimizin]
ruhi-mübarəkini [mübarǝk ruhunu] şad
eyləriz, həm də bacılarımız bir-biri-
mizin halından xəbərdar olar. Dərdi
danışdıqca az olar misalınca hər bir
insan bir-birinin dərdinə şərik olanda
bir növ dərdləri yüngülləşǝr və bəlkə
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də çarə tapılar. Zatən bir-birilə top-
laşıb görüşməklə fikirlər törəyib mey-
dana çıxar. Bu müqəddəs günü bir də
yad etmək niyyəti ilə Bakı Müsəlman
Ünas [Qadınlar] Cəmiyyəti bir yerə cəm
olmaqla bərabər, ümum Bakı müsli-
mələrini [müsǝlman qadınlarını] bu
məclisə dəvət edir. Əlbəttə, bu il də
hər ildəki kimi, nə çalğı, nə teatr və
tamaşası, nə qeyri şey olmayacaqdır.
Ancaq cəmiyyətin fikri və məqsədi
məhz bu mübarək gündə bir yerə top-
laşmaqla həmdərd və həmfikir olmaq-
dır. 

Sevgili vətənimiz Azərbaycanın
paytaxtı olan Bakıda biz dəxi gərək bir
yerə cəm olub, bir-birlərimizlə görüş-
məklə bərabər bu əziz günləri yad
edək. “Qara günün ömrü az olar.” İn-
şallah, gələcəkdə vətənimizdə hürr
yaşadığımız zamanda böylə müqəd-
dəs günü böyük bir şadyanalıqla yad
edəriz və bütün millətimizin məsudiy-
yətini Xüdayi-Rəbbül-mənnandan [mǝr-
hǝmǝti vǝ ehsanı çox olan Allahdan] is-
tirham edəriz. 

Binaileyh [ona görǝ], həmin pənc-
şənbə [cümə axşamı] günü rəbiüləvvəl
ayının 15-ində (dekabrın 19-cu günü)
Persidski küçədə vaqe Ağa Murtuza
Muxtarovun evində Mövludi-Nəbi
ayinini yad etmək üzrə düzələcək
məclisə Bakı Müsəlman Ünas Cəmiy-
yəti müsəlman xanımlarının o məclisə
təşrif gətirmələrini təmənna edir və
biz dəxi o məclisə getməklə gərək
özümüz iftixar edək. 

F. xanım S.

BAKI XƏBƏRLƏRİ 

* Maarif Nəzarətinin əmri mövci-
bincə [ǝmrinǝ ǝsasǝn], Bakıdakı Ticarət
məktəbi cǝnbindǝ [nǝzdindǝ] müsəl-
man çocuqları üçün tədrisatı türk
lisanında aparılacaq hazırlıq sinifləri
açılacaqdır. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 8-ində
saat 4 radələrindən Realnı məktəbin-
də 30-cu dairə ev təşkilatının intixa-
batı [seçkisi] vaqe olmuşdur [baş tut-
muşdur]. 339 vəsiqə pişnihad [tǝqdim]
edilmişdi. Sədarətə Lopatinski, katib-
liyə Poqosyan  intixab edilmişdi [seçil-
mişdi]. İntixab, Amerika üsulu ilə
olmuşdur. Dairə ev komitəsinə 20 üzv,
10 nəfər namizəd intixab edilmişdir. 

3-cü dairədən Mərkəzi Ev Komi-
təsinə bunlar seçilmişlər: 

1) Əlibala Rzayev;  2) İvest;  3) Rza
bəy Sultanov;  4) Dadaş Əliyev.

Namizədlər: 1) Mir Hüseyn Tağı-
yev;  2) Hüseynbala Məhəmmədov;
3) Xəlil Hüseynov;  4) Dava vəkili Ab-
bas Dadaşov. 

Ərzaq işləri
* Tağıyev fabrikasından alıb ətraf

kəndlər camaatı arasında hər nəfərə 4
arşın və arşını 5 manat şərtilə olaraq
paylamaq üçün Novxanı kəndi vəkili
Xudaverdi Rza oğlu və Kərbəlayi Əşrəf
Baba oğluna 7800 arşın; Digah kəndi
vəkili Məzahir Əbdüləzim oğluna 5046
arşın; Corat kəndi vəkili Məşhədi Ab-
basǝli Hacı Nəcəfəli oğlu və Həsən
Hacı Xaliq oğluna 7720 arşın; Binə
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kəndi vəkili Əbdülsəlam Babayevə
2708 arşın; Güzdək kəndi vəkili Ağa-
verdi Əliəkbər oğlu və Həmid Nov-
ruzəli oğluna 3696 arşın bezə Ərzaq
Nəzarəti icazənamələr verdi. 

* Ənzəlidən Bakıya 12000 put dü-
yü gətirib satmaq üçün Ərzaq Nəzarəti
V. S. Çxeidzeyə  icazənamə verdi. 

* Gürcüstandan Azərbaycana 2000
put qənd gətirib sərbəst satmaq üçün
Ərzaq Nəzarəti Əliabbas Babayevə  və
dörd vaqon da Əliabbas Sultanov
gətirməsinə icazənamǝ verdi. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 15-ində
dəmiryol ilə Bakıya daxil olan ərzaq və
mal: 

Arpa - 1448 put;
Odun - 5500 put.
Kanuni-əvvəlin 16-ında: 
Buğda - 1905 put;
Un - 124 put;
Kartof - 25 put;
Arpa - 1372 put;
Odun - 2000 put.

AZƏRBAYCANDA

Andranikin məktubu
“Horizon” qəzetəsində Andranikin

bir məktubu dərc edilmişdir. Bu mək-
tub, Qarabağda Andranikin və Daş-
naksutyun firqəsinin təqib etdikləri
məqsədi aydınlaşdırdığından, tərcü-
məsini qarelərimizə [oxucularımıza]
təqdim ediriz. Andranik yazır ki:

Qafqaziya erməniləri[nin] faciənak
[faciəvi] qara günlərində, o zaman ki,

Türkiyə ilə Ermənistan Cümhuriyyəti
arasında sülh əqd edildi, mən özümün
və qoşunumun Ermənistan daxilində
yaşamamızı lüzumsuz və qeyri-müm-
kün ədd [hesab] edərək dağlar, dərələr
və biyabanlar təriqi [yolu] ilə müttəfiq
İngiltərə qoşununa qoşulmağa get-
dim. Bu ümidlə ki, onun köməyi ilə
Türkiyə Ermənistanının son parçasını
müdafiə edək, fəqət talehim müvəffə-
qiyyət etmədi və Naxçıvan ətrafındakı
müsadimədən [toqquşmadan] sonra
tarixi Qarabağ dağlarına keçdim ki,
hürriyyətpərvər və qeyri-mətbu [bo-
yun əyməz] ruhumuzu başqalarının
alçaq hakimiyyəti altına verməyim.
Şimdi üç aydan ziyadədir ki, Qarabağın
dağlarında, dərələrindəyiz. Mənim
dəstəm Qarabağa girən zaman çox
ağır günlər idi, qoşunlarım nizamsız,
saldatlarım yorğun və pərişan, qaçqın-
lar zəif və qorxmuş idilər. Boynuma
almalıyam ki, bu bədbəxtlik mənzərə-
sini gördükdə, bütün müharibə müd-
dətində heç bir təcavüz görməyib qur-
ban vermiş  olan yerli əhali bizə qarşı
soyuqqanlılıq, rəğbətsizlik və hətta
bəzən ədavət ibraz etdilər [düşmǝnçilik
göstǝrdilǝr]. Böylə münasibatdan dola-
yı qoşunum bir az da əksildi. Qaçqınlar
aylarla açıq havada, dərələrdə ac qalır-
dırlar; hələ də yerləşdirilməmişlərdir.
Sisyan və Zəngəzur uyezdinin 8000
evdən ibarət əhalisi 12-14 min qaçqını
yerləşdirə bilmədi. Öylə bir təşkilat
yoxmudur ki, bu bədbəxtlərə müavi-
nət [kömǝk] etsin? 

Zəngəzur uyezd əhalisi tərəfindən
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etimad və müavinət görməyərək qo-
şunumun çoxu Qarabağdan getdi. Mə-
nimlə ancaq bir az saldat qaldı. Mən
isə heç vəchlə Ermənistan Cümhuriy-
yətinə getməməyi qərarlaşdırdım. Bu
zaman idi ki, vəziyyətin ciddiliyini
hamıdan əvvəl anlamış olan Sisyan
nümayəndələri sentyabrın 4-ündə
vüqu bulmuş olan mahal syezd[indǝ]
xahiş eylədi ki, mən Sisyanda qalıb
müdafiə üçün məhəlli [yerli] təşkilat
yapım. O vaxt dəhşətli günlər idi, qüv-
vələnmiş düşmən, Batum əhdnamə-
sinə [sazişinǝ] istinadla Sisyan və Zən-
gəzur mahalları əhalisindən Azərbay-
cana tabe olaraq silahlarını vermələ-
rini tələb və əks surətdə ciddi tədabir
ittixazı ilə [ciddi tǝdbirlǝr görmǝklǝ]
təhdid edirdi. Bəlkə böylə təhdidlər,
nəhayət bir nəticə verməyəcəklərdi
də fəqət heç ümid və istinadgahı ol-
mayan əhali bəzi yerlərdə, məsələn,
Gümrü ətrafında və Gorusda düşmə-
nin tələbinə əməl və Azərbaycan təbə-
iyyətini [vǝtǝndaşlığını] qəbul etməyə
razı olurdu. Lakin mənim qəti müqa-
biləm [müqavimǝtim] sayəsində böylə
xahişlərə əməl edilməyib, Sisyan ma-
halı tabe olmamağa və axıradək mü-
barizə etməyə qərar verdi. 20 yaşın-
dan 30 yaşınadək cavanlara səfər-
bərlik elan edilərək dəstələr təşkil ol-
undu və Sisyan hüdudunda səngərləri
tutdular. Təhlükənin ciddiyyətini anla-
yaraq Sisyandan sonra Zəngəzur və
Qapan [Qafan] mahalları dəxi müba-
rizəyə qərar verərək, 20 yaşından 50
yaşınadək ümum kişilər səfərbərlik

halına gətirildilər. Bu surətlə Zəngəzur,
Qapan və Sisyan mahallarının dəstə-
ləri mənim qoşunum və Şuşa və Gən-
cə alayları saldatları böyük bir qüvvə
təşkil etdilər. Sisyan, Zəngəzur və
Qapan sıxı surətdə əlaqədar olduqdan
sonra, türklərin təhti-hakimiyyətinə
[hakimiyyǝti altına] düşmüş olan tarixi
Qarabağı bunlarla birləşdirmək məsə-
ləsi qalırdı. Şuşa şəhəri süqutla tərk-
silah edilmişdisə də, ətraf kəndlər
tabe olmayaraq, səbrsizliklə bizim vü-
rudumuzu [gəlişimizi] gözləyirlər. Bu
vəchlə mənim və saldatlarımın burada
olmamız və buranın səfərbərliyi sayə-
sində Zəngəzur, Sisyan və Qapan ma-
halları bu vaxtadək hələ türklərə ya
Azərbaycana tabe olmamışlardır. Hal-
buki, Ermənistan Cümhuriyyəti nəinki
kömək etmək istəməyirdi, hətta bi-
zimlə münasibata girişmək istəməyə-
rək, əhaliyə tövsiyə edirdi silahlarını
təslim etsinlər və qorxulu bir adam
olmaq üzrə Andraniki içlərindən kənar
edib müsəlləh müsadiməyə [silahlı
toqquşmaya] səbəbiyyət verməsinlər. 

Hər halda Qarabağ məsələsinin
həllində fürsəti fövtə verməməlidir.
Zəngəzur, Sisyan və Qapan məsələləri
artıq həll edilmişdir. Ümidvaram ki,
Şuşa haqqındakı qərardadımıza da ya-
xın zamanda əməl edəyim. 

Andranik 
27 noyabr 1918

General Tomson və Andranik 
Qarabağdan “K. Slovo” qazetəsinə

xəbər verirlər ki, bu günlərdə Şuşaya
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ingilis heyəti gələrək orada qalmış
olan 200 türk əsgərinin şəhərdən çıx-
ması barəsində binagüzarlıq etmiş
[tǝşǝbbüs etmiş, sǝrǝncam vermiş] və
Andraniklə görüşmək üçün Zabixə
[Zabuxa] getmişdir. Heyət, Andranikə
general Tomson tərəfindən bir mək-
tub vermişdir. Məktubda guya general
Tomson bütün Qarabağın mühafizə-
sini Andranikə tapşırırmış. Bu günlər-
də Andranikin öz dəstəsi ilə Şuşaya
vürudu [gǝlişi] gözlənirmiş. Şuşa ətra-
fında Sokrat bəy Məlikşahnǝzǝrov
6000 nəfərlik bir əsgər dəstəsi düzəlt-
miş imiş, Qarabağda sakitlik imiş.

Şəkidən
Bizə yazırlar:
Gəncə valisi[nin] Daxiliyyə Nəzarəti

naminə verdiyi məlumata nəzərən,
Nuxuda ərzaq ucuzlaşmış imiş. Bu əh-
valat hörmətli “Azərbaycan” qəzetə-
sinin 13 təşrini-sani [noyabr] 38-ci
nömrəsində dərc edilmişdi. Zənni-
acizanəmizə görə işbu məlumatı Gən-
cə valisi həzrətləri iki ay bundan əq-
dəm [qabaq] vermiş. 

Bu halda, Şəkinin hal və övzası [vǝ-
ziyyǝti] çox müşkül və ağır bir haldadır.
Barama ipək fabrikaları ilə məşhur
Şəkidə 80-90 fabrikalar cümləsi işlə-
mədiyindən on mindən ziyadə fəhlə
işsizdirlər. Bir tərəfdən əmrazi-sariyyə
[yoluxucu xəstəliklər] gündə yüz nəfər-
dən ziyadə tələf etməkdə, o biri tə-
rəfdən ərzaq və mühümmatın gün-
gündən bahalanması füqərayi-kasibə-
nin ah-naləsini ərşə çıxarmaqdadır.

Xalça, palaz, mis tas satılıb ərzağa ver-
ildiyi kimi namuslu, ismətli həmşirələ-
rimizin [bacılarımızın] əlbisələri, gor
kəfənləri satılmaqdadır. Çox ailələr var
ki, var-yoxunu satıb, bitirib sailliyə
[dilənçiliyə] əl uzadıb, bununla da ke-
çinəmmədiyindən acından həlak olan-
lar da az deyil. Buğda unu 100 manat,
arpa unu 60-70 manat, kömürün putu
50 manat, qənd 40 manat, çay gir-
vənkəsi 150 manat, ət 4 manat 50
qəpik. Şəki kimi dağlar və meşələrlə
məşhur bir şəhərdə odun tapılmayır.
Füqərayi-kasibənin bir qismi qırılıb, bir
qismi xəstədir, bir qismi də acdır, dağa
getməyə taqəti yoxdur. Bu fəlakətlərin
qarşısı alınmazsa, Şəki əhli böyük fə-
lakətlərə düçar olacağı aşkardır. Keçən
sənələrdə hər məhəllǝdǝ cəmiyyətlər
təşkil olunub, füqərayi-kasibənin mü-
hümmati-ləvazimini ucuz fiyat ilə ve-
rirdilər, hökumət də yardım edirdi.
Şimdiki halda nə hökumətdən və nə
zənginlərimizdən heç bir yardım olma-
dığı kimi, xatirə belə gətirən yoxdur.

Köylülərin [kəndlilərin] geyəcəkləri
yoxsa, yeyəcəkləri kafidir, zənn edirəm.
Şəhər əhli isə hər bir gediş-gəlişdən
kənarda qaldığından, ticarət kəsilmiş-
dir. Şəkinin gözə çarpan [tǝrǝfi] ipək
baraması alveri ilə zavodların işləməyi
idi. Beş sənədir ki, hǝr nə qədər mal
varsa, cümləsi müştərisiz qalmaqda-
dır. Bu da Marsel-Moskva  yolları bağlı
olduğundandır. 

Mülkədarlarımızın da məhsulatını
rəncbərlər tamam verməyirlər. Tacir-
lərimiz o halda, mülkədarlarımız da bu
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gündə. Tacirlərimiz də fəna halda
olduğundan Şəki əhlinin biçarəganı
[biçarǝlǝri] dörd gözlə hökumətimiz-
dən imdad bəkləyir, yardım tələb edir.
Gündə yüz nəfər xəstəlikdən insan
tələf olursa, nisfi [yarısı] aclıqdan həlak
olmaqdadır. Hökumətdən doktor, da-
vacat [dava-dərman], çit, bez, bu kimi
zəruri əlzəm olan şeylərin heç birini
istəməyib, yalnız yeyəcək ərzaq istə-
yirlər. Bu da xaricdən gəlib yetişincə
tab gətirə bilməyən aclar, gözlərini
tikmişlər Şəki mahalından toplanmış
üşr  anbarlarına. Rica edirlər, mərhə-
mətli hökumətimizdən, həmin anbar-
larda olan buğdalardan əsgərə yetərlik
qədərində götürüləndən sonra fəzləsi-
ni [qalanını] əhvən [ən aşağı] qiymətlə
satıb, parasını beytülmala [dövlət xəzi-
nəsinə] cəm etsinlər. 

Allah etməsin, böylə olmasa, Şəki-
nin əhvalı qayət dərəcədə fəna ola-
caqdır. Şəkinin başqa dərdləri də çox-
dur, hissəmə düşəni mən yazdım. 

Mustafa Bədəlzadə 

GÜRCÜSTANDA

Hərbiyyə Nazirinin əmri
Gürcüstan Hərbiyyə naziri əmr ver-

mişdir ki, bundan sonra Cümhurriyyət
qoşunları hərəkatı barəsində qazetə-
lərdə heç bir xəbər dərc edilməsin.
Hərbiyyə Nəzarətindən nəşət edəcək
[Hǝrbi Nazirlik çıxışlı] xəbərlərin dərcinə
mümaniət [maneǝ] yoxdur.

Gürcüstandakı Erməni Milli Komi-
təsi və Sanain ixtilafı

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 10-unda
Erməni Milli Komitəsinin Sanain ixtila-
fına aid fövqəladə bir iclası vaqe ol-
muşdur. Bu barədə Yezrikyan  məruzə
oxumuşdur. Məruzəni istima etdikdən
[dinlədikdən] sonra iclas qət etmişdir
ki: 1) Gürcüstan Hökuməti Sanainə
Daxiliyyə naziri müavini Maxaradzenin
təhti-idarəsində [rǝhbǝrliyi altında]
heyət göndərdiyi üçün Milli Komitə də
bir heyət göndərsin. Heyətin işi bun-
dan ibarət olmalıdır: 2) Məhəllində
[yerində] ixtilafla aşina olub bərtərəf
edilməsinə [aradan qaldırılmasına] çalış-
malı; 3) Gürcüstanla Ermənistan miya-
nındakı [arasındakı] sərhəd məsələsini
həll etmək üçün lazımi tədbirlər ittixaz
etmək [tǝdbirlǝr görmǝk]. Heyətə bun-
lar intixab edilmişlər: Ağciyan, Yerzik-
yan, Tumanyan, Doluxanov. 

Bunlar Sanainə 11 kanuni-əvvəldə
[dekabrda] azim olmuşlar [yola düşmüş-
lǝr].

L. Bıç Gürcüstan haqqında
Kuban Nahiyə Radasının sədri, Ra-

da iclasında sabiq sədrlərinin hal-
hazırda muxtariyyətli hökumət təşkili
üçün artıq müşkülat olduğu nöqteyi-
nəzərini tǝnqidlǝ, bu etirazların əsas-
sız olduğunu bəyan edib demişdir ki,
artıq iqtisadi səbəblər qüvvəsi olaraq
ayrı-ayrı olan Cənub hökumət təşkilat-
ları böyük bir qüvvə ilə birləşməyə
çalışırlar. Rada üzvü Filimonov Gürcüs-
tanın Qırmızı ordu əsgərləri ilə könül-
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lüləri təhdid etməsi haqqında söylə-
diyi bəyanatı əsilsizdir. Gürcüstanın öz
ordusu vardır və Gürcüstan ordusu
Qırmızı ordu əsgərləri ilə şiddətli mü-
barizədə bulunub, onlarla heç bir əla-
qəsi yoxdur. Hərgah Gürcüstan Hərbiy-
yə naziri Giorqadze Bakı şəhərinin
türklər tərəfindən alınması arzusunda
bulunmuşsa da, o da ancaq Bakı şə-
hərinin bolşeviklər əlində olub, orada
anarşi hökmfərma olmasından [hökm
sürmǝsindǝn] irəli gəlmişdir. Giorqadze
türklərin Bakı şəhərini alıb, orada asa-
yiş bərpa edəcəklərinə ümidvar idi. 

L. Bıç nitqinə davam edərək deyir
ki, mən bu cüziyyatdan [xırdalıqlardan]
bəhs etməyəcəyəm; çünki bunlar sağ-
lam bir fikir vücuda gətirməyib, mütə-
qabil [qarşılıqlı] etimadsızlıq törətmək-
dədir. Bizimlə Gürcüstan və Ukrayna
arasında bir-birinə zidd mənafe yox-
dur. Bizim bir müvazi [paralel] yolumuz
vardır. Biz ən əvvəlcə bolşeviklərlə
mübarizǝdə bulunmaq üçün ittifaq
yapmalıyız. Burada doğru söylədilər ki,
bolşevizm məğlub olmayana qədər
rus hökumətini düzəltmək mümkün
olmayacaqdır. Bizim qonşularımız da
bu barədə bizim kimi maraqlıdırlar. İt-
tifaq yapmaq üçün biz bütün qüvvə-
lərimizi sərf etməliyiz. 

Sonra Bıç Soçi nahiyǝsi üstündə
Gürcüstanla Könüllü ordu arasında
çıxan ixtilafdan müfəssəl surətdə bəhs
edib demişdir ki, gürcülər özləri də
Soçinin onlar tərəfindən işğal edilmə-
sini müvəqqəti hesab edirlər. Bu mə-
sələdə sazişə nail olmaq asandır.

ERMƏNİSTANDA

Tiflisdəki Erməni Milli Komitəsi, ka-
nuni-əvvəlin [dekabrın] 12-sində Allah-
verdidən böylə bir teleqram almışdır:

Heyət, salamat Allahverdiyə gəlib
çatdı. Axvat  mövqifindən [stansiyasın-
dan], ətraf kəndlərdən nümayəndələr
çağırılmışdır ki, əhval barəsində məlu-
mat alınsın. Hadisat, məhəlli xasiyyəti
havidir [hadisǝlǝr yerli xarakterlidir].
Anqi,  Ozmobar,  Ardoy və başqa ixti-
laflı kəndlərlə əlaqəni düzəltməkdən
ötrü heyət lazımi binagüzarlıqda
bulunmuşdur [tǝşǝbbüs göstǝrmişdir].
Biz ümid ediriz ki, məsələ sülhlə həll
ediləcəkdir. Ermənistan hökuməti hey-
əti də general Mdiviani ilə yolun xarab
olmasından naşi Qobereddə qalmış-
lar. Bunlar da öz tərəflərindən işə
iştirak edirlər. Biz bunlarla əlaqəni dü-
zəltmək üçün təşəbbüsatda buluna-
cağız. 

Yerzikyan, Doluxanov, 
Tumanyan

Eydi-mövludi-nǝbi 
münasibǝtilǝ

Hǝmin rǝbiülǝvvǝl ayının 15-indǝ
pǝncşǝnbǝ [cümǝ axşamı] günü Ağa Mur-
tuza Muxtarovun mülkündǝ, gündüz saat
12-dǝ Bakı Ünas Müsǝlman Cǝmiyyǝti-
Xeyriyyǝsi tǝrǝfindǝn müsǝlman xanımları
üçün eydi-mövludi-nǝbi münasibǝtilǝ zi-
yafǝt mǝclisi tǝyin edilmişdir. Xüsusi dǝ-
vǝtnamǝlǝr heç kimǝ göndǝrilmǝyǝcǝkdir.
İanǝlǝr kamali-tǝşǝkkür ilǝ qǝbul edilir. 
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Xəzər müstəhlikin ittifaqı 
“Kooperasiya”nın kitabxana şöbəsi
Türkcə ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, sə-

naye və kooperatsiyaya dair və həmçinin
çocuqlara məxsus kitablar, məktəb ki-
tabları, jurnal alır. Arzu edənlər Parapetdə
“Azərbaycan” qəzetəsi kantorunda Əliək-
bər Heydərzadəyə müraciət etməlidirlər.
Telefon: 6-91.

b/24    3 – 2 

Xalq Səhiyyəsi naziri həzrətlərinin əm-
rinə mütabiq ümum aptek mağazası sa-
hiblərinə elan olunur ki, bunlar bu il 31
dekabr 1918 tarixinə kimi Tibbiyyə və
Sihhiyyə şöbəsinə aşağıdakı məlumatı piş-
nihad [tǝqdim] etməlidirlər.

1) Mağazanın sahibi, müdiri və mağa-
zada işləyən əşxas [şǝxslǝr] barəsində və
bunların dərəceyi-elmini.

2) Nə vaxt və kimin müsaidəsi ilə ma-
ğaza açılmışdır.

3) Mağazanın məkanı.
4) Zəhərli və tünd ədəvat ilə alver

etməyə icazə varmı?
Tibbiyyə və Sihhiyyə Şöbəsi müdiri: 

İ. Punko
b/22     3 – 3

Doktor 
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Diş həkimi B. L. Levin
Dişlərə müalicə edir, doldurur, ağrısız

çıxarır və qızıl və kauçuk üzərində süni diş
qayırır. Tsitsyanovski caddə nömrə 7, Qu-
bernskinin küncündə.

Qəbul edir: 9-dan 2-yə kimi; 4-dən 7-
yə kimi. 

280       

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    12 – 1

Arvad diş hǝkimi
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    
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Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün saat 9-1-ǝdǝk, saat 4-7-yǝdǝk.
Telefon 5-30. Adres: Parapet, Kolyubakin-
ski küçǝdǝ nömrǝ 39. “Azǝrbaycan” qǝ-
zetǝ idarǝsinin yanında. 

237

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (massaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır. 

Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Para-
petin qabağında Dildarovun 26 nömrǝli
evindǝ 2-nci mǝrtǝbǝdǝ. 

Telefon 24-62

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Qismi-rǝsmi
sǝh. 297. “10 kanuni-ǝvvǝl 1334”: Bu-

rada il, rumi tarixlǝ göstǝrilmişdir; miladi
tarixlǝ 10 dekabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

sǝh. 298. “11 kanuni-ǝvvǝl 1334”: Bu-
rada il, rumi tarixlǝ göstǝrilmişdir; miladi
tarixlǝ 11 dekabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

“12 kanuni-ǝvvǝl 1334”: Burada il,
rumi tarixlǝ göstǝrilmişdir; miladi tarixlǝ
12 dekabr 1918-ci ilǝ uyğundur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 302. “Drednot”: hǝrbi dǝniz do-

nanmalarında XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn eti-
barǝn istifadǝ edilmǝyǝ başlanan, güclü
artilleriya silahlarına malik zirehli gǝmi
(drednout).

sǝh. 303. “İngiltərə Baş vəziri...”:
Söhbǝt Lloyd Corcdan gedir.

Xalq mǝktǝblǝri 
müdirlǝrinin yığıncağı 

sǝh. 303. “1) Lüğǝt tǝdarükü”: Bundan
sonrakı maddǝlǝr (“Tarix tǝdarükü”, “Coğ-
rafiya tǝdarükü” vǝ s.) 2-dǝn başlayaraq
nömrǝlǝndiyi halda, qǝzetdǝ bu maddǝ
nömrǝlǝnmǝmişdir.

Maarif müfǝttişlǝrinin 
yığıncağına dair 

sǝh. 306. “Bu vəchlə, övladi-vətən
daha məktəbdə ikən üstadi-əzəm, cənnət-
məkan, mərhum İsmayıl bəyin tövsiyə et-
diyi...”: Krım tatarlarının ictimai-siyasi
xadimi Qaspıralı İsmayıl bǝy nǝzǝrdǝ tutu-
lur.
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Mövludi-Nǝbi 
sǝh. 307. “«Bizi nə hüdudi-şahan

[şahların sǝrhǝdlǝri], nə ixtilafi-əlsinə [dil
müxtǝlifliyi], nə İncil və nə də Quran ayı-
rammaz» məzmununda olan türki [türk
dilindǝ] bir şeirlə...”: Əli bǝy Hüseynza-
dǝnin “Sizlərsiniz еy qövmi-Macar, bizlərə
ixvan / Mümkünmü ayırsın bizi İncil ilə
Quran?” misralarının da olduğu mǝşhur
şeiri nǝzǝrdǝ tutulur. 

Azǝrbaycanda: Şǝkidǝn
sǝh. 313. “Üşr”: kǝnd tǝsǝrrüfatı mǝh-

sullarından onda bir miqdarında alınan
vergi.

Gürcüstanda
sǝh. 313. “Gürcüstan Hǝrbiyyǝ na-

ziri...”: söhbǝt Qriqol Giorqadzedǝn gedir.
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GENERAL TOMSONUN ŞİMALİ
QAFQAZİYA XALQINA MÜRACİƏTİ

Bakıdakı Müttəfiq əsgərlər koman-
danı general Tomson, Şimali Qafqaziya
xalqına xitabən böylə bir müraciət-
namə nəşr etmişdir: 

İngiltərə qoşunu başında olmaq
üzrə Bakı şəhərinə varid olduqdan
[gǝldikdǝn] sonra bolşeviklərlə mübari-
zədə bulunan Şimali Qafqaziya əhali-
sinə müraciətdə bulunmağı lazım gör-
düm. 

Bolşevizm Rusiyanı məhv etmək
üçün almanlar tərəfindən ixtira edil-
mişdir. Hal-hazırda bolşevizm alman-
ların özlərini də öz məmləkətlərində
təhdid etməkdədir. Bolşevik hərc-
mərcliyinin millətlərə azadlıq vermə-
yəcəyini bilən almanlar, bolşevizmlə
ciddi surətdə mübarizə etməkdədirlər. 

Müharibə meydanlarında düşməni
məğlub etdikdən sonra İngiltərə və
onun müttəffiqləri asayiş bərpa edil-
məsi işində Rusiyaya müavinət [kö-
mǝk] göstərməyi lazım bildilər. Hal-
hazırda Bakıda mənim komandam
altında olan əsgərlər bu yaxın za-
manda Qafqaziyaya varid olacaq Müt-

təfiq ordusunun qabaq hissələridir.
Bizim vəzifəmiz bütün məmləkətdə
asayişi mühafizə və bolşevizmi məhv
etmək işində məhəlli [yerli] camaata
kömək göstərməkdir. 

Buna görə mən sizi bolşevizmlə
mübarizə etməkdən ötrü birləşməyə
dəvət edirəm. İnanınız ki, sizin öz evi-
nizdə asayiş bərpa edib, sülh və rifahla
yaşamağınıza müavinət göstərmək,
Almaniyanı məğlub edən Müttəfiqlər
üçün çətin deyildir. 

Bir para məsələlər vardır ki, siz öz
aranızda onları həll edə bilmirsiniz. Bu
məsələlər düşmənçilik törədib, əsrlər-
cə davam edir. İndi bu məsələləri mü-
zakirə etmək zamanı deyildir. Bunlar
hamısı gələcək Ümum Sülh Konfran-
sında həll ediləcəkdir. 

İndi sizin bir ümumi işiniz vardır:
bolşevizm və anarxiya ilə müttəfiqən
[birgǝ] mübarizə ediniz. Qüvvət birlik-
dədir. Müttəfiqlər  bolşevizmin düş-
mənidirlər. Müttəfiqlər hamı üçün
sülh və ədaləti təmin etməkdən ötrü
buradadırlar. 

Bakıda olan Müttəfiq qoşun
komandanı general-mayor Tomson
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Cümǝ axşamı, 19 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 68

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 15 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 19 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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BAKI, 19 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

İstibdad təbşiri [istibdad xǝbǝrçisi]
Bakı demokratları ilə kadetləri bizi

təhti-təhəkkümünə [hökmü altına] ta-
be etmək niyyəti ilə virdi-zəban [dillə-
rində əzbər] etdikləri Ufa və yaxud
Müvəqqəti Ümumrusiya Hökumətinin
siması nə qədər namüəyyən olduğunu
biz kərratla [dəfələrlə] zikr etmişdik. 

İndi iş apaşkar oldu: Əvvəllərdə
əksər qismi İctimaiyyuni-İnqilabiyyun
Firqəsinə [Sosialist-İnqilabçılar Partiya-
sına] mənsub olan zatdan mütəşəkkil
hökumət heyəti indi məlum olduğu
üzrə noyabrın 18-dən bəridir ki, yalnız
bir nəfər “hakimi-mütləq”dən ibarət
imiş. Həmin hakimi-mütləq isə adı
“demokratik əsaslarla” heç bir vaxt
tutuşmayan admiral Kolçakdır. 

Məzkur [adı çǝkilǝn] admiral, aşkar
olduğu üzrə, bütün ixtiyaratı əlinə alıb
Rusiya dövlətini ehya etmək [diriltmǝk]
niyyətindədir. Bu yolda nə cürə təşəb-
büsatda bulunduğu hələ məlum dey-
ildir. Yalnız bunu biliriz ki, ən əvvəl
iqdamatı [tǝşǝbbüsü; addımı] sabiq
hökumət heyətinin “eser” firqəsinə
mənsub olan üzvlərini tövqif [həbs]
etmişdir və bütün zabitana [zabitlərə]
müraciətən “şəşəəli” [tǝmtǝraqlı] bir
xitabnamə qəzetələrdə dərc etmişdir. 

“Vahid Rusiya” şüarı qışqıran de-
mokratlarımız indi işlər nə yerdə oldu-
ğunu eyicǝ düşünməlidirlər. Onlar əski
çarizmin və idareyi-müstəbidənin baş
qovzamağını [baş qaldırdığını] görmə-
lidirlər və yəqin etməlidirlər ki, admi-

ral Kolçaklar, Denikinlər vǝ Dutovlarla
bərabər Rusiya inqilabi-kəbirinin [Bö-
yük Rusiya inqilabının] bütün qənimət
və neməti əldən gedəsidir. Bunu bilib
də “Vahid Rusiya” qışqıran; nə özlərini
və nə də elani-istiqlaliyyətləri ilə can-
larını həmin istibdad zǝncirindən xilas
edən millətləri bu şübhəli qüvvələr
tərəfinə sövq etməməlidirlər. Zira bu-
rası onlar üçün həyatla məmat [ölüm-
dirim] məsələsidir.

Kabinə böhranı 
Kabinə böhranı hələ davam et-

məkdədir. Parlaman birinci iclasında
sədr vəzifəsini ifa edən Həsən bəy
Ağayevə müraciət edib, istedadlı bir
zata yeni bir Kabinə təşkili təklifini
tapşırmışdı. Həsən bəy cənablarının
rəyi yenə də indiki hökumət rəisi
Fətəli xan Xoyski cənablarında qalıb,
müşarileyhi [adı çǝkilǝn şǝxsi] xüsusi
məktubla təhti-sədarətində [başçılığı
altında] olmaq üzrə yeni Heyəti-Vüzəra
[Nazirlǝr Kabineti] təşkilinə dəvət etdi
isə də Fətəli xan cənabları nasaz olma-
ğını bǝhanə edərək həmin təklifi qə-
bul etmədi. Bir neçə gündür ki, iş bu
üzrə qalıb, yeni bir namizəd varlığı və
ya yoxluğu hələ bəlli deyildir. Bu isə
böylə mühüm və məsuliyyətli bir za-
manda ǝlbǝttǝ ki, məmləkətin məna-
feyi qəbilindən ədd [hesab] olunacaq
şey deyildir. 

Ağızda bu xüsusda cürbəcür sözlər
danışırlar ki, guya, Azərbaycan Parla-
manının öz səmimi rəyi ilə məmləkəti
idarə edici Heyəti-hökumət seçmək
xahişləri bəzi məhafil [dairələr] tərəfin-
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dən bir qədər sıxıntılara düçar olur. 
Bizcə məzkur məhafilin [deyilǝn

dairǝlǝrin] xüsusi və şəxsi rəyi və mü-
lahizatı nə dürlü olmuş olursa, Azər-
baycan nümayəndələri məmləkət və
millət mənafeyi nöqteyi-nəzərində
durub, öz rəy və xahişlərini açıcaq bir
surətdə bildirməlidirlər ki, bu bilənlər
tərəfindən dǝ həmin rəy və xahişə
lazımi etina olsun.  

ANDRANİK NƏ İSTƏYİRMİŞ?

Daşnakların mürəvvici-əfkarı olan
[fikirlǝrini yayan] “Nor orizon”  qəzetə-
sində Andranik əli ilə yazılmış bir mək-
tub dərc olunmuşdur. Məktubdan
görünən budur ki, çeteci Andranik,
Batum müqavilənaməsindən narazı
qalaraq, dəstəsi ilə Naxçıvan tərəfə
gedir ki, bəlkə ingilis qoşunu ilə bir-
ləşib türk ermənilərinin imdadına çata
bilsin. Burada məqsədinə nail ola bil-
məyib, dağları aşaraq Zəngəzur maha-
lına keçir. Əhalinin hüsn-rəğbətini
qazana bilməyən çetecilər, axırda ora-
dan fǝrar etməyə məcbur olurlar. Xə-
calətindən geri qayıda bilməyən An-
dranik, əhalini müdafiə etmək bəha-
nəsiylə orada qalıb özü kimi çapavul-
çuları başına yığır və bunun nəticəsi
olaraq “müdafiəçilik”, çapqınçılığına
mübəddəl olur [çevrilir]. Yəni, Sisyan,
Zəngəzur və Qapan mahallarındakı
müsəlman kəndləri tarümar və məz-
lum əhalisi isə qılıncdan keçirilir. Bu-
ralar müsəlman ünsüründən boşadılır.

Sonra Qarabağ mahallarına hücumlar
yapılacaq və Şuşa şəhəri də daxil
olmaq üzrə buraların müsəlmanları
qırılıb çatılacaqdır. İştə məktubun
müxtəsərcə məzmunu! 

Burada diqqətimizi cəlb edəcək bir
məsələ vardır ki, Andranik və dəstəsi
heç yerdə erməni mehmannəvazlığına
[qonaqpǝrvǝrliyinǝ] rast gəlməmişlər-
dir. Hətta, erməni Cümhuriyyəti buna
bədəfkar [cinayətkar] nöqteyi-nəzəri ilə
baxaraq cümhuriyyət dairəsindən uzaq
olmasını istəmişdir. Zəngəzur erməni-
ləri isə Andranikə əsla məhəbbət gös-
tərməyib, bəlkə ona qarşı ədavət [düş-
mǝnçilik] də göstərmişlər. Bunu mək-
tubunda Andranik açıq-açığa yazır. 

Lakin, hiyləkar və müdəbbir [uzaq-
görǝn] Andranik, dəstəsinə “millət
müdafiəçisi” ad qoyaraq əhalini özünə
cəlb edir və axırda da iki millətin ara-
sına fitnəəngiz və şərarət [pislik; mǝr-
dümazarlıq] toxumunu səpib məramı-
na nail olur. 

Bu günlərdə Andranikin Şuşa şəhə-
rinə hücumu gözlənir. Əcəba bir bu
qədər kənd dağıdıb müsəlman qanına
yerikləyən Andranikin məqsədi nə
olmuş ola? Onun məktubundan buna
bir işarə görünmədisə də, lakin bu
müsəlman yerlərini qılınc zoru ilə bo-
şaldıb, Ararat Cümhuriyyətinə mülhəq
etmək [birlǝşdirmǝk] və gələcəkdə ba-
rışıq konfransında bunu hökumətlərə
təsdiq etdirmək niyyəti bu qarətçinin
hər əmalından [işlǝrindǝn, fǝaliyyǝtin-
dǝn] məlum olur.

Keçmiş əsrlərdə də Andranik məs-
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ləkli erməni avantüristləri zühur edir-
disə də, hamısının oxu daşa dəyib
axırda puça çıxmışlar. 

Məsələn 170 il bundan irəli həmin
Zəngəzurda Bərxudar və Qarabek adlı
iki qardaş, istiqlaliyyət məqsədi ilə
Naxçıvan xanı tərəfindən göndərilmiş
adamların burun-qulaqlarını kəsib xa-
na da elani-hərb sifarişini göndərirlər.
Altı gün davam etmiş müharibədən
sonra bunların qoşunu şikəstlik tapır
və kəsilmiş başları da Naxçıvan xanına
göndərilir. 

Tǝmǝ’ kǝrde budǝm ke kerman xorǝm 
Ke nagah xordǝnd kerman sǝrǝm
Ermənilərdən İkinci Dövlət Duması

vəkili doktor Bahadırov da Dumaya bir
layihə təqdim etməklə, Qarabağ ma-
hallarının bir çox yerlərini[n] “erməni-
zəmin” [ermǝni yurdu] iddiası ilə Gəncə
quberniyasından ayrılmasını tələb et-
mişdi. Vaxtilə “İrşad” qəzetəsində bu
cənabın iddiaları təhriri-nüfus [ǝhalinin
sayı vǝ tǝrkibi haqqında rǝsmi mǝlumat-
lar] və etnoqrafi dəlilləri ilə bəndə
tərəfindən rədd olunduğu üçün bu
gün daha bu məsələyə müraciətin
ehtiyacı yoxdur. 

Andraniklər kimi “qılınc avantürist-
ləri” ilə bərabər erməni əhalisi ara-
sında “elm avantüristləri” da az deyil.
Məsələn bir çox mövqelərin türkcə
adlarını erməniləşdirərək buraların
erməni yerləri olduğuna uydurma tar-
ixi dəlillər yapmışlar. Əz-ancümlə [o
cümlǝdǝn]:

Gəncəni – Qanzax, Bərdəni – Par-
tav və Zəngəzuru – Sakeridzor yaxud
Saxkadzor deyə təhrir etmişlərdir

[yazmışlar]. Lakin bu süni uydurmalarla
tarix səhifələrini pərdələmək olmaz.
Bu gün müsəlman ünsüründən boşa-
dılmış Zəngəzur mahallarının dağları,
çayları... tamamən türkcədir. İşıqlı,
Tərpənməz, Canqurtaran, Yağlıca,
Yantəpə, Üçtəpə, Şiştəpə, Daştəpə,
Ulutəpə, Həkəri, Bǝrgüşad, Bazarçay
və qeyriləri. Hətta Həkərli çayı barə-
sində bir zərbi-məsəl vardır ki,
ermənilər də deyərlər: “Həkərli çayı
peşman oldu, bir salım duz apardı.” 

Bu gün türk tarixinə yox, erməni-
lərin öz tarixinə müraciət olunarsa,
oralarda müsəlmanların beş yüz, bəl-
kə altı yüz il bundan əqdəm [ǝvvǝl]
yaşamaları məlum olar. Buralarda
vəngləri (məbədləri) vardır ki, daşla-
rında həkk olunmuş erməni yazılarını
gizlətmək mümkün olmayacaqdır. Mə-
sələn, 9-cu əsrdə təmir olunmuş Vo-
rotna vənginin qǝrb cəhətindəki daş-
larda böylə yazılmışdır:  

“Hangi xristian bu məbədi xaraba
qoya yaxud bu yazıları silə, yaxud
onun mǝdaxilinǝ [gǝlirinǝ] tamah eylə-
yə, öylə şəxs Allah yanında məsuldur.
Hərgah böylə şəxs müsəlmanlardan
olarsa, Məhəmməd peyğəmbərin hü-
zurunda minlərcə lənətə giriftar olsun.
Tarixi: 1315-də.” 

Bu yazı bizə göstərir ki, həmin mə-
bədin ətrafında 600 il bundan əqdəm
erməni ilə bərabər müsəlmanlar da
yaşayırmış. 

Bundan daha maraqlısı Tatev mə-
bədində məhfuz [saxlanılan] bir çox
islam əsərləridir. Şah Abbas buranı
ziyarət etdiyi əsnada məbədin bir da-
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şında ərəbcə yazılmış xitabında deyir: 
“Ya Allah, bu imarətin təmirində

səndən başqa ayrı bir məqsəd yox-
dur.” 

Bu gün həman məbədi zinətlən-
dirən şeylərin arasında Şah Abbas
bağışladığı bir ipək pərdə ilə bir qəndil
vardır ki, indiyə qədər orada məhfuz-
dur. Məbədin sandığında otuza qədər
islam hökmdarlarının fərman və təli-
qələri [mǝktubları; xǝtt nümunǝlǝri]
vardır ki, məbədin mühafizəsi üçün
erməni məliklərinə və müsəlman bəy-
lərinə yazılmışdır. Fərmanların ən qə-
dimi, tarixi-hicrinin 872-ci sənəsində
yazılmışdır. Yəni, 460 ildən çoxdur ki,
müsəlmanlar bu məbədi himayə et-
mişlər. Səfəvilərdən başlamış naibüs-
səltənə Abbas Mirzə dövrünə qədər
tamam İran hökmdarlarının burada
fərmanları mövcuddur. Hətta Qaraba-
ğın axırıncı xanı Mehdiqulu xan 1819-
cu ildə Zəngəzur məlik və kəndxuda-
larına hökm yazmışdır ki, məbədin
mənfəətinə olaraq, onun xüsusi yerlə-
rindən xarac yığıb “mahrasa”sına (mə-
bəd rəisinə) təhvil versinlər. Mehdi-
qulu xanın bu təliqəsi o vaxtkı Qafqa-
ziya canişini Yermolov əli ilə təsdiq
olunaraq 17 kənd ilə 30 min desyatin
yer Tatev məbədinə verilir. Bu vaqeə
göstərir ki, Zəngəzur mahalı Qarabağ
xanlığının rəsmi və təbii bir hissəsi
olaraq, oranın erməni məlikləri və
kəndxudaları da Qarabağ xanının xə-
racgüzarı [vergi verǝni] və təbəəsi ədd
[hesab] olunurdu ki, bunu həm rus hö-
kuməti Yermolov əli ilə təsdiq etmişdir.

Yevropa müharibəsi bizə sübut etdi
ki, böylə məsələləri həll etmək üçün
Andraniklərin top-tüfənginin zoruna
daha ehtiyac qalmamışdır. Varsınlar
daşnaklar gürcülərin Tiflisə, yaxud bir
ayrı mərkəzə bizim kimi onlar da tarixi
və etnoqrafi sübutlarını göstərsinlər,
ta ki kimin haqlı olması da ingilis, fi-
rəng, Amerika nümayəndələrinə mə-
lum edilsin. Qafqaz konfransında kim
haqq qazanarsa, nümayəndə həzrət-
ləri də Yevropa Konfransında, şəksiz,
haqlılara tərəfdar olacaqlar. Fars de-
mişkən:

Anra ke hesab pak ǝst 
Əz mohasebe çe bak ǝst?
İştə daşnaklar əllərindən əslihələ-

rini [silahlarını] buraxıb, hesab meyda-
nına buyursunlar. Haqlarını desinlər və
sairlərinin də haqlarını dinləsinlər. Yə-
qin ki, onda məsələ də bir minval ilə
həll olunub gedər. Yoxsa əslihələrini
tərk etməyib, yerimizə, yurdumuza
zorla sahib olmaq istərlərsə, bunun
aqibətində zərərdidə genə də özləri
olacağını heç vaxt xatirlərindən çıxart-
mayıb, iki qonşu milləti nahaq yerə
təkrar-təkrar fəlakətlərə düçar etmə-
sinlər.  

Fərhad Ağazadə 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

* Müttəfiqlər donanması Sevasto-
pol şəhərini almanlardan təmizləməyi
təhti-qərara almışdır. Burada almanlar
bolşeviklərə kömək edirlərmiş. Odes-
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sadan gələn heyət, fransız admiralının
tezliklə bu işə müdaxilə etməsini xahiş
edir. 

* Bavariya Baş vəziri [Baş naziri]  ka-
nuni-əvvəlin [dekabrın] 10-da Müttəfiq
dövlət nümayəndələri ilə müşavirədə
bulunmuşdur. Burada Bavariyanın tək-
likdə ittifaqa daxil olacağı məsələsi
müzakirə edilmişdir. 

* Lloyd Corc izhar etmişdir ki, bü-
tün məmləkətlərdə məcburi mükəl-
ləfiyyəti-əsgəriyyənin [hǝrbi mükǝllǝfiy-
yǝtin] ləğv edilməsi təkidatında bulun-
mağı qəti surətdə təhti-qərara almış-
dır vəilla [əks halda] Sülh Konfransı
nəticəsiz və hamıdan ötrü rüsvalıq
olacaqdır. Hər bir İngiltərə nümayən-
dəsi Sülh Konfransında buna razı ol-
malıdır. 

* İngiltərədən verilən teleqraflara
görə, Romaniya ordusunun təzədən
təşkil edilməsi layihəsi mövcibincə
[ǝsasında] hər bir Romaniya firqəsinə
[diviziyasına] bir fransız alayı, bir topçu
dəstəsi və mühəndis əsgərlər daxil
olacaqlardır. 

* Peştədən verilən teleqraflarda
deyilir ki, hökumət Macaristanın xırda
cümhuriyyətlərə ayrılmasına müma-
niət [maneçilik] göstərmək imkanından
məhrumdur. Sabiq Baş vəzir Karoyi,
məmləkəti birləşdirmək təşəbbüsa-
tının müvəffəqiyyətsiz olduğuna ina-
nıb özünü öldürmək istəmişdir. 

SÜLH ƏTRAFINDA

* Rəisi-cümhur Vilson, Fransa mü-
rəxxəsi [nümayǝndǝsi] Jives Serandom

ilə bir para müsahibatda [müsahibǝ-
lǝrdǝ] bulunmuşdur. “Peti Parizyen”
qəzetəsinin məlumatına görə, Vilson
demişdir ki, sülh müzakiratında [müza-
kirǝlǝrindǝ] öz 14 maddəsini qövldən
feilə [sözdǝn işǝ] gətirmək üçün şəxsən
iştirak etmək istəyir. 

“Forverts” qəzetəsi işbu xəbəri
“Necə, nə vaxt və nerǝdə?” sərlövhəsi
ilə dərc etmişdir. 

* Ehtimal edilir ki, Vilson öz tərə-
findən sülh üçün hazırladığı plan barə-
sində məlumat verəcəkdir. Vilson “Cə-
miyyəti-Əqvam” [Millǝtlǝr İttifaqı] barə-
sindəki layihəni Klemanso və Lloyd
Corcla bərabər müzakirə edəcəkdir.
Bu da ondan ötrüdür ki, bütün dünya
dövlətlərinin işbu cəmiyyətdə iştirak
edəcəkləri barəsindəki rəyləri məlum
olsun. 

* Almaniya Mütarikə Komisyonu
[Atǝşkǝs Komissiyası], Foşun mütarikə
şəraitini yüngülləşdirmək təklifini rədd
etməsinə etiraz etmişdir. Komisyon
məlum edir ki, Almaniya anarşi və
aclığa məhkum edilir. Paris qəzetələri
Foşun iqdamatını [tǝşǝbbüsünü] hüsn-
təvəccöhlə qarşılayaraq, Almaniyanın
Müttəfiqlərlə Amerika miyanına [ara-
sına] ixtilaf salma istədiyini qeyd edir-
lər. 

* Mütarikə şəraitinin [şərtlərinin]
ifası üçün admiral Brauninqin sədarəti
[rǝhbǝrliyi] altında olan İngiltərə bəh-
riyyə [dǝniz qüvvǝlǝri] nümayəndələri
“Makenzen” adlı təzə drednotun təs-
lim edilməsini tələb edirlər. Bu dred-
not, donanma təslimi başlananda qa-
yırılıb qurtarmışdı. 
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* Sülh Konfransından əvvəl Müt-
təfiqlərin Parisdə vaqe olacaq kon-
fransları təzə ildən başlanacaqdır. 

* Askvit irad etdiyi nitqində de-
mişdir: “Zərərlərin axırıncı qəpiyinə
qədər müharibə müqəssirlərindən
alınmasına tərəfdaram. İngiltərədə
məcburi mükəlləfiyyəti-əsgəriyyə ləğv
edilməlidir.”

QƏZETƏLƏRDƏN

* Bolşevik radiosunun məlumatına
görə, təşrini-saninin [noyabrın] 18-ində
Terski nahiyədə 11-ci və 12-ci Şura
orduları biri-birilərinə mülhəq olmuş-
lar [birlǝşmişlǝr]. Kazaklar silahlarını
verirlər. Bolşeviklər 12 top, bir çox
ləvazimati-hərbiyyə almışlar. Böyük
Kabarda  əks-inqilabçılardan təmzilən-
mişdir. Qroznıda qələbə münasibətilə
parad olmuşdur. Qroznıya 4 min kazak
və qırmızı qoşun gəlmişdir. Radionun
axırında ruhun yüksəkliyi xəbər verilir. 

* 20 təşrini-sanidən verilən radioya
məbni [ǝsasǝn], Kizlyar işğal edilmişdir. 

Türk jandarmaları 
Tiflisdən alınan məlumata görə,

vətənə qayıtmış olan türk əsgərləri
əvəzinə Batuma türk jandarm dəstə-
ləri gəlmişdirlər. 

Könüllü ordu və Tersk cəbhəsi 
Mövsuq [etibarlı] mənbələrdən alı-

nan məlumata görə, Könüllü ordu ko-
mandanlığı Müttəfiqlər komandanlığı

ilə bərabər bolşeviklərlə aparılacaq
müharibənin layihəsinə baxılmışdır.
İşbu layihə Müttəfiqlərin Qara dəniz
sahilində birləşdiklərinə qədər bir
fəaliyyəti havidir [ǝhatǝ edir]. Bu la-
yihəyə görə cüzi cəbhələri bir kənarda
qoyub, fəqət ən mühüm cəbhədə bol-
şevik ordusuna zərbə endirmək təhti-
qərara alınır. Cüzi cəbhələr sırasına
Tersk cəbhəsi də daxildir, zira buradakı
bolşevik qoşunlarına məhəlli [yerli]
kazak qüvvələri kifayət edəcəkmiş. 

Tersk hadisatı [hadisǝlǝri], Müttə-
fiqlər komandanlığından ötrü gözlən-
məyən bir iş idi. Bundan dolayı layi-
həni yenidən nəzərdən keçirmək məc-
buriyyətində qaldılar. 

Müzakirədən sonra məlum olmuş-
dur ki, Tersk hadisatı planı bir qədər
dəyişirsə də, fəqət işə zərər verəmmə-
yir. 

Tersk cəbhəsi əvvəldəki kimi cüzi
cəbhələrdən sayılır. Cəbhə isə Çeçe-
nistan və Petrovsk olacaqdır. Buradakı
qüvvələr vasitəsilə bolşeviklərlə mü-
barizə davam edəcəkdir. Könüllü or-
dunun qüvvəsi Denikin ordusu ilə
iştirak edəcəkdir.

* İstanbulda nəşr olunan “Şərq
məcmuǝsi” xəbər verir ki, Poqos Nu-
bar paşanın sədarəti altında erməni
heyəti İstanbula gələcəyi gözlənir.
Gənc türklər hökuməti tərəfindən
edam cəzasına məhkum olub, Türkiyə-
dən qaçmış olan prins Səbahəddin
bəy İstanbula varid olmuşdur [gǝlmiş-
dir]. Səbahəddin bəy[in] təzə hökumət
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heyətinə dəvət ediləcəyi təsəvvür
olunur. Hökumət dairələri Səbahəd-
dinin hökumət heyətinə daxil olması
ilə Türkiyənin Müttəfiqlərə olan mü-
nasibatının düzələcəyinə inanırlar. 

Vahid cəbhə 
Hal-hazırda bolşeviklər tərəfindən

Rusiyanın işğal edilmiş hissəsi admiral
Kolçakın komandası altında olan
Ümumrusiya Hökumǝti əsgərləri tərə-
findən mühasirə edilmişdir. Bu vahid
cəbhəyə tədriclə Müttəfiq dövlət əs-
gərləri də yaxınlaşmaqdadırlar. Müha-
sirə dairəsi gəldikcə daralmaqdadır.
Axırıncı verilən məlumata görə Rusiya
cəbhələri bunlardır: 

Şimal cəbhəsi – Cəbhə komandanı
general Pul. Petrozavodsk-Voloqda-
Kotlas-Vyanka-Perm. Perm şəhərini
almaq üçün müharibələr davam edir. 

Qərb cəbhəsi – Cəbhə komandanı
admiral Kolçak. Perm-Sarapul-Men-
zelinsk-Belebey-Totskaya. 

Cənub-qərb cəbhəsi – Cəbhə ko-
mandanı Orenburq kazak əsgərləri
atamanı general Dutov. Totskaya-Ni-
kolayevsk - Derqaçi - Kalmık səhrası
Kaspi dənizinə qədər. Quryevdən Ba-
kayevskiyə qədər cəbhənin bir hissə-
sində general Tolstov komanda et-
məkdədir. 

İdilin sağ kənarında, Xəzər dənizin-
dən Tsaritsinə qədər 150 verst məsa-
fəsində bir yer bolşeviklərin əlindədir.
Buradan qərbə tərəf nə bolşeviklər və
nə də ümumrusiya əsgərləri tərəfin-
dən işğal edilməmişdir. Burada Buke-

yev  ordusu hökumətidir. 
Tsaritsindən cənub-qərb və qərb

cəbhələri başlayır ki, bu cəbhə də
Denikinin komandası altındadır. Şimal-
qərb cəbhəsi qraf Kellerin komanda-
sındadır. Kronştadt altında da Müttə-
fiq dövlət donanması dayanıb, Fin
boğazını bağlamışdır. 

Bunlardan əlavə, mərkəzlə əlaqəsi
olmayan bolşevik dəstələri Tersk ob-
lastının bir hissəsində, Çeçen, Kizlyar,
Mozdok vǝ Vladiqafqazdadırlar. Şimal
tərəfdən burasını general Denikinin
ordusu təzyiq altına almışdır. İkincisi
Türküstandır ki, burada 6 min bolşevik
əsgəri vardır. Şimal tərəfdən buraya
general Dutov əsgərlərinin bir hissəsi
və cənubdan İngiltərə generalı Malle-
sonun ordusu hücum etməkdədir.
Malleson ordusu hal-hazırda Mərv və
Cǝrco tərəfdədir.

QARABAĞ ƏHVALI

* Cəbrayıldan Bakıya, Daxiliyyə na-
zirinə teleqraf edirlər:

“Ermənilər İngiltərə-fransız heyəti-
nin müsǝlmanlar əleyhinə düşmənanə
hərəkətləri qət etmək təklifinə qulaq
asmayıb, Zəngəzur və Cəbrayıl uyezd-
lərində müsəlman kəndlərinə hücum
etməkdədirlər. Dünən Arış kəndinə hü-
cum edib qoyun sürülərini aparmaqla
əhalini atəşə tutmuşlardır. Köməksiz
qalan müsəlmanları mühafizə etmək-
dən ötrü qoşun göndərilməsi haqqın-
da binagüzarlıqda [rǝsmi tǝşǝbbüsdǝ]
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bulunmağınızı xahiş edirəm. 
Qəza qaimməqamı

Mahmudbəyov” 

* Gəncə valisi Daxiliyyə nazirinə
böylə bir teleqraf göndərmişdir: 

“Zəngəzur qaimməqamı mənə te-
leqrafla xəbər verir ki, Andranikin
dəstəsi yerli ermənilərlə Qaladərəsi
ətrafında olan müsəlman kəndlərinə
hücum edib müsəlmanları qırmaqda-
dır. Qoşun, silah və patron göndər-
məklə bu vəhşiliyin qabağını almaq
üçün binagüzarlıqda bulunmağınızı
xahiş edirəm. Bu barədə lazım bilsəniz
Müttəfiq əsgərlər komandanı general
Tomsona xəbər veriniz. Qaimməqam
Məliknamazəliyev, bu teleqrafı sizə
göndərib binagüzarlıqda bulunmağı-
nızı xahiş edirəm.”

MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN
YIĞINCAĞI 

(67-ci nömrənin mabədi) [ardı]

Yığıncağın dördüncü iclası kanuni-
əvvəlin [dekabrın] 17-də möhtərəm
Həmid bəy Şahtaxtlı təhti-sǝdarətində
[sǝdrliyi altında] açılıb, əqaid  müəllim-
lərinin və məktəb xadimlərinin təmini-
maaşı xüsusunda müzakirə olunur.
Kənd məktəblərində əqaid dərslərini
verən mollaların öz vəzifələrini layi-
qincə ifa etmədiklərindən maəda [ǝla-
vǝ], vermiş olduqları dərs tamam
üsuli-tədrisə xilaf olduğundan, bir

səmərə vermədiyi üçün bu məsələ
ciddi və uzun bəhsə meydan açdı. Bu
vaxta qədər sabiq Rusiya hökuməti
tərəfindən kənd məkatibi-ibtidaiyyə-
lərinə [ibtidai məktəblərinə] təyin olu-
nan mollalar o qədər bizim övladımı-
zın hissiyyatı-diniyyələrini təqviyə
edərək [gücləndirərək] tərbiyeyi-milliy-
yələrini islah etmək üçün deyildilər, nə
qədər ki, siyasi nöqteyi-nəzərdən tə-
yin olunurdular. Zira məktəbə təyin
olunan mollaların heç vaxt əxlaqi-
ruhiyyələrinə, üsuli-tədrisinə və məlu-
mati-ülumiyyəsinə [elmi mǝlumatlarına,
biliklǝrinǝ] diqqət olunmayırdı, bərəks
[ǝksinǝ], həmişə məlumatca yarımçıq,
üsuli-tədris və tərbiyəyə biganə və
millət övladının tərbiyəsinə əsla etina
etməyən adamlar təyin olunurdu.
Odur ki, millət övladının qəlbində din
və millət hissiyyatı oyatmaq vǝ bu
cəhətlə gələcəkdə vətən və camaatı-
mıza xidmət edəcək bir nəsil hazırla-
maq əvəzində, məzkur [adı çǝkilǝn]
mollaların əksəri öz camaatını yox,
müdam öz böyüyü olan məktəbin rus
müdirlərini razı etməyi özlərinə vəzifə
ədd [hesab] etmişdilər. Təbiri-digərlə
[başqa sözlǝ], zahirdə bizə molla görü-
nən ibtidai məktəbin əqaid müəllimlə-
rindən əksəri, həqiqətdə isə rus höku-
mətinin din və millətimiz haqqında
təqib etdiyi məqsədin qövldǝn feilə
[sözdǝn işǝ] gəlməsinə çalışan bir xa-
dim və hökuməti-məzkurənin şövkət
və əzəmətini camaatımız arasında
ucaldan bir mübəlliğ [təbliğatçı] hesab
olunurdular, desəm xəta etmərəm
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zənnindəyəm. Maddi cəhətdən bu
mollaların zəhməti hökumət tərəfin-
dən adi bir nökərin zəhməti qədər
qiymət olunmadığı dəxi sözümüzə
böyük bir dəlildir. 

Məktəbi-ibtidaiyyələrdə belə fay-
dasız mollaların isbati-vücud etmələri
[özlǝrini göstǝrmǝlǝri], hökumətin sanki
bizim dinimizə ehtiram etməyini gös-
tərmək üçün avam camaatın gözlərinə
çəkən bir pərdə və onların məhəb-
bətlərini cəlb etmək üçün bir vasitə
imiş. Onların məktəbə olan münasi-
batlarına gəldikdə, həqiqət nə qədər
acı isə də bunu etiraf etməliyiz ki,
möhtərəm mollalarımız öz vaxtında
məktəbə gəlib dərs vermək əvəzində,
əksər övqatda [çox vaxt] məktəbdə
olan 40-50 nəfər millət balalarını öz
başına buraxıb, kəndin ayağında ya
başında vəfat edən bir dövlətlinin
təziyəsinə, yaxud bir nəfərin toyuna
getməklə həmişə 40-50 nəfərin haq-
qını öz mənfəətləri uğrunda qurban
edirdilər və bəzən dǝ dərslərə gec gəl-
dikləri üçün bir fayda verəmməyir-
dilər. Məktəbin rus müdirləri isə
mollaların belə kahıllıq [başısoyuqluq]
etmələrindən nəinki rəncidə olmaq,
bərəks, həmişə məmnun olurdular. 

Üsuli-tədrisə gəldikdə, məzkur
mollaların üsulsuz, vaxtsız və məqam-
sız (məsələn 7 yaşındakı səbilərə qüsl
[dini qaydalara ǝmǝl edǝrǝk yuyunmaq]
və ehtilam olmaq [hǝddi-büluğa çat-
maq] kimi) vermiş olduqları dərslər,
çocuqların əxlaq və tərbiyələrini poz-
maqdan başqa bir səmər [fayda; nǝ-

ticǝ] bəxş etmədi. Odur ki, tərbiyəcə
millətimizə zərrə qədər fayda vermə-
yən yarımçıq əqaid müəllimlərinin
mənəviyyatca millətimizə külli ziyan
verdikləri əzhəri-minəşşəmsdir [gün
kimi aydındır]. 

Binaileyh [ona görǝ], bu məsələ hər-
tərəfli müzakirə olunduqdan sonra
minbəd [bundan sonra] əqaid müəllim-
lərinin məlumati-ülumiyyəsinə, tərbi-
yeyi-əxlaqiyyəsinə, üsuli-tərbiyəsinə
və hissiyyati-milliyyəsinə diqqət olun-
maqla bərabər, onların bu qayda üzrə
maaşlarının artırılması təhti-qərara
alınır. Həftədə iki hesabıyla bir sinifli
məktəbdəki mollalara 40 manat, iki
sinifli məktəbdəkilərə 4 dərs hesabıyla
ayda 80 manat, üç sinifli məktəbdə-
kilərə 6 dərs hesabıyla ayda 120 ma-
nat verilmək, məktəb xadimləri haq-
qında imdiki bahalığı nəzərə alaraq
yanacaq, işıq və mənzili-məktəbdə
olmaq şərtiylǝ bir sinifli məktəbdə
olan xadimlərə ayda 250 manat, iki
sinifli məktəbdəkilərə 275 manat və
hər artıq sinfə 25 manat artırmaq
qərar olundu. 

Bundan sonra ünas [qızlar], sənaye
və rüşdi məktəblərin smetalarına bax-
maq üçün bu məktəblərin maarif mü-
fəttişlərinə və ya əksinə əlaqə və
münasibatını aydın etmək üçün və bir
də kilsə məktəblərini, narmalnı və
bunlara münasib məktəbləri bir növ
məktəb şəklinə salmaq üçün birər
komissiya intixab olunub [seçilib], məc-
lis xitama yetdi. 

İslam bəy Qəbulov
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BAKI XƏBƏRLƏRİ

Türk tələbələrinə 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin Bakı

və həvalisində [ətrafında] olan bütün
məkatibi-aliyyə [ali məktəblər] tələbəsi
Gəncə Məktəbi-hərbiyyəsinə [Gǝncǝ
Hǝrbi mǝktǝbinǝ] daxil olmaq üçün
adlarını siyahıya qeyd etdirmək üçün
Maarif Nəzarətinin dəftərxanasına də-
vət olunurlar. Bakıda olmayan tələbə
bilavasitə Gəncə Məktəbi-hərbiyyəsi
rəyasətinə müraciət etməlidir. 

Maarif naziri Nəsib bəy Yusifbəyli

* Maarif Nəzarəti tərəfindən Şu-
rayi-Vükəlaya [Nazirlər Kabinetinǝ] Za-
qatal nahiyəsində 125 ibtidai məktə-
bin güşadı [açılması] barəsində məruzə
verilmişdir. 

* Bələdiyyə rəisi Ərzaq Nəzarətinə
müraciətən şəhər qulluqçuları üçün
taxıl buraxılması barəsində təşəbbü-
satda bulunmuşdur. Buraxılacaq ər-
zaq, alındığı qiymətə verilməlidir. 

* Suraxanıda Bakı post vǝ teleqraf-
xanasının şöbəsi güşad edilmişdir.
Şöbə fəaliyyətə başlamışdır. 

Vaporlar vürudu [gəmilərin gəlişi]
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 16-da

“Vyatka” nam [adlı] vapor, Quryevdən
22 nəfər sərnişinlə Bakıya varid ol-
muşdur. 

Həman gün Ənzəlidən “Paddi” nam
vapor 330 nəfər sərnişin gətirmişdir. 

Kanuni-əvvəlin 17-də “Moskva” nam
vapor Hacı-Tərxandan 149 nəfər sər-

nişin gətirmişdir. 
Kanuni-əvvəlin 16-da “Ağadada-

şov” vaporu İrana 25 min put cövhər
aparmışdır. 

Xüsusi banklarda 
* Bu vaxtadək xüsusi banklar fəa-

liyyətə başlamamışlar. Dövlət Bankı
fəaliyyətə başladıqdan sonra da bu
banklar da sabiq qayda üzrə fǝaliy-
yətdə bulunur.  Bunun səbəbi, Dövlət
Bankının istiqraz verməməsidir. 

* Ərazi İdarəsi ləğv edilir. Bundan
sonra bura işləri ümumiyyətlə Ziraət
Nəzarətinə [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Nazirliyinǝ]
verilir. Hal-hazırda işbu Nəzarətdə qız-
ğın surətdə fəaliyyət davam edir. Bir
komisyon təşkil edilmişdir ki, ərazi
reformları hazırlayır.

* Kanuni-əvvəlin 11-də, saat 4 ra-
dələrində, Realnı məktəbində ikinci
dairə ev təşkilatlarının iclası vaqe ol-
muşdur. İclasda 93 ev təşkilatından
135 nəfər nümayəndə iştirak edirdi. 

Sədarətə Hənifə Tağıyev, katibliyə
Ələkbər Rzayev intixab edilmişlərdi
[seçilmişlǝr]. 

Səslə, dairə ev komitəsinə 20 nəfər
üzv, 10 nəfər namizəd müəyyən edildi. 

Mərkəzi Ev Komitəsinə şunlar in-
tixab edilmişlərdir [seçilmişlǝrdir]: 

1) Doktor Əliheydər Allahverdiyev;
2) Dava hüquqşünası Əli bəy Qulu-

bəyov;
3) Müəllim Kərim bəy İsmayılov. 
Namizədlər: 
1) Əbdülbaqi İsmayılov;
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2) Sadiq Qasımov;
3) Əsəd Əbdülqasımov. 

ƏRZAQ İŞLƏRİ

* Saray kənd camaatı arasında pay-
lamaq qəsdi ilə Tağıyevin fabrikasın-
dan 2000 arşın kətan və 7928 arşın
bez alıb aparmaq üçün həmin kəndin
vəkilləri Mirzə Mǝşhǝdi Zülfüqar oğlu
və Hacıbala Cəfərqulu bəy oğluna Ər-
zaq Nəzarəti icazə vermiştir. 

* Ərzaq Nəzarəti, Gəncə quberni-
yası vəkilinə yazıb binagüzarlıq etmiş-
dir [sǝrǝncam vermişdir] ki, Şəki uyezdi
əhalisinə paylamaq üçün Şəki uyezdi
vəkilinə 200 put qənd buraxsın. 

* Gəncə şəhəri və uyezdində ağ
neft qıtlığı müşahidə olmağı və bu
barədə bir sərəncam çəkilməsini Ər-
zaq Nəzarətinin Gəncə quberniyası
vəkili Nəzarətə yazıb xəbər verir ki,
Gəncə şəhəri və uyezdində neft cöv-
həri tapılmayır və bu xüsusda təd-
birlər görməlidir. Nəzarətin baş vəkili
Ticarət və Nafiə Nəzarətinə  yazıb ca-
maat arasında təqsim etmək [payla-
maq] üçün Gəncə quberniyasına gön-
dərməyə həman Nəzarət nə qədər
neft verə biləcəyini soruşmuşdur. 

* Bir partiya düyü almaq üçün
Ərzaq Nəzarəti 320000 manat pul
buraxmışdır. 

* Gəncə uyezd naçalnikinin xahişi-
nə görə, həman uyezd camaatı ara-
sında təqsim etmək üçün 200 put
qənd buraxılması barəsində Ərzaq

Nəzarəti Gəncə quberniya vəkilinə
binagüzarlıq [sǝrǝncam] vermişdir.
Qənd uyezd vəkili Şərifbəyova verilib,
naçalnik iştirakı ilə camaata paylana-
caqdır. 

* Salyanda və Hacıqabulda Türk
komandası ixtiyarında olan ərzaq an-
barları, Türk qoşunu getdikdən sonra
gərək Ərzaq Nəzarəti vəkili ixtiyarına
veriləydi. Ancaq Türk qoşunu getdik-
dən sonra həmin anbarlar polkovnik
Məhəmmədov sərəncamına görə,
yerli qoşun hissələrinə verilmişdir. Bu
barədə Ərzaq Nəzarəti yazıb Hərbiyyə
Nəzarətindən xahiş edir ki, həmin an-
barlar Gəncə quberniya vəkili Hacıba-
babəyov təhvilinə verilsin və təhvil
verildikdən sonra Nəzarətə məlum
edilsin. 

* Ərzaq Nəzarətinin noyabrın 30-
undan etibarən Türüq və Məabir
[Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ] Nəzarətinə yazdığı
məktuba görə, hər bir ərzaq Bakıdan
çıxacağı vaxtda Ərzaq Nəzarətindən
icazənamə alınmalı idi. Bu sərəncamı
ləğv edərək Ərzaq Nəzarəti yazıb
Türüq və Məabir Nəzarətindən Bakı
rayonuna gedəcək ərzağı stasyon na-
çalniki icazənaməsiz buraxması barə-
sində sərəncam etməsini xahiş edir. 

AZƏRBAYCAN PAYTAXTI

III

Bakını ilk dəfə bir liman (bəndər)
olaraq ərəb müvərrixlərindən [tarixçi-
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lərindən] əl-Müqəddəs  zikr eyləmişdir.
O zamanlar Dərbənd (ki ərəblər ona
Babül-əbvab [Qapılar qapısı], türklər də
Dəmir Qapı deyirlərdi) daha ziyadə
əhəmiyyət və şöhrətə malik idi. Bakı
isə Dərbənd mülhəqatından [ǝtraf
ǝrazilǝrindǝn] bir bəndər sayılırdı. Buna
görə də məşhur ərəb müvərrixləri ki-
tablarında bu tərəflərdən bəhs edər-
kən Dərbəndə böyük əhəmiyyət ver-
dikləri halda, Bakını zikr etməyirlər.
Fəqət, bununla bərabər, Bakının bir
liman olaraq olduqca böyük əhəmiy-
yət peyda eylədiyi zamanlar da olmuş-
dur. Moğol istilasından sonra Bakı,
Xəzər dənizinin qərbi ilə şərqi arasında
bir ticarət və tranzit mərkəzi oldu-
ğundan, burasına diqqət verilmişdir. 

İran, Turan, Xəzər, Rusiya məmlə-
kətləri arasında bir ticarət deposu
halını alan Bakı o dərəcə əhəmiyyət
peyda eyləmişdir ki, Xəzər dənizinin
bir adı da “Bakı dənizi” olmuşdur. 

Bakının islamiyyətdən sonrakı ta-
rixinə və buradakı asara [əsərlərə]
baxıldıqda burası, Şirvanşah namı ilə
hökumət edən bir sülalənin ikinci
paytaxtını təşkil eyləmişdir. İçlərində
Məlik Mənuçöhr,  Şah Xəlilullah  kimi
elm, ürfan dostu olan Şirvanşahlar
əsasən Şamaxıda otururlardısa da,
Bakı dəxi bəndər olduğundan, burası-
na dəxi əhəmiyyət verir, əksərən bu-
raya gəlir, iqamət edirlərdi. Şah məs-
cidi, Xan sarayı, sonra şah olan bağları
Şirvanşahlardan qalma baqiyyatdır
[qalıntılardır]. Şah məscidi ilə Xan sara-
yının tərzi-memarisindən dəxi görül-

düyü vəchlə, Şirvanşahlar zamanında
Bakı olduqca məmur [abad] bir bəldə
halında olub, cami və mədrəsələri mə-
ruf [mǝşhur] imiş. Qamusların [ensiklo-
pediyaların] göstərdiyinə görə, Şirvan-
şahlar altıncı əsri-hicridə buralarda
hökmran olmuşlardır. Məscidi-came-
nin əski binasında mövcud olan kita-
bələrdən dəxi camei-məzkurun [adı
çǝkilǝn camenin] 5-ci əsri-hicridə bina
edildiyi görülməkdə idi. 893 səneyi-
hicrisində müluki-Səfəviyyənin [Sǝfǝvi
hökmdarlarının] cəddi olan Şeyx Hey-
dər tərəfindən Şirvanşah üzərinə
hücum vaqe olmuşsa da, Ağqoyunlu
Yaqub xan imdada gələrək şeyxi-mü-
maileyh [adı çǝkilǝn şeyx] məğlub edil-
mişdir. Fəqət sonra Şah İsmayıl atası-
nın intiqamını almaq üçün Şirvana
qoşun çəkərək, 906-cı tarixdə Şirvan-
şahı məğlub etmişdir. Bu məğlubiyyət,
şahi-məzkurun [adı çǝkilǝn şahın] və-
fatına səbəb olduğu kimi, Bakı qala-
sının da Səfəvilər əlinə keçməsinə bais
olmuşdur. Şəhəri zəbt edən Səfəvilər
burada mövcud olan sərvət və samanı
[var-dövlǝti] nəql eyləmişlərdir. 

Şah İsmayıli-saninin [İkinci Şah
İsmayılın] qətlindən sonra bəradəri
[qardaşı] Məhəmməd Xudabəndə İran
taxtına cülus eyləmişdi [ǝylǝşmişdi].
Fəqət bəradərinin qətlini mövcib olan
[qǝtlinǝ sǝbǝb olan] daxili ixtilal daha
sükut bulmadığından, İran məmləkə-
tinə bir az zə’f [zəiflik] gəlmişdi. İstan-
bul cahangirləri bu zə’fdən istifadə
edərək Sultan Muradi-salisi [Üçüncü
Muradı] İran səfərinə təşviq eyləmişlər.
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Nəhayət, Sokullu Mehmed paşa kimi
dirayət sahibi ricalının [dövlǝt xadim-
lǝrinin] sözünə baxmayaraq padişah,
Lala [Lələ] Mustafa paşa komanda-
sında böyük bir ordu tədarük etdi-
rərək İran səfərinə icazə vermişdir.
Lala Mustafa paşa ordusu ilə bərabər
986-cı səneyi-hicridə Qafqaziya təriqi
[yolu] ilə İran hüduduna gəldi. Gürcüs-
tan bəyləri Osmanlı ordusunu hüsn-is-
tiqbal edərək [xoş qarşılayaraq], məş-
hur Özdəmir oğlu Osman paşa koman-
dasında bir ordunun Qazax, Gəncə,
Ərəş təriqilə Şərqi Qafqaziya səmtinə
keçməsinə yol verdilər. Özdəmir oğlu
Osman paşa burada sənələrlə hərb
edərək iranilərlə çarpışdı. Şirvan,
Gəncə kimi şəhərlər dəfələrlə əldən-
ələ keçdi. Nəhayət, Özdəmir oğlu Os-
man paşa Dərbəndi kəndisinə iqamət-
gah qərar verərək orada oturdu. Krım
tatarlarından kəndisinə kömək gələ-
rək İran qüvvətlərilə hərb eylədi. 987-
ci sənədə Dərbənddən qalxaraq Krım
xanı Məhəmməd Giray  xanla bərabər
Şirvan üzərinə yürüdülər. Osman paşa
əvvəlcə Bakı üzərinə bir müfrəzə
[dəstə] çıxarmışdı. Bu müfrəzə Bakını
aldı. Mühafizləri olan Xan Əli ilə Maq-
sud sultanı və sair zabitləri məmlə-
kətin əyanı ilə birlikdə Şamaxıya əsir
gətirdi. 

Krım tatarları, adətləri vəchilə
[adǝtlǝri üzrǝ] Özdəmir oğluna müavi-
nət [yardım] üçün gəlir və yǝğma edir,
təkrar geri dönürlərdi. Bu dəfə də öylə
yapmışlardı. Tatarların döndüyünü
xəbər alan İran qüvvətləri Şamaxının

istirdadını [geri alınmasını] düşünmüş-
lər, tədarükə başlamışlardı. Bunu xə-
bər alan Özdəmir oğlu, Şamaxının mü-
dafiəsi üçün məxsusi qüvvət ayıraraq
düşməni dəf edə bilmiş, kəndisi lə-
vazım və tədarükünü düzəldə bilmək
üçün Dərbənddən Bakıya enməyə qə-
rar vermişdi. Osman paşa o qışı (987-
988) zərərsizcə Bakıda keçirdi. Vǝqǝ-
nəvis [tarixçi] Əbdürrəhman Şərəf bəy
əfəndi “Tarixi-Osmani Əncüməni məc-
muǝsi”ndǝ bu xüsusda deyir ki: 

“Özdəmir oğlu Dəmir Qapıdan Ba-
kıya endi. Xarab olan qalasını təmir və
dağılan əhalisini təmin və cəm eylədi.
Bakı əhalisinin sərvəti-təbiiyəsindən
[təbii sərvətlərindən] istifadə çarələrini
düşündü. Neft mənbələrini zəbt ilə
müqatiəyə bağladı [onlardan illik kira
almağa başladı]. İpək məhsulatını ver-
giyə tutdu və sair vergiləri tənzim
edərək xəzinəyə xeyli gəlir çıxartdı.
Əsgərin məvacibini və qala təmirində
çalışdırdığı əmələnin [fǝhlǝlǝrin] ücrə-
tini [maaşını] vermək üçün kafi miq-
darda sərmayə hasil eylədi.”  

O qışı Bakıda oturmaqla bərabər,
Kür nəhrinin ötəsində qüvvət topla-
maqda olan Salman xanı dəxi rahat
buraxmaq istəməyib, Qazi Girayı  bir
miqdar əsgərlərlə onun üzərinə gön-
dərmişdi. Salman məğlub edildi. Bu-
nun üzərinə təkrar zübdə [seçilmiş,
xüsusi] bir qüvvət təşkil edərək Salman
xanla bərabər Pirə Məhəmməd Xan
komandasında qüvvətli bir ordu ilə
iranilər təkrar Kür nəhrini keçərək,
Şamaxı üzərinə yürüş etdilər. Şamaxı
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müqabilində [qarşısında] vaqe olan
böyük bir müharibədə Osmanlı qoşu-
nu məğlub olub, ordu rüəsasından
[başçılarından] çox az adam qurtula
bildi. Bu qalibiyyət üzərinə Pirə Mə-
həmməd Xan Şabranı təkrar ələ ke-
çirmiş və Osmanlı fərarilərini qovaraq
Dərbəndə qədər ilqar [hücum] eylə-
mişdi. Bunun üzərinə İran xanları
müşavirə edərək, Bakı mühasirəsinə
qərar vermiş vǝ bu tərəfə qoşun çək-
mişlərdi. Bakının bu mühasirəsini isə
Əbdürrəhman Şərəf bəy böylə təsvir
edir: 

“Mühasirədən əvvəl Osman paşa
Dərbəndə getmiş və Bakı mühafizə-
sinə bahadırani-üməradan [igid qoşun
başçılarından] Əhməd bəyi təyin və
iqamə eyləmişdi [yerlǝşdirmişdi]. Bakı
mühasirəsi çox şiddətli olmuşdur
(988-ci ilin axırları). Mühasirə 40 gün
davam eyləmişdir. İranilər qalanı al-
maq üçün nərdüban qurmaq və tor-
paq sürmək kimi müharibə təlimlərinə
müraciət etmişlərdir. Məhsurin [müha-
sirədə qalanlar] bir müddət şücaətlə
səbat göstərmişlərdir; lakin ərzaq və
mühimmatları [lǝvazimatları] kafi miq-
darda deyildi. Şəhər əhlindən birisi ox
ilə məktub atıb, qala içindəki müza-
yiqəni [çǝtinliyi; ehtiyac halını] mühasi-
rinə [mühasirə edǝnlǝrǝ] xəbər verir və
onları yürüşə dəvət eylərdi. Zaman
oldu ki, məhsurin [istǝdilǝr ki,] bən-
dərdəki [limandakı] gəmilərə minib
kəndilərini xilas etsinlər. Lakin Əhməd
bəyin əzm və şövq[ü] və casusun bu-
lunub da oda yandırılması surətilə

mücazat edilmiş [cəzalandırılmış] və
bundan sonra qala əhvalından məlu-
mat ala bilməyən iranilərin məyus
olaraq mühasirədən əl çəkmələri Ba-
kını qurtarmışdır. İran sərdarı Pirə
Məhəmməd Xan, Bakı mühasirəsin-
dən qayıdanda Şabranda vəfat eylə-
mişdir. Bu adam, Səfəvilərin sınanmış
sərdarlarından idi. Oğlu nəşini alıb
İrana göndərmişdir.”

Bu surətlə Bakı qalası 989-cu ildən
etibarən Osmanlı təhti-idarəsinə [ha-
kimiyyǝti altına] keçmişdir. Bakı 23
sənədən ziyadə Osmanlı idarəsində
qaldıqdan sonra Türkiyə ilə İran ara-
sında əqd olunan müsalihə icabı ola-
raq [imzalanan sülhǝ ǝsasǝn] Osmanlı
ordusu buralardan çəkilərək, Bakı
təkrar Səfəvilərin idarəsinə keçmişdir.
1017 tarixli bir kitabə şəhər surunun
[divarının] Birinci Şah Abbas Səfəvi
tərəfindən təmir edildiyini göstərmək-
dədir. 

M. Ə. Rəsulzadə 

TÜRK OCAĞI

Bu günlərdə Bakı qradonaçalniki-
nin [Bǝlǝdiyyǝ sǝdrinin] əmri ilə Türk
Ocağının Nikolayevski caddədə vaqe
mənzili kluba verilmişdir. Məzkur [adı
çǝkilǝn] ev 1915-ci sənədə mülk sahib-
ləri bəradərani-Hüseynov [Hüseynov
qardaşları] tərəfindən Tsukuladze nam
[adlı] bir gürcüyə 10 sənə müddətində
icarəyə verilmiş, bir-iki il bundan əvvəl
saldatların faydasına olmaq üzrə mə-
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həlli [yerli] hökumət tərəfindən həmin
ev zəbt edilmiş və nəhayət, bolşevik
hökuməti tərəfindən fəhlə klubu açıl-
maq üçün Həmkarlar İttifaqına veril-
mişdi. Sentyabradək Fəhlə Klubu işbu
evdə biduni-müqavilənamə [müqavilə-
siz] əyləşmişdir. 

Azərbaycan Hökuməti Bakıya köç-
dükdə ibtida [ǝvvǝla] məzkur evi kəndi
ehtiyacı üçün işğal etmək istəyirdi.
Zira o zaman Fəhlə Klubundan bir asar
[əsər] yox idi. O zaman Bakıda yeni
təşkil edilmiş Türk Ocağı cəmiyyəti
həman xanəni tutmuş və bu xüsusda
Daxiliyyə Nəzarəti tərəfindən müsaidə
alınmışdı. 

Türk Ocağı oraya yerləşdikdən son-
ra bəzi şəxslər ona müraciətlə, orada
masa və sandalyanın sahibi olduğunu
iddia etmiş və anlaşmışdır ki, bolşevik
hökuməti zamanından kimisinin ma-
ğazasından, kimisinin sinematoqra-
fından masa və sandalyaları “nasyo-
nalizatsiya” edilərək [millilǝşdirilǝrǝk]
Fəhlə Klubu faydasına zəbt edilmişdir.
Mǝmafih [bununla birgǝ] Türk Ocağı,
mülk sahibləri bəradərani-Hüseynov-
lara və onun icarədarı gürcü Tsukulad-
zeyǝ müraciət edib, kəndisinin yer-
ləşdiyi otaqlara icarə istəmişdir. Böylə
bir zamanda Fəhlə Klubu meydana
çıxaraq, Türk Ocağına təklif etmişdir
ki, guya bu bina onların ixtiyarındadır,
icarə xüsusunda yalnız kəndiləri ilə
müzakirəyə girişməlidir. Halbuki Fəhlə
Klubunun əlində nə mülk sahibləri
Hüseynov bǝradərlərindən və nə də
onun icarədarı gürcüdən müqavilə-

naməsi vardır. Bu barədə bir çox dedi-
qodulardan sonra icarədar Tsukulad-
ze, Fəhlə Klubuna ixtar [xǝbǝrdarlıq]
etmişdir ki, 8 ay müddətində onun
icarəsində olduğu evi tutub əyləşərək,
ondan istifadə edərək, əvəzində bir
qəpik kirayə vermək kənara dursun,
özünə də heç bir etina da edilmə-
mişdir. Nəhayət, istər mülk sahibləri,
istər icarədar həmin binanı müəyyən
bir məbləğ müqabilində icarəsində
olan 6 il müddətinə Türk Ocağına
verməyə razı olmuş və bu xüsus üçün
Türk Ocağından beyanǝ təriqi ilə [razı-
laşmanı tǝsdiqlǝmǝk adıyla] 1000 rublə
para da almışdır. İş bu yerdə ikən
birdən-birə qradonaçalnikin əmri ilə
ev Türk Ocağından alınıb Fəhlə Klu-
buna verilmişdir. Güya Fəhlə Klubu
general Tomsona müraciət edərək,
Türk Ocağının onların binasını zorla
tutduğu xüsusunda yanlış bir məlumat
vermişdir. Türk Ocağı müəssislərindən
[qurucularından] Abbasqulu Kazımzadə
dekabrın 10-da general Tomsona aşa-
ğıdakı məzmunda bir məruzə ver-
mişdir:

“...Hüzuri-alilərinə ərz olunur ki,
Türk Ocağı hazırda Nikolayevski cad-
dədə və Dumski ploşadın [Duma mey-
danının] küncündə vaqe [yerlǝşǝn]
bəradərani-Hüseynov mülkünü tutub
əyləşmişdir. Onun bu mülkü tutması,
mülk sahiblərinin və onun icarədarı
Tsukuladzenin razılığı ilə olmuşdur.
Böylə ki, Tsukuladze məzkur binanı
1915-ci ildə 10 il müddətinə icarə
etmişdir. Bakı qradonaçalniki məzkur
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xanəni boşaldıb Fəhlə Klubuna veril-
məsini təklif etdiyindən dolayı istida
[xahiş] edilir ki, Bakı qradonaçalnikinə
məzkur əmrin yerinə yetirilməsini ayın
15-ədək təxirə salmaq xüsusunda əmr
və iradə buyurasınız. Biz bu müddətdə
məzkur mülkün icarə edilməsi xü-
susunda lazım gələn müqavilənaməni
hüzura təqdim edərik.”

SLAV-RUS CƏMİYYƏTİ 
ŞURASINDA  

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 16-da in-
iqad etmiş cəlsəsində [baş tutan icla-
sında] başqa məsələlər cümləsindən
olaraq “Yedinaya Rossiya” qəzetəsinin
11-ci nömrəsində naməlum 45 nəfər
tərəfindən imza edilmiş məktub da
müzakirə edilmişdir. Məktub sahibləri
cəmiyyət üzvü polkovnik Olleqreni
Tomsona müraciətən dediyi nitqinin
“gənc Azərbaycan Cümhuriyyəti rus
zabitanına pənah verdi” hissəsinə
görə müttəhim edərək, bunu vətənə
xəyanət və zabitə yaraşmaz bir iş ədd
[hesab] edərək, etiraz edirlər. 

Şura Olleqrenin nitqini vətənə
xəyanət kimi yoranların fəqət “Yedi-
naya Rossiya” qəzetəsində özlərinə
yer tapıb cəmiyyəti ləkələndirmək
istəyənlərə mənsub olduğunu qeydlə
böylə qət etmişdir: 

1) Bir çox zabitana maddi cəhətdən
müavinətdə olan polkovnik Olleqren
üzərinə atılan töhməti nalayiq və
töhməti dərc edən qəzetəni, məktub

sahibləri və qəzetənin özünü rüsva
edən hesab etmək; 

2) Polkovnik Olleqrenə etimad
izhar etməli;

3) Böylə çıxışların milli gərginliyə
səbəb olacağını qeyd etməlidir. 

Slav-Rus Cəmiyyəti Şurası Azərbay-
canın bir çox yerlərinə öz nümayən-
dələrini göndərib, məhəllində [yerin-
dǝ] rus əhalisinin əhvalını təhqiq et-
mək üçün düsturüləməl [tǝlimat] ver-
mişdir. 

DƏMİRYOLUNDA

* Azərbaycan Dəmiryolları naçal-
niki binagüzarlığına [sǝrǝncamına] görə
kanuni-əvvəlin [dekabrın] 17-dən baş-
lamış Bakı ilə Dərbənd arasında 15 və
16 nömrə yük və sərnişin qatarı hə-
rəkət edəcəkdir. 15 nömrəli qatar, sə-
hər saat 8-də Bakıdan çıxıb axşam saat
7-də Dərbəndə çatacaqdır. 16-cı nöm-
rə qatar səhər saat 10:25 dǝqiqǝdǝ
Dərbənddən çıxıb axşam saat 9:8 dǝ-
qiqǝdǝ Bakıya varid olacaqdır [çata-
caqdır].  

* Kanuni-əvvəlin 16-da Gəncədən
Bakıya gələn 20 nömrəli sərnişin və
yük qatarı Puta mövqifində [stansiya-
sında] qəzaya uğramışdır. Üç vaqon
parça-parça olmuşdur. Sərnişinlərdən
bir nəfər ölüb, ikisi yaralanmışdır. Yol
təmizlənənə qədər qatar hərəkatı da-
yandırılmışdır. Odur ki, kanuni-əvvəlin
16-da üç nömrəli posta qatarı Bakıdan
yola düşməmişdir. Qatarın qəzaya
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uğraması Puta mövqifində strelkanın
[oxun] əyri qoyulmasından olmuşdur.
Mövqifdə olan növbətçi qulluqçu Ko-
rjenevski qaçıb gizlənmişdir. 

* Azərbaycan Dəmiryolları naçal-
nikinin binagüzarlığına görə, kanuni-
əvvəlin 17-dən Bakı ilə Gəncə arasında
20 ilə 21 nömrəli sərnişin və yük qa-
tarları hərəkət edəcəklər. 21 nömrəli
qatar gündüz saat 1-də Bakıdan çıxıb
səhər saat 6:41 dǝqiqǝdə Gəncəyə
varid olacaqdır. 20 nömrəli qatar isə
gündüz saat 1:40 dǝqiqǝdǝ Gəncədən
çıxıb səhər saat 5:57 dǝqiqǝdǝ Bakıya
yetişəcəkdir.  

İDARƏYƏ MƏKTUB

Möhtərəm müdir əfəndi! 
Rica ediriz ki, qəzetənizin bir sütu-

nunda işbu məktubumuza yer verə-
siniz. 

Bakıda müntəşir [nǝşr olunan]
“Znamya truda” qəzetəsinin 153-cü
nömrəsində biz “Petro Bakı” mədəni
müsəlman fəhlələrinə müraciətən
yazılmış, erməni fəhlələri tərəfindən
imza edilmiş bir məktub dərc edil-
mişdir. 

Məktubda bizi “erməni yoldaşla-
rımız əleyhinə ittixaz etdiyimiz təda-
birdən [aldığımız tǝdbirlǝrdǝn] (?) ötrü”
müttəhim edərək vicdanımızı qarala-
maq istəyirlər. Məsələnin nə şəkildə
olmasını bütün qarein [oxucular], xüsu-
sən fəhlə arxadaşlarımıza bildirməyi
özümüzə vəzifə ədd ediriz [sayırıq]: 

Erməni yoldaşlarımız öz işlərinə

qayıtmadılar. Bir aydan ziyadə biz
gecə-gündüz çalışaraq onları əvəz
edirdik. Axırüləmr [nǝhayǝt], biz başqa
fəhlə qəbul etməyə məcbur olduq.
Bizim üçün müsəlman, erməni, rus
olması təfavütü yox idi. Zira ki, biz
zəhmətkeş, onlar da zəhmətkeşlərdir.
Nə isə, biz başqa fəhlələri öz aramıza
daxil etdik. Onlar bizimlə bərabər
çalışmağa başladılar. Şimdi erməni
yoldaşlarımızın onların çıxarılmasını,
əvəzlərində erməniləri qəbul etmək
təklifi olduqca gülüncdür. 

Erməni yoldaşlarımız bizə öz əhli-
əyallarını, çocuqlarını göstərirlər. Mə-
gər bizimlə bərabər çalışan fəhlələrin
əhli-əyalı, çocuqları yoxdurmu? Məgər
onların çocuqları əkmək istəmirmi?
Biz həmin bizimlə çalışan yoldaşla-
rımızı nə əsas üzrə çıxaraq? Biz onlara
nə deyək? Biz heç vaxt böylə işi yap-
marız. Onlar da sizin kimi bizim yol-
daşlarımızdır. Onların da əhli-əyalı və
çocuqları vardır. Siz əkmək istədiyiniz
kimi, onlar da əkmək istəyirlər. Burada
heç bir erməni, rus, müsəlman söh-
bəti yoxdur. Rica ediriz ki, böylə-böylə
sözləri araya salmaqla biz müsəlman
fəhlələrini xalqın gözündə qaralama-
yasız. 

Qəribə burasıdır ki, bizi xəyanətdə
(?!) müttəhim edirlər. İşbu xəyanəti
(?!) bərtərəf etməyi [aradan qaldırmağı]
tövsiyə edirlər. Bunların fəqət iftira-
dan ibarət olduğunu dərmiyan etmək-
lə [meydana qoymaqla], biz müsəlman
fəhlələri deyiriz ki, işbu alətlə mey-
dana atılmağın özü xəyanətdir. Vicdan
sahibi bir fəhlə heç vaxt razı olmaz ki,
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bir yoldaşı qulluqdan çıxarıb, onun
əvəzində aylarla fırıldaqçılıq yapan
başqasını qəbul edək. Biz qəti surətdə
elam ediriz [bildiririk] ki, bizimlə
bərabər çalışan fəhlə yoldaşlarımızı
heç bir iftiraya uymayıb, özümüzdən
ayırmarız.

İdarədən: Bu məktub 200 nəfər
fǝhlǝ tərəfindən imzalanıbdır. İmzalar
idarəmizdədir. 

TEATRO VƏ MUSİQİ 

Cümə günü, rəbiüləvvəl ayının 16-
da (dekabrın 20-də) bu mövsümdə
birinci dəfə olaraq mövqeyi-tamaşaya
qoyulacaqdır Zülfüqar bəy Hacıbəy-
linin yazmış olduğu məşhur “Əlli ya-
şında cavan” nam [adlı] operettası. Bu
oyunda həman gecə dörd komik bir-
dən iştirak edəcəkdirlər. Biletlər indi-
dən teatrın kassasında satılmaqdadır. 

Yeni güşad edilmiş [açılmış] 
Dardanel lokantası

Hər gün təmiz və ləziz yeməklər ha-
zırdır. Təbaxətdə [aşbazlıqda] fövqəladə ix-
tisas kəsb eyləmiş [qazanmış] olan aşçımı-
zın təhti-nəzarətində [nǝzarǝti altında] hər
dürlü Asiya və Avropa yeməkləri mövcud
bulunur. Lokantada piano və skripkaçılar
tərəfindən ǝhviyeyi-lətifə tərənnümsaz
olmaqdadır [lǝtif havalar çalınmaqdadır].
Qiymətlərin fiatı əhvəndir [aşağıdır, ucuz-
dur]. Vorontsovski caddədə, Parapet qar-
şısında. Telefon nömrə 59-40. Müdir:
Balabəy Xəlilbəyli. 

Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfən-
dinin “İnsanların tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adlı mənzum əsərinin bi-
rinci cüzü çapdan çıxıb mövqeyi-füruşa
[satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və
qalın kağız üzərində təb’ [çap] edilmiş, fiatı
[qiyməti] 2 manatdır. Turan mətbəəsində,
Parapetdə “Məktəb” mağazasında və Ba-
zar caddəsində Paşa Qasımzadənin mağa-
zasında.

b. 4 – 1

Sabiq məktəb müdirəsi, çox illər təc-
rübə hasil etmiş, edadi məktəblərin hamı
siniflərinə hazırlayır. Xüsusən rus, fransız
vǝ nemes dillərini eyi bilir. Müəlliməliyə
və evdə uşaqlara tərbiyə verməyə və qeyri
şəhərlərə getməyə də razıdır. 

Arzu edənlər adreslərini “Azərbaycan”
qəzetəsi kantorunda R. Q. üçün qoyma-
lıdırlar.

2884

Bakı Obşestvenni Sobraniyasının 
[Bakı İctimai Yığıncağının] (Klubun)

müdirlər şurası
Ümum üzv və namizədlərə məlum

edir ki, klubun kitabxanası açılıb, Qorça-
kovski küçədə 7 nömrəli evdə bayram
günlərindən siva [başqa] açıqdır səhər saat
10 – 2-yə kimi.

b-29     2 - 1

Elan
Bununla Bakı Şəhər İdarəsi ümuma

elan edir ki, 1 iyul 1918 tarixdə şəhər
mədaxilatı qanununun 80 və 81-ci mad-
dələri üzərində Bakı Şəhər Təsərrüfatı Şu-
rası tərəfindən təyin edilib də 29 sentyabr
1917-də Müvəqqət hökumət tərəfindən
təsdiq və 26 (13) oktaybr 1917 tarixdə
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“Hökumət əxbarı”nın 176 (222) nömrə-
sində elan edilmiş və viskə  və lövhlərdən
vergi qanunu etibarında baqi qalacaqdır.
İmdiyi kimi həmin vergini 1918-ci ilin 2-
inci hissəsində verməyən idarə və əşxas,
dekabrın 25-inə kimi bu vergini Şəhər
İdarəsi kassasına verməlidirlər.  

Müəyyən vaxtdan sonra Şəhər İdarəsi
qanununun 81-inci maddəsi mövcibincə
[ǝsasında] bu vergini icbarən alacaqlar.
Mətbəə, qəzetə və jurnal idarələri bu elan
tarixindən elan, vərəqə və bu kimi nəşriy-
yatdan faizi almalıdırlar. 

Şəhər qlavası: İlyuşkin
İdarə üzvü: Pleskaçevski 

b/22    1 – 1

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Doktor 
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    12 – 1

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli

338
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Bakı, 19 kanuni-ǝvvǝl 
sǝh. “…Dutovlarla bərabər Rusiya in-

qilabi-kəbirinin [Böyük Rusiya inqilabının]
bütün qənimət və neməti əldən gedəsi-
dir.”: “Dutovlar…”: Orenburq kazaklarının
atamanı Aleksandr İliç Dutov nǝzǝrdǝ tu-
tulur.

Andranik nǝ istǝyirmiş?
sǝh. 322. “Tǝmǝ’ kǝrde budǝm ke ker-

man xorǝm / Ke nagah xordǝnd kerman
sǝrǝm”: “Kirmanı yemǝyǝ tamahlanmış-
dım, / Qǝfildǝn qurdlar başımı yedilǝr.”
(Farsca beyti Akademik Teymur Kǝrimli
oxumuş vǝ tǝrcümǝ etmişdir.)

sǝh. 323. “Anra ke hesab pak ǝst / Əz
mohasebe çe bak ǝst?”: “Hesabı tǝmiz
olanın / Haqq-hesab çǝkmǝkdǝn nǝ qor-
xusu olar?” (Farsca beyti Akademik Tey-
mur Kǝrimli oxumuş vǝ tǝrcümǝ etmişdir.)

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 324. “Bavariya Baş vǝziri…”: o

dövrdǝ bu vǝzifǝni Kurt Eysner tutmuşdur.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 325. “Böyük Kabarda”: Kabarda

vilayǝti tarixǝn iki hissǝyǝ – “Böyük
Kabarda” yaxud “Yuxarı Kabarda” adlanan
qǝrb hissǝsinǝ vǝ “Kiçik Kabarda” adlanan
şǝrq hissǝsinǝ bölünürdü.

Qǝzetǝlǝrdǝn: Vahid cǝbhǝ 
sǝh. 326. “Nikolayevsk”: Rusiyada bu

adda bir neçǝ yer mövcuddur; burada
Volqoqrad vilayǝtindǝki Nikolayevsk şǝ-
hǝri nǝzǝrdǝ tutulur.

“Derqaçi”: Rusiyada bu adda bir neçǝ
yer mövcuddur; burada Saratov vilayǝtin-
dǝki Derqaçi qǝsǝbǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.

Maarif müfǝttişlǝrinin 
yığıncağı 

sǝh. 327. “ǝqaid”: İslamiyyǝtdǝ dini
etiqadın ǝsasları vǝ bu ǝsasları öyrǝnǝn
elmin adı.

“…rus hökumətinin din və millətimiz
haqqında təqib etdiyi məqsədin qövldǝn
feilə [sözdǝn işǝ] gəlməsinə çalışan...”:
qǝzetdǝ “qövldǝn feilǝ” yerinǝ sǝhvǝn
“qüvvǝdǝn feilǝ” getmişdir.

Azǝrbaycan paytaxtı 
sǝh. 331. “ǝl-Müqǝddǝs”: X ǝsr ǝrǝb

coğrafiyaşünası vǝ sǝyyahı ǝl-Müqǝddǝsi
nǝzǝrdǝ tutulur.

“Mǝlik Mǝnuçöhr”: burada söhbǝt III
Mǝnuçöhrdǝn gedir.

“Şah Xǝlilullah”: burada söhbǝt II Xǝ-
lilullahdan gedir.

sǝh. 332. “Mǝhǝmmǝd Giray”: burada
söhbǝt II Mǝhǝmmǝd Giray xandan gedir.

“Qazi Giray”: burada söhbǝt II Qazi Gi-
raydan gedir. II Qazi Giray, bu hadisǝlǝr
ǝsnasında Krım xanı olan II Mǝhǝmmǝd
Girayın qardaşı idi.

sǝh. 333. “torpaq sürmǝk”: mühasirǝ
edilǝn qalanın ǝtrafındakı xǝndǝklǝri dol-
durmaq, yaxud qala divarlarına daha
asanlıqla çatmaq üçün torpaqdan tǝpǝlǝr
ǝmǝlǝ gǝtirmǝk mǝqsǝdi ilǝ topraq da-
şımaq.
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“Hökumət əxbarı”nın 176 (222) nömrə-
sində elan edilmiş və viskə  və lövhlərdən
vergi qanunu etibarında baqi qalacaqdır.
İmdiyi kimi həmin vergini 1918-ci ilin 2-
inci hissəsində verməyən idarə və əşxas,
dekabrın 25-inə kimi bu vergini Şəhər
İdarəsi kassasına verməlidirlər.  

Müəyyən vaxtdan sonra Şəhər İdarəsi
qanununun 81-inci maddəsi mövcibincə
[ǝsasında] bu vergini icbarən alacaqlar.
Mətbəə, qəzetə və jurnal idarələri bu elan
tarixindən elan, vərəqə və bu kimi nəşriy-
yatdan faizi almalıdırlar. 

Şəhər qlavası: İlyuşkin
İdarə üzvü: Pleskaçevski 

b/22    1 – 1

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Doktor 
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-
lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    12 – 1

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli
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Bakı, 19 kanuni-ǝvvǝl 
sǝh. “…Dutovlarla bərabər Rusiya in-

qilabi-kəbirinin [Böyük Rusiya inqilabının]
bütün qənimət və neməti əldən gedəsi-
dir.”: “Dutovlar…”: Orenburq kazaklarının
atamanı Aleksandr İliç Dutov nǝzǝrdǝ tu-
tulur.

Andranik nǝ istǝyirmiş?
sǝh. 322. “Tǝmǝ’ kǝrde budǝm ke ker-

man xorǝm / Ke nagah xordǝnd kerman
sǝrǝm”: “Kirmanı yemǝyǝ tamahlanmış-
dım, / Qǝfildǝn qurdlar başımı yedilǝr.”
(Farsca beyti Akademik Teymur Kǝrimli
oxumuş vǝ tǝrcümǝ etmişdir.)

sǝh. 323. “Anra ke hesab pak ǝst / Əz
mohasebe çe bak ǝst?”: “Hesabı tǝmiz
olanın / Haqq-hesab çǝkmǝkdǝn nǝ qor-
xusu olar?” (Farsca beyti Akademik Tey-
mur Kǝrimli oxumuş vǝ tǝrcümǝ etmişdir.)

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 324. “Bavariya Baş vǝziri…”: o

dövrdǝ bu vǝzifǝni Kurt Eysner tutmuşdur.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 325. “Böyük Kabarda”: Kabarda

vilayǝti tarixǝn iki hissǝyǝ – “Böyük
Kabarda” yaxud “Yuxarı Kabarda” adlanan
qǝrb hissǝsinǝ vǝ “Kiçik Kabarda” adlanan
şǝrq hissǝsinǝ bölünürdü.

Qǝzetǝlǝrdǝn: Vahid cǝbhǝ 
sǝh. 326. “Nikolayevsk”: Rusiyada bu

adda bir neçǝ yer mövcuddur; burada
Volqoqrad vilayǝtindǝki Nikolayevsk şǝ-
hǝri nǝzǝrdǝ tutulur.

“Derqaçi”: Rusiyada bu adda bir neçǝ
yer mövcuddur; burada Saratov vilayǝtin-
dǝki Derqaçi qǝsǝbǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.

Maarif müfǝttişlǝrinin 
yığıncağı 

sǝh. 327. “ǝqaid”: İslamiyyǝtdǝ dini
etiqadın ǝsasları vǝ bu ǝsasları öyrǝnǝn
elmin adı.

“…rus hökumətinin din və millətimiz
haqqında təqib etdiyi məqsədin qövldǝn
feilə [sözdǝn işǝ] gəlməsinə çalışan...”:
qǝzetdǝ “qövldǝn feilǝ” yerinǝ sǝhvǝn
“qüvvǝdǝn feilǝ” getmişdir.

Azǝrbaycan paytaxtı 
sǝh. 331. “ǝl-Müqǝddǝs”: X ǝsr ǝrǝb

coğrafiyaşünası vǝ sǝyyahı ǝl-Müqǝddǝsi
nǝzǝrdǝ tutulur.

“Mǝlik Mǝnuçöhr”: burada söhbǝt III
Mǝnuçöhrdǝn gedir.

“Şah Xǝlilullah”: burada söhbǝt II Xǝ-
lilullahdan gedir.

sǝh. 332. “Mǝhǝmmǝd Giray”: burada
söhbǝt II Mǝhǝmmǝd Giray xandan gedir.

“Qazi Giray”: burada söhbǝt II Qazi Gi-
raydan gedir. II Qazi Giray, bu hadisǝlǝr
ǝsnasında Krım xanı olan II Mǝhǝmmǝd
Girayın qardaşı idi.

sǝh. 333. “torpaq sürmǝk”: mühasirǝ
edilǝn qalanın ǝtrafındakı xǝndǝklǝri dol-
durmaq, yaxud qala divarlarına daha
asanlıqla çatmaq üçün torpaqdan tǝpǝlǝr
ǝmǝlǝ gǝtirmǝk mǝqsǝdi ilǝ topraq da-
şımaq.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 69-cu nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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ELAN
Cümə günü kanuni-əvvəlin [de-

kabrın] 20-də gündüz saat 12 tamam-
da Məclisi-Məbusanın  fövqəladə icla-
sı olacağını Məclisin idarəsi elan edir. 

İdarə müdiri əvəzində 
Rza Ağasıbəyov 

BAKI, 20 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

Yeni fəlakət qarşısında
Qafqaz millətlərinin istiqlaliyyəti

əleyhində olan güruhlar “Qafqaz Ru-
siyasız yaşaya bilməz” bəhanəsini gə-
tirdikdə, ələlxüsus onda yaşayan mil-
lətlərin mədəniyyətcə bulunduqları
dərəcəyə işarə edib deyirlər ki, bu
millətlər başqa bir mədəni dövlətlə
sıxı əlaqədə olmazlarsa, onlar öz
başlarına müstəqil yaşaya bilməzlər;
çünki mədəniyyətcə zəifdirlər. Yəni
“vəhşi” kimidirlər. 

Biz Qafqaz millətləri isə deyiriz ki,
xeyr, vəhşilik kim tərəfdə olduğu bu
gün ümuma məlumdur. Sübut istər-

səniz, Rusiya daxilində hökmfərma
olan [hökm sürǝn] hərc-mərc və vəh-
şiliyi, Qafqaz məmləkətləri daxilindəki
əmn-asayişlə [ǝmin-amanlıq vǝ asayişlǝ]
müqayisə ediniz. Mədəniyyət asarı
[ǝsǝrlǝri] nerədə artıq dərəcədə mü-
şahidə edilir; sizdəmi ya bizdəmi? 

Əvvəllərdə də yazdığımız üzrə, bir
millət müstəqil yaşamaq iddiasında
bulunursa, bu xüsusda öz istedad,
qabiliyyət və istehqaqını [bir şeyǝ layiq
olduğunu; haqqı çatdığını] göstərməlidir.
Axır müqəddəratımızın təyini işində
nüfuz sahibləri olan Avropa dövlətləri
həmin şəraiti nəzərdə tutub da ona
müstəhəq olanı [haqqı çatanı] azad
yaşamağa buraxacaqdırlar. Olmayana
yenə də bir “qəyyum” təyin edəcək-
dirlər. 

İştə məsələ bu yerdə idi ki, Qafqaza
həmin Avropa dövlətlərinin nümayən-
dələri qədəm qoydular və bizə rəsmi
surətdə elan etdilər ki, Qafqaz millət-
lərinin hər bir rəy və xahişi, məsələ-
ləri, gələcək sülh konfransında həll
olunacaqdır. Demək, bununla bizə bir
ümid verdilər. Bununla belə, bütün

341

Cümǝ, 20 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 69

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 16 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 20 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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Qafqaz millətlərinin boynuna mənəvi
bir vəzifǝ qoydular ki, ümum sülh
konfransından istiqlaliyyət istəməyə
şayəstə [layiq] olmaq haqqını göstər-
məkdir. Yəni istiqlaliyyət istəyən, özü-
nü mədəni və azad yaşamağa qabil və
müstəhəq bir millət kimi göstərmə-
lidir. 

