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ÖN SÖZ
ADA Universitetinin tǝşǝbbüsü vǝ dǝstǝyi ilǝ Azǝrbaycan Xalq
Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin orqanı olan “Azǝrbaycan” qǝzetinin (19181920) 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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Çǝrşǝnbǝ, 1 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 76

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 28 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 1 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

QİSMİ-RƏSMİ

Nömrə 27
Ağas Məhəmmədov həmin 1334
sənəsi kanuni-əvvəlin 18-indən etibarən Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində xidmətkar (kuryer) təyin edilir.
Nömrə 28
Məhəmmədəli Səfərov həmin 1334
sənəsi təşrini-saninin [noyabrn] 16-sndan etibarən Məclisi-Məbusann cəlǝsələrində [iclaslarnda] məzbətə mühərrirliyinə təyin edilir.
Nömrə 29
Xəlil İbrahimov həmin 1334 sənəsi
təşrini-saninin 16-sndan etibarən Məclisi-Məbusan İdarəsində məzbətə mühərrirliyinə təyin edilir.
Nömrə 30
Hənə Zeynall həmin 1334 sənəsi
təşrini-saninin 19-undan etibarən Məclisi-Məbusan cəlǝsələri mǝzbǝtǝ mühərrirliyinə təyin edilir.
Nömrə 31
Əbdül Əbdülzadə həmin 1334 sənəsi
kanuni-əvvəlin 7-sindən etibarən Məclisi-Məbusan cəlǝsələri məzbətə mühərrirliyinə təyin edilir.
Nömrə 32
Ələkbər Heydərzadə həmin 1334
sənəsi kanuni-əvvəlin 15-indən etiba-

[RƏSMİ HİSSƏ]

Məclisi-Məbusan Rəisi həzrətlərinin əmrnamələri
Nömrə 23
Şamax əhli tələbə Ağalar İskəndərli
həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin [dekabrn] 23-ündən etibarən Azərbaycan
Məclisi-Məbusan İdarəsində təhrirat
[mǝktub] xidmətçisi təyin edilir.
Nömrə 24
Tatyana Kazantseva həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 22-sindən etibarən
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində baş məzbətə mühərrirliyinə [protokol
katibliyinǝ] (stenoqrast) təyin edilir.
Nömrə 25
İslam oğlu Süleyman Nuri həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 20-sindən etibarən Azərbaycan Məclisi-Məbusan
İdarəsində təhrirat xidmətçisi təyin edilir.
Nömrə 26
Şişǝ şəhəri əhli Səhra xanm Paşazadə həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin
23-ündən etibarən Azərbaycan MəclisiMəbusan İdarəsində təhrirat xidmətçisi
təyin edilir.
1
1
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Osmanl türkləri tərəndən böyük bir
müavinət [yardm] görüb, onlarn fədakarlğ sayəsində sahili-nicata [xilas sahilinǝ] çatdlar və bununla elan etdikləri
istiqlaliyyətlərini əldə saxlamağa müvəffəq oldular. Türklərin müavinəti olmasayd, Azərbaycan və onunla bütün
Qafqaz, bolşeviklər və daşnak təhlükəsi
altında olub, buradak türklər tamamən
məhv olub gedərdilər. İrəvan, Bak və
Şamax hadisatı [hadisələri] bizə bunu
aydnca göstərdi.
Azərbaycan türklərini bir çox fəlakətdən sonra sahili-nicata çxaran 1919cu il, aləmşümul [bütün dünyan ǝhatǝ
edǝn] qanl Cahan müharibəsinə dəxi
xitam verdi. Mütarikə hüsula gəldi
[atǝşkǝs hasil oldu] və bunun sayəsində
insanlar bir qədər dincəlməyə müvəﬀəq
oldular. Cahangirlik [imperializm] iddiasnda olub da “militarizm” əsasna
istinad edən Almaniya dövləti məğlub
olub, “ufaq millətlərin müqəddəratı üçün müharibəyə girişdik” kəlməsi şüarlar olan Etilaf [Antanta] Dövlətləri qalib
gəldilər. Həmin şüarn qövldən feilə
[sözdǝn işǝ] gəlməsi üçün Etilaf Dövlətləri bizim məmləkətə dəxi gəlib, bolşevizm bəlas ilə çarpşan Rusiyann
im-dadna yetmək üçün buran özlərinə
üssülhərəkə ittixaz etdilər [baza seçdilər].
Azərbaycan türk və islamlarnn düşməni olan ənasir [ünsürlər] Cahan müharibəsi ilə Rusiya İnqilabi-kəbiri [Böyük
Rusiya inqilab] ortalğa atdqlar şüara
rəğmən Azərbaycann istiqlaliyyətinə
zidd gedib, bu barədə hər dürlü təşviq
və təhrikatda [tǝhriklǝrdǝ] bulundularsa
da, lakin hürriyyətpərvər Amerika, İngiltərə və Fransa millətləri nümayəndə-

rən Məclisi-Məbusan cəlǝsələri məzbətə mühərrirliyinə təyin edilir.
Nömrə 33
İzmail Dmitriyeviç Ostromenski
həmin 1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 26sndan etibarən Məclisi-Məbusanda rus
məktubatı [rusca yazşmalar] müdiri təyin
edilir.
Nömrə 34
Rübabə xanm Tağzadə həmin 1334
sənəsi kanuni-əvvəlin 29-undan etibarən Məclisi-Məbusan İdarəsində təhrirat xidmətçisi təyin edilir.
Nömrə 35
Yemya Yakurovna İvanova həmin
1334 sənəsi kanuni-əvvəlin 29-undan
etibarən Məclisi-Məbusan İdarəsində
makina yazan məmuru [makinaç, maşinistka] təyin edilir.
BAKI, 1 KANUNİ-SANİ
[YANVAR] 1919
lǝr

Keçmiş fǝlakǝtlǝr vǝ gǝlǝcǝk ümid-

Bu gün miladi-Məsihinin [İsann doğumunun] 1919-cu sənəsinə qədəm qoy-

duq. Keçən 1918-ci il Azərbaycan türk və
islamlarnn tarixində ən rəngarəng,
qarşq və müğləq [dolaşq] bir səhifə
işğal edəcəkdir [tutacaqdr]. Zira, həmin
ildə Azərbaycan türkləri bir müddət
mütəmadi həyat ilə məmat [ölüm]
arasnda qalb, axrda həyatdan naümid
olarkən, birdən həyat günəşi onlarn
üzünə güldü. Rəzil və əxlaqsz düşmənlərin təhti-təzyiqində [təzyiqi altında] paymal olduqlar [ǝzildiklǝri] vaxt,
azərbaycanllar öz həmcinsləri olan
2
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ləri[nin] xətti-hərəkatı həmin ənasirin öz
batil niyyətlərində nomid [ümidsiz]
olduqlarn göstərdi və bir an “ixtila
məsələlər Cahan Sülh Konfransnda həll
olunacaq” deyə, o vaxtadək yalnz bir
Azərbaycan Hökumətini etiraf [qǝbul]
edib, ona müavinətdə bulunmalarn vəd
etdilər.
Türklərin müavinəti Azərbaycan islamlarn və onlarn istiqlaliyyətini maddiyyən müvəqqəti olaraq təmin etdi isə,
Müttəqlərin böylə müavinət və hüsnrəğbətləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin
mənəvi cəhətini təmin edib, onun daimi surətdə paydar olmas [yaşamas]
üçün bizə ümid verir.
İştə, keçən 1918-ci ildə istiqlalmz
kəndimiz tərəndən elan edildisə,
ümidvarz ki, yeni 1919-cu ildə istiqlalmz özgələr tərəndən dəxi etiraf və
təsdiq olunar.

oyuncaq və aləti-məsxərə etmiş olan
hiyləkar və xunxar [qaniçǝn] daşnaklarn
ibraz etdikləri [göstǝrdiklǝri] tnə və
şeytənəti [şeytanlğ] müsəlmanlar bir
halətə salmşd ki, yaşamaq imkan qalmamşd. Şükürlər olsun bizi yaradan
xaliqə ki, “hikməti-siyasiyyəsi” [siyasi müdrikliyi] qətl və qarətdən ibarət olan bu
mənhus idarənin təhəmmülfərsa [dözülmǝz] ömrü ümum Bak müsəl-manlarnn
bilkülliyə [tamamən] məhv və tələf olacağ müddət ərzincə uzun çəkməyib,
qəhrəman İslam Ordusunun şanl qlnc
ilə kəsildi və Bak müsəlmanlar azad
edildi.
Bak ilə bərabər, Bak quberniyasnda olan Quba, Göyçay, Salyan və “bə’dəz xərabiyi-Bəsrə” olsa da Şamax dəxi
cahil, müstəbid “hürriyyətpərəstlər”in
və erməni makiavellərinin pənceyizalimanələrindən [zülmkar pǝncǝlǝrindǝn]
xilas edilmək üzrə xoşvaxt və xoşbəxt
oldular. Lakin minlərcə təəssüər olsun
ki, bu azadlq səadəti bütün Bak quberniyasna şamil olmayb, hamn xoşbəxt edə bilmədi. Xoşbəxtlər arasnda
bədbəxt qalanlar dəxi oldu.
O bədbəxt qalanlarn birincisi, məlumunuz olduğu üzrə, Lənkərandr və Lənkəran uyezdidir.
Bu bədbəxt uyezd və onun bədbəxt
müsəlmanlar bu günə qədər biganələr
[yadlar] əlində qalb nizamsz, qanunsuz
və zalmanə bir idarənin bütün ağrlqlarn zəif boyunlarnda çəkməyə məcburdurlar.
Salyan və Bak alnandan bəri burann
binəva müsəlmanlar nicat yaxnlğ ümidi ilə çrpnan qəlblərində bu ümidi bəsləməklə bərabər, səbirsizlik nəticəsi

LƏNKƏRAN FACİƏSİ
Bak şəhəri İslam Ordusu tərəndən
alnmamş olsayd və Bak quberniyas
şəhərlə bərabər, Allah göstərməsin,
“Sovetlər” əlində qalsayd, bilirsinizmi
binəva müsəlmanlarn başna nələr gələrdi?! “Hürriyyətpərəst”lərin “idareyianarşiyyə”si [anarxiya idarǝsi] altında
həqarət, rəzalət, əziyyət, zülm və sitəm
kimi məhz müsəlmanlara qarş rəva görülən “mərhəmətlərin” bərəkətindən,
zənn etmirəm ki, Bakda müsəlman namna bir kəs qalmş olayd. Bir tərəfdən
“Sovetlər” başnda olan “sosialist”lərin
idarə işində göstərdikləri cəhaləti, digər
tərəfdən həmin “sosialistlər”i əllərində
3
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olaraq hər dəm bir qəzetələrimiz sütunlarn və idarələrimiz qaplarn dəxi
istimdad [yardm] fəryad ilə doldurub,
nicat tapmş olan qardaşlarnn diqqətini
fəlakətli hallarnn şəraiti-təhəmmülfərsasna [dözülməz şǝraitinǝ] doğru cəlb
etməyə çalşrdlar. Lakin bunlarn fəryadlar biyaban üzərində [sǝhrada] yol
azmş olan bir yolçunun sədayi-istimdad
[imdad fǝryad] kimi cavabsz qalb, səslərinə səs verən olmayrd.
Lənkəran – Azərbaycann bir hissəsidir. Taxl, meşə, balq və sairǝ kimi sərvətləri nəzərə alnmayb, ümum
Azərbaycan dövləti xəzinəsi üçün bir
köpüklük mənfəəti olmasa da, burada
yaşayan qardaşlarmzn himayəsi Azərbaycan dövlətinin boynunadr. Biz Lənkəran müsəlmanlarnn biganələr və
yadlar əlində cürbəcür zülüm və fəlakətlərə məruz qaldğna qeydsiz
nəzərlə baxa bilmərik, indiyə qədər də
baxmamşq. Onlarn fəryadlarn eşitmişik, fəqət səslərinə səs vermək, tezliklə imdadlarna yetişmək və onlar
fəlakətdən qurtarmaq işində bir taqm
mümaniətlər [maneələr] qarşsnda məəttəl qalmağa [gözlǝmǝyǝ] məcbur olmuşuq. Bu işdə bizim bir səhlənkarlğmz olmuşsa, o da bu mühüm məsələ
xüsusunda Parlamanmzda hələ indiyə
qədər söz açlmamasdr. Bunun günah
isə ümum Parlaman əzalarmzn [üzvlǝrimizin], baxüsus [xüsusilə] Lənkəran
məbusunun [millət vəkilinin] boynunadr
ki, sitəmdidə [zülm görmüş] vətəninin
xilas xüsusunda bu günə qədər heç bir
təşəbbüsdə bulunduğu müşahidə edilməmişdir...
İndi isə, zənn edirəm ki, daha qar-

şmz kəsən “rəsmi” bir mümaniət qalmayan kimi, Lənkəran biganələr əlindən
qoşun gücü ilə xilas etmək məcburiyyəti
də qalmad. Bu məsələ, general Tomsonun bu axrk intibahnaməsi [bǝyanatı] ilə
həll olunub getdi.
Hürriyyətpərəstlikdən əlavə bu qarqaşalq [qarşqlq] içində səthi bir nəzərlə
də olsa həman dəm doğrunu yalandan,
düzü əyridən, pak napakdan seçmək
qabiliyyətinə dara [malik] olan bu ingilis
general Azərbaycan türk və islamlarna
qarş həqiqi münasibatın tezliklə təyin
edib, Azərbaycan Azərbaycan Hökumətinə tapşrd və tapşrdqdan sonra
köməyini də əlavə olaraq elan etdi.
Qoy, düşmənlərimizin içi od tutub
yansn! Qəzetǝlərində bu xüsusda ağzlarna gələni deməklə büxl [paxllq] və
həsəd atəşi içində qvrlb yandqlarn
bildirmǝklǝ, “hürriyyət və insaniyyət”
şüarlar altında istibdad və şeytənət
amal gizlətmiş olduqlarn təkrar-təkrar
isbat etsinlər! Bunlarla işimiz yoxdur,
yandqlardan istər lap canlar çxsn. Biz
general həzrətlərinin bu təsdiqnaməsindən istifadə etməliyik. Zatən generaln əmrini yerinə yetirməliyik. İngilis
demokratiyas [xalq] və ingilis hökuməti
adndan Azərbaycann müqəddəratın
azərbaycanllarn öz əllərinə verən general Tomsonun bizə dair bəşarət [muştuluq] və düşmənlərimizə qarş ölüm
xəbəri dərəcəsində olan bu əmri, bütün
Azərbaycan torpağn, binaənileyh [demǝli], Azərbaycann hissəsi olan Lənkəran dəxi öz hökumətimizin təhtiidarəsinə mühəvvəl edir [idarǝsinǝ tapşrr].

Bundan sonra artıq kir lazm de-
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yildir. Tezliklə lənkəranl qardaşlarmzn
imdadna yetişib biganələr pəncəsindən
xilas etməklə, canlarn azad və könüllərini şad edǝk. Lənkəran şəhəri və
Lənkəran uyezdi idarələri başna öz
məmurlarmz tezliklə göndərǝk. Ancaq
bunu tapşraq ki, o məmurlar biganə və
xudsər [özbaşna] xarici məmurlar kimi
rus, erməni və müsəlman arasna təfavüt qoymaqla bir milləti əzib digər
milləti hakim vəziyyətdə qoymasnlar.
Azərbaycanmzn hər yerində olduğu
kimi, orada da hamya bir nəzərlə baxsnlar. Kin və küdurətə məhəl [yer] verməsinlər. Qanla kəsiləcək bir işi general
Tomson sözlə kəsdi və Azərbaycan Hökumətinə kömək vədə etməklə bu sözə raz olmayanlarn cəzaya veriləcəyini dəxi
anlayanlara bildirdi.
Bəs tez olub məmurlarmz göndərək. Lənkəran müsəlmanlarnn bir bu
qədər fəlakət çəkdikləri artıq kifayətdir.

hətta Parlamann rus üzvləri bu xüsusda
şikayət yapmşlar. Bu cür işlər Azərbaycan məxluquna [xalqna] böyük bir sədmə [zərbə] və hətta xəyanətdir. Böylə
xəyanətləri təkcə dəmiryollarmzdan
yox, bəlkə sair müəssisələrdən də bəkləməliyiz. Bunun səbəbi isə hazrszlq və
adamszlqdr. Dünənki zabastovkalar
bunu bizə sübut etdi ki, bəzi ünsürlər
keəri istədikləri zaman tamam məişətimizi belə dayandra bilərlər. İş bu minval ilə davam edərsə, rüşvətlərin,
xəyanətlərin qabağ alnmazsa, hökumət
idarələri bir oyun-oyuncaq haln alar.
Əcǝba, bu uçurumlara bir çarə yoxdurmu? Əlbəttə, vardr. Lakin gələcəkdə.
Bu şərtlə ki, indidən işə şüru oluna [başlana].
Hamya məlumdur ki, bu gün bir çox
doktor, mühəndis, müəllim, texnik, teleqraf məmuru və bunlar kimi bir çox ərbabi-ixtisasa [mütəxəssislərə] ehtiyacmz
vardr. Bu mütəxəssisləri yetişdirmək
üçün aramzda heç bir məktəbimiz yoxdur və bu məktəbləri hüsula gətirmək
üçün illər yox, bəlkə əsrlər lazmdr.
Böylə olan surətdə çarəmiz nədir?
Bəzi mütəxəssisləri müvəqqəti kurslarda və bəzilərini əcnəbi darülfünunlarnda [univeristetlərində] yetişdirmək
mümkündür. İştə çarə! İndiyə qədər
ürəfamz [ziyallarmz] Rusiya darülfünunlarnda təlim taprdlar. Lakin bu gün
inqilab pozğunluğu həman darülfünunlarn qaplarna böyükcə qfıllar asdrmşdr. Böylə olan surətdə, Rusiya asayişi
bərpa olunana qədər maarif ehtiyaclarmz Yevropa darülfünunlarnda
rəf’ etməyə [aradan qaldrmağa] məcburuz. Sülh Konfransna göndəriləcək

Hacbəyli Üzeyir

HƏR İŞƏ ÇARƏ VARDIR
Yeni Heyəti-Vüzəra Rəisi [Nazirlǝr Kabinetinin Sǝdri] Fətəli Xan həzrətləri nit-

qinin bir yerində dəmiryol məmurlar
barəsində bu aşağdak sözləri demişdir:
“Yollarda özümüzdən qulluqçumuz
olmadğndan, xaricilər dəxi bilirlər ki,
onlar getsələr yol fəna olacaqdr. Ona
görə də bildiklərini edirlər.”
Filvaqe [hǝqiqǝtǝn dǝ] dəmiryollarda
əhalidən alnan rüşvətlərin həddü hesab yoxdur. İş bir dərəcəyə gəlmişdir ki,
5
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nümayəndələrimizin bir vəzifəsi də məşhur Yevropa darülfünunlarnda Azərbaycan tələbələrinə təlim üçün yol
açdrmaqdr. Buna dair bir proqram, bir
düsturüləməl [tǝlimatnamǝ] tərtibi Maarif Vəzarətinin [Nazirliyinin] borcudur. İngilis, Firəngistan və Almaniya darülfünunlarnn hər birinə ildə neçə tələbə
və hangi şöbələrə qəbul olunmas
indidən gərək aşkar olsun, ta ki, nümayəndələrimiz də məsələyə dara
olaraq [mǝsǝlǝdǝn xǝbǝrdar olaraq], haqq
və ixtiyar qazanlmas üçün də Yevropada çalşsnlar.
Bundan əlavə, bir çox ehtiyacmz
vardr ki, onlarn rəf’i [aradan qaldrlmas]
üçün kənara adam göndərməyə heç
lüzum yoxdur. Məsələn, maşnç, teleqrafç, konduktor, icraç, feldşer, memar,
kimyaç, texnik və mexanik kimi xidmətçiləri yetirmək üçün birər müvəqqəti
kurslar açmaq lazm gəlir ki, bunu da yenə Maarif Nəzarəti öhdəsinə götürməlidir.
Əlhasil, hər xidmətçi, hər vəzifə daşyan, müqabilində [qarşsnda] amadə
[hazr] bir namizəd görməlidir ki, vəzifəsini də kamali-sədaqətlə [tamamilǝ
düzgün] ifa etsin. Yoxsa, meydan rəqabətdən xali [boş] görmüş həriərin xəyanətinə heç bir vəchlə sədd çəkmək
mümkün deyil. Bu bir öylə əhəmiyyətli
məsələdir ki, Heyəti-Vüzəran [Nazirlǝr
Kabinetini] gərək həmişə düşündürsün.
Bu barədə qəət olunarsa, şəksiz ac-ac
səmərələrə [nǝticǝlǝrǝ] rast gələcəyiz və
övlad müqabilində də [övladlarmzn
qarşsnda da] məsuliyyət altında qalarz!
Bu məsələdə hökumət rical [hökumǝt
adamlar] ilə bərabər, əhali və ələlxüsus

[xüsusilə] ürəfamz [ziyallarmz] da çalş-

maldr. Lakin bunlarn vəzifəsi başqadr.
Dünənki zavastovka ittihad [birlik] və
ittifaqn səmərəsini bizə aşkar etdi. Zavastovkaçlara, hər yerdə olduğu kimi,
fəhlə sin əsas və istinadgah olmuşdur.
Bunlarn içində müsəlman fəhləsi də az
deyildir. Lakin bu biçarələr mədəniyyətcə sairlərindən geri olduqlarna [görǝ], bir çox məsələlərdə aldanrlar,
vəzifələrini anlamayrlar. Ürəfa qismindən adamlar lazmdr ki, fəhlələrimizi
birləşdirsinlər, haqlarn anlatsnlar.
Həmçinin əkinçilərə, tacirlərə, hökumət
müəssisələrindəki xidmətçilərə, müəllimlərə, mühəndislərə, doktorlara və sair
əsnafımza [siniǝrimizǝ, zümrǝlǝrimizǝ]
birər ittifaq yapmaq lazmdr ki, haqlarn
anlayb özgələrinə alati-təzvir [tnǝ-fǝsad
törǝtmǝkdǝ vasitǝ] olmasnlar.
Haydi, cavanlarmz! Siniər arasna
gediniz, fəaliyyətinizi də göstəriniz!
Şükürlər olsun ki, hələ aralqda üç ittifaq görürüz:
1) Türk texnikləri;
2) Mərkəzi Mütəəllimlər [Tǝlǝbǝlǝr]
Komitəsi və:
3) Müsəlman Tələbələri İttifaq.
Bizi maraqlandran, texniklərin ədəbiyyat və tarix kurslar açmalardr. Hələ
“Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatı” mövzusunda referat [mǝruzǝ] da oxumuşlardr!
İttifaqn faydasn hələlik mütəəllimlərimiz anlamşlardr. Ümidvaram ki,
sair əsnaarmz da anlarlar. Ürəfamz
üçün də böyük bir meydan açlar ki, nə
ucu var, nə də bucağ!
Fərhad Ağazadə
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AZƏRBAYCAN MƏCLİSİMƏBUSANINDA

müharibəyə girmədən əvvəl, ufaq millətlərin azadlğ və onlarn hüququnu
müdaə uğrunda müharibəyə girişdiklərini mütəmadiyyən [daimi olaraq]
elan etməkdə idilər. Daha sonra məzkur
[ad keçən] hökumətlər Amerika Cəmahiri-Müttəhidəsi [Amerika Birlǝşmiş Ştatlar] rəisi-cümhuru [prezidenti] Vilsonun
dünyaya atmş və bəşəriyyətə təbşir etmiş [muştuluq vermiş] olduğu 14 maddəni
kəndilərinə bir şüar, bir bayraq qərar verərək meydana çxdlar. Buna görədir ki,
İngiltərə, Amerika və Fransa nümayəndələri ilə Ənzəlidə müzakiratda bulunan zaman biz bilirdik ki, onlar
gəldikləri yerlərdə yaşayan millətləri
əzmək üçün gəlməyib, o millətlərin haqq
və mövcudiyyətlərini təmin edəcəklərdir. Biz buna əmin idik. Ona görə də
azərbaycanllar qovğan bərtərəf edib də
Müttəqlərin şərəf və namusuna inanaraq, vətənimizin geniş bucaqlarn
onlarn üzərinə açdlar. Şimdi Müttəqlərin nümayəndələri burada bulunurlar. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, Müttəqlər qüvvəsinin rəisi
Tomson, Ənzəlidə vermiş olduğu sözlərin heç birindən bu vaxtadək inhiraf
etməmişdir [boyun qaçrmamşdr].
General Tomsonun son bəyannaməsi
mənim bu sözlərimin doğruluğunu isbat
edir. Parlaman əzasnn [üzvlərinin] nəzəri-diqqətini bəyannamənin iki mühüm
nöqtəsinə cəlblə, bu iki nöqtənin Parlaman və bütün millət tərəndən də qeyd
olunmasn təmənna edirəm. Tomson
cənablar Azərbaycan dairəsində qanuni,
məşru [leqal] bir hökumət olmaq üzrə
yalnz Azərbaycan Hökumətini tandğn
qeyd edir və ona müavinət və müza-

6-c iclas
Məclisi-Məbusann 6-c iclas dekabrn 30-da saat birdə doktor Ağayevin
sədarəti [sədrliyi] və Əhməd Cövdətin
katibliyi ilə vaqe oldu. Sədr iclas açaraq
ruznameyi-müzakiratı [müzakirə gündǝliyini] bu qərar ilə elam edir [bildirir]:
1 - Parlaman əzasndan Mehdi bəy
Hacbababǝyov ilə Hac Kərim [Sanl]
əfəndilərə 10 gün məzuniyyət;
2 - Gürcüstan Parlamannn təbriki;
3 - “Əhrar” rqəsinin ərzihal [ǝrizǝsi];
4 - Son həbslər haqqnda istizah [sorğu];
5 - Əfvi-ümumi [amnistiya] layihəsi.
Müzakirəyə başlamadan əvvəl, sədr
bəyan edir ki, əfvi-ümumi layihəsinin
müəlliəri layihəni yenidən nəzərdən
keçirmək və tərtib vermək qəsdi ilə geri
götürmüşlərdir.
Ağaoğlu Əhməd bəy - (Növbətdən
xaric səs alaraq) Əfəndilər! Qəzetədə
general Tomsonun bəyannaməsini oxudunuz və əhəmiyyətini təqdir etdiniz.
Bu bəyannamə, həqiqətən şayani-qeyd
və təqdirdir [qeyd edilmǝyǝ vǝ bǝyǝnilmǝyǝ layiqdir]. Onun məzmunu, millət
və hökumətimiz üçün şayani-təbrik [tǝbrikǝ layiq] bir müvəﬀəqiyyətdir. Daha
Ənzəlidə Müttəq dövlətlər nümayəndələrilə müzakirə olunarkən, Azərbaycan bəzi müşkülat çxara bilərdi və öz
paytaxtın müdaəyə müqtədir bir halda
idi. Fəqət Azərbaycan üç böyük dövlət ilə
qovğa çxarmaq krini hələ ibtidadan
[lap ǝvvǝldǝn] bərtərəf etmişdi [aradan
qaldrmşd]. Çünki, bu dövlətlər böyük
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hirətdə bulunacağn [kömǝk edǝcǝyini vǝ
dǝstǝk olacağn] bildirir.
Əfəndilər! Azərbaycan mövcudiyyətini mühazə yolunda bu, birinci qədəmdir. İşbu qədəmi təbrik edirəm. (Alqş)
Haqq heç vaxt paymal olmaz [tapdalanmaz]. Müttəqlər nümayəndələri hələ
Ənzəliyə gələrkən bizim barəmizdəki
həqiqətlər, böhtan və iftiralarla zəhərlənmişdi. Amma yanmza gələrkən bizi
başqa bir şəkildə gördülər, gəlib yaxndan tandlar. Sülh və müsalimət
[barşq] tərəfdar kimlər olduğunu anladlar; bizi tandlar. Şimdiki müvəffəqiyyət dəxi həman bunun nəticəsidir.
Bizə qarş çxarlan süni xəbər və provakasyona biz cavab vermədik, çünki
haql olduğumuza əmin idik. Şimdi
nəticəsini də görürüz. Azərbaycann
istiqlaliyyəti yolunda köksümüzü gərərək daima eyni mətanət, eyni səbat, eyni
əzmkarlğ göstərərək müstəqil yaşamağa layiq və müstəhəqq [haqq çatan]
olduğumuzu isbat edəcəyiz. (Alqş)
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Möhtərəm Əhməd bəy həzrətləri tərəndən
şayani-qeyd [qeyd edilmǝyǝ layiq] görülən
məsələ, həqiqətən calibi-diqqət [diqqəti
cəlb edən] və Məclis tərəndən qeyd olunacaq mühüm məsələlərdir. Hələ ingilis
və sair Müttəqlər qoşunu paytaxtımza
daxil olan zaman, Azərbaycan paytaxtında yaşayb da “Azərbaycan” krinə
müariz [zidd, müxalif] və ancaq qüvvəyə
tabe olaraq məqami-təslimdə bulunanlar [təslim olanlar], kənardan başqa qüvvə
gələrkən ruhlanb təərrüzə [hücuma]
başladlar. Bir çox ünsürlər onlarn gəlmələrindən ruh alaraq, Azərbaycann kökünü baltalamağa başladlar. Əhməd bəy

buyurduğu kimi, azərbaycanllar özlərinin haql olduqlarna və Müttəqlərin öz
qövllərinə [sözlərinə] sadiq qalacaqlarna
əmin olduqlarndan, Azərbaycan paytaxtında baş qaldran intriqa və fəsadlardan
müztərib idilərsə də [ǝziyyǝt çǝkirdilǝrsǝ
dǝ], naümid [ümidsiz] deyildilər. Lakin nə
qədər ümidvarlq hasil olsa da, bundan
böylə Azərbaycan tanyanlarn bir daha
iş görməyəcəklərinə inanmaq xətadr.
Əvvəlinci günlərdə biz burada xof [qorxu]
ilə rəca [ümid] arasnda idik. Özümüzün
haql olduğumuza görə ixtilal çxarmağa
qadir idiksə də, yenə ixtilal çxarmadq.
Zira hüququmuza əl uzadlmayacağna
inanrdq. Lakin əhvaln böylə olduğunu
yalnz iş başnda duranlar və siyasilər
bilirlər. Amma camaat kütləsi əhvaldan
bixəbər olduğundan, Azərbaycan kri
əleyhində bulunanlarn hərəkətlərini
görüb şübhədə idilər. Müttəqlərin vürudundan [gəlişindən] sonra birinci günlərdə vüqu bulan hərəkətlər şübhəni
daha da artırdlar. Çünki burada baş
qalxzmş ünsürlər Azərbaycann istiqlaliyyəti əleyhinə iş görmək istəmişlərdi.
İngilis və sair Müttəq nümayəndələri
Ənzəlidə olduqlar zaman bizimlə dost
olmayan mənbələrdən başqa məlumat
və kirlər üzərinə bəyannamə nəşr etdilər. Tomsonun bəyannaməsi Müttəqlərin həqiqi əhvaldan bixəbər olduğunu göstərirdi. Fəqət sonradan həqiqəti-hala [hǝqiqi vǝziyyǝtǝ] bələd olmaq
nəticəsində çxardğ və nəşr etdiyi [yaydğ] ikinci bəyannaməsi birincini rədd
etdi. Bu bəyannamədə Qafqaziya məsələsinin Ümumi Sülh Konfransnda həll
olunacağ işar [qeyd] edildi. Bu bəyannamə, azərbaycanllarn sülh və
8
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müsalimət [ǝmin-amanlq] tərəfdar olduqlar yaxndan öyrənilmiş və təcrübə
nəticəsində atılmş bir qədəm idi. Bu
qədəm atıld və bu gün həqqi-məşruəyə
[qanuni haqqa] layiq yeganə bir hökumət
olmaq üzrə Azərbaycan Hökumətinin
tanndğn, məəlməsarr [şadq ki], eşidiriz. Bu gün ingilis və müttəqləri
nümayəndəsinin böylə bəyanatı və bizə
qarş münasibətini böylə açq təyin qlmas, məmləkətimizdə mövcud olan anlaşlmazlğ rəf’ edər [aradan qaldrar]. Bu
gün burada qonaq şəklində olan ingilis
və sair Müttəqlər bizə müzahirət [köməklik] göstərirlər və bizim istiqlaliyyətimizi istəməyənlər bu gündən
etibarən aşkar görəcəklər ki, buradak
qüvvələr Azərbaycan təsdiq etməyə
meyli olan bir qüvvətdir. Xaricdən gələn
bir qüvvəyə istinadla Azərbaycan dağtmaq istəyənlər gördülər ki, o qüvvə
Azərbaycan əleyhində deyildir. Şimdi
xarici qüvvələrdən müzahirət almaq
xəyal ilə Azərbaycan yxmaq istəyənlər
artıq görəcəklər ki, o xəyal puçdur. Azərbaycan xalq öz istiqlaliyyətini var
qüvvəsilə müdaə və mühazə edəcəkdir və bu da ona qüvvətlər verərək
bir dəfə czmş olduğu istiqlaliyyətimizi,
o sitareyi-ǝmǝlimizi [arzu ulduzumuzu]
müdaə etmək məsələsində bizə bir
daha qüvvət verir, imanmz artırr. General Tomson tərəndən nəşr edilmiş bəyannamə bu yolda bizə daha böyük bir
ümid verir ki, bu gün bir ingilis komandan tərəndən qəbul olunan yeganə
məşru bir hökumət, Sülh Konfransnda
nümayəndələrimizin çalşmalar sayəsində o komandanlqlarn hökumətləri
tərəndən də etiraf və təsdiq edilə-

cəkdir. (Mərkəzdən və soldan alqşlar)
Əhməd Cövdət - Əfəndilər! Əhməd
bəy Ağayev cənablar ingilis komandan
general Tomson tərəndən verilmiş bəyannamə haqqnda danşdlar və bu
bəyannaməni təqdirə bizi dəvət etdilər.
Nə olmuş, əfəndim?
İngilis komandan öz qoşunu ilə buraya gəlmiş, məhəlli [yerli] hökuməti
tanyr. Əcəba, bunu general öz rəyi iləmi
etmiş və bizə qarş səmimiyyət göstərmişmi, yaxud bunun dərin bir əsas
vardr? İştə o dərin əsaslar barəsində burada bir neçə kəlmə söz söyləməliyəm.
Məlumdur ki, general Tomson İngiltərə Hökumətinin bir əsgəri [hǝrbi] nümayəndəsidir. Hərb zaman bu qədər
qanlar töküldü, Müttəqlər demokratiyas [xalq] öz səsini ucaldb xrda
millətlərə hürriyyət və azadlq istədi.
Əlbəttə Müttəqlər nümayəndəsi olan
general Tomson, “hər millət kəndi müqəddəratın həll etmək haqqna malikdir” - deyən demokratiyann arzusunu
da [qulaq ardna] verə bilməz vǝ Azərbaycan istiqlaliyyətini qəbul etməyirəm,
tanmram deyə bilməzdi. Çünki general
Tomsona bu əmri verən ingilis və bütün
cahan demokratiyasdr; bütün cahann
həqiqi demokratiyas ona əmr edir ki,
xrda millətlərin hüququnu etiraf etsin,
hökumət və istiqlaliyyətlərini tansn.
(Soldan və mərkəzdən alqş)
Əfəndilər! İngiltərə general bu gün
bizim hüququmuzu tapdarsa, demokratiya səsini qaldrb ingilis və ümumcahan demokratiyasna der ki, məgər
millətlərin hürriyyət və hüququ haqqndak sözlər tamamilə yalanmş? Əvət,
əfəndilər, Tomson İngiltərə demokra9
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almşdr. Fəqət teleqraf münasibatınn
[əlaqələrinin] hazrk şəraitindən olmaldr
ki, bu teleqraf Azərbaycan Parlamanna
vüsul olmamşdr [çatmamşdr]. Lazm
bilirəm həman teleqrafın məzmununu
təkrar edəyim: Gürcüstan Parlaman
səmimi şadlq və dərin bir məmnuniyyət
hissilə Azərbaycan Parlamannn güşadn təbrik və təhniyət [mübarǝkbadlq]
edir. Azərbaycann öz hüquqi-siyasiyyə
və milliyyəsinə [milli və siyasi hüquqlarna]
malik olmasnda Gürcüstan Parlaman
hər iki millətin amal və arzusunun feilən
hüsuluna və mehriban qonşuluq münasibatınn möhkəmləşməsinə rəhn [ǝsas]
görür.
Gürcüstan Parlaman Rəisi: Çxeidze.”
(Şiddətli alqşlar)
Bundan sonra “Əhrar” rqəsi tərəndən edilmiş olan təklif oxunur. Təklif
bundan ibarətdir:
“Azərbaycan Parlaman Rəyasətinə:
1917 sənəsi “Qafqaz təqvimi”ndən
alnan rəqəmlərə görə Şəki şəhərində
52.343, qəzasnda isə 133.505 nüfus
[əhali] var ki, cümlətan 185.848 nüfus
olur. Bunlardan yalnz islam əhalisi
145.209 nəfərdir. Axrnc ərzaq siyahsna baxlarsa, bütün əhali 200.000-i
mütəcavizdir [keçir]. Qabaqk seçkilərdə
bu qəzann haqq nəzərə alnmadğ kimi, bu axrnc dəfə də islam əhalisindən
3 əvəzinə 2 nümayəndə dəvət edilmişdir. Binaənileyh [ona görǝ] biz təklif
ediriz ki, Şəki qəzasndan təcili surətdə
bir nümayəndə dəxi dəvət edilsin.”
Bu məsələ, Heyəti-Rüəsann [Rəyasət
Heyətinin] təklinə görə Etibarnamə komissiyasna verilir.
Növbətdə: son həbslər haqqnda

tiyasnn əmrini yerinə yetirməlidir. (Alqşlar)
Bir millət öz müqəddəratın öz əlinə
alb müstəqillən tərzi-idarə qurarsa, bu
generallar dəxi o millətin hüquq və
istiqlaliyyətini etiraf məcburiyyətindədirlər. Ona görədir ki, təqdir ediləcək bir
şey varsa, o da xrda millətləri əsarətdən
xilas edən İngiltərə və bütün cahan demokratiyasdr. Buna binaən [buna görǝ],
biz İngiltərə və ümumcahan demokratiyasna salam etməliyiz. (Alqş)
Sabah Avropaya azim olacaq [yola
düşǝcǝk] nümayəndələrimiz bizim bu salammz həman demokratiyaya yetirərək söyləməlidir ki, indi bu xrda millət
dəxi öz müqəddəratın öz əlinə alb müstəqillǝn öz həyatın qurmağa başlamşdr
və bu təşəbbüsündə həman demokratiyann müavinət və müzahirət göstərəcəyinə əmin olur.
Bundan sonra sədr cənablar HeyətiRüəsa [Rǝyasǝt Heyǝti] tərəndən böylə
bir formula təklif edir:
“Azərbaycan Məclisi-Məbusan 29
kanuni-əvvəl [dekabr] tarixli iclasnda general Tomsonun bəyannaməsini kamaliməmnuniyyətlə dinləyərək, növbədəki
məsələlərin müzakirəsinə keçir.”
Təklif ittifaqi-ara ilə [yekdilliklǝ] qəbul
olunur. Bədəhu [sonra] Mehdi bəy
Hacbababəyov və Hac Kərim Sanyevin
ərizələri oxunaraq bunlara 10 gün
məzuniyyət verilir.
Növbədə Gürcüstan Parlaman tərəndən alnmş təbrik teleqrafıdr. Teleqrafın məzmunu budur:
“Hələ dekabrn 10-da Gürcüstan Parlaman Azərbaycan Parlamannn güşadn [açlşn] təbrik etməyi təhti-qərara
10
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sosialistlər tərəndən idxal [daxil] edilən
istizahdr [sorğudur].
İstizahn məzmunu:
Bu günlərdə Bak şəhərində bəzi siyasi rqələrin bir qaç [bir neçə] əzas
[üzvü] təqsirnamə verilmədən həbs edilmişlərdir. Bu həbslər Azərbaycan polis
məmurlar vasitəsilə icra olunmuşdur.
Bu əhvalat Hökumətə məlumdurmu və
əgər məlum isə səbəbi nə olmuşdur?
[Mǝhǝmmǝd] Məhərrəmov - Möhtərəm Parlaman əzalar! Necə ki məlumdur, neçə gün əvvəl bəzi rqələrin
nümayəndələri həbs edilib Ənzəliyə
göndərilmişdir. Demokratiyann bu xüsusdak təşəbbüsləri bir nəticə verməmiş və nəhayət, iş Bakda böyük bir tətilə
müncər olmuşdur [gǝlib çxmşdr]. Bu
tətilin Bak və Azərbaycan üçün zərərli
olduğu məlumdur. Biz Sosialist rqəsi
deklarasiyasnda demişdik ki, müqəssirlərin təqsirnaməsi 24 saat zərndə
[müddǝtindǝ] özlərinə təqdim edilməlidir,
yğncaqlar açq olmaldr. Bu mühüm
maddələr pozulmuşdur. Tətil şimdi qurtarmşsa da, gələcəkdə vüquu [baş
tutmas] ehtimal xaricində deyildir.
Binaənileyh, biz təklif ediriz böylə işlərin
qabağn almaq üçün Parlaman bu
məsələni geniş surətdə müzakirə və öz
krini bəyan etsin.
Bəzi natiqlər məhbuslarn azad edildiklərini, digərləri istizah vaxtınn keçdiyini və sairləri göstərərək, nəticədə
istizahn qəbulu məsələsi araya gəlir.
Sədr məsələni iki qismə təqsim edir [ayrr]:
1 - İstizah qəbul edilsinmi, ya yox?
2 - İstizah təcilimi hesab olunsun, ya
qeyri-təcili?

Səsə qonulduqda qeyri-təcili olmaq
üzrə istizahn qəbulu əksəriyyəti-ara [səs
çoxluğu] ilə qət olunur.
Ruznameyi-müzakirat [müzakirǝ gündǝliyi] bununla qurtararaq, Sədr cənablar Heyəti-Rəyasət namndan [adndan] təklif edir ki, Məclisi-Məbusan nizamnaməsi tərtib və qəbul olu-nanadək
Məclis özü üçün bir əksəriyyət (kvorum)
qərar versin. Heyəti-Rəyasət əksəriyyət
olmaq üzrə bir süls [üçdǝ bir] təklif edir.
Bu məsələ uzun mübahisəyə bais olur.
Nəhayət, ətra məlumat toplamaq və
məsələni bir daha nəzərdən keçirmək
üçün Heyəti-Rüəsa təkli geri götürür.
İclas qapanmaq üzrə ikən Qara bəy
[Qarabǝyov] “Qruziya” qəzetəsini göstərərək bəyan edir ki, məzkur [ad çǝkilǝn] qəzetə Parlamanmzn fövqəladə
iclas haqqnda verdiyi məlumatında
böhtan və iftiralar yazmşdr. Qara bəy
qəzetənin bir qismini oxuyur və deyir ki:
“Mən burada böylə söz danşmamşam.
Buna protesto edirəm. Qoy Parlamanmz da şəhadət versin ki, mən bu
sözləri deməmişəm.”
Sədr: Heyəti-Rüəsa təsdiq edir ki, bu
qəzetəyə yazlan sözləri Qara bəy Parlamanda deməmişdir.
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
Serbiya və Qaradağ
Qaradağ Parlaman, Qaradağ ilə Serbiyann birləşməsini rəsmi surətdə elan
etmişdir.
Rusiyann tələfatı
Petroqraddan Kopenhaqa verilən xə11
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bərlərə görə, müharibə zamannda Rusiyann tələfatı 9.150.000-dir. Bunlardan
1.700.000 nəfəri ölüb, 1.450.000 şikəst,
3.500.000 yaral və 2.500.000 əsirdir.

Türk oğluna evçilik yaraşmaz,
Türk yavrusu canla, qanla oynar.
Qurşun yesə ölməz, ölsə söynər
Qalxar, yürüyər, qoşar, yavaşmaz.

Vilson Londonda
Vilson Londona varid olub [gǝlib],
təntənəli bir surətdə istiqbal edilmişdir
[qarşlanmşdr].

Türk oğlu vətən deyib qan ağlar,
Al bayrağn tutub usanmaz.
Türkün ucadr hilal sonmaz,
Həq nuru qapanmayb da parlar.

Vilsonun səfər yoldaşlar
“Corc Vaşinqton” paraxodunda Avropa və Asiyann siyasi və iqtisadi əhvalndan dürüst xəbərdar 23 nəfərdən
ibarət münsif komitəsi vardr.

Qalx, ey vətən oğlu, gəl hizaya,
Durma, çabuq ol, silaha sarmaş.
Çx avc xətinə, haydi marş, marş
Qaldr uca bayrağn səmaya.
Aşurbəyli İsa (Həqqi)

Yaponlar Cənubi Rusiyada
İstanbuldan xəbər verirlər ki, varid
olan [gǝlǝn] yeddi yapon gəmisi Qara
dənizə çxb Rusiya sahillərinə azim
olmuşdur [yönǝlmişdir]. Feodosiyada yapon əsgərləri gözlənməkdədir.

GÜRCÜ-ERMƏNİ MÜHARİBƏSİ
(Gürcüstan ərkani-hərbindən
[qǝrargahndan])
Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 25-ində
müharibə etdikdən sonra əsgərlərimiz
Daqet-Xaçn kəndini işğal etmişlərdir.
Şülǝver yanndak müharibə davam edir.
Cəbhənin qeyri yerlərində sakitlikdir.

AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİNƏ
Bir bax! Nə gözəl boyanmş əlvan
Dörd guşəli ol nigari-tənnaz;
Baxdqca lətif, pak, qurnaz
Göy, qrmz, səbz, qəlbi rəxşan.

Hökumətdən istizah [sorğu]
Gürcüstan Parlaman üzvü Veşapeli
Parlaman Sədri Çxeidzeyə müraciətlə,
gələcək birinci iclasda Gürcüstan Hökumətinə böylə bir istizah verilməsini
xahiş etmişdir:
“Gürcüstan Hökumətinə məlumdurmu ki, Ermənistan Hökumətinin siyasi
nümayəndəsi Camalyan, müharibə elan
edildiyi gündən indiyə qədər haqq
olmadğ halda Tiisdə qalb, Gürcüstann mənafeyi əleyhinə olaraq,

Parlaq günəşin şüayi-pak
Düşdükcə ona olur münəvvər.
Qan içrə hilal saf, ənvər,
Qəlbində nə qorxu var, nə bak.
Azərlərin atəşin dilində
Baxdqca ona səfas artar.
Türk millətinin hilal parlar
Teymur ilə Mürtəza belində.
12
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İran Hökumətincə də vacib ədd [hesab]
edilən məsələlər xüsusunda məlumat
alb qəzetəmizdə dərc edək.
Lakin möhtərəm heyəti-mürəxxəsənin başnda duran zəvat [şəxslǝr]
bizimlə mülaqat [müsahibǝ] və söhbət
etməyi, bilmirik kəsri-şan hesab etdilərmi [şanlarna layiq görmǝdilǝrmi] və ya
nə isə, qədim bürokratlara məxsus bir
əda ilə qəbul buyurmadlar. Konsul Sǝidülvüzəra cənablarnn vəsatətinə [vasitəçiliyinə] rücu [müraciət] etdiksə də,
yenə mülaqat şərəndən məyus qaldq.
İran vüzəras [vǝzirlǝri] ilə mülaqatdan
məqsəd, İrann övzayi-haliyǝsindǝn [indiki vəziyyətindən] xəbər bilmək, İran dövlətinin Azərbaycan istiqlal xüsusunda
rəy və mülahizələrindən xəbərdar olmaq
və İrann Sülh Konfransnda nə kimi
məsələləri irad və iltizam edəcəyini anlamaq idi. Bu kimi məsələlərin biz azərbaycanllarca və Azərbaycanda yaşayan
İran əhlincə nə dərəcədə haizi-əhəmiyyət [əhəmiyyətǝ malik] olduğu müsəlləmdir [aydndr]. Biz də bunu bilmək
istəyirdik. Yoxsa vəzirlərlə qurudan-quruya söhbət etməyə nə vaxtımz vardr,
nə də həvəsimiz.

əsgərlərimiz arxasnda düşmənanə hərəkatda bulunmaqdadr? Hərgah bu
əhvalat hökumətə məlumdur, bu barədə
nə kimi tədbirlər ittixaz etmək [tǝdirlǝr
görmǝk] niyyətindədir?”
Həbslər
Hökumət binagüzarlğ [sərəncam] ilə
Tiisdə olan Rus Milli Şuras binasnda
axtarş olmuşdur. Axtarş əsnasnda Milli
Şura binasnda müşavirəyə cəm olan
200 nəfər erməni həbs edilmişdir.
Axtarş
Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 24-ündə Erməni Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi binasnda
axtarş olmuşdur. Şəxsiyyətini isbat edici
sənədə malik olmayan cavan adamlar
həbsə alnmşlardr.
İngilis-fransz heyəti
Bu yaxnlarda İngiltərə-fransz heyətinin bir hissəsi İrəvana, digər hissəsi Batuma gedəcəkdir.
BİR MÜNASİBƏTLƏ
Sülh Konfransna göndərilən İran
heyəti-mürəxxəsəsinin [nümayǝndǝ heyǝtinin] şəhərimizə vürudunu [gəlişini]
eşidib də, qəzetəmiz rəsmi hökumət
qəzetəsi olmaq üzrə bəndeyi-acizi [aciz
bir bǝndǝ olan mǝni] mühərrir sifəti ilə
heyəti-mürəxxəsə hüzuruna göndərdi ki,
əvvəla mərasimi-xoşamədini yerinə yetirib [xoş gǝldiniz deyib] və rəsmi hökumət
qəzetəsinin bu heyǝt vüruduna əhəmiyyət və etina göstərdiyini bildirib, bə’d
[sonra] bir para bizcə və zənn edirik ki,

Ayn
BAKI XƏBƏRLƏRİ
* Məlumdur ki, müvəqqəti olaraq
Gəncədən Bakya gətiriləcək ərzaq
məmnu [qadağan] idi. Şimdi Azərbaycan
dəmiryollar müdiriyyəti Ərzaq Nəzarətinə müraciətən rica etmişdir ki, işbu
qanun ləğv edilsin. Zira Bak və Gəncənin
ərzaq işlərinin layiqli surətdə getmə13
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məsini artırr.
* Bələdiyyə İdarəsi, vergi komitəsinə
təklif etmişdir ki, Bak dairəsindəki ictimai tamaşaxanalardan “hərbi naloq”
miqdarnda vergi alsn.
* Azərbaycan post və teleqraf müəssisələrində Ararat (Ermənistan) Cümhuriyyətinə məktubat qəbul edilir.
* Dün İran heyəti-mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti] Parisə Sülh Konfransna
azim olmuşdur [yola düşmüşdür].

müzakirə edib qət etmişdir ki, təkli
rədd etsin. İşbu rədd cavabnn səbəbləri
əvvəllərdə göstərilənlərdir.

Hərbi məhkəmədə
Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 17-sində
Hərbi məhkəmə atidə mündəric əşxasn
[aşağda dərc edilən şǝxslǝrin] işlərinə baxb, böylə qətnamə çxarmşdr:
1) Yaqub Silikov Bak küçələrində
güllə atdğ üçün 1 il həbsə alnr. Qətnamə general Tomson tərəndən təsdiq
edilmişdir.
2) Nikolay İqnatyeviç Bak küçələrində güllə atdğ üçün 5 il həbsə alnr.
Qətnamə general Tomson tərəndən
yüngülləşdirilib 2 ilə təbdil edilmişdir
[dǝyişdirilmişdir].
3) İvan Samoylov piyan olub Bak
küçələrində güllə atdğna görə 2 il həbs
cəzasna məhkum edilir. Qətnamə general Tomson tərəndən təsdiq edilmişdir.

Hökumətin Məclisi-Məbusan HeyətiRüəsas [Rǝyasǝt Heyǝti] ilə bərabər kanuni-əvvəlin [dekabrn] 27-dəki iclasnda
Ümumi Sülh Konfransnda iştirak etmək
üçün əsamisi atidə mündəric zəvatdan
mürəkkəb [adlar aşağda yazlmş şəxslərdən təşkil olunmuş] bir heyəti-mürəxxəsə intixab edilmişdir [seçilmişdir]:
Məclisi-Məbusan Rəisi Əlimərdan
bəy Topçubaşov, Hökumət üzvü Məhəmmədhəsən Hacnski, Məclisi-Məbusan əzas [üzvlǝri] Əhməd bəy Ağayev,
Şeyxülislamov.
Müstəşarlğa [mǝslǝhǝtçiliyǝ] [Mǝhǝmmǝd] Məhərrəmov, [Miryaqub] Mehdiyev
və Ceyhun bəy Hacbəyov cənablar intixab edilmişlərdir. Heyəti-mürəxxəsə ən
yaxn günlərdə azim olacaqdr [yola
düşǝcǝkdir]. Heyət şimdilikdə lazm olacaq məlumatı cəm edir.