Buna binaən [buna ǝsasǝn], bütün
arxadaş millətlərin rifah və səadətini
nəzəri-etibara alan Qafqaz millət və
dövlətləri, əlbəttə ki, avropalılara
göstərdiyimiz istedad, qabiliyyət və
mədəniyyəti daha da vüsǝtləndirmə-
yə, daha genişləndirməyə çalışıb da
qonşu millətlərlə əl-ələ verib, sıxı bir
rabitə və səmimi bir ülfət hüsulu [ǝldǝ
edilmǝsi] yolunda səy və kuşiş etməli
[çalışmalı] idi. 

Filhəqiqə [hǝqiqǝtǝn], böylə bir itti-
had [birlik] və ittifaqın lüzumiyyəti
üçün gərək Azərbaycan və gərək Gür-
cüstan ricali-dövləti [dövlǝt xadimlǝri] ilə
demokratiyası [xalqı] var qüvvələri ilə
çalışmaqda idilər. Aralarında sadir
olan [meydana çıxan] mübahisəli məsə-
lələrin həlli mǝslǝhǝt vǝ sazişlǝ bǝr-
tǝrǝf edilmǝk [aradan qaldırılmaq] üçün
təşrini-saninin [noyabrın] 10-unda
Ümumqafqaz Millətləri Konfransı  də-
vət etdilər. Lakin Gürcüstan ricali-
dövlətinin bu təşəbbüsü Azərbaycan
türkləri tərəfindən ən səmimanə su-
rətdə qarşılandığı halda, nədənsə
qonşu erməni cümhuriyyəti hökuməti
ona etina etməyib, dürlü-dürlü bəha-
nələrlə həmin sülh və müsalimətə
[barışığa] vəsilə [vasitǝ] olacaq bir kon-

fransda iştirak etməməkləri ilə işi poz-
dular. 

İştə, Qafqaz millətlərinin araların-
da sıxı və bəradəranə [qardaşca] bir irt-
ibat hüsula gəlməsinə mane olan sui
[mǝnfi] hərəkətlərdən birincisi bu ol-
du. 

Bədəhu [ondan sonra], Andranik
nam [adlı] quldurun Qarabağ civarına
[ǝtrafına] təcavüz edib müsəlman
kəndlərini dağıdıb və əhalisini qırmaq
fǝqǝrǝsini [hadisǝsini] Ermənistan Hö-
kuməti bir an əvvəl bilə-bilə vəhşiliyin
önünü almaq üçün heç bir təşəbbü-
satda bulunmadı. Hətta quruca bir eti-
raz belə eləmədi və əlavə, Andranikin
təhti-komandasında [komandası altın-
da] mövcud 10 min nəfəri mütəcaviz
[keçǝn] nizami erməni qoşun dəstə-
sinin və bu dəstənin əlində olan top-
tüfəng və sair ləvazimati-hərbiyyənin
nerədən əmələ gəldiyi fǝqǝrǝsi dəxi
bizcə örtülü qaldı. 

İndi isə aralığa Sanain hadisəsi düş-
dü ki, bu hadisə Gürcüstan-Ermənis-
tan toqquşmasından başlanıb da
axırda müharibəyə müncər oldu [çev-
rildi]. Qafqaz millətlərinin gələcəyinə
xələl verəcəyi şübhəsiz olan bu hadi-
seyi-müəssifənin [tǝǝssüf verici hadisǝ-
nin] tövlidi [doğuşu], qəzetimizdə dərc
etdiyimiz əxbaratdan [xǝbǝrlǝrdǝn]
bəllidir. 

Mübahisəli yerlərə malik olmağa
hangi tərəfin daha artıq haqqı var?
Gürcülərinmi, ermənilərinmi və ya
başqa bir millətin? Bu məsələni biz
burada həll etmək istəməyiz. Mətləb

342



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

343

III cild 

yalnız tərzi-hərəkət xüsusundadır.
Bütün Qafqaz millətləri istiqlaliyyət

istehsalı üçün Müttəfiqlər qarşısında
böyük bir səy və təlaşda bulunduqları
halda, bir tərəfdən öz daxili işlərini
islah etmək vəzifəsi qarşısında qalıb,
digər tərəfdən də iddialarını getdikcə
artıran rus millətçiləri ilə mübarizə
edərək, başqa tərəfdən dəxi Müttə-
fiqlərlə tərzi-müamilə siyasətini [rǝftar
etmǝk qaydasını] yürütməkdə müşkü-
latla uğraşarkən, arada müharibə kimi
böyük bir fəlakət zühuru [meydana
çıxması] kimin mənafeyinə xidmət edə
bilər? Təbii, böylə bir fəlakət ümum
Qafqaz millətlərinin azad və asudə
yaşamağına zidd olan ənasir [ünsürlǝr]
və güruhların ancaq mənafeyi qəbi-
lindən ədd oluna [sayıla] bilər. Qafqaz
millətlərinin arasında vaqe olan bu
düşmənçilik “həmin millətlər öz baş-
larına qalarlarsa biri-birini qırıb qur-
tararlar” dəlilini gətirən rus impe-
rialistlərinin əllərinə yeni bir bəhanə
verir. Digər tərəfdən isə daxildə əmnü
asayiş işinə məşğul olub da məmləkə-
tin idarəsi üçün lazımi islahat icrasında
bulunan millətlər, müharibə icabına
[müharibǝnin gǝtirdiyi zǝrurǝtlǝrǝ] görə,
daxili idarə işlərini buraxıb da, bütün
səy və kuşişlərini biri-birini tələf et-
mək əməlinə sərfə məcbur olacaq-
dırlar. 

Bu isə əski hərc-mərci törədici bir
zəmindir. 

Ümum Qafqaz demokratiyası [xal-
qı] qarşısında iştə mühüm bir məsələ:
Qafqaz millətlərinin istiqlal və istiq-

balına [gǝlǝcǝyinǝ] zidd olan mənhus
qüvvəni arayıb da, bir kərəlik rədd və
dəf etməklə ümum ölkənin asayiş və
müsalimətini [ǝmin-amanlığını] təmin
qılmaq.

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

Məclisi-Məbusanın 10 kanuni-əv-
vəl [dekabr] tarixli iclasında oxunub da,
bu vaxtadək qǝzetimizdə dərc edil-
məmiş olan bəyannamələr: 

Almanlar nümayəndəsi Kunun bə-
yannaməsi: 

Vətəndaşlar! 
Tam yüz il bundan müqəddəm

[qabaq] talehimizin iqtizası [tǝlǝbi] ilə
hal-hazırda nümayəndəsi bulunmaq
şərəfinə nail və onun namından [adın-
dan] birinci Azərbaycan Parlamanını
təbrik və təhniyǝt [qutlama] səadətinə
müvəffəq olduğum alman millətinin
bir qismi Zaqafqaziya və əzcümlə [o
cümlǝdǝn] Azərbaycan dairəsinə atıl-
mış və burada alman koloniyası təşkil
etmiş oldu. 

Yüz ildən bəri nahiyə əhalisi ilə
yan-yana salim zəhmətkeş həyatı ilə
yaşayaraq, aramızda ən səmimi meh-
riban qonşuluq münasibatı heç vaxt
pozulmamış və biz almanlar, məhəlli
[yerli] əhalinin səadət və müsibətinə
şərik olaraq, həmişə Qafqaziyanı özü-
müzə ümumi müştərək vətən hesab
etməyə adət etmişiz. Şimdi isə biz al-
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manlar, Azərbaycan millətinin azad
millətlər ailəsinə düxulu [girməsi] mü-
nasibətilə böyük süruruna [sevincinə]
səmimi-qəlb ilə iştirak ediriz.

Sabiq vətənimizdən tamamilə ay-
rılmış olduğumuza, sabiq üsuli-idarə-
nin kərratla [dəfələrlə] milli xassəmizə
israrla sui-niyyətinə baxmayaraq, biz
həmişə milli xassəmizin müdafiəsinə
çalışdıq. Halbuki, bu hümmətimiz get-
dikcə böyük müşkülata məruz qalırdı.
Son illər Rusiya ilə Almaniya arasında
müharibə vüquundan [meydana gǝlmǝ-
sindǝn] dolayı biz ağır imtahanlar, hət-
ta tamamilə məhv olmaq təhlükəsinə
məruz qaldıq və bizi ancaq müsavat və
üxuvvəti-miləl [millətlərin qardaşlığı və
bərabərliyini] elan və nahiyəmizi yeni,
müstəqil və azad siyasi həyata təhrik
etmiş olan böyük inqilab, üzǝrimizə
gələn müdhiş kabusu rəf etmişdir
[aradan qaldırmışdır].

Şimdi Qafqaziyada həyatımızın ye-
ni əsri və yeni dövrü müqəddiməsində
duraraq, biz Azərbaycan almanları,
həyatımızın bu surətlə kökündən də-
yişməsini bir fali-nik [uğurlu işarǝ] kimi
tələqqi [qǝbul] edərək, istiqbalımızı
sükut və rahatla bəkləyir və qəviyyən
etiqad ediriz [möhkǝm inanırıq] ki, gənc
Azərbaycan Cümhuriyyətinin demo-
kratik qanunu sayəsində milli xassələ-
rimizi baqi saxlayaraq, sülh və müsa-
limətlə [ǝmin-amanlıqla] kəsb-karımızı
davam etdirəcək və bundan naşi [ötrü]
də həmişə var qüvvəmizlə ümum
Azərbaycan millətlərilə sıxı əlaqə və
rabitədə olaraq, azad Azərbaycanın

tərəqqi və mənfəətinə var qüvvəmizlə
xidmət edəcəyiz.

Məclisi-Məbusanın “Hümmət” və
Sosialistlər İttifaqı fraksiyalarından 

(İdarəyə məktub)
Möhtərəm müdir əfəndi! Aşağıda-

kı məktubumuza qəzetənizdə yer ver-
məniz rica olunur. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin Kabi-
nəsi istefasından sonra məhəlli [yerli]
mətbuat sütunlarında işbu Kabinənin
fəaliyyəti barəsində bir çox yerli etira-
zlar edilmişdir. Vicdani-ictimaiyyə [ic-
timai vicdan] bu altı ay zərfində olmuş
qarışıqlığı hiss edir, təkdir edirdi [pis-
ləyirdi]. 

İşbu ittihamların mərkəzi sabiq Ka-
binə sədri Fətəli xan Xoyski olması bə-
dihidir [aydındır]. Məclisi-Məbusanın
“Hümmət” və Sosialistlər İttifaqı frak-
siyaları Fətəli xan Xoyski üzərinə atılan
ittihamların nə dərəcədǝ doğru olma-
sını təhqiq etməyi öhdəsinə götür-
məyi özünə vəzifə ədd [hesab] etdi.
Müzakirat və məlumatdan sonra frak-
siyalar ümumiyyətlə böylə bir qətna-
məni qəbul etmişdir:

Fətəli xan Xoyski, Sədri-Vükəla [Na-
zirlǝr Kabinetinin sǝdri] olduğu kimi,
rəsmi surətdə ümum siyasət cavab-
dǝhǝndəsi [mǝsuliyyǝtli şǝxsi] kimi
tələqqi etdirilirsə [qiymǝtlǝndirilirsǝ],
mənəvi cəhətdən məsul deyildir. Zira
ki, müşarileyhin [adı çǝkilǝn şǝxsin] və
bir neçə Kabinə əzasının [Hökumǝt
üzvlǝrinin] siyasətləri hökumətin əley-
hinə idi. Binaileyh [ona görǝ], sədri-
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müşarileyh [adı çǝkilǝn sǝdr] və bir
neçə Kabinə əzası vətənimiz keçirdiyi
əhvali-fövqəladədən dolayı Kabinədə
qalmağa məcbur olaraq, əksəriyyətin
nəticəsi qorxulu siyasətilə razı olmağa
məcbur olmuşlar. Hal-hazırda da Fə-
təli xan Xoyski qeyri-məsul əşxasın
[şəxslərin] siyasəti qurbanı kimi görü-
lür. Gələcək təhqiqat, məsul zəvatın
[şǝxslǝrin] günahı dərəcəsini göstərə-
cəkdir. Bizim sosialist vicdanımız işbu
məlumatı aşkarən deməyə bizi məc-
bur edir. 

“Hümmət” (Menşevik) və
Müsəlman Sosialistlər İttifaqı 
Məclisi-Məbusan fraksiyaları

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

(Royter acentəliyindən)
* Hindistan nümayəndələri Sülh

Konfransında iştirak etməkdən ötrü
Londona varid olmuşlardır [gedib çat-
mışlar]. 

* Rəisi-cümhur [Prezident] Vilson,
şənbə günü səhər Parisə varid olub
Bua-de-Bulon dəmiryol mövqifi [stan-
siyası] yanında böyük şadlıqla istiqbal
edilmişdir [qarşılanmışdır]. Yelisey sara-
yında Vilson şərəfinə  kəşidə edilmiş
[verilmiş] ziyafətdə Puankare, Vilsonu
təbrik etmişdir. Vilson Parisdə bir neçə
həftə qalacaqdır. Rəsmi görüşlər üçün
48 saat vaxt təyin edilmişdir. Vilson
Londona getmək haqqında kral tərə-
findən edilən dəvətini qəbul etmişdir.

* Şənbə günü İngiltərədə vaqe
olan seçkilər əsnasında iğtişaş olma-
mışdır. Ancaq Tinderaridə sinfeyner
ilə millətçilər arasında toqquşma ol-
muşdur. İngiltərə seçkilərində bir tə-
əccüblü hal arvadların hər yerdə seç-
kilərdə iştirak etməyə çalışmalarıdır.
Ancaq bir tək Londonda 10 arvada bir
kişi, Hammersmitdə  isə 50 nəfər ar-
vada 1 kişi seçkidə iştirak etmişdir.

* Moskvadan teleqraf edirlər ki,
Ukrayna Hökumət rəisi Skoropadski
hökumətdən imtina edib, bir para na-
zirlər və Könüllü ordu hissəsi ilə Kiyev-
dən naməlum yerə qaçmışdır. Pet-
lyura dəstəsi Kiyev, Odessa və Niko-
layev şəhərlərinə daxil olmuşlardır.
Kiyevdə hökumət Petlyura əlinə keç-
mişdir. 

* Kiyevdən verilən xəbərlərə görə,
Don kazakları, Novoxopyorsk yanında
bolşeviklərə qalib gəlmişlərdir. Voro-
nej tərəfdə vaqe olan iki günlük mü-
haribədə  kazaklar 11 min əsir, 21 top
almışlardır. 

* Varşavadan verilən teleqraf xə-
bərlərinə görə, Qrabski mətbuat nü-
mayəndələrinə xəbər vermişdir ki,
Müttəfiq dövlətlər Polşanın Baltik və
Qara dəniz arasında Romaniya və Cə-
nub Slavlar iştirakı ilə vücuda gəti-
riləcək hökumətlər ittifaqına daxil
olmasını lazım ədd [hesab] edirlər. 

* Rotterdamdan xəbər verirlər ki,
knyaz Lvov,  baron Kurov və İzvolski,
Amerika Hökumətinə müraciətən mil-
yard yarım ingilis lirǝsi istiqraz veril-
məsini xahiş etmişlərdir. 
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Xüsusi teleqraf 
Tiflisdən idarəmizə Rəsulzadə Mə-

həmməd Əmin bəyə böylə bir teleqraf
çəkilmişdir: 

“Axıska şəhərinin süqutundan bir
neçə gün sonra Ömər Faiq əfəndi  ilə
şəhər müsəlmanlarından üç nəfəri,
naməlum səbəblərə görə həbs edilib
Tiflisə gətirilmişlərdir. Hal-hazırda
məhbuslar komandanlıq həbsxanasın-
da saxlanılırlar. Bunların azad olun-
malarına çalışmanızı rica edərim.

İsmayıl Haqqı” 

* Moskvadan xəbər verirlər ki, al-
manlarla petlyuralılar  arasında olan
ixtilaf bərtərəf edilmişdir [aradan qal-
dırılmışdır]. Almanlar Konotop ilə Bax-
maçı  tərk edirlər. Konotop dəmiryolu
təmizlənmişdir. Getməkdə olan alman
saldatları əslihələrini [silahlarını] sat-
maqdadır. Kontrol istasyonlarında pet-
lyuralılar, almanların əslihələlərini əl-
lərindən alırlar. 

* Amsterdamdan verilən teleqraf
xəbərlərinə görə, Berlində tətil hərə-
katı genişlənməkdədir. Qəzetǝlərdən
ancaq ikisi kiçik bir şəkildə çıxmışdır.
Eyni zamanda xəbər verilir ki, 360 min
fəhlə tətil etmişlǝrdir. 

SÜLH ƏTRAFINDA 

* Parisdə iclas etməkdə olan Mü-
tarikə Komissiyasından [Atǝşkǝs Komis-
siyasından] verilən teleqrafda deyilir ki,
mütarikə müddəti yanvarın 17-si sə-

hər saat 5-ə qədər imtidad etdiril-
mişdir [uzadılmışdır]. 

* Mütarikə şərtlərindən biri tələb
edir ki, Almaniya limanlarında təqri-
bən iki milyon yarım ton həcmində
olan bütün ticarət gəmiləri Almani-
yaya ərzaq daşımaqdan ötrü Müttə-
fiqlər kontrolu altında olacaqlardır. Bu
gəmilərin hamısı Almaniyanın xüsusi
malı olur. Müttəfiqlərə lazım olduğu
təqdirdə Köln şimalında və Hollandiya
sərhədinə tərəf Reyn nəhrinin sağ
sahilini tuta bilmək ixtiyarını özlərinə
vagüzar etmişlərdir [vermişlǝr].

ERMƏNİ-GÜRCÜ TOQQUŞMASI

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 13-ü ta-
rixli Gürcüstan Parlamanı iclasında
Hərbiyyə naziri erməni-gürcü toqquş-
masına dair məlumat verir və əhvalatı
bu növ ilə nəql edir:

Kanuni-əvvəlin 9-unda Uzundərə
kəndi əhalisi bizim sərhədlərimizə hü-
cum edib bir nəfər saldatımızı yara-
lamışdır; sabahı gün saldat həmin
aldığı yaradan vəfat etmişdir. General
Tsulukidzeyǝ bu barədə məlumat ver-
ilib, lazımi binagüzarlıqda bulunmaq
[addımlar atmaq] tövsiyə edilmişdir.
General ehtimal edirdi ki, sərhəddar-
larımıza [sərhədçilərimizə] hücum ya-
pan quldurlardır. Buna görə də oraya
bir dəstə qoşun əfradı [ǝsgǝr] göndərir.
Qoşun məhəlli-hadisəyə [hadisə yerinə]
çatar-çatmaz atəşlə qarşılanar. Bunu
da biz əlavə etməliyiz ki, məhəlli əhval
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[yerli vǝziyyǝt] bizdən ötrü fənadır.
Düşmən dağlıq və təpələrdə olduğun-
dan naşi [olduğuna görǝ], daş yumala-
maqla bizim dəstələrimizə əziyyət
verir. 

Qitəmiz [hǝrbi hissǝmiz] ən ağır bir
hal içərisində idi. Böyləliklə, qitəmiz
səhərdən axşamadək düşmənlə atışır-
dı. Axşam olan kimi bizimkilər qaran-
lıqdan istifadə edib geri qayıtmağa
müvəffəq olmuşdur. O gün 15 məqtul
[ölü], 14 məcruhumuz [yaralımız] ol-
muşdur. Mən Borçalı general-quber-
natorundan kimlə müharibə etdiyi-
mizi sordum. Qubernator cavab ver-
mişdir ki, ehtimal üzrə iştirak edənlər
erməni saldatlarıdır. Məhəlli [yerli]
əhali dəxi müfǝttinlǝrin [fitnǝkarların]
təhrikatı ilə orada üsyan etmişlərdir.
Bu işi təhqiq etmək qəsdilə Hökumət
Hərbiyyə və Daxiliyyə nazirləri müa-
vinlərindən mürəkkəb bir heyət təşkil
edib oraya göndərdi. Heyət oraya çat-
mamış, əhval bir qədər də vəximləşdi
[qorxulu hal aldı]. Düşmən, Allahverdi
ilə Sanain arasındakı yolu dağıdıb
keçdi, xarab etdi. Düşmən, Allahverdi
təpəliklərini tutmaq istəyirdi. Bizim
qoşunlar onlardan qabaq oraları tut-
mağa müvəffəq olmuşlar. Bu vaxtlarda
bizim Korinc və Tsaterdəki sərhəd-
lərimizə hücum edildi. Bir çoxları qətl
edilib mabaqisi [qalanları] əsir aparıl-
mışdır.

Dünən aldığım məktublar, əhvalı
layiqincə təsvir edirlər. Məlum olmuş-
dur ki, bizim əleyhimizə məhəlli əhali
erməni zabitanı [zabitlǝri] təhti-ida-

rəsində [rǝhbǝrliyi altında] fəaliyyətdə
bulunurlar. Zabitlər bunlardır: Piru-
mov,  Xaçaturyan,  Mirmanov,  Matve-
yev və qeyriləri. Bunların təhti-koman-
danlarındakı [komandaları altındakı]
əfrad [ǝsgǝrlǝr], quldur dəstələri ol-
mayıb, həqiqi saldatlardırlar. Bunların
komandanlıqları Şaqali mövqifində
[stansiyasında] polkovnik Mirmanovun
təhti-idarəsindədir. Bunlar bütün mü-
haribə nöqteyi-nəzərindən lazım olan
vəsaitə malikdirlər. Telefonları, kəşfiy-
yat qolları və qeyriləri vardır. 

Bunların fəaliyyəti Qarakilsə, Cəlal-
oğlu,  Dilican,  Allageranadək  uzanır.
Bunlar bir-birlərinə top, mitralyoz, tü-
fəng və patronla müavinətdə bulu-
nurlar [kömǝk edirlǝr]. Orada iştirak
edən nizami qoşunların nömrələrini
də biz biliriz. 

Bunlar tərəfindən Qarakilsədən xə-
bər alınır ki, müharibə elan olunmuş-
durmu? Burada məlumat verirlər ki,
qoşun qitələri [hissǝlǝri] hazırdır, lazım
isə göndərək. Qalagerəndən  xəbər
verirlər ki, 600 türk tüfəngi göndərilir.
Bu xəbərləri dünən gecə almışam və
sizə də məlumat verirəm. Bu gün sə-
hər bir məlumat almışam ki, Cəlaloğlu
dairəsinə məxsusdur. Kanuni-əvvəlin
[dekabrın] 10-da Aqarak kəndində bi-
zim iki nəfər sərhəddarımız qətl edil-
mişdir. Əhvalı təhqiq etməkdən ötrü
oraya qoşun göndərilmişdir. Gecə bi-
zim qoşunlara hücum edilib 14 nəfəri
qətl edilmişdir. Əhvalın bu rəngdə ol-
ması bizi, vətənimizi macərapərəst-
lərdən təmizləməyə məcbur edir. 
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Hərbiyyə nazirindən sonra Xariciy-
yə naziri Gegeçkori bu barədə məlu-
mat verir: 

Möhtərəm Parlaman əzası [üzvlǝri]!
İşbu məsələlərə aid Xariciyyə Nəzarə-
tində olan məlumatı sizə demək istə-
yirəm. Gürcüstan Hökuməti hamıya
məlum etmişdir ki, o sülh tərəfdarıdır.
Mən Gürcüstan Xariciyyə Nəzarətinin
bütün ixtilaflı məsələləri sülhlə həll
etmək barəsində verdiyi notasını de-
mək istəyirəm. Notada bizim əlaqə-
mizi [münasibǝtlǝrimizi] hǝkǝm [arbitr]
vasitəsilə aşkar etmək təklif edilirdi. 

Kanuni-əvvəlin 13-də Ermənistan-
dakı mürəxxəsimiz [nümayǝndǝmiz]
Mdivani bizə xəbər vermişdir ki, Ermə-
nistan əsas etibarilə Zaqafqaziya cüm-
huriyyətləri arasında təyin edilmiş
konfransda iştirak etməyi qəbul edir;
fəqət nə vaxt və nə yerdə olacağı ba-
rəsində isticvabda [sorğuda] bulun-
muşdur. Ermənistanın bu məsələyə
razılıq verməsi bizim təşəbbüsatımız
sayəsində olmuşdur. İşin xatirəsi üçün
biz bir qədər güzəştlərdə bulunaraq
rica etdik ki, ermənilər tez öz nüma-
yəndələrini göndərsinlər. 

Biz ehtimal edirdik bizim təklif qə-
bul olunacaqdır. Konfrans 10 təşrini-
sanidə [noyabrda] çağrılacaqdı, sonra
14-nə təcil etdik [tǝxirǝ saldıq]. Axirül-
əmir [sonda] 20-nə təyin edilmiş kon-
frans, erməni nümayəndələrinin gəl-
məməsindən naşi [ötrü] 30-na təcil
edildi. Bu vaxt ərzində biz nota müba-
diləsi edirdik. Təşrini-saninin 17-də biz
bir nota aldıq. Notada əsas etibarilə

konfrans qəbul edilirdi. Fəqət Ermə-
nistan Hökuməti konfransda qoyula-
caq məsələlərin sülhlə həll olunaca-
ğına inanmayırdı. Mdivani konqreyi 27
təşrini-saniyə təcil etməyi rica edirdi.
Biz 30-na təcil etdik. 

5 kanuni-əvvəldə [dekabrda] Ermə-
nistandan aldığımız teleqramda höku-
mət bizim Axalkalakini işğal etməyi-
mizə etiraz edir. Etilaflı [uzlaşmalı] mə-
sələlərin həlli üçün Ermənistan Xari-
ciyyə naziri Tiqranyanın oraya azim
olmasını [yola düşmǝsini] xəbər verir.
Biz cavab olaraq teleqrafən xəbər
verdik. Gürcüstan Hökuməti sabiqki
mövzeindǝ [mövqeyindǝ] qalaraq, mə-
sələlərin sülhlə həll olunmağı və Za-
qafqaziya Konfransının dəvəti tərəfda-
rıdır. Kanuni-əvvəlin 6-da Hərbiyyə
naziri Sanain hadisatı [hadisǝlǝri] ba-
rəsində mənə məlumat verdi. 9 ka-
nuni-əvvəldə mən Mdivaniyǝ teleqraf
göndərib, orada erməni qoşunlarının
iştirak etməsini xəbər verdim. Bu vax-
tadək teleqraf yolu xarab olduğundan,
xəbər alınmamışdır, fəqət bizim məlu-
matımız vardır ki, Mdivani erməni hey-
əti ilə Sanainə yaxınlaşmışsa da, yeni-
dən geri qayıtmağa məcbur olmuşdur.
Dünən mən radio-teleqram vasitəsilə
İrəvana xəbər göndərərək Ermənistan
Hökumətindən tələb etmişəm ki, bu
işlərə xitam verilsin. Mən ehtimal
edirəm ki, Ermənistan Hökumətinin
Sanain hadisatına əlaqəsi yoxdur. Mən
inanıram ki, Ermənistan Hökumətinin
bir para dəstələrlə əlaqəsi yoxdur.
(Sağ tərəfdə səs-küy)
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Mən işbu kürsüdən başqa ehtimal
edə bilmərəm, mən deyirəm ki, Gür-
cüstan və Ermənistan Hökuməti, Sa-
nain hadisatından əmələ gələ biləcək
nəticələrin qarşısını alacaqdır. Bunun-
la bərabər mən məlum edirəm ki, sülh
konfransı dəvəti üçün Gürcüstan Hö-
kuməti lazımi təşəbbüsatda bulun-
muşdur. Gürcüstan Cümhuriyyəti, Er-
mənistan Cümhuriyyətini qəbul etdiyi
kimi, Ermənistan da Gürcüstana öylə
əlaqədə olmalıdır. Bir vaxtadək biz
diplomatik təşəbbüsatda bulunduq.
Məsələ bu təriqlə [yolla] həll edilməz-
sə, o vaxt başqa təşəbbüsat araya gə-
ləsidir.

Parlaman bir böylə formula qəbul
edir: 

“Sanain və Vorontsovka  ǝtrafında
baş qalxızmış hadisat barəsində Höku-
mətin məlumatını dinlədikdən sonra
Parlaman etminan [inam] bəsləyir ki,
Hökumət, dövləti düşmənlərdən mü-
dafiə və mühafizə etmək üçün lazımi
tədabiri ittixaz edəcəkdir [tǝdbirlǝri
görǝcǝkdir]. Düşmənlərin yeganə məq-
sədi anarşi salmaqla iki qonşu milləti
biri-biri üzərinə salıb, istiqlaliyyət və
cümhuriyyətimizə zərər yetirmək istə-
yir.” 

Bundan sonra Parlaman başqa
məsələlərə keçir.

Elam edilmiş [açıqlanan] sənədlər
Zaqafqaziya Konfransı və Erməni-
Gürcü Konfransına və bu konfransların
dəvətinə lazım tədabirin ittixazına
[tǝdbirlǝrin görülmǝsinǝ] aiddir. Sənəd-
lər oxunur. Ermənistan və Gürcüstan

məsələlərini həll etmək üçün konfran-
sadək tərəfeyn [hər iki tərəfin] etilafı
[razılığa gǝlmǝsi] lazımdır. Nota, Ermə-
nistan Xariciyyə naziri Tiqranyan və
Mdivani tərəfindən imza edilmişdir. 

“14 kanuni-əvvəl 4884 nömrəli te-
leqramın surəti. İrəvan. Gürcüstan
siyasi nümayəndəsi Mdivaniyǝ. 

Rica edirəm, Ermənistan Hökümə-
tinə xəbər verəsiniz ki, Gürcüstan Hö-
kuməti onun şəraiti [şǝrtlǝri] ilə aşina
[tanış] olduqdan sonra rica edir ki, öz
nümayəndələrini ən yaxın zamanda
göndərsin. 

Xariciyyə naziri Gegeçkori.”
Parlaman iclasının axırında Gürcüs-

tan Xariciyyə naziri Gegeçkori Ermə-
nistanla Gürcüstan sərhəd məsələsini
həll etməkdən örtü indiyə qədər Er-
mənistan Hökumətinə göndərilən te-
leqrafları  oxuyub və bu teleqraflara
bir cavab alınmadığını bəyanla deyir
ki, sərhədə olan hücumların erməni
hökuməti razılığı ilə əmələ gəldiyinə
inanmayıb, Gürcüstan Hökuməti tele-
qrafla Ermənistana müraciət edib qan
tökülməsini qət etmək [kəsmək] üçün
tədbirlər görülməsi təklifində bulun-
muş idi. Fəqət bu tədbirlər görülmə-
yib, hətta müharibə hərəkətlərinə bais
oldu. Bu hərəkətlər, gəldikcə geniş
meydan almaqdadır. Bundan əlavə,
Ermənistan Hökuməti tərəfindən aldı-
ğımız rəsmi bəyanatda göstərilir ki, bu
xəyanətli hücum, erməni hökumətinin
əmri ilə olmuşdur. Gürcüstanda olan
Erməni Milli Şurası nümayəndələri ilə
bərabər məhəlli-hadisəyə [hadisə yeri-
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nə] göndərilən heyət, az qalmışdı ki,
hadisat qurbanı olacaqdı. 

Gürcüstan Hökuməti bir ay bundan
əvvəl bütün mübahisəli məsələləri
həll etməkdən ötrü Zaqafqaziya Kon-
fransı çağırılmasını təklif etmişdi; lakin
Ermənistan Hökuməti bundan imtina
edib, əvvəlcə Erməni-Gürcü Konfransı
dəvətində təkid etdi. Gürcüstan Hö-
kuməti bütün mübahisəli məsələlərin
sazişlə həlli üçün və buna nail olma-
dıqda beynəlmiləl hǝkǝmi [arbitri] va-
sitəsilə həll edilmələrindən ötrü Ermə-
nistan Hökümətinin bu təklifinə razı
oldu. Biz Ermənistan nümayəndələ-
rinin vürudunu [gǝlişini] hər gün göz-
ləyirdik; lakin bu nümayəndələr indiyə
qədər gəlmədilər. Bunun əvəzində isə
biz heç bir beynəlmiləl münasibatına
yaraşmaz əhdşikənanə [sazişi pozan]
hücumlar görürüz. Hər iki qonşu cüm-
huriyyətlər üçün həlakəti və rüsvay-
çılığı mövcib olan [mǝhv olmağa vǝ
rüsvayçılığa yol açan] qan tökmək işini
bərtərəf etməkdən [aradan qaldırmaq-
dan] ötrü, burada söylədiyimiz kimi,
biz hər bir vəsilələrə [vasitǝlǝrǝ] əl
uzatdıq. Gürcüstan Hökuməti bütün
cahan qarşısında erməni  hökumətinin
bu hərəkəti əleyhinə ciddi surətdə
protesto edib, hər iki qardaş millətin
töküləcək qanlarının məsuliyyətini
onların öhdəsinə atır. İndiyə qədər bir
dəfə də olsun, erməni-gürcü arasın-
dakı münasibat xələldar edilməmişdir
[münasibǝtlǝr pozulmamışdır]. Bu mü-
nasibatın xələldar edilməsi məsuliy-
yəti erməni hökumətinin boynuna

düşür. 
“İrəvan. Xariciyyə nazirinə, surəti

Gürcüstan diplomasi nümayəndəsinə. 
Sizdən ancaq bir dənə 6913 nöm-

rəli teleqraf almışız. Gürcüstan Höku-
məti ayrı teleqraf almamışdır. Ümum
ixtilaflı məsələlərin etilafla həll edil-
mələri uğrunda mənim hökumətim
əlindən gələn qədər çalışmış, Ermənis-
tan nümayǝndələrini Ümumzaqafqa-
ziya Konfrasına dəvət etmiş və məlum
səbəblərə görə bu dəvət qeyri-məqbul
görüldükdə, Gürcüstan Hökuməti bir
ay əvvəl Ermənistan Hökumətinə xə-
bər vermişdir ki, ümum ixtilaflı məsə-
lələr haqqında Ermənistanla ayrıca
müzakirata girişməyə razıdır. Bu vax-
tadək müzakirat başlanmamışsa, təq-
sir bizdə deyildir. Bütün cahan qarşı-
sında Gürcüstan Hökuməti açıq elan
edir ki, qardaş qanı tökücü müsadimə-
nin [toqquşmanın] önünü almaq uğrun-
da onun təşəbbüsatı erməni hökumə-
tinin naməlum səbəblərə görə işi uzat-
masından dolayı tamamilə hədər ol-
muşdur. Erməni hökuməti bu surətlə
heç əsas olmadığı halda iki milləti
böyük qanlı müsadimə qarşısında bu-
lundurmuşdur. Halbuki Gürcüstan Hö-
kuməti elam edir [bildirir] ki, məzkur
[adı çǝkilǝn] iki millət arasında sülhlə
həll edilməyəcək heç bir məsələ yox-
dur. Gürcüstan Hökuməti qardaş mü-
haribəsinin dayandırılmasını bir daha
təkrar edir və 13 dekabr tarixli te-
leqrafını təyidlə [tǝsdiq etmǝklǝ, tǝkrar
etmǝklǝ] bəyan edir ki, dekabrın 13-
nədək bizim qoşunlarımız erməni
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kəndlərinə atəş açmamış və bizim
tərəfimizdən heç bir xüruc [çıxış] olma-
mışdır. Ancaq bu zaman artıq 9 de-
kabrdan etibarən erməni qoşunlarının
başlamış olduqları təcavüzkaranə hə-
rəkat müqabilinə müdafiə tədbirləri
görməyə başladıq. 

Bu xüsusi bəyanla gürcü hökuməti
özünü borclu bilir ədavətkaranə çıxış-
lara xitam verərək əski sərhədlərə
çəkilib ixtilaflı məsələlərin həlli üçün
Erməni-Gürcü Konfransı dəvət edilmə-
si və orada da həll olunmasa, beynəl-
miləl hǝkǝmlǝr məhkəməsinə [Beynǝl-
xalq Arbitraj Mǝhkǝmǝsinǝ] verilməsini
təklif etsin. Əks surətdə işlərin hər iki
cümhuriyyət üçün fəna nətayicinin
[nəticələrinin] məsuliyyəti Ermənistan
Hökuməti üzərinə düşür.

15 dekabr 1918 
Gürcüstan Xariciyyə naziri

Gegeçkori”

Toqquşma müharibəyə keçir
Gürcü Hökümətinin müraciətna-

məsi:
Gürcüstan Cümhuriyyətinin ümum

vətəndaşlarına! 
Erməni qoşunları əhdşikənanə bir

surətdə bizim hüdudumuza təərrüz
[hücum] yaparaq sərhəddarlarımızın
[sərhədçilərimizin] bir hissəsini qətl, bir
hissəsini əsir aparmışlar və dəmiryol-
larını xarab edərək Ermənistanla Gür-
cüstan teleqraf müxabiratını [əlaqəsini]
kəsmişlərdir. Qardaş qanı tökülmüş-
dür. Gürcüstan Demokratik Cümhuriy-

yəti Hökuməti işin əvvəllərindən Za-
qafqaziya millətləri miyanında [ara-
sında] dostluq bərpa etməklə bütün
ixtilaflı məsələlərin sülhlə həll olun-
masına çalışmışdır. İşbu konqredə sər-
hədlərə dair ixtilaflı məsələlər həll
ediləcəkdi. Əks surətdə məsələlər
beynəlmiləl hǝkǝmǝ mühəvvəl  edil-
məliydi [tapşırılmalıydı]. Demokratik
hökumətlərinin daimi qayəsi bundan
ibarət olmuşdur. Gürcüstan da bu
təriqlə [bu yolda] yürümək istəyirdi,
fəqət Ermənistan Hökuməti öz nüma-
yəndələrini göndərməməklə Gürcüs-
tanla Ermənistan miyanındakı məsələ-
lərin həllini tələb edirdi. İşbu təklifi
qəbul edərək konqre açılanadək bək-
ləyirdik. 

Təşrini-saninin [noyabrın] 10-dan
bu vaxtadək biz Zaqafqaziya Höku-
mətləri Konqresini bir neçə dəfə təxir
etməyə məcbur olduq. Gündən-günə
erməni nümayəndələrinin gəlməsini
bəkləyirdik, fəqət Ermənistanın özün-
də (İrəvanda) müharibə tərəfdarları
üstün gəldi. İş sülhlə bitməmək məsə-
ləsinə zidd idi. Şimdi Gürcüstan və
Ermənistan demokratiyası yeni fəla-
kətlərə məruz qalmışdır. Kanuni-əv-
vəlin 9-da ermənilər Uzunlar kəndin-
də bizim sərhəddarlarımıza hücum
edərək bir hissəsini qətl, digər hissə-
sini əsir aparmışlardır. Əlavə belə hü-
cumlara Qoberax və Korincdəki sər-
hədlərimiz də məruz qalmışlar. Biz
güman edirdik ki, Ermənistan daxilin-
də mövcud olan anarşi, əhvalı bu şəklə
salmışdır. Buna görə də hərəkati-
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hərbiyyəni geniş miqyasda aparmaq-
dan çəkinirdik. Fəqət bir neçə gün
bundan əqdəm [qabaq] məlum olmuş-
dur ki, əleyhimizə hərəkati-hərbiyyə
açan dəstələr başında erməni zabitanı
[zabitləri] durur. Yenə biz inanmaq
istəməyiriz ki, Ermənistan demokra-
tiyası başında duran hökumət böylə
iqdamatda bulunsun [addım atsın]. İş-
bu etminamımız [inamımız], Ermənis-
tanla Gürcüstan miyanındakı [arasın-
dakı] əsri tarixə müstəniddir [əsrlik
tarixə söykənir]. İki millət miyanında bu
vaxtadək qan tökülməmişdir. Bərəks
[ǝksinǝ], bu iki millət əl-ələ verərək
şərq mütləqiyyəti ilə mübarizədə
bulunmuşlardır. 

Bu fikirdə ikən Ermənistan Höku-
məti Xariciyyə naziri Tiqranyanın ulti-
matumunu aldıq. Ultimatumda, təcili
surətdə, Borçalı və Zaqatal nahiyələ-
rinin ermənilərlə məskun hissələrin-
dən gürcü qoşunlarının çıxarılması
tələb edilir. Böylǝliklǝ, konqre əvə-
zində əvvəl təərrüz, sonra ultimatum,
daha sonra müharibə və qan! Biz
müharibəni bərtərəf etmək qəsdilə
bütün əlimizdəki vəsaiti bitirdik. Qa-
rovulçulardan bir çoxlarının qətl və
əsarətindən sonra dəxi biz Avropa və
Amerika demokratiyası ilə birlikdə
olaraq çalışırız ki, müharibəyə yol
verilməsin. Mǝǝttəəssüf [təəssüflər
olsun ki], qonşu cümhuriyyət başçıları
demokratik əsaslarını fəramuş edərək
[unudaraq] iki dövlətdə anarşi halət
qalxızmaqla, mədəniyyətlərini bərbad
etməklə bərabər, Avropa müharibə-
sindən sonra yenidən müharibə mey-

danı açırlar.
Gürcüstan Hökumətinin bu işdən

xəbəri yoxdur. Məsuliyyət bütünlüklə
Ermənistan Hökuməti üzərinə düşür.
Hərəkati-hərbiyyə başlanmışdır. Hazır-
lanmış erməni qoşun qitəatı bizim
şəhər və kəndlərimizi bilavasitə təhdid
altına alır. Ölkəmizi təhdid etməkdə
olan xarabalığın önünü almaq qəsdilə
geniş müharibə hazırlıqları məcburiy-
yətindəyik. Bütün Gürcüstan vətən-
daşları bilafərqi-dinü millət [din vǝ
millǝt fǝrqi olmadan] öz vəzifələrini və-
tən qarşısında ifa etməyə dəvət
edilirlər.

Vətəndaşlar! Gürcü milləti daima
öz qəhrəmanlığı və öz vətəndaş
vəzifəsinə sadiq olması ilə məşhurdur.
Biz də, işbu hissə müraciət ediriz.
Hərəkati-hərbiyyə başlandıqdan sonra
bütün vətəndaşların hüququ mühafi-
zə ediləcəyinə etminanımız tamdır.
Hərəkati-hərbiyyəyə başlar-başlamaz
düşmənlərimiz anarşi qalxızmaq istə-
yirlər. Düşmənlərimiz tərəfindən tər-
tib verilən müfǝttinliklǝrǝ [fitnəkar-
lıqlara] uymayıb dövləti nizama xələl
yetirməyiniz. Bunu da bilməlisiniz ki,
Gürcüstan Hökuməti erməni milləti ilə
deyil, bəlkə qardaş qanı tökməkdə
müttəhim edilən qoşun qitəatı [hǝrbi
hissǝlǝr] ilə mübarizə edir. Gürcü
demokratiyası mötərizlər [müxaliflǝr;
etirazçılar] qarşısına bütün qoşunu
çıxaracaqdır. Ən yaxın bir zamanda
bütün dünya demokratiyası tərəfin-
dən ixtilaflı məsələləri qılıncla deyil,
sülhlə həll etmək kimi əsaslar qəbul
etməyə düşməni məcbur edəcəkdir. 
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Gürcüstan Xalq Qvardiyası ərkani-
hərbindən [qǝrargahından] 

Gürcüstan Xalq Qvardiyası ərkani-
hərbindən Qori, Mixaylovo,  Şaraban,
Kutais, Samtredia,  Nitlad,  Siqnax  və
Sartiçalaya  böylə bir teleqraf göndə-
rilmişdir:

Karçikyanı, Azadyanı öldürən, qon-
şu millətləri böyük bədbəxtliklərə dü-
çar edən məsuliyyətsiz politikalar əli
altında olan erməni üsyançı quldur
dəstəsi və əsgəri hissələr, bizim sər-
həd qaraqolxanamıza əhdşikananə
[xaincǝ] bir surətdə hücum edib, sər-
həd mühafizə əsgərlərini dağıtmışlar-
dır. Biz qan istəməyib, müdafiə etmək-
lə saziş hüsula gəlməsini axtarırdıq.
Lakin saziş məsələsi rədd edilib, hətta
erməni heyəti erməni quldur dəstəsi
tərəfindən qəbul edilməmişdir. Sülh
əvəzinə bizi müharibəyə, qardaşlıq
əvəzinə bizi qan tökməyə sövq etdilər.
Bizim səbr kasamız dolub daşmaq-
dadır. Bu kasanı qardaş qanı ilə doldu-
ran canilərdirlər. Qoy bu töküləcək
hamı qanlar və bu qanlardan vücuda
gələcək nifrət canilərin boynuna düş-
sün. Qan tökülməsini dayandırmaq
arzusu ilə Xalq Qvardiyasının Baş
ərkani-hərbi [Baş qǝrargahı] bütün Xalq
Qvardiyasını qırmızı bayraq altına
dəvət etməyi təhti-qərara almışdır.
Əsgərliyə dəvət edilmiş hamı dəstələr
öz zabitlərilə bərabər tezliklə Tiflisə
göndərilməlidirlər. Qalan hissələri də
əlahiddə dəstələrə ayrılıb təcili surət-
də Tiflisə gəlməlidirlər. Hər yerdə nə-
zarəti şiddətləndirib, körpüləri diq-

qətlə mühafizə etməlidir. Burasını da
unutmayın ki, hürriyyət və inqilab
sizin müavinətinizi [kömǝyinizi] gözlə-
yir. Əsgəri dəstələr Tiflisə göndərilmək
zamanını Baş ərkani-hərbə teleqrafla
xəbər veriniz. 

– Tiflisdən xəbər verirlər ki, Gür-
cüstan Hökumətinin Ermənistanda
olan siyasi nümayəndəsi Mdivani dü-
nən İrəvandan Tiflisə varid olmuşdur
[gǝlmişdir]. 

– Gürcüstanda 1892, 1893, 1894
və 1895-ci illərdə təvvəllüd edənlər
əsgərliyə dəvət edilirlər. 

QƏZETƏLƏRDƏN

Sualtı qayıqları
Qerviçə  getmiş müxbir, təslim ol-

muş sualtı qayıqlarının nerǝdə olma-
sını böylə təsvir edir: qayıqlar durduq-
ları yer, ağac uzunluğundadır; eni isə
üç-dörd qayıqdır.

Uralsk altında müharibələr 
Axır vaxtlarda Uralsk altında bolşe-

viklərlə qızğın müharibə gedirmiş.
Uralska girmiş bolşeviklər, Orenburq
kazakları tərəfindən çıxarılıb qovul-
muşlardır.

Ənvər paşaya sui-qəsd
İstanbuldan verilən xəbərlərə görə,

Berlində Ənvər paşaya sui-qəsd edil-
mişdir. Sui-qəsd, türk zabiti tərəfindən
olmuşdur. İki dəfə güllə atmışsa da,
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isabət etməmişdir [dəyməmişdir]. Ən-
vər paşa salamatdır. 

* Odessada davam edən Yassı
müşavirəsi əzaları [üzvlǝri; iştirakçıları]
Milyukov, Şebeko,  Qurko  və qeyriləri
İstanbul və Brindizi təriqi [yolu] ilə
Parisə azim olurlar [yola düşürlǝr]. 

* Romaniya milli-liberallarının mü-
şavirəsində Bratianu demişdir ki, Bu-
kovina ilə Transilvaniya muxtariyyət
almadan Romaniyaya ilhaq ediləcək-
dirlər [birlǝşdirilǝcǝkdir]. Sülh Konqre-
sində Romaniya, Fransa ilə bağladığı
əhdnaməyə müstənidən [istinad edə-
rək] Tisa vǝ Dnestrdən  dənizədək
olan ərazini istəyəcəkdir. Bessarabiya
ilə Bukovina tələb ediləcəkdir. Transil-
vaniya ilə Dobruca əlavə olarsa, Ro-
maniya 330000 kilometrəlik, 19 mil-
yonluq bir yerə təsahüb edəcəkdir
[sahib olacaqdır]. 

* Yassıdan xəbər verilir: Takiyansku
bir heyətlə Vilsonun yanına getmişdir.
Məqsəd Transilvaniya məsələsinin
müdafiəsidir. 

Müttəfiqlər və Türkiyə
İstanbuldan xəbər verilir: 
Mütarikə [atǝşkǝs] şəraitinin vaxtı

bitdikdən sonra, Müttəfiqlər yeni şə-
rait [şərtlər] təklif etmişlər. 

* Müdafiə və mühacimə [hücum]
üçün Fransa ilə yunan miyanında
[arasında] əqd edilmiş [imzalanmış] mü-
qavilənaməyə görə, Yunanıstan 25 sə-
nə müddətinə şərqdə Fransa məna-

feyini müdafiə və mühafizə etməlidir.
Fransa bunun əvəzində Yunanıstana
maddi, hərbi, texniki müavinətdə [kö-
mǝklikdǝ] bulunacaqdır. Əlavə beş sə-
nəyədək Fransa 9 drednot, 12 zirehli,
40 minanos [torpedo gǝmisi], 25 sub-
marindǝn [sualtı qayıqdan] ibarət Yu-
nanıstan donanmasını təmir edəcək-
dir [quracaqdır]. 

* İstanbuldan xəbər verilir: 
Vilhelmi-sani [İkinci Vilhelm] Yuna-

nıstana təklif etmişdi ki, Korfu  adasın-
da qalmağa icazə versin. Yunanıstan
işbu təklifi rədd etmişdir. 

MƏTBUAT

Knyaz Tumanov rusca “Azərbay-
can” qəzetəsində “Rusiya və Qafqazi-
ya” ünvanlı bir məqaləsində, inqilab
nəticəsində Rusiyanın parçalanmasını,
velikorus millətinin Rusiyada nizam və
asayiş saxlaya bilməyərək hərcümərc-
lik önünü ala bilmədiyini, şimdi də
asayiş bərpası üçün kəndisi aciz qa-
laraq özgə millətləri köməyə çağırdı-
ğını, eyni zamanda Qafqaziya millətlə-
rinin bu uğurda daha artıq müvəffə-
qiyyətlə iş görərək özgələrin müdaxi-
ləsinə ehtiyac görmədən kəndiləri
kəndi məmləkətlərini hüsn-idarə et-
diklərini, hərcümərcin önünü aldıqla-
rını qeydlə, hal-hazırda rus ünsürünün
nizam və asayişlə yaşayan Qafqaziya
millətlərini dübarə hərc-mərc alovu ilə
yanan Rusiyaya tabe etmək təşəbbüs-
lərindən bəhs edir və yazır ki: 

354



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

355

III cild 

“Sual olunur – Bunlar kimə gülür-
lər? İstiqlalına müqavimət və ziddiyət
göstərildiyinə baxmayaraq müstəqil
dövlət təşkil etməyə müvəffəq olan
Qafqaziya millətlərinəmi gülürlər, ya-
xud kəndi dövlətini müstəqillən yaşat-
mağı bacarmayıb özgələrin köməyinə
ümidvar olan öz millətlərinəmi? Əgər
rus milləti, sabiq Rusiya əyalətlərində
yaşayan millətlərin istiqlalı müqabilinə
sərf etdiyi səy və ehtimamı Rusiya
daxilində bolşevizm müqabilinə sərf
etsəydi, bəlkə bolşevizm çoxdan məhv
edilərdi. İndi isə bunlar təyini-müqəd-
dərat haqqı əsası ilə kənarlarda quru-
lan binaları dağıdırlar və özləri öz
evlərində müstəqillən çalışmağı bacar-
mayıb ümidvar olurlar ki, Müttəfiqlər
öz qoşunlarının gücü ilə Rusiyanı bir-
ləşdirib, rus millətinə də əski hakim-
liyini qaytaracaqlardır. Böylə ümidlər-
də nə qədər siyasi sadəlövhlük var. Rus
millətinə hangi xidməti üçün və nə sə-
bəbə hakim millət imtiyazı qaytarıla-
caqmış? Onun üçünmü ki, öz məmlə-
kətində, öz qüvvəsilə nizam və asayiş
bərpa edə bilməyir? Yaxud kəndi daxi-
lində müstəqillən dövlət təşkil edən
Qafqaziya millətlərinə qarşı ədavətka-
ranə hücumlar etdikləri üçünmü?

Müttəfiqlər artıq Qafqaziyaya gəl-
mişlər və tədricən Rusiya daxilinə
girirlər. Şimdi onlar sabiq Rusiyanın bu
iki hissəsi arasında olan fərqi öz
gözlərilə görürlər. Görürlər ki, Rusiya
intəhasız bir hərc-mərc dənizidir ki,
təlatümə gəlmiş dalğaları içində mə-
dəniyyət və səadət məhv olur. Qafqa-

ziya isə siyasi vǝ iqtisadi imtiyazlarını
qeyb etmək qarşısında bulunub da
Qafqaziya millətlərinin istiqlalına qarşı
şiddətlə mübarizə edən düşmən əna-
sirinin [ünsürlərinin] düşmənanə müqa-
vimətinə baxmayaraq, sakit və rahat
müstəqil dövlət qurmaq yolu ilə gedir. 

Rusiya hələ dağılmaqdadır, Qafqa-
ziya isə artıq qurulur. Rusiya qan və
ölüm məmləkəti, Qafqaziya isə yeni
rahat həyat verir. 

Yaxşı olmazmı ki, vətəni doğrudan
sevən ruslar, Qafqaziyada dövlətlər
təşkilinə ədavət göstərməkdən vaz
keçib, Qafqaziya millətlərinə mane
olmasınlar və bu surətlə məzkur [adı
çǝkilǝn] dövlətlərlə Müttəfiqlərin ya-
xında asayiş bərpa edəcəyi Veliko-
rusiya miyanında [arasında] mehriban
qonşuluq münasibatı [münasibǝtlǝri]
peydasına imkan buraxsınlar.”

MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN
YIĞINCAĞI 

(68-ci nömrənin mabədi)

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 18-də va-
qe olan məclisdə, ibtidai iki, üç və
dörd sinifli məktəblərin müəllim və
müəllimələrinin məvaciblərini artır-
maq və o məktəblərin idarəsi üçün
lazım olan paranın təyin olunması
barədə müzakirə olundu. Necə ki mə-
lumdur, ibtidai məktəblərin müəllim
və müəllimələri hökumətdən ayda
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ancaq 31 manat 33 qəpik məvacib
alırdılar. Gündüz məktəbdə qırx-əlli
nəfər şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə
məşğul və gecələr də onların 80 və
100 dənə dəftərlərinin təshihinə vaxt
sərf edərək, gecə-gündüzdə ancaq
dörd-beş saat istirahət edən zəhmət-
keş müəllim baba, daima əziyyət çəkə-
rək aldığı məvacib qədər kənardan
borc para alıb əhli-əyalını [ailəsini]
idarə edirdi. Müharibə münasibətilə
zəruri şeylərin bahalanmasını nəzərə
alıb Zaqafqaz Hökuməti mart ayının 3-
dəki qətnaməsilə ümum qulluqçuların
və o cümlədən müəllimlərin məvacib-
lərini bir qədər artırmışdı. Bazardakı
şeylərin qiyməti gün-gündən birǝ on,
iyirmi daha ziyadə  artdığından, Azər-
baycan Hökuməti oktyabr 18-indəki
qərardadı ilə qulluqçuların məvacibini
bir qədər də artırdı. Halbuki zəruri
şeylərin qiyməti oktyabr ayındakı qiy-
mətlərdən birǝ on artmışdır və gün-
dən-günə artırtmaq ehtimalı vardır.
Demək, məvacibə göz dikən qulluqçu-
lar, yenə zəhmət və əziyyət çəkmək-
dədirlər. Bu tərəfdən pulun hazırkı
qiymətini nəzərə alsaq, onda aşkar
olar ki, 300 manat məvaciblə bir nəfər
subay adam dolana bilməz, nəinki 5-6
baş külfətə malik olan bir müəllim.
Ona görə, məclis bu xüsusda uzun-
uzadıya müzakirə edəndən sonra in-
diki bahalığın müqabilində heç olmasa
vəsət [orta] halda dolanmaq üçün
(Allah bilir sabah, biri gün zəruri şey-
lərin qiyməti nə dərəcə artacaq?) ib-
tidai iki, üç, dörd sinifli məktəblərin

müəllim və müəllimələrinə hökumət
tərəfindən kafi qədər maaş verilməsi,
müttəfiqülrəy təqərrür etdi [yekdilliklə
qərara alındı]. Bu məsələdən sonra
müəllim və müəllimələrin təqaüd san-
dığı barədə danışıq oldu. Bu vaxta
qədər ümum Rusiya müəllimlərindən
hər ay müəyyən qədər para çıxılırdı və
bu paralar Petroqradda mərkəzi təqa-
üd idarəsində (Управление пенсион-
ной кассы) mühafizə olunurdu. Axı-
rıncı inqilabdan sonra zavallı müəllim-
lərin onsuz da cüzi maaşlarından sax-
lanmış paraların nerədə və kimin
ixtiyarında olduğunu bilən yox. (Şüb-
həsiz, Azərbaycan Hökumətimiz gələ-
cəkdə təşkil olunacaq Rusiya Hökumə-
tilə əlaqə və münasibat əmələ gəti-
rəndən sonra bu xüsusda ciddi iq-
damatda [tǝşǝbbüsdǝ] bulunub, həmin
paraların sahiblərinə iadə olunmasına
[qaytarılmasına] çalışacaqdır). İndi ca-
van Azərbaycan Hökumətində təqaüd
sandığı və onun tərtib və təşkili təzə
bir məsələ hesab olunur. Binaileyh
[ona görǝ], bu tezlikdə belə mühüm və
qarışıq məslənin tərtib və təşkili lazım
olub-olmadığını aydın etmək və mə-
ruzə ilə məclisə müfəssəl məlumat
vermək üçün beş nəfərdən ibarət bir
heyət intixab olunub [seçilib], həmin
məsələ onlara həvalə edildi [tapşırıldı]. 

Səhər saat 9-dan açılan məclis,
günortadan sonra saat 3-də xitama
yetdi. Başqa məsələlər barədə gələcək
nömrədə bəyanat verəriz.

İslam bəy Qəbulov
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BAKI XƏBƏRLƏRİ

Müftü həzrətlərinin məzuniyyəti
Müftü həzrətləri xəstə olduqların-

dan naşi [ötrü] bir ay məzuniyyət istə-
mişdir. Ona binaən [görǝ], müftülük
vəzifəsinin ifası şimdilik Məşixiyyə Dai-
rəsi [Şeyxülislamlıq İdarǝsi] üzvü Ələd-
din əfəndi Sübhanquliyev  həzrətlə-
rinə həvalə edilmişdir [tapşırılmışdır]. 

* Bakıya, bolşeviklərlə axırıncı
müharibədə yaralanan Tersk kazakları
və Könüllü zabitan [zabitlǝr] trenləri
[qatarları] varid olmuşdur [gǝlmişdir].
600-ǝdək bu məcruhin [yaralılar] Bakı
xəstəxanalarında yerləşdirilmişlər. 

* Hal-hazırda general Tomsonun
təhriki [tǝşǝbbüsü] ilə bir komisyon
müqavileyi-müştərəkə [kollektiv müqa-
vilǝ] və fəhlələrin muzdu məsələsini
müzakirə etməkdədir. 

* İşbu günlərdə Fransa hərbi mü-
rəxxəsliyi [nümayǝndǝliyi] müdiri Şar-
dinye, Maarif Nəzarətinə müraciətən
Bakıda firəng kursları açılmasına mü-
saidə istəmişdir. İşbu kurslar üçün Bir-
inci Realnı məktəbinin dörd otağının
günortadan sonra təyin edilməsi rica
edilmişdir. Maarif Nəzarəti müsaidə
vermişdir. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 17-ci
gecəsi, 8-ci Zavağzalnı və Balaxanski
küçələrin küncündə naməlum şəxslər
tərəfindən 50-yədək güllə atılmışdır. 

* Kanuni-əvvəlin 16-da saat 7 ra-
dələrində Naqornı  küçə yaxınlığında
naməlum əşxas [şəxslər] tərəfindən bir
neçə güllə atılmışdır. Məhəlli-hadisəyə
[hadisə yerinə] gəlmiş polis əfradı [nǝ-
fǝrlǝri] yeddi dəvə görmüşdür. Dəvə
üstündə oturmuş bir nəfər, polis nəfə-
ratına iki güllə atmışdır. Güllədən biri,
kağız paylayan Mixail Vlasyansı  aya-
ğından yaralamışdır. Güllə atan qaçıb
gizlənmişdir. Dəvələr polis idarəsinə
gətirildikdən sonra sahibi Əzim Sultan
oğlu ardınca gəlmiş, o dəxi tövqif
[həbs] edilmişdir. 

* İşbu günlərdə rus lisanında “Naş
mir” nam [adlı] bir qəzetə nəşrə başla-
yacaqdır. Müdiri-məsul Tiqyanosyan-
dır.  

* Azərbaycan Türüq və Məabir
Nəzarəti [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi]
bir çox sui-istemalı təhqiq etmək üçün
Antoşevskini Poylu mövqifinə [stan-
siyasına] göndərmişdir.

* Quba qaimməqamı Bakı quber-
natoruna müraciət edərək məlum et-
mişdir ki, Şollar su yolu qulluqçuları iki
aydan ziyadədir ki, məvacib almayırlar.
Fəhlələrin maddi cəhətdən sıxıntı çək-
mələrini nəzəri-etibara alaraq, Bələ-
diyyə İdarəsi nəzdində məvaciblərinin
verilmək barəsində iqdamatda [tǝşǝb-
büsdǝ] bulunulsun.

* * *
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Parlaman rus fraksiyasının isticvabı
Parlamanın rus fraksiyası Azərbay-

can dəmiryollarında hökmfərma olan
[hökm sürǝn] rüşvətxorluq barəsində
Türüq və Məabir Nəzarətindən [Nǝqliy-
yat vǝ Rabitǝ Nazirliyindǝn] isticvab
etmişdir [cavab istǝmişdir]. Fraksiya iş-
bu işləri təhqiq edib günahkarları
təhti-məsuliyyətə [mǝsuliyyǝt altına]
almaq üçün bir komisyon təşkilini
müdafiə edəcəkdir. Zira ki, böylə işlər
şəhəri ərzaqdan məhrum edir. 

ERMƏNİSTANDA

Gürcüstanda olan erməni siyasi
nümayəndəsi,  Rus Milli Şurası məktu-
buna cavab vermişdir ki, öz evlərini
tərk edən rus kəndlilərinin kəndləri
yarım xarab edilib və bu günlərdə
qaçqınlar yerləşdirilmişlərdir. Rus
kəndlilərinin qayıtmasına heç bir mü-
maniət [maneǝ] yoxdur. Lakin Ermənis-
tanda ərzaq az olduğuna görə, rus
kəndliləri öz yerlərinə qayıtdıqda müş-
külata düçar olacaqlardır. Buna görə,
uyezdlərinə qayıtmaq istəyənlərə xə-
bər verilir ki, vətənlərinə övdət etməyi
[qayıtmağı] bahar fəsilinə qədər təxirə
salsınlar.

Operetta 
Axşam tamaşası

Azərbaycan Hökuməti Teatrosunda 
Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy Hacıbəyli

Qardaşlarının Müdiriyyəti 
cümə günü rəbiüləvvəl ayının 16-da

(dekabrın 20-də) 1337-1918 ildə
bu mövsümdə birinci dəfə olaraq

şükuhlu [tǝntǝnǝli] bir surətdə mövqeyi-
tamaşaya qoyulacaqdır

Zülfüqar bəy Hacıbəylinin 
yazmış olduğu məşhur 
“Əlli yaşında cavan” 

operettası.
Bu oyunda bir gecədə 4 komik iştirak
edəcəkdir. Böylə ki, Orduxan bəy  –
Mirzəağa Əliyev, Muradxan bəy  –

Hacıağa Abbasov, nökər Qulu  – Darablı
Rza, nökər Heydər – Anaplı Əbülhəsən

olub, Gülnazın  rolunu Məğfurə xanım vǝ
Güllünün  – Yeva xanım ifa edəcəkdir. 
Orduxan bəyin qonaqlığında yallı və

meyxana məclisi olub, tamaşa gözəl və
çox gülməli bir mənzərədə başa

gələsidir. 
Biletlər teatrın kassasında satılmaqdadır. 

Tamaşa başlanacaqdır axşam saat 8-in
yarısında. 

Dirijor: Zülfüqar bəy Hacıbəyli. 
Məsul: Xəlil Hüseynzadə.
Rejissor: Hüseyn Ərəbli. 

Müdir: Üzeyir bəy Hacıbəyli.
735

Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfən-
dinin “İnsanların tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adlı mənzum əsərinin bi-
rinci cüzü çapdan çıxıb mövqeyi-füruşa
[satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və
qalın kağız üzərində təb’ [çap] edilmiş, fiatı
[qiyməti] 2 manatdır. Turan mətbəəsində,
Parapetdə “Məktəb” mağazasında və Ba-
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zar caddəsində Paşa Qasımzadənin mağa-
zasında.

b. 4 – 1

Dəniz Nəqliyyatı İdarəsi icazəsilə 
“Samolyot” paraxod cəmiyyəti

Mal göndərən və mal gətirənlərǝ elan
edir ki, 17 kanuni-əvvəldən [dekabrdan]
cəmiyyət bütün Xəzər dənizindəki nüma-
yəndəliklərini iadə etmişdir [geri qaytar-
mışdır]. Bakı şəhərində İran, Krasnovodsk
və Petrovsk şəhərlərinə göndərilən yükləri
24 və 26-cı körpülərdə qəbul edir. Acen-
tənin kantor telefon nömrəsi 19-22. 

Acentə V. N. Natanzondur.  Paraxod-
stvo [gǝmiçilik] idarəsi, telefon nömrəsi 46-
40. 

Paraxodstvo müdiri F. F. Kulikov. 
b - 31

Xəzər müstəhlikin ittifaqı 
“Kooperasiya”nın kitabxana şöbəsi
Türkcə ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, sə-

naye və kooperatsiyaya dair və həmçinin
çocuqlara məxsus kitablar, məktəb ki-
tabları, jurnal alır. Arzu edənlər Parapetdə
“Azərbaycan” qəzetəsi kantorunda Əliək-
bər Heydərzadəyə müraciət etməlidirlər.
Telefon: 6-91.

b/24    3 – 3 

Hǝkimlǝrin xüsusi gecǝ vǝ gündüz
növbǝlǝri

Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxa-
nası, Qoqolevski vǝ Torqovı küçǝlǝrin kün-
cündǝ. Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81.
Naxoşların evinǝ gedirlǝr.

Doktor 
Hacı Fǝthullah Ağaǝlizadǝ

Böyüklǝrin vǝ uşaqların daxili mǝrǝz-

lǝrinǝ müalicǝ edir. Xǝstǝlǝri qǝbul edir
hǝr gün sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk vǝ ax-
şam saat 4-dǝn 7-yǝdǝk Şamaxı küçǝ-
sindǝ, 14 nömrǝli evdǝ. 

Telefon nömrǝsi 19-27. 
289   

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün saat 9-1-ǝdǝk, saat 4-7-yǝdǝk.
Telefon 5-30. Adres: Parapet, Kolyubakin-
ski küçǝdǝ nömrǝ 39. “Azǝrbaycan” qǝ-
zetǝ idarǝsinin yanında. 

237

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Arvad diş hǝkimi
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283
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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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Diş hǝkimi İsay Samuiloviç
Karşteynbaum

Naxoşlar[ı] ǝvvǝlki kimi qǝbul edir.
Dişlǝri ağrısız çıxarır vǝ qızıl üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. 

Ünvan: Tsitsyanovski vǝ Çadrovı küçǝ-
lǝrin küncündǝ İsrafilovun 41 nömrǝli
evindǝ. Qǝbul edir hǝr gün saat 12-dǝn 3-
ǝ kimi. Axşam 5-dǝn 8-ǝ kimi. 

2610

Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (massaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır. 

Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Para-
petin qabağında Dildarovun 26 nömrǝli
evindǝ 2-nci mǝrtǝbǝdǝ. 

Telefon 24-62

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    12 – 1

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı, 20 kanuni-ǝvvǝl 
sǝh. 342. “Ümumqafqaz Millǝtlǝri

Konfransı”: Qafqazdakı münaqişǝlǝri sülh
yoluyla hǝll etmǝk mǝqsǝdi ilǝ 1918-
1919-cu illǝrdǝ çağırılan konfranslar (Za-
qafqaziya Konfransı) nǝzǝrdǝ tutulur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 345. “Vilson Londona getmək

haqqında kral tərəfindən...”: Böyük Bri-
taniya kralı V Corc nǝzǝrdǝ tutulur.

“Sinfeyner”: İrlandiyanın müstǝqilliyi
uğrunda mübarizǝ aparmaq mǝqsǝdi ilǝ
1905-ci ildǝ yaradılan “Sinn Feyn” (yaxud
“Şinn Feyn”; Sinn Féin) tǝşkilatı üzvü.

“Knyaz Lvov”: 1917-ci ildǝ Rusiyada
Müvǝqqǝti Hökumǝtin başçısı olan Georgi
Yevgenyeviç Lvov nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 346. “Petlyuralılar”: Ukrayna Xalq
Respublikası Direktoriyasının rǝhbǝrlǝrin-
dǝn olan Simon Vasilyeviç Petlyura tǝrǝf-
darları nǝzǝrdǝ tutulur.

Ermǝni-gürcü toqquşması 
sǝh. 346. “Hǝrbiyyǝ naziri”: söhbǝt

Gürcüstanın Hǝrbi naziri Qriqol Giorqad-
zedǝn gedir.

Uzundǝrǝ: Gürcüstan-Ermǝnistan sǝr-
hǝdindǝ kǝnd.

sǝh. 347. Aqarak: Gürcüstan-Ermǝ-
nistan sǝrhǝdindǝ kǝnd.

Qǝzetǝlǝrdǝn 
sǝh. 354. “Tisa vǝ Dnestrdən dəni-

zədək...”: burada söhbǝt Qara dǝnizdǝn
gedir.

Ermǝnistanda
sǝh. 358. “Gürcüstanda olan erməni

siyasi nümayəndəsi...”: bu vǝzifǝni Arşak
Camalyan tuturdu.
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İNNA LİLLAHİ VƏ 
İNNA İLEYHİ RACİUN

Ağakişi, İbrahim və Zeynəlabidin
Atakişiyev, birincinin oğlu, ikincilərin
qardaşı Kazım Atakişiyevin vəfatını ka-
mali-təhəssür və hüznlə [böyük bir
kǝdǝr vǝ hüznlǝ] öz qövm və əqrəba-
larına, dost-aşnalarına xəbər verirlər.
Cənazə, bu gün yekşənbə [bazar] günü,
kanuni-əvvəlin [dekabrın] 22-də səhər
saat 10-da öz evlərindən (Kamenisti
küçədə nömrə 106) qaldırılıb Qasım
bəy məscidinə gətiriləcəkdir.

2612

İNNA LİLLAHİ VƏ 
İNNA İLEYHİ RACİUN

Hacı Cəbrayıl və Həsənağa Rəsulov
öz sevgili dayıoğluları Kazım Atakişi-
yevin vəfatını kamali-yə’slə [böyük bir
kǝdǝrlǝ] öz qövm və əqrəbalarına və
dost-aşnalarına xəbər verirlər. Cənazə
bu gün yekşənbə günü kanuni-əvvəlin
22-də səhər saat 10-da öz evlərindən
(Kamenisti nömrə 106) qaldırılıb Qa-
sım bəy məscidinə gətiriləcəkdir. 

2613

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

Yeni Kabinə təşkili 
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 18-də

Azərbaycan Məclisi-Məbusanı sədri
doktor Həsən bəy Ağayev həzrətləri,
Rəisi-vükəla [Baş nazir] Xan Xoyski
həzrətlərinə böylə bir məktub göndər-
mişdir: 

“Alişan [şanı uca] Fətəli xan Xoyski! 
Yeni hökumət təşkili münasibətilə

zati-alilərinizə yazmış olduğum 13 ka-
nuni-əvvəl tarixli məktubuma cavabi-
rədd aldım. Buna baxmayaraq, ikinci
dəfə camaat namindən sizə müraci-
ətlə təvəqqe edirəm vətənimizin böylə
ağır günlərində hökumət təşkili kimi
məsuliyyətli bir işdən boyun qaçırma-
yıb, müştərək Kabinə təşkilini öhdə-
nizə alasınız. 

Ümidvaram, təvəqqemə əməl edər-
siniz. Bilxassə [xüsusilǝ] ki, Parlamanın
ümum fraksiyaları bir səslə sizin na-
mizədliyinizdə ittifaqi-rəy [yekdillik] ha-
sil edərək bu mənsəbdə sizi görmək
istəyirlər. 

363

Bazar, 22 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 70

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 18 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 22 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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Fürsətdən bilistifadə [istifadǝ edǝ-
rǝk], səmimi ehtiram və ixlasımı [mǝ-
hǝbbǝtimi] qəbul buyurmanızı rica edi-
rəm. 

Məclisi-Məbusan Sədri əvəzinə:
Doktor Həsən bəy Ağayev”

Mövsuq mənabedən [etibarlı mən-
bələrdən] aldığımız məlumata görə,
Fətəli xan həzrətləri Kabinə təşkil et-
məyə razı olmuşlardır. 

Dördüncü (fövqəladə) iclas
Qarabağ əhvalı haqqında 
Cümə günü, kanuni-əvvəlin 20-də

Azərbaycan Məclisi-Məbusanının föv-
qəladə iclası dəvət edilmişdi. Doktor
Ağayev həzrətləri saat bir tamamda
iclası şu müxtəsər nitq ilə açdılar: 

Möhtərəm Parlaman əzası [üzvlǝri]! 
Bu gün Parlamanın fövqəladə iclası

dəvət edilməsinə iki fövqəladə hadisə
səbəb olmuşdur. Bu iki əsəfnak [tǝǝs-
süf doğuran] məsələ yek-digəri [bir-biri]
ilə o qədər mərbut [bağlı] və sıxı əla-
qədardır ki, bunları bir-birindən ayır-
maq əsla qabil deyildir. Bunlardan
birisi, neçə gün əvvəl vaqe olmuşdur.
O birisi isə bir neçə müddət bundan
qabaq başlanıb bu vaxtadək də davam
etməkdədir. Hamınıza məlumdur ki,
iki həmsayəmiz [qonşumuz] olan er-
məni və gürcü millətləri arasında əla-
qə pozulub, hətta müsadiməyə mün-
cər olmuşdur [toqquşmaya gəlib çıxmış-
dır]. Rəsmi surətdə elani-hərb edilmə-
mişsə də, müharibə qeyri-rəsmi bir
surətdə başlanmışdır. Yenə də qan,
çaylar kimi axır. Yenə köylər yanır,
şəhərlər dağılır; yenə toplar patlayır,

yüzlərcə adam top və mitralyoz qur-
banı olurlar. Guya beş sənəlik müha-
ribə vəhşiləri doyurmamış, guya beş
illik vuruşma bayquşları qane etmə-
mişdir. Biz müsəlman nümayəndə və
firqələri hələ Tiflisdə ikən Seymdə
demişik ki, qonşularımızla sülh və
müsalimətlə [barışıqla] yaşamaq istəyi-
riz. Bunu yalnız quru sözlə deməyib,
feilən [əməli] hərəkətimizlə də isbat
etmişiz. Gürcü qonşularımız da həmin
bu fikirdəydilər və böylə də siyasət
yürütməyə çalışırdılar. Lakin, üçüncü
qonşumuz olan ermənilərdən bəzi
məsuliyyətsiz dəstələr vəhşiliklərini
yürüdərək bizim və gürcü qonşuları-
mızın hüququmuza təcavüz edirlər.
Məsələn, Gəncənin üç qəzasında –
Şuşa, Cəbrayıl və Zəngəzur mahalla-
rında və Tiflisin Sanain tərəfində top-
lar patlayır, mitralyozlar qurşunu yağır. 

Həmin bu iki məsələdir ki, bizi bu
gün yığışmağa vadar etmişdir. 

Bu münasibətlə əvvəl Qarabağ
məbusları və daha sonra Sosialistlər
fraksiyası, Hökumətə müraciətlə böylə
istizah [sorğu] vermişlərdir: 

Azərbaycan Məclisi-Məbusan Rəisi
hüzuri-alilərinə Parlamanda Sosialist-
lər fraksiyonu tərəfindən Hökumət
namına [adına] istizah:

Bu axır vaxtlarda varid olan [gǝlǝn]
xəbərlərə görə Andranik, təhti-ko-
mandasındakı [əmri altındakı] qoşunla
Azərbaycan Cümhuriyyətinin hüdudu-
nu keçib Zəngəzur, Şuşa və Cəbrayıl
qəzalarında bir çox kəndləri xarab
edib, köməksiz xalqı bəzən qırıb, bə-
zən də səhralara salır. 
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Bu əhvalat Hökumətə məlumdur-
mu? Əgər məlum isə nə binagüzarlıq
olunubdur [nǝ kimi addımlar atılmışdır]? 

Bədəhu [sonra], məsələnin təcili
surətdə müzakirə edilməsi lüzumun-
dan danışılaraq hamı məsələnin təcili
surətdə müzakirəsini tələb edir. Höku-
mət tərəfindən Rəisi-vükəla Fətəli xan
Xoyski həzrətləri izahat verərək deyir-
lər ki, Zəngəzur əhvalatı təzə bir şey
deyildir. Bu, çoxdan başlanmış bir işdir.
Burada əyləşən məbuslara məlumdur
ki, bir para ermənilər tərəfindən Qara-
bağ haqqında bir məsələ qaldırılmışdı.
Hələ iyul ayında Andranik, başına bir
dəstə çeteci [quldur] yığaraq İrəvan
quberniyasından Gəncə quberniyası
hüduduna keçdi (burasını ərz etmə-
liyəm ki, Andranik Türkiyə təbəəsidir).
O vaxt, Azərbaycan Hökuməti hələ
Gəncədə ikən erməni hökumətinə
müraciətlə istizah etmişdi ki, Andranik
sizin tərəfinizdənmi iş görür, yoxsa bu
hərəkətlər onun şəxsi təşəbbüsüdür
və onun qoşunu erməni hökumətinə
tabedirmi, yoxsa bu hərəkətləri adi bir
üsyan və xüsusi bir təşəbbüsdür?
Erməni hökuməti bizə cavab verdi ki,
Andranikin Ermənistan Cümhuriyyəti
ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, özü də adi
bir asidir [üsyançıdır]. Erməni hökuməti
özü də onun dəf’ini və üsyanın yatırıl-
masını istəyir, fəqət gücü yoxdur, bir iş
görə bilməyir. 

Sizə məlumdur ki, Andranik iyul
ayında Zəngəzur mahalında böyük
fənalıqlar icra edərək, bir çox köyləri
dağıtdı və nəhayət Şuşa qəzasına ke-
çərək Əsgəran yolunu bağladı. O za-

man Andranik çeteciləri böyük fəla-
kətlər çıxarırlardı, fəqət Azərbaycan
Hökumətinin bütün zehni və əsgəri
qüvvəsi tamamilə Bakı məsələsinə
münhəsir [hǝsr olunmuş] idi. Ona görə
də qəti bir iş görə bilməyib, ancaq
Gəncədən iki dəfə qarışıq erməni-
müsəlman deleqası [nümayǝndǝ hey-
ǝti] göndərdi. Lakin, bundan da bir şey
çıxmadı, Andranik öz əməlində davam
edirdi. Sentyabr ayında Bakı alındıq-
dan sonra Hökumət buraya köçdü və
dərhal bu məsələyə diqqət verərək
özünə borc bildi ki, Andranik məsələ-
sinə bir xitam çəksin. Ona görə də çe-
tecilər müqabilinə [qarşısına] bir dəstə
əsgəri qüvvə göndərdi. Qoşunumuz
müharibə nəticəsində Andraniki Əsgə-
randan çıxarıb Şuşa uyezdindən tama-
milə və Zəngəzur mahalının çox yerin-
dən qovdu. Andranik Gorusa qaçdı.
Burada demək istəmədiyim bəzi sə-
bəblərə görə, qoşunumuz bundan
sonra irəli yürüşünü artıq davam etdi-
rə bilməzdi. Bu iş, oktyabr ayında idi.
O zaman sakitlik hökmfərma [hökm-
ran] oldu. Andranik Gorusda idisə də,
heç bir hərəkətdə bulunmayırdı. Hət-
ta, bir xəbər varid oldu ki, sülh və
asayiş artıq pozulmayır. 

Noyabr ortalarında işlər tamamilə
dəyişdi və Müttəfqilərin təklifinə görə
türk əsgərləri Azərbaycanın hər yerin-
dən çıxıb getdilər. Övza [vəziyyət] də-
yişib, əhval qeyri-müəyyən bir şəkil
aldı. Noyabrın 20-dən sonra Andranik
yenə baş qaldırıb, ayın 25-dən etiba-
rən fəlakətlər çıxarmağa başladı. Bö-
yük fənalıqlar əmələ gəldi. Bu xüsusda
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Hökumətə bir çox teleqraflar gəlmiş-
dir ki, vaxtilə qəzetələrdə yazılmış
olduğundan dübarə oxumağa hacət
yoxdur. Hamınıza məlumdur ki, An-
dranik çetecilərinin əli ilə Zəngəzur
mahalında nə qədər müsəlman köylə-
ri dağıdılmış, yandırılmışdır; əhali nə
qədər zərər və xəsarətə düçar olmuş-
dur. Şübhəsizdir ki, Hökumət bu işlərə
laqeyd baxa bilməzdi. Binaileyh [ona
görǝ], biz öz tərəfimizdən lazım və
mümkün olan qədər çalışıb tədbirlər
gördük. Onların müqabilinə əsgəri
qüvvə göndərilməsi barəsində tele-
qrafən binagüzarlıq etdik [sǝrǝncam
verdik]. Eyni zamanda özümə borc bil-
dim, Müttəfiqlər nümayəndəsi gene-
ral Tomsona məlumat verim. Çünki o
mənə də deyib, qəzetələrdə də yazıl-
mışdı ki, Müttəfiqlərin məqsədi Qaf-
qaziyada sülh və müsaliməti [ǝmin-
amanlığı] davam etdirməkdir. Binai-
leyh, hǝman mənə gələn teleqrafların
surətini bir məktubla bərabər general
Tomsona göndərdim. Tomson dərhal
bəzi tədbirlər görməyi lazım bildi.
Mən general Tomsona məktubu an-
caq xəbərdar [mǝlumat] kimi yazmış-
dım; daha yazmamışdım ki, təvəqqe
edirəm bizə kömək edəsən. O özü
lazım bildi ki, Qarabağa bir heyət gön-
dərsin ki, onun məktubunu Andranikə
yetirsin. Heyət ingilis, türk və erməni
nümayəndələrindən ibarət idi. Bun-
dan əlavə Tomson, erməni başçılarına
da bir çox teleqraflar çəkdi.

Noyabrın 27-də deleqasiya Şuşaya
və Zəngəzura əzimət etdi [yola düşdü].
Bir neçə gün Şuşada qalıb heyət

ümum qəza əhalisinə əmnü asayişlə
yaşamalarını təkliflə, xəbər verdi ki,
ingilislər vǝ onların Müttəfiqləri heç
vaxt xəta və iğtişaşa razı olmayacaq-
lardır. 

Bir neçə gün Şuşada qaldıqdan
sonra deleqa heyəti Zabux denilən
yerə gədib – ki həmin yerdə müharibə
olurdu – İngiltərə nümayəndəsi An-
dranik yanına gedib məktubu vermiş
və bildirmişdir ki, asayiş bərpa edil-
məsə bütün məsuliyyət onun öhdə-
sinə düşəcəkdir. Bundan əlavə, sair
adamlara da teleqraf çəkmişdi. Çünki
o zaman ermənilər çox yerdə baş
qaldırıb Gəncə, Qazax və Cavanşir qə-
zalarında quldur dəstələri kimi iş gö-
rürlərdi. 

Andranikə yazılan məktubu mən
görməmişəm, amma özlərinin dedik-
lərinə görə, həman teleqraflar məz-
mununda imiş. (Teleqrafları oxuyur.)
Sonra, Tomson Şuşadakı deleqalara
teleqraf çəkərək Tərtər, Qazax və sair
yerlərə də getmələrini tövsiyə etmiş
və filhəqiqə [hǝqiqǝtǝn] onlar da Şu-
şadan sonra oralara gəlmişdilər. Bu
işdən sonra bir neçə gün tam sakitlik
oldu. Qəzalardan şikayət xəbəri gəl-
mədi. Fəqət, üç-dörd gün sonra yenə
teleqraf-teleqraf üstündən yağmağa
başladı ki, Andranik öz dəstələri ilə
hərəkata davam edirlər. Çünki müsəl-
manlar, ingilis heyətinə inanıb səngər-
lərdən çıxmışlar və ermənilər həman
saat fürsətdən istifadə edərək başla-
mışlar kəndləri yandırıb, arvad-uşaq-
ları dağlara, meşələrə salmağa. Bu
xəbər yetişən kimi biz əlimizdə olan

366



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

367

III cild 

hər növ tədbirləri gördük və dekabrın
3-də Tomsona belə bir məktub yaz-
dım. (Oxuyur.)

Aldığımız teleqrafların da surətini
göndərdim. Biz əsgəri qüvvə göndər-
məklə bərabər Tomsondan da xahiş
etdik ki, tədbir görsün. Tomson Zəngə-
zura yeni bir heyət göndərməyi lazım
bilib, xəbər verdi ki, bu səfər heyət
əsgəri surətdə olmalıdır. Bu heyət 15
qədər ingilis əsgər və zabiti, iki zirehli
avtomobil və bir nəfər bizim nüma-
yəndəmizdən ibarət idi. Bunlar Şuşaya
getmişlərdir. Fəqət heyət hələ qayıt-
mamış və nə etdikləri barəsində bir
xəbər yoxdur. Şuşadan o tərəfə get-
mələri haqqında məlumatımız yoxdur.
Heyət gəldikdə, yaxud cavab aldıqda
sizə bəyanat verməyə özümü borclu
bilirəm. 

Qəzetələrdə bir xəbər vardı ki,
guya general Tomson tərəfindən əvvəl
dəfə Andranikə məktub göndərildik-
də, Qarabağın ümuri-idarəsi [idarǝ
edilmǝsi işlǝri] guya Andranikə tapşırıl-
mış imiş. Şübhəsizdir ki, böylə olsaydı
Hökumətimizin kökünə əl atmış olar-
dılar. Əgər böylə olsaydı, Azərbaycanın
hüququna təcavüz edilmiş olardı. Hal-
buki, biz var qüvvəmizlə Azərbaycanın
hüququnu müdafiə edəcək və heç
kəsə yol verməyəcəyiz ki, kənardan
gəlib Azərbaycanın hüququna təcavüz
etsinlər. (Gurultulu alqış.) 

Aşkardır, Hökumət laqeyd  baxa
bilməzdi ki, başqaları gəlib Azərbay-
canda hakim olsun. Bu xəbərləri eşit-
dikdə mən təhqiqata başladım. Mən
əmin idim ki, mədəni hökumət hüqu-

qumuzu təpikləyib əlimizdən almazlar.
Zənnim doğru çıxdı. Buna bir çox sü-
butlarım da var. Əmin olunuz ki, Tom-
son tərəfindən Andranikə qəzetələrdə
deyilən kimi məktub yazılmamışdır.
Mən heyət gedən zaman Tomsona de-
dim ki, Qafqaziya çox heyətlər gör-
müşdür. Sözlə deyil, başqa yolla
icrayi-təsir etmək lazımdır. 

Sonra yenə alınan teleqrafları oxu-
yaraq nitqinə davamla Rəisi-vükəla
həzrətləri deyirlər ki, bu surətlə Müt-
təfiqlərlə lazım olan tədbirləri görmü-
şəm. Bunlardan başqa, öhdəmizdə
xüsusi vəzifələrimiz də vardır. Əsgəri
qüvvəmizin silah gücü ilə hərəkət et-
məsi haqqında əmr verilmişdir. Bu xü-
susda müfəssəl məlumat vermək istə-
məyirəm. Andranikin və çetesinin
məqsədi Zəngəzur və Şuşa qəzalarını
Azərbaycandan ayırıb, Ermənistana
mülhəq etməkdir [birlǝşdirmǝkdir].
Bunların müqabilinə [qarşısına] əsgəri
qüvvə göndərildikdə, bir qədər sakit
olub sonra yenə fürsət tapan kimi işə
başlayırlar. Azərbaycan keçmişdə və
hazırda heç vaxt ixtilaflı məsələləri
silah gücü ilə həll etmək istəməmişdir.
Hərgah böylə məsələlərin həlli üçün
silaha sarılmaq lazım gəlmişsə, məc-
bur olmuşuq. Hər bir ixtilaflı məsələni
sülhlə həll etməyə çalışaraq, qonşu-
larımıza da böylə təklif etmişik. Azər-
baycan Hökuməti erməni, müsəlman
və sairənin qanı tökülməmək üçün var
qüvvəsilə çalışmışdır. Yenə bu uğurda
çalışmalıyız. Əgər silaha sarılmaq məc-
buriyyətində qalsaq, hamı bilməlidir
ki, bizi vadar və məcbur etmişlərdir.
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Hökumət namından [adından] deyirəm
ki, biz bu məsələnin qansız, zərərsiz
həllinə çalışır və çalışacağız. Əks su-
rətdə Hökumət silah qüvvəsilə Azər-
baycan Cümhuriyyətini hər bir təca-
vüzdən mühafizə edəcəkdir. (Mərkəz-
dən və soldan alqış.) 

(Mabədi [ardı] var) 

QARABAĞ ƏHVALI ƏTRAFINDA 

General Tomsondan Azərbaycan
Rəisi-vükəlası Fətəli xan Xoyski həz-
rətlərinə 20 kanuni-əvvəldə böylə bir
məktub gəlmişdir:

“Rəisi-vükəla F. xan Xoyskiyə.
Dövlətli əfəndim! 
“Znamya truda” qəzetəsinin 17 ka-

nuni-əvvəl [dekabr] tarixli nömrəsində-
ki general Tomson tərəfindən Qara-
bağın mühafizəsi general Andranikə
verildiyi xəbəri həqiqətə müvafiq deyil
və əsasdan xalidir [əsassızdır]. 

Bakıda Müttəfiqlər qoşunu
komandanı namına [adına] 

general Tomson”

BAKI NEFT TİCARƏTİ VƏ 
ONUN MÜXTƏSƏR TARİXİ

IV

Hələ “buruq” quyuları aralığa gəl-
məmiş illərdə, “əl” quyularının məda-
xili sahiblərini ödəyirdi; böylə ki, o
vaxtlar neftin putunu 40-45 qəpiyə sa-

taraq əmələ [fǝhlǝ] və mayǝhtacın
[avadanlıqların] xərcindən əlavə böyük
pullar da qazanırdılar. 

Bir də buruqlar çıxır, neft fontanları
sel kimi axıb gedǝr. Milyonlarla özba-
şına aşıb-daşan neftin qiyməti də putu
2-3 qəpiyə satılmaq dərəcəsinə qədər
tənəzzül eylər [aşağı düşǝr]. Binaileyh
[ona görǝ] “əl” quyusu, “buruq” quyu-
su ilə rəqabətdən aciz qalır; çünki əl
və kəndirlə çəkilmiş neft, sahiblərinə
2-3 qəpikdən artıq qiymətə tamam
olur. Daha bundan sonra mənfəətsiz
əl quyuları ehtiramdan düşüb qapan-
mağa başlar və həştadıncı illərdə əl
quyuçuluğu tərk olub dəbdən düşər. 

Doxsanıncı illərə qədər neft fəvva-
rələri davam edər. Lakin bundan sonra
getdikcə fontanlar dərindən atmağa
başlar. Odur ki, buruqların dərinliyi ilk
dəfə yüz sajın olduğu halda, bu gün
bəzi buruqların dərinliyi dörd yüz
sajını keçmişdir. Bundan əlavə, fontan-
la neft atan quyuların ədədi mürurla
[gedərək] azalır. İndi “fontan” nüdrətən
[nadir hallarda] ittifaq düşən [rast gǝ-
linǝn] əlamətlərdəndir. 

Söz yox ki, dörd yüz sajınlıq qu-
yuların qazılmaq və sair xərcləri iki yüz
minlərlə pul tələb eyləyir. Neftin miq-
darı getdikcə azalır, məxarici isə artır.
Paroxod və fabrikalarda daş kömür
əvəzinə neft işlətmək adəti, neftin
güclü rəvacına bais olur. Odur ki, bu
səbəblərə məbni [görə], neftin qiyməti
yavaş-yavaş qalxır və bir dərəcəyə gə-
lir ki, ucuzluqda zərər göstərən əl
quyuları bu dəfə ortalığa mənfəət də
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çıxarır. Həmin vaxtdan başlayaraq əl
quyularını təzədən işə-başa salırlar. 

İştə əl quyuları dirilib təzədən min
doqquz yüzüncü illərdən bəri iş gör-
məyə başlar və gündən-günə ədədcə
artar. Lakin, bu vaxtlar Rusiya məmlə-
kətinin neft məhsulatı, yuxarıda zikr
olunan səbəblərə görə, ildən-ilə azal-
mağa başlar. Məsələn, 1901-ci ildə
yeddi yüz altı milyon put neft hasil
olduğu halda, 1912-ci ildə ancaq beş
yüz əlli altı milyon put hasil olmuşdur. 

Bakı neftinə gəldikdə, bu da həmin
müsibətə düçar olmuşdur. Böylə ki,
ayda otuz iki milyonluq məhsulatımız,
bu gün on beş milyona qədər tənəzzül
etmişdir! (Daha doğrusu, indi səkkiz
milyona qədər olar.) Bunun müqabi-
lində, əl quyularından hasil olan neft,
əksinə olaraq, ildən-ilə sürətlə art-
maqdadır. Böylə ki, 1909-cu ildə əl
quyularından bir milyon put neft hasil
olarkən, 1912-ci ildə on beş milyon və
1913-cü ildə də hətta on doqquz mil-
yon put hasil olmuşdur. Məmləkətin
ümum nefti azaldığı bir zaman əl qu-
yuları, hasilatı qırx-əlli milyona qədər
artırıb daha böyük tərəqqilər niyyə-
tində bulunur. 

Bu gün əl quyularının ədədi iyirmi
minə çatmışdır. Bunlardan cüzisi köh-
nə mədənlərdə, küllisi isə Binəqədi,
Xorazan, Qirmǝki, Hökməli, Biləcər,
Masazır, Digah, Xırdalan və Şubanı
yerlərindədir. Bunların ehtiyacını rəf
etmək [aradan qaldırmaq] üçün yüz
verstlik uzunluğu qədər yirmi altı yer-
də neft mənquləsi [kǝmǝri] (нефте-

провод) çəkilmişdir. 
Lakin əl quyuçularının bu tərəqqisi

və ələlxüsus təntənəli bir gələcəyi,
bizim böyük neftçiləri rəqabət cəhə-
tincə təşvişə salıb, quyuçuluğa bir sədd
çəkmək fikrinə gətirir. Bu barədə təd-
birlər ittixaz olunur [hǝyata keçirilir] və
quyuçuluğun qabağını almaq üçün
mahal idarələrinə işarələr vurulur.
Quyular qazıldığı əsnada, fəhlələrin
quyuda boğulduğu bəhanə olaraq,
quyuların qapanması hökmü idarə-
lərdən verilir. Böylə ki, quyuların ağzını
bağlayıb otuz min fəhlə ilə beş min də
iş sahiblərini bayıra atmaq niyyəti
aralığa çıxır. 1907-ci ildən başlayaraq
ildə bir komisyon tərtibi ilə mahal
idarəsi, quyuçuların ixtiyarlarını ənvai
[müxtəlif] qərardadlarla azaldır və axır-
da 1913-cü ildə Qafqaz canişini ǝli ilə
öylə qanunlar ittixaz [qǝbul] olunur ki,
quyuçular daha artıq iş görməyə im-
kanları qalmayır. Bu qanunlar, səkkiz
fəsildən ibarət olub ümdə cəhətləri bu
aşağıdakı maddələrdən ibarətdir: 

1) Təzə quyu qazmaq heç bir vəch-
lə və heç yerdə qoyulmasın. 

2) Köhnə quyulardan neft çəkməyə
mane olub, az bir müddətdə bu quyu-
lar, sahiblərinin xərcinə, torpaqla dol-
durulsun. 

3) Quyulara adam salmaq qadağan
olsun. Köhnə quyulardan mənfəətbər-
dar olmaq istəyənlər, qırx sajın dərin-
liyi şərtilə quyulara qabaqca əl ilə boru
(трубы) sallayıb, sonra nefti çəksinlər,
heç bir motor və vışka qoymağa izin
verilməsin. 
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4) Köhnə quyular torpaqla doldu-
rulduqdan sonra ixtiyar sahiblərindən
alınıb kənkan [əl ilə quyu qazan, quyuçu]
ilə yox, əl buruğu ilə qazmaq şərtilə
sair icarədarlara bir il müddətinə ica-
rəyə (yaxud “razvedka”ya) verilsin. 

İştə istibdad dövrü və təsiri ilə
təsdiq olunmuş qanunlar!

Əsl mətləb buradadır ki, Rusiyanın
əsas qanunları arasında əl quyularına
dair heç bir şey yazılmamışdır. Rumı-
niya və Amerika ölkələrində bu məsə-
ləyə dair müfəssəl qanunlar vardır.
Oralarda buruq quyuları ilə bərabər əl
quyuları da yaşayırlar. Qazınmaqları
qadağan deyil, bərəks [əksinə] xahiş-
məndlərə [istəyənlərə] müsaidələr və
mərhəmətlər göstərilir. 

Bu gün Bakı neftçiləri yövmiyyə
[günlük] azı beş yüz put neft verən
quyuya qiymət qoyduqları halda, ru-
mınlar və amerikalılar hətta məhsulatı
beş puta qədər çatmış quyulara da
məna verirlər. Bu tayfaların nəzərində
bir ovuc neftdən belə istifadə etməyib
hədər yerə buraxmaq, vətənə xəyanət
etməkdir. Amma bizim köhnə hakim-
lərimiz ildə 40-50 milyonluq məhsulatı
olan quyuların basdırılmasına fərman
vermişlərdir! Vətənin neft kimi əziz bir
məhsulatı[nın] bu hakimlərin yanında
heç bir qiyməti yox imiş! 

Rumın qanunları mövcibincə [qa-
nunlarına görǝ], neft təhsil [hasil] etmək
üçün külüng və bel ilə əl quyusu qaz-
maq heç bir kəsə qadağan olmayıb,
bəzi şərtləri gözləməklə hamıya izin
verilir. Bu şərtlərdən biri: quyu qazan
kankanın “nicat kəməri” mütləq belin-

də bağlı olsun; ikincisi: kankanı quyu-
ya sallamağa və quyudan torpaq çək-
məyə işlənən kəndirlər qırılmaz bir
maddədən gərək olsun; üçüncüsü:
hər kankanın böyük bir dəmirçi kö-
rüyü ilə ağ dəmirdən nazik boruları
olsun ki, bunların vasitəsilə quyuya
yuxarıdan müdam [davamlı] hava daxil
olsun; dördüncüsü: kankan quyuya
daxil olduğu əsnada sərxoş olmayıb
ciblərində də çaxmaq-qov, kibrit, pa-
piros və sair alovlandıran və yandırıcı
şeylər özü ilə götürməsin. Odur ki, hər
gün sübh tezdən hökumət məmuru
gəlib kankanın [quyuqazanın] ciblərini
axtarar, kəndirlərin və sair tədarükatın
davamlı [avadanlığın möhkǝm] olduğu-
nu təsdiq edərsə, kankanın quyuya
daxil olmağına izin verər və bu izin,
məmur tərəfindən sadir olmayınca [ǝl-
dǝ edilmǝdǝn], kankanın quyuya gir-
məyi qadağandır. 

İştə, Rumıniya qanunlarının insa-
niyyətpərəstliyi ilə bahəm neftçilərə
yaxud vətən ticarətinə müavinəti [yar-
dımı]! Əcəba, bizim qanunlar da mı
ticarət və insaniyyətpərəstlik nöqteyi-
nəzərilə aralığa çıxmışdır, ya burada
ayrı bir məsələ vardırmı? Bu barədə
gələcək məqaləyə müraciət buyurula. 

Fərhad Ağazadə   

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Royter acentəliyindən 
* Hamburqda yeni Bəhriyyun [Do-

nanma] Şurası təşkil edilmişdir. Şura,
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bütün ticarət donanması üzərində
kontrol təyin edilməyi tələb edir. Əks
surətdə tabe olmayanları batırmaqla
təhdid edirlər. Alınan məlumata görə,
Hamburqda britaniyalılar Bəhriyyun
Şurasına daxil olmaq təklifini rədd et-
diklərindən naşi [ötrü] üsyan qalxmış-
dır. 

* Portekiz [Portuqaliya] sabiq prezi-
denti mayor Sidoniuo Pais, kanuni-
əvvəlin [dekabrın] 14-də, üç tapanca
qurşunu [gülləsi] ilə qətl edilmişdir.
Üsyana gəlmiş xalq, qatilə cəza ver-
mişlər. Pais vəfat etmişdir. 

* Qandley Kaj,  öz müsahibəsində
demişdir ki, mülki teyrə [uçuşa] izin
verilən gündən, Uzaq Şərqlə və Hin-
distanla post və sərnişin münasibatına
başlanacaqdır. 

* Lord Milner müxbirə demişdir ki,
bolşeviklər hər bir işdə bizim düşmən-
lərimizə kömək etdiklərinə görə, az bir
miqdarda ingilis əsgərləri ilə bərabər
Rusiyaya Müttəfiq əsgərlər göndəril-
mişdir. Bolşeviklərin hərəkəti yüz min-
lərcə alman əsgərlərini azad etdi.
Bolşeviklər Qara dəniz donanmasını
almanlara verib öz vətənlərinin azad-
lığı üçün mübarizə etməkdən ötrü
Rusiyanı tərk etməyə çalışan çex-
slav[lar] üzərinə cinayətkar bir surətdə
hücum etdilər. Müttəfiqlərin müdaxi-
ləsi müvəffəqiyyətbəxş olub, çex-slav-
lar xilas edildi. Bununla bərabər, Sibir-
ya və Cənubi Rusiya yolları düşmən
üzünə qapanıb, Rusiya limanlarının
alman sualtı qayıqları üçün üssülhərə-
kəyə [bazaya] döndürülməsi bərtərəf

edilmişdir [aradan qaldırılmışdır]. Müt-
təfiqlərin [kömǝyi ilǝ] asayiş bərpa
edildikdən sonra, Müttəfiq dövlət əs-
gərləri bir gün də olsun Rusiyada qal-
mayacaqlardır. Hərgah Müttəfiqlər bu
saat Rusiyanı tərk etsələr, Rusiyada
hökmfərma olan [hökm sürǝn] hərc-
mərclik Rusiyanın hər bir yerinə si-
rayət edər [yayılar]. 

CÜMƏ GÜNKÜ 
MÜHÜM XƏBƏRLƏR

* Samara – Sibiryadan verilən mə-
lumata görə, Qərb cəbhəsi Baş ko-
mandanı Semyonov, Omskdakı inqila-
bı və Kolçakın diktatorluq elam [elan]
etməsini qəbul etməmişdir. Cəbhəyə
verdiyi əmrində general Semyonov
deyir ki, onun qoşunları fəqət [sadəcə]
onun əmrinə itaət etməlidirlər. Qo-
şunların ittihadını [birliyini] poza bilə-
cək heç bir müraciətnamə və təbliğa-
tın aparılmasına yol verməyəcəkdir. 

* Voronej – Talnik,  Çemilnik,  Der-
yazki və başqa kəndlərdə kəndçilər
üsyanı olmuşdur. Üsyançılar bir neçə
kəndlərdə füqəra şuralarını tövqif
[hǝbs] edib, müdhiş surətdə qətl et-
mişlər. Qəza fövqəladə komisyonu qo-
şunu üsyançıları gülləbaran etmişdir.
Bundan sonra Şura Hökuməti təcdid
[bǝrpa] edilmişdir. 

* Kaluqa quberniyasında kəndçi-
lərin üsyanı olmuşdur. Üsyan, bolşe-
viklər əleyhinə olaraq kəndçiləri məc-
burən Qırmızı orduya almaq və həcz-
lər [müsadirǝlǝr] nəticəsində baş qal-
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xızmışdır. Bolşeviklər, üsyanı müdhiş
vəsaitlə [dǝhşǝtli üsullarla] yatırırlar. 

* Kiyev küçələrində böylə bir elan-
namə yapışdırılmışdır: 

“Kiyev könüllü dəstəsi, bütün sadiq
və qüvvəliləri öz sırasına dəvət edir ki,
Rusiyanın işbu azad hissəsini bolşevik
ağalığından müdafiə etmək mümkün
olsun.” 

* Almaniyada müntəşir [nəşr olu-
nan] “Lokal-Anzeyqer” yazır ki, Leypsiq
Şurası ordu baş ərkanı [qǝrargahı] bu-
raxılaraq, Hindenburqun tövqif [həbs]
edilməsini təhti-qərara almışdır. 

* “Qolos Kiyeva” qəzetəsinin məlu-
matına görə, cəbhələrdəki vəziyyət-
dən dolayı bolşeviklər ehtiyat hissələri
düzəltmək xəyalındadırlar. İşbu ehti-
yatın hesabı 300 minədək artırılacaq-
dır. Ehtiyat qoşunları cənbində [nəz-
dində] xüsusi topçu dəstələri düzəlir. 

* Ən mövsuq [mötəbər] mənbə-
lərdən alınan xəbərlərə görə, Müttə-
fiqlər qət etmişlər ki, Sülh Konqre-
sində sabiq imperator Vilhelm və
kronprinsin  təslimini tələb etsinlər. 

* Bolşeviklər Vıborqdan qərbə tə-
rəf qoşun çıxarmaq istəmişlərsə də,
dəf’ edilmişlər. Helsinqfors ilə Revel
miyanında [arasında] müxabirat [əlaqə]
kəsilmişdir. 

* Rusiyanın gələcək şəkli-idarəsi
barəsində Könüllü orduda ixtilaf əmə-
lə gəlmişdir. Ordunun füqəra sinfi
demokratik tərəfdarı olduğu üçün
yuxarı siniflərdən narazıdırlar. 

* Karlsruedən xəbər verirlər ki,
Badendəki Tərəqqipərvər firqəsi,  Ba-
den əhalisinə müraciətən Berlin bol-

şeviklərindən xilas olmağı təklif et-
mişlər. Müraciətnamə, bütün nemes-
ləri, militarizm düşmənləri olduqları
kimi, Berlin anarşisi düşmənləri kimi
də təbrik edir. 

* “Havas” acentəliyinin verdiyi mə-
lumata görə general Foşa, ingilis ka-
rolu Corc  tərəfindən “Merit”  nişanı
əta edilmişdir. İşbu nişan, ən ali ni-
şandır. 

* Sokolov işbu günlərdə Bakıya
varid olmuşdur [gǝlmişdir]. Aldığımız
məlumata görə, Sokolov Bakı de-
mokratiyasına müraciətən, Könüllü or-
dunun Gürcüstan üzərinə yürüməyi
ehtimalı qarşısına etirazda iştirak et-
məyə dəvət edəcəkdir. İşbu etiraz,
demokratiya dairələrinin hüsn-təvəc-
cöhünü qazanır. Zira ki, Gürcüstan
zorla Rusiyaya mülhəq edilərsə
[birlǝşdirilǝrsǝ], bir qədər də geri get-
miş olacaqdır. Ehtimala görə, işbu
məsələ demokratlar müşavirəsində
qalxızılacaqdır. 

* Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 15-də
erməni fəhlələri ictimaiyyuni-amiy-
yunlarının [sosial-demokratlarının] ümu-
mi iclası olmuşdur. İclasda Sanain ha-
disatı barəsində məlumat verildikdən
sonra ümumiyyətlə qət edilmişdir ki,
hadisat müsəbbibləri [hadisəni törə-
dənlər] əleyhinə etiraz edilsin.

GÜRCÜSTAN

Gürcülərin qələbəsi
Gürcüstan Hökumətinin Bakıda

olan siyasi nümayəndəsi Kartsivadze,
keçən gün Xariciyyə naziri Gegeç-
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koridən böylə bir teleqraf almışdır: 
“Bu iki gün müddətində bizim əs-

gərlərimizlə erməni qoşunları arasın-
da Axalkələk uyezdi ilə Yekaterinenfeld
(Borçalı uyezdi) və Sadaxlı mövqifi
[stansiyası] yanında üç böyük mühari-
bə olmuşdur. Bu üç müharibə, erməni
qoşunlarının məğlubiyyəti ilə qurtar-
mışdır. Bizim vəziyyətimiz möhkəmdir.
Bir çox əsir və silah almışıq.” 

İdarəmizdə alınan axırıncı xəbər-
lərə görə, gürcü əsgərləri hücuma
keçib erməni qoşunlarını Allahverdi
mövqifindən çəkilməyə məcbur et-
mişlərdir. Zirehli avtomobillər və əsir
alınmışdır. Əsirlər arasında rus zabitlər
də vardır. 

Gürcü tələbələri və hökumət qul-
luqçuları

Gürcü tələbələrinin təcili iclasında,
müharibəyə getməkdən ötrü könüllü
dəstəsi təşkil edilməsi qərara alın-
mışdır. 

Gürcüstan Hökumətinin dövləti
müəssisə qulluqçuları ittifaqı xüsusi
bir dəstə təşkil edib müharibə mey-
danına getməyi qərara almışdır.

Erməni Milli Şurası nümayəndələri
Erməni Milli Şurası nümayəndələri

Davidxanyan,  Zurabov  və Tumanov,
Gürcüstan Xariciyyə naziri nəzdinə
getmişlərdir. Məzkur [adı çǝkilǝn] nü-
mayəndələr, ermənilərlə gürcülər ara-
sında sərhəd məsələsi üstündə olan
müəssif [təəssüflü] hadisə haqqında
danışmışlardır. Milli Şura nümayəndə-

ləri izhar etmişlər ki, müharibəni rədd
etməkdən ötrü Ermənistan Hökuməti-
nə mənəvi icrayi-təsir edəcəklərdir.

Gürcüstan siyasi nümayəndəsilə
müsahibə

Gürcüstan siyasi nümayəndəsi
Kartsivadze, Sanain yanında erməni-
gürcü müsəlləh [silahlı] toqquşması
haqqında müxbirimizlə müsahibə əs-
nasında demişdir ki: Erməni müsəlləh
dəstələrinin Gürcüstana hücum etmə-
ləri gözlənilməyən bir surətdə olmuş-
dur. Çünki biz məhəlli [regional] məsə-
lələrin silah gücü ilə deyil, beynəlmiləl
hǝkǝm [arbitr] müzakiratı ilə həll olun-
ması nöqteyi-nəzərində idik. 

Biz indiyə qədər inanmaq istəmirik
ki, erməni demokratiyası [xalqı] iki
qonşu milləti qardaş öldürücü müha-
ribəyə sövq etməkdən ötrü öz millə-
tinin müharib [müharibǝ tǝrǝfdarı]
ünsürünə yol versin. Erməni tərəfin-
dən izhar edirlər ki, hal-hazırda sərhəd
mübahisəsi silah gücü ilə həll olunur.
Bu mübahisə də Axalkələk və Borçalı
uyezdləri üstündədir. Bu uyezdlər mə-
sələsi, Gürcüstanla Ermənistan ara-
sında nə qədər mübahisəli ədd [hesab]
olunmuş olsa da, məhəlli [yerli] höku-
mətlərin Ümumqafqaziya Konfransın-
da, yaxud Gürcüstanla Ermənistan
arasında saziş yolu ilə və ya bitərəf
hǝkǝm vasitəsi ilə həll olunmalıdır. Bi-
zim hökumətimiz bu vəsilələrə [vasi-
tǝlǝrǝ] müraciət etsə də, Gürcüstanla
Ermənistan arasında olan siyasi müxa-
biratdan [əlaqəlǝrdən; yazışmalardan]
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görünür ki, Ermənistan Hökuməti mü-
bahisəli məsələlərin həlli üçün təklif
edilən vəsilələrdən tədriclə boyun
qaçırmışdır. 

Bu məsələnin sülhlə bərtərəf edi-
ləcəyi [aradan qaldırılacağı] sualına
Kartsivadze demişdir ki: 

Erməni millətinin idraklı sinfi, öz
mühariblərini  [müharibǝ tǝrǝfdarlarını]
silaha istinad etməkdən saqındıra
[çǝkindirǝ] bilər. Məlum olduğu qədər,
“Daşnaksaqan” firqəsinin Bakı təşki-
latı, öz Tiflis yoldaşlarına yuxarıdakı
məzmunda bir xahiş teleqrafı göndər-
mişdir. Tiflisdə olan Erməni Sosial-
Demokrat Firqəsi də bu nöqteyi-
nəzərdədir. 

Kartsivadze demişdir ki, müharibə
başlandığı təqdirdə, sülhdost [sülh-
sevǝr] gürcü demokratiyası [xalqı]
özünün qurban vermək istedadına
malik olduğunu da göstərər. Millətlə
birləşmiş olan gürcü demokratiyası öz
hökuməti dairəsinə heç bir kəsi burax-
mamaq qüvvəsinə malik olduğunu
göstərər. 