Müttəq qoşunlarnn vürudu [gǝlişi]
Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 30-unda
səhər saat 7-də Ənzəlidən “Qrğz” vaporu varid olub [gǝlib], Müttəq qoşunlarn gətirmişdir.
Azəbaycan heyəti-mürəxxəsəsi [nü-

mayǝndǝ heyǝti]

Erməni Milli Komitəsində
Azərbaycan Hökuməti-Cümhuriyyəsi
Rəisi-Vükəlas [Baş Naziri] Fətəli Xan
Xoyski həzrətləri, Erməni Milli Şurasna
müraciət edib, yeni Kabinədə iştirak
etməyi təklif etmişdir.
Erməni Milli Komitəsi işbu məsələni
25 kanuni-əvvəl [dekabr] iclasnda

Cüməni bayram etməyə dair
Əcnəbi fəhlələri (beynəlmillətçilər)
mister Valtona bir müraciətnamə verib,
cümə gününü bayram etmək barəsində
verilən qanunun ləğv edilməsini tələb
etmişlər və mister Valton işbu qanunun
ləğv ediləcəyinə çalşacağn xəbər ver14
14
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mişdir. Bayram ediləcək günün təyini
fəhlələrə mühəvvəl ediləcəkdir [tapşrlacaqdr].

manxanasndak Ərzaq Şöbəsinə 12-ci
otağa verib düyü almaqdan ötrü qəbz
(order) almaldr.
Kəndlərin vəkilləri kənd caamatından
düyü almağa şəhadətnamələri olmaldr.
Camaatın siyah vərəqəsi kənd kəndxudasnn imzas və möhrü ilə təsdiq
olunmaldr. Kəndxuda, vəkil və qeyri
adamlar, hanslar ki külfətdə olan
adamlar doğru göstərməyələr, düyünü
paylayan vaxt doğruluqca bulmayalar,
təftiş olandan sonra əvvəla onlara düyü
verilməyəcək və ondan əlavə dava zamannda olan qanuna görə şiddətli cəzaya mübtəla olacaqlar.
Düyü kəndə gələndən sonra kəndxuda və vəkil düyünü siyah üzü ilə camaatın hüzurunda elan olan qədər, yəni
bir adam başna üç girvənkə hesab ilə
düyü paylamaldr.
* Ərzaq Nəzarəti tərəndən Əli bəy
Zülqədǝrova icazə verilibdir ki, Gürcüstandan dörd vaqon qənd gətirib Azərbaycan Cümhuriyyətində sərbəst satışa
qoysun.
* Ərzaq Nəzarətinə Sabunçu naibikonsulu Şabanzadə tərəndən ərizə verilibdir ki, Sabunçu-Balaxan polismeysterstvosunda [polis idarǝsindǝ] vəfat
edən iranllar üçün kəfənlik dörd tay bez
buraxlsn.
* Dərbənd mövqində [stansiyasnda]
vəsiqəsiz üç tay bez tutulubdur. Ərzaq
Nəzarəti bu xüsusda həman bezi göndərən Qazqumuq sakini Mirzə Ramazan
oğlunun həbs olunmasna əmr etmişdir.
Mirzə Ramazan oğlu hal-hazrda 5-ci polisdə həbsdədir.
* Ərzaq Nəzarəti Quba qəzas qaimməqamna yazb bildirmişdir ki, Quba

Müsəlman tələbələrinə
Bu gün kanuni-saninin (yanvarn) 1ində Bak Birinci realn məktəbi binasnda, axşam saat 5-də Bak müsəlman
tələbələrinin iclas təyin edilmişdir. Yoldaşlarn vaxtında təşrif gǝtirmǝlǝri xahiş
olunur.
ƏRZAQ İŞLƏRİ
Ətrafdak kəndlərə düyü paylanacaqdr
Bak Şəhər Ərzaq İdarəsi Əhmədli,
Keşlə, Zğ, Biləcəri, Binəqədi, Digah,
Şağan, Pirşağ, Məhəmmədi, Fatmay,
Türkan, Güzdək, Nardaran, Bilgəh,
Xrdalan, Xocahəsən, Buzovna, Qobu,
Zirə, Kürkənd, Qala, Şüvəlan, Goradil,
Maştağa, Hövsan, Novxan, Kürdəxan,
Hökməli, Mərdəkan, Bibiheybət və Binǝ
kəndlərinə bu gələn yanvar aynn 2sindən 8-inəcən Ərzaq Şöbəsinin anbarlarndan camaata paylanmaq üçün hər
adam başna üç girvənkə hesab ilə düyü
paylayacaqdr. Düyünün girvənkəsi 3
manat 30 qəpikdir.
Ona görə də lazmdr ki, camaatı siyah edib hazrda nə qədər adam olduğunu
adbəad və hər külfətdə neçə nəfər
olduğunu iki vərəqdə, yəni iki ədəd
siyahda yazsnlar.
Siyah vərəqəsinin biri vəkildə qalr, o
biri vərəqi nə qədər düyünün pulu eyləyirsə, camaatdan yğlan pul ilə
bərabər kəndin vəkili “Natsional” meh15
15
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mahalnda türklər tərəndən zəkat
təriqi [yolu] ilə yğlan taxln miqdarn və
hans anbarlarda olmasn xəbər verməklə bərabər, məzkur [deyilǝn] taxl
Bakya Ərzaq Nəzarəti adna göndərsin.
* Bakdan Tiisə kilsə şam aparmaqdan ötrü Ərzaq Nəzarəti tərəndən Anatoli Yemova icazə verilmişdir.
* Gürcüstandan Azərbaycana mal gətirib sərbəst satışa qoymaqdan ötrü Ərzaq Nəzarəti tərəndən İsmayl Məhəmməd oğluna müsaidə verilmişdir.
* Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 30-unda
Ərzaq Nəzarəti Əbdül Babayevə Tiisə
və Poti təriqi [yolu] ilə Odessaya silyotka
[siyǝnǝk balğ] aparmağa icazə vermişdir.

başlayr. Əvvəlinci şərqi bitdikdə, mədrəsənin şəriət müəllimi Mir Nəsrulla Seyidzadə, Məhəmməd əleyhissəlamn “mövludu” xüsusunda bir qədər izahat verib,
tərcümeyi-hal ilə əhalini aşina edir.
Sonra ruhanilərimizdən Hac Molla Yaqub Baratzadə cənablar hərbiyyə tələbələrini və islamiyyət naminə salamla
qarşlayb “Mövludi-nəbi” münasibətilə
hazirunu [orada olanlar] təbrik edir və
yeni təşkil olunmuş Azərbaycan Hökumətinə sədaqətlə xidmət etmələrini
tövsiyə edərək, “Hər kəs bu müqəddəs
əsgərlik vəzifəsini buraxb fərar edərsə,
küfrünə hökm olunacaqdr [kar elan
edilǝcǝkdir]” buyurur.
Baratzadə həzrətlərini mütəaqib [ardnca], müəllim Əziz Musazadə, ictimada
hazr bulunanlar təbrikdən sonra qsa
bir nitq irad edərək [söyləyərək]:
“Hangi bir millət olursa olsun, yaşayb ideal və arzusuna varmaq üçün
maddi və mənəvi qüvvəyə malik olmas
lazmdr. Həman millətin mənəvi qüvvəsi
ziyallarndan ibarətdir ki, bu, elm və
mərifət sayəsində meydana çxacağ
şübhəsizdir. Maddi qüvvəsi isə hər dürlü
varidatından və birinci dərəcədə mövqe
əxz edən [tutan] əsgəri qüvvəsindən
ibarət idi.”
Bundan sonra Bələdiyyə Rəisi Xasməhəmmədov həzrətləri, haziruna xitabən ümum islam aləmi üçün bu günün
müqəddəs bir gün olduğunu söyləyərək,
türk qardaşlarmzn Qafqaziyaya gəlmələri və almş olduqlar əmrnamə üzərinə ricət etmələri [qaytmalar] barədə
danşrlar.
Bundan sonra üzünü hərbiyyə tələbələrinə tutaraq: “Qardaşlar! Sizin

AZƏRBAYCANDA
Gəncədən bizə yazrlar
Gəncə Şah Abbas məscidi həyətində,
bazar ertəsi saat 10-da, “Mövludi-nəbi”
münasibəti ilə təntənəli bir ictima [yğncaq, tədbir] vaqe olmuşdur və ictimada başqa ruhanilərlə Molla Məhəmməd Axund Pişnamazzadə, Gəncə
Bələdiyyə rəisi Ələsgər bəy Xasməhəmmədov, türk mücahidlərindən Mürsəl paşa, Gəncə müsəlman müəllimlərindən bir qaç nəfəri, Məktəbi-Hərbiyyə tələbələri, Mədrəseyi-Ruhaniyyə
şagirdləri ilə başqa ibtidai məktəblərin
çocuqlar hazr idilər. Bunlardan başqa
əsnafdan [xrda ticarǝtlǝ vǝ sǝnǝtkarlqla
mǝşğul olan adamlardan] dəxi ictimaya
təşrif gətirənlər də az deyildi.
Ən əvvəl Mədrəseyi-Ruhaniyyə şagirdlərindən hazrlanmş qayət müntəzəm bir xor dəstəsi milli şərqi söyləməyə
16
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əsgərlik vəzifəniz ən mühümdür. Zira
millətin irz [vǝ] namusunu düşmənlərə
qarş müdaə və mühazə edən yalnz
sizin süngüləriniz olacaqdr. Qafqaziyada
hal-hazrda şanl Azərbaycan milli bayrağnn təməvvüc vurmasn [dalğalanmasn], maarif xüsusunda dövri-intibah
[intibah dövrü] başlanmasn, əsgəri
təşkilatın müvəﬀəqiyyətli bir surətdə
gedişini gördüyümdən dolay qəlbimin
məsrur [sevincli] olduğunu qafqaziyal
qardaşlarma elam edirəm [bildirirəm]”
deməklə xətmi-kəlam edirlər [sözü bitirirlər].
Ən nəhayət, Axund Molla Mǝhǝmmǝd Pişnamazzadə həzrətləri əhaliyə
qarş bu günün şərəni zikr edərək
dövri-istibdaddan Qafqaz müsəlmanlarnn türk lisan [dili] uğrunda çəkmiş
olduqlar cövrü cəfalar və kəndi ana dili
üzərinə təlim və tərbiyə almaqdan binəsib olaraq bu xüsusda bir qəfəs içərisində həbs olunduqlarn təsvir edirlər.
Bədəhu [ondan sonra] lisan üstündə
bir qədər danşdqdan sonra hərbiyyə
tələbələrinə xitabən:
“Yaşasn o cavanlar ki, rus lisan üzrə
təlim almağ qəti surətdə rədd edərək
kəndi ana dillərində təlim almağ qəbul
etdilər!” (Alqş)
Nəhayət, zati-aliləri xütbə [dini-ǝxlaqi
mǝzmunlu nitq] oxuyaraq ictimada iştirak
edənlərin cümləsi “amin” deyirlər. Xütbə
bitdikdən sonra hərbiyyə tələbələrinə
komanda edilir. Türk təlimi üzərinə
nizam almş bu gənclər, milli şərqi oxuyaoxuya məscidi-camenin böyük qapsndan dişar fırlayaraq qayət müntəzəm
bir surətdə yürüş edirdilər. Saat bir
radələri idi. İşbu mənzərə tamaşaçlara

başqa bir zövq, başqa bir ruh yüksəkliyi
bəxş edirdi.
Mirzə Əziz Musazadə
* Cəbrayl qəzasnn 2-ci dairə müfəttişi xəbər verir ki, 30 nəfərədək müsəlləh
[silahl] erməni, Əfəndilər kəndi sakininin
12 baş qaramaln aparmşlar. Canilər
erməni Sor kəndinə qaçb gizlənmişlər.
* Gorazll kəndi sakinləri Həsən Hac
Qurban oğlu və Muxtar Qara oğlu Ağar
kəndindən qaytdqlar əsnada Noraşen
kəndi yannda 6 nəfər müsəlləh [silahl]
ermənilər tərəndən qarət edilmişlər.
* Cəbrayl qəzasnn 2-ci dairə müfəttişi xəbər verir ki, Balyand kəndi sakinləri
Cəfər Ələkbər oğlu və Nəsir Məhərrəm
oğlu Vəng kəndinə buğda və duz satmağa getdikləri əsnada yolda ermənilər
tərəndən qarət edilib qətl edilmişlər.
Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfəndinin “İnsanlarn tarixi faciələri” yaxud
“Əlvahi-intibah” adl mənzum əsərinin ikinci
cüzü çapdan çxb mövqeyi-füruşa [satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və qaln kağz üzərində təb’ [çap] edilmiş, atı [qiyməti] 2
manatdr. Turan mətbəəsində, Parapetdə
“Məktəb” mağazasnda və Bazar caddəsində
Paşa Qasmzadənin mağazasnda.
b. 4 – 3
Doktor Rza bǝy Sultanov
Paris Darülfünunundan
Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat 47-yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski küçǝnin
küncndǝ.
2603
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Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
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
arasnda. Telefon: 50-67.
Burada leyli [gecə] yatacaqlaryla qadn
cərrahiyyə xəstaxanas mövcuddur.
209

Kanyak, çaxr butılkalar alram
Sǝhmdarlar cǝmiyyǝti Qummel Qardaşlar. Mariinski küçǝdǝ nömrǝ 5-15.
Telefon 3-45
2622 2-1
Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr.
Sǝhǝr saat 9-11-ǝ kimi
Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon
16-80.
b-37

Qabil diş qayran
Mirzǝ Xǝlil Canbǝyzadǝ
Qzldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayrr. Ünvan: Qubernski
küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝndǝ ev nömrǝ
55.
295

Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr.
Müraciǝt üçün adres: Birjavaya küçǝdǝ
Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ
ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-1

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç
Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

“Qənaət”
Bu yanvarn 3-ündə, cümə günü saat 10da, Spasski və Çelyayevski küçələrin küncündə, “Qənaət” dükannda, “Qənaət”
üzvlərinin iclasi-ümumisi olacaq və hərgah
saat 10-adək qanuna müvaq üzvlər gəlməsə, həmin gün ikinci iclasi-ümumi olacaq
saat 12-də və nə qədər üzvlər olsa da qanuna müvaq hesab olunub məclis açlacaqdr. Müzakirəyə qoyulan məsələlər:
1) İdarənin doklad;
2) Dükann bağlanmas.

Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ
kimi.
2607
Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli
18
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Hǝr işǝ çarǝ vardr
sǝh. 6. “Siniǝr arasna gediniz…”: qǝzetdǝ “siniǝr” yerinǝ “sǝǝr” getmişdir.

Məclisi-Məbusan Rəisi həzrətlərinin
əmrnamələri
sǝh. 1-2. “...1334 sənəsi kanuni-əvvəlin
... günündən...”: Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisinin
ǝmrlǝrindǝ il rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir;
miladi tǝqvimlǝ 1918-ci il dekabr aynn müvaq gününǝ uyğundur.
sǝh. 1. “...1334 sənəsi tǝşrini-saninin ...dan/-dǝn”: Mǝclisi-Mǝbusan Rǝisinin
ǝmrlǝrindǝ il rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir;
miladi tǝqvimlǝ 1918-ci il noyabr aynn müvaq gününǝ uyğundur.

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 9. “…demokratiyann arzusunu da
[qulaq ardna] verə bilməz…”: qǝzetdǝ “qulaq ardna” sözü getmǝmiş vǝ cümlǝ anlaşlmaz qalmşdr; cümlǝnin mǝnasn ǝsas
götürǝrǝk, belǝ bǝrpa etdik.

Bak, 1 kanuni-sani 1919
sǝh. 3. “Türklərin müavinəti Azərbaycan
islamlarn və onlarn istiqlaliyyətini maddiyyən müvəqqəti olaraq təmin etdi isə, Müttəqlərin böylə müavinət və hüsn-rəğbətləri
Azərbaycan istiqlaliyyətinin mənəvi cəhətini
təmin edib, onun daimi surətdə paydar
olmas üçün bizə ümid verir.”: Bu cümlǝdǝ
“maddiyyən müvəqqəti olaraq” “mənəvi” vǝ
“daimi surətdə” sözlǝr qara verilmişdir.

“Azǝrbaycan gǝnclǝrinǝ” (sǝh. 12)
şeiri üçün lüğǝt:
ol: o
tǝnnaz: nazl
qurnaz: zirǝk
sǝbz: yaşl
rǝxşan: işql, parlaq
şüayi-pak: pak şüa
münǝvvǝr: nurlu
ǝnvǝr: nurlu, işql
bak: qorxu
dil: qǝlb
söynǝr: sevinǝr
sonmaq: sönmǝk
hiza: sǝf, sra

Lǝnkǝran faciǝsi
sǝh. 3. “bə’d-əz xərabiyi-Bəsrə”: hǝrfǝn:
“Bǝsrǝ viran olduqdan son”; bu ifadǝ “işişdǝn keçdikdǝn sonra” mǝnasnda işlǝdilir.
“…ermǝni makiavellǝrinin…”: İtalyan
losof vǝ yazçs Nikkolo Makiavellinin
(1469-1527) ad ilǝ bağl olan, psixologiyada
duyğusuzluq vǝ ǝxlaqi biganǝlik, siyasǝtdǝ
bütün mǝnǝvi-ǝxlaqi normlardan kǝnar
qǝddarlq şǝklindǝ tǝzahür edǝn makiavellizm tǝrǝfdar olmağ ifadǝ edir.
sǝh. 4. “…Lǝnkǝran mǝbusunun boynunadr…”: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentindǝ, biri Lǝnkǝran qǝzasndan (Qulamhüseyn bǝy Kazmbǝyov), digǝri Lǝnkǝran şǝhǝrindǝn (Sǝmǝd bǝy Mehmandarov) olmaqla iki millǝt vǝkili var idi.

“Azǝrbaycan gǝnclǝrinǝ”
sǝh. 12. “Türk millǝtinin hilal parlar /
Teymur ilǝ Mürtǝza belindǝ”: buradak “Teymur” vǝ “Mürtǝza” güman ki, Azǝrbaycanda
dağ zirvǝlǝrinin adlardr. Ehtimal ki, “Teymur
beli” deyǝrkǝn Borçal mahalndak “Teymur
dağ”, “Mürtǝza beli” deyǝrkǝn Göyçǝ
mahalndak “Mürtǝza dağ” (yaxud “Murtuz
dağ”) nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.
“Türk oğluna evçilik yaraşmaz”: “Türk
oğluna evdǝ oturmaq yaraşmaz” kimi başa
düşülmǝlidir; şeirin sonrak misralarndan da
açq başa düşülür ki, şair gǝnclǝri vǝtǝn
uğrunda hǝrbi xidmǝtǝ çağrmaqdadr.
“Çx avc xǝtinǝ, haydi, marş, marş”: “Avc
xǝtti” (ovçu xǝtti) düşmǝnǝ doğru hǝrǝkǝt
edǝrkǝn ǝn ön cǝrgǝdǝ olan ǝsgǝrlǝrin
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sǝnǝ deyilir. Bu misrada “xǝttinǝ” sözü
vǝznǝ uyğun gǝlmǝsi üçün “xǝtinǝ” kimi
oxunmaldr.
Bir münasibǝtlǝ
sǝh. 13. “Ayn”: bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.
Azǝrbaycanda
sǝh. 16. “Gəncə Şah Abbas məscidi
həyətində, bazar ertəsi saat 10-da,
“Mövludi-nəbi” münasibəti ilə təntənəli bir
ictima vaqe olmuşdur...”: Peyğǝmbǝrin
mövludu ǝsasǝn 12 rǝbiülǝvvǝl günü qeyd
olunur. Burada da çox güman ki, 12
rǝbiülǝvvǝl, yǝni 16 dekabr bazar ertǝsi günü
keçirilǝn tǝdbirdǝn danşlr.
“Mürsǝl paşa”: Qafqaz İslam Ordusunun
komandirlǝrindǝn Mürsǝl Bakü nǝzǝrdǝ tutulur.
“Qardaşlar! Sizin əsgərlik vəzifəniz...”:
Mövlud mǝrasimindǝ Qafqaz İslam Ordusu
komandirlǝrindǝn Mürsǝl paşa da iştirak
etmişdir. Mürsǝl paşann bu tǝdbirdǝ çxş
etmǝmǝsi, yaxud onun sözlǝrinǝ qǝzetdǝ yer
verilmǝmǝsi ağlabatan görünmür. “Qardaşlar! Sizin ǝsgǝrlik vǝzifǝniz…”; “Qafqaziyal qardaşlarma” sözlǝrindǝn dǝ görünür
ki, bu nitqi çox güman ki, Mürsǝl paşa
söylǝmişdir.

20
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Cümǝ axşam, 2 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 77

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 29 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 2 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

1 - Lvovda köhnə Lehistan Hökuməti;
2 - Pilsudski başda olmaq üzrə Varşava Hökuməti;
3 - Lyublində sosial-revolusioner hökuməti;
4 - Krakovda Polşa Tǝsviyyǝ Komitəsi.

Müttəqlər Kubanda
Sevastopol təriqi [yolu] ilə Yekaterinodara xəbər verirlər ki, Kubanda olan
Müttəq dövlət nümayəndələri Kuban
əhvali-siyasiyyəsi [siyasi vǝziyyǝti] ilə
dürüst aşina olmuşlardr. Qeyri-rəsmi
adamlardan alnan xəbərlər Müttəqlərə böyük təsir bağşlamşdr. Müttəqlər Kuban Radasnn siyasətindən vǝ
əhvaln həqiqətindən xəbərdar olduqda,
Könüllü ordu nəzdindəki Ərkani-hərb
müşavirəsi [Hǝrbi qǝrargah mǝclisi] üzvlərinə bir qədər soyuq nəzərlə baxmağa
başlamşdr.
Bundan əlavə, ordu başnda olan
dairələrlə də ehtiyatkaranə davranmaqdadrlar. Müttəqlər Könüllü orduya
texnika cəhətdən müavinət [köməklik]
göstərəcəklərdir. Lakin Könüllü ordunun
öz nüfuzu ilə siyasi təsiratınn güclənməsindən saqnacaqlardr.

Türkiyə Parlaman
Vüzəra Şuras [Nazirlǝr Kabineti] hələliyə Türkiyə Parlamannn buraxlmasn
qərara almşdr.
Amerika donanmasnn artırlmas
Bəhriyyə İşləri katibi Daniels öz illik
hesabnda donanmann beynəlmiləl polisəsi vəzifəsini və dənziləri mühazə
etmək işlərini aparmaqdan ötrü artırlmasn məsləhət görür. Daniels İngiltərə
donanmasnn müvaqətkarlğndan [razlğndan] bəhs edib deyir ki, Amerika
Hökuməti ən dövlətli bir hökumət və
müharibə zaman hamdan az mütəzərrir [zərər çəkmiş] olduğuna görə, sülhiümumini [ümumdünya sülhünü] mühazə
etməkdən ötrü donanma məxaricini
[xərclərini] öz öhdəsinə almaldr. Daniels
İngiltərə donanmasnn Amerika əsgərlərini nəql etməkdən ötrü hazr olduğunu tərif etmişdir.

Lehistanda
Nauen teleqraf acentəliyi xəbər verir
ki, Lvovda Leh (Polşa) Hökuməti təşkil
edildikdən sonra Lehistanda dörd müxtəlif hökumət mövcuddur:
21
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SÜLH ƏTRAFINDA

bində bulunmuşdur. Bu məsələ Trirdǝ bu
ayn 12 və ya 13-ündə müzakirə ediləcəkdir.

* Parisdən verilən məlumata görə,
Londrada Müttəqlər gələcək Sülh Konfrans məramnaməsini hazrlamaq üçün
müşavirələr tərtib etməkdədirlər. Hələlik
Etilaf düvəli-müəzzəməsi [Antanta blokunun böyük dövlətləri] iştirak edir. Ondan
sonra başqa müttəqlər də konqredə
iştiraka cəlb ediləcəklǝr. Qəti məsələdən
ötrü Vilsonun vürudu [gǝlişi] gözlənir.
* Sülh Konqresi möhtəməl [ehtimal
edilən] vaxtdan əvvəl iniqad edəcəkdir
[baş tutacaqdr]. İngiltərə heyəti-mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti] bütün xidmətçiləri ilə bərabər 450-500 nəfərədək
olacaqdr.
* “Havas” acentəliyinin Parisdən
verdiyi məlumata görə, Parlamann Sosialistlər fraksiyas heyəti Fransa RəisiVükəlas [Baş Naziri] Klemansoya müraciətən, Sülh Konqresindǝ fəhlələrə xüsusi yer verilmək üçün lazmi tədabir ittixaz edilməsini [tədbirlər görülməsini] və
Beynəlmiləl Sosialist Konqresi dəvətinə
[çağrlmasna] izin verilməsini xahiş etmişdir. Klemanso cavab vermişdir ki,
işbu məsələni başqa müttəqlərlə bərabər həll etməlidir.
* Kanuni-əvvəlin əvailində [dekabrn
ǝvvǝllǝrindǝ] Braziliya sülh heyəti konqreyə gedəcəkdir.

KİM NƏYİN FİKRİNDƏ İMİŞ?
Bizi Rusiyaya “bitişdirmək” istəyən
“Yedinaya Rossiya” qəzetəsi general
Tomsonun bu axrk intibahnaməsindən
[bǝyanatından] və generaln bilxassə
özündən çox narazdr. Şəhərimizdəki
Rus Milli Komitəsinin naşiri-əfkar
[kirlərini yayan orqan] və Azərbaycan
azadlğnn düşməni olan bu qəzetə,
Rəisi-Vüzəra [Baş Nazir] Fətəli xann
deklarasiyasn və bu deklarasiya bəd’ində [ardnca] general Tomson tərəndən
sadir olan [elan edilǝn] intibahnaməni
tənqid edərək deyir ki:
“Bu necə işdir? Fətəli xan deyir ki,
Azǝrbaycan Hökuməti Azərbaycan dövlətinin istiqlaln gözünün bəbəyi kimi
mühazə və müdaə edəcəkdir. General
Tomson dəxi əmr verir ki, Azərbaycan
daxilində Fətəli xan hökumətindən başqa ayr hökumət ola bilməz və bu hökumətə ingilis komandas tərəndən hər
dürlü müzahirət [yardm] göstəriləcəkdir.
Belə neyçün?
Deməli, ingilis komandas başnda
olan şəxs Azərbaycann Rusiyadan ayrlb
da müstəqil bir hökumət olduğuna razm olur? Bəs, ingilislər Rusiyan təzədən diriltmək istəyirdilər?!” deyə şikayətdə bulunur.
“Yedinaya Rossiya”dan başqa “həqiqi
eserler”lərin məşhur “Znamya truda”s,
fəhlə “tərəfdarlarnn” “İskra”s, Erməni
Milli Komitəsinin “Naşe vremya”s, “qəh-

Mütarikənin [atǝşkǝsin] uzadlmas
Berlindən Amsterdama verilən xəbərlərə görə, Erzberqer izhar etmişdir
[bildirmişdir] ki, franszlar mütarikə müddətini uzatma məsələsini müzakirə etməkdən ötrü Almaniya komandanlğna
müraciətlə vəkillər təyin edilməsi tələ22
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rəman” daşnaklarn “Vperyod” adndak
küçə vərəqəsi, hətta müsəlman pulu ilə
çxan “Kaspi” qəzetəsi dəxi bu mətləb
xüsusunda ağz-ağza verib biri şikayət
edir, biri söyür, biri ağlayr, biri ah-nalə
çəkir, biri qarğş edir. Amma, axrda
hams öz-özlərinə təsəlli verib deyirlər
ki: inşallah ki, bu iş “недоразумeние”dir
[anlaşlmazlq olmuşdur]! Yəni, ingilis
komandas başnda duran general Tomson səhv edibdir və səhvini başa salsaq,
tez düzəldər!
Şübhəsizdir ki, insaniyyət və azadlq
düşməni olan bu qəzetələrin bu cürə
danşqlar salamat bir ağln kəraməti
sayəsində hasil olmayb da, büxl [paxllq]
və həsəd hissiyati-zəmiməsinin [bǝdxah
hisslǝrinin] daşb-coşmasndan nəşət
edən [irǝli gǝlǝn] sərsəri sözlərdir. Dilənçilərinə qədər mədəniyyət sahibi olan
bir millətin general o qədər oldu ki,
dediyi sözlərin haqq və səhv olduğunu
anlamadm? Və bu sözlərin vaxt və
mövqeyini dərk etmədimi?
Boş və bica [puç, mənasz] təsəllidir!
General Tomson nə eylədiyinin və nə
danşdğnn mənasn, əlbəttə, çox gözəl
bilir və əgər generaln hərəkatı [hərəkətləri] və buyurduğu sözlər azadlq
düşmənlərinin meyil və arzusuna təvafüq etməyirsə [uyğun gǝlmǝyirsǝ], ondan
aşkardr ki, general Tomson azadlq
düşmənlərinin meyil və arzularna şərik
deyildir.
Hələ “Kaspi” qəzetəsinin xüsusi bir
təsəllisi var. Deyir ki, general Tomsonun
Azərbaycan ancaq Azərbaycan Hökumətinə tapşrmas və bu hökumətə
kömək vəd etməsi Azərbaycan istiqlalnn ingilislər tərəndən təsdiqi əm-

rinə [faktına] dəlil deyildir.
Lakin, bizcə “Kaspi”nin bu xüsusi
təsəllisi dəxi düşmənlərimiz üçün həqiqi
təsəlli olacaq mahiyyətdə bir şey deyildir. Çünki əvvəla, şübhə yoxdur ki, general Tomsonun bu intibahnaməsinə
Amerika və Fransadan ibarət olan sair
Müttəqlər nümayəndələri dəxi şərikdirlər və saniyən [ikinci olaraq] ingilis
generalnn sözü, necə ki məbuslarmz
[millətvəkillərimiz] dəxi təsdiq etdilər, ingilis camaatınn sözüdür. Bundan ötrü ki,
general Tomsonu Azərbaycana göndərən, ona məmuriyyət verən, ona etibar
və etimad edən ingilis camaatı olubdur
və bir də generaln eylədiklərini və
dediklərini London bilib də təsvib [təsdiq]
etməsə, onu burada saxlamaz, əvəz
eylər. Nahaq yerə düşmənlərimiz general Tomsonu Londona şikayət edəcəklər, deyə təhdid edirlər! Hərçənd ki,
şikayət etsələr heç yaman olmaz: özlərinin əbəs yerə qara-qşqrq salan
olduqlarn, qaraçlqlarn və bununla
belə düşməni-insaniyyət və ǝdüvvi-hürriyyət [insanlq və azadlq düşməni] olduqlarn general Tomsona bildirdikləri
kimi, Londona dəxi bildirməklə, bəlkə
birkərəlik canmz qurtararlar.
General Tomsonun hərəkatı mübtədi
[ibtidai] məktəb şagirdlərinin belə anlayacağ dərəcədə aşkar və aydn bir
işdir.
General Qafqaza varid olub [gǝlib]
həqiqəti-haldan bizzat və bileyn [şǝxsǝn
vǝ öz gözü ilǝ görǝrǝk] xəbərdar oldu.
Gördü ki, Azərbaycan torpağ Azərbaycan türkləri ilə məskun bir yerdir. Bu
türklərin nizamsevən, asayişə riayət
edən, ülüvvi-cǝnab [alicǝnab] bir irq
23
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olduğunu müşahidə etdi. Türk-Azərbaycan torpağnda bir xeyli erməni ünsürlərinin də yaşadğn gördü. Şübhəsiz
ermənilərin də nə gunə [nǝ cür] xasiyyət
sahibi bir millət olduğunu da anlad.
Ondan əlavə, burada sabiq Rusiya padşahlğndan qalmş bir qədər də rus
olduğunu gördü. Bu ruslardan da bir
parasnn çürük istibdad kirli “millətpərəst” və bir paralarnn da yalanç
“hürriyyətpərəst” və “fəhlədost” olduqlarn sezdi. Bavücudi-in [bununla birgǝ],
arada söz olmasn deyə, Hökumətimizə
təklif etdi ki, hökumət içində ruslara və
ermənilərə dəxi yer verilsin. Zatən, Hökumətimiz və Parlamanmz bu hökuməti-müctəmiǝ [birlǝşmiş hökumǝt] krini
əvvəldən özü meydana atmşd. Odur ki,
Hökumətimiz heyətində ruslara da, ermənilərə də hərəsinə üç vəzirlik [nazirlik]
yeri verildi. Ermənilər bu vəzirlik yerlərini “kamali-fəxr” [“böyük bir qürur”] ilə
rədd etdilər. Ruslardan da “Yedinaya
Rossiya” çadrna mənsub olmayanlardan iki nəfəri gəldi, amma Rus Milli
Komitəsi təklimizi qəbul etmədi. Biz də
ki, daha yalvarmayacayq. General Tomson dəxi rus və erməni millətçilərinin bu
yersiz naz və qəmzələrindən və nalayiq
hərəkətlərindən xoşnud olmadğn bildirib, yeni Hökumətimizi təsdiq etdi.
Vəssalam!
“Yedinaya Rossiya” bizdən və general
Tomsondan incidiyi kimi, Hökumətimiz
içində vəzirliyi qəbul edən Protasov və
Lizqar cənablarndan daha artıq incikdir.
Deyir, necə ola bilər ki, Azərbaycan
Hökumətinin istiqlalna rus adamlar raz
olub da, hələ gedib vəzirlik də etsinlər?
Deməli, Rus Milli Komitəsi Hökumə-

timiz içinə vəzir göndərsəymiş, həman
vəzir Azərbaycan əhalisinin ehtiyacat və
məişət işlərini kənara atıb ancaq Azərbaycan Rusiyaya “bitişdirmək” politikasna məşğul olacaqmş. Bundan belə
görünür ki, erməni vəzirləri də Azərbaycan Ermənistana bitişdirəcəklərmiş.
Ancaq bu politikann yeridilə bilməyəcəyini görüb də təklimizi rədd edib,
özümüzdən küsübdürlər.
Bəs elə isə yaxş edibdirlər ki, küsübdürlər. Axradək küsmüş qalsalar daha
gözəl iş görmüş olarlar. Çünki Azərbaycan vəzirləri rus olsun, erməni olsun,
yalnz Azərbaycana və Azərbaycann ehtiyacatına qulluq etməlidirlər və illa
“başqa kirlər”lə gəlmiş olan vəzirləri
biz bir gün də içimizdə saxlamarq!
Hacbəyli Üzeyir
PARLAMAN ƏTRAFINDA
İdarəyə məktub
-IMöhtərəm müdir!
“Azərbaycan”n 76-c nömrəsində
“Lənkəran faciəsi” ünvanl məqalənizdə
Lənkərandak vətəndaşlarmzn düçar
olduqlar fəlakətə haqq ilə həmdərdlik
etmiş, ifayi-vəzifeyi-həmiyyət olmaq

[vǝtǝn vǝ millǝt tǝǝssübü çǝkmǝk vǝzifǝsini
yerinǝ yetirmǝk] üzrə Parlaman əzalarnn
[üzvlərinin] bu məsələ haqqnda bu vaxta

qədər səs çxarmadqlar üçün günahkar
olduqlarn[] məqami-müaxizədə [töhmət
mǝnasnda] söyləmiş, bilxassə [xüsusilǝ]
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Lənkəran nümayəndəsin[i] günahl çxarmşsnz.
Kəndinizin də etiraf eylədiyinizə görə,
bu vaxta qədər qarşmz kəsən mümaniət [maneə], ancaq Tomsonun Azərbaycan Hökuməti haqqndak bəyannaməsindən sonra qalxmşdr. Böylə ikən
Parlaman əzalarn[n] ümumən və Lənkəran nümayəndəsinin də xüsusən bir
söz söyləməmək günahkarlğ[n] müaxizə üçün bir qaç gün möhlət vermək
münasib olard zənn edəriz.
Kəndi vətəninin deyil, Azərbaycan
vətəni-ümumisinin bir cüzi-layenfəki [ayrlmaz parças] olan Lənkəran məsələsi isə
Lənkəran nümayəndəsi tərəndən dəfələrlə Hökumət hüzurunda Parlaman rəyasəti ilə fraksiya daxilində mövzui-bəhs
olunmuş [gündǝmǝ gǝtirilmiş], bu xüsusda
rəsmi və ələni [açq-aşkar] bir təşəbbüsdə
bulunmaq isə siyasətən daha münasib
bir zamana qədər təcil edilmişdi [tǝxirǝ
salnmşd].

nömrəsində “Əhrar” fraksiyasnn çxş
xüsusunda verilən məlumat həqiqətə
müğayirdir [ziddir]. Guya, mən demiş
olam ki, “Əhrar” fraksiyas, bəyannaməsini öz vaxtında oxumaqdan qəət
edibdir və guya, bir qədər müzakirədən
sonra, mənə bəyannaməni oxumaq izni
verilibdir. Həqiqət isə böylədir: “Əhrar”
fraksiyas Məclisi-Məbusan güşadndan
[açlşndan] sonra təşkil olunubdur. Deməli, rqələr tərəndən bəyannamələr
oxunanda, fraksiyamz dünyaya gəlməmişdi və gəlmədiyi surətdə “qəət” də
edə bilməzdi.
Bəyannamə xüsusunda isə fraksiyamzn qərar böylə idi ki, yeni təşkil olunmuş Kabinəyə izhari-etimad etmək
[etimad göstǝrmǝk] münasibətilə bəyannamə də oxunsun. Çünki fraksiya, Cümhuriyyəti idarə etmək xüsusunda öz
krini söyləməmiş, Hökumətə izhari-etimad edəmməzdi. Bu barədə mən çxşmdan qabaq həm Sədr cənablarn və
həm bir neçə rqələrin liderlərini görmüşdüm. Sədr əfəndi əvvəlcə riza
verməyirdi. Mən də ona söylədim ki, bizim fraksiyamz da, başqa rqələr kimi,
idarə xüsusunda öz nöqteyi-nəzərini
bəyan etməzsə, etimadn da elan edəmməyəcəkdir. Sədr cənablar mənə cavab
verməyib, sükut ixtiyar etdi. Natiqlər
srasnda növbət mənə gəlib yetişdi.
Mən bəyannaməni oxumağa başladm.
Sədr cənablar məni dayandrdsa da,
məbuslar yerbəyerdən oxumaq təklini
etdi. Mən də bircə kəlmə söz belə
deməyib, Sədr izni ilə bəyannaməni
oxumağa davam etdim.

Lənkəran məbusu
Hac Mirzə Səlim Axundzadə
İdarədən: Lənkəran məsələsinin və
bu məsələ qarşsndak mümaniətlərin
[maneǝlǝrin] xüsusunda Tomsonun intibahnaməsindən qabaq Parlaman kürsüsündən ələnən [açqca] danşlayd, mənfəətdən başqa bir zərər olmazd. Biz ki,
bu məsələnin Parlamanda açlacağ intizarndayq.
-IIMüdiri-möhtərəm!
“Azərbaycan” qəzetəsinin

74-cü

Abdulla bəy Əfəndizadə
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GÜRCÜ-ERMƏNİ MÜHARİBƏSİ

Dağstan Hökumətinin Gürcüstan və
Ermənistan hökumətlərinə notas
Dağstan Hökumətinin Xariciyyə
naziri vəzifəsini ifa edən Kotsev müharibənin dayandrlmas haqqnda Gürcüstan və Ermənistan hökumətlərinə
böylə bir nota göndərmişdir:
“Bolşevizm mübarizəsində xunalud
olan [qana batan] Qafqazyann Dağstan
əhalisi Gürcüstan və Ermənistan hökumətləri arasnda sərhəd məsələsindən
ötrü başlanan qanl müharibəni kamalitəəssüə [böyük bir tǝǝssüǝ] eşitmişlər.
Cahan müharibəsi dayandrlb, aləmibəşəriyyət təzə həyata başladğ bir zamanda Dağstan Hökuməti iki millət
arasnda başlanan müharibənin bir onlar
üçün deyil, bəlkə qonşu hökumətlərin
müqəddəratı üçün fəlakətli olduğunu
görür. Qafqaziyann iki mütəşəkkil və
demokratik cümhuriyyətləri arasnda
daxili mübahisələrin silah gücü ilə həll
edilməsi, Qafqaziyada müstəqil hökumətlər təşkilini bütün cahan və Avropa
nəzərində ləkələyir. Gürcüstan və Ermənistan hökumətləri nəinki bir tək özlərinin, bəlkə bizim də istiqlalmz əleyhinə
silah qaldrmş olurlar. Bütün Qafqaziya
millətləri üçün mədəni müvəﬀəqiyyət,
məhəbbət və xoşbəxtlik arzusunda olan
Qafqaziya Dağstan əhalisi öz hökumətləri dili ilə Gürcüstan və Ermənistan millətləri arasndak qardaş öldürücü müharibənin dayandrlmasn təkidlə xahiş
edir.
Müharibə hərəkatınn tezliklə dayandrlmasn arzu edən Hökumətim tərəndən mütarikə əqd edilməsi qəsdi
[atəşkəs bağlanmas məqsədi] ilə Gürcüstan və Ermənistan hökumətləri arasnda

Gürcüstan ərkani-hərbindən [hǝrbi

qǝrargahndan]

Şülǝver dairəsində vaqe olan müsadimədə [toqquşmada] düşmənin iki pulemyotu bizim əlimizə keçmişdir.

Şülǝverin alnmas
Azərbaycan Hökuməti nəzdində olan
Gürcüstan siyasi nümayəndəsi, Tiisdən
böylə bir rəsmi teleqraf almşdr: Dekabrn 28-də bizim əsgərlərimiz Şülǝveri
işğal etmişlərdir. Bütün gün bizim əsgərlərimiz 4 top, bir neçə pulemyot qənimət alb, yeddi zabit və 106 nəfər
əsgər əsir tutmuşlardr. Məğlub olmuş
düşmən qaçmağa üz qoyub əsgərlərimiz
tərəndən təqib edilməkdədir.
Sadaxlnn alnmas
Bakda olan Gürcüstann siyasi nümayəndəsinin aldğ xəbərlər görə,
gürcü əsgərləri Sadaxln işğal edib, müharibə ilə irəli hərəkət etməkdədirlər.
Təkzib
* Azərbaycan Hökuməti nəzdində
olan Gürcüstan siyasi nümayəndəsinin
məlumat şöbəsi xəbər verir ki, gürcüerməni müharibəsinin qurtarmas haqqnda dǝvǝran edən [gǝzǝn] şayiələr və
qəzetə xəbərləri əsilsizdir.
* Yenə həman məlumat şöbəsi Gürcüstan Hökumətinə verdiyi sualna cavab
almşdr ki, “Znamya truda” qəzetəsinin
erməni əsgərləri tərəndən qənaimihərbiyyə [hərbi qənimət] almalar xüsusunda yazdğ xəbərlər əsilsizdir.
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vasitəçilik vəzifəsini ifa etmək təklini
edirəm.

drlmş] olacaqdr. İngiltərənin fede-

rasyon əsas üzərində təşkil edilməsi
məsələsi sabiqdən [qabaqcadan] belə
nəşət etmiş [meydana atılmş] idi. Böylə
ki, hər muxtariyyətli ölkə öz mədəni
təfəvvüqünə [inkişafına] çalşacaqdr. Ola
bilsin ki, federasyon məqsədi qövldən
feilə [sözdǝn işǝ] belə gəlsin və bütün
İngiltərə müstəmləkatı muxtariyyətini
alsn. Bundan sonra İngiltərə dövləti
qüvvəsi artacağ təbiidir. Həqiqətən
böylə olsa, İngiltərə bütün dünyada xüsusi bir qüvvəyə malik olacaqdr. Zira
başqa xrda dövlətlər onun mehvərinə
daxil olmağa çalşacaqlardr.

QƏZETƏLƏRDƏN
İsveç kralnn taxtından əl çəkəcəyi
ehtimal
Stokholmdan verilən məlumata görə,
ora siyasi əhval gərginləşmişdir. Dəvairisiyasiyyədə [siyasi dairələrdə] danşlr ki,
məsələ kral Qustavn taxtından əl çəkməsi ilə həll ediləcəkdir. İşbu günlərdə
kral taxtından əl çəkəcək də cümhuriyyət elan ediləcəkdir.

Ukraynada
“O. N.” qəzetəsi mühərriri Xerson quberniya komissar Lutsenko ilə müsahibə
əsnasnda xəbər almşdr [soruşmuşdur]
ki, ukraynallar federasiya və ya istiqlaliyyət istəyirlər? Lutsenko cavab vermişdir ki, ukraynallar sağdan və soldan
gələn bolşeviklərlə federasiya qura bilməyəcəklərdir. Buna görə də ukraynallar istiqlaliyyət tərəfdardrlar. Sabiq
Rusiyann başqa hissələrinə olacaq münasibat məsələsini Ukrayna milləti özü
həll edəcəkdir.

* Libavaya dörd zirehli kreyser [sürətli
hərb gəmisi], bir mina tutan gəmi və altı
müxribdən [destroyerdǝn] ibarət bir ingilis donanmas gəlmişdir. Ehtimal üzrə,
vaporlarda qoşun vardr. Bu qoşunlar da
bolşeviklərlə mübarizə etməkdən ötrü
şimala tərəf gedəcəkdir.
* Qəzetələrin məlumatına görə, Hindistan muxtariyyəti-məşrutiyyəsi [konstitusiyal muxtariyyǝti] məsələsi ən yaxn
zamanda həll ediləcəkdir. Bunu da əlavə
etməlidir ki, Hindistanda bundan ötrü
çoxdan bəri zəminə hazrlanmşdr. 1885-ci sənədən sonra Hindistan, Milli
Konqre iniqad [tǝşkil] etməyə başlamşd.
İşbu konqre rəsmi bir dairə ədd [hesab]
edilmədiyinə baxmayaraq, böyük əhəmiyyəti haiz olmuşdur [daşmşdr]. Zira
buras, gələcək muxtar Hindistann idarəsində fəaliyyətdə bulunmaq üçün məlumatl üzvlər hazrlayr. Böyləliklə, təşkil
ediləcək İngiltərə müstəmləkatında
[müstǝmlǝkǝlǝrindǝ] ehtimal edilən narazlq bərtərəf edilmiş [aradan qal-

DAĞISTANLILAR CÜMHURİYYƏTİNDƏ
Azərbaycan Hökumətinə nota
Dağstanllar Cümhuriyyətinin siyasi
nümayəndəsi Əlixan Kantemirov cənablar Azərbaycan Hökuməti Rəisi-Vükəlasna [Baş Nazirinə] nota təqdim etmişdir:
Alicənab Rəisi-Vükəla! Mənim höku27
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mətimin Baş vəzirinin tapşrmas ilə sizə
məlum edirəm ki, işbu il 15 kanuniəvvəlindən [dekabrndan] etibarən Şimali
Qafqaziya Cümhuriyyəti Müttəq Şuras
(Parlaman) fəaliyyətə başlayb, Çermoyev Kabinəsi istefasn qəbul etdikdən
sonra, Müttəq Şura üzvü və sabiq
Daxiliyyə naziri cənab Kotsevdən yeni
müştərək kabinə təşkili rica etmişdi.
Kabinə işbu zəvatdan [şǝxslǝrdǝn] mürəkkəb [ibarǝt] olub, Müttəq Şura tərəndən təsdiq edilmişdir:
Rəisi-vükəla (portfelsiz) P. Kotsev;
Hərbiyyə naziri miralay [polkovnik] knyaz
Tarkovski; Xariciyyə naziri Heydər Bammatov; Daxiliyyə naziri Rəşid xan Qaplanov, Maliyyə Cabaqiyev, Ticarət və
Sənaye və Ərzaq Mallaç-xan, Türüq və
Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ] İbrahim
Heydərov, Maarif Şahsüvarov, Ziraət
naziri Butayev.
Ədliyyə, Məsai [Əmǝk] naziri, ÜmuriXeyriyyə və Naə [Sosial Tǝminat] və
Dövlət Müfəttişi yerləri Tersk nahiyə
kəndçiləri və kazaklarna verilmişdir. Fəqət bunlar bu vaxtadək gəlməmişlər.
Bolşeviklərlə mübarizədən naşi [ötrü]
əhvali-fövqəladəyə məbni [fövqəladə
vəziyyətə görə] Şimali Qafqaziya Millətləri
Cümhuriyyəti Parlaman kanuni-saninin
[yanvarn] 20-ə dək fəaliyyətini saxlayb,
öz hökumətinə ixtiyari-tam [tam səlahiyyət] vermişdir.
Fövqdə məzbur [yuxarda ad keçən]
hökumətim namindən sizə məlum etməklə inanram ki, siz və hökumətiniz
tərəndən, təşkil edilmiş Kabinə hüsntəvəccöh və müvaqət [həmrəylik] görəcəkdir. Zira, Azərbaycan və Şimali
Qafqaziya qardaş millətləri miyanndak

[arasndak] əlaqələr qeyri-mütəzəlzil bir
ənənat [sarslmaz bir ənənə] şəkli almşlar.

* Azərbaycan Cümhuriyyəti nəzdindəki Dağstanllar Cümhuriyyəti siyasi
nümayəndəsi Əlixan Kantemirov Şimali
Qafqaziya səfərindən övdət etmişdir
[qaytmşdr].
* Dağstanllar Cümhuriyyəti Hökuməti Müttəq Şura (Parlaman) tərəndən qəbul olunmuş səfərbərlik elan
etmişdir. Əvvəlcə 19-25 yaşnadək cavanlar könüllü olaraq orduya qəbul
ediləcəklər, böyləliklə ka dərəcədə
qoşun çxmaz isə mükəlləyyəti-əsgəriyyə [hərbi xidmǝt] qanunu mövcibincə [ǝsasnda] həman 19-25 yaşnadək cavanlar əsgərliyə alnacaqlar.
Əsgərliyə alnacaq cavanlar ərkani-hərbə
[qǝrargaha] yazldqlar gündən etibarən
300 rublə maaş alacaqlar. Müharibədə
iştirak etdikləri gündən 500 rublə maaş
alacaqlar. Müharibədə şəhid olan əsgərlərin külfətləri hökumət tərəndən
təmin ediləcəklər.
* Kanuni-əvvvəlin [dekabrn] 18-də
Bakda Müttəqlər komandas heyətimürəxxəssəsi [nümayǝndǝ heyǝti], başda
ingilis miralay Roulendson olmaq üzrə
Teymurxanşuraya azim olmuşdur [yola
düşmüşdür]. Dərbənd və Petrovskda heyəti təntənəli surətdə istiqbal etmişlər
[qarşlamşlar]. İstiqbalda müsəlman ruhaniləri nümayəndələri, rus və yəhudi
milli komitələri nümayəndələri iştirak
etmişlərdir. Teymurxanşurada heyəti
təntənəli surətdə istiqbal etmişlər. Aldğmz məlumata görə, heyət məhəlli
[yerli] əhval ziyadəsincə ka və şa tapdğndan [ka vǝ qǝnaǝtbǝxş gördüyün28
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dǝn], Dağstanllar Hökuməti ilə əlbir

sayəsində əhalinin müis bir hala düşməsini nəzərə alb, müahidə əqd edən
tərəər bolşeviklərlə mübarizə və asayiş
bərpas üçün öz qüvvələrini cəm etməklə birləşdirmǝlidirlər. Hər iki tərəf
ixtiyarnda olan texnika və sair, hərbiyyə
idarəsinə verilməlidir.
3 - Bolşevik hökuməti əlindən alnan
torpaqlar camaatın etibarn qazanmş
hökumət ixtiyarna keçir.
4 - Hər iki tərən bütün müsəlləh
[silahl] qüvvələrinin baş komandan[lğ]
bolşeviklər əleyhinə əməliyyatda bulunan müddətə qədər Müttəq dövlət
nümayəndəsi ixtiyarna verilir.
5 - Hər iki tərən əsgəri qüvvəsi
könüllülərdən olduğu kimi istehzariəsgəriyyə [hərbi çağrş] vasitəsi ilə mütənasib bir surətdə cəm edilməlidir.
6 - Komanda heyətinin təyini və
müttəhid qüvvələrin daxili təşkilatı, ittifaqn Hərbiyyə nazirinə məxsusdur.
Qeyd: Kazak və kəndli əsgəri dəstələrində bu ixtiyar kazak və kəndli
idarəsi ixtiyarnda qalr.
7 - Hər iki tərən ümdə məqsədi hər
iki millət arasnda möhkəm sülh
bərpasndan ibarətdir. Buna binaən [ǝsasǝn], bolşeviklərlə mübarizə qurtardqdan sonra müştərək hökumət ədalətli bir surətdə dərhal torpaq məsələsinin həllinə şüru etməlidir [başlamaldr].
8 - Hərgah, dağstanllar ilə kazaklar
torpaq məsələsini özləri həll edə bilməzlərsə, bu məsələnin həlli Müttəq
dövlət nümayəndələrindən ibarət hǝkǝm [münsiǝr] komissiyasna həvalə
olunmaldr.
9 - Müştərək hökumət, əhali arasnda

çalşacaqdr.
* Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 24-də,
Quba qǝza qaimməqam [qǝza rǝisi] əmri
mövcibincə [ǝmrinǝ ǝsasǝn] Müşkür
dairəsi müfəttişi, müsəlləh [silahl] nəfərlərlə Yalama mövqinə [stansiyasna]
gəlib mövqif komandanna təcili surətdə
oradan çxmağ təklif etmişdir. Əkssurətdə silah zoru ilə iş görəcəyini qeyd
etmişdir. Dağstanllar Cümhuriyyəti
mövqif komendantı Yalamadan getməyə
məcbur olmuşdur. Dağstanllar Cümhuriyyəti Hökuməti öz siyasi nümayəndəsi Əlixan Kantemirov vasitəsilə
Azərbaycan Xariciyyə Nəzarəti ilə işbu
ixtilafı təhqiq etmək tapşrlmşdr.
Dağstan Hökuməti ilə kazaklar
arasnda müahidənamə [müqavilǝ]
1918-ci il dekabrn 10-da Dağstanllar Hökuməti nümayəndəsi [Əbdül]məcid Çermoyev və P. Kotsev ilə
Tersk Kazak və Kəndli Hökuməti nümayəndələri Sapranov və Gireyev arasnda bu aşağdak maddələrdən ibarət
bir müahidənamə əqd edilmişdir [bağlanmşdr]:
1 - Tersk əyalətinin kazak və kəndliləri
Dağstan əhalisi ilə siyasi, iqtisadi və hökumət təşkilatı mənafeyinin ümumi
olduğunu etiraf edib, hüquqda müsavi
[bərabər] üzv sifəti ilə bu millətlər ittifaqna daxil olurlar və mütənasib əsasla
məzkur [ad çǝkilǝn] İttifaq Cümhuriyyətinin hökumət və camaat idarələrində iştirak edirlər.
2 - Bu İttifaqa məxsus olan torpağn
çox hissəsinin bolşeviklər tərəndən
zəbt edildiyini və bolşevik hərc-mərcliyi
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həmişə müsadiməyə [toqquşmaya] bais
olan yǝğma [talan] və qarət əleyhinə
ciddi tədbirlər ittixaz etməlidir [tǝdbirlǝr
hǝyata keçirmǝlidir].
10 - Bu müahidənamə hər iki tərən
imzasndan və Müttəq dövlət nümayəndələrinin təsvibindən [təsdiqindən]
sonra icraya qoyulmaldr.

[mǝsǝlǝ] vardr ki, o da elmülərz üləmasndan [geologiya alimlərindən] məşhur

professor Qolubyatnikov cənabnn quyuçuluq barəsində rəy və təsəvvürüdür.
Sabiq Bak qubernatoru təhti-sədarəti ilǝ
[sǝdrliyi altında] vaqe olmuş bir məclisdə
Qolubyatnikov demişdir:
“Əl quyularndan neft hasil etməklə
nə neft zəxirələri [ehtiyatlar] tükənib
qurtarar, nə yerlər qiymətdən düşər, nə
də gələcəkdə dərin buruqlarla buralarda
iş görməyə mane olar. Bu barədə heç bir
söz ola bilməz. Çünki dərin buruqçular
yuxar təbəqələrdəki neft axntılarndan
nəfbərdar olmayb [istifadǝ etməyib],
oradaca qoyub keçirlər. Əl quyuçuluğunun həm xəzinə varidatı üçün xeyri
vardr, həm də böyük sərmayəyə malik
olmayan əhli-kəsəbənin [kasblarn] kəsbkarlğna [işlǝyib pul qazanmasna] faydas
vardr. Əlavə, əl quyuçuluğunun böyük
bir mənfəəti də budur ki, elmülərz
məsələlərinə köməkçidir. Böylə ki, neft
asar [əlaməti] olmayan yerlərdə quyu
qazmaqla neftin varlğ ya yoxluğu bilinib, Abşeron torpaqlarnn əhvali-jeolojiyas öyrənilər.”
İştə, nə Qolubyatnikov kimi əhlielmin sözləri, nə də Heyəti-Vüzərann
təsəvvürü bizim Bak “dağ” [mǝdǝn] və
“torpaq” idarələrini təskin edə bildi. Əl
quyuçularna da ən ağr zərbə həmin
idarələrdən dəymişdir. Yuxarda zikr olunan səkkiz maddəli qanun layihəsi bu
idarələrdə tərtib verilib, canişin əli ilə də
təsdiq olunmuşdur. Lakin bir il çəkmədi
ki, bu qanunun böyük nöqsanlar və
xətalar aralğa çxd. Odur ki, təbdili
[dəyişdirilməsi] üçün Mühəndis Cəmiyyətinə həvalə olundu. Mühəndislərin də

BAKI NEFT TİCARƏTİ VƏ ONUN
MÜXTƏSƏRCƏ TARİXİ
VII
Təəccüb burasdr ki, Peterburqda
Məclisi-Vüzəra [Nazirlǝr Kabineti] əl quyuçuluğuna əsla zidd getməyib, bu
məsələni nizama salmaq üçün sabiq
Qafqaz canişininə müraciət etmişdir ki,
bu barǝdǝ Qafqazda layihə tərtib veriləndən sonra, təsdiq olunmaq üçün
Məclisi-Vüzəraya və Dövlət Dumuna
təqdim olunsun.
Məclisi-Vüzəradan əlavə, əl quyuçularnn sair tərəfdarlar da az deyildi;
əzancümlə [o cümlədən] canişin dəftərxanas ilə Bak Mühəndis (Texnik)
Cəmiyyəti quyularn torpaqla basdrlmasna raz olmayb, yeni qanunlar
tərtibi ilə bunlardan istifadələnmək və
idarə etmək qərarna gəlmişdir. Hətta,
Mühəndis Cəmiyyəti rumn qanunlarna
oxşar bir layihə də sonralardan yapmşdr. Bu layihə mövcibincə [layihǝyǝ
ǝsasǝn], quyular basdrlmayb, neftləri
mütləq çəkilsin, lakin quyularn başnda
öylə “ağzlqlar” qurulsun ki, içəri adam
daxil ola bilməsin.
Quyuçular bundan daha artıq məsrur edən [sevindirən] yenə bir fəqərə
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tərtibatı fayda vermədi. Yenə təbdilata
ehtiyac göründü. Ta bu günə qədər həmin “qanun” yüz cürə təbədüllata
[dəyişikliyə] uğramşdr; amma, istənilən
nəticəni hasil edəmməmişdir. Zira böylə
qanunlar, təbiətin və insaniyyətin bir
sinnə müxalifət göstərməyi üçün, heç
vaxt qabili-icra olammayacaqlar.
Bak Dağ [Dağ-Mǝdǝn] İdarəsinin rəisi
Jak, – ki həman 8 maddənin tərtibçisi bu
cənab olmuşdur – canişinə yazdğ bir
məktubda böylə deyir:
“Xəzinə yerlərindəki əl quyular neft
işlərinə ziddiyyət göstərən bir şeydir.
Çünki, bunlardan xəzinə çox az mədaxil
hasil edir. Hərgah, bu yerlər dağ qanunlarna mütabiq [uyğun] dərin buruqlar üçün icarəyə verilərsə, xəzinə
mədaxili hədsiz artar. Bu ədalətdən
kənardr ki, buruqçular böyük pullar sərf
edib az mədaxil götürsünlər. Amma, əl
quyuçular bərəks [əksinə] az məsariə
böyük mədaxillərə malik olurlar. Əl
quyuçuluğu əmələlər [fǝhlǝlǝr] üçün ən
qorxulu işdir. Bu quyulara sərf olunmuş
pullar çoxdan götürülmüşdür. Ona görə
torpaqlanb geri alnarsa, sahiblərinə bir
ziyan verməz.”
Fars demişkən: “Fəziləti-axund məlum şüd!”
Jak cənabnn bir bu qədər cidd-cəhdi
ondan ötrü imiş ki, bir çox füqəra və əhlikəsəbənin dolanacağ üçün ruzi yolu və
çörək ağac mənzǝləsində [yerindǝ] bulunan bu neft quyular zorən əllərindən
alnb “millət qəmi çəkməkdən çöpə
dönmüş” sərmayədarlara və Nobel kimi
əjdahalara verilsin!
Bu da bizim köhnə hakimlərin əhlikəsəbə ilə adilanə rəftar!