Hal-hazırda gürcü demokratiyası
camaat narazılığının Gürcüstan kənd-
lərində və şəhərlərində olan erməni-
lər əleyhinə bir cür iğtişaş şəklinə
düşməməsi üçün bütün qüvvəsini sərf
etməkdədir. Eyni zamanda gürcü mil-
lətinin hər bir sinfi özünü hökumət
ixtiyarına vagüzar etmişdir [tapşırmış-
dır]. O qədər ruh yüksəkliyi və gürcü
ordusuna daxil olan könüllü vardır ki,
elan edilən dörd illik istehzari-əsgə-
riyyə [sǝfǝrbǝrlik] lazım gəlməyib, cəb-

həyə kifayət qədəri təlim görmüş əs-
gər göndərmək mümkün olacaqdır. 

Kartsivadze öz müsahibəsinin axı-
rında demiş ki: Bizim Hökumət və gür-
cü dairələri, mübahisəli sərhəd məsə-
lələrinin silahla deyil, sülhlə həll olun-
ması nöqteyi-nəzərindədirlər. Qafqa-
ziya millətləri bir-biriləri ilə sülhcu
[sülhsevǝr] bir halda yaşamaq bacarıq-
larını isbat etməlidirlər. Hər kəs bu
əsası xələldar etsə, idraklı və idraksız
bir surətdə, öz istiqlaliyyətini məhv
etmək deməkdir. 

Gürcüstan Hökumətinin Müttəfiq
nümayəndələrinə müraciəti 

Gürcüstan Hökumətinin Xariciyyə
naziri, Müttəfiq dövlət nümayəndələ-
rinə böylə bir protesto notası ilə
müraciətdə bulunmuşdur: 

“Hökumətimin sifarişinə görə, sizə
xəbər verirəm ki, kanuni-əvvəlin [de-
kabrın] 9-da Ermənistan sərhədi Sa-
nain və Vorontsovkada dayanmış olan
sərhəd qaraqolxanamız [postumuz] er-
məni müntəzəm [nizami] əsgərləri tə-
rəfindən xəyanətkar bir hücuma mə-
ruz olmuşlardır. Sərhəd dəstəsinin bir
hissəsi qırılıb, bir hissəsi əsir alınmışdır.
Teleqraf müxabiratı [ǝlaqǝsi] qət edilib
[kǝsilib], dəmiryol xətti xarab edilmiş-
dir. 

Gürcüstan Hökuməti bu hücumun
qəsdən və ya Ermənistan Hökuməti
razılığı ilə vaqe olduğunu xəyalına belə
gətirməyib, teleqrafla Ermənistan Hö-
kumətinə müraciətən qan tökülməyi
dayandırmaqdan ötrü tədbirlər ittixaz
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olunması [tǝdbirlǝr görülmǝsi] təklifində
bulundu. Lakin tədbirlər ittixazı deyil,
hərbiyyə hərəkatı gəldikcə şiddətlən-
məkdədir. 

Ermənistan Hökumətindən aldığı-
mız rəsmi bəyanatda, bu xəyanətli
hücumun erməni hökuməti əmri ilə
olduğu göstərilir. 

Gürcüstanda olan Erməni Milli Şu-
rası nümayəndələri ilə bərabər bizim
tərəfimizdən məhəlli-hadisəyə [hadisə
yerinə] göndərilən heyət az qalmışdı ki,
hadisat qurbanı olsun. 

Bir ay ziyadə bundan əqdəm [qa-
baq] Gürcüstan Hökuməti hamı müba-
hisəli məsələləri həll etməkdən ötrü
Qafqaziya Konfransı çağırılmasını tək-
lif etmişdi. Lakin Ermənistan Hökuməti
əvvəlcə Erməni-Gürcü Konfransı dəvə-
tini təkidlə, konfransda iştirak etmək-
dən imtina etdi.

Gürcüstan Hökuməti bütün müba-
hisəli məsələlərin sazişlə həlli və buna
nail olmadıqda beynəlmiləl hǝkǝmi
vasitəsilə həll olunmasından ötrü Er-
mənistan Hökumətinin arzusuna mü-
vafiq bir təklifə razı oldu. Hər gün
Ermənistan Hökumətinin nümayən-
dələrini gözləməkdə idik. Lakin erməni
nümayəndələri hal-hazıra qədər gəl-
məmişlərdir. Bunun əvəzində isə biz
heç bir beynəlmiləl münasibatına ya-
raşmaz əhdşikənanə [müqavilǝlǝri po-
zan; xaincǝ] hücumlar görürüz. 

Hər iki qonşu cümhuriyyətlər üçün
həlakətli [mǝhv edici] və rüsvayçılığı
mövcib [rüsvayçılığa sǝbǝb] olan qan
tökmək işini bərtərəf etməkdən [ara-

dan qaldırmaqdan] ötrü burada söy-
lədiyimiz hər bir vəsiləyə əl uzatdıq.
Gürcüstan Hökuməti bütün cahan qar-
şısında erməni hökumətinin bu hərə-
kəti əleyhinə ciddi surətdə protesto
edib, hər iki qardaş millətin töküləcək
qanlarının məsuliyyətini erməni höku-
məti öhdəsinə atır. İndiyə qədər bir
dəfə də olsun erməni-gürcü milləti
arasındakı münasibat [münasibətlər]
xələldar edilməmişdir. Bu münasibatın
xələldar edilməsi məsuliyyəti erməni
hökuməti boynuna düşür. 

Xariciyyə naziri: Gegeçkori.” 

AZƏRBAYCAN TÜRK
SOSİALİSTLƏRİNİN GÜRCÜSTAN VƏ
ERMƏNİSTAN DEMOKRATİYASINA

MÜRACİƏTİ

Tiflis. Gürcüstan Parlamanı Rəisinə.
Surəti Gürcüstan Hökuməti Rəisi-vü-
kəlasına [Baş nazirinǝ] və “Borba”, “Qru-
ziya”, “Kavkazskoye slovo”, “Znamya
truda”, “Probujdeniye” qəzetələrinin
idarələrinə. 

İrəvan. Ermənistan Parlamanı Rəi-
sinə. Surəti Ermənistan Hökuməti Rə-
isi-vükəlasına [Baş nazirinǝ].

Dörd sənəlik qanlı müharibənin
nəticəsində bütün dünya demokrati-
yası və imperialist məmləkətləri höku-
mətləri bütün ixtilaflı məsələlərin
həllini yalav qılınc ilə deyil, hǝkǝm [ar-
bitr] vasitəsilə həll etmək mümkün
olacağını təsdiq etmişlərdir. Böylə bir
vaxtda – ki Zaqafqaziya millətləri de-
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mokratiyası inqilab nəticəsində alın-
mış azadlığı möhkəmləşdirməlidirlər –
öylə bir vaxtda qonşu millətlər de-
mokratiyasını fəlakətə salacaq hadisat
baş qalxızır. Qarabağ və Sanaində bir
çox köylər yandırılıb, bir çox uşaq,
böyük və qadınlar kəsilərək təxribat
icra edilir. Bunların səbəbləri bir neçə
cani ünsürlərdir ki, torpaq və hüdud
məsələlərini qanla həll etmək xülya-
sına düşmüşlər. Azərbaycan sosialist
demokratiyası daima Zaqafqaziya mil-
lətləri miyanındakı [arasındakı] bütün
ixtilaflı məsailin [məsələlərin] silah zoru
ilə deyil, bəlkə millətlərin etilafı [uzlaş-
ması] və yaxud məhkəmə vasitəsilə
həll edilməli olduqlarını izhar edir.
Şimdi demokratiyanın qardaş qanı
axıdılır, nahiyǝlǝr xaraba qalır, sülhcu
[mülki] zəhmətkeş əhali kəsilir. Böylə
bir halda biz Azərbaycan sosialistləri,
demokratiya ittifaqına zərbə vuranlar,
azadlıq üçün məqbər [qəbir] qazan-
ların böylə hərəkatına etiraz ediriz.
Biz, Zaqafqaziya cümhuriyyətləri hö-
kumətlərini qardaş müharibəsinə xi-
tam vermək, böylə hərəkatın önünü
almağa dəvət ediriz. Biz, bütün Gür-
cüstan və Ermənistanın demokratiya-
sını, bütün qüvvələrini cəm edib zəh-
mətkeş xalq düşmənlərilə mübarizə
ilə xalq düşmənlərinin demokratiya
azadlığına zərbə endirməsinə yol
verməməyə dəvət ediriz. 

Müsəlman Sosialistləri İttifaqı, 
Sosial-demokrat fəhlə firqəsi

“Hümmət” (Menşeviklər).
Bakı, 19 kanuni-əvvəl 1918 sənə. 

MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN
YIĞINCAĞI

(69-cu nömrənin mabədi) [ardı]

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 19-da
ümum ibtidai və rüşdi məktəblərin
maarif müdiri möhtərəm Azad bəy
Əmirovun təhti-sədarətində [sǝdrliyi
ilǝ] məclis açılır. Növbədə olan məsə-
lələrdən ən mühüm hesab olunan
əsgərlik vəzifəsindən müəllimlərin
azad olub-olmamalarıdır. Başqa mə-
dəni qüvvələrimiz olmadığı kimi, ümu-
mən kəndlərdə və xüsusən şəhərlərdə
kafi qədər müəllimlərimiz olmadığın-
dan, bu barədə dəxi biz hamı millət-
dən kasıb hesab olunuruq. Əsgərlik
vəzifəsi qayət şərəfli və müqəddəs və-
zifə olduğunu kimsə inkar edəmməz.
Zira vəqti-zərurətdə [ehtiyac olduğun-
da] sənələrcə öz sinəsi üstündə həqiqi
bir ana kimi bizi bəsləyən əziz və mü-
qəddəs vətənimizin şan və şərəfini
düşməndən mühafizə edərək, axırda
şəhid ya qazi olmaq, vicdan əhlinə ən
böyük səadət və anamız olan vətəni-
mizin bizə bəxş etdiyi neməti-üzma-
sına [böyük nemətə] qarşı bir şükra-
niyyət [minnǝtdarlıq] gərək olsun. 

Diplomatlardan biri demişdi: “Sülh
istəyirsənsə, hərbə hazır ol!” Mən cə-
sarətlə deyərdim ki: “Yaşamaq istəyir-
sək, ölümə hazır olmalıyız...” Xüləfayi-
ərbǝa [dörd xəlifə] zamanında bütün
dünyanı titrədən bǝhəqqin [tam mǝ-
nasıyla] dinü-milliyyətini layiqincə qa-
nıb düşmənin nizələrinə sinələrini si-
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pər edən qəhrəman və mücahid din-
daşlarımızın mayǝ olaraq verdikləri
qurban və sərf etdikləri intəhasız mal-
ları idi. Odur ki, onlar din və millətin
qədrini bilirdilər. Biz isə zəhmətsiz və
əmək sərf etmədən din və millətə ma-
lik olmuşuz. O səbəbə görədir ki, asan
ələ düşən bir sərmayə tez və asan
vəchlə [surǝtdǝ] zəifləşər. 

Əsgərlik vəzifəsi nə olduğunu söy-
lədik. Şimdi, baxalım müəllimin vəzifə-
si[nin] əsgərlik vəzifəsinə heç münasi-
batı [yaxınlığı, oxşarlığı] varmıdır? Əvət,
nəinki münasibatı var, hətta müəllim-
lik də tam mənası ilə əsgərlik demək-
dir. Fəqət, təfavütləri odur ki, əsgər
cəbhədə bir qövmün cismani düşməni
ilə cəng etdiyi zaman, müəllim arxada
bütün aləmi-bəşərin mənəvi düşməni-
ə’zəmi [böyük düşməni] olan cəhalətlə
mübarizə edir. Meydani-hərbdə düş-
mənlə rubəru [üz-üzə] cəng edən əs-
gəri, əsgərlik ləyaqətinə çatınca[ya
qədər] tərbiyə edən, onları din, millət,
vətən və hüquq hissiyyatı ilə ruhən
müsəlləh edən [silahlandıran] genə
kənd müəllimləridir. Binaileyh [ona
görǝ], onsuz da kəndlərdəki məktəb-
lərə təyin etməyə kafi qədər müəllim
tapmadığımız halda, əgər kǝnd müəl-
limlərini əsgərliyə götürsək, olan mək-
təbləri qapayıb əsgər namında yuxa-
rıda zikr olunan kimi, minlərcə hissiz
və vǝtǝncǝ ruhsuz bir güruhi-layǝf-
ləhun [yaramazlar dǝstǝsi] hazırlamış
olarıq demək olar...

İştə, bu mülahizələri dərnəzər edə-
rək [nəzərə alaraq] bə’d-əz-müzakirə

[müzakirədən sonra] məclis əsgərlik
məsələsində böylə bir qərardad qəbul
etdi: Əsasən müəllimlər əsgərlik vəzi-
fəsindən azad olunmalıdırlar. O şəxslər
ki, hal-hazırda müəllimlik edirlər, əs-
gərlik vəzifəsindən azad olduğu halda,
müəllimlikdən xaric olsalar, əsgərlik
vəzifəsini ifa etməlidirlər və o şəxslər
ki, müəyyən müəllimlər kursu ikmal
edib [tamamlayıb] hal-hazırda məktəb-
lərdə müəllimlik edirlər, onlar da əs-
gərlikdən azad olunmalıdırlar. 

Bundan sonra müəllimlər və müəl-
limələr kursları açmaq məsələsi müza-
kirə olunur. Yuxarıda ərz etdiyimiz
kimi, müəllim və müəllimələrə əşəddi-
ehtiyacımız [şiddǝtli ehtiyacımız] oldu-
ğundan, bu barədə uzun və hər tərəfli
müzakirədən sonra, ayrı olmaq şərti
ilə hər maarif müfəttişlərinin nahiyə-
sində (özləri münasib gördüyü yerdə)
bir sənəlik biri müəllimlər, digəri mü-
əllimǝlər kursu açılmaq təhti-qərara
alınır. 

Bu məsələlərdən sonra məktəblər-
də verilən dərslərin faydası üçün üsuli-
nəzəri yaxud hǝdǝsi [vizual] olaraq
(для наглядности) hər məktəbdə mü-
tǝǝllimlǝrin [şagirdlǝrin] iştirakı ilə bir
“məktəb müzəsi [muzeyi]” və mümkün
olduğu təqdirdə hər maarif müfəttişi-
nin nahiyəsində ümumi bir müəllimlər
müzəxanasının bina və tərtib olunma-
sını məclis, ümumiyyətlə vacib ədd
[hesab] edərək imdidən bu barədə la-
zımi ciddi təşəbbüs olunmasını lazım
bilir. 

İslam bəy Qəbulov
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DƏMİRYOLUNDA

Keçən noyabr ayının 26-cı yövmün-
də [günündə] ifayi-vəzifə üçün üç nöm-
rəli trenlə [qatarla] gündüz saat 12-də
Bakıdan Gəncəyə yola düşdüm. O
günlərdə Heybət tərəflərində dəmir-
yolunu sel yuyub xarab etmişdi. Yolun
təmirindən sonra bu əvvəlinci tren idi
ki, Bakıdan Gəncəyə hərəkət edirdi.
Vaqonlar nəhayət dərəcədə qələbəlik
idi. Müsafirlərin əksəri mümkün edəm-
mədiyindən bilet dəxi alammamışdı.
Vaqonda oturmaq deyil, ayaq üstə
durmaq imkanı da yox idi. Güc hal ilə
özümü şeylərimlə birinci mövqenin
dalanına sala bildim. 

Tren hərəkət etdikdə, tren məmur-
ları da hərəkətə gəldilər, biletləri yox-
lamağa başladılar. Kimin ki bileti yox
idi, Biləcər mövqifində [stansiyasında]
bilet alsın deyə, kimsəyə qəbzül-vüsul
[gediş qǝbzi] verməyərək, hər birindən
9 manat alıb öz kupelərinə çəkildilər.
Bu halda, tren rəisinin nəyi isə bilmi-
rəm, gedib o biri vaqonlardan 3 nəfər
müştəbehül-hal [şübhǝli] qadını yanına
salıb gətirdi və özü ilə bərabər tren
rəisinin kupesinə apardı. Biləcərdə
kimsə düşüb bilet almadı. Almağa dəxi
ehtiyac yox imiş. Artıq tren məmurları
da görünməz oldular. 

Xülasə 3-cü və 2-ci mövqelərin
müsafirləri biletli-biletsiz oralarda yer
tapmadıqlarından 1-ci mövqeyə do-
luşdular. Kimsənin kimsə ilə işi yox idi.
Baxıcı olmadığından hər kəs keyfi istə-
diyi mövqedə otururdu. Get-gedə rəis

əfəndinin kupesindən hay-huy səsi
ucalmağa və bangi-nuşanuş [yeyib-
içmǝk sǝsi] əflakə [göyǝ] çıxmağa baş-
ladı. Artıq məmur əfəndilər dünyanı
və dünya ilə də treni və trendəki
müsafirləri unutdular. 

Yol xarab olduğundan, beş saata üç
mövqif [stansiya] ancaq yol ala bildik.
Üçüncü mövqif yaxlaşmışdı. Hər kəs-
də, yolun xarab hissəsindən qurtardı-
ğından bir sevinc əsəri görünməkdə
idi. Bu halda bir iş oldu. Birdən-birə
vaqonlar bir-birlərinə toxundular. Tren
dayandı. Hadisəni bilmək üçün hər kəs
vaqondan kənara çıxdı. Lokomotivlə
bir vaqonun yoldan çıxdığı məlum
oldu. Artıq burada bəkləyib qalmalı
olduq. Tren rəisi ilə sair onunla işrətə
məşğul olan məmurlarının əsla hadi-
sədən xəbərləri olmadı. Kimin tədbiri
oldu isə, bilməyirəm, daldakı mövqifə
teleqram vuruldu. İki saat sonra bir
lokomotivlə xeyli fəhlə gətirdilər. Çox
tədbirdən sonra vaqonları dalı çəkib
yolları bir-birinə bitişdirməyi qərara
aldılar. İşə başladılar...

Gecə yarı olmaq üzrə idi. Mümkün
edənlər yatmaq istəyirdilər. Ancaq,
tren məmurlarının bangi-hay-huyu
[hay-huy səsi] kimsəni rahat buraxma-
yırdı. Saat iki idi. Yuxu hər şeyə qələbə
çalmışdı. Kimi uzanmış, kimi oturduğu
halda, kimi ayaq üstə uyqulardı [yu-
xulayırdı]. Sükut hökmfərma idi [hökm
sürürdü]. Ara-bir məmurların nalələri
eşidilirdi. 

Sübh olduqda məmur əfəndilər
xabi-işrətdən [eyş-işrət yuxusundan]
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ayılıb dalana çıxıb nə hadisə üz ver-
diyini və trenin səhrada nə üçün da-
yandığını ondan-bundan sormağa
başladılar. Əhvalatı xəbər tutduqdan
sonra genə də kupelərinə çəkilib
axşamkı işrətin ilərisinə başladılar. 

Qərəz, 14 saat səhrada qaldıqdan
sonra sübh saat 8-də tren hərəkət
etdi. Ancaq hər mövqifə yetişdikdə
müsəfirlərdən bəzisi düşür və yenisi
minirdi. Kimsə gəlib kimsədən bilet
sormazdı. Xülasə, bu hal ilə iki gün
ahəstə-ahəstə yol getdikdən sonra
ayın 28-də Gəncəyə varid olduq. Bu
qədər deyə bilərəm ki, müsafirlərin
çoxusu biletsiz idilər. Gəncədən övdə-
timdə [qayıtdığımda] dəxi eyni halı mü-
şahidə etdim. 

Hatif

BAKI XƏBƏRLƏRİ

* Bazar günü 22 kanuni-əvvəl [de-
kabr] axşam saat 4-də Persidski soqaq
121 nömrəli xanədə Qafqaziya Müsəl-
man Müttəllimlərinin [Tǝlǝbǝlǝrinin]
Mərkəzi Komitəsinin iclası vaqe ola-
caqdır. Yoldaşların vəqti-müəyyinədə
[təyin edilmiş vaxtda] gəlmələri mütə-
mmənadır [xahiş olunur]. 

* Ərzaq Nəzarəti Şəki, Şamaxı,
Lənkəran, Şuşa, Ağdaş, Cəbrayıl, Göy-
çay, Qazax, Gǝncǝ, Zaqatal və Quba
bələdiyyə məclislərinə müraciətən ri-
ca etmişdir ki, nə qədər dəri olduğu
barəsində məlumat versinlər. 

* Ərzaq Nəzarəti dəftərxanası Bakı-

Sabunçu dəmiryolu idarəsinə xəbər
vermişdir ki, kəndlərə aparılacaq ər-
zaq və mühümmat [lǝvazimat] barə-
sində vəsiqə almaq lazım deyildir,
vəsiqəsiz də aparıla bilər. 

Azərbaycan dəmiryollarında
* Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ

Rabitǝ] Nəzarəti təcili surətdə xəbər
vermişdir ki, kanuni-əvvəlin [dekabrın]
16-sında 20 nömrəli trenin toqquş-
ması barəsində təhqiqat yapılıb əqd
[akt] bağlanaraq Nəzarətə pişnihad
[təqdim] edilsin. 

* Poylu mövqifindəki [stansiyasında-
kı] sui-istemaldan naşi [sui-istifadǝ
sǝbǝbindǝn] Türüq və Məabir nazirinin
əmri mövcibincə [ǝsasında] mövqif
müdiri Aleynikov, müavini Qeqel,
acentə Rjetski, xidmətçi Dağtəmirov
müttəhim edildikləri üçün qulluqla-
rından kənar edilərək məhkəməyə
verilirlər. Plaxova xəbərdarlıq edilir ki,
bir də öz vəzifəsində zəiflik ibraz
edərsə, qulluqdan çıxarılacaqdır. 

Bələdiyyə Ərzaq şöbəsinin Ərzaq
Nəzarəti təhti-idarəsinə [idarǝsi altına]
keçməsi 

Necə ki məlumdur, Bələdiyyənin
və mǝhǝlli [yerli] hökumətin qətnamə-
lərinə görə bu vaxtadək Bələdiyyənin
ixtiyarında olan Ərzaq şöbəsi fəsx
[lǝğv] edilib, hamı işləri və mövcud mal
anbarları Ərzaq Nəzarətinə veriləcək-
di. 

Üç gün irəli Ərzaq naziri Nəsib bəy
Yusifbəyov cənabları Ərzaq şöbəsi ida-
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rəsinə təşrif gətirib, şöbənin işlərini və
qulluqçularını rəsmən qəbul etdilər.
Əvvəlcə şöbənin müdiri V. V. Smirnov,
məsul qulluqçuları vəzir [nazir] cənab-
larına təqdim edib, sonra bir-bir
onların hansı qulluqda olmaqları və nə
vəzifələr aparmaqları barəsində vəzirə
məlumat verirdi. Sonradan vəzir cə-
nabları Bakıda çörəyin hǝlǝ indiyǝ kimi
çox baha qiymətə satılmağı vǝ bu işdə
ən baş müqəssirlər çörəkçilər olmaq-
ları barəsində bir az söhbət edib
şöbənin vəzifələri və həmçinin tamam
şöbələrinin bundan sonra da baqi
[yerindǝ] qalması barəsində öz nəzəriy-
yatını [fikirlǝrini] bəyan edib, qulluqçu-
larla vidalaşdı.

MÜRACİƏTNAMƏ

Şamaxı hadisati-əliməsindən [faci-
ǝli hadisǝlǝrindǝn] sonra möhtərəm
şairimiz Abbasqulu Səhhət cənabları
Şamaxıdan Gəncəyə köçməyə məcbur
oldu. Orada qaçqınlar miyanında [ara-
sında] hökmfərma olan [hökm sürǝn]
yatalaq xəstəliyi bu zati-möhtərəmi də
biz Azərbaycan türkləri əlindən alıb
apardı. Azərbaycanın işıqlı bir ulduzu
da daimi olaraq batdı. Abbasqulu
Səhhət dari-dünyadan dari-bəqaya
rihlət buyurdular [dünya evindǝn ǝbǝ-
diyyǝt evinǝ köçdü]. Mərhum şairimizin
əsərlərini yığıb nəşr etmək qəsdilə
bütün millətdaşlarımıza müraciətlə
təvəqqe edirik, onun mətbu və qeyri-
mətbu [çap edilmiş vǝ çap edilmǝmiş]

əsərlərindən hər kəsdə var isə, rica
ediriz ki, lütfən, aşağıdakı adreslərə
göndərsinlər. 

1. Bakı İkinci Türk ibtidai məktəbi,
Əbdüllətif Əfəndizadə, Melniçnaya
küçə nömrə 8;

2. Bakı Üçüncü Türk ibtadi məktə-
bi, Məhəmməd Əmin Əfəndizadə,
Pozenovskaya soqaq, nömrə 9.

Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfən-
dinin “İnsanların tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adlı mənzum əsərinin
ikinci cüzü çapdan çıxıb mövqeyi-füruşa
[satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və
qalın kağız üzərində təb’ [çap] edilmiş, fiatı
[qiyməti] 2 manatdır. Turan mətbəəsində,
Parapetdə “Məktəb” mağazasında və Ba-
zar caddəsində Paşa Qasımzadənin mağa-
zasında.

b. 4 – 3

Bakı Obşestvenni Sobraniyasının 
[Bakı İctimai Yığıncağının] (Klubun)

müdirlər şurası
Ümum üzv və namizədlərə məlum

edir ki, klubun kitabxanası açılıb, Qorça-
kovski küçədə 7 nömrəli evdə bayram
günlərindən siva [başqa] açıqdır səhər saat
10 – 2-yə kimi.

b-29     2 - 2

İngiltərə Dəniz Nəqliyyatı İdarəsi
icazəsilə 

“Samolyot” paraxod cəmiyyəti
Mal göndərən və mal gətirənlərǝ elan

edir ki, 17 kanuni-əvvəldən [dekabrdan]
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cəmiyyət bütün Xəzər dənizindəki nüma-
yəndəliklərini iadə etmişdir [geri qaytar-
mışdır]. Bakı şəhərində İran, Krasnovodsk
və Petrovsk şəhərlərinə göndərilən yükləri
24 və 26-cı körpülərdə qəbul edir. Acen-
tənin kantor telefon nömrəsi 19-22. 

Acentə V. N. Natanzondur.  Paraxod-
stvo [gǝmiçilik] idarəsi, telefon nömrəsi 46-
40.

Paraxodstvo müdiri F. F. Kulikov. 
b - 31

Diş hǝkimi İsay Samuiloviç
Karşteynbaum

Naxoşlar[ı] ǝvvǝlki kimi qǝbul edir.
Dişlǝri ağrısız çıxarır vǝ qızıl üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. 

Ünvan: Tsitsyanovski vǝ Çadrovı küçǝ-
lǝrin küncündǝ İsrafilovun 41 nömrǝli
evindǝ.

Qǝbul edir hǝr gün saat 12-dǝn 3-ǝ
kimi. Axşam 5-dǝn 8-ǝ kimi. 

2610

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    12 – 1

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Diş hǝkimi R. S. Fuks 
Mariinski küçǝdǝ Ferdinandın apteki

yanına köçübdür. Son üsul ilǝ diş qayırır vǝ
diş köklǝrinǝ müalicǝ edir. Hǝr gün sǝhǝr
saat 9 - 2-yǝ kimi; axşam saat 5 - 7-yǝ kimi. 

2611

Hǝkimlǝrin xüsusi gecǝ vǝ gündüz
növbǝlǝri

Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxa-
nası, Qoqolevski vǝ Torqovı küçǝlǝrin kün-
cündǝ. Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81.
Naxoşların evinǝ gedirlǝr.

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun 
sǝh. 363. “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.”

Bakı neft ticarǝti vǝ 
onun müxtǝsǝr tarixi 

sǝh. 368. “Sajın” yaxud “sajen”: metrik
sistemdǝn ǝvvǝl işlǝdilǝn, tǝxminǝn 2,13
metrǝ bǝrabǝr uzunluq ölçüsü.

Cümǝ günkü mühüm xǝbǝrlǝr 
sǝh. 372. “…kronprinsin tǝslimini tǝlǝb

etsinlǝr.”: Almaniya imperatoru II Vilhel-
min oğlu Fridrix Vilhelm nǝzǝrdǝ tutulur.

“…Badendəki Tərəqqipərvər firqəsi...”:
Almaniyada mövcud olmuş Mütǝrǝqqi
Xalq Partiyası (Xalq Tǝrǝqqipǝrvǝran Fir-
qǝsi) nǝzǝrdǝ tutulur.

“…ingilis karolu Corc…”: Böyük Bri-
taniya kralı V Corc nǝzǝrdǝ tutulur.

“Merit” nişanı: Böyük Britaniyanın
“Xidmǝt” ordeni nǝzǝrdǝ tutulur.

Gürcüstan
sǝh. 372-373. “Kartsivadze”: “Azǝrbay-

can” qǝzetnin bu nömrǝsindǝ hǝr yerdǝ
“Karçivadze” kimi getmişdir.

Gürcüstan: Gürcüstan siyasi 
nümayǝndǝsilǝ müsahibǝ

sǝh. 374. ““Ermǝni millǝtinin idraklı
sinfi, öz mühariblǝrini…”: Qǝzetdǝ “müha-
riblǝrini” yerinǝ sǝhvǝn “müharibǝlǝrini”
getmişdir.

Müraciǝtnamǝ
sǝh. 380. “Mǝhǝmmǝd Əmin Əfǝn-

dizadǝ”: Cümhuriyyǝt dövründǝ eyni ad-
soyadını daşıyan bir neçǝ şǝxs mövcud-
dur; burada söhbǝt Əfǝndizadǝ Mǝhǝm-
mǝd Əmin Ağa Əli oğlundan gedir.
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İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Əlipaşa Məlikov kamali-yə’s ilə [böyük

bir kǝdǝrlǝ] öz istəkli qaynatası Axund Zəki
Hacızadənin dün vəfat etməsini xiş-əq-
vamına [qohum-ǝqrǝbasına] və dostlarına
elam edir [bildirir]. Təşyiyi-cənazə [cənazə-
nin yola salınması] vaqe olacaq kanuni-əv-
vəlin 23-ündə saat 10-da, Krasnokres-
tovski küçədə, 43 nömrəli öz evində. 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Ağaşərif, Zəbihulla və Səməndər Axun-

dovlar, kamali-yə’s ilə [böyük bir kǝdǝrlǝ] öz
sevgili ataları Axund Zəki Hacızadənin dün
vəfat etməsini xiş-əqvamına [qohum-
ǝqrǝbasına] və dostlarına elan edirlər. Təş-
yiyi-cənazə vaqe olacaq kanuni-əvvəlin
23-ündə saat 10-da, Krasnokrestovski kü-
çədə, 43 nömrəli öz evində. 

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Əliabbas və Böyükağa Rzayevlər öz

sevgili qardaşları Əliskəndər Rzayevin Sal-
yanda vəfat etdiyini xiş-əqvamına [qo-
hum-ǝqrǝbasına] və dostlarına elan edirlǝr.
Təşyiyi-cənazə kanuni-əvvəlin [dekabrın]
23-ündə, səhər saat 9-un yarısında, öz
evindən (İçərişəhərdə Cümə məscid kü-
çəsi, nömrə 7) Şah məscidinə aparıla-
caqdır. 

QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Məclisi-Məbusan Rəisi həzrətlə-
rinin  əmrnamələri

– Sabiq Şurayi-Milli İdarəsi kargü-
zarı Mirhüseyn oğlu Mirməcid, həmin
1334 sənəsi kanuni-əvvəlin [dekabrın]
3-cü günündən  etibarən Məclisi-Mə-
busan İdarəsi kargüzarı təyin edilir. 

– Sabiq Şurayi-Milli İdarəsi ləvazım
müdiri Mirzəbala Məhəmmədzadə,
həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 3-
cü günündən etibarən Məclisi-Mə-
busan idarəsi ləvazım müdiri təyin
edilir. 

– Sabiq Şurayi-Milli İdarəsi müqəy-
yədi (dəftərdarı) Mirfəttah Musəvi, hə-
min 1334 sənəsi Kanuni-əvvəlin 2-ci
günündən etibarən Məclisi-Məbusan
İdarəsi müqəyyədliyinə təyin edilir. 

– Sabiq Şurayi-Milli İdarəsi müha-
sibi Mirəsədulla Seyid Məhəmməd-
zadə, həmin 1334 sənəsi kanuni-əv-
vəlin 3-cü günündən etibarən Məclisi-
Məbusan İdarəsi mühasibliyinə təyin
edilir.

383

Bazar ertǝsi, 23 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 71

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 19 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 23 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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– Quba şəhəri əhli Yusif bəy Ağa-
bəyov, həmin 1334 sənəsi kanuni-əv-
vəlin 5-ci günündən etibarən Məclisi-
Məbusan İdarəsi kvestorluğuna [təsər-
rüfat müdirliyinə] təyin edilir.

– Sabiq Şurayi-Milli İdarsi müstən-
sixi [sǝnǝdlǝrin surǝtini çıxaran] Hacıağa
Nurizadə, həmin 1334 sənəsi kanuni-
əvvəlin 5-ci günündən etibarən Məc-
lisi-Məbusan İdarəsi kvestor müavin-
liyinə təyin olunur.

– Tiflis şəhəri əhlindən Müzəffər
Nərimanov, həmin 1334 sənəsi ka-
nuni-əvvəlin 5-ci günündən etibarən
Məclisi-Məbusan İdarəsi kvestor müa-
vinliyinə təyin edilir.

– Bakı şəhəri əhli Həbib Babazadə,
həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 5-
ci günündən etibarən Məclisi-Məbu-
san İdarəsi ləvazım heyəti kargüzar-
lığına təyin edilir. 

– Əmirhacıyan kəndi əhlindən
Nurməhəmməd Nurizadə həmin 1334
sənəsi kanuni-əvvəlin 3-cü günündən,
Bakı əhli Məhərrəm Qasım oğlu ka-
nuni-əvvəlin 3-cü günündən, Bakı
əhlindən Mirzə Axundov kanuni-əv-
vəlin 5-ci günündən, Cabbar Məhəm-
mədov kanuni-əvvəlin 5-ci günündən,
Nağı Qəni oğlu kanuni-əvvəlin 6-cı
günündən, Yaqub Abbasqulu oğlu ka-
nuni-əvvəlin 7-ci günündən, İmamqu-
lu Həsənbəyov kanuni-əvvəlin 10-cu
günündən, Məhəmmədqulu Əlizadə
kanuni-əvvəlin 14-cü günündən, Yev-
geniya Frolova kanuni-əvvəlin 9-cu
günündən, Aleksandra Kulikova ka-
nuni-ǝvvǝlin 14-cü günündǝn və Olqa

Ponomaryova kanuni-əvvəlin 14-cü
günündən etibarən Azərbaycan Məc-
lisi-Məbusan İdarəsi xidmətkarlığına
(erkəklər kuryer, qadın isə qulluqçu –
prisluqa) təyin edilirlər. 

– Bakı şəhərində iqamət edən
[yaşayan] Olqa Josifovna Markova hə-
min 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 14-cü
günündən etibarən Məclisi-Məbusan
İdarəsi yazı makinaçılığına təyin edilir.

BAKI, 23 KANUNİ-ƏVVƏL 
[DEKABR]

Yenə Kabinə xüsusunda
Kabinə böhranı hənüz rəf olunma-

mışdır [aradan qaldırılmamışdır]. Vükəla
Rəisi [Nazirlǝr Kabinetinin Sǝdri] Fətəli
xan Xoyski cənabları məlum olduğu
üzrə Parlaman Sədri vəzifəsini ifa edici
Həsən bəy Ağayevin birinci məktu-
buna verdiyi cavabında yeni kabinə
təşkilindən boyun çəkmişdi. 

Fətəli xan cənablarının böylə mü-
hüm bir zamanda öz istedad və qa-
biliyyətini, öz təcrübə və qüvvəsini
hökumət işində sərfdən imtina etmə-
yinin səbəbi Xan cənabları kəndiləri
göstərdiyi səbəbdən bir qədər fərqli-
dir. Filhəqiqə [doğrudan da] hali-övza
[hazırkı vǝziyyǝtimiz] və vəziyyəti-siya-
siyyəmiz başqa bir şərait daxilində idi.
Öz vətənini sevən və onun istiqlalını,
hüququnu müəzzəm [uca] tutan əsl bir
türk və müsəlman oğlu həmin böylə
bir məsuliyyətli vəzifəyə, həmin şərait
altında girişməyə vicdanını qane edə
bilməzdi. Lakin bərəkət versin ki,
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şərait dəyişib və ortalıqda müşahidə
edilən şəkk və şübhəyə artıq məhəl
[yer] qalmadı. Azərbaycanın daxili
işlərinə heç bir yerdən müdaxilə və ya
onun Məclisi-Məbusanının vicdanına
heç bir kimsə tərəfindən təzyiq edil-
məyəcəyinə dair lazımi məhafil [dairə-
lər] tərəfindən əmanəti-tam verildi. Bu
isə Fətəli xan cənablarının məmləkət
üçün yeni hökumət heyəti təşkil et-
məklə bərabər, başında da durmaq
kimi mühüm və məsuliyyətli bir vəzi-
fəyə girişməsi üçün artıq bir müma-
niət [maneə] olmadığını aşkar etdi.
Böylə olduğu təqdirdə, Parlaman Səd-
ri vəzifəsini ifa edən Həsən bəy Ağayev
həzrətləri Xan cənablarına dübarə bir
məktub yazıb məmləkət və millət na-
minə yeni Kabinə təşkilini təkrar təklif
etdi. Həsən bəyin ikinci məktubuna
Fətəli xan cənabları hələ təhrirən
[yazılı] cavab verməmişdirsə də, lakin
eşitdiyimizə görə, bu dǝfǝ həmin tək-
lifi rədd etməyə əsasǝn artıq bir bə-
hanə olmadığını biletiraf [etiraf edǝ-
rǝk], yeni Kabinə təşkili üçün qeyri-
rəsmi surətdə lazımi iqdamatda [tǝ-
şǝbbüsdǝ] bulunmuşlardır. Lakin mǝǝt-
təəssüf [tǝǝssüf ki], Xan cənablarının
bu iqdamatı bir taqım “daxili müşkü-
lata” uğramışdır ki, məsələnin yenə
təxirə düşməsinə səbəb olur. 

Keçirdiyimiz böylə mühüm bir za-
manda yeni hökumət təşkilini təxir və
müşkülata salan mümaniət hansı sə-
bəblərdən nǝşət edir [qaynaqlanır]
əcǝba? Yenəmi “firqəbazlıq” və ya
“mənəmlik” mikrobu ortalığa atılmaq
istəyir? Keçmiş acı dərslər Azərbaycan

türk və islamları üçün kafi deyilmiş!
Firqəçilik təəssübiyyəti və ya “şəxsiy-
yət” bəlası bizləri azmı bəlaya giriftar
etdi? 

Bizcə məmləkətin səadəti və Azər-
baycan türk vǝ islamlarının istiqbalı
[gələcəyi], “firqəçilik” və ya “mənəm-
lik” həvəsindən bir qədər əlzəm [vacib,
üstün] tutulmalıdır. Buna görə də hər
bir “firqəçi” və ya hǝr bir “mənəmlik”
sevən zat [şəxs], əgər onun qəlbində
xalis bir surətdə hübbülvətən [vətən
sevgisi] hissiyyatı vardırsa, böylə mü-
hüm və müşkül bir zamanda məmlə-
kətin və millət və bəşəriyyətin məna-
feyi naminə öz şəxsi iddialarından
güzəşt edib, bütün qüvvələrini, bütün
səy və kuşişlərini [cǝhdlǝrini] vətənin
məsud istiqbalı hüsulu [xoşbəxt gələ-
cəyini təmin etmək] yolunda sərf et-
məlidir. 

Siyasi mücahidlərimiz bunu yad-
dan çıxartmamalıdırlar ki, hər bir yan-
lış hərəkətimiz istiqlal və istiqbalımız
üçün böyük-böyük müşkülat və təhlü-
kə vücuda gətirməklə, bu üzdən vətən
və millət nəzdində müqəssir görünən-
ləri cavab verməyə məcbur edəcəkdir.

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

4-cü (fövqəladə) iclas 

(Mabəd) [ardı]

Əhməd Cövdət – Əfəndilər! Bu-
günkü iclasın təcili surətdə çağırıl-
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masına səbəb, iki məsələ haqqında
Məclisi-Məbusan Sədrinə sosialistlər
namından [adından] verilmiş məktub
olmuşdur. Bu iki məsələnin həlli bütün
Zaqafqaziya zəhmətkeşləri üçün pək
mühümdür. Biri Qarabağ hadisatı
[hadisələri], digəri gürcü-erməni müsa-
diməsidir [toqquşmasıdır]. Qarabağ
məsələsi, mahiyyətcə ikinci məsələ ilə
əlaqədar və şəkil cəhətindən bəra-
bərdir. Məlumdur ki, Qarabağda üç-
dörd aydır sakitlik yoxdur. Andranik
başına bir dəstə yığıb kəndləri dağı-
daraq insanları məhv edir. Hökumət
qoşunu və məhəlli [yerli] əhali müqa-
bilə və müqavimət etdikdə, çəkilməyə
məcbur olmaqla bərabər, sonra yenə
öz işinə başlayır. Bu işlər nə üçün
olurlar? Bu dəstənin başında duran
kimdir və məqsədi nədir? 

Andranik, məşhurdur: Türkiyədə
çetebaşı [quldur dəstəsi başçısı] idi.
Osmanlıda uzun müddət müharibə
edərək, müsəlman və ermənilərin
qanları tökülməsinə səbəb olmuşdur.
Avropa müharibəsində, Qafqaziya
cəbhəsində Türkiyə əleyhinə dava
edirdi. Hərb zamanı onun hərəkəti
müharibə tərzində olmayıb, zülmü
aləmə aşkar olmuşdur. Sonra Andra-
nik İrəvan, Naxçıvan və Ordubad ma-
hallarına və  oradan İrana keçmişdir.
Yolda müsəlman kəndlərini dağıdıb
xarabazara döndərmişdir. Hər tərəf-
dǝn qovulduqdan sonra da Qarabağa
gəlmişdir. 

Onun dediyi nədir? Deyir ki, mən
buranı Ermənistana tabe etmək istəyi-
rəm. Rəisi-vükəlanın [Baş nazirin] bu-

yurduğu kimi, Andranikin kim olduğu
erməni hökumətindən sorulduqda,
Ermənistan Hökuməti Andraniklə əla-
qədar olmadığını, onu quldur kimi
tanıdığını bəyanla, onunla necə bilir-
siniz öylə rəftar ediniz, deyə cavab
verir. Andranik bura erməniləriylə əla-
qədar olmadığından, yeni tökülən
qanlara heyfi gəlmir, dağılan xaniman-
lara ürəyi yanmır. Mən deyirəm ki, An-
dranik insaniyyət düşməni olmaqla
bərabər, yalnız müsəlman kəndləri,
deyil erməni kəndlərinin də dağılma-
sına bais olur. 

Burada gizli bir məsələ vardır: Qa-
rabağ mahalının Azərbaycan əlində
qalmasına mane olaraq oranı Ermə-
nistana yapışdırmaq. 

Bu fikir, ermənilərin baş firqəsi
olan Daşnaksutyunun məramıdır. Bu
firqə hətta Petroqradda Qafqaziyanın
təqsimi [bölüşdürülməsi] məsələsi həll
olunarkən, bir layihə təqdim [edərək],
Zəngəzurun Ermənistana ilhaqını [bir-
lǝşdirilmǝsini] tələb etmişdi. Bu məsə-
ləyə Tiflisdə dübarə baxılıb, layihǝ
Mərkəzi Əmələ və Əsgər Şurası tərə-
findən rədd edildi. O vaxt torpaq və
hüdud [sərhəd] məsələlərinin həlli
üçün bir komissiya təşkil edilmişdi. O
zaman millətlər ayrılmamış olduqla-
rından, məsələ də ümumi idi. Şimdi
isə burası bir dövlət məsələsi olmuş-
dur. Hərçənd erməni hökuməti bizə
deyir Qarabağla işimiz yoxdur, Qara-
bağı istəmirik və Andraniklə əlaqəmiz
yoxdur. Lakin işin mahiyyəti bundadır. 

Əfəndilər! Bizim firqəmiz və ümum
[bütün] sosialistlər, camaatın və bütün
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kəndlilərin mənafeyini güdürlər. Biz
hər vaxt böylə məsələlərin silah gücü
ilə deyil, sülhlə həll olunmasına çalış-
mışıq. Bu məsələlər, güzəşt və hǝkǝm
[arbitr] vasitəsi ilə həll edilməlidirlər.
Bu gün bunca qurban verilən Cahan
müharibəsi bitdi, lakin ixtilaflı məsələ-
lər həll olunmadılar. Bunların həlli
üçün hələ ümumi konfrans vaqe ola-
caqdır. Bu gün hər tərəf məsələnin
silah gücü ilə həllini zərərli görür. 

Hərgah Ermənistanla Azərbaycan
ya Gürcüstan arasında müharibə vüqu
bulsa, bu millətlər məhv olarlar. Bu
hərb, hərb deyildir; çünki müharibə
edən böyük dövlətlər, hərb qanununu
riayə edirlər. Hərbdən sonra müharib
[savaşan] millətlər dost ola bilirlər,
lakin Qafqaziyada müharibə, millətləri
zəhərləyib, olmazın fəlakətlərə düçar
edir. Qafqaziya məsələsi rəsmi müha-
ribəyə bənzəməz. Hazırda Qarabağda
dava olur, ermənilər müsəlmanlarla
vuruşurlar. Biz böylə müamilənin [rǝf-
tarın] bitirilməsini tələb ediriz. Bizim
fikrimizcə, məsələ sülhlə həll olunub,
orada yaşayan millətlər hüsn-idarə
edilməlidirlər. Gərək erməni və gə-
rəksə müsəlman üçün Ermənistan-
damı ya Azərbaycandamı yaşamağın
heç fərqi yoxdur. Əlbəttə bir millətdən
ötrü öz idarəsi ilə yaşamaq daha yax-
şıdır; fəqət həyat məsələsi gəldikdə,
böylə fikirlərdən əl çəkməlidir. Qara-
bağda yalnız müsəlmanlar deyil, er-
mənilər də zərər görürlər. Bu gün bir
müsəlman kəndi, sabah bir erməni
kəndi dağılır. Bunlarda yaşayanlar həp
insandırlar. Hər iki tərəf zərər çəkib,

tələfat verirlər. Bizim təklifimiz budur
ki, bu məsələ silah gücü ilə deyil,
sülhlə həll edilməlidir. Fəqət, əfəndi-
lər, Andranikə bir quldur kimi baxmaq
olmaz. Onun müəyyən bir məqsədi
var: erməni ünsürünü Azərbaycandan
ayırıb Ermənistana tabe etmək.

Lakin bu surətdə də məsələni sülh
təriqi [yolu] ilə həll etmək olardı.
Amma o cür ki, Andranik başlamışdır,
böylə olammaz. Rəisi-Vükəla buyurdu
ki, deleqasiya göndərilməsindən bir
fayda çıxmadı, fəqət, zənnimizcə, bə-
zən ziyadəsilə fayda hasil olur; madam
ki, erməni camaatının burada razılığı
yoxdur, deməli heyəti-mürəxxəsə [nü-
mayǝndǝ heyǝti] göndərilməsindən bir
nəticə çıxar. Bir də vaxtilə Andranik in-
gilis xidmətində idi, onlardan pul
alırdı. Bu surətlə, ingilislər vasitəsilə
Andranikə icrayi-təsir etmək olar. Onu
Zəngəzur mahalından çıxarmaq lazım-
dır. Əks surətdə nə müsəlmanlar rahat
ola biləcəklərdir, nə ermənilər. Lakin
əfəndilər, biz böylə nümayəndələr
göndərmək tərəfdarı olmaqla bərabər
istəriz ki, bu məsələnin sülhlə həlli
haqqında ermənilər dəxi təşəbbüsat-
da bulunmuş olsunlar. Ancaq biz buna
tərəfdar ikən, Qarabağdakı tufana,
evlərin dağılmasına, ailələrin kəsilmə-
sinə göz örtüb durammayız. Qarabağ-
da və sair yerlərdə erməni və müsəl-
man camaatının müdafiə və mühafi-
zəsi üçün hər vaxt hazır qüvvəmiz
olmalıdır. (Alqışlar)

Oraya iki dənə ingilis zirehli avto-
mobili göndərilməsi azdır. Bir də, in-
gilis qüvvəsinin getməsini biz istəməz-
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dik. Biz istərdik oraya Azərbaycan
qüvvəsi göndərilsin. (Alqışlar)

Oraya gedən qüvvə, camaatın öz
içindən çıxmış olmalıdır ki, camaat da
bilsin ki, gələn qüvvə onun hüququnu
müdafiə edəcəkdir. Biz nə qədər hərb
tərəfdarı olmasaq da, bu vaxt Qara-
bağda qüvveyi-cəbriyyə [zor gücü] icra-
sını da rədd etməyib, biləks [əksinə],
istəyiriz.

Bədəhu [sonra] Mahmudov Mus-
tafa bəy səs alaraq deyir: 

– Möhtərəm məbuslar! Qarabağ
məsələsi haqqında o ki lazım idi,
söylədilər. Bu məsələdə sizin fikrinizi
mühüm bir nöqtəyə cəlb edirəm.
Rəisi-Vükəlanın və natiqlərin nitqlərin-
dən bu anlaşıldı ki, güya Andraniklə
erməni hökuməti arasında bir əlaqə
yoxmuş. Andranik Türkiyə təbəəsi
olub, sənəti çete [silahlı dəstə, banda]
düzəldərək mübarizə etmək imiş. Bəs
böylə olanda o kimdir? (Soldan: daş-
nak)

Bu, bir quldur, bir asi [üsyançı] imiş.
Böylə isə onun tutulub öldürülməsi
lazımdır. Lakin böylə bir adamla Müt-
təfiqlər nümayəndəsi arasında irsal-
mərsul [ǝlaqǝ, yazışma] varmış və
Qarabağ ətrafının mühafizəsi ona
tapşırılmış imiş. 

Sədr – Rəisi-Vükəla o məzmunda
irsal [yazı; mǝktub] olmadığını bəyan
etdi. 

Mahmudov (nitqinə davamla) –
Çox gözəl! Arzu olunardı ki, böylə irsal-
mərsul olmasın. Böylə isə bu məsələ
barəsində “Müsavat” firqəsi, Parla-

mana böylə bir formula təklif edir.
(Oxuyur)

Vinoqradov – Bu gün mən iki pək
ağır məsələ münasibəti ilə danışıram.
Əvvəla, insan qanı axır. Bu qanlı qitala
[qırğına] xitam verməlidir. Biri də
budur ki, biz rus nümayəndələri bu-
rada nə olduğunu, nə danışıldığını an-
lamayırız; fəqət, hiss ediriz ki, müdhiş
[dəhşətli] bir vaqeə var: qardaş qanı
axıdılır. Biz təvəqqe edir, yalvarır,
qışqırırız: bəsdir ədavət, bəsdir qan
axıdılması, yetər artıq! Bizə artıq qan
tökmək lazım deyildir. Biz çox məm-
nun olur, təbrik ediriz ki, nəhayət, Par-
laman bu məsələni açdı. Ciddən əzm
ediniz. Lazım gələrsə, rus nümayən-
dəsi olan bu xırda bir dəstə dəxi bu
məsələnin sülh təriqi ilə həlli üçün
sizinlə gedəcəkdir. Gediniz onlara de-
yiniz: Bəsdir, bu müqəddəs qanı axıt-
dığınız, hər bir məsələni sülhlə həll
etmək olar! Bizim bu xırda dəstəmiz
lazım olarsa hazırda sizinlə gedib
desin: Bəsdir qan! Aralanın! (Alqışlar) 

Şeyxülislamov – Möhtərəm Məc-
lisi-Məbusan əzası [üzvlǝri]! Sosialist
yoldaşlarım öhdəmə ağır bir vəzifə
atmışlardır. Bu vəzifə, bir milləti töh-
mətləndirib, digərini müdafiədən iba-
rət olmayıb, həqiqətin ayaqlar altına
atıldığını və kimlər tərəfindən icra
edildiyini aydın göstərməkdir. Qafqazi-
ya millətləri Rusiya inqilabından sonra
öz muxtariyyətlərini əllərinə aldıqda,
bir yerə toplanaraq öz müqəddərat-
larını qüvvətli bir əsas üzərinə qurmalı
idilər. Fəqət böylə olmadı. Qafqaziya
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millətləri arasında milli təəssüb başını
qaldırdı. Yenə qanlar çay kimi axıdıldı.
Biz sosialistlər bu qiyaməti qoparanlar
əleyhinə protesto elan ediriz. Əgər bu
fəlakətlərin qabağı alınmazsa, Qafqa-
ziyamız Balkan yarımadası kimi qan
dəryasına dönə bilər. Görünür ki, bu-
rada xırda millətlər cahangirlik məq-
sədi təqib edirlər. Necə ki, yoldaşım
Əhməd Cövdət də dedi, burada adi
müharibə yoxdur. Yekdigərini anlama-
mazlıq müşahidə olunur. Rəisi-Vükəla
burada deyir ki, hökumət çalışır. Am-
ma biz bunu qəbul etməyəcəyiz. Çün-
ki çalışılmış olsaydı, qitala [qırğına]
xitam verilərdi. Əsl məsələ hüdud mə-
sələsidir. Qanlar bunun üçün axıdılır.
Hökumət rəisi deyir ki, biz Andranikin
erməni hökuməti ilə heç bir əlaqəsi
olmadığı haqqında məlumat aldıq.
Lakin mən bu fikrə iştirak edəmməm.
Zira dağlar başında yaşayan xüsusi
dəstələrin biri-biri ilə dava edib qan
tökmələrinin özü-özündən vücuda
gəlməsinə inanılmaz. Məlum olur ki,
bu hərəkətin hazırlanmış bir layihəsi
vardır ki, Sanain dağlarından Şuşa
dağlarınadək toplar guruldayır, qanlar
sel kimi axır. Bu layihə, ermənilər
içində böyük mövqe tutan “Daşnak-
sutyun” firqəsi tərəfindən hazırlan-
mışdır. Burası, Tiflis demokrasi müşa-
virəsində də aydın oldu. Burada məz-
kur firqənin [adı keçən partiyanın]
sərhəd proqramı göstərildi, baxıldı,
qəbula keçmədi. O zaman daşnak
nümayəndəsi Karçikyan,  bu proqram
qəbul edilməsə bir daha müşavirəyə

iştirak etməyəcəklərini söylədi. Şimdi
Azərbaycan və Sanain dağlarında tö-
külən qanlar həmin bunun nəticəsidir.
İnsaniyyət nöqteyi-nəzərindən daş-
nakların bu proqramı qeyri-məqbul
[qəbuledilməz] bir şeydir. Biz dəxi heç
vaxt razı olmarız ki, bu proqram
üzərinə Azərbaycan ərazisi Ermənis-
tana verilsin. Zənnimizcə, bu qanların
günahı tamamilə milli firqələrin, xüsu-
sən özünə sosialist adı verən firqələrin
öhdəsinə düşür. Həmin “sosialist”
firqələri ümum demokratiya [bütün
xalq] hüzurunda cavabdehdirlər. Biz
çalışmalıyız ki, sərhəd məsələsi qan
tökülmədən sülh təriqi ilə həll edilsin.
Bu yolda işləməyi, gələcək hökumət-
dən də tələb edəcəyiz. Bu qiyaməti
qoparan, ümumqafqaziya asayişini
pozub, dağları al qana boyayan ancaq
“Daşnaksutyun” firqəsidir. Məǝttəəs-
süf [təəssüf ki], burada daşnak yoxdur
ki, sözümü açıq onun üzünə deyim. 

Azərbaycan Hökuməti ermənilərlə
əlaqə bağlamalı, bunun üçün Ermənis-
tana səfir təyin etməli və çalışmalıdır
ki, buraya da erməni səfiri təyin
edilsin. 

Biz məsləkcə müharibəyə zidd ol-
maqla bərabər, rəsmi davaya şükür
edəriz. Çünki orada dinc əhalinin hü-
ququnu mühafizə edici qanunlar var.
Burada isə müharibə deyil, qətliam
olaraq qoca qarılar, uşaqlar qırılırlar.
Dinc əhalinin xanimanları dağılır, özləri
səfil-sərgərdan çöllərdə qalırlar. Bizim
Parlamana qəti təklifimiz budur ki,
hökumət Ermənistanla münasibatını
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[münasibətlərini] aydınlaşdırıb bu mə-
sələni həll etsin. Ümidvarız ki, yaxın
zamanda Qafqaziya millətlərinin kon-
qresi dəvət edilərək, millətlər əlaqəsi
sazlaşar və “konfederatsiya” (höku-
məti-müştərəkə) vücuda gətirilər.
Böylə olarsa, nahaq qan tökülməz.
Bunu da xahiş edirəm ki, kənardan
qüvvə almağa çalışılmasın. 

Qarabəyli Qara bəy – Möhtərəm
məbuslar! Rəisi-Vükəlanın bəyanatın-
dan anlaşılır ki, Hökumətimiz lazım
gələn tədbirləri görmüşdür. Biz buna
inanmalıyız ki, Hökumət bu işlərə eti-
dali-dəmlə [soyuqqanlılıqla] baxa bil-
məzdi. Fəqət Rəisi-Vükəla deyir ki,
“Əlimizdə olan qüvvə ilə nə qədər
mümkündür çalışdıq və çalışacağız.”
Doğrudan da əllərində nə qədər qüv-
vələri varsa çalışıblar. Lakin bununla
bərabər, Qarabağda Andranik dəstəsi
tərəfindən müsəlman kəndləri dağı-
dılmaqda, evlər, xanimanlar bərbad
edilməkdədir. Arvad-uşaq dağlara,
meşələrə qaçır. Rəisi-Vükəla bu işlərin
bir daha olmayacağına təminat ver-
mədi və verə də bilməzdi. Biz də bun-
dan artıq tələb edə bilməriz. Çünki bir
adam, bir hökumət ancaq əlində olan
qüvvəsi qədər iş görə bilər. Böylə
qüvvənin olmadığını bilməklə bərabər,
mən vətənimi də çox istəyirəm, mil-
lətimi də çox sevirəm. Vətənimin bir
qarış torpağının ermənilərə verilmə-
sini istəmirəm. 

Gördünüz ki, Qarabağa ingilis hey-
əti-mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti]
göndərilməsindən bir şey çıxmadı.

Deməli bizim öz qüvvəmiz olmalıdır və
əlimizdə olan qüvvənin həpsini topla-
malıdır ki, bu hərəkətlərin qabağını öz
qüvvəmizlə alalım. Hökumətə deməli-
yiz ki, hazırda onun əlində bir qüvvə
olmalı idi, gərək bu vaxtadək bir tə-
darük görülmüş olaydı. Görülməmişsə
barı bundan sonra tədbirlər görmə-
lidir.

Rəisi-Vükəlaya, verdiyi bəyanata
qarşı razılığımızı bəyan etməklə bə-
rabər, Parlamanımız Hökumətdən tə-
ləb etməlidir ki, Hökumət qüvvə
düzəltsin ki, Andranik və onun kimilər
tərəfindən baş göstərən hərəkətlərin
qabağı alına bilsin. Böylə hərəkətlərin
önü indidən alınmazsa, mümkündür
ki, “Daşnaksutyun” proqramının tələb
etdiyi çay hüdudu ilə dǝ qənaətlən-
məyərək, gələcəkdə bəriyə də atıl-
sınlar. Sonra gəlib Gəncəni də almaq
istəsinlər ki, o surətdə artıq istiqla-
liyyətimizdən bir əsər qalmaz. Binai-
leyh, bu uğurda indidən qəti surətdə
hazırlıqlar görməlidir. (Sağdan və mər-
kəzdən alqış)

Bitmədi

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİ-
MƏBUSANININ GÜRCÜSTAN VƏ

ERMƏNİSTAN MƏCLİSİ-
MƏBUSANLARINA MÜRACİƏTİ

Məclisi-Məbusanda qəbul edilmiş
qətnamə mövcibincə [qǝtnamǝyǝ ǝsa-
sǝn], Heyəti-rüəsa [Rəyasət heyəti] tə-
rəfindən Tiflis və İrəvana işbu məz-
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munda teleqram göndərilmişdir: 
“Gürcü və erməni parlamanları

sədrlərinə: 
Bütün cahan millətləri qanlı müha-

ribədən sonra silahı buraxıb sülhi-
ümumiyə tərəf getdiyi bir halda, öz
istiqlaliyyətlərini elan etmiş Qafqaziya
millətlərinin sülhlə yaşamaları, onların
istiqlaliyyətə layiq olduqlarını göstər-
mək üçün ən birinci dəstaviz [dəlil]
olduğu bir halda, Azərbaycan Məclisi-
Məbusanı dərin bir yə’s [kədər] və
hüznlə qonşu Gürcüstan və Ermənis-
tan cümhuriyyətləri miyanındakı [ara-
sındakı] qanlı toqquşmalar xəbərini
aldı. Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 20-
sində fövqəladə surǝtdǝ dəvət edilmiş
Azərbaycan Məclisi-Məbusanı iclası
ümumiyyətlə qəbul etmişdir ki, Ermə-
nistan və Gürcüstan parlamanlarına
bəradəranə [qardaşca] müraciətlə
qanlı toqquşmaların önünü almaq
üçün öz hökumətləri nəzdində iqda-
mat və təşəbbüsatda bulunmalarını
[addımlar atmalarını, tǝşǝbbüs göstǝr-
mǝlǝrini] rica etsin. Bütün Qafqaziya
demokratiyasının arzusu budur ki,
ixtilaflı məsələlər saziş və ya hǝkǝm
[arbitr] vasitəsilə həll edilsin. İşbu
qərardan kənar[a] çıxmış hər hangi
tərəf olursa olsun, ümum cahan de-
mokratiyası nəzdində məsul olmaqla,
Ermənistan-Gürcüstan demokratiyası
ilə bərabər ümum qafqaz millətləri
ittifaqını fəlakət və zillətə düçar etmiş
olar. Azərbaycan Parlamanı qardaş
səsi ilə siz həqiqi xalq nümayəndə-
lərinə müraciətən [müraciət edərək]

qan tökməyin önünü almağa, Zaqaf-
qaziya millətlərini yeni qan dəryasına
salmamağa dəvət edir. Zira ki, bu qan
və yanğında bizim hürriyyət və istiq-
laliyyətimiz dəxi məhv və tələf olacağı
şübhəsizdir.”

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

* Erik Qeddes, əsgərləri tərxis edici
beynəddəvair kabinəsinə təyin edil-
mişdir. 

* Belqraddan verilən teleqrafda
deyilir ki Paşiç başda olmaq üzrə slav,
xorvat, serb və hamı firqə nümayən-
dələrindən ibarət bir kabinə təşkil
edilmişdir. 

* Brüsseldən verilən teleqrafda
deyilir ki, Sülh Konfransının yanvarın
15-inə qədər cəm olacağı məlum dey-
ildir. Sülh Konfransı ilə əlaqədar olacaq
daimi komissiya Brüsseldə işə məşğul
olacaqdır. 

Rusiya
* Eston qəzetəsi “Kommunike”nin

məlumatına görə Fin limanında  İngil-
tərə donanması ilə Bolşevik donan-
ması miyanında [arasında] müharibə
başlanmışdır. 

* Vladivostokdan verilən məluma-
ta nəzərən [görə], Yekaterinburq ya-
nındakı müharibədə bolşeviklər məğ-
lub olmuşlar. 

Bolqariya
* Bolqariya ilə teleqraf müxabiratı

[rabitəsi] bir neçə həftə qət edilmişdi
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[kəsilmişdi]. Şimdi Sofiyadan alınan
xəbərlər Almaniya tərəfindən Borisin
qaçması, Bolqariyada cümhuriyyət
elan edilməsinə dair xəbərlər təsdiq
edilməyir. Boris krallıqda qalır, yeni
demokratik kabinəsi təşkil etməyə razı
olmuşdur. Kabinənin başında Teodo-
rov duracaqdır. 

Romaniya
Transilvaniya rumınlarının milli

şurası Albada  yığılmışdır. Burada yüz
minlərlə Transilvaniya və Macarıstan
rumınları cəm olmuşlardı. İclasda,
hökumət komitəsinin məşrutəsi elam
[elan] olmaqla bərabər, Milmanın
Rəisi-Vükəla [Baş nazir] və Daxiliyə
naziri olması da denilməliydi. 

Lehistan
Lehistan teleqraf acentəliyinin mə-

lumatına görə, Lehistan Xariciyyə
Nəzarətinin Lehistan şöbəsinin sədri
Almaniya nümayəndəsi Qraf Kesslerə
bir nota təqdim edərək Almaniyanın
Lehistana olan düşmənanə hərəkatını
qeydlə, siyasi müzakiratın nəticəsiz
olduğunu bildirmişdir. Müzakirat Buq
nǝhri  civarındakı bir nahiyəyə aiddir
ki, Lehistana verilməsi vəd edilmişsə
də, bu vaxtadək almanların əlindədir.
Buranın təslimi texniki nöqteyi-nəzə-
rindən bu tezliklə verilə bilməzdi.
Lehlər böylǝliklǝ Almaniya ilə əlaqəni
kəsib Müttəfiqlər tərəfinə mail olmaq-
larını göstərmək istəyirlər. 

Çin iğtişaşına dair 
Şimalda və cənubdakı vətəndaş

müharibəsini qət etmək [dayandırmaq]
üçün Müttəfiqlər tərəfindən Çin Hö-
kumətinə verilən nota böyük təsir ba-
ğışlamışdır. Kabinə müşavirəsində pre-
zident bir teleqram oxumuşdur. Bu te-
leqram Kanton Hökuməti tərəfindən-
dir. Sülh konqresinin Şanxayda olması
təklif edilir. Kabinə, sülh konfransının
təcili surətdə çağırılmasını qət etmiş-
dir [qərara almışdır]. 

ERMƏNİ-GÜRCÜ TOQQUŞMASI

Gürcüstan ərkani-hərbindən [Baş
qǝrargahından] xəbər edilir ki: 

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 16-sında,
axşam saat 6-da, iki erməni süvari
dəstəsi Axalkələk uyezdi sərhədində
bizim qaraqolxanamıza hücum etmiş-
dir. Müxtəsər bir atışmadan sonra dəf
edilmişdir. Ermənilər təzədən hücum
etmişlərsə də, yenə də dəf edilmiş-
lərdir. Axşam saat 8-də ermənilər
qüvvə alıb hücuma keçməklə bizim
dəstələrimizi Troitskoye kəndindən
çəkilməyə məcbur etmişlərdir. Əks-
hücumumuzla düşmən, məzkur [adı
keçən] kənddən çıxarılıb, sərhəddən
çəkilməyə məcbur olmuşdur. Yeddi
erməni əsir edilmişdir. Düşməndən 15
nəfər ölüb, 40 nəfər yaralanmışdır.
Bizim tələfatımız cüzidir. Sanain səm-
tində gecə fasiləli atışmalar vaqe ol-
muşdur.

Müharibə qızışır 
Kanuni-əvvəlin 18-ində erməni

dəstələri Sanain yanında, havanın
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duman olmasından istifadə edib dağ-
dan aşağı enməklə bizə hücum etmiş-
lərsə də, böyük tələfatla geri atıl-
mışlardır. Düşmən yenə dǝ hücuma
başladıqda əks-hücumumuzla qaçır-
dılmışdır. Düşmən müharibə meyda-
nında üç zabit və bir qədər əsgər
buraxmışdır. İki zabit (biri rus) və 37
müsəlləh [silahlı] saldat əsir edilmişdir.
Axalkələk səmtində əhval təbəddü-
latsızdır [dəyişməmişdir]. Aşkar olmuş-
dur ki, hər yerdə bizim əleyhimizə
müntəzəm [nizami] erməni əsgərləri
hərəkət etməkdədirlər.

Əsirlər haqqında müamilə [rǝftar]
Müsadimənin [toqquşmanın] birinci

günlərində ermənilər tərəfindən əsir
edilmiş əsgərlərimizdən beş nəfəri
güllələnmişdir. 

Ermənilərin həziməti [məğlubiy-
yəti]

Yekaterinenfildə hücum edən er-
məni dəstəsi ilə əsgərlərimiz arasında
vaqe olan müharibə saat 6-da baş-
lanmışdır. Düşmən havanın duman
olmasından istifadə edib hər tərəfdən
əsgərlərimizi mühasirəyə almaqla  bi-
zim batareyalarımıza soxulmağa mü-
vəffəq olmuşdur. Əks-hücumumuzla
düşmən sındırılıb qaçmaqdadır. Ermə-
nilər böyük tələfat vermişlərdir. Mü-
haribə meydanı meyitlə doludur. Bö-
lük komandanı, bir neçə zabit və əsgər
əsir edilmişdir. Qaçmaqda olan düş-
mən təqib edilməkdədir. Sandro May-
suradze qəhrəmananə bir surətdə

müharibədə qətl edilmişdir. Əsgərləri-
mizin ruhu yüksəkdir. 

Səfərbərlik
Tiflis quberniya komissarının  bina-

güzarlığına [sərəncamına] görə, Gür-
cüstan hökuməti 1892, 1893, 1894 və
1895-ci illərdə təvəllüd tapan ehtiyat
əsgərlərini dəvət etməyi lazım gör-
müşdür. 

Gürcülərdə ruh yüksəkliyi
Alınan xəbərlərə görə, Gürcüstan

qərbində əsgər cəm edilməsi gözəl bir
surətdə davam edir. Bir çox müəssi-
sələr müəyyən edilən vaxtı gözləmə-
yib, əsgər cəm etməyə başlamışlardır.
Kutaisidə məktəblərin yuxarı sinif
şagirdləri könüllü sifəti ilə orduya daxil
olurlar. 

Sərhəd qapandı 
Gürcüstanla Ermənistan arasında

olan dövləti sərhəd [dövlət sərhədi]
qapanmışdır. Gürcüstanın başqa sər-
hədlərindən mal çıxarmaq ancaq mü-
badileyi-əmval [mal mübadiləsi] komi-
təsinin icazəsi ilə olar. 

İngilislərin müdaxiləsi
“Nor Orizon” qəzetəsi xəbər verir

ki, kanuni-əvvəlin [dekabrın] 14-ündə
İngiltərə heyəti nümayəndəsi, gürcü
əsgərlərini Xram çayına və erməniləri
əvvəlki sərhəddə çəkib mübahisələr
qəti surətdə həll edilənə qədər 72
saat mütarikə [atəşkəs] elan edilməsi
təklifində bulunmuşdur. Məhəlli [yerli]
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məmurlar hər iki millət nümayəndələ-
rindən olmalıdır. Aldığımız xəbərlərə
görə, Gürcüstan Hökuməti böylə bir
təklif almamışdır. 

Müsadimənin [toqquşmanın] sə-
bəbi

Gürcü və erməni müsadiməsinin
səbəbini böylə yazırlar: Ermənistan
Hökuməti nəzdində olan Gürcüstan
siyasi nümayəndəsi Mdivani Tiflisə
övdət etmişdir [qayıtmışdır]. Bir ay bun-
dan əvvəl mübahisəli məsələləri aşkar
etmək üçün Mdivani Tiflisdən İrəvana
göndərilmişdi. Mdivaninin Ermənistan
Hökuməti ilə etdiyi müzakirat nəticə-
sində hər iki tərəfin güzəşti ilə tǝzǝ
sərhəd xətti təyin ediləcəyi mümkün
olduğu aşkar olmuşdur. Mdivani, ha-
zırlanmış təzə sərhəd layihələri ilə Tif-
lisə qayıdırmış. Sərhəd müqaviləna-
məsini Tiflisdə imza etməkdən ötrü
Ermənistan Xariciyyə vəziri [naziri]
Tiqranyan başda olmaq üzrə sabahı
günü Mdivaninin arxasınca erməni
hökumətinin xüsusi heyəti İrəvandan
azim olmalı [yola düşmǝli] imiş. Sərhəd
məsələsi haqqında vücuda gələn sazişi
pozmaq qəsdi ilə Mdivaninin arxa-
sınca ultimatum göndərilmişdir. 

Toqquşma nasıl başlandı?
Tiflisə varid olan [gələn] Gürcüstan

Hökumətinin zirehli qatar komandanı
Quqdadze, Sanain altında vaqe olan
hadisələr haqqında böylə məlumat
vermişdir: Ermənilər gözlənilməyən
bir surətdə zirehli qatara hücum

etmişlərdir. Hücum edənlər, dəmiryol
xǝtti kənarında olan dağa çıxıb böyük
daşlar yuvarlatmağa başlamışlar. Bu-
nunla bərabər aşağıda olan zirehli
qatar, yuxarıdan atəşə tutulmuşdur.
Bu şəraitlə zirehlilərimiz müharibə
başlamışlardır. Eyni zamanda düşmən
zirehli qatarlarımız arxasında altmış
verst məsafəsində dəmiryol xəttini
xarab etmişdir. Zirehli vaqonlardan biri
partlamışdır. Quqdadze zirehli qatarda
olan topları və pulemyotları götürüb
hər üç qatar komandasını birləşdi-
rərək, bu qədər az bir qüvvə ilə düş-
mən xəttini yarmağa çalışmışdır. Düş-
mənin ədədcə artıq olmasına baxma-
yaraq, Quqdadzenin komandası altın-
da hücum edən dəstə, düşmən xəttini
yarmağa müvəffəq olmuşdur. Üç
nəfər ölüb, beş nəfər yaralandıqdan
sonra dəstə Sadaxlıya yetişib gürcü
əsgərləri ilə birləşmişdir. Zirehli qa-
tarlarımız, yaramaz bir hala salınmış-
dır. 

Fransızlara bəyani-hal
Fransa vis-konsulu, Gürcüstan Hər-

biyyə naziri Giorqadzeni ziyarət et-
mişdir. Hərbiyyə naziri, erməni əsgər-
lərinin Gürcüstan sərhəd qaraqolları
[postları] üzərinə hücum etmələrini və
davam etməkdə olan hadisələri mü-
fəssəl surətdə Fransa vis-konsuluna
bəyan etmişdir. Bundan əlavə, Hərbiy-
yə naziri müharibədə qətl olan gürcü
əsgərlərinin ermənilər tərəfindən ta-
nınmaz bir hala salınmalarını nəql et-
mişdir. 
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Erməni milissiyası 
Tiflis şəhərinin hamı [bütün] ermə-

ni milissionerləri hökumət binagü-
zarlığı [sərəncamı] ilə tərksilah edilmiş-
lərdir.

Axıska uyezdində toqquşma
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 16-sında

erməni müsəlləh [silahlı] dəstəsi Axıska
uyezdində Gürcüstan torpağına soxu-
lub sərhəd qaraqollarını geri çəkil-
məyə məcbur etmişlərdir. Bir bölük
ehtiyat əsgərləri qüvvəsi gəldikdən
sonra sərhəd qaraqollarlımız hücuma
keçib düşməni sərhədə qədər qov-
muşlardır. Bu müsadimədə [toqquş-
mada] gürcü əsgərlərindən iki nəfər
ölüb, 15 nəfər yaralanmışdır. Düşmən
tərəfindən 15 nəfər ölüb, 40 nəfər ya-
ralanmaqla, yeddi nəfər əsir edilmiş-
dir. 

Gürcüstan Parlamanının salamı 
Gürcüstan Parlamanı, Gürcüstan

Cümhuriyyətini öz qanları ilə əhdşikə-
nanə [xaincǝsinǝ] hücumdan mühafizə
edən orduya və xalq qvardiyasına öz
salamını göndərir.

Kutaisdə nümayişlər
Gürcüstan Hökuməti rəisi  naminə

Kutaisdən böylə bir teleqraf gəlmiş-
dir: 

“Bütün Kutais, hökumətin isteh-
zari-əsgəriyyə [sǝfǝrbǝrlik] elanını şad-
lıqla qarşılamışdır. Böyük nümayişlər
olmuşdur. Bütün millət, əziz olan de-
mokratik müstəqil Gürcüstanı müha-
fizə etməyə hazırdır. Mitinqdə olan

minlərcə əhali sizə salam göndərir. Ya-
şasın gürcü milləti, Gürcüstan Höku-
məti və onun şanlı ordusu!”

Tiflis Şəhər İdarəsi sülhə dəvət
edir

Tiflis Şəhər İdarəsi gürcü-erməni
toqquşması münasibətilə Sosial-de-
mokrat fraksiyası tərəfindən təklif
edilən qətnaməni qəbul etmişdir. Bu
qətnamədə, Gürcüstanla Ermənistan
arasında olan mübahisəli məsələlərin
qılıncla həll olunması hər iki tərəf
demokratları üçün xəyanət olduğu
təsəvvür edilir. Şəhər İdarəsi Gürcüs-
tan Hökumətinin bu ixtilafı sülhlə
bərtərəf etməsi [aradan qaldırması]
iqdamatına [tǝşǝbbüslǝrinǝ] müavinət
[yardım] göstərəcəkdir. 

Borjom ermənilərinin qətnaməsi
Borjomda yaşayan ermənilər böylə

bir qətnamə qəbul etmişlərdir: Dargöz
millətçilik siyasətinin ermənilərlə gür-
cülər arasında törətdiyi ədavət, Sanain
yanında vaqe olan hadisələr sayəsində
genişlənməkdə olub, hər iki millət de-
mokratiyasını [xalqını] həlakətlə [mǝhv
olmaqla] təhdid etməsini nəzərə alıb,
Ermənistan siyasi nümayəndəsindən
xahiş edirik ki, Gürcüstanla Ermənis-
tan arasında olan mübahisəli məsələ-
lərin konfrans və ya hǝkǝm [arbitr]
vasitəsilə həll edilməsi üçün öz höku-
mətinə icrayi-təsirdə bulunsun.

Ticarət və Sənaət Vəkilləri Şura-
sında

Tiflis Ticarət və Sənaət Vəkilləri
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Şurası, Gürcüstanla Ermənistan ara-
sında vaqe olan müəssif [təəssüflü]
hadisə münasibətilə Tiflis Şəhər İda-
rəsinin qəbul etdiyi qətnaməyə şərik
olub, iki millətin tarixi mehriban-
çılığının xələldar edilməsi [pozulması]
əleyhinə protesto edir. Bundan əlavə,
Ticarət və Sənaət Vəkilləri Şurası hər
iki millət qurbanlarının nəfinə [xeyrinǝ]
ianə cəm etməkdən ötrü bir komissiya
intixab etmişdir [seçmişdir]. 

“Kavkazskoye slovo” qəzetǝsinin
qapanması

Gürcüstan Hökumətinin əmrinə
görə, ermənilərin rus dilində nəşr
etdikləri “Kavkazskoye slovo” qəzetəsi
müvəqqət[i] dayandırılmışdır. 

“Palas Otel” mehmanxanasının
yanması

Bazar günü, saat üç radələrində,
Aramyansın Qolovinski caddədəki
[prospektindǝki] evində “Palas Otel”
mehmanxanasında yanğın başlanmış-
dır. Yanğın, mehmanxananın damı və
anbarında başlanır. İtfaiyyə [yanğınsön-
dürǝnlǝr] dəstəsi su yoxluğundan əv-
vəlcə heç bir iş yapa bilməmişdir. Su,
axşam saat altı radələrində gətiril-
mişdir. Gecə saat 12 üçün yanğın bir
qədər azalmışdır. İtfaiyyə dəstəsinin
bir hissəsi Erməni bazarında başlan-
mış yanğının önünü almaq üçün gedir.
Mehmanxana yanğını yenidən güclə-
şib bütün evi bürüyür. Bu vaxtadək
yanğın sönməmişdir. Bu evdəki bütün
mağazalar yanmışdır. Bütün mehman-

xana imarəti ilə anbara birləşdirilmiş
“Majestik” mehmanxanasının da ima-
rəti yanıb tərk olmuşdur.

Gürcü nümayəndələrinin övdəti
[qayıtması]

Ermənistan Cümhuriyyəti nəzdin-
də olan Gürcüstan siyasi nümayəndəsi
Mdivani, İstanbulda olan erməni sülh
heyəti üzvləri [Mixail] Papacanov,
[Avetis] Aqaronyan, Ermənistan Ərzaq
naziri L. İ. Qulyev və Ermənistan
Hökumətinin istefa vermiş Maarif na-
ziri Atabəyov, İrəvandan Ağstafa təriqi
[yolu] ilə Tiflisə varid olmuşlardır [get-
mişlǝr]. Bunlar hamısı kanuni-əvvəlin
[dekabrın] 8-ində İrəvandan çıxıb Sa-
nain hadisatı [hadisǝlǝri] münasibǝti ilə
Tiflisə qədər dəmiryol ilə gələ bilmǝ-
diklərindən, yolun yarısında Qarakil-
səyə qayıdıb və oradan da şose yolu
ilə Ağstafaya gəlməyə məcbur olmuş-
lar. 

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Daxiliyyə Nəzarətində [Daxili İşlǝr
Nazirliyindǝ]

19 kanuni-əvvəldə [dekabrda] “Qaf-
qaziya əqvamının [millǝtlǝrinin] ittihad
[birlik] və həmvifaqlığı [hǝmrǝyliyi]
cəmiyyəti”  açıq-açığına işləmək və
qanuni bir əsas üzrə davam etmək
üçün nizamnaməsini hökumətə təq-
dimlə təsdiqini təmənna [xahiş] et-
mişdi. İşbu “Qafqaziya cəmiyyəti-
əqvamı”, başlıca ermənilərlə Qafqazi-
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ya türkləri miyanında [arasında] sülh və
asayişi bərdavam etmək [davam et-
dirmək] üçün yaranıb meydana çıxdı-
ğından, burada üzvlərin çoxu erməni
və müsəlman olur. Bundan maəda
[başqa] digər qafqaziyalı millətlərdən
də burada iştirak etməsi təsvib edilən
[bǝyǝnilǝn] bir işdir. 

“Qafqaziya cəmiyyəti-əqvamı”nın
məqsədi Qafqaziyada yaşayan millət-
lərin, başlıca erməni ilə azəri türklə-
rinin miyanında həmvifaqlıqla ittiha-
dın [hǝmrǝylik vǝ birliyin] həyatımızca
əlzəm [lazımlı, vacib] olduğunu şifahən
[şifahi], təhrirən [yazılı olaraq] təbliğ
etməklə bərabər, ümum Qafqaziya
millətlərinin hər biri üçün “kultur” və
siyasətcə yaşamağa müsavi [bərabər]
hüquqa malik olduqlarını qəbul ilə
aralarında möhkəm bir sülh üzrə bi-
nalanmış qonşuluq əlaqəsi peydası
üçün çalışmaqdır. Bu məqsədə ermək
üçün cəmiyyət bilafasilə [aramsız]
şifahi və təhriri təbliğatda bulunur və
həmvifaqlığın, ittihadın əhali təbəqə-
lərində geniş bir surətdə intişarı
[yayılması] və təsiri üçün kitab, jurnal,
qəzetə, vərəqələr nəşr edildiyi kimi
müsahibə və konfranslar dəxi tərtib
veriləcəkdir. Eşitdiyimizə görə, Daxiliy-
yə Nəzarətinin bu məqsəd xoşuna
getmiş və həmin nizamnaməni təsdiq
etmişdir. 

* Türüq və Məabir Nəzarətində
[Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyindǝ] va-
qonların boş qalması və onların doğru
surətdə ehtiyacı olan əhali miyanında

[arasında] təqsim edilməsi [bölüşdü-
rülmǝsi] nəzərə alınmışdır. Bunun üçün
də nazırın təklifi ilə Azərbaycan də-
miryolları müdiri təhti-sədarətində
[sǝdrliyi altında] bir xüsusi müvəqqət
büro təşkil ediləcəkdir. Bu büroya Ər-
zaq, Ticarət və Sənaət [Sǝnaye], Da-
xiliyyə, Əmlak və Ərazi nəzarətlərin-
dən olan kimi, Neft Mədənçiləri Sovet
Syezdindən, Birja Komitəsindən, Bələ-
diyyə İdarəsindən, Ticarət və Sənaət
İttifaqından, Ev Mərkəzi cənbindəki
[nǝzdindǝki] Mərkəzi Ərzaq şöbəsindən
dəxi mürəxxəslər [nümayəndələr] daxil
olacaqdır. Hazırdakı boş vaqonlar
haqqında hǝr gün bu büroya məlumat
verməlidir. Bunların ixtiyarı tamamilə
büroda olacaqdır. Mal göndərmək,
aparmaq üçün vaqon istəyənlərin ər-
zihalları [müraciǝtlǝri] hər zaman bu-
raya verilməlidir. Büronun birinci icla-
sı, Türüq və Məabir naziri tərəfindən
24 kanuni-əvvəl [dekabr] axşam 6-ya
təyin edilmişdir. 

* Ticarət və Sənaye Nəzarəti tərə-
findən Ermənistana Ərzaq naziri na-
mına [adına] aparmaq üçün 70 vaqon
neft, 40 vaqon qaz (cövhər) və 10 va-
qon benzin üçün icazə verilmişdir. Ha-
belə gürcü kilsələri ehtiyacını ödəmək
üzrə Tiflisə 300 put parafin (dağ mu-
mu), 30 put fitil və 10 put da şam
aparmağa icazə verilmişdir. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

* Bələdiyyə İdarəsi Şurayi-Vüzəra
indindəki [Nazirlər Kabineti nəzdindəki]
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dörd milyonluq istiqraz barəsindəki
iqdamatına [tǝşǝbbüsünǝ] cavabən xə-
bər verilmişdir ki, işbu iqdamatı Bələ-
diyyə İdarəsi, Daxiliyyə Nəzarəti vasi-
təsilə etməlidir. 

* Daxiliyə Nəzarəti Bələdiyyə İda-
rəsinə müraciətən “Elektriçeskaya Si-
la” cəmiyyətinin işıq qiymətini artır-
maq barəsindəki təşəbbüsatına işbu
kanuni-əvvəlin [dekabrın] 25-inədək
baxılmasını təklif etmişdir. 

* Kanuni-əvvəlin 25-ində erməni
lisanında “Meraver” (Bizim günlər)
nam [adlı] qəzetə nəşrə başlayacaqdır.
Qəzetǝdə erməni ictimaiyyuni-amiy-
yunları [sosial-demokratları] iştirak edə-
cəklərdir. 

* Dördüncü gündür ki, şəhərdə bir
neçə yerlərdə təftiş icra edilmişdir.
Daxiliyə Nəzarətindən alınmış məlu-
mata görə, işbu təftişlər barəsində
nəzarətdən əmr verilməmişdir. İşin
hangi mənbədən nǝşət etməsi [irǝli
gǝlmǝsi, ǝmǝlǝ gǝlmǝsi] barəsində təh-
qiqat yapılmaqdadır. 

* Türüq və Məabir Nəzarəti [Nǝq-
liyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi] Məclisi-Məbu-
sana pişnihad [təqdim] etmək üçün
işbu məlumatı almışdır: 50-60 vaqon
taxıl və xammal, Ləki mövqifində
[stansiyasında] durmaqdadır. Bunlara
təsahüb edənlərin [sahib çıxanların]
hesabı 150-yədəkdir. Bir çox səbəb-
lərdən naşi [ötrü], məsələn, vaxtlı-
vaxtında vaqon verilmə[mǝ]si, növbə
gözlənilməməsi və qeyrə, mallar yağı-
şın altında qalıb xarab olmaqdadır.
Mal sahibləri rica edirlər ki, onların

mallarını aparmaq barəsində lazımi
binagüzarlıqda bulunulsun [sǝrǝncam
verilsin]. Zira ki, burada qaldıqca axı-
rıncı qəpiklərini belə xərc etməyə
məcbur olurlar. 

* 20 kanuni-əvvəldə [dekabrda]
“Ağa Manafov” və yedəyində gətirdiyi
“Rusyafka” gəmisində Lənkərandan
ingilis qoşunları gətirilmişdir. 

* Ərzaq Nəzarəti müvəkkili Xari-
ciyyə Nəzarətinə xəbər vermişdir ki,
Qafqaziya Rus Milli Şurası tərəfindən
təklif edilən İrəvan quberniyası mala-
kanlarına Azərbaycanda taxıl almaq
müsaidəsi verilməsinə cavabən xəbər
verilir ki, Azərbaycanda taxıl yoxluğu
işbu iqdamatı [tǝklifi, tǝşǝbbüsü] qəbul
etməməyə məcbur edir. Bununla bə-
rabər Nəzarət xəbər verir ki, Dağıstan-
dan taxıl alınarsa, Azərbaycandan
tranzitlə aparılması mümkün olacaq-
dır. 

* Ərzaq işlərinin şəhər tərəfindən
Ərzaq Nəzarətinə verilməsindən sonra
Ərzaq şöbəsi müdiri Smirnov Nəzarət-
də müvəkkil təyin edilmişdir. Smirnov,
Şimali Qafqaziya və Ukraynaya gedib
Bakı və Azərbaycan üçün taxıl, qənd
və başqa ərzaq, mühimmat almağa
əzimət edəcəkdir [çalışacaqdır]. 

AZƏRBAYCANDA

Müsəlləh [silahlı] müqavimət
Gəncənin qəza qaimməqamı gön-

dərdiyi raportdan məlum olur ki, Gən-
cə qəzasının 3-cü polis məntəqəsi
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naziri, qonşu Qaradağlı  kəndlilərinin
Xarxaputda  buğda anbarının dağıldığı
haqqında verdiyi şikayətə nəzərən,
Xarxaput kəndində ictima [yığıncaq]
dəvət etmək üzrə oraya getmişdi. Ça-
ğırılmış ictimaya ermənilərin möhtə-
rəm kişilərindən bir neçəsi gəlib,
pristav müavinindən nə üçün çağırıl-
dıqlarını bilir-bilməz dağılıb getdikdən
sonra kəndin gənclərini yerlərindən
oynatmışlar. Onlar da bunlarla bəra-
bər kənd ətrafında səngərlərə girib
orada polis nümayəndələri olan evi
gülləyə basmışlar. Pristavın zəkavəti
[fǝrasǝti] sayəsində hər iki tərəf bu
hadisədən qurbansız xilas olmuşlar.
Müqəssir tutulmuş erməni kənd əyan-
ları, camaatının pristav müavininə
xüsumət [düşmənçilik] bəslədiyindən
dolayı bu evi gülləyə sarımışlardır. 

Ermənilərin rahatsızlıqları
Eşitdiyimizə [görə], Gəncənin 3-cü

qəza polis məntəqəsi dairəsində, dağ-
larda yaşayan ermənilər çeteci [quldur]
Andranikin hərəkətləri ilə ruhlanaraq
Azərbaycan sultasını [hakimiyyətini]
tanımaq istəməyirlərmiş. Hərçənd
pristavın səyi ilə buralarda tam bir
asayiş bərpa edilmişdir, lakin bunun
daimi olacağına inanılmayır. Çünki
bunların içində olan rahatsızlıq yat-
mayır. 

İran hüdudunda 
17 kanuni-sani tarixli Cəbrayıl qə-

zasından alınmış məlumata nəzərən,
bu qəzada İran quldurları, hüdudu

keçərək bir gecə Dilağarda kəndində
qonaq qaldıqdan sonra sabahına ge-
dərkən kəndlilərin 18 qaramalını və 12
atlarını qabaqlarına salıb aparmışlar. 

Erməni qatilləri
Cəbrayıl qəzasından alınan məlu-

mata görə üç məntəqədə, Arakül
kəndi yanında ermənilər tərəfindən
oradan keçən müsəlmanlardan biri
öldürülmüşdür. Digərini əsir aldıqdan
sonra 1300 rublə para almışlar. Üçün-
cü müsəlman isə güllə baranından
[güllǝ yağışından] qaçmaqla qurtarmış-
dır. Bədəfkar [cinayǝtkar] ermənilər
tutulmamışdır. 

Ermənilər vəhşəti
Vəzifə ifası üzrə Cilən kəndinə (er-

mənilərindir) gəlmiş yasavul Behbud
Hüseyn oğlunu, orada nümayan olan
[görünǝn, meydana çıxan] müsəlləh
[silahlı] ermənilǝr tərəfindən digər
Arakül adlı erməni kəndinə aparırlar.
Bunu qonşuluqda olan Heybətli kəndi
müsəlmanları görür. Ermənilər zənn
edir ki, bunun əvəzində müsəlmanlar
bunlara hücum etməklə yasavulun
intiqamını bunlardan alacaqdır. Onun
üçün də o saat səngərləri işğal edirlər.
Bunu görən müsəlmanlar da hazırlığa
başlayır. Hər iki tərəfin atışması olur.
Bu da çox az müddət davam edir. Ara-
kül kəndində yasavulun bir tüfəngini,
100 patronunu alırlar. Özünə beş gün
ərzində istədikləri şədid [siddətli] əzabı
verirlər. Ən nəhayət də yaxşıdır, öldür-
məmiş buraxırlar. 3-cü məntəqə pris-
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tavı tüfəngi, patronları tələb etdikdə
Arakül kəndi erməniləri bunları iadə
etməkdən imtina etmişlərdir.  

Gəncədən bizə yazırlar
Gəncə şəhərində bir çox məktəblər

vardır ki, hal-hazırda müntəzəm su-
rətdə o məktəblərdə dərslər getmək-
dədir. Bunlardan şayani-diqqət [diqqǝ-
tǝlayiq] olan progimnaziya  adlanan
“Svyataya Nina”nın şöbəsidir. Bu mək-
təbdə 100 nəfərdən ziyadə qız bala-
larımız təhsili-elmə məşğuldurlar. Bu
məktəb ibarətdir beş şöbədən. 1-ci
şöbədə 40 nəfər mütəəllimələr [qız
tələbələr], 2-ci şöbədə 22 mütəəllimə,
3-cü şöbədə 25 mütəəllimə, 4-cü
şöbədə 18 mütəəllimə, 5-ci şöbə ki,
ibarətdir uşaq bağçasından, bu şöbə-
də də 10 nəfərdən ziyadə xırdaca mü-
təəllim [oğlan tələbə] və mütəəllimələr
təhsili-elmə məşğuldur. Bu məktəbdə
bir nəfər müdirə, bir nəfər müəllim və
beş nəfər müəllimələr ifayi-vəzifə et-
məkdədirlər. Demək istəyirəm ki, bu
müəəllimələrdə milli hissiyyat, milli
məhəbbət, milli duyğu olduğu, vəzi-
fələri haqqında göstərdikləri səy və
kuşişlərindən [çalışmalarından] bəllidir.
Yaşasın böylə millət xadimələri! Bunla-
rın səy və kuşişlərinin nəticəsi olaraq
bu məktəbdə təlimə məşğul qız bala-
ları dəqiqəyə-dəqiqə elm cəhətincə
tərəqqiyə tərəf yürüməktədirlər. Böy-
lə layiqincə vəzifələrini ifa edən mü-
dirə, müəllim və müəllimələrə Maarif
idarəsi tərəfindən verilən maaş, mə-
əttəəssüf [tǝǝssüf ki], onlara kifayət

etməyir. Şübhəsizdir ki, ǝlahəzrət
Maarif naziri nəzəri-diqqətlərini bu
nöqteyi-mühümə cəlb edərək zəma-
nənin, xüsusən Gəncə şəhərinin hər
bir cəhətlə artıq dərəcədə məkulat
[ərzaq] və qeyri-məkulatın qayət baha-
lığını nəzəri-etinaya alıb da bu millət
balalarının uğrunda var qüvvələri ilə
çalışan müəllimələrin aldıqları azca
maaş, onların məxaricini ödəməyə-
cəyini mülahizə buyurarlar. 

Əhməd bəy Ataməlibəyli 

Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfən-
dinin “İnsanların tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adlı mənzum əsərinin
ikinci cüzü çapdan çıxıb mövqeyi-füruşa
[satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və
qalın kağız üzərində təb’ [çap] edilmiş, fiatı
[qiyməti] 2 manatdır. Turan mətbəəsində,
Parapetdə “Məktəb” mağazasında və Ba-
zar caddəsində Paşa Qasımzadənin mağa-
zasında.

b. 4 – 3

Bakı Ticarət məktəbi 
Elan edir ki, Maarif naziri həzrətlərinin

binagüzarlığına [sǝrǝncamına] görə, Bakı
Ticarət məktəbində müsəlman çocuqları
üçün türk lisanında əlifba və hazırlıq şö-
bələri açılmışdır. Yeni açılmış və sabiqdə
davam edən şöbələrə hər gün məktəb
dəftərxanasında ərizələr qəbul olunur. 

Məktəb müdiri: F. Ponomaryov. 
2615
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Hǝkimlǝrin xüsusi 
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri

Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxa-
nası, Qoqolevski vǝ Torqovı küçǝlǝrin kün-
cündǝ. Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81.
Naxoşların evinǝ gedirlǝr.

Diş hǝkimi İsay Samuiloviç
Karşteynbaum

Naxoşlar[ı] ǝvvǝlki kimi qǝbul edir.
Dişlǝri ağrısız çıxarır vǝ qızıl üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. 

Ünvan: Tsitsyanovski vǝ Çadrovı küçǝ-
lǝrin küncündǝ İsrafilovun 41 nömrǝli
evindǝ.

Qǝbul edir hǝr gün saat 12-dǝn 3-ǝ
kimi. Axşam 5-dǝn 8-ǝ kimi. 

2610

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi

qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün saat 9-1-ǝdǝk, saat 4-7-yǝdǝk.
Telefon 5-30. Adres: Parapet, Kolyubakin-
ski küçǝdǝ nömrǝ 39. “Azǝrbaycan” qǝ-
zetǝ idarǝsinin yanında. 

237

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
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İnna lillahi vǝ inna ileyhi raciun 
sǝh. 383. “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.”

Qismi-rǝsmi: 
Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisi 

hǝzrǝtlǝrinin ǝmrnamǝlǝri
sǝh. 383. “Sabiq Şurayi-Milli İdarəsi

müqəyyədi (dəftərdarı)…”: “dǝftǝrdar”
yaxud “müqǝyyǝd”: dǝftǝrxanaya gǝlǝn
vǝ dǝftǝrxanadan göndǝrilǝn kağızları
qeyd edǝn işçi.

sǝh. 383-384. “...1334 sənəsi kanuni-
əvvəlin ... günündən...”: Mǝclisi-Mǝbusan
Rǝisinin ǝmrlǝrindǝ il rumi tǝqvimlǝ
göstǝrilmişdir; miladi tǝqvimlǝ 1918-ci il
dekabr ayının müvafiq gününǝ uyğundur.

Azǝrbaycan 
Mǝclisi-Mǝbusanında 

sǝh. 386. “Bu məsələyə Tiflisdə düba-
rə baxılıb, layihǝ Mərkəzi Əmələ və Əsgər
Şurası tərəfindən rədd edildi.”: qǝzetdǝ
“layihǝ” yerinǝ sǝhvǝn “nahiyǝ” getmişdir.

sǝh. 389. “O zaman daşnak nümayən-
dəsi Karçikyan…”: Zaqafqaziya vǝ Ermǝnis-
tan hökumǝtlǝrindǝ nazir olan Xaçatur
Ovannesoviç Karçikyan nǝzǝrdǝ tutulur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri: Bolqariya 
sǝh. 392. “…Borisin qaçması…”: 1918-

1943-cü illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olan Bolqa-
rıstan çarı III Boris nǝzǝrdǝ tutulur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri: Lehistan 
sǝh. 392. “Buq nǝhri”: Şǝrqi Avropa-

dakı Qǝrbi Buq çayı nǝzǝrdǝ tutulur.

Ermǝni-gürcü toqquşması
sǝh. 394. “…vis-konsul…”: diplomatik

nümayǝndǝliklǝrdǝ konsuldan aşağı rüt-
bǝ; vitse-konsul.

sǝh. 395. “Gürcüstan Hökuməti rəisi
naminə Kutaisdən…”: bu dövrdǝ Gürcüs-
tanın Baş naziri Noy Jordaniya olmuşdur.

sǝh. 395. “…Ermǝnistan siyasi nüma-
yǝndǝsindǝn…”: Ermǝnistanın Gürcüstan-
dakı siyasi nümayǝndǝsi Arşak Camalyan
idi.

Azǝrbaycanda: 
Müsǝllǝh müqavimǝt

sǝh. 399. “…Qaradağlı kǝndlilǝrinin…
”: Azǝrbaycanda bu adla bir neçǝ kǝnd
mövcuddur; burada Goranboy rayonunun
Qaradağlı kǝndi nǝzǝrdǝ tutulur.

“Xarxaput”: qǝzetdǝ “Xaraput” get-
mişdir; Goranboy rayonunun Meşǝli kǝndi
nǝzǝrdǝ tutulur.

Azǝrbaycanda: 
Gǝncǝdǝn bizǝ yazırlar

sǝh. 400. “Bunlardan şayani-diqqǝt
olan progimnaziya adlanan…”: Progim-
naziyalar natamam (4-6 sinifli) orta mǝk-
tǝblǝr idi.

Bakı Ticarǝt mǝktǝbi
sǝh. 400. “Mǝktǝb müdiri: F. Pono-

maryov”: “V. İ. Ponomaryov” olmalıdır. 
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QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Məclisi-Məbusan Rəisi 
həzrətlərinin əmrnamələri 

Nömrə 11
Sabiq Şurayi-Milli İdarəsinin müdiri

Məhəmməd Səid Axundzadə 1334
sənəsi kanuni-əvvəlin [dekabrın] 15-ci
günündən etibarən Məclisi-Məbusan
Rəisi həzrətlərinin baş katibi təyin
edilir. 

Nömrə 12
Azərbaycan Məclisi-Məbusan Rəisi

baş katibi Məhəmməd Səid Axund-
zadə 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 16-
dan etibarən iki həftəlik məzuniyyətə
buraxılır. 

Nömrə 13
Azərbaycan Hökuməti-Cümhuriy-

yəsi Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarəti [Sǝ-
hiyyǝ Nazirliyi] İdarəsinin müdiri Rza
bəy Ağasıbəyov həmin 1334 sənəsi ka-
nuni-əvvəlin 15-ci günündən etibarən
Azərbaycan Cümhuriyyəsi Məclisi-
Məbusan İdarəsinə müdir müavini

təyinlə, müdir dəvət edilincəyə qədər
müdiriyyət vəzifəsi ona mühəvvəl edi-
lir [tapşırılır]. 

Nömrə 14
Məclisi-Məbusan İdarəsi ləvazim

müdiri Mirzəbala Məhəmmədzadə
1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 17-dən
etibarən Məclisi-Məbusan cəlsələrinin
[iclaslarının] məzbətə mühərriri [proto-
kollarını yazan] təyin edilir. 

Nömrə 15
Bakı şəhəri sakini Əlihüseyn Hü-

seynov həmin 1334 sənəsi kanuni-
əvvəlin 17-ci günündən etibarən Məc-
lisi-Məbusan İdarəsi ləvazim müdiri
təyin edilir. 

Nömrə 16
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İda-

rəsi kargüzarı Mirhüseyn oğlu Mir-
məcid 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin
19-dan etibarən bir həftəlik məzuniy-
yətə buraxılır. 

Nömrə 17
Məclisi-Məbusan İdarəsi müqəy-

yədi (dəftərdarı) Mirfəttah Musəvi
həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 17-
dən etibarən kəndi istidasına məbni

403

Çǝrşǝnbǝ axşamı, 24 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 72

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 20 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 24 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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[öz ərizəsinə əsasən] vəzifəsindən əzl
[azad] olunur. 

Nömrə 18 
Şuşa şəhəri əhli Camal Paşazadə

həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 18-
ci günündən etibarən Məclisi-Məbu-
san İdarəsi müqəyyədliyinə (dəftǝr-
darlığına) təyin edilir.  

VƏZİFƏMİZ NƏDİR?

Erməni-gürcü toqquşması artıq adi
müharibə şəklinə girdi demək caizdir
[mümkündür]. Bir tərəfdən erməni qo-
şunu baş komandanı Dronun Gürcüs-
tan elçisi Mdivaniyə rəsmi surətdə
elani-hərb mahiyyətini haiz olan
[daşıyan] təcavüz xəbərdarlığı, digər
tərəfdən Gürcüstan Hökumətinin tək-
rar səfərbərlik elanı və bu yandan dəxi
tərəfeyn [hər iki tərəf] qoşununun tam
hərb üsuluna müvafiq kamali-şiddət
və təhəvvürlə [tamamǝn şiddǝt vǝ qǝ-
zǝblǝ] vuruşması qarşımızda yeni bir
müharibə meydanı açıldığını ələnən
[açıq-aşkar] isbat etməkdədir. 

Deməli, qonşuluğumuzda rəsmi
müharibə gedir. Müharibənin gedişini
həqiqi və bitərəfanə bir surətdə tə-
səvvür etmək üçün əlimizdə məlumat
olmağı lazım idi. Belə məlumat ki, bu
tərəfin də, o tərəfin də əhvalını bizə
təsvir edəydi. Halbuki hasil etdiyimiz
məlumat ancaq bir tərəfdən gəlir. O
biri tərəfin müharibə gedişi xəbərləri
bizə çatmır. Doğrudur, gürcü qonşu-
larımız tərəfindən alınan məlumata

inanmamağa bizim heç bir haqqımız
yoxdur və burası da bizə yəqindir ki,
xəbərlərin doğrusunu biz ancaq bu
tərəfdən biləcəyik. Lakin, nə tövr olsa
da, müharibə zamanında sansur [sen-
zura] hökmünün icrası həqiqəti-halın
tamaşasına insanın ancaq bir gözünə
müsaidət [icazə] verir. 

Müharibənin nədən başlandığını
və bu tökülən qanların məsuliyyəti
kimin üzərinə düşdüyü məsələsinə
hələlik əl vurmayıb da əmri-vaqe [fakt]
qarşısında özümüzün nasıl bir vəziyyət
alacağımızdan və nə vəzifələrdə bulu-
nacağımızdan bir qədər danışaq. 

Həmin məsələ Parlamanımızın föv-
qəladə iclasında danışılarkən məbus
[Parlamentin üzvü] əfəndilərdən Səfi-
kürdski  cənabları qonşularımız miya-
nındakı [arasındakı] bu müharibəni iki
qardaş arasına düşən davaya oxşadıb,
bizi də bacı misalında qoyub, tələb
edirdi ki, bayrağımızı bacı çadrası kimi
dava edənlərin arasına atıb, vuruşma-
nı dayandırmaq üçün var qüvvəmizi
sərf edək. 

Əlbəttə, vuruşanlar haqqında, vu-
ruşanlardan hər birinin bizə qarşı caiz
gördükləri vəziyyət haqqında və bu
işlərin nədən nəşət etdiyi [irǝli gǝldiyi]
şərait barəsində hər bir kəsin nəzə-
riyyatı öz məlumatı və mülahizatı
[mülahizǝlǝri] əsası üzrə qurulduğun-
dan, mühariblərin [savaşanları] halı və
bizim münasibatımız [münasibətləri-
miz] hər kəsin xəyalında xüsusi bir
şəkildə təcəssüm edəcəyi təbiidir. 

Biz isək əhvalı, xəyalımızda bu
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surətdə təsvir edirik ki, iki qonşu evi
od tutub yanmaqdadır. Böylə olan
surətdə bizim vəzifəmiz aşkardır.
Odun öz evimizə keçməməsi üçün
lazım olan tədbirləri görmək və bu
möhlik [həlak edici] yanğını basdırmaq
və keçirmək üçün əlimizdə olan va-
sitələrə kamali-əcələ ilə təvəssül edək
[sürǝtlǝ tǝdbir görǝk]. Odur ki, genə
məbus əfəndilərdən doktor Qara bə-
yin hüdudumuzun müdafiəsi xüsusun-
dakı sualı, münasibatımızın təyini və
ölkəmizin asayişi nöqteyi-nəzərindən
daha həqiqi bir yola işarə olduğunu
inkar etmək və nəzəri-diqqətə alma-
maq heç bir vəchlə mümkün deyildir. 

Odu hələ indiyə qədər sönməmiş
olan aləmşümul [bütün dünyanı ǝhatǝ
edǝn] müharibənin ayrı-ayrı vǝqǝlə-
rindən olmaq üzrə, müharibədə qa-
zanmaq üçün sövqülceyş [stratejik]
hökmü tələbiylǝ, bitərəf durmaq istə-
yən dövlətlərin yerindən [ərazisindən]
qoşun keçirmək və bu bitərəf dövlətin
əhalisini “qoşun keçidi” nəticəsindən
əmələ gələn fəlakətlərə məruz qılmaq
kimi hadisələrin vüquu [baş vermǝsi]
gözümüz önündədir. Bu mülahizə ilə
hüdudumuzun və bitərəfliyimizin mü-
hafizəsi üçün birinci tədbir olaraq bu
işə baş qoşmalı, ondan sonra var qüv-
vəmizi iki qonşunu barışdırmaq yo-
lunda sərf etməliyik. 

Rəisi-vüzəra [Baş nazir] Fətəli xan
cənablarının doktor Qara bəyə verdiyi
cavabından Hökumətimizin əvvəl-əv-
vəl bu işə iqdam etdiyini [girişdiyini] ka-
mali-məmnuniyyətlə eşitdik. Bunu

təkrar söyləməkdən məqsəd, Parla-
manımızın və camaatımızın etibar və
etimad etdiyi Hökumətimizə yol gös-
tərmək deyildir. Hökumət öz vəzifəsini
bilir; fəqət, Səfikürdski cənablarının iki
qardaşı barışdırmaq üçün tezliklə
araya soxulmağımızı tələb etməyinə
əlavə olmaq üzrə, əvvəlcə evimizi
yanğından od düşə bilər ehtimalına
qarşı möhkəm surətdə mühafizə et-
məyə və ondan sonra yanğını keçir-
məyə yüyürmək borcumuz və vəzifə-
miz olduğunu ixtar etməyi [xatırlat-
mağı] faydadan xali [faydasız; mǝnasız]
görmədik. 

Hacıbəyli Üzeyir 

QARABAĞ ƏTRAFINDA

21 kanuni-əvvəldə [dekabrda] Da-
xiliyyə Nəzarətinə Gəncə valisi vəkillə-
rindən böylə bir teleqram göndəril-
mişdir:

Bu gün Cəbrayıl qǝza qaimməqa-
mından [qǝza rǝisindǝn] bu məzmun-
da bir teleqram aldım: 

Bu gün Andranik əsgəri qitəatı
[hǝrbi hissǝlǝri] yerli erməni dəstələri
ilə Dovard  kəndini əhatə edib qayda
ilə müsəlmanları kəsməyə başlamış-
lardır. Dovardlılar  kömək diləyirlər;
çünki kənardan onlara kömək verəm-
məyirlər – ermənilər hər tərəfdən
hücum edirlər. Binagüzarlıq [müraciǝt],
təmənna və rica edirəm. Qaladərəsi
yanında iləriki kimi dava davam edir.
781 – Cəbrayıl qəza qaimməqamı
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Molla Namazǝliyev  imza etmişdir. 
İfadə olunmuş şu teleqrafı məlum

etməklə, sizin binagüzarlığınızı [sǝrǝn-
camınızı] rica edirəm. 

Gəncə valisi Vəkilov,  
19 kanuni-əvvəl [dekabr].

YENİ HÖKUMƏT TƏŞKİLİNƏ DAİR

Srağagün Parlaman Heyəti-rüəsa-
sının [Rəyasət heyətinin] Kabinə təşkili
barəsində iclası vaqe olmuşdur. Hey-
əti-rüəsa, Kabinə təşkilinin təxirə sa-
lınmasının böylə mühüm bir zamanda
arzu edilməyən hadisələrdən oldu-
ğundan dolayı qət etmişdir [qǝrara
almışdır] ki, Fətəli xan Xoyski cənab-
larına müraciətən özünün şəxsi təsvibi
mövcibincə [şǝxsi qǝrarı ǝsasında], hər
kəs tərəfindən olursa-olsun, heç bir
şərait və hail [şərt və maneə] qarşısında
durmayaraq, tezliklə Kabinə təşkilinə
səy etsin. 

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

4-cü (fövqəladə) iclas

(keçən nömrələrdən mabəd)

Qarabağ haqqında
Abdulla bəy Əfəndiyev – Möhtə-

rəm məbusan [millət vəkilləri]! Aləm-
şümul müharibə yavaş-yavaş qurtar-
mağa üz qoyaraq mütarikə [atəşkəs]

elan edilən zaman, vətənimiz müha-
ribə yükü altında inləyirdi. Mütarikə,
hələ vətənimiz tamamilǝ bizə qarşı
ədavət göstərən tayfalardan təmizlən-
məmiş elan edildi. Fəqət bununla bə-
rabər millətimiz mütarikə qanununa
tabe oldu. Bu fikirlə ki, qonşularımızla
həll edilməmiş qalan ixtilaflı məsələ-
lərimizi Sülh Konfransında həll edəriz.
Zira böyük millətlərin, Avropanın
möhtəşəm əsgəri və texnika qüvvəsi
ilə həll edəmmədiyi məsələləri bittəb’
[təbii olaraq] biz dəxi silah gücü ilə həll
edəmməzdik. Biz böylə zənn etdik ki,
qonşularımız da mütarikəyə tabe ola-
caq və amali-milliyyələrinə [milli məq-
sədlərinə] tamamilə nail olmamışlarsa,
istəkləri bilkülliyyə [büsbütün] əllərinə
çatmamışsa, böylə məsələlərin həllini
konfransa mühəvvəl edəcəklərdir [tap-
şıracaqlar]. 

Məəttəəssüf [təəssüf ki], zənnimiz
yanlış çıxdı. Bir qədər keçməmiş ixti-
laflı məsələlərin həlli və ümumi sülh
konfransında Zaqafqaziya millətlərinin
müttəhidən [birgə] fəaliyyətdə bulu-
naraq istiqlalımızı müttəfiqən [müttǝ-
fiq olaraq] müdafiə və mühafizə etmə-
ləri üçün zəminə [lazımi şərait] ha-
zırlamaq qəsdiylǝ [məqsədiylǝ] gürcü
hökumətinin təşəbbüsü ilə Tiflisdə
sülh konfransı dəvət edildikdə, erməni
hökuməti nümayəndə göndərmədi və
konfrans baş tutmadı. Aşkar oldu ki,
erməni hökuməti Qafqaziya millətlə-
rinin sülhcuyanə [sülhpərvər] siyasəti-
nə ziddir. 