Heç bir məmləkətdə, hətta vəhşi və
bədəvilərin böylə bir qanunlar yoxdur
ki, əhli-kəsəbənin maaş yolunu bağlayb,
varllarn daha da artıq varl olmağna
hökumət tərəndən kömək və müsaidə
göstərilsin.
Hərgah, xəzinənin mənfəəti mülahizə
olunursa [nǝzǝrǝ alnrsa], heç olmasa əl
quyularndan az da olsa (amma az da
deyil; bu barədə ayrca bəhs olunacaq)
bir qədər xəzinəyə varidat daxil olar. Bəs,
nə səbəbə Nobellər əli ilə alnmş min
desyatinlərcə ağz günə qalmş neft yerləri jaklarn nəzəri-diqqətini cəlb etməyir? Ay ötür, il dolanr; amma bu
yerlərə bir külüng də dəyməyir. Aya
[görəsən], bu boş yerlərdən xəzinə üçün
nə hasil olur? Bu yerləri əjdahalarn
çəngalində [caynağnda] boş qoymaqdansa, yaxşs bu deyilmi asudə və başna qalmş yerləri çalşqan quyuçularmz dəlik-deşik edib neft hasil
etsinlər? Ta ki, həm özləri dolansn, həm
də xəzinə, mədaxilindən məhrum qalmasn. İştə, jaklar böylə nöqtələri görmək istəməyib, əhəmiyyət verməmişlər.
Şimdi bir qədər də canişin təsdiq etdiyi qanunlardan bəhs edək. Əvvəl-bilaəvvəl [Hǝr şeydǝn ǝvvǝl], heç yerdə təzə
quyu qazlmağa izin verilməyir. Fərz
edəlim ki, hazr quyularn hamsn torpaqlayb sahiblərinin ixtiyarndan aldlar
və bu yerlər də böyük sərvətdarlara qismət oldu. Bu tədbirlərlə əl quyuçuluğunun yenidən zühur etməsinə sədd
yaplmayr [maneǝ yaradlmr]. Çünki əkinçilərin əkin əsnasnda təsadüfən dənəyə rast gəldiyi kimi, bir çox boş yerlər
vardr ki, bizim çalşqan kəsbkarlarmz
oralar arayb, axtarb axrda neft əla31
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Aya [əcəba], bu təbii bir hal deyilmi?
Xəzinə mədaxilinə gəldikdə; varsn
xəzinə də öz mədaxilini tələb etsin. Buna
heç bir kəndli mümaniət göstərməmişdir. Yoxsa, bu neft quyular kəndlilərdən alnarsa, onlar yəqin ki, oğru və
quldurluq dalnca gedib camaat asayişinə xələl qatacaqlar.
Doğrudur, kəndlilərdən əlavə quyuçuluq işlərində şəhərlilərdən də az deyil.
Lakin bu şəhərlilər də kəndlilərin dəlaləti
ilə aralğa pul qoyub, kəndlilərlə müştərəkən [şərik] iş görməkdədirlər. Bundan
əlavə, xəzinə mənfəətini mülahizə etmiş
sabiq hakimlər heç bu nöqtəyə diqqət
yetirməmişlər ki, nə qədər xali [boş]
yerlər vardr ki, susuz və şurəzar [şoran]
olduğundan əkinə, biçinə yaramayb,
illərcə başl-başna qalr və xəzinəyə dǝ
buradan bir qara qəpik mədaxil hasil
olmayr. Bu yerlər Hacqabul mövqeyindən başlayaraq Kür qrağna qədər
(Xan qşlağ, Qrx çraq, Qrl qşlaq və
sairləri) və o biri tərəfdən də Haram
dağndan Bak ətrafına qədər əqəllən [ən
az] yarm milyon desyatin boşluqlardr
ki, bir çox nöqtələrində qr qatlar və neft
əlamətləri aşkardr. Bu yerlərin başlbaşna qalmağndan xəzinəyə nə hasil
olur? Yaxud, biçarə kəndli aclğn qabağn almaq üçün bu yerlərdə külüng
çalb, neft və qr çxardarsa nə günah
etmiş olar?
Fars deyər ki:
“Abi-dər-kuzeyi-ma təşnə-ləban mi
gərdanim.”
Filhəqiqə [doğrudan da], camaat ağr
və məşəqqətlə dolandğ halda, hədsiz
dövlət və sərvət torpaqlar altında yatıb
qalmaqdadr. Bumu ədalət?!

mətlərinə rast gəlirlər. Bu təzə yerlərdə
taplmş neftdən, tapan istifadə edib
quyu qazarsa, bu şəxs günahkarm saylacaq? Yaxud, xəzinəyə təzə mədaxil yolu
açan böylə əşxasa [şəxslərə] mərhəmət
və nəvaziş göstərmək lazm və vacib deyilmi? Quyuçunun yeri əlindən alnarsa,
sabah sair bir yerdə quyu qazacaq, bu da
əlindən çxarsa, yenə yeni bir yer tapb
orada quyu qazacaqdr.
Xülasə, yasaq və qadağan ilə yox,
ancaq müsaidələrlə böylə şəxsləri
qarşlamaq lazmdr. Ələlxüsus, Abşeronda yaşayan dəhat [kənd] əhlinə
artıcaq [daha artıq] diqqət gərək olsun.
Çünki, bunlarn əllərində olan torpaqlarn ən çoxu şurəzar [şoran] (“Abşoran”
kəlməsi bunu gözəlcə ifadə edir) və
qüvveyi-inbatiyyəsi [bitki bitirmǝ qabiliyyəti] zəif olduğundan, ziraətdən
lazm olan qədəri fayda götürməyib, bir
çox sənələr Quba mahalndan gətirilən
azuqəyə möhtacdrlar. Öz yerlərindən
bir illik yenəcəyi hasil edəmməyən kənd
əhli, sair bir sənət tapb, onun vasitəsi ilə
əmri-maaşn [məişətini] təmin etməyə
məcbur olur. Sənət axtaran kəndli, yəqin
ki, öylə bir sənət axtarb tapacaqdr ki, o
sənət öz evindən çox uzaq bir yerdə olmasn; ta ki, axşamlar evinə qayda
bilsin.
İştə dəhat əhli [kəndlilər] Abşoran
gəzib dolaşarkən, neft və qr yerlərinə
bələd olub, evinin yaxnlğndak yerlərdə quyuçuluq işlərinə mübaşir olur [girişir]. Torpağnn ziraətindən [ǝkinindǝn]
doymayan kəndli, həmin torpağn mədəniyyatından [mədənlərindən, yeraltı
qaynaqlarndan] doymaq istəyir, cinayət
dalnca getməyib halal kəsbkarlq edir.
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məsi haqqnda binagüzarlqda [sərəncamda] bulunmasn rica edir. Bu münasibətlə Daxiliyyə Nəzarətindən Azərbaycan Dəmiryollar müdiriyyətinə məzkur qaçqnlar[n] məzkur istasyonlara
getməsinə mühazə verilməsi və yerlərinə gedənədək heç bir kimsə tərəndən
bunlara mümaniət [maneçilik] göstər[il]məməsi üçün binagüzarlqda bulundu.
* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti [Sosial Tǝminat Nazirliyi] tərəndən Nəzarətin dəftərxanas kargüzar Teymur bəy Vəkilov
Qazax qəzasnda qaçqnlar işlərini təftiş
etmək və oralarda olan qaçqnlarn nə
dərəcədə ehtiyac olduğunu da təhqiq
etmək üzrə ezam edilmişdir.
* Daxiliyyə Nəzarətinə Bələdiyyə İdarəsindən telefon şirkətinin Nasoslu mövqi [stansiyas] ilə şəhər idarəsi arasnda
telefon xətti çəkmək istəmədiyinə şikayət edərək deyir ki: “Nasoslu mövqinin
Bak ilə telefon müxabirə[si] [ǝlaqǝsi]
olmadğ [olmamas] şəhərin aşağ hissəsi
üçün pǝk mühlikdir [çox təhlükəlidir]. Ola
bilər ki, müxabirə olmamas üzündən
oradan suyun buraxlmas idarə edilməsin, şəhərin aşağ hissəsini su basmş
olsun.
Bu nöqteyi-nəzərdən Baknn Nasoslu
mövqi ilə irtibatı [rabitǝsi] olmas ən vacib və acil [tǝcili] bir əməllərdən olduğu
halda, “Bierinq” telefon şirkəti cürbəcür
bəhanələrlə bu işi icra etmədiyinə binaən [görǝ], hökumət tərəndən ona bu
barədə əmr edilməsini təmənna edir.
Buna binaən, Daxiliyyə Nəzarəti, Bələdiyyə İdarəsinin acil [təcili] bir surətdə
tələbinə əməl edilməsi xüsusunda telefon şirkətinə fərman verilmişdir.

Keçək qanunun ikinci maddəsinə ki,
o da: “Köhnə quyulardan neft çəkməyə
mane olub, az bir müddətdə bu quyular
sahiblərinin xərcinə torpaqla doldurulsun”dan ibarətdir.
Siz tanr, bir baxnz ki, sabiq hökumət nə qədər başn itirmişdir ki, südlü
inəyinin başna bçaq çəkir. Neft qtlğndan (azlğndan) Rusiya fabrika və
zavodlar dayandrldğ bir zamanda – ki
hətta Zaqafqaz dəmiryolu amerikal “Pirson”dan 50 min put neft Meksika vilayətindən gətirməyə məcbur olduğu
halda – 40-50 milyon putluq məhsulatı
olan quyularn basdrlmasna fərman
verilir! Vətənin sərvəti böyləcə torpaqlansn, fabrikalar da işləməsin. Bu mədəniyyət asarmdr [əlamətidirmi]?
Fərhad Ağazadə
NƏZARƏTLƏRDƏ
* Daxiliyyə Nəzarətində Erməni Milli
Şuras cənbindəki [nǝzdindǝki] Qaçqnlar
Komitəsi tərəndən alnan bir sənəddən
anlaşlr ki, kanuni-saninin [yanvarn] 3ünədək vətənlərinə getmək istəyən erməni qaçqnlarn [aparmaq üçün] Yevlax
istasyonunadək 180 adam üçün 6 və
Ağstafaya gedəcək 60 adam üçün 2
vaqon veriləcəkmiş. Buna binaən [ǝsasǝn] Erməni Milli Şuras Daxiliyyə Nəzarətindən işbu 240 kişinin [nǝfǝrin] məzkur mövqiərə [ad çəkilən stansiyalara]
getməsi üzrə onlara mühazə verməklə,
həman mövqiərdəki idareyi-zəbtiyyələrə [asayiş idarǝlǝrinǝ] bu qaçqnlara
hər bir barədə müavinət [köməklik] edil33
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şimdiki Bələdiyyə Məclisi əzasn bir il də
təsdiq etsin. İşbu qanuna görə, bütün
Azərbaycan bələdiyyə məclisləri böylə
etməlidirlər.
Bu barədə heç kəs söz söyləmək istəmədiyindən sonra səsə qoyulur və qət
edilir məsələ Bələdiyyə Məclisi hüquq
şöbəsinə verilsin. İşbu şöbə, bütün hüquqşünaslarla bərabər məsələni həll
edib, Bələdiyyə Məclisinə pişnihad [təqdim] edəcəkdir.
Yeni müsri xəstəxana [yoluxucu xǝstǝliklǝr xǝstǝxanas] açmaq barəsində doktor Şərifov cənablar məruzə oxuyur.
Məclis qət edir ki, Hökumətə müraciətən 2.200.000 borc pul istənilsin ki,
xəstəxana təmiri [tikilmǝsi] mümkün olsun.
Mənzil komisyonu barəsində Bələdiyyə rəisi İlyuşkin məlumat verir. Məclis
qət edir ki, işbu məsələni də İntixab
[seçki] komisyonuna mühəvvəl edib [tapşrb], Maliyyə komisyonu ilə bərabər həll
etmək tapşrlsn.
Qənd və çay təqsimi [paylanlmas] barəsində Smirnov məlumat verir. Qənd və
çay təqsimi şəhər tərəndən Mərkəzi Ev
Komitəsinə mühəvvəl edilmişdi [tapşrlmşd]. Böyləliklə, Mərkəzi Ev Komitəsinə 156.000 rubləlik mal ilə iki faiz də
maln çxmas üçün verilmişdi. Məruzədən böylə məlum olur ki, qənd və çay,
ümumən girvənkəsi 91 qəpiyə şəhərə
tamam olmuşdur. Özləri isə bu ərzağ
payladqda 17 yarm qəpik xərclə tamam olur. Bir çox əza [üzv] göstərmişdir
ki, xalq miyannda [arasnda] bu ərzağ
təqsim etdikdə, qiyməti-müəyyənədən
ziyadə [təyin edilmiş qiymətdən artıq]
satılmşdr. Leontiyeviç deyir ki, müqəs-

* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti [Sosial Tǝminat Nazirliyi] tərəndən Qarabağ mahalna, Ümuri-Xeyriyyə işləri müdirinə
Zəngəzur qəzas namndan [adndan] verilmiş ərzihala [ǝrizǝyǝ] görə əmr edilmişdir ki, oradak qaçqnlarn dərəceyiehtiyacn təxf etmək [ehtiyac dǝrǝcǝsini
yüngülləşdirmək] üçün binagüzarlqda bulunsun [tǝşǝbbüs göstǝrsin]. Parlaman
üzvü Cavad bəy Məlik-Yeqanov tərəndən Parlaman sədri namna verilmiş
müxtirəsi [xatırlatma qeydi] məzmunu ilə
bərabər yenə işbu müdirə yazlmşdr ki,
qaçqnlara müavinət [yardm] üçün bilatəvəqqüf [dərhal] binagüzarlqda bulunsun.
BƏLƏDİYYƏ MƏCLİSİNDƏ
Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 30-da Bələdiyyə Məclisinin adi iclas iniqad etmişdir
[baş tutmuşdur].
Bələdiyyə rəisi İlyuşkin, Müvəqqəti
Hökumət qanunu mövcibincə [qanununa
ǝsasǝn] bələdiyyə əzasnn [üzvlǝrinin]
vaxtı qurtardğn elam edərək [bildirərək], bunun buraxlmalm vǝ yaxud sabiq
qayda üzrə, dörd sənə fəaliyyətdə buluna biləcəyini qəbul etmək barəsində
verilmiş Bələdiyyə İdarəsi istizahn [sorğusunu] oxuyur. Bələdiyyə İdarəsi bunu
hüquqşünaslardan mürəkkəb [ibarǝt] bir
komisyona verməyi təklif edir.
Perçixin Məclisə məlumat verir ki, bu
barədə Daxiliyyə naziri müavini ilə
müsahibədə bulunmuşdur. Müavin cənablar demişdir ki, Gəncə qubernatoru
və Bələdiyyə Məclisi bu barədə çoxdan
istizah vermişlərdir. Fəqət, Nəzarətdə
[Nazirlikdǝ] bir layihə hazrlanmşdr ki,
34
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qalələr haqqnda müzakirat başlanmşdr. Bu barədə “Azərbaycan” qəzetəsi
müdiri Şə bəy Rüstəmbəyli ilə “İskra”
qəzetəsi müdiri Roxlin arasnda mübahisə çxmşdr. Demokratlar müşavirəsi
yuxarda söylənən ruhda məqalələr dərc
edən mətbuat əleyhinə protesto etmək
nöqteyi-nəzərini qəbul edir. Bu münasibətlə Delitsn tərəndən təklif edilən
aşağdak qətnamə qəbul olunur:
“Milli məsələdə «Vperyod» qəzetəsinin məqalələri haqqndak bəyanatı
dinləyərək, demokratlar müşavirəsi, bu
və bu kimi çxşlar müfəssəl surətdə
müzakirə və tənqiddən vaz keçərək təkidlə xahiş edir ki, gələcəkdə milli məsələləri qəzetələrdə müzakirə və təhlil
etdikdə, ehtirasati-millini [milli ehtiraslar]
alşdran və demokratiyann birgə işləyərək Zaqafqaziyada siyasi-milli etilaf
[uzlaşma] hüsulu üçün ümumi proqram
əmələ gətirilməsinə mane olan ədavət
və təcavüzkaranə çxşlarn önü alnsn
və bu ruhda yazlar yazlmasn.”

sirlər taplmşdr, onlara cəza veriləcəkdir.
Yetimlər üçün maaş artırlmas barəsində Şərifov məruzə oxuyur. Məclis
qət edir ki, darüleytamdak [yetimxanadak] yetimlər üçün ka [yetəri] qədərdə pul buraxlsn.
DEMOKRATLAR MÜŞAVİRƏSİNDƏ
Dekabrn 30-da “Fəhlə klubu” binasnda demokratlar müşavirəsinin iclas
olmuşdur. İclasda 23 nəfər üzv iştirak etmişdir.
Müşavirə sədri Yevanqulov tətil münasibəti ilə iqdamatı [tǝşǝbbüslǝri] və
general Tomson ilə müzakiratda bulunmas haqqnda bəyanat vermişdir. Sonra
Beynəlrəq [partiyalar aras] komisyonu
məsələsi müzakirə edilir. Bu barədə rqələrin qətnaməsi oxunur. Bu qətnamələr oxunduqca müşavirə sədri rqələr
tərəndən verilən təshihləri [düzəlişləri]
qeyd edir. Firqələrin ixtila-rəyi [kir
ayrlğ] “vahid Rusiya məsələsi” haqqnda söylənən söz olmuşdur. Azərbaycantürk rqələri bu sözü qəbul etmədiklərinə görə saziş hüsula gəlməmişdir
[ǝldǝ olunmamşdr]. Bir qədər mübadileyi-əfkardan [kir mübadiləsindən] sonra
qətnamələrin dübarə [yenidən] rqə
komitələri tərəndən müzakirə edilməsi
təkli qəbul olunur.
Sonra “Daşnaksutyun” rqəsinin mürəvvici-əfkar olan [kirlərini yayan] “Vperyod” qəzetəsində və bir para başqa
qəzetələrdə qaragüruhlara məxsus qətlqarətə dəvət edici və demokratiyann
[xalqn] birləşməsinə mane olan mə-

BAKI XƏBƏRLƏRİ
Azərbaycan İctimaiyyuni-inqilabiyyun [Sosialist-inqilabçlar] rqəsinin iclas
* Cümə günü kanuni-saninin [yanvarn] 3-də, saat 4 tamamda Persidski
küçədə 93 nömrəli evdə İctimaiyyuni-inqilabiyyun rqəsinin bürosunda rqənin
ümumi iclas vaqe olacaqdr [baş tutacaqdr].
* Bələdiyyə İdarəsi, Daxiliyyə Nəzarətinə müraciətən rica etmişdir, dairə
müfəttişlikləri (polis) məxaricatın [xərclərini] şəhər üzərindən götürmək barə35
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sində lazmi binagüzarlqda bulunulsun
[addmlar atılsn]. Zira, dairə müfəttişlikləri üçün ev tutmaq və təmir etmək
işləri şəhər kassas üçün ağrdr.
* Maliyyə Nəzarəti dəftərxanas müdiri Voyeykovun dövləti xidmətdə olanlara maaş vermək barəsindəki məruzəsinə məbni [əsasən] Hökumət qət
etmişdir ki, günü-gündən artan bahalğ
nəzərə alaraq bütün dövlət xidmətində
olanlara bərvəchi-ati [aşağdak şəkildə]
maaş verilsin: 600 rubləyədək olanlara 1
ayn məvacibini, 600-dən 2100-ədək
alanlara ¾ hissəsini, 2100-dən artıq
alanlara yarm ayn məvacibi verilsin.

yanğn əmələ gəlmişdir. Yanğn vaxtında
söndürülmüşsə də, evin bir tərə yanmşdr.
* Kanuni-əvvəlin 18-də İçərişəhərdə,
Minarə soqaqnda [küçəsində] Hac Əbdülbaqi Şabanov öz oğlu Hacağa ilə keçdiyi vaxt iki nəfər cani onlar daşla vurub
əllərində olan 138 min 525 rubləni alb
qaçmşlar. Bunlarn səslərinə çxan qonşular caniləri tanmşlar. Səhəri polis tədabiri [tədbirləri] sayəsində Bak mövqi
[stansiyas] jandarm Məhəmmədhənifə
Hacağa oğlu və Hüseyn Abbas oğlu dərdəst edilmişdir [tutulmuşdur]. Şahidlər
bunlarn cani olduqlarn bildirmişlər.
Məhəmmədhənifə 1914-cü sənədə suiqəsd etdiyi üçün təhərri [axtarş] polisində qeyd edilmişdir. Canilər birinci
dairə müstəntiqinə verilmişlər. Pullar taplmamşdr.

Vaporlar vürudu [Gǝmilǝrin gǝlişi]
* Kanuni-əvvəlin [yanvarn] 30-da Ənzəlidən “Oryol” nam vapor varid olub
[gǝlib], 418 nəfər sərnişin gətirmişdir.
* Həman gün Ənzəlidən “Kette” nam
vapor 30 sərnişin ilə Bakya varid olmuşdur.

Bez
Necə ki məlumdur; Bakda manufak-

tur [manufaktura, toxuculuq sǝnayesi
mǝmulatı] işi, bu halda ham zəruri şeylərdən ən mühümü və vacibi hesab olunur. Çünki kənardan Bakya heç bir arşn
da manufaktur gəlmədiyi halda, bəzi
ərzaq idarələrinin skladlarnda sabiqlərdən qalmş manufakturlar da nədənsə əhaliyə paylanmayb, anbarlarda
qalr. Bu səbəbdən də əhali manufaktur
cəhətindən çox müşkülata düçar olub,
gözünü ancaq Tağyevin fabrikasndan çxan manufaktur malna dikmişdir.
Tağyevin manufakturu əldən-ələ keçib alş-verişçilər arasnda ehtikara
[möhtəkirliyə] səbəb olmamaq üçün və
bir də mal Bakdan və ya ki, Azərbaycandan kənar yerə daşnmamaq üçün Sə-

Mal gətirilməsi
* Kanuni-əvvəlin [yanvarn] 30-unda
Ənzəlidən gəlmiş “Oryol” vaporunda
116 cəbə [yeşik] portağal, “Kette” vaporunda 8 min cəbə səbzə [tǝrǝvǝz] gətirilmişdir.
* Ərzaq Nəzarətinin statistika məlumatına görə, kanuni-əvvəlin 30-u üçün
Bakya 3 min 21 put buğda, 1060 put un
gətirilmişdir.
Hadisat
* Kanuni-əvvəlin [yanvarn] 29-da,
gündüz saat iki radələrində, gömrükxana mülkündə, mətbəxdəki ehtiyatszlqdan naşi [ehtiyatszlq sǝbǝbindǝn]
36
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naət və Ticarət Nəzarəti [Sǝnaye vǝ Ticarǝt Nazirliyi] bu fabrikan öz kontrolu
altına albdr ki, fabrikann bütün mallarn qayda ilə tamam əhaliyə paylasn.
Buna görə də qərar verilibdir ki, Bak
şəhəri əhalisinə mövcud ev komitələri
vasitəsilə və kəndlərdə də “upolnomoçenni” [sǝlahiyyǝtli] vəkillər vasitəsilə
paylansn. Bu qayda ilə bir neçə həftə
manufaktur paylandqdan sonra, anlaşlmş ki, fabrikadan alnan manufakturun
əksəri bazardak alş-verişçilərin əllərinə
keçib, genə də şiddətli ehtikar başlanmşdr. Bu iş hamdan artıq Ərzaq Nəzarətinin nəzərini cəlb edib, burada kəndlərə camaat üçün göndərilən bezlərin
əksərən bazarda satılmasn Nəzarət kəşf
[aşkar] etmişdir.
Hələlikdə ittixaz edilmiş [görülmüş]
tədbirlər nəticəsində bir neçə kəndin vəkillərinin bez satmas mühəqqəq olunub
[tǝsdiqlǝnib], müqəssirlər təhti-məsuliyyətə [mǝsuliyyǝt altına] çəkilmişlər və
bəzən satılan bezlərin taylar zəbt edilmişdir.
Eşitdiyimizə görə, Nəzarət qərar qoymuş ki, fabrikaya zakaz verilən bir neçə
partiya bez və köynək-tuman ağ hazrlanandan sonra hasil olan bez və sair
mallar şəhər əhalisinə də paylasnlar. Bu
barǝdǝ “Sentrodom” da lazm olan sərəncamda bulunubdur.

qatan yağmuru yağrd. Bu 1918-ci ilin
qş isə biz gəncəlilərə kəndini göstərməyə başlayr. Noyabrdan bəri həftə baş
yağmurlar yağmağa başlamş, quş dimdiyi qar da mövlud günündən bəri əhalini kəndi evlərinə soxub, odun və kömür
qayğsna düşməyi məcbur edir.
Yandrlan şeylər isə odun olsun, kömür olsun, hər bir şey kimi, Avropa müharibəsinin bərəkətindən, bazar çox
rəvac olur. Növbə ilə yağan yağmur və
quş dimdiyi düşən qar, küçələri keçilməz
bir hala qoymuş, bunun nəticəsi olaraq
faytonçular birə iki qazanr, çəkməsilənlər isə mayadan yeyir.
Qan qardaşlarmz türklər burada olduqda, şəhərdə və küçələrdə gediş-gəliş
çox olaraq, şəhər hərbi mövqeyə bənzəyirdi. Lakin bunlar getdikdən sonra
tərpəniş və avtomobillərin şəhəri hərəkətə gətirdiyi vaxtlar keçdi. Şəhər sükunət hal göstərir.
Bu yaxnlarda Gǝncǝdǝ “Müəllimlər
İttifaq” qurularaq işə başlayacaqdr. Bu
dərnəyin yaxn məqsədlərindən biri də
keçmişlərdə Gəncədə olan cəmiyyətləri
diriltməkdir.
Bundan əlavə, ermənilər türk müəllimlərinə böylə bir təklifdə bulunmuşlar
ki, erməni və türk müəllimləri bir ittifaq
təşkil edərək bir yerdə işləmələri üçün
çalşlsn. Məqsəd, erməni və türk xalqn
mədəniyyətcə birləşdirib aralarndan,
şimdi[ki] kimi hökm sürən mənhus düşmənçiliyi qaldrmaqdr.

AZƏRBAYCANDA
Gəncədən bizə yazrlar
Gəncədə üç il idi ki, qş, kəndindən
qşa yaraşr bir əsər göstərməyirdi. Nə
quş dimdiyi qar düşürdü, nə də seli suya

Qənbər oğlu
Andranik haqqnda Camalyan
Ermənistan Hökumətinin Gürcüs37
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tandak siyasi nümayəndəsi Camalyan
1918 sənənin 17 avqustunda 401 nömrəli Azərbaycan Cümhuriyyəti nümayəndəsinə verdiyi əlaqənin [mǝlumatın] surəti: Avqustun 15-i 1918 sənədə 461
nömrə ilə tərənizdən aldğm və hökumətimə irsal etdiyim [göndərdiyim] general Andranikin Azərbaycan hüduduna
soxulmas münasibətilə öz tərəmdən
məlum edirəm ki, Andranik və onun komandasndak qoşun qitəatı [hissǝlǝri]
Ermənistan Hökumətini tanmaq istəmədiyindən sonra erməni korpusuna verilən əmr mövcibincə [əmrə əsasən] erməni qoşunlar siyahsndan çxarlmşdr. Böyləliklə, Andranik və onun qoşunlar, erməni milli qoşunlar və Ermənistan Hökuməti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Binaənileyh [ona görǝ], Ermənistan Hökuməti Andranikin xudsəranə [özbaşna]
fəaliyyətlərindən dolay cavabdəhəndə
[cavabdeh] olmayacaqdr.

Kanyak, çaxr butılkalar alram
Sǝhmdarlar cǝmiyyǝti Qummel Qardaşlar. Mariinski küçǝdǝ nömrǝ 5-15.
Telefon 3-45
2622 2-1
Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç
Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282
Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir
hǝr gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ
kimi.
2607
Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Gürcüstan Hökuməti nəzdindəki
Ermənistan işləri müvəkkili:
Camalyan
Yeni güşad edilmiş [açlmş]
Dardanel lokantas

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr.
Sǝhǝr saat 9-11-ǝ kimi
Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon
16-80.
b-37

Hər gün təmiz və ləziz yeməklər hazrdr.
Təbaxətdə [aşbazlqda] fövqəladə ixtisas kəsb
eyləmiş [qazanmş] olan aşçmzn təhtinəzarətində [nǝzarǝti altında] hər dürlü Asiya
və Avropa yeməkləri mövcud bulunur. Lokantada piano və skripkaçlar tərəndən
ǝhviyeyi-lətifə tərənnümsaz olmaqdadr [lǝtif
havalar çalnmaqdadr]. Qiymətlərin atı əhvəndir [aşağdr, ucuzdur]. Vorontsovski caddədə, Parapet qarşsnda. Telefon nömrə
59-40. Müdir: Balabəy Xəlilbəyli.

Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalq, ovmaq (massaj) vǝ
iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ qul38
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luq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardr.
Ünvan: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağnda Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ 2nci mǝrtǝbǝdǝ.
Telefon 24-62

Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Amerika donanmasnn artırlmas
sǝh. 21. “Bəhriyyə İşləri katibi...”: söhbǝt
Hǝrbi-Dǝniz Donanmas nazirindǝn gedir.

Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr.
Müraciǝt üçün adres: Birjavaya küçǝdǝ
Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ
ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-1

Gürcü-ermǝni müharibǝsi:
Şülǝverin alnmas
sǝh. 26. “Azərbaycan Hökuməti nəzdində
olan Gürcüstan siyasi nümayəndəsi...”: Nikolay İotamoviç Kartsivadze nǝzǝrdǝ tutulur.
Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 27. “…kral Qustavn taxtından əl
çəkməsi...”: söhbǝt, 1907-1950-ci illǝrdǝ
İsveç kral olan V Qustavdan gedir.
“Libava”: Latviyann cǝnub-qǝrbindǝ, indiki Liepaya şǝhǝri nǝzǝrdǝ tutulur.
“O. N.”: “Odesskiye novosti” qǝzeti
nǝzǝrdǝ tutulur.
“…Xerson quberniya komissar Lutsenko...”: qǝzetdǝ “Luçenko” kimi getmişdir;
İvan Mitrofanoviç Lutsenko nǝzǝrdǝ tutulur.

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli

Dağstanllar Cümhuriyyǝtindǝ
sǝh. 29. “…mütənasib əsasla...”, “...mütənasib bir surətdə...”: rǝsmi vǝ ictimai
idarǝlǝrin işindǝ iştirak edǝrkǝn, elǝcǝ dǝ
hǝrbi çağrş ǝsnasnda ǝhalinin sayna
mütǝnasib hǝrǝkǝt etmǝk prinsipi nǝzǝrdǝ
tutulur.
Bak neft ticarǝti vǝ
onun müxtǝsǝrcǝ tarixi
sǝh. 31. “Fəziləti-axund məlum şüd!”:
“Axundun fəziləti məlum oldu!”
sǝh. 32. “…Haram dağndan...”: qǝzetdǝ
“Aram dağndan” kimi getmişdir; Hacqabulla Şamax arasnda, Udullu kǝndi yaxnlğnda yer alan dağ nǝzǝrdǝ tutulur.
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“Abi-dər-kuzeyi-ma təşnə-ləban mi gərdanim.”: “Su bizim kuzəmizdədir, özümüz
dodağ qurumuş halda gəzirik.”
sǝh. 33. “…ki hətta Zaqafqaz dəmiryolu
amerikal “Pirson”dan 50 min put neft Meksika vilayətindən gətirməyə məcbur olduğu
halda...”: Söhbǝt, birtaniyal neft sǝnayeçisi
Uitman Pirsonun Meksika körfǝzindǝn neft
daşyan “İql Oyl ǝnd Şippinq Kompani”
şirkǝtindǝn gedir.
Nǝzarǝtlǝrdǝ
sǝh. 33. “…işbu 240 kişinin...”: “240”
yerinǝ qǝzetdǝ sǝhvǝn “140” getmişdir.
“Ola bilər ki, müxabirə olmamas üzündən oradan suyun buraxlmas idarə edilməsin...”: Nasoslu stansiyasnda, Şollar suyunu Bakya ötürmǝk üçün nasoslar quraşdrlmşd, stansiyann ad da buradan gǝlirdi.
Bǝlǝdiyyǝ Mǝclisindǝ
sǝh. 34. “Müvǝqqǝti Hökumǝt”: Rusiyada 2 mart – 25 oktyabr (yeni tǝqvimlǝ 15
mart – 7 noyabr) 1917-ci il tarixlǝrindǝ iş
başnda olan hökumǝt nǝzǝrdǝ tutulur.
Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 36. “…600-dǝn 2100-ədək alanlara
3/4 hissəsini, 2100-dǝn artıq alanlara...”: Qǝzetdǝ sǝhv getmişdir, belǝ olmaldr: “…600dǝn 1200-ədək alanlara 2/3 hissəsini,
1200-dǝn artıq alanlara...”
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Cümǝ, 3 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 78

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 30 rǝbiülǝvvǝl sǝnǝ 1337. 3 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

BAKI, 3 KANUNİ-SANİ

nn imtahann verəcəkdirlər.
Heyətin üzərinə düşən müqəddəs vəzifəni ağr və müşkül etdirici səbəblərin
birisi də budur ki, həmin heyət öz müstəqim vəzifəsindən başqa, digər bir vəzifə
dəxi öhdəsinə götürməyə məcbur olacaqdr. O vəzifə isə Azərbaycan və burada yaşayan türk və islamlar Avropaya və
Amerikaya tantdrmaqdr.
İstiqlaliyyət iddiasnda olan yeni təşəkkül etmiş ufaq məmləkətlər iki
qisimdir:
1) Etilaf [Antanta] dövlətləri ilə müharibə edən dövlətlər torpağnda yaşayanlar; 2) Bir də Etilaf dövlətlərinin öz torpağnda yaşayan millətlər.
Birincilərin işlərinin asanlqla keçəcəyi
şübhəsizdir. Çünki, burada bir taqm
siyasi nöqtələr vardr ki, hər kəsə məlumdur. İkincilərə qaldqda, burada dəxi öylə
millətlər vardr ki, onlar istiqlaliyyətləri
üçün çoxdan bəri mübarizədə bulunmaqla özlərini ümum Avropa və Amerikaya tantmşdrlar. Öylələri dəxi vardr ki,
onlara istiqlaliyyət yolunda mübarizəyə
girişmək bu yaxnlardan mümkün olmuşdursa da, Müttəqlər elan etdiyi əsas
dəlil və rəhbər görüb, bütün millətlərin
müqəddəratı özlərinə həvalə olunmas

[YANVAR]

Ağr vǝzifǝ qarşsnda
Hökumət və Parlaman tərəndən
Ümumi Sülh Konfransnda Azərbaycann
istiqlaliyyətini müdaə etmək üçün intixab edilmiş [seçilmiş] heyəti-mürəxxəsə
[nümayǝndǝ heyəti] bu günlərdə yola düşür. Filhəqiqə [doğrudan da], heyətin
öhdəsinə düşən təklif [iş] artıq dərəcədə
ağr və müşküldür. Bununla belə, həmin
təklif Azərbaycan türk-islamlar istiqbal
[gǝlǝcǝyi] nöqteyi-nəzərindən qayət mühüm və əlzəmdir [lazmldr]. Demək olar
ki, azərbaycanllarn taleyi həmin heyətə
tapşrlr. Onun istedad və qabiliyyətindən Azərbaycan türk və islamlarnn gələcəyi asldr.
Ümumcahan Sülh Konfransnda
ufacq Azərbaycan məmləkəti mürəxxəslərinin səsləri qəti olmayacaqsa da, lakin
onun xətti-hərəkəti, öz məmləkətlərinin
müdaəsi yolunda göstərdikləri məharət
və siyasətin Azərbaycan məsələsi həllinə
böyük bir nüfuz və təsir göstərəcəyi bədihidir [açqdr]. Böylə əzim [geniş] bir siyasət meydannda bizim heyət siyasətcə nə
qədər püxtə [peşəkar, təcrübəli] olduqlar41
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şüarna müstənidən [istinad edǝrǝk],
ümidvardrlar.
Biz azərbaycanllar axrnclar cümləsindənik. Azərbaycan ləfzi və orada yaşayan türk və islamlarn nə olduğu Avropann bir çox məhalində [dairǝlǝrindǝ] bəlli
deyildir. Bu söz ortalğa çxmş təzə bir
sözdür. Halbuki, Lehistan, Finland, Ermənistan, Gürcüstan bu kimi, çoxdan bəri
Avropa siyasi məhalində işlənilən kəlmələrdir. Buna görədir ki, bizim sülh heyəti-mürəxxəsəmizin öhdəsinə ağr təklif
gəlir:

cə qeyri-mümkün olacaqdr. Təşviqata
dair icab ediləcək mənbələrdən istifadə
edib, lazmi tədbirləri görməklə heyətimürəxxəsə öz müqəddəs vəzifəsini ka
bir surətdə ifa edə bilib, məmləkətin və
millətin hüquq və şərəni müdaə etməyə müvəﬀəq olacaq deyə ümid bəsləmək
üzrəyiz.
ƏSGƏRLİK HAQQINDA
“Azərbaycan” qəzetəsinin 75-ci nömrəsinin birinci sütununda dərcən [dǝrc
edilmiş] tələbə suallarna cavab olaraq
möhtərəm Maarif naziri həzrətlərinin kəlamlarn mütaliə etdikcə, insana bir başqa məsərrət [sevinc] və fərəh üz verir. O
cənabn sözlərini təqviyə [sözünün qüvvǝti] olaraq ərz olunur: İslam aləmində əsgərlikdən əfzəl [daha üstün] bir şey varm?
Əlbəttə, yoxdur. Qurani-şərifdə “fǝzzǝlǝllahul-mücahidinǝ ǝlǝl-qaidinǝ dǝrǝcǝtǝn” buyurmuş. Yəni, mücahidlər qeyrimücahiddən çox dərəcə əfzəldirlər [üstündürlǝr].
İnsann təbiəti ülvitələbdir [ülviliyi tǝlǝb edir]; artıqlq və yüksəklik sevəndir.
Əsgərlik dünya və axirət fəzilətini camidir
[özündǝ ehtiva edir]. Dünyada əsgərin
hüququna bir kimsə təcavüz edəmməz.
Əsgərə şücaət kimi yaxş sifət ariz [mǝxsus] olub, qorxaqlq kimi xəbis sifətlərdən
ari [uzaq] olur. Əsgərin gözü açq, qəlbi saf
olur. Çünki vilayətləri seyr edir. Hər bir
vilayətdən və o vilayətin adamlarndan
çox şeylər dərk edir, ibrət götürür, səyahət edir, səyahətdən hasil olan ülum
[elmlǝr], məkatibdə [məktəblərdə] təhsil
edilmiş ülumdan daha mənfəətlidir.

Bizi tantmaq və haqqmz almaq.
Bu ağr vəzifənin nə tərzdə həll
olunacağn heyəti-mürəxxəsəmiz pişəzvəqt [qabaqcadan] ətraca düşünüb həll
etməlidir.
Ümumsülh Konfrans yanvarda şüru
edəcəkdir [başlayacaqdr]. Lakin bu, ancaq
Etilaf dövlətlərinin öz aralarnda müzakirat məclisindən ibarət olacaqdr. Bütün
millətlər nümayəndələri iştirak ilə iniqada şüru edəcək [tǝşkil olunmağa
başlayan] konfrans isə yalnz martda vaqe
olacaq-dr.
İştə, bu konfransn güşadnadək [açlşnadək] bizim heyəti-mürəxxəsə öz vəzifəsinin ikinci qeyri-rəsmi qismini əda etməlidir [yerinǝ yetirmǝlidir]. Azərbaycan
məsələsindən Avropa, Amerika ricalidövlətini [dövlət adamlarn] vaqif etmək
üçün lazmi tədbirlərdə bulunmaldr.
Təşviqat icras üçün icab edəcək [lazm
olacaq] vasitələri və lüzumiyyəti görünən
materiallar və sənədləri və ya qüvvələri
indidən əldə etməlidir. Sonradan bu ləvazimatın sövq edilməsi yolsuzluq cəhətin42
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Əsgərlikdə səfərbərlik və müsarət [sǝfǝr,
yürüş] olur. Həzrəti Əli əleyhissəlam,
“səfərdə çox fayda vardr” buyurmuşdur.
Təfərrüc [sǝfǝr, gǝzinti], həm iktisabiməişətǝ [dolanacağn qazanmağa], elm,
adab [ǝdǝb-ǝrkan], nəcib insanlarn müsahibəti [söhbǝti] və qeyrə... Amma, axirət
mənfəəti isə apaşkardr: ǝsgər dünyada
ağa olan kimi, axirətdə dəxi ağadr. Allahu-təala hüzurunda daimi olaraq övliyayi-üzzam [böyük övliyalar] ilə müsahibdirlər [həmsöhbətdirlər]. Başqalar onlarn
mǝqamlarna [mövqeyinǝ, mǝrtǝbǝsinǝ]
qibtə edərlər.
Əsgər üçün həyati-əbədiyyə [əbədi
həyat] vardr. Onlarn mövtü [ölümü] həyatdr. “Qurani-məcidimiz” [şan uca “Quran”mz] onlarn meyitinə [ölüsünǝ] və
məqtuluna [qǝtl edilǝninǝ] “meyit” deməyi nəhy buyurmuşdur [qadağan etmişdir]:
“Vǝ lǝ tǝhsǝbǝnnǝllǝzinǝ qutilu -sǝbilillahi ǝmvatǝn bǝl ǝhyaun indǝ rǝbbihim
yurzǝqun.” Yəni, Allah yolunda ölənləri
meyit hesab etməyəsiniz. Onlar diri və
heyydirlər [canldrlar]. Allahu-təala hüzurunda şad və xəndan [şǝn] ruzi yeyirlər.
Müsəlmanlar! Səy ediniz, əsgərliyə
çalşnz! Övladnz vəsvəseyi-şeytaniyyələr [şeytani vəsvəsələr] ilə əsgərlikdən
qaçrtmaynz! Əsgərlikdən qaçan cihaddan qaçmşdr. O dəxi fasiq [dinsiz] və
xəbis bir kimsədir. Sizləri əsgərliyə dəvət
edən, zahirdə Əxzi-əsgər dairəsidir [Hərbi
xidmətə çağrş idarəsidir], amma batində
öz peyğəmbərinizdir. Əxzi-əsgər dairəsi,
peyğəmbərin nümayəndələridir. Peyğəmbər zamannda əxzi-əsgərdən məqsud [məqsəd] islam baydağn ucaltmaq
idi. İndi də məqsud həmandr. Bəlkə bu
zamann əhəmiyyəti daha artıqdr. Səbə-

bi məlumdur: Üqǝla kəlam [müdriklǝr sözü]: Məmləkət cismdir, əsgər can; əsgərsiz məmləkət, cansz bədəndir. Binaənileyh [ona görǝ], məmləkətimizə can vermək hammzn müqəddəs vəzifəsidir.
Bak qazs
Axund Əbdürrəhim
Hadizadə
BİR İLTİMAS MÜNASİBƏTİLƏ
Rus Milli Komitəsi Azərbaycan Xariciyyə Vüzəratına [Xarici İşlǝr Nazirliyinə] müraciət edib ölkəmizdən qaçmş və Şimali
Qafqaz hüdudunda qalmş olan əlli min
nəfər rus kəndlilərinin təkrar torpağmza qaytmağ və qaytarlmağ xüsusunda iltimasda [ricada] bulunur. Komitə deyir ki, “Azərbaycan Hökumətinin
rus kəndçilərinə qarş hüsn-təvəccöhünü
bildiyimizə görə, təvəqqe edirik ki, həman kəndlilərə Azərbaycan torpağnda
yer verilsin, onlardan əlavə, Qafqazn sair
yerlərindən gələn ruslara dəxi Azərbaycanda məskən salmaq imkan rəva görülsün.”
Təəccüb işdir! Rus Milli Komitəsi bir
tərəfdən bizi və bizim hökumətimizi tanmağ əsla qəbul etməyir, naşiri-əfkar
olan [kirlərini yayan] “Yedinaya Rossiya”
qəzetəsinin hər nömrəsində hökumətimizi ilan kimi çalr, azadlğmzn düşmənləri cərgəsində durub onlarla həmavaz
olub, Azərbaycan istiqlalna qarş bədguluq [qeybət] edir, Rəisi-Vüzəramz [Baş
Nazirimiz] tərəndən təklif olunan vəzirlik
[nazirlik] yerini qeyri-qabili-qǝbul [qǝbul
edilmǝsi mümkün olmayan] bilib “atkaz”
43
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[rǝdd] edir, bir tərəfdən də bu tanmadğ

nəfər rusu Şimali Qafqaz hüdudundan
qaytarb da toprağmzda yerləşdirməkdə
məqsəd genə də politika yeritməkdir ki,
onun təfsiri uzundur, amma zənn edirəm
ki, bunu anlamaq üçün təfsirə möhtac
olacaq dərəcə kəmağl deyilik.
Məsələnin özünə gəldikdə, əvvəla
bunu unutmamaldr ki, rus kəndlilərinin
bilümum [ümumǝn] Qafqazda və bilxüsus
[xüsusilǝ] Azərbaycanda yer və mülk
sahibləri olmas sabiq müstəbid rus
hökumətinin “kolonizatsiya” və daha
doğrusu, Qafqaz “ruslaşdrmaq” və
Qafqaz ruslarla doldurmaqla, əhalisinin
ehyanǝn [vaxt-vaxt] “üsyan” və inqilab
törətməsinə mane olmaq politikasndan
nəticə verən bir işdir. Vəilla [yoxsa] Qafqazda və baxüsus [xüsusilə] Azərbaycanmzda bir o qədər yer və torpaq yoxdur
ki, yerli əhalinin ehtiyacatın rəf’ edəcək
[ehtiyaclarn aradan qaldracaq] dərəcə ka
olub, hələ artıq da qala ki, o artığn
Rusiyadan gəlmiş rus kəndlilərinə verələr.
Deməli, vətənimizdə ruslarn və rus
kəndlilərinin mülk-məaş [mülk vǝ dolanacaq sahibi olmalar], yer və topraq sahibi
olmalar, yerli əhali üzərinə rəva görülmüş zülm və cəbr [zoraklq] nəticəsidir.
Vaxtilə bu xüsusda, yəni Qafqaz rus
“pereseleniye”sindən [köçündǝn] azad etmək haqqnda başbilənlərimiz və iş görənlərimiz çox çalşdlar. Lakin səy və
kuşişləri [çalşmalar] rus “bürokratiya”snn inad müqabilində hədər gedib
bir nəticə hasil olmad. İndi isə yerimiz və
toprağmzn sahibi özümüz olduğumuz
halda, zənn etmirəm ki, hökumətimiz içində bir adam taplsn ki, rus müstəbidlərinin politikasna tabe olub da fəlakətzədə [fǝlakǝtǝ mǝruz qalmş] kəndçiləri-

və qəbul etmədiyi hökumətə müraciət
edib, əlaqə bağlayr və dürlü-dürlü iltimaslarda bulunur. Bir tərəfdən bizdən
küsür, bir tərəfdən əlaqə bağlayr. Daha
açğ, rəsmiyyət məqamnda bizi rədd
edir, amma qeyri-rəsmi halda xeyrimizdən istifadə etmək istəyir.
Bu nədir? İkiüzlülükdür, yoxsa bizi
safdərun [sadəlövh] hesab edib ələ salmaqdr? Və bu nə sənətdir ki, həman
milli komitə genə bir tərəfdən Azərbaycan Hökumətinin “rus kəndlilərinə qarş
hüsn-təvəccöh göstərmək”də olduğunu
guya iqrar [tǝsdiq] və etiraf edir, digər tərəfdən hökumətimizin həman rus kəndliləri xüsusunda “zülm və sitəm[in]dən”
müfəttinanə [tnəkar] bir surətdə qəzetələrində “danos”lar yazb, əlavə general
Tomsona bizlərdən və hökumətimizdən
şikayətlər edir ki, guya biz azərbaycanllar
zalm olub “məzlum” ruslarn kənd və
kəsəklərini dağdrq... Böylə olan surətdə, Rus Milli Komitəsinin təvəqqe və iltimaslarna bizim hökumətimiz nə əsasla
məhəlgüzar olsun [məhəl qoysun]?
Əgər Rus Milli Komitəsi vaqedə [doğrudan da] Azərbaycan ruslarnn qeydkeş
[qayğsn çǝkǝn] və dərdinə qalan isə, bəs
nə üçün Kabinəmizdə vəzirlik yerini qəbul
etmədilər? Halbuki bu vəzirliklə Azərbaycan ruslarna daha artıq kömək yetirə
bilərdi və ehtiyacn daha tezliklə rəf’ə
[aradan qaldrmağa] çalşard.
Aşkar deyilmi ki, Rus Milli Komitəsinin
amal və arzusu, Azərbaycanda yaşayan
ruslarn mənafeyini gözləmək olmayb,
bəlkə politikaçlqdr ki, o politika sayəsində bizləri təkrar Rusiyaya bitişdirib istiqlalmzn məhvinə səbəb ola və əlli min
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mizin üzərinə təkrar fəlakətlər yükləsin.
Hökumətimizin, Parlamann alqşla
qəbul etdiyi yer və torpaq proqramndan
məlumdur ki, vətənimizdə hər nə yer və
torpaq varsa biəvəz [qarşlqsz] olaraq
kəndlilərimizə veriləcəkdir. Bu kənd[li]lərdən məqsud, şübhəsizdir ki, yerli əhalinin
kəndçi sindir. Rus mühacirlərinin kəndçilərimizin yer və yurduna şərik çxmağa
heç bir haqq yoxdur, çünki onlarn yeri
öz doğma vətənləri olan Rusiyadr. O
Rusiya ki, bütün aləmdə yer və
torpağnn çoxluğu ilə məşhurdur. Heç
insaf deyil ki, Rusiyann öz yeri, öz torpağ
boş-boşuna qalsn da, rus kəndliləri gəlib
də özgə yerinə şərik olmaqla həm özlərini və həm də yerliləri sxntı və əziyyətə
düçar etsinlər. Zatən rus mühacirlərinin
vətənlərindən fariq [ayr] olub da, abuhavasna alşmamş və şəraiti-məhəlliyəsinə [yerli şəraitinǝ] öyrənməmiş yad
yerlərdə sükunət etmələri [yaşamalar],
özlərinə qabili-əhəmiyyət [ǝhǝmiyyǝtli] bir
mənfəət vermǝyib, çəkdikləri cəfann
gördükləri səfaya dəyməz olduğunu özləri də iqrar [tǝsdiq] etməkdədirlər. Halhazrda isə torpağmzda yaşayan və
yaşamaq istəyən ruslarn üzərinə bir də
Azərbaycan təbəəliyini qəbul etmək,
binaənileyh [bu sǝbǝbdǝn] Azərbaycan
təbəəsi üzərinə gələn hər bir vəzifə və
mükəlləyyəti [mǝsuliyyǝti] qəbula məcbur olmaq təkli gəlir. Bu da ki, məlumumuz olduğu üzrə, bir çox ruslarn və
baxüsus bu ruslar haqqnda “çalşmaq”
vəzifəsində olan Rus Milli Komitəsinin
xoşuna gələn və qəbulu mümkün görünən əhvallardan deyildir.
Böylə olan halda, rus mühacirlərinin
vətənimizdə yerli əhalinin mülk və mal-

na, yer və torpağna şərik olub da, özümüzü və hökumətimizi tanmayatanmaya istirahətə məşğul və ya cəfaya
düçar olmalarndan nə məna? Vətənimizdə rus mühacirləri iki şərtlə yaşaya
bilərlər: ya gərək Azərbaycan təbəəliyini
tamamilə qəbul etsinlər və ya əcnəbi,
yəni özgə dövlət təbəəsi sifətilə dolansnlar. Halbuki Rus Milli Komitəsinin bizim
istiqlalmz və hökumətimizi rəsmən
tanmaq istəmədiyi, bu şərtlərin heç
birinə imkan yolu vermir. Rus Milli
Komitəsi Azərbaycanmza “Rusiyann bir
parças” nəzərilə baxr. Biz də ki, bu işə
raz olmadğmz, elani-istiqlal [müstǝqilliyimizi elan] edib, bilfeil [ǝmǝli olaraq]
müstəqil bir cümhuriyyət şəklində yaşamağmzla ruslara da və bütün aləmə də
ələni [açq] surətdə bildirməkdəyik. Bu
məsələ isə artıq siyasət aləmində
beynəlmiləl bir məsələ olduğu üçün Rus
Milli Komitəsinin “iradəsi”lə deyil, Cahan
Sülh Konfransnn təyini ilə qəti surətdə
həll və fəsl ediləcəkdir [başa çatacaqdr].
Cahan Sülh Konfransnn da hər bir
müzakiratı “millətlərin əsirlikdən azad
edilməsi” şüar əsasna müstənid olacağn [istinad edəcəyini] bildiyimiz üçün,
biz dəxi əsirlikdən azad edilməyə layiq bir
millət olduğumuzu bu məclisi-kübra
[böyük məclis] təsdiq edəcək deyə qəviyyən etiqad etdiyimizdən dolay [möhkǝm inandğmz üçün] istiqlalmz kamal
ilǝ yeritmək işində davam edirik...
Və bir də əlli min nəfər rus qaçqnlarnn vətənimizə gətirilməsi – bu vaxtda ki,
hər yerdə cürbəcür naxoşluqlar və mərəzlər əmələ gəlir – hifzüssihhə [gigiyena]
cəhətincə çox qorxuludur. Azar və naxoşluqlarn əvvəl-əvvəl qaçqnlar içində tö45
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TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

rədiyi və o qaçqnlardan da keçib yerli
əhaliyə sirayət etməsi [yoluxmas] hər
kəsin məlumudur. Ondan əlavə, arada
aclq məsələsi də vardr ki, o nöqteyinəzərdən dəxi bu işə baxlarsa, onda da
bir çox əndişələr meydana çxar.
Bizim rus millətinə qarş düşmənçiliyimiz yoxdur, lakin zamanə “başl başn
saxlasn” zamanəsidir. Onsuz da Milli
Komitənin və hər bir rusun məlumudur
ki, qonşu cümhuriyyətlərdə[n] köçməyə
məcbur olub da bizim cümhuriyyətə pənah gətirən ruslar biz kamali-mehmannəvazi [əsl qonaqpərvərlik] ilə qəbul edib,
hər bir idarəmizdə qulluq vermişik və bu
yolda o dərəcə “irəli getmişik” ki, idarələrimizin ən məsul vəzifələrini də onlara
tapşrmşq. Halbuki, mehmanlarmzn
“ev yiyəsi”nə qarş göstərməkdə olduqlar müamilə [rǝftar], ümumiyyət etibar ilə
bir o qədər də qədirşünasanə [qǝdirbilǝnliyǝ müvaq] deyildir.
Məqsədi-batinisi [əsl məqsədi] məhz
istiqlalmza qarş bir nümayişi-təhdidkaranə olduğu şübhədən ari [şübhəsiz] olan
keçən zabastovka haqqnda Rus Milli Komitəsinin münasibatı və bu komitənin
naşiri-əfkar olan “Yedinaya Rossiya”nn
sözləri hələ yadmzdadr ki, kamali-fəxr
ilə deyirdi: “Bu zabastovka, rus hissiyyatımilliyyəsinin [milli hisslǝrinin] oyanmağna
dəlalət edən bir vǝq’ədir.”
Bu “rus hissiyyati-milliyyəsinin” vətənimizdə oyanmasna qüvvət vermək üzrə
bir də kənardan gəlmə əlli min nəfərlik
bir rus kütləsinin hissiyyatın da əlavə etsək, qabaqda başmza nələr gələ biləcəyini indidən mülahizə etmək olar.

Öz müxbirimizdən
- Teymurxanşuradan teleqraf edirlər
ki, bolşeviklərin Terek çayndan o tǝrǝfǝ
atılmalar doğrudur. Cəbhə Arqun xəttindədir. Qroznya 8.000 (?) ölü və yaral
gətirilmişdir. Bolşeviklər təcili surətdə
Qroznn boşaldrlar.
- Konfransa gedəcək Dağstan nümayəndələri Çermoyev, Heydərov və Bammatov bu gün Bak təriqi [yolu] ilə azim
olmuşlardr [yola düşmüşlǝr].
“Royter” agentəliyindən, 1 kanunisani [yanvar]
İngiltərədə parlaman intixabatı [seçkiləri] böylə nəticə vermişdir: Məbuslardan müştərək ittihadçlar 334, müştərək
liberallar 133, müştərək zəhmetkəşlər
rqəsi 10 olmaq üzrə koalisiya tərəfdarlar 477 yer qazanmşlardr. Bundan əlavə,
ittihadçlar 50, liberallar 28, zəhmətkeşlər 62, müstəqillər 9, millətçilər 7, sinfeynerlər 73 yer qazanmşlardr. Fransa qəzetələri intixabatın nəticəsindən razdrlar.
“Royter” acentəliyindən, 30 kanuniəvvəl [dekabr]
- Berlində vəziyyət qəti surətdə müəyyən deyilsə də, möhkəm də deyildir.
Hökumət qəti tədabir ittixazndan [tədbirlər görməkdən] qorxmuş olmaldr ki,
hadisatın [hadisələrin] qanl müsadiməyə
[toqquşmaya] müncər olmasna [gəlib
çxmasna] imkan vermişdir.
- “Royter” agentəliyi vəkalətən xəbər
verir ki, Bukinqem Saraynda və Xariciyyə
Nəzarətində Vilson ilə icra olunan müşavirə hər iki tərəf üçün əlverişli bir surətdə

Hacbəyli Üzeyir
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və hüquq və ədaləti cahann ümdə kontrolu [hakim gücü] qlmaq.
Vilson təkid etmişdir ki, “CəmiyyətiƏqvam” [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] əməlini
[arzusunu] sözdən işə keçirmək lazmdr.

cərəyan etmişdir. Müşavirədə qayət geniş məsələlər, əzcümlə [o cümlədən] Vilsonun 14 maddəsi müzakirə edilmişdir.
İştirak edən ricali-dövlət [dövlət adamlar]
müzakiratın nəticəsindən məmnundurlar.

(“Royter” acentəliyindən)

“Royter”, 31 kanuni-əvvəl [dekabr]
- İngiltərədə intixabat [seçkilǝr]
təntənəsiz keçmişdir. Çünki, bir çoxlar
gözləyirmiş ki, koalisiya tərəfdarlarnn siyahs keçəcəkdir. Yenə də bəzi nagəhani
[gözlənilməz] şeylər olmuşdur. Məsələn,
Askvit məğlub olmuşdur. Bundan əlavə,
Parlaman əzasndan [üzvlərindən] Makdonald, Qalland, Hobhaus, Samuel, Henderson, Makkenna, Satton dəxi məğlub
olmuşlardr.
- Berlindən alnan teleqraarda denilir ki, əski hökumətin iş başndan düşürüləcəyi və Ledebur ilə Libknext başda
olmaq üzrə yeni hökumət təşəkkül edəcəyinə ehtimal var.
(Böylə olarsa, deməli Almaniyada
hökumət bolşeviklər əlinə keçər. - İdarə.)
- Vilson şərənə verilmiş olan ziyafətdə İngiltərə kral bir nitq söyləyərək demişdir ki, İngiltərə və Amerika ümidvar
olurlar ki, müharibəni bir daha təkərrür
etməyəcək [tǝkrarlanmayacaq] bir surətdə
qurtarb, millətlər omuzundan təslihat
[silahlandrma] yükünün götürülməsi üçün
ümumi bir tərzi-hərəkət bulacaqlardr.
Vilson cavabi nitqində bəyan etmişdir ki,
heç bir məsələ onu Amerikadan gəlməyə
vadar edə bilməzdi, məgər qarşsnda bulunduğu məsələ, yəni dünyann mənəvi
qüvvəsini öylə təşkil etmək ki, bəşəriyyətin qüvvələrini mühazə edəcək etilaflar [uzlaşmalar] saxlamaq [tǝmin etmǝk]

Almaniyada inqilab
Berlindən Kopenhaqa verilən teleqrafda deyilir ki, hökumət Berlin komendantı və polisə rəisi ilə müşavirədə bulunduqdan sonra, ixtilaf çxmasn deyə,
əsgəri məmurlarn küçələrə çxmamas
və özlərini mühazə etməkdən ötrü silah
işlətmələri əmrini vermişdir. “Spartak”
rqəsi “Parizer platz”da bir neçə pulemyot qoymuşdurlar. Məzkur [ad keçən]
rqə üzvləri qrmz bayraqlar və pulemyotlarla avtomobildə gəzib, intibahnamə
[tǝbliğat vǝrǝqǝsi] nəşr etmişlərdir [yaymşlar]. İntibahnamədə deyilir ki:
“İnqilab təhlükədədir. Əks-inqilabçlar öz saldatlarnn qann tökməkdədirlər.”
Bundan əlavə, davam edən üsuli-idarəyə protesto etməkdən ötrü saldatlar və
fəhlələr mitinqə dəvət edilirlər.
İngiltərənin maliyyə işləri
Çörçill öz nitqində İngiltərənin maliyyə işlərinin kəskinləşməsindən bəhs edib,
bunlarn hamsnn zail olacağna [keçib
gedǝcǝyinǝ] ümidvar olur. Bizim borcumuzun 7-dən 6-s məmləkətin borcudur.
Biz Amerikaya 400 milyon lirəlik qzl, 1
milyon Amerika ziqiymət şeyləri [qiymǝtli
şeylǝr] göndərmişik. Bu məbləğin çox
hissəsi bizim müttəqlərimiz Rusiya üçün
verilmişdir. Biz bu təminatda zərərli ol47
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mayb, hətta aldğmz borclarn faizini
dəxi verməliyiz. Müttəq dövlət komissiyas bütün məxariclərin verilməsi məsələsini aşkar etməkdən ötrü Almaniyann
etibari-nəqdiyyəsini [pul kreditini] hər
tərəi mülahizəyə alacaqdr.

Müttəqlər donanmas
Müttəqlər donanmas Sevastopol
şəhərini bolşeviklərlə bir yerdə hərəkət
edən almanlardan xilas edəcəklərdir.
Müttəqlər donanmas Odessadan gələn
heyətin xahişinə görə hərəkət edəcəkdir.

Lloyd Corcun nitqi
Lloyd Corc Bristolda söylədiyi nitqində
demişdir ki, İngiltərə donanmas zülm etmək deyil, müdaə aləti olmuşdur. Buna
görə, İngiltərə donanmasnn haqq gözlənməlidir. Sonra Lloyd Corc təkrar etmişdir ki, Almaniya bütün müharibə dəyərini
axrnc cəriməsinə qədər verməlidir.
Müttəqlərin müharibə məxarici 24 milyon İngiltərə lirəsidir. Məğlub olanlarn
qalib gələnlərdən az vermələri təəccüb
dür. Lloyd Corc İngiltərənin müharibə
məxaricinin Almaniyadan artıq olduğunu
göstərmişdir. Avropa müttəqləri müttəhidülqövl [sözü bir yerə qoyub] qərara
almşlar ki, Kayzer və onun yoldaşlar müharibə zamannda etdikləri təcavüzat və
xəyanətə görə məsuliyyətə cəlb olunmaldrlar. Vilsonun da buna raz olacağna ümid edilir. Almaniya təbəələri İngiltərədə çox qalmayacaqlardr. Onlar İngiltərədən köçürülüb bir daha övdət etməyəcəklərdir [qaytmayacaqlar].

Almaniyada
Kopenhaqdan teleqraf edirlər ki,
övdət edən Almaniya əsgərləri Berlinə
varid olanda “Döyçland über alles” marş
və qeyri marşlar çalnb və bir dənə də olsun inqilab marş çalnmamşdr. Əhali,
zabitləri və saldatlar qalib gələn bir surətdə təbrik etmişdir. Ebert demişdir ki,
Almaniya əsgəri baş uca və qalib bir surətdə övdət etmişdir [qaytmşdr]. Qüvvətli və təzə Almaniyann binas ancaq
əsgərlərlə mümkündür.
Praqada üsyan
Praqadan verilən teleqrafda deyilir ki,
qaragüruh dəstəsi polisin mümaniətinə
[maneçiliyinǝ] baxmayaraq dükanlar dağdb, mallarn qarət etmişdir. Nəticədə
pulemyot və tüfəng atışmas olmuşdur.
Tələfat çoxdur.
Metsdə talan
Metsdən xəbər verirlər ki, iğtişaş əsnasnda alman mağazalarnn şüşələri
sndrlb, bir çox mal qarət edilmişdir.
Fransz məmurlar qarətgərlər əleyhinə
ciddi hərəkatda bulunmuşlardr. Gecə saat 10-dan sonra alman dilində danşmaq
qadağan edilmişdir.

İngiltərə əsgərlərinin vürudu [gǝlişi]
Kölndən Amsterdama xəbər verirlər
ki, 32 min İngiltərə əsgəri oraya varid
olmuşdur [gəlmişdir].
Yaponiya zirehlisi İstanbulda
İstanbuldan Parisə xəbər verirlər ki,
Yaponiya zirehlisi “Şikisima” və iki sualtı
qayğ İstanbula varid olmuşdur.

Vilsonu dəvət
Berndən teleqraf edirlər ki, federaln
şura [Federal Şura] Vilsonu İsveçrəyə də48
48

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

lar. “Yedinaya Rossiya” qəzetəsinin məlumatına görə, xüsusi heyət göndərməyi
ham kürd başçlar istəyirlər, fəqət Musa
bəy Moxbubanski (Mutki qövmü şeyxi),
Əli bəy (Sinanl qövmü şeyxi) və başqa
xrda əqvam [qövmlǝrin] şeyxləri riza göstərməyirlər.

vət etmişdir.
Norveç və Rusiya
Xristianiyadan [Oslodan] xəbər verirlər
ki, Norveç səfarəti [sərliyi] Petroqraddan
çxmşdr. Ola bilər ki, bolşevik hökumət
nümayəndəsinə də Norveçdən çxmaq
təkli edilsin. Həmçinin Danimarka ilə
bolşevik hökuməti arasnda münasibatisiyasiyyənin qət ediləcəyi xəbər verilir.

QƏZETƏLƏRDƏN
Lloyd Corc
Lloyd Corc Kuins-hollda söylədiyi
nitqində demişdir ki, sülh, ədalətkaranə
[ǝdalǝtli] bir surətdə əqd edilməlidir [bağlanmaldr]. Yeni müharibə ehtimaln belə
bərtərəf etməlidir ki, bir daha qeyrimümkün olsun. Lloyd Corc, Cəmiyyətiəqvama [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝtinǝ] inanr. Sülh
konqresi, ordular yox etməlidir. Zira,
ordu varlğ müharibənin baş qalxzmasna səbəbiyyət verir.

SÜLH ƏTRAFINDA
Belçika tələbatı
Belçika Xariciyyə naziri Himans
demişdir ki, Sülh Konfransnda Belçika
Hökuməti 1879-cu ilin müahidənaməsinə [sazişinǝ] təzədən baxlmağ tələb
edəcəkdir. Bu müahidənamə ilə Belçika
Hökuməti Limburq və Lüksemburq əyalətlərindən məhrum edilmişdi. Himansn
krincə Hollandiya, Antverpen limann
qapayan Şelda[nn] istifadəsindən imtina
etməlidir.

İran heyəti-mürəxxəsəsi
Bir neçə gün bundan əqdəm [qabaq]
“Yedinaya Rossiya” qəzetəsində İran heyəti-mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti] barəsində məlumat verilmişdi. Orada lcümlə [o cümlǝdǝn] İrann Azərbaycan
özünə mülhəq etmək [qatmaq] arzusunda olduğu da sərahətən [açq surətdə] yazlmşd. Şimdi qəzetə böylə məlumat verir:
“İran heyəti-mürəxxəsəsinin Avropaya
gedib orada əfkari-ictimaiyyəni [ictimai
kri] İrann qayə və amal ilə tanş etdikdən sonra Sülh Konqresindǝ 8 maddədən
ibarət tələbatı [tələbləri] müdaə edəcəyini xəbər vermişdik! Axrnc maddə İran
sərhədini düzəltmək. Öylə düşünülməsin

Yaponiya heyəti
Teleqraarn verdiyi xəbərə görə, dekabrn 10-da Yaponiya nümayəndələri
Sülh Konfransna azim olmuşlardr [yola
düşmüşlǝr].
Kürdüstan heyəti-mürəxxəsəsi
“Yedinaya Rossiya”nn yazdğna görə,
ən mövsuq [etibarl] mənbələrdən xəbər
alnmşdr ki, kürdlərin başçlar, başda
məşhur Kamal bəy olmaq üzrə, Müttəq
dövlətlər heyǝtinǝ gələcək Kürdüstan
üsuli-idarəsi barəsində məlumat vermək
üçün iqdamatda [tǝşǝbbüsdǝ] bulunmuş49
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Şimali Qafqaziya mürəxxəsləri əziməti
Bizə xəbər verirlər ki, srağagün, kanuni-saninin [yanvarn] 1-ci günü Parisdə
Sülhi-Ümumi Konqresinə getmək üzrə
Teymurxanşuradan Şimali Qafqaziya
Cümhuriyyəti heyəti-mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti] əzimət etmişdir [yola düşmüşdür]. Bu heyət içində Şimali Qafqaziyallar İttifaq Parlamannn sədri və
Cümhuriyyətin Xariciyyə naziri Bammatov olacaqlardr. Keçərkən bu heyət Bakya uğrayb, bir gün burada qalacaqdr.

ki, İran fəqət [sadəcə] bir Azərbaycan
istəyir. Xeyr, ixtarnamənin birinci surətində, axrnc maddədə 20-dən ziyadə maddələr var idi. Onlarn cümləsindən, məsələn, Türkiyə Kürdüstann da İran istəyirdi.
İxtarnaməni müzakirə edib, yenidən tərtib verdikdə, sərhəd barəsində olan maddələrin hesab oradan çxarlmşdr, fəqət
İran heyəti ola bilsin ki, Türkiyə Kürdüstann da tələb etsin.”
Bolşeviklərin məğlubiyyəti
Omskdan Kopenhaqda olan rus səfarəti bürosuna xəbər verirlər ki, bolşeviklər Yekaterinburq cəbhəsində məğlub
olub Perm tərəfə geri çəkilirlər.

LƏNKƏRAN NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN
TƏŞƏBBÜSATI
Lənkəran heyəti-mürəxxəsəsi general Tomson hüzurunda
Dekabrn 28-də Lənkəran uyezdinin
müsəlman işləri vəkili Teymur bǝy Bayraməlibəyov başda olmaq üzrə, yanmş və
dağlmş müsəlman kəndlərinin 50 nəfər
nümayəndəsi general Tomson tərəndən
qəbul olunmuşlardr. Bayraməlibəyov
Tomson cənablarna böylə bir müraciətdə bulunmuşdur:
“Müsəlmanlar aramsz gözləyirdilər
və ümidvar idilər ki, təhti-komandanzda
olan Müttəqlər ordusu Lənkərana hərəkət edib, Lənkəran hərc-mərclikdən və
bolşeviklərdən xilas edər. Lakin bu ümidlər bərhəva [puç] oldu və Lənkəran məsələsindən mühüm məsələlər sizi Bakda
dayandrd. Buna görə hüzurunuza gəlib
burasn sizə xəbər veririk ki, biz Lənkəran
müsəlmanlar, istər şəhərdə və uyezddə,
fəna bir halda yaşayrq. Saldatlar, aşkara
bir surətdə müsəlmanlara olmazn əziy-

DAĞISTANLILAR
CÜMHURİYYƏTİNDƏ
İmam Şamil qitəsi [dǝstǝsi]
Məşhur hürriyyət və istiqlal qəhrəman Şeyx Şamilin yadigar üçün Dağstann
ovçu-əsgər [atıc] qitələrindən [dəstələrindən] birini onun ismi-paki [pak ad] ilə adlandrrlar. Şeyx Şamil qitəsinə qeyd edilmək və burada xidmət etmək, şimali qafqazyallarca böyük şərəf ədd [hesab]
olunduğundan, hǝr kǝs bu qitə əsgərləri
srasnda bulunmağa çalşr.
Şimali Qafqaziya Cümhuriyyəti və
Müttəqlər
Eşitdiyimizə görə, Şimali Qafqaziya
Cümhuriyyəti ordusunun komandanlğn
bolşeviklərlə mübarizə müddətincə Müttəqlər və İngiltərə ordusu nümayəndəsi
miralay [polkovnik] Roulendson öz öhdəsinə götürmüşdür.
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yətlər verirlər. Müsəlmanlarn azuqəsini
zəbt edirlər. Birinci zəruri şeylərin azad
satış qadağan edilmişdir. Odur ki, əhali
aclğa düçar olmuşdur. Müsavatçlar və
qeyri camaat xadimləri əks-inqilabçlqda
müttəhim edilib, bolşevik hökuməti tərəndən təqib olunmaqdadrlar. Bunlardan
bir paralar aprel ayndan həbsxanada
yatıb, bəziləri də gizlənməkdədirlər. Qaçb
gizlənənlərin mal saldatlar tərəndən
qarət edilib, evləri xaraba halna salnmşdr. Bunlarn əhli-əyal [ailəsi] küçələrdə ac və üryan qalmşlardr. Məhəlli [yerli]
həbsxana öz təqsirlərini bilməyən müsəlmanlarla doludur. Bunlar aclqdan və naxoşluqdan tələf olmaqdadrlar. Müsəlmanlar dövlətlər arasnda sülh əqd edilməsini eşidib şad olmaqla bərabər, özlərini fəlakətdən qurtaracaqlarna ümidvar
oldular. Lakin onlarn bu ümidi də müvəffəqiyyətsiz oldu. Çünki, müharibə hərəkatı hər yerdə dayandrldğ gündən köməksiz qalan müsəlman əhalisinin hal
gəldikcə müşkülata uğramaqdadr. Saldatlar iğtişaş salb, qətl-qarətə məşğuldurlar. Yüzdən artıq müsəlman kəndi Muğan cəza dəstəsi saldatlar tərəndən
yandrlb dağdlmşdr. Bu kəndlərin əhalisinə öz kəndlərinə qaydb evlərini təmir
etmək qadağan edilmişdir. Dağlan kəndlilərin xüsusi torpaqlar rus mühacirlərinə
verilmişdir. Bu qərar üzrə müsəlman əkinçiləri öz torpaqlarndan məhrum olmuşlardr. Dağlmş kəndlərdən saldatlar 50
nəfərə qədər müsəlman arvad və qzlarn tutub aparb namuslarna təcavüz etmişlərdir. Top gücü ilə müsəlman əhalisinin silah əlindən alnb, rus əhalisi silahlanmşdr. Odur ki, müsəlman əhalisi quldurlarn hücumundan özünü mühazə

edə bilməyib, qarətə məruz olmuşdur.
Amerika və Avropa dövlətləri tərəndən
hər millətə hürriyyət ixtiyar vagüzar edilmişsə [verilmişsǝ] də, lakin Lənkəran uyezdinin 300 min nəfər əhalisi bu səadətdən
məhrum olmuşdur. Zira, Lənkəran uyezdində hökmfərma [hakim] olan bolşevik
hökuməti Azərbaycan Parlamanna nümayəndə intixab etməyi [seçmǝyi] nəinki
qadağan edir, hətta cəzaya düçar edib,
bizləri qlnc və atəş qorxusu altında saxlayr.
Təfsilatdan sərf-nəzər sizdən xahiş
edirik, Muğanda olan bolşevik əsgəri dəstəsinin silahn əlindən alb, bu əsgərləri
Azərbaycan və ya ingilis əsgərlərilə əvəz
edəsiniz. Lənkəran həbsxanasnda olan
müsavatçlar və qeyri camaat xadimlərini həbsdən azad etdirib, onlarn öz külfətləri yanna qaytmalar üçün həyatlarn məhəlli saldatlardan təmin edəsiniz.
Lənkəran uyezdi müsəlmanlarna Azərbaycan Hökumətini etiraa Azərbaycan
Parlamanna nümayəndə intixab etmək
haqq vagüzar edəsiniz. Lənkəran şəhərində hökmfərma olan bolşevik hökuməti
qovulsun, məhəlli rus və müsəlman əhalisinin silah əlindən alnsn. Çünki, silahla
kotan bir ələ sğmaz. Lənkəran şəhəri və
kəndlərinin mühazəsi ancaq ingilis əsgərləri ixtiyarna və ya Azərbaycan Hökumətinə tabe şəxslərə tapşrlsn. Lənkəran
uyezdi Azərbaycann ayrlmaz bir parças
olduğuna görə, Azərbaycan Hökumətinin
təhti-idarəsinə keçirilsin. Şəhərə ətraf
kəndlərdən azad bir surətdə mal gətirilməsinə icazə verilsin. Bunu da əlavə edirik ki, İngiltərə ordusu Lənkərana yürüş
etdikdə, öz azadlqlarn və istiqlaliyyətlərini mühazə etməkdən ötrü məhəlli
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müsəlman əhalisi kamali-məmnuniyyətlə
İngiltərə ordusu səərinə daxil olacaqdr.”
General Tomson Lənkəran uyezdi
nümayəndələrinin bu bəyanatın dinlədikdən sonra demişdir ki, sizin bu xahişləriniz bu yaxn zamanda əmələ gətiriləcəkdir. Ona görə də bir qədər səbr etməyiniz lazmdr.

büsdǝ] bulunmaqla, vətənlərini sinəlǝri ilə

müdaə və mühazə edən “Müsavat”
rqəsi əzas [üzvü] və başqa millət
xadimlərinin də evlərinə qaytmalar üçün
lazmi binagüzarlqda bulunmanz mütəmmənadr [xahiş olunur]. Zira, bunlarn
ailələri Lənkəranda pərəstarsz [himayəsiz]
qaldqlarndan, aclğa məruzdurlar. Bununla bərabər, həzrətlərinizə məlum edirəm ki, Lənkəranda asayişi-ümumini təmin etmək və ticarət-sənayeni tərəqqi
yoluna qoymaqdan ötrü lazm və əlzəmdir ki, oradak bolşevik hökumətini qovub,
ümumiyyətlə bolşeviklərdən mürəkkəb
Muğan qoşunlarn tərk-silah etməlidir.
Əks halda isə müsəlmanlar üçün rahatlq
və ticarət-sənaye üçün tərəqqi yoluna
daxil olmaq mümkün olmayacaqdr. Oraya ingilis və yaxud Azərbaycan qoşunlar
göndərilməsi mütəmmənadr.

Rəisi-vükəlaya ərizə
Lənkəran müsəlmanlar müvǝkkili
Teymur bəy Bayraməlibəyov tərəndən
kanuni-saninin [yanvarn] 2-də Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinə bir böylə ərzihal
verilmişdir:
“Hal-hazrda Lənkəranda bir dəstə
vardr ki, adn “Müttəq Qafqaziya-Kaspi
Hökuməti” qoyaraq müsəlmanlar təqib
edirlər. Lənkəran müsəlmanlar bunlarn
böylə fəaliyyətindən naşi [ötrü] bir çox
əziyyətlər çəkərək, qətl və qarətə məruz
qalmşlar. Bunlar açqdan-açğa müsəlmanlar zorlayrlar. Binaənileyh [ona görǝ], həzrətlərinizdən rica edirəm ki, Müttəq komanda nəzdində Lənkərann
Azərbaycana mülhəq olunanadək [birlǝşdirilǝnǝdǝk] bir ingilis dəstəsi göndərilməsi
barəsində lazmi təşəbbüsatda bulunasnz. İşbu dəstə, məsələn 3 zabit və 30
əsgərdən mürəkkəb [ibarǝt] olaraq, fövqəlzikr [yuxarda ad keçən] hökumətin
fəaliyyətini kontrol edə biləcəkdir. Böyləliklə “xudsər” [özbaşna] hökumətin müsəlmanlar zorlamağ[nn] önünü ala biləcəkdir, zənn ediriz.
Sizə – Rəisi-vükəla həzrətlərinə, müraciətən rica ediriz ki, qətl və qarətə məruz
qalmş müsəlmanlar üçün öz səsinizi
ucaldasnz. Bunlarn həyatlar və mallar
təmini üçün lazmi binagüzarlqda [tǝşǝb-

Teymur bəy Bayraməlibəyov”
İKİ ZIYA
[İTKİ]

Asudə olum dersən əgər, gəlmə cahana,
Meydana düşən qurtulamaz səngi-qəzadan.
Hər aqilə bir dərd bu aləmdə müqərrər,
Rahat yaşamş varm güruhi-üqəladan?
Ziya Paşa

Azərbaycan şüərasnn [şairlərinin]
babas mərhum şeyx Nizami, Gəncə ətrafında 700 illəri təkcə yatmaqdan öylǝ bil
ki, təngə gəlib, vətənimizin müqtədir
[qüdrǝtli] üdəba və şüərasn yanna toplayr. Hələ 1912-ci ildə Abdulla Suru, o
müqtədir ədibi, o “İrşad” qəzetəsini fel52
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yetonlar ilə zinətləndirmiş cavan mühərriri əlimizdən ald. Buna kifayət etməyərək, bu il iki məşhur mürəbbilərimizi [tǝrbiyəçimizi] ətrafına cəlb etmişdir ki, bunlardan biri Ələddin Əfəndizadə və o biri
də Mirzə Abbas Mehdizadədir. Hər ikisi
bu il mart faciəsindən sonra qaçqnlar
arasnda Gəncəyə qaçmşlar və oradaca
yatalaq naxoşluğundan vəfat etmişlərdir.
Ələddin əfəndi Tiis vilayəti Azğur nahiyəsində anadan olub təlim üçün İslambula getmişdir. Burada təlimi bitirdikdən
sonra Qafqaza müraciətlə [qaydaraq] müəllimlik həvəsinə düşür. Bir müddət Tağyevin Fabrika məktəbində türk lisan müəllimi və sonra da həman vəzifə ilə Bak
Ticarət məktəbində bərqərar olur ki, ömrünün axrna qədər böylə ağr bir vəzifəylə uğraşmşdr. Türkcənin şərq və qərb
ləhcələrinə dara [bǝlǝd] olduğundan “İkinci il” adl təlim kitabnn müəlliərindən
biri olaraq həman kitabda elmi-əşyaya
dair bəzi müd [faydal] və sadə hekayələr
dərc etmişdir. Xülasə, mərhum Ələddin
əfəndinin müəllimliyi həm əməli və həm
də nəzəri olduğundan, Azərbaycan türklərinin təlim və tərbiyəsinə az da olsa bir
dərəcəyə qədər xidmət göstərmişdir.
Mirzə Abbas Mehdizadə isə təxminən
həştadnc illərdə Şamax şəhərində anadan olub, bir müddət mədrəsələrdə ruhanilərdən təlim taparaq, sonra Tehrandak Tibb darülfünununa [univeristetinə]
daxil olur. Burada təbabətlə bahəm fransz lisann gözəlcə öyrənmişdir. Odur ki,
həman lisan vasitəsilə Yevropa ədəbiyyatına bələd olaraq, bəzi şeyləri və ələlxüsus, məşhur Lafontenin əfsanələrindən
bir neçəsini türkcəyə tərcümə etmişdir.
Darülfünunu bitirdikdən sonra bir il Şiraz

hakiminin xüsusi göz həkimi olur. Sonra
vətəninə övdətlə [qaydaraq] burada həm
təbabətlə məşğul olur, yazdğ nüsxələr
[reseptlər] isə etibari-tam ilə əczaxanalarda qəbul olunurdu.
Mərhum Mirzə Abbas, tibbi şüğllərdən [məşğələdən] azad olarkən, asudə
vaxtlarn camaat işlərinə [ictimai işlǝrǝ] və
ələlxüsus ədəbiyyata sərf etmişdir. Şirazdan Şamaxya qaydarkən, az bir vaxtda
rus lisann öyrənib, məşhur rus şüərasnn [şairlǝrinin] abrular [abr, üzünün
suyu] Puşkin və Lermontovdan nəzmən
bir çox şeylər tərcümə etmişdir ki, ümdələri “Qafqaz”, “Terekin ǝrmǝğan” və
“Mtsri”dir. Bu tərcümələr əslləri ilə o
qədər yaxn, o qədər mütabiqdir [uyğundur] ki, hər iki dilə vüqufu [bǝlǝdliyi] olan
zəvat [şəxs], əsərlərin ruscalar ilə bərabər türkcələrini də rus şüəras yazmşdr,
deyə iddia və hökm vermiş olarlar. Həqiqətən indiyə qədər türk şüəras arasnda
Mirzə Abbasn tərcüməsi kimi düzgün bir
tərcüməyə rast gəlmədik. Odur ki, mərhuma “türklərin Lermontovu” ləqəbi verilərsə, bihəqqin səzadr [haqqyla layiqdir].
10 il vardr ki, Şamaxda Realn məktəbi açlmşdr və açldğ gündən də orann
türk lisan müəllimliyinə mərhum Mirzə
Abbas dəvət olunmuşdur. İştə, tərcümələrin bir çoxunu müəllimlik əsnasnda və
bəlkə də öz mǝktǝb şagirdləri üçün
yazmşdr. O vaxta qədər təlim kitablarnda düzgün və şagird zehninə uyğun bir
nəzmə rast gəlmədiyindən, buras mərhumun diqqətini cəlb etmişdir. Bu yolda
çox çalşmşdr. Yeddi yaşllara məxsus
sadəcə nəzmlərlə bərabər yuxar siniərin şagirdlərinə də az şey yazmamşdr.
Bu gün təlim kitablarmzn bir çoxu,
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əzancümlə [o cümlədən] “Türk əlifbas”,
“İkinci il”, “Yeni məktəb” və “Ədəbiyyat
məcmuəsi” mərhum Mirzə Abbasn səlis
və rəvan nəzmləri ilə müzəyyəndir [bǝzǝnmişdir].
Bundan əlavə, Qafqaz cəridələrinin
[qəzetlərinin] bir çoxunda “Abbas Səhhət”
imzas ilə və “Molla Nəsrəddin” jurnalnda ənva [müxtəlif] təxəllüslərlə bir çox
şeylər yazmşdr. “Snq saz”, “Məğrib və
məşriq günəşləri” adl məcmuələri təb
[çap] olunmuşdur. Lakin çox heyf olsun ki,
“İdil boyu səyahəti” [ad] ilə bir roman,
bir çox əl yazlar ilə bərabər, Şamax talan əsnasnda yanb tələf olmuşdur. Yalnz
“Türkcə əruz” adl bir əsəri əllərdə qala
bilmişdir. Bu gün həvəslilərimiz mərhumun əsərlərini cəm etmək krinə düşərlərsə yəqin ki, mükəmməl bir məcmuə
əmələ gələr.
Şamax şəhəri talan olunduğu əsnada
biçarə Mirzə Abbas da ailəsi ilə bərabər
Gəncəyə fərar edərək, bu da ailəsi ilə bərabər yatalaqdan tələf olmuşdur.
Bu iki mürəbbinin vəfatı tamam müəllim və müdərrislərimizi mükəddər [kǝdǝrlǝndirmiş] və məyus qlmşdr. Səd [yüz]
heyif ki, bu gün müəllimlərə əşəddi-ehtiyacmz [şiddǝtli ehtiyacmz] olduğu halda,
böylə dürri-giranbəhalardan [qiymǝtli incilǝrdǝn] əlimiz çxmşdr.
Heyif olsun!
Fərhad Ağazadə

dənbir ərzaq və ya sair ǝşya paylamağa
başlanbdr. Bak Bələdiyyəsi Şurasnda
Bak şəhəri əhalisinə qənd, çay paylanmaq məsələsi müzakirə edildikdə, Əsədulla Əhmədov Dumaya dedi ki: “Tutalm
ki, bizim kəndçilərimiz avamdrlar və öz
dərdlərini deyib-danşmaqda qüdrətləri
yoxdur və genə də tutalm ki, ağlamayan
uşağa süd verməzlər. Bəs, siz qlasnlarn
və daha doğrusu ərzaq işlərinə baxan
adamlarn insafı necə rəva görür ki, 9 ay
tamam hər ay şəhər əhlinə qənd, çayn
və hərdən bir də manufaktura və sair
ehtiyacatın paylayb biçarə kənd əhalisini yaddan çxarmşsnz?”
Qlasnlar bir daha başqa bir Əsədulla
kiminin “nahəmvar” [kobud] sözlərini
eşitməmək üçün dərhal əllərini qaldrmaqla razlq verdilər ki, kənd camaatına
da qənd, çay və manufaktur paylansn.
Bizim kəndistan camaatı az qalmşdlar ki,
qənd, çayn adn da yadlarndan çxartsnlar. Ancaq burada bir məsələ var ki, o
məsələ nə Əsədulla Əhmədovun yadna
düşür və nə də Ərzaq İdarəsi bu məsələyə lazmnca etina edir. Amma, həqiqətihalda isə o məsələyə gərək çox ciddi surətdə etina edilsin. O məsələ budur:
Necə ki məlumdur, qənd, çay, manufaktur və sair bunlar kimi monopoln şeylər
adam başna müəyyən miqdarda verilmək münasibətilə şəhər camaatınn statistikasn, hər külfətin adamlarnn
hesabn bilmək üçün şəhərdə 100
minlərcə xərclər qoyulub gah kartoçkalar,
gah qraj-danski komitələr və bu axrda ev
komitə-ləri idarələri təşkil edirlər və bu
idarələrin əli ilə də əhaliyə ərzaq paylayrlar. Bu idarələr yaxşm işləyirlər, ya
yox? Və yainki bu idarələrin vücuduyla

ƏTRAFDAKI KƏNDLƏRƏ
ƏRZAQ PAYLAMAQ BARƏSİNDƏ
8-9 ay fasilədən sonra, bu aydan bəri
Bak ətrafındak kənd camaatına da hər54
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xəyanətlərin qabağ alnrm, ya yox?
Hələ bu məsələ ilə işim yoxdur, lakin
bunu demək istəyirəm ki, genə də hər
necə olsa şəhər camaatınn statistikini
bilmək üçün bir neçə vasitə var ki, ərzaq
idarəsi o vasitələrlə istifadə edir.
O ki qald kəndistana, oralarda böylə
şeylər yoxdur və ona görə də kəndistann
statistikasn bilmək də mümkün deyildir.
Bəlkə deyən oldu ki, kənd mollalarnn
nüfus [ǝhali] dəftərləri vardr və ya ki, kameraln siyahlar vardr, statistikini də
oralardan almaq olar. Amma, xeyr. Nə nüfuslardan və nə də kameralnlardan heç
vaxt həqiqətə müvaq məlumat yğmaq
olmayr. Bu səbəbdən də Ərzaq idarəsi
həmişə kənd camaatı adna qənd, çay və
ya ki, qeyri bir şey buraxdqda, həmişə təyin edir ki, əvvəla skladdan buraxlan ərzağn hams gedib kənd camaatına çatmayr və saniyən [ikincisi], kənd camaatınn tamam öz paylarn alammayrlar. O
zamandan ki, Bak şəhərində ərzaq idarələri təşkil edilmişdir və kəndlərə də ərzaq
və ya ki qeyrə əşya paylamağa başlayrlar,
yüzlərlə ittifaq [hadisǝ] olub ki, ərzaq idarələri kənd camaatı tərəndən vəkil olub
gələn adamlarn oğurluqlarn və xəyanətlərini bilib və görüblər və çox vaxt da
olub ki, bu xəyanətçilərin əlindən protokollar bağlanb, hökumətə təqdim
ediliblər. Amma əfsus ki, nəticədə yenə
də heç bir məram hasil olmamşdr. Kənd
camaatınn ixtiyaratı genə də həman
xəyanətçi vəkillərin əllərində qalbdr.
Əlbət ki, bu da bizim camaatımzn avamlğndan, sadəliyindən nəşət edən [irǝli
gǝlǝn] bir halǝtdir.
Bu axr günlərdə kəndlərə qənd, çay,
bez və düyü paylanmaqdadr. Ərzaq Nə-

zarəti bu vaxta kimi bir neçə kəndin vəkillərinin xəyanətini tutubdur. İş böylə olan
surətdə, kənd camaatına ərzaq paylayan
adamlara lazmdr ki, ərzaq paylama qaydasn dəyişdirsin, kəndçilərə veriləcək
əşyan vəkillərə, upolnomoçennilərə verməyib, bəlkə öz əliylə aparb hər kəsin öz
payn öz əlinə versin. Doğrudur, bu iş bir
qədər zəhmətli işdir. Kəndlərlə şəhərin
aras çoxdur. Yol xərci bahadr. Kəndlərdə
qalb əşya paylamaq çətindir. Amma bu
artıq məsarin və artıq zəhmətlərin
maddi və mənəvi cəhətcə nəticələrinə
də kir verəndə aşkara görülür ki, insaf,
vicdan, insaniyyət və bəlkə ticarət nöqteyi-nəzərləri bunu tələb edir.
İndi bu saat ərzaq şöbəsinin statistik
şöbəsində dörd cürə məlumat var ki, hams bir-birlərinə müğayir [zidd] olduqlar
halda, hams da həman kənd vəkillərinin
pişnihad [təqdim] etdikləri sənədlərdən
cəm edilmişdir. 1917 və 1918-ci illərdə iki
dəfə kənd camaatınn statistiki tutulmuşdur. Burada da həmçinin camaatın hesab barəsində doğru məlumat alnmamşdr. Bəs, böylə olan surətdə həm kənd
camaatına kömək edib onlar cürbəcür
xəyanətkar vəkillərin ǝlindən qurtarmaq
və həm də ərzağn hədər yerə, ǝmdǝn
[bilǝ-bilǝ] bir neçə nəfər oğrularn əlinə
verib ciblərini doldurmamaq qəsdi ilə
mən ərzaq işlərinə mübaşir [mǝşğul] olan
idarələrə bu təkli edirəm:
1) Kənd camaatına paylanmas lazm
gələn ərzaq, həmişə Nəzarət [Nazirlik] və
ya ki şöbənin öz adamlar tərəndən paylanlsn. Belə ki, vəkil və ya upolnomoçenni göndərmək üsulu gərək fəsx [ləğv]
edilsin.
2) Ərzağ kəndlərdə paylamaq işi kənd
55
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camaatınn və baxüsus [xüsusilǝ] müsəlman camaatınn əhvali-ruhiyyəsinə bələd
olan adamlara tapşrlsn.
3) Kəndlərdə ərzaq paylanmas üçün
uyezddə xüsusi skladlar açlsn. Belə ki,
kəndlərə veriləcək ərzaq şəhər skladlarna yğlmayb, məxsusi kənd skladlarna
yğlsn. Buras aşkardr ki, kəndlərin arasnda böylə skladlar açldqda, kənd camaatı da ərzaq idarələrinə kömək edib
özlərinə ehtiyat hazrlamaq istənildiyi zaman qabaqca lazmi qədər də sərmayə
də verərlər.
4) Kəndlərə ərzaq paylamaq politikas, ümumi ərzaq politikasndan ayrlsn.
Çox vaxt olur ki, kənd camaatınn tələbləri, ehtiyaclar şəhər camaatı ilə bir olmayr. Ona görə də kəndistan işlərinə baxmaq üçün gərək xüsusi şöbə açlsn.
Ümid edirəm ki, bizim təzə intixab
edilmiş [seçilmiş] Ərzaq nazirimiz mətləblərə bir qədər etina edib, kənd camaatımzn da əhvaln yaxşlaşdrmağa hümmət edəcəkdir.

rir. Türkcə ədəbiyyat və tarix kurslar da
orada olub, başqa günlərdə oxunacaqdr.
Ədəbi mühakimə
Bu günlərdə həmin cəmiyyət tərəndən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev tərəndən yazlmş məşhur tarixi pyesa “Ağaməhəmməd şah Qacar”n qəhrəman
Ağaməhəmməd şah, ədəbi mühakiməyə
qoyulacaqdr. Başqa məktəblərdə oxuyan
yoldaşlarmzdan da rica olunur ki, iştirak
etmək üçün adlarn qabaqca yazdrsnlar.
* Şənbə günü kanuni-saninin [yanvarn] 4-də, saat 4-də, Bak Realn məktəbində, Bak şəhəri və ətrafı mütəəllimlərinin [tələbələrinin] ümumi iclas vaqe
olacaqdr. Müəyyən vaxtda lazmnca
üzvlər gəlməzsə, iclas bir saatdan sonra
qanuni hesab ediləcəkdir.
AZƏRBAYCANDA
Müsəlmanlarn qətl-qarətə məruz
qalmas
Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 28-də Daxiliyyə Nəzarəti Cəbrayldan işbu məzmunda bir teleqraf almşdr:
“25 minlik erməni qüvvəsi İrəvandan
çxb, Sadar kəndindən keçərək 8 müsəlman kəndini əhatə etmişdir. Bunlar tərki-silah etdikdən sonra özlərinə tabe
et-mişlər. Şəril [Şərur] və Naxçvan əhalisi
İrana fərar etməyə hazrlaşmşlar. Aras
nəhrini keçdikdə 200-dən ziyadə insan
ölmüşdür. Zəngəzur erməniləri üzərimizə
təərrüz [hücum] yapmşlar. Hal-hazrda
atışma davam edir. Heç yerdən kömək
gəlməmişdir. İrəvan quberniyasna kö-

Məhəmməd Sadiq
BAKI XƏBƏRLƏRİ
Sənaye kurslar
Bak Politexnik məktəbində oxuyan
Türk Texnikləri Cəmiyyətinin təşəbbüsü
ilə açlmş sənaye kurslar bazar, seşənbə
[çǝrşǝnbǝ axşam] və pəncşənbə [cümǝ
axşam] günləri axşam saat 4-7 kimi Üçüncü Ali-ibtidai məktəbində davam edir.
Həndəsədən Nəsrulla Novruzzadə, ǝlcəbrdən Əjdər Əlizadə, zika və kimyadan Məhəmmədzadə Mirzəbala dərs ve56
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Qabil diş qayran
Mirzǝ Xǝlil Canbǝyzadǝ
Qzldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayrr. Ünvan: Qubernski
küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝndǝ ev nömrǝ
55.
295

mək göndərməzsəniz ermənilər oran
xaraba qoyacaqlar.”
TEATRO VƏ MUSİQİ
Bu gün yanvarn 3-də, bu mövsümdə
birinci dəfə olaraq Hacbəyov Qardaşlar
müdiriyyəti tərəndən Hökumət Teatrosunda (sabiq Mailov) “Aşq Qərib” operas təntənəli bir surətdə mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr. Aşq Qəribin rolunu
Sarabl və Şahsənəmin rolunu Ağdaml ifa
edəcəkdir. Paşa mǝclisindǝ 6 nəfərdən
ibarət qz və oğlanlar tərəndən böyük
rəqs (balet) icra ediləcəkdir. Biletlər teatrn kassasnda satılmaqdadr.

Doktor Rza bǝy Sultanov
Paris Darülfünunundan
Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri hǝr
gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat 4-7yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski küçǝnin
küncndǝ.
2603
Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç
Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul edir.
“914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17, ikinci
mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Mehmanxaneyi-“Məhəmmədiyyə”
Qubernski küçədə “Azərbaycan” mətbəəsi ilə rubəru [üzbəüz] Hüseynov qardaşlarnn 72 nömrəli evində mehmanlardan ötrü
təmiz otaqlar hazrdr.
Kamali-ehtiramla İbrahimov
Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalq, ovmaq (massaj) vǝ
iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ qulluq
etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardr.
Ünvan: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağnda Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ 2nci mǝrtǝbǝdǝ.
Telefon 24-62

Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir hǝr
gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ kimi.
2607
Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
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
arasnda. Telefon: 50-67.
209

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr.
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80.

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

ban oğlu Əsəd;
4) Gəncə vilayəti, Şirvan qəryəsi - Bəyəli
oğlu İsgəndər;
5) Gəncə vilayəti, Xnal qəryəsi- Məhəmməd oğlu Qurban;
6) Kürdəmir qəryəsindən - Səfər oğlu İsmayl;
7) Bakya tabe Nərəgǝn qəryəsindən
Xnal qəryəsi - Əkbər oğlu Yəhya;
8) Ləzgi Süvari Alaynn 3-cü taboru 2-ci
bölüyü, Zaqatal nahiyəsi, Muxax qəryəsi Əhməd oğlu İsa;
9) Ə-38, T-2 Bak vilayətinin Kǝrədən
qəryəsi - Cavad oğlu İbrahim;
10) Cavad qəzas, Qaralar qəryəsi - Nurməhəmməd oğlu Rəhim;
11) Gəncənin Rəhimli Rza oğlanlarndanƏsgər oğlu Mustafa;
12) Ağdaş qəzas, Cardam qəryəsi - Rəşid
oğlu Məhəmməd;
13) Gəncə qəzas, Dəllər qəryəsi, nümunə
taboru nəfəri [ǝsgǝri] - Aslan oğlu Abbas;
14) Qarabağn Ankavir qəryəsindən - Vəli
oğlu Əli;
15) Gədəbəy mədən nahiyəsi, Miskinli
qəryəsi - Cəfər oğlu Abbas;
16) Gəncə qəzas, Dəllər qəryəsi- Mirsǝid
oğlu Seyidhəsən;
17) Gəncə qəzas, Zəyəm nahiyəsi, Yuxar
Aybl qəryəsi - Vəli oğlu Nağ;
18) Gəncə qəzas, Qaramurad qəryəsindən - Həsən oğlu Abbas.

b-37

Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr.
Müraciǝt üçün adres: Birjavaya küçǝdǝ
Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ
ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-1
Tǝqvimi-islam [müsǝlman tǝqvimi]
Türkcǝ-rusca divar tǝqvimi
1919-cu sǝnǝyǝ mǝxsus olmaq üzrǝ Osmanl, islam vǝ rus aylarn, günlǝrini göstǝrǝn divar tǝqvimi bu günlǝrdǝ çapdan çxb,
satılmağa başlamşdr. Hǝr gün sifarişlǝr qǝbul olunur.
Adres: Böyük Rus kǝlisas [kilsǝsi] yannda
“Novruz” mǝtbǝǝsi.
2625
3-1
Elan
Gəncə Bələdiyyə İdarəsi aşağda isimləri
dərc olunan və şəhər xəstəxanalarnda vəfat
edən nəfərlərin [ǝsgǝrlǝrin] şər’i [şǝriǝtǝ uyğun] və qanuni vərəsələrini dəvət edir ki, həmin nəfərlərin vəfatından sonra qalan paralar gəlib Bələdiyyə İdarəsindən alsnlar. Vərəsələrin əllərində polis dairəsindən vəsiqələri
olmaldr. Vəfat edənlərin əsamisi [adlar]:
1) Gəncə vilayəti, Ağdaş qəzas, Qarağan
qəryəsi [kǝndi] - Zülfüqar oğlu Baxşəli;
2) Ləzgi Süvari Alayndan Zaqatal nahiyəsi
Şibil ovas - Molla Məhəmməd oğlu İsmayl;
3) Bak vilayəti, Mərdəkan qəryəsi - Qur-

Bələdiyyə rəisi
Ələsgər bəy Xasməmmədov

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

müştərək liberallar 133, müştərək zəhmetkəşlər rqəsi 10 olmaq üzrə koalisiya tərəfdarlar 477 yer qazanmşlardr.”: Buradak
“müştǝrǝk” sözü, hans partiyaya mǝnsub
olmasndan asl olmayaraq koalisiya iqtidarn dǝstǝklǝyǝn Parlament üzvlǝrini ifadǝ
edir. Bunlar müvaq olaraq: Mühazǝkarlar
vǝ Birlikçilǝr Partiyas (ittihadçlar), Milliyyǝtçi-Liberal Partiya (liberallar), Leyboristlǝr Partiyas (zǝhmǝtkeşlǝr) üzvlǝridir.
“Bundan əlavə, ittihadçlar 50, liberallar
28, zəhmətkeşlər 62, müstəqillər 9, millətçilər 7, sinfeynerlər 73 yer qazanmşlardr.”:
Burada, koalisiya iqtidarn dǝstǝklǝmǝyǝn
Parlament üzvlǝrindǝn söhbǝt gedir. “Müstǝqillǝr” bitǝrǝǝri, “millǝtçilǝr” Millǝtçi Partiya üzvlǝrini, “sinfeynerlǝr” İrlandiyann
müstǝqilliyi uğrunda mübarizǝ aparan Sinn
Feyn Partiyas üzvlǝrini ifadǝ edir.
sǝh. 47. “Parizer platz”: Berlin şǝhǝrinin
mǝrkǝzindǝ yerlǝşǝn Paris meydan [Pariser
Platz] nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh. 48. “…federaln şura…”: burada
söhbǝt İsveçrǝ Konfederasiyasnn milli
hökumǝti – İsveçrǝ Federal Şurasndan
[Schweizerischer Bundesrat] gedir.

Əsgǝrlik haqqnda
sǝh. 42. “…Maarif naziri həzrətlərinin
kəlamlarn mütaliə etdikcə...”: söhbǝt “Azǝrbaycan” qǝzetinin 75-ci nömrǝsindǝ Nǝsib
bǝy Yusifbǝylinin “Müsǝlman tǝlǝbǝlǝrinǝ”
adl müraciǝtindǝn gedir. Bu müraciǝtin
transliterasiyas üçün “Azǝrbaycan” qǝzeti
külliyyatınn III cildinin 469-470-ci sǝhifǝlǝrinǝ baxn.
“fǝzzǝlǝllahul-mücahidinǝ ǝlǝl-qaidinǝ
dǝrǝcǝtǝn”: “Quran”n Nisa surǝsinin 95-ci
ayǝsindǝn bir parça. Mǝnas: “Allah cihad
edǝnlǝri (mücahidlǝri) oturanlardan dǝrǝcǝ
etibarilǝ üstün tutdu. 95-ci ayǝ bütöv olaraq
belǝdir: “Lǝ yǝstǝvil-qaidunǝ minǝl-möminin
qeyru ulizzǝrǝri vǝl-mücahidunǝ -sǝbilallahi
biǝmvalihim vǝ ǝnfüsihim fǝzzǝlǝllahulmücahidinǝ biǝmvalihim vǝ ǝnfüsihim ǝlǝlqaidinǝ dǝrǝcǝtǝn vǝ küllǝn vǝǝdǝllahulhüsna vǝ fǝzzǝlǝllahul-mücahidinǝ ǝlǝlqaidinǝ ǝcrǝn ǝzimǝn.” Mǝnas: “Zǝrǝr çǝkmǝdǝn oturan möminlǝrlǝ Allah yolunda öz
mallar vǝ canlar ilǝ cihad edǝn kimsǝlǝr bir
olmazlar. Allah mallar vǝ canlar ilǝ cihad
edǝnlǝri oturanlardan dǝrǝcǝ etibarilǝ üstün
tutdu. Allah bunlarn hamsna vǝd etmişdir.
Allah mücahdilǝrǝ oturanlardan daha böyük
mükafatlarla imtiyaz vermişdir.”
sǝh. 43. “Vǝ lǝ tǝhsǝbǝnnǝllǝzinǝ qutilu
-sǝbilillahi ǝmvatǝn bǝl ǝhyaun indǝ
rǝbbihim yurzǝqun.”: “Quran”n Ali-İmran
surǝsinin 169-cu ayǝsi. Mǝnas: “Allah yolunda öldürülǝnlǝri heç dǝ ölü zǝnn etmǝ!
Əsl hǝqiqǝtdǝ onlar diridirlǝr. Onlara Rǝbbi
yannda ruzi verilir.”

İki zya
sǝh. 52. “Asudə olum dersən əgər...”:
“Asudǝ olum deyirsǝnsǝ, dünyaya gǝlmǝ, /
Meydana düşǝn, qǝza daşndan qurtula bilmǝz. / Bu alǝmdǝ hǝr aqilǝ bir dǝrd hazrdr,
/ Aqillǝr güruhundan rahat yaşamş olan
varm?”

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 46. “Qroznya 8 000 (?) ölü və yaral
gətirilmişdir.”: sual işarǝsi qǝzetdǝ getmişdir.
“Məbuslardan müştərək ittihadçlar 334,

Ətrafdak kǝndlǝrǝ
ǝrzaq paylamaq barǝsindǝ
sǝh. 56. “…tǝzǝ intixab edilmiş Ərzaq nazirimiz…”: söhbǝt Konstantin Lizqardan gedir.

Dağstanllar
Cümhuriyyǝtindǝ
sǝh. 50. “Şimali Qafqaziyallar İttifaq Parlamannn sədri”: söhbǝt Çermoyevdǝn gedir.
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Elan
sǝh. 58. “Qarağan”: Ağdaş rayonunun
kǝndidir; qǝzetdǝ “Qaraxan” kimi getmişdir.
“Ə-38, T-2”: sravi ǝsgǝr, 38-ci alay, 2-ci
tabor.
Tǝqvimi-islam
sǝh. 58. “Böyük Rus kǝlisas”: AleksandroNevski kilsǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.
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Bazar, 5 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 79

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 2 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 5 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

Daxiliyyə Naziri
Müstədini [ǝrizǝçini] qəbul edir, düşənbə [bazar ertǝsi], caharşənbə [çǝrçǝnbǝ] və yekşənbə [bazar] günləri səhər saat
11-dən.
T-1
3-1

qəzetələr, ümumən Azərbaycan Cümhuriyyərinə zidd olub, hər gün öz səhifələrini istiqlal və istiqbalmza [gǝlǝcǝyimizǝ] müxalif olan məqalat [məqalələr] və
əxbarat [xəbərlər] ilə doldururlar. Bu müxasim [düşmǝn] qəzetələr müqabilində
Azərbaycan türk və islamlarnn əlində
yalnz üç qəzetə var idi ki, türkcə “Azərbaycan”dan masiva [başqa], rusca “Azərbaycan” və “Kaspi”dən ibarət idi. Lakin
Azərbaycan türk və islamlar mənafeyini
pǝk qzğn və ciddi surətdə müdaəyə çalşan “Kaspi” qəzetəsi ruslarn və ruspərəstlərin xoşuna gəlmədiyindən dolay,
naşirləri tərəndən yenə də əcnəbilər
əlinə verilmişdir. Bu isə həmin qəzetənin
məslək və vəziyyətini zahirən bir qədər
“qeyri-müəyyən” buraxmşsa da, lakin
dürüst kir etdikdə qəzetədən, yenə də
həman “Vahid Rusiya” qoxusu gəlməsi
aşkardr.
Deməli, türki və rusi [türk dilindǝ vǝ rus
dilindǝ] “Azərbaycan” qəzetələri indilikdə
yeddi müxasim qəzetələr müqabilində
[qarşsnda] durub, onlarn yazdqlar böhtanlara cavab verib, yürütdükləri batil və
naqis kirləri faş və rədd etməlidirlər. Lakin burasnda da dəxi bir qədər müşkülata uğraşrz.