Biz yenə inanırdıq ki, bir qədər
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danışıqdan sonra saziş hasil olar. La-
kin, zənnimiz batil oldu. Son hadisat
[hadisələr] göstərir ki, onlar saziş ax-
tarmır, ixtilafı sülhlə yatırmaq istə-
mirlər. Açıq deyəlim ki, hazırda vaqe
olan hadisə, quldur işi olmayıb, ən adi,
müəyyən plan üzərinə müəyyən
məqsədlə icra edilən bir müharibədən
ibarətdir. Sanaindən Qarabağadək bir
xətt boyunda dağlar uzunu təcavüz
hərəkatı açmaq, adi bir müharibədir.
Bunu başlayanlar fürsətdən bilistifadə
[istifadə edərək] naili-məram olmaq
[məqsədlərinə çatmaq] istəyirlər. Biz
böylə hərəkətlər müqabilinə protesto
edərək, hökumətimizdən dəxi lazımın-
ca tədbir görməsini, mümkün olan
qədər məsələnin sülh təriqi [yolu] ilə
həllinə çalışmasını və mümkün ol-
mazsa, sair çarələrə təvəssül qılmasını
[əl atmasını] tələb ediriz. 

Bəziləri deyirlər ki, hazırda bizim
qüvvəmiz yoxdur. Yanlış bir fikirdir.
Millət böyük bir qüvvədir. Millət görsə
ki, vətən, istiqlal müdafiəsinə qalxış-
maq lazımdır, dərhal çetecilər müqa-
bilində [quldurlar qarşısında]  Cümhu-
riyyətimizi müdafiə və mühafizəyə
hazırdır. Hökumətimiz millətin böylə
hazırlığına istinad edərək, məsələni
sülhlə həll etmək mümkün olmazsa,
qüvvə müqabilinə qüvvə çıxara bilər. 

Son söz hökumətə verilir.
Fətəli xan (natiqlərə cavab verə-

rək) – Sosialistlərdən birisi nitqində
dedi ki, Hökumət gördüyü tədbirlər
kafi deyildir. Çünki məsələ bu vaxta-
dək həll edilib qurtarmamışdır. Əgər
kafi dərəcə tədbir görülsəydi, ixtilaf

indiyədək sülh təriqi ilə yatırılıb qur-
tarardı. Fəqət, mən dedim və yenə
deyirəm ki, Hökumət bu uğurda çox
çalışmışdır. Hələ iyul ayında Azərbay-
can Hökuməti qonşu millətlərə mü-
raciətlə təklif etdi ki, sərhəd məsə-
ləsinin həlli üçün bir beynəlmiləl ko-
misyon təşkil olunsun. Bu da həll edə
bilməzsə, məsələ hǝkǝm [arbitr] va-
sitəsilə həll edilsin. Fəqət o vaxt bizim
təklifimizə heç bir cavab çıxmadı. İkin-
ci dəfə, bir ay bundan əvvəl, höku-
mətin təşəbbüsü ilə Gürcüstan səfi-
rimiz yenə bu uğurda çalışmağa iqdam
[tǝşǝbbüs] etdi və gürcü hökuməti ilə
bir yerdə Zaqafqaziya Konfransı dǝvǝti
üçün layihə hazırladı. Tiflis Konfran-
sının dəvətini əvvəlcə biz təklif etmi-
şik. Öylə deyil ki, güya onlar təklif
etmişlər, biz dəxi razı olmuşuz. Layihə
hazır oldu. Təşrini-saninin [noyabrın]
10-da iclas təyin edildi, fəqət Ermə-
nistan mürəxxəsləri [nümayǝndǝlǝri]
gəlmədilər. Konfrans dörd dəfə təxirə
salındı. Ararat hökuməti yenə nüma-
yəndə göndərmədi. Bir hökumət böy-
lə işləri təklif edər, yazar, çağırar; daha
gedib başqa hökumətləri qollarından
tutub konfransa gətirə bilməz ki... Bu
surətlə hökumət bu uğurda çox çalış-
mışdır və əgər nəticəsiz qalmışsa, təq-
sir Azərbaycan Hökumətində deyildir. 

Digər natiqlərdən Qara bəy deyir
ki, əsgəri işlərə diqqət verilməmişdir.
Xeyr, böylə deyildir. Hökumət bu xü-
susda da çox çalışmışdır. Bu barədə
müfəssəl məlumat verməyi bəzi sə-
bəblərə görə lazım bilməyirəm və nə
edildiyini bu gün demək istəmirəm.
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Ancaq burası var ki, bir çox işlər gö-
rülübdür. Qoşun təşkilatı işləri məşhur
general Mehmandarova mühəvvəl
edilmişdir [tapşırılmışdır] və əsgəri işlər
üçün para müzayiqə edilməyir [ǝsir-
gǝnmǝyir]. 

Bədəhu [sonra] Əhməd Cövdət So-
sialistlər fraksiyası tərəfindən və sədr
“Müsavat” tərəfindən edilən təhriri
[yazılı] təklifləri (formulaları) oxuyurlar.
Beş dəqiqə tənəffüs elan edilir. Tə-
nəffüsdən sonra:

Məhəmməd Əmin – Müsaidəniz-
lə, ümum fraksiyalar tərəfindən müt-
təfiqən [yekdilliklə] qəbul edilmiş olan
formulanı oxuyuram.

Vaqe olan istizaha [sorğuya] cava-
bən Hökumət rəisinin Qarabağ məsə-
ləsi və bu vilayətdə vəhşiliklər icra
edən Andranikin çetesi haqqında ver-
diyi izahatı eşidərək, Azərbaycan Məc-
lisi-Məbusanı vətənin tamamiyyəti-
mülkiyyəsi [ǝrazi bütövlüyü], Azərbay-
can Cümhuriyyətinin heysiyyəti, Cüm-
huriyyət əhalisinin təmini-asayiş və
hürriyyətinə aid olan məsələdə görə-
cəyi daha qəti siyasi və daha şiddətli
və əsgəri [hərbi] tədbirlər görməsini
tələb edərək, bu tədbirlərin icrasında
məbusan heyətinin daima himayət və
etibarına məzhər [nail] olacağını bə-
yanla, növbədəki məsələlərin müzaki-
rəsinə keçir. Təklif, ittifaqi-ara ilə [yek-
dilliklǝ] qəbul olunur. 

Erməni-gürcü ixtilafı haqqında
Qarabağ məsələsi bitdikdən sonra

erməni-gürcü ixtilafı məsələsinə ke-

çərək, sosialistlər tərəfindən Parla-
mana təhriri [yazılı] surətdə verilmiş
olan təklifi Əhməd Cövdət əfəndi oxu-
yur. İstizahın [sorğunun] məzmunu:

Bu axır vaxtlarda Tiflisdən alınan
teleqraf xəbərlərinə görə, iki qonşu
hökumət olan Gürcüstan ilǝ Ermənis-
tan dövlətləri arasında ixtilaf əmələ
gəlib, qanlı toqquşmaya səbəb olmuş-
dur. Bu vaqeǝnin Zaqafqaziya millət-
ləri üçün böyük əhəmiyyəti olub, on-
ları fəlakətlərə düçar edə biləcəyin-
dən, Müsəlman Sosialistlər Fraksiyonu
bu məsələnin Parlamanda müzakirə
edilməsini və bu yolda lazımi təşəbbü-
satda bulunmasını təklif edir. 

Sədr istizahı ruscaya tərcümə et-
dikdən sonra Səfikürdskiyə söz verilir. 

Bitmədi

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ 
(Royter acentəliyindən)

- Cümə günü kral Parisə varid
olmuşdur [gǝlmişdir]. Kralın vürudu
günü, rəsmi surətdə bayram elan
edilmişdir. Kralı təntənəli surətdə is-
tiqbal edib [qarşılayıb], şərəfinə Yelisey
Sarayında  banket verilmişdir. 

- Rəisi-cumhur Vilsonun Londraya
vürudu mövludi-Məsih [İsa peyğǝmbǝ-
rin doğumu; Milad bayramı] üçün göz-
lənir. 

- Dün iki illik təxirdən sonra Parislə
Londra arasında seyri-səfain [gəmilərin
hərəkəti] tǝcdid [bərpa] edilmişdir. 

- Almaniya kanuni-saninin [yanva-
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rın] 16-a dək 5 mindən ziyadə parovoz
verməlidir. İşbu parovozları Almaniya
öz ixtiyarı ilə verməzsə, əlavə olaraq
590 parovoz da cərimə ediləcəkdir. 

SON XƏBƏRLƏR

Gürcü qoşunu Ərkani-hərbindən
[Baş qǝrargahından]

Dekabrın 20-də, sübh saat 7-də
düşmən top atəşi açıb, bədəhu [sonra]
səngərlərimizə tərəf hücuma yürümə-
yə başladı. Saat 12-yə qədər müharibə
davam etdi. Nəticədə düşmən qaçma-
ğa məcbur oldu. Qaçan düşməni qarlı
fırtınadan dolayı təqib etmək işi da-
yandırıldı. Müharibə meydanında düş-
mǝnin 3 nəfər zabit və yüz nəfəri
mütəcaviz [yüz nǝfǝrdǝn artıq] saldatı
məqtul düşmüşdür [ölmüşdür]. İki də-
nə makinalı [pulemyot] və bir çox adi
tüfənglərlə bərabər, xeyli patron alın-
mışdır. Bir nəfər zabit və 50 nəfər sal-
dat əsir alındı. Hücum edən erməni
dəstəsi üç qisim qoşun hissələrindən
ibarət idilər. 

Əlavə xəbər var ki, 19 dekabrdakı
Yekaterinenfild müharibəsində düş-
məndən 300 tüfəng, bir mitralyoz və
xeyli patron alınmışdır. 

Yekaterinenfild cəbhəsində 20 de-
kabrda gecə asayişlə keçdi. Erməni qo-
şununun buradakı tələfatı hesabından
6 nəfər zabitin və 230 nəfər saldatın
öldürüldüyü məlum olmuşdur. Ricət
[qayıdış] yolundakı qan nişanələrindən
görünür ki, yaralılarını götürüb aparıb-
dırlar. Xalq qvardiyasından (gürcü qo-
şunudur) 30 nəfər tələfat olubdur. 

ERMƏNİ-GÜRCÜ TOQQUŞMASI

Müharibə elanı 
Rəsmi mənbələrdən xəbər verirlər

ki, Gürcüstan əleyhinə hərəkət edən
erməni qoşunları komandanı Dro, ka-
nuni-əvvəlin [dekabrın] 11-ində Qara-
kilsədə Gürcüstan siyasi nümayəndə-
sinə rəsmi surətdə xəbər vermişdir ki,
kanuni-ǝvvǝlin 12-sindǝ əsgər dəvət
edib, 13-ündə isə hücuma keçəcəkdir.
Bunu təsdiq üçün kanuni-əvvəlin 18-
ində Gürcüstan komandanlığı Dronun
özündən böylə bir məktub dəxi al-
mışdır. 

Hərbə həvəs 
Gürcüstan Parlamanının kvestoru

[təsərrüfat müdiri] S. Jordaniya  sabiq
zabit olduğuna görə, vətəni mühafizə
etməyi özünə fərz bildiyindən, Parla-
man rəisinə bir ərizə verib vəzifəsin-
dən azad edilməsi xahişində bulun-
muşdur. 

Təftiş və həbs
Tiflisdə Qolovinski küçədə Aram-

yansın evində vaqe Erməni Milli Şu-
rası mühasirə edilib axtarılmışdır. Bir
çox adamlar, o cümlədən Erməni Milli
Şura üzvləri həbs edilmişlərdir. 

Fəhlələr də ermənilər əleyhinə 
Tiflis Fəhlə Vəkilləri Şurası [Fǝhlǝ

Deputatları Soveti] Ermənistan sərhə-
dində vaqe olan hadisələr haqqındakı
məruzəni dinləyib yəqin etmişdir ki,
Ermənistan Hökuməti iki qardaş millət
arasında olan hamı mübahisəli məsə-
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lələri sülhlə həll etmək üçün nəinki
özü iqdamatda [tǝşǝbbüsdǝ] bulunma-
mışdır, hətta, Gürcüstan Hökuməti
tərəfindən mübahisəli məsələləri həll
etmək üçün dəfələrlə sülh konfransı
dəvəti təşəbbüsatını nəzərə almayıb,
erməni-gürcü mübahisələrinin həllini
təxirə salmaqla, öz nümayəndələrini
konfransa göndərməmişdir. Gürcüstan
Hökuməti qardaşlıq əlini uzadıb ermə-
ni nümayəndələrinin sülh konfransına
gələcəyini gözlədiyi bir zamanda, Er-
mənistan Hökuməti istihzari-əsgəriyyə
[səfərbərlik] elan edib, hücuma keç-
mişdir. 

Tiflis şəhərinin bütün demokrati-
yası [xalqı] üzvü olan Fəhlə Vəkilləri
Şurası, Ermənistan Hökumətinin de-
mokratiya əleyhinə açmış olduğu bu
tövr həlakətli [mǝhvǝ sǝbǝb ola bilǝcǝk]
müamiləsini [ǝmǝliyyatını] protesto ilə
izhar edir [bildirir] ki, millətlər arasında
olan mübahisəli məsələlərin qılıncla
həll olunmasını istəyənlər əleyhinə
Gürcüstan Hökumətinin müharibəsinə
hər növ müavinətdə [yardımda] bulu-
nacaqdır. Bununla belə, Fəhlə Vəkilləri
Şurası bu müharibənin tezliklə bər-
tərəf olması [aradan qalxması] üçün
Gürcüstan Hökuməti tərəfindən edi-
lən təklifi haqlı görür: hərəkati-hər-
biyyənin dayandırılması, müharibə-
dən əvvəlki vəziyyətin iadəsi [qaytarıl-
ması], tezliklə erməni-gürcü konfransı
dəvət edilib ümumi bədbəxtliyə bais
olan müttəhimlərin aşkar edilməsi. 

Fəhlə Vəkilləri Şurası inanır ki, er-
məni millətpərəstlərindən və erməni

kadetlərindən ibarət olan Ermənistan
Hökumətinin sosialist Gürcüstan Hö-
kumətinə qalib gəlməsi, əks-inqilabın
inqilab üzrə, millətpərəstlərin beynəl-
miləl və burjuaziyanın füqərayi-kasibə
[proletar] üzərinə qələbə çalmasından
ibarətdir. Tiflis Fəhlə Vəkilləri Şurası,
Ermənistan demokratiyasına müraci-
ətən qardaş öldürücü müharibənin
dayandırılması üçün öz hökumətlərinə
icrayi-təsirdə bulunmağa dəvət edir. 

Sülhə dəvət 
Tiflis mətbəə əmələlərinin [fǝhlǝlǝ-

rinin] Həmkarlar İttifaqı, erməni-gürcü
müsadiməsini [toqquşmasını] müzakirə
edib, demokratik hökumətlər tərəfin-
dən mübahisəli məsələlərin qılınc və
qanla həll olunmasını yaraşmaz ədd
[hesab] edir. Bu müsadimə, macəra-
cular [macǝrapǝrǝstlǝr] tərəfindən qal-
dırılıb, hər iki qardaş milləti bir çox
fəlakətlərlə təhdid etməkdədir. Bu
qanlı müsadimə, imperialist ruhunda
olan dairə tərəfindən hər iki hökumət
demokratiyası [xalqı] əleyhinə döndə-
rilmişdir. İttifaq idarəsi bunları nəzərə
alıb mübahisəli məsələlərin konfrans
və ya hǝkǝm [arbitr] hökmü ilə hǝll
olunması üçün hamı fəhlələri səslərini
yüksəltməyə dəvət edir. Bundan əla-
və, Həmkarlar İttifaqı izhar edir ki, hə-
mişə müharibəyə mənfi bir münasi-
bətdə bulunmağa baxmayaraq, hamı
fəhlələr, bilafərqi-millətü-firqə [millǝt
vǝ partiya fǝrqi olmadan], öz bayraqları
altına cəm olub, təklif edilən vəsilə-
lərlə bərabər öz hökumətlərinə müa-
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vinət [yardım] edəcəklərdir. Həmkarlar
İttifaqı, fəhlə sinfinin ittihadını [bir-
liyini] mühafizə etməkdən ötrü adətən
böylə bir zamanda buraxılan müfǝt-
tinanə [fitnəkar] xəbərlərə inanmama-
ğı tövsiyə edir. 

GÜRCÜSTANDA

Ermənilərin hiyləsi
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 17-də,

Borçalı müsəlmanları tərəfindən təşkil
edilmiş bir heyət, Gürcüstan Hökumə-
ti Rəisi-vükəlası [Baş naziri] Jordaniya
hüzuruna qəbul edilmişdir. Bunların
dediyinə görə, ermənilər Borçalı qəza-
sının müsəlman hissələrində şayiat
[şayiələr] buraxırlar ki, Ermənistan Hö-
kuməti, Türkiyə və Azərbaycanın töv-
siyəsi ilə Gürcüstanla müharibə edir-
lər. İşbu şayiatın təhqiqindən ötrü də
heyət Tiflisə göndərilmişdir. Heyət
Türkiyə və Azərbaycan mürəxxəslərin-
dən [nümayǝndǝlǝrindǝn] isticvabda
bulunmuşlar [izahat istǝmişlǝr]. Bunlar
qəti surətdə bu şayiatı təkzib etmiş-
lərdir. Heyət, Borçalı müsəlmanlarının
gürcü milləti və Gürcüstan Hökumə-
tinə olan əlaqeyi-dostanələrini [dostca
yanaşmalarını] Rəisi-vükəlaya xəbər
vermişdir. 

Qənaimi-hərbiyyə [hərbi qənimət-
lər]

Tiflisə iki top və bir bayraq gəti-
rilmişdir. Bunlar erməni qoşunların-
dan 17 kanuni-əvvəl [dekabr] müha-

ribəsində alınmış qənaimdəndirlər
[qǝnimǝtlǝrdǝndir]. 

Əsir zabitlər
Kanuni-əvvəlin 20-də Tiflisə 38 nə-

fər hərbi əsir gətirilmişdir. Bunlardan
ikisi zabitdirlər: ştab[s]-kapitan Ter-
Kazaryan, poruçik Karçikyan. 

Könüllülər
- Svimonişvili Hökumətə müraci-

ətən Borçalı qəzasında könüllü qoşun
düzəltmək üçün müsaidə istəmişdir. 

- Duşetdən verilən xəbərlərə görə,
əhalinin ruhu yüksəkdir. Bir çoxları or-
du və xalq qvardiyasına könüllü yazı-
lırlar. Nizam və asayiş hökmfərmadır
[hökm sürür]. 

- Kaxetiyadan könüllü olaraq ordu
və xalq qvardiyasına yazılanların hesa-
bı o qədər böyümüşdür ki, xüsusi bir
komisyon lazım görülmüşdür. 

ARTIQ YETƏR!

Ey bəşər, sənələrcə qan tökdün və
tökməkdəsən, artıq yetər! Artıq yetər,
ey mütəməddin [mədəni] bəşər! Ey
insanlığa, gözəlliyə, mərhəmət və mə-
həbbətə “əlvida” etmiş bəşər! Ey xəs-
tə bəşər! Adınla, ağıl və şüurunla,
iradə və ehtisasınla (ehsasınla) [sezgin-
lǝ, intuisiyanla] çox iftixar etdin. Təbi-
ətin, qarşına çıxardığı müqavimətləri
əzdin. Kürreyi-ərzə [yer kürəsinə], hava-
ya hakim oldun; keçilməz ormanları
[meşǝlǝri] qırdın;  müntəzəm şəhərlər
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saldın; dəmiryollar apardın; simsiz
teleqraf ixtira etdin; su altında yürü-
dün; mühib [heybətli] bir qartal şəklinə
girdin də yüksək dağları, ucsuz-bucaq-
sız dəryaları görməz oldun. Kürreyi-
ərzi dəlik-deşik etdin; qızıl, gümüş,
mis, kömür, neft – nə varsa çəkdin.
Hürufat [hǝrflǝr] icad etdin, yığım-
yığım kitablar yazdın, dahilər yetiş-
dirdin. Fəqət nə oldun? Bəşər ikən ac
və yırtıcı bir qurd kimi həmnövünü
gəmirməyə başladın. Susuzluğunu bə-
şər qanı ilə dəf etdin də usanmadın,
utanmadın; dağları, dəryaları, orman-
ları al qanla boyadın; yıxdın, yaxdın;
yorulmadın. 

Artıq yetər, ey mütəməddin bəşər!
Məbədləri yıxdın, çünki yenidən təmir
edəcək bir qüvvəyə malik olduğunla
məğrur idin. Müstə’mər [emar edilmiş,
abad edilmiş] məmləkətlər[i] məzaris-
tana döndərdin; çünki təxrib [yıxmaq,
xaraba qoymaq] üçün “intiqama” çağı-
rılmışdın. Milyonlarca bəşər səadəti
pozdun; çünki öz istirahət və səadə-
tinə çalışırdın. Elani-hərb etdin; çünki
qəlbində başqalarına rəqabət bəslə-
mişdin. Özünə rəva görmədiyin şeyləri
həmcinsinə gördün; çünki “mütəməd-
din” idin. Əski fəlsəfəni əfsanə bilmiş-
din. Təcəmmülat [zinət; bǝzǝk-düzǝk]
və eyş-işrətlə əxlaqını pozdun; çünki
çalışmağa əlvida demiş, irsən kurul-
kurul [bol, çoxlu] qızıl-gümüş əldə et-
mişdin. “İntihar klubları” açdın; çünki
həvavü-həvəsinlə [ürǝyinin istǝdiyi kimi,
öz kefinǝ görǝ] yaşamış, yorulmuşdun.
Bir taqım “diplomatlarını”, “qəhrəman

komandanlarını”, “bazari” filosoflarını
nümuneyi-imtisal [nümunǝ götürülǝcǝk
şǝxs vǝ ya şey] ittixaz [qǝbul] etdin də,
onları təqlidə çalışdın. Fəqət nə ol-
dun? Cəhənnəmnümun [cəhənnəmi
andıran] toplar, tüfənglər icadına mü-
vəffəq oldun. Nələr gördün? Qan tök-
dün, tökdürdün. Məhv etdin, məhv
oldun, adını nə qoydun? 

Artıq yetər, ey mütəməddin bəşər!
Oyan! Aldanma! “İntiqam, intiqam”
deyə çağırıb-bağırma! Onda sǝadǝt
yoxdur. Artıq yetər! Hər nəfsi sev, çalış,
alın təri ilə yaşa! Çocuqlarını da ça-
lışmağa öyrət! Fikrini, əməlini düzəlt!
Təriqi-haqqa [haqq yoluna] yanaş!
Əmin ol ki, o vaxt həqiqi səadəti bula-
caq fəlakət və inhitata [alçalmağa,
tənəzzülə] “əlvida” edəcəksən. 

Hüseyn Mirzəcamalov

MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN
YIĞINCAĞI

(7-nci iclas)

Məclis, möhtərəm Azad bəy Əmi-
rovun təhti-sədarətində [sǝdrliyi ilǝ]
açılır. Növbədə olan məsələlərdən biri
ibtidai və rüşdi məktəblər  üçün tədris
kitablarının intixabına [seçilməsinə]
dair; seçilmiş ədəbiyyat heyəti nəzə-
rdən keçirərək, heyətin mülahizəsi ilə
hələlik tədrisə yarar kitablar barədəki
bəratəlqövlünü [protokolunu] və kitab-
ların adlarını oxuyur. Hələlik hal-ha-
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zırda məktəblərdəki [Mahmud bǝy]
Mahmudbəyovun, [Qafur Rǝşad] Mir-
zəzadənin, [Rǝşid bǝy] Əfəndiyevin,
Fərhad bəy Ağayevin və qeyri müəllim
əfəndilərin kitabları tədrisə müvafiq
görülür. Ümum məktəblərin proqramı
xüsusunda xeyli müzakirə və müba-
hisə olduqdan sonra, vaxtın təngliyi
[darlığı; azlığı], ələlxüsus, proqram kimi
çətin və qarışıq bir məsələnin məq-
sədə mütabiq [mǝqsǝdǝuyğun] surətdə
tərtib olunması üçün iki-üç həftə de-
yil, iki-üç, bəlkə daha ziyadə aylarca
oturub düzmək və bununla belə ib-
tidai məktəbin proqramı ilə rüşdi mək-
təbin proqramlarında təlimcə irtibat
əmələ gətirmək mətlub olduğundan
[tǝlǝb olunduğundan], yığıncaq müttə-
hidülqövl [yekdilliklǝ] bu qərarı qəbul
görür:

Hər surətdə gələn sentyabr ayına
qədər müfəssəl və mükəmməl bir
surətdə ümumi bir proqram tərtib
edilməsinə Maarif Nəzarəti indidən
təşəbbüs eyləsin. Fəqət, o vaxta qədər
məktəblərdə köhnə proqramla tədris
vǝ təlim olunsun. 

Məlumdur ki, kənd məktəblərində
bəzən şagirdlər naxoş olurlar. Yavuqda
əczaxana (aptek) olmadığından, cüzi
bir şeydən ötrü şagird dərsdən qalır və
buna münasib başqa təsadüfi vǝq’ǝlər
[hadisǝlǝr] baş verir. Təbabətcə onlara
kömək edəcək ətrafda bir kimsə bu-
lunmayır. Ona görə, bu xüsusda, məc-
lisdə çox danışıqdan sonra axırda
qərar olunur hər kənd məktəbinin
cənbində [nəzdində] bir balaca əcza-

xana tərtib və təşkil olunsun və bu
barədəki məsarif [xərclər] də Hökumət
tərəfindən dəröhdə edilsin [öhdəyə
götürülsün]. 

Necə ki məlumdur, sabiqdə bəzi
məktəblərdə mütəəlimlərə [şagirdlərə]
məxsus əmanət sandığı təşkil olun-
muşdu və hər şagird müxtəlif vasitə-
lərlə həmin sandığa əmanət etdiyi
paranın ziyadələnməsinə [çoxalmasına]
artıq səy edirdi. Hərçənd şagirdlər
hələ balaca ikən para cəm etmək
adətinə alışırdılar; fəqət toplanmış
paralar xüsusi olduğundan, bunun
əxlaq və təbiətcə zərərli tərəfi də az
deyildi. Bu xüsusda əxz olunmuş [qaza-
nılmış] təcrübələr sayəsində minbəd
[bundan sonra] şagirdlər üçün belə xü-
susi əmanət sandığının məktəb daxi-
lində olmasını yığıncaq qətiyyən ləğv
edir; fəqət bunun əvəzində şagirdləri
həyati-ictimaiyyəyə, cəmiyyət və mü-
əssəsati-xeyriyyəyə [xeyriyyǝ qurumla-
rına], ələlxüsus nəşriyyati-risaləyə [ki-
tabçalar nǝşr etmǝyǝ], hələ məktəb da-
xilində ikən hazırlamaq üçün o mək-
təblərdə ki, hansında müfəvvəqiyyətlə
indidən iqdam etmək [başlamaq] olar,
onların cənbində [nǝzdindǝ] nümunə
olaraq ümum şagirdlərə aid bir əma-
nət sandığının açılmasını yığıncaq mü-
vafiq hesab edir. Tainki bu nümunə
sandıqlarının təcrübə ilə göstərmiş
nəticəsi müvafiqi-məram [mǝqsǝdǝuy-
ğun] olarsa, o vədə hər məktəbin
cənbində mövcud olunmasına ümumi
və məcburi bir qərardad qoyulsun.
Çünki müəllimlər həyatında maaşın
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azlığından, maddi müavinətə [kömǝyǝ]
çox ehtiyac hiss olunur və belə zəruri
ehtiyacları rəf etməyə [aradan qaldır-
mağa] zavallı müəllimlərin münfəridən
[tək başına] iqtidarı olmadığı üçün
cürbəcür rəzalətə düçar olurlar. Bu sə-
bəbdən dolayı maarif işi ləngə düşür.
Ona görə hər maarif müfəttişinin na-
hiyəsində ümum müəllimlər üçün bir
əmanət və müavinət sandığının açıl-
masını yığıncaq əlzəm [lazımlı] hesab
edir. Bundan əlavə, ümum müəllim-
lərin iştirakı məcburi olmaq şərti ilə
hər nahiyədə bir istiqrazi-mütəqabilə
[qarşılıqlı istiqraz; qarşılıqlı borclanma]
cəmiyyətinin açılmasını və bu barədə
tez təşəbbüs olunmasını məclis, ümu-
miyyətlə qəbul və qərar edir. 

Bundan sonra, kənd əhalisi üçün
qiraət və mühazirə oxunmaq məsələsi
müzakirə olunur. İstibdad dövründən
bizə irs qalan şeylərin biri də camaa-
tımızla məktəb və müəllimlərimizin
yek-digərinə [bir-birinǝ] biganə və
kəm-əlaqə [ǝlaqǝlǝrinin zǝif] olmasıdır.
Hər ata öz övladının xoşbəxt olmasını
arzu etdiyi kimi, həmin övladın ruhani
atası olan müəllim əfəndi də bu arzu-
da olması vazehdir [aydındır]. Bəs nə
üçün, bir məqsədə xidmət edən iki
mürəbbi [tərbiyəçi] bir-birinə yabançı
olsun? Şübhəsiz, bu xüsusda avam
kəndli qardaşımızın qüsuru bir isə,
müəllimlərimizdəki qüsur ondur de-
səm şayəstədir [yeridir]. Bərəks [ək-
sinə], gərək hər vaxt müəllim əfəndilər
uşaq sahibləri ilə və kəndin başqa
əhalisi ilə təmasda və sıxı əlaqədə bu-

lunub, mümkün və fürsət olduğu
zaman onları (gündüzlər mümkün
deyilsə, axşamlar) cəm edib tarixdən,
ədəbiyyatdan, ziraət və iqtisadi işlər-
dən onlara mühazirə, xütbə [dini-ǝxlaqi
mǝzmunlu nitq] və faydalı nitqlər söylə-
məklə onların arasında ittifaq və mə-
həbbət hissiyyatı oyatmağa çalışsınlar.
Kənd müəllimləri bu vaxta qədər ǝgǝr
bəzi səbəblərə görə bu vəzifələri ye-
rinə yetirməyiblərsə, bu gün hürriyyət
sayəsində bu vəzifələrə kamalınca
əməl etmək müəllim əfəndilərə borc-
dur. Binaileyh [ona görǝ], hələlik bu
məsələ mətluba müvafiq surətdə
[arzu edildiyi kimi] hər məktəbdə əmələ
gəlməyəcəyindən, heç olmasa mər-
kəzlərdə müəllimlərdən və ziyalı qüv-
vədən ibarət bir heyət tərəfindən
müəyyən vaxtlarda bu işlərə əncam
olunmasını, nədvə [yığıncaq] ümumiy-
yətlə qət və qərar edir. 

Məlumdur ki, müəllimlərimizin ək-
səri, hökumət idarələri ilə və rəsmi
məmurlarla təhriri mürasilə etməyi
[yazışmağı; yazılı surǝtdǝ mǝktublaşmağı],
ələlxüsus pul haqq-hesabını nə gunə
[nǝ qaydada] saxlamağı qətiyyən bil-
məyirlər və bu cəhətə görə yazı işlə-
rində çox böyük müşkülat törədirlər.
Bu nöqsanın rəfi [aradan qaldırılması]
üçün məəttəssüf [tǝǝssüf ki], indi vaxt
müsaid [uyğun] olmadığından, nədvə
qərar edir, gələcəkdə açılası müəllim-
lər kursunda bu qaydalar mühəqqəq
[mütlǝq] və olduğu qədər mükəmməl
kursa gələn əfəndilərə təlim olsun. 

Saat 3-də məclis xitama yetib, gə-
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ləsi iclas sabah səhər saat 9-da təyin
olunur. 

İslam bəy Qəbulov  

XALQ MƏKTƏBLƏRİ
MÜFƏTTİŞLƏRİNİN YIĞINCAĞINA

DAİR

Müfəttiş əfəndilər yığıncağının 4-
cü iclasından məlumat vermiş İslam
bəy Qəbulov sair mülahizələri arasın-
da böyləcə yazır: 

“Mollaların üsulsuz, vaxtsız və mə-
qamsız vermiş olduqları dərslər, ço-
cuqların əxlaq və tərbiyələrini poz-
maqdan başqa bir səmər[ə] bəxş et-
mədi. Odur ki, tərbiyəcə millətimizə
zərrə qədər fayda verməyən yarımçıq
əqaid  müəllimlərinin mənəviyyatca
millətimizə külli ziyan verdikləri əzhəri-
minəşşəmsdir [gün kimi aydındır].”

Nə acı həqiqətlər! Bu məsələ ətraf-
lıca düşünülərsə, həqiqətləri aranılar-
sa ondan böyük-böyük cildlər yazmaq
mümkündür. 

Sabiq rus hökumətinin təqib etdiyi
məsləki bir saatlığına kənara qoyaq.
Ətrafımızı arayaq, öz günahlarımızı
gizlətməyib ortalığa çıxardaq. Əvvəlcə
bunu boynumuza almalıyıq ki, Qafqa-
ziyada indiyə qədər müsəlmanlara
məxsus bir dənə ruhani məktəbi, ya-
xud seminariyası olmamışdır. Gürcü-
lərin və ermənilərin seminariyası və
hətta akademiyası belǝ olduğu cəhətə
din və dünya həyatını oyadıcı keşişləri
də az deyildi. Naəlac qalmış biçarə

azərbaycanlılar isə gözlərini İrana
dikib, ruhanilərini də oradan cəlb
etmişlərdir. Bunlardan qabiliyyətliləri
(axundlar) şəhərlərimizə və qeyri-
qabiliyyətliləri də kəndlərimizə qismət
olurdu. Hələ bəzi təvanasız [kasıb,
imkansız] kəndlərə heç bunlar da qis-
mət olmayırdı. İranda köhnə sxolastik
üsul ilə təlim tapmış mollalar bugünkü
təlim və tərbiyə işlərindən əsla xəbər-
dar olmayıb, öhdələrinə götürdükləri
əqaid dərslərini də kora-puça çıxar-
mışlardır. Əqaid müəllimlərinin ayda 8
manat məvacibi də nəzərə alınarsa,
bu müəllimliklər axundlara yox, hətta
mirzələrə də yox, bəlkə ilan oynadan,
tas quran, cin tutan və minlərcə böylə
mövhumatla uğraşan [məşğul olan]
şəxslərə də vəzifə olmuşdur. Söz yox-
dur ki, rus hökumətinə də həqiqi
əqaid müəllimləri əvəzinə böylə “tas-
cılar, ilançılar” lazım idi. Əcəba bu
əfsunçular hansı əqaidi öyrədə bil-
mişdilər? Əlbəttə heç birini. 

İkincisi, əqaid kitablarımız nə hal-
dadır? Həştadıncı illərə qədər Qafqaz
qitəsində məktəblərə məxsus bir dənə
də əqaid kitabı yox idi. Camaat ara-
sında fəqət [sadəcə] müctəhidlərin
fətva və risalələri işlənirdi. Həmin
illərdə Qori şəhərində müsəlmanlara
məxsus bir darülmüəllimin [müǝllimlǝr
seminariyası] açılır və buranın əqaid
müəllimləri mərhumeyn [ikisi dǝ rǝh-
mǝtǝ gedǝn] axund Molla Əbdüssalam
[Axundzadǝ] və Qədir əfəndi, məşhur
pedaqoq Çernyayevskinin rəhbərliyi
ilə birər [hǝrǝsi bir dǝnǝ] əqaid kitabları
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yazmışlardır. Lakin bu kitablar 7-8 yaşlı
mübtədelər [yeni başlayanlar] üçün
olmayıb, məhz müəllimliyə hazırlanan
15-20 yaşlı cavanlar üçün yazılmışdır.
Bununla belə, mübtədelərə məxsus
əqaid kitabları olmadığı cəhətə, Qaf-
qazın tamam ibtidai məktəblərində
məzkur [adı çǝkilǝn] kitablar qəbul
olunmuşdur. Sonralardan həmin ki-
tablara nəzirə olaraq bəzi mollalar
tərəfindən bir çox şəriət kitabları
yazılmışdır. Bu gün həmin kitabların
ümumən böyük bir nöqsanı vardır ki,
heç biri mübtədilərin anlaya biləcəyi
və qüvveyi-idrakiyyələrinə [idrak qabi-
liyyǝtlǝrinǝ] müvafiq gələcəyi üsul ilə
yazılmamışdır. Necə ola bilər ki, mü-
kəlləf [yetkin] şagirdlər üçün yazılmış
bir təlifi [ǝsǝri], yeddi yaşlılar anlaya
bilsin? Aya [görǝsǝn; ǝcǝba] südəmər
bir tifil, bozbaşı ya sair xörəyi yeyib
həzmə verə bilərmi? Məsələn götürək
Əbdüssəlam axundun təlifini. Burada
dəstəmaz ǝ’malına [ǝmǝlinǝ] məxsus
bir çox ərəbi [ǝrǝbcǝ] dualar yazılmış-
dır ki, onlardan təxminən bir neçəsini
zikr edirəm: 

1) Sağ əli yuyanda oxunan dua; 2)
Sol əli yuyanda... 3) Ağzı yaxalayanda;
4) Buruna su çəkəndə; 5) Başa məsh
çəkəndə; 6) Sağ ayağa və; 7) Sol ayağa
məsh çəkəndə... ilaxır. 

İştə, ana dili ilə yox, əcnəbi və bi-
ganə bir dildə yazılmış bu ərəb duaları
heç bilirmisiniz məsum balaların ye-
nicə nəşvü-nüma [inkişaf] edən zehin-
lərini nə dərəcədə korşaldır? Korşaldır
da, sonra sair təlimatın hifz və dərk

edilə biləcək istedadından məhrum
buraxır? Lakin əminəm ki, böylə şəriət
təlimindən nə Allah və nə də pey-
ğəmbər razı olsun. Filhəqiqə [doğrudan
da], şəriətimizin harasında yazılmışdır
ki, namaz, oruc, zəkat, hac, cihad kimi
mükəlləflər üçün qoyulmuş bu ağır
vəzifələri səbi uşaqlara təklif və təlim
etsinlər? O da ərəbcə tutivari [tutu-
quşu kimi]? Hərgah, icrayi-əməli [ǝmǝli
surǝtdǝ icra] təklif olunmayırsa (sinni-
büluğa [yetkinlik yaşına] qədər də oluna
bilməz) tutivari təliminə nə ehtiyac
vardır? Cavanlar üçün qoyulmuş dini
vəzifələri varsınlar cavanlarımız da,
yəni 15 yaşlılarımız öyrənsinlər və
əməlini də tapsınlar. Mübtədelərə gəl-
dikdə, onların yaşlarına müqabil şər’i
[şǝriǝtǝ aid] təklifləri azdırmı? Zənnim-
cə çox-çoxdur. Bunların adab və ət-
varına [ǝdǝb-ǝrkanına, davranışlarına]
diqqət yetirilsin. Mənası anlanılma-
yacaq duaların əvəzinə əxlaq dərsləri
təlim olunsun ki, həmin əxlaq dərsləri
bu gün Avropa məktəblərinin bir çox-
unda ədyan [din] təlimi əvəzində
işlənilməkdədir. Zatən əxlaq dərslə-
rinin özü də şəriətdən nəşət etmiş
[qaynaqlanan] bir əsasdır.  

Hələ məktəblərimiz bir kənarda
qalsın. Yüz illərdir ki, bir “ərəbcə
şəriət” təlimi minbərlərdən camaata
olunur. Bainhəmə [bununla belǝ] gür-
cülərdən, ermənilərdən əxlaqca geri-
də qalmışıq.  

Müsəlman əxlaqsızlığı Qafqazda
bir dərəcəyə gəlmişdir ki, məhkəmə-
lərdə “Quran”a and içib, yalandan
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şəhadət göstərdiyimiz üçün bir çox rus
məhkəmələrində şahidliyimizə bir o
qədər əhəmiyyət verilməyirdi. Möv-
qufatın [vǝqflǝrin] yerləri qəsb, ziyarət-
gahların malları qarət, məscidlərin
palaz-paltarı bir çox dəfə müsəlmanlar
əli ilə oğurlanmışdır. Öz müqəddəs
məbədləri ilə böylə rəftar etmiş bir
məxluq, sair şər’i məsələlərimizdə da-
ha artıq əxlaqsızlıqlar büruzə vermiş-
dir. Evlərdə ana tərbiyəsi görməmiş bir
millət, məktəb və məclislərdə də şə-
riəti ərəb və fars dillərində tutivari
öyrənərsə, axırı böylə böyük pozğun-
luq və zəlalətlərə düçar olacağı təbi-
idir.  

Bu gün ev tərbiyəmiz olmadığı
üçün bəlkə əxlaqsızlığa çarə təkcə
məktəblərimizdə ola biləcəkdir. O da
ərəbcə yox, məhz türkcə tərtib ve-
rilmiş əxlaq dərsləri vasitəsilə. 

Əlan [hal-hazırda] Yevropada və
ələlxüsus Amerika məktəblərində din
təlimi valideyn öhdəsinə buraxılaraq,
əvəzində əxlaq dərsləri verilməkdədir.
Oralarda zatən hər kəsin özünəməx-
sus bir dini, bir etiqadı olduğu halda,
hamının əxlaq tərbiyəsi bir rəvişdə
[tǝrzdǝ], bir üsulda cari olmaqdadır
[getmǝkdǝdir]. 

İstanbulda əxlaq dərsləri qoyul-
muşdursa da, hələ nizama salınma-
mışdır. 

Müntəzəm və mükəmməl əxlaq
dərsləri bu gün Amerika məktəblə-
rində qoyulmuşdur. Bunun bani və
müəssisi [tǝsisçisi], oralı məşhur peda-
qoq Adlerdir. Bu cənab, əxlaq dərs-

lərini üç yerə bölüb, birisində şəxsi
vəzifələri, o birisində ailə və valideyn
və üçüncüsündə də vətən və ictimai
vəzifələri təlim edir. Adlerin üsulu
barəsində lazım gələrsə başqa bir
məqalədə müfəssələn yazaram. Bu-
rada ancaq onu qeyd etməliyəm ki,
hər dərs moizə və nəsihət təriqi [yolu]
ilə olmayıb, hər fəzl [fəzilət] və nöqsan
üçün ayrı-ayrı hekayə, əfsanə, timsal
və nağıl yazmışdır. İştə, əxlaq tərbi-
yəsini həmin hekayələri oxumaqla şa-
girdlər özləri dərk və əxz edirlər [başa
düşür vǝ mǝnimsǝyirlǝr]. 

Təcrübəli müəllimlərdən bir-ikisinə
Adler üsulu ilə “əxlaq dərsləri” tərtib
verilməsi həvalə edilsə [tapşırılsa] və
bu iş tamamilə başa gələrsə, ibtidai
məktəblərdə üsulsuz, vaxtsız və mə-
qamsız təlimlərə nəhayə[t] verilərək
bica [boş] yerə də məsum balaların
zehinləri pozulmaz və bu dərslərin
təlimi də üsul görmüş müəllimlərə
həvalə olunarsa, xoşa ondan sonra
Azərbaycan məktəblərinin halına! Və-
illa fəla!  [Yoxsa düzǝlmǝz; belǝ olmasa
olmaz; başqa cür düzǝlmǝz!]

Fərhad Ağazadə 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

- İkinci dairə ev komitəsi, 2-ci polis
müfəttişliyi dairəsinin bütün ev komi-
tələri sədrləri və katiblərini kanuni-
əvvəlin [dekabrın] 24-də axşam saat
5-də Birinci Realnı məktəbi mülkündə
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təyin edilmiş iclasa dəvət edir. Müza-
kirə ediləcək məsələlər təşkilat və
ərzaq məsələləridir. 

- Kanuni-əvvəlin 24-ü, axşam saat
5-də Birinci Realnı məktəbi mülkündə
siniflər nümayəndələrinin şurayi-mü-
əlliminə [müəllimlər şurasına] nüma-
yəndə göndərməsi barəsində iclas tə-
yin edilmişdir. Burada şurayi-validey-
nin iclası da iniqad edəcəkdir [baş
tutacaqdır] ki, heyəti-rüəsa [rǝyasǝt hey-
ǝti] intixab ediləcəkdir [seçilǝcǝkdir]. 

- Statistika məlumatına məbni
[ǝsasǝn], kanuni-əvvəlin [dekabrın] 8-
indən 15-inǝ dək 47 min 685 pud
buğda, 300 pud düyü, 8 min 687 pud
un, 10 min 722 pud kartof, 10 min 265
pud kələm, 5 min 240 pud soğan, 12
pud yumurta, min 650 pud balıq, 46
min 238 pud arpa, 731 pud ələf, 2 min
711 pud saman, 11 min pud odun, 3
min 859 pud kömür gətirilmişdir. 

- Ərzaq Nəzarəti, Gəncə Cəmiyyəti-
Xeyriyyəsinə 300 tay bez vermişdir ki,
Gəncə əhalisi arasında adam başı 6
arşından çox olmamaq üzrə təqsim
etsin [paylasın]. Qiymətdən (4 rublə 90
qəpik arşın) arşına 25 qəpik cəmiy-
yətin nəfinə [xeyrinǝ] götürüləcəkdir. 

Təftiş və hǝbslǝr 
- Srağagün, kanuni-əvvəlin 21-də,

saat 6-da Fəhlə Klubu mülkündə Kəsb-
karlar İttifaqı katibinin qardaşı Şterin
tövqif [həbs] edilmişdir. 

- Həman gecə saat 10-da Kaspi
Qafqaziya Hökuməti xüsusi komisyo-
nu üzvü Kovalın evində təftiş icra edil-

mişdir. Təftiş Kovalın evdə olmadığı
vaxt icra edilmişdir. 

- Həman gecə Neft Mədənləri Fəh-
lələrinin İttifaqı katibi Qryuzin də töv-
qif edilmişsə də, azad edilmişdir. 

NƏZARƏTLƏRDƏ 
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Qaçqınların göndərilməsi 
Bakıya tərəf gündən-günə gəlmək-

də olan və getdikcə ədədi artan qaç-
qınları və vətənlərinə getmək istəyən
əsgəri əsirləri göndərmək üçün Ümu-
ri-Xeyriyyə Nəzarəti [Sosial Tǝminat
Nazirliyi] şəhərimizdə mövcud olan
Müttəfiqlər qoşunu komandanı ilə bu
barədə müxabirata girişib [tǝmasa
keçǝrǝk] bir vapor istəmiş ki, qaçqınları
və əsgəri əsirləri Krasnovodsk şəhə-
rinə rəvanə etsinlər [yola salsınlar]. 

Tiflis Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi işləri 
Sabiq Tiflis Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi

cənbində [nǝzdindǝ] mövcud olan Tif-
lis darüleytamları [yetimxanaları] işlə-
ri[ni] bitirmək üçün Ümuri-Xeyriyyə
tərəfindən Mustafa ağa Vəkilov gön-
dərilir. Bu barədə Nəzarət [Nazirlik]
tərəfindən Tiflisdəki səfirlə  müxabi-
ratda bulunmuşdur ki, mürəxxəsə
[nümayǝndǝyǝ] müavinət [kömək] edil-
sin. 

Evlər Mərkəzi istidası [xahişi]
Evlər Mərkəzi cənbində [nǝzdindǝ]

iaşə məntəqələri müdiri, məntəqə və
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darüşşəfəqələr üçün daima at gətirə-
nin hər ay üç vaqon ixtiyarına buraxıl-
mağı Ümuri-Xeyriyyə nazirindən tə-
mənna etdiyi üçün Nəzarət də Ərzaq
Nəzarəti ilə müxabirata girişərək, Evlər
Mərkəzinin bu barədə olan hər bir
istidası lazımi binagüzarlıq olunmasını
[lazımi addımların atılmasını] xahiş et-
mişdir. 

Zəngəzur qaçqınları 
Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti [Sosial

Müdafiǝ Nazirliyi] Cəbrayıl qəza qaim-
məqamından aldığı teleqramdan mə-
lum olunur ki, Zəngəzur qəzasından
252 kişi, 245 qadın (cümlətan 497)  bir
kənd əhalisi qaçıb Cəbrayıl qəzasına
gəlmişlərdir. Bunların özləri ilə heç bir
ləvazimatı, əşyası yoxdur. Bu zavallılar
böyük köməyə möhtacdırlar. 

Buna binaən [buna görǝ], Ümuri-
Xeyriyyə Nəzarəti bu qaçqınların ehti-
yacının nə dərəcəyə qədər vara bilə-
cəyini bilməklə bərabər, onlar üçün bir
iaşə məntəqəsi açmaq haqqında tele-
qrafla acil bir binagüzarlıqda bulun-
muşdur [sǝrǝncam vermişdir]. 

Habelə Qaryagin qəza qaimməqa-
mı teleqramına cavabən teleqram
verilmişdir ki, gələn qaçqınlar üçün bir
iaşə məntəqəsi açmaq vacibdir. 

Aras tərəfi nümayəndəsinin istidası
Şəhərimizdəki Aras məbusu tərə-

findən Azərbaycan Hökumətinə veri-
lən istidada [ǝrizǝdǝ], erməni qoşun
qitəatının [hissǝlǝrinin] müsəlman əha-
lisinə etdiyi cövr və sitəmi təsvir edə-

rək, orada müsəlmanlara verilən xəsa-
rəti təhqiq və tədqiq üçün Müttəfiq
qoşunları komandanı ilə Hökumətimiz
müamilatda bulunub bir komisyonun
tǝǝyyünü göstərilməsi [müǝyyǝnlǝşdi-
rilmǝsi] xahiş olunmuşdur. 

Əmələlər [fǝhlǝlǝr] tətili 
Baş fabrika müfəttişindən Ticarət

və Sənaət Nəzarətinə gələn müxabirə
[xǝbǝr] kağızından anlaşılır ki, “Nobel”
qardaşları şirkətinin Balaxanadakı
emalatxanasında işləyən əmələlər 14
kanuni-əvvəl [dekabr] şənbə günü işlə-
rində tətil elan etmişlər. Bunun səbə-
bini təşrini-saninin [noyabrın] ikinci
yarısından məvacib almadıqları oldu-
ğunu göstərmişlər və sonra demişlər
ki, ayın 16-da, düşənbə [bazar ertǝsi]
günü pul verilməzsə, yenə də işə baş-
lamayacaqlar. 16 kanuni-əvvəldə gəl-
dikdə məvacib almadıqlarından işə
başlamayaraq gedirlər. Tətil edənlərin
sayı 102-dir.

AZƏRBAYCANDA

Quberniya əhvalı 

Qarət və atışma 
Cavad uyezdinin naçalniki Gəncə

qubernatoru adına göndərdiyi bəyan-
namədə Cavad uyezdinin halını və bu
axırlarda burada baş verən şuluqluq
barəsində böylə yazır: 

Bu ayın əvvəllərində Qarapirimli
kəndinin əhli Cəmşid bəy Vəlibəyov
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öz adamlarından xəbər alır ki, Ağdərə
erməniləri dəstə ilə onun qaramal ot-
lağına hücum edib 1350 baş qoyun-
larını və bir neçə də atlarını qarət edib
aparıblar. Mal sahibi dərhal atlanıb,
adamlarını götürüb qarətçilərin dalı-
sınca düşübdür. Kənddən dörd-beş
verst məsafədə qarətçilərə rast gəl-
dikdə bunların arasında atışma baş-
lanıb. Nəticədə Cəmşid bəyin öz atı
yaralanıb və bir neçə də ermənilərdən
qətl edilib, axırda da qoyunları buraxıb
qaçıblar. Məlum olub ki, qətl edilən
ermənilərin birisi məşhur erməni qo-
çusu Qara Sarkisin yeznəsi Markar və
yaralananlar da Maki, Osip, Matasan
adlı ermənilərdirlər.

Erməni vəhşiliyi 

Cavad uyezdində olan Davşanlı adlı
erməni kəndində cümlətan 35 ədəd
müsəlman xanǝvadəsi [ailǝsi] var imiş.
Bu ayın əvvəllərində Şuşadan bir nəfər
süvari bir məktub gətirib Davşanlı
dairəsində komitə üzvü olan Nikolay
Saruxanova vermişdir. Bu məxfi mək-
tubun məzmunu barəsində ermənilər
və ya ki müsəlmanlar sual etdikdə
bunlara böylə cavab verilir ki, güya
məktub Şuşada olan ingilis və Fransa
heyəti tərəfindən gəlibdir ki, erməni-
lərlə müsəlmanlar gərək yaxşıca rəftar
edib bir-biriləri ilə dostanə yola get-
sinlər. Bu xəbər müsəlmanları nə qə-
dər sevindiribsə də amma axırda nə-
ticəsi çox peşmançılıq gətiribdir. 

Bu vǝq’ǝdən [hadisǝdǝn] bir az keç-
miş, gecə qaranlığı düşən kimi müsəl-

manlar baxıb görüblər ki, hamısının
evləri müsəlləh [silahlı] ermənilər tə-
rəfindən əhatə ediliblər. Səbəbini xə-
bər aldıqda ermənilər deyiblər ki, gə-
rək hamı atılan və kəskin əslihələrinizi
[silahlarınızı] bizə təhvil verəsiniz. Əha-
tə edilmiş müsəlmanlar çarəsiz qalıb
onların tələblərinə əməl etmişlər.
Lakin, təkcə Eyvaz Molla Novruz oğlu
və bir də Ocaqverdi Molla Qəmbər
oğlu bunların tələblərinə əməl etmək
istəməyiblər. 

Müsəlləh ermənilər dərhal bunları
tutub vəhşiyanə bir surətdə öldürüb-
lər. Hətta, Ocaqverdinin özündən baş-
qa övrəti Sona Şahməhəmməd qızını
da həmin surətdə öldürüblər. Müsəl-
manların silahlarını alandan sonra er-
mənilər əvvəlcə mal-qaradan başlayıb
axırda tamam ev müxəlləfatlarını [əş-
yalarını] da qarət etməyə başlayıblar.
Bütün müsəlmanların xalça-palazla-
rını, yorğan-döşəklərini, buğda, un,
arpa və samanlarını daşıyandan sonra,
kişi və övrətlərinin paltarlarını da soy-
mağa başlayıblar. Bu halları görcək bu
135 evin müsəlmanları bittamam [ta-
mamilǝ] dağlara, daşlara qaçıblar. Bu
müsəlmanların oradaca qılınclara çə-
kilib qırılmamaqlarına səbəb olan bir
tərəfdən həmin kəndin məşhur ermə-
nilərindən Balasan bəy və oğlanları
olubdur ki, bunlara qaçıb gizlənməyə
yol veriblər və o biri tərəfdən də bu
olub ki, ermənilər qarət etdikləri mal-
ları bölmək üstündə bir-birləri ilə dava
etməyə başlayıblar. 

Bu kənddən qaçıb gizlənən biçarə
müsəlman ailələrini Bəyəhmədli, Kən-
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gərli və Tarnavet kəndlərinin camaatı
öz evlərinə aparıb müavinətdə bu-
lunublar. 

Mövsuq [etibarlı] mənbələrdən xə-
bər verirlər ki, Şuşadan gələn məktub-
da bunu yazıblarmış ki, əhalinin əksəri
erməni olan mahallarda əqəliyyət
[azlıq] təşkil edən müsəlmanlar gərək
tezliklə oralardan çıxarılsın. 

İştə həman məktubun nəticəsi ola-
raq yüz illərlə çiyinbəçiyin yaşayıb hə-
mişə dostluq və qardaşlıqla gün keçi-
rən iki qonşuların əlaqələri bir gecədə
fasilədən dəyişib, dostluq düşmənçi-
liyə mübəddəl olub [çevrilib], nahaq
qanlar tökülüb, xanimanlar viran edi-
lib, heç bir günahın sahibi olmayan
hər iki qonşu daimi düşmənliyə vadar
edilmişlǝr. 

AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİNİN
CƏNBİNDƏKİ [NƏZDİNDƏKİ]

FÖVQƏLADƏ İSTİNTAQ HEYƏTİ
NƏZƏR-DİQQƏTİNƏ

Mart və sentyabr həvadisatı [hadi-
sələri] zamanında olan zərər və ziyan-
ları istintaq heyətinə bildirməyi qəzetə
vasitəsilə məlum etmişsiniz. Təbii, Ba-
kıda olan zərərdidələr [zərərçəkənlər]
və başqa yerdǝki zərərdidələr ki Ba-
kıda olurlar, bu fürsətdən istifadə edib
də öz zərər və ziyanlarını heyətə mə-
lum edəcəklərdir. Bakıda olmayıb da
bu işdən ötrü Bakıya gələ bilməyən
biçarə şamaxılılar və Şamaxı kəndliləri
nə eyləsinlər? Var-yoxları əllərindən
gedib, qışın bu soyuğunda hərəsi bir

şəhərdə, bir kənddə, bir qəsəbədə, bir
tanışının və ya bir Allah bəndəsinin
qoltuğuna sığınıb öz müqəddəratını
dörd gözlə gözləyirlər və bu işdən ötrü
Bakıya gəlməyə də imkanları yoxdur. 

Bunun müqabilində qonşumuz er-
məni həmşəhǝrlilərimiz və həmkənd-
lilərimiz də var. Onlar nə qədər uzaqda
olsalar, bu fürsətdən istifadə edəcək-
lər. Çünki onların cəmiyyətləri, millət
xadimləri işlərinə yetişəcək, dərdlərini
lazım olan yerinə yetirəcək, ev-ev,
şəhər-şəhər gəzəcək, axtaracaq, tapa-
caq, düsturüləməllər [tǝlimatnamǝlǝr]
verəcəkdir. Belə olanda genə Şamaxı
şəhəri və uyezdi ermənilərinin əlləri
ilə yanıb, dağılıb, məhv olduğu halda,
genə mühasibə vaxtında onların zərər
və ziyanı bizimkindən fəzlə [artıq]
olaraq ortalığa çıxacaq. 

Məncə, yaxşı olardı ki, hökumət
yazıb hər qəzaya və pristavlara xəbər
verməlidir ki, hər yerdə zərərdidələr
varsa, sakin olduğu yerində ərizə piş-
nihad [təqdim] edib, istintaq edilib
göndərilsin ya Bakıya, həmin heyətə
ki, mühasibə vaxtında bu biçarələrin
də dərdi məlum olunub bəlkə çarəsi
tapılsın. 

Bir şamaxılı

TEATRO VƏ MUSİQİ

Cümə günü dekabr ayının 28-də
Hökumət teatrosunda Hacıbəyov Qar-
daşları müdiriyyəti tərəfindən bu
mövsümdə birinci dəfə olaraq “Şah
Abbas və Xurşidbanu” operası möv-
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qeyi-tamaşaya qoyulacaqdır. Şah Ab-
basın rolunu Sarablı və Xurşidbanu-
nun rolunu Məğfurǝ xanım icra edə-
cəklərdir. Biletlər satılır hər gün teatrın
kassasında. 

Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfən-
dinin “İnsanların tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adlı mənzum əsərinin
ikinci cüzü çapdan çıxıb mövqeyi-füruşa
[satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və
qalın kağız üzərində təb’ [çap] edilmiş, fiatı
[qiyməti] 2 manatdır. Turan mətbəəsində,
Parapetdə “Məktəb” mağazasında və Ba-
zar caddəsində Paşa Qasımzadənin mağa-
zasında.

b. 4 – 3

Qoca anam, İzzət Mənsur qızı, 19 ka-
nuni-əvvəldə [dekabrda] evdən çıxıb, bu
vaxta kimi qayıtmamışdır. Bunun nerədə
olduğunu bilənlərdən bu adresə xəbər
vermələrini rica edirəm. Abşeron küçəsin-
də nömrə 34, Məcnun Pini oğlu. 

2619

İngiltərə Dəniz Nəqliyyatı İdarəsi
icazəsilə 

“Samolyot” paraxod cəmiyyəti
Mal göndərən və mal gətirənlərǝ elan

edir ki, 17 kanuni-əvvəldən [dekabrdan]
cəmiyyət bütün Xəzər dənizindəki nüma-
yəndəliklərini iadə etmişdir [geri qaytar-
mışdır]. Bakı şəhərində İran, Krasnovodsk
və Petrovsk şəhərlərinə göndərilən yükləri
24 və 26-cı körpülərdə qəbul edir. Acen-
tənin kantor telefon nömrəsi 19-22. 

Acentə V. N. Natanzondur.  Paraxod-
stvo [gǝmiçilik] idarəsi, telefon nömrəsi 46-
40.

Paraxodstvo müdiri F. F. Kulikov. 
b - 31

Hǝkimlǝrin xüsusi 
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri

Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxa-
nası, Qoqolevski vǝ Torqovı küçǝlǝrin kün-
cündǝ. Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81.
Naxoşların evinǝ gedirlǝr.

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç 

Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    
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Diş hǝkimi İsay Samuiloviç
Karşteynbaum

Naxoşlar[ı] ǝvvǝlki kimi qǝbul edir.
Dişlǝri ağrısız çıxarır vǝ qızıl üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. 

Ünvan: Tsitsyanovski vǝ Çadrovı küçǝ-
lǝrin küncündǝ İsrafilovun 41 nömrǝli
evindǝ.

Qǝbul edir hǝr gün saat 12-dǝn 3-ǝ
kimi. Axşam 5-dǝn 8-ǝ kimi. 

2610

Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (massaj)

vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır. 

Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Para-
petin qabağında Dildarovun 26 nömrǝli
evindǝ 2-nci mǝrtǝbǝdǝ. 

Telefon 24-62

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Qismi-rǝsmi: 
Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisi 

hǝzrǝtlǝrinin ǝmrnamǝlǝri
sǝh. 403-404. “...1334 sənəsi kanuni-

əvvəlin ... günündən...”: Mǝclisi-Mǝbusan
Rǝisinin ǝmrlǝrindǝ il rumi tǝqvimlǝ gös-
tǝrilmişdir; miladi tǝqvimlǝ 1918-ci il de-
kabr ayının müvafiq gününǝ uyğundur.

Vǝzifǝmiz nǝdir
sǝh. 404. “…mǝbus ǝfǝndilǝrdǝn Sǝfi-

kürdski…”: Aslan bǝy Sǝfikürdski nǝzǝrdǝ
tutulur.

sǝh. 405. “…mǝbus ǝfǝndilǝrdǝn dok-
tor Qara bǝyin…”: Qara bǝy Qarabǝy nǝ-
zǝrdǝ tutulur.

Qarabağ ǝtrafında
sǝh. 405-406. “781 – Cəbrayıl qəza

qaimməqamı Molla Namazǝliyev imza et-
mişdir.”: qǝzetdǝ “Molla Namazǝliyev” ki-
mi getmiş şǝxs, güman ki, Fǝrǝc bǝy Mǝ-
liknamazǝliyevdir.

sǝh. 406. “Gǝncǝ valisi Vǝkilov”: İbra-
him ağa Vǝkilov nǝzǝrdǝ tutulur.

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusanında 
sǝh. 407. “...“Gürcüstan sǝfirimiz...”:

Mǝmmǝd Yusif Cǝfǝrov nǝzǝrdǝ tutulur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri 
sǝh. 408. “Cümə günü kral Parisə varid

olmuşdur.”: İngiltǝrǝ kralı V Corc nǝzǝrdǝ
tutulur.

Ermǝni-gürcü toqquşması 
sǝh. 409. “…Gürcüstan siyasi nüma-

yǝndǝsinǝ…”: söhbǝt Simon Mdivanidǝn
gedir.
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“…Aramyansın evindǝ…”: Mikael Ov-
sepoviç Aramyans nǝzǝrdǝ tutulur.

Artıq yetǝr!
sǝh. 411. “…keçilmǝz ormanları qır-

dın…”: qǝzetdǝ “ormanları” yerinǝ “olma-
yanları” getmişdir.

Maarif müfǝttişlǝrinin yığıncağı 
sǝh. 412. “…rüşdi mǝktǝblǝr…”: ibtidai

tǝhsildǝn sonrakı tǝhsil mǝrhǝlǝsinǝ mǝx-
sus mǝktǝblǝr. 

Xalq mǝktǝblǝri müfǝttişlǝrinin
yığıncağına dair

sǝh. 415. “ǝqaid”: sǝh. 339-dakı izaha
baxın. 

sǝh. 417. “…mǝşhur pedaqoq Adler-
dir.”: Amerikalı pedaqoq Sayrus Adler nǝ-
zǝrdǝ tutulur.

“Vǝilla fǝla!”: bu ǝrǝbcǝ ifadǝ “belǝ ol-
masa olmaz; belǝ olmasa düzǝlmǝz; baş-
qa cür düzǝlmǝz” mǝnasını vermǝkdǝdir.

Nǝzarǝtlǝrdǝ 
sǝh. 418. “…Tiflisdǝki sǝfirlǝ…”: Azǝr-

baycanın Tiflisdǝki sǝfiri Mǝmmǝd Yusif
Cǝfǝrov nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 419. “darüşşǝfǝqǝlǝr”: valideyn
himayǝsindǝn mǝhrum uşaqlar üçün pul-
suz internat mǝktǝblǝri.

“...at gǝtirǝnin...”: güman ki, “ǝt gǝ-
tirǝnin” olmalıdır

“…cümlətan 497...”: qǝzetdǝ “497”
yerinǝ “498” getmişdir.
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“…Aramyansın evindǝ…”: Mikael Ov-
sepoviç Aramyans nǝzǝrdǝ tutulur.

Artıq yetǝr!
sǝh. 411. “…keçilmǝz ormanları qır-

dın…”: qǝzetdǝ “ormanları” yerinǝ “olma-
yanları” getmişdir.

Maarif müfǝttişlǝrinin yığıncağı 
sǝh. 412. “…rüşdi mǝktǝblǝr…”: ibtidai

tǝhsildǝn sonrakı tǝhsil mǝrhǝlǝsinǝ mǝx-
sus mǝktǝblǝr. 

Xalq mǝktǝblǝri müfǝttişlǝrinin
yığıncağına dair

sǝh. 415. “ǝqaid”: sǝh. 339-dakı izaha
baxın. 

sǝh. 417. “…mǝşhur pedaqoq Adler-
dir.”: Amerikalı pedaqoq Sayrus Adler nǝ-
zǝrdǝ tutulur.

“Vǝilla fǝla!”: bu ǝrǝbcǝ ifadǝ “belǝ ol-
masa olmaz; belǝ olmasa düzǝlmǝz; baş-
qa cür düzǝlmǝz” mǝnasını vermǝkdǝdir.

Nǝzarǝtlǝrdǝ 
sǝh. 418. “…Tiflisdǝki sǝfirlǝ…”: Azǝr-

baycanın Tiflisdǝki sǝfiri Mǝmmǝd Yusif
Cǝfǝrov nǝzǝrdǝ tutulur.

sǝh. 419. “darüşşǝfǝqǝlǝr”: valideyn
himayǝsindǝn mǝhrum uşaqlar üçün pul-
suz internat mǝktǝblǝri.

“...at gǝtirǝnin...”: güman ki, “ǝt gǝ-
tirǝnin” olmalıdır

“…cümlətan 497...”: qǝzetdǝ “497”
yerinǝ “498” getmişdir.
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ELAN
Bu gün kanuni-əvvəlin (dekabr) 29-

unda 1918-ci sənəsi saat 12-də Azərbay-
can Məclisi-Məbusan iclası olacağını ic-
lasın heyəti-rəyasəsi [rəyasət heyəti] elan
edir. 

İNTİBAHNAMƏ [BİLDİRİŞ]
Fətəli xan Xoyski sədarəti [sədrliyi] al-

tında müştərək hökumət təşkil edildiyin-
dən, bununla ümuma elan edirəm ki,
Müttəfiqlər komandanlığı, Azərbaycan
dairəsində yeganə məhəlli [yerli] qanuni
hökumət olmaq üzrə bu hökumətə ta-
mamilə müzahirət [yardım] göstərəcəkdir. 

Bakı şəhərində 
Müttəfiqlər qoşunları komandanı

general-mayor Tomson 
Bakı, 28 dekabr 1918

QİSMİ-RƏSMİ 
[RƏSMİ HİSSƏ]

Məclisi-Məbusan Rəisi
həzrətlərinin əmrnamələri

Nömrə 19 
Gəncə şəhəri əhli Möhsün Məş-

hədi Qafar oğlu, həmin 1334 sənəsi
kanuni-əvvəlin [dekabrın] 18-dən  eti-
barən Məclisi-Məbusan İdarəsi xid-
mətkarlığına (kuryer) təyin edilir.

Nömrə 20 
Azərbaycan Hökuməti-Cümhuriy-

yəti Səhiyyə Nəzarəti katibi Əmir Ağa-
zadə, 1334 sənə kanuni-əvvəlin 21-
dən  etibarən Azərbaycan Mǝclisi-Mə-
busa[nı]nın katiblik xidmətinə təyin
edilir.

Nömrə 21 
Bakı əhli Ağaverdi Qasımov, həmin

1334 sənə kanuni-əvvəlin 15-indən
etibarən Azərbaycan [Mǝclisi]-Məbu-
san mülki nəzarətçiliyinə təyin edilir. 

KEÇƏN ZABASTOVKA [TƏTİL]
HAQQINDA 

İki gün əvvəl idi ki, şəhərimizin
güzəran və məişəti adi cərəyanından
düşürülüb, qeyri-adi bir şəklə girdi.
Qəzetələr çıxarılmadı, elektrik işığı sö-
nüb küçələr axşamları zülmətə döndü,
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Bazar, 29 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 73

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 25 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 29 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

426

dəmiryol hərəkatı dayandırıldı, telefon
müxabiratı [ǝlaqǝsi] kəsildi, zavod və
mədənlərdə işlər durduruldu. Əlhasil,
bu bir neçə günü hər kəsin qəlb və
ruhunu sıxacaq və keçmiş mənhus
günlərin mənhus xatiratını [uğursuz
xatirələrini] yada salacaq sıxıntılı şərait
içində keçirməyə məcbur olduq. 

Nə olmuşdu? 
Fəhlə tətil komitəsi tərəfindən si-

yasi zabastovka elan edilmişdi.
Nə səbəbə? 
Ona görə ki, “Demokratik Şura”

başında olan “eser”lerdən bir neçə
nəfər başçıları, ingilis komandanı rəisi
general Tomsonun hökmü ilə tutulub
həbs edilmişdilər. 

Bunların tutulmalarının səbəbi in-
diyə qədər məlum olmadı. Bu xüsusda
cürbəcür sözlər və şayiələr buraxılırdı.
Bir paraları deyirdilər ki, bu tutulanlar
keçmişdə Bakıda hökumət etdikləri
vaxt dövlətin bir çox pullarını yeyib-
dirlər. Bir paraları isə böylə bəyanatda
bulunurdular ki, bu adamlar əl altınca
işlər görüb Azərbaycan Hökuməti və
ingilis komandasına qarşı üsyan və in-
qilab törətmək istəyirmişlər. Lakin
bunlar hamısı şayiat cümləsindən ol-
duğuna görə, hansının doğru və han-
sının yalan olduğunu bilmək mümkün
olmadı.

Srağagünkü Parlaman iclasında bi-
zim sosialistlərimiz tərəfindən bu
həbslər haqqında Hökumətimizə bir
sual təqriri [tǝklifi; tǝlǝbi] verilmişdi.
Həbslərin general Tomson tərəfindən
nə cəhətə görə icra edildiyi soruşula-

caqdı. Fəqət vaxt olmadığına görə bu
təqrir, mövqeyi-müzakirəyə qoyulma-
dı. Hökumət də, təbii, cavab vermədi.
Lakin vaxt müsaidə versəydi də Höku-
mət tərəfindən öylə bir cavab ala bil-
məyəcəkdik ki, marağımızın atəşini
söndürsün. Çünki Parlaman dairələ-
rində danışılan mötəbər adamların
sözlərindən aşkar idi ki, bu həbslər
məhz ingilis komandasının idarəsi ilə
əmələ gəlib, Azərbaycan Hökuməti bu
işdə zimədxəl deyildir [bu işǝ dǝxli yox-
dur]. Binaileyh [ona görǝ], səbəbini
bilməyir və bilsə də söyləməyəcəkdir. 

Deməli, həbsləri zabastovkaya sə-
bəb olan bu adamların həbs edilmə-
ləri haqqında bir rəy və qərar hasil
etmək işi, maraq göstərib əhəmiyyət
verənlərin öz mülahizat [mülahizǝ-
lǝrinǝ] və öz fərasətinə bağlıdır. 

Zabastovka elan edən tətil komitə-
si öz tərəfindən buraxdığı nəşriyya-
tında fəhlə qisminin düşmənləri kim
olduğunu göstərǝrkən, əzcümlə [o
cümlǝdǝn] Azərbaycan Hökumətini də
həman düşmənlərdən biri olmaq üzrə
nişan vermişdi. Bu əhvalat həmin za-
bastovkada xarici fəhlələrlə həmrahlıq
[eyni yolda olmaq, yol yoldaşı olmaq] və
yoldaşlıq üzündən iştiraka məcbur
olan ümum müsəlman fəhlə və əmə-
lələrini [işçilǝrini] son dərəcədə mütə-
ğəyyir edib [ǝsǝbilǝşdirib], öz hərəkət-
ləri ilə öz hökumətlərinə qarşı durmuş
olduqlarını anlayanlar bu işdən ictinab
etdilər [çəkindilər] və “bu zabastovka
işi Azərbaycan Hökumətinə qarşı bir
əməl isə biz bu işdə heç bir vəchlə işti-
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rak etmərik” deyə qərar və bəyanatda
bulundular. 

Yəqin bu səbəbdənmiş ki, zabas-
tovka elan edən komitə öz səhvü
xətayi-fahişini [nalayiq sǝhv vǝ xǝtasını]
düzəltmək üçün keçən günkü nəşriy-
yatlarında digər bir əhval buraxıb, za-
bastovkanın Qafqaz millətləri azadlı-
ğına və istiqlalına qarşı olmadığını elan
edib, böylə xəbərləri yalandan bura-
xanları "erməni və müsəlman millətçi
mütəəssibləri” [ifrat millǝtçilǝri] deyə
adlandırır. 

Bizim nəzərimizə gəlincə, əvvəla
burasını qeyd etməliyik ki, zabastov-
kanı mövcib olan [tǝtilǝ sǝbǝb olan] bu
həbslərin səbəbi nə olduğunu bilmə-
diyimizə təəssüflər edirik. Çünki, bu
səbəblər aşkar edilsəydi, o halda za-
bastovkanın da Azərbaycan Hökumə-
tinin və Azərbaycan dövlətinin lehinə
və ya əleyhinə olduğu meydana çı-
xardı və çıxdığı surətdə, Azərbaycan
fəhlə və əmələlərinin də təklif [vǝziy-
yǝti] və vəzifəsi məlum olardı. 

Qaldı zabastovkanın özü; şübhəsiz
siyasi, ictimai və iqtisadi hürriyətlər
elan edilmiş olan cümhuriyyətimizdə
istər siyasi, istər iqtisadi tətillərə heç
bir kəsin deyəcəyi ola bilməz. Bu xü-
susda yalnız bir şey var ki, həman o
tətil işi dövlətin istiqlalını və rüknünü
[özülünü] sarsıdacaq qəsdlə mövqeyi-
icraya qoyulmuş olmasın və bir də tətil
icra edilərkən müəyyən bir qayda üzrə
olub, nizam və asayişə riayət olsun, ta
ki əhalinin içinə şuluxluq və vahimə
düşməsin. 

Bundan əlavə, bir dövlətdə tətil və
zabastovka icra edən adamlar həman
o dövlətin təbəə[si] və vətən övladı
olmaları birinci şərtdir. Məsələn, əgər
Firəngistan [Fransa] fəhlələri, İngiltərə-
nin bir şəhərinə gedib də zabastovka
elan və icra etsələr, nəticədə İngiltərə
torpağından tərd və təbid ediləcəkləri
[qovulacaqları vǝ sürgün edilǝcǝklǝri] və
firənglərə uyan ingilislərin də təhti-
mühakiməyə alınacaqları [mǝhkǝmǝyǝ
cǝlb edilǝcǝklǝri] təbiidir. 

Əlhal [indi], şəhərimizdəki zabas-
tovkanın kimlər tərəfindən icra edildi-
yini nəzərə alıb da görürük ki, bu tətili
elan və icra edənlər, Azərbaycan döv-
lətinin istiqlalını tanımayanlar və tanı-
mamaqlarından indiyə qədər qatı bir
inad göstərib azadlığımıza qarşı düş-
mǝnanə bir vəziyyətdə bulunanlardır. 

Deməli, bu adamlar şəhərimizdə
öylə mətin, cismani olmasa da, mə-
nəvi bir qüvvətə malikdirlər ki, şəhə-
rimizin həyatının cərəyanını istədikləri
vaxt durdurmağa qadirdirlər. Necə ki,
durdurdular. Elektrik istasyonunda,
telefonlarda, dəmiryolunda, zavod və
fabriklərdə işləyən fəhlə və əmələlə-
rimiz hamısı bu adamların əmrinə
müti olub onlarla və təbii onların
Azərbaycan istiqlalına qarşı olan siyasi
fikir və amalları ilə şərik və həmdil
olduqlarını nümayişkaranə bir surətdə
meydana qoydular. 

Doğrudur fərz edəlim ki, hələ bu
"birinci" zabastovkanın icrasına  “gü-
nahsızların günahsız” yerə həbs edil-
mələri səbəb oldu. Kim bizi mütmə-

427



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

428

inülqəlb [ǝmin; ürǝkdǝn inanmış] edə
bilər ki, "ikinci" zabastovkanın icrası,
istiqlalımızın ləğv və məhvini tələb
edən "səbəblər" üzərinə olmayacaq-
dır? 

İstiqlalımızı tanımaq istəməyənlər,
özlərinin böylə bir müvəffəqiyyətlərini
görüb də mənəvi bir qüvvəyə malik
olduqlarını hiss etdikdən sonra bu
qüvvəni siyasi amal və arzularının hü-
sulu [ǝldǝ edilmǝsi] yolunda da sərf
etmək istəməzlərmi? İstəməyəcəklə-
rindən kim bizi əmin edə bilər və kim
buna inanar? 

İştə, bu zabastovka məsələsinin bi-
zi dərin əndişələrə salan cəhəti bura-
sıdır. Bu əndişələrə qarşı qəlbimizə
təsəlli verən yalnız bu oldu ki, Azər-
baycan müsəlman fəhlə və əmələləri
bu zabastovkanın əsl səbəbini bilmə-
diklərindən, bu işdə mütərəddid [tǝ-
rǝddüddǝ] qalıb, zabastovka ǝhyanən
[birdǝn; bǝzǝn] bizim istiqlalımıza qarşı
icra edilərsə, bunda heç bir vəchlə
iştirak etmək istəmədiklərini görüb
son dərəcə xoşnud olduq. Lakin bu
tərəddüdü və bu əzmkarlığı biz yalnız
mədən fəhlələrimizdən və mətbəə
əmələlərimiz tərəfindən gördük. Də-
miryol, elektrik stasyonu və sairǝ bu
kimi mühüm müəssisələrimizdə xid-
mət edənlər tərəfindən heç bir milli
cünbüş [hǝrǝkǝt] müşahidə edilmədi
və edilmədiyinə  də təəccüb ediləcək
deyildir. Çünki həman müəssisələrdə
işləyənlərin demək olar ki, cümləsi
[hamısı] xaricilərdən ibarət olub, Azər-
baycan dövlətlərinə qarşı olan "səda-

qətləri" də məvacib almaqdan başqa
özgə bir mövqedə ibraz edilməyir
[görünmür]. 

Böylə olan surətdə, gələcək hadi-
sələr əndişəsindən özümüzü mütməin
[xatircǝm] etmək üçün təklifimizin
[işimizin, vǝzifǝmizin] bundan sonra
nədən ibarət olacağını anlamaq üçün
çox da zehin yormaq istəməz. Hələlik
isə istiqlalımız yolunda hər bir fəda-
karlığa hazır olduqlarını bildirmiş olan
fəhlə və əmələlərimizə rəhbərlik et-
mək, onları möhkəm bir orqanizasiya
başına cəmləşdirmək və istiqlalımızı
tanımaq istəməyən xarici fəhlə və
əmələlərin təşkilatları qabağında öz
fəhlə və əmələlǝrimizdən “əks-təşki-
lat”lar düzəltmək bizim bütün partiya-
larımızın birinci borcudur. 

Zabastovka əsnasında fəhlələr və
əmələlərimizin dəfəatla [dǝfǝlǝrlǝ] ida-
rəmizə müraciət edib də: "Bizə adam
göndərin, bizə rəhbərlik edin, təklif və
vəziyyətimizi bizə bildirin" deyə israr
etdiklərini görüb də, partiyalarımızın
bu yolda ətalətlə iş görüb də başıso-
yuqluq etmələrindən məyus olduğu-
muzu demǝyə bilmərik. Ümidvarıq ki,
bundan sonra partiyalarımız işin nə
dərəcə ciddi bir vəziyyətdə olduğunu
nəzəri-etinaya alıb da fəhlə və əmələ
təşkilatı işlərimizə kamali-şövq və hə-
vəslə girişməyi özləri üçün müqəddəs
bir vəzifə ədd [hesab] edəcək və işə
ciddiyətlə girişəcəkdirlər.

Hacıbəyli Üzeyir
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AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

Yeni Kabinə təşkili
Məclisi-Məbusanın 5-ci iclası, ka-

nuni-əvvəlin [dekabrın] 26-sı, gündüz
saat 12-də təyin edilmişdi. Saat birdə
müavini-sədr [sǝdrin müavini] doktor
Həsən bəy Ağayev iclası açaraq müza-
kirə olunacaq məsələləri elam edir
[bildirir]. Növbədəki məsələlər bunlar-
dır: 

1 - Varid olan məktubat [gələn mək-
tublar]; 

2 - Fəhlə komissiyası intixabı [seç-
kisi]; 

3 - Büdcə komissiyası seçkisi; 
4 - Məclisi-Müəssisan dəvəti [çağı-

rılması] qanunu hazırlamaq üçün bir
komissiya intixabı; 

5 - Yeni Kabinə təşkili haqqında; 
6 - Bəyannamələr; 
7 - Son həbslər haqqında istizah

[izahat tǝlǝbi]; 
8 - Rüşvətxorluq haqqında rus frak-

siyasının istizahı. 
Varid olan məktubat bundan iba-

rətdir ki: 
Gorus qəzasından Ağaoğlu Əhməd

bəy həzrətlərinin Parlamana məbus
intixab edilmiş olduğu haqqında mə-
həllindən [yerindǝn] teleqraf və etibar-
namə alınmışdır. 

Bakı qəzasından Parlamanda mə-
bus bulunmadığından “İttihad” firqəsi
Parlamana müraciətlə, Bakı qəzasına
iki yer verilməsini istida [xahiş] edir. 

Məhəmmədbəyovun  məbusluq-

dan istefası, Qasım bəyin  məzuniyyə-
ti, Ukrayna Radası[nın] “Bakı” ərizəsi-
ni  mütaliə edib də öz qərarını bildir-
mək üçün bu kağızlar Etibarnamə Ko-
misyonuna verilir. 

Bundan sonra yeni Kabinə təşkili
məsələsinə keçərək Rəisi-vükəlaya
[Baş nazirə] söz verilir. 

Fətəli xan Xoyski şiddətli və sürəkli
alqış içində kürsiyi-xitabətə çıxaraq
yeni təşkil olunan hökumətin gələcək
məramnameyi-fəaliyyətini müxtəsə-
rən təsvirlə böylə nitq irad edir [söy-
lǝyir]: 

“Möhtərəm məbuslar! Sizin rəisi-
nizin xahişinə görə bu mühüm, çətin
və qorxulu bir zamanda yeni Kabinə
təşkili mənə mühəvvəl edildi [tapşı-
rıldı]. Vəziyyəti, aşkardır ki, siz məndən
yaxşı bilirsiniz. Yeni Kabinə təşkilini
öhdəmizə götürməkdə nə qədər
məsuliyyət olduğu da sizə məlumdur.
Siz bilirsiniz ki, beş illik Cahan müha-
ribəsindən sonra Sülh Konfransı qar-
şısında bizim əsl mühüm məsələmiz,
istiqlaliyyətimiz məsələsi olacaqdır. Bu
istiqlalı təsdiq etdirməyi bu halətdə siz
Hökumətə tapşırırsınız və biz bu ağır
vəzifəni öhdəmizə alırız. Hökumət ha-
mı vəzifələrindən qabaq istiqlaliyyə-
timizi müdafiə və mühafizə etməyi
özünə borc bilir. (Alqış)

Keçənlərdə burada hər fraksiya tə-
rəfindən oxunan deklarasiyalar, bu
vəzifəni boynumuza götürüb əmələ
gətirmək üçün bizə zəmanət verir.
Fəqət Azərbaycan istiqlaliyyəti ondan
ibarət deyil ki, özümüzlə özgə dövlət-
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lər arasında bir sədd çəkək. Aşkardır
ki, müstəqil Azərbaycan Hökuməti
ümüm [bütün] dövlətlərlə rabitə hüsu-
luna [əlaqə qurmağa] çalışacaqdır. Bu
rabitə əvvəlcə qonşu dövlətlər, ümu-
miyyətlə sabiq Rusiya ərazisində tə-
şəkkül tapmış dövlətlər, xüsusən Rusi-
yanın özü ilə hasil olmalıdır. Özgə
millət və dövlətlərlə Hökumət, yalnız
başına deyil, sizin köməyiniz və gös-
tərdiyiniz yol ilə rabitə əmələ gətirə-
cəkdir.

İstiqlaliyyətimizin hamımız üçün
əziz və sevgili olduğuna əminiz. Fəqət
burası ancaq Ümumi Sülh Konfran-
sında qəbul edilib tanınacaqdır. Biz
ümidvarız ki, hürr Amerikanın bütün
cahana deklarasiya elan etmiş olan
hürriyyətpərvər rəisi-cümhuru [prezi-
denti], demokratik İngiltərə və cümhu-
ri Fransa heç vaxt kəndi istiqlalına
ciddü cəhd ilə çalışan bir millətin hü-
ququnu tapdalayıb hürriyyətini əlin-
dən almazlar. Bu cür hökumətlərin
nümayəndələrindən ibarət cahan
məhkəməsi olan Sülh Konfransında
bizim sözümüz eşidiləcəkdir. Bunu
deməyə mənə ümid verən, Müttəfiq-
lərin şəhərimizdə bulunan nümayən-
dələrinin bizimlə etdikləri rəftar və
müamilədir. Özümə borc bilirəm de-
yim ki, onlar bizimlə heç pis rəftar et-
məyib, biləks [əksinə], istiqlaliyyətimizi
almaq yolunda müzahirət [köməklik]
tərzində müamilədə [rǝftarda] bulun-
muşlardır. (Alqış) Mən ümidvar olu-
ram ki,  gələcəyə bəslədiyimiz ümid və
amalımız vücuda gələcəkdir. 

Möhtərəm məbuslar! Hökumət
çox şadlıqla bəyan edir ki, işlərimizi
sülhlə aparmaq məsələsində hamını-
zın rəyi birdir və böylə aparmağa ha-
mınız bərabər çalışırsınız. Heç vaxt
qan tökülmək tərəfdarı deyildiniz. Aş-
kardır ki, sizin göstərməniz Hökumət
üçün bir yol olacaq və Hökumət bu yol
ilə gedəcəkdir. Hökumət həmişə çalı-
şacaqdır ki, özgə dövlətlərlə bizim
aramızda həll edilməmiş qalan məsə-
lələrin həpsi sülh təriqi [yolu] ilə həll
olunub qurtarsın. Fəqət bizi çox mə-
yus edən bir şey var – o da torpaq
məsələsi üstündə gürcülərlə erməni-
lərin arasında qan tökülməsidir. Höku-
mət çalışır ki, böylə məsələlər sülhlə
həll edilsinlər və Xariciyyə Nəzarətimi-
zin vəzifəsidir, Xariciyyə Nəzarətinin
borcudur, özgə dövlətlərlə öylə bir
rabitə hasil etsin ki, aramızda qalxan
məsələlər, sülhlə xitampəzir ola [nəti-
cələnə] bilsinlər. 

Məlumdur ki, Xariciyyə Nəzarəti
başqa dövlətlərlə həm siyasi, həm
ticarəti rabitə yapmalı, həm də işləri
sülhlə əmələ gətirməlidir. Amma
sülhlə əmələ gətirmək o deyildir ki,
Hökumət özü üçün heç bir qüvvə
hazırlamasın. Gərək hər dövlət daima
özünü müdafiə etmək üçün qüvvə bu-
lundursun. Ona görə həm daxili, həm
xarici düşmənlərə qarşı, bizim istiqla-
lımıza hücum edənlər müqabilinə mü-
dafiədə bulunmaq üçün lazım olan
qədər qüvvəmiz olsun gərək. (Mərkəz-
dən və soldan alqış) 

Keçmişdə sabiq hökumət öylə bir
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qüvvə təşkili üçün çalışmışdır; təşkilat
və hazırlıq  yapmış, iş başında adam
qoymuşdur. İnşallah az bir vaxtdan
sonra bunların həpsi feilən vücuda
gələcəkdir. Ola bilər ki, keçmişdə bəzi
xətalar olmuşdur. Lakin şimdi artıq
böylə xətalar olmamalıdır. Əsgəri qüv-
və təşkili üçün lazımi tədabir ittixaz
edilməlidir [tədbirlər görülməlidir].
Ümidvar oluruz ki, bu uğurda Parla-
man dəxi bizə kömək edib, lazımi
büdcəni qəbul edəcəkdir. 

Möhtərəm məbuslar! Mən özümü
borclu bilirəm bu gün sair nəzarətlər
[nazirliklər] haqqında da sizə məlumat
verəm. Daxili işlərimizdə bir çox nöq-
sanlar vardır. Əlbəttə, heç öylə bir hö-
kumət olmaz ki, onun böylə nöqsan-
ları olmasın. Hökumət özü yaxşı bilir
ki, nöqsanlar daxiliyyə işlərinin başın-
da duran adamlardan asılıdır. İş başın-
da duran adamlar milləti, camaatı
sevən, iş bacaran, yaxşı adamlar olsun
gərək. Bundan maəda [başqa] millət
özü də gərək hökumətə müavinət [kö-
məklik] etsin. Amma, təəssüflər olsun
ki, millət öz hökumətinə bu qüvvəti
verməyir, o iqtidarı göstərməyir. La-
zımlı adamlar iş başına gəlməyib qıra-
ğa qaçırlar. Halbuki millət nümayən-
dələri bilməlidirlər ki, bu işlər, camaat
işi, vətən və millət işidir; bundan bo-
yun qaçırmaq olmaz. Fəqət bizdə öylə
deyildir. Hökumət işində qulluq edən-
lərə məvacib az verilir. Halbuki hər
adam alış-verişlə bu məvacibindən
çox artıq qazana bilər. Şübhəsiz ki,
hökumət də hamıya istədiyi qədər

məvacib verə bilməz. Ona görədir ki,
bacarıqlı bildiyimiz hər kəsi qulluğa
dəvət ediriz, qazanc az olduğundan
boyun qaçırır. Camaat, millət bunu
anlamalı və hökumət işlərindən qaç-
mamalıdır. Bununla da inşallah hər bir
işi əmələ gətirib daxilimizdə hər şey öz
yoluna düşəcəkdir. Hökumət özünü
borclu bilir ki, Rusiya inqilabının fü-
tuhatı [nailiyyǝti] olan ümum [bütün]
hürriyyətləri müdafiə eyləsin. (Sol və
mərkəz[dǝn] alqış) Bu işdə hökumət
tək işləyəmməz. Millət özü hökuməti-
nə kömək etməlidir. (Soldan “doğru-
dur”, alqışlar) Hökumət bilir bu hür-
riyyətlərin həpsi verilməli, təmin edil-
məlidir. Bu hürriyyətlər, bu imtiyazlar
verilməsə, dövlət işləri düz getməz. 

Bir də daxili işlərimizdə mühüm bir
məsələ var. Bir məmləkətdə yaşayan
ümum millətlər, özlərini o məmlə-
kətin, o dövlətin doğma övladı kimi
görməlidirlər. Biz türk-islamlar heç bir
zaman özümüzü vətənə övlad kimi
görməyib, həmişə ögey olduğumuzu
hiss etmişik. Şimdi biz öylə şərait hasil
etməliyiz ki, vətənimizdə yaşayan mil-
lətlərin həpsi özünü bir dərəcə vətən
övladı kimi görsünlər. Biz özümüzə
rəva görmədiyimizi, sairlərinə də rəva
görməməliyiz. (Mərkəz və soldan al-
qış) 

Ona görədir ki, məmləkətimizdə
yaşayan ümum milətlərin milli-mədə-
ni ehtiyaclarını tamamilə təmin etmə-
liyiz. Bizim içimizdə əsrlərdən bəri
bizimlə yan-yana yaşayan millətlər var.
Onlardan birisi də erməni millətidir.
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Müsəlmanlar da, ermənilər də unut-
mamalıdırlar ki, onlar min illərdən bəri
bir yerdə yaşamışlar və bundan sonra
da min illərcə bərabər yaşayacaqlardır.
Bu millətlərin həpsini hökumət gərək
bir gözlə görsün. (Alqış)

Maarif Nəzarəti hər kəsə imkan
verməlidir ki, öz ana dilində oxusun.
Böylə imkan verilməmək bəlasından-
dır ki, bu gün mən sizinlə istədiyim
kimi danışa bilmirəm. Bizdə böylə
olmamalıdr. Hazırda məmləkətimizin
sənət məktəblərinə böyük ehtiyacı
vardır. Maarif Nəzarəti milli ümumi
məktəblərlə bərabər, sənət məktəb-
ləri güşadına [açılmasına] da çox əhə-
miyyət verməlidir. 

Möhtərəm məbuslar! Daha bir
mühüm məsələ var ki, hər bir döv-
lətdə birinci ədd [hesab] olunur. Hətta
böyük dövlətlər bu məsləyə diqqət
verməlidirlər. Bu da ərzaq məsələsidir.
Bu məsələdən dolayı sair məmləkət-
lərdə nizamsızlıqlar, iğtişaşlar törəyir.
Ərzaq məsələsini nizama salan höku-
mət, öz işinin yarısını həll etmiş olur.
Azərbaycan Hökuməti özünü borclu
bilir zəruri şeyləri ümum millətlər və
bütün füqərayi-kasibə arasında əda-
lətlə təqsim etsin [bölsün]. Bu barədə
hökumət çalışır. Fəqət ərzaq məsələsi,
ticarət və yollar məsələsi ilə sıxı su-
rətdə mərbutdur [ǝlaqǝdardır]. Ticarət
Nəzarəti sair dövlətlərlə mübadileyi-
əmvalı [mal mübadiləsini] yoluna sal-
mazsa, dəmiryolları ilə mal müntə-
zəmən gəlməzsə, şübhəsiz ki, ərzaq
işlərini qaydaya salmaq olmaz. Keçmiş

hökumət dövründə dəmiryollarında
çox xətalar, nöqsanlar, hətta xəyanət-
lər olmuşdur. Amma təsəvvür ediniz
ki, son zamanlar dəmiryoluna dörd
dəfə böyük təpik dəymişdir: əvvəla
rus qoşunları cəbhədən qayıdarkən
yolları söküb dağıtdılar; ikinci, anarşi
vaxtı öz camaatımız öz yollarımızı
söküb dağıtdı (Soldan “ayıb olsun”);
üçüncü təpik Bakı davası zamanı dəy-
di; nəhayət dördüncü təpik türk qar-
daşlarımızdan dəydi. Çünki həmişə,
hamı əsgər, getdiyi yola zərər yetirdiyi
kimi, bunlar da Azərbaycan dəmiryo-
luna sədəmə [zərbə] vurdular. Şimdi
böylə bir yoldan nə gözləmək olar?!
Bundan əlavə, yollarda özümüzdən
qulluqçumuz olmadığından, xaricilər
dəxi bilirlər ki, onlar getsələr, yol fəna
olacaqdır. Ona görə də bildiklərini
edirlər. Bununla bərabər, Hökumət
sizə söz verir ki, böylə nizamsızlıqları
tezliklə düzəldib sui-istemal [sui-istifa-
dǝ] və xəyanətləri rəf etsin [aradan
qaldırsın]. 

Maliyyə Nəzarəti haqqında dəxi bir
neçə söz söyləməliyəm. Özünüz bilir-
siniz ki, bu vaxtadək bizim özümüzə
məxsus pulumuz yoxdur. Ancaq mü-
vəqqət bonlar [bonolar] kəsilmişdir.
Maliyyə Nəzarətinin birinci vəzifəsi
tezliklə Azərbaycan pulu çıxarmaqdır.
Bir də tezliklə vergilər cəm etmək
lazımdır. Bunu da deməyə ehtiyac yox-
dur ki, verginin ən çoxu, ən ağırı döv-
lətlilərin öhdəsinə düşməlidir, nəinki
kasıbların. (Mərkəzdən və soldan al-
qış)  
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Ədliyyə Nəzarətinə keçdikdə: özü-
müzə məlumdur ki, Ədliyyə Nəzarəti
düzgün olmadıqca, heç bir məmlə-
kətin işi getməz. Bundan əlavə, öylə
olmalıdır ki, məhkəmədə şikayətçi ilə
hakim bir-birinin dediyini anlasın. Bi-
naənileyh [ona görǝ], Hökumətimiz
məhkəmə işlərinin də milli lisanda
olması uğrunda ciddi tədbirlər görə-
cəkdir. 

Post, Teleqraf, Səhhəti-Ümumiyyə
[xalq sǝhiyyǝsi] və sairə nəzarətlǝri
[nazirliklǝri] vǝ işləri haqqında uzun baş
ağrısı vermək istəməyib, ancaq bu
qədər deyirəm ki, bu barədə dəxi
Hökumət lazımınca tədbir görəcəkdir. 

Hökumət və dövlət işlərində gərək
hökumət və gərəksə camaat üçün iki
mühüm məsələ vardır: fəhlə və əkinçi
məsələləri. Millətin əksəriyyəti fəhlə
və əkinçidən ibarətdir. (Mərkəz və
sol[dan] alqış) Hökumət bilir ki, torpaq
əkinçiyə verilməzsə, fəhlənin həyatı
təmin edilməzsə, heç vaxt iş yeriməz.
(Mərkəz və sol[dan] alqış) Binaən-
ileyh, Hökumət təzəlikcə bir Məsai
Nəzarəti [Əmǝk Nazirliyi] təsis edir.
(Mərkəz və sol[dan] alqış) Əminəm ki,
Məsai Nəzarəti fəhlə həyatını təmin
edəcəkdir, fəhlələri səkkiz saatdan
artıq işlətməyə qoymayacaqdır. Bun-
dan əlavə, ümum fraksiyaların rəyi ilə
Hökumət rəyi torpaq məsələsində bir
olub, Hökumət lazım bilir ki, torpaq
əvəzsiz kəndlilərə verilsin. (Sol və
mərkəzdən sürəkli alqışlar) 

Möhtərəm məbuslar! O Hökumət
ki, sizin rəyinizlə işləyir, özünə başqa

yol götürməyir və götürə bilməz də.
(Soldan və mərkəzdən alqış)

Onu da bilirsiniz ki, torpaq məsə-
ləsi öylə mühüm bir məsələdir ki, bir
qələm çəkməklə həll oluna bilməz və
heç bir məmləkətdə bu vaxtadək qay-
daya salınmamışdır. Bunu diqqətlə
qaydaya salmaq, bu xüsusda müfəssəl
[təfsilatlı] və qəti məlumat toplamaq
və hamını razı buraxacaq bir dərəcədə
həll etmək lazımdır. Bunu da tezliklə
əmələ gətirməyi Hökumət öz öhdə-
sinə alır. Məclisi-Müəssisan [Tǝsisçilǝr
Mǝclisi] dəvətinədək Hökumət, torpaq
məsələsini lazım və mümkün surətdə
bir sahmana salacaqdır. 

Sözümü qurtararkən təkrar edirəm
ki, Hökumət qarşısında duran məsələ-
lərin ən mühümü, istiqlalımızı müda-
fiə məsələsidir. Məmləkətin hər guşə-
sindən, millət içindən gəlmiş siz mə-
buslar da bu fikirdəsiniz. Bütün millə-
tin zehnini hamıdan artıq işğal [mǝş-
ğul] edən bu məsələdir. Bütün millət
bir işdə həmrəy olub ciddən çalışsa, o
millət nə qədər ufaq da olsa, məq-
sədinə çatacaqdır. (Alqış) Hökumət isə
bu məsələni gözlərinin bəbəyi kimi
qoruyacaqdır. (Gurultulu, sürəkli alqış) 

Siz bilirsiniz ki, Hökumət nə qədər
müşkül və qorxulu bir zamanda öh-
dəsinə nə qədər ağır bir vəzifə götü-
rür. Bizi böylə vəzifə götürməyə
cürətləndirən və ümid verən sizin
kömək və etimadınızdır. Şimdi Allah-
dan tövfiq [yardım] və sizdən kömək
istəyərək, yeni Kabinə əzasını [üzvlǝ-
rini] sizə xəbər verirəm.
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Təşkil etdiyim yeni Kabinə işbu zə-
vatdan [şəxslərdən] ibarətdir: 

Baş vəzir [Baş nazir] və Xariciyyə
naziri – Fətəli xan Xoyski (yəni mən); 

Daxiliyyə naziri – Xəlil bəy Xasmə-
həmmədov;

Dövlət müfəttişi – Məhəmməd-
həsən Hacınski;

Hərbiyyə naziri – Səməd bəy Meh-
mandarov;

Maliyyə naziri – Protasov;
Post-Teleqraf naziri – Aslan bəy Sə-

fikürdski; 
Ticarət və Sənaye naziri – Mirzə

Əsədullayev;
Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ

Rabitǝ] naziri – Xudadad bəy Məlikas-
lanov; 

Maarif naziri – Nəsib bəy Yusifbə-
yov; 

Ərzaq naziri – Lizqar;
Ədliyyə, Səhiyyə, Ziraət və Məsai

nəzarətləri boş buraxılmışlardır. Çünki
bu yerlərdən birisi yenǝ ruslara, üçü
də ermənilərə verilməlidir. 

ERMƏNİ-GÜRCÜ 
TOQQUŞMASI

Azərbaycan Hökumətinin notası
Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 23-də

Azərbaycan Hökuməti tərəfindən Gür-
cüstan və Ermənistan Xariciyyə nazir-
lərinə bu məzmunda bir teleqraf gön-
dərilmişdir: 

“Azərbaycan Hökuməti Gürcüstan

ilə Ermənistan arasında Borçalı dairə-
sindəki mübahisəli sərhəd məsələsin-
dən ötrü vaqe olan müsəlləh müsa-
diməyə [silahlı toqquşmaya] öz təəssü-
fatını izhar edir [təəssüflərini bildirir].
Zaqafqaziya cümhuriyyətləri təşkil
olunduğu bir zamanda, mabeyndə
[tərəflǝr arasında] olan mübahisəli
məsələlərin silah gücü ilə həll edilməsi
müvafiqi-məqsəd [mǝqsǝdǝuyğun] de-
yildir. Mǝmafih [digǝr tǝrǝfdǝn], müba-
hisələrin bu üsulla həll edilməsini qəti
hesab etmək olmaz. Azərbaycan Hö-
kuməti mübahisəli məsələlərin, həm-
çinin sərhəd məsələlərinin həmişə
sülhlə həll edilməsi tərəfdarı olduğun-
dan, hər iki qonşu və mehriban cüm-
huriyyətlər arasında vaqe olan müsəl-
ləh müsadiməyə qarışmaqdan özünü
saxlayıb, Borçalı rayonunun Azərbay-
can türkləri ilə məskun hissəsinin
Azərbaycan Cümhuriyyətinin ayrılmaz
bir parçası olduğunu izhar etməyi
[bildirmǝyi] özünə borc bilir. Buna görə
bu müsadimə, hər nə cür olsa da,
nəticədə məzkur [adı keçən] rayonun
müqəddəratı tərəfeyn [tǝrǝflǝr] arasın-
da qılıncla deyil, hǝkǝm [arbitr] vasi-
təsilə həll olunmalıdır. 

Xariciyyə naziri vəzifəsini ifa edən
Ziyadxanov”

Gürcüstan ərkani-hərbindən [Qə-
rargahından]

Sadaxlı rayonunda vaqe olan iki
günlük müharibə, bizim əsgərlərin
təzə mövqelərə çəkilməsi ilə bitmişdir.
Düşmən böyük qüvvələrlə hücum

434



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

435

III cild 

etmişdir. Bundan əlavə, arxada olan
erməni kəndlǝri əhalisi, dəmiryol xət-
tini dağıtmaq və qeyri vasitələrlə er-
məni ordusuna böyük kömək etmiş-
lərdir. Hər tərəfdən düşmənlə mühasi-
rə edilmiş əsgərlərimiz bir çox qəhrə-
manlıqla düşmənə qənaim [qənimət-
lǝr] buraxmayıb geri çəkilməyə mü-
vəffəq olmuşlardır. 

Ermənistan Hökuməti tərəfindən
Gürcüstan əleyhinə hərəkati-hərbiyyə
[hǝrbi ǝmǝliyyatlar] başlanan kimi, Gür-
cüstan Hökuməti müşahidə etmişdir
ki, ermənilər hər yerdə xəlvətcə isti-
hzari-əsgəriyyə [hərbi çağırış] elan et-
mişlərdir. Odur ki, Tiflis və ətrafında
olan ermənilər, hətta Rusiyadan bir
çox miqdarda Ermənistana azim ol-
maqdadırlar [getməkdədirlər]. Mühəq-
qəq olmuşdur [tǝsdiqlǝnmişdir] ki, Tif-
lisdə Erməni Milli Şurası[nın] olduğu
Aramyansın  evində “Daşnaksaqan”
firqəsinin məşhur xadimləri tərəfin-
dən xəlvətcə əsgər cəm edilir. Kanuni-
əvvəlin [dekabrın] 20-də həman evdə
vaqe olan axtarış əsnasında ehtiyat
zabitləri və 184 nəfərə qədər cavan
ermənilər həbs edilmişlərdir. Buna
binaən [əsasən] hökumət məmurlarına
əmr edilmişdir ki, sinnləri [yaşları] əs-
gərliyə müvafiq olan erməniləri hərbi
əsir elan edib Kutaisə göndərsinlər.
Ermənistan üçün əsgər cəm etməyə
çalışan “Daşnaksaqan” firqəsi xadim-
lərini də ümumi qanun üzrə həbsə al-
sınlar. Hökumətin bu əmri icra edil-
məkdədir.

MƏHƏMMƏD ƏMİN 
RƏSULZADƏNİN NİTQİ

Erməni-gürcü davası münasibətilə
Parlamanda istizah [izahat] verildikdə,
Rəsulzadə Məhəmməd Əmin bəy tə-
rəfindən irad edilmiş [söylǝnmiş] nitq: 

Bu gün Azərbaycan Məclisi-Məbu-
sanının iztirabi-qəlblə [ürǝk ağrısı ilǝ]
cəm olmasına səbəb, qonşularımız
arasında vaqe olan qanlı müsadimə-
lərdir [toqquşmalardır]. Bu hadisələr
yanı başımızda deyil, uzaqda yaşayan
digər millət arasında da çıxsaydı, in-
saniyyət nöqteyi-nəzərindən qəlbimizi
cərihədar edib [yaralayıb] qanla doldu-
racaqdı. Fəqət məlum a, biz göylərdə
deyil, yerdə yaşayırız. Həqiqəti düşü-
nəlim. Bu vaqe olan hadisələr öylə iki
qonşu millǝt arasında vaqe olmaq-
dadır ki, biz müqəddəratımızı dün on-
larla birlikdə həll edirdik, yarın [sabah]
da müştərək həll edəcəyiz. Bunun
üçün də biz bu millətlər arasında çıxan
hadisələrə yabançı qala bilməyiz. Bu
hadisələrlə biz, qəti və həyati surətdə
əlaqədarız. Ona görə də səsimizi yük-
səltməli, “aman, nə yapıyorsunuz”
deməliyiz. (Soldan və mərkəzdən al-
qış)

Əfəndilər! Çox qəribədir, bir za-
manda ki, Hərbi-ümumi [Dünya müha-
ribǝsi] axıra yetişir, bir zamanda ki,
dünyanın cəngavər və təpədən-dırna-
ğa qədər müsəlləh olan [silahlanmış]
millətləri məsələlərin artıq sülh və
müsalimətlə [asayişlǝ] həll və qət olun-
masını [sona çatmasını] istəyirlər, bir za-
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manda ki, istiqlala layiq olduğumuzu
isbat üçün bu gün biz kiçik Qafqaziya
millətlərinin əlində qüvvətli bir sübut
vardır ki, o da sülh və müsalimət, an-
caq və ancaq qan tökməməkdir. (Sü-
rəkli alqış)

Əvət, əfəndilər! Böylə bir zamanda
ki, biz Qafqaziya millətləri ixtilaflı və
mübahisəli məsələləri qansız həll et-
məz isək, iləridə bütün millətlərin
iştirakı ilə əqd oluncaq [bağlanacaq]
Ümumi Sülh Konfransına qol-qola
olaraq bir qapıdan dost bir surətdə
girəcək olmazsaq, bütün əməllərimiz
[arzularımız] məhv və nabud [puç] olar.
İştə böylə bir zamanda, Ermənistanla
Gürcüstan arasında qan tökülür. Bu
qanlar dayanmalıdır. Çünki hürriyyət
və istiqlal haqqında bəslədiyimiz o əziz
və müqəddəs qəsdlərimizi [məqsədlə-
rimizi] qara yerlərə gömülməmək üçün
sülh masası başında müttəhidən [bir-
gə] oturmağa layiq olduğumuzu gös-
tərməliyiz. İştə bu qanların dayandı-
rılmasına bir təsir icra etmək üçün bu
gün Azərbaycan demokratiyası [xalqı]
səsini yüksəltməlidir. (Alqışlar)

Əfəndilər! Bu fikir, ixtilaflı məsələ-
lərin müsalimətlə [sülh yoluyla] həlli
fikri, heç bir vaxt Azərbaycan camaa-
tına yabançı qalmamışdır. Azərbaycan
demokratiyasını hər zaman töhmət-
ləndirmişlər, ona dildə bir, məqsəddə,
işdə bir deyə böhtan etmişlərdir. Hər
zaman bizlərə irticapərəst adını taxa-
raq, aləmlərə təşhir etmişlərdir [nü-
mayiş etdirmişlǝr]. Buna dəlil olaraq
illətləri [səbəbləri] bizim xaricimizdə

olan əsəfli [tǝǝssüflü] hadisələri üzü-
müzə vurub, erməni-müsəlman [toq-
quşması] kimi müəssif [kǝdǝrli] hadi-
sələrə meydan olduğundan, Azərbay-
canı təqsirləndirmişlərdir. Fəqət həqi-
qəti-hal [hǝqiqi vǝziyyǝt, gerçǝklǝr] nəyi
göstərir? Azərbaycan, müqəddəratını
kəndi əlinə alıb da müstəqil olaraq
yaşamağa başladığı andan bəri siyasə-
tini müvafiqət [uzlaşma] və müsalimət
[asayiş, ǝmin-amanlıq] əsasına qurmuş-
dur. Azərbaycan Hökuməti ibtidadan
[başlanğıcdan] bəri sülh tərəfdarı olub
da, müsalimət siyasətindən ayrılma-
mışdır. Azərbaycan Hökuməti əvvəli-
təsisindən [qurulduğu gündən] bəri
Qafqaziya millətləri arasında olan
ixtilaflı və mübahisəli məsələlərin cəbr
[zor] ilə deyil, sülh ilə həll olunmasına
çalışmışdır. Azərbaycan siyasi nüma-
yəndələri hər zaman və hər məkanda
mübahisəli məsǝlələrin sülhlə həll
olunması təklifində bulunmuşlardır. 

Qafqaziya millətləri bu məsələləri
öz aralarında həll edə bilməzlərsə,
başqa bitərəf bir hǝkǝmǝ [arbitrǝ]
müraciət eyləməlidirlər. İyun ayının
ibtidalarında [ǝvvǝllǝrindǝ] idi, Gürcüs-
tan Hökuməti Borçalının müsəlman
əhalisinin arzusuna rəğmən cəbrən
[zorla] Gürcüstana ilhaq edirdi. Azər-
baycan bunu protesto edərək, məsə-
lənin beynəlmiləl bir komisyon vasitəsi
ilə həllini təklif eylədi. Məəttəəssüf
[tǝǝssüf ki], bu təklifinə müvafiqət ca-
vabı deyil, müxalifət gördü. Bu təklifini
Azərbaycan Hökuməti sonralar yenə
təkrar etdi, nəticə alammadı. Son gün-
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lərdə isə Gürcüstan Hökuməti bu
nöqteyi-nəzəri qəbul ilə rəsmən bir
təşəbbüsdə bulundu. Bu təşəbbüsə
birinci ləbbeyk deyən [qǝbul edǝn]
Azərbaycan Hökuməti oldu. Gürcüs-
tan Hökuməti qonşu Ermənistan Hö-
kumətini də Zaqafqaziya Konfransına
dəvət etmiş, günlər, həftələrlə bǝklə-
miş, lakin Ermənistan nümayəndəsi
gəlməmişdir. Bunun üçün konfrans
məsələləri həll edilə bilməyib dağıl-
mışdır. Gürcüstanla Ermənistan ara-
sında bu məsələ üzərində təati eylə-
miş [mübadilǝ edilmiş; alınıb-verilmiş] və
surətləri bu gün nəşr edilmiş tele-
qraflardan anlayırız ki, Gürcüstan
Hökuməti hətta bu müzakirat əsna-
sında bizdən bixəbər olaraq Ermənis-
tanın təklifinə görə əvvəlcə bu mə-
sələləri yalnız Ermənistanla öz ara-
sında həll etməyə razı olmuşsa da,
yenə vəziyyəti qurtarammamış, məq-
sədinə müvəffəq olammamışdır. 