BAKI, 5 KANUNİ-SANİ [YANVAR]
Müstǝqil mǝtbuat lüzumiyyǝti
Azərbaycann paytaxtı olan Bak şəhərində bu axr vaxtlarda dürlü-dürlü qəzetələr intişara [nəşrə] başlamşlardr. Halhazrda şəhərimizdə türk və rus “Azərbaycan” qəzetǝlərindən başqa mövcud
qəzetələr bunlardr: “Yedinaya Rossiya” Bak Rus Milli Komitəsinin naşiri-əfkar
[orqan]; “Znamya truda”- Rus İctimaiyyuni-İnqilabiyyun [Sosialist İnqilabçlar] rqəsinin mürəvvici-əfkar [kirlǝrini yayan orqan]; “İskra”- İctimaiyyuni-Amiyyun [Sosial-Demokrat] rqəsinin qəzetəsi; “Naşe
vremya” - erməni “mötədil” məhalinin
[dairələrinin] orqan; “Vperyod” – “Daşnaksutyun” rqəsinin naşiri-əfkar. Dün
[dünən] “Mer orer” namnda erməni
dilində dəxi bir qəzetə çxmağa başlad.
Şəhərimizdə çxan məzkur [ad çǝkilǝn]
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Əvvəla, türkcə “Azərbaycan” Bakda
istemal olunan [işlǝnǝn] ümumi və hətta
bir paralarnca “rəsmi” ədd [hesab] edilən
bir dildə yazlmadğna binaən [görə],
düşmənlərin təərrüzləri [hücumlar] müqabilində etdiyi əks-təərrüz nə düşmənlərin və nə də əcnəbi məhalinin [dairələrin] qulaqlarna yetişməyir.
Saniyən [ikincisi], hər iki qəzetələr rəsmi olduqlarna görə, həm nəzakət, həm
də siyasət nöqteyi-nəzərincə bir qədər
ehtiyatla dolanmağa məcburdurlar. Buna
görə də hər bir məsələdən burada bəhs
etmək bəzən namünasib görünür, böylə
olduğu surətdə bizim düşmənlərimizin
səslərinə müqabilən zəif çxr. Mətbuatın
əfkar və arayi-ümuma [ictimai krǝ vǝ ictimai rǝyǝ] nə dərəcə təsir və nüfuzu olduğu da hər kəsin məlumudur. Bu halət isə,
əfkari-amməni [ictimai kri] birtərəi təşviqat nəticəsində əleyhimizə qaldracağ
bədihidir [açq-aydndr]. Böylə olduqda,
Azərbaycan türk və islamlar mənafeyi
nöqteyi-nəzərindən lazm gəlir ki, bizim
səsimiz düşmənlərimizə müqabil zəif çxmasn. Bu isə mətbuatımzn çoxalmas
ilə ola bilər.
Hal-hazrda rus dilində olmaq üzrə
milli mənafeyimizi müdaə edəcək bir
neçə qeyri-rəsmi qəzetəyə əşəddi-ehtiyacmz [şiddǝtli ehtiyacmz] vardr. Heç olmasa, bir dənə olsa da, yenə də bunun
böyük əhəmiyyəti vardr.
Şəhərimizdə, Allaha şükür, zəngin
adamlar az deyildir. Bunlarn öz istiqballar yolunda bir qədər paradan keçə biləcəkləri dəxi mümkündür. İştə ziyallarmzn nəzərlərini bu mühüm nöqtəyə
cəlb edib də, ümidvar oluruz ki, onlar
məmləkətimizin rifah və səadəti üçün bu

kri qövldən feilə [sözdǝn işǝ] gətirməklə
və düşmənlərimizin ağzlarn yummaqla
ümumu minnətdar edərlər. Bu iş bir azacq hümmət və fəaliyyətə bağldr.
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
(Royter, 4 kanuni-sani [yanvar])
* Klemanso Məclisi-Məbusanda bəyan etmişdir ki, fransz qoşunlar müharibəsiz Odessaya girmişlərdir.
* Anlaşlr ki, lehlər [polyaklar] Poznan
vilayətini təzədən Lehistana [Polşaya] bitişdirməyə qərar vermişlərdir. Onlar müvəqqət olaraq Poznan işğal etmişlərdir.
Lakin, Almanlar yenə üstün gələrək
idareyi-öryyeyi-əsgəriyyə [fövqəladə
hǝrbi vəziyyət rejimi] elan etmişlərdir.
* İngiltərə Hökuməti, Müttəqlər qoşununu Almaniyadan geri aparmaq üçün
Şelda çayndan istifadə etmək istəyirdi.
Şimdi Hollandiya Hökuməti İngiltərənin
bu arzusuna əməl edərək Şeldan güzəşt
etməyə raz olmuşdur.
Bolşeviklərlə müharibə
(İngiltərə rəsmi xəbəri)
Dekabrn 29-unda dörd dənə müsəlləh [silahl] [gǝmi] İngiltərə komandas
altında şimal-şərqi Qafqaziyada əməliyyatda bulunan bolşevik qüvvələrinin ümdə ərzaq üssülhərəkəsi [bazas] olan Staro
Tereçniyə yaxnlaşb, orada olan bolşevik
qoşunlarnn təslimini tələb etmişlərdir.
Bolşeviklər təslim olmaqdan imtina etdiklərinə görə gəmilər atəş açb qşlalar
[kazarmalar], anbarlar dağtmaqla bərabər bir neçə barj dəxi qərq etmişlərdir.
Gəmilər bir dənə bolşevik gəmisini də tu62
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dülat [dəyişiklik] yoxdur. Dünən saat 11də Sadaxl mövqeyi əsgərlərimiz tərəndən işğal edilmişdir.

tub özləri ilə aparmşlardr.
Amerikann rəyi
Amerika Hökumətinin Bəhriyyə naziri
[Donanma naziri] Daniels, Bəhriyyə Komitəsinə üç illik məramnamə qəbulunu təklif etmişdir. Bu şərtlə ki, hərgah, təslihatın
[silahlanmann] ixtisar edilməsi haqqnda
beynəlmiləl saziş hüsula gəldikdə, Vilson
başlanmş işləri dayandrma ixtiyarna
malik olacaqdr. Bu münasibətlə aşkar olmuşdur ki, Vilsonla İngiltərə nümayəndələri arasnda davam edən müzakiratda
Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] məsələsində əsasi saziş vardr. Müttəq dövlətlər Cəmiyyəti-Əqvam məsələsini[n]
sülh müqavilənaməsinin ümdə nəticəsi
kimi vücuda gətiriləcəyinə ümidvardr.

Könüllü müsəlmanlar
Tiisdə yaşayan müsəlmanlardan təşkil edilmiş könüllü dəstəsi Gürcüstan milli
bayrağ ilə Baryatinski küçədə Hərbiyyə
Nəzarəti binas qarşsnda səf bağlayb
dayanmşlardr. Yaxş geyinmiş cavan könüllülər, gözəl təsir bağşlayrdlar. Ərkanihərb [Baş qǝrargah] zabitləri ilə bərabər
Hərbiyyə naziri Giorqadze könüllü dəstəsi
nəzdinə gəlmişdir. Könüllü dəstəsinin komandan Hərbiyyə nazirinə xitabən söylədiyi nitqində Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlarla gürcülər arasnda olan məhəbbət və mehribançlğ qeydlə demişdir ki, doğma məmləkətin mühazəsi
üçün başlarndan keçməyə hazr olan
könüllü dəstəsinin təşkil edilməsi həman
mehribançlğ isbat etməkdədir. Giorqadze öz cavab nitqində könüllülərin gözəl təşəbbüsatın təbrik edib, müsəlmanlarn məmləkət mənafeyi üçün özlərini
qurban vermələrini qeyd etmişdir. Axrda
könüllü dəstəsi, musiqi marş altında
rəsmi-keçid mərasimini icra etmişdir.
Hərbiyyə Nəzarəti qarşsna cəm olan
əhali şadlğndan milli nəğmə ilə könüllü
dəstəsini müşayiət etmişdir.

GÜRCÜ-ERMƏNİ MÜHARİBƏSİ
(Gürcüstan Ərkani-hərbindən)
* Dekabrn 28-ində, səhər, bizim əsgərlərimiz Sadaxln işğal etmişdir. Geri
çəkilməkdə olan düşmən təqib edilir.
Yekaterinenfeld dəstəmiz hücuma keçib,
əməliyyatın genişlənməsinə əlverişli olan
bir neçə sövqülceyş [stratejik] məntəqələri zəbt etmişdir. Şülǝverdə bizim əsgərlərimiz düşməndən dörd top və on pulemyot almşlardr.
* Dekabrn 31-ində Tiisdən xəbər
verirlər ki, dünən Yekaterinenfeld cənubunda müharibədən sonra iki mühüm
hündürlük bizim əlimizə keçmişdir. Bu
gün müharibə davam edir. Səhər düşmənin az bir hissəsi Axska sərhədini keçmək
istəmişsə də, tüfəng atış ilə geri qaytarlmşdr. Cəbhənin qeyri yerlərində təbəd-

Gürcü mətbuatı və ingilislər
Gürcü sosial-demokrat qəzetəsi “Saxalxo sakme”, “Gürcüstan və İngiltərə” ünvanl məqaləsində deyir ki, biz sabah nə
olacağn və gələcəyi bilmirik. Lakin biz
bir bunu demək istəyirik ki, biz qalib də
olsaq, məğlub da olsaq hər halda insandan bir gözəl xatirə qalacaqdr ki, o da
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63

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

millətin şan-şərə, sədaqəti və alicənablğdr. Hal-hazrda biz İngiltərə əsgərlərinin Gürcüstana daxil olmalar haqqnda
müəyyən bir şey söyləyə bilmirik; biz ancaq bunu deyə bilirik: burada olmaq istəyən hər bir qüvvə gürcü millətinin mədəniyyətinə, hissiyyatına və təşkilatına hörmət göstərib öz işlərini bizim xüsusi işlərimizə müvaq görməlidir.

dur. Axrda ham Sazonov ilə Neratovun
namizədliyinə raz olmuşlardr. Milyukov,
general Denikin ordusunda məşhur olmadğna görə, onun namizdəliyi rədd
edilmişdir. Nekrasov ilə Tereşenkonun da
namizədliyi rədd edilmişdir. Çünkü, onlar
da Kerenski ilə bərabər Kornilov üsyannn yatırlmasnda iştirak etmişlərdir. Yass
Konfrans Könüllü ordunun top gülləsi və
qeyri [lǝvazimati-]hərbiyyə [hǝrbi sursat] ilə
təhciz edilməsi üçün təcili tədbirlər ittixazn [tǝdbir görülmǝsini] lazm görmüşdür.

Ermənilərin xidmətdən kənar edilmələri
Ermənistan ilə Gürcüstan arasnda
müharibə hərəkatı başlandğndan, bir
para müəssisə müdirləri məsuliyyətli erməni xidmətçilərini kənar etdiklərinə görə erməni fəhlələri ilə də bu tövr müamilədə [rǝftarda] bulunacağ nəzərə alnb,
Məsai [Əmǝk] naziri müavini Eradze dövləti müəssisə müdirlərinə göndərdiyi
təmimnaməsində [sǝrǝncamnda] deyir ki,
Ermənistan[la] müharibə başlanmasna
görə erməniləri xidmətdən kənar etməməlidir. Çünki erməni fəhlələri gürcü fəhlələri ilə bərabərcə mübarizədə bulunmuşlardr. Bundan əlavə, erməni fəhlələri
Ermənistan Hökumətinin bu tövr siyasət
aparmas əleyhindədirlər. Erməni fəhlələrini ancaq Məsai Nəzarətinin xəbərdarlğ ilə kənar etmək olar. Bu təmimnamə Hökumət Rəisi tərəndən də təsdiq
edilmişdir.

Yəhudilər Sülh Konfransnda
Yekaterinoslavda çxan “S.” qəzetəsi
mövsuq [etibarl] mənbələrdən xəbər verir ki, Vilson Müttəq dövlət nümayəndələri namindən Könüllü ordu Baş komandanna müraciət edib yəhudi millətindən
Sülh Konfransna xüsusi nümayəndələr
dəvət edilməsi əleyhinə Rusiyann etiraz
edib-etməməsini xəbər almşdr. Vilson
bunu ondan ötrü xəbər almşdr ki, Müttəq dövlətlər İngiltərənin təşəbbüsatı
ilə müəzzəm [böyük] dövlətlərin təhtihimayəsində [himayǝsi altında] olmaq
üzrə Fələstində Yəhudi Hökuməti təşkil
edilməsini qərara almşlardr. Sazonov cavab vermişdir ki, Rusiya yəhudilərin Sülh
Konfransnda nümayəndələri olmasna
etiraz edə bilməz. Zira, hələ Rusiya vahid
olarkən, Yəhudi Hökuməti məsələsi müsbət bir surətdə həll edilmişdir. Hal-hazrda da bu məsələyə etiraz ola bilməz.

SÜLH ƏTRAFINDA

TÜRKİYƏDƏ

Sülh Konfransnda Rusiya nümayəndəsi
Yassdan xəbər verirlər ki, Rusiyann
Sülh Konfransnda nümayəndəliyi məsələsi uzun-uzad mübahisəyə bais olmuş-

Kabinə böhran
İstanbuldan xəbər verirlər ki, şəhərdə
dǝvǝran edən [gǝzǝn] şayiata [şayiələrə]
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görə [Əhmǝd] Toq paşa kabinəsi istefa
verəcəkdir. Onun yerinə Əhməd Rza bəyi
namizəd adlandrrlar. Hər halda Toq paşa kabinəsi təzələnəcəkdir. İndiki kabinə
heyətindən dörd vəzir [nazir] istefa verəcəkdir. Əfv edilmiş olan Prins Səbahaddinin təzə kabinəyə daxil olub, Xariciyyə
vəzir[i] mənsəbini tutacağ şübhəsizdir.

tinin nümayəndəsi təyin edilmişdir.
İngiltərə sərinin vürudu [gǝlişi]
İngiltərə təzə səri Adam Blok İstanbula varid olmuşdur. İki gün əvvəl Türkiyədə olan İngiltərə müvəqqət nümayəndəsi amiral Giltori, “Tunerb” drednotunda Sevastopola əzimət etmişdir [getmişdir].

İstanbulun türklərdə qalmas
İstanbulda çxan “Tərcüman” qəzetəsi
xəbər verir ki, nüfuzlu adamlarn Parisdən və Londandan aldqlar məlumata
görə, İstanbulun müqəddəratı Sülh Konfransnda müzakirə edilməyəcəkdir. Türkiyə vəzirlərindən bir neçəsi Müttəq dövlətlər kontrolu altındadrlar. İstanbul Türkiyə üçün qalacaqdr. Millətlərin hüququ
müdaə və mühazə ediləcəkdir. İstanbulun beynəlmiləlləşdirilməsi gələcəkdə
ixtilafa bais ola biləcəyinə görə, İstanbulun Türkiyə üçün qalmas qərara alnmşdr.

Müttəq amirallar Baş vəzir hüzurunda
İngiltərə amiral Semmerst, Fransa
amiral Amet və İtaliya amiral Mortola
Baş vəzir [Əhmǝd] Toq paşan ziyarət etmişlərdir. Bu yaxn günlərdə İstanbul ilə
İngiltərə arasnda teleqraf münasibatı
başlanacaqdr. Xüsusi Fransa minonosu
[torpedo gǝmisi] İstanbul poçtasn Parisə
aparb Parisdən də İstanbula qaydacaqdr. İstanbulda olan İngiltərə teleqraf
acentəliyi işə başlamşdr. “Havas” acentəliyi də bu günlərdə işə başlayacaqdr.

Müttəq qoşunlar komandan
Məlum olmuşdur ki, Cənubi Rusiyada
olan Müttəq qoşunlar komandan general D’Esperi öhdəsinə verilmişdir. Generaln Baş ərkani-hərbi [Baş hərbi qərargah] İstanbulda olacaqdr.

Ermənilərin və yunanllarn İstanbula övdəti [qaytmas]
Türkiyə Hökuməti, Ənvər paşa hökuməti tərəndən İstanbuldan nəfy [sürgün] edilmiş ermənilərin və yunanllarn
övdətinə icazə vermişdir.

Müttəqlərin təzə heyəti
12 nəfər zabitdən ibarət Müttəqlərin təzə bir heyəti İstanbula varid olmuşdur [gəlmişdir].

Türkiyə heyəti-mürəxxəsəsinin [nümayəndə heyətinin] övdəti
İndiyə qədər Odessada, Sevastopolda
və Köstəncədə olan Türkiyə heyəti-mürəxxǝsələri İstanbula varid olmuşlardr.

İstanbulda Fransa nümayəndəsi
Bosforda olan Fransa nümayəndəsi
komandan Amet, İstanbula daimi bir sər təyin edilənə qədər Fransa Hökumə-

Müttəqlər və Romaniya
“Loms” qəzetəsinin verdiyi xəbərə
görə, Yassda olan Müttəq dövlət nüma65
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İsveç ilə müharibə
Yenə İngiltərə simsiz teleqrafı xəbər
verir ki, Finlandiya əleyhinə çxş başladğ
zamandan Rusiya hərbi donanmas Stokholma hərəkət edib, İsveç Hökuməti
əleyhinə də əməliyyata başlamşdr. Stokholm, Revel və Helsinqfors arasnda vapor münasibatı qət edilmişdir [gǝmi ǝlaqǝsi kǝsilmişdir]. Şayiata görə İsveç donanmas dənizə çxb naməlum bir tərəfə hərəkət etmişdir. Lahey yannda top səsləri
eşidilməkdədir.

yəndələri izhar [bəyan] etmişlər ki, onlarn hökumətləri Transilvaniya və Bukovinada olan Romaniya milli şuralarnn Romaniyaya mülhəq edilmələri [birlǝşdirilmǝlǝri] arzularn rəsmi surətdə etiraf etmişlərdir.
Krm səri
İstanbulda olan Krm səri Həsən
Səbri Ayvazov İstanbulu tərk etmişdir.
Krm mənafeyinin mühazəsi İstanbulda
olan Krm Həmtorpaqllar sədri Məhəmməd Əkrəm bəyə həvalə edilmişdir.

İngiltərə qatarlar
Dekabrn 26-snda Tiisdən Bakya gedən İngiltərə heyətinin sürət qatar dekabrn 30-da, səhər saat 8-də Tiisə varid
olmuşdur [çatmşdr]. Həman gün qatar
Batuma yola düşmüşdür. İngiltərə heyətinin qatar 31 yük vaqonu ilə Batumdan
Tiisə varid olmuşdur.

QƏZETƏLƏRDƏN
Moskvada hərc-mərclik
Moskvada anarşi çxşlar davam etməkdədir. Anarxistlər bir neçə evdə olan
Bolşevik Hökuməti müəssisələrini qovub,
evləri yandrmşlardr.

Könüllü ordunun Kubandan getməsi
Yekaterinodardan xəbər verirlər ki,
Könüllü orduya yaxn dairələrdən alnan
doğru məlumata görə, Könüllü ordu Kuban əyalətini tərk edəcəkdir. Ordunun
mərkəzi idarələri Sevastopola nəql ediləcəkdir. Əsgəri dəstələr isə Stavropol ilə
Qara dəniz sahilinə aparlacaqdr. Rusiyan bərpa edici mərkəz Xarkov olacaqdr.
Moskvaya hücum etməkdən ötrü Xarkov
şəhəri təchizat üssül-hərəkəsi [bazas]
qərar veriləcəkdir.

Finlandiya ilə müharibə
İngiltərə simsiz teleqrafı xəbər verir
ki, axrnc alnan xəbərlərə görə, bolşeviklər qurudan və sudan Finlandiyaya hücum etmişlərsə də, Finlandiya əsgərlərinin top atış ilə dəf edilib böyük tələfatla
geri çəkilmişlərdir. Bu qərar üzrə Finlandiya Hökuməti Şura Hökuməti ilə müharibə halndadr.
Bolşevik aeroplanlar Vborq şəhərinə
yandrc bombalar saldqlarna görə,
yanğnlar başlamşdr. Finlandiya üzərinə
ümumi hücum başlamaqdan ötrü külli
miqdarda bolşevik qüvvəsi Fildandiya
sərhədinə cəm edilməkdədir. Əhval artıq
dərəcədə ciddidir.

Ukraynada
Kiyevdən xəbər verirlər ki, Vinniçenko
imzas ilə ham Ukrayna müəssisələrinə
əmr göndərilmişdir ki, Ukrayna dairəsində hökumət möhkəmləşib asayiş bərpa
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edildiyinə görə, alman əsgərlərinin burada qalmalarna ehtiyac görünməyir. Buna binaən [buna görə], Ukraynada olan
alman nümayəndələrinə təklif edilir ki,
Ukraynan alman əsgərlərindən təmizləməkdən ötrü tezliklə tədbirlər ittixazna
[tǝdbirlǝr görmǝyǝ] girişsinlər. Almanlarn
Ukraynadan getmələri üçün tədbirlər
görülməkdədir.

olan Ukrayna şovinistlərinə ədədcə az
olan millət ünsürlərindən başqa anarxist
və bolşevik dəstələri də yapşmşlardr.
Biz lazm bilirik ki, tezliklə Müttəq dövlət
əsgərləri Odessaya gətirilsin və Kiyev ilə
Xarkovun zəbt edilməsinə başlansn. Bir
məruzə nəşr edilsin və bu məruzədə
Müttəqlərin Rusiyada asayiş tərəfdar
olan siniərə müavinət göstərəcəkləri
qeyd olunsun.

Gürcüstan haqqnda general Draqomirov
Krm Hökuməti Yekaterinodardan general Draqomirovdan bir teleqram almşdr. Teleqramda Kiyevdən Xariciyyə Nəzarəti tərəndən “Vahid Rusiya” düzəltmək
barəsində məlumat verilmişdir və həman
məsələ barəsində olacaq müşavirədə iştirak üçün Draqomirov da dəvət edilir.
General Draqomirov cavab vermişdir ki,
Baş komandan general Denikin müşavirənin lüzumunu bilir, fəqət Kiyev deyil,
Yekaterinodar və yaxud Ağməsciddə
(Simferopolda) iniqad etməsi [tǝşkil edilmǝsi] tərəfdardr. Əlavə, Könüllü ordu
Gürcüstann müşavirədə iştirakna etiraz
edir. Zira Gürcüstan Hökuməti istiqlaliyyət tərəfdar olduğu üçün “Vahid Rusiya”
əleyhinə siyasət yürütməkdədir. Krm Hökuməti general Draqomirova cavab vermişdir ki, onun nəzəriyyatı ilə şərik olaraq
Ağməsciddə müşavirə olmasn təbrik
edir.

Admiral Neklyudovun bəyanatı
“P. N.” qəzetəsinin verdiyi xəbərə
görə, Könüllü ordunun Odessa nümayəndəsi admiral Neklyudov izhar etmişdir ki,
Könüllü ordunun birinci qəsdi bolşevikləri Rusiyadan qovub asayiş bərpa etməkdən ibarət olacaqdr, tainki Rusiya
nümayəndələri gələcək üsuli-idarəni bərpa etməkdən ötrü bir yerə cəm ola bilsinlər.
Fransz-yunan müahidənaməsi [sazişi]
Əqd edilən müahidə mövcibincə [imzalanan sazişǝ ǝsasǝn] Yunanstan Hökuməti 25 il müddətində Fransann şərqdəki mənafeyini gözləməyi öhdəsinə almşdr. Fransa Hökuməti də bu işdən ötrü Yunanstana maliyyə və texnika cəhətdən
müavinət [kömǝk] edib, Yunanstan donanmasn qaydaya salacaqdr.
NƏZARƏTLƏRDƏ

Müttəqlərin müavinəti [kömǝyi]
Yassda olan siyasi korpus rəisi SentOler ham Müttəq dövlət nümayəndələri namndan [adndan] Müttəq dövlətlərə böylə bir teleqraf göndərmişdir ki:
Lazm bilirik xəbər verək ki, baş qaldrmş

[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Vükəla Şurasnda [Nazirlǝr Kabine-

tindǝ]

- Vükəla Şurasnn iclasnda başqa məsələlər srasnda Daxiliyyə nazirinin mə-
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ruzəsinə görə Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarəti [Səhiyyə Nazirliyi] hökumət əzasnn
[üzvlǝrinin] birinə mühəvvəl [həvalə] edilməsi barəsində müzakirə olmuş və qət
edilmişdir ki, müvəqqəti olaraq işbu vəzifə Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətinə
[Sosial Tǝminat Nazirliyi] verilsin.
- Türuq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ]
nazirinin fəhlələrin əhvaln yaxşlaşdrmaq barəsindəki məruzəsindən sonra
qət edilmişdir ki, Məsai Nəzarəti [Əmǝk
Nazirliyi] gələcək iclas üçün fəhlələrin əhvaln yaxşlaşdrmaq üçün görülməli tədabir [tədbirlər] barəsində məlumat versin.
- Post və Teleqraf naziri Aslan bəy
Səkürdlü həzrətlərinin təşəbbüsatlar ilə
Məsai Nəzarəti təşkilinə şüru edilmişdir
[başlanlmşdr]. Müşavirəyə mədən sahibləri və Kəsbkarlar İttifaq [Hǝmkarlar İttifaq] nümayəndələri dəvət ediləcəklər. Əvvəlinci məsələlər bunlar olacaqdr: yeni
məvacib, fabrika-zavod komitǝləri.

müəlliərdən bəzisi təliərinin [ǝsǝrlǝrinin] yeni təb’ [çap] və nəşrinə cəsarət etmədilər. Bildirki Milli Komitənin Nəşriyyat
Şöbəsi bu barədə çarpşd, vuruşdu, bir
iş də görə bilmədi. Kitablarn miqdar
azaldqca, qiymətləri də gün-gündən kəsbi-şiddət etdi [artd]. Hətta, bəzi kitablardan (məsələn: “Ədəbiyyat məcmuəsi”)
kitabfüruşlarda [kitab satanlarda] bir dənəsi də qalmadğ üçün bu gün köhnə nüsxələri, parça-parçalar da 20-25 rubləyə
qədər satılmaqdadr. Hələ bu il bu minval
ilə keçdi, sabah bu köhnə nüsxələr də taplmadğ halda, biçarə müəllim və mütəəllimlər [şagirdlər] nə çarə yapacaqlar?
İştə “bu kitab aclğ” Maarif Nəzarətini
çoxdan düşündürməli idi. Hələ bahalq
bəlas kənarda dursun, kağz ehtiyacn
da bir növ rəf’ etmək [aradan qaldrmaq]
olar, lakin mətbəə süstlüyünə [ǝtalǝtinǝ]
nə çarə olacaqdr? Asayiş zamanlarnda
bir kitab səkkiz-doqquz aya tamam etmiş
mürəttiblər, bu gün 8 saatlq işlə neçə
aya tamam edə biləcəklər? Burasn Nəzarətimiz nəzərə alarsa, nəşriyyat iqdamatına [işinǝ] sabahdan girişməlidir, yoxsa 8 aydan sonra yenidən məktəblər açldğ əsnada mütəəllimlərimiz laşəkküşübhə [şəksiz-şübhəsiz] kitabsz qalacaqlardr. Bu, birinci məsələ.
İkinci məsələ – gələcəkdǝ kitab təlifatın [yazmağ] mütəxəssislərə həvalə etməkdir. İndiyə qədər meydanda bulunan
tədris kitablarnn hamsn az-çox təcrübələri ilə məşhur təlim və tərbiyə mütəxəssisləri yazmşlardr. Lakin bu əsərlərin
heç biri təbiǝn [çap baxmndan] eyibdǝn
xali [qüsursuz] deyildir. Atalar demişkən:
“Eyibsiz gözəl olmaz”. Amma çifayda bu
eyibləri təlifat sahiblərinə ərbabi-fünun-

MAARİF MÜFƏTTİŞLƏRİNİN
YIĞINCAĞINA DAİR
İşbu yğncağn 8-inci iclasnda dərs
kitablarnn intixab [seçilmǝsi] məhəllimüzakirəyə qoyularaq, vaxtın qeyri-müsaid olmağ cəhəti ilə hələlik hazrda bulunan kitablara qənaət edilir. Bununla bərabər, Məclis xahiş və arzu edir ki, tədris
kitablar gələcəkdə mütəxəssislər vasitəsi
ilə Maarif Nəzarəti tərəndən tərtib və
təmin olunsun.
Bu qətnamədən görünür ki, əldə bulunan kitablarn halətindən müfəttiş
əfəndilərin xəbərdarlğ yoxdur. İki ildən
çoxdur ki, bahalq və inqilab cəhətinə
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müəllimlərimizdir. Bunlar əsnayi-təlimdə
rast gəldikləri iradlar xüsusi dəftərçələrə
yazsnlar və hər ilin axrnda da müfəttiş
əfəndilərə təqdim etsinlər. Bundan daha
gözəli müfəttişlər təhti-sədarəti ilə [sǝdrliyi altında] tərtib veriləcək məhəlli [yerli]
müəllimlər ictimalarnda [yğncaqlarnda]
həmin irad müzakirə olunsun, zübdələnsin [seçilsin], ümumən qəbul oluna biləcək iradlarn da xülasəsi müfəttişlər vasitəsi ilə Maarif Nəzarətinə təqdim olunsun. İştə bu xülasələr ən dəyərli tənqidlərdir ki, müəllim, müəllif və mütəxəssislərin qisməti gərək olsun.
Vüzəratın [Nazirliyin] təlim və tərbiyəyə dair xüsusi aylq bir jurnal da nəşrə
başlarsa, həman xülasələr də o jurnalda
təb’ və nəşr olunaraq [çap edilib yaylaraq]
bir çox əhli-xibrəni [mütǝxǝssisi] istifadələndirər.
Yenə təkrar edirəm, aclara çörək lazm olan kimi mütəəllimlərə [şagirdlərə]
də kitab lazmdr. Kitabsz mütəəllim, mütəəllimsiz ərbabi-fünun [alim] və bunlarsz da mədəni bir millət olammaz. Bu gün
bir çox vəzifədarlara [vǝzifǝ tutanlara, iş
görǝnlǝrǝ] ehtiyacmz vardr, bu ehtiyac
rəf’ etmək [aradan qaldrmaq] üçün kitab,
kitab və yenə kitab tədarükünə girişməliyiz.
Fərhad Ağazadə

dan [alimlǝrdǝn] heç kəs hələ göstərmədi.
İllərcə bu kitablar üzündən məşğul olmuş
həzəratın ağzdan-ağza bəzi iradlarn
eşitmiş olduğumuz halda, mətbuat aləmində heç birinin mükəmməl bir tənqidinə rast gələ bilmədik. Dəfǝatla [dəfələrlə] gərək bu kitablar tənqid olunayd və
hər dəfədəki tənqiddən sonra yeni təb’inə şüru etməksizin [girişmǝdǝn], göstərilən dəyərli nöqsanlar da islah olunayd.
Heyfa ki, böylə olmamşdr! Nə isə…
Tənqidə rəğbətimiz azdr. Tənqid fəqərəsində [mövzusu üzǝrindǝ] bir bu qədər dayandğm üçün zənn olunmasn ki,
köhnə tərəfdar olaraq təzə tədris kitablarnn zühuruna [meydana çxmasna] ziddəm. Bərəks [əksinə], kitablarmz nə qədər artarsa, bir o qədər də mənfəətli və
faydals aralğa çxar. Bu barədə rəqabət
meydan gərək ham üçün açq olsun.
Heç kəsə “təkbazarlq” imtiyazatı verilməz! Bainhəmə [bununla bərabər], istər
köhnə olsun, istər təzə, hamsnn tənqidə zəruri ehtiyac vardr. Lakin hazrda
mövcud kitablarla gələcəkdə yazla biləcək kitablarn təfavütü buradadr ki, əldəki kitablar təcrübədən çxmş olduğu
üçün fəzilət və nöqsanlar ərbabi-fənnin
nəzərində aşkardr. Tənqid vasitəsi ilə bu
nöqsanlar qeyd olunarsa, islah da tez və
asan vəchlə hüsula gələr.
Qald ki, təzə kitablar, hələ onlar anadan doğulmadğ cəhətinə, tənqidlərinə
də hələ yol yoxdur. Burada bir məsələ
tövlid edir [ortaya çxr]: tənqidə kimlər
mübaşir olacaqlar [girişǝcǝklǝr] və hangi
mətbuatla? Məqaləmizin əsl-əsas da həmin bu fəqərədir.
Söz yoxdur ki, tədris kitablarna artıq
bələdiyyət yetirmiş əşxas [şəxslər] bizim

KƏNDLƏRİMİZ VƏ
MƏKTƏBSİZLİK BƏLASI
Əhalimizin əksəri köylərdə məskun
olub da cahan vüquat və hadisatından
bilmərrə xəbərsizdirlər. Həm də bu halda
vətənlərində və paytaxtlarnda cərəyan
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saxlanmağn və rəncbərliyi bildiyi bir
halda, müsəlman köylüsü zəmin saxlamaq nə deməkdir xatirinə gətirməz.
Zatən bu halda Bak vilayətində bir
xeyli böyük müsəlman köyləri vardr ki,
orada məktəb güşad olunmamşdr. Halbuki bu köylərin nüfusu və böyüklüyü
malakan köylǝrindən on dərəcə çox və
böyükdür.
Məktəbsiz köylərdən qeyri bir xeyli
qəsəbələr, kəndlər vardr ki, onlar çox sənələrdən bəri ancaq və ancaq bir ədəd
bir klasl ibtidai məktəbə malikdirlər. Məsələn, Lahc kimi böyük bir qəsəbə ki, təklikdə 8-10 min nüfusa baliğdir [çatmşdr],
bu vaxtadək bir bab [ǝdǝd] bir klasl məktəbi vardr. Bu məktəb 30 sənədən artıqdr ki davam edir. Davam müddətində
verdiyi məhsul heç dərəcəsindədir. Çünki, əvvəla, məktəbdəki tədris rus lisannda olmuşdur. İkinci isə, ondan daha ali bir
məktəbin yoxluğu səbəb olur. Səkkiz yaşnda olan bir çocuq bu cürə bir klasl bir
məktəbə daxil olub, 12 yaşnda olduğu
halda məktəbi bitirir. Ondan sonra bu
sinnində [yaşnda] ikən nerəyə gedəcəyi
və nə yapacağ böyük və düşüncəli bir
məsələdir. Çünki kənddə heç bir valideyn
12 yaşndak bir çocuğunu sərbəstcə sair
uzaq bir yerə təhsilə göndərməz. Bu cəhətdən dolay bir klasl ibtidai məktəbi bitirmiş bir çocuq təhsilə davam etməyib,
başqa bir işlə məşğul olub, bildiyini də
unudar. Aşkara, bir klasl məktəbdən alnan məlumatın nə qədər faydasz və az
olduğunu da kimsə inkar etməz. Doğrudur, camaatın cəhaləti sayəsindən məktəbsizlikdə qalmşdrlar, fəqət onlar təşviq və təhrik edən taplardsa, məncə rizaməndilik göstərərdilər [razlq verǝrdi-

edən siyasi əhvallardan biittila [xəbərsiz]
qalmaqdadrlar. Əgər köydəki qardaşlarmz rus hakimiyyəti zamannda zülümatda [qaranlqda] və cəhalətdə qalmasaydlar, yaxud onlar və övladlarn maarifə və
məktəbə tərğib [rǝğbǝtlǝndirǝnlǝr] və təşviq edənlǝr olsayd, bu gün onlar da başqalar kimi millətlərinə mövcudiyyətləri
xüsusunda böyük fədakarlqlar izhar
edərdilər. Məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], vaxtında məktəb və maarif üzü görmədikləri
üçün bu gün üzǝrlǝrinǝ və millətlərinə
yağdrlan siyasi hiylə və təzvirlərdən
[oyunlardan] və hüquqlarn paymal etmək [tapdalamaq] qəsdində olanlarn müqabilində bilümum mübarizədən və fədakarlqdan qalmşlardr. Tərəqqi və təməddün [mǝdǝnilik] cəhətincə onlar sair
millətlərə nisbətən çox geridə qaldlar.
Məkatib [məktəblǝr] və maarif məhrumiyyəti onlar bu gün böyük fəlakətlərə və
məşəqqətlərə giriftar edir.
Məktəbsizlik xüsusunda çox şeylər yazlmş, söylənmiş, fəqət axrda yenə zülümat, cǝhalət qalmşdr. Bu gün Şamax
qəzasndak malakan köylüləri ufacq bir
xəsarət tədiyəsi [ziyanlarnn ödǝnmǝsi]
üçün Bakya gələrək mövqeyinə [lazmi
yerǝ] xəbər verməklə, sair qardaşlarna
da izhar edib, mövzui-bəhs [mübahisǝ
mövzusu] edirlər. Lakin həmin qəzann böyük kütləsinə, əhalisinə toxunan milyard
xəsarət və ziyanlar köylülərimiz tərəndən göstərilməyir. Çünki beş-on evdən
ibarət malakan köyündə daha vaxtında
hökumət və maarif müdiriyyəti tərəndən lazimi məktəb açlmşdr, lakin 200300 evə malik müsəlman köyündə bu
vaxtadək məktəb güşad [açlş] olmamşdr. Malakan köylüsü zəminin [torpağn]
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lüzumu görülməyirmi? Doğrudan-doğruya əgər onlara vaxtınca sənətlərinə mütənasib məktəb açlsayd, bu gün biz bazarda artıq yüz sənələrdən bəri o biçimsiz, o hədsiz zəhmətlərə baliğ [ǝmǝlǝ gǝlǝn] bilümum [bütün] evlərimizdə müstəməl [istifadə olunan] mis qablarn o formda, o şəkildə və o vǝzndǝ [çǝkidǝ] görməyib, daha sadə, daha gözəl görərdik. Bu
gün çəkdikləri zəhmət təqdir olammayr
və qayrdqlar qablar tərvic [rǝvac] tapmayr. Səbəb də həman əskilik və biçimsizlikdir.
Bu gün maarifə və təməddünə xidmət edici vəsait büsbütün şəhərlərdə və
böyük məhəllərdə [yerlǝrdǝ] toplanbdr.
Məhsullar da ancaq şəhərdə müstəməldir [istifadǝ olunur]. Köylər isə maarifdən
uzaq və cəhalətdə qalmşdr. Bu səbəbdən bu sənədəki müsri [yoluxucu] xəstəlikdən, çox köylərimiz demək olar təbabətsizlikdən, məncə, maarifsizlikdən ziruh [canl] dediyimiz insandan məhrum
qalmşdr. Tək bir Lahcdan, müsri xəstəlikdən bu sənə ən az dörd min can tələf
olmuşdur. Şəhərdə isə, doğrudur, müsri
xəstəlik olub, fəqət daim şəhərdə sükunət tapan [yaşayan] və heç vaxt xatirinə
köydəki qardaş gəlməyən mahir doktorlarn müavinəti [kömǝyi] ilə tezliklə xəsarətsiz rəf’ olmuşdur [aradan qaldrlmşdr].
Biçarə köylü sənə bidayətindən nihayəsinə [ilin başndan sonuna] qədər zəhmət
və məşəqqət çəkib şəhərdəki qardaşlarna həyat və müsaliməti [salamatlq] verdiyi zamanda, şəhərdə məskun doktor
qardaş ona mübtəla olduğu zəhərli xəstəlikdən nicat vermək qəsdində deyildir.
Bilaxirə, keçmişlərə artıq əhəmiyyət
verməyərək və kimsəni bunu yazmaqla

lǝr].

Sabiq Maarif müdiriyyətinin Lahc xüsusundaki etinaszlğ zirdə [aşağda] yazlan əhvaldan daha aşkardr. Keçən sənə
hürriyyətin bidayəti [başlanğc] münasibətilə Lahcn 8-ci məhəlləsi olan Ərǝkitdǝ daha ikinci bir məktəbin güşad və bu
məktəbi doğruca 4 və 6 klasl etmək qəsdi ilə camaatda və ziyal cavanlarnda böyük hümmət görünürdü. Maarif müdiriyyəti nəzdində camaat priqavoru [qǝrar]
ilə istidada [xahişdǝ] bulunub, məktəbin
tövsisi [genişlǝndirilmǝsi] və əldə olan
müəllimlərin təyini üçün lüzum görülən
ərzihallarda bulundular. Məktəbdə böyük şadlqla bir xeyli bir klasl ibtidai məktəbi bitirmiş çocuqlar cəm olundu. Oğlan
çocuqlardan başqa qz xanmlar da təhsilə davam edirdilər. Sənə axrnadək vilayət Maarif müdirinə yazdlar, söylədilər,
fəqət istidalar etinaszlqla və əhəmiyyətsizliyə çxmaqla arada məyusiyyət hasil oldu. Məktəb dağld, çocuqlar çəkildilər. Bu sənədə isə həman təntənəli məktəb beş-on çocuğa və bir müəllimə şayəstə [layiq] oldu.
Demək, köylərimizin məktəbsiz qalmasna əhalisi bais olmamşdr. İndi soruşulur, məgər Lahc kimi böyük bir qəsəbə
on min nüfusu ilə və ətrafındak 20 para
böyük kəndlər ilə bərabər 4 klasl yaxud
6 klasl bir məktəbə səza [layiq] deyilmidir? Nə üçün bu böyüklükdə bir qəsəbə
əsri-təməddün və tərəqqidə [mǝdǝniyyǝt
vǝ tǝrǝqqi ǝsrindǝ] gərək zülümat və cəhalət içində qalsn? Lahcllar kimi çalşqan,
zəhmətkeş və mütəhəmmil [dözümlü],
yaxud bütün Qafqaziyada mis qablar ilə
məşhur və daim ticarət və sənətlə əlləşən bir [camaatda] maarif və təməddün
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BAKI XƏBƏRLƏRİ

müttəhim etmək niyyətində olmadğm
üçün ancaq mənim qəsdim köylərimizin
məktəbsizliyindən bu gün siyasi məsələlər haqqndak rəyləri və sədalar batmş
olduğu üçün gələcək və istiqbalmzn
nuri-səadəti [sǝadǝt işğ] indidən onlarn
aralarnda lazmi məktəblərin güşadndadr [açlmasndadr]. Vətənimizin şan və
şərə, ancaq köylülərimizin tərəqqi və
təalisi [ucalmas] ilədir. Bu gün ən vacib və
ən zəruri məsələlərin birincisi məktəb
məsələsi və xalq maaridir.
R. R.

“Znamya truda” xəbər vermişdi ki, guya, general Tomson Gəncə quberniyasnn bəzi hissələrinin mühazəsini Andranikə mühəvvəl edibmiş [tapşrbmş]. General Tomson Rəisi-Vükəla [Baş Nazir] Fətəli xan Xoyski həzrətlərinə bir məktub
yazb “Znamya truda” qəzetəsində dərc
edilmiş məlumatı qəti surətdə təkzib edir.
Ərzaq Nəzarətində
Ərzaq naziri görüşmək istəyən zəvatı
[şəxsləri] Nəzarətdə [Nazirlikdǝ] (“Natsional” oteli) düşənbə [bazar ertǝsi], caharşənbə [çǝrşǝnbǝ] günləri saat 11-dən
1-dək qəbul edir. Naziri[n] kabinəsi telefon nömrəsi 40-00-dr.

ŞƏHİDƏ
Şühədayi-millətdən [millǝt şǝhidlǝrindǝn] Məhəmməd ağa Cancanbəyzadə
ismində bir oxumuş cavann başdaşnda
yazlan şeirlərindən:
Ey cavan, ey ənisi-xoşsima!
Ey cǝsur, [ey] qəyuri-bihəmta!
Qönçeyi-güldən almayan kamn
Gömdürən qəbrə eşqi-nakamn!
Ağlasnm səni doğan madər?
Qara geysinmi əyninə xahǝr?
Yox, oğul, sən şəhadətə yetdin,
Millət eşqində can nisar etdin!
Ayn. Əlif.-zadə

Bəzzaziyə təqsiminə dair
Ticarət və Sənaye Nəzarəti əhali
arasnda ən yaxn zamanda sabit qiymətlə bəzzaziyə mal [arşn mal, parça] təqsiminə [paylanmasna] başlayacaqdr. Mallar
Bak bəzzaziyə mağazalar vasitəsilə təqsim ediləcəkdir. Qiymətdən 8 faiz mənfəət alnacaqdr ki, 6 faiz mağazalar nənə
[xeyrinǝ], 2 faiz isə Mərkəzi Ev Komitəsi
nənə gedəcəkdir. Mərkəzi Ev Komitəsi
təqsim üzərində kontrol qoyacaqdr.
Ümumi iclasn qətnaməsinə görə,
Mərkəzi Ev Komitəsi Nəzarət indində
[Nazirliyin nǝzdindǝ] təşəbbüsatda bulunmuşdur ki, bəzzaziyə mal rayon ev komitələri və ev komitələri vasitəsilə verilsin.
Böyləliklə qiymətdən 6 faiz mənfəət
alnacaqdr. Mərkəzi Ev Komitəsi öz təşəbbüsatın işbu maddələrlə təqviyyə
edir [dǝstǝklǝyir]:
1) İki faiz azalacaq mənfəət 1 ½ mil-

ƏSGƏR
Silahna sarlaraq gedərkən
Dağlar-daşlar həpsi sənə baş əyər.
Vətən üçün canla dava edərkən
Göydən sənə min mərhabalar enǝr.
Günəş önündə qararmş o üzün
Haq yannda hər bir şeydən təmizdir.
Toz-torpaqdan qpqrmz o gözün
Desəm inan ulduzlardan əzizdir.
Davud
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yon arşn bəzzaziyədə arşn təxminən 5
rubla götürülərsə 150 min rubla təfavüt
verəcəkdir.
2) Təqsim məxarici [paylama xǝrclǝri] 6
faizlə 450 min rublə edir, halbuki təqsim
məxaricatı azdr.
Mərkəzi Ev Komitəsinin məruzəsini istima etdikdən [dinlədikdən] sonra Nəzarət
qət etmişdir ki, Tağyev fabrikasnda toxunmuş 200 min arşn bəzzaziyə maln
bəzzazlar miyannda [arşnmalçlar arasnda] Mərkəzi Ev Komitəsi kontrolu təhtində [nǝzarǝti altında] təqsim etsin. Təqsim
ən yaxn günlərdə olacaqdr.

sn. İşbu əmr, qəza qaimməqamlar [qǝza
rǝislǝri], polismeystrlərə, polis müfəttişləri və onlarn müavinlərinə şamil deyildir. Zira Azərbaycan Hökumətinin müvəqqəti Mükəlləyyəti-əsgəriyyə [Hǝrbi
mükǝllǝyyǝt] qanununun 9-uncu maddəsi mövcibincə [maddǝsinǝ ǝsasǝn], bunlar
azad edilir. Xidmətdə saylb həqiqətdə
isə fəaliyyətdə bulunmayan əşxas da
[şǝxslǝri dǝ] yaxndak əxzi-əsgəri dairələrinə göndərməlidir.
* Azərbaycan ilə Gürcüstan miyanndak [arasndak] tranzit şəraiti mövcibincə
[şǝrtlǝrinǝ ǝsasǝn] Azərbaycan dəmiryollar ilə başqa yerlərdən Gürcüstana aparlacaq mallar və Gürcüstan dəmiryollar
ilə başqa yerlərdən Azərbaycana gətiriləcək mallara azad tranzit, yəni vergisiz
tranzit təyin edilir.
Xüsusi adamlara məxsus olub Gürcüstana gedəcək neft, benzin və başqa neft
məhsulatı, ki işbu müqavilənamədən kənardr, Gürcüstan Hökuməti 25%-indən
fəzlə [artıq] həcz [müsadirǝ] edə bilməz.

* 6-nc dairə komitəsindən kontrol komitəsinə 2422 ərizə verilmişdir ki, zərəri
72 milyon 842 min rublə edir. Məntəqə
ev komitəsindən bixəbər verilmiş ərizələr
də nəzərə alnarsa, bir dairənin zərəri
100 milyon rublə edir.
* Bakda bir ticarət palatas təşkil edilir ki, Azərbaycanla Rusiya və başqa
Avropa dövlətləri miyannda [arasnda]
mal mübadiləsi məsələsinə müavinətdə
bulu-nacaqdr [kömǝk edǝcǝkdir].

* Qarabağ və Qazaxa xüsusi məmuriyyətlə [tapşrqla] Parlaman əzasndan [üzvlǝrindǝn] mürəkkəb [ibarǝt] bir heyətimürəxxəsə [nümayǝndǝ heyǝti] azim olmuşdur [yola düşmüşdür].

Azərbaycan Ordusu
Daxiliyyə Nəzarəti bütün Azərbaycan
qubernatorlarna bir əmr göndərib tələb
edir ki, təcili surətdə hökumət və polis
xidmətlərində olanlarn siyahsna baxlsn və mürur ilə [tǝdriclǝ] əsgərliyə düşənləri başqa əsgərliyə düşməyənlərlə dəyişilsin. Böyləliyə, əsgərliyə düşəcək xidmətçiləri ǝxzi-əsgər [hǝrbi çağrş] dairələrinə, olmazsa, yaxndak əxzi-əsgər müdiri yanna göndərməlidir ki, hərbi qulluğa götürüləcəyi barəsində müayinə yapl-

* Vükəla Şurasnn, fraksiyalar nümayəndələri ilə bərabər Azərbaycan sülh
heyəti-mürəxxəsəsi üçün düsturüləməli
[tǝlimatnamǝsi] barəsində müştərək iclas
vaqe olmuşdur.
İclas
Azərbaycan İctimaiyyuni-inqilabiyyun
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AZƏRBAYCANDA

[Sosialist İnqilabçlar] rqəsinin müvəqqəti

Bak komitəsi ümum yoldaşlara elam edir
[bildirir] ki, yekşənbə [bazar] günü axşam
saat 4-də komitənin müvəqqəti bürosunda (Persidski və Şaxski pereulokun [döngǝsinin] küncündə) ümumi iclas təyin
edilmişdir. İclas ikinci dəfə olduğu üçün
qanuni hesab ediləcəkdir.

Zaqatalllarn istidas [xahişi]
Zaqatal quberniyasnda çay, qənd,
bəzzaziyə mallarnn [arşn malnn, parçann] yoxluğu və Bakdan gətirilməsinin
baha qiymətə olmasndan dolay əhali
qubernatora müraciətən Tiis ilə Zaqatal
miyannda [arasnda] mal mübadiləsi təşkil edilmək üçün istidada bulunmuşlar.
Zaqatal quberniyasndan buğda, un aparlb oradan fövqdə məzkur [yuxarda ad
çǝkilǝn] mallar gətirəcəkdir.

İrəvan quberniyas nümayəndələrinin iclas
Bu axr günlərdə İrəvan quberniyasnda müsəlmanlara zülmlər edilməsi
münasibətilə Bakda yaşayan İrəvan quberniyas nümayəndələri bu məsələləri
müzakirə üçün bu gün axşam saat 6-da
Azərbaycan Parlaman binasnda fövqəladə iclas təyin etmişlərdir. Bunun üçün Bakda yaşayan İrəvan quberniyas müsəlman əhalisinin həmin iclasa gəlmələri
mətlubdur [tǝlǝb edilir]. Hər halda ehmal
olunmasn.