Şimdi isə bu iki millət öz aralarında
olan mübahisəli məsələləri qanla həll
etməyə başlamışlar. Arada ixtilaflı
olan torpaq məsələsi vardır. Əzcümlə
[o cümlǝdǝn] Borçalı uyezdi mövzui-
bǝhsdir [mübahisǝ mövzusudur]. Biz bi-
liriz ki, Borçalının türk və müsəlman-
larla məskun olan qismi Azərbaycan-
dan ayrılmayacaq bir qitədir [parçadır].
(Şiddətli alqışlar) Zəngəzur, Qarabağ
uyezdi kəza [həmçinin] Azərbaycandan
ayrılmayacaqdır. (Alqışlar) Biz bu mü-
bahisəli məsələlərin demokratik nöq-
teyi-nəzərindən qılıncla deyil,  sülhlə
həll olunmasını hǝr zaman istəmiş,

indi də arzu ediriz. Fəqət heyhat ki,
bizim bu arzumuz səhrada çağırılan
boş sədadan ibarət qalmışdır. Biz zikr
olunan yerlər üzərindəki haqqımızın
hər vasitəyə müraciət edilsə eşidilə-
cəyinə qənaətimiz bərkǝmal [tam]
ikən, Qafqaziyanın ümumi müqəddə-
ratını nəzərə alaraq, biz həmişə digər
mübahisəli məsələlər kimi bu məsǝ-
lənin də sülhlə həll olunmasını gözlə-
mişik. 

Arzu edirdik ki, Gürcüstanla Ermə-
nistan hökumətləri dəxi bu əsası qəbul
ilə öz aralarındakı ixtilaflı məsələləri
sülh və müsalimətlə həll etsinlər.
Məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], bu gün mey-
danda nahaq yerə qanlar töküldüyünü
görürüz. 

Azərbaycan Məclisi-Məbusanı Gür-
cüstan və Ermənistan hökumətlərinin
daxili işlərinə qarışmaq üçün deyil,
bütün Qafqaziyanı yaxacaq, o cümlə-
dən Azərbaycanı da qanlara boyaya-
caq bir fəlakətin önünü almaq üçün
bu məsələyə icrayi-təsir etmək istər
və imanımız bunadır ki, Gürcüstan və
Ermənistan camaatı dəxi bizim kimi
düşünür. 

Azərbaycan xalqının müməssili-
ruhu olan [ruhunu təmsil edən] Məclisi-
Məbusanımızda hökmfərma [hökm-
ran] olan bu ruhi-müsalimət [ǝmin-
amanlıq ruhu], əminəm ki, bütün ca-
maatımızın duyğusu olduğu kimi, gür-
cü və erməni camaatının eyni-mət-
ləbidir [mǝtlǝbinin özüdür ki var]. Gür-
cüstan və Ermənistan Məclisi-Məbu-
sanları dəxi öz millətlərinin vicdanını
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təmsil etdiklərindən, sülhamiz [sülh-
pǝrvǝr] bir seyhǝyi-intibahla [oyadan
hayqırışla] kəndilərinə müraciət edəlim
və deyəlim ki: Qafqaziya millətləri sülh
[və] müsalimətə möhtacdırlar. Bütün
səy, iqtidar və nüfuzunuzu hökumə-
tiniz üzərində icra ediniz. Tökülən bu
nahaq qanlar dayansın. Çünki bu qan-
larda boğulacaq hürriyyətlərimiz, çün-
ki bu yanğınlarda yanacaq yurdları-
mızdır. (Alqışlar)

MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN 
YIĞINCAĞI 

(8-inci iclas)

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 22-də,
səhər saat 9-da, möhtərəm Azad bəy
Əmirovun təhti-sədarətində [sədrliyi
altında] məclis açılır. Növbədə olan
məsələlərdən biri ümum məktəblər
üçün tədris kitablarının intixab [seçil-
məsi] və hökumət məsarifi [xǝrci] ilǝ
intişar [nəşr] olunmasıdır. Bu barədə
hərtərəfli mübahisə və müzakirə olun-
duqdan sonra, hal-hazırda məktəblər-
də tədris işi dairəsində olan kitabların
tənqid və təqrizinə [mǝnfi vǝ müsbǝt
tǝrǝflǝrini demǝyǝ] girişmədən, vaxtın
qeyri-müsaid olmasını dərnəzər edə-
rək  [nəzərə alaraq], hələlik o kitablara
qənaət etməklə bərabər, gələcək üçün
ümum məktəblərə yarar tədris kitab-
larının Maarif Nəzarəti tərəfindən bi-
latəxir [tǝxirǝ salınmadan] (mütəxəssis-
lər vasitəsilə) tərtib və təmin olun-

masını məclis arzu və xahiş edir. Bun-
dan sonra mütəəllimlər [şagirdlər]
üçün məktəb xaricindən, yəni məktəb
proqramlarından əlavə asudə vaxt-
larda və tətil günlərində qiraət dərs-
lərinin tərtib olunması müzakirə olu-
nur. 

Möhtərəm qarelərə [oxuculara]
məlumdur ki, mövcud kitabxanaları-
mızda və məktəblərimizdə şagirdlə-
rimizə kafi qədər faydalı kitabçalarımız
yoxdur. Məktəb şagirdlərini ancaq
dərs kitablarına qane edib, başqa
müfid [faydalı] risalə və kitabçaların
qiraətindən məhrum etmək, onların
istedad və zəkasının nəşvü-nümasını
[inkişafını] məhdud eyləmək deməkdir.
Belə qiraət kitablarının pedaqojiya
nöqteyi-nəzərindən artıq xeyri olduğu
hər kəscə aydın və aşkardır. Ona görə
belə qiraətlərin mümkün qədər hər
yerdə müntəzəm surətdə tərtib olma-
sı nəinki mətlubdur [arzu edilǝndir],
bəlkə vacibdir. Binaənileyh [ona görǝ],
məclis bu mühüm məsələni kamali-
diqqətlə təhlil edəndən sonra belə
qərarı qəbul eylədi: Maarif Nəzarəti
cənbində [nəzdində] müsǝddǝq [təsdiq-
lənmiş] surətdə  bir ədəbiyyat şöbəsi
açılıb, hökumət xərci ilə xüsusən şa-
girdlərin əxlaq tərbiyələrinə və məlu-
matına xidmət edəcək balaca risalə və
kitabçalar, müsəvvər [şəkilli] jurnallar
və ümumən az təcrübəli müəllimlər
üçün pedaqojiyaya dair jurnallar çap
və nəşr olunmalıdır və bu qərarın
bilatəxir əncamına [yerinǝ yetirilmǝsinǝ]
indidən iqdam olunmaqla [başlamaqla]
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bu nöqsanımızın tezliklə rəf edilməsi
[aradan qaldırılması] arzu və xahiş olu-
nur. Bununla belə, bu məsələnin qə-
rarı əncama yetincəyə qədər, şagird-
lərdə belə qiraətlərə təşviq və həvəs
peyda etmək üçün hələlik mümkün
olan məktəblərdə və mərkəzi şəhər-
lərdə müəllimlərin zikr olunan məsə-
ləyə artıq əhəmiyyət vermələri tövsiyə
olunur. 

Bundan sonra, maarif müfəttişlə-
rinin təhti-idarəsində [idarǝsi altında]
rayon ictimaları [yığıncaqları] yaxud
müəllimlər şurasının dəvət olunmaq
məsələsi müzakirə olunur. Bə’d-əz-
müzakirə [müzakirədən sonra] hər sənə
təhsili ilin [tǝhsil ilinin] başında, yəni
avqust və sentyabr aylarında hər
maarif müfəttişlərinin münasib gör-
dükləri yerdə bir belə ictima yaxud
şurayi-müəllimin [müəllimlər şurası]
dəvət edilib, orada maarifə dair mə-
saili-cariyyədən [cari mǝsǝlǝlǝrdǝn],
tərbiyeyi-əxlaqiyyədən, üsuli-tədris-
dən, şagirdlərin əxlaqi-ruhiyyəsindən,
müəllim əfəndilərin şagirdlərlə bilxü-
sus [xüsusilǝ] və onların valideynləri ilə
bilümum [ümumiyyǝtlǝ] nə gunə [nǝ
tǝrzdǝ] əlaqə və münasibatda bulun-
maları barədə ədəbi söhbətlər və
nümunə dərsləri olmaq və bu vəchlə
müəllim əfəndilərin yekdigəri [bir-biri]
ilə mübadileyi-əfkarda [fikir mübadilǝ-
sindǝ] bulunmaqları ümdə bir mətləb
olduğundan, bu xüsusda hər nahiyə
[qǝza] müfəttişlərinin ciddi surətdə iq-
damatda bulunmaları [tǝşǝbbüs göstǝr-
mǝlǝri] qət və qərar olunur. 

On dəqiqə tənəffüsdən sonra ma-
arif işlərində polis məmurlarının mü-
əllim və müfəttiş əfəndilərin qanunən
xahiş və tələb etdikləri məsələlərə
etinasızlıq göstərməmələri bəhs olur.
İstibdad dövründə polis məmurları
hökumət[in] təqib etdiyi nəşri-cəhalət
[cǝhalǝtin yayılması] məsləkinə kamali-
sədaqətlə xidmət edərək, vəzifələrinin
yüzdǝ 98 faizini maarif və mədəniyyət
qabağına sədd çəkməkdən, fəqət bu-
nun əvəzində meyxanələrin gün-gün-
dən artmasına var qüvvələri ilə çalış-
maqdan ədd [hesab] edirdilər. Bu cə-
hətə görə xüsusən darülirfan [elm-
ürfan ocağı] olan məktəblər və ümu-
mən müdir və müəllimlərə polis mə-
murları həqarətlə baxırdılar. Əlhəm-
dülillah, istibdadın zǝnciri qırıldı. Gör-
düyümüz bu qədər fəlakətlər, bu
qədər həqarətlər artıq yetər. Azad
Azərbaycanın polis məmurlarının ma-
arif xüsusunda özlərinə düşən vəzi-
fələrini layiqincə ifadə edib məkatib,
mədarisə [məktəblərə, mədrəsələrə] və
onlarda xidmət edən, millət övladının
mürəbbisi [tǝrbiyǝçisi] və müəllimi olan
əşxaslara [şəxslərə] maddi və mənəvi
kömək etməkdə çalışmalıdır. Bu xü-
susda Quba qəzası naçalniki Əmir xan
Xoyski cənablarının maarif haqqında
sidqlə çalışmağı əzalar [üzvlǝr] tərə-
findən məclisə xəbər verilib, əhli-məc-
lis çox xoşnud olur [razı qalır] və qərar
qoyulur ki, Daxiliyyə Nəzarəti vasitə-
silə o cənaba yığıncaq tərəfindən iz-
hari-təşəkkür edilsin. 

Bədəhu [sonra] məclis ümumiyyət-
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lə qərar edir ki, Maarif Nəzarəti həm
öz tərəfindən və həm də Daxiliyyə
Nəzarəti vasitəsilə Azərbaycan Höku-
mətinin ümum polis idarələrinə təhriri
[yazılı] və rəsmi olaraq əmr və təklif
etsinlər ki, onlar var qüvvələri ilə ma-
arif və tərbiyə xadimlərinə, məktəb
müəllimlərinə, müdirlərinə, məkatib
və maarif müfəttişlərinə hər barədə
kömək edib, məzkur [adı çǝkilǝn] xa-
dimlərin bu uğurdakı tələbatına bila-
təxir əncam olunsun. Zənn edəriz
ümum Azərbaycan polis məmurları bu
xüsusda ciddi çalışacaqlar. Bu ümumi
səy və guşiş [zǝhmǝt, çalışma] sayə-
sində məktəblərimizin şərəfi yüksəlib,
millətimizin qayə və amalına xidmət
edən həqiqi və müqəddəs bir məkan
olacaqdır. 

İslam bəy Qəbulov

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Bu gün saat 4-də, Bondarnı küçə-
də, 80 nömrəli evdə, Azərbaycan “İc-
timaiyyuni-İnqilabiyyun” [Sosialist inqi-
labçılar] firqəsi komitəsinin iclası vaqe
olacaqdır. Fəal üzvlərin dəxi gəlmələri
rica olunur. 

“Əlvahi-intibah”
Qafqaziyanın görkəmli şairlərindən

Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi
əfəndinin “Əlvahi-intibah yaxud insan-
ların tarixi faciələri” nam [adlı] əsərinin
ikinci cildi təb’dən [çapdan] çıxıb satışa

qonulmuşdur. 
Şair əfəndi, Böyük Cahan mühari-

bəsində Səlibi-ǝhmər [Qırmızı xaç] dəs-
təsilə cənub-qərbi cəbhəyə getmiş
olduğu zaman insanların yekdigərini
[bir-birini] milçək kimi qırması, vəhşə-
tin son dərəcəyə varması və bu kimi
bir çox faciələri görərək mütəəssir
olub, mədəniyyət, tərəqqi və təalinin
[yüksǝlişin] yuxarı dərəcəsinə varmış
bəşəriyyətin yeri, göyü, suyu, havanı,
bütün təbiəti kəndisinə tabe etmiş
olduğu halda kəndisinin hələ “insan-
lıq” dərəcəsinə yetişməmiş olduğunu
yaxından görərək, bu faciələri mahir
qələmi ilə nəzmən səbt etmiş [mən-
zum olaraq yazmış] və şimdi tarixi
“Karpat lövhələri”ni vətəndaşlarının
nəzərinə yetirməkdədir. Qarelərimizə
[oxucularımıza] bu kitabçanı oxumağı
tövsiyə ediriz. 

Mənzil məsələsi
18 kanuni-əvvəldə [dekabrda] Daxi-

liyyə Nəzarətinə, Bakıda Ev Sahibləri
İttifaqı bürosu tərəfindən verilmiş isti-
daya [ərizəyə] baxılmışdır. İstidada,
Müvəqqət Hökumətin ağustos [avqust]
1917 səneyi-miladidə nəşr etdiyi
mənzil qanununun ilğası [ləğvi], mən-
zillərə həddindən artıq kirayə alma-
[ma]q üçün xüsusi bir kontrol komis-
yonu tərtib verilməsi təmənna olunur.
Bu istida bir çox Bakıda yaşayan əha-
linin mənfəətinə toxunan olduğuna və
əhalinin nümayəndəliyi fəqət [yalnız]
Bələdiyyə Şurasından ibarət olduğuna
görə, Daxiliyyə Nəzarətinin dava vəkili
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(yurist-konsultu) istidaçıların [ǝrizǝçilǝ-
rin] haqları olub-olmadığı və yeni bir
qanun verilməsi lazım olduğu haqqın-
da bir şey söyləmədən, həll edilmək
üçün bu məsələnin Bələdiyyə İdarə-
sinə verilməsini təklif etmişdir. 

Ərzaq işləri
Ərzaq Nəzarəti tərəfindən 
* Zaqatal ərzaq məs’uluna və Gən-

cədə Hərbi nazirə teleqrafla xəbər
verilmişdir ki, türklərdən qalma bütün
ərzaq, Ləvazimi-Əsgəriyyə İdarəsi [Hǝr-
bi Lǝvazimat İdarǝsi] ixtiyarına verilsin. 

* Rus bayramı yavuqlaşdığına görə,
bu günlərdə Bakıya şərab, araq və
konyak gətirmək üçün Ərzaq Nəza-
rətindən çoxlu vəsiqələr alınmaqdadır. 

* Bu vaxtadək Tağıyev fabrikasına
bez almaqdan ötrü verilən vəsiqələr
Ərzaq Nəzarətindən alınırdı. Bu gün-
dən etibarən həmin vəsiqələr Ticarət
və Sənaət [Sǝnaye] Nəzarətindən veri-
ləcəkdir. 

Tətil
Müttəfiqlər komandanlığının bina-

güzaranlığı [sərəncamı] ilə sol  firqələr
başçılarından Saakyan, Velonts,  Ara-
kelyan, Ataşkin və Şternin həbs edil-
mələrindən dolayı dekabrın 24-dən
26-dək şəhərdə və mədən dairəsində
və dəmiryollarında tətil elan edilmişdi.

Türküstan heyəti-mürəxxəsəsi [nü-
mayǝndǝ heyǝti]

Bu günlər İstanbuldan Bakıya Tür-
küstan heyəti-mürəxxəsəsi gəlmişdir.

Mürəxxəsənin başında Türkistanda
məşhur İslam Alimbaya  əfəndiləridir.
Bu heyətdən birisi vətənə getmək,
digərləri isə Avropaya getmək niyyə-
tindədirlər. Yarın şu heyəti-mürəxxəsə
ilə müxbirimiz müsahibəsini dərc
edəcəyiz. 

Tiflisdə yeni konsul
İran Hökuməti tərəfindən Mirzə

Tağı xan Müəzzəzüddövlə Tiflisə yeni
general-konsul təyin edilmişdir. Bu da
Avropaya gedəcək heyəti-mürəxxəsə
[nümayǝndǝ heyǝti] ilə Bakıya gəlmişdir. 

Bakıda yeni naiblər
İşbu mürəxxəslərlə bərabər Bakı-

dakı səfarətdə [sǝfirlikdǝ] naibi-əvvəl
[birinci müavin] İsa xan və naibi-sani
[ikinci müavin] Məhəmməd Mirzə təyin
edilmişdir. 

Qətnamə
Biz Binəqədi mədənlərinin müsəl-

man fəhlələri, 21 dekabr 1918 tarixin-
də Səlimovun mədənində vaqe olan
ictimamızda [yığıncağımızda] gənc
Azərbaycan Cümhuriyyətinin demo-
kratik əsası ilə təsis olunmuş Par-
lamanını səmimi qəlblə təbrik etmək-
lə bərabər, Məhəmməd Əmin Rəsul-
zadə cənablarının “Müsavat” firqəsi
namından [adından] zəhmətkeşlərin
hüquq və həyati-ictimaiyyǝlərinin de-
mokratik əsası üzərinə təsis olunması
xüsusundakı deklarasiyasını zəhmət-
keşlər mənbəyi olan gənc Azərbaycan
Parlamanının qəbul etdiyi surətdə
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“Müsavat” deklarasiyalarını qövldən
feilə [sözdǝn işǝ] gətiriləcəklərini ümid
edir və bütün dünyanı sarımış istibdad
zǝncirini qabarlı əlləri ilə parçalayan
ümumdünya demokratiyası namın-
dan Parlamanımıza mütəəssibən [tǝǝs-
sübkeşliklǝ] etiraz edən yalançı de-
mokrat və mütəəssib [fanatik] millət-
pərəstlərə protesto ediriz.

Sədr: Musa Axundzadə, 
katib: Əjdər Rəşidov

AZƏRBAYCANDA

Qazaxdan

Bizǝ yazırlar: 
Rǝbiülǝvvǝlin 2-ci günü  mövludi-

Rǝsuli-Xuda [Allah Peyğǝmbǝrinin möv-
ludu] münasibǝtiylǝ yeni tǝsis olun-
muş Qazax darülmüǝlliminindǝ [semi-
nariyasında] mövlud bayramı gözǝl bir
surǝtdǝ icra olundu. Saat 11-dǝ tǝklif
olunmuş [dǝvǝt edilǝn] möhtǝrǝm qo-
naqlar darülmüǝlliminǝ cǝm oldular.
Onların içindǝ bir çox Osmanlı za-
bitlǝri dǝxi var idi. Qonaqlara ǝvvǝlcǝ
çay-çörǝk verildi. Bǝ’dǝ [sonra] mövlud
oxunması başlandı. Aşağı ehtiyat [ha-
zırlıq] sinfinin şagirdlǝrindǝn Nǝbizadǝ
qayǝt dǝyǝrli sövtlǝ [avazla] “Yasini-
şǝrifdǝn” bir hissǝ oxuyub cümlǝni
mǝsrur qıldı [hamını şad etdi]. Yetim,
bikǝs [kimsǝsiz], biçiz [yoxsul] sǝbinin
[uşağın] böylǝ gözǝl sövtlǝ düzgün
“Quran” oxuması cümlǝni [hǝr kǝsi]
ona yaxınlaşdırdı, qǝlblǝrdǝ onun

üçün yer açdı, cümlǝnin rǝğbǝtini
kǝsb etdi [qazandı]. Yetim ikǝn çox ata-
lı, çox sahibli bǝxtiyar bir uşaq oldu.
Böylǝdir “Quran”ın tǝsiri. 

Bundan sonra darülmüǝllimin mü-
diri Firidun bǝy Köçǝrli cǝnabları bu
müqǝddǝs günün fǝzilǝt vǝ şǝrafǝti
[üstünlüyü vǝ şǝrǝfli gün olması] barǝ-
sindǝ lazimeyi-mǝlumat [lazımi mǝlu-
mat] verib, dini-İslamın ǝsas vǝ binası
nǝdǝn ibarǝt olduğunu bǝyan etdi.
Müdirin nitqindǝn sonra şagirdlǝr
“Mövludnamǝ”  kitabçasından Pey-
ğǝmbǝri-zişanımızın [şanlı Peyğǝmbǝri-
mizin] dünyaya gǝlmǝsi babında [barǝ-
sindǝ] yazılmış nǝzmlǝri vǝ Rǝşid bǝy
Əfǝndizadǝ “Mǝdhi-Rǝsulullah” [Pey-
ğǝmbǝrin tǝriflǝnmǝsi] ünvanında yaz-
dığı şeirlǝrdǝn bir neçǝ bǝndlǝri oxu-
dular. Bundan sonra şagirdlǝr müǝllim
Yusif ǝfǝndi Qasımzadǝnin kömǝyi vǝ
göstǝrmǝsiylǝ, bir yerdǝ hüsni-sövt ilǝ
[gözǝl avazla] bir neçǝ şǝrqilǝr oxuyub,
kaman çaldılar vǝ bu vǝchlǝ [bu şǝ-
kildǝ] qonaqların könüllǝrini şad vǝ
qǝlblǝrini güşad etdilǝr [qonaqların
ürǝklǝrini açdılar]. Bu isǝ böylǝ ağır vǝ
kǝdǝrli yaşadığımız sǝnǝdǝ – ki, cüm-
lǝnin qǝlbindǝ övlad vǝ ǝqrǝba yarası
var idi – ǝn faydalı vǝ sǝhhǝt verici
dǝrmanlardan birisi mǝqamında oldu.
Şǝrqilǝr arasında bǝzǝn şeirlǝr oxu-
nurdu. Onlardan ziyadǝ tǝsirlilǝri Tofiq
Fikrǝtin ǝsǝrlǝrindǝn “Millǝt şǝrqisi”
vǝ “Fǝrda” mǝnzumǝsi idi. Böylǝ ki,
ikinci sinfin şagirdi Cabbar Cabbarzadǝ
“Fǝrda”nı oxuduqda türk zabitlǝri bi-
laixtiyar [qeyri-ixtiyari olaraq] gözlǝrin-
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dǝn yaş tökdülǝr.  
Bǝ’d [sonra] qonaqlardan Nadir bǝy

Dağ Kǝsǝmǝnli Qiyasbǝyzadǝ camaata
xitabǝn bir neçǝ söz söylǝyib, ülum
[elm] vǝ maarif mǝsǝlǝsi müsǝlmanlar
üçün ǝn mühüm mǝsǝlǝlǝrdǝn birisi
olmasını vǝ darülmüǝlliminin Qoridǝn
Qazaxa nǝqli ǝhali üçün böyük bir ne-
mǝt olmasını sübuta yetirib, ona mad-
di cǝhǝtincǝ kömǝk göstǝrmǝyǝ ha-
zirunu [orada olan şǝxslǝri] dǝvǝt etdi.  

Axırıncı nitq söylǝyǝn Osmanlı
zabitlǝrindǝn möhtǝrǝm Şahin bǝy
oldu. Darülmüǝllimin kimi böyük vǝ
ziyadǝ faydalı bir mǝktǝbin Qazax kimi
ufacıq bir qǝsǝbǝdǝ bulunması möh-
tǝrǝm Şahin bǝy ǝfǝndini fövqǝladǝ
mǝsrur [şad] eylǝyir vǝ Azǝrbaycandan
bǝklǝdiyi maarif işığının bir mǝnbǝyi
dǝ Qazaxdan açılmasına ümid bǝslǝyir.
Hǝr bir qüvvǝdǝn ziyadǝ osmanlılar ilǝ
azǝrbaycanlıları birlǝşdirǝn böylǝ elm
vǝ maarif mǝnbǝlǝri olacaqdır. Saat 2-
dǝ qonaqlar şad vǝ mǝsrur dağıldılar. 

Bakıdakı Ev Sahiblərinin İttifaqı 
Üzvlərindən rica edir ki, üzvlük haqqı

versinlər və ümum ev sahiblərini İttifaqa
üzv  yazılmağa dəvət edir. Üzvlük haqqı və
yeni üzvlər İttifaqın bürosuna (Qorçakov-
ski küçədə, nömrə 1) və L. Rjanski,  X. Qa-
sımov,  Yu. Mehdiyev və Q. Şulbevarın
yanında yazılmaq olar. Ədliyyə bürosu
düşənbə [bazar ertǝsi] və pəncşənbə [cümǝ
axşamı] günləri saat 12-dən 2-yə kimi
qəbul edir. 

2620

Bakı Şǝhǝr İdarǝsi
Bununla ümum ev sahiblǝrinǝ, onları

ǝvǝz edǝn icarǝdarlara, ev müdirlǝrinǝ,
bunlar olmaz isǝ ev komitǝlǝrinin sǝdrlǝri-
nǝ elan edir ki,  1917-ci il sentyabrın 29-
unda Müvǝqqǝti Hökumǝt tǝrǝfindǝn
tǝsdiq edilib, “Müvǝqqǝti Hökumǝt Əx-
barı”nın 1917-ci il 13-26 oktyabrda nǝşr
edilǝn 176 (222)-cı nömrǝsindǝ elan
edilǝn Şǝhǝr Mǝdaxil, Mǝxaric vǝ Smetası
Qanunu mövcibincǝ [qanununa görǝ] vǝ
Şǝhǝr Dumasının bu il 3 fevral vǝ 14 no-
yabrda çıxardığı qǝtnamǝsinǝ binaǝn
[qǝtnamǝsi ǝsasında] Şǝhǝr İdarǝsi mǝnfǝ-
ǝtinǝ Bakı şǝhǝrindǝ mǝnzil vergisi qoyu-
lur. Yuxarıda sayılan ǝşxas (51-ci maddǝ)
1919-cu il yanvarın 7-sinǝ kimi Şǝhǝr İda-
rǝsi Maliyyǝ şöbǝsinǝ hǝr ev üçün mǝnzil-
lǝrin siyahılarını tǝqdim edib, bu şeylǝri
göstǝrmǝlidir: 

1) Mǝnzil sahiblǝrinin familini, adını vǝ
ata adını. Hǝmçinin mǝnzil pulsuz vǝ faizlǝ
verilibsǝ, yenǝ sahiblǝrinin adlarını tǝq-
dim etmǝlidir;

2) Mǝnzilin illik mǝdaxilini;
3) Ev sahibi özü oturduğu vǝ yaxud

pulsuz vǝ faizlǝ özgǝyǝ verilmiş mǝnzilin
qiymǝtini. 

Bu mǝlumatı yazmaq üçün Şǝhǝr İda-
rǝsi tǝrǝfindǝn vǝrǝqǝlǝr hazırlanıb, ev
sahiblǝrinǝ göndǝrilǝcǝkdir. Kim bu vǝrǝ-
qǝlǝri almazsa, bunları hǝr gün Şǝhǝr İda-
rǝsi Maliyyǝ şöbǝsindǝn almaq olar. 

Qeyd: Bu mǝlumatı tǝqdim etmǝyǝn-
lǝr vǝrǝqǝlǝri almamağı bǝhanǝ edǝrlǝr-
sǝ, qǝbul edilmǝyǝcǝkdir. 1919-cu il 7 yan-
vara kimi Şǝhǝr İdarǝsinǝ evlǝr vǝ mǝnzil-
lǝr barǝsindǝ düz mǝlumat vermǝyǝnlǝr
üç yüz manata kimi cǝrimǝ edilǝcǝklǝrdir. 

Şǝhǝr qlavası: P. İlyuşkin. 
İdarǝ üzvü: İ. Pleskaçevski.

b-32       3-1

443



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

444

Bakı Sənaye və Ticarət İttifaqının 6-cı
dəstəsi sədri, üzvlərdən (İran xüşkbarı
[quru meyvǝsi] satanlar, un, çay, qənd alış-
verişçiləri, dəyirmançılar, çörəkçilər, qa-
natçılar,  pambıq alış-verişçiləri) rica edir
ki, 29 dekabr saat 12-də Qorçakovski
küçədə Tağıyevin 1 nömrəli evində 3-cü
mərtəbədə birja binasında vaqe olacaq
iclasa gəlsinlər. 

Baxılacaq məsələlər: 
1) Həcz [müsadirǝ] olunmuş mallar ba-

rəsində;
2) İttifaqın yeni təsdiq edilmiş məram-

naməsi məsələsi;
3) Cari məsələlər.  

b-33

Hǝkimlǝrin xüsusi 
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri

Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxa-
nası, Qoqolevski vǝ Torqovı küçǝlǝrin kün-
cündǝ. Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81.
Naxoşların evinǝ gedirlǝr.

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat
4-7-yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski
küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski
küçǝnin küncndǝ.  

2603

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç 

Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282     
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Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    

Diş hǝkimi İsay Samuiloviç
Karşteynbaum

Naxoşlar[ı] ǝvvǝlki kimi qǝbul edir.
Dişlǝri ağrısız çıxarır vǝ qızıl üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. 

Ünvan: Tsitsyanovski vǝ Çadrovı küçǝ-
lǝrin küncündǝ İsrafilovun 41 nömrǝli
evindǝ.

Qǝbul edir hǝr gün saat 12-dǝn 3-ǝ
kimi. Axşam 5-dǝn 8-ǝ kimi. 

2610

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Qismi-rǝsmi: 
Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisi hǝzrǝtlǝrinin 

ǝmrnamǝlǝri
sǝh. 425. “1334 sənəsi kanuni-əvvəlin

...-dən”: Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisinin ǝmr-
lǝrindǝ il rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir; mi-
ladi tǝqvimlǝ 1918-ci il dekabr ayının
müvafiq gününǝ uyğundur.  

Keçǝn zabastovka haqqında 
sǝh. 425. “Qǝzetǝlǝr çıxarılmadı…”: Bu

tǝtillǝr “Azǝrbaycan” qǝzetinin nǝşrindǝ
dǝ fasilǝyǝ sǝbǝb olmuşdur. Qǝzetin 72-ci
nömrǝsi 24 dekabr çǝrşǝnbǝ axşamı günü,
73-cü nömrǝsi isǝ 5 gün sonra, yǝni 29
dekabr bazar günü çap edilmişdir. 

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusanında: 
Yeni Kabinǝ tǝşkili

sǝh. 428. “...Mǝhǝmmǝdbǝyovun mǝ-
busluqdan istefası, Qasım bǝyin mǝzuniy-
yǝti...”: söhbǝt Qazıǝhmǝd bǝy Mǝhǝm-
mǝdbǝyovdan vǝ Qasım bǝy Camalbǝ-
yovdan gedir. 

Ermǝni-gürcü toqquşması: 
Gürcüstan ǝrkani-hǝrbindǝn

sǝh. 435. “…Aramyansın evindǝ…”:
Mikael Ovsepoviç Aramyansın Tiflisdǝ Qo-
lovinski küçǝdǝki mülkü nǝzǝrdǝ tutulur. 

Bakı xǝbǝrlǝri: 
Mǝnzil mǝsǝlǝsi

sǝh. 440. “Müvǝqqǝti Hökumǝt”: Ru-
siyada 2 mart-25 oktyabr (yeni tǝqvimlǝ
15 mart-7 noyabr) 1917-ci il tarixlǝrindǝ
mövcud olan hökumǝt nǝzǝrdǝ tutulur. 
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Bakı xǝbǝrlǝri: Tǝtil 
sǝh. 441. “Müttəfiqlər komandanlığı-

nın binagüzaranlığı ilə sol firqələr başçı-
larından...”: qǝzetdǝ “sol firqǝlǝr” yerinǝ
“son firqǝlǝr” getmişdir. 

Azǝrbaycanda: Qazaxdan 
sǝh. 442. “Rǝbiülǝvvǝlin 2-ci günü

mövludi-Rǝsuli-Xuda münasibǝtilǝ...”: Hic-
ri tǝqvimlǝ 2 rǝbiülǝvvǝl 1337-ci il; miladi
tǝqvimlǝ 6 dekabr 1918-ci il; cümǝ gü-
nünǝ düşür. Hǝzrǝti-Peyğǝmbǝrin miladi
569, 570 yaxud 571-ci ildǝ, rǝbiülǝvvǝl
ayının 2, 8, 10, 12 yaxud 17-ci günü
doğulduğu haqqında rǝvayǝtlǝr mövcud-
dur. Ancaq ümumiyyǝtlǝ qǝbul vǝ qeyd
edilǝn tarix 12 rǝbiülǝvvǝl tarixidir. Möv-
lud mǝrasimlǝri dǝ ǝsasǝn bu tarixdǝ
keçirilirdi. “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
mǝlumatda Qazax seminariyasında möv-
lud mǝrasiminin 2 rǝbiülǝvvǝldǝ keçirildiyi
yazılmışdır. Fǝqǝt bu, qǝzetdǝki çoxsaylı
mürǝttib sǝhvlǝrindǝn biridir. Qazax semi-
nariyasında mövlud mǝrasimi 12 rǝbiül-
ǝvvǝldǝ, yǝni 16 dekabr 1918-ci il, bazar
ertǝsi günü keçirilmişdir. 

“Mövludnamǝ”: Peyğǝmbǝrin mövlud
mǝrasimlǝrindǝ oxunmaq üçün qǝlǝmǝ
alınan ǝsǝrlǝrin hǝr birinin müstǝqil adı
olsa da, bu ǝsǝrlǝr ümumiyyǝtlǝ “Mövlud-
namǝ” yaxud “Mövlud” adıyla tanınmış-
dır. Türk ǝdǝbiyyatında çox sayda “Möv-
ludnamǝ” yazılmışdır ki, bunların ǝn mǝş-
huru Bursalı Süleyman Çǝlǝbinin 1409-cu
ildǝ yazdığı “Vǝsilǝtün-nicat” (“Qurtuluş
vasitǝsi”) adlı ǝsǝridir. “Mövludnamǝ”
deyilǝndǝ çox vaxt bu ǝsǝr nǝzǝrdǝ tutu-
lur. 

“Onlardan ziyadǝ tǝsirlilǝri Tofiq Fik-
rǝtin ǝsǝrlǝrindǝn ‘Millǝt şǝrqisi’ vǝ ‘Fǝr-
da’ mǝnzumǝsi idi”: “Millǝt şǝrqisi” Tofiq
Fikrǝtin ǝn mǝşhur şeirlǝrindǝn biridir.

Bǝndlǝri “Millǝt yoludur, haqq yoludur
tutduğumuz yol / Ey haqq, yaşa, ey sevgili
millǝt, yaşa, var ol!” nǝqǝratı ilǝ qurtaran
şeir Azǝrbaycanda da kifayǝt qǝdǝr bilinir.
“Fǝrda” (“Sabah”) şeiri isǝ T. Fikrǝtin “Bu
günün gǝnclǝrinǝ” ithafı ilǝ qǝlǝmǝ aldığı,
gǝnclǝri tǝrǝqqiyǝ, vǝtǝni sevmǝyǝ vǝ
qorumağa dǝvǝt etdiyi şeirdir.  
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ELAN
Bu gün kanuni-əvvəlin (dekabr) 30-

unda 1918-ci sənəsi saat 12-də Azər-
baycan Məclisi-Məbusan iclası olaca-
ğını, iclasın heyəti-rəyasəsi [rǝyasǝt
heyǝti] elan edir.

BAKI, 30 KANUNİ-ƏVVƏL
[DEKABR]

Yeni hökumət
Milli Parlamanın keçmiş iclasında

yeni hökumət heyəti təşkili elan edilib,
Hökumət rəisinin bəyannaməsi ka-
mali-diqqətlə dinlənildi. Yeni hökumət
bütün firqələrin və bitərəflərin etimad
və etibarını qazandı. Yalnız bir ittihad-
çılar dedilər ki, “Biz etimadnaməmizi
cibimizdə hazır saxlamışıq, yeni höku-
mətin hərəkatından bir qədər müttəle
[xəbərdar] olduqdan sonra onu biz
pişnihad [təqdim] edəcəyiz.”

Yeni təşkil olunmuş Hökumət, Əh-
məd bəy Ağayev cənabları iş’ar etdik-
ləri [bildirdiyi, dediyi] sükan kimi bizim
taxta-parǝmizi dənizin dalğalarından

və fırtınasından xilas edib də sahili-
nicata [nicat sahilinǝ, qurtuluşa] sövq
edəcəkmi ya?  

İştə ümumun fikir və zehnini işğal
[mǝşğul] edən məsələ! 

Filhəqiqə [doğrudan da], keçirdiyi-
miz zaman və şərait pǝk ağır və müş-
küldür. 

Həm xaricdə, həm daxildə dürlü-
dürlü müşkülat vardır ki, onların rəf’i
[aradan qaldırılması] üçün bizim zəif
qüvvəmiz kafi olacaq deyə ümid et-
mək üçün artıq dərəcə nikbin olmaq
lazımdır. İstiqlaliyyətimizin həm xaric-
dən, həm daxildən təsdiq olunması və
məmləkətimizin, millətimizin təmini-
həyatı [hǝyatının tǝmin edilmǝsi] məsə-
lələri, əlbəttə, ən başda duran məsələ-
lər qəbilindəndir. Bu mühüm məsələ-
lərin böylə müşkül zamanda bir bu
qədər ehtirasat [ehtiraslar] içində həll
olunmasına müvəffəq olmaq ən bö-
yük dünya “problemini”, ən böyük
müəmmanı həll etmək deməkdir.

Və böylə bir halda həmin müqəd-
dəs vəzifəni öhdəsinə götürən heyət,
yenə möhtərəm Əhməd bəy cənabları
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demişkən, doğrudan da böyük bir
fədakarlıq etmiş olar. 

Lakin Hökumət rəisi öz verdiyi bə-
yannaməsində buyurdular ki: “İstiqla-
liyyətimizi yeni hökumət, öz gözü
bəbəyi kimi mühafizə edəcəkdir.”

Bu vədi millət nümayəndələrinə
verdilər. 

Burası da məlumdur ki, Fətəli xan
cənabları hökumət təşkili təklifini hə-
mən dəm qəbul etməyib, bir müddət
tərəddüddə qaldı. Tərəddüdünün də
səbəbi hali-övzanın [vəziyyətin] qeyri-
müəyyən şəkli idi. Lakin istiqbal [gǝlǝ-
cǝyimizi] və istiqlalımızı mühafizə et-
məyimizdə bizə mümaniət [maneçilik]
göstərilməyəcəyi zəmanətini aldıqdan
sonra, həmin məsuliyyətli vəzifəni qə-
bul etdilər. 

Deməli, istiqlaliyyətimizə, hələlik-
də, yəni Sülh Konfransınadək Müttə-
fiqlər tərəfindən bir toxuntu yetişmə-
yəcəyinə əmanət [ǝminlik] aldılar. Hə-
min əmanəti general Tomson cənab-
larının dünkü nömrəmizdə dərc olun-
muş elanı təsdiq və etiraf edir. 

Azərbaycan dairəsində Hökuməti-
mizin yeganə qanuni hökumət oldu-
ğu və ona Müttəfiqlər tərəfindən ta-
mamilə müzahirət [köməklik] göstəri-
ləcəyi təkid olunur.  

Bu əlamətlərin mövcudiyyəti yeni
Hökumətimizin verdiyi vədlərin qövl-
dən feilə [sözdǝn işǝ] gətirilməsinə mü-
vəffəq ola biləcəyinə bizə ümid verir. 

Lakin bunun üçün Hökuməti tək
başına buraxmayıb, bütün qüvvəmizlə
onunla bərabər çalışmaq və lazımi

yerdə ona rəhnüma [yol göstərən]
olmaq icab edir. 

Üfüqi-siyasi [siyasǝt üfüqü] nə qə-
dər tutqun olmuş olsa da, indilikdə
siyasi halət, demək olar ki, lehimizədir. 

Bu halətdən istifadə etməliyiz.

BU ZABASTOVKA NƏ İDİ?

Şəhərimiz üç günlük bir zabastovka
keçirdikdən sonra təbii şəklini aldı.
Həyat öz yoluna girdi. 

Hər kəsin zehninə təbii bir sual
gəlir: əcǝba bu zabastovka nə idi? 

Zahirini hər kəs bilir. İngilis koman-
danı Tomsonun əmri ilǝ bir neçə “Bö-
yük Rusiyaçı” partiyalara mənsub və
siyasətlə məşğul olan adamlar tutul-
muşdu. Tomson bunları nə kimi bir
mülahizə ilə tutmuşdu? Təqsirləri nə
idi? Burası, bizcə, məlum deyildir.
Müəyyən səbəbi camaatca məlum ol-
mayan bu həbslər, ictima etməkdə
olan [yığıncaq keçirǝn] əmələ [fəhlə]
konferensiyasının nəzəri-diqqətini
cəlb eyləmiş, komandanlıq kəndisinə
müraciət edən konferensiya nüma-
yəndələrini qəbul edərək,  məhbusla-
rın buraxılmayacağını bildirmişdi. Bu-
nun üzərinə konferensiya Zabastovka
Komitəsi intixab edərək [seçǝrǝk] tu-
tulanların buraxılması və siyasi hür-
riyyətlərin təmin olunmasına qədər
əmələni zabastovka etməyə dəvət
eyləmişdi. Nəhayət, Tomson ilə Zabas-
tovka Komitəsi arasında saziş əmələ
gəlib, tutulanlardan bir neçəsi bura-
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xılmaq, digərlərinin mühakiməsi sǝri-
ləşdir[il]mək [sürǝtlǝndirilmǝk], icti-
malara da Tomsonun icazəsi ilə müsai-
də verilmək surəti ilə məsələ yatırıl-
mış, zabastovka da dayandırılmışdır. 

Demək ki, zahirən bu zabastovka
əmələnin bilafərqi-cinsü millət [cins vǝ
millǝt fǝrqi olmadan] Tomsonun keyfi
idarəsinə qarşı bir protesto, hürriyyət-
lərin mühafizəsi üçün bir mübarizə-
sidir. 

Əcəba, batində böyləmidir? Bu za-
bastovkanın görüldüyündən başqa, si-
yasi bir mənası və məqsədi yoxmuy-
du? 

Biz kəndi mühakiməmizi söyləmə-
dən əvvəl təcavüzkar rus imperializ-
minin bayraqdarı “Yedinaya Rossiya”
qəzetəsinin bu xüsusdakı mütaliəsini
nəql edəlim: 

“Yedinaya Rossiya”nın fikrincə, za-
bastovkanın məqsədi, əlbəttə ki, siyasi
idi. Fəqət bu siyasi məqsədin ruh və
mənasına gəlincə, məzkur [adı çǝkilǝn]
qəzetə deyir ki: 

“Bu zabastovka birdən çıxmadı,
xalqın ürəyində bir çox acılar və
acıqlar toplanmışdı və məəttəəssüf
[tǝǝssüf ki], bu bir yerə toplanmış
yanğın maddələrinin tutuşmasına ge-
neral Tomsonun çıxışı səbəb oldu. Bü-
tün bunlar dəxi zabastovkaya hər növ
səbəblərdən əlavə, bir də mütəmadiy-
yən rus dövlət və millət hissiyyatına
endirilən zərbə və təhqirlərdən doğ-
ma siyasi bir protesto şəklini verdi.
Böyük bir məmnuniyyətlə qeyd ediriz
ki, bütün rus camaatı arasında bu hiss

gündən-günə artıb yer tutur və möh-
kəmləşir. Bunun isbatı da həman ke-
çirdiyimiz zabastovkadır.”

Demək ki, “Yedinaya Rossiya” qə-
zetəsindən “Bu zabastovka nə idi?”
sualına “Hakimlik hissiyyatı təhqir olu-
nan rus xalqının oyanması idi” cava-
bını alırız. 

Yeni çıxan “İskra” sosial-demokrat
qəzetəsi dəxi eyni fikri demokratizm
kəlməsi altında işlədir; bu, demokratik
Rusiya fikrinin qələbəsi idi, deyir. 

Zabastovkanı idarə edən komitə
isə bu xüsusda daha tədbirli və daha
ehtiyatlıdır. Bununla bərabər, “Yedi-
naya Rossiya” qəzetəsinin tərif eylədi-
yi hissiyyatını zəbt edəmməyərək, bu
komitə nəşr eylədiyi “İzvestiya”sında
zabastovka edən əmələlərin düşmən-
lərini sayarkən deyir ki:

“Bizim üç düşmənimiz var: aclıq,
Azərbaycan Hökuməti və xaricdən
gələn qüvvət.” 

Bu xaricdən gələn qüvvət, yəni in-
gilis qüvvəti aclıqla Azərbaycan dərə-
cəsində bir ədüvvi-əkbər [böyük düş-
mən] kimi göstərilir. Fəqət nə vaxtdan?

Aclıq bulanlıq suda balıq tutmaq
istǝyǝn bir taqım hakimiyyǝt hǝvǝskarı
“siyasilǝrin” dostumudur, yoxsa düş-
mǝnimi, bilǝmmiriz. Azǝrbaycanın;
kǝndilǝri kimi macǝraçılara düşmǝn
olduğunu isǝ inkar etmǝm. Fǝqǝt ingi-
lislǝr ǝcǝba neyçün bunların düşmǝn-
lǝri sırasına keçdi? Bunlar ki, daha dün
ingilislǝrlǝ bahǝm [birgǝ] idilǝr. İngi-
lislǝr buraya ibtidada [ǝvvǝlcǝ] onların
dǝvǝti üzǝrinǝ gǝlmişlǝrdi. Onlar ki,

449



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

450

onlarla bǝrabǝr getmiş vǝ bǝrabǝr dǝ
gǝlmişlǝrdi. 

Görünür ki, bunların ingilislǝr ko-
mandanlığından istədikləri mətləb,
təkrar “Mart hökumətini”  qurmaq,
Azərbaycanı da yox hökmündə tutdur-
maq idi. 

Böylə bir macəra, bəlkə də, “Daş-
naksutyun”a yarardı. O “Daşnaksut-
yun”a ki, bu günə qədər “demokra-
tiçeski saveşaniyelər”də  müəyyən bir
qətnamə göstərməmək surəti ilə sus-
du. İndi araya az bir həyəcan gəlincə,
mart günlərinə məxsus bir fitnəkar-
lıqla irəliyə atıldı. “Vperyod” nam [adlı]
fəsadnaməsi ilə daha sağalmamış
mart və sentyabr yaralarına duz səpdi.
Min dürlü böhtan və iftiralarla aranı
təkrar qarışdırmaq qəsdində olduğu-
nu göstərdi və hələ dəxi bu məqsədini
icra edib durur.

Bu macəra, hakimiyyəti əlindən
alınan böyük rus imperialistlərinin
“dərdinə” yanan Rus Milli Komitəsinin
istədiyinə müvafiq olardı. Çünki, məh-
kum bir millətin təkrar əsarət və məh-
kumiyyət altına girməmək üçün çır-
pınması onun əlbəttə vecinə gəlməz.
Onun təsəvvürüncə, burası daima “ve-
likorus” millətinin koloniyası olmuş,
öylə də qalmalı və müqəddəratımızın
baş yazısını daima Moskva ilə Petro-
qraddan almalıyız. Şimdiki halda Pet-
roqrad ilə Moskvaya hakim olan Le-
ninlərlə Trotskilər hər nə qədər bura-
dakı Podşibyakinlərlə  Baykovların kö-
nüllərincə deyilsələr də, eybi yox,
azərbaycanlının canı çıxar aylar, illər

gözlər, cəhd və mübarizə edər, Lenini
atar, Milyukovu tutar, axırda da gələr
əfəndilərə təzim eylər. 

Nəhayət, bu macəra burada təkrar
“bolşevikvari” bir hökumət qurmaq
istəyən bəzi bülhəvəslərin [hǝvǝslǝrinin
dalınca qaçan; ağlına gǝlǝn hǝr şeyi etmǝk
istǝyǝn adamların] işinə də yaraya
bilərdi. 

Yalnız, macərapərəstlik şanından
olmayan ingilis komandanlığı, təbii idi
ki, bunu yapmayacaqdı. Təbii idi ki,
azərbaycanlılar haqqında dost deyil,
düşmən mǝhfillərdən [dairələrdən]
məlumat almış olan Müttəfiqlər Bakı-
ya girdikdən sonra həqiqəti öyrənəcək
və ona görə də rəftar edəcəklərdi.
Həqiqəti gördülər, öyrəndilər, burada
kəndi müqəddəratını həll etmək əz-
mində bulunan bir millət gördülər, bu
qədər böyük müşkülat və maneələr
içərisində bu millətin kəndisini idarə
etmək istedadını göstərdiyini dəxi
öyrəndilər. Təbii idi ki, Müttəfiqlər
onun-bunun arzusu üçün bir millətin
arzusuna qarşı çıxammaz, təbii idi ki,
azərbaycanlıları Vilson prinsipləri xari-
cində tutammaz və təbii idi ki, kiçik
millətlərin hüququ üçün hərb etdik-
lərini hər zaman və hər məkanda söy-
ləyə-söyləyə gəlmiş olan Müttəfiqlər,
burada bir istisna təşkil edəmməz-
lərdi, etmədilər də. 

Nəticədə, bizi Ufa Hökumətinə
tabe etmək və istiqlalımızın üzərinə
qələm çəkmək istəyənlər heyrətlərlə
gördülər ki, Azərbaycan Parlamanı
açıldı. Onlarsız da olsa, hökumət təşkil
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eylədi. İngilis əsgəri Parlamanı müha-
fizə etdi, onu hər növ ehtimallara qar-
şı qorudu. 

İş bu şəklə minincə “Yedinaya Ros-
siya” və “Znamya truda” qəzetələri
Tomson əleyhində yazılar yazmağa, əl
altından da bir taqım işlər görməyə
başladılar. Mart günlərinin “bərəkəti”
də hələ kəsilməmişdi. Gəmidə gəzən
bankın əlbəttə ki, bir təsiri olacaqdı.
“Naməmnun” əmələləri qalxızmaq la-
zımdı. 

İştə məsələnin doğu bu mehvər
üzərində idi.  

Zabastovka siyasi idi, həm də bu
siyasət sinif məsələsi üzərinə ictimai
bir binaya deyil, milli hissiyyata istinad
edir, siyasi-milli rəng alırdı. 

Zabastovkanı idarə edənlərin mə-
harəti onda idi ki, işi sürətlə idarə
edib, əmələnin geniş kütləsinə siyasə-
tin bu qarışıq nüktələrini [incǝ mət-
ləblərini] idrak etməyə meydan vermə-
dilər. Azərbaycan-türk əmələləri mə-
sələnin bu şəkildə olduğunu öyrə-
nincə, həman [dǝrhal] zabastovkadan
ayrılmağa başlamışlardı. Suraxanı, Bi-
nəqədi rayonları daha bir gün əvvəl
işə başlamış, Balaxanıda dəxi bir neçə
mədənlərin əmələsi zabastovka əley-
hində qətnamələr çıxarmışlardı. 

Fəqət, şübhəsiz ki, bu zabastovka
siyasi bir təcrübə idi, bu təcrübədə
azərbaycanlılıq nöqteyi-nəzərində du-
ran siyasi firqələrin üzərində böyük bir
məsuliyyət vardır. Onlar yeni hökumət
təsisi məsələsi ilə fəzlə [çox] məşğul
olaraq, bu cəhətə lazım olduğu qədər

əhəmiyyət verəmməmişlər. Bunların,
bu surətlə məşğul olduqlarından bilis-
tifadə [istifadǝ edǝrǝk] rus partiyaları
və Rusiyanın nöqteyi-nəzərində duran
partiyalar həman sürətlə işə başlamış,
hətta Azərbaycan sosialist firqələrinə
belə sormadan, soruşmadan qərarla-
rını çıxarmışlardır. Bu bizə dərs olmalı-
dır. Bu dərsi qulağımıza sırğa edib də
asalım. 

Əmələsinin əksəriyyəti türk və mü-
səlmandan ibarət olan paytaxtımızda
əmələ namına hərəkət edən və mə-
əttəǝssüf hərəkətlərində müvəffəq
olan ünsürlər, Azərbaycan düşməni
ünsürlərdir. 

Əmələnin haqqı, mətbuatın hürriy-
yəti, şəxsin məsuniyyəti [toxunulmaz-
lığı] doğru və haqq sözlərdir. Biz bu
haqq sözlər uğrunda mübarizə edən-
lərə, hansı tərəfdə varsa, tərəfdarız.
Onlara müiniz [yardım edǝniz], fəqət bu
şərtlə ki, bu mübarizə – bu sözlər
qədər haqq və doğru olan Azərbaycan
fikrinə qarşı olmasın, Azərbaycan
istiqlalını uçurmasın! 

Təbiidir ki, Azərbaycanı da özünə
aclıq dərəcəsində düşmən sayan bir
əmələ ilə, azərbaycanlı bir türk və bir
müsəlman əmələsi özünü yoldaş sa-
yammaz. Təbiidir ki, hürriyyətlərin
müdafiəsi adı ilə, fəqət rus hakimiyyət
hissinin təlqin eylǝdiyi bir məqsədlə
icra olunan protest zabastovkasını
Azərbaycan vətəndaşı xoş nəzərlə gö-
rəmməz.

Hökumət kəndi bəyannaməsində
istiqlalımızı göz bəbəyi kimi qoruyaca-

451



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

452

ğını vəd eylədi. Göz bəbəyi hər şeydən
ziyadə tozdan xarab olur. Bizim səh-
lənkarlığımız üzündən bir növ müvəf-
fəqiyyət kimi görünən keçmiş zabas-
tovka kimi hərəkətlər həman istiqlal
gözünə üfürülən zərərli tozlardır. İs-
tiqlal bəbəyimizi zəhərli tozlardan qo-
rumaq istərsək əmələ vətəndaşları-
mızın gözlərini açalım. 

M. Ə.

İSTİQLAL VƏ İSTİQBAL ÜMİDİ

Cahan Sülh Konfransının vaxtı ya-
xınlaşmaq üzrədir. Hər yerdə tədarü-
kat görülməkdə olub, dövlətlərdən
həman bir çoxu öz mürəxxəslərini
[nümayəndələrini] seçib, o məclisi-küb-
raya [böyük məclisə] tərəf yola salmaq-
dadırlar. Hər dövlətin bir dərdi var,
dərmanını həman məclisdə arayacaq-
dır. Özgələrin dərdi nədən ibarət oldu-
ğu haqqında baş işlətmək işini öz dərd
çəkənlərinə buraxıb da, biz öz dərdi-
mizin fikrində olaq, çünki bizim də
dərdimizin dərmanı həman məclisi-
kübradan hasil ediləcəkdir. Biz də dər-
dimizə dərman tapa bilən adamları-
mızı seçib oraya göndərməliyik. 

İstiqlal və istiqbal [gǝlǝcǝk] məsələ-
mizin “hə” və ya “yox” nəticəli həlli
həmin məclisin hökmündən asılıdır.
Fəqət bu hökmün məclis tərəfindən
“hə” və ya “yox” surətdə həll edilməsi,
orada çalışmağa göndərilən adamları-
mızın hümmət və ya hümmətsizlik,
fəaliyyət və ya fəaliyyətsizliyinə bağlı

olacaqdır. Çalışarlarsa, hümmət və
fəaliyyət göstərərlərsə “hə” alıb vətən
və millət qabağında üzü ağ olarlar.
Əks-surətdə “yox” hökmünün yaman
xəbərini millətə və vətənə nə üzlə gə-
tirəcəklərini özləri mülahizə etsinlər. 

Lakin Allah eyləməsin ki, “yox” xə-
bəri ilə qayıtsınlar. O halda, bütün
ümidlərimiz, bütün amal və arzumuz
məhv və nabud [puç] olub da əvəzində
qeyri-qabili-təsəlli [təsəllisi mümkün ol-
mayan] bir hüzn və olduqca dərin bir
yəs [kədər] və ələm əmələ gəlib, artıq
dünya üzündə yaşamaq həvəsindən
düşərik və yaşasaq da ölü olduğumu-
zun və ya diri qaldığımızın heç bir fərqi
olmaz. Çünki, hüquqi-siyasiyyə və mil-
liyyəsindən [siyasi vǝ milli hüquqların-
dan] məhrum edilmiş olan bir millətin
ölülüyü diriliyinə və diriliyi də ölülü-
yünə müsavidir [bərabərdir]. Böylə bir
millət haqqında: 

Zində ənd vəli mürdə,
Mürdə ənd vəli zində  

demişlərdir… 
“Şər deməsən xeyir olmaz” söylə-

mişlər. Lakin qara fikirlərlə əhvalımızı
pişəzvəqt [vaxtından qabaq] pərişan və
mükəddər [kǝdǝrlǝnmiş] etməyǝk və
hissiyyata yol verməyib də ağıl və id-
rakla hal və övzamızın [vǝziyyǝtimizin]
necəliyini biduni-təhəyyüc və iztirab
[həyəcansız və iztirabsız] təsəvvürə gə-
tirib, Sülh Konfransında istiqlalımızın
təsdiqi səadətinə nail olarsaq, vətən
və millətimizi nə tövr böyük bəlalar-
dan qurtaracağımızı bir balaca müla-
hizədən keçirək. 
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Hər bir fərdimizin məlumu olduğu
üzrə Rusiyada hüquqi-milliyyə və
siyasiyyəmizi iqrar [tǝsdiq, qǝbul] və
etiraf edən və Rusiyadan ayrılıb da
müstəqil yaşamaq arzumuza ruyi-riza
göstərən [razılıq verǝn] və bu əmrə [işǝ]
xoşluqla qol qoya bilən bir firqə və ya
bir partiya təsəvvür etmək mühal xa-
ricində [imkansız] bir şeydir. Bolşevik
olsun, menşevik olsun, eser [sosialist-
inqilabçı] olsun, esdek [sosial-demokrat]
olsun, kadet olsun, monarxist olsun,
hətta anarxist olsun, heç biri bizim
istiqlalımıza razı olacaq və bu gün bil-
feil [ǝmǝli surǝtdǝ] müstəqil yaşamağı-
mıza kin və küdurətsiz baxacaq deyil-
dirlər. 

Əgər biz bu gün bolşeviklərlə hü-
quqi-siyasiyyə və milliyyəmiz müda-
fiəsi yolunda müharibə etmiriksə,
səbəbi bolşeviklər başının monarxist-
lər hücumu dəf’inə qatışmış olduğu-
dur. Və genə biz həman hüquqları-
mızın mühafizəsi yolunda monarxist-
lərlə cəngü-cidal etməyiriksə, bunun
da səbəbi monarxistlər başının bolşe-
vikləri süqut etmək işinə məşğul
olduğudur. 

Deməli, bir gün olacaqdır ki, Rusi-
yada monarxistlər və ya bolşeviklər
hakimi-mütləq olmaq ixtiyarını bir
kərəlik ələ alıb da ondan sonra Rusi-
yadan ayrılmış olan “üsyançılar” üzə-
rinə tökülüb, onları təkrar itaətə məc-
bur etmək işi ilə uğraşacaqdırlar.
“Üsyançıların” da ki, biri bizik, bina-
ənileyh [ona görǝ], bizim də üstümüzə
töküləcəkdirlər. O halda biz iki əmrdən

[işdǝn, haldan] birini qəbula məcbur
olacayıq: ya boyun əyib itaət etmək və
ya hüququmuzu qılınc gücü ilə müda-
fiəyə durmaqdır. Əvvəlinci təqdirdə –
genə əsirlik! İkinci təqdirdə isə nə qə-
dər fədakarlıq göstərsək də, müvəffəq
olacayıq ya olmayacayıq və ya bəlkə
də ümum Qafqaz millətləri xüsusi
ədavətlərini unudub bu ümumi fəla-
kət dəf’ində bizə kömək durmaqla
qətiyyən müvəffəq olacayıq – hər hal-
da təkrar qurbanlar verib, çaylarca
qan axıtmağa məcbur olacağımız şüb-
həsizdir. O surətdə sair təsadüfi nəti-
cələrdən salamat qurtarsaq da, məm-
ləkətimizin bir tərəfdən məişət və
güzəranı və digər tərəfdən islah və
tənzimi işlərinin nə qədər çətinlik və
nə dərəcə müşkülata düşürüləcəyi hər
kəscə etiraf ediləcək təbii bir əmrdir.

Halbuki, hüquqi-istiqlaliyyəmizi
qan tökməksizin, millətimiz və məm-
ləkətimiz başına təkrar-təkrar ağır bə-
lalar açmaqsızın bir surətdə müdafiə
və mühafizə etmək üçün başqa bir
çarə yolu vardır ki, o da Sülh Konfransı
məclisi-kübrasında çalışmaq və qılınc
əvəzində sözlə müharibə edib, əməl
[istǝk] və arzumuzun haqq olduğunu
hər kəsin iqrar edə biləcəyi bir surətdə
aşkar və bəyan etməkdir. 

Bizim və bizim kimi xırda millət-
lərin xoşbəxtliyindəndir ki, Cahan Sülh
Konfransı təhti-əsarətdə [əsarət altın-
da] olan ümum millətlərin müqəddə-
ratını həll etmək məsələsini dəxi
Vilsonların və digər sahibi-nüfuz hür-
riyyətpərəstlərin iradəsi ilə öz proqra-
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mına daxil edib, əsarətdən xilas olmaq
imkanına yol verir. Adam istər ki, bu
xoşbəxtlikdən və bu gözəl fürsətdən
layiqincə istifadə edǝ bilsin. 

Ona görədir ki, Sülh Konfransına
adam seçib göndərmək işində nə qə-
dər diqqət və nə qədər ehtiyatla iş
görərsək, bir o qədər qazanmış olarıq.
Vacib-vacib işlərimiz içində daha bun-
dan vacibini mən təsəvvür edə bilmi-
rəm. Və zənnim budur ki, bu işlərə ən
cüzi səhlənkarlığımız, ən ağır günahı-
mızı mövcib olacaqdır [ǝn ağır günahı-
mıza bais olacaqdır]. Sülh Konfransına
göndərmək üçün adam seçənlərin də
və seçilən adamların da boynuna
düşən olduqca ağır və ağırlığı qədər
də müqəddəs olan vəzifəni hər iki tə-
rəf dürüst mülahizə etməlidir. Seçən-
lər, adamlarımızın qabiliyyət və ləya-
qətini və seçilənlər də bu qabiliyyət və
ləyaqətə dara [malik] olduqlarını ka-
malınca dərk edib nəzəri-etinaya al-
malıdırlar. Seçən seçdiyinə və seçilən-
lər də özünə arxayın olmalıdır.

Vəilla [yoxsa] bu işdə də adi seçki
işlərimizdə olan kimi bəzi arzu olun-
mayan hərəkətləri rəva görsək və ya
diqqət və ciddiyyət əvəzində biləks
[əksinə] “indifferentizm” [laqeydlik,
etinasızlıq] göstərsək, o halda istiqlal və
istiqbala istehqaq [haqq, layiqlik] qa-
zanmaq istədiyimiz yerdə, daha da
cəhalət və ləyaqətsizliyimizi aşkar
edib, əlimizdəkin[i] də əldən buraxma-
ğa məcbur olarıq. Onda vay bizim halı-
mıza! Zənciri-əsarəti millət təzədən
boynuna salsın və ya qüdrəti xaricində

olan mübarizələr nəticəsində məhv
olub getsin! 

Lakin ümidvarıq ki, mühüm və
əhəmm [ǝn ǝhǝmiyyǝtli] sayılan bu bö-
yük işi səhvsiz və xǝtasız bir surətdə
icra edə biləcək əqli-səlimə [sağlam
düşüncǝyǝ] və zəkavətə [ağla, fǝrasǝtǝ]
malik olan adamlarımız millət və və-
təni istiqlal və istiqbal ümidindən mə-
yus və məhrum etməyi heç bir vəchlə
rəva görməzlər. 

Tövfiq [kömǝk] Allahdandır! 

Hacıbəyli Üzeyir

AZƏRBAYCAN 
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA 

(Keçən nömrədən mabəd) 

Yeni Kabinə təşkili

Rəisi-vükəlanın [Baş nazirin] proq-
ram nitqindən sonra beş dəqiqə tə-
nəffüs elan edilərək bədəhu [sonra]
fraksiyalar yeni Kabinə və onun proq-
ramı haqqında rəylərini bəyan edirlər. 

Birinci növbətdə Türk Ədəmi-Mər-
kəziyyət “Müsavat” firqəsi tərəfindən
firqə rəisi nitq irad edir:

Rəsulzadə Məhəmməd Əmin:
Möhtərəm məbuslar! Yeni təşkil

olunmuş Kabinənin bəyannaməsini
müzakirədən əvvəl, həman bəyanna-
məni nə kimi bir zamanda eşitdiyimizi
qeyd etmək istəyirəm. Xaricən məm-
ləkətimizin nə kimi bir vəziyyətdə
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bulunduğu bəllidir, fəqət bu müşkül
vəziyyət, yalnız xaricdə olmayıb, daxil-
də də böylədir. Müşkülat qarşısında
olduğumuz, bu gün cari olan hadisə-
lərdən aşkardır. Bu gün şəhər həyatı
büsbütün durdurulmuşdur. Hökuməti-
mizin bəyannaməsində deyildiyi kimi,
əhalinin bir hissəsi də burada hazır
deyildir. Gərək məclisimizin bu nöq-
sanı və gərəksə daxili işlərimiz nə tövr
müşkülat qarşısında olduğumuzu is-
bat edir. 

Əvət, müxtəlif cərəyan və hərə-
kətləri ruhlandıran bir ruh, bir əməl
[arzu] vardır. Onlara istinadda bulun-
maq istəməm. Bu kürsü, böhtandan
uzaq qalmalıdır və əldə isbat olmadan
söz söyləməmək bizim əxəssi-ama-
lımızdır [başlıca amalımızdır]. (Alqış)

Bu gün ortada olan həbsləri bəha-
nə edərək, şəhərimizin həyatı durdu-
rulmuşdur. Bunlar nəşr etdikləri bə-
yannamələrində və qəzetələrində nə
deyirlər? Bunlar deyirlər ki, bizim düş-
mənimiz aclıq və aclıq qədər müdhiş
Azərbaycan Hökumətidir. (Soldan
“doğrudur”; səslər: “eyibdir!”) Bu
təsəvvürlərlə şəhərin həyatını dayan-
dırıb, damarlarını fəlc [iflic] bir hala
gətirirlər. Böylə mühüm bir zamanda
Hökumət rəisinin istiqlaliyyətimizin
göz bəbəyi kimi mühafizə olunacağını
söyləməsi kimi münasib bir zaman
olammaz. (Sürəkli alqış) Əsl məqsəd-
ləri bu ikən siyasi hürriyyətlərdən
bəhs edirlər. Batil məqsəd üçün haqq
söz söyləyirlər. Kəlamü’l-haqq yuridu
bihi ǝl-batil.  Fəqət biz gözbəbəyi kimi

mühafizə olunacaq istiqlaliyyətimizin
hər fitnəyə qarşı müdafiə olunacağını
ümid edəlim. Bu əzmdə yalnız bir Hö-
kumət deyildir, bütün millət bu əzm-
dədir. Bu gün bizim istiqlalımızı tanı-
maq istəməyənlər, həqiqi demokrat
deyildirlər; çünki həqiqi demokratlar,
həqiqi sosialistlər üçün qara cins, ağ
cins yoxdur; bunlar üçün ancaq haqq
və hüquq vardır. Bütün əmələlər
[fǝhlǝlǝr] və zəhmətkeşlər bilməlidirlər
ki, Azərbaycanın da buna haqqı vardır.
Bu xüsusda bütün həqiqətpərəstlər
bizimlədir. Bunlar hər bir millətin
istiqlaliyyətini göz bəbəyi kimi sevən
hökumətlə də bərabər olacaqlardır. 

Hökumətin bəyannaməsində mü-
hüm bir nöqtə görürüz ki, o da biz
“Müsavat” firqəsi və sair demokratik
firqələr nöqteyi-nəzərindən şayani-
qeyddir [qeyd edilmǝlidir]. Hökumət
deyir ki millət, bir millətin əksəriyyə-
tini təşkil edən əmələlərlə kəndçilər-
dən ibarətdir. Milləti müdafiə etmək
əmələ, fəhlə və kəndliləri müdafiə et-
mək deməkdir. Hökumət bu xüsusda
bizi daima özü ilə bərabər görəcəkdir,
fəqət lazımdır ki bu söz, sözdə qalma-
yıb işə keçsin. Hökumət rəisi ağzından
eşidilən sözlər bunu isbat edirlər. 

“Müsavat” fraksiyasının deklarasi-
yasındakı bir çox maddələri Hökumət
bəyannaməsində gördüyümüzdən məm-
nun oluruz. Hökumət bu bəyannamə-
sinə sadiq qaldığı müddətcə təmamilə
“Müsavat” firqəsi və əzasının [üzvlə-
rinin] etimadına məzhər [nail] olar.
(Alqışlar)
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Əhməd bəy Ağayev: 
Möhtərəm əfəndilər! Məndən əv-

vəlki natiq, möhtərəm rəfiqim, Höku-
mət haqqında pək həssas, pək sıcaq
bir nitq irad etdi [söylǝdi] ki, möhtə-
viyyatına şərik oluram. Fəqət onunla
mənim aramızda bir fərq var ki, onun
atəşi çox, mənim atəşim sönmüş; o
gəncdir, mən ixtiyar; onun bir az göy-
lərdə gəzməyə haqqı var, mən isə yeri
görməyə məcburam. 

Hökumətin bəyannaməsində söy-
lədiyi Azərbaycan istiqlalı, bizim həpi-
mizin əqsayi-amalıdır [son mǝqsǝdimiz-
dir]. Hər bir kəndi şərəfini, kəndi ama-
lını bilən azərbaycanlı bunu duymalı
və bu yolda olmalıdır, bu yolda ölmə-
lidir. (Alqışlar) Lakin bu əməlin ölmə-
məsi və onun qövldən  feilə [sözdǝn
işǝ] gəlməsi üçün birinci amil yenə
hökumət kəndisidir. Bunu unutmaya-
lım ki, məmləkətimiz qayət böyük
təhlükələrlə mühatdır [əhatə olunmuş-
dur]. Gecə qaranlıq, fırtınalar oynayır,
biz də bir taxta-parǝ [taxta parçası] kimi
fırtına içində yuvarlanırız. Bunu qur-
taracaq yenə hökumətdir. Bunu qur-
tarmaq üçün də mən bir əzmkar
hökumət istərəm, fəqət söylədiyim
taxta-parǝ təkcə bizdən ibarət deyildir
ki, onun üçün düşünmədən işə başla-
yalım. Bu taxta paranın üzərində iki
milyonluq Azərbaycan, onun şərəfi,
qadınları və çocuqları bulunur. Bunları
xilas etməklə böyük bir vəzifə ifa et-
miş olarız. Rəisi-vükəla [Baş nazir] bu
qisim bir vəzifəni öhdəsinə götürdüyü
xüsusunda bəyan etdiyi bütün fikrinə

iştirak edirəm, bununla bərabər, höku-
mətin dəxi bir proqramı olmalıdır. O
da bu taxta-parǝni aparmaq üçün bir
sükan təşkil edəcəkdir. O sükan üzrə
sağa-sola baxmayaraq düz, doğru,
amalına tərəf kürəklərini çəkib, o
taxta-parǝni əzmkaranə bir sahili-
nicata [nicat sahilinǝ] çıxarmalıdır. 

Əcǝba, Hökumətin sükanı və əlin-
dəki kürəklər nədən ibarət ola bilər?
Birisi kəndi üçün yapdığı proqramdan,
digəri də o iradədən ki, o da bəyanna-
mədən məlum oldu. İstiqlaliyyətimizi
xaricən qəbul etdirmədən əvvəl, Hö-
kumətimizi daxildə təsdiq etdirməli-
yiz. Ona görə Hökumətimiz daxili və
xarici düşmənlərimizi məhv edəcək bir
hökumət olmalıdır. (Mərkəzdən alqış) 

Məəttəəssüf [təəssüflər olsun ki], bu
vaxta kimi Hökumət bunları etməmiş-
dir. Mǝǝttəəssüf, hökumət iradəsini
göstərdiyi zaman olmamışdır. (Mər-
kəzdən: “Düzdür!”)

Mǝǝttəəssüf, ələmlə deyəcəyəm
ki, Hökumət daxilində işlər lazım ol-
mayan adamlar əlinə tapşırılmışdır.
Binaənileyh [ona görǝ], daxildə höku-
məti düzəldəcək qəti tədbirlərə müra-
ciəti lazım bilirəm. İşləri yoluna sal-
maq üçün ən layiq, ən müdəbbir
[tədbirli, uzaqgörən] adamların iş ba-
şına gətirilməsini arzu edirəm. Yalnız
bu vasitə ilədir ki, suistimallara [sui-
istifadǝlǝrǝ] xitam verilər və Hökumət
nahiyələrin hər yerində varlığını ehsas
[hiss] etdirər. 

Bir də Rəisi-Hökumət [Hökumǝt
başçısı] tərəfindən bir ordu təşkilinin
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lüzumu göstərildi. Onsuz da Hökumət
özünü heç kimsəyə ehsas etdirəm-
məz. Onun üçün lazım bilirəm ki, heç
bir mövqe, sinif fərqi olmadan hamı
əsgərliyə alınsın. Heç bir yuxarı, aşa-
ğıya nəhayətə qədər tərəhhüm [rəhm]
edilməsin. (Ümumi alqışlar) 

Nəzarətlərə [nazirliklərə] sıxılmışla-
rın, gizlənmişlərin kaffəsi [hamısı] alın-
malıdır. (Soldan və mərkəzdən alqış)

Böylələrə şiddətli cəzalar verərək,
həp ordu içərisinə atmalıdır. Əks hal-
da, çiftçinin [ǝkinçinin, kǝndlinin] çocu-
ğu alındıqda, verməməyə haqqı var.
Bu surətlə hökumətdən daxildə əzm
və səbat istərəm. 

Xarici işlərə gəldikdə; yenə də keç-
mişdən şikayətə məcburam, şimdiyə
qədər xaricdə lazım gələn qədər tə-
dabir ittixaz edilmədi [tədbirlər görül-
mədi]. Bu gün qonşularımızdan Ermə-
nistanla bizim yekdigərimizə [bir-biri-
mizǝ] mürəxxəs [nümayǝndǝ] göndər-
məmiz lazım idi. (Soldan: “doğrudur”)
Fəqət bu edilmədi, halbuki erməni-
müsəlman münasibatını [münasibǝtlǝ-
rini] düzəltmək və bütün Qafqaziya
millətlərini barışdırmaq bizim üçün ən
mühüm məsələ, ən birinci vəzifədir.
(Alqışlar) Bu da hər iki tərəfdən nüma-
yəndə olmaması ilə başa gələn bir iş
deyildir. 

Bundan əlavə, biz istiqlaliyyətimizi
Avropaya tanıtdırmalı idik. Bunu et-
mədik. Azərbaycan bir coğrafi isim
deyil, bir yerin üzərində yaşayan bir
millətin adı olduğunu Avropanın qula-
ğına yetişdirmədik. Azərbaycan öz

mövcudiyyətini bu vaxtadək Avropaya
andırmamışdır (Soldan: “vaxtları yox-
du”)

Məndən irəliki rəfiqim bir az idea-
list olaraq, demokrasi əsaslardan, de-
mokratizmdən bəhs edir, böyük iman
bəsləyir. Fǝqət heyhat! Zənn edirəm
ki, kəndisini tanıtdırmayanlar üçün
böylə bir nemətin əldə edilməsi bəid-
dir, məhaldır [uzaqdır, imkansızdır].
Kimin dostu, nüfuzu var, o tanınar.
Dostluqdan da irəli, qüvvət də düşü-
nülür. Binaənileyh [ona görǝ], Avropa-
da satın təbliğat vasitəsi ilə kəndimizə
nüfuz qazanılmadığına bəyani-təəssüf
etməmək qabil deyildir. Avropaya yo-
lumuz bağlıdır. Orada nə olduğunu
belə bilməyiriz. Halbuki, Avropada vü-
qu bulan hadisatdan [hadisələrdən]
bizim də müqəddəratımız asılıdır. Av-
ropada nələr olduğunu bilməli, siyasə-
timizi də ona münasib və müvafiq bir
surətdə yürütməliyiz. Ona görə də,
Avropa ilə Azərbaycan arasında qasid-
lərimiz bulunmamasına da təəssüf
etmək məcburiyyətindəyəm. Burada
yaşıl mahudlu masalar ətrafında otu-
rub, kənardan xəbərsiz olaraq siyasət
aparılammaz.

Bütün keçmişə aid bu xətaları söy-
ləməkdən məqsədim atidə [gələcəkdə]
bunların bir daha təkrar olmaması
üçündür. Ümid edirəm ki, yeni Höku-
mət daha böylə-böylə xətaları işləmə-
yəcəkdir. 

Son sözüm olaraq bunu deyirəm ki,
Hökumət öz deklarasiyasının həyata
tətbiqində tamamən onu təsdiq et-
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məklə, əzmkar olmasını diləyərək,
bitərəflər namına [adına] bəyani-eti-
mad edərəm. (Alqışlar)

Bundan sonra “Əhrar” firqəsi
tərəfindən Abdulla bəy Əfəndiyev
kürsiyi-xitabətə çıxaraq, əvvəlcə bir
deklarasiya oxumağa başlayır. Sədr
deklarasiya oxumaq vaxtının keçdiyini
bəyanla, bu gün ancaq mənsub oldu-
ğu firqənin Hökumət proqramı haq-
qındakı nəzəriyyatını söyləməsi icab
etdiyini bildirdikdə, Abdulla bəy cə-
nabları, bəyan edir ki, onun firqəsi o
vaxt ümum firqələr deklarasiyasını ox-
uyan zaman qəflət etmiş olduğundan,
bu gün fürsətdən bilistifadə [istifadǝ
etmǝklǝ], deklarasiyasını oxumaq istə-
yir. Nəhayət, Məclisin müsaidəsi ilə
sədr izin verir. Abdulla bəy deklarasi-
yasını oxuyub qurtardıqdan sonra
axırda “Əhrar” firqəsi tərəfindən Hö-
kumətə bəyani-etimad edir. 

Bədəhu [sonra] “İttihad” firqəsi na-
mından doktor Qarabəyli Qara bəy
nitq söyləyərək deyir ki:

Bu gün bu minbərə çıxıb, yenə
söyləmək istəyiriz. Zira görürüz, daima
söyləyirlər. Acı-acı sözlər də söylənir.
Gələcəyi yaxşı görənlər də bulunur.
Natiqlər həpsi haldan söyləyirlər. Nə
qədər ciddi olduğunu təsvir edirlər.
Hətta Əhməd bəy əfəndi bizi taxta-
parǝyǝ mindirib dənizə tullayır. Doğru-
dur, halımız fənadır, hər kəs çalışır ki,
aradakı qara divardan bir işıq nöqtə
bulsun [tapsın]. Bizi xilas edəcək bir
qüvvə arayır, onu da Hökumət şəxsin-
də bulur. Hökumətin borcudur, böylə-

liklə bulunmuş yol ilə getsin. Millət də
onu mütəaqibən [izlǝyǝrǝk] nicat tap-
sın. Fəqət, baxalım bu asanmı?! 

Biz Hökumətin söylədiklərini eşit-
dik, fəqət bunu keçmişdə də eşitmiş-
dik: ǝhval fəna imiş, ölkəmizdə bir şey
yoxmuş. Övza [vəziyyət] namüsaid imiş
və qeyrə. 

Biz Hökumətdən hələ böyük məsə-
lələrin həllini istəməyirik. Fəqət bəzi
şeylər var ki, tələb etməyə haqlıyız.
Öylə kiçik binalar vardır ki, Hökumət
onu qoymalı idi, fəqət qoydu mu?
Xeyr! Hökumət bunu etməmişdir, bu-
nu yapmamaq böyük məsələlərə nis-
bətən əfv edilməz günahi-kəbirdəndir
[böyük günahlardandır]. Andranik ma-
cərasından milləti azad, Ermənistan
Hökuməti ilə əlaqeyi-siyasiyyə peyda
etmək keçmiş hökumətin işi idi. Fəqət
bunları etmədi. Şimdi ümid edəlim ki,
yeni Hökumət bunu düşünəcəkdir. 

Bu millətə xidmət etmək lazımdır.
Bu millət sahibsizdir. Bu millət ingilis
deyil, fransız deyil, hökumət başında
duranlar sidqi-dil ilə [düzgünlüklǝ, ürǝk-
dǝn] vaxtlarını millətə sərf etməli, öh-
dəsinə ağır vəzifələr götürərək gecə-
gündüz səy və qeyrət etməlidir. Biz
ümid ediriz ki, böylə də olacaqdır. Biz
gözləyiriz Hökumət əməlində özünü
göstərsin. Baxalım Hökumət bir iş gö-
rəcəkmi, bir şey yapa biləcəkmi? Yapa
bilərsə, bizim firqəmiz o vaxt Hökumə-
tə bəyani-etimad edəcəkdir. Vüzəra
Kabinəsində [Nazirlǝr Kabinetindǝ] sa-
biq Hökumət əzasından [üzvlǝrindǝn]
bəziləri baqi qalmışlardır [dǝyişmǝmiş-
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dir]. Biz onların keçmişindən bir şey
görmədik, bəlkə gələcəkdə bir şey ya-
pacaqlar, baxalım. Şimdi biz etimad-
naməmizi cibimizə qoyub saxlayırız.
Nə vaxt Hökumət özünün layiqli oldu-
ğunu göstərsə, biz də o vaxt etimadı-
mızı bəyan edəriz.”

Məhərrəmov:
“Parlamanda təşkil olunmuş Sosia-

listlər fraksiyası tərəfindən yeni Hö-
kumətə etimadımızı bəyan ediriz.”
(Alqışlar) 

Şeyxülislamov: 
“Parlamanın “Hümmət” fraksiyası

yeni Hökumətə etimadını izhar edir.”
(Alqış)

Sədr:
Danışmaq istəyən yoxsa, “Müsa-

vat” fraksiyası tərəfindən idxal [daxil]
edilmiş təklifi elam [elan] edəlim. 

Əhməd Cövdət (formulanı oxu-
yur): 

“Hökumət bəyannaməsini dinləyə-
rək, Azərbaycan Məclisi-Məbusanı
Fətəli xan Xoyski hökumətinə etimad
eylədiyini bəyanla, növbədəki məsələ-
lərin müzakirəsinə keçir.”

Təklif səsə qonularaq “İttihad” fir-
qəsi iştirak etməmək üzrə ittifaqi-ara
ilə [yekdilliklə] formula qəbul edilir.
Bundan sonra kommissiyalar intixabı-
na [seçilmǝsinǝ] şüru edilir [başlanır]. 

Kommissiyalara seçilən zəvat bun-
lardır: 

Maliyyə Komissiyasına – “İttihad”-
dan Miryaqub Mirmehdiyev, “Əhrar”-
dan Hacı Molla Əhməd Nurizadə,
Sosialistlər İttifaqından [Mǝhǝmmǝd]

Məhərrəmov, “Müsavat”dan [Nǝri-
man bǝy] Nərimanbəyov, “Hümmət”-
dən [Əkbǝr ağa] Şeyxülislamov, bi-
tərəflərdən Əliağa Həsənov, Azlıqda
qalan millətlər fraksiyasından [Moi-
sey] Quxman; 

Fəhlə Komissiyasına – “İttihad”dan
Heybətqulu Məhəmmədbəyov, “Əh-
rar”dan Bayram Niyazi Kiçikxanov,
Sosialistlər İttifaqından Rza Qaraşarov,
“Müsavat”dan [Cavad bǝy] Məlik-
Yeqanov, “Hümmət”dən Əliheydər
Qarayev, bitərəflərdən Abuzər bəy
[Rzayev], Azlıqda qalan millətlərdən
Sxakaya; 

Məclisi-Məbusan Hazırlığı Komissi-
yasına – “İttihad”dan Qazi Əhməd
Məhəmmədbəyov, “Əhrar”dan Abdul-
la bəy Əfəndiyev, Sosialistlər İttifaqın-
dan Camal bəy Hacınski, “Müsavat”-
dan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə,
“Hümmət”dən [Əkbǝr ağa] Şeyxülisla-
mov, bitərəflərdən Teymur bəy Ma-
kinski, Azlıqda qalan millətlər fraksi-
yasından Vanseviç.

ERMƏNİ-GÜRCÜ 
TOQQUŞMASI

Məhəlli [yerli] qəzetələrdə gürcü-
erməni müharibəsinin qurtarması xə-
bərləri dərc edilmişdi. Məlumatlı
mənbələrdən aldığımız xəbərlərə gö-
rə, məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], bu xəbər
əsilsizdir. Məzkur [deyilǝn] mənbələr-
dən verilən xəbərlərə görə, hər iki tə-
rəf arasında müharibə hərəkatı davam
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edib, gəldikcə şiddətlənməkdədir. De-
kabrın 27-sində gürcü əsgərləri Şülǝ-
veri işğal edib, müharibə ilə irəlilə-
məkdədirlər. Tiflisdə asayişi-tam hökm-
fərmadır [tam asayiş hökm sürmǝkdǝdir].

Müttǝfiqlǝrin müdaxiləsi
Bizə verilən xəbərlərə görə, Müttə-

fiq dövlətlər heyəti Tiflisə varid olub,
tezliklə müharibə hərəkatının dayan-
dırılmasını tələb etmişdir. Müttəfiqlər
heyətinin tələbatına görə, hər iki tərəf
hal-hazırda əxz [əldə] etdikləri mövqe-
də dayanıb, bir-biriləri əleyhinə düş-
mənanə hərəkatda bulunmamalıdır-
lar. Müsəlləh [silahlı] toqquşmaya bais
olan mübahisəli sərhəd məsələsi Müt-
təfiqlər məhkəməsinə verilməlidirlər.
Hər iki tərəf məzkur [adı çǝkilǝn] məh-
kəmənin qərarına tabe olmalıdırlar. 

* Dekabrın 24-ündə ingilis-fransız
heyəti, sürət qatarı ilə Batumdan Tif-
lisə varid olmuşdur. Fransız generalı da
sürət qatarı ilə varid olub, cənub xət-
tinə əzimət etmişdir [yola düşmüşdür]. 

Həbslər
Gürcüstanla Ermənistan müharibə-

si münasibəti ilə daşnaksaqanlar cüm-
ləsindən, Tiflis Şəhər İdarəsi üzvlərin-
dən Zərgəryan, Ter-Stepanov, Matin-
yans və xanım Tatevosyans həbs edil-
mişlərdir.

Könüllü dəstələr
Gürcüstan Hərbiyyə naziri  könüllü

dəstələr təşkilini general Maqalov,

Purtseladzeyə və polkovnik Karqare-
teli, İntskirveli, Kartsivadze və Artme-
ladzeyə həvalə etmişdir [tapşırmışdır]. 

AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN 

Azərbaycanda olan gürcü siyasi nü-
mayəndəsi [Nikolay İotamoviç] Kartsi-
vadze böylə bir təkliflə Azərbaycan
Hökumətinə müraciət etmişdir: 

“Azərbaycanla Gürcüstan arasında
iqtisadi münasibatı [münasibətləri] yax-
şılaşdırmaqdan ötrü Gürcüstan Höku-
məti Azərbaycan Hökumətinə təklif
edir ki, Yevropa dövlətləri arasında
qəbul edilən ümumi əsas üzrə göm-
rükxana, dəmiryol və poçta, teleqraf
ittifaqı üçün Gürcüstanla sazişə girsin.
Azərbaycan Hökuməti buna razı olar-
sa, bu barədə müfəssəl müqavilənamə
hazırlamaqdan ötrü hər iki Cümhu-
riyyət nümayəndələrindən ibarət bir
komissiya təşkil edilməlidir. Bu məsə-
lələr Azərbaycanla Gürcüstan arasın-
da həll edilməsə, hǝkǝm [arbitr] məh-
kəməsi tərəfindən baxılması lazımdır.”

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Türkiyədə

Təzə Kabinə
İzzət paşa Kabinəsi istefa vermişdir.

Təzə kabinə təşkili, təzə vəzir Tofiq pa-
şaya  tapşırılmışdır. 

Təzə kabinə heyəti: Baş vəzir - To-
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fiq paşa, Daxiliyyə vəziri - Mustafa Arif,
Ədliyyə - [Əli] Heydər, Maarif - Filosof
Rza Tofiq, Hərbiyyə - Abdulla paşa,
Bəhriyyə - [Əli] Rza paşa, Ticarət -
Vayanis.

Əfvi-ümumi
Heyəti-vüzəra [Nazirlər Kabineti] si-

yasi əfvi-ümumi [amnistiya] məsələsini
müzakirə etmişdir. 

Fransız admiralı Amet 
Fransız donanmasının Türkiyədə

olan Baş Komandanı Amet mətbuat
nümayəndələri ilə müsahibə əsnasın-
da demişdir ki, bu yaxınlarda Fransa
səfarəti [səfirliyi] İstanbula övdət edə-
cəkdir [qayıdacaqdır]. Admiral Ametin
rəyincə, ən yaxın zamanda sülh əqd
ediləcəkdir [bağlanacaqdır]. Müttəfiq-
lərin ticarət gəmiləri bu yaxınlarda İs-
tanbula gəlib Türkiyədən ötrü bir çox
mal gətirəcəklərdir. Müttəfiq dövlətlər
Türkiyə ilə ticarət münasibatından öt-
rü bir çox yük gəmiləri vagüzar [təda-
rük] etmişlərdir.

MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN 
YIĞINCAĞI

(9-uncu iclas, axırıncı)

Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 23-ündə
iclas, Əmirov cənablarının təhti-səda-
rəti [sǝdrliyi] ilə açılıb, mühüm və müx-
təlif məsələlərdən ötrü seçilmiş ko-
missiyaların məruzələri oxunur. 

Necə ki məlumdur, istibdad döv-

ründə proqramca mütabiq [bir-birinǝ
uyğun], fəqət təşkil və məqsədcə müx-
təlif məktəblər bina olunmuşdur. Mə-
sələn, “normalnı” məktəb, kilsə cən-
bindəki [nəzdindəki] məktəblər, “zem-
ski”  və qeyri məktəblər. Bu cümlədən,
əvvəlinci normalnı məktəblər sabiq
hökumətin, əhalini ruslaşdırmaq poli-
tikasına xidmət edici bir məktəb oldu-
ğu üçün, belə məktəblərdəki müəllim-
lərin qulluğu, rəsmi hökumət qulluğu
hesab olunurdu. Bu cəhətə görə, məz-
kur [deyilǝn] müəllimlərə hər vaxt
maddi mükafat verildiyi kimi, itmami-
xidmətlərində [xidmǝtlǝrini başa vur-
duqda], onlara xəzinədən təqaüd ma-
aşı dəxi verilirdi. Halbuki, başqa mək-
təblərin müəllimləri belə mükafat və
imtiyazatdan [imtiyazlardan] məhrum
idilər. Demək, bu normalnı məktəblə-
rin proqramı bir olduğu kimi, buraya
sərf olunan para [pul] dəxi bir çeşmə-
dən buraxılırdı. Fəqət məsələnin gizlin
və həqiqi cəhəti münasibəti ilə mək-
təblər və burada xidmət edən müəl-
limlər doğma və başqa məktəb və
müəllimlər ögey övlad hesab olunur-
dular. Kilsə cənbindəki məktəblər isə
zahirən ruhani məktəbləri hesab ol-
unurdularsa da, batinən bir missioner
güruhu [qrupu], xüsusən bizim etiqa-
di-diniyyəmizi [dini etiqadımızı] təhqir
edəcək müarizlər [ǝleyhdarlar] yetişdir-
mək üçün təşkil olunan bir məkan
şəklini almışdı. Ona görə ibtidai kənd
məktəblərindən artıq, hökumət belə
məktəblərə əhəmiyyət verirdi.

İştə bu mülahizələri nəzərə alaraq,
məktəb ailəsində minbəd [bundan
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sonra] ögey-doğmalıq politikasına əsla
yer verilməmək əsas olaraq, komissiya
bu vaxta qədər məktəblər arasında
olan müxtəlif ünvanı tamamilə ləğv
edərək, cümlə kənd ibtidai məktəblər
bir proqram üzrə tərtib olunub, bun-
dan sonra onların hamısına Maarif Nə-
zarətinin ibtidai məktəbləri ünvanı ve-
rilməsini və bu məktəblərdə qulluq
edən müəllimlər cümləsi hüquqca mü-
savi [bǝrabǝr] olmasını qət və qərar
edir. 

Bundan sonra təqaüd maaşı xüsu-
sundakı komissiya öz bəratülqövlünü
[protokolunu] bəyan edir. Bu bəyanat-
dan anlaşılır ki, bu vaxta qədər müəl-
limlərdən hər ay çıxılan müəyyən faiz-
lər, onsuz da qeyri-[kafi] məvacib alan
müəllimlər üçün çox ağır təsir edir və
güzaranlarını bir az da çətinləşdirir.
Halbuki, hökumətin əksər idarələrin-
də xidmət edən qulluqçulardan təqa-
üd sandığına əsl pul çıxılmadığı halda,
onlar qulluqlarını itmama [tamama]
yetirəndə, kafi qədər onlara xəzinə-
dən təqaüd maaşı təxsis olunur [ay-
rılır]. Binaənileyh [ona görǝ], ədalət
nöqteyi-nəzərindən müəllimlər barə-
də belə xüsusi rəftara gərək bundan
sonra əsla meydan verilməsin. Ona
görə, komissiya bu məsələni kamalın-
ca təhlil və müzakirə edərək, minbəd
müəllim və müəllimə əfəndilərdən
belə paraların çıxılmaması ilə bərabər,
onların itmami-xidmətlərində, yəni 25
sənəlik qulluğuna hökumət tərəfindən
kafi qədər təqaüd maaşı (пенсия) tə-
yin və onların oğul-uşağının məişətcə

təmin olunmalarını arzu və xahiş edir.
Bu xahiş, yığıncaq tərəfindən qəbul
görülür. 

On dəqiqə tənəffüsdən sonra, növ-
bədə olan məsələlərdən maarif mü-
fəttişlərinin ibtidai-ali, ibtidai sənaye
və ünas [qız] məktəblərinə, oradakı
heyəti-müəllimin [müəllimlər heyəti] ilə
olacaq əlaqə və münasibata dair mə-
sələ, hərçənd xüsusi bir komissiyaya
verilmişsə də, bəzi mülahizələrə görə
komissiya bu məsələnin həllini Maarif
Nəzarətinə tərk etməyi müvafiq görür
və bu vəchlə məsələ növbədən götü-
rülür. 

Bundan sonra, ümum [bütün] ibti-
dai məktəblərdə oxunacaq coğrafiya
dərslərinə dair xəritələr nəşr olunması
üçün Darülmüəllimin [seminariya] və
başqa məktəblərdən mətbu və mü-
kəmməl xəritələr cəm olunub, Maarif
Nəzarətinin cənbində [nǝzdindǝ] olası
Ədəbiyyat şöbəsi tərəfindən mümkün
qədər tez və siyasi vəziyyətimizə mü-
tabiq surətdə təb və nəşr olmasını [çap
edilməsini və yayılmasını] yığıncaq ümu-
miyyətlə arzu və tələb edir. 

Və nəhayət başqa məsaili-cariyyə-
dən [cari məsələlərdən] danışılıb, yığın-
caq öz vəzifəsini qurtarmış hesab
edərək, burada müzakirə və həll olu-
nan işlərin müzakirələrini ənqərib [ǝn
qısa zamanda] Nəzarət çap etdirib hamı
müfəttişlərinə və başqa məktəblərin
müdirlərinə göndərilməsini arzu və
xahiş edir və bununla məclis xitama
[sona] yetir. 

İslam bəy Qəbulov
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BAKI XƏBƏRLƏRİ 

Türk texnikləri arasında 
Bakı Politexnik məktəbində oxuyan

Türk Texnikləri Cəmiyyəti, zəif yoldaş-
ları üçün hazırlıq kursları açmış, dərs-
lər gedir. Arzu edən yoldaşlar, cəmiy-
yət katibinə müraciət edə bilərlər.
Ondan başqa cəmiyyət, yoldaşları
üçün türkcə ədəbiyyat və tarix kursları
dəxi açmışdır. Keçən cümə günü mək-
təb mütəəllimi [tələbəsi] Məhəmməd-
zadə Mirzəbala, yoldaşları üçün Azər-
baycan tarixi və ədəbiyyatı mövzu-
sunda referat [mǝruzǝ] oxumuş, bu
gün dəxi sənayeyi-nəfisə [incəsənət]
mövzusuna dair mühazirə oxuyacaq-
dır. 

Mərkəzi Mütəəllimlər [Tǝlǝbǝlǝr]
Komitəsi

Qafqaziya Müsəlman Mütəəllimlə-
rinin [tələbələrinin] Mərkəzi Komitəsi
vəzifələrini ifa etməyə başlamışdır.
Müxtəlif şəhərlərdə olan müsəlman
mütəəllimləri təşkilatlarından rica ol-
unur, şu dərs ilinin əvvəlinci hissəsinə
aid fəaliyyətləri barəsində komitəyə
izahatda bulunsunlar. Kağızlar Persid-
ski caddədə, 121 nömrəli evə, Əliyusif
Cəfərova göndərilməlidir. Posta qu-
tusu nömrə 273. 

Düyü
İkinci dairə ev komitəsi cənbindəki

[nǝzdindǝki] anbardan, Mərkəzi Ev Ko-
mitəsindən alınmış düyü, adambaşı
beş girvənkəyədək düyü veriləcəkdir

(Bolşaya Krepostnaya, nömrə 47). Dü-
yünün qiyməti 3 rublə 30 qəpik ola-
caqdır. Həmin bu ayın 28-dən etibarən
adambaşı yarım girvənkədən bir
girvənkəyədək boranı veriləcəkdir.
Qiyməti – bir rublə girvənkəsi. Böylə
anbarlar hələlik ikinci büro cənbində
(Vayennaya küçə, nömrə 5) və üçüncü
büro cənbində (Sadovaya küçə, nöm-
rə 34) açılmışdır. Dördüncü anbar da
ən yaxın zamanda açılacaqdır. 

* Bütün Zaqafqaziyadakı ingilis qo-
şunları komandanı Mill Bakıya varid
olmuşdur [gǝlmişdir]. 

* Srağagün sabiq nazirlər bütün
işləri yeni nazirlərə vermişlər. 

* Daxiliyə naziri Xəlil bəy Xasmə-
həmmədov və Hərbiyyə naziri Səməd
Mehmandarov həzrətləri Gəncədən
Bakıya varid olmuşlardır. 

* Vaqon təqsimi [paylanması] büro-
suna Bələdiyyə İdarəsi tərəfindən Əli-
yev intixab edilmişdir [seçilmişdir].

*  Kanuni-əvvəlin [dekabrın] 27-də
Ənzəlidən “Polyus” nam [adlı] vapor
ingilis qoşunları ilə Bakıya varid olmuş-
dur. 

AZƏRBAYCANDA
* Şuşa qəzasının dördüncü dairəsi

müfəttişi xəbər verir ki, keçən həftədə
Qarakənd ermənilərindən bir dəstə
cani berdanka  və üçatılan tüfənglərlə
müsəlləh olaraq [silahlanaraq] Mirzǝǝli
kəndinə hücüm edib, bir qədər qara-
mal oğurlamışlar. Bunları mütəşəkkil
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olduqları üçün tövqif [hǝbs] etmək
mümkün olammamışdır. 

* Ağbulaq uryadniki [polis mǝmuru]
xəbər verir ki, Qarakənd erməniləri
müsəlləh olaraq İsrafil Mustafa oğlu-
nun padasına [sürüsünə] hücum edib
12 at, 68 baş qaramal aparmışlar.

Qarabulaq  (Qaryagin) qəzasından 
Bizə xəbər verirlər ki: Andranik ma-

cərasına uymuş olan ermənilər əmn-
asayişi pozub, ətraf müsəlmanlarına
çox əziyyət edirlər. Burada yerli ermə-
nilərdən başqa bir qədər də “yığıntı”
çetecilər [quldurlar] var ki, bir dəstə
düzəldib müsəlman köylərinə hücum
edirlər. Məsələn, bir neçə vaxt bundan
əvvəl ermənilər Arış kəndinə hücum
edərək, kəndi atəşə tutmuş və bir
qədər mal-qoyun aparmışlardır. Bun-
dan sonra Qarabulağın (Qaryaginin)
bir neçə verstliyində vaqe [yerləşən]
Hoğa kəndinə hücum edərək şiddətli
atəş açıb kəndi dağıtmış, biçarə əha-
linin hər nəyi varsa qarət edib apar-
mışlardır. Bu hücumda bir çox müsəl-
man qırılıb, yerdə qalanları da qaç-
mışlardır. Ölənlərin miqdarı müəyyən
deyilsə də, ancaq kənd əhalisindən bir
neçə arvaduşaq və bir çox kişi qətl edi-
libdir. Əzcümlə [o cümlǝdǝn], o ətraf-
larda məşhur və Cavanşir familiyasına
mənsub olan Əs’ǝd ağa, oğlu Sultan
ağa və bir qızı qətl edilmişdir. Hüsn-
təsadüf [yaxşı bir tǝsadüf] olaraq, Əs’əd
ağanın hərəmi ilə iki oğlu həmin gün
Qarabulağa getmiş olduqlarından,
zalımların əlindən xilas olmuşlardır.

Bundan əlavə, Səlim xanın nəvəsi
Hüseyn ağa dəxi Əs’ǝd ağaya müsafir
ikən orada qətl edilmişdir. 

Xülasə, neçə yüz müsəlman qis-
mən öldürülüb, qismən də cəlayi-və-
tən olmuşlar [yurdlarından didǝrgin düş-
müşlǝr]. 

Ermənilərin həyasızlığı getdikcə
kəsbi-şiddət etməkdədir [şiddǝtlǝn-
mǝkdǝdir]. Zavallı türk-islamlar erməni
çetecilərinin vəhşiliyindən böyük əziy-
yət çəkirlər. Neçə müddətdir ki, ermə-
ni çeteciləri Şuşa ilə Qarabulaq ara-
sındakı yolu kəsmişlərdir. Böylə ki,
məzkur [adı çǝkilǝn] iki qəza arasında
gediş-gəliş bilmərrə [tamamilə] kəsil-
mişdir. 

Camaat bu qədər zülmü cəfalara
ancaq hökumətin tədbir görməsini
gözləyərək tab edir. Ancaq bilməyiriz
ki, nə vaxt qəti bir çarə ediləcək və
erməni quldurlarının vəhşiliyinə nə
vaxt xitam çək[il]əcəkdir [son verilǝ-
cǝkdir]?

ZƏNGƏZUR 
MÜSƏLMANLARININ ƏHVALI

Gəncə valisi Ümuri-Xeyriyyə [Sosial
Tǝminat] nazirinə göndərdiyi raporu ilə
Zəngəzur camaatı mürəxxəslərinin
[nümayǝndǝlǝrinin] ərizələrini də gön-
dərmişdir. Ərizədə əvvəla bir çox zən-
gəzurluların xanimanından əl çəkib
Araz nəhri kənarında yaşadığı və bir
çox fəlakətləri haqqında məlumat,
saniyən [ikincisi], ac və möhtac olduq-
larını təsvir edir. 
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Birinci dərdə əlac fəqət [yalnız]
əsgəri qüvvətin gəlməsilə yerli yasa-
vulların  ədədini artırmaqla olacaqdır.
İkinci dərdə dərman, yerli ərzaq təş-
kilatının eyiləşdirilməsi ilə və ondan
maəda [başqa], türklər tərəfindən
kəndlərdə böyük miqdarda toplanmış
zəkatdan ədalət və intizam üzrə bu ac
əhaliyə vermək, bu zəkat anbarlarını
talan etmiş, şimdi də talan etməkdə
olan müdirləri mövqelərindən əzl
etmək [vǝzifǝlǝrindǝn qovmaq] olar.
Bundan başqa, iaşə məntəqələri təsis
etmək, buralara təbib, feldşer, cərrah-
larla bərabər, dəvacat və tibb ləvazi-
matı göndərmək lazımdır. 

Bunu da əlavə ediriz ki, bizə acil
[təcili] kömək vacibdir. 

Bunun üçün, bizim mühafizəmiz
üçün əsgəri qüvvə göndərmək, polis
yasavullarını artırmaq, zəkat anbarları
müdirlərini mühakiməyə vermək şərti
ilə bərkənar etmək [kǝnarlaşdırmaq],
iaşə məntəqələri təmiri və lazımi
yerlər[ə] təbib heyətləri göndərilməsi
rica və təmənna edilir.

Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfən-
dinin “İnsanların tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adlı mənzum əsərinin
ikinci cüzü çapdan çıxıb mövqeyi-füruşa
[satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və
qalın kağız üzərində təb’ [çap] edilmiş, fiatı
[qiyməti] 2 manatdır. Turan mətbəəsində,
Parapetdə “Məktəb” mağazasında və Ba-
zar caddəsində Paşa Qasımzadənin mağa-
zasında.

b. 4 – 3

Bakı Şǝhǝr İdarǝsi
Bununla ümum ev sahiblǝrinǝ, onları

ǝvǝz edǝn icarǝdarlara, ev müdirlǝrinǝ,
bunlar olmaz isǝ ev komitǝlǝrinin sǝdrlǝri-
nǝ elan edir ki,  1917-ci il sentyabrın 29-
unda Müvǝqqǝti Hökumǝt tǝrǝfindǝn
tǝsdiq edilib, “Müvǝqqǝti Hökumǝt Əx-
barı”nın 1917-ci il 13-26 oktyabrda nǝşr
edilǝn 176 (222)-cı nömrǝsindǝ elan
edilǝn Şǝhǝr Mǝdaxil, Mǝxaric vǝ Smetası
Qanunu mövcibincǝ [qanununa görǝ] vǝ
Şǝhǝr Dumasının bu il 3 fevral vǝ 14 no-
yabrda çıxardığı qǝtnamǝsinǝ binaǝn
[qǝtnamǝsi ǝsasında] Şǝhǝr İdarǝsi mǝnfǝ-
ǝtinǝ Bakı şǝhǝrindǝ mǝnzil vergisi qoyu-
lur. Yuxarıda sayılan ǝşxas (51-ci maddǝ)
1919-cu il yanvarın 7-sinǝ kimi Şǝhǝr İda-
rǝsi Maliyyǝ şöbǝsinǝ hǝr ev üçün mǝnzil-
lǝrin siyahılarını tǝqdim edib, bu şeylǝri
göstǝrmǝlidir: 

1) Mǝnzil sahiblǝrinin familini, adını vǝ
ata adını. Hǝmçinin mǝnzil pulsuz vǝ faizlǝ
verilibsǝ, yenǝ sahiblǝrinin adlarını tǝq-
dim etmǝlidir;

2) Mǝnzilin illik mǝdaxilini;
3) Ev sahibi özü oturduğu vǝ yaxud

pulsuz vǝ faizlǝ özgǝyǝ verilmiş mǝnzilin
qiymǝtini. 

Bu mǝlumatı yazmaq üçün Şǝhǝr İda-
rǝsi tǝrǝfindǝn vǝrǝqǝlǝr hazırlanıb, ev
sahiblǝrinǝ göndǝrilǝcǝkdir. Kim bu vǝrǝ-
qǝlǝri almazsa, bunları hǝr gün Şǝhǝr İda-
rǝsi Maliyyǝ şöbǝsindǝn almaq olar. 

Qeyd: Bu mǝlumatı tǝqdim etmǝyǝn-
lǝr vǝrǝqǝlǝri almamağı bǝhanǝ edǝrlǝr-
sǝ, qǝbul edilmǝyǝcǝkdir. 1919-cu il 7 yan-
vara kimi Şǝhǝr İdarǝsinǝ evlǝr vǝ mǝnzil-
lǝr barǝsindǝ düz mǝlumat vermǝyǝnlǝr
üç yüz manata kimi cǝrimǝ edilǝcǝklǝrdir. 

Şǝhǝr qlavası: P. İlyuşkin. 
İdarǝ üzvü: İ. Pleskaçevski.

b-32       3-2
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ELAN
Müsəlman kitabçılığına çoxdan bəri

məşğul olduğuma və İrəvanda, İstanbul-
da, Bakıda idarə etdiyim kitab mağazaları
vasitəsilə təcrübələr hasil etdiyimə və bu
ticarətin sənətkarı olduğuma istinadən
(Mart hadisəsində Bakıda kitab mağazam
yandırılıb büsbütün məhv edildiyinə görə)
təkrar Bakıda mükəmməl bir “türk-islam”
kitab mağazası açmaq üçün əlli min manat
sərmayəli bir şərik istəyirəm. Arzu edən-
lər, Qubernski caddədə, rəngsatan Musta-
fa bəy Məlikovun mağazasında kitabçı
Mirabbas Mirbağırzadəni sorsunlar [so-
ruşsunlar]. 

2621

Hǝkimlǝrin xüsusi 
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri

Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxa-
nası, Qoqolevski vǝ Torqovı küçǝlǝrin kün-
cündǝ. Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81.
Naxoşların evinǝ gedirlǝr.

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç 

Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 
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Mama 
M. K. Şerman

Qǝbul edir: mamalıq, ovmaq (massaj)
vǝ iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ
qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardır. 

Ünvanı: Kolyubakinski küçǝdǝ Para-
petin qabağında Dildarovun 26 nömrǝli
evindǝ 2-nci mǝrtǝbǝdǝ. 

Telefon 24-62

Arvad diş həkimləri 
Z. A. Şexter və 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      

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    

Diş hǝkimi İsay Samuiloviç
Karşteynbaum

Naxoşlar[ı] ǝvvǝlki kimi qǝbul edir.
Dişlǝri ağrısız çıxarır vǝ qızıl üzǝrindǝ süni
dişlǝr qayırır. Ünvan: Tsitsyanovski vǝ Çad-
rovı küçǝlǝrin küncündǝ İsrafilovun 41
nömrǝli evindǝ. Qǝbul edir hǝr gün saat
12-dǝn 3-ǝ kimi. Axşam 5-dǝn 8-ǝ kimi. 

2610

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bakı, 30 Kanuni-ǝvvǝl
sǝh. 447. “Yeni təşkil olunmuş Höku-

mət, Əhməd bəy Ağayev cənabları iş’ar
etdikləri sükan kimi bizim taxta-parǝmizi
dənizin dalğalarından və fırtınasından xi-
las edib də sahili-nicata sövq edəcəkmi
ya?”: Qǝzetin bu nömrǝsindǝ, “Azǝrbay-
can Mǝclisi-Mǝbusanında” rubrikasında
Əhmǝd bǝy Ağayevin nitqinǝ (sǝh. 456-
458) bax.

sǝh. 448. “Azərbaycan dairəsində Hö-
kumətimizin yeganə qanuni hökumət ol-
duğu və ona Müttəfiqlər tərəfindən ta-
mamilə müzahirət göstəriləcəyi təkid olu-
nur.”: Bu cümlǝdǝki “Hökumətimizin ye-
ganə qanuni hökumət” vǝ “müzahirət
göstəriləcəyi” sözlǝri qǝzetdǝ qara hǝrf-
lǝrlǝ yazılmışdır. 

Bu zabastovka nǝ idi?
sǝh. 448. “...komandanlıq kəndisinə

müraciət edən konferensiya nümayəndə-
lərini qəbul edərək…”: Mǝtnin bu hissǝsi
qǝzetdǝ belǝ getmişdir: “konferensiya
kəndisinə müraciət edən konferensiya nü-
mayəndələrini qəbul edərək”.

sǝh. 449. “…bu komitə nəşr eylədiyi
«İzvestiya»sında…”: Burada söhbǝt, “İz-
vestiya Bakinskoy raboçey konferentsii”
[Известия Бакинской рабочей конфе-
ренции] qǝzetindǝn gedir. Bu qǝzetin
Azǝrbaycan dilindǝki versiyası “Bakı fǝhlǝ
konfransının ǝxbarı” adıyla çıxmışdır. 

sǝh. 450. “…mart günlərinə məxsus bir
fitnəkarlıqla…”: Bolşevik vǝ daşnak qüv-
vǝlǝrinin Bakıda dinc azǝrbaycanlı ǝhaliyǝ
qarşı soyqırım törǝtdiklǝri 1918-ci ilin
mart günlǝri nǝzǝrdǝ tutulur. 

“…Podşibyakinlǝrlǝ Baykovların…”: Ba-
kıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş kadetlǝr Mixail
Floroviç Podşibyakin vǝ Boris Lvoviç
Baykov nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

sǝh. 451. “İştǝ mǝsǝlǝnin doğu bu
mehvǝr üzǝrindǝ idi.”: “Mǝsǝlǝnin mǝğzi,
ǝsas mǝnası bundan ibarǝt idi” mǝna-
sında işlǝdilmişdir; “doğ” tǝkǝr, “mehvǝr”
isǝ ox (fırlanan bir cismin ortasından
keçǝn mil) demǝkdir.  

sǝh. 452. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝm-
mǝd Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur. 