İrəvandan gələn fəryadlar
Qəmərlidən bizə yazrlar:
İrəvan vilayəti islamlar sakin olan yerlər əhaliyi-islamiyyənin qan ilə boyand.
Dörd sənədən bəri Cahan hərbinin fəlakətinə məruz qalan Qafqaziya islamlarndan ən bədbəxti bizlər olduq. Çar zaman həbslər, sürgünlər… İnqilabdan sonra rahat olacağmza əmin ikən, qonşularmzn təşviqatı nəticəsində kəndiləri və
rus əsgərləri tərəndən maddi və mənəvi zərərlərə rast gəldik. Rus əsgərləri ölkəmizi tərk edib getdikdən sonra buraxdqlar ləvazimati-hərbiyyə və ərzağa sahib çxan qonşularmzn daşnakçlar nəinki özlərini bizə ağa tantmaq, bəlkə təşkil etdikləri müstəqil Ermənistan hüdudu
daxilində proyektləri mövcibincə [planlarna ǝsasǝn] bir nəfər olsun da ata-baba
yurduna malik islam buraxmamağa əzm
etdilər. Fitnələr törədib, böhtanlar atıb,
terrorizmə girişib, qarqaşalq [qarşqlq]
saldqdan sonra məqsədlərinə xainanə
nail oldular. Nitəkim, Aram paşalarn,
Drolarn, Silikovlarn, Dǝli Qazar, Arzumanov Mişa və general Areşevlerin təhti-

Azərbaycan dəmiryollarnda
Türüq və Məabir Nəzarəti [Nǝqliyyat vǝ
Rabitǝ Nazirliyi] Gürcüstandak Azərbaycan siyasi nümayəndəsi M. Y. Cəfərova
bir böylə teleqram göndərmişdir:
“Gürcüstan Türüq və Məabir Nəzarətinə Batuma getmiş Azərbaycan trenlərinin [qatarlarnn] qaytmas barəsində
mükərrərən [tǝkrarǝn] etdiyimiz müraciətimiz açq qalmşdr. Bundan naşi [ona
görə] də bu yönlǝrdǝ hərəkat dayandrlmas ehtimal hiss edilməkdədir. Rica
edirəm bu barədə təşəbbüsatda bulunasnz.
Türüq və Məabir naziri:
[Xudadad bǝy] Məlikaslanov”
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komandasnda [komandanlğ altında] qoşunlar yğb Sürməli, İrəvan, Eçmiyǝdzin,
Naxçvan, Novo-Bayǝzid, Axalkələk
uyezdlərində, Qars oblastında 350-dən
ziyadə zəngin islam köylərini dağdb,
yandrb, əhalisinin qismini qətl, qismini
fərara məcbur etdilər. Binəvalar ac, çlpaq qarl dağlar, dərələrdə Maku və Şərin
həvalilərinə [tǝrǝǝrinǝ] pənah apardlar.
Hətta sipah [ordu, qoşun] qabağndan qaçan yüzlərcə ana-baclarmz Araz nəhrinə qərq oldular; milyonlara baliğ mal-qaralarn, ev əşyalarn göz qabağnda qarət edib İrəvan, Novo-Bayǝzid və Üçkilsəyə götürdülər. Adamlarmza yüz milyonlarca zərər verdilər; əvvəlcə dövlət və
sərvət sahibi adamlarmz qap-qap düşdü, yeddi-səkkiz övlad sahibi olan atababalarmz sonsuz qald. Hərgah insaniyyət tarixi bu vəhşilərin yapdqlarn
yazarsa, on cildlərlə kitablar təşəkkül
edər. Yapdqlar zülmlərdən utanmayb
onlarn mürəvvici-əfkar [kirlǝrini yayan
orqan] olan “Orizon”, “Aşxatavor” və
bunlarn əmsal olan qəzetələri olmazn
böhtanlarla Azərbaycan Hökumətinə,
millətinə və onun istiqlaliyyətinə hücumlarda bulunurlar.
Türkiyə Hökuməti Azərbaycann bu
hissəsindən əsgərlərini geri götürdü. Bunu görən erməni şovinistləri – ki gözləri
müsəlman qan ilə tutulmuşdur – genə
də ölkəmizə soxulmaq istəyirlər, genə də
təxribat, genə də qanla oynamaq xəyalndadrlar.
Ey Azərbaycan paytaxtı olan Bakda yğlan Azərbaycan Parlaman əzalar! Danşdğnz minbərdən bir dəfə də İrəvan
vilayətindəki qardaşlarnzn halna baxn,
dərdlərimizə bir dərman bulun! Səsimizi

səsinizə qatıb mədəniyyət dünyasnn
qulağna yetirin!
Ey Qafqaziyamza yeni qonaq gəlmiş
Müttəq Hökumət nümayəndələri – ki
şüarnz millətlər azadəliyinə, istiqlaliyyətinə riayət etməkdir – bizim halmza
qaln! Sizin insa olan kişiləriniz tezliklə
aramza gəlsin, görsün vəziyyətimizi və
bizə yaplmş və yaplan haqszlqlar, bəlkə bizlərin səsi qulaqlara gələr. Çünki, quyu dibində qalmşlar halndayz. Onda
bi-lərsiniz daşnaklarn hiyləsini!
Ey erməni, müsəlman demokratiyas
[xalq] tərəfdar olan erməni, müsəlman
ziyallar! Yenidən töküləcək bu nahaq
qanlarn önünü aln, bəsdir bu qanlar!
Millət oğlu Hatəmzadə Əbdülhəmid
TEATRO VƏ MUSİQİ
“Aşq Qərib”
Cümə günü Hökumət teatrnda Hacbəyli Qardaşlar müdiriyyətinin artistləri
tərəndən Zülfüqar bəy Hacbəylinin
məşhur “Aşq Qərib” operas mövqeyitamaşaya qoyuldu. Təbrizli Aşq Qərib ilə
Tiisli Şahsənəmin müaşiqeyi-əatuniyyəsini [platonik eşqini] təsvir edən bu opera çox gözəl tərtib edilibdir. Səhnə gözəlliklərini göstərməkdən əlavə, içində ruhəfza [ruh oxşayan] havalar və nəğmələri
çoxdur. Baxüsus [xüsusilə] xorun: “Ey
əfəndim, sən”, Şahvələdin: “Aşiqəm
mən” və sairləri.
Heyər olsun ki, kişi xoru qzlar xoruna nisbətən çox intizamsz olub, ahəngimusiqiyyədən çox uzaq idi. O idi ki, rus
qzlar müsəlman havalarn müsəlman
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kişilərindən yaxş oxuyurdular. Müdiriyyət üçün xüsusi bir xor dəstəsi lazmdr.
“Aşq Qərib” rolunu oynayan Sarabski
əfəndinin səsi bu axşam həmişəki qüvvət
və lətafətində deyildi. Bainhəmə [bununla
belə], “deyişmə” vaxtında “Osmanl”
dəstgahnda “Aşq Səlim” rolunu oynayan
Məhəmmədbağr əfəndiyə qalib gəldi.
Sarabskinin böyük nöqsan budur ki, rolunun dramatizm tərənə heç əhəmiyyət
verməyir. Ona görə, tamaşaçlarda təsirat
hasil edə bilmir. Hər nə təsirat verirsə də
səsi ilə verir. Məhəmmədbağr əfəndinin
də məlahətli zil səsi var, amma dəstgaha
layiqincə bələd deyildir.
“Şahsənəm”i genə arvad paltar geyməyə məcbur olan Ağdamski əfəndi həmişəkindən yaxş oynad. Həm gözəl səsi
və həm də dəstgaha kamalnca bələdiyyəti və həm də yaxş oyunu ilə məşhur
olan Ağdamskinin bir böyük nöqsan budur ki, gözəl surətdə başladğ havann
axrn zəif gətirir. Ona görə də əvvəlki gözəlliyin də təsiri axrda itir. Halbuki müstəmeində [dinləyicilərdə] hər nə təsir qalrsa, havann axr “ağznda” qalr.
“Şahvələd” rolunu ifa edən Şərifov
əfəndi həm tenor səsinin yumuşaqlğ və
həm də oyunun dramatizmi ilə əksərən
hərəkətsiz oynayan yoldaşlarndan seçilib, gözəl oynad. Bu artistin şöhrətli gələcəyi vardr.
Darablinski və Anaplinskilərin “duzlu”
komik olduqlar, teatro tamaşaçlar içində məşhurdur. Xrda rollarda çxan Məğfurə, Yeva və Tamara xanmlar yaxş idilər.
Ancaq Qəribin anas, Məğfurə xanmn
rolu deyildir.
İki oğlan və dörd qzdan mürəkkəb
balet xoşumuza gəldi; ancaq hərəkat az

və yekahəng idi.
Pərdə hər dəfə yuxar qalxdqda, səhnənin tamaşaçlar könlünü açar gözəl və
zövqavər mənzərəsi, baxüsus birinci və
axrnc pərdələrdə rejissor Ərəblinski
əfəndinin ciddi və üstadkaranə surətdə
[ustalqla] çalşmasna böyük dəlil idi.
Ərəblinski əfəndi səhnənin gözəl üstaddr və bu üstadlğn səhnə tərtibatından
başqa, artistlərin dramatizm hərakatında
dəxi göstərərsə, vəzifəsini haqq ilə ifa etmiş olar.
Mizrab
İDARƏYƏ MƏKTUB
Möhtərəm müdir, “Kaspi” qəzetəsinin
122-ci nömrəsində “Şeyxülislamn istefas münasibətilə” ünvannda Gəncədən
vurulmuş iki teleqraf dərc olunmuş. Bu
iki teleqrafın ikisində də onlar imza
edənlər şeyxülislamn əski məmuriyyətində qalmasn xahiş və tələb edirlər.
İmzalarn içində mən – Gəncəli Məhəmmədrza Atayevin dəxi imzas dərc olunub.
Bununla elan edirəm ki, mən Gəncədən
Bakya nə bir teleqrafa qol çəkmişəm, nə
bir kəsi əvəzimdə qol çəkməyə vəkil etmişəm.
13 dekabr 1918
Gəncəli Məhəmmədrza Atayev
HƏFTƏ POSTASI
Yoldaş əfəndiyə: Məqalələrinizi ciddi
surətdə yazarsanz daha gözəl olar.
Nadi əfəndiyə: şeirləriniz dərc edilmədi.
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Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
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
arasnda. Telefon: 50-67.
209
Qabil diş qayran
Mirzǝ Xǝlil Canbǝyzadǝ
Qzldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr münasib qiymǝtlǝ qayrr. Ünvan: Qubernski küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝndǝ ev nömrǝ 55.
295

Zal Məhəmmədli əfəndiyə: şeirləriniz
dərc edilmədi; lakin bir az da kir versəniz yaxş şeirlər yaza bilərsiniz.
Qənbər oğlu əfəndiyə: Zal Məhəmmədli əfəndiyə yazdqlarmz sizə də aiddir.
H. R. əfəndiyə: Dəmiryol işlərini mürur ilə [tǝdriclǝ] düzəltmək üçün Vəzarət
[Nazirli] tərəndən ciddi tədbirlər görülməkdədir.
İskəndərzadə əfəndiyə: qəzetǝmizin
Salyan müxbiri olmaq və Salyan ilə ətrafınn əhvali-ictimaiyyə [vü] iqtisadiyyəsindən [ictimai və iqtisadi vəziyyətindən],
həvadisatından [hadisələrindən] xəbər
vermək zəhmətini qəbul etsəniz, bizi
məmnun edərsiniz.
Mürəttib: M. İslamov əfəndiyə: Əsgər
və qoşun tərtib və tənzimatı [nizama salnmas] işinə Hökumət tərəndən ciddi surətdə əhəmiyyət verilməkdədir. Zənginlərimiz də, siz demişkən əcnəbi ziynətlərinə sərf edilən paralarn müdaeyi-milliyyə işlərinə sərfə çalşsalar, şübhəsizdir
ki, daha gözəl olard.
Məhəmməd Həmdi Lələzadə əfəndiyə: İstanbul Darülfünununun [Universitetinin] Tibb fakültəsindən məzun doktor Əliabbas əfəndi Qədimovun, sizi, yazdğnz
kimi bir “xəbis illətdən” qurtarmağ və
doktorun ümum Şəki şəhəri mərizləri
[xəstələri] haqqnda göstərmiş olduğu
mərhəmət və şəfqət, son dərəcə şayanitəhsin və təbrikdir [bǝyǝnilmǝyǝ vǝ tǝbrik
edilmǝyǝ layiqdir]. Şəkidə müsəlman diş
həkimi olmadğndan şikayət etməniz dəxi haqldr.
Gəncəli Məşədi Mikayl əfəndi ilə kağza qol qoyan sair əfəndilərə: Yuxarda H. R.
əfəndiyə yazdğmz cavab oxuyarsnz.

Doktor Rza bǝy Sultanov
Paris Darülfünunundan
Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri hǝr
gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat 4-7yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski küçǝnin
küncndǝ.
2603
Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç
Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul edir.
“914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17, ikinci
mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282
Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir hǝr
gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ kimi.
2607
Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
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Müraciǝt üçün adres: Birjavaya küçǝdǝ
Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ
ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-1

Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr.
Sǝhǝr saat 9-11-ǝ kimi
Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 1680.
b-37

Tǝqvimi-islam [müsǝlman tǝqvimi]
Türkcǝ-rusca divar tǝqvimi
1919-cu sǝnǝyǝ mǝxsus olmaq üzrǝ Osmanl, islam vǝ rus aylarn, günlǝrini göstǝrǝn divar tǝqvimi bu günlǝrdǝ çapdan çxb,
satılmağa başlamşdr. Hǝr gün sifarişlǝr qǝbul olunur.
Adres: Böyük Rus kǝlisas [kilsǝsi] yannda
“Novruz” mǝtbǝǝsi.
2625
3-1

Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr.
Hǝr gün sǝhǝr saat 8 yarmdan 9 yarma
kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi; axşam 4-dǝn 6-ya
kimi.
Ünvan: Merkuryevski küçǝdǝ 5 nömrǝli
evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda).
Telefon 41-18.
2627

Düşənbə [bazar ertəsi] günü, kanuni-saninin [yanvarn] 6-snda, səhər saat 10-da Binəqədi Cəmiyyətinin kantorunda Bak mədənlərindəki neft quyusu sahiblərinin ümumi
iclas vaqe olacaqdr. Bu iclasda Binəqədi
Cəmiyyəti və Nobel nefteprovodlarna [neft
kǝmǝrlǝrinǝ] aid məsələ müzakirə ediləcəkdir.
2628

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli

Hac Seyid Əzim Şirvaninin ǝsǝrlǝrini vǝ
Sabirin “Hophopnamǝ”sini alram. Adres:
“Azǝrbaycan” qǝzetǝsi kantorunda (Parapet).
2630
Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr.
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Sülh ǝtrafında:
Yǝhudilǝr Sülh Konfransnda
sǝh. 64. “Könüllü ordu Baş komandan”:
1919-cu ilin 8 yanvarna kimi bu vǝzifǝni
Denikin tutmuşdur.
Kǝndlǝrimiz vǝ mǝktǝbsizlik bǝlas
sǝh. 72 “…müttəhim etmək niyyətində...”:
qǝzetdǝ “...müttəhim etməmǝk niyyətində...”
getmişdir.
“Şǝhidǝ”
sǝh. 72. Bu şeirin ad qǝzetdǝ “Şǝkidǝ”
kimi getmişdir.
“Şǝhidǝ” şeiri (sǝh. 72) üçün üğǝt:
ǝnis: munis; dost
qǝyuri-bihǝmta: tay-bǝrabǝri olmayan
qeyrǝt sahibi
madǝr: ana
xahǝr: bac
nisar etmǝk: vermǝk, qurban etmǝk
Azǝrbaycanda:
İrǝvandan gǝlǝn fǝryadlar
sǝh. 74. “Aram paşalarn”: Aram Manukyan nǝzǝrdǝ tutulur.
Teatro vǝ musiqi
sǝh. 76. “Mǝhǝmmǝdbağr ǝfǝndi”: böyük ehtimalla Mǝhǝmmǝdbağr Əliyev (sǝhnǝ tǝxǝllüsü Əlinski) nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.
“Mizrab”: bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ
mǝxsusdur.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 80-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Bazar ertǝsi, 6 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 80

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 3 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 6 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

BAKI, 6 KANUNİ-SANİ [YANVAR]

nüz varsa, buyurun meydana!
İrəvan müsəlmanlarnn bilmərrə [tamamilə] məhv olub gedəcəyinə şəkk-şübhə ola bilməzdi. Yalnz osmanllarn vürudu [gəlişi] onlarn cann qurtard. İndi isə
Müttəqlərin vürudundan sonra Osmanl
qitəatı [birlikləri] Qafqazyan boşaltd və
Müttəqlər öz bəyannamələrində söyləmişlər ki, Qafqazn mühazə məsələsini
bundan sonra onlar öz öhdələrinə götürürlər. Lakin türkləri tələsik Qafqazyan
boşaltmağa məcbur edən Müttəqlər,
orada yaşayan millətlərin mühazəsini
təmin etmək məsələsində bir qədər yanlşlqlara uğradlar. Onlar öylə güman etdilər ki, Ermənistan Cümhuriyyəti denilən məhəl [yer] yəqinən Azərbaycan və
Gürcüstan cümhuriyyətləri kimi bir
məmləkət olub, orada "demokratik" əsas ilə bir qayda və nizam vardr. Orada yaşayan millətlər Azərbaycan və Gürcüstandak kimi müsaviyyülhüquq [bərabərhüquqlu] olub bir-biri ilə ülfətlə dolanrlar.
Lakin, heyhat! Onlar bunu bilmədilər
ki, Ermənistan denilən məhəl, insan və islam qanna yerikləyən yrtıclar əlinə keçmişdir ki, qarşlarnda qüvvə gördükdə
tülkü kimi nəvaziş göstərirlər. Lakin bir
qədər özlərini güclü hiss etdikdə, binəva

Mǝhv vǝ nabud [yox] olmamza razm olacağz?
Qəzetəmizin bugünkü nüsxəsində
dərc edilən İrəvan və Qarabağ müsəlmanlarnn fəryadlar, yəqinən [şübhǝsiz]
ki, bütün müsəlmanlarn qəlbini od kimi
yandracaq. Böylə xəbərləri, müsəlman
əhalisinə rəva görülən bu qədər cövr və
sitəmi oxuyub bildikdə, qəlbində insanlq
və islamlq hissiyatı olan bir zat [şəxs] taplmaz ki, soyuqqanllq saxlayb halitəb’dən [özündən] çxmasn. Buna görə də
rəsmi bir qəzetə mühərriri üçün bu məsələdən bəhs etdikdə "rəsmiyyət" yolunu
təqib etmək lüzumiyyəti qarşsnda olmas can sxndrc bir haldr.
Əvət, İrəvan müsəlmanlarnn əsəfəngiz [acnacaql] hal bizə çoxdan məlumdur. “Daşnaksutyun” adl erməni quldurlar rqəsinin "qəhrəman" Drolar, iki yüz
ədəd islam köylərini top-tüfənglə xak ilə
[yerlə] yeksan etdiyi hammzn yadndadr.
“Zaqafqaz Seym[i]” namn daşyan ölkə hökuməti ol vəqt quru "təsəlli"dən
başqa bir şey edə bilmədi. Xatisovlar Gegeçkoriyə açq-açğa dedilər: əgər gücü81
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islam əhalisinin qann su yerinə içirlər.
Çox təəssüər olsun, bunu onlar düşünmədilər. Əgər düşünmüş olsaydlar, ehtimal ki, həmin quldurlar yurdunda qayda
və nizam saxlayan Osmanl qoşununu ol
vəqt çxartmağa məcbur edərdilər ki, özləri onlarn yerini tutaydlar. Öylə olmad.
Osmanl qoşunu getdi və onun dalnca
islam qanna həris olan yrtıc quldurlar
dəstəsi gedib islam qan ilə əlvan [boyanmş] bayraqlarn türklər boşaltdğ yerlərdə və məhəllərdə səbt etdilər [asdlar] və
öz yollarn minlərcə islam balalarnn
meyitləri ilə təfriş etdilər [döşǝdilǝr].
Kəza [elǝcǝ dǝ] Zəngəzur cəhətində…
Nə qədər ki, türklər Qarabağda idilər, erməni yrtıclar müsəlmanlarla “pişiyimpişiyim” edirdilər və öz "ixlas [sǝmimiyyǝt]
və sədaqətlərini" bəyan edirdilər. Elə ki
türklər getdi, həman "müxlislər" [sǝmimilǝr] qurd kimi qonşu müsəlmanlarn üstünə düşüb onlarn qanlarn axtmağa şüru
etdilər [başladlar].
Bak cǝhǝtindǝ bir nəfər erməninin
burnu qanayanda özlərini yrtan və Müttəqləri bizim əleyhimizə təşviq edən erməni və rus qəzetələri nə üçün bu minlərcə tələf olan məsum islam əhalisindən
bir ləfz [kəlmə] belə söyləməyirlər?
Və nə üçün Ermənistanda və Qarabağda islam əhalisinə edilən məzalim [zülüm], bir nəfər erməninin qarət edildiyindən və ya bir nəfər rus kəndçisinin bir
girvənkə arpas alndğndan naşi [ötrü]
edilən bağrtı və çğrtıdan xəf çxr?
Və nə üçün indiyə kimi bu məzalimə
bir nəhayət qoyulmamşdr? Nə üçün
Azərbaycan türk və islamlar erməni quldurlarnn əlində qrlb məhv olan qardaşlarnn və namuslarna təcavüz olu-

nan baclarnn dadü fəryadna ciddi surətdə yetib, uca səslə həm ermənilərə,
həm Müttəqlərə və həm də bütün aləmə deməyirlər:
– Biz qonşularmzla və bütün millətlərlə – istər kiçik, istər böyük olsun – sülh
və müsalimət [əmin-amanlq] üzrə dolanmaq istəriz. Lakin bununla belə, məhv və
nabud [yox] olmamza bir an raz ola bilmərik. Müdaə haqq bütün dövlətlərin
qanunlarnda mövcuddur. Siz bu fəlakətlərə, bizə olunan bu məzalimə ciddi surətdə bir nəhayət qoysanz, bizi özünüzə
minnətdar etmiş olarsnz. Əks surətdə
isə biz özümüz öz namusumuzu, canmz
və malmz var qüvvəmizlə müdaə etməyə məcbur olacağz.
Nə üçün böylə bir qəti və ümumi çxş
indiyə kimi icra olunmayr?
MƏHV OLAN
MİLLƏT KÜTLƏSİNİN NALƏSİ
QARABAĞ VƏ İRƏVAN
MÜSƏLMANLARININ
ƏHVALİ-FƏCİANƏSİ
Andranik əşqiyasnn məzalimi [Andranik quldurlarnn zülümlǝri]
Kanuni-saninin [yanvarn] 4-üncü günü

Ordubad müsəlmanlarndan bir nəfər
nümayəndə sifətilə əlində Zəngəzur və
Ordubad müsəlmanlarnn əhvali-məlaləngizi [hüzün verǝn hallar] müxatirələrilə
[xatirǝlǝrilǝ] bir qaç [bir neçə] sənədlər gǝtirib gəlmişdir.
Məktublarn birindən anlaşldğna
görə, yollar çox xətərli olduğu üçün nümayəndələr gəlməyə çox qorxurlar. Bu
bir nəfəri də Allaha pənah göndərmişlər,
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ya öləsi, ya qalas.
Orann əhvalndan nümayəndənin
verdigi məlumat, artıq dərəcədə acnacaql və qəmfəzadr [kǝdǝrlidir]. Andranikin ǝşqiya dəstələri, qarşlarna düşən
müsəlman kəndlərini, müqavimətsiz
olursa, əzəlcə yəğma və qarət edirlər.
Sonra isǝ xalqn qlnc vǝ güllǝdǝn keçirirlǝr. Müqavimǝt göstǝrirlǝrsǝ, kəndləri
odlar ağznda napədid [yox] edirlər. O, ətrafı dağdarkən, ona bu barədə ingilislərdən əmr ver[il]diyini bildirir. (?!) Zəngəzur və İrəvan mahalnda olan müsəlmanlarn bu tezliklə imdadna gedən olmazsa, bu vəhşi ermənilər oradak müsəlmanlar yox etməkdən heç də çəkinməyəcəklər.

fəna, özümüz də səfərbərlik halnda yaşayrz. Gecə-gündüz bilaaram səngərlərdə
və pusquda olub əsgəri təlim yapmaqdayz.
Qərəz, bilməyirəm səbəbi nə isə Allah
bizlərdən nəzərini götürüb ki, ölümə müstəhəqik [layiq olmuşuq]. Yenə Rəbbi-cəlildən [cǝlal sahibi, uca Allahdan] əlimizi üzməyirik və axrmc nəfəsimizədək müdaə etməyə hazrq. Görək Allahi-zişan [şan uca Allah] nə yapacaqdr. Ölümdən
qorxmuruz, lakin heyf olsun ki, bizim islam hökuməti bu anadək bu tərəərin
haln nəzərə almr. Məgər bizlər məhv
olandan sonra bizim halmza qalacaqlar? Məgər milləti-islam şəqi [quldur] ermənilərin ayaqlar altında əzilib gedəndən sonra aylacaqlar? Axr ki, bu kağz
sizə vüsul olan [çatan] kimi hökumətə,
əhaliyə və bəlkə cəmi şəhərlərə, qəzetələrə, əcnəbi dövlətlərə, gürcü qonşumuza
qşqrq salb dünyaya bizlərin haln xəbərdar ediniz. Belə olmaz ki, bir ucu İrəvan, bir ucu Şuşa, bir milyon islam hams
ermənilər əlində məhv və nabud olsun.
Əcəba nə yazm? Bisahib qalmağmzm
söyləyim, dağlmağmzm söyləyim,
yainki dağlan köylərin əhalisinin səhralarda acndan və soyuqdan szltısnm
şərh edim? Və yainki milləti-islamn ölüm
yuxusuna getməyini yazm?
Xülasətülkəlam, yazmaqla başa gəlməz. Görək bəlkə Xudavəndi-əhədiyyət
[bir olan Allah] bir səbəb sala, bizləri də bu
bəladan və bu fəlakətlərdən qurtara. Əlbəttə, bizim bu halmz qəzetələr vasitəsilə bu gün cahana bildirməlisiniz ki, bəlkə bizlərə bir yerdən bir sərəncam çəkilə.
Ümidimiz haqqadr. Ayrlq əlimizi sizə
uzadrq, bəlkə görüşə bilmədik.
Əqəll: Hüseyn Hüseynov”

İmdad diləyi
İşbu nümayəndənin gətirdigi bir məktubda, Ordubad müsəlmanlarnn hal bir
az da aydn təsvir edilir. Biz də bu məktubun lisanna toxunmadan dərc ediriz:
“Bəradər! İşlər günü-gündən şuluxlaşr. Böylə ki, şəqi [yolkəsən, quldur] ermənilər İrəvan tərəndən başlayb müsəlman
köylərini dağdb qətl və qarət edirlər. Bir
tərəfdən Qarabağ erməniləri Qarabağ
köylərini dağdblar və dağtmağa məşğuldurlar.
Həmin ki, Lehvaz çay, Aldərə, Nüvədi,
Əli Oxçu, Şabadin, Mə’dən, Qaragöl, Qaraçimən, Şahidli və Burunlu, Əsgərlər
kəndi, Tey, Vartanəzir, Tuğut, Mərzigit
tamamən məhv və tarmar olublar. Bəzisi
salamat qaçb İran və Ordubada gəliblər.
İndi isə küçələr, məscidlər yetim uşaqlar
və bisahib övrətlər ilə doludur. Bu məzlumlar acndan və soyuqdan gündə on
beş nəfərə qədər ölürlər. Bizlərin hal çox
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Zəngəzur əhaliyi-islamiyyəsinin [müsəlmanlarnn] fəryad
Eynən:
Bir ay bundan əqdəm [qabaq] təkrar
erməni çeteləri [quldur dəstələri] əsakirimənsurənin təxliyyəsindən kəsbi-cəsarət edərək [Osmanl ordusunun çxmasndan cəsarət alaraq], yüz para köylərimiz
qarət və yəğmaya mübtəla olub da, aralqda minlərcə əhalimiz kəsilib, qanlar
seylabi-bəla [bəla seli] kimi torpaqlarmz
qzartd. Tamam xak ilə yeksan olub da
bayquşlar yatalqas [yatağ] oldu. Namus
və şərə-milliyyəmiz ayaqlar altına alnb
əzildi. Haraya gedərsən islam qaçqnlar,
hangi tərəfə baxarsan zavall qz vǝ qadnlarmzn szldamalar…
Əcəba nə vaxta kimi bu məntəqədə
islam və türk qardaşlarnzn əzilib, məhv
olub getməsinə millət qardaşlarmz kənardan biganələr kimi tamaşaç olacaqdr?
Nə vaxta kimi ermənilərin zavall millətimizə qarş olan əşqiyalğ [quldurluğu]
davam edəcəkdir?
Nə vaxt Yevropa, Amerika milliyyətpərvərləri bizim də məntəqəmizə girib,
millətimizin hüququnu kəndi əlinə alcaqdr?
Yaxud nə vaxt Gəncə, Badkubə millət
qardaşlarmz məntəqəmizdəki qardaşlarn arayacaqlar?
Millətimiz bu məntəqədən təmizlənib, torpaqlarmz erməni əşqiyalarna
məskən, heysiyyəti-milliyyətimiz qrlb
amal və arzularmz məhv və nabud edildikdən sonram? Düşmənlərimiz fürsəti
fövt etməyib var qüvvələri ilə bir gün əvvəl [mümkün olan ǝn qsa müddǝtdǝ] amalimilliyyələrinə [milli məqsədlərinə] nail ol-

Yenə imdad istəyirlər
Yenə imdad üçün Təbriz şəhbəndərinə [konsuluna] böylə bir teleqraf çəkilmişdir:
(Surət)
Səvadi eyni telegraf ki əz-Naxçvan
vükəlayi-səkəneyi-Naxçvan, Ordubad,
Şərur və rəisi-hökuməti-məhəlliyyə Əmirzadə dər-Təbriz bə-şəhbəndəri-xaneyidövləti-cümhuriyyəti-müslimini-Qafqas
müxabirə minümayənd.
Xidməti-cənabi-konsuli-hükumətiAzərbaycan Rauf bəg: quvvayi-müsəlləhiƏramənə Qəmərlu, Sədərək, Dəmirçi və
xeyli qəryə-hara qətliam nümudə bəsərma əz hər-tərəf həmlə vü hücum
minümayənd. Dər-Şərur zən beçə-ha dərbeyaban-ha rar nümudə vü tələfat
mişəvənd. Dər in-barə bə-hüzuri həzrətiəqdəsü bala vəliəhdi-ərvahinafəda ərz.
Nümudim əz-cənabi-ali rica vü isteda
minəmayəm bə zənanü ətfal yek milyon
ki dər xari-nehri-Aras sakin-əst rəhmnümudə-cülu in bəla-ra bəgirid. Konsulxayi-düvəli-müəzzəmə xassə konsulidövləti-ingilis və Amerika-ra ittila bəd hid
ki bəzudi cülu hərəkati-vəhşiyaneyiƏraminə-ra giriftə mara xilasi-nümayənd. Bə-əlavə isteda minümayəm ki
əhvali mara telegrafa bə-hökumətiAzərbaycan dövləti-ingilis ki dər-Tiis və
Baku həstənd ittila bədhid.
Əhaliyi-islam səkəneyi-Naxçvan, Şərur və Ordubad, rəisi-hökuməti-məhəlliyyə Əmirzadə.
Böylǝ bir teleqrafın alndğn verdiyi
surǝt zirindǝ [altında] müvǝqqǝti şǝhbǝndǝr [konsul] Rauf bǝy tǝsdiq edir vǝ
möhürünü sǝbt edir [möhürünü qoyur].
Qafqaziya müsǝlmanlar cümhurinin
Tǝbriz şǝhbǝdǝrxanas.
(Möhür)
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yətə kimi məhv olub dağlmamas üçün
ciddi və qəti tədabirin ittixaz və lazmi
miqdarda əsgəri, siyasi və mülki
məmurlarn təşkilatımzn təqviyəsi [gücləndirilməsi] üçün rica və hali-əsəfnakmzn [acnacaql halmzn] cəridələrimiz
[qəzetlərimiz] vasitəsilə ümum düvəli-müəzzəmələrə [bütün böyük dövlətlərə] məlum edilməsi istirham [xahiş] olunur.
Milli Məclis sədrinin müavini:
Cavad Cavanşir
Üzvi-Məclis [məclis üzvü]:
Molla Haşim Sǝidzadə

mağa çalşb müvəﬀəq olmaqdan sonram?
Daima məntəqəmizin bir an əvvəl
Ermənistana qoşulmasna sər-hümmət
edirlər [çalşrlar]. Daima Ararat Cümhuriyyətinin Türkiyə hüdudundan başlayb
Şişǝ istiqamətinə qədər istifadə edirlər.
Ümum millət və dövlətlər çarpşmasn
bir anda bir sükuti-ümumiyyətə təbdil
edən [ümumi sakitliyə çevirən] mütarikə
[atǝşkǝs], erməni hökumətinə əsla təsir
etməyib daima əşqiyalar naminə kəndi
məsləki və kəndi niyyəti yolunda belə çalşrlar. Bu qədər əşqiyalq qarşsnda millətimiz tərəndən heç bir tədabir ittixaz
edilməsi [tədbir görülməsi] müşahidə
olunmayr və millətimizdəki ədəmi-fəaliyyət [hərəkətsizlik, tənbəllik], idarələrimizdə
olan süstlük, əhalimizin qüvvəti-mənəviyyəsini erməni hücumundan daha artıq
və daha əsǝfnak [tǝǝssüü] bir halda qoymayrm?
Gəncə və Bak qardaşlarmz tərəndən yaxn bir zamanda bizim üçün bir iqdamat olunmazsa [addmlar atılmazsa], bu
tərəərin əhvalna vaqif olmaqdan ötrü
bir heyət göndərilməzsə, təşkilat təqviyəsi [güclǝndirilmǝsi] və əhalinin ruhunu
yüksəltmək üçün lazmi miqdarda əsgəri
məmurlar ezam edilməzsə, az bir zamanda məntəqəmizin alt-üst olub dağlmasna və milliyyət əsas üzrə yaplan sülh
zamannda, millətimizin bu yerlər[ə] əbədilik bir əlvida deməsi üçün heç bir şəkk
və şübhə olmadğ məlumdur.
Fövqəlzikr [yuxarda yazlan] məlumatı
millətimizin nümayəndəsi ədd [hesab] olunan Gəncə türk müəssisələrinə tövdi
edib [tapşrb], bir an əvvəl məntəqəmizdə türklərin və islamlarn sülhi-ümumiy-

İrəvan müsəlmanlarnn təşəbbüsü
Srağagün yanvarn 4-də İrəvan quberniyasnn Bakda yaşayan əhalisi nümayəndələri, 2 yanvar tarixli iclasn qərardadna əməl olmaq üzrə İrəvan quberniyasnda müsəlmanlarn düçar olduqlar
həlakət [ölümcül hadisǝlǝrǝ] və fəlakətlərə
xitam verilməsi üçün aşağda yazlan təşəbbüslərə iqdam etmişlərdir [addm atmşlar]:
T. b. Makinski, Paşa bəy Bayrambəyov,
Rəşid bəy İsmaylov və Əziz bəy Sultanov
iclasn qərardadna görə general Tomson
hüzuruna gedib, İrəvan quberniyasna
İngiltərə qüvvəsi göndərilməsini xahiş
etmişlərdir. İngiltərə qüvvəsi göndərmək
mümkün olmazsa, Ararat Hökumətini,
erməni quldur dəstələrinin vəhşiyanə
hərəkatı əleyhinə ciddi tədbirlər görməyə məcbur etməlidir. Bundan əlavə, İrəvan quberniyasnn erməni və müsəlman
əhalisinə dəyən zərəri aşkar edib, müqəssir tərəndən almaqdan ötrü müştərək bir komissiya göndərməlidir.
General Tomson nümayəndələrə demişdir ki: İrəvan quberniyasna göndər85
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məyə qüvvə yoxdur. Lakin İrəvan quberniyasnda olan İngiltərə zabitlərinə yazb
xəbər veririk ki, İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn mənafeyini mühazə etsinlər.
Bunlardan əlavə, [Mǝhǝmmǝd] Məhərrəmovla Makinskiyə həvalə olunmuşdur ki, İrəvan quberniyas müsəlmanlar
əhval haqqnda Azərbaycan Parlamanna
bəyannamə ilə müraciət etsinlər. Azərbaycan Parlamannn İrəvan quberniyas
üzvlərindən xahiş edilmişdir ki, İrəvan quberniyas müsəlmanlar haqqnda Azərbaycan Hökumətinə istizah [sorğu] versinlər. İrəvan quberniyasnda müsəlmanlar
əleyhinə olan erməni dəstələrinin hərəkəti haqqnda Şurayi-Vükəla Rəisinə [Baş
Nazirǝ] müraciət edilməsi dəxi qərara
alnmşdr.
İrəvan quberniyasnda olan erməni
quldur dəstələri əleyhinə ciddi tədbirlər
görülməsi Azərbaycan Hökumətindən xahiş edilmişdir. Əziz bəy Sultanov ilə Yusif
bəy Tahirova həvalə olunmuşdur ki, həmvilayətlər cəmiyyəti təşkil etməkdən ötrü
bu yaxn günlərdə Bakda yaşayan İrəvan
quberniyas əhalisini dəvət etsin.

dövlətlərin nümayəndələri seçiləcəkdir.
Amerka senatoru Lodja, Vilsonun sülh
maddələri hazrlğ vagüzar ediləcəkdir
[tapşrlacaqdr] ki, onlar Millətlər İttifaqna, dənizlərin azadlğna, məx diplomatiyaya və təslihin [silahlandrmann] artırlmasna dairdir. Lodj bəyan edir ki, bu
əsaslar yeritmək üçün böyük qədəmlər
götürmək, bütün sülh danşqlarn xələldar edə bilər.
Sülh Konfrans heyəti
İstanbul – Dekabrn 24-ündə Londondan çəkilən simsiz teleqraa xəbər verilir:
“Deyli nyus” qəzetəsinin məlumatına
nəzərən [görə], Almaniya ittifaq nümayəndələri ilə olacaq Sülh Konfrans yanvarda, Versalda dəvət ediləcəkdir.
Fransa tərəndən Klemanso, Brian,
Tardyö və Burjua göndəriləcəklərdir.
İngiltərə nümayəndələri isə Lloyd
Corc, Balfur, Redinq; müstəmləkələrdən
və əmələlərdən [fǝhlǝlǝrdǝn] də bir neçə
nümayəndə olacaqdr.
Amerika tərəndən isə Rəisi-cümhur
[prezident] Vilson, sabiq Xariciyyə vəziri
Rut, Lansinq və polkovnik Hauz iştirak
edəcəklərdir.

SÜLH ƏTRAFINDA

GÜRCÜ-ERMƏNİ TOQQUŞMASI

London – Gələcək Sülh Konfransnn
rəisliyinə (prezident) Klemansonun intixab ediləcəyi [seçiləcəyi] zənn olunur.
Baş və ən mühüm məsələlər bütün dövlətlərin sülh nümayəndələrinin iştirak ilə
müzakirə ediləcəkdirlər. Bundan əlavə,
əvvəlcə məsələləri hazrlamaq üçün iki
böyük komisyon təşkil ediləcəkdir. Bu
komisyonlara hər iki müharib [savaşan]

Mütarikə [atǝşkǝs]
Erməni Lori dəstəsi komandan general Silikovun teleqram.
“Qarakilsədən erməni qoşunlar
Ərkani-hərbindən [Baş qərargahndan], 2
yanvar 1919.
Bir neçə müharibədən sonra biz
Şülǝverdən Sadaxlya çəkildik (axrnc
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Bolşeviklər və əhali
Pyatiqorsk, Həsəntuki və Kislovodsk
şəhərləri büsbütün bir xəstəxanaya dönmüşdür. Minlərlə Qrmz ordu (krasnarmeyes) nəfəratı [ǝsgǝrlǝri] tibbi müavinət
[yardm] olmadğndan ölürlər. Əhali aclq
və bolşeviklərin qarətindən artıq əziyyət
çəkir. Bolşevik komissarlar camaat şeylərini müsadirə edərək, onlardan təzminati-hərbiyyə [hərbi təzminat] alrlar və
sonra bunlarn kaﬀəsi [hams] qarət edilən şeylərlə bərabər gizlənirlər.

xəbərlərə nəzərən Sadaxl da gürcülər
tərəndən işğal edilmişdir). Müttəqlərin
təkli üzərinə Sadaxl-Dmanisi xəttində
Gürcüstanla Ermənistan arasnda mütarikə əqd edilmişdir [atǝşkǝs imzalanmşdr].
Bizim nümayəndələrimiz general [Qavriil
Qriqoryeviç] Karqanov, Martirosov, Artunyans Tiisdədirlər.
Silikov”
Gürcüstan qoşunlarnn ştab xəbər
verir: Gürcüstan Hökuməti binagüzarlğ
[sǝrǝncam] ilə dekabrn 31-i saat 24-də
bütün xətti-hərbdə [cəbhə xəttində] müharibələrin dayandrlmasna əmr verilmişdir. Belə ki, ermənilər müharibə başladqlar yerə çəkilməli, gürcülər isə işğal
etdikləri yerləri əllərində saxlamaldrlar.

Kubanda
Nikolayev təriqi [yolu] ilə Yekaterinodardan xəbər verilir:
Bu gün Fövqəladə Kuban Radas tərəndən qoşun atamanlğna Filimonov intixab edilmişdir [seçilmişdir]. Atamanlğa
namizədliyini qoymuş olan hökumət rəisi
Bç qaralanmşdr. Rada Filimonovu qayət
səmimiyyətlə alqşlamşdr. Filiminovun
atamanğa intixab Müttəqlərin heyəti
və Könüllü ordu komandasn artıq məmnun buraxmşdr. Rada tərəndən yeni intixab edilmiş olan Filimonov, ən ciddi
cümhuriyyətçi, azadiyi-millət [müstǝqillik]
tərəfdardr.
Polkovnik Filimonov, Kubanda ən nüfuzlu bir zatdr. Mümaileyh [ad çǝkilǝn
şǝxs], ələddavam [davaml surǝtdǝ] irad etdiyi [söylədiyi] nitqlərində Rusiyann ancaq federasyon əsas ilə cümhuri bir
dövlət ola biləcəyini iddia edir. Kuban da
Rusiya Federasyon cümləsinə daxil olmaldr. Ancaq bu şüar ilə Kuban kazaklar
könüllü dəstələr cərgələrində mübarizədə davam edə bilərlər. Kuban qoşun
ataman, Kuban məmləkətinin və Kuban
əsgərlərinin başçs hesab olunur. Divan-

QƏZETƏLƏRDƏN
Bolşeviklərin vəziyyəti
Xarkov qəzetələrinin məlumatına nəzərən, Müttəqlər tərəndən Kronştadt
işğal edilmişdir. Kronştadt matroslar
Müttəqlərin tərənə keçmişlərdir.
Petroqradn hal
Petroqradn süqutu gözlənir. Petroqrad ətrafına külli surətdə qoşun cəm
edilmişdir. Müttəqlərin hücumu münasibətilə bolşeviklər arasnda şiddətli həyəcan vardr. Bolşeviklərin başçlar əcnəbi məmləkətlərinə getmək üçün pasport
hazrlayrlar.
* Liandiyada başlanmş olan bolşevik
hərəkətləri şimdi qətiyyən tərk edilmişdir.
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da [mǝhkǝmǝdǝ] tənbehə [cǝzaya] düçar
olanlarn cəzalarn bu ataman bağşlaya
bilər və əskildər. Qoşunlar ataman, mülki
və hərbi məmurlar təyin edər və onlara
rütbə verər. Qanun tərtib edən Radann
qərarlarn ataman iki həftə müddətlə
təsdiq eylər və sonra onlar ümumara
[ictimaiyyǝtǝ] elan eylər.

rndan olan Daşinskinin təhti-sədarətində [sədrliyi altında] yeni bir hökumət təşkilinə qərar vermişdir.
Lehistan sərhədi
Varşava – “Qolos naroda” qəzetəsinə
Polşadan yazrlar: Etilaf [Antanta] dövlətlərinin Lehistan barəsində olan təkliəri
Vilson təklindən o yana keçir. Etilaf dövlətləri təklif edirlər ki, nəinki yalnz polyak
yerləri, hətta əksəriyyəti polyak təşkil
edilən yerlər də Polşaya verilməlidir. Böyləliklə bütün Yuxar Sileziya polyaklara keçir. Bundan əlavə, bütün müharibədən
gördüyü xəsarəti Polşa, Almaniyadan almaldr.

* Sevastopol – Kuban Radas sədri Filimonov qəzetəçilərlərlə müsahibə edərkən demişdir ki, Kuban Radas, federasyon əsas ilə ancaq Rusiyann ehya ediləcəyini [dirildilǝcǝyini] zənn edir. Nəhayət,
Kuban Hökuməti diktaturann qətiyyən
əleyhindədir.
Ukrayna inqilabiyyun [inqilabç] rqələrinin əsas
Kiyev – “Trudavaya qazeta” yazr: Bütün Ukrayna sosialistlərinin ümumi bir
xətti-hərəkət əsas təşkili üçün müttəhidən [birgə] iclaslar vaqe olmuşdur. Firqələrin əksəri işbu əsaslarda bu rǝyǝ gəlmişlərdir: Ukraynann istiqlaliyyəti, Qaliçya ilə birləşmək, bütün dövlətlərə qarş
bitərəf olmaq, daxili işlərdə isə Zəhmət
Konqresi, yerlərin və bəzi ticarətxanalarn ümumiləşdirilməsi və ticarət üzərində
kontrol təyini.

Prens Salarüddövlənin həbsi
“İskra”nn yazdğna görə, dekabrn
28-də Hac Pirus kəndi yannda “Konkum” paraxodundan ingilis dəstəsi enib,
orada olan İran şahzadəsi Salarüddövləni
həbs edib, Tazəşəhərə gətirmişlər imiş.
Hindistan nümayəndələri
Hindistan sülh mürəxxəslərindən [nümayǝndǝlǝrindǝn] 15 nəfəri Londona varid
olmuşdur [getmişdir].
* Berndən verilən məlumata nəzərən,
Almaniya qəzetələri xəbər verirlər ki,
fransz əsgərləri Visbadeni işğal etmişlərdir.

Lehistan Demokratik Cümhuriyyəti
Berlin – Simsiz teleqraa xəbər verilir:
Varşavadan verilən əlavə məlumata nəzərən, Lehistanda demokratik üsulu təşkil edilir. Regent Şuras, məmləkətin bütün ümuri-idarəsini [idarəetmə işlərini]
hərbi diktator Pilsudski ixtiyarna vermişdir. Pilsudski demokratik rqələri nümayəndələri ilə danşqda bulunduqdan
sonra Lublin[dǝki] milli hökumət başçla-

TÜRKÜSTAN HEYƏTİMÜRƏXXƏSƏSİ İLƏ MÜSAHİBƏ
Qəzetəmiz mühərrirlǝrindən [müxbirlərindən, yazçlarndan] birisi ilə İstanbuldan şəhərimizə təşrif gətirmiş Türküstan
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lət Kabinəsi müharibə yapd, onun kabinəsi düşdükdə İzzət paşa Kabinəsi gəldi.
O da mütarikə şəraitini [atəşkəs şərtlərini]
qəbul etdi və zaman iqtizasnca [zǝmanǝnin şǝrtlǝrinǝ görǝ] bu, Məclisi-Məbusann
ədəmi-etimadnca [etimadn qazanmadğ
üçün] iki tərəfdən istefaya məcbur oldu.
Onun əvəzində Toq paşa Kabinəsi gəldi.
Toq paşa Kabinəsi etilafçlardandr,
Məclisi-Məbusan isə “İttihad və Tərəqqi”
rqəsi əli ilə çağrlmş, onun üçün də Kabinəni pək qatı tənqid edəndir. Şimdi bu
səbəblə etilafçlar, yeni Məcsili-Məbusan
dəvətini qəzetələr vasitəsilə meydana atdlar.
Qalib paşa rǝyasəti [başçlğ] altında
müsalihə [barşq] üçün hazrlaşan heyət
çox ciddiyyətlə gələcək Sülh Konfransna
məvadd [maddələr] hazrlayr. Bu heyətdə
Müttəqlər nümayəndəsi də vardr. Qəzetələr də son zamanlarda əllərindən gəldikcə Tələt Kabinəsini tənqid edir, hətta
məsuliyyətə almaq məsələsini də araya
atmşlar. Etilafçlar bu gün üçün vətəni
toplamaq, onun həp canl qüvvələrilə bərabər işləmək əvəzində, var qüvvələri ilə
ittihadçlar töhmətləməklə iştiğal edir
[mǝşğul olur]. İttihadçlar isə bunlara heç
al verməzlər [aldrş etmǝzlǝr]. Bu yaxnlarda rqənin mərkəz komitələri əzas
[üzvləri] topland, yeni komitə seçildi. Artıq bir “Təcəddüd” rqəsi də meydana
çxd.
Türk əfkari-ümumiyyəsi [ictimai kri]
pək nazik [incǝ], pək həssasdr. Həqiqətən, nə qədər mətbuat rqəçilik nöqteyinəzərindən ifrata qalxşsa da, vətənə bir
xətrə [təhlükə] gəldiyini ta uzaqlardan anlayacaqdr. Müttəqlər əsgəri qüvvəsini
bir az artıran kimi, türk əfkari-ümumiy-

heyəti-mürəxxəsǝsi[nin] [nümayəndə heyətinin] görüş[ü] əsnasnda aşağda bəyan
edilən məlumat alnmşdr:
“İstanbula çoxdan bəri getmişdik.
Azərbaycan mürəxxəsləri [nümayəndələri]
orada ikən, onlarla görüşərdik. Vətəndən
çxandan bəri, oras nasl yaşadğndan
müsəddəq [təsdiq edilmiş] məlumatımz
yoxdur. Təəssüər ki, bütün Türküstan
üçün (Türküstan dedikdə mən təkcə Zakaspi ölkəsini götürməyirəm; siz də, biz
də türk, vətənimiz də Türküstandr, əfəndim), iştə söylədiyim ölkəmizin ümumuna göz mənzǝləsində [göz yerindǝ, dǝrǝcǝsindǝ] olmuş Azərbaycan, mavərayi-Xəzərdə [Xǝzǝrin digǝr tǝrǝndǝ] yaşayan
qardaşlar həyatından müxbir [xəbərdar]
deyil. Bu gün hazrda və yeni paydar [bǝrqǝrar] olmuş hökumətlərin, dövlətlərin
həpsinin gözü fəqət [yalnz] buradadr,
fəqət [yalnz] buradan imdad istəyəcəklər.
Sizin öhdənizə qardaşlq haqq olaraq,
digər dövlətlər üçün dǝ çalşmaq vəzifəsi
düşəcəyi təbiidir. Zənnimizcə, müştərək
hökumətiniz təşəkkül etdikdən sonra,
digər qonşularnzla, xüsusən qardaşlarnz Şimali Qafqaziya və mavərayi-bəhriXəzərlə bərabərlikdə çalşmağa Azərbaycan cəhd edəcəkdir.
İstanbul həyatı bir çox cəhətdən fəna
deyildir. Həyat orada yar-adi bir tərzdə
keçir. Yenə də cəmiyyətlər, konfranslar,
məktəblər, digər ictimai idarə və müəssisələr, həpsi öz qaydas ilə gedirlǝr. Həyatiictimaiyyǝdə [ictimai həyatda] bircə dəyişiklik görülürsə, o da müharibə bitdikdən
sonra kabinələrin [hökumǝtlǝrin] çox az
ömür sürmələridir. Onun da səbəbi ildrm sürəti ilə biri-birini təqib edən həvadis [hadisələr] olsa gərək. Görürsünüz, Tə89
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yəsi qələyana gəldi [coşdu], protestolar
verdi. Müttəqlər o zaman İstanbulda
çoxlanmş əsgərlərin Rusiyaya doğru gedəcəyini elam etdi [bildirdi] və bunlarn
heç bir zaman türklər üçün bir təhlükəni
haiz [təhlükə daşyan] qüvvə olmayacağn
andrdlar. İstanbul Rusiyaya atılacaq əsgəri qüvvə üçün bir üssülhərəkə [baza]
kəsiləcəkmiş. Həqiqətən də o qüvvə sonradan bir hissə Odessaya göndərildiyini
bildik.
İman edirəm ki, bu millət, vətənini
heç bir zaman bəlaya uğratmayacaq və
bu Cahan müharibəsindən aldqlar dərsləri kölgəsində daha nazik [diqqətli], daha
ciddi siyasətçi olacaqlar. Lakin bir şey var
ki, qəzetələr də, əfkari-ümumiyyə də bir
çox şeylərdən müxbir deyildir. Mütarikə
şəraitini bilməzlər. Bakdan hənüz türkislam orudusunun getdiyindən qəzetələrdə bir şey göründüyü yoxdur. Bunlarn
məchul buraxlmasnda müqəssir kimdir
və müqəssirdirlərmi, orasn söyləməyəcəyəm.
Kabinələr gələr, kəndi işini yapar, vəzifəsini ifa edər, gedər. Məclisi-Məbusan
bir çox yanlşlar təshihə [düzəltməyə] çalşar. Bunlar həpsi öz yerində olmas ilə
bərabər, bugünkü Türkiyədə ən böyük
iradə, Sultan həzrətlərinin kəndi əlindədir. Sultan isə dedikcə müstəid [bacarql]
və zəki bir zatdr. Millət də sultan pək
sevir. Hamdan artıq ona etimad göstərir.
Qadnlara gəldikdə, həyati-ictimaiyyədə [ictimai həyatda] bunlar erkəklərdən
ayr tutmaq imkan xaricindədir. Çünki
bunlar da onlarla bərabər işlər, bəlkə onlara təvəﬀüq edər [üstün gǝlǝr]. Gənclərə
gəldikdə, həpsində bir vətənpərvərlik,
həpsində kultura, mədəniyyətə doğru

yürümək kimi uca ideallar görülür.
Ümumiyyətlə bugünkü İstanbul, beş
sənə demirəm, böylə iki sənə bundan iləriki İstanbul deyildir. Gündən-günə incələşmiş, həyat get-gedə təbii yolunu bulmağ bizlərə böyük ümidlər verməkdədir.”
Bə’d [sonra] söhbət Bakdak tətilə varb, general Tomson tərəndən fəhlələrə
verdiyi vədələrdən bəhslə, müsahibimiz
kirlərini böylə bəyan etdilər:
“Bəzi hürriyyətlərin təmini ilə mətbuat da zənciri-qeyddən [ǝlini-qolunu bağlayan zǝncirdǝn] azad olan kimi olmuşdur.
Mətbuatın azadlğ arzu edilən bir şey
olsa da, bu azadlqdan bizimkilər deyil,
müxaliərimiz istifadə edəcəklər. Yazacaqlarn Avropa qulaqlar pərdəsinədək
yetişdirəcəklər. Bu növlə də Avropada
kəndilərinə daha artıq mühibblər [dostlar], tərəfdarlar qazanacaqlar aşkar işdir.
Bizdə isə burada fəqət bircə türkcə
qəzetəmiz var. Ondan keçdikdə, bizim
qəzetələrin Avropaya getməsinə təşəbbüs edilməz. Onlar isə kəndi təşkilatlar
köməyi ilə hər birini Avropann gözünə
tıxar, diləyini ona andrar, kəndilərinə
propaqandalar yapar. Ümum türk-islam
dövlətləri, bilxassə Azərbaycan, satqn
propaqandann Avropa məhali [dairələri]
üçün əlzəm olduğunu nəzərə almayr. Bu
isə ən vacib və ən mühüm bir şeydir. Siz
söyləyirsiniz ki, bu barədə məsələ qaldrlmşdr. Arzu eylərdim ki, böylə xeyir işlər tez əmələ gələydi. Güman edirəm ki,
qardaşlq xatirəsinə, türklük şərənə
Azərbaycan kəndisi üçün çalşarkən Avropa və yaxud başqa yerdə bizim Türküstan da unutmaz. Bu gün hamsnn gözü
bircə buraya tikilmişdir.”
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- Gələcəkdə Türküstan üsuli-idarəsini
nasl düşünürsünüz?
“Türküstann gələcəyi bizi pək çox
düşündürür, səbəbi də odur ki, Türküstann bugünkü hal bizim üçün çox da aydn
deyildir. Bir ay bundan əqdəm [qabaq] yenə də Türküstanda bolşeviklər tərəndən yəğma və qarətlər olduğu xəbəri
eşidildi. Hələ orada bolşeviklərlə menşeviklər miyannda [arasnda] mübarizə gedirmiş. Orada hind və ingilis ordusu da
bolşeviklərlə döyüşürmüş. Fəqət yenə də
həqiqəti-hal məhəllində [yerindǝ] bəlli
olacaqdr. Buradan bir qəti şey söyləmək
olmaz.
Biz buradan Azərbaycan Hökumətinin
gündən-günə Müttəqlər yannda kəsbihörmət etməsi [hörmət qazanmas], Azərbaycan istiqlaliyyətinin möhkəmləşməsinə böyük bir dəlil olduğunu görməklə
qəlbən şad oluruz. Bizi məsrur edən [sevindirən] yenə bir şey varsa, o da Azərbaycann hökumət təşəkkülü üçün
oxu-muş adamlarnn be-qədri-imkan
[imkan daxilində] var olduğudur. Bizdə isə
bu yoxdur.”
- Sizlərin bir neçəsi Avropa Sülh
konfransna gedəcəkmi?
“Bəli, gedəcəkdir. Lakin əzəlcə vətənə
gedib orada millət tərəndən nümayəndələr seçmək lazmdr. Bizi İstanbula getmək üçün seçmişlərdi, Avropann böyük
sülh məhkəməsinə seçməmişlərdi. İştə
onun üçün biz buradan vətənə gedəriz.
Orada bizi seçsələr, gəlib Avropaya gedəriz. Lakin bizi qəmgin edən bir şey vardr
ki, bizdə Azərbaycanda olan kimi müstəid
[istedadl] oxumuşlar yoxdur. Rusiya istibdad bu neçə illərdə Türküstan bir sağmal inək kimi daima sağmş, mədəniyyət

nuru ilə oran parlatmamşd.”
- Atidə [gələcəkdə] Türküstanda nasl
bir idarə arzu edǝrdiniz? Madam ki, fəal
və dəyərli kişilər [insanlar] yoxdur, o
zaman Türküstan idarəsi kimə həvalə
ediləcəkdir?
“Bu isə Türküstan üçün ən qorxulu halətdir. Çünki burada çalşan var, Türküstanda isə biz gedib kimlərlə işləyə biləcəyik? Bolşeviklərləmi biz müttəhid [birgǝ]
və müttəq işləyəcəyik? Türküstanda
bolşevizm tamam mənas ilə bir quldurluq şəklinə girmişdir. Bu isə bütün əhalini
və bizi bolşevizmdən ikrah edəcəyi [nifrət
etdirəcəyi] aşkar işdir. Əhali Rusiyadan
büsbütün üz çevirmişdir. Çünki, biz müstəbid Nikolaydan birdəfəlik döndüyümüz
kimi, bolşevizmdən də döndük. Kerenski
zaman bizi əzəldə çox sevindirdi, fəqət
sonradan Kerenskinin adi bir rus olmas,
bizcə, aşkar oldu. O[nun] da Türküstana
bir müstəmləkəyə baxan kimi baxdğ
görüldü. Onun üçün biz hər bir idarə
altına girməyə hazr olmaqla bərabər,
Rusiyann təhti-idarəsinə [idarǝsi altına]
keçməmiz-dən çox narazyq. Türküstan
üçün ən sağlam, atimiz [gələcəyimiz] üçün
ən məntiqi yol varsa, o da Azərbaycan ilə
Türküstann birləşməsidir. Əhalinin də
buna artıq rəğbəti vardr. Türküstann hər
nasl olsa, Rusiya idarəsi altından çxmasna bizdən başqa qeyrilərinin dəxi çalşacağ təbiidir. Çünki, Hindistan və başqa
ingilis müstəmləkələrini fəqət [yalnz]
müstəqil Türküstan mühazə edəcəkdir.
Bu nöqteyi-nəzərdən, Rusiyan əski qüvvəsinə olmasa da, onun yars halna gətirmək ümumi siyasət nöqteyi-nəzərincə
pək namünasib olacaqdr. Xüda nǝxastə
[Allah göstərməsin] Türküstan Rusiya ida91
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edilən “İrşad” müstəhlik [istehlak] cəmiyyətinə sədr intixab edərək [seçərək], cəmiyyətin bütün ağr məşəqqətlərini o vücudi-möhtərəmin öhdəsinə həvalə edir.
Bir sənə tam idarə etdiyi “İrşad”n həm
sədri, həm prikazçiki, həm alcs, həm
satıcs vəzifəsini ifa edərək, sənə tamnda [ilin sonunda] kəmali-mətanətlə əhaliyə, bir min rublǝ ilǝ bina edilən cəmiyyəti
40 min rublə nəqdiyyə ilə təhvil verib,
bistəri-mərəzə [xəstəliq döşǝyinǝ] çəkilmişdi. Şu qədər ağr məşəqqətlərə təkcə
Quluzadə kimi möhtǝrǝm el və insaniyyət xadimləri mütəhəmmil ola bilərdi.
İştə bunun üçün müşarünileyhin “İrşad”da çalşqan baqi-mandə [geridə qalan] zəhmət yoldaşlarna, aileyi-kədərdidəsinə [kədərli ailəsinə] və bilümum Keşlə
camaati-müslimininə [müsəlman camaatına] bəyani-təziyət edərək [baş sağlğ verərək], Allahu-təala həzrətlərindən onlara
səbri-cəmil əta olunmasn istirham və
təmənna edəriz.
* Genə 28 kanuni-əvvəldə [dekabrda]
Seyidzadə Bədrəddin əfəndinin pədərimöhtərəmi [möhtərəm atas] Ağa Mirkazm Seyidzadǝ həzrətləri dari-bəqaya
rəhlət edərək [əbədiyyət evinə köçərək, vəfat edərək], xaki-qüfrani-əbədiyyətə [ǝbǝdi mǝrhǝmǝt torpağna] çəkildi. Şu möhtərəm babann əbədi olaraq camaat miyanndan [arasndan] çəkilməsi, bütün Keşlə
caamatı üçün bir müsibət, yas təşkil etdiyi mühəqqəqdir [qǝtidir]. Yetmiş beş
sinninə [yaşna] varmş şu qoca seyid, el
maari və tərəqqisi uğrunda olmazn zǝhǝmata [zǝhmǝtlǝrǝ] qatlanaraq, irs qoyub getdiyi xidəmatı şayani-heyrət və
təqdirdir [heyrǝtǝ vǝ tǝqdirǝ layiqdir]. Xüsusən, yeni kirli cavan fəallarmzla qo-

rəsi altında qalarsa, o zaman irtica mübəşşirləri [xǝbǝrçilǝri] qudurmuş qurd kimi Türküstan üzərinə atılacaqlardr. Vǝ
bütün var-yoxumuzu daşyb iç Rusiyaya
aparacaqlarna şübhə yoxdur. Bizi Rusiyaya vermək istəsələr, Türküstan əhalisi
başqa idarəni Rusiya hakimiyyətinə tərcih görəcəkdir. Hər halda indidən Türküstan haqqnda qəti bir söz demək erkəndir. İnşallah Azərbaycann çalşmas
ilə biz də bir gün səadətə nail olacağmza
şübhə etməyiriz.”
M. H.
HƏQQ-TƏALA
RƏHMƏT BUYURSUN
* Keçən gün, Keşlə camaati-müslimin

[müsǝlman camaatı] köylülər miyannda
[arasnda] meydana çxardğ birinci el xa-

dimi olan Kərbəlayi Hac Mirzə Quluzadə
həzrətləri ilə axrnc dəfə olaraq vidalaşb, onu kədərli torpaqlar altına göndərdi. Şu möhtərəm əfəndi, bütün ömrünü
el xidəmatına sərf edərək, axrnc nəfəsinədək ümumiyyət rahatlğ mərhumun
virdi-zəban [dilinin ǝzbǝri] olmuşdu. Kərbəlayi Hac Mirzə kǝndisinin bisavadlğna
baxmayaraq, camaatınn mədəniyyəti və
məktəbi uğrunda ağr zəhǝmata mütəhəmmil olarak [zǝhmǝtlǝrǝ dözǝrǝk], ümumun məhbubülqülubu [qəlbinin sevimlisi]
olmuşdu. Həyatınn son günlərini aclq ölümünə məhkum edilən camaatına təqdim edərək: “Həqir vücudum nəyə qabil,
hangi qism fəaliyyətə layiq isə sərf ediniz,
mən müzayiqə edəmməm [ǝsirgǝmǝrǝm]” dediyi üçün camaat yekdil olaraq
müşarünileyhi [ad çǝkilǝn şǝxsi] yeni təsis
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calarmz miyannda, kəndi nüfuzu sayəsində bir vasiteyi-irtibat [ǝlaqǝ vasitǝsi] idi.
Cavanlarmzn yeni krinə qocalar ziddiyyət göstərdikdə, əks-rəftara başladqda,
Mirkazm ağa kəndi müdaxiləsi ilə cavanlara təqviyyət [güc] verərək, hər zaman
yeni kirlərə tərəfdar, tərəqqi və təalimiz
[ucalmağmz] yolunda artıq səy etmədən
müzayiqə etməzdi. Bu sayədə bir çox ac
sərzənişlərə qatlanb, kinayələrə səbr
edirdi. Şunca sətirə kifayə edǝrǝk ümid
bəsləyiriz ki, gələcəyimizi Mirkazm ağann həmsinnləri [yaşdlar], mərhumun
yürütdüyü kir və məsləkinə rəvac
verərǝk, onun ruhunu şad və biz səllərə
rəhbər olaraq sərgərdan buraxmazlar.
Allahu-təala həzrətlərindən mərhumun aileyi-kədərdidəsinə, xüsusən Seyidzadə Bədrəddin əfəndiyə səbri-cəmil
kəramət etməsini niyaz və istirham eyləriz.