İstiqlal vǝ istiqbal ümidi 
sǝh. 452. “Zində ənd vəli mürdə /

Mürdə ənd vəli zində”: beyt farscadır;
mǝnası: “Diridirlər, amma ölü kimidirlər;
ölüdürlər, amma diri kimidirlər.” 

Azǝrbaycan 
Mǝclisi-Mǝbusanında

sǝh. 455. “Kəlamü’l-haqq yuridu bihi
ǝl-batil.”: ǝrǝbcǝdir; “batil bir mǝqsǝd
güdǝrǝk işlǝdilǝn haqq söz” demǝkdir. 

sǝh. 456. “Lakin bu amalın ölmǝmǝsi
vǝ onun qövldǝn feilǝ gǝlmǝsi...”: qǝzetdǝ
“qövldǝn” yerinǝ sǝhvǝn “qüvvǝdǝn” ya-
zılmışdır. 

Ermǝni-gürcü toqquşması: 
Könüllü dǝstǝlǝr

sǝh. 460. “Gürcüstanın Hǝrbiyyǝ na-
ziri…”: bu vǝzifǝni 1918-ci ilin mayından
1919-cu ilin fevralına kimi Qriqol Gior-
qadze tutmuşdur. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 460. “İzzǝt paşa Kabinǝsi”: Əh-

mǝd İzzǝt paşanın başçılığı altındaki hö-
kumǝt nǝzǝrdǝ tutulur. Bu hökumǝt
1918-ci ilin 14 oktyabr – 8 noyabr tarixlǝri
arasında iş başında olmuşdur. 
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“Təzə kabinə təşkili, təzə vəzir Tofiq
paşaya tapşırılmışdır.”: Əhmǝd Tofiq (Ok-
day) paşanın başçılığı altındakı hökumǝt
nǝzǝrdǝ tutulur. Bu hökumǝt 11 noyabr
1918 – 10 mart 1919 tarixlǝri arasında iş
başında olmuşdur. 

Maarif müfǝttişlǝrinin yığıncağı 
sǝh. 461. “…zemski vǝ qeyri mǝktǝb-

lǝr.”: Rusiya imperiyasında XIX ǝsrin axır-
larında vǝ XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ mövcud
olmuş mǝktǝb tipi. Zemski mǝktǝblǝri
seçkili yerli özünüidarǝ orqanı olan zem-
stvo tǝşkilatlarının qurulmasından sonra
kǝndlǝrdǝ açılmışdı. Bu mǝktǝblǝrdǝ tǝh-
sil müddǝti 3 (bir sinifli mǝktǝblǝrdǝ)
yaxud 4 (iki sinifli mǝktǝblǝrdǝ) il idi. 

Azǝrbaycanda
sǝh. 463. “berdanka”: odlu silah (tü-

fǝng) növü.  
sǝh. 464. “Qarabulaq (Qaryagin) qǝza-

sından…”: Qarabulaq, Qaryagin qǝzasının
bölündüyü üç polis mǝntǝqǝsindǝn biri
olmuşdur. 

sǝh. 464. “…vǝ bir qızı qǝtl edilmişdir.”:
burada söhbǝt Əs’ǝd ağanın qızı İranbǝ-
yimdǝn gedir. 

Zǝngǝzur 
müsǝlmanlarının ǝhvalı

sǝh. 465. “yasavul”: ǝsasǝn kǝndlǝrdǝ
polisin vǝzifǝsini yerinǝ yetirǝn şǝxslǝrǝ
deyilirdi.
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MÜSƏLMAN TƏLƏBƏLƏRİNƏ 

Bu günlərdə müsəlman tələbələ-
rindən bir neçəsi mənə müraciətlə
tələbələrin orduya cəlbi barəsində iza-
hat istəmişlərdir. Bu barədə ümuma
elan olunur ki, Əxzi-əsgər Qanunna-
məsinin [Hǝrbi çağırış Qanununun], tələ-
bələri əsgərlikdən azad edən və təcil
[təxir] edən maddəsi hökumət qərar-
dadına görə ləğv edilmişdir. Tələbələr
də sair müsəlman vətəndaşları ilə
müsavi [eyni, bǝrabǝr] əsgəri xidmətlə
müvəzzəfdirlər [hǝrbi xidmǝt keçmǝyǝ
borcludurlar]. Deməli sair vətəndaşları
əsgərlikdən azad edən qanunlar –
məsəlǝn 60 sinli [yaşlı] ixtiyar atanın
yeganə oğlu olmaq, ailə pərəstarı ol-
maq [ailǝsinǝ baxmaq] və sair ümum
[bütün] Azərbaycan vətəndaşlarına aid
maddələr bunlara da şamildir. Höku-
mət dairə və müəssisələrində xidmət
edənlərdən Əxzi-əsgər Qanunnaməsi
mövcibincə [ǝsasında] yalnız nazirlər
və nazir müavinləri əsgərlikdən azad-
dırlar. Qanunda göstərilən maddələrə
məbni [ǝsasǝn], əsgərliyə müvvəzəf
olanları heç bir məmuriyyət əsgərlik-

dən azad edəmməz. Bunu nəzərdə
tutmalıdır ki, yeni elan olunan qanun,
müsəlman tələbələrini yalnız ümum
vətəndaşlarla əsgərlik vəzifəsində mü-
savi edir. Əsgərlikdən boyun qaçıran
tələbələr də sair adamlar kimi qanun
qarşısında məsuldurlar. 

Bu, məsələnin rəsmi tərəfidir. Fə-
qət yeni istiqlal bayrağı qaldırmış
Azərbaycanın tələbələrini, vətənimizi
müdafiə edəcək ordunun birinci şə-
rəfli və namuslu zabitləri olmağa də-
vət etməyi vətəndaşlıq vəzifəsi ədd
[hesab] edirəm. 

“Vətən qəyur [qeyrǝtli; çalışqan]
gənclərin omuzunda yüksəlir” həqiqə-
tini unutmayınız. Cümhuriyyətimizin
ən möhkəm, ən mətin sütunları gənc
və münəvvər fikirli təbəqəmizin çiyin-
ləridir. Bu gün siz sinənizi vətənimizə
sipər ediniz. Ona dəmir pəncəli, sarsıl-
mayan imanlı və səbatlı [mǝtin] bir
ordu yaradınız. Yarınkı [sabahkı] səadə-
timiz təmin olunsun. Gələcək yalnız
sizin olduğu üçün onun uğrunda hər
bir məşəqqətə qatlaşmaq da sizin
öhdənizədir. İndi vətənimiz üçün bir
müdafiə ordusu törətməyə borclu ol-
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Çǝrşǝnbǝ axşamı, 31 dekabr 1918-ci il, nömrǝ 75

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 27 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 31 kanuni-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, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ

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

Abunǝ şǝraiti: Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylığı Bakıda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan fiatı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.   
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duğunuz kimi, bu fövqəladə böhranlı
zamanlar keçib qurtardıqdan sonra
ona bir fikir, mədəniyyət, tərəqqi və
ürfan ordusunu da siz təşkil edəcək-
siniz. Əsgərlikdən boyun qaçıran bir
azərbaycanlı tələbəni mən təsəvvür
etmək istəmirəm. 

Nəuzübillah [Allah elǝmǝsin], böylə
bir hal olarsa, ən yaxın gələcəkdə inhi-
tata [süquta] uğrayıb xəritədən silinə-
cəyimizi sübut edir ki, o vaxt həm
tarixi-bəşəriyyət [bǝşǝriyyǝtin tarixi] və
həm vicdani-millət [millǝtin vicdanı]
qarşısında məsuliyyət, əhalimizin mü-
nəvvər fikirlilərinin öhdəsinə düşər. 

Tələbələrimizi vəzifə başına, vətən
müdafiəsinə dəvət edirəm. Tələbələr
Maarif Nəzarəti idarəsinə rücu [müra-
ciət] edərək məktəbi-hərbiyyəyə [hərbi
məktəbə] girmək üçün adlarını qeyd
etdirməlidirlər. 

Maarif naziri: 
Yusifbəyli Nəsib bəy

Nazir həzrətlərinin bu bəyannamə-
si aşağıda dərc edilən ərzihala [ǝrizǝyǝ]
cavabdır.

Tələbələrin orduya dəvəti 
münasibətilə 

Maarif nazirinin 22 dekabrdakı ela-
nı ilə tələbələri Gəncə Hərbiyyə mək-
təbinə qeyd olunmaya dəvət etməsi
münasibətilə bir dəstə müsəlman tə-
ləbələri tərəfindən Nəzarətə [Nazirliyǝ]
zeyldəki [aşağıdakı] ərzihal verilmişdir: 

“Biz, bir neçə müsəlman tələbəsi,
sizin dəftərxanaya müraciətən [müra-
ciət edərək], işbu elanın bəzi yerlərinin

şərhini xahiş etdik. Sizin elanınızı tələ-
bələr Nəzarət tərəfindən könüllü ola-
raq Məktəbi-hərbiyyəyə daxil olmaq
təklifi kimi tələqqi edərək [qiymǝtlǝndi-
rǝrǝk], icbari olmadığını düşünürlər.
Bundan maəda [başqa] tələbələrin və
edadi məktəbləri itmam edənlərin
[bitirənlərin] əksəri Maarif, Ədliyyə nə-
zarətlərində və sair müəssisələrdə xid-
mətdə bulunurlar. Arxadaşlarımızla
xüsusi məhəbbətlər [sǝmimi söhbǝtlǝr]
əsnasında onlardan hökumət müəssi-
sələrində çalışanlar kəndilərini hərbi
qulluqdan azad, qalanlar isə bu elanı
könüllü olaraq Məktəbi-hərbiyyəyə
daxil olmaq təklifi anlamış olduqlarını
duyduq. 

Bu barədə Hərbiyyə və Maarif nə-
zarətlǝrinin rəyini bilmək üçün cənab
Maarif naziri hüzuruna müraciətən,
mətbuat vasitəsilə bu məsələnin ay-
dınlaşdırılması[nı] rica ediriz. Əvvəla,
bu elan hamı üçün qanuni bir tələb-
dirmi? Saniyən [ikincisi], hökumət mü-
əssisələrində xidmət edənlər[i] əsgər-
likdən azad edirmi? Və əgər edirsə,
hansı vəzifələr[i] azad edir? 

Maarif Nəzarətinin bu yolda çalış-
masına səmimi-qəlbdən müvəffəqiy-
yətlər diləyir və bu məsələnin aydın-
laşdırılması ilə ən yaxın zamanda gənc
ordumuzun səfləri [sıraları] böyük əhə-
miyyəti haiz olan [ǝhǝmiyyǝt daşıyan]
münəvvər [aydın, ziyalı] fikirli ünsür-
lərlə doldurulacağına ümid ediriz.

Vəkillər: Yusif Axundov,
Mirəbdüləziz Seyidov,  

Ələkbər bəy Topçubaşov”

470



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

471

III cild 

MƏŞİXƏT 
[ŞEYXÜLİSLAMLIQ]

MƏSƏLƏSİ

Zaqafqaz Şeyxülislamı axund Molla
Məhəmməd Pişnamazzadə cənabları
istefa verdi. Bu cənabın şeyxülislamlı-
ğa təyini vaxtlar[ın]da Zaqafqaz mü-
səlmanları bir çox ərizələr verib şey-
xülislamın camaat seçkisi ilə dəvət
olunmasını iddia etdilərsə də, Höku-
mət tərəfindən qəbul olunmadı. Zira
sabiq rus hökuməti şeyxülsilamlara və
müftilərə yalnız şapka və mundir [rǝs-
mi geyim, forma] geydirməyirdisə də,
yenə mütləq onları adi çinovniklər
kimi vəzifədar etmişdi [vǝzifǝ sahibi
etmişdi, vǝzifǝyǝ qoymuşdu]. Hələ sabiq
şüyxülislamlardan Mirzə Həsən Tahi-
rov vəfat edər-etməz yeni şeyxülisla-
ma Qafqazı dolaşıb qǝzavǝtxanǝlǝri
[qazılıqları, qazılıq idarǝlǝrini] və sair
ruhani və mövqufat [vǝqflǝr, vǝqf olun-
muş mülklǝr] idarələrini təftiş etmək işi
qadağan olunur. 1906-cı ildə zalım
general Qoloşapov Qarabağ müsəl-
manlarını topa tutduğu halda ruhani
rəisləri şeyxülislam və müfti həzrətlə-
rinə müraciətən imdad istənildi. Rəis-
lərimiz sabiq canişin Vorontsov-Daş-
kov hüzuruna vardılar da, qəbul olun-
madılar. Şikayətlərini ancaq dəftərxa-
na məmurlarına edə bildilər. Təsəlli-
yab [tǝsǝlli verici] bir cavab da alamma-
dılar. Bunun müqabilində erməni baş
ruhani rəisi katolikos Tiflisə varid olar-
kən [gedǝrkǝn] canişin tərəfindən is-
tiqbal olunub [qarşılanıb], müqəddəs
əllər öpülə-öpülə kamali-təntənə ilə

saraya qəbul olunurdu!!
Xülasə, şeyxülislamlıq və müftilik

icadı, müsəlman dinini müdafiə üçün
deyil, bəlkə bu idarələr vasitəsi ilə mis-
sioner işlərini yeritmək idi. Bunu məş-
hur İlminski heç də gizlətməyib, əsər-
lərində aşkarca yazır. Məsələn, bu cə-
nab bir yerdə deyir: 

“Müfti vəzifəsini daşıyan şəxs öylə
bir müsəlman olsun ki, rusca qonuşar-
kən dili dolaşsın, xəcalətdən qızarsın,
imlasında yüzlərcə səhv və xətaları
olsun, qubernatoru və bəlkə onun al-
çaq məmurlarını gördükdə lərzəyə
düşsün.” (Письма Ильменскаго [İl-
minskinin mǝktubları], стр. [sǝh.] 177) 

Hangi əsnafdan [təbəqədən] müfti
seçmək məsələsinə gəldikdə, o cənab
böylə yazır: 

“Məqami-zərurətdə [zǝrurǝt halın-
da] mütəəssib (fanatik) və rusca sava-
dı olmayan bir tatar, mədəniləşmiş
tatardan bizə əlverişlidir. Bundan qor-
xulusu aristokrat və bundan da dəh-
şətlisi darülfünun [univeristet] təhsili
görmüşlərdir.” (там же [yenǝ orada],
стр. 174-5) 

Bəs rus hökuməti əli ilə qurulmuş
idareyi-ruhaniyyǝlər müsəlman din və
etiqadını mühafizə üçün deyil, bəlkə
avamlıqda yaşayan bir millət üçün
üstüörtülü bir duzaqdır [tələdir]. Ey
kaş, bu idarələr əvvəlindən heç olma-
yaydı! 

Dünənə kimi Tiflisdə iki idarə yara-
dılmışdı. Hərəsinə məxsus birər mək-
təbləri var idi. Məktəbin birisində
“Ömər təriqəti [yolu]” və o birisində
“Əli təriqəti” yazılmışdı. 
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Bu bölgülər, bu idarələr onsuz da
təfriqəpəsənd [ikitirǝlik sevǝn, pǝrakǝn-
dǝlik sevǝn] müsəlmanların arasında
təfriqəni [ikitirǝliyi], nifaqı daha artıq
şiddətləndirmək üçündü. Odur ki, Tif-
lisdə və Qafqazın bir çox cəhətində
[yerində] müsəlman bayramları iki gü-
nə təsadüf edirdi. Birinci günü “Ömər
təriqətçiləri” və o birinci [digǝr] günü
də “Əli təriqətçiləri” bayram saxlardı-
lar. Bazdidə [birini görmǝyǝ, bayram
ziyarǝtinǝ] gedən xaricilər də çaşıb bil-
məzdilər ki, hangi günü icrayi-məra-
sim [mǝrasimi icra] etsinlər. 

Hətta mövludi-Nəbi bayramını il-
lərcə Bakıda bir partiya rəbiüləvvəlin
12-sində saxladığı halda, o biri partiya
həman ayın 17-də saxlardı.  Daha bun-
dan gülünc bir hal yoxdur ki, bir mil-
ləti-vahidə [vahid bir millǝt] peyğəm-
bərinin anadan olduğu günü haqqında
da ixtilaf sala! Lakin həmdlər [şükürlǝr]
olsun ki, bu il hamı partiyalar ayın 12-
si bayram saxladılar. Bu özü sübut edir
ki, ixtilaflı məsələlər müruri-zaman ilə
[zaman keçdikcǝ] millət arasından
axundsuz və əfəndisiz götürüləcəkdir.
Lakin axundlar və əfəndilər də bir qə-
dər səy və guşiş [cǝhd] edərlərsə, bu
ixtilaflar daha sürətlə zail [yox] olub
gedər. 

İndiyədǝk bir çox dini və siyasi
məhrumiyyətlə yaşamış Azərbaycan
türkləri bu gün haqqi-intixaba [seçmə
haqqına] malik olaraq istədikləri şəxsi
intixab və dəvət edə bilərlər. Hətta bu
vəzifəni aralıqdan tamamən qaldırma-
ğa da qadirdirlər. Lakin ümuri-diniyyə-
ni [din işlərini], zənnimcə, bu gün şəx-

siyyətə həvalə etməyə daha ehtiyac
qalmadı: şeyxülislama, müftiyə yox,
bəlkə müntəxǝb [seçilmiş] dörd nəfər
əzadan [üzvdən] mürəkkəb bir cəmiy-
yətə, bir idareyi-müştərəkəyə [ortaq
bir idarǝyǝ] tapşırmalıdır ki, əzadan ikisi
əhli-təsənni [sünni mǝzhǝbindǝn] və
ikisi də cəfərilərdən olmalıdır. Rus
hökumətinin təqviyəyə [gücləndirmə-
yə] çalışdığı Ömər və Əli idarə və mək-
təblərini qapayıb, dini-islamın əsasını
müdafiə və ixtilafları aradan götürmə-
yə yarar bircə, yalnız bircə idarəyə
ehtiyac vardır. Cavan Azərbaycanın
Ədyan Nəzarəti [Dini Etiqad Nazirliyi]
qarşısında iştə mühüm bir məsələ!

Fərhad Ağazadə

İdarədən: Möhtərəm Fərhad bəyin
biz dəxi şərik olduğumuz arzusuna
təvafüq edən [uyğun düşǝn] və Ədyan
Nəzarəti tərəfindən idarəmizə varid
olan [gǝlib çatan] bu xəbəri dərc edib,
məşixət məsələsində Nəzarətlə mütə-
fəkkirlərimizin yekdil və yekməslək [bir
fikirdǝ] olmalarını kamali-xoşnudi ilə
[böyük bir mǝmnuniyyǝtlǝ] ixtar ediriz
[bildiririk]. 

ƏDYAN VƏ MƏZAHİB NƏZARƏTİNİN
FƏALİYYƏTİ XÜSUSUNDA 

Azərbaycan Cümhuriyyəsi əhalisi-
nin ruhani işləri büsbütün Ədyan Nə-
zarətinə aid olaraq, onun tərəfindən
təmin və idarə olunur. 

Azərbaycan Cümhuriyyəsinin istiq-
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laliyyəti övzanın [vǝziyyǝtin] pərişan və
vəlvəlǝdar bir vaxtında elam [elan]
edildiyi hər kəsin xatirindədir. Hər kəs
bilir və anlayır ki, o zaman nəinki
məmləkətimizin, bəlkə kəndi diriliyi-
mizin də xilas olmasına ümidimiz yox.
Binaənileyh [ona görǝ], hökumətimiz
işbu ümidsizliyi bilmərrə [ǝsla] kəndi-
sinə yaxın buraxmayaraq, hüquq və
istiqlaliyyətimizə endirilən hər bir
zərbə və təcavüzə qarşı tədbirlər it-
tixaz etməklə [tǝdbirlǝr görməklə] illər-
dən bəri arzusunda bulunduğumuz
məqsəd və amalımıza nail olmaq üçün
çalışmış və səy etmişdir. Bu müşkülat
və mümaniətlər [maneələr] arasında
Ədyan Nəzarəti dəxi vaxt tapıb müm-
kün qədər kəndi vəzifəsini ifa etmişdir.
Əlbət ki, məzkur [deyilǝn] səbəblər
olmasaydı, Nəzarətin fəaliyyəti daha
müvəffəqiyyətli, daha parlaq olardı. 

Ədyan Nəzarəti hələ fəaliyyətinin
ibtidasında [başlanğıcında] ruhani qüv-
vəmizi birləşdirmək istəmişdir. Buna
binaən [buna görə], bu vaxta kimi Tif-
lisdə mövcud idarələri ləğv edərək,
onların əvəzində 6 alimdən ibarət bir
“Məşixət dairəsi” adlı şər’i bir idarə
[şǝriǝt idarǝsi] təşkil etmişdir. Bu isə
millət uğrunda böyük və unudulmaz
bir xidmətdir. 

Nəzarətin ikinci fəaliyyəti gələcək
ruhanilərimizə aiddir. Bu xüsusda Nə-
zarət tərəfindən tərtib və Hökumət
tərəfindən qəbul və təsdiq edilmiş la-
yihədə göstərilir ki, bu vaxtacan ruha-
nilərimizin tərbiyə və təhsilinə lazım
dərəcədə fikir verilməmişdir. Halbuki,
bu ən mühüm bir məsələdir. Ona

binaən, Ədyan Nəzarəti əlan [indi]
Gəncədə mövcud “Mədrəseyi-Ruha-
niyyə”nin məramnaməsini genişlən-
dirib və oraya ən qabil alimlərdən
müdərrislər [müǝllimlǝr] təyin etməyi
dəxi təhti-qərara almışdır. Nəzarətin
fikrincə, “Mədrəseyi-Ruhaniyyə”də
şəriət elmindən başqa ədəbiyyat və
siyasətə dair elmlər dəxi oxunacaqdır. 

Bədəhu [sonra] Nəzarət, ruhanilə-
rimizin məişətini nəzəri-etibara ala-
raq, Azərbaycan Cümhuriyyəsi daxilin-
də bulunan prixod və ruhanilərin he-
sabını bilmək üçün binagüzarlıqda
bulunmuşdur [rǝsmi yazışmalara başla-
mışdır]. Bu binagüzarlığın cavabı topla-
nan kimi molla və axundlara müəyyən
mahiyə [aylıq, maaş] təyin ediləcəkdir. 

Xarici məzhəbi-ruhani işlərinə  keç-
dikdə, Nəzarət bu məsələdə bitərəf
qalaraq onların daxili işlərinə müdaxi-
lə etməyəcəkdir. Bu xüsusda Nəzarət
onlarla fəqət [yalnız] zahiri əlaqə və
münasibatda bulunacağını qət etmiş-
dir [qǝrara almışdır].

QƏZETƏLƏRDƏN

Şura hökuməti əleyhinə üsyan
“Pravda” qəzetəsi xəbər verir ki,

ağır günlər keçirməkdəyiz. Daxildə
olan “ağqvardiyalılar” təhdidi, xarici
təhdidə qarışmaqdadır. Kaluqa və Tver
quberniyalarının bir çox uyezdləri
iğtişaş və üsyan içrədir. Əsgərliyə də-
vət edilən kəndlilərdən 7 min nəfəri
üsyan qaldırıb, Şura üzvlərindən bir
çoxunu həbs və qalanlarını iş başından
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kənar etmişlərdir. Kaluqa Qırmızı or-
dusu etibarsızlıq göstərmişdir. Mosk-
vadan əsgəri dəstələr göndərilməsi
lazım gəlmişdir. Bir para uyezdlərdə
üsyan yatırılıb, bəzilərində davam
etməkdədir. 

Şura səfirinin axtarılması
Helsinqforsdan rəsmi surətdə xə-

bər verirlər ki, Bolşevik Hökumətinin
Stokholmda olan səfiri Vorovski Pet-
roqrada getdiyi əsnada axtarılmışdır.
Bir çox mühüm sənədlər tapılmışdır.
Bu sənədlər, bolşeviklərin bütün ca-
han inqilabı qaldırması üçün ciddi
tədbirlərdə bulunmalarını isbat edir. 

Paris müşavirəsində
Odessadan xəbər verirlər ki, Paris

müşavirəsində iştirak etməkdən ötrü
Rusiyanın sabiq Müvəqqət Hökumət
Baş vəziri [Baş naziri] knyaz Lvov və
Amerikada olan sabiq rus səfiri Bax-
metyev Nyu-Yorkdan Avropaya azim
olmuşlardır [yola düşmüşlǝr]. 

Ukrayna Cümhuriyyəti
Odessa qəzetələrində komendat

Lutsenkonun imzası ilə böylə bir mü-
raciətnamə dərc edilmişdir: 

“Böyük mübarizǝdən sonra Ukray-
na əhalisi getman  boyunduruğundan
xilas olub, Ukraynanı cümhuriyyət
elan etmişdir. Ukrayna Xalq
Cümhuriyyətinin Direktoriyası bütün
əhalinin mənafeyini mühafizə və mü-
dafiə etməyə qalxmışdır. Ukrayna
Cümhuriyyəti kəndliyə yer, fəhləyə in-
sanca həyat, hər bir vətəndaşa hürriy-

yət vermişdir. Bundan belə, heç bir
başsızlıq və təcavüz olmamalıdır. Lakin
cümhuriyyəti möhkəmləndirməkdən
ötrü hamının işləməsi lazımdır. Hamı-
nın işləməsindən ötrü də nizam və
asayiş gərəkdir.”

Krımdan gələnlər xəbər verirlər ki,
orada olan şayiata [şayiələrə] görə
Müttəfiqlər, Ukrayna üsyanına bais
olan Petlyuranı silahını yerə qoyma-
dığı zaman qanundan kənar elan et-
mək niyyətindədirlər.

Yaponiyanın tələbatı
Vaşinqton məhafili-siyasiyyəsindən

[siyasi dairələrindən] xəbər verirlər ki,
Yaponiya heyəti Sülh Konfransında bu
aşağıdakı təlǝbatda bulunacaqdır: 

1 - İngiltərə-Yaponiya İttifaqı  mü-
nasibətilə dənizlərin azad olması və
qeyri ümumi məsələlər haqqında İn-
giltərə ilə müttəfiq olmaq lazımdır; 

2 - Xırda millətlərin müdafiəsi və
dünyanı gələcək müharibələrdən xilas
etmək üçün Amerikanın fikrinə şərik
olmalı; 

3 - Yaponiyanı müdafiə etmək qəs-
di ilə Sibiryada asayiş bərpasının Yapo-
niyaya vagüzar edilməsi [tapşırılması]
lazımdır; 

4 - Çində Yaponiyanın ticarət, ma-
liyyə və sənaət [sǝnaye] məntəqeyi-
nüfuzunun [nüfuz sahǝlǝrinin] qanuni
tələqqi [qǝbul] edilməsi lazımdır; 

5 - Yaponiya ilə Çindən ötrü əlve-
rişli bir şərait üzrə Kiao-Çaonun mü-
vəqqət zəbt edilməsi; 

6 - Marşall, Karolin alman cəzirələri
[adaları] və Bəhri-mühitdə [Sakit oke-
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anda] olan başqa cəzirələr Yaponiyanın
haqqi-himayəsi altında olmalıdırlar; 

7 - Yaponiyalıların bütün dünyada
əsasi-mütəqabilə ilə [qarşılıqlılıq prinsipi
üzrǝ] müsavati-hüququ [hüquq bǝrabǝr-
liyi].

Yassı konfransı və Müttəfiqlər
“O. N.” qəzetəsinin mühərriri Yas-

sıda olan konfrans nəticəsini belə xə-
bər verir: Bu yaxınlarda Səlanikdə iki
Fransa əsgəri firqəsi [hǝrbi diviziyası]
nəqliyyat gəmiləri ilə Odessaya gətiri-
lib, oradan da cənuba göndəriləcək-
lərdir. Bundan ötrü də Odessada və
İstanbulda hazırlıqlar başlanmışdır.
Buralarda əsgər göndərmək üçün
nəqliyyat gəmiləri də vardır. Bu əsgər-
lər ardınca başqa əsgərlər də göndəri-
ləcəkdir. Eyni zamanda Rumıniya tərə-
findən Jmerinka və Kiyev tərəfə fran-
sız əsgərləri göndəriləcəkdir. Bu qərar
üzrə asayiş bərpa edilməsi iki tərəfdən
başlanılacaqdır. Bolşeviklər əleyhinə
olan məsələ hələ hazırlanmaqdadır.
Şərq cəbhəsində ancaq ingilis əsgər-
ləri olacaqdır. Bolşeviklər əleyhinə bir-
inci iqdamat  [tǝşǝbbüs, addım] başlan-
mışdır. Belə ki, Könüllü ordu ehtiyacatı
üçün Novorossiysk şəhərinə texnika
mayehtacı [lǝvazimatı] və əsgər çıxarıl-
malıdır.

MƏTBUAT

Rusiyada Müttəfiqlər nə yapacaq-
lardır? 

Müttəfiqlərin Rusiyaya nicat ver-

məyə borclu olduqlarını elam etmələri
[bildirmǝlǝri] və Cahan müharibəsini
bitirər-bitirməz Rusiyaya əsgər və lə-
vazimati-hərbiyyə ilə kömək göndərə-
rək feilən [ǝmǝli surǝtdǝ] işə başlama-
ları, Rusiyanın hər firqə və sinfinə bir
cür ümid verir və hər kəs Müttəfiq-
lərdən öz arzusuna əməl edilməsini
gözləyir. Bəziləri gözləyirlər ki, Müttə-
fiqlər Rusiyada ancaq bolşevizmlə mü-
barizə edib, yerdə qalan məsələləri
camaatın öz xahişinə müvafiq həll
edəcəklər. Bir çoxları deyirlər ki, heç
Müttəfiqlər başqa məsələlərə qarış-
mayacaqlar; digərləri “Qoşma Xalq
Cümhuriyyəti” [Federativ Xalq Respubli-
kası] quracaqlarını gözləyir. Xırda mil-
lətlər, şübhəsiz ki, öz hüquqlarının
müdafiə ediləcəyinə ümid bağlayırlar.
Xülasə, Müttəfiqlərin müdaxiləsinə
hərə öz nöqteyi-nəzərindən baxıb,
ona müvafiq də fəaliyyət və nəticə
umurlar. 

Əzcümlə [o cümlǝdǝn] general Kras-
nov[un] nim-rəsmisi [yarı-rǝsmisi] olan
“Çasovoy” qəzetəsi təzədən Rusiyada
padşah idarəsi təsis etmələrini və
Rusiya taxtına yenidən bir padşah
tikmələrini tələblə yazır ki: 

“Etilaf [Antanta] dövlətləri Rusiyanı
məhv və müttəfiqlik iltizamına [öhdǝli-
yinǝ] xəyanət edən inqilabçılarla deyil,
iltizamnamələrə düzlüklə və namuska-
ranə bir surətdə əməl edən Çar Hö-
kuməti ilə ittifaq bağlamışlardır. 

Nə qədər ki Rusiyada padşah vardı,
sözü də möhkəm və sarsılmaz idi.
Cümhuriyyətlər vücuda gəlincə, xəya-
nətlər başlandı.
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Məgərsə cürbəcür cümhuriyyətçi-
lər böylǝ güman edirlər ki, Müttəfiqlər
gəlib az qala bizim kimi özlərini də tə-
ləf edən inqilabımıza nicat verəcək-
lərdir?

Məgərsə Etilaf dövlətləri mütəqa-
bil [qarşılıqlı] kömək və müzahirət [yar-
dım] yollu iltizamnaməyə əməl olun-
masını tələb edən namuskarlıq bor-
cuna xəyanət edəcəklərdir?

Və məgərsə bu dövlətlər, ancaq in-
qilabçıların xahişinə inanacaqlar, am-
ma hər yerdə əksəriyyətlə çar höku-
mətinin təzədən təcdidinə [bərpasına]
həris olan camaatın sözünə, xahişinə
inanmayacaqlardır. Camaat, çar höku-
mətini istəyir, çünki ağıllı və sadiq ba-
balarımız min illərlə nə yığmışdılarsa,
çar hökumətindən sonra bir il yarımda
itirdi?”

Doğrudur, Müttəfiqlər Rusiyaya bir
kömək borcludurlar. Amma, bizcə,
Müttəfiqlər hər təməssük [veksel] çıxa-
rana borclu deyildirlər, bilxassə ki, tə-
məssük çıxarmaq üçün bir qədər haqq
və ədalət dəxi lazımdır.

DAĞISTANLILAR 
CÜMHURİYYƏTİNDƏ 

Parlaman əvəzi vəzifəsini ifa edən
Müttəfiq Şura (sabiq Dağıstanlılar Şu-
rası) Kotsevǝ yeni kabinə təşkil etməyi
təklif etmişdir. Yeni kabinəyə işbu
zəvat [şəxslər] daxil olur: 

Kotsev - Rəisi-vükəla [Baş nazir];
Daxiliyyə naziri - Rəşid xan Qaplanov;

Xariciyyə naziri - Heydər Bammatov;
Hərbiyyə naziri - Nuh-bəy Tarkovski;
Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ],
Post və Teleqraf - İbrahim bəy Hey-
dərov; Ticarət və Sənaye - Bahadır bəy
Mallaçı-xan. Kabinədə iki yer də kazak-
lara verilmişdir. Kazaklar[la]  bolşevik-
lər ilə mübarizədən ötrü etilaf hüsula
gəlmişdir [razılaşma ǝldǝ edilmişdir]. 

* Sabiq Rəisi-vükəla [Baş nazir] Əb-
dülməcid Çermoyev həzrətləri Avropa
Sülh Konfransına gedəcək heyətin
başında duracaqdır.

* Bolşeviklər ilə mübarizə müvəffə-
qiyyətli surətdə davam etməkdədir.
Xasavyurtun işğalı, Petrovskun təhlü-
kə altında olması şayiatı [şayiǝlǝri]
təkzib edilir. Hal-hazırda bolşeviklər
Sulakın arasındadırlar.  Dağıstanlılar
buraya gəlmiş kazaklarla bahəm [birgǝ]
bolşeviklərə cavab verirlər. 

* Axır vaxtlar Petrovskda xəbər
alınmışdır ki, kabardinlərin qəhrəma-
nanə təərrüzləri [qəhrəmanca hücum-
ları] altında bolşeviklər davam gətir-
məyib, Mineralnı Sular dəvairini [dai-
rəsini] təxliyə etmişlər. 

* Qaçqınların dediyinə görə, bolşe-
viklər sülhcu [mülki] əhali ilə fəna bir
halda müamilədə bulunurlar [pis rǝftar
edirlǝr]. Bir aula gəldikdə, ən əvvəl
əhalini tərksilah edirlər. Sonra məş-
hur camaat xadimlərini [ictimai xadim-
lǝri] gülləbaran edirlər. 

* Kazaklarla müsavi [bǝrabǝr] surət-
də ərazini təqsim etmək [bölüşdürmǝk]
üçün etilaf əmələ gəlmişdir. Bir çox
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məsələlərdən ötrü hǝkǝm [arbitr] ixti-
yar ediləcəkdir [seçilǝcǝk; tǝyin edilǝ-
cǝk]. 

* Alınan məlumata görə, Denikin
ordusu, bolşevik ordusunu yarmışdır. 

* Dağıstanlılar Cümhuriyyətinin
Hərbiyyə naziri,  ordu təşkilinə müba-
şirət etmişdir [başlamışdır].

MÜLAHİZAT

Rus dilində nəşr edilən “Azərbay-
can”ın bu keçən nömrələrinin birində,
dördüncü səhifədə bir kiçikcə elan ox-
udum.  Bu elan məni bir çox zaman
fikirləndirdi və hətta bir az da qüs-
sǝləndirdi. 

Elan özü-özlüyündə hər gündə qə-
zetələrdə yüzlərcə dərc edilən elan-
ların birisi idi. Lakin elanın yarısı belə
düşmüş ikǝn, mənim kimi bir mal-
xulyaçı [melanxolik] qəzetəçinin nəzəri-
ni və fikrini bilatəəmmül [düşünmǝdǝn;
fǝrqindǝ olmadan] gərək özünə cəlb
edəydi. O elanda, ən başda bir qalın
və qara xətlə "musulmanin" [müsǝl-
man] kəlməsi yazılıb. Sonra həman
müsəlman bunu elan edirdi ki, “Mən,
buxalterlik, onun müavinliyini və o da
olmasa neft mədənlərində, dəyirman-
da və nəqliyyatla məşğul olan idarə-
lərdə münasib bir vəzifə axtarıram!”
Və bu sözlərdən sonra da elan yazan
öz adresini göstərmişdi. 

İştə elanın məzmunu bu!..
Adi və səthi nəzərlə bu elana baxı-

larsa, mən də etiraf edirəm ki, burada

adam fikirləndirən və yaxud qüssələn-
dirən bir mətləb yoxdur və hətta bu
mətləbi götürüb qəzetədə yazmağın
da  heç bir mənası yoxdur. 

Amma iş burasındadır ki, mən bir
tərəfdən, yuxarıda dediyim kimi, mal-
xulyaçı qəzetəçi olduğum üçün və o
biri tərəfdən də yazılarda, qəzetələrdə
iri və qalın xətlə yazılmış “musul-
manin” sözünü gördükdə “summün
bükmün fǝhüm la yǝ’qilun”  kimi dura
bilməməyim üçün bu elana da adi və
səthi nəzərlə baxa bilmədim. 

Səbəbini məndən sual edirsiniz?..
İştə buyurunuz!
Zamanı ki, Qafqaziya millətləri bir

yerə yığılıb qərar qoydular ki, Rusiya-
nın başqa hissələri kimi bizlər də gərək
başqa millətlər kimi hürriyyət payları-
mızı alaq və hər kəs öz vətənində
azadə yaşasın; o vaxt hamıdan qabaq
Qafqaziyada Gürcüstan Cümhuriyyəti
təşkil edilib, Tiflis şəhərini Gürcüstan
paytaxtı elan edib, gürcülər də azadə
bir vətənin azadə övladları olaraq öz
dərdlərinə, əyər-əskiklərinə fikir ver-
məyə başladılar. 

Ən əvvəl nə etdilər və hangi vasitə
ilə öz dərdlərinə çarə etməyə baş-
ladılar?..

Gürcülər hamısından qabaq Gür-
cüstan Cümhuriyyətini gürcüləşdir-
dilər, yəni milliləşdirdilər. Dövləti ida-
rələrdən, məktəblərdən, qəzetələr-
dən, ədəbiyyatdan, ictimaiyyatdan
başlayıb hətta baqqal və qəssab dü-
kanlarının üstündə yazılmış lövhələrə
kimi milliləşdirdilər. Gürcüstan Cüm-
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huriyyəti Hökuməti əvvəl mərhələdə
bütün Tiflisdə yaşayan rus çinovnik-
lərinə, qulluqçularına rücu [müraciǝt]
edib, ədəbli surətdə üzr istəyib dedi ki,
çün bizim idarələr bundan sonra döv-
ləti dildə (yəni gürcü dilində) yaşaya-
caqlar, ona görə də hər kəs ki, Tiflis-
dən köçmək xahiş etsə, onun yolu
açıqdır və özünə yol xərci xəzinədən
veriləcək...

O idi ki, hər kəs də öz vəzifəsini
bildi. 

Gürcüstandan sonra da Ararat yəni
Ermənistan Hökuməti təşkil edildi. 

O da bu ayaqdan!..
Axırda bizim Azərbaycanımız araya

çıxdı. Həm hürriyyətin mənayi-əslisi
müfadınca [hǝqiqi mǝnasına uyğun ola-
raq] və həm də çiyin-çiyinə duran qon-
şuların tutduqları yol və göstərdikləri
misal hökmüncə gərək Azərbaycan
Hökuməti də ən əvvəl milliləşmədən
başlayaydı. 

Lakin iş belə olmadı. 
Birdən-birə gürcülər, ermənilər,

polyaklar, ukraynalılar və sairləri de-
yən sözləri azərbaycanlılar demədilər
və ona görə də milliləşmək və milliləş-
dirtmək sözlərini hələ indiyə kimi heç
bir Azərbaycan türkü ağzı dolusu ağ-
zına alıb danışmayıb. 

Azərbaycan Cümhuriyyətində milli-
ləşmək ancaq bəzi dükanların lövhə-
lərində türkcəni ruscanın üstündən
yazmaqdan ibarət olubdur. 

Hətta iş bir haldadır ki, hələ indi də
Azərbaycan paytaxtında çox az bir ida-
rə taparsan ki, Azərbaycan müsəlmanı

mütərcimsiz oraya daxil olub öz işini
görə bilsin. 

Bunu hər bir gözü açıq və insaflı bir
Azərbaycan rəiyyəti görür ki, bizim
hökumətimiz tamam yerdə qalan xır-
da və iri cümhuriyyətlərin ümdə qa-
nun və qaydalarına rəğmən “milli-
ləşmək” məsələsinə bu günə kimi bir
o qədər etina etməyibdir. 

Bu siyasətin, bu sayaq tərzi-ida-
rənin yaxşı-yamanlığı barəsində mən
bir söz demirəm. Mən ancaq bu mət-
ləbi açmaq istəyirəm ki, bəs necə olur
ki, bizim baş hökumətimiz və yaxud
Azərbaycan türkləri öz vətənlərində
“milliləşmək” politikasını işlətmədik-
ləri halda, bizim paytaxtımızda yaşa-
yan qeyri-türk camaatı hərə öz
nüfuzuna görə “milliləşmək” siyasətini
işlədir və hətta bu yolda çox artıq da
ciddiyyət göstərirlər. 

Bakıda bir para idarələr var ki, bu
“milliləşmək” işinə öylə aludə olublar
ki, hətta örf, adət deyil bəlkə də həya-
sızlıq dərəcəsinə çatıblar. 

Rusca “Azərbaycan”da dörd-beş
sənətdə mahir olduğunu və ciddiy-
yətlə özünə bir qulluq axtardığını elan
edən qara və iri xətlə yazılmış “musul-
manin” həmin bu mətləbə görə də
məni fikirləndiribdir. Məsələni bir az
da açmaq istəyirəm. 

Bakıda bir neçə idarələr var ki, on-
lar nə hökumət və nə də xüsusi bir
müəyyən sahibkara mütəəlliqdirlər
[bağlıdırlar; ondan asılıdırlar]. O idarələr
ancaq camaat malı və camaatın öz
istədikləri və öz əlləri ilə təşkil edilmiş
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idarələrdirlər. 
Nümunə üçün  “Sentrodom”, “Ko-

operatsiya”, ərzaq idarələri, miskin və
qaçqınlara baxan idarələri göstərə
bilərəm. Bu kimi idarələri camaat özü
təşkil edib və camaat tərəfindən də
seçilmiş adamların təhti-idarəsinə
buraxıblar və həm də bütün məxaric
və məsarifat [xǝrclǝr] dəxi həman ca-
maatın pulu ilə verilir. Bəs böylə olan
surətdə həm örf, həm insaf və həm də
qanun nöqteyi-nəzərlərindən gərək
bu idarələrdə nə firqəbazlıq, nə məs-
ləkdaşlıq, nə milliləşdirmək və nə də
şəxsi nöqteyi-nəzərlərə meydan veril-
məsin. 

Neyçün? 
Ona görə ki, camaat işinə gərək

ancaq camaat nöqteyi-nəzəri ilə ba-
xılsın. Necə ki, camaat həm kasıbdan,
dövlətlidən, avamdan, alimdən mü-
rəkkəb [ibarət] olan bir cəmiyyətə de-
yirlər və həmçinin də camaatı ayrı-ayrı
millətə, məsləkə və siyasi firqəyə böl-
mək qeyri-təbiidir. Böylə isə, o vaxt
gərək camaat adı ilə və camaat qüv-
vəsi ilə icra edilən işlər də ancaq ca-
maat mənafeyi, fikri ilə araya çıxsın. 

Bu axırkı nəzəriyyə qəbul edilərsə,
mən ǝlaniyǝ [açıqca] və aşkar deyirəm
ki, “Kooperatsiya” ilə “Sentrodom”
idarələri başında duranlar bu ümumi
nəzəriyyəyə müğayir [zidd] iş görürlər. 

Bu idarələrin müdirləri bu cama-
atın işlərində camaatın hamı üzvlərinə
müsavi [bǝrabǝr] nəzərlə baxmayırlar. 

Yəqin ki, məndən sübut istəyəcək-
lər...

İştə bu da sübut! 
“Kooperatsiya” ilə “Sentrodom”un

idarələrinin hər birində lap azına 40-
50 nəfər məvacib alan qulluqçu vardır.
Hərgah desəm ki, bu qulluqçuların
yüzdə doxsan doqquz prosenti qeyri-
müsəlman olub ancaq bircəsi müsəl-
mandır, yəqinimdir ki, səhv etməyi-
rəm. 

“Kooperatsiya” idarəsi çox böyük
və bəzəkli bir zalda yerləşmişdir. Zalın
bir başında durub o biri başına fikir
verəndə burada cərgə ilə oturan
böyük-kiçik, arvad-kişidən ibarət olan
qulluqçulardan bircə nəfəri və ya ki
ikicǝsi müsəlmandır. 

Gəl indi “Sentrodom”a. 
“Sentrodom” idarəsi böyük bir zal-

da deyilsə də, 8-9 xırdaca otaqlarda
yerləşmişdir. Bəndeyi-həqir-zəlil [aciz
vǝ zǝlil bǝndǝ] bu otaqları da gəzmi-
şəm. Doğrusu budur ki, burada “diş
qurdalamağa” belə müsəlman görmə-
mişəm. 

Böylə olan surətdə bunu soruşmaq
istəyirəm ki, necə olur ki, hər yerdə
ərzaq işlərinə baxan idarələrdə qul-
luqçuların hamısı təkcə xaricilər olur-
lar? Bu məsələ iki mətləbin birisindən
xali deyildir. Birinci budur ki, “Kooper-
atsiya” və ya ki “Sentrodom” idarə-
lərinin başında duran adamlar öz ida-
rələrində milliyyət siyasətini işlətməyə
maildirlər. İkincisi də bu ki, bu ida-
rələrin işləri böylə bir haldadır ki, ora-
da kənar bir “göz” olmaq heç vaxt iş
başında olanların sərfəsi deyil. Hərgah
belə olmasaydı, rusca “Azərbaycan”da
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elan verən “musulmanin” çox-çoxdan
özünə bir qulluq tapıb çörəkpulu
qazana bilərdi. 

Məhəmməd Sadiq

AZƏRBAYCAN PAYTAXTI 

IV

Səfəviyyədən sonra bu tərəflərdə
təvaifi-müluk  [kiçik dövlǝtlǝr, xanlıqlar]
əmələ gəlib, Azərbaycan vilayətləri
birər müstəqil və nim-müstəqil [yarı-
müstǝqil] xanlıqlar halında yaşarkən,
Bakı dəxi uzun bir zaman xanlıq ha-
lında yaşamışdır. 

Bakının o zamanlarda nə kimi bir
həyatla yaşadığını məşhur türk səyya-
hından öyrənə bilǝriz. 1057 səneyi-
hicriyyəsində  Bakıya gəlmiş Osmanlı
səyyahi-şəhiri [məşhur səyyahı] Övliya
Çələbi həzrətləri, Bakı qalasını bər-
vəchi-ati [aşağıdakı kimi] tərif edir:  

“Bakı qalası Şirvan əyalətində olub
Əcəm (İran) sərhədidir. Burada bir
ziyafət edilib, təamdan sonra Ərzurum
valisi Məhəmməd paşa  əfəndimizin
naməsini, inci (mirvarid) təsbehlə,
məvvac [dalğalı] ipəkli firəng xarala-
rın[ı], şəmşiri-hədayanı [hǝdiyyǝ qılıncı]
xana verdim. Səfasından: "Xeyir-mü-
qəddəm [qǝdǝminiz xeyirli olsun], xoş
qədəm gətirdiniz" deyə dilnəvazlıqlar
etdi [ürǝk açan sözlǝr dedi]. Təbriz və
Naxçıvan xanlarının namələrini də
verdim. “Surunuz [toyunuz] mübarək

ola” deyə çox sənaxanlıq eylədim [tǝrif
dedim].(1) Zatən namələrdə də həqiri
xeyli tövsif [vǝsf] etmişlər.  Rəvan xa-
nı(2) həqiri kəndi həmşirəsi [bacısı]
sarayına mehmanlığa verdi.  On gün,
on gecə zövqü-səfalar etdik. Xan isə
[inci tǝsbehi] göstərmədik xan və sul-
tan(3) qoymadı.  

O gün həqirə bir qat əcəmanə
[ǝcǝm tǝrzindǝ] əlbisə, on tümən bəx-
şişi-şahanə [hökmdar bǝxşişi] ehsan
olundu. Rəfiqlərimizlə şəhəri təmaşa-
ya başladıq.

Bakı qalası, Mosko [Moskva] kralına
qarşı Dara şah tərəfindən bəhri-Xəzər
sahilində bir püşteyi-ali [yüksək bir
təpə] üzərində mürəbbeülşəkl [dörd-
künc, kvadrat] olaraq bina edilmiş bir
qalayı-rənadır [gözəl qaladır]. İç qala-
sının qərbə nazir [baxan] bir qapısı
vardır - hədidi-Naxçıvanidəndir.(4) Mü-
hiti [əhatəsi] 700 addımdır. 70 qüllə,
600 bədəndir. Divarının qəddi [boyu,
hündürlüyü] 100 zirai-mǝkkidir [Mǝkkǝ
arşınıdır]. Qaya üzərində olduğundan
xəndəyi yoxdur. Qala içərisində torpaq
örtülü yetmiş qədər əski ev vardır.
“Heydərşah camesi” adı ilə bir də ca-
me varsa da, minarəsizdir. Xan (kar-
vansara), hamam və sairədən nişan
yox. Lakin dərya kənarındakı ribat(5)

[şǝhǝrǝtrafı bağları], böyük  karvansarası,
(1) Övliya Çələbi Bakıya gəldiyi zaman xanın toy
məclisi varmış.
(2) Övliya Çələbi, Rəvan xanı ilə birlikdə Bakıya
varid olmuşdur.
(3) Sultan, İran nizamınca bir mənsəbdir.
(4) Naxçıvan dəmirindəndir.
(5) Şǝhǝrin ǝsgǝri olmayan digǝr qismi ki, o da
hasarlı imiş.  
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min qədər evli, bağ və bağçalı, came,
xan [karvansara] və hamamlı, çarşı
[üstüörtülü vǝ ya üstüaçıq bazar yeri] və
bazarlı bir şəhəri-məmurdur [abad bir
şǝhǝrdir] ki, üç tərəfi sur [hasar] ilə
mühafizəli olub, üç qapısı vardır. Şi-
mala açılan Gilan qapısı, cənuba Ba-
büləbvab qapısı, qərbə dərya kənarın-
da Liman qapısıdır. Buradan yeddi
ədəd böyük minarə görünməkdə idi.
Üç hamamı varsa da, Mirzəxan hama-
mı qayət xoşdur. Çarşı və bazarı o
qədər müzəyyən [bəzəkli] deyildir.
Lakin Mosko sərhədi olduğundan şah-
sevən,  dizçökən  əsgərləri vardır.

Şirvan əyalətində başqaca xanlıq-
dır. 3000 əsgər və 12 hakimi (uyezd
naçalniki) vardır. Başqaca qazısı və
yeddi nahiyəsi vardır. Bir qaç kərə
Mosko kazakı qarşı İdil nəhrindən şay-
kalarla gəlib Gilanı və Bakı nahiyələrini
nəhbü-qarət [talan vǝ qarǝt] etmişdir.
Çünki qarşı tərəfi 300 mildə Mosko
diyarıdır. Hətta bu qalanı Özdəmirzadə
fəth etmiş, içində osmanlılardan Qu-
bad paşa  hakim ikən Əcəmin (İranın)
təşviqi ilə Mosko kazakı qəlib Bakı
qalasını mühasirə etmişsə də, onlarla
bərabər əcəmlər də dəndani-tiğdən
[qılıncın dişlǝrindǝn] keçirilmişdir. Hələ
kəmikləri sahili-bəhrdə [dǝniz kǝnarın-
da] bir püşteyi-ali [hündür tǝpǝ] üzə-
rində durur. 

Şəhərin havası səhlcədir [yumuşaq-
dır]. Çünki qəzalarında pirinc [düyü],
kətan, yağ, bostan hasil olur. Amma
suyu neft yağı qoxar. Şəhər qürbündə
[yaxınlığında] 7 yerdə neft mədənləri

vardır ki, hər biri bir lövndür [rəngdir]:
sarı, qırmızı, qara, ilaxır... Nahiyələ-
rindən Müskür, Sǝndan, Reynəb nəva-
hisi [nahiyǝlǝrinin] ǝhalisi şəm’i-əsəl
[bal mumu], şəmi-ruğən [yağ mumu]
yaxmayıb, hǝp qara neft yağı çıraqda
yaxarlar. 

Xalqı qayət təndürüst [sağlam bǝ-
dǝnli] və tənpərvərdir [canına qulluq
edǝndir]. Olduqca dilbəri [çox gözǝllǝri]
də vardır. Şəhəri on sǝkkizinci iqlimi-
ərzi [yer iqlimi] hüdudundadır. Əhalisi
əksəriyyən sünnidir. 

Bu qala ilə Dəmirqala arası, dərya
kənarından dörd mənzildir. Aralarında
Müskür nahiyəsinin kəndləri məmur-
dur [abaddır]. Əhalisi köçəbə türkman-
lardır. Obaları ilə qonub-köçərlər. 

Şaburan [Şabran] şəhəri Bakının
şərqində və üç mənzil məsafədədir.
Şamaxı şəhəri də şərqində olub beş
mənzildir. Gilan da şimalındadır. Bakı
Şamaxının bəndəri-iskələsidir [körpü
limanıdır]. Çin və Xitay ilə Xütəndən,
Fağfur eli ilə Zənan şəhərlərindən,
Qalmax (Kalmık) və Mosko diyarların-
dan daima elçilər və karbanlar məta
[ticarǝt malı] gətirirlər. Moskolar daima
Bakıya gəlib Bakıdan tuz (duz) neft,
zəfəran, ipək (hərir) alıb Moskoya
götürürlər. Mosko (Moskva) elçiləri
gəlib rəhn (girov) dururlar. Mosko di-
yarından samur, balıq dişi, sincab ək-
səriyyən İrana Bakıdan çıxarılır. Bir
qismi də Gilandan çıxar. 

Bakı nahiyələrində bəzi şurǝ [şoran;
ot bitmǝyǝn] yerlər vardır. Adam və ya
at ayağını basıb bir az dursa ayaqları
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yanar. Karvan xalqı bəzi yerləri hǝfr
edərək (qazıyaraq) təncərə (qazança)
qoyur, təamları zəminin hərarəti ilə bir
anda bişər. Əcib hikməti-xudadır [Alla-
hın ǝcaib bir hikmǝtidir]. 

Bəzən Mosko kazakı kənarı sazlı
[qamışlı] gəmilərlə Kür nəhri ilə gəlib
Bakı ətrafını nəhbü-qarət edirlər. Bu-
radan aldıqları əsirləri Gilan bazarına
aparıb orada satırlar. Nəhrin eni Tuna
qədər varsa da, dərinliyi o qədər de-
yildir.” 

Övliya Çələbi bu təfsilatı verdikdən
sonra səyahətinin xatiməsini [sonunu]
təsvir üçün yazır ki: 

“Bir yandan şəhərə tamaşa etdiyi-
miz kimi, digər tərəfdən əcəm surla-
rının (ziyafətlərinin) zövqü-səfalarına
qoyulduq [daldıq]. Suri-zifafı [toy şǝnli-
yini] təhrir eyləsək [yazsaq], böyük
kitab olar. Rəvan xan[ı] Tağı Əli xan ilə
Bakı xanı Əşrəf xandan səmuri-əcə-
manələr [ǝcǝm tǝrzindǝ xǝzlǝr], gürcü-
lər, tavus dəvələr ehsan aldıq.  Rəvan
xan dəxi gömrüyə min baş karban
göndərməyi təəhhüd [vǝd] edərək,
paşa əfəndimizə bir sǝmur kürk, 10
cift [cüt] Gilan yayı, altı gürcü qulamı
[qulu; kölǝsi], 10 cift balıq dişi, 3 ənbər
şamama hədaya verdi. 

Ayrıca məhəbbətnamələr də təhrir
eylədi [sǝmimi hisslǝrini ifadǝ edǝn
mǝktublar da yazdı]. Həqirə dəxi 10
tümən bəsi xərci-rah [xeyli yol xǝrci],
təvabelərimizə [tabeliyimizdǝki adamla-
ra] 10 tümən abbasi ehsan eylədi.
Cümlə Bakı əyanı ilə vidalaşaraq qiblǝ
tərəfə rəvan olduq [yola düşdük].” 

Övliya Çələbi Bakının neftindən də
təfsilat verir. Onun “Səyahətnamə”-
sinə görə: 

“Neft yağı mədənləri yerdən qay-
nayaraq çıxır. Kiçik göllər[dǝ] neft yağı
suların üzərində qaymaq bağlar. Neft
başqaca [xüsusi, ayrıca] əmanət [idarǝ,
dövlǝt qurumu] olub sənəvi [ildə] şaha
7000 tümən aqça gətirir. Neft əmini-
nin [neft idarǝsi rǝhbǝrinin] adamları bu
gölcəyizlərin içinə girib gecələri nefti
yığaraq keçi tuluqlarına doldururlar.
Sonra bunu tüccar [tacirlǝr] alıb, diyar-
diyar götürürlər. Səkkiz rəngdə neft
olur. Lakin sarı neft qayət məqbuldur.
Siyah neft şahlıqdır ki, İran diyarının,
Özbəkistan, Hindistan, İraq, Kürdüs-
tan, Gürcüstan, Dağıstan, Ali-Osman
sərhədlərindəki qalalara bu qara nefti
götürüb ətraflarına çərağan edirlər
[qalaların ǝtrafını işıqlandırırlar]. Əsgər
üzərlərinə hücum etdikdə üzərlərinə
və ayaq altlarına neftli yorğan və köh-
nə əşya atıb atəşbazlıq edirlər [yandı-
rırlar, alışdırırlar]. 

Neft, qala və şəhər mühimmatı
[ehtiyacları] üçün lüzumludur. Hətta
şah hüzurunda, dəri-dövlətlərində
[dövlǝt qurumlarında] yanan məşəllər
hǝp Bakı neftindəndir. Neftin gecəli-
gündüzlü nigəhbanları [keşikçilǝri] var-
dır. Çünki atəş dəyərsə, ila-nihayə
[axıra kimi] yanıb sönmək bilməz. Onun
üçün neft mədənlərinin kənarında
dağlar kimi qum təpələri amadə [hazır]
durur. Neft mədəninə bir şərarə [qı-
ğılcım] isabət eyləsə, həman cümlə
rəaya [rǝiyyǝtlǝr] yetişib üzərinə tor-
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paq ataraq söndürǝrlər. Başqa əlacı
yoxdur.” 

Övliya Çələbinin “Səyahətnamə”-
sində bu qədər tərif olunan Bakı nefti
haqqında ərəb coğrafiyaçıları da mə-
lumat vermişlərdir. Məs’udinin “Mü-
rucüz-zəhəb”ində bu xüsusda təfsilat
verildiyi kimi, Yaqut Həməvinin “Mu-
cəmül-büldan”ında izahat vardır. Ya-
qutun izahatına görə, Bakıda başlıca
iki neft mənbəyi varmış ki, birindən
sarı və ya ağ neft, digərindən qara
yaxud yaşıl neft çıxarmış. Məsudi bu-
radan başqa heç bir yanda ağ neft
çıxmadığını da əlavə edir.(6) Hicri 9-cu
əsrdə  əl-Bakuvinin yazdığına görə,
gündə çıxarılan qara neftin miqdarı
200 qatır yükü imiş. “Dərbəndnamə”-
dən iqtibasla Məhəmməd Cavad bəy
deyir ki, Bakıdakı neft mənbələri ilə
duz mədənləri, Dərbənd əhalisinə aid
bir vəqf idi. Hicri 1003 tarixli bir kita-
bədən çıxarılan məlumata görə, bun-
lar seyidlərə təxsis edilmiş [ayrılmış] bir
vəqf imiş. 

Şah İsmayıl Səfəvi imzası ilə İda-
reyi-Ruhaniyyə [Ruhani İdarǝnin] qu-
berniya məclisi dəftərxanasının övraqı
[kağızları, arxivi] arasında məhfuz [qo-
runan] vəsaiqə [sǝnǝdlǝrǝ] nəzərən,
neft quyularından bir neçəsi Təzəpir
həyətində mədfun bulunan [dǝfn
edilmiş] şeyx həzrətlərinə  vəqf edilmiş
imiş.

M. Ə. Rəsulzadə

(6) “Axşam” qəzetəsi, Köprülüzadə Məhəmməd
Fuad.

İTTİFAQİ-MÜTƏƏLLİMİN
[TƏLƏBƏLƏR İTTİFAQI]

TƏRƏFİNDƏN MÖHTƏRƏM
ƏHALİMİZƏ

Bu fəlakət illərində dünyada biz-
dən çox zülm və cəfa çəkən, yəqin ki,
olmamışdır. Bu bədbəxtçiliyin səbəbini
hərə bir növ təfsir edir. Bəzisi rus
istibdadıdır, deyir. Bəzisi mollalar bizi
geri qoydu, söyləyir. Halbuki həqiqət-
də bunların heç birisi ciddi səbəb
olammaz. Bizi əzən, bizi puç və nabud
[mǝhv] edən, nə istibdad, nə də sa-
irədir. Bizim əvvəlinci və axırıncı düş-
mənimiz cəhalətdir. 

Cəhalət! Biliksizlik! Bizi bütün bəla-
lara düçar edən ancaq və ancaq bu-
dur! 

Cəhalətin əlacı var. Həm də çox qo-
laydır [asandır]. Ancaq biz ona dərman
etmək istəməyiriz. Hər işimizdən ziya-
də məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], onda süst,
süst, süstüz!! 

Cəhalətin tədavisi [müalicǝsi] mək-
təbdə olur: məktəb, məktəb, məktəb! 

Bu gün paytaxtımızda bir çox edadi
məktəbləri vardır. Növzad olan [yeni
qurulan] hökumətimiz bu yolda hər
fədakarlığı gözə aldırmışdır. Yalnız
övladi-vətən oxusun deyə birinci, ik-
inci gimnaziya və Mariinski ünas
[qızlar] gimnaziyası da ana dilində
əlifba - birinci ehtiyat [hazırlıq] - ikinci
ehtiyat şöbələri açmışdır. Hər gün bu
xüsusda qəzetələrlə elan edir. Xüsusi
əxbar [xəbər] vərəqələri paylayır. Əha-
liyə bildirir ki, uşaqlarını bu məktəb-
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lərə qeyd etdirsinlər. Müəllimləri ev-
ev gəzdirib çocuq yığmağa əmr edir.
Bütün bu səy və təlaşa rəğmən sinif-
lərimiz yenə boş, yenə boşdur. 

Əcǝba bu qədər xabi-qəflət [qǝflǝt
yuxusu] kafi deyilmi? Nə vaxta qədər
cərəyani-təbiiyyəyə [tǝbii axışa] qarşı
duracağıq? Nə vaxta qədər başqa
millətlər getdikləri yol[un] əksini ixti-
yar edəcəyik [seçǝcǝyik]? Nə vaxta qə-
dər hər şeyi, hər işi gec görəcəyik? 

Atalar, qardaşlar! Çocuqlarınızı
məktəbə veriniz. Bu gün ati [gələcək]
üçün toxum əkiniz. Tainki vaxtında
məhsul alasınız! Bu gündən artıq ge-
cikməyəlim! 

Bu gün fəxr etdiyimiz və mühafi-
zəsi üçün qanımızı axıtdığımız höku-
mətimiz, əmin olunuz, hələ bizim de-
yil. O bizim olmaq üçün bizim əlimizdə
olması lazımdır. Kimsə kəndi malının
başqasında bulunmasına razı olam-
maz. Halbuki, bizim hökumətimiz hələ
kəndi əlimizdə deyil! Və bu babda
müqəssir yenə kəndimizik. Bacaran,
idarə edən adamları, məəttəəssüf,
vaxtında yetişdirəmmədik. Hələ şimdi
yenə çalışmaq istəməyiriz. Əcəba
bizim hökumətimizi ilələbəd [ǝbǝdi
olaraq] əcnəbilərmi idarə edəcək!

Məktəblərimiz, həmd [şükür] ol-
sun, milliləşmişdir. Şəriət dərslərini ən
məşhur vǝ üləmamızdan [alimlǝrimiz-
dǝn] axund Molla Ağa, Şeyx Əli, Mirzə
Ziya kimi zəvat [şǝxslǝr] və ülumü fü-
nuni-sairəni [digǝr elm vǝ fǝnlǝri] dəxi
bakifayət [kifayǝt dǝrǝcǝdǝ] fəzl [fǝzilǝt],
dirayət [bilik] sahibi müəllimlərimiz

tədris etməkdədirlər. Minbəd [bundan
sonra] artıq tərəddüdə məhəl [yer]
qalmamışdır. 

Tələsəlim, çalışalım, məktəbləri-
mizi dolduralım. 

Məktəblərə müraciət ediniz! 
Siz orada gülər üzlü, nazik tövrlü

[mehriban davranışlı], riayətkar [qayda-
qanuna ǝmǝl edǝn] müəllim əfəndilərə
təsadüf edəcəksiniz. Onlar sizə hər
sühuləti [köməkliyi] göstərəcəklər. Ka-
mali-fəxr və bəşaşətlə [sevinclǝ] övla-
dlarınızı qəbul edəcəklər. 

Çalışalım! 

Sədr: Teymur Aslanov 
Katib: Səməndər Axundzadə

BAKI XƏBƏRLƏRİ 

Vükəla rəisinin [Baş nazirin] xəstəliyi
Vükəla rəisi Fətəli xan Xoyski xəstə-

ləndiyi münasibətlə onun vəzifəsini
müvəqqəti olaraq Daxiliyyə naziri Xəlil
bəy Xasməhǝmmədov ifa edəcəkdir. 

Diplomasi ziyafət
29 kanuni-əvvəldə [dekabrda], Bakı-

dakı İran konsulu tərəfindən diplo-
masi bir ziyafət verilmişdi. Ziyafətə
Azərbaycan nazirlərinin həpsi dəvət
edilmişdi. Bu ziyafətdə Parisə Sülh
Konfransına gedəcək İran heyəti-mü-
rəxəssəsi [nümayǝndǝ heyǝti] isbati-
vücud [iştirak] edirdi. İran Xariciyyə vǝ-
ziri bizim orada olan hökumət nüma-
yəndələrimizlə müsahibə edərkən on-
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ları inandırmış ki, İran Dövləti-Aliyyəsi
gənc Azərbaycan Cümhuriyyətinə ən
səmimi bir əməl [arzu, niyyǝt] bəsləyir
və Azərbaycanın istiqlaliyyəti bǝrpası
üçün əlində olan həp vasitələrə müra-
ciət edəcəkdir. “Yedinaya Rossiya”nın
17-ci nömrəsində, İran dövlətinin
Azərbaycanı[n] İrana ilhaqını tələb
edəcəkmiş, xəbərini bildikdə vəzir
[nazir] Əliqulu xan  həzrətləri konsul
cənablarına əmr etmiş ki, bu xəbəri
təkzib etsin.

İran heyəti-mürəxxəsəsi
Avropaya Sülh Konfransına getmək

üzrə olaraq Bakıya İran heyəti-mü-
rəxxəsəsi varid olmuşdur [gǝlmişdir].
Heyət beş əzadan [üzvdǝn] mürəkkəb-
dir [tǝşkil olunmuşdur] ki, birisi nazirdir.
Heyət, Sülh Konfransında atidə mün-
dəric [aşağıda dərc edilmiş] 8 maddəni
müdafiə edəcəkdir: 

1) İranın istiqlaliyyətinin təmini; 
2) İrana bitərəflik saxladığından öt-

rü düvəli-müəzzəmə [böyük dövlətlər]
tərəfindən mükafat verilməsi; 

3) Bütün əcnəbi imtiyazatının ləğv
edilməsi;

4) Hərbdən İrana verilmiş zərərlə-
rin verilməsi;

5) Özü öz ixtiyar və səlahdidi [razı-
lığı] ilə müstəşarlar [mǝşvǝrǝtçilǝr, mǝs-
lǝhǝtçilǝr] dəvət etmək hüququna ma-
lik olması; 

6) Kapitulasyonun  ləğvi; 
7) Bütün rus və Müttəfiqlər müqa-

vilənamələrinin Türkmənçay müqavi-
lənaməsi ilə bərabər ləğv edilməsi; 

8) Hüdudun [sǝrhǝdin] düzəlməsi.

Axırıncı maddə, diplomasi müzaki-
ratından ötrü geniş bir zəmindir. Zira
ki, müəyyən surətdə bir söz söylən-
məyir və denildiyinə görə Azərbaycan
Cümhuriyyətinin də İrana mülhəq
olunması [birlǝşdirilmǝsi] tələb edilə-
cəkmiş. (!?) 

* Bələdiyyə İdarəsi doktor Şərifova
müraciətən tapşırmışdır ki, təcili su-
rətdə 500-600 yataqlıq müsirr [yolu-
xucu xǝstǝliyǝ tutulan] xəstələrə məxsus
bir xəstəxana güşadı [açılması] üçün
layihə hazırlasın. Şəhərdə əmrazi-
müsriyyənin [yoluxucu xəstəliklərin]
gündən-günə artması önünü almalıdır. 

* Bələdiyyə idarəsi Daxiliyyə Nəza-
rətinə müraciətən rica etmişdir ki,
traktira  vergisinin vaxtı keçdiyindən
dolayı (25 kanuni-əvvəl [dekabr]), hə-
man vaxtı dəyişmək barəsində bina-
güzarlıq edilsin [sǝrǝncam verilsin]. Yeni
vaxt isə Şurayi-Vükəlanın [Nazirlǝr Kabi-
netinin] qət etdiyi gündən 20 günədək
təyin edilsin. 

Neft məhsulatı aparmağa dair
Bakıdan ətrafa neft və neft isteh-

salatı [mǝhsulları] aparmaq və satmaq
işlərinə baxmaq üçün Neftçilər İttifa-
qının ümumi iclası, xüsusi bir komis-
yon intixab etmişdir [seçmişdir]. Komis-
yonun sədarəti [sǝdrliyi] Neftçilər İtti-
faqının sədri Əsədullayevə,  müavinliyi
isə Şirkermana mühəvvəl edilmişdir.
Bakıdan çıxarılacaq neft və neft isteh-
salatı üçün kontrol təyin etməkdən
ötrü Neftçilər İttifaqı Ticarət və Səna-
ye Nəzarətinə müraciətən rica etmiş-
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dir ki, işbu maddələr barəsində lazımi
tədabir ittixaz edilsin [tədbirlər görül-
sün]:

1) Azərbaycan Dəmiryollarına mü-
raciətən neft aparılmamağı tapşırılsın;

2) Aksiz İdarəsinə müraciətən yu-
xarıda məzkur istehsalatın [adı çǝkilǝn
mǝhsulların] aparılmağına izin verilmə-
mǝsi tapşırılsın;

3) Cövhər yoluna müraciətən tap-
şırılsın ki, istehsalat qəbul edilməsin; 

4) Port İdarəsinə tapşırılsın ki, neft-
lə yüklü vaporların Bakı limanından
çıxmasına müsaidə verilməsin. 

Hər bir halda, bunlardan Neftçilər
İttifaqı cənbində [nəzdində] təşkil tap-
mış xüsusi komisyondan vəsiqə piş-
nihad [təqdim] edilməlidir. 

Veriləcək vəsiqələr təb’ən [çap
edilmiş] olub, İttifaq bürosu möhürü ilə
möhürlənib, sədr və yaxud müavini
imzası ilə təhkim [tǝsdiq] ediləcəkdir. 

Hər vəsiqə ikişər [iki nüsxǝ] verilə-
cəkdir. 

* Gürcü Ünas [Qadınlar] Cəmiyyəti
para və əmtǝǝ ilə Gürcü Səlibi-Əhmər
[Qırmızı Xaç] Cəmiyyəti nəfinə [xeyrinǝ]
ianə qəbul edir. Rica olunur ki, ianə
edəcək zəvat, işbu ünvanlara müraciət
etsinlər: 

1) Xoştariya, Persidski küçə, nömrə
5, telefon nömrə: 37-97;

2) Torqaya, həman o yerdə; 
3) Kutiaşvili, Ofiserskaya küçə,

nömrə 6, telefon nömrə: 13-73; 
4) Alişiyaya, Qoqol küçəsi, nömrə

9, telefon nömrə: 47-31;

5) Axribadze, Persidski küçə, nöm-
rə 5, telefon nömrə: 29-41;

6) Teveşvili, Gürcü məktəbi, Birje-
vaya küçə, nömrə 36. Qəbul olunur:
axşam saat 4-dən 7-ədək. Telefon
nömrə: 25-83; 

7) Gürcü Neft Ticarəti Cəmiyyəti
kontoru, Starı poçtovaya, nömrə 72,
telefon nömrə: 34-07

Azərbaycan İctimaiyyuni-inqila-
biyyun [Sosialist inqilabçılar] firqəsində

Azərbaycan İctimaiyyuni-inqilabiy-
yun firqəsinin müvəqqəti komitəsi
üzvlərə elan edir ki, firqənin bürosu
Persidski küçədə, 93 nömrəli evdə,
hər gün axşam saat 4-dən 7-ədək
açıqdır. Məhəlli şöbələr[in] öz fəaliy-
yətləri barəsində büroya məlumat
vermələri rica olunur. 

Qətnamə
Biz Suraxanı mədənlərinin müsəl-

man fəhlələri 28 dekabr 1918 tarixin-
də Səlimovun mədənində vaqe olan
ictimamızda [yığıncağımızda] gənc Azər-
baycan Cümhuriyyətinin demokratik
əsasla təsis olunmuş Parlamanını sə-
mimi-qəlblə təbrik etməklə bərabər,
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabla-
rının “Müsavat” firqəsi namından zəh-
mətkeşlərin hüquq və həyati-ictimaiy-
yələrinin demokratik əsası üzərinə tə-
sis olunmağı xüsusundakı deklarasiya-
sını, zəhmətkeşlər mənbəyi olan gənc
Azərbaycan Parlamanının qəbul etdiyi
surətdə “Müsavat” deklarasiyalarını
qövldən feilə [sözdǝn işǝ] gətiriləcək-
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lərini ümid edir və bütün dünyanı sa-
rımış istibdad zǝncirini qabarlı əlləri ilə
parçalayan ümumdünya demokrati-
yası namından Parlamanımıza mütə-
əssibən [tǝǝssübkeşliklǝ] etiraz edən
yalançı demokrat və mütəəssib [fa-
natik] millətpərəstlərə protesto ediriz. 

İmzalar

Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat”
firqəsi tərəfindən elan

Tağıyevin fabrikasında, dekabr ayının
31-ində, sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ axşamı] günü
axşam saat 6-da, Türk Ədəmi-Mərkəziyyət
firqəsi “Müsavat”ın leksiyası olacaqdır. 

Suraxanıda, yanvar ayının 1-ində, ça-
harşənbə [çǝrşǝnbǝ] günü saat 3-də, “Na-
rodnı dom”da Türk Ədəmi-Mərkəziyyət
firqəsi “Müsavat”ın əhvali-hazirəyə [hazırkı
vǝziyyǝtǝ] dair leksiyası olacaqdır. 

Ramanada Nəşri-maarif məktəbində,
yanvar ayının 1-də, çaharşənbə günü
axşam saat 4-də, Türk Ədəmi-Mərkəziyyət
firqəsi “Müsavat”ın əhvali-hazirəyə dair
leksiyası olacaqdır. 

Balaxanıda Sovet Syezdin məktəbində,
yanvar ayının 2-də, pəncşənbə [cümǝ ax-
şamı] günü axşam saat 3-də, Türk Ədəmi-
Mərkəziyyət firqəsi “Müsavat”ın əhvali-
hazirəyə dair leksiyası olacaqdır. 

Binəqədidə “Narodnı dom”da, yanvar
ayının 3-də, cümə günü axşam saat 3-də,
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət firqəsi “Müsa-
vat”ın əhvali-hazirə barəsində leksiyası
olacaqdır. 

Zamanın əhəmiyyətini nəzərə alaraq
ümum fəhlə, kəndçi və öz millətini sevən
hər bir millətdaşın bu leksiyalara gəlmə-
lərini qəviyyən ümid ediriz [gǝlǝcǝklǝrinǝ
böyük ümid bǝslǝyirik].

b-36

Bakı Şǝhǝr İdarǝsi
Bununla ümum ev sahiblǝrinǝ, onları

ǝvǝz edǝn icarǝdarlara, ev müdirlǝrinǝ,
bunlar olmaz isǝ ev komitǝlǝrinin sǝdrlǝri-
nǝ elan edir ki,  1917-ci il sentyabrın 29-
unda Müvǝqqǝti Hökumǝt tǝrǝfindǝn
tǝsdiq edilib, “Müvǝqqǝti Hökumǝt Əx-
barı”nın 1917-ci il 13-26 oktyabrda nǝşr
edilǝn 176 (222)-cı nömrǝsindǝ elan
edilǝn Şǝhǝr Mǝdaxil, Mǝxaric vǝ Smetası
Qanunu mövcibincǝ [qanununa görǝ] vǝ
Şǝhǝr Dumasının bu il 3 fevral vǝ 14 no-
yabrda çıxardığı qǝtnamǝsinǝ binaǝn
[qǝtnamǝsi ǝsasında] Şǝhǝr İdarǝsi mǝnfǝ-
ǝtinǝ Bakı şǝhǝrindǝ mǝnzil vergisi qoyu-
lur. Yuxarıda sayılan ǝşxas (51-ci maddǝ)
1919-cu il yanvarın 7-sinǝ kimi Şǝhǝr İda-
rǝsi Maliyyǝ şöbǝsinǝ hǝr ev üçün mǝnzil-
lǝrin siyahılarını tǝqdim edib, bu şeylǝri
göstǝrmǝlidir: 

1) Mǝnzil sahiblǝrinin familini, adını vǝ
ata adını. Hǝmçinin mǝnzil pulsuz vǝ faizlǝ
verilibsǝ, yenǝ sahiblǝrinin adlarını tǝq-
dim etmǝlidir;

2) Mǝnzilin illik mǝdaxilini;
3) Ev sahibi özü oturduğu vǝ yaxud

pulsuz vǝ faizlǝ özgǝyǝ verilmiş mǝnzilin
qiymǝtini. 

Bu mǝlumatı yazmaq üçün Şǝhǝr İda-
rǝsi tǝrǝfindǝn vǝrǝqǝlǝr hazırlanıb, ev
sahiblǝrinǝ göndǝrilǝcǝkdir. Kim bu vǝrǝ-
qǝlǝri almazsa, bunları hǝr gün Şǝhǝr İda-
rǝsi Maliyyǝ şöbǝsindǝn almaq olar. 

Qeyd: Bu mǝlumatı tǝqdim etmǝyǝn-
lǝr vǝrǝqǝlǝri almamağı bǝhanǝ edǝrlǝr-
sǝ, qǝbul edilmǝyǝcǝkdir. 1919-cu il 7 yan-
vara kimi Şǝhǝr İdarǝsinǝ evlǝr vǝ mǝnzil-
lǝr barǝsindǝ düz mǝlumat vermǝyǝnlǝr
üç yüz manata kimi cǝrimǝ edilǝcǝklǝrdir. 

Şǝhǝr qlavası: P. İlyuşkin. 
İdarǝ üzvü: İ. Pleskaçevski.

b-32       3-3
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Sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ axşamı] günü, de-
kabr ayının 31-də Parlaman mülkündə,
axşam saat 5-də, Türk Ədəmi-Mərkəziyyət
firqəsi “Müsavat”ın Bakı şöbəsinin iclası
olacaqdır. Ümum [bütün] yoldaşların gəl-
mələri rica olunur. 

b-35

İtibdir
İsrafil Müseyibzadənin Lənkəran ali-

ibtidai məktəbinin müəllimi tərəfindən
verilmiş vəsiqənamə itmişdir. Tapıb gəti-
rənə ənam veriləcəkdir. 

2623

Hǝkimlǝrin xüsusi 
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri

Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxa-
nası, Qoqolevski vǝ Torqovı küçǝlǝrin kün-
cündǝ. Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81.
Naxoşların evinǝ gedirlǝr.

Doktor Rza bǝy Sultanov 
Paris Darülfünunundan

Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat
4-7-yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski
küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski
küçǝnin küncndǝ.  

2603

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 Marskoy və Krasnovodski
küçələrin arasında. Telefon: 50-67.

Burada leyli [gecə] yatacaqlarıyla qadın
cərrahiyyə xəstaxanası mövcuddur.

209

Qabil diş qayıran 
Mirzǝ Xǝlil Canıbǝyzadǝ

Qızıldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayırır. Ünvan: Qubern-
ski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝfindǝ ev
nömrǝ 55. 

295

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç 

Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olan-

ları hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi
qǝbul edir. “914” dǝvasını [dǝrmanını] is-
temal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ
nömrǝ 17, ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82
vǝ 93. 

282

Qoldqor-Fradkinin 
Diş müalicǝxanası 

Dǝrya kǝnarında Başenni küçǝdǝ Ra-
mazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-
yǝ kimi. 

2607    

Arvad diş hǝkimi 
A. P. Matsiyevskaya

Naxoşları qǝbul edir. Nikolayevski cad-
dǝdǝ ev nömrǝ 33, Krasilnikovun evi. Tele-
fon nömrǝ 45-90.

Qǝbul edir saat 10-dan 2-yǝ kimi, 5-
dǝn 7-yǝ kimi. 

283    

Müdir vǝ baş mühǝrrir: 
Ceyhun bǝy Hacıbǝyli 
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Ədyan vǝ Mǝzahib Nǝzarǝtinin
fǝaliyyǝti xüsusunda

sǝh. 472. “Ədyan vǝ Mǝzahib Nǝzarǝ-
ti” sözlǝrinin hǝrfi mǝnası “Dinlǝr vǝ Mǝz-
hǝblǝr Nazirliyi” demǝkdir. 

sǝh. 473. “prixod”: camaatın ianǝlǝri
hesabına saxlanan yerli (mǝhǝlli) dini ic-
ma.

“Xarici mǝzhǝbi-ruhani işlǝri…”: bu-
rada, İslamiyyǝtdǝn başqa dinlǝrǝ mǝn-
sub olan ǝhalinin dini işlǝri nǝzǝrdǝ tu-
tulur. 

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Şura sǝfirinin axtarılması 

sǝh. 474. “…Bolşevik Hökumǝtinin
Stokholmda sǝfiri olan Vorovski…”: qǝ-
zetdǝ “Vorovski” yerinǝ sǝhvǝn “Voro-
nov” yazılmışdır. 

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Ukrayna Cümhuriyyǝti

sǝh. 474. “Odessa qǝzetǝlǝrindǝ ko-
mendant Lutsenkonun…”: qǝzetdǝ “Lut-
senko” yerinǝ “Luçenko” getmişdir. 

“…getman boyunduruğundan…”: bu-
rada söhbǝt İkinci Getmanlıqdan vǝ bu re-
jimin başçısı Pavel Skoropadskidǝn gedir. 

Qǝzetǝlǝrdǝn:
Yaponiyanın tǝlǝbatı

sǝh. 474. “İngiltǝrǝ-Yaponiya İttifaqı”:
İngiltǝrǝ ilǝ Yaponiya arasında 1902-1921-
ci illǝrdǝ mövcud olan vǝ üç sazişlǝ tǝs-
diqlǝnǝn ittifaq. Birinci saziş 1902-ci ildǝ
5 il müddǝtinǝ, ikinci saziş 1905-ci ildǝ 10
il müddǝtinǝ, üçüncü saziş isǝ 1911-ci ildǝ
yenǝ 10 il müddǝtinǝ imzalanmışdı. Paris
Sülh Konfransında Yaponiya bu ittifaq
sayǝsindǝ bǝzi planlarını hǝyata keçirmǝ-

yǝ çalışmışdır. İngiltǝrǝ-Yaponiya İttifaqı
1921-ci ildǝ lǝğv edildi. 

Qǝzetǝlǝrdǝn: 
Yassı konfransı vǝ Müttǝfiqlǝr

sǝh. 475. “O. N.”: “Odesskiye novosti”
qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur. 

Mǝtbuat
sǝh. 475. “general Krasnov”: söhbǝt

Don kazaklarının atamanı Pyotr Nikola-
yeviç Krasnovdan gedir. 

Dağıstanlılar Cümhuriyyǝtindǝ
sǝh. 477. “Dağıstanlılar Cümhuriyyǝ-

tinin Hǝrbiyyǝ naziri”: söhbǝt Nuh-bǝy
Tarkovskidǝn gedir. 

Mülahizat
sǝh. 477. “summün bükmün fǝhüm la

yǝ’qilun”: Quranın “Bǝqǝrǝ” surǝsinin
171-ci ayǝsindǝn bir parça. Mǝnası: “kar-
dırlar, laldırlar, ona görǝ dǝ düşünmǝzlǝr”.
Ayǝ bütövlükdǝ belǝdir: “Vǝ mǝsǝlü-llǝ-
zinǝ kǝfǝru kǝmǝsǝli-llǝzi yǝn’iqu bima la
yǝsmǝ’u illa duaǝn summün bükmün
umyün fǝhüm la yǝ’qilun”. (Kafirlǝr, çığırtı-
bağırtıdan başqa bir şey anlamayanlara
bǝnzǝrlǝr. Onlar kar, lal vǝ kordurlar. Ona
görǝ dǝ düşünmǝzlǝr.)

Azǝrbaycan paytaxtı 
sǝh. 480. “tǝvaifi-müluk”: Müsǝlman

tarixşünaslığında böyük bir dövlǝtin par-
çalanmasının ardından ǝmǝlǝ gǝlǝn kiçik
dövlǝtlǝr haqqında işlǝdilǝn temrindir.

“1057 sǝneyi-hicriyyǝsindǝ”: hicri tǝq-
vimlǝ 1057, miladi tǝqvimlǝ 1647-ci ildǝ.

“...Övliya Çələbi həzrətləri, Bakı qala-
sını bərvəchi-ati tərif edir.”: Övliya Çǝlǝbi-
nin “Sǝyahǝtnamǝ”sindǝn verilǝn sitat-
larda, mǝtnin başa düşülmǝsini çǝtinlǝş-
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dirǝn, bǝzǝn dǝ mümkünsüz edǝn korrek-
tor sǝhvlǝrinǝ yer verilmişdir. Bu sǝhvlǝr,
“Sǝyahǝtnamǝ”nin aşağıdakı çapı ǝsasın-
da düzǝldilmişdir: “Övliya Çǝlǝbi sǝya-
hǝtnamǝsi”, II cild, Dǝrsǝadǝt [İstanbul],
“İqdam” mǝtbǝǝsi, 1314 [1898]. Belǝ
anlaşılır ki, Rǝsulzadǝnin istifadǝ etdiyi
mǝtn dǝ “Sǝyahǝtnamǝ”nin mǝhz bu
nǝşri olmuşdur. 

“Ərzurum valisi Mǝhǝmmǝd paşa”:
XVII ǝsr Osmanlı dövlǝt xadimi Dǝftǝrzadǝ
Mǝhǝmmǝd paşa, eyni zamanda Övliya
Çǝlǝbinin qohumu idi. 

“mǝvvac ipǝkli firǝng xaralarını”: Xara,
özündǝn naxışları olan ipǝk parça nö-
vüdür; “mǝvvac” [dalğalı] ipǝk isǝ üstünǝ
işıq düşdükcǝ rǝngdǝn-rǝngǝ çalan ipǝk
növüdür. 

“mehmanlığa verdi” yerinǝ qǝzetdǝ
“mehmanlığa verildi” getmişdir. 

“Xan isǝ [inci tǝsbehi] göstǝrmǝdik
xan vǝ sultan qoymadı”: Qǝzetdǝki mǝtn-
dǝ “inci tǝsbehi” sözlǝri düşmüşdür; “Sǝ-
yahǝtnamǝ”nin İstanbul çapına (sǝh. 193)
ǝsasǝn bǝrpa edildi. 

“bir qat” yerinǝ qǝzetdǝ “mülaqat”
getmişdir. 

“Zira”: metrik sistemdǝn ǝvvǝl işlǝdi-
lǝn uzunluq ölçüsü arşının ǝrǝb dilindǝki
qarşılığıdır. Arşının 45 sm ilǝ 1 m 35 sm
arasında dǝyişǝn müxtǝlif növlǝri mövcud
olmuşdur. Mǝkkǝ arşını tǝxminǝn 60 sm-
ǝ bǝrabǝr idi. 

“…bir dǝ came varsa da, minarǝsizdir.”:
Qǝzetdǝ “minarǝsizdir” yerinǝ sǝhvǝn
“minarǝlǝrdir” getmişdir. 

“Lakin dǝrya kǝnarındakı ribat, böyük
karvansarası…”: “Sǝyahǝtnamǝ”nin İstan-
bul çapında bu hissǝ belǝ getmişdir: “La-
kin dǝrya kǝnarındakı ribati-ǝzimi…” Yǝni
“ǝzim” [böyük] burada “karvansara”nın
yox, “ribat”ın [şǝhǝrǝtrafı bağlarının] sifǝti

kimi işlǝnmişdir. 
sǝh. 481. “şahsevǝn”: şahsevǝnlǝr

Sǝfǝvi ordu nizamından qalma bir ǝsgǝr
sinfi idi; ǝsasǝn hökmdara ǝn yaxın xüsusi
qoşun növünü ǝmǝlǝ gǝtirirdilǝr. 

“dizçökǝn”: dizçökǝnlǝr Sǝfǝvi ordu
nizamından qalma bir ǝsgǝr sinfi idi; ǝsa-
sǝn Osmanlı ordusundakı yeniçǝrilǝrǝ
yaxın statusa malik idilǝr. 

“şayka”: Rusiyada ǝsasǝn çayda gǝ-
milǝrlǝ quldurluq edǝn vǝ “uşkuynik” adı
verilǝn qarǝtçi dǝstǝlǝrinin istifadǝ etdik-
lǝri gǝmilǝrǝ deyilirdi. 

Özdǝmirzadǝ: söhbǝt Osmanlı sǝrkǝr-
dǝsi Özdǝmiroğlu Osman paşadan gedir. 

Qubad paşa: XVI ǝsrdǝ Bakını tutan
Osmanlı sǝrkǝrdǝsi Özdǝmiroğlu Osman
paşa tǝrǝfindǝn şǝhǝrin hakimi tǝyin edil-
mişdi. 

“Sǝndan”: qǝzetdǝ “Mǝsdan” kimi
getmişdir. 

sǝh. 482. “…Əşrǝf xandan sǝmuri-ǝcǝ-
manǝlǝr, gürcülǝr, tavus dǝvǝlǝr ehsan al-
dıq”: Buradakı “sǝmur” konkret olaraq
“samur xǝzi” mǝnasına da, ümumiyyǝtlǝ
“xǝz” mǝnasına da gǝlǝ bilǝr. “Gürcülǝr”
deyilǝndǝ, gürcü qulları nǝzǝrdǝ tutulur.
“Tavus dǝvǝlǝr” yaxud “tavusi dǝvǝlǝr”
ifadǝsini Övliya Çǝlǝbi “Sǝyahǝtnamǝ”-
sindǝ bir neçǝ dǝfǝ işlǝtmişdir; bu ifadǝ
“gözǝl görünüşlü, bǝzǝkli dǝvǝlǝr” kimi
başa düşülmǝlidir.

sǝh. 483. “Hicri 9-cu ǝsrdǝ…”: söhbǝt
miladi tǝqvimlǝ XV ǝsrdǝn gedir. 

“ǝl-Bakuvi”: Seyid Yǝhya Bakuvi nǝ-
zǝrdǝ tutulur. 

“Hicri 1003 tarixli…”: miladi tǝqvimlǝ
1594-1595-ci illǝrǝ uyğundur. 

“…Tǝzǝpir hǝyǝtindǝ mǝdfun bulunan
şeyx hǝzrǝtlǝrinǝ…”: söhbǝt XIV ǝsrdǝ ya-
şamış alim vǝ şeyx Əbu Seyid Abdulladan
gedir. 
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Bakı xǝbǝrlǝri: 
Diplomasi ziyafǝt

sǝh. 485. “…İran Dövlǝti-Aliyyǝsi…”:
İran dövlǝtinin rǝsmi adı “Dövlǝti-Aliyyeyi-
İran” idi; “Ali İran Dövlǝti” mǝnasına gǝlir. 

“Əliqulu xan”: söhbǝt İranın Xarici İşlǝr
naziri Əliqulu xan Ənsaridǝn gedir.  

Bakı xǝbǝrlǝri: 
İran heyǝti-mürǝxxǝsǝsi

sǝh. 485. “Kapitulasyonlar”: bir ölkǝdǝ
xarici vǝtǝndaşlara vǝ şirkǝtlǝrǝ verilǝn
imtiyazlar. Bu imtiyazlar, dövlǝtlǝr arasın-
da imzalanan sazişlǝrlǝ tǝminat altına
alınır. İranda kapitulasyonların tarixi I Tǝh-
masib dövründǝn (XVI ǝsrdǝn) başlayır.
Sonrakı dövrlǝrdǝ dǝ davam edǝn imtiyaz-
lardan daha çox İngiltǝrǝ, Fransa, Hol-
landiya, Rusiya tǝbǝǝlǝri vǝ şirkǝtlǝri
istifadǝ etmişdir. Müxtǝlif tarixlǝrdǝ bu
imtiyazların bir qismi (bǝzǝn hamısı) lǝğv
edilmişsǝ dǝ, bir müddǝtdǝn sonra İran
hökmdarları xaricilǝrǝ yeni imtiyazlar
vermǝk mǝcburiyyǝtindǝ qalmışdır. İran
dövlǝtinin, xaricilǝrǝ verilǝn imtiyazları
tamamilǝ lǝğv etmǝk mǝqsǝdi ilǝ 1918-ci
ildǝ başlatdığı mübarizǝ on il davam et-
miş, nǝhayǝt 1928-ci ildǝ xarici vǝtǝndaş-
ların vǝ şirkǝtlǝrin İrandakı bütün imti-
yazları lǝğv edilmişdir. 

Bakı xǝbǝrlǝri
sǝh. 485. “Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi doktor

Şǝrifova…”: Mustafa Şǝrifov nǝzǝrdǝ tutu-
lur.   

“Neftçilǝr İttifaqının sǝdri Əsǝdulla-
yev”: Mirzǝ Əsǝdullayev nǝzǝrdǝ tutulur. 
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1917-ci il inqilabı (Rusiya): bax. Rus
inqilabı.

31 Mart soyqırımı: bax. Mart soy-
qırımı. 

A. Abbasǝli oğlu: Quba qǝzasının Zizik
kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
124

A. Hacı Mustafa oğlu: Quba qǝzasının
Xuc kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi ol-
muşdur. 122

A. Sǝfixan oğlu: Quba qǝzasının Üçgün
kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
123

Abbas Zal oğlu: Quba qǝzasının Sǝr-
kǝrli kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi ol-
muşdur. 122

Abbasov, Hacıağa: bax. Abbaszadǝ,
Hacıağa. 

Abbaszadǝ, Hacıağa (yaxud Hacıağa
Abbasov; 1888-1975): Azǝrbaycan akty-
oru. 181, 271, 293, 358 

Abdullayev, Qulamrza 143, 162
Abdullayev, Qurbanǝli 143, 162
Abdullayev, Zeynǝlabidin 143, 162
Abramov 138
Abşeron yarımadası (Abşoran) 51, 77,

78, 96, 156, 179, 196
Abşeron küçǝsi: Bakıda küçǝ; indiki

Əlibaba Abdullayev küçǝsi. 422
Abşoran: bax. Abşeron yarımadası
Adamov: Neft sǝnayeçisi. 195
Afrika (qitǝ) 48, 117, 275 
Ağ qvardiya, ağqvardiyaçı 222, 290,

473, 242
Ağ şǝhǝr; Ağ şǝhǝr dairǝsi: Bakının

rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 294
Ağa Əkbǝr oğlu: Quba qǝzasının Talabı

kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
121

Ağabǝyov, Yusif bǝy Mǝhǝmmǝd bǝy
oğlu (1894 - ?): Qubada anadan olmuşdur.
Kiyev Kommersiya İnstitutunu bitirmişdir.
Parlament İdarǝsindǝ kvestor (tǝsǝrrüfat
müdiri) işlǝmişdir. Sovet dövründǝ Quba
Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Texnikumu direktorunun
müavini olmuşdur. 384

Ağaǝlizadǝ 16 
Ağaǝlizadǝ, Axund Ağa (1871-1954):

Azǝrbaycanın dini xadimi. 1918-1920-ci
illǝrdǝ Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin,
1944-1954-cü illǝrdǝ Qafqaz müsǝlman-
larının şeyxülislamı olmuşdur. 267, 307

Ağaǝlizadǝ, Fǝthullah: Bakıda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş hǝkim. 105, 160, 183, 206, 227,
249, 315, 338, 359

Ağaǝlizadǝ, İsmayıl 140
Ağakişibǝyov: Quba qǝza rǝisinin

(qaimmǝqamının) müavini olmuşdur. 119
Ağamalıoğlu, Sǝmǝd ağa (yaxud

Ağamalıyev; Ağamalov 1867-1930): Azǝr-
baycanın vǝ Sovet İttifaqının dövlǝt
xadimi. Zaqafqaziya Seyminin vǝ Azǝrbay-
can Milli Şurasının üzvü olmuş, Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti Parlamentindǝ So-
sialistlǝr fraksiyasını tǝmsil etmişdir. Sovet
dövründǝ Azǝrbaycanın Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
xalq komissarı vǝzifǝsini tutmuş, Azǝrbay-
can Sovet Sosialist Repsublikası Mǝrkǝzi
İcraiyyǝ Komitǝsinin sǝdri, Zaqafqaziya
Sovet Federativ Sosialist Repsublikası
Mǝrkǝzi İcraiyyǝ Komitǝsinin sǝdrlǝrindǝn
biri olmuşdur.  81, 134

Ağamalıyev, Sǝmǝd ağa: bax. Ağa-
malıoğlu, Sǝmǝd ağa. 

Ağamalov: bax. Ağamalıoğlu, Sǝmǝd
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ağa.
Ağaoğlu, Əhmǝd bǝy (1869-1939):

Azǝrbaycanın vǝ Türkiyǝnin gökǝmli icti-
mai-siyasi xadimi; hüquqşünas, şǝrqşü-
nas, yazıçı-publisist. Türkçülük hǝrǝkatının
ideoloqlarından biri olmuşdur. 75, 86,
308, 447, 456, 467

Ağası Hacı Osman oğlu: Quba qǝza-
sının Hǝmsar kǝndindǝ camaat nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 120

Ağayev, Fǝrhad bǝy Mǝşhǝdi Rǝhim
oğlu: bax. Ağazadǝ, Fǝrhad Mǝşhǝdi
Rǝhim oğlu.

Ağayev, Hǝsǝn bǝy (1875-1920):
Azǝrbaycanın görkǝmli dövlǝt xadimi.
Moskva Universitetinin Tibb fakültǝsini
bitirmişdir. Azǝrbaycan Milli Şurasının 28
may 1918-ci il tarixli iclası (Azǝrbaycanın
müstǝqilliyinin elan edildiyi iclas) Hǝsǝn
bǝy Ağayevin 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 yetirilmişdir. 132, 154,
187, 203, 263, 283, 320, 363, 364, 384,
385, 429 

Ağazadǝ, Fǝrhad Mǝşhǝdi Rǝhim oğlu
(1880-1931): Azǝrbaycanın görkǝmli pe-
daqoqu vǝ publisisti. Şuşada anadan
olmuş, Qori Seminariyasını bitirmiş,
Azǝrbaycanın müxtǝlif yerlǝrindǝ müǝllim
işlǝmişdir. Mǝktǝblilǝr üçün “İkinci il”
dǝrsliyinin müǝlliflǝrindǝndir. Dövri mǝt-
buatda çıxış etmiş, hǝmçinin “Azǝrbay-
can” qǝzetinin ǝn fǝal müǝlliflǝrindǝn
olmuşdur. 80, 114, 156, 197, 289, 305,
323, 370, 413, 417, 472

Ağdam 81, 119, 165, 305 
Ağdamlı, Əhmǝd (yaxud Əhmǝd

Ağdamski; 1884-1954): Azǝrbaycanın

opera müğǝnnisi, teatr vǝ kino aktyoru.
Teatr sǝhnǝsindǝ qadın rollarının mahir
ifaçısı kimi tanınmışdır. 248

Ağdamski, Əhmǝd: bax. Ağdamlı,
Əhmǝd. 

Ağdǝniz [Akdeniz]: Türkiyǝdǝ Aralıq
dǝnizinǝ verilǝn ad. Bax. Aralıq dǝnizi. 

Ağqvardiyaçı: bax. Ağ qvardiya.
Axalkalaki (yaxud Axalkalak; Axal-

kǝlǝk): Gürcüstanın cǝnubunda şǝhǝr.
180, 348, 373, 392, 393 

Axalkǝlǝk: bax. Axalkalaki.
Axalsıx (yaxud Axıska; Axaltsixe):

Gürcüstanın cǝnubunda şǝhǝr. 180, 346,
395

Axaltsixe: bax. Axalsıx. 
Axıska: bax. Axalsıx.
“Axpyur”: ermǝni jurnalı. 12 
“Axşam”: İstanbulda türk dilindǝ nǝşr

edilǝn gündǝlik qǝzet. İlk nömrǝsi 1918-ci
ilin sentyabr ayında çapdan çıxmışdır. 96

Axtı: Dağıstanda rayon vǝ bu rayonun
mǝrkǝzi olan eyniadlı kǝnd. 37 

Axundov, Yusif: tǝlǝbǝ. 470
Axundzadǝ, Mǝhǝmmǝd Sǝid: Azǝr-

baycan Milli Şurası idarǝsinin müdiri
olmuşdur. 84

Akopyans, Arşak Ayrapetoviç: Bakıda
fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 105, 161, 205

Aqanov: Şǝmkirin Çardaxlı (indiki
Çǝnlibel) kǝndinin sakini olmuşdur. 224

Aqram [Agram]: Avstriya-Macarıstan
imperiyası dövründǝ Zaqreb şǝhǝrinin
alman mǝnbǝlǝrindǝki rǝsmi adı. Bax. Za-
qreb.

Alaverdi: bax. Allahverdi. 
Albert: bax. Eduard VIII.
Albert I [Albert I] (1875-1934): 1909-

1934-cü illǝrdǝ Belçika kralı. 140, 184
Aldǝrǝ (yaxud Əldǝrǝ): Zǝngǝzur qǝ-

zasının kǝndi; indiki Meğri rayonundadır.
94, 190
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“Aleksandr”: gǝmi. 101
“Aleksandra”: gǝmi. 101
Allahverdi (Alaverdi): indiki Ermǝ-

nistanın şimalında şǝhǝr. 314, 347, 373 
“Allahverdi”: Xǝzǝr dǝnizindǝ gǝmi.

188 
Allahverdiyev, Əliheydǝr (1888-1972):

Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 42, 104,
329 

Alman, almanlar 10, 11, 12, 30, 65, 70,
71, 80, 93, 125, 133, 134, 156, 157, 166,
188, 196, 201, 220, 221, 240, 260, 261,
284, 290, 302, 319, 323, 343, 344, 346,
371, 392, 474, 

Alman dili, almanca 11, 298
Almaniya 11, 33, 57, 70, 71, 86, 92, 93,

135, 150, 157, 165, 166, 184, 188, 195,
220, 229, 259, 260, 261, 262, 266, 281,
319, 324, 344, 346, 372, 382, 392, 408,
409

Almaniya Hökumǝti 11, 92, 134, 157,
220 

Almaniya imperatoru 43, 163, 184,
229, 382 

Alpan: Azǝrbaycanın Quba rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 121

Altman: Bakıda diş hǝkimi olmuşdur.
19, 42, 63, 104, 161 

“Amasyalı Hüsamǝddin”: bax. Hüseyn
Hüsamǝddin.

Amazasp: bax. Srvandzyan, Hamazasp. 
Amerika, Amerika Birlǝşmiş Ştatları

14, 33, 58, 90, 91, 117, 146, 155, 166, 167,
195, 198, 210, 213, 220, 234, 235, 259,
261, 302, 303, 309, 323, 324, 345, 352,
370, 417, 430, 474

Amerika Birlǝşmiş Ştatları Prezidenti
213 

Amerikalı, amerikalılar 76, 176, 195,
209, 370, 424

Amsar: bax. Hǝmsar.
Amsterdam 166, 221, 346 

Amur dǝmiryolu 29 
Andranik: bax. Ozanyan, Andranik. 
Andrus: Azǝrbaycandakı ingilis or-

dusunun generalı. 37
Antanta: bax. Etilaf Dövlǝtlǝri.
Antverpen [Antwerpen]: Belçikanın

şimalında şǝhǝr. Ölkǝnin ǝn böyük
şǝhǝrlǝrindǝn biridir. 194

Apresov, Cavad: Quba qǝzasının Kilvar
kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
125

Arakelov: Neft sǝnayeçisi. 195
Arakelyan, A.: daşnak, Sentrokaspi

Diktaturasının rǝhbǝrlǝrindǝn biri. 3, 441
“Araks”: gǝmi 61
Aralıq dǝnizi 138
Ararat Cümhuriyyǝti: bax. Ermǝnistan

Cümhuriyyǝti
Ararat Hökumǝti: bax. Ermǝnistan

Hökumǝti 
Araz çayı 94, 190, 464 
Armin, Fridrix fon [Friedrich von

Armin; 1851-1936]: Alman generalı. Bi-
rinci Dünya müharibǝsindǝ Qǝrb cǝb-
hǝsindǝ döyüşmüşdür. 221

Armyanski küçǝsi: Bakıda küçǝ. Sovet
dövründǝ “Qorki küçǝsi”, daha sonra
“Mirzǝ İbrahimov küçǝsi” adlanmışdır. 42,
104

“Arşın mal alan”: Üzeyir Hacıbǝylinin
operettası. 181 

Arts fon Ştraussenberq [Arthur Arz
von Straußenburg; 1857-1935]: Avstriya-
Macarıstanın hǝrbi xadimi, general-
polkovnik. Birinci Dünya müharibǝsinǝ
korpus komandiri, ordu komandiri olmuş,
1917-ci ildǝ Sǝhra Qǝrargahının rǝisi tǝyin
edilmişdir. 10

Asiya (qitǝ) 25, 33, 75, 117, 275, 308,
337 

Ask: Fransanın şimalında kommuna. 
Askvit, Herbert Henri [Herbert Henry
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Asquith; 1852-1928]: Britaniyanın dövlǝt
xadimi. 1908-1926-cı illǝrdǝ Britaniya Lib-
eral Partiyasına başçılıq etmiş, 1892-1895-
ci illǝrdǝ Daxili İşlǝr naziri, 1905-1908-ci
illǝrdǝ Maliyyǝ naziri, 1908-1916-cı illǝrdǝ
Baş nazir olmuşdur. 11, 33, 325

Aslanov, R. 62 
Aslanov, Teymur: Bakı Müsǝlman

Tǝlǝbǝlǝr İttifaqının sǝdri. 125, 226, 484
Astara 101, 219
Astraxan: bax. Hacı-Tǝrxan.
Astrov, Nikolay İvanoviç (1868-1934):

Rusiyanın ictimai-siyasi xadimi. Konstitu-
sion-Demokratik Partiyanın (Kadet
partiyası) üzvü olmuşdur. 1917-ci ilin
mart-iyun aylarında Moskva Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsinin sǝdri vǝzifǝsini tutmuşdur.
Ümumrusiya Müvǝqqǝti Hökumǝtinin
üzvü seçilmişdir. 28

Aşağı mǝzarlıq: bax. Nijni kladbişinski. 
Aşağı Vartanazor: Zǝngǝzur qǝzasının

kǝndi. 190
Aşurov, Ağa (1880-1936): Azǝrbay-

canın dövlǝt xadimi. Bakıda anadan
olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
dövründǝ Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri, Ərzaq
naziri, Poçt vǝ Teleqraf naziri kimi
vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. Cümhuriyyǝtin
süqutundan sonra Rostova köçmüş, orada
vǝfat etmişdir. 18, 80

Aşurovlu: bax. Aşurov, Ağa.
Atabekyan, Mikael Nersesoviç: Ermǝ-

nistanın siyasi xadimi. 1918-ci ilin noyabr-
dekabr aylarında Ermǝnistanın Maarif
naziri olmuşdur. 12

Atabǝyov: bax. Atabekyan, Mikael
Nersesoviç.

Atamalıbǝyli, Əhmǝd 173 
Atırau: bax. Quryev.
Avakov: Bakıda silahlı soyğun üstündǝ

edam edilmişdir. 269
Avaran: Qusar rayonunun kǝndi. 123

Avetisov: Muğanda Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝtinin ordusuna qarşı döyüşǝn
ermǝni qüvvǝlǝrinin komandiri olmuşdur.
16

Avlabar Teleqraf Agentliyi: Tiflis şǝ-
hǝrinin ǝn qǝdim rayonlarından biri olan
Avlabar (yaxud Avlabari) rayonunda,
ermǝnilǝr tǝrǝfindǝn idarǝ edilǝn agent-
lik. 13

Avropa; Yevropa (qitǝ) 3, 8, 9, 13, 25,
28, 33, 40, 53, 55, 56, 64, 69, 71, 75, 76,
90, 91, 106, 113, 117, 118, 125, 126, 146,
157, 166, 174, 176, 190, 194, 196, 198,
201, 210, 259, 261, 262, 263, 264, 265,
275, 178, 279, 302, 303, 337, 341, 352,
402, 406, 416, 417, 441, 457, 460, 474 

Avropa müharibǝsi: bax. Birinci Dünya
müharibǝsi. 

Avropalı, avropalılar 78, 90, 91, 144,
342

Avstriya 10, 33, 93, 189, 195, 206, 220,
259, 260, 261 

Avstriya imperatoru 10, 33, 43, 206
Avstriya-Macarıstan 18, 28, 260, 261,

262
Avstriyalılar 201 
Ayastefanos: Mǝrmǝrǝ dǝnizi sahi-

lindǝ, müasir dövrdǝ İstanbulun bir
mǝhǝllǝsi olan Yeşilköy 1926-cı ilǝ qǝdǝr
Ayastefanos adını daşımışdır. 92

Ayn. Ayn.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan biri. 26

Ayrum: bax. Böyük Ayrım. 
Aysorlar (yaxud assuriyalılar): Yaxın

Şǝrq xalqlarından. Xristiandırlar. Əsasǝn
İraq, Suriya, İran vǝ Türkiyǝdǝ yaşayırlar.
Habelǝ ABŞ, İsveç vǝ digǝr ölkǝlǝrdǝ
böyük aysor icmaları var. 9

Azǝrbaycan; Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
1, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 31,
32, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 76,
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78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 93, 94, 95,
96, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 132, 141, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
178, 180, 181, 182, 184, 187, 188, 190,
192, 193, 194, 202, 203, 204, 206, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233,
234, 235, 238, 239, 240, 246, 253, 254,
255, 256, 262, 263, 265, 266, 267, 268,
270, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291,
293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 303,
304, 308, 309, 310, 311, 317, 320, 321,
329, 330, 335, 339, 342, 343, 344, 357,
363, 364, 365, 367, 368, 375, 376, 380,
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,
398, 399, 402, 403, 406, 408, 411, 417,
419, 423, 425, 427, 428, 429, 432, 434,
435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443,
445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 454,
455, 456, 457, 459, 460, 463, 467, 468,
469 ,472, 473, 478, 480, 484, 485, 486,
489 

“Azǝrbaycan”: 15 sentyabr 1918 – 28
aprel 1920-ci il tarixlǝri arasında, ǝvvǝlcǝ
Gǝncǝdǝ vǝ sonra Bakıda nǝşr olunan
qǝzet. 1, 22, 23, 26, 36, 42, 43, 44, 45, 63,
65, 66, 67, 86, 88, 89, 104, 108, 109, 117,
130, 139, 140, 141, 161, 164, 165, 173,
180, 186, 187, 192, 208, 209, 230, 231,
246, 252, 253, 268, 272, 274, 275, 296,
297, 312, 315, 316, 318, 319, 337, 340,
341, 354, 359, 362, 363, 382, 383, 401,
403, 425, 445, 446, 447, 468, 477, 478,
479 

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝti:
bax. Azǝrbaycan Hökumǝti.

Azǝrbaycan dǝmiryolları; Azǝrbaycan

Dǝmiryolu İdarǝsi 1, 36, 37, 38, 82, 203,
225, 226, 231, 247, 291, 335, 336, 358,
379, 397, 432, 486

Azǝrbaycan dili 467
Azǝrbaycan Dövlǝt Bankı: Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝtinin maliyyǝ qurumu. Azǝr-
baycan Dövlǝt Bankının tǝşkil edilmǝsi
haqqında layihǝni hökumǝt 7 mart 1919-
cu ildǝ bǝyǝnmiş, Bankın Nizamnamǝsi 20
may 1919-cu ildǝ Nazirlǝr Sovetinǝ
tǝqdim edilmiş, 18 sentyabr 1919-cu ildǝ
tǝsdiqlǝnmişdir. 30 sentyabr 1919-cu ildǝ
Bankın tǝntǝnǝli açılışı olmuşdur. 17, 158,
246

Azǝrbaycan Hökumǝt teatrı (Mailov
teatrı):  Bakıda teatr; indiki Opera vǝ Balet
Teatrı. 41, 89, 181, 205, 247, 28, 271, 293,
358, 421

Azǝrbaycan Hökumǝti 2, 6, 7, 11, 13,
14, 31, 32, 34, 46, 62, 67, 81, 102, 112,
115, 133, 136, 148, 149, 165, 193, 194,
214, 225, 231, 246, 253, 256, 269, 289,
299, 306, 307, 334, 356, 367, 389, 403,
407, 419, 421, 426, 427, 430, 432, 434,
436, 437, 440, 449, 455, 460 

Azǝrbaycan Xǝzinǝ Palatası (Azǝrbay-
can Kazyonnı Palatası) 84, 102, 103, 181,
182, 253, 254, 255 

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
qǝbul etdi vǝ Fǝtǝli xan Xoyskinin başçılığı
altında Cümhuriyyǝtin ilk hökumǝtini
yaratdı. 17 iyun 1918-ci ildǝ Gǝncǝyǝ
köçdükdǝn sonra bütün sǝlahiyyǝtlǝrini
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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. 50, 68,
69, 81, 110, 148, 151, 152, 232, 283

Azǝrbaycan Ordusu 223
Azǝrbaycan Parlamenti: bax. Mǝclisi-

Mǝbusan (Azǝrbaycan)
Azǝrbaycançı, azǝrbaycançılıq 211 
Azǝrbaycanlı: “Azǝrbaycan” qǝzetin-

dǝki imzalardan. 276 
Azǝrbaycanlı, azǝrbaycanlılar 53, 59,

71, 94, 112, 116, 132, 146, 147, 150, 219,
415, 443, 450, 451, 456, 467, 470, 478 

Azǝrbaycanın Gürcüstandakı sǝfiri 81,
180, 424

Aziatski: Bakıda küçǝ. İndiki Əlövsǝt
Quliyev küçǝsi. 19, 42, 63, 104, 161, 249,
316, 360, 401, 444, 488 

“B. T.”: qǝzet. 137
Babayev, Serap Ayrapetoviç: Bakının

ermǝni sakinlǝrindǝn; Şǝmsi Əsǝdul-
layevin şirkǝtindǝ işlǝmişdir. 1

Bağırov, Baqi: Quba qǝzasının Üçgün
kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
123

Baxşılı: Quba qǝzasının kǝndi; indiki
Xızı rayonunun Baxışlı kǝndi. 120

Bakı (şǝhǝr) 1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32,
36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 72,
74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86,
90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 106, 107, 109, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 136, 139, 143,
146, 149, 150, 154, 155, 156, 158, 159,
160, 162, 165, 168, 169, 178, 179, 180,
182, 185, 187, 192, 193, 194, 195, 196,

201, 203, 204, 206, 209, 223, 224, 225,
226, 228, 229, 231, 232, 245, 246, 247,
248, 253, 256, 267, 268, 269, 270, 271,
275, 276, 279, 281, 286, 291, 292, 293,
294, 295, 297, 298, 299, 300, 304, 305,
309, 310, 314, 319, 320, 326, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339,
341, 357, 359, 361, 363, 365, 368, 369,
370, 372, 374, 376, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 397, 398, 400, 402, 403,
417, 418, 421, 422, 425, 426, 429, 432,
440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 450,
463, 465, 466, 467, 469, 472, 478, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491

Bakı Dördüncü Oğlanlar gimnaziyası:
bax. Dördüncü Oğlanlar gimnaziyası
(Bakı).

Bakı Ev Sahiblǝri İttifaqı 15, 21, 62, 85,
440, 443 

Bakı faciǝsi; Bakı hadisǝlǝri: bax. Mart
soyqırımı. 

“Bakı fǝhlǝ konfransının ǝxbarı”:
qǝzet. 467 

Bakı xanlığı 79 
Bakı Xǝzinǝ Palatası: bax. Xǝzinǝ

Palatası (Bakı).
Bakı İctimai Yığıncağı (Klub) [Бакин-

ское общественное собрание (клуб)]:
Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş xeyriyyǝ
cǝmiyyǝti. Sǝdri neft sǝnayeçisi Qriqori
Tsovyanov (Tsovianyan) idi. Cǝmiyyǝtin
rǝhbǝrliyindǝ ǝsasǝn ermǝnilǝr tǝmsil ol-
unurdular. 337, 380 

Bakı İkinci Qızlar gimnaziyası: bax. İk-
inci Qızlar gimnaziyası (Bakı).

Bakı İkinci Oğlanlar gimnaziyası: bax.
İkinci Oğlan gimnaziyası (Bakı).

Bakı Kǝnd Tǝsǝrrüfatı İdarǝsi 
Bakı quberniyası 34, 51 
Bakı Müsǝlman qızlar mǝktǝbi: bax.

Tağıyevin qızlar mǝktǝbi. 
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“Bakı Neft Cǝmiyyǝti” (Бакинское
нефтяное общество): Bakıda 1874-cü
ildǝ Vasili Kokorev vǝ Pyotr Qubonin
tǝrǝfindǝn qurulan neft istehsalı şirkǝti.
155 

Bakı Şǝhǝr İdarǝsi 248, 337, 443, 465,
487

Bakı Şǝhǝr İdarǝsi Ərzaq şöbǝsi 17, 37,
44, 97, 98, 99, 158, 203, 292, 379, 397,
398 

Bakı Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqı 80, 397 
Bakı Üçüncü qızlar gimnaziyası: bax.

Üçüncü qızlar gimnaziyası (Bakı).
Bakı Üçüncü Oğlanlar gimnaziyası:

bax. Üçüncü Oğlanlar gimnaziyası (Bakı).
Bakılı, bakılılar 95, 159 
Baqratuni, Yakov Gerasimoviç (yaxud

Akop Baqratuni; 1879-1943): Rusiya vǝ
Ermǝnistan ordularının generalı. 1918-ci
ilin mart ayında Bakıda azǝrbaycanlı
ǝhaliyǝ qarşı törǝdilǝn soyqırımda iştirak
etmişdir. Sentrokaspi Diktaturası
hökumǝtindǝ Hǝrbi nazir vǝzifǝsini
tutmuşdur. Qafqaz İslam Ordusu Bakını
xilas etdikdǝ, Baqratuni ermǝni hǝrbi
dǝstǝlǝri ilǝ birgǝ Ənzǝliyǝ qaçmışdır.
Daha sonra ingilis qoşunu ilǝ birgǝ Bakıya
gǝlmiş, Ermǝni Milli Şurasına üzv
seçilmişdir. Paris Sülh Konfransına vǝ
Amerikaya göndǝrilǝn Ermǝnistan
heyǝtlǝrinin tǝrkibinǝ daxil olmuş, 1920-
ci ildǝ Ermǝnistanın İngiltǝrǝdǝki sǝfiri
vǝzifǝsinǝ tǝyin edilmişdir. Mühacirǝtdǝ
qalmışdır. 14

Balaxanı (Bakı) 16, 60, 61, 77, 84, 85,
102, 103, 155, 179, 182, 194, 195, 247,
419, 451, 487

Balaxanski: Bakıda küçǝ; indiki Füzuli
küçǝsi. 105, 161, 205, 294, 357

Balakǝn 128
Balfur, Artur [Arthur Balfour; 1848-

1930]: Britaniyanın dövlǝt xadimi. 1902-

1905-ci illǝrdǝ Baş Nazir, 1916-1919-cu
illǝrdǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 157

Balkan, Balkanlar 91, 173, 174, 175,
389 

Balkan dağları 173
Balkan müharibǝlǝri  7, 106 
Balkanlı, balkanlılar 91, 174
Baş Nazir (Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti)

93, 144, 147, 151, 153, 168, 243, 277,
363, 365, 367, 368, 387, 388, 389, 390,
405, 429, 454, 456 

Baş Nazir (Bavariya) 324, 339 
Baş Nazir (İngiltǝrǝ) 303, 316
Baş Nazir (Krım) 135
Başenni (Başennaya): Bakıda, İçǝri

şǝhǝrdǝ küçǝ; bax. Qala küçǝsi. 
Batum (yaxud Batumi) 71, 149, 178,

180, 194, 195, 311, 321, 325, 460
Batum şǝrtnamǝsi: Batum konfran-

sında aparılan danışıqlar nǝticǝsindǝ
imzalanan müqavilǝlǝr. bax. Batum
konfransı. 311, 321 

Bavariya [Bayern]: Almaniyanın cǝnu-
bunda vǝ cǝnub-şǝrqindǝ federal ǝrazi.
10, 324 

Bayıl; Bayılov (Bakı) 16, 37, 51, 83, 96,
269, 294 

Bayramǝli: Türkmǝnistanda şǝhǝr. 292
Bayramǝlibǝyov, İbrahim 219 
Bayramǝlibǝyov, Teymur bǝy [1862-

1937]: Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi,
maarifçisi vǝ tarihçisi. Qori müǝllimlǝr
seminariyasını bitirmiş, Lǝnkǝranda
müǝllim işlǝmişdir. “Müsavat” partiya-
sının Lǝnkǝran şöbǝsinin sǝri olmuşdur.
219 

Bayramǝlibǝyov, Yusif bǝy: “Müsavat”
partiyasının Lǝnkǝran şöbǝsinin sǝdri
olmuşdur.Bayramov, Əhmǝd Əfǝndi Mux-
tar oğlu: Şǝkidǝ müǝllim işlǝmişdir.  219

Behbud Əhmǝd oğlu: Quba qǝzasının
Sǝdan kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
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olmuşdur. 122
Behbudov, Əli bǝy: Ağdamda azǝr-

baycanlıların Milli Komitǝsinin üzvü
olmuşdur. 165

Belçika 90, 281, 308 
Belçika kralı 134, 140, 166, 184
Belı-qorod dairǝsi: bax. Ağ şǝhǝr

dairǝsi. 
Belyayev: Bakıdakı Rus Dövlǝt Ban-

kının müdiri olmuşdur. 246
“Benkendorf mǝktǝbi”: Bakıda 1896-

cı ildǝ açılmış xüsusi mǝktǝb. 61
Berlin 10, 92, 93, 135, 157, 166, 220,

221, 266, 302, 346, 353, 372
Bessarabiya: Cǝnub-şǝrqi Avropada,

Qara dǝnizlǝ Dunay, Prut vǝ Dnestr çayları
arasında tarixi vilayǝt. 29, 92, 167, 184,
242, 354 

Bǝdǝlbǝyli, Əhmǝd bǝy Bǝşir oğlu:
bax. Ağdamlı, Əhmǝd. 

Bǝhri-Xǝzǝr: bax. Xǝzǝr dǝnizi.
“Bǝsirǝt”: 1914-1920-ci illǝrdǝ Bakıda

Azǝrbaycan dilindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 159,
160

Bǝslucan 106 
Bıç, Luka Lavrentyeviç (1870-1945):

Kuban kazaklarının siyasi vǝ ictimai
xadimi. Hüquq tǝhsili almışdır. Bakıda
işlǝyǝrkǝn Bakı Şǝhǝr Duma-sına üzv
seçilmiş, 1912-1917-ci illǝr arasında Bakı
Şǝhǝr İdarǝsinin rǝisi olmuşdur. 1917-ci
ilin Fevral inqilabın-dan sonra Kubana
qayıtmış, Kuban Hökumǝtinin sǝdri
seçilmişdir. Kuban heyǝtinin başçısı olaraq
Paris Sülh Konfransında iştirak etmiş,
Kuban Xalq Respublikası süqut etdikdǝn
sonra mühacirǝtdǝ qalmışdır. 241, 313,
314 

Bibiheybǝt 84, 102, 182, 194, 195
Biçeraxov, Georgi Fyodoroviç (1878-

1920): Rusiyada antibolşevik hǝrǝkatının
rǝhbǝrlǝrindǝn biri; Terek üsyanının (23

iyun-10 dekabr 1918) başçısı. Lazar Biçer-
axovun qardaşı. 167

Biçeraxov, Lazar Fyodoroviç (1882-
1952): Rusiyanın hǝrbi xadimi. İran-dakı
Rusiya korpusunda xidmǝt edǝrkǝn,
tǝxminǝn 1000 nǝfǝrlik bir dǝstǝ yaratmış,
ingilislǝrlǝ ǝmǝkdaşlıq etmişdir. Bakı
Komissarları da Qafqaz İslam Ordusuna
qarşı Biçeraxovun yardımına müraciǝt
etmişdilǝr, ancaq daha sonra bolşeviklǝrlǝ
Biçeraxov arasında ixtilaf meydana gǝldi
vǝ Biçeraxov öz dǝstǝsi ilǝ birgǝ Dağıstana
çǝkildi. Sentrokaspi Diktaturası Xǝzǝr
dǝnizindǝki hǝrbi donanmanı Biçeraxovun
ǝmrinǝ vermişdi. 13, 14, 24, 49, 61, 62,
101, 137, 221, 242

Bilǝcǝr (yaxud Bilǝcǝri): Abşeronda
kǝnd; hal-hazırda Binǝqǝdi rayonu ǝra-
zisindǝ şǝhǝrtipli qǝsǝbǝ. 18, 38, 369, 378

Binǝ 309
Binǝqǝdi; Binǝqǝdi dairǝsi: Bakının

rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 84, 85, 102,
103, 182, 369, 441, 451, 487

Birezansi, Z. V.: Bakıda müǝllimlik
etmişdir. 41, 104

Birinci Dünya müharibǝsi: (yaxud
Avropa müharibǝsi, Cahan müharibǝsi,
Hǝrbi-ümumi). 7, 14, 26, 106, 126, 234,
261, 277, 280, 281, 323, 352, 386, 387,
429, 440, 475

Birinci Qızlar gimnaziyası (Bakı) 292
Birinci Oğlanlar gimnaziyası (Bakı) 231 
Birlǝşmiş Dağlılar İttifaqı: bax. Dağlılar

Respublikası. 
Bitnazir: Zǝngǝzur qǝzasında mövcud

olmuş azǝrbaycanlı kǝndi. 94
Bobrovski, Pyotr Semyonoviç (1880-

1947): Rusiyanın siyasi xadimi. İkinci Krım
Regional Hökumǝtindǝ Əmǝk naziri
olmuşdur. 136

Boqdanov, Nikolay Nikolayeviç (1875-
1930): Rusiyanın siyasi xadimi. İkinci Krım
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Regional Hökumǝtindǝ Daxili İşlǝr naziri
olmuşdur. 135

Bolboçan, Pyotr Fyodoroviç (1883-
1919): Rusiyanın vǝ Ukraynanın hǝrbi
xadimi. Ukrayna Xalq Respublikası ordusu-
nun polkovniki olmuşdur. 221

Bolen 221 
Bolqar, bolqarlar 174
Bolqarıstan 10, 12, 134, 391, 392, 402 
Bolqarıstan çarı; Bolqarıstan kralı 10,

21, 402
Bolqariya: bax. Bolqarıstan.
Bolşaya Krepostnaya: bax. Böyük Qala.
Bolşevik, bolşeviklǝr 3, 5, 13, 23, 24,

28, 29, 30, 31, 37, 38, 46, 47, 58, 60, 62,
72, 81, 82, 92, 136, 137, 156, 166, 167,
168, 188, 191, 202, 214, 218, 220, 221,
222, 223, 229, 242, 243, 250, 265, 282,
290, 299, 302, 303, 314, 319, 323, 325,
326, 334, 345, 353, 357, 371, 372, 391,
450, 453, 467, 474, 475, 476, 477 

Bolşevik Hökumǝti (Rusiya) 137, 140,
474, 489 

Bolşevizm 32, 59, 76, 167, 188, 220,
241, 281, 300, 303, 314, 319, 355, 475

Bolşoy Minaretski: Bakıda küçǝ; indiki
Asǝf Zeynallı küçǝsi. 42, 104 

Bolşoy Morskoy: Bakıda küçǝ; indiki
Bülbül küçǝsi. 19, 42, 63, 104, 161, 249,
316, 360, 401, 444, 488 

“Bolşoy Moskovski”: bax. “Böyük
Moskva” mehmanxanası. 39

“Borba”: 1917-1921-ci illǝrdǝ Tiflisdǝ
rus dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet.
Rusiya Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyasının
orqanı idi. 137, 180, 375

Boris III (1894-1943): Bolqarıstan çarı;
1918-1943-cü illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 10, 21, 392, 402 

Borjomi: Gürcüstanın Samstxe-Cavax-
eti diyarında kurort şǝhǝri. 180, 395

Bosfor 13, 221 

Bostançı: Azǝrbaycanın Xaçmaz ray-
onu ǝrazisindǝ kǝnd. 121

Boyn, Maks fon [Max von Boehn,
1850-1921]: Prussiya ordusunun generalı.
221 

Böyük Ayrım (Ayrum): Tiflis quber-
niyasının Loru-Borçalı qǝzasında, indiki
Ermǝnistan ǝrazisindǝ şǝhǝr. 267, 272

Böyük Azadlıqlar Xartiyası [Magna
Carta Libertatum]: İngiltǝrǝdǝ 1215-ci ildǝ
tǝrtib edilǝn siyasi-hüquqi sǝnǝd. İngil-
tǝrǝnin azad ǝhalisinin hüquqlarını qo-
ruyan vǝ kralın sǝlahiyyǝtlǝrini mǝh-
dudlaşdıran bu sǝnǝd, insan hüquqları
anlayışının inkişafında mühüm rol
oynamışdır. 43

Böyük Fransa inqilabı 262, 277
Böyük Qala: Bakıda, İçǝrişǝhǝr ǝra-

zisindǝ küçǝ. 270, 463
“Böyük Moskva” mehmanxanası: Ba-

kıda mövcud olmuş mehmanxana, Qoqol
küçǝsindǝ yerlǝşmişdir. 359, 381, 401,
422, 444, 466, 488

Böyük Zixur (yaxud Zıxır; Zuxur):
Azǝrbaycanın Quba rayonu ǝrazisindǝ
kǝnd. 122

Braun: Bakıdakı ingilis zabitlǝrindǝn,
mayor. Ticarǝt donanması müfǝttişi ol-
muşdur. 128

Brest-Litovsk 166, 220, 302
Briel: Fransanın şimal-şǝrqindǝ yer. 70,

71
Budaqov: Neft sǝnayeçisi. 195
Budaqovski küçǝsi: Hal-hazırda Bakı

şǝhǝrinin mǝrkǝzindǝ, Sǝbail vǝ Nǝsimi
rayonları ǝrazisindǝ yerlǝşǝn Rǝşid Be-
hbudov küçǝsinin köhnǝ adı. Keçmişdǝ
Budaqovski – Kaspiyski – Leytenant Şmidt
küçǝsi adlarını daşımışdır. 269

Buğakar: Zǝngǝzur qǝzasında (indiki
Meğri rayonunda) kǝnd. 190

Buxara küçǝsi: Bakıda küçǝ; indiki Vǝli
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Mǝmmǝdov küçǝsi. 143, 162
Buklev, Avanes: Quba qǝzasının Kilvar

kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
125

Bukovina: Şǝrqi Avropada tarixi vi-
layǝt; indiki dövrdǝ Ukrayna ilǝ Rumıniya
arasında bölünmüşdür. 92, 136, 265, 354 

Bund 16
Burcanadze, Georgi: Bakıda Birinci

Oğlanlar gimnaziyasının müǝllimi vǝ daha
sonra müdiri olmuşdur. 231

Bülbülǝ: Bakı ǝtrafında kǝnd. 60, 85,
103, 182 

Bünyadov, Ağa: Bakının Əmirhacıyan
kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
125

Bünyadov, Teymur (akademik) 44 
C. D.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imza-

lardan biri. Bax. Hacıbǝyli, Ceyhun bǝy.  
C. Dağıstani: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki

imzalardan biri. Bax. Hacıbǝyli, Ceyhun
bǝy.

Cahangir Mürsǝl oğlu: Quba qǝzasının
Yasab kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 123

Camalbǝyov, Qasım bǝy (1881-1938):
Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi. Azǝr-
baycanın müxtǝlif yerlǝrindǝ müǝllimlik
etmişdir. “Hümmǝt” partiyasının üzvü idi.
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuşdur.
133, 445

Camalyan, Arşak (1882-1940): Ermǝni
siyasi xadimi. Almaniyada tǝhsil almışdır.
Qafqaza qayıtdıqdan sonra jurnalistlik vǝ
müǝllimliklǝ mǝşğul olmuşdur. Ermǝ-
nistanın Gürcüstandakı sǝfiri olmuşdur.
Daşnaksutyun partiyasının üzvü idi.
Ermǝnistanın sovetlǝşmǝsindǝn sonra
mühacirǝtǝ getmişdir. 2, 361, 402 

Canıbǝyzadǝ, Mirzǝ Xǝlil 160, 206,
228, 249, 316, 359, 401, 444, 466, 488 

Cavad Mǝhǝmmǝd oğlu: Xızı kǝnd

sakini. 248
Cavad qǝzası (uyezdi) 187, 269, 419,

420
Cavadov, Heybǝt 41
Cavaxeti 180 
Cavanşir, Behbud xan (1886-1921):

Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Almaniyada
Frayberq Dağ-Mǝdǝn Akademiyasını bi-
tirmişdir. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Höku-
mǝtindǝ Daxili İşlǝr naziri, Ticarǝt vǝ
Sǝnaye naziri kimi vǝzifǝlǝr tutmuşdur. İs-
tanbulda ermǝni terrorçusu Torlakyan
tǝrǝfindǝn odlu silahla vurularaq öl-
dürülmüşdür. 266, 297

Cavanşir, Əs’ǝd ağa: bax. Əs’ǝd ağa
Cavanşir.

Cavanşir, İranbǝyim: bax. İranbǝyim
Cavanşir.

Cavanşir qǝzası 49, 50, 81, 366 
Cenevrǝ: İsveçrǝnin cǝnub-qǝrbindǝ

şǝhǝr. 11
Cenova [Genova]: İtaliyanın şimalında

şǝhǝr, Genuya. 194 
Cǝbiyev, Pirican: Bakının Balaxanı

kǝndinin camaat vǝkili olmuşdur. 247
Cǝbrayıl qǝzası 50, 81, 94, 189, 305,

326, 364, 379, 399, 405, 419, 423, 464,
468 

Cǝfǝrov, Əliyusif (1901-1938): Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin qǝra-
rı ilǝ ali tǝhsil almaq üçün xarici ölkǝlǝrǝ
göndǝrilǝn tǝlǝbǝlǝrdǝn biri. 463 

Cǝfǝrov, Mǝmmǝd (yaxud Mǝhǝm-
mǝd) Yusif (1885-1938): Azǝrbaycanın
dövlǝt xadimi. Ali hüquq tǝhsili almışdır.
Rusiya Dövlǝt Dumasının üzvü olmuşdur.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti dövründǝ
müxtǝlif tarixlǝrdǝ Sǝnaye vǝ Ticarǝt
naziri, Azǝrbaycanın Gürcüstandakı diplo-
matik nümayǝndǝsi vǝ Xarici İşlǝr naziri
olmuşdur. 6, 11, 81, 133, 180, 423, 424 

Cǝmiyyǝti-Əqvam: bax. Millǝtlǝr
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İttifaqı.
Cǝnub ordusu: Rusiyada Vǝtǝndaş

müharibǝsi ǝsnasında, 1918-ci ilin yay-
payız aylarında Ağqvardiya ordularının
ǝmǝliyyat-strateji birlǝşmǝsi. 13

Cǝnubi Rusiya 43, 137, 241, 371 
Corat 309
Corc V [George V; 1865-1936]: Böyük

Britaniya kralı; 1910-1936-cı illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 9, 10, 20, 361,
372, 382, 423

Çadrovı: Bakıda küçǝ, indiki Mirzǝağa
Əliyev küçǝsi. 360, 381, 401, 423, 445,
466 

Çardaxlı: Azǝrbaycanın Şǝmkir ray-
onunda kǝnd; indiki Çǝnlibel kǝndi. 224

Çeçen, çeçenlǝr: Şimali Qafqaz
xalqlarından; Çeçenistanın yerli ǝhalisi.
81, 225, 291

Çeçenistan 191, 325, 326
Çermoyev, Əbdülmǝcid Tapa (1882-

1936): Şimali Qafqaz dağlılarının siyasi
xadimi, azadlıq hǝrǝkatı liderlǝrindǝn biri,
milliyǝtcǝ çeçendir. Birinci Dünya mü-
haribǝsi illǝrindǝ “Vǝhşi diviziya”nın çeçen
alayında xidmǝt etmişdir. Şimali Qafqaz
Dağlı Xalqları İttifaqının qurucularından
biri vǝ Dağlılar Respublikasının başçısı
olmuşdur. 37, 81, 136, 476

Çervlyonnı (Çervlyonnaya): Çeçenis-
tanın Şelkovski rayonunda kǝnd. 222

Çǝlǝkǝn: Türkmǝnistanda, Xǝzǝr dǝnizi
sahilindǝ liman şǝhǝri; indiki Xǝzǝr şǝhǝri.
194

Çxenkeli, Akaki İvanoviç (1874-1959):
Gürcüstanın siyasi xadimi. Menşevik.
Hüquq tǝhsili almışdır. Dövlǝt Dumasının
üzvü olmuşdur. Zaqafqaziya Federativ
Demokratik Respublikasının Baş Naziri,
1918-ci ilin ortalarından noyabr ayına
qǝdǝr Gürcüstan Demokratik Respub-
likasının Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 1921-

ci ildǝ bu ölkǝnin Fransadakı sǝfiri tǝyin
edilmiş, sovetlǝşmǝdǝn sonra ölkǝsinǝ
qayıtmamışdır. 40, 75, 86 

Çikovani: Qusar qǝsǝbǝsinin rus
ǝhalisinin nümayǝndǝsi olmuşdur. 125

Çin: Asiyada ölkǝ. 10, 29 
Çörçill, Uinston [Winston Churchill;

1874-1965]: Britaniyanın görkǝmli dövlǝt
xadimi. 166

Çuxuryurd: Şamaxının kǝndi. 203 
Dadaşov, Mǝhǝmmǝdhüseyn: Bakının

Əmirhacıyan kǝndindǝ camaat nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 125

Dağıstan, dağıstanlı 8, 81, 82, 132,
136, 149, 187, 225, 291, 398, 476, 482 

Dağıstan Hökumǝti: bax. Dağlılar
Respublikası Hökumǝti. 

Dağlılar Respublikası 81, 82, 291, 476,
477, 489 

Dağlılar Respublikası Hökumǝti 82,
136, 219 

Daxili İşlǝr naziri (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 266, 297, 326, 434, 484 

Daxili İşlǝr naziri (Dağlılar Respub-
likası) 476 

Daxili İşlǝr naziri (Gürcüstan) 187, 204,
205, 209, 313, 347

Daxili İşlǝr Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 34, 92, 128, 175, 224, 226, 266,
312, 334, 396, 398, 405, 439, 440, 485

“Daqens nyuheter” [Dagens Nyheter]:
1864-cü ildǝn etibarǝn Stokholmda nǝşr
edilǝn gündǝlik qǝzet. 272

Dandi [Dundee]: Böyük Britaniyada,
Şotlandiya ǝrazisindǝ şǝhǝr. 166 

Danilyans: Şǝmkirin Çardaxlı (indiki
Çǝnlibel) kǝndinin kǝndxudası olmuşdur.
224

Danimarka 90 
Dardanel 13, 92, 137, 138, 201
“Dardanel”: Bakıda, Vorontsovski (in-

diki İslam Sǝfǝrli) küçǝsindǝ yemǝkxana
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olmuşdur. 337
Daşdǝmir Dǝmir oğlu: Quba qǝzasının

Siyǝzǝn kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 124

Daşdǝmirov: Lǝnkǝran Bǝlǝdiyyǝsinin
sǝdri olmuşdur. 219 

Daşkǝnd: Mǝrkǝzi Asiyada şǝhǝr; in-
diki Özbǝkistanın paytaxtı. 10

Daşnak, daşnaksaqan 6, 16, 24, 26, 60,
191, 202, 223, 229, 257, 321, 323, 388,
389, 402, 460, 467 

“Daşnaksutyun” partiyası; “Daşnaksa-
qan” partiyası 74, 310, 374, 386, 389, 390,
435, 450 

Davtyan, Yeprem Davıdoviç (1868-
1912): Gǝnc yaşda ermǝni hǝrǝkatına
qoşulmaq üçün Tiflisǝ getmiş, “Əsri-
bekyan” adıyla çıxış etmişdir. 1905-1911-
ci illǝr İran inqilabında  iştirak etmişdir.
1912-ci ildǝ bir vuruşmada öldürül-
müşdür. 73, 86

Denikin, Anton İvanoviç (1872-1947):
Rusiyanın hǝrbi xadimi, gene-ral-ley-
tenant. Ağ qvardiyanın rǝhbǝr-lǝrindǝn
olmuşdur. Birinci Dünya müharibǝsindǝ
Qǝrb cǝbhǝsinin (may-iyul 1917) vǝ
Cǝnub-qǝrb cǝbhǝsinin (avqust 1917),
Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi illǝrindǝ
Könüllü ordunun (aprel 1918 – yanvar
1919) vǝ Cǝnubi Rusiya Silahlı Qüvvǝ-
lǝrinin (yanvar 1919 – aprel 1920) ko-
mandiri olmuşdur. 1920-ci ildǝ müha-
cirǝtǝ getmişdir. 92, 137, 166, 221, 243,
290, 299, 320, 325, 477

Dǝrbǝnd 37, 136, 331, 332, 333, 335,
483 

“Dǝrbǝdnamǝ”: Müǝllifi mǝlum ol-
mayan, Azǝrbaycan, ǝrǝb vǝ fars
dillǝrindǝki nüsxǝlǝri günümüzǝ gǝlib
çatan ǝsǝr. Dağıstan vǝ Şirvanın V-XI ǝsrlǝr
tarixinǝ dair qiymǝtli mǝlumatları ehtiva
edir. 483

Digah: Abşeronda kǝnd. 309, 369
Dildarovun evi: Bakıda, Kolyubakin (in-

diki Nigar Rǝfibǝyli) küçǝsindǝ mülk. 161,
183, 249, 316, 360, 423, 466 

Dini Etiqad naziri (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 231 

Dini Etiqad Nazirliyi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 178, 231, 472, 473, 489

Dmitryukov, İvan İvanoviç (1872-
1918): Rusiyanın ictimai-siyasi xadimi;
Dövlǝt Dumasının üzvü olmuşdur. 74

Dobriça: bax. Dobruca. 
Dobruca: Balkan yarımadasının şima-

lında tarixi bölgǝ. Günümüzdǝ Rumıniya
vǝ Bolqarıstan arasında paylaşılmışdır. 92 

Doluxanov 313, 314
Dombrovski: Qusar qǝsǝbǝsinin rus

ǝhalisinin nümayǝndǝsi olmuşdur. 125
Don kazakları 345, 489 
Don vilayǝti 138, 299
Dondukov-Korsakov, Aleksandr Mix-

ayloviç (1820-1893): Rusiyanın dövlǝt
xadimi. Qafqaz yürüşlǝrinin, Krım
müharibǝsinin iştirakçısı idi. 1882-1890-cı
illǝrdǝ Qafqaz Hǝrbi Dairǝsinin komandanı
(Qafqaz canişini) olmuşdur. 74, 86

Dördüncü Qızlar gimnaziyası (Bakı)
246, 292 

Dördüncü Oğlanlar gimnaziyası (Bakı)
298 

Dördüncü Paralel: Bakıda küçǝ; indiki
Sübhi Salayev küçǝsi. 41, 44, 104, 107,
203

Dövlǝt Birliyi Şurası (Rusiya) 140
Dövlǝt Duması (Rusiya): bax. Duma. 
Dövlǝtli: kǝnd. 190
Draqomirov, Abram Mixayloviç (1868-

1955): Rusiyanın hǝrbi xadimi, general.
Birinci Dünya müharibǝsindǝ iştirak etmiş,
1917-ci ilin aprelindǝ Şimal cǝbhǝsindǝki
Rusiya ordularının Baş komandanı tǝyin
edilmişdi. Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi
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illǝrindǝ Könüllü orduda vǝ Xüsusi Şurada
(Cǝnub) ali vǝzifǝlǝr tutmuş, 1918-ci ilin
oktyabrından 1919-cu ilin sentyabrına
qǝdǝr Xüsusi Şuranın sǝdri (Xüsusi Şura
Hökumǝtinin Baş naziri) olmuşdur.
Ağqvardiyaçıların Vǝtǝndaş müharibǝsin-
dǝ mǝğlubiyyǝtindǝn sonra mühacirǝtǝ
getmişdir. 28

Dro: bax. Kanayan, Drastamat.
Duma (yaxud Dövlǝt Duması; Rusiya)

73, 74, 140, 240, 241, 284, 285, 322 
Duma meydanı (Bakı): bax. Haşımov

meydanı.
Dunay çayı 167, 482 
Dvina: Avropada çay. 166 
Dyulber: Krımın cǝnub sahilindǝ, Kor-

eiz qǝsǝbǝsindǝ saray kompleksi. Rusiya
imperatoru I Nikolayın nǝvǝsi Böyük knyaz
Pyotr Nikolayeviç üçün XIX ǝsrin axır-
larında tikilmişdir. 13

Eduard VIII [Eduard VIII; 1894-1972]:
1936-cı ilin 20 yanvar – 11 dekabr tarixlǝri
arasında Böyük Britaniya kralı olmuşdur.
9, 10, 20

“Elektriçeskaya sila” 266, 398 
Elzas-Lotaringiya (Alsace-Lorraine):

Günümüzdǝ Şimali Fransada tarixi ǝrazi.
1871-ci ildǝ Almaniyaya birlǝşdirilǝn bu
torpaqlar, 1918-ci ildǝ Fransaya qay-
tarılmışdır. II Dünya mühari-bǝsindǝ yenǝ
Almaniya tǝrǝfindǝn ǝlǝ keçirilmiş vǝ
müharibǝdǝn sonra Fransaya qaytarıl-
mışdır. 157

Engels, Fridrix 138 
Ermǝni, ermǝnilǝr 2, 6, 9, 11, 12, 13,

14, 16, 38, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 86,
93, 94, 110, 125, 126, 137, 146, 151, 165,
169, 175, 189, 190, 191, 204, 209, 210,
215, 223, 224, 228, 235, 237, 256, 257,
258, 259, 261, 266, 267, 270, 310, 321,
322, 323, 325, 326, 327, 336, 342, 346,
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 358,

361, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 374,
375, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 415,
416, 419, 420, 421, 427, 430, 431, 432,
434, 435, 436, 459, 463, 478

Ermǝni mǝsǝlǝsi 8
Ermǝni Milli Şurası (Bakı) 168, 169,

184
Ermǝni Milli Şurası (Şǝki) 126
Ermǝni Milli Şurası (Tiflis) 313, 314,

349, 373, 409, 435
Ermǝnikǝndi 16
Ermǝnistan; Ermǝni Cümhuriyyǝti;

Ararat Cümhuriyyǝti 2, 11, 60, 72, 73, 151,
168, 170, 180, 188, 191, 209, 214, 223,
235, 257, 264, 310, 311, 313, 314, 342,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 358, 365,
367, 373, 375, 376, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 407,
408, 409, 410, 411, 434, 435, 436, 437,
457, 458, 460, 464, 471 

Ermǝnistanın Gürcüstandakı sǝfiri
361, 402 

Etilaf dövlǝtlǝri: Birinci Dünya müha-
ribǝsinin tǝrǝflǝrindǝn biri olan Antanta
bloku. Bu blokun aparıcı dövlǝtlǝri Böyük
Britaniya, Fransa vǝ Rusiya idi. 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 28, 29, 31, 32,
34, 39, 46, 49, 50, 57, 58, 60, 70, 71, 82,
92, 93, 94, 100, 101, 132, 135, 136, 137,
146, 150, 151, 156, 157, 158, 165, 166,
167, 169, 171, 184, 188, 190, 193, 194,
201, 209, 213, 214, 220, 221, 228, 240,
242, 243, 246, 250, 266, 269, 281, 282,
290, 299, 302, 310, 319, 323, 324, 325,
326, 327, 343, 345, 346, 354, 355, 365,
366, 367, 368, 371, 372, 374, 388, 392,
418, 419, 425, 430, 441, 446, 448, 450,
460, 461, 467, 474, 475, 476, 485, 489  

“Evelina”: gǝmi. 158
Eyvaz bǝy Musa bǝy oğlu: Quba
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qǝzasının Hǝsǝnqala kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 123

Eyvaz Novruz oğlu: Dövlǝtli kǝnd
sakini.190

Əbdül Qǝhrǝman oğlu: Quba qǝza-
sının Talabı kǝndindǝ camaat nümayǝn-
dǝsi olmuşdur. 121

Əbdüllǝtif 56 
Əbdülov, Əbdül: “Azǝrbaycan” qǝzeti-

nin ǝmǝkdaşı olmuşdur. 117
Əbdülsǝlimzadǝ, Mǝhǝmmǝd Hadi:

bax. Hadi, Mǝhǝmmǝd.
Əbülfǝt Vǝli: bax. Vǝlizadǝ, Əbülfǝt.
Əbülfǝz Sǝfǝr oğlu: Quba qǝzasının

Baxşılı kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 120

Ədilbǝyov, Zal bǝy: Quba qǝzasının
Bostançı kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Ədliyyǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhuriy-
yǝti) 69, 231 

Ədliyyǝ naziri (Türkiyǝ) 461 
Ədliyyǝ Nazirliyi (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 231, 433, 434, 470
Əfǝndiyev, Abdullah bǝy: bax. Əfǝn-

dizadǝ, Abdulla bǝy. 
Əfǝndiyev, Mǝhǝmmǝd Əmin: bax.

Əfǝndizadǝ Mǝhǝmmǝd Əmin Ağa Əli
oğlu. 

Əfǝndiyev, Mǝhǝmmǝd Əmin Molla
Mustafa oğlu (1897 - ?) Peterburq Elektro-
texnika İnstitutunda tǝhsil almışdır.

Əfǝndiyev, Rǝşid bǝy: bax. Əfǝndizadǝ,
Rǝşid bǝy.

Əfǝndizadǝ, Abdulla bǝy İsmayıl
ǝfǝndi oğlu (yaxud Əfǝndiyev; 1875-
1928): Tiflisdǝ Aleksandr Müǝllimlǝr İnsti-
tutunu bitirmiş, Azǝrbaycanın bir sıra
şǝhǝrlǝrindǝ müǝllimlik etmiş, Şǝkidǝ
müǝllim kursları vǝ mǝktǝblǝr açdırmışdır.
Şǝki Şǝhǝr Bankının vǝ Şǝki Şǝhǝr
Dumasının sǝdri olmuşdur. Şǝkidǝn

Azǝrbaycan Parlamentinǝ üzv seçilmişdir.
50, 406, 458, 459

Əfǝndizadǝ, Əbdüllǝtif: “Azǝrbaycan”
qǝzetindǝki imzalardan. 380 

Əfǝndizadǝ, Əbdürrǝşid bǝy: bax.
Əfǝndizadǝ, Rǝşid bǝy.

Əfǝndizadǝ, Mǝhǝmmǝd Əmin Ağa Əli
oğlu (1897-1968): Şamaxıda anada
olmuşdur. Petroqrad Texnologiya İnstitu-
tunda tǝhsil almışdır. Bakı vǝ Salyan
mǝktǝblǝrindǝ dǝrs demiş, Şǝki Darül-
müǝllimininin direktoru olmuşdur. Cüm-
huriyyǝtdǝn sonra tǝhsilini davam et-
dirmiş, mühǝndis vǝ idarǝçi kimi mǝdǝn-
çilik vǝ inşaat sahǝlǝrindǝ işlǝmiş, elǝcǝ
dǝ Azǝrbaycan Dövlǝt Universitetindǝ vǝ
Azǝrbaycan SSR Elmlǝr Akademiyasında
fǝaliyyǝt göstǝrmişdir. 380, 382

Əfǝndizadǝ, Rǝşid bǝy (yaxud Əbdür-
rǝşid bǝy; 1863-1942): Azǝrbaycanın
görkǝmli maarifçisi. Qori Seminariyasını
vǝ Tiflisdǝ Aleksandr Müǝllimlǝr İnstitu-
tunu bitirmişdir. Zaqafqaziya Sünni Ruhani
İdarǝsindǝ işlǝmiş, Azǝrbaycanın müxtǝlif
yerlǝrindǝ müǝllimlik etmişdir. “Uşaq
bağçası”, “Bǝsirǝtül-ǝtfal” dǝrsliklǝrinin
müǝllifidir. Şeir vǝ hekayǝ dǝ yazmışdır.
413

Əhmǝdov, Yusif (yaxud Yusifǝli
Əhmǝdov): Ticarǝt vǝ Sǝnaye İttifaqının
sǝdri olmuşdur. 80 

Əli Mişan 36
Əli Nǝriman Hacı Allahverdi oğlu:

Quba qǝzasının Talabı kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 121

Əli Yusif: bax. Yusifzadǝ, Əli.
Əlirza İmamqulu oğlu: Quba qǝzasının

Hǝmsar kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 120

Əliyev, Cahangir bǝy: Gǝncǝ Bǝlǝ-
diyyǝsi Ərzaq şöbǝsinin sǝdri olmuşdur.
270
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Əliyev, Dadaş 309
Əliyev, Mǝhǝmmǝdbağır 139
Əliyev, Mǝhǝmmǝdtağı 139 
“Əlmǝnsur”: Alman şairi Henrix Hey-

nenin faciǝ ǝsǝri. 59, 65
“Əlvahi-intibah”: Mǝhǝmmǝd Hadinin

kitabı. 248, 268, 337, 358, 380, 400, 422,
440, 465

Əmirbǝyov Feyzulla: Quba qǝzasının
Lǝgǝr kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Əmircanov, Musa 62, 224
Əmirhacıyan (yaxıd Əmircan): Bakının

kǝndlǝrindǝn; hal-hazırda Bakının
Suraxanı rayonu ǝrazisindǝ şǝhǝr tipli
qǝsǝbǝ. 84, 85, 102, 103, 125, 182, 187,
384 

Əmirov, Tatevos Minayeviç (1873-
1918): Daşnaksutyun Partiyasının üzvü
olmuşdur. Azǝrbaycanda yerli dinc ǝhaliyǝ
qarşı törǝdilǝn soyqırımda xüsusi
qǝddarlıqla iştirak etmişdir. 26 Bakı
komissarları sırasında güllǝlǝnmişdir. 3,
24, 43 

Əmlak vǝ Ərazi naziri (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 90

Əmlak vǝ Ərazi Nazirliyi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 35, 90, 138, 397

Əmsar: bax. Hǝmsar.
Əndülüs: İberiya yarımadasında VIII-

XV ǝsrlǝrdǝ müsǝlman ǝrǝblǝrin tǝsiri vǝ
nüfuzu altında olan bölgǝlǝrin ümumi adı.
176, 177

Ənzǝli: İranın şimalında, Xǝzǝr dǝnizi
sahilindǝ liman şǝhǝri. 15, 17, 24, 61, 83,
98, 101, 139, 227, 269, 310, 329, 463 

Ərazi naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 18, 36, 128, 130, 203, 204, 269,
379, 434

Ərazi naziri (Ermǝnistan) 396, 397 
Ərazi Nazirliyi (Azǝrbaycan Cümhuriy-

yǝti) 18, 19, 21, 36, 37, 61, 100, 128, 179,

180, 203, 204, 224, 225, 247, 269, 270,
291, 292, 293, 310, 329, 330, 379, 398,
418, 419, 441

Ərdahan: Türkiyǝnin şimal-şǝrqindǝ
vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan eyniadlı şǝhǝr. 71, 180 

Ərǝb, ǝrǝblǝr 78, 79, 95, 97, 200, 279,
287, 330, 331, 416, 483

Ərǝb dili, ǝrǝbcǝ 63, 307, 323, 416,
417

Ərǝbli, Hüseyn (yaxud Hüseyn Ərǝb-
linski; 1881-1919): Azǝrbaycanın teatr ak-
tyoru vǝ rejissoru. “Nicat”, “Sǝfa”, Ha-
cıbǝyli Qardaşları müdiriyyǝti truppa-
larında çıxış etmişdir. 89, 358

Ərǝblinski, Hüseyn: bax. Ərǝbli, Hü-
seyn.

Əs’ǝd ağa Cavanşir: Qarabağ mül-
kǝdarlarından; Hoğa (indiki Üçbulaq)
kǝndinǝ ermǝni quldurlarının hücumu
zamanı ailǝsi ilǝ birgǝ qǝtl edilmişdir. 464

Əsǝdullayev 485
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. 434

Əsǝdullayev, Şǝmsi 104
Əsgǝran, Əsgǝran qalası: İndiki Əs-

gǝran qǝsǝbǝsi, Azǝrbaycanın Xocalı ray-
onu ǝrazisindǝdir. XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ
Şuşa uyezdinin kǝndi idi. 165, 189, 365

Əsribekov: bax. Davtyan, Yeprem Da-
vıdoviç.

Əsribekyan: bax. Davtyan, Yeprem
Davıdoviç.  

Əşrǝfovun evi: Bakıda, Mariinski (in-
diki Rǝsul Rza) vǝ Torqovı (indiki Nizami)
küçǝlǝrinin kǝsişmǝsindǝ mülk. 19, 41, 63,
104 

Əyyub: “Quran”da adı çǝkilǝn pey-
ğǝmbǝrlǝrdǝn biri. Şǝrq folklorunda vǝ
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ǝdǝbiyyatında sǝbr rǝmzi kimi işlǝnir. 76,
86

“F.”: qǝzet; bax. “Forverts”.
Fars, farslar 9
Fars dili, farsca 63, 78, 87, 95, 96, 162,

287, 323, 339, 417, 467 
Fastov: Ukraynanın Kiyev vilayǝtindǝ

şǝhǝr. 30, 221 
Fatma Hacı Bağır qızı 160
“Feniks”: sǝrnişin gǝmisi. 18
Fǝhlǝ klubu (Bakı) 15, 334, 335, 418
Fǝlǝstin 57, 280 
Fǝtulla Əlipaşa oğlu: İran tǝbǝǝ-

lǝrindǝn. 227 
Fǝtulla Nǝsrulla oğlu: Quba qǝzasının

Fındığan kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 124

Fındığan: Xızı rayonu ǝrazisindǝ kǝnd.
124

Filimonov, Aleksandr Petroviç (1866-
1948): Rusiyanın hǝrbi xadimi; general-
leytenant. Kuban Xalq Respublikasının
atamanı olmuşdur. 313

Finlandiya: (yaxud Finlanda). Şimali
Avropada dövlǝt. 222

Finlandiya körfǝzi: Baltik dǝnizindǝ,
Finlandiya, Rusiya vǝ Estoniya sahillǝrindǝ
körfǝz. 156, 163

“Forverts” [Vorwärts] (“İrǝli”): Al-
maniya Sosial-Demokrat Partiyasının
orqanı olan qǝzet. Əsası 1876-cı ildǝ
qoyulmuşdur. Tǝqiblǝrǝ görǝ müxtǝlif
dövrlǝrdǝ Leypsiq, Berlin, Praqa vǝ
Parisdǝ nǝşr edilmişdir. 188, 324 

Foss, A. V.: Rusiyanın ictima-isiyasi
xadimi, eser. 136

Foş, Ferdinand [Ferdinand Foch, 1851-
1929]: Fransanın hǝrbi xadimi, marşal.
134, 135, 324, 372

Fövqǝladǝ Tǝhqiqat Komissiyası:
Ermǝni daşnaklarının Azǝrbaycanlı-ların
hǝyatına vǝ ǝmlakına qarşı işlǝdiklǝri

cinayǝtlǝri tǝhqiq etmǝk mǝqsǝdi ilǝ
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝti tǝrǝ-
findǝn yaradılmış komissiya. 45, 67, 102,
421

Frans İosif I [Franz Joseph I; 1830-
1916]: 1948-1916-cı illǝrdǝ Avstriya im-
peratoru olmuşdur. 43, 206

Fransa 9, 33, 57, 58, 70, 92, 146, 156,
168, 176, 190, 201, 213, 244, 259, 260,
261, 262, 266, 281, 324, 354, 357, 394,
420, 427, 430, 461, 475, 491

Fransa Dövlǝt Bankı 302
Fransa Hökumǝti 157, 201
Fransa inqilabı: bax. Böyük Fransa

inqilabı. 
Fransa prezidenti 10
Fransız, fransızlar 11, 33, 92, 93, 106,

165, 209, 324, 326, 337, 394, 458, 460,
461, 475. 

Fransız dili; fransızca 3, 9, 64
Freytaq, Stanislav Franseviç: aqronom,

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Torpaq Nazir-
liyindǝ işlǝmişdir. 90 

Fridrix Vilhelm [Friedrich Wilhelm;
1882-1951]: Almaniya vǝ Prussiyanın
vǝliǝhd şahzadǝsi; Almaniya imperatoru II
Vilhelmin oğlu. Birinci Dünya mühari-
bǝsindǝ ǝvvǝlcǝ Beşinci ordunun ko-
mandiri, sonra Kronprins Vilhelm Orduları
Qrupunun baş komandanı olmuşdur. 163,
184, 229, 382 

“Gaveyi-ahǝngǝr”: Şǝmsǝddin Sami-
nin ǝsǝri. 59, 65

Gelencik: Rusiyanın Krasnodar diya-
rında şǝhǝr. Qara dǝniz sahilindǝ kurort
şǝhǝridir. 138

Genuya: bax. Cenova.
Georgiyevsk: Rusiyanın Stavropol

diyarında şǝhǝr. 30 
Gǝncǝ 1, 16, 18, 19, 37, 38, 50, 79, 84,

103, 118, 125, 182, 224, 247, 266, 270,
293, 304, 305, 311, 312, 322, 327, 330,
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332, 335, 336, 364, 365, 366, 378, 379,
380, 390, 398, 399, 400, 405, 406, 425,
441, 463, 464, 473

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.
329, 470

Gǝncǝ Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝti 418
Gǝncǝ Kiçik zabitlǝr mǝktǝbi: bax.

Gǝncǝ Hǝrbi mǝktǝbi.
Gǝncǝ qǝzası  11
Gǝncǝ quberniyası 34, 90, 118, 125,

170, 322, 330, 365
Gǝncǝ Podpraporşiklǝr mǝktǝbi: bax.

Gǝncǝ Hǝrbi mǝktǝbi. 
Gǝncǝ Şǝhǝr İdarǝsi Ərzaq şöbǝsi 270
Giorqadze, Qriqol (1879-1937): Gür-

cüstanın ictimai-siyasi xadimi, hüquq-
şünas. Xarkov Universitetini bitirmişdir. 26
may 1918 – 13 fevral 1919 tarixlǝri
arasında Gürcüstan Respublikasının Mü-
dafiǝ naziri olmuşdur. 1937-ci ildǝ Sovet
rejimi tǝrǝfindǝn güllǝlǝnmişdir. 314, 317,
361, 394, 467 

Gireyev: Terek kazaklarının rǝhbǝr-
lǝrindǝn olmuşdur. 136

Göyçay 305, 379
Göyçay qǝzası (uyezdi) 68, 119
Göyçǝ mahalı 11
Göyçǝ gölü 11
Gülǝdağ: kǝnd. 190 
Gülmǝhǝmmǝd Samay bǝy oğlu:

Quba qǝzasının Hǝsǝnqala kǝndindǝ ca-
maat nümayǝndǝsi olmuşdur. 123

Gürcü, gürcülǝr 2, 6, 8, 11, 13, 16, 20,

60, 74, 75, 80, 101, 102, 133, 147, 166,
175, 188, 209, 211, 215, 235, 261, 262,
266, 267, 272, 277, 284, 314, 323, 333,
334, 342, 346, 350, 352, 361, 364, 372,
373, 374, 375, 386, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 402, 404, 406, 408, 409,
410, 415, 416, 423, 430, 434, 435, 437,
445, 459, 460, 467, 477, 478, 482, 490 

Gürcü dili, gürcücǝ 20
Gürcü Qadınlar Cǝmiyyǝti (Bakı) 486
Gürcü Qırmızı Xaç Cǝmiyyǝti (Bakı)

486
Gürcü mǝktǝbi: Bakıda mǝktǝb; Birja

(indiki Üzeyir bǝy Hacıbǝyli) küçǝsindǝ
yerlǝşmişdir. 486 

Gürcü Milli Şurası (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti döv-
ründǝ Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrǝn milli
şuralardan biri. 1918-ci ilin aprelindǝ gür-
cü icması tǝrǝfindǝn yaradılmışdı. Sǝdri
Konstantin Mikeladze idi. (Gürcüstanın
istiqlaliyyǝtini elan edǝn Gürcüstan Milli
Şurası ilǝ qarışdırılmamalıdır.) 5, 20, 80 

Gürcü Neft Ticarǝti Cǝmiyyǝti (Bakı)
486 

Gürcü Sǝlibi-Əhmǝr Cǝmiyyǝti: bax.
Gürcü Qırmızı Xaç Cǝmiyyǝti.

Gürcü Ünas Cǝmiyyǝti: bax. Gürcü
Qadınlar Cǝmiyyǝti.

Gürcüstan 2, 6, 14, 18, 37, 40, 44, 60,
72, 101, 102, 107, 132, 148, 149, 151,
170, 174, 175, 178, 180, 181, 187, 188,
190, 201, 204, 205, 209, 210, 214, 235,
263, 310, 313, 314, 317, 332, 342, 349,
351, 352, 353, 361, 372, 373, 374, 375,
376, 382, 387, 390, 391, 393, 394, 395,
396, 402, 404, 407, 408, 409, 411, 423,
434, 435, 436, 445, 460, 467, 477, 478,
482 

Gürcüstan Hökumǝti 2, 40, 81, 101,
180, 187, 204, 313, 348, 349, 350, 351,
352, 373, 374, 375, 393, 394, 395, 402,
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404, 407, 410, 411, 435, 436, 437, 460 
Gürcüstan Xalq Qvardiyası 353
Gürcüstan Parlamenti 346
Gürcüstan Teleqraf Agentliyi 165, 184,

188, 290
Gürcüstanın Azǝrbaycandakı sǝfiri

203, 372, 373
Gürcüstanın Ermǝnistandakı sǝfiri 44,

349, 350, 353
Güzdǝk kǝndi 309
H. Hǝnǝfi: bax. Zeynallı, Hǝnǝfi. 
Hacı Sǝlim Sǝyyah: bax. Qasımzadǝ,

Hacı Sǝlim Sǝyyah.
Hacı-Tǝrxan: İndiki Rusiya Federasi-

yasının Hǝştǝrxan (Astraxan) şǝhǝri.
“Azǝrbaycan” qǝzetinin müxtǝlif nömrǝ-
lǝrindǝ “Hacı-Turxan”, “Hacı-Tǝrxan” kimi
adlarla getmişdir. 99, 158, 329

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. 20, 42, 63, 85, 105, 117, 129,
140, 162, 183, 206, 228, 250, 272, 294,
316, 338, 360, 381, 401, 423, 445, 466,
488 

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
olmuşdur. Sovet dövründǝ Azǝrbaycan
Bǝstǝkarlar İttifaqının sǝdri, Azǝrbaycan

Dövlǝt Konservatoriyasının rektoru, Azǝr-
baycan Elmlǝr Akademiyasının hǝqiqi
üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan SSR-in vǝ
Azǝrbaycan Res-publikasının Dövlǝt
himnlǝrinin musiqisinin müǝllifidir.  9, 41,
49, 69, 89, 111, 154, 162, 181, 241, 248,
259, 293, 358, 405, 428, 454 

Hacıbǝyli, Zülfüqar (1884-1950):
Azǝrbaycanlı bǝstǝkar. Üzeyir Hacıbǝylinin
böyük qardaşıdır. 89, 160, 181, 240, 248,
271, 293, 337, 358 

Hacıbǝyov Bǝradǝrlǝri truppası: bax.
Hacıbǝyov Qardaşları müdiriyyǝti.

Hacıbǝyov Qardaşları müdiriyyǝti:
Zülfüqar vǝ Üzeyir Hacıbǝyli qardaşları
tǝrǝfindǝn Bakıda qurulan opera vǝ op-
eretta artstlǝri truppası. 41, 89, 181, 205,
247, 248, 271, 293, 358, 421 

Hacınski, Camo bǝy (1888-1942):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xa-
dimi. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Parla-
mentin üzvü olmuş, Poçt vǝ Teleqraf naziri
vǝzifǝsini tutmuşdur. 1938-ci ildǝ sürgün
edilmiş, hǝbs düşǝrgǝsindǝ ölmüşdür.
133, 459

Hacınski, Mehdi bǝy: Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Daxili İşlǝr Nazirliyindǝ
idarǝ müdürü olmuşdur. 34 

Hacınski, Mǝhǝmmǝdhǝsǝn (1875-
1931): Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Peter-
burq Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir.
Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl Bakının abadlaşdı-
rılmasında 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
vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. Cümhuriyyǝtin
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süqutundan sonra repressiyaya mǝruz
qalmışdır. 434 

Hacıyev: Ordubad müvǝkkili. 154, 191
Hacıyev, A. A. 15, 62
Hadi, Mǝhǝmmǝd (Əbdülsǝlimzadǝ;

1879-1920): Azǝrbaycanlı şair vǝ jurnalist.
57, 248, 268, 337, 358, 380, 400, 422,
440, 465

Hamazasp: bax. Srvandzyan, Hama-
zasp. 

Hamburq [Hamburg]: Almaniyanın
şimalında şǝhǝr. Avropanın ǝn böyük
limanlarından biridir. 194, 370, 371 

Haşımov meydanı (Bakı): Bakıda, Qoşa
qala qapısının önündǝki meydan;
“Gǝnclǝr meydanı”, “Duma meydanı” da
deyilmişdir. 334 

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. 157

“Havas”: Fransız xǝbǝr agentliyi. 1835-
ci ildǝ tǝsis edilmişdir. Frans-press
agentliyi [Agence France-Presse] daha
sonra “Havas”ın bazasında yaradılmışdır.
157, 372 

Helsinki: Finlandiyanın paytaxtı vǝ ǝn
böyük şǝhǝri. Finlandiya 1809-1917-ci
illǝrdǝ Rusiya İmperiyasının tǝrkibindǝ
olmuşdur. Rus dilindǝ Hel-sinki şǝhǝrinin
adı 1926-cı ilǝ qǝdǝr Helsinqfors kimi
işlǝnmişdir. 156, 372, 474 

Helsinqfors: bax. Helsinki. 
Herkules: qǝdim yunan mifologiyası

qǝhrǝmanlarından olan Herakl. Fövqǝladǝ
gücǝ malik olmuşdur. 76, 86

Hessentuki: bax. Yessentuki.
Heybǝt Mahmud oğlu: Quba qǝzasının

Xudat kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 124

Heydǝr Əhmǝd oğlu: Quba qǝzasının

Xuc kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Heydǝrzadǝ, Əliǝkbǝr 268, 272, 315,
359 

Hǝbib (yaxud Hǝbibkǝnd):
Azǝrbaycanın Xaçmaz rayonunun kǝndi.
122

Hǝmid Hacı Qurban oğlu: Quba qǝ-
zasının Sayad kǝndindǝ camaat nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 121

Hǝmkarlar İttifaqı 16, 50, 101, 246,
418

Hǝmsar: Qubanın kǝndi; indiki Amsar
(yaxud Əmsar) kǝndi. 120

Hǝrbi nazir (Gürcüstan) 313, 314 ,317,
361

Hǝrbi-ümumi: bax. Birinci Dünya
müharibǝsi. 

Hǝsǝnqala: Qusar rayonu ǝrazisindǝ
kǝnd. 123

Hǝsǝnov, Əliağa (1871-1933): Azǝr-
baycanın ictimai-siyasi xadimi; Cümhu-
riyyǝt dövründǝ Maliyyǝ naziri, Azǝr-
baycan Parlamentinin üzvü olmuşdur.
“Nǝşri-maarif” cǝmiyyǝtinin yaradılmasın-
da vǝ fǝaliyyǝtindǝ yaxından iştirak etmiş,
Bakı Şǝhǝr Dumasının üzvü olduğu dövrdǝ
Şollar su kǝmǝrinin çǝkilişi vǝ şǝhǝrdǝki
digǝr quruculuq-abadlıq işlǝrindǝ xüsusilǝ
böyük xidmǝti olmuşdur. 80, 459 

Hǝsǝnov, H. M. 225
Hǝsǝnzadǝ, Mehdi 62
Hǝştǝrxan: bax. Hacı-Tǝrxan.
Hidayǝt Ağaǝli oğlu: Quba qǝzasının

Yasab kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 123

Hindenburq, Paul fon (Paul von Hin-
denburg, 1847-1934): Almaniyanın hǝrbi
vǝ siyasi xadimi, Birinci Dünya müha-
ribǝsinin ǝn mǝşhur sǝrkǝrdǝlǝrindǝn biri.
1925-1934-cü illǝrdǝ Almaniya prezidenti
olmuşdur. 163, 221 
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III cild 

404, 407, 410, 411, 435, 436, 437, 460 
Gürcüstan Xalq Qvardiyası 353
Gürcüstan Parlamenti 346
Gürcüstan Teleqraf Agentliyi 165, 184,

188, 290
Gürcüstanın Azǝrbaycandakı sǝfiri

203, 372, 373
Gürcüstanın Ermǝnistandakı sǝfiri 44,

349, 350, 353
Güzdǝk kǝndi 309
H. Hǝnǝfi: bax. Zeynallı, Hǝnǝfi. 
Hacı Sǝlim Sǝyyah: bax. Qasımzadǝ,

Hacı Sǝlim Sǝyyah.
Hacı-Tǝrxan: İndiki Rusiya Federasi-

yasının Hǝştǝrxan (Astraxan) şǝhǝri.
“Azǝrbaycan” qǝzetinin müxtǝlif nömrǝ-
lǝrindǝ “Hacı-Turxan”, “Hacı-Tǝrxan” kimi
adlarla getmişdir. 99, 158, 329

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. 20, 42, 63, 85, 105, 117, 129,
140, 162, 183, 206, 228, 250, 272, 294,
316, 338, 360, 381, 401, 423, 445, 466,
488 

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
olmuşdur. Sovet dövründǝ Azǝrbaycan
Bǝstǝkarlar İttifaqının sǝdri, Azǝrbaycan

Dövlǝt Konservatoriyasının rektoru, Azǝr-
baycan Elmlǝr Akademiyasının hǝqiqi
üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan SSR-in vǝ
Azǝrbaycan Res-publikasının Dövlǝt
himnlǝrinin musiqisinin müǝllifidir.  9, 41,
49, 69, 89, 111, 154, 162, 181, 241, 248,
259, 293, 358, 405, 428, 454 

Hacıbǝyli, Zülfüqar (1884-1950):
Azǝrbaycanlı bǝstǝkar. Üzeyir Hacıbǝylinin
böyük qardaşıdır. 89, 160, 181, 240, 248,
271, 293, 337, 358 

Hacıbǝyov Bǝradǝrlǝri truppası: bax.
Hacıbǝyov Qardaşları müdiriyyǝti.

Hacıbǝyov Qardaşları müdiriyyǝti:
Zülfüqar vǝ Üzeyir Hacıbǝyli qardaşları
tǝrǝfindǝn Bakıda qurulan opera vǝ op-
eretta artstlǝri truppası. 41, 89, 181, 205,
247, 248, 271, 293, 358, 421 

Hacınski, Camo bǝy (1888-1942):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xa-
dimi. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Parla-
mentin üzvü olmuş, Poçt vǝ Teleqraf naziri
vǝzifǝsini tutmuşdur. 1938-ci ildǝ sürgün
edilmiş, hǝbs düşǝrgǝsindǝ ölmüşdür.
133, 459

Hacınski, Mehdi bǝy: Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Daxili İşlǝr Nazirliyindǝ
idarǝ müdürü olmuşdur. 34 

Hacınski, Mǝhǝmmǝdhǝsǝn (1875-
1931): Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Peter-
burq Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir.
Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl Bakının abadlaşdı-
rılmasında 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
vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. Cümhuriyyǝtin
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süqutundan sonra repressiyaya mǝruz
qalmışdır. 434 

Hacıyev: Ordubad müvǝkkili. 154, 191
Hacıyev, A. A. 15, 62
Hadi, Mǝhǝmmǝd (Əbdülsǝlimzadǝ;

1879-1920): Azǝrbaycanlı şair vǝ jurnalist.
57, 248, 268, 337, 358, 380, 400, 422,
440, 465

Hamazasp: bax. Srvandzyan, Hama-
zasp. 

Hamburq [Hamburg]: Almaniyanın
şimalında şǝhǝr. Avropanın ǝn böyük
limanlarından biridir. 194, 370, 371 

Haşımov meydanı (Bakı): Bakıda, Qoşa
qala qapısının önündǝki meydan;
“Gǝnclǝr meydanı”, “Duma meydanı” da
deyilmişdir. 334 

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. 157

“Havas”: Fransız xǝbǝr agentliyi. 1835-
ci ildǝ tǝsis edilmişdir. Frans-press
agentliyi [Agence France-Presse] daha
sonra “Havas”ın bazasında yaradılmışdır.
157, 372 

Helsinki: Finlandiyanın paytaxtı vǝ ǝn
böyük şǝhǝri. Finlandiya 1809-1917-ci
illǝrdǝ Rusiya İmperiyasının tǝrkibindǝ
olmuşdur. Rus dilindǝ Hel-sinki şǝhǝrinin
adı 1926-cı ilǝ qǝdǝr Helsinqfors kimi
işlǝnmişdir. 156, 372, 474 

Helsinqfors: bax. Helsinki. 
Herkules: qǝdim yunan mifologiyası

qǝhrǝmanlarından olan Herakl. Fövqǝladǝ
gücǝ malik olmuşdur. 76, 86

Hessentuki: bax. Yessentuki.
Heybǝt Mahmud oğlu: Quba qǝzasının

Xudat kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 124

Heydǝr Əhmǝd oğlu: Quba qǝzasının

Xuc kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Heydǝrzadǝ, Əliǝkbǝr 268, 272, 315,
359 

Hǝbib (yaxud Hǝbibkǝnd):
Azǝrbaycanın Xaçmaz rayonunun kǝndi.
122

Hǝmid Hacı Qurban oğlu: Quba qǝ-
zasının Sayad kǝndindǝ camaat nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 121

Hǝmkarlar İttifaqı 16, 50, 101, 246,
418

Hǝmsar: Qubanın kǝndi; indiki Amsar
(yaxud Əmsar) kǝndi. 120

Hǝrbi nazir (Gürcüstan) 313, 314 ,317,
361

Hǝrbi-ümumi: bax. Birinci Dünya
müharibǝsi. 

Hǝsǝnqala: Qusar rayonu ǝrazisindǝ
kǝnd. 123

Hǝsǝnov, Əliağa (1871-1933): Azǝr-
baycanın ictimai-siyasi xadimi; Cümhu-
riyyǝt dövründǝ Maliyyǝ naziri, Azǝr-
baycan Parlamentinin üzvü olmuşdur.
“Nǝşri-maarif” cǝmiyyǝtinin yaradılmasın-
da vǝ fǝaliyyǝtindǝ yaxından iştirak etmiş,
Bakı Şǝhǝr Dumasının üzvü olduğu dövrdǝ
Şollar su kǝmǝrinin çǝkilişi vǝ şǝhǝrdǝki
digǝr quruculuq-abadlıq işlǝrindǝ xüsusilǝ
böyük xidmǝti olmuşdur. 80, 459 

Hǝsǝnov, H. M. 225
Hǝsǝnzadǝ, Mehdi 62
Hǝştǝrxan: bax. Hacı-Tǝrxan.
Hidayǝt Ağaǝli oğlu: Quba qǝzasının

Yasab kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 123

Hindenburq, Paul fon (Paul von Hin-
denburg, 1847-1934): Almaniyanın hǝrbi
vǝ siyasi xadimi, Birinci Dünya müha-
ribǝsinin ǝn mǝşhur sǝrkǝrdǝlǝrindǝn biri.
1925-1934-cü illǝrdǝ Almaniya prezidenti
olmuşdur. 163, 221 
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Hindistan 52, 53, 77, 78, 96, 106, 195,
345, 371, 482

Holland, hollandlar 91
Hollandiya 90, 166, 346, 491
Hollandiya Hökumǝti 166, 184 
“Horizon”: bax. “Orizon”.
Hökumǝt İşlǝri İdarǝsi (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 18 
“Hümmǝt” partiyası 16, 133, 134, 187,

219, 232, 238, 263, 270, 298, 344, 345,
376, 459 

Hüseyn Cavid 26
Hüseyn Hüsamǝddin (Yasar; 1869-

1939): Türk tǝdqiqatçı alimi. 12 cildlik
“Amasiya tarixi”nin, türk vǝ Osmanlı
tarixinǝ dair bir sıra başqa ǝsǝrlǝrin
müǝllifidir. “İqdam” vǝ “Türk yurdu” kimi
qǝzet vǝ jurnallarda dil vǝ tarix mövzulu
mǝqalǝlǝrlǝ çıxış etmişdir. 95, 97, 106

Hüseyn Mǝhǝmmǝdrza oğlu: Bakıdakı
İran tǝbǝǝlǝrindǝn. 247

Hüseyn Rauf (Orbay; 1881-1964):
Türkiyǝnin hǝrbi vǝ siyasi xadimi. 1911-
1912-ci illǝr Osmanlı-İtaliya müharibǝsin-
dǝ vǝ Balkan müharibǝlǝrindǝ qǝhrǝ-
manlıq göstǝrmişdir. 1918-ci ilin oktyabr
ayında Bǝhriyyǝ naziri olmuş, Mudros
sazişini Osmanlı dövlǝti adından imza-
lamışdır. 86 

Hüseynov, Əli: Bakıda vǝ Qazaxda
müǝllim olmuşdur. 44

Hüseynzadǝ, Əlǝkbǝr (1887-1967):
teatr vǝ kino aktyoru. Azǝrbaycan SSR
Əmǝkdar artisti idi. 181 

Hüseynzadǝ, Əli bǝy (1864-1940):
Azǝrbaycanın vǝ Türkiyǝnin görkǝmli icti-
mai xadimi, eyni zamanda hǝkim, publisist
vǝ pedaqoq. 317 

Hüseynzadǝ, Xǝlil: teatr aktyoru. 89,
181, 248, 293, 309, 358, 458 

Xabarovsk 29
Xaçmaz 17

Xalqçı Sosialistlǝr Partiyası (yaxud
Xalqçı-Sosialist Əmǝk Partiyası): Rusiyada
1905-1918-ci illǝrdǝ mövcud olmuş siyasi
partiya. 140

Xanaşvili 37 
Xanxoyski, Əmir xan: bax. Xoyski, Əmir

xan. 
Xanxoyski, Fǝtǝli xan: bax. Xoyski Fǝtǝli

xan. 
Xanlar (şǝhǝr): bax. Yelenendorf. 
Xarici İşlǝr naziri (Azǝrbaycan Cüm-

huriyyǝti) 434
Xarici İşlǝr naziri (Dağlılar Respub-

likası) 476 
Xarici İşlǝr naziri (Ermǝnistan) 348,

349, 350, 352, 394, 434 
Xarici İşlǝr naziri (Gürcüstan) 40, 348,

349, 351, 372, 373, 374, 375, 434 
Xarici İşlǝr naziri (İran) 484, 485, 491 
Xarici İşlǝr naziri (Krım) 223 
Xarici İşlǝr naziri (Rusiya) 302
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 178, 214, 398, 430 
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Fransa) 220  
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Gürcüstan) 40,

348
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Polşa) 392 
Xarici İşlǝr Nazirliyi (Türkiyǝ) 92
Xarkov 92, 137, 221, 229, 242, 290
Xasavyurt: Rusiya Federasiyası

tǝrkibindǝ Dağıstan Respublikasında
şǝhǝr. 81, 476

Xasmǝmmǝdov, Əlǝsgǝr bǝy: Gǝncǝ
Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinin rǝisi olmuşdur.
118

Xasmǝmmǝdov, Xǝlil bǝy (yaxud
Xasmǝhǝmmǝdov; 1873-1947): Azǝrbay-
canın dövlǝt xadimi. Moskva Universite-
tinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. Rusiya
Dövlǝt Dumasının, Azǝrbaycan Milli
Şurasının üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Hökumǝtindǝ portfelsiz
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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. 69, 434, 463, 484 

Xǝlil Fǝrzǝli oğlu: Quba qǝzasının
Siyǝzǝn kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 124

Xǝlil İbrahim: bax. İbrahimov, Xǝlil. 
Xǝlilbǝyli, Balabǝy: Bakıda, Voront-

sovski (indiki İslam Sǝfǝrli) küçǝsindǝ
yerlǝşǝn “Dardanel” yemǝkxanasının
müdiri olmuşdur. 337

Xǝzǝr dǝnizi 188, 292, 326, 331, 480,
359, 381, 422 

Xǝzǝr xaqanlığı 97
Xırdalan: Abşeron yarımadasında

kǝnd; 2006-cı ildǝ şǝhǝr statusu almışdır.
178, 179, 369

Xızı kǝndi: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
ǝrazisindǝ kǝnd; indiki Xızı rayonunun inz-
ibati mǝrkǝzi. 120

Xilǝ 60, 84, 102 
Xorvat, xorvatlar 28, 391
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. 439 

Xoyski, Fǝtǝli xan (1875-1920):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin qurucu-
larından biri, görkǝmli dövlǝt xadimi.
Moskva Universitetinin Hüquq fakültǝsini
bitirmişdir. Bakı Şǝhǝr Dumasının sǝdri
(1917-1918), Zaqaf-qaziya Seyminin üzvü
vǝ Zaqafqaziya Federativ Respublikasının
Xalq Maarifi naziri (1918) olmuşdur.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin ilk höku-
mǝtinin sǝdri seçilmiş, 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. 93, 94, 133,
144, 147, 152, 153, 262, 277, 320, 344,
345, 363, 365, 368, 384, 406, 425, 429,
434, 459, 484 

Xristyuk, Pavel Anikeyeviç (1890-
1941): Ukraynanın ictimai-siyasi xadimi.
Bir sıra hökumǝtlǝrdǝ müxtǝlif vǝzifǝlǝr
tutmuşdur. Milliyyǝtçilikdǝ günahlandı-
rılaraq 1931-ci ildǝ hǝbs edilmiş, 1941-ci
ildǝ hǝbs düşǝrgǝsindǝ ölmüşdür. 30

Xudat: Azǝrbaycanın Xaçmaz rayonu
ǝrazisindǝ şǝhǝr. 18, 124

Xuc: Azǝrbaycanın Quba rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 122

Xuramoviç, İsmayıl bǝy: Tiflisdǝ
Müsǝlman Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin sǝdri
olmuş, Azǝrbaycan Xarici İşlǝr Nazirliyi
Dǝftǝrxanasının direktoru vǝzifǝsini
tutmuşdur. 203 

Xüsusi Şura (Cǝnub): 1918-1919-cu
illǝrdǝ Cǝnubi Rusiya ordusu vǝ Könüllü
ordu nǝzarǝtindǝki ǝrazilǝrdǝ tǝsis edilǝn
mǝşvǝrǝt vǝ icra orqanı; Cǝnubi Rusiya
Silahlı Qüvvǝlǝri yanında Xüsusi Şura.
Rusiyanı 1 avqust 1914-cü il tarixindǝki
sǝrhǝdlǝri daxilindǝ bǝrpa etmǝk
mǝqsǝdi güdürdü. 43 

İbnül-Əsir Cǝziri (1160-1233): ǝrǝb tar-
ixçisi. 95, 106 

İbrahim bǝy Rǝcǝb bǝy oğlu: Quba
qǝzasının Xızı kǝndindǝ camaat nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 120

İbrahim xan (yaxud İbrahim Xǝlil xan;
1732-1806): Qarabağ xanı. 249

İbrahimov 119
İbrahimov, Xǝlil (Xǝlil İbrahim; Xǝlil

İbrahimzadǝ; 1892-1938): Azǝrbaycanlı
müǝllim, publisist vǝ tǝnqidçi. Şuşada
anadan olmuşdur. Bakıda müǝllim işlǝmiş,
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müxtǝlif qǝzet vǝ jurnallarda, o cümlǝdǝn
“Azǝrbaycan” qǝzetindǝ yazılar dǝrc et-
dirmiş, bir müddǝt “Azǝrbaycan” qǝze-
tinin “müvǝqqǝti müdiri” olmuşdur.
1938-ci ildǝ hǝbs edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir.
34, 43, 113

İbrahimzadǝ, Ağamǝhǝmmǝd 62
İkinci Getmanlıq 489
İkinci Qızlar gimnaziyası (Bakı) 298
“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. 97

İqnatius: Finlandiyanın Amerika
Birlǝşmiş Ştatlarında sǝfiri olmuşdur. 18

İqriq: Azǝrbaycanın Quba rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 121

İlyaşeviç: Muğanda Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝtinin ordusuna qarşı döyüşǝn
qüvvǝlǝrin komandirlǝrindǝn biri olmuş-
dur. 16

İlyuşkin, Pyotr Fyodoroviç: Bakı Şǝhǝr
İdarǝsinin vǝ Bakı Şǝhǝr Dumasının üzvü
olmuşdur. 1917-ci ildǝ Bakı Şǝhǝr İda-
rǝsinin rǝisi vǝ Bakı qubernatoru vǝzi-
fǝlǝrini müvǝqqǝti olaraq icra etmişdir.
Cümhuriyyǝt dövründǝ Bakı Şǝhǝr
İdarǝsinin rǝisi olmuş, sovet dövründǝ isǝ
Bakı Şǝhǝr Sovetindǝ müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ
işlǝmişdir. 17, 21, 248, 338, 443, 465, 487

İngilis, ingilislǝr 7, 11, 13, 14, 24, 29,
31, 32, 33, 76, 92, 93, 106, 131, 146, 151,
152, 156, 165, 166, 168, 176, 178, 180,
188, 196, 201, 209, 220, 221, 222, 235,
256, 257, 258, 266, 269, 312, 321, 323,
345, 366, 367, 371, 372, 387, 390, 393,
398, 420, 426, 427, 448, 449, 450, 451,
458, 460, 463, 475 

İngiltǝrǝ 9, 10, 11, 14, 15, 33, 40, 57,

58, 60, 70, 71, 72, 86, 92, 93, 127, 134,
137, 138, 151, 157, 166, 168, 190, 195,
201, 203, 204, 213, 220, 243, 259, 260,
261, 262, 265, 266, 269, 302, 303, 310,
319, 324, 325, 326, 345, 366, 380, 391,
393, 422, 427, 430, 474, 489, 491

İngiltǝrǝ-Yaponiya İttifaqı: İngiltǝrǝ ilǝ
Yaponiya arasında 1902-1921-ci illǝrdǝ
mövcud olan vǝ üç sazişlǝ tǝsdiqlǝnǝn itti-
faq. Birinci saziş 1902-ci ildǝ 5 il
müddǝtinǝ, ikinci saziş 1905-ci ildǝ 10 il
müddǝtinǝ, üçüncü saziş isǝ 1911-ci ildǝ
yenǝ 10 il müddǝtinǝ imzalanmışdı. Paris
Sülh Konfransında Yaponiya bu ittifaq
sayǝsindǝ bǝzi planlarını hǝyata keçir-
mǝyǝ çalışmışdır. İngiltǝrǝ-Yaponiya İtti-
faqı 1921-ci ildǝ lǝğv edildi. 474, 489

İngiltǝrǝ kralı 9, 10, 20, 382, 423
İnquş, inquşlar: Şimali Qafqaz xalq-

larından; İnquşetiyanın yerli ǝhalisi. 81,
225, 291 

“İnsanların tarixi faciǝlǝri yaxud
Əlvahi-intibah”: bax. “Əlvahi-intibah”.

İnvud 180 
İran 9, 36, 52, 53, 77, 78, 83, 87, 94,

95, 96, 132, 134, 139, 149, 180, 190, 227,
247, 291, 323, 329, 331, 332, 333, 359,
381, 386, 399, 415, 422, 441, 444, 480,
481, 482, 484, 485, 491 

İranlı, iranlılar 51, 95, 97, 187, 332,
333

İretski, Konstantin Aleksandroviç
(1842-1918): Rusiyanın Tver quberniyası
dvoryanlarından olan İretski daha sonra
Bakıya köçmüş, burada yaşamış vǝ
işlǝmişdir. Müxtǝlif xeyriyyǝ cǝmiyyǝt-
lǝrinin, maarif vǝ maliyyǝ qurumlarının
işindǝ yaxından iştirak etmişdir. 1885-ci
ildǝ Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı
Şurasının sǝdri seçilmişdir. 1887-1917-ci
illǝrdǝ Bakı Şǝhǝr Dumasının üzvü, 1894-
1898-ci illǝrdǝ Bakı Bǝlǝdiyyǝsinin sǝdri
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olmuşdur. 101, 107, 244
İrǝvan 3, 26, 40, 191, 304, 348, 349,

350, 351, 353, 365, 375, 386, 390, 394,
396, 398, 466

İrkutsk 29, 58 
İslam, İslamiyyǝt, müsǝlman,

müsǝlmanlıq 3, 11
“İslamiyyǝ”: Bakıda karvansara tipli

mehmanxana. Bazar (indiki Azǝrbaycan
prospekti), Qubernski (indiki Nizami
küçǝsi) vǝ Poçt (indiki Süleyman Tağızadǝ)
küçǝlǝrinǝ çıxışı olan bina 1918-ci ilin
Mart soyqırımında yandırılmış, sonradan
bǝrpa edilmişdir. 160, 206 

İsmayılova, Kamilǝ xanım: Bakıda
fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 42

İspan qripi 39, 175
İspanyol nǝzlǝsi: bax. İspan qripi.
İstanbul 57, 69, 70, 71, 86, 92, 93, 106,

166, 195, 201, 223, 285, 304, 325, 331,
353, 354, 396, 417, 441, 461, 466, 475,
490 

İsveç 156, 198
İsveç Hökumǝti 188, 189
İsveçli, isveçlilǝr 189 
İsveçrǝ 90, 92
İtaliya 10
“İttihad” mǝktǝbi (Bakı) 268 
“İttihad” fraksiyası (Azǝrbaycan

Parlamentindǝ) 154, 285, 298
“İttihad” partiyası (Azǝrbaycan) 187,

232, 233, 285, 429, 458, 459 
Jitkov 37 
“Jorj” ǝksxanası: Bakıda; Mariinski (in-

diki Rǝsul Rza) vǝ Torqovı (indiki Nizami)
küçǝlǝrinin kǝsişmǝsindǝ fǝaliyyǝt gös-
tǝrmiş fotoqraf studiyası. 19, 41, 63, 104 

Kabarda: Şimali Qafqazın mǝrkǝzi
hissǝsindǝ tarixi vilayǝt. Hal-hazırda
Rusiya Federasiyasının tǝrkibindǝ
Kabarda-Balkar Respublikasına daxildir.
167, 222, 325, 339

Kabardalı, kabardalılar: bax. Kabardin,
kabardinlǝr. 

Kabardin, kabardinlǝr (yaxud kabarda-
lılar): Əsasǝn Rusiya Federasiyasının
Kabarda-Balkar Respublikası ǝrazisindǝ,
elǝcǝ dǝ bir sıra digǝr yerlǝrdǝ yaşayan
müsǝlman xalq. Kabarda-çǝrkǝz dilindǝ
danışırlar. 167, 225, 291, 476 

Kadet partiyası; kadetlǝr (Konstitu-
sion-Demokratik Partiya): XIX ǝsrin
ǝvvǝllǝrindǝ Rusiyada fǝaliyyǝt göstǝrmiş
siyasi partiya. 1905-ci ildǝ qurulan partiya,
1917-ci ilin axırlarında bolşeviklǝr
tǝrǝfindǝn qadağan edildikdǝn sonra da
bir müddǝt gizli olaraq öz fǝaliyyǝtini
davam etdirmiş, Ağqvardiyaçılar hǝrǝ-
katını müdafiǝ etmişdir. 3, 516, 47, 134,
136, 202, 232, 241, 243, 270, 299, 320,
410, 453, 467

Kalinovski (Kalinovskaya): Çeçenis-
tanın Naurski rayonunda kǝnd. 222

Kalyayev, İvan Platonoviç (1877-1905):
Rus şairi, inqilabçısı vǝ terrorçusu. Rusiya
imperatoru II Aleksandrın oğlu Böyük
knyaz Sergey Aleksandroviçǝ sui-qǝsd
etmişdir. Asılaraq edam edilmişdir. 138,
141

Kamal Mǝhǝmmǝd oğlu: Quba
qǝzasının Avaran kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 123

Kamenisti: Bakıda küçǝ; indiki Bǝşir
Sǝfǝroğlu küçǝsi. 292, 363

Kanayan, Drastamat (Dro; 1883-1956):
Ermǝni terrorçu vǝ hǝrbi cinayǝtkar;
Daşnaksutyun üzvü. Şǝrqi Anadolu vǝ
Qafqazda dinc müsǝlman-türk ǝhaliyǝ
divan tutulmasında xüsusi rolu olmuşdur.
3, 191, 404, 409 

Kantemirovka: Rusiyanın Voronej
vilayǝtindǝ şǝhǝrtipli qǝsǝbǝ. 290 

Kapitalist, kapitalizm 11, 53, 64
Kaprinskaya, Y. M.: müǝllimǝ. 298



III cild “AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

516516

Kara-Murza, Pavel Makaroviç: Bakının
ermǝni sakinlǝrindǝn. 38 

Karçikyan: Ermǝni ordusu zabiti;
poruçik. 1918-ci ilin yanvar ayında Gürcüs-
tan hǝrbçilǝrinǝ ǝsir düşmüşdür. 411

Karçikyan, Xaçatur Ovannesoviç
(1882-1918): Ermǝnistanın siyasi xadimi,
hüquqşünas. Daşnaksutyun partiyasının
üzvü olmuşdur. Zaqafqaziya Hökumǝtindǝ
Maliyyǝ naziri, Ermǝnistan Respublikası
Hökumǝtindǝ ǝvvǝlcǝ Maliyyǝ, sonra
Sosial Tǝminat naziri olmuşdur. 191, 353,
389, 402

Karl I, Frans İosif [Karl I. Franz Josef;
1887-1922]: Avstriya-Macarıstan impera-
toru; 21 noyabr 1916 – 12 noyabr 1918
tarixlǝri arasında hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
10

Karolin adaları [Caroline Islands]: Sakit
okeanın qǝrb hissǝsindǝ arxipelaq. XIX
ǝsrin axırlarından 1914-cü ilǝ qǝdǝr
Almaniyanın koloniyası olmuş, 1914-cü
ildǝ Yaponiya tǝrǝfindǝn işğal edilmişdi.
474

Karoyi, Mihay [Mihály Károlyi; 1875-
1955]: Macarıstanın dövlǝt xadimi. 1918-
ci ilin 31 oktyabrından noyabr ayının
ortalarına qǝdǝr Baş Nazir, daha sonra
Macarıstan Respublikasının Prezidenti
olmuşdur. 11

Karpat 56 
Kartsivadze, Nikolay İotamoviç (1884-

1937). Gürcüstanın ictimai xadimi vǝ
diplomatı. Ali hüquq tǝhsili almışdır.
Menşeviklǝrin Gürcüstandakı rǝhbǝrlǝrin-
dǝn biri idi. Gürcüstanın Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝtindǝki siyasi nümayǝndǝsi
tǝyin edilmişdi. 1937-ci ildǝ Sovet rejimi
tǝrǝfindǝn hǝbs edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir.
203, 372, 373, 374, 382, 460 

Karşteynbaum 360, 381, 401, 423,
445, 466 

“Kaspi”: 1881-1919-cu illǝrdǝ Bakıda
rus dilindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 24, 25, 59,
83 

“Kaspi”: neft şirkǝti 196
“Kaspi-Çernomor” şirkǝti 195, 196
“Kavkazskiy kalendar”: Qafqaz

haqqında illik mǝlumat kitabı; 1845-1916-
cı illǝrdǝ Tiflisdǝ çap edilmişdir. 50, 64

“Kavkazskoye slovo”: 1914-1919-cu
illǝrdǝ Tiflisǝ rus dilindǝ nǝşr edilǝn
gündǝlik qǝzet. Bu qǝzetin arxasında
ermǝni burjuaziyasının böyük nüma-
yǝndǝlǝri dayanırdı.  2, 14, 311, 375, 396 

“Kazbek”: gǝmi. 269
Kazımi, Mirmahmud (yaxud Mirmah-

mud Kazımlı; Mirmahmud Kazımovski;
1882-1940): Azǝrbaycan aktyor, rejissor
vǝ dramaturqu. 342

Kazımzadǝ, Abbasqulu (1882-1947):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi
xadimi. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Par-
lamentin üzvü olmuşdur. 133, 284, 334

Keller, Fyodor Arturoviç (1857-1918):
rus hǝrbçi, ağqvardiyaçı general. 1877-
1878 Rusiya-Türkiyǝ müharibǝsinin vǝ Bir-
inci Dünya müharibǝsinin iştirakçısı
olmuşdur. Cǝnubi Rusiyada ağqvardi-
yaçılar hǝrǝkatının başçılarından biri
olmuşdur. 220 

Kerç 180 
Kiçikxanov, Bayram Niyazi oğlu (yaxud

Kiçikxanlı; 1889-1922): Azǝrbaycanın
siyasi xadimi. Zaqatalada maarif müfǝttişi
işlǝmişdir. Zaqataladan Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinǝ seçilmiş, eyni
zamanda Parlamentin katibi olmuşdur.
“Əhrar” partiyasının üzvü idi. 459 

Kilid: Zǝngǝzur qǝzasının kǝndi. 190
Kilvar (yaxud Gilvar): Azǝrbaycanda

kǝnd; hal-hazırda Şabran rayonunun
tǝrkibindǝdir. 125

Kiyev 58, 134, 137, 140, 167, 221, 222,



“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

517

III cild 

517

240, 241, 242, 243, 302, 345, 372, 475
Klemanso, Jorj [Georges Clemenceau;

1841-1929]: Fransanın dövlǝt xadimi.
1906-1909 vǝ 1917-1920-ci illǝrdǝ Baş
Nazir olmuşdur. 134, 324 

Klenevski, Viktor Viktoroviç (1883 - ?):
Milliyyǝtcǝ polyak olan Klenevski Slavyan-
Rus Cǝmiyyǝtindǝn Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Parlamentinǝ seçilmiş, 1919-cu ilin
mart-dekabr aylarında Sosial Tǝminat
naziri olmuşdur. 133, 138

Kobaxidze: Tiflis Universitetindǝ tǝlǝ-
bǝ tǝşkilatının fǝallarından olmuşdur. 102 

Koblens [Koblenz]: Almaniyanın qǝr-
bindǝ şǝhǝr. 220

Kokerell, F. P.: Antanta dövlǝtlǝrinin
Bakıdakı polis müdiri olmuşdur. 39, 246 

Kokorev, Vasili Aleksandroviç (1817-
1889): Rus taciri vǝ sǝnayeçisi.
Tǝsisçilǝrindǝn olduğu “Zakaspiysk Ticarǝt
Şirkǝti” Suraxanıda kerosin emalı zavodu
açmışdı. 80, 155

Kolçak, Aleksandr Vasilyeviç (1874-
1920): Rusiyanın hǝrbi vǝ siyasi xadimi;
admiral. Ağqvardiyaçılar hǝrǝkatının
başçısı, Rusiyanın Ali rǝhbǝri (noyabr 1918
– fevral 1920) vǝ Rus ordusunun Ali Baş
komandanı (noyabr 1918 – yanvar 1920)
olmuşdur. 10, 302, 320, 326, 371 

Kolesnikov, İvan Nikiforoviç (1860-
1920): Rusiyanın hǝrbi xadimi; general-
mayor. Birinci Dünya müharibǝsindǝ
iştirak etmiş, 1918-ci ildǝ Könüllü orduya
daxil olmuş, Terek kazaklarının komandiri
tǝyin edilmişdir. 168 

Kolevalov: Qusar qǝsǝbǝsinin rus
ǝhalisinin nümayǝndǝsi olmuşdur. 125

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. 42, 104,
161, 183, 249, 316, 359, 360, 401, 423,
466

Konotop: Ukraynanın Sumı vilayǝtindǝ
şǝhǝr. 242

“Kooperasiya” Xǝzǝryanı İstehlak
Cǝmiyyǝtlǝri İttifaqı: Cümhuriyyǝt döv-
ründǝ mövcud olmuş istehlak cǝmiy-
yǝtlǝri ittifaqı. 18, 268, 272, 315, 359, 479

Kopelioviç, Samuil İzrailoviç: Bakıda
fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 19, 41, 63, 105,
160, 183, 205, 227, 249, 315, 338, 359,
381, 401, 422, 444, 466, 488 

Kopenhagen; Kopenhaq: Danimar-
kanın paytaxtı vǝ ǝn böyük şǝhǝri. 10, 92,
188, 302 

Kopenhaq: bax. Kopenhagen. 
Korvin-Krukovski, Aleksandr

Vladimiroviç (1872-1943): Rusiyanın hǝrbi
xadimi, general. Birinci Dünya müha-
ribǝsindǝ iştirak etmiş, 1917-ci ilin axır-
larında Könüllü orduya daxil olmuşdur.
Krım piyada diviziyasının komandiri ol-
muşdur. Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi
başa çatdıqdan sonra mühacirǝtǝ get-
mişdir. 137

Köçǝrli, Firidun bǝy (1863-1920): Azǝr-
baycanın görkǝmli maarif xadimi, ǝdǝ-
biyyatşünası vǝ yazıçısı. Qori Müǝllimlǝr
Seminariyasını bitirmişdir. 1918-ci ildǝ
Qori Müǝllimlǝr Seminariyasının Azǝr-
baycan şöbǝsini Qazaxa köçürǝrǝk müs-
tǝqil bir seminariyaya çevirmiş vǝ bu
seminariyanın direktoru olmuşdur. Azǝr-
baycan Milli Şurasının üzvü kimi İstiqlal
Bǝyannamǝsini imzalayanlar arasında yer
alan Firidun bǝy Köçǝrlinin Azǝrbaycan
ǝdǝbiyyatı tarixinǝ dair ǝsǝrlǝri xüsusilǝ
dǝyǝrlidir. Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝ-
lǝnmişdir. 40, 119 

Köhnǝ Xudat: Xaçmaz rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 124
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Könüllü ordu: Rusiyada Vǝtǝndaş
müharibǝsi ǝsnasında, ağqvardiyaçı
zabitlǝrin Rusiyanın cǝnub bölgǝlǝrindǝ
tǝşkil etdiklǝri ordu. 30, 43, 136, 138, 140,
167, 191, 241, 242, 302, 314, 325, 345,
357, 372, 475 

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 Türkiyǝ-nin Xarici İşlǝr naziri
olmuşdur. 96 

Krasilnikovun evi: Bakıda, Nikolayevski
(indiki İstiqlaliyyǝt) küçǝsindǝ mülk.19,
41, 105, 161, 205, 227, 249, 315, 359,
444, 488 

Krasnovodsk: indiki Türkmǝnistanın
Türkmǝnbaşı şǝhǝrinin 1993-cü ilǝ
qǝdǝrki rǝsmi adı. 61, 179, 203, 269, 292,
359, 381, 418, 422

Krasnovodski: Bakıda küçǝ; indiki
“Sǝmǝd Vurğun” küçǝsi. 19, 42, 63, 104,
161, 249, 316, 360, 401, 444, 488 

Kravçenko, Vasili: Slavyan-Rus
Cǝmiyyǝtindǝn Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Parlamentinǝ üzv seçilmişdir. 133, 308

Krım 12, 13, 21, 135, 136, 137, 140,
166, 280, 474

Krım Hökumǝti 12, 135
Krım xanı 332, 339
Krım tatarları 135, 316, 332, 
Krım türklǝri 135, 213 
Krımtayev 135 
Krivoşein, Aleksandr Vasilyeviç (1857-

1921): Rusiyanın dövlǝt xadimi. Dövlǝt
Şurasının üzvü (1906-1917); Cǝnubi
Rusiya Hökumǝtinin sǝdri (iyun-oktyabr
1920) olmuşdur. 134, 241

Kronştadt: Rusiyanın şimal-qǝrbindǝ,
Fin körfǝzindǝ liman şǝhǝri. 58, 167, 222,

326 
Krupp, Alfred [Alfred Krupp; 1812-

1887]: Alman sǝnayeçi vǝ silah
istehsalçısı. Öz dövründǝ Avropanın ǝn
böyük silah (xüsusilǝ top) istehsalçısı olan
Krupp “toplar kralı” kimi tanınmışdı. 221

Kuban 181, 241, 242, 313  
Kursk: Rusiyanın Kursk vilayǝtindǝ

şǝhǝr. 242 
“Kurski pravda” (Kurskaya pravda):

Kurskda çap edilǝn siyasi-ǝdǝbi qǝzet. İlk
nömrǝsi 30 may 1918-ci ildǝ çıxmışdır. 138

Kuşka: Türkmǝnistanın cǝnubunda
şǝhǝr; indiki Sǝrhǝdabad şǝhǝri. 295 

Kutaisi 37, 180, 353, 393, 395, 402,
435 

Kürkǝnd: Bakının kǝndlǝrindǝn; hal-
hazırda mövcud deyil. 17 

Q. bǝy Oruc oğlu: Quba qǝzasının
Pirǝbǝdil kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Qafar oğlu: Şǝmkirin Çardaxlı (indiki
Çǝnlibel) kǝndinin yasavulu (polis nǝfǝri)
olmuşdur. 224

Qafqaz, Qafqaziya  7, 8, 9, 13, 14, 15,
23, 24, 30, 31, 32, 38, 45, 57, 60, 72, 73,
78, 79, 90, 94, 115, 120, 121, 124, 125,
134, 136, 145, 146, 147, 148, 151, 154,
155, 167, 173, 174, 190, 192, 193, 194,
209, 214, 223, 226, 234, 237, 257, 258,
262, 265, 266, 268, 271, 280, 299, 304,
319, 323, 332, 341, 342, 343, 344, 354,
355, 366, 367, 369, 374, 379, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 396, 397, 398, 406,
415, 416, 418, 427, 437, 438, 440, 453,
457, 463, 471, 472, 477 

“Qafqaz”: neft şirkǝti. 196 
Qafqaz Azǝrbaycanı 8 
Qafqaz Konfransı 6
“Qafqaz vǝ Merkuri”: Volqa çayında vǝ

Xǝzǝr dǝnizindǝ gǝmiçiliklǝ mǝşğul olan
şirkǝt. 1849-cu ildǝ yaradılmış, 1918-ci
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ildǝ millilǝşdirilmişdir. 160, 196, 293 
Qafqaz türkü, Qafqaz türklǝri  78, 397
Qafqazlı, qafqaziyalı; zaqafqaziyalı

201, 214, 235, 284, 319, 397
Qala küçǝsi: Bakıda, İçǝri şǝhǝrdǝ

küçǝ. 315, 338, 360, 380, 401, 422, 445,
466, 488

Qalabǝy Ağabala oğlu: Quba qǝzasının
Hǝbib kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Qalinovski, Yurvin  44
Qalisiya (yaxud Qaliçya): Şǝrqi

Avropada tarixi vilayǝt. Hal-hazırda Polşa
vǝ Ukrayna sǝrhǝdlǝri daxilindǝdir.  136,
221 

Qara dǝniz  12, 166, 173, 194, 201,
325, 345, 361, 371 

Qara şǝhǝr; Qara şǝhǝr dairǝsi:
Bakının rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü).  16,
160 

Qarabağ  79, 81, 165, 189, 256, 259,
266, 272, 304, 310, 311, 312, 321, 322,
323, 326, 342, 364, 365, 366, 367, 368,
376, 386, 387, 388, 390, 405, 406, 407,
408, 423, 437, 471

Qarabağ xanlığı 323
Qarabǝyli, Qara bǝy (1873-1953):

Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi, eyni
zamanda hǝkim vǝ jurnalist; Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü. “Difai”
partiyasının rǝhbǝrlǝrindǝn, “İttihad”
partiyasının sǝdri olmuşdur. “Hǝyat”,
“İrşad”, “Kaspi” kimi bir sıra nǝşrlǝrlǝ
ǝmǝkdaşlıq etmişdir.  38, 80, 133, 187,
244, 285, 390, 458 

Qaradağ (Avropa) 28, 223 
Qaradağlı (Goranboy): Azǝrbaycanın

Goranboy rayonu ǝrazisindǝ kǝnd. 399,
402 

Qaraxan Qǝdeş oğlu: Quba qǝzasının
Zixur kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Qarayev, Əliheydǝr (1896-1938):
Azǝrbaycanın siyasi xadimi. Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü
olmuşdur. Cümhuriyyǝtin süqutundan
sonar Bakı Sovetinin sǝdri, Azǝrbaycan
Sovet Sosialist Respublikasının Hǝrbi
Dǝniz İşlǝri xalq komissarı, Əmǝk xalq
komissarı vǝ Ədliyyǝ xalq komissarı olmuş,
bir sıra digǝr vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 1937-
ci ildǝ hǝbs edilmiş, 1938-ci ildǝ
güllǝlǝnmişdir. 133, 459

Qardaşov, Aslan bǝy (1866-1920):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin dövlǝt
xadimi. “Əhrar” partiyasının liderlǝrindǝn
biri, Milli Şuranın vǝ Parlamentin üzvü,
Əkinçilik vǝ Dövlǝt Əmlakı naziri
olmuşdur. 134

Qarzaniyǝm: Zǝngǝzur qǝzasında
mövcud olmuş azǝrbaycanlı kǝndi. 94

Qasımkǝnd: Dağıstanda kǝnd, Süley-
man-Stalski rayonunun inzibati mǝrkǝzi.
37

Qasımov, Ağaverdi: Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti Parlamentindǝ mülki nǝzarǝtçi
olmuşdur. 425

Qasımov, Hacı 15, 62, 443
Qasımov, Qasım: Bakı Şǝhǝr

Dumasının üzvü.  244
Qasımov, Sadiq. 330
Qasımov, Yusif: Qazax darülmüǝllimini

müǝllimlǝrindǝn. 
Qasımzadǝ, Hacı İbrahim: “Bǝsirǝt”

qǝzetinin baş redaktoru olmuşdur.  159
Qasımzadǝ, Hacı Sǝlim Sǝyyah (1869-

1943): Şair vǝ müǝllim. Vilnüs vǝ İstan-
bulda tǝhsil almış, bir çox ölkǝlǝrǝ sǝyahǝt
etmişdir. Bakıda müǝllim kimi fǝaliyyǝt
göstǝrmişdir. Zǝngin bir ǝdǝbi irs
qoymuşdur. 140

Qasımzadǝ, Yusif (1896-1957): Qazax
seminariyasının müǝllimi olmuşdur.
Sovetlǝşmǝdǝn sonra rǝhbǝr vǝzifǝlǝrdǝ
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işlǝmişdir. Salyan qǝzası inqilab
komitǝsinin sǝdri, “Kommunist” qǝzetinin
redaktoru vǝ Azǝrbaycan SSR Kommunist
Partiyası Mǝrkǝzi Komitǝsinin katibi
olmuşdur. 1937-ci ildǝ hǝbs edilǝrǝk 20 il
müddǝtinǝ islah-ǝmǝk düşǝrgǝsinǝ
mǝhkum edilmişdir. 1955-ci ildǝ reabili-
tasiya olunmuşdur. 442 

Qayıbov, Bǝybala bǝy: Quba qǝzasının
Alpan kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Qazax: Azǝrbaycanın qǝrb rayon-
larından.  18, 39, 44, 49, 50, 119, 175,
304, 305, 332, 366, 379, 442, 443, 446

Qazax Darülmüǝllimini (Qazax Müǝl-
limlǝr Seminariyası)  39, 40, 44, 442, 443,
446

Qazaxıstan  295
Qazaryans, Krikor: Quba qǝzasının Kil-

var kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 125

Qerbel, Sergey Nikolayeviç (1856 - ?):
Rusiya vǝ Ukraynanın dövlǝt xadimi.
1918-ci ilin noyabr-dekabr aylarında
Ukrayna Dövlǝtinin (İkinci Getmanlıq)
Nazirlǝr Sovetinin sǝdri olmuşdur. 1919-
cu ildǝ Almaniyaya mühacirǝtǝ getmişdir.
Sonrakı taleyi namǝlumdur. 28 

Qǝbulov, İslam bǝy (1879-1920):
Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi. Qaxda
vǝ Bakıda müǝllimlik etmiş, mǝtbuatda
mǝqalǝlǝrlǝ çıxış etmiş, dǝrsliklǝr
yazmışdır. Müsavat partiyasının, Za-
qafqaziya Seyminin üzvü olmuşdur. 307,
328, 356, 377, 415, 440, 462

Qǝdir Qurban oğlu: Quba qǝzasının
Alpan kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Qǝhrǝman Yüzbǝy oğlu: Quba qǝza-
sının Zixur kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Qǝnbǝr bǝy Xeyir bǝy oğlu: Quba

qǝzasının Köhnǝ Xudat kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 124

Qǝrib Mǝhǝmmǝdkǝrim oğlu (yaxud
Qǝrib Kǝrimoğlu; 1870-1926): Nuxa qǝ-
zasından Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü
seçilmişdir. Əhrar fraksiyasını tǝmsil
etmişdir. 50, 64

Qıpçakski  135
Qırmǝki: Bakının Binǝqǝdi rayonunda

dǝrǝ. 247
Qırmızı ordu (Rusiya)  137, 138, 222,

313, 314, 325, 371, 474
Qoqol küçǝsi: Bakıda küçǝ  39, 359,

381, 401, 422, 444, 466, 486, 488 
Qoldqor-Fradkin: Bakıda diş hǝkimi.

315, 338, 360, 381, 401, 422, 445, 466,
488 

Qolitsın, Qriqori Sergeyeviç (1838-
1907): Rusiyanın dövlǝt xadimi, general.
Qafqaz müharibǝsinin iştirakçısı idi. 1896-
1905-ci illǝrdǝ Qafqaz Hǝrbi Dairǝsinin
komandanı (Qafqaz canişini) olmuşdur.
74, 75, 86

“Qolos Kiyeva”: 1918-ci ilin aprel-
dekabr aylarında nǝşr edilmiş gündǝlik
qǝzet. 372

“Qolos Moskvı”: Moskvada 1907-
1915-ci illǝrdǝ nǝşr edilǝn gündǝlik icti-
mai-siyasi qǝzet. 74

“Qolos zemli”: rus qǝzeti. 74, 86
Qoloşapov, V. N.: Qafqazda xidmǝt

etmiş rus generalı. Ermǝni-müsǝlman
münaqişǝsi ǝsnasında kǝskin bir şǝkildǝ
ermǝnipǝrǝst mövqe tutmuş, müsǝlman
ǝhaliyǝ zülm etmişdir. 471 

Qori  40, 353, 415, 443 
Qori Seminariyası  443
Qraf Maksimilian: Alman şairi Şillerin

“Qaçaqlar” adlı dram ǝsǝrindǝki obraz
nǝzǝrdǝ tutulur. 59, 65

Qrebyonka: Ukraynanın Poltava vila-
yǝtindǝ şǝhǝr. 242
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Qriqorov: Bakıda silahlı soyğun
üstündǝ tutulmuşdur. 269

Qriqoroviç-Barski, Dmitri Nikolayeviç
(1871-1958): Rusiyanın ictimai-siyasi
xadimi. Kiyev Şǝhǝr Dumasının üzvü
olmuş, Ümumukrayna Konstitusion-
Demokratik Partiyasının sǝdri seçilmişdi.
Yassı görüşündǝ iştirak etmişdir. 1922-ci
ildǝn mühacirǝtdǝ yaşamışdır. 134

Qroznenski: Çeçenistanın Qroznenski
rayonunda kǝnd. 222

Qroznı  81, 221, 222, 325 
“Qruziya”: 1918-1921-ci illǝrdǝ Tiflisdǝ

rus dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet. Heç
bir partiyanın orqanı olmadığını elan etsǝ
dǝ, bu qǝzet ǝslindǝ gürcü millǝtçilǝrinin
görüşlǝrini ǝks etdirirdi. 6, 13, 72, 86, 204,
375 

Quba 18, 26, 36, 37, 44, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 129, 204, 225,
305, 357, 379, 384, 439

Quba meydanı (Bakı)  16
Qubernski: Bakıda küçǝ; indiki Nizami

küçǝsi.  1, 19, 23, 41, 45, 63, 67, 89, 105,
109, 131, 143, 160, 165, 183, 187, 205,
206, 209, 227, 228, 231, 249, 250, 253,
275, 297, 315, 316, 319, 341, 359, 363,
383, 401, 403, 425, 444, 447, 466, 469,
488 

Qubonin, Pyotr İonoviç (1825-1894):
Rus tarihçi vǝ sǝnayeçisi. Vasili Aleksan-
droviç Kokorevklǝ birgǝ “Bakı Neft
Cǝmiyyǝtini” qurmuşdu. 155

Quçkov, Fyodor İvanoviç (1860-1913):
Rusiyanın ictimai-siyasi xadimi; 17 Ok-
tyabr İttifaqı partiyasının tǝsisçilǝrindǝn
olmuşdur. 74

Quxman, Moisey Arkadyeviç: Qulaq-
burun-boğaz hǝkimi. Yǝhudi Milli
Şurasından Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Parlamentinǝ seçilmiş, Parlamentdǝ Milli
azlıqlar fraksiyasının üzvü olmuşdur. 80,

133, 188, 279, 459 
Qukasov, Pavel Osipoviç (yaxud Poqos

Qukasyants; 1858-1937): neft sǝnayeçisi.
196

Quliyev, Ağabala (1862-ci ildǝ
doğulmuşdur): Azǝrbaycanlı sahibkar vǝ
xeyriyyǝçi. Bakıda vǝ Rusiyanın bir sıra
şǝhǝrlǝrindǝ un dǝyirmanlarına vǝ düyü
tǝmizlǝmǝ fabriklǝrinǝ sahib idi. Bakı
Müsǝlman Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin quru-
cularından idi. Cümhuriyyǝtin süqutun-
dan ǝvvǝl İrana gedǝn Quliyev bir daha
Azǝrbaycana qayıtmamışdır.  37 

Qulubǝyov, Əli bǝy 329 
Qulubǝyov, Teymur bǝy (1885-1918):

Azǝrbaycanlı sǝnayeçi, milyonçu vǝ
xeyriyyǝçi. Neft mǝdǝnlǝrinin, kerosin vǝ
benzin zavodlarının sahibi olmuşdur. 60

Qumbaşı: Azǝrbaycanın Lǝnkǝran ray-
onunda kǝnd.  16

“Quran” 44, 65, 86, 141, 162, 257,
273, 294, 307, 317, 382, 402, 416, 442,
480 

Quryev: Qazaxıstanda şǝhǝr; indiki
Atırau şǝhǝri. 291, 292, 295, 326, 329 

Qusar  37, 123, 125 
“Qyoben”: Birinci Dünya müharibǝsi

illǝrindǝ alman hǝrbi gǝmisi. 1914-cü ildǝ
Türkiyǝyǝ verilmiş, 1914-1917-ci illǝrdǝ
Qara dǝnizdǝ rus donanmasına qarşı bir
sıra hǝrbi ǝmǝliyyatlar hǝyata keçirmişdir.
166

Lahican (İran) 139
Lalayan, Stepan Balabekoviç (1891-

1919): Şamaxıda anadan olmuşdur. Daş-
nak zabiti Lalayanın dǝstǝsi yerli azǝr-
baycanlı ǝhaliyǝ qarşı törǝdilǝn soy-
qırımda xüsusilǝ qǝddarlıq nümayiş et-
dirmişdir. Bakıdakı ingilis ordusu tǝrǝ-
findǝn hǝbs edilmiş, mǝhkǝmǝsi davam
edǝrkǝn hǝbsxanada ürǝktutmasından
ölmüşdür. 3, 24, 43, 204
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Lalayev, Stepan: bax. Lalayan, Stepan
Balabekoviç.

Latış Milli Şurası 10
Latviya (yaxud Kurlandiya) 10
Lebedev, Vladimir Aleksandroviç

(1879-1947): Rusiyanın sǝnayeçisi vǝ
aviasiyaçısı. Rusiyada Vǝtǝndaş müha-
ribǝsi illǝrindǝ qurulan bir sıra höku-
mǝtlǝrdǝ Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri, Ticazǝt,
Sǝnaye vǝ Tǝchizat naziri kimi vǝzifǝlǝr
tutmuşdur. 1920-ci ildǝn mühacirǝtdǝ
yaşamışdır. 29 

Leh, lehlǝr: bax. Polyak, polyaklar. 
Leh dili, lehcǝ: bax. Polyak dili,

polyakca. 
Lehistan: Polşanın tarixi adı. (bax.