[nəzdindəki] kiçik komitənin iclasnda doktor Bron, şəhərin hifzüssihhəyə [sanitariya-gigiyena qaydalarna] müğayir [uyğun
olmayan] əhval barəsində bir mǝruzǝ

oxumuşdur. Kiçik komitə qət etmişdir ki,
məruzənin birər surətini general Tomson
və Biçeraxova pişnihad [təqdim] edib,
onlarn nəzərlərini buraya cəlb etməli, bu
barədə “Kooperatsiya”ya da müraciət
etməlidir. Qət edilmişdir ki, Mərkəzi Ev
Komitəsi, Səhiyyə şöbəsinə 50 min rublǝ
təxsis etsin [ayrsn].
* Dünən Mərkəzi Ev Komitəsi ilə kiçik
komitənin müttəhid [birgə] iclas vaqe olmuşdur. İclasda əzadan [üzvlərdən] bir neçəsi üç dairədə intixabat [seçki] edilib,
Mərkəzi Ev Komitəsi ilə mülhəq edildiyi
[birlǝşdirildiyi] barəsində izahat verib, istefa vermək təklif etmişlər. Bu təklif hələlik
qəbul edilməmişdir. Zira yekşənbə [bazar]
günü yeni intixab olunacaqdr.
* Fəhlə muzdunun baha olduğu üçün
dəmiryolu qiymətləri 1919 sənədə ucuzlaşdrlmayacaqdr.
* Ticarət və Sənaye Nəzarəti məhəlli
[yerli] və gürcü müəssisədarlar ilə bir çox
müqavilə əqd etmişdir [bağlamşdr] ki,
buradan cövhər aparb əvəzində qənd
gətirsinlər. Qəndin qiyməti 175 rublə[dǝn] 200 rubləyədək olmaldr.

Ağababa Yusifzadə
BAKI XƏBƏRLƏRİ
* Həzrəti Məsih bayram münasibətilə bələdiyyə idarələrində kanuni-əvvəlin
[dekabrn] 24-ü (köhnə qayda üzrə) saat
12-dən etibarən işlər qət edilib [dayandrlb], bütün 25, 26 və 27-sinədək iş olmayacaqdr.
* Bak qubernatoru mənzil kameralarna [sahǝlǝrinǝ] dair Bələdiyyə İdarəsinə
bir istihzah [sorğu] vermişdi. Bələdiyyə
İdarəsi qubernatora cavab vermişdir ki,
ən yaxn zamanda işbu məsələ Bələdiyyə
Məclisinə veriləcəkdir.
* Mərkəzi Ev Komitəsi cənbindəki

Bakdan ötrü ayaqqab
Şəhərdə dǝvǝran edən [gəzən] şayiata
məbni [şayiələrə görə], ən yaxn zamanda
Bak üçün ayaqqab gətiriləcəkdir. Aldğmz məlumata görə, həqiqətən xüsusi
Bakdan ötrü Batuma 125-150 minədək
ayaqqab gətirilmişdir. Ehtimal ki, bunlar
ev komitələri vasitəsilə əhali arasnda
təqsim ediləcəkdir [paylanacaqdr]. Şimdi93
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likdə işbu şayiatdan naşi [ötrü] bazarda
ayaqqabnn qiyməti 500-dən 300 rubləyədək azalmşdr.
* İkinci uçastok ev komitələrinin ümumi iclasnda Mərkəzi Ev Komitəsi tərəndən adambaşna 30 qəpik alnmas məsələsi müzakirə edilmişdir. Ev komitələri
təşkilatınn 20-ci maddəsinə əməl olunmas qərara alnmşdr. Ev Komitəsinin
məxaricini [xərclərini] örtməkdən ötrü ev
kirayəsinin 10%-i kifayət etmədikdə,
uçastok idarələri vasitəsilə Mərkəzi Ev
Komitəsinə müraciət etməlidir. Ev Komitəsi sədrinin məsuliyyəti məsələsi şikayət
edildikdə uçastok komitəsində baxlmaldr.
* Düşənbə [bazar ertǝsi] günü, yanvarn 6-dan başlamş ikinci uçastok ev komitəsi tərəndən Bolşoy krepostnoy küçədə 47 nömrəli və Sadov küçədə 34 nömrəli bürolarda girvənkəsi 3 manatdan çörək satılacaqdr. Bundan əlavə, girvənkəsi
3 manat 30 qəpiyə düyü, 5 manat yarma
səbzə, 1 manata burak [qrmz çuğundur]
və 1 manat 20 qəpiyə soğan buraxlacaqdr. Ev komitələri ancaq düyü aldqlar zaman həyətdə yaşayan nüfusu [əhalini] yazb göstərməlidirlər.
* Ticarət və Sənaət Nəzarətində [Ticarǝt vǝ Sǝnaye Nazirliyindǝ] mübadileyi-əmval [mal mübadiləsi] komisyonu təşkil edilmişdir. Mal dəyişdirilməsi haqqnda oraya müraciət edilməkdədir.

bağlanmş olan əhdnamənin surətini Ərzaq Nəzarətinə göndərsin.
* Ərzaq Nəzarəti Çxeidzeyə icazə vermişdir ki, Gürcüstandan beş vaqon qənd
gətirib, Azərbaycanda azadə surətdə satsn.
* Ərzaq naziri tərəndən Türüq və
Mǝabir Nəzarətinə [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ
Nazirliyinǝ] xəbər verilir ki, cəmi dəmiryol
istasyon naçalniklərinə məlum etməlidir,
bundan sonra Azərbaycan sərhədindən
keçən və Azərbaycana göndərilən bəzzaziyə mallarn [arşn maln, parçan], Ərzaq
Nəzarətindən icazə olmasa buraxmasnlar.
* Qrozn mahalna 500 arşn bez aparmaqdan ötrü Məhəmməd Şərifova Ərzaq
Nəzarəti tərəndən icazə verilmişdir.
* Ərzaq Nəzarəti Gəncə vəkilinə müraciət edib, Şamax uyezdi Mərəzǝ anbarlarnda cəm olmuş taxln Bakya göndərilməsini istəmişdir.
* Ərzaq Nəzarəti Şamax qaçqnlar
üçün qət olunmuş min put buğdann Şamax anbarlarndan alnb, Şamax vəkilinə verilməsini Gəncə vəkilindən xahiş etmişdir.
* Ərzaq Nəzarətinə xəbər verilmişdir
ki, Bak tamojnusunda [gömrüyündǝ] 24
min put tütün vardr.
* Ərzaq Nəzarəti Gəncəyə xəbər vermişdir ki, hökumət əmri ilə Ticarət və Sənaət Nǝzarǝti nəzdində mal dəyişdirmə
şöbəsi açlmşdr. Bundan belə mal dəyişdirmə məsələsi haqqnda həman şöbəyə
müraciət olunmaldr.
* Cəfər Rǝcǝbova Tiisdən bir vaqon
qənd gətirib Azərbaycan dairəsində azad
satışa qoyulmasna icazə verilmişdir.
* Ərzaq Nəzarəti Mixail Kuçnayevə

ƏRZAQ İŞLƏRİ
* Ərzaq naziri, Ticarət vǝ Sǝnaye Nǝzarǝtindǝn təvəqqe edir ki, Azərbaycan
ilə Gürcüstan arasnda ticarət xüsusunda
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Bakdan Tiisə 6 vaqon balq aparmasna
icazə vermişdir.

etmiş [meydana çxmş] dövlətlərə birər
yer verdiyini və hökumətimizin əsasn
təhkim [möhkəmləndirmək] üçün bu yaxnda Sülh Konfransna və ulu [böyük]
dövlətlər paytaxtlarna nümayəndələr
göndərəcəyini söyləyir. Nəticədə Azərbaycan türklərinin artıq əsarət altında yaşamayacaqlarn qeyd edir.
Sonra sədr cənablar bir çox danşqdan sonra zeyldəki [aşağdak] qətnamələri təklif edir:
1) Azərbaycan Parlamann təbrik və
ona etimad.
2) “Znamya truda”, “Naşe vremya” və
“Vperyod” qəzetələrinə və bu kimi müfəttin [tnəkar, şarlatan] qəzetələrə ciddi
etiraz.
3) İngiltərə, Fransa və Amerika, İtaliya
ümumcahan demokratiyasna teleqraf
üzrə rizaməndlik [razlq etmǝk] və onlarn
tərəndən Sülh Konfransna gələn nümayəndələrdən teleqraf üzrə 3 milyonluq
azəri türklərinin hüququnu müdaə etmələrini rica etmək.
4) Qəzetələrdə yazlr ki, Kəsbkarlar
[Həmkarlar] İttifaq iclasnda, müsəlman
fəhlələri tətil komitəsinə izhari-etimad
etmişlərdir [etimad göstǝrmişdilǝr]. Bu
mütləq yanlşdr. Müsəlman fəhlələri iqtisadi cəmiyyətlərdə ümum fəhlələrlə
müttəq və müttəhiddirlərsə [birlikdǝdirlǝrsǝ] də, siyasi işlərdə yalnz Azərbaycan
Cümhuriyyətinə etimad edirlər.
5) Parlaman, Kəsbkarlar İttifaqna üç yer
vermişdir. Fəqət Kəsbkarlar buna raz olmayaraq, ümum Bak fəhlələri tərəndən
Parlamana etiraz etmişlər. İctima, Kəsbkarlar İttifaqnn şu xudsəranə [özbaşna]
etirazna etiraz edərək o üç yerin ikisini
müsəlman fəhlələrinə verməyi xahiş edir.

BİNƏQƏDİDƏN
1919-cu ilin yanvarn 3-də Binəqədi
xalq evində biz Binəqədi müsəlman fəhlələri ictima [yğncaq] quraraq məclisə
əksəriyyəti-ara [səs çoxluğu] ilə Pirqulu Axnazarov sədr və Molla Həsən Qurban oğlu katib seçilir. Sədr axşam saat 6 tamamda məclisi açr. Bir natiq mart hadisatiəliməsini [kǝdǝrli mart hadisǝlǝrini] təsvir
və mart hadisəsindən sonra müsəlmanlarn hali-dəhşətəngizini zikr edir.
Sonra 8 aylq siyasi övzan [vəziyyəti] təsvirlə natiq, hürriyyət və təmini-hüquq
məmləkəti olan İngiltərə dövlətinin, bütün dünyaya kəndi inqilabi-kəbiri [böyük
inqilab] ilə intibah səhifələri açmş olan
Fransa dövlətinin və Vaşinqtonlar kimi
əhrar [azad adamlar] vətəni olan Amerika
cəmahiri-müttəhidəsinin [Birlǝşmiş Cümhuriyyǝtlǝrinin] tərəndən paytaxtımza iki
aydan bəri gəlmiş olan general Tomson[un] bizə qarş adilanə, şayani-təhsin
və təqdir [bǝyǝnilmǝyǝ vǝ qiymǝtlǝndirilmǝyǝ layiq] rəftar və siyasətini, bütün hüququmuzu kəndimizə istirdad edən [geri
verən] bəyənnamələrini, nəhayət hökumətimizi rəsmən Azərbaycanda qanuni
külli-ixtiyar hökumət sandğn söyləyərək İngiltərə dövlətindən, Fransa, Amerika və İtaliya dövlətlərindən, şu dövlətlərin füqərayi-kasibəsindən [proletariatından] nəhayət dərəcədə razlq izhar edir
[razlğn bildirir]. (Gurultulu, sürəkli alqşlar)
Nəhayət Sülh Konfransnn, yeni nəşət
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xalq məktəbləri də qapadlmas gözlənir.
Bu da müəllimlər vaxtında məvacib almadğndan və haqlar tapdalanmağndan
nəşət edir [irǝli gǝlir]. Üç aydr ki, müəllimlər məvacib almayrlar.
Xülasə, məktəb barəsində Göyçay
uyezdindən məlumat verib Maarif naziri
həzrətlərindən rica edirik ki, vaxt keçməmiş, bu kəndlərdə məktəblərimiz olsun,
ta ki, camaat məyus olmayb, mənfəət
görsünlər.
Əlif. Əlif.

6) Bu yaxnda müsəlman fəhlələri ictimas çağrlacaqdr.
Sədr: Pirqulu Axnazarov
Katib: Həsən Qurban oğlu
AZƏRBAYCANDA
Göyçaydan bizə yazrlar:
İstibdad zaman öz balalarn rus ruhu
ilə ruhlandrmaq və rus məktəbinə rəğbət etmək istəməyən müsəlman camaatı, məktəblərin milliləşmək xəbərini eşitcək, özlərini pərvanə kimi maarif işiğna
tullamağa hazr oldular. Millət balalarnn
bu vaxta kimi mal güdməkdən başqa bir
işə məşğul olmayb, avara və sərgərdan
gəzməklərini nəzərdə tutan, daha yatmaq vaxtı deyil deyib qalxşan Göyçay
uyezdinin bəzi kənd camaatlar, xalq
məktəbləri müfəttişinin Göyçaya gəlməyini bilib, öz tərəərindən vəkilləri vasitəsilə məsləhətnamələr pişnihad [təqdim]
ilə təveqqe etmişlər ki, onlar üçün kəndlərində məktəb açlsn. Lakin müfəttiş cənablar, kənd vǝkillǝrinǝ müəyyən bir cavab vermədiyindən, qara camaat arasnda təzə parlamş maarif həvəsi sönmüşdür. Çünki vəkillər kəndlərinə qaytdğ
zaman camaat bir yerə cəm olub öz vəkillərindən kənddə məktəb açlacaq şad
xəbəri əvəzində məyus gəldiklərini görüb
onlardan betər məyus oldu. Ləkçlpaq,
Kürdəmiş, Yalman, Qarabaqqal kimi
kəndlərdə bu vaxta kimi məktəb yoxdur.
Qaramadyan, İnçə, Müsüslü, Zərdab,
Kəndəbil, Müskürlü və bunlar kimi bir çox
böyük kəndlərdə məktəblər naməlum
səbəblərə görə qapadld və ənqərib [yaxn] zamanda Göyçay uyezdindǝ qalan

Gəncədən bizə yazrlar:
Mövlud günü ibtidai məktəblərin
müəllim və müəllimələri, mütəəllim və
mütəəllimələri [oğlan və qz şagirdləri] hazr olduqlar halda “Tavuqçu” ibtidaisinin
mütəəllimlərinin və Adgözəlov məktəbinin mütəəllimlərinin iştirak ilə gündüz
“Zarya-Şəfəq” teatrosunun salonunda
Mövludi-nəbiyə dair şeirlər və milli şərqilər oxunduqdan sonra, həmin “Tavuqçu”
məktəbinin mütəəllimləri tərəndən
“Çalşqan mütəəllim” nam [adl] teatro,
ümum Gəncə mütəəllim və mütəəllimǝləri üçün gündüz pulsuz mövqeyitamaşaya qoyuldu. Həmin günün axşam
müəllimələrdən Xuraman xanm, Fəramuş xanm, Sǝriyyǝ xanm mütəəllimələri ilə iştirak etdilər.
Bə’dəhu [sonra] varid olmuş [gǝlmiş]
möhtərəm artistlər iştirak edərək axşamna “Elan bəlas yaxud vaxtın var” və
“Pulsuzluq” əsərləri “Tavuqçu” məktəbinin “Elmə doğru” cəmiyyətinin nənə
[xeyrinə] oynanld və cəmiyyətlərinə 800
manat daxil oldu. Və əlavə Gəncə qəzasnn maarif müfəttişi Cavad bəy Cuvarlinski cənablarndan “Tavuqçu” məktəbi96
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Yeni güşad edilmiş [açlmş]
Dardanel lokantas
Hər gün təmiz və ləziz yeməklər hazrdr.
Təbaxətdə [aşbazlqda] fövqəladə ixtisas kəsb
eyləmiş [qazanmş] olan aşçmzn təhti-nəzarətində [nǝzarǝti altında] hər dürlü Asiya və
Avropa yeməkləri mövcud bulunur. Lokantada piano və skripkaçlar tərəndən ǝhviyeyilətifə tərənnümsaz olmaqdadr [lǝtif havalar
çalnmaqdadr]. Qiymətlərin atı əhvəndir [aşağdr, ucuzdur]. Vorontsovski caddədə, Parapet
qarşsnda. Telefon nömrə 59-40. Müdir:
Balabəy Xəlilbəyli.

nin yetim mütəəllimlərinə 200 manat
ianə verildi. Həmin gün sair ibtidai məktəblərin müəllim və mütəəllimləri tərəndən 81 manat ianə olaraq gəlmişdir.
Dübarə, Qafar Kərbəlayi Qurban oğlu 25
manat, Yusif çəkməçi 20 manat və Yaqub
Mənsur oğlu 25 manat, Qara Məşhədi
Hüseyn oğlu 15 manat, İsmayl Hüseynqulu oğlu 15 manat ianə olaraq həmin
cəmiyyətin nənə verdilər. Bu yuxarda
zikr olunandan anlaşlr ki, camaatımzla
bərabər ibtidai məktəblərin mütəəllim və
mütəəllimələrində də işləmək, milləti
sevmək və maarifə çalşmaq hissi oyanmşdr. Və həm də demək olar ki, bu onlarn mütəəllimlik həyatında ancaq birinci
addmlardr. Bu xüsusda Allahu-təaladan
toq [kömǝk] diləyib deyirəm ki, yaşasn
bu yolda çalşan möhtərəm müəllim və
müəllimələr və kəndi tərəmdən yuxarda mövludi-nəbi münasibətilə ianə ilə və
ya işlə iştirak edən cənablara qarş təşəkkürümü izhar və bəyan edirəm.

***
Bu günlərdə müqtədir şairlərimizdən
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfəndinin “İnsanlarn tarixi faciələri” yaxud “Əlvahiintibah” adl mənzum əsərinin birinci cüzü
çapdan çxb mövqeyi-füruşa [satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və qaln kağz üzərində
təb’ [çap] edilmiş, atı [qiyməti] 2 manatdr.
Turan mətbəəsində, Parapetdə “Məktəb”
mağazasnda və Bazar caddəsində Paşa
Qasmzadənin mağazasnda.
b. 4 – 3

“Tavuqçu” məktəbinin müdiri:
Paşa Hüseynzadə

Doktor
Doktor Samuil İzrailoviç
Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul edir.
“914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir [işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17, ikinci
mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

İANƏ
Artist Mirzə Muxtar Məhəmmədov
nənə [xeyrinǝ] olaraq idarəmizə aşağda
göstərilən zəvatdan [şəxslərdən] ianə gəlmişdir.
Şə bəy Rüstəmbəyov - 30 manat
Ceyhun bəy Hacbəyli - 25 manat
Əliabbas Rzazadə - 25 manat
Hac bəy Axundov - 25 manat
Cəmi 105 manat

Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir hǝr
gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ kimi.
2607
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AXŞAM TAMAŞASI
Hökumət Teatrosunda (sabiq Mailov) düşənbə [bazar ertəsi] günü, yanvar aynn 6snda 1919-cu ildə Hacbəyov Qardaşlarnn
müdiriyyəti artistləri iştirak ilə bu mövsümdə
əvvəlinci dəfə olaraq təntənəli və qayət gözəl
surətdə Osmanl tarixindən götürülmüş,
mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr:
Sultan Əbdülhǝmidin
xǝl’i [taxtdan salnmas] vǝ yaxud
zülm vǝ istibdadn axr
Faciə 5 pərdədə
Əsəri-Rza Zaki
Bu faciədə Ənvər və Niyazi bəylərin Əbdülhəmidi taxtdan endirib və onun yerinə
Sultan Məhəmmədi-xamis [V Məhəmməd]
həzrətlərinin əyləşməsi göstəriləcəkdir.
Səhnədə məşhur artistimiz Mirzǝağa
Əliyev millətə dair şeirlər oxuyacaqdr.
İştirak edir cəmi artistlər.
Tamaşa başlanacaq axşam saat 7-də.
Bu oyuna məxsus libaslar hazrlanmşdr.
Biletlər indidən satılr.
Rejissor: Rza Darabl
Müavin: Xəlil Hüseynov
Səhnəni tərtibə salan müdir: Hüseyn
Rəhimov
2633

Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr saat
9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. Ünvan:
Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr.
Hǝr gün sǝhǝr saat 8 yarmdan 9 yarma
kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi; axşam 4-dǝn 6-ya
kimi.
Ünvan: Merkuryevski küçǝdǝ 5 nömrǝli
evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda).
Telefon 41-18.
2627
Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr.
Müraciǝt üçün adres: Birjavaya küçǝdǝ
Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ
ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-1

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Mǝhv olan millǝt kütlǝsinin nalǝsi:
Zǝngǝzur ǝhaliyi-islamiyyǝsinin fǝryad
sǝh. 84. “ǝsakiri-mǝnsurǝ”: XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ Osmanl sultan II Mahmud, bir neçǝ ǝsrdǝn etibarǝn Osmanl hǝrbi tǝşkilatınn
ǝsas gücünü tǝşkil edǝn yeniçǝri ocağn lǝğv
edǝrǝk, onun yerindǝ “Əsakiri-mǝnsureyiMǝhǝmmǝdiyyǝ” (“müzǝﬀǝr islam ǝsgǝrlǝri”) adl tǝşkilatı qurdu. “Müzǝﬀǝr ǝsgǝrlǝr”
mǝnasna gǝlǝn “ǝsakiri-mǝnsurǝ” termini
bu tarixdǝn etibarǝn Osmanl ordusunu ifadǝ
etmǝk mǝqsǝdi ilǝ işlǝdilmişdir.
sǝh. 85. “Milli Mǝclis”: Zǝngǝzur müsǝlmanlarnn Milli Mǝclisi nǝzǝrdǝ tutulur.

Mǝhv olan millǝt kütlǝsinin nalǝsi:
İmdad dilǝyi
sǝh. 83. “Tuğut”: qǝzetdǝ “Tuvut” kimi
getmişdir.
“Əqǝll: Hüseyn Hüseynov”: “ǝn kiçik; ǝn
az” kimi mǝnalara gǝlǝn “ǝqǝll” sözü
imzadan ǝvvǝl işlǝdildiyindǝ “aciz qulunuz;
kiçiyiniz” kimi tǝvazökarlq ifadǝ edirdi.
Mǝhv olan millǝt kütlǝsinin nalǝsi:
Yenǝ imdad istǝyirlǝr
sǝh. 84. “Səvadi eyni telegraf ki...”: Farsca.
Mənas: “Naxçvan, Ordubad, Şərur sakinləri
vəkillərindən və Təbrizdə yerli hökumət rəisi
Əmirzadədən Qafqaz Müsəlmanlar Cümhuriyyəti dövlətinin konsulxanasna çəkilən
teleqrafın mətni.
Azərbaycan hökumətinin konsulu cənab
Rauf bəyin xidmətinə: Ermənistan silahl
qüvvələri Qəmərli, Sədərək, Dəmirçi və bir çox
kəndləri qətliam edərək hər tərəfdən üstümüzə hücum edirlər. Şərurda arvad-uşaqlar
çöllərə qaçaraq tələf olurlar. Bu barədə
vəliəhd həzrətlərinin hüzuruna ərz etmişik. O
alicənabdan xahiş edir və yalvarrq ki, Araz
çay sahillərində olan bir milyon arvad-uşağa
rəhm edərək bu bəlann qarşsn alsnlar.
Böyük dövltətlərin konsullarn, xüsusən ingilis
və Amerika dövlətlərinin konsullarn xəbərdar edin ki, tez bir zamanda ermənilərin
vəhşicəsinə hərəkatınn qarşsn alb bizi xilas
etsinlər. Əlavə olaraq xahiş edirik ki, bizim
halmz teleqraa Azərbaycan hökumətinə,
Tiis və Bakda olan ingilis dövləti [nümayəndələrinə] xəbər verəsiniz.
Naxçvan, Şərur və Ordubad islam əhalisi
sakinləri, yerli hökumət rəisi Əmirzadə.”
“Qafqaziya müsǝlmanlar cümhuri”:
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti nǝzǝrdǝ tutulur.

Sülh ǝtrafında:
Sülh konfrans heyǝti
sǝh. 86. “Redinq”: I Redinq markizi Rufus
Ayzeks nǝzǝrdǝ tutulur.
Qǝzetǝlǝrdǝn:
Ukrayna inqilabiyyun rqǝlǝrinin ǝsas
sǝh. 88. “Zǝhmǝt Konqresi”: Ukrayna
Xalq Respublikas Direktoriyasnn hakimiyyǝti dövründǝ ali qanunvericilik orqan olan
Ukrayna Zǝhmǝtkeşlǝrinin Konqresi nǝzǝrdǝ
tutulur.
Qǝzetǝlǝrdǝn:
Lehistan Demokratik Cümhuriyyǝti
sǝh. 88. Regent Şuras [Rada Regencyjna]:
1917-ci ilin noyabrndan 1918-ci ilin noyabrna qǝdǝr Polşa Krallğnn hökumǝti.
“…Lublin[dǝki] milli hökumət...”: 19181939-cu illǝrdǝ mövcud olmuş Polşa Respublikas hökumǝti nǝzǝrdǝ tutulur.
Türküstan heyǝti-mürǝxxǝsǝsi ilǝ
müsahibǝ
sǝh. 89. “Tǝlǝt Kabinǝsi”: Tǝlǝt paşa
Hökumǝti 4 fevral 1917 – 8 oktyabr 1918-ci
il tarixlǝrindǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
“İzzǝt paşa Kabinǝsi”: İzzǝt paşa Hökumǝti 14 oktyabr – 8 noyabr 1918-ci il tarix-
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lǝrindǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
“Toq paşa Kabinǝsi”: Toq paşa Hökumǝti 11 noyabr 1918 – 3 mart 1919-cu il
tarixlǝrindǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. Əhmǝd
Toq paşa bundan ǝvvǝl (1909-cu ildǝ) vǝ
sonra (1920-1922-ci illǝrdǝ) da Baş Nazir
olmuşdur.
“Toq paşa Kabinəsi etilafçlardandr...”:
“Etilafç” deyǝrkǝn, Hürriyyǝt vǝ Etilaf Partiyas nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh. 90. “Sultan hǝzrǝtlǝri”: söhbǝt Osmanl sultan VI Mǝhmǝddǝn gedir.
sǝh. 92. “M. H.”: bu imza Hǝnǝ Zeynallya mǝxsusdur.
Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 93. “…dair Bələdiyyə İdarəsinə...”:
qǝzetdǝ sǝhvǝn “...daireyi-Bələdiyyə İdarəsinə...” getmişdir.
Azǝrbaycanda:
Göyçaydan bizǝ yazrlar
sǝh. 96. “…ta ki camaat mǝyus olmayb…”:
“ta ki” yerinǝ qǝzetdǝ sǝhvǝn “tǝzǝ” getmişdir.
Azǝrbaycanda:
Gǝncǝdǝn bizǝ yazrlar
sǝh. 96. “Tavuqçu”: Gǝncǝdǝ “Toyuqçu”
küçǝsi vǝ mǝhǝllǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.
“Sǝriyyǝ xanm”: güman ki, Sürǝyya
Axundzadǝ olmaldr.
(Elan)
sǝh. 97. “Bu günlǝrdǝ müqtǝdir şairlǝrimizdǝn…”: bu elann ǝvvǝli qǝzetdǝ ǝskik
çxmşdr.

100
100

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Çǝrşǝnbǝ axşam, 7 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 81

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Seşǝnbǝ, 4 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 7 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

ELAN
Caharşənbə günü, yanvarn 8-i saat
12-də Azərbaycan Məclisi-Məbusannn
iclas təyin edildiyi məbuslara elam olunur [bildirilir].
2-1

bunlarn “sosialist” namn daşyan müxtəlif rqələri.
Daşnaksaqanlarn bizə qarş ibraz etdikləri [göstǝrdiklǝri] düşmənçilik, əksərən cismani bir düşmənçilikdir. Onlarn
fəaliyyəti, hududumuza soxulmaqda,
əhalimizi qrmaqda və başlarna ənvai
[müxtəlif] müsibətlər gətirib yer və yurdlarndan fariq olmaq məcburiyyəti qarşsnda qoymaqda ibraz olunur.
“Sosialist” namn daşyan rqələr
isə, bizimlə hələlik mənəvi bir mübarizə
başlayb, bu mübarizədə əksərən fəhlə
orqanizatsiyalarna və müxtəlif sayuzlar
təşkilatına istinad edir. Bunlarn fəaliyyəti nəticəsini, keçən günlərdəki zabastovkalardan gördük.
“Vahid Rusiya” tərəfdarlar isə, Bak
Rus Milli Komitəsindən ibarət olub, “rus
kəndləri mənafeyini müdaə etmək” şüar altında sabiq rus hökumətinin politikasn yeritməklə, bizə və istiqlalmza
qarş politiki bir mübarizə açmaq fəaliyyətini göstərirlər. Rus kəndlilərinin guya
Azərbaycan məmurlar tərəndən “zülümlərə” düçar olduğu haqqnda qəzetələrdə qşqrq salmaq, Müttəqlərə bizdən haq-nahaq şikayətlər etmək, Azərbaycan rus mühacirləri ilə doldurmaq

DÜŞMƏNLƏRİMİZİN FƏALİYYƏTİ
Cavan Cümhuriyyətimizin, xaricən
hal və övzasnn [vəziyyətinin] necəliyi
get-gedə aydnlaşb, bu gün müəyyən bir
şəkil almşdr. Bugünkü dostlarmzn,
bugünkü düşmənlərimizin kimlərdən
ibarət olduğu artıq bizim üçün aydn və
aşkar olan bir həqiqətdir. Bu isə bizdən
ötrü yaxşdr. Çünki, düşmənin özü bir o
qədər qorxulu deyildir. Qorxulu şey, düşmənin kim olduğunu və nerəmizə zərbə
endirəcəyini bilməməzlikdir.
Hal-hazrda istiqlalmzn və bizzat
[şǝxsǝn] özümüzün nə növ düşmənlər
təcavüzatına məruz qaldğmz görməkdə və bu düşmənlərin nerələrimizi təhdid altına aldğn da aşkara sezməkdəyik.
Bugünkü düşmənimiz üçdür: ermənilərin “Daşnaksaqan” partiyas, ruslarn
“Vahid Rusiya” tərəfdarlar və bir də
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və hər bir şəhərimizdə, hər qəsəbəmizdə
rus milli ittifaq təşkili ilə hökumət içində
bir hökumət olmaq işləri bunlarn fəaliyyəti nümunələrindəndir. Hətta özlərinə
məxsus bir qoşun qüvvəsi əldə etmək
niyyəti dəxi bunlarn krini ciddi surətdə
işğal etməkdədir. Bu yolda büyük ümidləri Biçeraxova və sabiq rus qoşununun
bir para zabitan [zabitlǝri] qisminədir.
Bunlardan əlavə, Rus Milli Komitəsi
bu axr günlərdə başqa bir politika yeritmək işinə dəxi girişmişdir.
“Yedinaya Rossiya” adl qəzetələrinin
keçən günlərdəki bir nömrəsinin baş
məqaləsində yazrlar ki, Azərbaycan isitiqlal məsələsini “həll etmək” üçün “referendum” kimi bir şey yapmaldr. Yəni
ümum Azərbaycan əhalisinə müraciət
edib cavab istəməlidir ki, görək aya Azərbaycann müstəqil bir hökumət şəklində
yaşamalarn istəyirlər, yoxsa Rusiyaya
mülhəq olmaq [birlǝşmǝk] arzusundadrlar? Qəzetə əmindir ki, bu cürə müraciətin nəticəsində Azərbaycan məsələsi[ndǝ] Rusiyaya mülhəq olmaq qərar
hasil edilər. Çünki, qəzetənin zə’mincə
[gümanna görǝ], Azərbaycanda yaşayan
ruslarn Rusiyaya mülhəq olmaq arzular
mühəqqəq bir əmr [qǝti bir iş] imiş.
Azərbaycandak ermənilər dəxi Azərbaycann Rusiyaya mülhəq olmalarn istəyəcəklərmiş. Azərbaycan müsəlmanlar isə
genə əksəriyyətlə ilhaq tərəfdar olacaqlarmş. Ondan ötrü ki, Azərbaycan torpağnda Azərbaycan Hökumətindən və
Azərbaycan istiqlalndan naraz olan müsəlmanlar çox imiş. Bu cürə bir politika
yeritmək niyyətiylədir ki, hǝman qǝzetǝnin srağagünkü nömrǝsindǝ böylǝ bir xǝbǝr oxuduq ki, guya Muğan çölündə yüz

nəfər müsəlman və həştad nəfər ruslar
kəndlilərindən mürəkkəb [ibarǝt] bir ictima [yğncaq] vaqe olub, Muğan torpağ
haqqnda müzakirədən sonra bu qərara
gəlibdirlər ki: “Muğan çölü vahid Rusiyann ayrlmaz bir hissəsidir.”
Əlbəttə, hələlik Azərbaycan dövləti
daxilinə keçməmiş olan Lənkəran uyezdi
və Muğan çölündə ağalq edən ruslar,
buralarn müsəlmanlarn və baxüsus
[xüsusilə] işdən xəbərdar olmayan kənd
əhlini qandrmaq [aldatmaq], cəbr etmək
və aldatmaq kimi müxtəlif vasitələrlə istədikləri “qərarlar” ittixazna [qǝrar alnmasna] məcbur edə bilər. Vəilla [yoxsa],
yüz ildən artıq bir müddət ərzində rus
istibdadnn olmazn məşəqqətlərinə
məruz qalan müsəlman, öz xoşuna qalsa, təkrar bu məşəqqətlərə təhəmmül
etməyi [dözmǝyi, qatlaşmağ] azad və
asudə yaşamağa tərcih verərmi? Buna
kim inanar? Heyvan heyvanlğ ilə cəbr
və zülümdən qaçmağ özünə borç bildiyi
halda, Muğan çölünün müsəlman kəndliləri bilməzlərmi? Halbuki orada bu gün
ağalq edən qoşun hissələrinin vurub dağtmaq, kəsib qrmaq kimi zülümlərinin
aclğndan şikayət edən Lənkəran və
Muğan müsəlmanlarnn fəryadlar qulaqlarmz dəng etməkdədir!
Bəs, düşmənlərimiz və onlarn fəaliyyəti gözümüz önündədir; vəzifəmiz, düşmənin fəaliyyətinə qarş əks-fəaliyyət
göstərmək və bu növlə onlarn fəaliyyətini atil [nǝticǝsiz] etmək və əsərsiz [təsirsiz] buraxmaqdan ibarət olmaldr. Bu
yolda hökumətimizlə bərabər camaatımz dəxi kamali-ciddiyətlə işləyib, hər
kəs və hər bir partiya bu mübarizə işində
əlindən gələn köməyi Hökumətimizdən
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ti nümayəndələrinə yetirərək əvvəla erməni qoşunlarnn İrəvan quberniyasndak müsəlmanlara etdikləri təcavüz və
təərrüzlər müqabilinə [hücumlar qarşsnda] və saniyən [ikinci olaraq] həman
qoşunlarn İrəvan quberniyasnda Azərbaycan Cümhuriyyətinin ayrlmaz hissəsini və müsəlmanlarla məskun olan yerləri işğal etmələri müqabilinə protesto
edir. Hökumətim əmindir ki, təcavüz və
təərrüzlərin və iki dost qonşu cümhuriyyətin münasibatında [münasibǝtlǝrindǝ]
küdurət çxara biləcək hərəkətlərin dayandrlmas haqqnda tədbirlər görüləcəkdir.

müzayiqə etməməlidir [ǝsirgəməməlidir].
O köməyin nədən ibarət olmas xüsusunda kir və mülahizeyi-acizanəmizi xüsusi bir məqalə surətində gələcək nömrəmizdə ənzari-qareinə [oxucularn nəzərinə] təqdimini vəzifəmiz cümləsindən
ədd [hesab] edirik.
Hacbəyli Üzeyir
AZƏRBAYCAN HÖKUMƏTİNİN
NOTASI
Kanuni-saninin 5-ində Azərbaycan
Hökuməti Xariciyyə Nəzarəti, erməni hökumətinə böylǝ bir nota teleqrafı çəkmişdir:
“İrəvan Erməni Cümhuriyyəti Xariciyyə nazirinə.
Aldğmz məlumata görə, İrəvan quberniyas müsəlmanlar külli miqdar müsəlləh [silahl] erməni qüvvələrinin təcavüzlərinə uğrayrlar. Müsəlləh ermənilər,
şəhərlərdə və kəndlərdə müsəlmanlar
qarət edir, öldürür, silahlarn əllərindən
alr və cəbrən özlərinə tabe edirlər. Ermənilərin hücumuna qarş bizdən kömək istəyirlər. Varid olan [gəlib çatan] məlumata nəzərən, ermənilərin təqibindən qaçb
Araz çayndan keçən müsəmanlarn yalnz çayda qərq olanlarnn miqdar 300ü mütəcavizdir [keçir]. Bundan əlavə bizə
xəbər verirlər ki, son zamanlar Qazax
yaxnndak erməni kəndlərinə külli miqdarda nizami erməni əsgəri toplanr. Bu
hərəkətlər Azərbaycann həqqi-hakimiyyətini xələldar etməkdir. Hökumətin
fövqdə məzkur vǝq’ǝlǝri [yuxarda deyilǝn
hadisǝlǝri] Erməni Cümhuriyyəti hökumǝ-

Xariciyyə naziri əvəzinə
Adil xan Ziyadxanov”
İRƏVAN: ERMƏNİ-MÜSƏLMAN
MƏSƏLƏSİ
Açq görünür ki, qədimdə, ya hazrda,
daha doğrusu hər vaxtda beynəlmiləl zühur edən siyasi-ictimai əlaqələrə ən sadiq qalan və ona bihəqqin riayət edən
bir camaat varsa, o da müsəlman camaatıdr.
Bu hal, müsəlmanlarn qüvvətli zamanlarnda da, qüvvətsiz vaxtlarnda da
görünmüşdür.
Böyləliklə, indiki bu bolşevizm, demokratizm əsaslarnn böyük rollar oynadğ dövrədə genə bu şüarlarn mahiyyətinə ən sadiq qalan və riayət edən yeganə bir ünsür müsəlmanlardr.
Necə ki, Azərbaycanda müstəqil hökumət təşkil etdiyimiz halda, məmləkətimiz daxilində yaşayan qeyri-müsəlman
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tabelərimizlə ictimai və siyasi əlaqəmizi
öylə bir halda yürüdürüz ki, bizim bu əlaqəmiz bolşevizm və demokratizm şüarlarnn bəlkə bir dərəcə fövqündə bulunmaqdadr.
Tabeiyyətimizdə bulunan qeyri-müsəlmanlarn həyatı, məişətlərinə, dini,
milli işlərinə, mədəni fəaliyyətlərinə müdaxilə etmədiyimiz kimi, məmləkətimizi
idarə edən hökumət dairələrinin aşağdan yuxarya qədər hər təbəqəsində müsəlmanlardan artıq qeyri-müsəlmanlara
məmuriyyətlər verməklə də, hökumətimiz işlərində iştirak etdirməkdəyiz.
Daxildə bu növ əlaqə ilə bulunduğumuz kimi, xaricən qonşularmzla da bu
demokratiya üsuluna ən sadiqanə riayət
edən biziz. Qonşuluğumuzda təşəkkül
edən gürcü və erməni demokratik hökumətləri ilə hüsn-münasibət saxlamağa
və sadiqanə əlaqə idamə etməyə [davam
etdirmǝyǝ] ən artıq biz müsəlmanlar mail
və arzukeşiz. Qonşularmzn həqiqi tarixi, etnoqra sərhədlərinə təcavüz, heç
bir vaxt, “məcbur olmazsaq” xatirimizdən belə keçməz. Nalayiq təcavüzlərlə
qonşu demokratlarnn narahatlğn arzu etməyiz. Bu hallarmz eyni ilə göz
önündədir. Bu hal isə – indiki vaxtda –
bacarmadğmzdan deyil, bəlkə sadiqanə və demoktarik hərəkatımzdan irəli
gəlməkdədir.
Demokratiya hüququnu riayətən,
hüsn-münasibat ilə keçindiyimiz halda,
biz heç bir yerdə qşqrqlarla, intriqal
reklamlarla özümüzü aləmlərə elam
[elan] etməməkdəyiz və bu hall reklamlar da şərəmizə layiq görməməkdəyiz.
Lakin yan başmzda yer tutmuş olan
erməni qonşularmz isə ard-aras kəsil-

məyən qşqrqlarla və min dürlü intriqalarla donanmş reklamlarla özlərinin ən
birinci demokrat ünsürlərindən olduqlarn hər an elam etməkdə bulunduqlar
halda, demokratiya hüququnun da ən
birinci rəhmsiz və insafsz düşmənləri
genə özləri olduqlarn hər gün müşahidə etdiyimiz feil və hərəkətləri ilə görməkdəyiz. Erməni millətinin zimamiidarəsini [idarǝ cilovunu] ələ almş olan
pək çox simalar vardr ki, pəncələrindən
məsumlar, məzlumlar, daha doğrusu fəqirlər, kəndçilər, fəhlələr, əkinçilər qan
axdğ halda özlərini genə demokrat nam ilə onun-bunun qucağna atmaqdadrlar. Bir tərəfdən demokratiyan yxb,
dağdb məhv edirlər, digər tərəfdən də
özlərini hər süfrənin başnda demokrat
adlandrrlar.
Tühaf burasdr ki, özgə millətlərin
safdərun [sadəlövh], yaxud haldan bixəbər bəzi demokratlar da bunlarn qanla
müləmmə’ [boyanmş] əllərini görə-görə
demokratlqlarna bir zaman inanmşlard. Fəqət məəlşükran [şükür olsun] ki, bu
avanturist kütləsi feil və hərəkətləri ilə
özlərinin demokrat ünsürü olmayb,
bəlkə demokrat aləminə müzirr [zərərli]
bir mikrob olduqlarn həqiqətşünaslara
bildirdilər, göstərdilər və göstərməkdədilər. İştə həqiqətpərəst vicdan lazmdr
ki, erməni zimamdarlarnn [cilov tutanlarnn, idarǝçilǝrinin] demokrat aləminə nə
dürlü müzirr mikrob olduqlarn hər zaman bilsin, görsün…
İndi isə biz burada ancaq İrəvan müsəlman kəndçi və əkinçilərinin başlarna
bunlarn nələr gətirdiklərindən bir qədər
bəhs etmək istəyiriz. Erməni avantüristləri Nikolay taxtından düşürüldüyü
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vaxtdan etibarən genə əvvəlki padişahlq zümzümələrini təkrar etməyə başladlar və bu krin sövqü ilə də rus
qoşunlar dava xəttini boşlayb getdikləri
zaman ruslarn abqonu [ruslar ötüb keçdilǝr], yaxud Nikolayn varisi oldular. Qafqaz xəttində ruslardan qalma cəbbəxanalar və dava ləvazimatın sahibləndilər.
Yiyǝlǝndiklǝri bu silahlar isə götürüb
silahsz müsəlmanlarn üstünə düşdülər.
Fəqət əcǝba bunlarn top, tüfəng, pulemyot və qlnclar qabağnda çapalayan
insanlar burjualarm idi, yaxud proletarlar vǝ demokratlarm idi?
Əvət, bu vicdansz qşqrqçlarn top,
tüfəng və qlnc altında can çəkişdirənlər demək olar ki, demokratiyann ən
məsum və məzlum ünsürü olan İrəvan
quberniyasnn müsəlman kəndçisi və
əkinçiləri olmuşdur.
Qşqrqlar ilə demokrat aləmini
bizar edən erməni zimamdarlar, başda
Drolar, Pirumovlar olduğu halda, müsəlləh və müntəzəm erməni qoşunlar ilə
1918 sənəsi fevral, mart, aprel aylar ərzində Novo-Bayezid, İrəvan, Sürməli,
Eçmiyədzin və Aleksandropol mahallarnda müsəlman kəndçi və əkinçiləri ilə
məskun 230 para kəndi dağdb, yandrb, talayb və camaatlar ilə belə məhv
etmişlərdir.
Bu 230 kəndin fəqir əhalisini, demokratiyann bünövrəsini təşkil edən minlərcə kəndçiləri və əkinçiləri rəhmsizcə və
insanlqdan kənar bir surətdə qrb və bir
çoxlarn arvadl, uşaql, qocal evlərə qapayb, diri ikən yandrmşlardr. Genə bu
ilin fevral-mart aylarnda erməni general
və afserlərinin komandas ilə müntəzəm
erməni qoşunlar Naxçvan tərənə təca-

vüz edib, Şərur və Naxçvan mahallarnda bir çox mütəəddid [çox sayda] müsəlman kəndçilərinin damlarn, daxmalarn dağdb, əhalisini qrmşlar və mallarn talamşlardr.
Bu vǝq’ǝlǝr, erməni hökuməti təşəkkül etməzdən əvvəl, Seym zamannda,
müsəlman demokratiyas üstünə ermənilər tərəndən edilmiş təcavüzlərdir.
1918 sənəsi may axrlarnda, türklərin sazişi ilə və aralarnda qərarlaşmş
sərhədlər mövcibincə [ǝsasnda] təşəkkül
edən Erməni Cümhuriyyət Hökuməti
vaxtından bəri isə İrəvan quberniyasnda
Basarkeçər, Taln, Milli dərəsi və Çğn
dərəsi mahallarndan ibarət 80 parəyə
qədər müsəlman kəndləri erməni nizami
qoşunlarnn təcavüzləri ilə məhv və xarab edilmişdir.
Erməni fəsadçlarnn təcavüzündən
qaça bilən bir çox müsəlman kəndçi ailələri də qaçqnlq bəlas ilə səhralarda,
dağlarda aclqlar, xəstəliklər içində məhv
və tələf olmuşlardr. Erməni müsəlləh
dəstələri silahsz və qüvvəsiz bu binəva
kəndçilərin haqqnda rəva gördükləri zülümlər və təcavüzlər əsnasnda insanlğn və demokratlğn heç bir hüququna
riayət etməmişlərdir və indi də etməməkdədirlər.
Mütarikə şəraitinə [atəşkəs şərtlərinə]
görə Osmanllar İrəvan quberniyasndan
çəkildikdən sonra, İrəvan quberniyas
müsəlmanlarnn hal (qüvvəsiz və topsuz, pulemyotsuz olduqlar üçün) daha
da fənalaşmşdr. Ermənilərin özlərinə
paytaxt etdikləri İrəvan şəhərindəki yerli
müsəlmanlar, ermənilərin istilasndan
sonra evlərini, mallarn, dükanlarn,
bağlarn buraxb getməyə məcbur ol105
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muşlardr. İndi bunlarn evlərinə, dükanlarna, bağlarna büsbütün ermənilər sahiblənmişlərdir. Böyləcə 23 minə yaxn
İrəvann şəhər müsəlmanlar, dinc əhali
ailələri evsiz-eşiksiz qalb, bir çoxlar İrana, Türkiyəyə, Gəncəyə, Tiisə, Bakya
dağlb, ətraarda sərsəri bir halda yaşamaqdadrlar.
Osmanllar çəkildikdən sonra İrəvan
quberniyasnn srf müsəlman əkinçi və
kəndçilərindən ibarət Şərur, Naxçvan,
Sürməli, Eçmiyǝdzin mahallar toplu bir
camaati-vahidə [vahid bir icma] olduqlar
münasibətilə, millətlərin hüququna riayət ediləcək məşhur şüarna etimadən
siyasi, mədəni və milli işlərini dolandrmaq üçün özlərinə camaat arasndan bilintixab [seçki ilə] “Araz Türk Cümhuriyyəti” ad ilə bir hökumət qurmuşlard və
məhəlli [yerli] hökumətləri də müvəqqətən İrəvan yaxnlğnda Qəmərli qəsəbəsini mərkəz ittixaz [qǝbul] etmişlərdi.
Kəndçi və əkinçilərin intixabndan
mütəşəkkil müsəlmanlarn bu demokrat
hökuməti, dərhal qonşular erməni hökumətinə ucuz qiymətlərlə taxl və ərzaq
verməklə hüsn-müamilə göstərməkdə
bulunmuşdur. Fəqət müsəlman kəndçilərinin yeni təşkil etdikləri bu demokratik hökumət, Erməni Cümhuriyyət Hökuməti demokratlğna xoş getməmiş, lihaza [buna görə] Erməni Cümhuriyyəti Hökuməti tərəndən bu günlərdə Qəmərli
qəsəbəsi üstünə topla, pulemyotla müsəlləh erməni qoşunlar göndərilmişdir.
Böyük və müntəzəm qüvvə qarşsnda
aciz qalmş müsəlman kəndçiləri özlərini
şaşrmşlardr. Bu hal üzərinə erməni sərkərdələri də müsəlmanlarn malna, canna toxunmayacaqlarn elan edərək,

əhalini inandrmşlardr. Camaat isə yar
aldanaraq, yar cəbrən [zorla] silahlarn
ermənilərə verərək təslim olmuşlardr.
Lakin ermənilərin cümhur hökuməti təslim barəsində müsəlman kəndçilərinə
verdiyi sözə sadiq qalmamş, erməni qoşunlar qəsəbəyə girdikləri vaxt camaatdan bir neçə dil bilənləri öldürmüş və
qalanlarna da evlərini, mallarn hal ilə
buraxb qəsəbədən çxb getmələrinə
əmr vermişlərdir. Bu vəchlə İrəvan müsəlman demokratlarnn mərkəzi Erməni
Cümhuriyyəti idarəsinə daxil olmuş və
kəndçidən, əkinçidən, kəsəbədən [yoxsullardan] ibarət bir çox ailələr də böyləcə qşn soyuq günlərində yerlərindən,
yurdlarndan çxarlb, ətraf mahallara
qovulmuşlardr.
Qəmərli demokratlar üstünə böylə
hüquqşikənanə [qanunsuz] eylədikləri təcavüzdən sonra Erməni cümhur hökuməti indi də İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn yeganə bir ümid və sğnacaq
yerləri qalmş olan müsəlman torpağ
Naxçvan və Şərur mahallar üstünə toplarla, pulemyotlarla mücəhhəz erməni
qoşunlar göndərmişdir. Topdan, pulemyotdan əliboş və erməni müntəzəm qoşunlarnn rəhmsiz təcavüzləri qabağnda aciz İrəvan quberniyas müsəlman
kəndçi və əkinçilǝrinin nə hala düşəcəkləri və nə yaman günlərə qalacaqlar,
haldan məlumdur.
İştə bu hallarla ermənilər Qafqaziya
demokratlarnn istiqlaliyyət arzularna
narəva [rǝva olmayan, haqsz] bir mane
təşkil edirlər və bu kimi nalayq hərəkətlərlə də Qafqaz demikratiyasnn həyatın zəhərləyirlər.
Fəqət Qafqaziyann ən sadiq və dinc
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İngiltərə qatar
Yanvarn 2-sində Batumdan Tiisə 57
vaqondan ibarət İngiltərə heyətinin qatar varid olmuşdur [gəlmişdir]. Bu qatarda səhiyyə xidmətçiləri, dəvacat [davadərman] və ərzaq şeyləri gətirilmişdir.
Andreyevski küçədə olan üç mərtəbə ev,
xəstəxana üçün vagüzar edilmişdir [ayrlmşdr].

demokratlarn təşkil edən müsəlmanlar
və müsəlmanlarn bütün kəndçiləri,
əkinçiləri, fəhlələri, kəsbkarlar öz gələcək müqəddəratlarnn eyiləşəcəyini Parlamanmza, Hökumətimizə və Qafqaziyamza Müttəqlər ordusu nam ilə təşrif gətirmiş anqlosakson irqinin nəcib və
həqiqətbin [hǝqiqǝti görǝn] nümayəndələrinə mühəvvəl edib [tapşrb], təsəlliyab
olurlar [tǝsǝlli taprlar].

Polkovnik Şmaqaylovun işi
Dzeqvin körpüsünü patlatmaq işində
polkovnik Şmaqaylov edam cəzasna
məhkum edilmişdi. Şmaqaylovun vəkili
təzədən şikayətə başlamşdr.

M[ir] A[bbas] Mirbağrzadə
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

İstidann rəddi
Azərbaycan Hökuməti, Tiis müəssisələrində Zaqatal nahiyəsinə dəxli olan
sənədləri Gürcüstan Hökumətindən istəmişdi. Gürcüstan Hökuməti isə Azərbaycan Hökumətinin bu istidasn [xahişini]
rədd etmişdir.