Polşa)
Leoroxadze 180 
Levin, B. L.: Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş

diş hǝkimi.  19, 41, 63, 105, 160, 183, 205,
227, 249, 315 

Levinski, V. Q. 298
Levinson, İ. 62
Leypsiq [Leipzig]: Almaniyanın şǝr-

qindǝ şǝhǝr. 156, 372
Lǝgǝr: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin

Quba qǝzasında kǝnd. 121
Lǝnkǝran 15, 16, 18, 36, 60, 61, 98,

101, 204, 218, 219, 246, 305, 379, 398,
488 

Lǝzgi, lǝzgilǝr 24, 179, 185 
Lǝzgi dili 9 
Lianozov, Stepan Georgiyeviç (1872-

1949): Ermǝni ǝsilli neft sǝnayeçisi. 1907-
ci ildǝ “G. M. Lianozov vǝ oğulları” adlı
neft şirkǝtini qurmuşdu. 196

Libknext, Karl [Karl Liebknecht; 1871-
1919]: Almaniya vǝ beynǝlxalq fǝhlǝ
hǝrǝkatının fǝal iştirakçısı, Almaniya Kom-
munist Partiyasının banilǝrindǝn biri. 220,
303 

Liflandiya (yaxud Livoniya): Müasir

Latviya vǝ Estoniya ǝrazilǝrindǝn bir qis-
mini ǝhatǝ edǝn tarixi bölgǝ. 1721-ci ildǝ
Rusiya imperiyasına birlǝşdirilmiş,
imperiyanın süqutundan sonra bölgǝnin
cǝnubu Latviyanın, şimalı isǝ Estoniyanın
tǝrkibinǝ daxil olmuşdur. 166

Lion [Lyon]: Fransanın cǝnub-şǝrqindǝ
şǝhǝr. 134

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
illǝrdǝ Hǝrbi nazir olmuşdur. 6 dekabr
1916 – 19 oktyabr 1922 tarixlǝri arasında
Britaniyanın Baş Naziri vǝzifǝsini
tutmuşdur.  33, 156, 157, 243, 265, 302,
316, 324 

“Lokal-Anzeyqer” [Der Berliner Lokal-
Anzeiger]: 1883-1945-ci illǝrdǝ Berlindǝ
alman dilindǝ nǝşr olunan gündǝlik qǝzet.
156, 184, 372

London: Böyük Britaniyanın paytaxtı.
9, 29, 134, 138, 157, 176, 194, 196, 345,
361, 408

Londra: bax. London. 
Lopato, İ. V.: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti

Mǝrkǝzi Gömrük İdarǝsinin rǝisi olmuş-
dur. 17, 128 

Luçinski: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Ərzaq Nazirliyi dǝftǝrxanasının müdiri
olmuşdur. 1

Lukomski, Aleksandr Sergeyeviç
(1868-1939): Rusiyanın hǝrbi xadimi, gen-
eral. Ağqvardiyaçılar hǝrǝkatının lider-
lǝrindǝn vǝ Könüllü ordunun qurucu-
larından biri olmuşdur. Ağqvardiyaçıların
Vǝtǝndaş müharibǝsindǝ mǝğlubiyyǝ-
tindǝn sonra mühacirǝtǝ getmişdir. 28,
242

Luqa: Rusiyanın Leninqrad vilayǝtindǝ
şǝhǝr. 222

Lvov 57, 191 
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Lvov, Georgi Yevgenyeviç (1861-1925):
Rusiyanın siyasi xadimi. 1917-ci ilin mart-
iyul aylarında Müvǝqqǝti Hökumǝtin
başçısı olmuşdur. 30, 345, 361, 474 

M. H.: bax. Zeynallı, Hǝnǝfi. 
M. Hǝnǝfi: bax. Zeynallı, Hǝnǝfi. 
Maarif naziri (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 34, 231, 298, 329, 400, 434 
Maarif naziri (Türkiyǝ) 461 
Maarif Nazirliyi (Azǝrbaycan Cümhu-

riyyǝti) 34, 39, 138, 203, 223, 231, 286,
298306, 307, 309, 329, 357, 413, 432,
438, 440 

Maarif Nazirliyi (Ermǝnistan) 12 
Macar, macarlar 261, 317
Macarıstan 324, 392 
Macarıstan Prezidenti 11
Mahmud ǝfǝndi Hacı Abdulla ǝfǝndi

oğlu: Quba qǝzasının Köhnǝ Xudat kǝn-
dindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
124

Mahmudov, Mustafa (1878-1937):
Azǝrbaycanın siyasi xadimi. Qori semi-
nariyasını bitirmiş, Azǝrbaycanın müxtǝlif
yerlǝrindǝ müǝllimlik etmişdir. Rusiya II
Dövlǝt Dumasının, Azǝrbaycan Milli Şura-
sının vǝ Parlamentinin üzvü olmuşdur.
Sovet rejimi tǝrǝfindǝn repressiyaya
mǝruz qalmış, güllǝlǝnmişdir. 206

Mailov teatrı: bax. Azǝrbaycan
Hökumǝt Teatrı. 

Makarenko, Aleksandr Sergeyeviç
(1861-1932): Rusiyanın hǝrbi xadimi, ge-
neral-leytenant. 1911-1917-ci illǝrdǝ Rusi-
yanın Baş Hǝrbi prokuroru olmuş, 1918-ci
ildǝ Ağqvardiyaçılar hǝrǝkatına qoşulmuş
vǝ Rusiyanın cǝnubunda Xüsusi Şura
hökumǝtindǝ yüksǝk vǝzifǝ tutmuşdur.
Mühacirǝtdǝ ölmüşdür. 28

Makdonald: İngilis diplomatı; İngil-
tǝrǝnin Qafqazdakı nümayǝndǝ heyǝtinin
tǝrkibindǝ (konsul) olmuşdur. 15

Makenzen, Avqust fon [August von
Mackensen; 1849-1945]: Almaniyanın
hǝrbi xadimi; general-feldmarşal. Birinci
Dünya müharibǝsinin ǝvvǝllǝrindǝ şǝrq
cǝbhǝsindǝ Ruslara qarşı döyüşmüşdür.
1915-ci ildǝ alman, Avstriya-Macarıstan
vǝ bolqar ordularından ibarǝt Makenzen
Ordular Qrupunun baş komandanı kimi
serblǝrlǝ, 1916-cı ildǝ alman, bolqar vǝ
türk ǝsgǝrlǝrindǝn ibarǝt ordunun
komandanı kimi rumınlarla mübarizǝ
aparmışdır. 157, 221 

Makinski, Abbasǝli bǝy (1888-1938):
Azǝrbaycanlı hüquqşünas. Kiyev Univer-
sitetinin Hüquq fakültǝsindǝ tǝhsil
almışdır. Cümhuriyyǝt dövründǝ müxtǝlif
dövlǝt qurumlarında hüquq mǝslǝhǝtçisi
vǝ xüsusi tapşırıqlar üzrǝ mǝmur kimi
fǝaliyyǝt göstǝrmişdir. 1938-ci ildǝ
güllǝlǝnmişdir. 17, 298

Makinski, Teymur bǝy (1874-?):
Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Zaqafqaziya
Seyminin Müsǝlman fraksiyasının,
Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü
olmuşdur. Bir müddǝt Ədliyyǝ naziri
vǝzifǝsini tutmuş, daha sonra Ermǝnistan
Hökumǝti yanında Azǝrbaycanın diplo-
matik nümayǝndǝsi tǝyin edilmişdir.
Cümhuriyyǝ₺in süqutundan sonra
mühacirǝtǝ getmişdir. 231, 459 

Malakanlar: xristianlığın kilsǝ
iyerarxiyasını qǝbul etmǝyǝn malakanlıq
sektasına mǝnsub ruslar. 9, 294, 398 

Maliyyǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 434

Maliyyǝ naziri (Rusiya) 195
Maliyyǝ Nazirliyi (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 17, 34, 101, 128, 292, 432
Maliyyǝ vǝ Ticarǝt Nazirliyi

(Azǝrbaycan) 78 
Mançester 194 
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Mansvetov: neft sǝnayeçisi. 196
Mantaşev, Aleksandr İvanoviç (1842-

1911): Ermǝni ǝsilli neft sǝnayeçisi. 196 
Mariinski: Bakıda küçǝ; indiki Rǝsul

Rza küçǝsi. 19, 41, 63, 104, 381 
Mariinski qız gimnaziyası: Bakıda qız

mǝktǝbi. 298, 483
Markova, Olqa Josifovna: Azǝrbaycan

Parlamenti İdarǝsindǝ makinaçı işlǝmişdir.
384

Markoviç, Mariya Konstantinovna:
Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş mama-feldşer.
42, 104, 161

Marks, Karl 138
Marqulies, Manuil Sergeyeviç (1868-

1939): Rusiyanın ictimai-siyasi xadimi;
hǝkim vǝ hüquqşünas. Sankt-Peterburq
mǝhkǝmǝsinin andlı vǝkili idi. Kadetlǝr
Partiyasının, Rusiyanın Dövlǝt Birliyi Şurası
bürosunun üzvü olmuşdur. Yassı
görüşündǝ iştirak etmişdir. Rusiyada
Vǝtǝndaş müharibǝsi başa çatdıqdan
sonra mühacirǝtdǝ yaşamışdır. 134

Marsel 194 
Mart hadisǝlǝri: bax. Mart soyqırımı. 
Mart hökumǝti: bax. Bakı Fǝhlǝ, Əsgǝr

vǝ Matros Deputatları Soveti.
Mart soyqırımı: Birlǝşmiş bolşevik-

daşnak qüvvǝlǝrinin 1918-ci ildǝ Bakıda
türk-müsǝlman ǝhaliyǝ qarşı törǝtdiklǝri
soyqırımı. Rǝsmi mǝlumatlara görǝ, Mart
soyqırımında Bakıda 12 mindǝn çox
azǝrbaycanlı qǝtlǝ yetirilmişdir. Ümum-
milli lider Heydǝr Əliyevin 26 mart 1998-
ci il tarixli fǝrmanı ilǝ 31 mart
Azǝrbaycanlıların Soyqırımı Günü elan
olunmuşdur. 2, 23, 26, 91, 98, 139, 271,
466

Martirosov: Bakıda silahlı soyğun
üstündǝ hǝbs edilmişdir. 269

Matsiyevskaya, A. P.: Bakıda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş diş hǝkimi. 19, 41, 105, 161,

205, 227, 249, 315, 359, 444, 488 
Maykop: Rusiyanın cǝnub-qǝrbindǝ

şǝhǝr, hal-hazırda Adıge Respublikasının
paytaxtıdır. 194

Mazayev, Mixail Nikolayeviç (1869 - ?):
Rus şair vǝ publisisti. 74

Mazniaşvili, Georgi İvanoviç (1872-
1937): Gürcüstanın hǝrbi xadimi, general.
Abxaziyanın, daha sonra Tiflisin general-
qubernatoru olmuş, Ermǝnistanla
müharibǝdǝ Gürcüstan qoşunlarının baş
komandanı tǝyin edilmişdir. Gürcüstan
Respublikasının süqutundan sonra hǝbs
edilmiş, mühacirǝtǝ getmiş, ancaq
yenidǝn vǝtǝninǝ qayıtmış vǝ 1937-ci ildǝ
güllǝlǝnmişdir.   107

Mdivani, Simon Qurgenoviç (1876-
1937): Gürcüstanın siyasi xadimi, diplo-
mat. Gürcüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin, Milli
Şurasının vǝ Parlamentinin üzvü
olmuşdur. Gürcüstanın Ermǝnistandakı ilk
siyasi nümayǝndǝsi (sǝfiri) tǝyin
edilmişdir. 44

Mehdiyev 105, 161
Mehdiyev, Miryaqub (yaxud Miryaqub

Mirmehdiyev; 1891-1949): Azǝrbaycanın
dövlǝt xadimi. Bakı Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝsi
sǝdrinin müavini, Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti Parlamentinin üzvü, Azǝrbaycanın
Paris Sülh Konfransına göndǝrdiyi
nümayǝndǝ heyǝtinin üzvü olmuşdur.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra müha-
cirǝtdǝ qalmış, İstanbulda ölmüşdür. 459

Mehdiyev, Yusif 15, 62, 443 
Mehmandarov, Kǝrim 266, 272
Mehmandarov, Sǝmǝd bǝy (1856-

1931): Azǝrbaycanın hǝrbi xadimi. Peter-
burqda hǝrbi mǝktǝb bitirmiş, Çar
Rusiyası ordusunda xidmǝt etmiş, Rusiya-
Yaponiya müharibǝsindǝ göstǝrdiyi
şücaǝtlǝrǝ görǝ mükafatlandırılmış, Birinci
Dünya müharibǝsindǝ iştirak etmişdir.
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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. 408, 434,
463 

Meller-Zakomelski, Vladimir Vladimi-
roviç (1863-1920): Rusiyanın siyasi xadimi.
Yassı görüşündǝ Rusiya nümayǝndǝ
heyǝtinin sǝdri olmuşdur. 134

Menşevik, menşeviklǝr 5, 23, 59, 60,
236, 345, 376, 453

Merxelev: Zakaspiysk Müvǝqqǝti
Hökumǝtinin rǝhbǝrlǝrindǝn, sosialist
inqilabçılardan. 47, 64

Merkuryevski küçǝsi: Bakı şǝhǝrinin
mǝrkǝzindǝ, indiki Zǝrifǝ Əliyeva küçǝ-
sinin köhnǝ adı. Keçmişdǝ Merkuryevski –
Zubovski – Şaumyan küçǝsi adlarını
daşımışdır. 269 

Mesxetiya 180 
Metrel-sür-Mer 9 
“Metropol”: Bakıda mehmanxana; in-

diki Nizami Gǝncǝvi adına Milli
Azǝrbaycan Ədǝbiyyatı Muzeyinin binası.
16, 45, 67, 102, 271

Metternix, Klemens fon [Klemens von
Metternich; 1773-1859]: Avstriyanın
dövlǝt xadimi vǝ diplomat. 1809-1848-ci
illǝrdǝ Xarici İşlǝr naziri, 1821-1848-ci
illǝrdǝ eyni zamanda Dövlǝt kansleri
olmuşdur. Vyana Konqresinin ǝsas
tǝşkilatçılarından biri idi. 33

Mǝcǝlis: Dağıstanda kǝnd, Qaytaq ray-
onunun inzibati mǝrkǝzi. 37

Mǝclisi-Mǝbusan (Azǝrbaycan) 38, 45,
50, 63, 64, 67, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 102,
109, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129,

131, 143, 144, 147, 153, 154, 169, 170,
172, 173, 184, 187, 188, 192, 193, 202,
203, 206, 211, 212, 218, 228, 232, 233,
241, 246, 253, 262, 267, 272, 277, 280,
281, 282, 293, 294, 301, 307, 320, 341,
343, 344, 345, 363, 364, 383, 384, 385,
386, 388, 390, 391, 398, 402, 403, 404,
406, 408, 423, 425, 429, 435, 437, 441,
445, 447, 450, 454, 459, 467, 486 

Mǝclisi-Mǝbusan (Türkiyǝ) 93
Mǝdǝn Suları (Mineralniye Vodı):

Rusiyanın cǝnubunda, Stavropol diyarında
şǝhǝr. 30, 167, 191, 206, 223, 229, 476 

Mǝdrǝseyi-Ruhaniyyǝ: Gǝncǝdǝ
mövcud olmuş mǝktǝb. 178

Mǝhǝmmǝd Kǝrim oğlu: Bakıdakı İran
tǝbǝǝlǝrindǝn. 247

Mǝhǝmmǝd Peyğǝmbǝr 45, 176, 246,
267, 271, 275, 276, 289, 291, 307, 308,
309, 322, 416, 472, 

Mǝhǝmmǝd Sadiq (Bakılı) 99
Mǝhǝmmǝd Sadiq oğlu: Quba

qǝzasının Sayad kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 121

Mǝhǝmmǝdov, Ağa 219 
Mǝhǝmmǝdov, Hacıağa 219
Mǝhǝmmǝdrza İsa oğlu: Quba qǝza-

sının Rük kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Mirǝsǝdulla 383
Mǝhǝmmǝdzadǝ, Mirzǝ Muxtar

(yaxud Mirzǝ Muxtar Mǝmmǝdov; 1852-
1929): Azǝrbaycanlı xanǝndǝ vǝ teatr ak-
tyoru. 159, 160 

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Mirzǝbala (1898-
1959): Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi,
publisist vǝ dramaturq. 1924-cü ildǝn
mühacirǝtdǝ yaşamışdır. 226, 268, 383,
403, 413

Mǝhǝmmǝdzadǝ, Rǝhmanǝli: Bakıda
Bazarnı küçǝsindǝ (indiki Azǝrbaycan
prospektindǝ) dükanı olmuşdur. 15
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Mǝhǝrrǝmov, Mǝhǝmmǝd (1895-
1982): Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi.
Moskva Universitetindǝ tǝhsil almışdır.
Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Azǝrbaycan
Parlamentinin üzvü, Paris Sülh
Konfransına göndǝrilǝn nümayǝndǝ
heyǝtinin müşaviri olmuşdur. Aprel
işğalından sonra mühacirǝtdǝ qalmışdır.
133, 283, 459 

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. 86, 106

Mǝlik-Yolçuyan, S.: 1918-ci il iyulun
axırlarında Bakıda menşeviklǝr vǝ
daşnaklar tǝrǝfindǝn qurulan Sentrokaspi
Diktaturası Hökumǝtinin üzvlǝrindǝn,
daşnak. 3 

Mǝlikabbasov, Bǝhram bǝy: Cavanşir
vǝ Gǝncǝ qǝzalarında qǝza rǝisi olmuşdur.
190 

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
süqutundan sonra da bir sıra vǝzifǝlǝrdǝ
işlǝmişdir. Repressiyaya mǝruz qalmış vǝ
hǝbs düşǝrgǝsindǝ vǝfat etmişdir.  434 

Mǝlikaslanov, Teymur bǝy 226, 231 
Mǝlikbabaxanov 246, 297
Mǝliknamazǝliyev, Fǝrǝc bǝy (1863-

1921): Cǝbrayıl vǝ Zǝngǝzurda qǝza rǝisi
olmuşdur. Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn
öldürülmüşdür. 189, 266, 327

Mǝlikov: neft sǝnayeçisi. 196
Mǝlikova, Sultanqǝrib: bax. Mǝlikova,

Qǝribsultan.
Mǝlikova, Qǝribsultan (1896-1967):

Azǝrbaycanın maarif xadimi. Hǝsǝn bǝy
Zǝrdabinin qızı. 298

Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi: Bakının ehti-
yaclarının tǝmin edilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ
şǝhǝr ǝhalisini polis dairǝlǝrinin
(sahǝlǝrinin) sǝrhǝdlǝri daxilindǝ qurulan
ev komitǝlǝrindǝ tǝşkilatlandıran vǝ bu
komitǝlǝrin vahid rǝhbǝr orqanı olan
qurum. Quruluş yığıncağı 1917-ci ilin
dekabr ayının axırlarında keçirilmişdi. 5,
20, 61, 83, 98, 99, 100, 128, 129, 138, 158,
224, 247, 270, 309, 329, 463, 479

Mǝrzǝğat: Zǝngǝzur qǝzasında (indiki
Meğri rayonunda) kǝnd. 190 

Mǝrzi kǝndi: 8 
Midiya 52
Mixaylov, İ. 62
Mixaylov, Sergey: Slavyan-Rus Cǝmiy-

yǝti tǝrǝfindǝn Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Parlamentinǝ seçilmişdir. 133

Mixaylovo: Gürcüstanın mǝrkǝzi
hissǝsindǝ, Şida-Kartli diyarında şǝhǝr; in-
diki Xaşuri şǝhǝri. 353

“Mikado” teatrı: Bakıda kinoteatr; in-
diki S. Vurğun adına Azǝrbaycan Dövlǝt
Akademik Rus Dram Teatrı. 15

Milaqreşeçensk 29 
Millǝtlǝr İttifaqı [yaxud Millǝtlǝr

Cǝmiyyǝti; Cǝmiyyǝti-Əqvam; League of
Nations]: Birinci Dünya müharibǝsinin
başa çatmasını rǝsmilǝşdirǝn Versal Sülh
Müqavilǝsi ǝsasında yaradılan beynǝlxalq
qurum. 1920-ci ildǝ yaradılmış, 1946-cı ilǝ
qǝdǝr mövcud olmuşdur. 28 

Milton, Con [John Milton; 1608-1674]:
ingilis mütǝfǝkkiri vǝ şairi. 198 

Milyonnı: Bakıda küçǝ, indiki Fikrǝt
Əmirov küçǝsi. 103
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Milyukov, Pavel Nikolayeviç (1859-
1943): Rusiya siyasi xadimi, eyni zamanda
tarixçi vǝ publisist. Konstitusion-
Demokratik Partiyanın (Kadetlǝr partiyası)
liderlǝrindǝn biri idi. Müvǝqqǝti
Hökumǝtdǝ (Rusiya) Xarici İşlǝr naziri
olmuşdur. 74, 134, 241, 299, 354, 450 

Mineralnıye Vodı: bax. Mǝdǝn Suları.
Mirbağırzadǝ, Mirabbas: Azǝrbaycanın

publisisti vǝ ictimai xadimi; eyni zamanda
İrǝvanda vǝ Bakıda kitab ticarǝti ilǝ
mǝşğul olmuşdur. Dövrünün mǝtbuatında
çoxsaylı yazılarla çıxış etmişdir. Əsasǝn
tarix mövzusunda olmaqla bir neçǝ
kitabın müǝllifidir. Başçılıq etdiyi heyǝt
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin
Naxçıvanın problemlǝri ilǝ tanış olması vǝ
bu problemlǝri aradan qaldırmaq isti-
qamǝtindǝ adımlar atılması baxımından
çox önǝmli rol oynamışdır. 160, 177, 466

Mirbağırzadǝ, Mirǝlǝsgǝr 160 
Mirbǝy Zair oğlu: Quba qǝzasının

Fındığan kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 124

Mirhaşım Mirbağır oğlu 159 
Mirqorod: Ukraynanın Poltava vila-

yǝtindǝ şǝhǝr. 242
Mirzağa Hacı Abbasqulu oğlu 139
Mirzǝ Rzaqulu xan 268
Mirzǝağa Əliyev küçǝsi: bax. Çadrovı. 
Mirzǝcamalov, Hüseyn bǝy Mǝhǝm-

mǝdrǝfi bǝy oğlu (1890-1974): Azǝrbay-
can Cümhuriyyǝti Ziraǝt nazirinin katibi,
Parlamentdǝ Qanun Layihǝlǝri şöbǝsinin
müdiri olmuşdur. Cümhuriyyǝtin süqutun-
dan sonra maarif sahǝsindǝ çalışmış,
1921-1922-ci illǝrdǝ Türkiyǝyǝ mühacirǝtǝ
getmişdir. Türkiyǝdǝ “Yanar” soyadını
qǝbul etmişdir. 116, 172, 412 

Mirzoyev, İvan Minayeviç (yaxud
Ovanes Minasoviç Mirzoyan; ? - 1880):
Ermǝni ǝsilli iş adamı. Bakıda neft

sǝnayesinǝ sǝrmayǝ qoymuşdur. 155, 196
Mirzoyevski küçǝsi 61
Mistulov, Əlmurza Aslanbekoviç

(1869-1918): Rusiyanın hǝrbi xadimi, gen-
eral-mayor. Milliyǝtcǝ osetin idi. Rusiya-
Yaponiya müharibǝsi, Birinci Dünya
müharibǝsi vǝ Rusiyada Vǝtǝndaş
müharibǝsinin iştirakçısı olmuşdur. Terek
üsyanının (23 iyun-10 dekabr 1918)
rǝhbǝrlǝrindǝn biri idi. 167, 168 

Moskva 9, 13, 75, 134, 138, 141, 156,
167, 196, 222, 290, 312, 345, 346, 450,
474, 480, 481 

“Moskva” (gǝmi) 329
“Moskva-Qafqaz cǝmiyyǝti”: neft

sǝnayesi şirkǝti. 196
Mozdok 81, 167, 168, 326
Mucuq: Quba qǝzasının kǝndi; hal-

hazırda Qusar rayonu ǝrazisindǝdir. 120,
130

Muğan bölgǝsi: Cavad vǝ Lǝnkǝran
qǝzalarını ǝhatǝ edǝn bölgǝ. 16, 78, 305

Muğan diktaturası, Muğan ordusu:
Azǝrbaycanın Muğan bölgǝsindǝ (Cavad
vǝ Lǝnkǝran qǝzalarında) Ağ ordu vǝ
bolşevik hǝrbi qüvvǝlǝrindǝn ibarǝt olan
ordu. 16

Muğanlı: Zaqatalanın kǝndi. 18, 21  
Muxtar Əli oğlu: Quba qǝzasının Zizik

kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
124

Muxtar Qurban oğlu: Bakıdakı İran
tǝbǝǝlǝrindǝn. 247

Muxtarov, Murtuza 309, 314
Muxtarova, Liza (Yelizaveta Tuqanova):

Osetin zadǝganlarından Aslanbek Tuqa-
novun qızı, Murtuza Muxtarovun hǝyat
yoldaşı. 292

Murad İsa oğlu: Quba qǝzasının Mu-
cuq kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 120

Murmansk (yaxud Murman): Rusi-
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yanın şimal-qǝrbindǝ vilayǝt vǝ bu
vilayǝtin mǝrkǝzi olan şǝhǝr. 58, 137, 166 

Musabǝyov, Müzǝffǝr: Quba qǝzasının
Pirǝbǝdil kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Musayev, Y.: Ağdamda azǝrbaycan-
lıların Milli Komitǝsinin üzvü olmuşdur.
165

“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Bakı)
224, 298 

“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Gǝn-
cǝ) 400 

Münhen 10
“Müsavat” partiyası 16, 132, 133, 134,

171, 173, 187, 188, 211, 212, 219, 237,
270, 271, 285, 298, 388, 408, 441, 442,
454, 455, 459, 486, 487, 488 

Müsǝlman Qadınlar Cǝmiyyǝti (Mü-
sǝlman Ünas Cǝmiyyǝti) 293, 309, 314

Müttǝfiqlǝr: bax. Etilaf Dövlǝtlǝri. 
Müvǝqqǝti Hökumǝt (Rusiya):

Rusiyada 2 mart-25 oktyabr (yeni
tǝqvimlǝ 15 mart-7 noyabr) 1917-ci il
tarixlǝrindǝ mövcud olan mǝrkǝzi dövlǝt
hakimiyyǝti orqanı. 15, 21, 361, 443, 445,
465 

Naberejni küçǝsi: Bakıda küçǝ; indiki
Neftçilǝr prospekti. 46, 105, 161

Nabokov, Vladimir Dmitriyeviç (1869-
1922): Rusiyanın siyasi xadimi, Kadet
partiyasının liderlǝrindǝn idi. İkinci Krım
Regional Hökumǝtindǝ Ədliyyǝ naziri
olmuşdur. 135

Nacarov, Aşot Seyranoviç (1897 - ?):
Bakıda anadan olmuşdur. Başçılıq etdiyi
silahlı dǝstǝlǝr dinc azǝrbaycanlı ǝhaliyǝ
qarşı törǝdilǝn soyqırımda xüsusi
qǝddarlıqla iştirak etmişdir. 1920-ci ildǝ
Bakıda bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn hǝbs
edilmiş, 1921-ci ildǝ Ryazanda hǝbs
düşǝrgǝsinǝ göndǝrilmişdir. Sonrakı taleyi
namǝlumdur. 24, 43, 47, 64

“Nadejda” cǝmiyyǝti 46
Nadir şah: Nǝriman Nǝrimanovun

“Nadir şah” pyesindǝ surǝt. 59, 65
“Nadir şah Əfşar”: Nǝriman Nǝri-

manovun pyesi.  59, 65
Nağıyev, Musa (1842-1919): Azǝrbay-

canın neft sǝnayeçisi vǝ xeyriyyǝçi. 269
Naxçıvan 304, 310, 321, 322, 386, 480 
Nalçik 136, 222  
“Naş qolos”: Menşevik qǝzeti. 24
Natanzon, V. N.: “Samolyot” gǝmiçilik

şirkǝtinin Bakıdakı agenti olmuşdur. 359,
381, 422 

“Natsional” mehmanxanası: Bakıda,
Olqinski (indiki Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝ-
sulzadǝ) küçǝsindǝ yerlǝşǝn mehman-
xana. 100

Nazaretyan: Tiflisdǝ nǝşr olunan “Ori-
zon” adlı ermǝni qǝzetinin redaktoru
olmuşdur. 204

Nazaryan, Taraz (1858-1926): Ermǝni
mǝtbǝǝçi vǝ publisisti. Tiflisdǝ ermǝni
dilindǝ bir sıra qǝzet vǝ jurnallar nǝşr
etmişdir. 12, 21 

Neftçilǝr İttifaqı 290, 485, 486
Neratov, Anatoli Anatolyeviç (1863-

1938): Rusiyanın diplomatı. 1910-1916-cı
illǝrdǝ Xarici İşlǝr nazirinin müavini olmuş,
daha sonra Xarici İşlǝr naziri vǝzifǝsini
müvǝqqǝti icra etmişdir. Rusiyanın
cǝnubunda Xüsusi Şura Hökumǝtinin
tǝrkibindǝ yer almışdır. Fransada mü-
hacirǝtdǝ ölmüşdür. 28

Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ naziri (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 36, 203, 270, 291, 397, 434

Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ naziri (Dağlılar
Respublikası) 436 

Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi
(Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti) 178, 179, 225,
291, 330, 357, 358, 379, 397, 398 

Nǝrimanbǝyov, Nǝriman bǝy Haşım
bǝy oğlu (yaxud Nǝrimanbǝyli; 1889-
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1938): Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi,
“Müsavat” partiyasının üzvü. Xarkov Uni-
versitetinin Hüquq fakültǝsindǝ tǝhsil
almışdır. Zaqafqaziya Seyminin vǝ Azǝr-
baycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü
olmuşdur. Dövlǝt Nǝzarǝti naziri ol-
muşdur. Sovet dövründǝ bir neçǝ dǝfǝ
hǝbs edilǝn Nǝrimanbǝyov 1938-ci ildǝ
güllǝlǝnmişdir. 81

Nǝrimanov, Müzǝffǝr Əliǝkbǝr oğlu
(1897-1938): Parlament İdarǝsindǝ kves-
torun (tǝsǝrrüfat müdirinin) müavini
işlǝmişdir. Sovet dövründǝ Azǝrbaycanda,
elǝcǝ dǝ Azǝrbaycandan kǝnarda bir sıra
rǝhbǝr vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. Repressiyaya
qurban getmişdir. 384

Nǝrimanov, Nǝriman (1870-1925):
Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi vǝ
dövlǝt adamı; eyni zamanda yazıçı, publi-
sist vǝ hǝkim. 65

“Nǝşri-maarif” cǝmiyyǝti: Azǝrbaycan
xeyriyyǝ cǝmiyyǝti. Daha çox tǝhsil vǝ
mǝdǝniyyǝt sahǝsindǝ fǝaliyyǝt göstǝr-
mişdir. 91, 487

Nijni Kladbişinski: Bakıda küçǝ; indiki
Mehdi Hüseyn küçǝsi. 42, 105, 161

Nikola I Petroviç [1841-1921]: 1910-
1918-ci illǝrdǝ Qaradağ (Monteneqro)
krallığının ilk vǝ yeganǝ kralı olmuşdur.
223

Nikolay II (1868-1918): Rusiya imper-
atoru; 1894-1917-ci illǝrdǝ haki-miyyǝtdǝ
olmuşdur. 32, 43 

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.
Fransada ölmüşdür. 13, 136, 137, 140,

242, 243, 250, 290, 299 
Nikolayev: Ukraynanın cǝnubunda,

Dnepr limanına tökülǝn Cǝnubi Buq ça-
yının mǝnsǝbindǝ, Qara dǝniz sahilindǝn
65 km içǝridǝ yerlǝşǝn şǝhǝr. 166

Nikolayevski: Bakıda küçǝ; indiki
İstiqlaliyyǝt küçǝsi. 19, 41, 62, 89, 105,
129, 131, 161, 205, 227, 249, 267, 315,
333, 334, 359, 444, 488 

Nikolsk-Ussuriysk: Rusiyanın Primorsk
diyarında, Vladivostok şǝhǝri yaxınlığında
şǝhǝr; indiki Ussuriysk şǝhǝri. 58

Nobel Qardaşları şirkǝti 18, 103, 156,
194, 195, 196, 419 

“Nor orizon”: daşnak qǝzeti. 321, 393
Novxanı 309
Novxanılı: Bakıda mǝhǝllǝ olmuşdur.

98, 99
Novı Vartanazor: Zǝngǝzur qǝzasının

kǝndi. 190
“Novoye vremya”: 1868-1917-ci

illǝrdǝ Sankt-Peterburqda rus dilindǝ nǝşr
edilǝn gündǝlik qǝzet. 73, 74

Novruz bǝy Hacı bǝy oğlu: Quba qǝ-
zasının İqriq kǝndindǝ camaat nüma-
yǝndǝsi olmuşdur. 121

Nurǝli Hüseyn oğlu: Quba qǝzasının
Mirzǝcan kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Nyukasl [Newcastle]: İngiltǝrǝnin
şǝrqindǝ şǝhǝr. 156 

“O olmasın bu olsun”: Üzeyir Hacı-
bǝylinin operettası. 41, 89 

Ocaqverdi Molla Qǝnbǝr oğlu: Dövlǝtli
kǝnd sakini. 190

Odessa: Ukraynanın cǝnubunda, Qara
dǝniz sahilindǝ liman şǝhǝri. 29, 134, 167,
201, 221, 345, 354, 474, 475, 489 

Odessa Universiteti 243
Omsk 10, 299, 302, 371
Opoçinin, Vladimir Petroviç (1878-

1944): Rus şairi, yazıçısı, dramaturqu vǝ
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publisisti. Tiflisdǝ anadan olmuşdur.
Yazıçı-dramaturq Pyotr Alekseyevin oğlu
idi. Tiflis gimnaziyasını, Sankt-Peterburq
Universitetinin Hüquq fakültǝsini bitir-
mişdir. Bir müddǝt Tiflisdǝ vǝkillik et-
mişdir. Şeir vǝ hekayǝlǝri Qafqaz qǝ-
zetlǝrindǝ dǝrc edilmişdir. Peterburqda
çap olunan “Birjevıye vedomosti” qǝze-
tindǝ dǝrc edilǝn oçerklǝrindǝ milli
tǝzyiqlǝrǝ mǝruz qalan Qafqaz xalqlarının
mǝnafeyini müdafiǝ etmişdir. Oktyabr
inqilabından sonra Fransaya mühacirǝtǝ
getmişdir. 72

Opoçinin, Nikolay Nikolayeviç (1853-
1916): Rusiyanın ictimai-siyasi xadimi;
Dövlǝt Dumasının üzvü olmuşdur. 74, 76

Orbay: bax. Hüseyn Rauf.
Ordubad 154, 190, 386
“Orizon”: Tiflifsdǝ nǝşr edilǝn ermǝni-

daşnak qǝzeti. 204, 223, 310 
Orlando, Vittorio Emanuele [Vittorio

Emanuele Orlando; 1860-1952]: İtaliyanın
siyasi xadimi; 1917-1919-cu illǝrdǝ Baş
nazir olmuşdur. 157 

Orlov 167
Orucov: Qusarda meşǝ tǝsǝrrüfatında

işlǝmişdir. 123
Orucov, Ə. 62
Orucov, Mǝhǝmmǝdkǝrim 18 
“Oryol”: sǝrnişin gǝmisi. 17
Osetin, osetinlǝr: Qafqaz xalqlarından.

167, 225, 291
Osmanlı, Osmanlı Dövlǝti, Osmanlı

İmperiyası, Osmanlılar 47, 86, 106, 153,
332, 333, 386, 442, 443, 480, 481, 490 

Ozanyan, Andranik (1865-1927):
Ermǝni hǝrbçi. Daşnaksutyun partiya-
sının üzvü idi. Başçılıq etdiyi silahlı
dǝstǝlǝr Qarabağda, Zǝngǝzurdǝ vǝ
Türkiyǝnin şǝrqindǝ dinc ǝhaliyǝ qarşı
törǝdilǝn qırğınlarda xüsusilǝ fǝal iştirak
etmişdir. 3, 14, 81, 93, 94, 165, 189, 190,

221, 240, 256, 257, 258, 259, 266, 310,
311, 312, 321, 322, 323, 327, 339, 342,
364, 365, 367, 368, 386, 387, 388, 389,
390, 399, 405, 408, 458, 464 

Ömǝr Mǝsum oğlu: Quba qǝzasının
İqriq kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Parapet (Bakı) 42, 104, 161, 183, 246,
248, 249, 268, 272, 315, 316, 337, 358,
359, 360, 380, 400, 401, 422, 423, 465,
466 

Paris: Fransanın paytaxtı. 9, 10, 135,
157, 166, 176, 184, 220, 290, 302, 324,
325, 345, 346, 354, 408, 423, 474, 484,
489

Paris Universiteti 42, 104, 161, 316,
359, 401, 444, 488 

Pekin: Çinin paytaxtı. 29
Pepinov, Əhmǝd Cövdǝt 187, 263,

284, 385, 389, 408, 459
Perovskaya, Sofya Lvovna (1853-

1881): “Xalq iradǝsi” (Народная воля)
terror tǝşkilatının üzvü olmuş, Rusiya im-
peratoru II Aleksandrın ölümü ilǝ
nǝticǝlǝnǝn terror ǝmǝliyyatına rǝhbǝrlik
etmişdir. Asılaraq edam edilmişdir. 138,
141

Persidski: Bakıda küçǝ; indiki Murtuza
Muxtarov küçǝsi. 131, 181, 292, 294, 309,
379, 444, 463, 486, 488 

Peşt (yaxud Peştǝ): Macarıstanın
paytaxtı Budapeştin şǝrqi hissǝsi. Şǝhǝrin
digǝr hissǝsi olan Budadan Dunay çayıyla
ayrılır. 11, 157, 191, 324 

Peterburq 9, 58, 73, 75, 134, 167, 188,
212, 222, 240, 242, 302, 356, 386, 450,
474 

Petlyura, Simon Vasilyeviç (1879-
1926): Ukraynanın siyasi vǝ hǝrbi xadimi.
Ukrayna Xalq Respublikası Direktoriya-
sının rǝhbǝrlǝrindǝn olmuşdur. 30, 138,
220, 221, 345, 346, 361, 474 
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Petroqrad: bax. Peterburq.
Petropavlovsk (Petropavlovskaya):

Çeçenistanın Qroznenski rayonunda kǝnd.
222

Petrovsk: Dağıstanda, indiki Ma-
haçqala şǝhǝrinin köhnǝ adı. 15, 24, 37,
81, 98, 99, 136, 191, 203, 242, 325, 359,
381, 422, 476

Pǝrviz Mirzǝ: Azǝrbaycanlı mühǝndis,
1918-ci ildǝ dǝmiryolları müfǝttişi, 1920-
ci ildǝ Hökumǝt İşlǝri İdarǝsinin müdiri
tǝyin edilmişdir. 226 

Piral: Qusar rayonunun kǝndi. 122
Pirbazar: İranın Gilan ǝyalǝtindǝ liman

şǝhǝri. 139
“Pirbazar”: gǝmi. 101
Pirǝbǝdil: Azǝrbaycanın Şabran rayonu

ǝrazisindǝ kǝnd. 121
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
xahişi ilǝ azad edilǝnǝ qǝdǝr vǝzifǝdǝ
qalmışdır. Maarifçilik vǝ xeyriyyǝçilik
sahǝsindǝ dǝ xidmǝtlǝri olan Pişna-
mazzadǝ 1937-ci ildǝ Gǝncǝdǝ vǝfat
etmişdir. 185, 231, 471 

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,
İdarǝnin maliyyǝ işlǝrinǝ baxmışdır.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra “Az-
neft”dǝ işlǝmişdir. 244, 245, 248, 338,
443, 465, 487

Poçt vǝ teleqraf mǝktǝbi (Bakı) 18
Poçt vǝ Teleqraf naziri (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 18, 291
Poçt vǝ Teleqraf naziri (Dağlılar

Respublikası) 476
Poklevski-Kozell, Stanislav Alfonsoviç

(1863-1937): Rus diplomatı. 1909-1913-
cü illǝrdǝ İranda, 1913-1917-ci illǝrdǝ
Rumıniyada sǝfir olmuşdur. Oktyabr
inqilabından sonra Rusiyaya qayıtma-
mışdır. 243, 250

Pokrovski, Viktor Leonidoviç (1889-
1922): Rusiyanın hǝrbi xadimi, general-
leytenant. Birinci Dünya müharibǝsinin vǝ
Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsinin
iştirakçısı olmuşdur. 30

Pokura 15
Polna: Rusiyanın Pskov vilayǝtinin

Qdovski rayonunun kǝndi. 222
Polşa (yaxud Lehistan) 136, 166, 191,

281, 345, 392, 402 
Poltava 28, 221 
Polyak, polyaklar 25, 133, 188, 278,

392 
Poti 168, 201 
Poylu stansiyası: Ağstafanın Poylu

kǝndindǝ dǝmiryolu stansiyası. 1, 179,
357, 379

“Pravda”: qǝzet 473
“Prezident Kruqer”: sǝrnişin vǝ yük

gǝmisi. 1902-i ildǝ inşa edilǝn gǝmi
“Qafqaz vǝ Merkuri”, “KAMVO” şirkǝt-
lǝrinin mülkiyyǝtindǝ olmuş, ingilislǝrin vǝ
ağqvardiyaçıların Xǝzǝr donanmasının
tǝrkibindǝ yer almışdır. Sovet dövründǝ
“Fedya Qurbanov” adıyla sǝrnişin-yük
gǝmisi kimi xidmǝt etmişdir. 269

“Priazovski kray”: Rusyanın Rostov-na-
Donu şǝhǝrindǝ 1891-1920-ci illǝrdǝ nǝşr
olunan qǝzet. 28, 43, 167, 184

Pritulin, S. Q.: Azǝrbaycan Dövlǝt
Bankının rǝhbǝri. 246
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Prometey 146
Pskov: Rusiyanın şimal-qǝrbindǝ

vilayǝt vǝ bu vilayǝtin inzibati mǝrkǝzi
olan eyniadlı şǝhǝr.  222, 229 

Pskov gölü: Rusiya ilǝ Estoniya
arasında yerlǝşǝn göl. 222

Puankare, Raymon [Raymond Poin-
caré; 1860-1934]: Fransanın dövlǝt
xadimi. 1912-1913-cü illǝrdǝ Baş nazir vǝ
Xarici İşlǝr naziri, 1913-1920-ci illǝrdǝ
Prezident, 1922-1924-cü illǝrdǝ yenidǝn
Baş nazir vǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 10 

Punko, İvan Petroviç: Azǝrbaycanda
sǝhiyyǝ sistemindǝ müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ
işlǝmişdir. 249, 294 

Pyatiqorsk: Rusiyanın Stavropol
diyarında şǝhǝr. 30, 167

Raboçi klub (Bakı): bax. Fǝhlǝ klubu
(Bakı)

Radko-Dmitriyev, Radko Dmitriyeviç
(1859-1918): Bolqarıstanın vǝ Rusiyanın
hǝrbi xadimi, general. 1877-1878-ci illǝr
Rusiya-Türkiyǝ müharibǝsindǝ, Balkan
müharibǝlǝrindǝ vǝ Birinci Dünya
müharibǝsindǝ iştirak etmişdir. 30

Ramanı: Bakı ǝtrafında kǝnd. 84, 102,
182, 194, 195, 487

Ramişvili, Noy Vissarionoviç (1881-
1930): Gürcüstanın dövlǝt xadimi.
Menşevik. Ruhani seminariyasını bitirmiş,
yarımçıq hüquq tǝhsili almışdır. Za-
qafqaziya Demokratik Federativ Respub-
likasının Daxili İşlǝr naziri, Gürcüstan
Demokratik Respublikasının Baş Naziri,
eyni zamanda Daxili İşlǝr naziri, daha
sonra Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 60, 65,
209 

Razidǝrǝ: Zǝngǝzur qǝzasında mövcud
olmuş azǝrbaycanlı kǝndi. 94

“Renesans” sineması 85, 227
Revel: İndiki Estoniyanın paytaxtı Tallin

şǝhǝrinin köhnǝ adı. 156, 372

Rǝhim ağa 139
Rǝhimov, Malik: Bakının Əmirhacıyan

kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
125

Rǝhimov, Mǝşhǝdi Tağı 139
“Rǝsul”: gǝmi 158
Rǝsulzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əmin (1884-

1955): Azǝrbaycanın görkǝmli dövlǝt
xadimi, Cümhuriyyǝtin qurucu-larından
biri. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ “Müsa-
vat” partiyasının sǝdri; eyni zamanda jur-
nalist vǝ publisist. 6, 45, 53, 97, 118, 132,
143, 144, 152, 173, 187, 188, 262, 333,
346, 435, 441, 454, 459, 467, 483, 486,
490 

Rǝşt: İranda şǝhǝr. 139
Riqa: Latviyanın paytaxtı. 10
Rjanski 15, 443
Rodiçev, Fyodor İzmayloviç (1854-

1933): Rusiyanın siyasi xadimi. Dövlǝt
Dumasının, habelǝ Ümumrusiya Milli
Mǝrkǝzinin vǝ Rusiya Dövlǝt İttihadı
Şurasının üzvü olmuşdur.  241

Rostov: Rusiyanın Yaroslavl vilayǝtindǝ
şǝhǝr. 10, 138

Rotterdam [Rotterdam]: Niderlandın
qǝrbindǝ şǝhǝr. 137, 345

“Royter” [Reuters]: Dünyanın ǝn
böyük xǝbǝr agentliklǝrindǝn biri. 28, 135,
156, 166, 184, 220, 345, 370, 408 

Rudnev, Vadim Viktoroviç (1879-
1940): Rusiyanın siyasi xadimi. Sosialist
İnqilabçılar Partiyasının üzvü idi. 1917-ci
ilin iyul-oktyabr aylarında Moskva
Bǝlǝdiyyǝsinin sǝdri olmuşdur. 134

Ruhulla Hacı Vǝlibǝy oğlu: Quba
qǝzasının Xızı kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 120

Ruxlov, Sergey Vasilyeviç (1852-1918):
Rusiyanın dövlǝt xadimi. 1909-1915-ci
illǝrdǝ Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ naziri
olmuşdur. 30
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Rumın, rumınlar 261, 370, 392
Rumıniya 13, 29, 92, 136, 167, 184,

243, 265, 324, 345, 354, 392, 370, 475
Rus, ruslar 3, 4, 6, 9, 13, 24, 30, 31, 72,

73, 74, 76, 155, 166, 188, 192, 193, 194,
209, 228, 280, 302, 304, 355, 434 

Rus dili, rusca 3, 34 
Rus inqilabı (1917) 126, 145, 212, 213,

214, 215, 234, 241, 262, 280, 320, 339,
388, 431, 487

Rus Milli Komitǝsi (Azǝrbaycan) 38, 47,
82, 192, 193, 194, 232, 450 

Rusiya 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 21,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 43, 46, 47, 48,
61, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 92, 101, 112,
113, 114, 126, 127, 134, 135, 137, 140,
144, 145, 146, 157, 166, 174, 180, 184,
188, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 209,
211, 213, 220, 223, 229, 232, 233, 234,
235, 240, 241, 242, 243, 259, 260, 261,
263, 265, 270, 271, 276, 280, 281, 282,
283, 284, 285, 291, 292, 299, 300, 302,
303, 319, 320, 326, 331, 339, 341, 344,
354, 355, 356, 361, 369, 370, 371, 372,
391, 430, 435, 445, 448, 449, 451, 453,
468, 474, 475, 476, 477, 490, 491

Rusiya-Yaponiya müharibǝsi 196 
Rusiya Federasiyası 169, 170, 241, 280 
Rusiya Hökumǝti 145, 241, 306, 327,

356 
Rusiya ixtilalı; Rusiya ixtilali-kǝbiri:

bax. Rus inqilabı. 
Rusiya imperatoru; Rusiya çarı 141,

250
Rusiya Parlamenti 170, 240 
Rusiyada 1917-ci il inqilabı: bax. Rus

inqilabı 
“Russkoe znamya”: Rusiyada sosialist-

inqilabçılara mǝxsus olmuş qǝzet. 24
Ruzski, Nikolay Vladimiroviç (1854-

1918): Rusiyanın hǝrbi xadimi, general.
1877-1878-ci illǝr Rusiya-Türkiyǝ müha-

ribǝsindǝ, 1904-1905-ci illǝr Rusiya-
Yaponiya müharibǝsindǝ vǝ Birinci Dünya
müharibǝsindǝ iştirak etmişdir. 30

Rük: Azǝrbaycanın Quba rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 121

Rüstǝm: Əfsanǝvi İran qǝhrǝmanı
Rüstǝm Zal, yaxud Zal oğlu Rüstǝm. Şǝrq
folklorunda vǝ ǝdǝbiyyatında güc-qüvvǝt
rǝmzi kimi işlǝdilir. 76, 87

Rüstǝmbǝyli, Şǝfi bǝy (1893-1960):
Azǝrbaycanın ictimai-siyasi xadimi. Kiyev
Universitetinin Hüquq fakültǝsini
bitirmişdir. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin
üzvü, “Azǝrbaycan” qǝzetinin redak-
torlarından biri olmuşdur. 132, 133, 271

Rüstǝmbǝyov, Şǝfi bǝy: bax. Rüs-
tǝmbǝyli, Şǝfi bǝy. 

Rzayev, Abuzǝr bǝy Əliǝsgǝr bǝy oğlu
(1876-1920): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝ-
tinin siyasi xadimi. Moskva Ali Texniki
Mǝktǝbini bitirmiş, Azǝrbaycanda neft
mǝdǝnlǝrindǝ mühǝndis kimi işlǝmişdir.
Gǝncǝdǝn Azǝrbaycan Parlamentinǝ üzv
seçilmişdir. Cümhuriyyǝtin süqutundan
sonra bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn güllǝ-
lǝnmişdir. 50, 459

Rzayev, Böyükağa 383
Rzayev, Əlǝkbǝr 329 
Rzayev, Əliabbas 383
Rzayev, Əlibala 309
Rzayev, Əliskǝndǝr 383
Rzayev, Mǝşhǝdi Xǝlil 219 
Rzayeva, Kövkǝbxanım 298 
Saakyan, Sako: Sosialist-inqilabçı; Sen-

trokaspi Hökumǝti İcraiyyǝ Komitǝsinin
üzvü, Bakı Sovetinin sǝdri olmuşdur. 270,
441 

Sabunçu: Bakının rayonu. 18, 61, 84,
85, 102, 103, 182, 194, 195, 226, 379

Sadiqov, Əlǝgǝr 61 
Safronov: Terek kazaklarının rǝhbǝr-
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lǝrindǝn olmuşdur. 136
Saqatelyan, İvan Yakovleviç (1871-

1936): Daşnaksutyun partiyasının vǝ
Rusiya Dövlǝt Dumasının üzvü olmuşdur.
73

Salman Arzuman oğlu: Quba qǝzasının
Rük kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 121

Salman, O. A.: Bakıda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş diş hǝkimi. 105, 107, 161, 163

Salyan: Azǝrbaycanda şǝhǝr; Salyan
rayonunun inzibati mǝrkǝzi. Kür çayı
sahilindǝ yerlǝşir. 187, 305, 330, 383

Salyan kazarması (Bakı) 38
Samaşkinski (Samaşki): Çeçenistanın

Açxoy-Martanovski rayonunda kǝnd. 222
“Samopomoş” istehlak cǝmiyyǝti 179,

294 
Sanain: hal-hazırda Ermǝnistanın

şimalında, Alaverdi şǝhǝrinin inzibati
sǝrhǝdlǝri daxilindǝ qalan kǝnd vǝ bu
kǝndin yaxınlığında dǝmiryol stansiyası.
266, 267, 272, 313, 342, 347, 348, 349,
364, 372, 373, 374, 376, 389, 392, 394,
395, 396, 407 

Sanalı: Zǝngǝzur qǝzasında mövcud
olmuş azǝrbaycanlı kǝndi. 94

Sankt-Peterburq: bax. Peterburq.
Sarablı, Hüseynqulu (yaxud Hüseyn-

qulu Sarabski; 1879-1945): Azǝrbaycan
aktyoru. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin
mǝdǝni hǝyatında fǝal iştirak edǝn
Sarablının, Azǝrbaycan teatrının, elǝcǝ dǝ
musiqisinin inkişafında misilsiz xidmǝtlǝri
olmuşdur. 181, 248, 422

“Saray”: 1917-1918-ci illǝrdǝ As-
traxanda nǝşr edilmiş tatar qǝzeti. 

Sariqo, Mark İvanoviç: nǝqliyyat
müfǝttişi. 226 

Sart, sartlar: Orta Asiyada yaşayan bir
ǝhali qrupu. 21

Sayad: Azǝrbaycanın Xaçmaz rayonu

ǝrazisindǝ kǝnd. 121
Sazonov, Sergey Dmitriyeviç (1860-

1927): Rusiyanın diplomatı. Bir sıra
ölkǝlǝrdǝ sǝfir kimi işlǝmiş, 1910-1916-cı
illǝrdǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur.
Rusiyanın cǝnubunda Xüsusi Şura
Hökumǝtinin tǝrkibindǝ yer almışdır.
Mühacirǝtdǝ ölmüşdür. 28, 302 

Sentrokaspi Hökumǝti 64
Serb, serblǝr 174, 391
Serbiya 28, 223 
Serebryakov: Rusiyada Vǝtǝndaş mü-

haribǝsi dövründǝ kabardin dǝstǝlǝrinin
komandiri olmuşdur. 222

Seredina-Buda: Ukraynanın Sumı
vilayǝtindǝ şǝhǝr. 242

“Sergey”: gǝmi. 61
Serov, Vasili Vasilyeviç: Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti Dǝmiryolları İdarǝsindǝ
mühasibǝ şöbǝsinin müdiri olmuşdur. 231

“Seryoja”: gǝmi 61
Sesil, Robert [Robert Cecil; 1864-

1958]: Britaniyanın ictimai-siyasi xadimi.
Millǝtlǝr İttifaqının ideoloqlarından biri
olmuşdur. Millǝtlǝr İttifaqının hǝyata
keçirilmǝsindǝki xidmǝtlǝrinǝ görǝ 1937-
ci ildǝ Nobel Sülh mükafatına layiq
görülmüşdür. 166

Sevastopol: Krım yarımadasının
cǝnub-qǝrbindǝ, Qara dǝniz sahilindǝ
liman şǝhǝri. 57, 166, 223, 323

Seyidzadǝ, Bǝdrǝddin (1882-1945):
Azǝrbaycan şairi. 290 

“Sǝadǝt” cǝmiyyǝti 187, 267, 293, 307 
“Sǝadǝt” mǝktǝbi (“Sǝadǝt” Bakı

ruhani mǝktǝbi): “Sǝadǝt” Bakı
Müsǝlman ruhani cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn
1908-ci ildǝ Bakıda açılan mǝktǝb.  224,
268, 293 

Sǝdan: Azǝrbaycanın Siyǝzǝn rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 122

Sǝdi Şirazi: XIII ǝsrdǝ yaşamış fars şairi.
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Sǝdulla Mǝhǝmmǝdkǝrim oğlu: Quba

qǝzasının Hǝbib kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 122

“Sǝfa”: XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ Bakı
açılmış maarif cǝmiyyǝti; teatr şöbǝsi vǝ
truppası da var idi. 91

Sǝfǝr bǝy Əli oğlu: Quba qǝzasının
Piral kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Sǝfǝrǝliyev, Ağa 80 
Sǝfǝrov, S.: Quba qǝzasının Lǝgǝr

kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi olmuşdur.
121

Sǝfikürdski, Aslan bǝy (1881-1937):
Azǝrbaycanın dövlǝt xadimi. Zaqafqaziya
Seyminin, Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuş, 3-
cü hökumǝt kabinǝsindǝ Poçt-Teleqraf vǝ
Əmǝk naziri, 4-cü kabinǝdǝ Ədliyyǝ vǝ
Əmǝk naziri vǝzifǝlǝrini tutmuşdur. 133,
134187, 237, 263, 404, 405, 408, 434

Sǝhiyyǝ naziri (Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝti) 248, 294, 315

Sǝhiyyǝ Nazirliyi (Azǝrbaycan Cüm-
huriyyǝti) 175, 225, 247, 425, 434

Sǝlim Sirri (Tarcan; 1874-1957): Türki-
yǝnin siyasi xadimi vǝ bǝdǝn tǝrbiyǝsi
ustası. 200

“Sǝmǝd Ağa”: gǝmi 61 
Sǝnaye vǝ Ticarǝt İttifaqı (Bakı) 62, 63 
Sǝrkǝrli: Azǝrbaycanın Xaçmaz rayonu

ǝrazisindǝ kǝnd. 122, 130
Sǝttar Eldar oğlu: Quba qǝzasının

Sǝdan kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Sǝyyah: bax. Qasımzadǝ, Hacı Sǝlim
Sǝyyah.

Sxakaya, Qriqori İvanoviç: Gürcü Milli
Şurasından Azǝrbaycan Parlamentinǝ
seçilmişdir. 80, 133, 188, 272, 277, 459 

Sığnaq: bax. Siqnax.

Sibir, Sibirya 29, 291, 295, 299, 371,
474

Sidorov, Mixail Konstantinoviç (1823-
1887): Rus iş adamı, tacir, qızı mǝdǝnçisi,
eyni zamanda sǝyyah, tǝdqiqatçı vǝ yazıçı
idi. 156 

Siqnax (yaxud Siqnaxi; Sığnaq):
Gürcüstanın cǝnub-şǝrqindǝ, Kaxeti
diyarında şǝhǝr. 231, 353 

Sisyanovski (Tsitsyanovski): Bakıda
küçǝ; indiki Tǝbriz Xǝlilbǝyli küçǝsi. 19, 41,
63, 105, 160, 183, 205, 227, 250, 315,
360, 381, 401, 423, 445, 466

Siyǝzǝn: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin
Quba qǝzasının kǝndi olmuşdur; hal-
hazırda Siyǝzǝn rayonu ǝrazisindǝ şǝhǝr.
124

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
Dövlǝtinin (İkinci Getmanlıq) başçısı
seçilmiş vǝ 14 dekabr 1918-ci il tarixinǝ
qǝdǝr bu vǝzifǝni tutmuşdur. Getmanlıq
rejiminin aradan qaldırılmasından sonra
Almaniyaya mühacirǝtǝ getmişdir. 28, 30,
345, 489 

Slav-Rus Cǝmiyyǝti 192, 284, 285
Soçi 180, 181, 314 
“Sokol”: Bakıda kitab mağazası; Niko-

layevski (indiki İstiqlaliyyǝt) küçǝsindǝ
yerlǝşmişdir. 41

Sokolov 372
Sokolova, V. A.: müǝllimǝ. 298 
Solkin, Andrey Fyodoroviç (1895-

1937): Türküstan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasının Yollar naziri, Türküstan
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Mǝrkǝzi İcraiyyǝ Komitǝsinin hǝmsǝdri,
Türküstan Kommunist Partiyası Mǝrkǝzi
Komitǝsinin sǝdri kimi vǝzifǝlǝr tut-
muşdur. 1936-cı ildǝ hǝbs edilmiş vǝ
1937-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 10, 21 

Solovyov: Qusar qǝsǝbǝsinin rus
ǝhalisinin nümayǝndǝsi olmuşdur. 125

Soltanmurad Hacı Əbdürrǝhim oğlu:
Quba qǝzasının Söhüb kǝndindǝ camaat
nümayǝndǝsi olmuşdur. 119, 120

Sona Şahmǝhǝmmǝd qızı: Dövlǝtli
kǝnd sakini. 190

Sonnino, Sidney [Sidney Sonnino;
1847-1922]: İtaliyanın siyasi xadimi. 1906-
cı ildǝ vǝ 1909-1910-cu illǝrdǝ Baş nazir
olmuşdur. 1914-1919-cu illǝrdǝ Xarici İşlǝr
naziri idi. 157

Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyası (Ru-
siya): Rusiya İmperiyasında, 1898-ci ildǝ
tǝsis edilǝn siyasi partiya. Birinci qurultayı
(tǝsis qurultayı) Minskdǝ baş tutmuşdur.
20

Sosial-demokratlar 4, 262, 263, 303,
372, 376, 395, 398, 449, 453 

Sosial Tǝminat naziri (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 464

Sosial Tǝminat Nazirliyi (Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti) 34, 45, 138, 158, 223, 418

Sosialist, sosialistlǝr 6, 11, 16, 23, 37,
38, 48, 49, 133, 134, 140, 143, 187, 211,
212, 220, 232, 233, 237, 238, 239, 240,
259, 263, 270, 285, 298, 299, 300, 344,
345, 364, 375, 376, 386, 388, 389, 407,
408, 410, 426, 451, 455, 459

Sosialist inqilabçılar 16, 23, 24 25, 37,
38, 49, 59, 60, 64, 169, 270, 299, 453

Sosialist İnqilabçılar Partiyası (Azǝr-
baycan) 83, 102, 127, 169, 178, 440, 486 

Sosialist İnqilabçılar Partiyası (yaxud
eserlǝr) [Партия социалистов-револю-
ционеров]: Rusiyada 1902-1923-cü
illǝrdǝ fǝaliyyǝt göstǝrǝn siyasi partiya. 5,

320
Sovet Hökumǝti (Rusiya)  10
“Soyuz”: gǝmi. 101
Söhüb: Qubanın kǝndi. 119, 120, 129
Spartak İttifaqı [Spartakusbund]:

1916-1918-ci illǝrdǝ Almaniyada fǝaliyyǝt
göstǝrǝn marksist tǝşkilat. Ümumdünya
proletar inqilabı tǝrǝfdarı idi. Tǝsisçilǝri
arasında Roza Lüksemburq, Karl Libknext
vǝ başqaları yer alırdı. 220, 303 

Srvandzyan, Hamazasp (1873-1921):
“Daşnaksutyun” partiyasının liderlǝrin-
dǝn, ermǝni qatil vǝ terrorist. Türkiyǝnin
Van şǝhǝrindǝ anadan olmuşdur. Gǝncǝ,
Şuşa, Quba, Bakı vǝ başqa yerlǝrdǝ dinc
Azǝrbaycanlı ǝhaliyǝ divan tutmuş,
minlǝrlǝ dinc sakini qǝtl etmişdir.
Bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn İrǝvanda hǝbs
edilmiş, hǝbsxanada öldürülmüşdür. 14

Starı poçtovı: Bakıda küçǝ; indiki Sü-
leyman Tağızadǝ küçǝsi. 272, 486

Stepanov, Vasili Aleksandroviç (1872-
1920): Rusiyanın siyasi xadimi. Rusiya
Dövlǝt Dumasının, Konstitusion-De-
mokratik Partiyanın (Kadet partiyası) üzvü
olmuşdur. 29 

Steven, Aleksandr Aleksandroviç
(1879-1920): Rusiyanın siyasi xadimi. İk-
inci Krım Regional Hökumǝtindǝ Ərzaq,
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri olmuş, eyni za-
manda Rabitǝ vǝ Nǝqliyyat nazirinin
sǝlahiyyǝtlǝrini icra etmişdir. 136

Stokholm: İsveçin paytaxtı. 135, 265,
273, 474, 489 

Sulkeviç, Süleyman bǝy (Mǝmmǝd bǝy
Sulkeviç; Matvey Aleksandroviç Sulkeviç;
1865-1920): Rusiyanın, Krımın vǝ
Azǝrbaycanın hǝrbi xadimi. Mǝnşǝcǝ
tatardır. Rus ordusunda xidmǝt etmiş,
Krımda yaradılan Krım-Tatar Hökumǝtinin
sǝdri olmuş, bu hökumǝtin Denikin
tǝrǝfindǝn aradan qaldırılmasından sonra
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Azǝrbaycana gǝlmişdir. Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Ordusunun Baş qǝrargah
rǝisi olmuş, milli ordu quruculuğuna
böyük töhfǝ vermişdir. Cümhuriyyǝtin
süqutundan sonra güllǝlǝnmişdir. 135,
136

Sultan ağa Cavanşir: Qarabağ
mülkǝdarlarından Əs’ǝd ağanın oğlu.
Hoğa kǝndinǝ ermǝni quldurlarının
hücumu zamanı ailǝsi ilǝ birgǝ qǝtl
edilmişdir. 464 

Sultanov: Əmlak nazirinin müavini
olmuşdur. 35

Sultanov, Cǝmil 94
Sultanov, Əliabbas 310 
Sultanov, Xosrov bǝy (1879-1943):

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi vǝ
hǝrbi xadimi. Azǝrbaycanın İstiqlal
Bǝyannamǝsini imzalayanlardan biri olan
Xosrov bǝy Sultanov Cümhuriyyǝt
dövründǝ Hǝrbiyyǝ naziri, Kǝnd
Tǝsǝrrüfatı naziri, Qarabağ general-quber-
natoru kimi vǝzifǝlǝr daşımışdır. Sovet
işğalından sonra mühacirǝt etmişdir. 90

Sultanov, Rüstǝm: mühǝndis; Bakı
Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şurasının
üzvü. 266

Sultanov, Rza bǝy: Bakıda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş hǝkim. 42, 104, 161, 309, 316,
359, 401, 444, 488 

Sumı: Ukraynanın Sumı vilayǝtinin inz-
ibati mǝrkǝzi olan şǝhǝr. 242

Suraxanı; Suraxanı dairǝsi: Bakının ray-
onu (Cümhuriyyǝt dövrü). 61, 77, 78, 84,
85, 96, 102, 103, 115, 138, 182, 187, 195,
247, 329, 451, 486, 487

Suraxanı; Suraxanski: Bakıda küçǝ; in-
diki Dilarǝ Əliyeva küçǝsi. 89, 104

Suvorin, Boris Alekseyeviç  (1879-
1940): Rus yazıçı vǝ publisisti. 73

Süleyman: yǝhudilik vǝ xristianlıq
inanışında hökmdar, islam inanışında isǝ

hǝm peyğǝmbǝr, hǝm dǝ hökmdar olan
hǝzrǝti Süleyman hǝm Qǝrb, hǝm dǝ Şǝrq
folkor vǝ ǝdǝbiyyatında müdriklik, güc,
iqtidar vǝ zǝnginlik rǝmzi kimi işlǝdilir. 76,
87 

Sülh Konfransı, Ümumdünya Sülh
Konfransı 6, 7, 8, 9, 82, 92, 110, 112, 119,
135, 157, 158, 166, 210, 213, 235, 240,
241, 242, 265, 271, 290, 302, 319, 324,
325, 341, 342, 345, 354, 372, 391, 406,
429, 430, 436, 448, 452, 453, 454, 474,
476, 484, 485, 489 

Süleymanov, Hüseynbala 139
“Svenska Daqbladet” [Svenska Dag-

bladet]: 1884-cü ildǝn etibarǝn
Stokholmda nǝşr edilǝn gündǝlik İsveç
qǝzet. 188 

“Svyataya Nina” mǝktǝbi (Bakı): bax.
“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Bakı).

“Svyataya Nina” mǝktǝbi (Gǝncǝ): bax.
“Müqǝddǝs Nina” qız mǝktǝbi (Gǝncǝ).

Svyatoy Krest: Rusiyanın Stavropol
diyarındakı Budyonnovsk şǝhǝri 1921-ci
ilǝ qǝdǝr bu adı daşımışdır. 167, 184

Ş. R.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan biri. Şǝfi bǝy Rüstǝmbǝyliyǝ
mǝxsusdur. Bax. Rüstǝmbǝyli, Şǝfi bǝy. 

Şahtaxtınski, Hǝmid bǝy (1880-1944):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin dövlǝt
xadimi. Hüquq tǝhsili almış, maarif vǝ
mǝhkǝmǝ sistemindǝ işlǝmişdir. Maarif
nazirinin müavini, Maarif naziri, Parla-
mentin üzvü olmuşdur. Repressiyaya
mǝruz qalmış, sürgündǝ ölmüşdür. 307,
327 

Şaxovskoy, Leonti Alekseyeviç (1859-
1918): Qvardiya polkovniki. Pyatiqorskda
bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn edam edilmişdir. 43

Şaxovskoy, Vladimir Alekseyeviç
(1863-1918): Qvardiya polkovniki. Pya-
tiqorskda bolşeviklǝr tǝrǝfindǝn edam
edilmişdir. 43
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Şaxovskoylar: General Aleksey İva-
noviçin oğulları Leonti vǝ Vladimir. Ayrıca
bax: Şaxovskoy, Leonti Alekseyeviç;
Şaxovskoy, Vladimir Alekseyeviç. 30, 43 

Şamaxı (şǝhǝr) 3, 24, 26, 52, 173, 305,
331, 332, 379, 380, 421, 481

Şamaxı küçǝsi: Bakıda küçǝ; indiki
Cǝfǝr Cabbarlı küçǝsi. 105, 160, 183, 206,
227, 249, 315, 338, 359 

Şamaxı qǝzası (uyezdi) 118, 128, 178,
269

Şamaxı yolu (Bakı) 20, 42, 63, 99, 104,
161

Şamaxılı 421
Şamaxinka: bax. Şamaxı yolu (Bakı). 
Şamil Qurban oğlu: Quba qǝzasının

Söhüb kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 119, 120

Şamovlu: Zǝngǝzur qǝzasında mövcud
olmuş azǝrbaycanlı kǝndi. 94

Şardinye: Qafqazda fǝaliyyǝt göstǝr-
miş fransız polkovniki. 168, 244, 357 

Şǝfibǝyov: Quba hǝbsxanasının müdiri
olmuşdur. 122

Şexter, Z. A.: Bakıda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş diş hǝkimi. 19, 42, 63, 105, 161,
183, 205, 227, 249, 315, 338, 360, 381,
401, 422, 444, 466 

Şerbaçev 30 
Şeremetyev, Sergey Alekseyeviç

(1836-1896): Rusiyanın hǝrbi xadimi.
1890-1896-cı illǝrdǝ Qafqaz Hǝrbi Dairǝ-
sinin komandanı (Qafqaz canişini) olmuş-
dur. 74, 86

Şerman, M. Q.: Bakıda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş tibb işçisi, mama. 161, 183,
249, 316, 360, 423, 466

Şeyxülislam (Zaqafqaziya) 178, 231,
267, 307, 308, 471, 472, 473 

Şeyxülislamov, Əkbǝr ağa (1891-
1961): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Əkin-
çilik vǝ Əmǝk naziri, “Hümmǝt” parti-

yasının üzvü, Parlamentdǝ Sosialistlǝr
Fraksiyasının üzvü olmuşdur. Cümhu-
riyyǝtin süqutundan sonra mühacirǝtdǝ
qalmışdır. 133, 187, 238, 239, 240, 263,
388, 459

Şǝki 50, 51, 84, 103, 118, 119, 126,
138, 179, 182, 223, 224, 269, 304, 305,
312, 313, 330, 379

Şǝki xanlığı 79
Şǝmsǝddin Yusif oğlu: Quba qǝzasının

Xudat kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 124

Şǝrifov, Əliheydǝr 89 
Şǝrifov, Mǝhǝmmǝd Hǝsǝn 89
Şǝrifov, Sǝftǝr 89
Şǝrifzadǝ, Hacıbaba (yaxud Hacıbaba

Şǝrifov; 1895-1920): Azǝrbaycanın teatr
aktyoru vǝ rejissoru. 181 

Şǝrq 115, 116, 174, 177, 352, 354
“Şǝrq mǝcmuǝsi”: İstanbulda nǝşr ol-

unan jurnal. 325 
Şıxǝlibǝyov, Asǝf 80 
Şıxǝliyev, Ağahüseyn 180 
Şıxlinski 119 
Şibayev, Sidor Martinoviç (1825-

1883): Rus taciri vǝ sǝnayeçisi. Rusiyanın,
elǝcǝ dǝ dünyanın ilk neft sǝnaye-
çilǝrindǝn biri olmuşdur. 1878-ci ildǝ
Bakıya gǝlmiş, burada neft sǝnayesinǝ
sǝrmayǝ qoymuşdur. 156 

“Şibayev” istehlak cǝmiyyǝti: Bakıda,
neft sǝnayeçisi Sidor Şibayevǝ (1825-
1883) vǝ varislǝrinǝ mǝxsus olan istehlak
cǝmiyyǝti. 196

Şimakovski: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Kǝnd Tǝsǝrrüfatı Nazirliyindǝ dǝftǝrxana
müdiri olmuşdur. 90

Şimali Azǝrbaycan 51, 95
Şimali Qafqaz 137, 146, 151, 398
“Şimali Qafqaz”: neft şirkǝti. 196 
Şimali Qafqaz Cümhuriyyǝti 37, 136,

235, 263
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Şimali Qafqaz vǝ Dağıstan Dağlılarının
İttifaqı: bax. Dağlılar Respublikası. 

Şişǝ: bax. Şuşa.
Şklovskaya, S. L.: Bakıda fǝaliyyǝt

göstǝrmiş hǝkim. 19, 42, 63, 104, 161,
249, 316, 360, 401, 444, 488

Şkuro, Andrey Qriqoryeviç (1887-
1947): Rusiyanın hǝrbi xadimi, general-
leytenant. Kuban kazaklarındandır. Birinci
Dünya müharibǝsindǝ vǝ Rusiyad
aVǝtǝndaş müharibǝsindǝ iştirak etmişdir.
1920-ci ildǝ mühacirǝtǝ getmişdir. İkinci
Dünya müharibǝsindǝ Hitler Almaniyası
ilǝ ǝmǝkdaşlıq etmişdir. İngilislǝr
tǝrǝfindǝn tutularaq SSRİ-yǝ tǝhvil
verilmiş vǝ Moskvada edam edilmişdir. 30

Şpitalski 90 
Şteyn, F. S.: Bakıda fǝaliyyǝt göstǝrmiş

hǝkim. 19, 41, 63, 104 
Ştern 15, 418, 441 
Ştutqart [Stuttgart]: Almaniyada

şǝhǝr, ölkǝnin mühüm sǝnaye mǝr-
kǝzlǝrindǝn biri. 157 

Şuberski, E. P.: Rusiyanın dövlǝt
xadimi, mühǝndis. Rusiyanın cǝnubunda
Xüsusi Şura Hökumǝtinin Nǝqliyyat vǝ
Rabitǝ naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. 29 

Şulaverı: bax. Şülǝver.
Şulgin, Vasili Vitalyeviç (1878-1976):

Rusiyanın siyasi vǝ ictimai xadimi.
Ağqvardiyaçılar hǝrǝkatının ideoloqların-
dan biri olmuşdur. 240, 241

Şults 11
Şura qoşunu: bax. Qırmızı ordu.
Şuşa 81, 84, 94, 103, 118, 165, 182,

189, 190, 266, 305, 311, 312, 364, 365,
366, 367, 379, 389, 404, 420, 421, 463,
464 

Şükür Musa oğlu: Quba qǝzasının
Mucuq kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 120

Şülǝver (yaxud Şulaverı): Gürcüstanın

cǝnubunda, Kvemo-Kartli diyarında kǝnd.
1925-ci ildǝ adı dǝyişdirilǝrǝk Şaumyani
olmuşdur.

“T. L.”: qǝzet. 12, 30
Tağamir: Zǝngǝzur qǝzasında (indiki

Meğri rayonunda) kǝnd. 190
Tağıyev, A. İ. 62
Tağıyev, Hǝnifǝ 329
Tağıyev, Zeynalabdin: Azǝrbaycanlı mi-

lyonçu vǝ xeyriyyǝçi. 195, 270, 308, 
Tağıyev fabriki (toxuculuq fabriki) 17,

19, 36, 22, 247, 270, 309 330, 441, 487 
Tağıyev, Mirhüseyn 309 
Tağıyev, Zeynal (yaxud Ağa Zeynal):

Azǝrbaycanın siyasi xadimi. “İttihad”
partiyasının vǝ Parlamentin üzvü
olmuşdur. 80, 134

Tağıyevin evi: Qorçakovski (indiki Hacı
Zeynalabdin Tağıyev) küçǝsindǝ mülk. 63,
85, 444

Tağıyevin qızlar mǝktǝbi (Bakı Mü-
sǝlman qızlar mǝktǝbi; İmperatriça Alek-
sandra rus-müsǝlman qız mǝktǝbi)
Qafqazda müsǝlman qızlar mǝktǝbi.
1901-ci ildǝ açılmışdır. 100, 267

“Taqeblatt”: qǝzet 10
Talabı: Quba rayonunun kǝndi. 121,

130
Tanzǝtap (yaxud Tǝnzǝtap): Zǝngǝzur

qǝzasının kǝndi; indiki Gorus
rayonundadır. 94

“Taraz” (“Dǝb”): XIX ǝsrin axırlarında
Tiflisdǝ ermǝni dilindǝ nǝşr olunan jurnal;
“Axpyur” jurnalının hǝftǝlik ǝlavǝsi idi. 12,
21 

Tarcan, Sǝlim Sirri: bax. Sǝlim Sirri. 
Tarqovı (yaxud Torqovı): Bakıda küçǝ;

indiki Nizami küçǝsi. 19, 39, 41, 63, 85,
104, 227, 359, 381, 401, 422, 444, 466,
488 

Tatar, tatarlar 113, 471
Tatar, tatarlar (Krım): bax. Krım
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tatarları 
“Tayms” [The Times]: Britaniyada

1785-ci ildǝn etibarǝn nǝşr edilǝn
gündǝlik qǝzet. 29 

Tazǝşǝhǝr: Krasnovodsk (indiki Türk-
mǝnbaşı) şǝhǝrinin bǝzi mǝnbǝ-lǝrdǝki
adı. Bax. Krasnovodsk. 

Teğut: Zǝngǝzur qǝzasında (indiki
Meğri rayonunda) kǝnd. 190

Telefonnı küçǝsi: Hal-hazırda Bakı
şǝhǝrinin mǝrkǝzindǝ, Nǝsimi rayonunda
yerlǝşǝn 28 May küçǝsinin köhnǝ adı.
Keçmişdǝ Telefonnı - Vağzalnı - Ro-
manovski - 28 Aprel küçǝsi adlarını
daşımışdır. 294

Terek: Şimali Qafqazda, Rusiya Fe-
derasiyası vǝ Gürcüstan ǝrazilǝrindǝ çay.
82 

Terek Hökumǝti 184
Tereşşenki: Ukraynanın Poltava vila-

yǝtindǝ kǝnd. 242
Tersk 37, 137, 141, 167, 168, 184, 222,

325, 326 
Tersk kazakları (yaxud Terek kazakları):

Rusiyada, Şimali Qafqazda yaşayan kazak-
lar. Yaşadıqları ǝrazi Rusiya imperiyası
dövründǝ Tersk vilayǝti adlanmışdır. 37,
81, 167, 168, 191, 291, 357

Tersk ordusu 167, 168 
Tey: Zǝngǝzur qǝzasında (indiki Meğri

rayonunda) kǝnd. 190
Teymurxanşura: İndiki Buynaksk

şǝhǝri. Rusiya Federasiyasının tǝrkibindǝ
Dağıstan Respublikası Buynaksk ray-
onunun inzibati mǝrkǝzi. Əsası XIX ǝsrdǝ
qoyulan şǝhǝrin adı 1922-ci ildǝ
dǝyişdirilǝrǝk Buynaksk olmuşdur. 37, 203 

Tǝbriz 52, 480 
“Tǝbriz”: Bakıda mehmanxana; indiki

İstiqlaliyyǝt küçǝsindǝ Sabir bağının
yerindǝ yerlǝşmişdir. 36

Tǝnzǝtap: bax. Tanzǝtap.

Tǝrtǝr 165, 189
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri (Azǝrbaycan

Cümhuriyyǝti) 226, 227, 290, 434
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri (Dağlılar

Respublikası) 476
Ticarǝt vǝ Sǝnaye naziri (Rusiya) 28, 29
Ticarǝt vǝ Sǝnaye Nazirliyi (Azǝrbay-

can Cümhuriyyǝti) 19, 178, 203, 226, 290,
397, 419, 441, 485 

Tiflis (şǝhǝr) 2, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 18,
37, 72, 73, 74, 81, 86, 92, 101, 118, 168,
175, 179, 180, 192, 203, 204, 209, 226,
244, 314, 323, 325, 346, 353, 364, 374,
375, 384, 386, 389, 390, 394, 395, 396,
397, 402, 406, 408, 409, 410, 411, 418,
424, 435, 441, 445, 460, 471, 472, 473,
477, 478

Tiflis Konfransı 257, 407 
Tiflis quberniyası 175, 272, 393 
Tiflis Universiteti 102 
“Tiflisski listok”: Tiflisdǝ nǝşr edilǝn

gündǝlik qǝzet. Birinci nömrǝsi 1886-cı
ildǝ çıxmışdır. 21, 40, 43, 204 

Tiqranyan, Sirakan Tatesoviç (1875-
1947): Ermǝnistanın siyasi xadimi.
Daşnaksutyun partiyasının üzvü. Rusiya
imperiyası II Dövlǝt Dumasının deputatı
olmuşdur. 1918-ci ilin noyabrından 1919-
cu ilin aprelinǝ qǝdǝr Ermǝnistan
Respublikasının Xarici İşlǝr naziri vǝzifǝsini
tutmuşdur. Sonrakı dövrdǝ Maarif naziri,
Maarif vǝ Mǝdǝniyyǝt naziri olmuşdur.
1938-ci ildǝ hǝbs edilmiş, sürgündǝ
ölmüşdür. 86

Tirol [Tirol]: Avstriyanın qǝrbindǝ fed-
eral ǝrazi; tarixi Tirol torpaqlarının
Avstriya hissǝsi. Tirol 1805-ci ildǝ
Bavariyaya birlǝşdirilmiş, qısa müddǝt
sonra yenǝ Avstriyanın idarǝsi altına
keçmişdir. 157 

Titov, Aleksandr Andreyeviç (1878-
1961): Rusiyanın siyasi xadimi; kimyaçı.
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Moskva Universitetindǝ dǝrs demişdir.
Xalqçı Sosialistlǝr Partiyasının qurucu-
larından olmuşdur. 1920-ci ildǝn müha-
cirǝtdǝ yaşamışdır. 134

Tofiq Fikrǝt (1867-1915): mǝşhur türk
şairi. Türkiyǝnin ǝdǝbiyyat vǝ incǝsǝ-
nǝtinǝ böyük tǝsiri olan “Sǝrvǝti-fünun”
(“Fǝnnlǝrin sǝrvǝti”) jurnalının baş redak-
toru olmuşdur. 34 

Tomson, Vilyam Montqomeri [William
Montgomerie Thomson; 1877-1963]: Bri-
taniya generalı. Bakının general-quberna-
toru olmuşdur. 13, 14, 15, 17, 32, 49, 50,
62, 93, 127, 146, 165, 214, 221, 225, 226,
256, 291, 311, 312, 319, 327, 334, 335,
357, 366, 367, 368, 425, 426, 448, 449,
451

Topçubaşov, Əlǝkbǝr 470
Topçubaşov, Əlimǝrdan bǝy (1863-

1934): Azǝrbaycanın siyasi xadimi;
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin banilǝrindǝn
biri. Tiflisdǝ anadan olmuş, Peterburq
Universitetinin Hüquq fakültǝsini
bitirmişdir. Rusiya müsǝlmanlarının
tǝşkilatlanmasında vǝ siyasi hǝyatında
müstǝsna xidmǝtlǝri olmuşdur. Rusyia
Dövlǝt Dumasının üzvü, Dumada
Müsǝlman fraksiyasının sǝdri, “Kaspi”
qǝzetinin redaktoru olmuşdur.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin
sǝdri, Azǝrbaycan Hökumǝtindǝ portfelsiz
nazir vǝ Xarici İşlǝr naziri vǝzifǝlǝrini
tutmuş, Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin
Fövqǝladǝ elçisi vǝ sǝlahiyyǝtli naziri kimi
İstanbula ezam edilmişdir. Paris Sülh
konfransına göndǝrilǝn Azǝrbaycan
nümayǝndǝ heyǝtinin sǝdri idi.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra
mühacirǝtdǝ qalmış, siyasi fǝaliyyǝtini
davam etdirmişdir. Parisdǝ vǝfat etmişdir.
132

Topçubaşova, Sara 226 

Torqovı: bax. Tarqovı.
“Tribuna”: qǝzet. 191
Tuğut: Zǝngǝzur qǝzasında mövcud

olmuş azǝrbaycanlı kǝndi. 94
Tumanyans: Şǝki Ermǝni Milli

Komitǝsinin sǝdri olmuşdur. 126
Türk, türklǝr, türklük, türkçülük 6, 9,

24, 26, 30, 31, 32, 37, 43, 49, 50, 51, 62,
64, 65, 69, 70, 71, 76, 86, 94, 95, 97, 98,
106, 110, 111, 117, 119, 120, 121, 125,
131, 133, 143, 146, 148, 152, 153, 165,
169, 171, 174, 180, 187, 213, 219, 156,
158, 211, 212, 261, 264, 266, 268, 275,
276, 281, 285, 287, 291, 298, 300, 311,
312, 314, 321, 322, 325, 329, 331, 347,
353, 365, 366, 375, 384, 431, 434, 437,
441, 442, 446, 451, 463, 464, 465, 466,
478, 480

Türk-Azǝrbaycan dili 9
Türk-Azǝrbaycan millǝti 49
Türk-Azǝrbaycan Ordusu, Türk-Azǝr-

baycan Orduları 60
Türk dǝnizi 51
Türk dili, türkcǝ 1, 3, 23, 34, 45, 52, 63,

95, 96, 224, 238, 239, 250,  268, 272, 287,
298, 301, 303, 307, 309, 315, 317, 322,
359, 400, 417, 463, 478 

Türk Ocağı cǝmiyyǝti (Azǝrbaycan) 15,
37, 62, 83, 102, 103, 178, 333, 334

Türk Ordusu; Türkiyǝ Komandanlığı
(yaxud Baş Komandanlıq; Mǝrkǝz
Komandanlığı); Türk ǝsgǝri (ayrıca bax:
Qafqaz İslam Ordusu) 2, 20, 37, 45, 58, 62,
67, 165, 269, 303, 330

Türk-tatar dili 113
Türk Texniklǝri Cǝmiyyǝti 463
Türk Tǝlǝbǝlǝri Cǝmiyyǝti 268
Türkdilli xalqlar 21
Türkiyǝ 53, 64, 69, 70, 71, 92, 93, 106,

148, 149, 165, 166, 223, 229, 262, 266,
267, 279, 281, 310, 325, 326, 333, 354,
365, 385, 386, 388, 411, 460, 461
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Türkiyǝ Ermǝnistanı 310
Türkiyǝ Hökumǝti; Osmanlı Hökumǝti

31, 93, 106 
Türkmanlar 481 
Türkmǝn, türkmǝnlǝr 97
Türkmǝnabad: bax. Cǝrco.
Türkmǝnbaşı (şǝhǝr): bax. Kras-

novodsk.
Türkmǝnçay sülh müqavilǝsi: Qacar

Dövlǝti ilǝ Rusiya İmperiyası arasında 10
fevral 1828-ci ildǝ imzalanan vǝ 1826-
1828-ci illǝr Rusiya-İran müharibǝsini
yekunlaşdıran müqavilǝ. Tǝbriz yaxın-
lığındakı Türkmǝnçay kǝndindǝ imzalan-
mışdır. 485

Türkmǝnistan 295
Türküstan 10, 21, 213, 280, 292, 326,

441 
Türküstan Mǝrkǝzi İcraiyyǝ Komitǝsi:

Türküstan Muxtar Sovet Sosialist Res-
publikasının (1918-1924) icraedici orqanı.
10, 21 

Türüq vǝ Mǝabir Nǝzarǝti: bax.
Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi. 

Ufa: Rusiyada şǝhǝr; müasir dövrdǝ
Başqırdıstan Respublikasının paytaxtı. 5,
14, 20, 299, 320 

Ufa Hökumǝti 13, 16, 20, 38, 193, 299,
450 

Uğurlu ǝfǝndi: Bakıda çörǝkbişirmǝ
müǝssisǝlǝrinǝ nǝzarǝt etmişdir. 39 

Ukrayna 12, 13, 28, 29, 30, 43, 128,
134, 136, 137, 138, 166, 201, 220, 221,
240, 241, 243, 250, 280, 290, 314, 398,
474 

Ukrayna getmanı 28, 30, 138, 220,
242, 474, 489 

Ukrayna Hökumǝti 12, 28, 345
Ukrayna Xalq Respublikası: Rusiyada

Müvǝqqǝti Hökumǝtin devrilmǝsindǝn
sonra, 1917-ci ilin noyabrında Rusiya ilǝ
federativ ǝlaqǝdǝ olan bir dövlǝt kimi elan

edilmiş, 1918-ci ilin yanvarında isǝ
müstǝqilliyini elan etmişdir. 1918-ci ilin
aprelindǝ getmanlıq rejimi Ukrayna Xalq
Respublikasını lǝğv etmişdir. Getmanlıq
rejiminin devrilmǝsindǝn sonra, 1918-ci
ilin dekabrında Ukrayna Xalq Respublikası
yenidǝn tǝsis edilmiş vǝ 1920-ci ilin
noyabrında Qırmızı ordu tǝrǝfindǝn işğal
edilǝnǝ qǝdǝr faktiki olaraq varlığını
sürdürmüşdür. 138, 229, 361, 474, 489 

Ukrayna Xalq Respublikası Direkto-
riyası: Ukrayna Xalq Respublikasının ali
hakimiyyǝt orqanı. Ukrayna Getmanlığının
yerini tutmuş, 14 noyabr 1918 – 10
noyabr 1920 tarixlǝrindǝ fǝaliyyǝtdǝ
olmuşdur. 30

Ukrayna Radası 429 
Ukrayna Teleqraf Agentliyi 29, 92
Ukraynalı, ukraynalılar 134, 166, 261,

478 
Umanski: Bakı Müvǝqqǝti İcraiyyǝ

Komitǝsinin üzvü. 297
“Ural-Kaspi”: neft şirkǝti. 196
Uralski: Rusiyada şǝhǝrtipli qǝsǝbǝ;

Sverdlovsk vilayǝti ǝrazisindǝdir. 371
Uzaq Şǝrq 58, 371 
Üçgün: Quba rayonunun kǝndi. 123
Üçüncü Qızlar gimnaziyası (Bakı) 292,

298
Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla

Mübarizǝ Fövqǝladǝ Komissiyası: Sovet
Hökumǝtinin tǝhlükǝsizlik qurumu. 1917-
ci ilin dekabrında yaradılmış, 1922-ci ilin
fevralında lǝğv edilmişdir. “Qırmızı ter-
ror”u hǝyata keçirǝn ǝsas qurum ol-
muşdur. 141

Ümumrusiya Mǝrkǝzi İcraiyyǝ Komi-
tǝsi [ВЦИК: Всероссийский централь-
ный исполнительный комитет]:
1917-19138-ci illǝrdǝ Sovet Rusiyasının ali
hökumǝt qurumu. Qanunverici, idarǝet-
mǝ vǝ nǝzarǝt funksiyalarını öz ǝlindǝ
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toplamışdı. 220
Ümumrusiya Müvǝqqǝti Hökumǝti

(yaxud Ufa Direktoriyası; Omsk
Direktoriyası): Rusiyada ali hakimiyyǝt
orqanı. 23 sentyabr 1918-ci ildǝ Ufa
Dövlǝt Yığıncağında tǝşkil olunmuş, 18
noyabr 1918-ci ildǝ baş tutan Omsk
çevrilişiylǝ lǝğv edilmişdir. 28, 112, 193,
299, 302, 320, 326

Ümumrusiya Tǝsisçilǝr Mǝclisi (yaxud
Ümumrusiya Mǝclisi-Müǝssisanı) 38, 82,
112, 145, 211, 282 

Vahab Zǝrgǝr 139
Vaxlamov: Bakıda silahla adam

yaraladığı üçün güllǝlǝnmişdir. 269
Vaynşteyn, R. 62
“Veçerneye vremya”: 1911-1917-ci

illǝrdǝ Peterburqda nǝşr edilǝn qǝzet.
Əsası Aleksey Sergeyeviç Suvorin
tǝrǝfindǝn qoyulmuşdur. Aleksey Su-
vorinin oğlu Boris Suvorin daha sonra
Cǝnubi Rusiyada (1918-1920-ci illǝrdǝ) vǝ
Parisdǝ (1924-1925-ci illǝrdǝ) eyniadlı
qǝzeti nǝşr etmişdir. 73

Velikorossiya: Rusiyanın nüvǝsini tǝşkil
edǝn qǝdim rus knyazlıqlarının ǝrazisini
(Şimal-şǝrqi Rusiyanı) ifadǝ edǝn siyasi-
coğrafi temrin. 355

“Ventyor”: gǝmi. 61
“Vera”: barja. 101
Vermişev, Xristofor Avvakumoviç

(yaxud Vermişyants; 1863-1933): ermǝni
ictimai xadimi. Tiflis Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsindǝ
bir sıra vǝzifǝlǝr tutmuşdur. Bakıda rus
dilindǝ nǝşr olunan “Baku” qǝzetinin
redaktoru olmuşdur. 73

Versal: Fransada şǝhǝr. 135, 157
Vǝkilov, Faris 118
Vǝkilov, İbrahim ağa (1853-1934):

Rusiyanın vǝ Azǝrbaycanın hǝrbi xadimi,
general-mayor; topoqrafiya mütǝxǝssisi.
Azǝrbaycan Milli Şurasının üzvü, Gǝncǝnin

general-qubernatoru olmuşdur. 118, 129,
406

Vǝkilov, Mustafa ağa Mǝmmǝd ağa
oğlu (1899-1943): Azǝrbaycan Cümhu-
riyyǝtinin Tiflisdǝki nümayǝndǝliyindǝ
çalışmış, Parlamentin qǝrarı ilǝ ali tǝhsil
almaq üçün xaricǝ göndǝrilmiş, Sarbonna
Universitetinin Hüquq fakültǝsini bitir-
mişdir. Sovet dövründǝ repressiyaya
mǝruz qalmış, sürgündǝ vǝfat etmişdir.
418

Vǝkilov, Rǝhim bǝy (1898-1934):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadi-
mi. Azǝrbaycan Milli Şurasının vǝ Parla-
mentin üzvü olmuşdur. Sovet rejiminin
tǝqiblǝri üzündǝn intihar etmişdir. 132

Vǝli: bax. Vǝlizadǝ, Əbülfǝt.
Vǝlibǝyov, Cǝmşid 190
Vǝliyev, Cavad 143
Vǝliyev, Əbülfǝt: bax. Vǝlizadǝ,

Əbülfǝt.
Vǝlizadǝ, Əbülfǝt Mǝmmǝdhǝsǝn oğlu

(1871-1918): Azǝrbaycan aktyoru. Rejis-
sor kimi dǝ fǝaliyyǝt göstǝrmişdir. 58, 59

Vǝzirov: Krım tatarlarından. 135
Vǝzirov, Bǝhram bǝy (1857-1921):

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin ictimai-siyasi
xadimi; hüquqşünas. Cǝbrayıl qǝzasından
Azǝrbaycan Parlamentinǝ üzv seçilmişdir.
Eyni zamanda şair olan Bǝhram bǝy,
“Fǝdai” tǝxǝllüsü ilǝ şeir yazmışdır. Sovet
dövründǝ hǝbs edilmiş, hǝbsxanada
ölmüşdür. 50

Vǝzirov, Cǝmil 94
Vǝzirov, Zeynal bǝy (1854-1933):

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin
üzvü olmuşdur. 133

Vıborq: Baltik dǝnizindǝ Rusiyaya
mǝxsus liman şǝhǝri. Fin körfǝzinin şimal-
şǝrq hissǝsindǝ yerlǝşǝn Vıborq körfǝzinin
sahilindǝdir. 156 

Viktoriya vazğzalı [London Victoria sta-
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tion]: Londonda dǝmiryolu vağzalı. 9
Vilhelm II (Wilhelm II, 1859-1941): Al-

maniya imperatoru, 1888-1918-ci illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 43, 76, 134, 135,
157, 163, 184, 221, 229, 354, 372, 382 

Vilson, Vudro (Woodrow Wilson;
1856-1924): ABŞ-ın 28-ci prezidenti
(1913-1921). I Dünya müharibǝsinǝ son
qoymaq üçün sülh müqavilǝsi layihǝsini
(Vilson prinsiplǝrini) işlǝyib hazırlamışdır.
14, 57, 69, 92, 156, 157, 166, 213, 220,
234, 240, 324, 345, 354, 361, 408, 450,
453, 

Vinaver, Maksim Moiseyeviç (1863-
1926): rus hüquqşünası vǝ siyasi xadim.
Kadet partiyasının liderlǝrindǝn biri. İkinci
Krım Regional Hökumǝtindǝ Xarici İşlǝr
naziri olmuşdur. 135, 136, 223 

Vinniçenko, Vladimir Kirilloviç (1880-
1951): Ukraynanın ictimai-siyasi xadimi.
Ukrayna Xalq Respublikası Direktoriya-
sının rǝhbǝrlǝrindǝn olmuşdur. 30

Vinoqradov, Mixail: Slav-Rus Cǝmiy-
yǝtindǝn Azǝrbaycan Parlamentinǝ üzv
seçilmişdir. 280, 284, 388

Vladiqafqaz: Rusiya Federasiyasının
tǝrkibindǝ, Şimalı Qafqazın mǝrkǝzindǝ
şǝhǝr. 11, 165, 225, 326 

“Vladimir”: gǝmi 61
Vladivostok 29, 391 
Vonsoviç, Stanislav Aleksandroviç

(1888-1937): Polyak Milli Komitǝsindǝn
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinǝ
seçilmişdir. Sovet dövründǝ repressiyaya
mǝruz qalmışdır. 80, 133, 188, 278, 459  

Vorojba: Ukraynanın Sumı vilayǝtindǝ
şǝhǝr. 242

Voronej: Rusiyanın Voronej vilayǝtinin
inzibati mǝrkǝzi olan şǝhǝr. 10, 290, 345,
371

Voronov 489
Vorontsov-Daşkov, İllarion İvanoviç

(1837-1916): Rusiyanın dövlǝt xadimi.
1905-1915-ci illǝrdǝ Qafqaz canişini
olmuşdur. Ermǝnilǝrǝ xüsusi rǝğbǝti ilǝ
seçilmişdir. 75, 86, 471

Vorontsovka: Ermǝnistanın şimalında,
Loru vilayǝtindǝ şǝhǝr; indiki Taşir şǝhǝri.
349, 374, 

Vorontsovski: Bakıda küçǝ; bugünkü
İslam Sǝfǝrli küçǝsi. 1, 16, 19, 23, 41, 42,
45, 63, 105, 160, 162, 183, 205, 227, 228,
249, 315, 337, 338, 359, 360, 381, 401,
422, 444, 466, 488

Vürtemberq [Württemberg]: Almaniya
İmperiyası tǝrkibindǝ krallıq. 157, 163

Vyana 10, 93, 189, 191 
Yaqut ǝl-Hǝmǝvi (? - 1229): Müsǝlman

tarixçi vǝ coğrafiyaşünas alimi, sǝyyah. 95 
Yalta 135 
Yapon, yaponiyalı 29, 58, 475
Yaponiya 29, 58, 474, 475, 489 
Yasab: Qusar rayonunun kǝndi. 123
Yassı [Iaşi]: Rumıniyanın şimal-şǝr-

qindǝ şǝhǝr. 92, 134, 140, 166, 242, 243,
354, 475, 

Yassı müşavirǝsi (Yassı görüşü; Yassı
konfransı): Rusiyanın bǝzi ictimai-siyasi
xadimlǝri ilǝ Antanta ölkǝlǝri nümayǝn-
dǝlǝrinin 16-23 noyabr 1918-ci ildǝ
Rumıniyanın Yassı şǝhǝrindǝ baş tutan
görüşü. Görüşdǝ Rusiya tǝrǝfindǝn Sovet
hakimiyyǝtini qǝbul etmǝyǝn müxtǝlif
tǝşkilatların üzvlǝri, elǝcǝ dǝ İngiltǝrǝ,
ABŞ, Fransa vǝ İtaliyanın Rumıniyadakı
diplomatik nümayǝndǝlǝri iştirak etmiş-
dilǝr. 1914-cü il sǝrhǝdlǝri daxilindǝ (Polşa
istisna olmaqla) “vahid vǝ bölünmǝz
Rusiyanın” bǝrpası, Antanta ölkǝlǝrinin
ağqvardiyaçılar hǝrǝkatına hǝrbi dǝstǝyi
bu görüşün ǝsas gündǝm maddǝlǝrini
tǝşkil etmişdir. 243, 250, 354, 475, 489 

“Yedinaya Rossiya”: Bakı Rus Milli
Şurasının gündǝlik qǝzeti. 1918-1919-cu
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illǝrdǝ Bakıda nǝşr olunmuşdur. 82, 167,
192, 229, 232, 335, 449, 451, 485 

“Yedinstvo”: Rusiyada 1914-1918-ci
illǝrdǝ fǝaliyyǝtdǝ olmuş sosial-demokrat
tǝşkilatı. Georgi Plexanov tǝrǝfindǝn
yaradılmışdı. 16, 136, 270

Yegnazarov: Bakıda silahlı soyğun
üstündǝ edam edilmişdir. 269

Yekaterinburq: Rusiyanın Sverdlovsk
vilayǝtindǝ şǝhǝr. 391

Yekaterinenfeld: Gürcüstanda indiki
Bolnisi şǝhǝri. 1918-ci ildǝ Borçalı
qǝzasının kǝndi olmuşdur. 373, 393, 409

Yekaterinodar: Rusiyanın cǝnub-
qǝrbindǝ, Kuban çayının sahilindǝ şǝhǝr;
indiki Krasnodar şǝhǝri 1920-ci ilǝ qǝdǝr
Yekaterinodar adlanmışdır. 10, 28, 29, 30,
134, 136, 137, 241, 299, 302 

Yekaterinoslav 30, 220
Yelenendorf: Azǝrbaycanda şǝhǝr; in-

diki Göygöl şǝhǝri. 1819-cu ildǝ alman
kolonistlǝri tǝrǝfindǝn salınmışdır. 1938-
ci ildǝn 2008-ci ilǝ qǝdǝr Xanlar adını
daşımışdır. 18

Yelizaveta Qabriele [Elisabeth Gabriele
in Bayern; 1876-1965]: 1909-1934-cü
illǝrdǝ Belçika kralı olan I Albertin hǝyat
yoldaşı. 184

Yelizavetqrad (yaxud Yelisavetqrad):
Ukraynanın mǝrkǝzi hissǝsindǝ şǝhǝr;
Kirovoqrad vilayǝtinin inzibati mǝrkǝzi.
1924-cü ilǝ qǝdǝr Yelizavetqrad adlanan
şǝhǝrin adı bir neçǝ dǝfǝ dǝyişdirilmişdir
vǝ hal-hazırda Kropivnitski adını daşıyır.
242

Yelizavetpol: bax. Gǝncǝ.
Yels 11
Yeluseyski: Şǝkinin Bǝlǝdiyyǝ rǝisi. 118
Yermolovsk (yaxud Yermolovskaya):

Rusiya Federasiyasının tǝrkibindǝ
Çeçenistan Respublikasının Qroznı ray-
onunda indiki Alxan-Qala kǝndi. 1922-ci

ilǝ qǝdǝr Yermolovskaya stansiyası
adlanırdı. 222

Yesinov: Qusarda meşǝ tǝsǝrrüfatında
işlǝmişdir. 123

Yessentuki: Rusiyanın Stavropol diya-
rında kurort şǝhǝri. 30 

Yevanqulov, Xristofor: Sosialist İnqilab-
çılar Partiyasının Bakı komitǝsinin sǝdri.
64, 73

Yǝhudi, yǝhudilik 36, 57, 80, 93, 125,
126, 133, 188, 191, 215, 279, 280, 284 

Yǝhudi Milli Şurası (İstanbul) 93 
Yuxarı Vartanazor: Zǝngǝzur qǝzasının

kǝndi. 190
Yunis bǝy Sǝfǝr oğlu: Quba qǝzasının

Avaran kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 123

Yurdsevǝr, Əbdülvahab Mǝmmǝdzadǝ
(yaxud Mǝhǝmmǝdzadǝ; 1898-1976):
publisist vǝ siyasi xadim; Azǝrbaycan milli
istiqlal hǝrǝkatının fǝal iştirakçısı. Siyasi vǝ
ǝdǝbi fǝaliyyǝtini mühacirǝtdǝ davam
etdirmişdir. 100

Yusif İsmayıl oğlu: Quba qǝzasının
Hacıxur kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Yusif Qoca oğlu 123 
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 yaradıl-
masında yaxından iştirak etmiş, Zaqaf-
qaziya Demokratik Federativ Respublikası
Hökumǝtindǝ Maarif naziri olmuşdur.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝtindǝ
Maliyyǝ vǝ Xalq Maarifi naziri, Xalq Maar-
ifi vǝ Dini Etiqad naziri, Daxili İşlǝr naziri
vǝ Baş Nazir vǝzifǝlǝrini tutmuşdur.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra qǝtlǝ
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yetirilmişdir. 1, 36, 130, 231, 298, 329,
379, 434, 470

Yusifzadǝ, Əli (1900-1937): Azǝrbay-
canlı şair, publisist vǝ mütǝfǝkkir. Şuşada
doğulmuşdur. Cümhuriyyǝt Hökumǝti
tǝrǝfindǝn xaricǝ tǝhsilǝ göndǝrilmişdir.
1937-ci ildǝ Sovet rejimi tǝrǝfindǝn
güllǝlǝnmişdir. 28, 116, 175, 201, 219 

Zabaykal 29, 462
Zabıx (Zabux): İndiki Zabux kǝndi,

Azǝrbaycanın Laçın rayonu ǝrazisindǝdir.
94, 165, 312, 366

Zabrat  84, 85, 182, 194, 195 
Zabux: bax. Zabıx.
Zakaspiysk Müvǝqqǝti Hökumǝti:

1918-ci ilin ortalarında Aşqabadda fǝhlǝ
üsyanı nǝticǝsindǝ qurulan eser-menşevik
hökumǝti. Hökumǝt sǝdri Fyodor Fun-
tikov olmuşdur. 24, 299 

Zaqafqaziya 71, 72, 76, 145, 148, 178,
185, 203, 223, 263, 343, 348, 351, 356,
375, 376, 386, 391, 402, 406, 408, 434,
436, 463, 471 

Zaqafqaziya Dǝmiryolları İdarǝsi 194
Zaqafqaziya dǝmiryolu: Tikintisinǝ

Poti-Tiflis dǝmiryolu adıyla 1865-ci ildǝ
başlanan vǝ sonrakı illǝrdǝ xeyli
genişlǝndirilǝn dǝmiryolu xǝtti. 1

Zaqafqaziya Darülmüǝllimini: bax.
Qori Seminariyası.

Zaqafqaziya Konfransı: Qafqazdakı
münaqişǝli mǝsǝlǝlǝri sülh yoluyla hǝll
etmǝk mǝqsǝdi ilǝ Azǝrbaycan, Gürcüs-
tan, Ermǝnistan vǝ Dağlılar Respublikası
nümayǝndǝlǝri arasında 1918-1919-cu
illǝrdǝ keçirilǝn konfranslar.  14, 323, 348,
349, 350, 361, 373, 375, 407, 437 

Zaqafqaziya Seymi 145, 211, 265 
Zaqatala 18, 21, 36, 128, 175, 204,

304, 305, 329, 352, 379, 441
Zaqatala ali-ibtidai mǝktǝbi 298
Zaqreb [Zagreb]: Xorvatiyanın paytaxtı

vǝ ǝn böyük şǝhǝri. 28 
Zaporoj 221
Zarren [Zarren]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ qǝsǝbǝ. 
Zateryannı 73
Zdolbunov (yaxud Sdolbunov): Ukray-

nanın Rovno vilayǝtindǝ şǝhǝr. 242 
Zeynal Özbǝk oğlu: Quba qǝzasının

Piral kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Zeynallı, Hǝnǝfi (1896-1937): Azǝr-
baycanlı müǝllim, yazıçı, tǝnqidçi vǝ
ǝdǝbiyyatşünas. 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 gül-
lǝlǝnmişdir. 1957-ci ildǝ bǝraǝt almışdır.
38 

Zeynalov, Fǝtulla 203
Zǝngǝzur 3, 81, 94, 189, 190, 266, 310,

311, 321, 322, 323, 326, 327, 364, 365,
366, 367, 386, 387, 412, 437, 464 

“Zǝrdüşt”: Xǝzǝr dǝnizindǝ gǝmi. 188 
Zǝrdüştilik, zǝrdüştilǝr 53, 77, 78, 79,

96 
Zizik (yaxud Ziziq): Quba rayonunun

kǝndi. 123, 124
“Znamya truda”: qǝzet. 25, 49, 61,

202, 204, 232, 239, 246, 270, 297, 336,
368, 375, 451 

Zuyev 37 
Zülfüqar Molla Şeyx Mǝhǝmmǝd oğlu:

Quba qǝzasının Mirzǝcan kǝndindǝ ca-
maat nümayǝndǝsi olmuşdur. 121
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yetirilmişdir. 1, 36, 130, 231, 298, 329,
379, 434, 470

Yusifzadǝ, Əli (1900-1937): Azǝrbay-
canlı şair, publisist vǝ mütǝfǝkkir. Şuşada
doğulmuşdur. Cümhuriyyǝt Hökumǝti
tǝrǝfindǝn xaricǝ tǝhsilǝ göndǝrilmişdir.
1937-ci ildǝ Sovet rejimi tǝrǝfindǝn
güllǝlǝnmişdir. 28, 116, 175, 201, 219 

Zabaykal 29, 462
Zabıx (Zabux): İndiki Zabux kǝndi,

Azǝrbaycanın Laçın rayonu ǝrazisindǝdir.
94, 165, 312, 366

Zabrat  84, 85, 182, 194, 195 
Zabux: bax. Zabıx.
Zakaspiysk Müvǝqqǝti Hökumǝti:

1918-ci ilin ortalarında Aşqabadda fǝhlǝ
üsyanı nǝticǝsindǝ qurulan eser-menşevik
hökumǝti. Hökumǝt sǝdri Fyodor Fun-
tikov olmuşdur. 24, 299 

Zaqafqaziya 71, 72, 76, 145, 148, 178,
185, 203, 223, 263, 343, 348, 351, 356,
375, 376, 386, 391, 402, 406, 408, 434,
436, 463, 471 

Zaqafqaziya Dǝmiryolları İdarǝsi 194
Zaqafqaziya dǝmiryolu: Tikintisinǝ

Poti-Tiflis dǝmiryolu adıyla 1865-ci ildǝ
başlanan vǝ sonrakı illǝrdǝ xeyli
genişlǝndirilǝn dǝmiryolu xǝtti. 1

Zaqafqaziya Darülmüǝllimini: bax.
Qori Seminariyası.

Zaqafqaziya Konfransı: Qafqazdakı
münaqişǝli mǝsǝlǝlǝri sülh yoluyla hǝll
etmǝk mǝqsǝdi ilǝ Azǝrbaycan, Gürcüs-
tan, Ermǝnistan vǝ Dağlılar Respublikası
nümayǝndǝlǝri arasında 1918-1919-cu
illǝrdǝ keçirilǝn konfranslar.  14, 323, 348,
349, 350, 361, 373, 375, 407, 437 

Zaqafqaziya Seymi 145, 211, 265 
Zaqatala 18, 21, 36, 128, 175, 204,

304, 305, 329, 352, 379, 441
Zaqatala ali-ibtidai mǝktǝbi 298
Zaqreb [Zagreb]: Xorvatiyanın paytaxtı

vǝ ǝn böyük şǝhǝri. 28 
Zaporoj 221
Zarren [Zarren]: Belçikanın şimal-

qǝrbindǝ qǝsǝbǝ. 
Zateryannı 73
Zdolbunov (yaxud Sdolbunov): Ukray-

nanın Rovno vilayǝtindǝ şǝhǝr. 242 
Zeynal Özbǝk oğlu: Quba qǝzasının

Piral kǝndindǝ camaat nümayǝndǝsi
olmuşdur. 122

Zeynallı, Hǝnǝfi (1896-1937): Azǝr-
baycanlı müǝllim, yazıçı, tǝnqidçi vǝ
ǝdǝbiyyatşünas. 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 gül-
lǝlǝnmişdir. 1957-ci ildǝ bǝraǝt almışdır.
38 

Zeynalov, Fǝtulla 203
Zǝngǝzur 3, 81, 94, 189, 190, 266, 310,

311, 321, 322, 323, 326, 327, 364, 365,
366, 367, 386, 387, 412, 437, 464 

“Zǝrdüşt”: Xǝzǝr dǝnizindǝ gǝmi. 188 
Zǝrdüştilik, zǝrdüştilǝr 53, 77, 78, 79,

96 
Zizik (yaxud Ziziq): Quba rayonunun

kǝndi. 123, 124
“Znamya truda”: qǝzet. 25, 49, 61,

202, 204, 232, 239, 246, 270, 297, 336,
368, 375, 451 

Zuyev 37 
Zülfüqar Molla Şeyx Mǝhǝmmǝd oğlu:

Quba qǝzasının Mirzǝcan kǝndindǝ ca-
maat nümayǝndǝsi olmuşdur. 121
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Müasir Azǝrbaycan dövlǝtçiliyinin bünövrǝsinin qoyulduğu 
Cümhuriyyǝt illǝrindǝ (1918-1920) nǝşr edilǝn “Azǝrbaycan” qǝzeti 
mǝtbuat tariximizdǝ müstǝsna rol oynamışdır. Qǝzetin sǝhifǝlǝrindǝ 
dǝrc olunan rǝsmi mǝlumatlar, yerli vǝ xarici xǝbǝrlǝr, dövrün 
qabaqcıl ziyalılarının mǝqalǝlǝri tariximizin bu zəngin sǝhifǝsini 

ǝks etdirmǝk baxımından ǝvǝzsizdir. 

“Azǝrbaycan” qǝzetinin ilk sayı 15 sentyabr 1918-ci ildǝ Gǝncǝdǝ 
işıq üzü görmüş, 5-ci nömrǝdǝn etibarǝn qǝzet Bakıda nǝşr 
edilmişdir. Qǝzetin sonuncu – 443-cü nömrǝsi 28 aprel 1920-ci ildǝ 
çıxmışdır. “Azǝrbaycan”ın redaktorları Ceyhun bǝy Hacıbǝyli, Şǝfi 
bǝy Rüstǝmbǝyli, Üzeyir bǝy Hacıbǝyli vǝ Xǝlil İbrahim olmuşlar. 

Cümhuriyyǝt dövrünün canlı şahidi olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin 
tam külliyyatının ilk dǝfǝ olaraq ǝrǝb ǝlifbasından latın qrafikalı 
müasir Azǝrbaycan ǝlifbasına çevrilmǝsini vǝ çoxcildlik nǝşrini 

ADA Universiteti həyata keçirir. 

1918-1920

III cild
(Dekabr 1918)