(Gürcü Teleqraf Acentəliyindən)
Yass müşavirəsi
Odessadan xəbər verirlər ki, Yass
müşavirəsinin bir komissiyas Milyukov
başda olmaq üzrə hal-hazrda İstanbuldadr. Müttəq dövlət nümayəndələri ilə
mühüm müzakirat davam edir. Bu günlərdə Şerbaşev başda olmaq üzrə Rusiya
heyəti-mürəxxəsəsi [nümayəndə heyəti]
oraya azim olacaqdr [yola düşǝcǝkdir].

BAKI NEFT TİCARƏTİ VƏ ONUN
MÜXTƏSƏRCƏ TARİXİ
VI

Gürcüstan istiqlaliyyəti
Polkovnik Jordaniyaya.
Hərbiyyə nazirindən aldğmz teleqrafı Gürcüstan Baş naziri Jordaniyaya yetirməyi xahiş edirik:
“Hüsn-təvǝccöhlə qəbul olunduq.
Gürcüstan istiqlaliyyətinin etiraf [qǝbul]
ediləcəyinə ümid çoxdur. Rusiyann bərpa edilməsi məsələsinin Gürcüstana dəxli yoxdur. Çünki Gürcüstan istiqlaliyyətinin təsdiq ediləcəyi həqiqətdən ibarətdir.
Avalişvili və Qambaşidze”

Təəccüb burasdr ki, quyuçuluğu əhli-kəsəbəyə [kasblara] haram edən hökumət, həman quyuçuluğu böyük rmalara halal etmişdir. Bu rmalar buruq quyularnn qonşuluğunda kamali-asudəliklə əl quyularn da işlətməkdədirlər.
Əl quyuçuluğu ilə məşğul olan rmalardan bir neçələrini burada zikr edirəm.
Məsələn: Benkendorf və Kompaniya (уч.
5 Б и 16 Б), rus şirkəti “Neft” (уч. 221,
Б), “Bruno” (VII гр. Бл.), “Bəradərani107
107

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Nobel” şirkəti (уч. 27, Бн. и 24 Бл.),
“Bak Neft Cəmiyyəti” (IV, V, VI, VII, VIII
въ Бл.) və sairləri.
Bundan əlavə, bir neçə il bundan əqdəm [qabaq], “Kazbek” və “Şimal” şirkətləri Balaxan yerlərində (уч. 18, 19, 20)
dərin buruqlardan bir şey hasil edəmməyib, müis çxdlar və yerlərini də atdlar. Bu yerləri Torpaq İdarəsi təhvilə
alb, xəzinə mənfəəti mülahizəsi ilə əl
quyuçularna icarəyə verdi ki, onlar da
yuxar qatlarn neftini çəkib istifadə etsinlər. İştə bundan görünür ki:
1) sabiq hökumət buruqçular (rmalar) ilə quyuçulara bir gözlə baxmamşdr və
2) ham yerlər dərin buruqlara qabiliyyəti olmayb, bir çoxu əl quyular üçün
əlverişlidir.
Bəs [demǝli], əl quyularndan heç bir
vəchlə əl çəkmək olmaz.
“Quyular torpaqlamaq” əmri sadir
olduğu [meydana çxdğ] əsnada, rəsmi
məlumata görə, Abşeron ətrafında
11176 neft quyular olmuşdur. (Balaxanda 4949, Binəqədidə 1548, SabunçuRamanda 472, Xrdalanda 1999, Şubanda 2208.) Bu quyulardan 3 ayn ərzində
1284-ü torpaqlanb, 2600-ü də təzə ildən torpaqlanmas üçün siyah tərtib verilmişdir. Bu macəra, quyuçular öylə bir
həyəcana sald ki, biçarələr kimdən və
haradan imdad istəməyi çaşdlar. Bir çox
ərizələr verildi, şikayətlər olundu. Nəticə
də bu oldu ki, quyulara ağzlq qayrmaq
fərman verildi.
Fǝrz edəlim ki, quyularn hamsn
torpaqla basdrdlar. Bundan nə fayda
hasil olar? Məsələyə diqqət olunarsa, bu
aşağdak ağr nəticələr hasil olar:

1) Quyuçuluq işi ilə məşğul olanlarn
içində öylələri vardr ki, var-yoxlarn,
hətta arvadlarn zinətini belə satıb quyuçuluğa sərf etmişlər. Müis olanlar da az
deyil. Bu gün quyular bunlarn əllərindən
alnarsa, çarəsizlikdən beş min sahibkar
aclq bəlasna məhkum olarlar.
2) Sahibkarlardan başqa 30 min fəhlə
və əmələcat [işçilər] işdǝn məhrum qalb
cinayətə əl qatmağa məcbur olacaqlar.
Keçmiş illərin polis bəratülqövllərinə
[protokollarna] baxlarsa, bir çoxunda:
“Bu gün şəhər və mədənlərdə heç bir cinayət üz verməmişdir” – yazlmşdr. Buna səbəb o olmuşdur ki, cinayət əhlindən bir çoxunun quyuçuluğa baş qarşb, mərdimazarlqdan da əl götürmüşlər. Quyular hərgah bağlanarsa, köhnə
canilər yenə köhnə sənətlərinə qaydb
camaatın asayişinə də xələl qatacaqlar.
Bu qədər fəhlə və əmələcatın 2%-i rus,
1%-i erməni, 1%-i gürcü və 96%-i də müsəlmandr. (Baxnz nə qədər müsəlman
işsiz qalb cinayətlə məğul olacaqdr.)
3) Hər gah hər quyunun məsarinə
az bircə min manat pul xərclənibsə, 11
min quyuya əqəllən [ən az] 11 milyon
manat pul xərclənmiş olur. Quyular torpaqlanarsa, camaatın bir bu qədər qəpik-quruşu torpaq altında batıb gedəcəkdir. Məsarif pullarnn 6%-i erməniyə,
3%-i ruslara, 1-%-i gürcülərə, 90%-i müsəlmanlara mütəəlliqdir [mǝxsusdur]. Yəni müsəlman əhli-kəsəbəsinin [kasblarnn] 10 milyona qədər pulu batıb gedəcəkdir.
4) Quyular basdrlarsa, illik neft
məhsulatınn miqdar 40-50 milyon put
azalar. Bu isə, neftin daha artıq bahalaşmasna bais olacaqdr. Bu barədə höku108
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mət özü çox cidd-cəhd edir ki, neft artıq
bahalaşmasn. Zira dəmir yollarndan
əlavə, bir çox dövlət fabrika və zavodlar
məhz neftlə işləyirlər. Əlavə, neft bahalğnn bir çox fabrika məhsulatına da sirayəti [tǝsiri] vardr.
5) Söz yox ki, neft azaldqca xəzinə
varidatı da – ki ibarət olsun yerlərin icarə
haqqndan və yaxud put hesab gəlirdən
(попудный сбор) – bunlar da azalacaqdr.
6) Quyularn bağlanmas yüzlərcə
neft mənqulələrinin [boru kǝmǝrlǝrinin]
(нефтепроводы) qapanmasna bais olacaqdr.
7) Quyuçulara daha artıq təsir edən
nöqtə, həman quyularn, sahibləri məxarici ilə doldurulmasdr. Həm mǝdaxildǝn
[gǝlirdǝn] məhrum, həm də quyular torpaqlamaq məxaricini [xǝrcini] verməyə
məcburdurlar.
Qanunun bir maddəsi də quyulara
adam sallanlmas qadağanlğdr. Bu
maddə, guya insaniyyətpərvərlik nöqteyi-nəzərindən qoyulmuşdur ki, kənkanlar quyularn içərisində qaz və sair bəlayi-nagəhandan [gözlǝnilmǝz qǝzadan] həlak olmasnlar.
Əlbəttə, insan ömrünə qiymət qoymaq lazmdr. Lakin sənətlər arasnda və
ələlxüsus mə’dəniyyat [mədənçilik] işlərindən heç biri fədakarlqsz olmayb.
Doğrudur, bu gün gərək cürbəcürə çarə
və tədbirlər ittixaz olunsun [tǝtbiq edilsin], ta ki, bu insan həlakəti ildən-ilə az
ittifaq düşsün [tǝsadüf edilsin]. Amerika
və rumn mə’dənlərində həman çarələr
ittixaz olunmuşdur. Bizim mə’dənlərdə
də o çarələrdən, o qanunlardan dəb
salmaq lazmdr.

O gündən ki, quyuya adam sallamaq
məsələsi qadağan olmuşdur, işləri yarmçq qalmş quyuçular naəlaclqdan xəlvətcə iş görməyə şüru etmişlər [başlamşlar]. Böylə ki, hökumət məmurlarn bəkləmək üçün ətrafa gözətçiləri düzüb, kamali-əmniyyətlə quyularda iş görürlər.
Hətta gündüzləri mümkün olmadğ halda, gecələr fənǝr işğna quyular qazrlar. Məlumdur ki, böylə xəlvət və gizlicə
quyu qazmağn xətas da çox olar. Yaxşs
bu deyilmi, rumn qanunlarn burada da
icra edəydilər. Ta ki, gecələr qaranlq quyularda işləyən kənkanlar boğulub həlak
olmayaydlar.
Mə’dənlərdə tərtib verilmiş həlakət
cədvəllərinə baxlarsa, bu məlumatdan
anlaşlar ki, quyularda həlak olanlarn
ədədi böyük mədənlərdə həlak olmuşlardan iki-üç dəfə azdr. Məsələn: 1915ci ildə əl quyularnda 17 nəfər adam tələf olmuşdur ki, bu da ümum fəhlə ədədinə nisbət 0,13 faizdir. Halbuki, böyük
mə’dənlərdə onlarn qədəri 2,7 faiz olur.
(Yəni böyük mə’dənlərdə 20 dəfə artıq
ittifaq düşür.) Bəs əl quyularnda o qədər
can tələf olmayb ki, ondan ötrü quyulara adam sallamağ qadağan etsinlər.
Fərhad Ağazadə
QƏZETƏLƏRDƏN
Hindistan üzərinə hücum
Moskvadan Xarkov qəzetələrinə xəbər verilir: Moskvada təşkil edilmiş birinci mitinqlərdə Şura qoşunlarnn Hindistan üzərinə hücum etməsi məsələsi müzakirə edilmişdir və bununla Şura Höku109
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məti İngiltərəyə böyük zərbə vurmaq istəyir. Sameinlər [dinləyicilər] bu fəqərəni
[hadisǝni] eşitdikdən sonra bu rəyə gəlmişlər ki, imperator Petri-əvvəl [Birinci
Pyotr] və Pavelə müyəssər olmayan bu iş,
Şura qoşunlarna müyəssər olacaqmş.
Zira Şura qoşunlarnn məqsədi, məzlum
millətləri zülümdən azad etmək imiş.

rət artıq dərəcədə mütəzərrir olmuşdur
[ziyan çǝkmişdir]. Səhər saat 10 radələrində imarətə qarş açlmş olan atǝş dayandrlr. Nəhayət, şiddətli top atǝşinǝ məruz qalan matroslar güzəştə məcbur
olurlar. Saat 11-də bunlarn arasnda
razlq əmələ gəlir. Matroslar təslim olub
ibtida birər-birər, sonra dəstələrlə imarətdən çxb gedirlər. Matroslar tərəndən təslim edilən silahlar qvardiya qşlalarna [kazarmalarna] göndərirlər. Matroslarn tələfatı 63 nəfər göstərilsə də,
fəqət hərbi dairələrdə yalnz qətl olunan
matroslarn ədədi hǝştadadǝk təxmin
edilir. Hökumət qoşunlarnn da tələfatı
olmuş, fəqət qədəri hənüz bəlli deyildir.
Sübh vaxtı matroslarn olduğu imarət yannda külli əhali var imiş və bunlar birdən-birə imarət həyətinə soxulmuşlarsa
da, qoşunlar tərəndən dərhal puskürdülmüşlər.

Berlində matroslarn xürucu [iğtişaş]
Berlindən simsiz teleqraa xəbər verilir: Berlin komandanlğ imarəti qarşsna külli matroslarn gələrək komendant
Velsǝ bir tələbnamə təqdimi ilə məvaciblərinin bilatəxir [gecikdirmədən] vaxtında verilməsini israr etmişlərdir. Komendant Vels bu əhvaldan həyəcana düşərək
dərhal pulemyotlarla qarovulda duran
nəfəratı [ǝsgǝrlǝri] tələb eylər, fəqət bunlar gəlməmişdən matroslar komendantı,
onun acudan [adyutantı] Fişeri və digər
bir nəfəri saray tövlǝlǝrinǝ apararlar.
Nəhayət bu xüsusda matroslarla hökumət rical [adamlar] arasnda olan danşq komendantın qulluqdan çxarlmas
və məhbuslarn azad edilməsi ilə nəticələnir. Atışma zaman bir matros qətl [edilmiş], iki nəfəri isə yaralanmşdr.

Berlin – “Forverts” qəzetəsinin bu
hadisət barəsində verdiyi son məlumat
böylədir: Matroslar və onlarn həmkirləri tələb edirlər ki, Ebert və Haaze hökuməti istefa verib və yerlərini LedeburLibknextə versinlər. Firqələrin əlaqəsi
kəskin halda davam edir. Dəmiryol tərəddüdatı [gediş-gǝlişi] adi halnda olmadğ üçün Məclisi-Müəssisandan qabağa
təyin edilmiş olan müstəqil demokratlarn iclas baş tutmayr.

Berlin – (Yenə simsiz teleqraa xəbər
verilir.) Dekabrn 21-də sübh zaman
qvardiya hissələri matroslarn sakin olduqlar [qaldqlar] imarəti əhatə edirlər.
Matroslara silahlarn təslim təkli edilir.
Fəqət matroslar bu təkli rədd etdiklərindən, qvardiya hissəsi imarətə hücum
edir. Bunlarn arasnda müsadimə [toqquşma] davam edərkən, qvardiya hissələrindən bəzi nəfərlər matroslarn tərənə keçirlər. Top qumbaralarndan ima-

İngilislərin hazrlğ
Qara dəniz iskələlərinə ingilislərin
külli nəqliyyat gəmiləri varid olmuşdur
[gǝlmişdir]. Bunlarn yükü tank, zirehli avtomobil, pulemyot, tüfəng, patron və
sair ləvazimi-hərbidən ibarətdir ki, bun110
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larla ingilislər bolşeviklərlə mübarizə
edəcəkdir.

keçib demişlər ki, onlar Könüllü qoşunlarn əleyhinə iş görsələr də, hər halda
Mütəﬃq qoşunlarn qarşsna çxmayacaqlardr.

Ukraynada
Petlyuraçlar Kiyev, Xarkov və Yekaterinoslav işğal etmişlərdir. Yekaterinoslav
işğal üçün edilən müharibə tam üç gün
davam etmişdir. Petlyura qoşunlar könüllüsü və getman dəstələri ilə müharibə edirmişlər. Petlyura dəstəsinə sərvətli
siniər (burjuaziya) və tərəqqipərvərlər
[proqressistlǝr] də mülhəq olmuşlardr
[birlǝşmişlǝr].

Rusiya məsələsi
London – (Simsiz teleqraf xəbəri)
“Voskresnaya qazeta” xəbər verir: Mövsuq [etibarl] mənbələrdən verilən məlumata görə, Rusiya məsələsi Etilaf [Antanta] dövlətləri ricali-hökumətləri [hökumət
adamlar] arasnda ciddi surətdə mövqeyi-müzakirəyə qoyulmaqdadr. Bu barədə qəti qərar qǝbul edilmǝmişdir. Fəqət
hams buraya gəlmişlər ki, Rusiya məsələsi həlli təxir qəbul etməz bir haldadr
və təcilən onun həll edilməsi lazmdr.
Amerika rəisi-cümhurisinin [prezidentinin] Londona vürudu [gǝlişi] ilə Mütəfqlərin Rusiya xüsusunda lazm gələn iqdamatda [tǝşǝbbüsdǝ] bulunmas gözlənilir. Neçə vaxt bundan əvvəl bolşevik
qüvvəsinin qədəri barəsində qəmgin xəbərlər yetişirdi və bu xəbərlər məhalisiyasiyyəni [siyasi dairələri] düşündürürdü, amma indi anlaşlr ki, bu xəbərlər
mübaliğəli imiş. Bolşeviklərin qüvvəsi üç
yüz min müharibəyə yarar saldatlardan
artıq deyildir. Bolşevik qoşunlar ilə
Kubanda təşkil edilmiş olan qoşunlarn
miqdar yüz min birinci sinif əsgərlərdən
ibarətdir ki, Müttəqlərin müavinətinə
məzhər [kömǝyinǝ nail] olurlar.

Moskvada böyük yanğn
Moskvada Kursk vağzalnda düşmüş
olan yanğndan dörd böyük anbar yanmşdr. Bu yanğnn xəsarəti bir neçə milyon manatdr.
İngilislərin bolşeviklərlə müharibəsi
Riqa xəlicində [körfǝzindǝ] ingilislər
bolşeviklərə böyük zərbə endirmişlər.
Dəniz müharibəsində bolşeviklərin bir
paraxodlar qərq olub, bir paraxodlar isə
komandas ilə bərabər Müttəqlərin tərənə keçmişdir.
İngilislər Kronştadtda
Müxtəsər bir müsadimədən [qsa bir
toqquşmadan] sonra ingilislər Kronştadtı
işğal edib orada olan bütün bolşevikləri
çxarmşlardr. Bolşeviklərin burada külli
qüvvələri var imiş.

VÜKƏLA ŞURASINDA [NAZİRLƏR

Odessada
Hal-hazrda Odessa şəhəri Müttəqlərin və Könüllü qoşunlarn əlindədir.
Petlyuraçlar Odessan işğal etmək istəsələr də, lakin yenǝ özlǝri bu işdən vaz

KABİNETİNDƏ]

- Ərazi və Dövləti Əmlak [Dövlǝt Əmlak] nazirinin Azərbaycan balq vətəgələ111
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rinin icarəyə verilməsi haqqndak məruzəsini istema etdikdən [dinlədikdən]
sonra Şura qǝrar vermişdir ki:
1) Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 28 və 29da vüqu bulmuş Azərbaycan balq vətəgələrinin müsabiqə ilə icarəyə verilməsini təsdiq etməli;
2) Müsabiqə ilə icarəyə verilməmiş
vətəgələri təsərrüfat qaydas ilə icarəyə
verilməyi Ərazi və Dövləti Əmlak nazirinə tapşrmal;

qurtardğna görə təzədən təcdid [bərpa]
edilməsi lazm görülmüşdür. Neft mə’dənlərinə lazm gələn mallar üçün para
buraxlmas məsələsi də bununla əlaqədardr. Etibarnamələrini təzələyən rmalar bilamümaniət [maneǝsiz] təxsisat
[pul, vǝsait] alacaqlardr.
- Ticarət və Sənaət [Sǝnaye] Nəzarəti
məhəlli [yerli] və gürcü müəssisələri ilə
müqavilənamə əqd etmişdir [bağlamşdr] ki, neftə əvəz olaraq putu 175 manatdan 200 manata qədər qənd gətirsinlər.

- Maliyyə naziri Azərbaycandan əcnəbiyyəyə aparlacaq balğa (seld) [siyǝnǝk
balğ] vergi təyin olunmasn təklif etmişdir. Azərbaycandan aparlacaq seldin
putundan bir rublə gömrük alnacaqdr.

ORDAN-BURDAN

İngilis komandanlğnn təşəbbüsatı
İngiltərə komandanlğ Şurayi-Vükəlaya müraciətən Dadaşovun dəniz kənarndak evi və ticarət məktəbi evini məzkur [ad çǝkilǝn] komandanlq ehtiyacatı
üçün verilməsi haqqnda təşəbbüsatda
bulunmuşdur.

Sülh Konfransnda
-1Ham yğlbdr. Dünyann hər tərəndən adamlar vardr. Aşnalarmzdan daşnaklar, Rus Milli Komitəsinin adamlar və
Bak “sosialistləri” dəxi burada hazrdrlar. Bizimkilər də yğlb kənarda bir küncə qslbdrlar. Daşnaklar, Amerika və
Fransa adamlar ilə nə barədə isə məhrəmanə danşb bizimkilərə tərəf işarələr
edirlər. Bunun nəticəsində Amerika və
Fransa adamlar “larnet”lərini gözlərinə
tutub bizimkilərə diqqətlə tamaşa edirlər. Və öylə tamaşa edirlər ki, guya “dəvə, nalbǝndǝ baxr.”
Zəng çalnr, hər kəs öz yerini tutur.
Sədr, məclisin açldğn elan edir. Ruznameyi-müzakirat [müzakirǝ gündǝliyi]
oxunur. Məclis əhlinə söz verilir. Əvvələvvəl daşnaklardan biri söz alb kürsiyixitabətə çxr və deyir:

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

- Fəhlə və material baha olduğuna
görə, 1919 sənəsi dəmiryol tǝ’rifǝlǝri [tariǝri, qiymǝtlǝri] həman qərar üzrə qalacaqdr.
- Hal-hazrda Maliyyə Nəzarətində
hökumət idarələrinin yuriskonsullarndan [hüquq mǝslǝhǝtçilǝrindǝn] ibarət bir
komissiya işləməkdədir. Bu komissiyann
qəsdi, neft rmalarnn etibarnamələri
məsələsini həll etməkdir. Bunlarn vaxtı
112
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Daşnak: Həzərat! Sizdən sual edirəm,
mədəniyyət aləminin mədəni nümayəndələrindən təşəkkül etmiş olan bu mədəni məclisdə əcəba quldurlarn, baş kəsənlərin və qarn yrtanlarn nə işi vardr
və onlara kim izin veribdir ki, buraya
gəlib bu pak məclisi qanl əlləri ilə napak
edirlər?! Mədəniyyət naminə rica edirəm ki, quldurlar bu məclisdən qovulsun. Zira onlarn yeri bura deyildir, bəlkə
həbsxanadr!
RMK (Yəni Rus Milli Komitəsi):
Daşnaklarn təklinə biz də şərikik.
BAKUS (Yəni Bak “sosialistləri”): Biz
də daşnaklarn təklində şərikik.
Sədr: Quldurlardan məqsud kimdir?
Daşnak: Bax, o küncdə əyləşənlər! –
deyib bizimkilərə işarə edir.
Sədr (bizimkilərə): Əfəndilər, deyirlər
ki, siz quldursunuz!
Bizimkilər: Yalan deyirlər. Biz quldur
deyilik.
Sədr: Öylə isə, daşnaklarn təklini
səsə qoyuram. Hər kəs bu adamlarn
quldur olduğu və quldur olduqlarna görə də məclisdən çxarlmas tərəfdar isə,
əlin qaldrasn.
İngilislər, rənglər, amerikanlar və
sair Yevropa və Amerika millətləri nümayəndələri məsələdən xəbərdar olmadqlarna görə bitərəf qalb, səsdə iştirak etməyirlər. El qalxzanlar bunlar olur: daşnaklar (iki əlləri ilə), RMK-lər və BAKUSlar.
Sədr: İndi də hər kəs bu adamlarn
quldur olmadqlarn və ona görə də
məclisdə qalmaqlarn iltizam edirsə [lazm bilirsǝ], ǝlin qalxzsn.
Gürcülər, dağstanllar, Osmanl türkləri, hindlilər, əfqanllar, türkmənlər, Vol-

qa boyu müsəlmanlar, qərəz, ǝrǝb ǝmirlǝri ilǝ iran vǝzirlǝrindǝn başqa ham islam nümayəndələri əl qalxzrlar.
Əksəriyyət bu tərəfdə olduğuna görə,
bizimkilər məclisdə qalr. Daşnaklardan
biri təkrar izin alb kürsüyə tərəf yüyürür
və üzünü ümum yevropallara tutub mütəğəyyir və mütəhəyyic [tǝbdǝn çxmş vǝ
hǝyǝcanl] bir surətdə, baş-qol oynadaoynada, dişlərini qca-qca və çğra-çğra deyir:
Daşnak: Ermənistani-kəbir [böyük Ermənistan] mənə qənim olsun, Ararat dağ
üstümə yxlsn, Andranikin qəzəbinə gəlim, daşnaksaqan olmaym hər gah yalan
deyirəmsə, siz yevropallar çox məzəli
adamlarsnz!!! Nəinki məzəli, hətta
açq-açğna deyə bilərəm ki, sizin işiniz
“xata-bala”dr! Siz getdikcə bizim ümidlərimizi puç edirsiniz. Biz ümid edirdik –
ümid nədir ki – lap yəqinimiz idi ki, biz
sizə bu quldurlar nişan verən kimi, siz
həman saat onlar qovacaqsnz! Amma
siz bizim sözümümǝ etibar etmǝdiniz.
Deməli, bu əlli ilin ərzindəki zəhmətlərimiz hədər getdi! Deməli, siz bizim bu
qədər şikayətimizlərə əlli ilin ərzində
“hə, hə” deməklə məhz öz politikalarnz yeritmək istəyirmişsiniz! (Üzünü
BAKUS-lara tutur:) Ey Rusiyann sosialistləri! Görürsünüzmü burada oturan yevropallar həqiqi demokrat deyildirlər.
Bəlkə hams imperialistdirlər! Bəs niyə
durubsunuz, niyə qşqrmayrsnz ki, daloy [mǝhv olsun]! Niyə bolşevikləri çağrmayrsnz?! Ey Rus Milli Komitǝsi! Rusiyan dağdan həmin bu yevropallar oldu! Qafqaz tatarlara və gürcülərə verən
bunlarn Tomsonlar oldu. Samasud!
Samasud! [Linç edilsinlǝr!]
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Sədr: Cənab natiq, təvəqqe edirəm
ki, provokatorluq etməyəsiniz, vəilla
[yoxsa], sizi kürsüdüən düşürtməyə məcbur olaram.
Daşnak: (Daha yanql) Bəs görünür
siz bizləri ələ salrmşsnz, – deyib qabağndak stola bir yumruq vurur.
Sədr: Cənab natiq, stolu sndrsanz,
qiymətini verməyə məcbur olacaqsnz.
Daşnak: Cəhənnəmə snsn! – deyib
bir-iki yumruq da vurarkən yevropallarn acğ tutub: – Bu nə vəhşi şeydir, bunun özü quldura oxşayr, – deyib tələb
edirlər ki, natiq kürsünü boşaltsn. Daşnaklar, RMK-lər və BAKUS-lar səs-küy salb çğr-bağr edirlər və öz aralarnda
məsləhətləşirlər. Daşnaklar həmkirlərini qzşdrb təhrik edirlər ki, bizimkilərin qolundan tutub zorla bayra çxartsnlar. RMK-lər məsləhət görürlər ki, Biçeraxovun qoşunlarn köməyə çağrsnlar. BAKUS-lar deyirlər ki: Hələ qan tökmək yeri deyildir. Statitçn kamitet əmələ gəlib zabastovka elan edilsin.
Sədr, zəngi çalb qşqrq salanlar sakit olmağa məcbur edir.
Filankəs

lib, Ənzəliyə göndərilmişlərdən olan sabiq Bakdak diktatura üzvü Arakelyan
səpmə yatalaq xəstəliyinə düçar olub,
Ənzəli xəstəxanasnda yatmşd. Aldğmz məlumata görə, Arakelyan 5 kanunisanidə [yanvarda] vəfat etmişdir.
Bakdan ötrü odun
Ərzaq Nəzarəti Xudat mövqindəki
[stansiyasndak] Rlski mülkü müdirinə
Bak şəhərinin ehtiyacatı üçün 9 vaqon
odun gətirməyə izin vermişdir.
Mal mübadiləsinə dair
Ticarət və Sənaye Nəzarəti cənbində
[nəzdində] Azərbaycan Hökuməti qətnaməsi mövcibincə [ǝsasnda] bir komisyon
təşkil edilmişdir ki, Azərbaycandan əcnəbiyə mal və ərzaq aparmaq üçün vəsiqə
verir. Gömrük idarəsi də Azərbaycandan
azad surətdə əcnəbiyə balq aparmaq
üçün vəsiqə verir.
Bakya ərzaq vürudu [gəlməsi]
Ərzaq Nəzarətinin statistika məlumatına görə, kanuni-saninin [yanvarn] 5ində 5971 put buğda, 180 put un, 204
put kartof, 583 put arpa, 660 put saman,
4500 put odun gətirilmişdir.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

* Kanuni-saninin 5-ində Ənzəlidən
varid olmuş “Dağstan” vaporunda ingilis
ordusu ehtiyacatı üçün 7 min put növbənöv mal gətirilmişdir.

Kanuni-əvvəlin [dekabrn] 26-snda
(köhnə qayda ilə) Realn məktəbin axrnc sinnin mütəəllimləri [şagirdləri] həman sinn fəqir və biçiz [yoxsul] şagirdləri nənə [xeyrinə] müsamirə tərtib verəcəklərdir.

* Mərkəzi Ev Komitəsinin iaşə məntəqəsi xəbər verir ki, biçiz [yoxsul] müsəlman əhalisi üçün ərzaq şeyləri buraxmaqdan ötrü şöbə tərəndən bir məntəqə açlmşdr. Adambaşna girvənkəsi

Arakelyann vəfatı
Bakda ingilislər tərəndən həbs edi114
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iki manatdan un, düyü, noxud və lobya
buraxlr. Ehtiyac artıq olan kasblara Ev
Komistəsinin şəhadətnaməsi ilə məzkur
[ad çǝkilǝn] şeylər pulsuz buraxlacaqdr.
Ev komitələrinin şəhadətnamələri uçastok komitə[si] tərəndən təsdiq edilirlər.
Ərzaq şeyləri buraxan şöbə, uçastok
komitələrindən xahiş etmişdir ki, ev komitələri vasitəsi ilə müsəlman əhalisini
xəbərdar etsin. Məntəqə müvəqqətən
Kamenisti və Armyanski küçələrin küncündə, 144 nömrəli evdə vaqedir. Səhər
saat 9-dan 3-ə qədər açqdr. Həman
yerdə hamdan ötrü çayç dükan açlmşdr. Qəndlə çayn stəkan 20 qəpik,
çörək ilə 50 qəpikdir.

lələrin əhval haqqnda Məsai Nəzarətinə [Əmǝk Nazirliyinǝ].
FƏHLƏLƏRİMİZ HƏYATINDA
Ramana fəhlələrinin iclas
Caharşənbə [çǝrşǝnbǝ] günü kanunisaninin [yanvarn] 1-də, Ramana “Nəşrimaarif” məktəbinin binasnda, Ramana
müsəlman fəhlələrinin iclas vaqe
olaraq, məclis açlr. Saat 4 tamamda ittihadi-ara [yekdillik] ilə sədrliyə Mirdamǝd
Məhəmmədzadə, katibliyə Mirfəttah
Mirǝhədzadə intixab edildilər [seçildilǝr].
İclas[d]a 500-dən ziyadə fəhlə və
kəndli iştirak edirdi. Parlaman Fəhlə komissiyas əzasndan [üzvlǝrindǝn] Cavad
Məlik-Yeqanov və tələbələrimizdən Cəfər Cabbarzadə ümumi vəziyyət, fəhlələrin hal və hökumətin fəaliyyəti haqqnda nitqlər irad edib [çxş edib], məlumat
verirlər. Sonra kəndli və fəhlə yoldaşlar
böylǝ bir qətnamə çxarrlar:
1) Biz, Ramana dairəsində yaşayan
kəndli və fəhlə yoldaşlar, dəruni-qəlbdən
[sǝmimi-qǝlbdǝn] Azərbaycan Parlamann təbrik və ona etimadmz izhar ediriz.
2) “Znamya truda”, “Naşe vremya”,
“Vperyod” qəzetələrinin, millətlərin ziddinə çalşan müfəttinanə [tnǝkarcasna]
mündəricat və məqalatına [mǝqalǝlǝrinǝ]
etiraz ediriz.
3) İngiltərə, Amerika, Fransa və ümumcahan demokratlarna teleqrafən rica
ediriz ki, üç milyonluq müsəlman və azəri türklərinin azadlğ və Azərbaycan Hökumətinin təsdiqi üçün Konfransa göndərilən nümayəndələrinə yardm göstərsinlər.

MƏRKƏZİ EV KOMİTƏSİNDƏ
* Mərkəzi Ev Komitəsi cənbindəki
hifzüssihhə [gigiyena] şöbəsi ev komitələri səhiyyə şöbələrinə müraciətən rica etmişdir ki, şəhərdə gün-gündən artmaqda olan müsri [yoluxucu] xəstəliklərin
önünü almaq üçün lazmi tədabiri ittixaz
etsinlər [tǝdbirlǝri görsünlǝr].
* Həman hifzüssəhhə şöbəsi kanunisaninin 7-si axşam saat 7-də bütün ev
komitələrinin sihhiyyələrinin iclasn dəvət etmişdir. İclasa gələcək zəvat [şəxslər]
öz dairələri barəsində məlumat gətirməlidirlər.
Azərbaycan Parlamannda
Azərbaycan Parlamannn “Müsavat”
fraksiyas iki təqrir [qanun tǝkli] vermişdir. Birisi Lənkǝran hadisatı barəsində
hökumətə, digərisi Bak ətrafındak fəh115
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4) Keçən yekşənbə [bazar] günü Fəhlələr Konfransnda təklif olunmuş tətil
komitəsinə təşəkkür məsələsinə qarş
komitə tərəndən təşəkkür əvəzinə yalnz fəhlələrin izhari-etimad etmǝlǝri [etimad bildirmǝlǝri] təklif olunmuşdu. Sonradan qəzetələrdə bir səslə müsəlman
əmələlərinin [fǝhlǝlǝrinin] belə iclasa etimad etmələrini oxuduq. Bu doğru deyildir. Zira müsəlman fəhlələri iqtisadi
məsələlərdə ümum fəhlələrlə əlbəəl getməklə bərabər, siyasi məsələlərdə kəndi
hökumətinin arxasnda dayanb, o hökuməti kəndinə düşmən ədd [hesab] edən
komitəyə etimad izhar edǝmməzdi, etmədi də. Binaənileyh [ona görǝ dǝ] bitərəf qalmşdlar.
5) Azərbaycan Parlamannda Kəsbkarlar [Hǝmkarlar] İttifaqna verilmiş üç
yeri İttifaq qəbul etməyib, Parlamana
ümum demokratiya namndan etiraz etmişdi. Biz müsəlman fəhlələri İttifaqn
bizim admzdan xudsǝranə [özbaşna]
etiraz etməsinə etiraz etməklə, həmin
üç yerin ikisi[nin] müsəlman fəhlələrinə
verilməsini rica ediriz.
6) Nəhayət qət olunur ki, yaxnda
ümum müsəlman fəhlələri ictimas [yğncağ] çağrlsn.

llarn istiqlal arzusundan və bu uğurda
vermiş olduğu qurbanlar və axdlmş
olan qanlardan bəhslə, o gün istiqlala
doğru birinci qədəm qoyulmuş və amalmza da yaxnlaşmş olduğumuzu, bundan sonra da istiqlalmzn baqi [əbədi]
qalmas, möhkəmləşməsi uğrunda nə
qədər fədakarlq lazm gəlsə, bir an geri
durmayacağmz tǝsvir edirlər.
Nəhayət iclas qərar verir ki:
1) Ən yaxn zamanda ümummüsəlman fəhlələri qurultay dəvət edilsin.
2) Müsəlman demokratiyas namndan [adndan] ümumcahan demokratiyasna teleqraar çəkilərək, Azərbaycan
türklərinin istiqlal və Cümhuriyyətimizin
təsdiqi məsələlərində dünya füqarəyikasibəsi [proletariatı] və cahan yoldaşlarmzdan müavinət və müzahirət [yardm]
gözlədiyimizi və onlara əmin olduğumuzu bildirilərək kömək istənilsin.
3) Parlaman tərəndən Kəsbkarlar İttifaqna verilən üç yerdən ikisinin müsəlman fǝhlǝlǝrinǝ verilməsi xahiş edilsin.
4) Millətlər arasna ədavət saçan qəzetələrin, əzcümlə [o cümlǝdǝn] “Vperyod”, “Naşe vremya”, “Yedinaya Rossiya” və sairə kimi qəzetələrin hərəkatı
müqabilinə protesto edilsin.
5) Şəhərdəki Fǝhlə Konfransna nümayəndələr göndərilsin.

Sədr: Mirdamǝd Məhəmmədzadə
Katib: Mirfəttah Əhədzadə

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
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
arasnda. Telefon: 50-67.
209

Suraxan fəhlələrinin iclas
Yenə kanuni-saninin [yanvarn] 1-ində
Suraxan müsəlman fəhlələri, “Xalq Yurdu” binasnda Məhəmmədhüseyn Babayevin sədarəti [sədrliyi] ilə bir iclas tərtib
vermişlərdir. Bir neçə natiq fəhlələrin
həyatından, vəziyyətindən, azərbaycan116
116
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Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627

Qabil diş qayran
Mirzǝ Xǝlil Canbǝyzadǝ
Qzldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayrr. Ünvan: Qubernski
küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝndǝ ev nömrǝ
55.
295
Doktor Rza bǝy Sultanov
Paris Darülfünunundan
Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat 47-yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski küçǝnin
küncndǝ.
2603

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.

Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629

Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr.
Müraciǝt üçün adres: Birjavaya küçǝdǝ
Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ
ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-1

Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir hǝr
gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ kimi.
2607

Tǝqvimi-islam [müsǝlman tǝqvimi]
Türkcǝ-rusca divar tǝqvimi
1919-cu sǝnǝyǝ mǝxsus olmaq üzrǝ Osmanl, islam vǝ rus aylarn, günlǝrini göstǝrǝn divar tǝqvimi bu günlǝrdǝ çapdan çxb,
satılmağa başlamşdr. Hǝr gün sifarişlǝr qǝbul olunur. Adres: Böyük Rus kǝlisas [kilsǝsi]
yannda “Novruz” mǝtbǝǝsi.
2625
3-1

Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr saat
9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. Ünvan:
Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Bak Şəhər İstiqraz Cəmiyyətinin
210 min manatlq obliqatsiyas [istiqraz]
satılr bank müdiri Kamil bəy Səfərəlibəyovun yannda.
2634
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətinin [Sosial Tǝminat Nazirliyinin] Bak qradonaçalnikliyinin [Şǝhǝr İdarǝsinin] nahiyəsində sakin olan [yaşayan] möhtac ǝhaliyǝ köməklik edən komissə-

sinin tərəndən ümum Bak qradonaçalnikliyinin kəndlərinin idarələrinə və Bak uyezdlərinin Masazr, Saray, Corat və Pirǝkǝşkül
kəndlərinin idarələrinə təklif olunur ki, bilatəxir [gecikmədən] öz kəndlərinin dövlətli və
kasb camaatınn siyahsn tezliklə hazrlayb
Ümuri-Xeyriyyə nazirinin Bak nahiyəsindən
ötrü təyin etdiyi müdiri Həbib bəy Mahmudbəyova, Bak Dumunun [Bǝlǝdiyyǝ Mǝclisinin]
əvvəlinci mərtəbəsində olan idarəsinə pişnihad [təqdim] etsinlər, düyü və qeyri ərzaq almaqdan ötrü.

İrǝvan: ermǝni-müsǝlman mǝsǝlǝsi
sǝh. 104. “Nikolay”: 1894-1917-ci illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olan Rusiya imperatoru II Nikolay nǝzǝrdǝ tutulur.
Teleqraf xǝbǝrlǝri:
Gürcüstan istiqlaliyyǝti
sǝh. 107. “Hǝrbiyyǝ nazirindǝn…”: o
dövrdǝ Gürcüstann Hǝrbi naziri Qriqol
Giorqadze idi.
Bak neft ticarǝti vǝ
onun müxtǝsǝrcǝ tarixi
sǝh. 107. “…rus şirkǝti «Neft»…”: “Bak
Rus Nef Kompaniyas” nǝzǝrdǝ tutulur.
“…(уч. 5 Б и 16 Б)…” vǝ s.: mötǝrizǝ
içindǝki rusca ixtisarlardan “уч.” sahǝ (uçastok), “гр.” qrup (qruppa) demǝkdir, “Бл.”
Balaxan, “Бн.” Binǝqǝdi mǝdǝnlǝri mǝnasna gǝlir.

Komissiya katibi:
Məhəmmədəli Veysov
T-5

Qǝzetǝlǝrdǝn:
Hindistan üzǝrinǝ hücum
sǝh. 110. “Petri-ǝvvǝl”: 1682-1725-ci
illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuş Rusiya hökmdar
nǝzǝrdǝ tutulur.
“Pavel”: 1796-1801-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olan Rusiya imperatoru I Pavel nǝzǝrdǝ
tutulur.

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli

Qǝzetǝlǝrdǝn:
Berlindǝ matroslarn xürucu
sǝh. 110. “…saray tövlǝlǝrinǝ apararlar…”:
söhbǝt, saraya mǝxsus atlarn, fayton vǝ
ekipajlarn saxlanmas üçün imperator II Vilhelm dövründǝ Berlindǝ tikilǝn binadan
gedir. Bu binada hal-hazrda Berlin Musiqi
Akademiyas, Berlin Şǝhǝr Kitabxanas vǝ
Berlin Tarix Cǝmiyyǝti yerlǝşir.
118
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Qǝzetǝlǝrdǝn:
Ukraynada
sǝh. 111. “Petlyuraçlar”: Ukrayna Direktoriyasnn rǝhbǝrlǝrindǝn olan Simon Petlyurann tǝrǝfdarlar nǝzǝrdǝ tutulur. Qǝzetdǝ “Petlyurovçular” kimi getmişdir.
“Petlyura”: Ukrayna Direktoriyasnn rǝhbǝrlǝrindǝn olan Simon Petlyura nǝzǝrdǝ tutulur. Qǝzetdǝ “Petlyurov” kimi getmişdir.
Qǝzetǝlǝrdǝn:
Odessada
sǝh. 111. “Petlyuraçlar”: Ukrayna Direktoriyasnn rǝhbǝrlǝrindǝn olan Simon Petlyurann tǝrǝfdarlar nǝzǝrdǝ tutulur. Qǝzetdǝ “Petlyurovçular” kimi getmişdir.
Qǝzetǝlǝrdǝn:
Rusiya mǝsǝlǝsi
sǝh. 111. “Voskresnaya qazeta”: Londonda nǝşr olunan “Observer” [The Observer] qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.
Ordan-burdan
sǝh. 112. “larnet” (lornet): tutacağ olan,
qatlanan gözlük növü.
sǝh. 114. “Filankǝs”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.
Mǝrkǝzi Ev Komitǝsindǝ
sǝh. 115. “Sihhiyyǝ” yaxud “sihhiyyǝçi”:
ibtidai tibbi biliklǝrǝ malik olan şǝxs.
Fǝhlǝlǝrimiz hǝyatında
Ramana fǝhlǝlǝrinin iclas
sǝh. 115. “…Konfransa göndǝrilǝn nümayǝndǝlǝrinǝ…”: Paris Sülh Konfrans nǝzǝrdǝ
tutulur.
Fǝhlǝlǝrimiz hǝyatında
Suraxan fǝhlǝlǝrinin iclas
sǝh. 116. “Yenǝ kanuni-saninin 1-indǝ…”:
Qǝzetdǝ “kanuni-saninin” yerinǝ sǝhvǝn “kanuni-ǝvvǝlin” getmişdir.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 82-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Çǝrşǝnbǝ, 8 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 82

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 5 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 8 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

ELAN
Çaharşənbə [çǝrşǝnbǝ] günü, yanvarn 8-i saat 12-də Azərbaycan MəclisiMəbusannn iclas təyin edildiyi məbuslara elam olunur [bildirilir].
2-1

işlərə qarşmaq həvəsi olardm? Rus
hökumətindən əlavə, rus camaatınn özü
də bizlərə öylə bir həqarət gözüylə baxmaqda idi ki, bizim onlarla bərabər
ümumvətən mənafeyi yolunda işləməyə
heç bir meylimiz ola bilməzdi. Doğrudur,
üzərimizə “lütfən” həvalə edilən alçaq
məmuriyyətləri, sadiq təbəə olduğumuza görə, kamali-sədaqətlə ifa edirdik,
amma qalan ictimai və dövləti işlərdə
kənarda durub, bu yolda işləyən ruslara
və sairlərinə biganələr kimi kənardan
tamaşaç surətində qalrdq.
Bunun nəticəsi idi ki, biz Azərbaycan
islamlar vətən yolunda işləmək, camaat
işinə girişmək, dövləti işlərdə iştirak
etmək kimi təşəbbüsatdan kənar durub,
bu yolda lazm olan tərbiyə, tərəqqi və
təcrübədən məhrum qaldq.
Amma bu gün, biz bu cürə dövləti və
ictimai işlərə girişməyə məcburuq. Bu
cürə işlərə kənardan baxmağa və biganə
qalmağa haqqmz yoxdur, çünki biz
daha özgə vətənin ögey oğlu deyilik, öz
vətənimizin doğma oğluyuq. Vətən də
bizimdir, hökumət də bizimdir, camaat
da bizimdir. Bu gündən belə hər bir əmri
[işi] məhz hökumətin boynuna atmaq,
“hökumət özü bilər” demək, hökuməti

DAXİLİYYƏ NAZİRİ
Müstədini [ǝrizǝçini] qəbul edir, düşənbə [bazar ertǝsi], caharşənbə [çǝrçǝnbǝ] və yekşənbə [bazar] günləri səhər
saat 11-dən.
T-1
3-1
CAMAAT KÖMƏKLİYİ
Yüz il, fəzləsi ilə [artıqlamas ilǝ], üstümüzdə davam edən rus təhəkkümü
[hakimiyyəti] bizim hər bir tərəqqimizə
mane olan kimi, dövlət və vətən yolunda
işləmək, mənfəətli ictimai təşəbbüsatda
bulunmaq və bu növ işlərə adət etmək
həvəsimizi dəxi qəlbimizdən bilkülliyyə
[tamamilə] silib məhv etmişdi.
Rusiya millətləri içində ögey oğul
məqamnda tutulan və bu ögeyliyin bütün-bütünə aclqlarna təhəmmül edən
[qatlaşan] bir millətdə dövləti və ictimai
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təkbaşna buraxmaq, hökumətə əldən
gələn köməyi etməmək, mənafeyi-milliyyə və istiqlaliyyəmizin [milli-müstǝqillik
maraqlarmzn] və həm də şan və şərəmizin təmin və təyidi [təsdiqi] yolunda işləməmək, müstəqil yaşamaq
id-diasnda olan bir millət üçün günahdr. Belə günah ki, onun cəzas, istiqlal və istiqbaldan məhrum olmaq dərəcəsində ağr və ağrlğ qədər də şayani-yə’s və kədərdir [matǝm vǝ kǝdǝrǝ
layiqdir].
Burasn unutmamaldr ki, hökumətimiz cavandr, siyasiyyat cahandidəsi [siyasǝtdǝ dünyagörmüş, tǝcrübǝli] deyildir,
dövlət idarəsi işlərində təcrübəsi azdr.
Bununla belə, üzərinə həvalə edilmiş
olan dövlət yükü, baxüsus [xüsusilə] bu
zəmanədə düşmənlər hücumu qarşsnda, dedikcə ağrdr. Bu ağr yükü, cavan hökumətimiz deyil təcrübə qüvvəsi
ilə, bəlkə milliyyətimizə məxsus olan və
ulu türk babalarmzdan bizə irs qalan
hakimiyyət və səltənət hissimizin rəhbərliyi ilə çəkə biləcəkdir.
Doğrudur, bu yolda hökumətimizin
daha müəyyən köməyi vardr ki, o da
içimizdən seçdiyimiz Parlamandr. Lakin
Parlamanmzn köməkliyi, dəlil [yol göstǝrǝn] və bələd[çi] olmaq, hökumətə yol
göstərməkdən ibarət ola bilər. Yəni ağr
yüklə yüklənmiş olan hökuməti dağa,
daşa, dərəyə, təpəyə salmayb, rast [düz]
və rahat bir yol ilə apara bilər. Bu isə
hökumətin yolunu rahlandrarsa da, yükünün yüngüllüyünə təfavüt etməz. Bu
yükü ancaq və ancaq camaat köməyi,
xalq hümməti bir dərəcəyə qədər yüngülləşdirə bilər. Böylə olan surətdə bu
köməyi hökumətdən müzayiqə etmək

[əsirgəmək], zəhi biinsaqdr [necǝ dǝ böyük insafszlqdr].

Camaat köməyi nədən ibarət ola bilər? Bu suala verilən cavab aydnlaşdrmaq üçün hökumətimizin üzərinə
həvalə edilmiş yükü təhlil edək. Bu yük,
bütün dövləti işləri idarə edən nəzarət,
yaxud vəzarətlərdən [nazirliklǝrdǝn] ibarətdir. Daxili işlər, xarici işlər, hərbi işlər,
maliyyə işləri, yol və gediş-gəliş işləri,
maarif işləri, ərzaq, poçta-teleqraf və
sairə və sairə... Deməli, camaat bu işlərdə hökumətə kömək etməlidir. Məsələn, hərbi işlərimizdə: əsgərlərimizin
əynini layiqincə geydirən, əsgəri işlərə
məxsus bir fond əmələ gətirən, fərarilik
kimi rəzalətlərin qabağn alan, vətən
müdaəsi yolunda bir çox işlər görə bilən “müdaeyi-milliyyə” [milli müdaǝ]
kimi bir cəmiyyətimiz olarsa; Maarif
Vəzarətimizə əl yetirmək, dilimizin islahna çalşan, kitablar düzəldən, ədəbiyyat və sənayeyi-nəsəmizi [incǝsənətimizi] artıran, qabil müəllimlər hazrlayan və ən kiçik kəndlərimizdə belə
məktəb açlmasna hümmət edən “maarif” adnda bir təşkilatımz ciddi surətdə
işlərsə; Maliyyə və Ticarət vəzarətlərinə
mədəd verməkdə: xəzinəmizə qzl və
gümüş pul dolmasna, maliyyə və ticarət
işlərinin rəvacna və bu işlərdə baxüsus
[xüsusilǝ] müsəlman ünsürünün əlaqədar olmasna xidmət edən bir “ticarət və
maliyyə komisyonumuz” olarsa; daxili işlərdə: polis adamlarnn əyri, oğru, rüşvətxor, dələduzlardan təsyə edilməsinə
[tǝmizlǝnmǝsinǝ], yollarn qaçaq-quldurlardan azad edilməsinə və hər yerdə sakitlik və rahatlq bərpasna cəhd edən
“əmnü-asayiş” [ǝmin-amanlq vǝ asayiş]
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RUSCA DANIŞMALI İMİŞ

cəmiyyətimiz olarsa; xülasə, hər bir
vəzarətin idarəsinə mütabiq [uyğun] və
münasib olan və bu yolda vəzarətlərə
lazmnca kömək yetirən cəmiyyətlərimiz, komitələrimiz, komisyonlarmz
və növbənöv təşkilatlarmz olarsa, bilirsiniz necə bir sürətlə hər kəsi heyran
edəcək dərəcədə tərəqqi edib, məmur
[abad] və müntəzəm bir dövlət, mədəni
və asudə bir cümhuriyyət olmaqla qonşularmzdan əlavə, Yevropa əhlinin dəxi
bizə ehtiram edə biləcəyi bir vəziyyət
alarq. Bu isə istiqlal və istiqbalmzn
[gǝlǝcǝyimizin] ola bilsin ki, daimi bir surətdə təminini mövcib olub [tǝminini şǝrtlǝndirǝrǝk], vətənimizi və gələcək nəslimizi əsirlik və yesirlik zülmündən birkərəlik məsun [xilas] və azad edib, biz
gördüyümüz zülümləri, çəkdiyimiz rəzalətləri, keçirdiyimiz fəlakətləri daha onlara dadzdrmaz və göz açb da müstəqil
yaşayan bir millət olduğunu gördürər.
Bəs, bu yolda camaatımzn köməyi və
hümməti böyük şərtdir.
Lakin bir şeyi unutmamaldr ki, camaatımzn müxtəlif cəmiyyətlər vasitəsilə dövləti işlərdə iştirak hökumətimiz
üçün ancaq və ancaq kömək və mədəd
mahiyyətində olub, haşa və nəuzübillah
[Allah elǝmǝsin], xələl yetirmək və əngəllər törətmək olmasn. Belə olmasn
ki, hökumət: “Məra bexeyre to omid
nist, şər mərsan” deməyə məcbur qa-lb,
ağr yükünün zəif bədənində daha da
ağrlaşmasn hiss etsin. Biləks [əksinə],
yükünün yüngülləşdiyini və qüvvətinin
artdğn görsün ki, sürətlə irəliləyib vətən və millətimizi tezliklə mənzili-məqsuda [hǝdǝfǝ, mǝqsǝdǝ] yetirə bilsin.
Hacbəyli Üzeyir

Keçən yekşənbə [bazar] günü “Raboçi
klub” zalnda əmələ [fəhlə] konfrans var
idi. Burada qəribə bir hal müşahidə olunurdu. Məsələlər iki nöqteyi-nəzərdən
görülürdü. Bir nöqteyi-nəzər Azərbaycan
istiqlal və hökumətinin qəbulu, o biri
nöqteyi-nəzər isə Azərbaycan tanmayb, yeni bir hökumət aramaq niyyəti idi.
Əmələ məclislərindən ötrü təbii görünməyən bir hal da daha müşahidə olunurdu. Azərbaycan qəbul ruhu ilə təklif
olunan qətnamələrə müsəlmanlar, bunun ziddi bir ruhda olan qətnamələrə isə
ələlümum ruslarla ermənilər rəy verirlərdi. Bu hal, müsəlman əmələlərini qzdrr [əsəbiləşdirir], məclisdə az olduqlarn görərək “Yaxş, görünüz biz də bu
dəfə çox gələr, sizə göstərərik ki, necə
Azərbaycan tanmayrsnz” deyə söylənirlərdi. O biri tərəfdən də “Biz Azərbaycan tanmayrz” səsi eşidilir, əvəzində
“Bunlara bax, yersiz gəldi, yerli qaç məsələsi çxarrlar” nidas [ilə] cavab verilirdi.
Bu ruhun nə dərəcədə hökmfərma [hakim] olduğu bilxassə Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə cənablarnn türkcə nitqə başlamas üzərinə görünürdü. Rus əmələləri
tələb edirlərdi ki, rusca söyləsin. “Söylənəcək sözlərin sonra ruscaya tərcüməsi
olacaq” ixtarna [xəbərdarlğna] isə “Əvvəl rusca söylənsin” xitab eşidilirdi.
Məclis rəisi güclə başa sala bildi ki,
hans dildə isə danşmaq haqqna hər
kəs malikdir və əlavə etdi ki, “bu hal ilə
ülfət etməlidir [barşmaldr]”. “Vaxtdr”
deyə müsəlmanlar onun krini qüvvətləndirdilər.
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Rusca danşmal imiş. Çünki, onlarca
[onlara görə], buras Rusiyadr. Çünki, bu
vaxta qədər ruscan, rusluğu hakim görmüşlərdir. Çünki, yalnz Rusiyann hakim
siniərini və onlarn məqsədlərini tərvic
edən [rǝvac verǝn, onlar önǝ keçirǝn] partiyalar deyil, məhkum siniərinin əməl
[arzu] və məqsədlərini tərvic edən partiyalar da bu kri irəli sürmüş, rus imperializmini başqa bir qəlibdə, başqa bir
şəkildə tərvic eyləmişlərdir.
Nə surətlə tərvic eyləmişlərdir?
Bunu o məclisdə türk sosialistlərindən və türkçü gənclərdən Əhməd bəy
Pepinov cənablar gözəl surətdə təşrih
[şərh] eylədilər.
Dedilər ki:
“Biz Azərbaycan sosialistləri, siz Rusiya sosialistləri ilə bərabər bundan bir il
əvvəl birlikdə çalşrdq. Birlikdə deyirdik
ki, demokratiyann məqsədi birdir, yolu
da birdir. O zaman biz, bolşeviklərin xaricində olaraq düşünürdük ki, Rusiya inqilab siyasi bir inqilabdr. Bu siyasi
inqilab hürriyyətləri təmin eylədi. Yalnz
Rusiyada müşkül bir məsələ dəxi vard.
Bu, milliyyət məsələsi idi. Milliyyət məsələsini Rusiya sosialistləri ağz sürütdürmə həll edirdilər. Bir tərəfdən deyirdilər ki, millətlərin haqq var öz müqəddǝratlarn həll etməyə, amma o biri
tərəfdən Kerenski gedib Finland Seyminin ağzn bağlayrd. Biz buna etiraz
edirdik. Bolşeviklər bu məsələni bir az
həll edən kimi oldular. Hətta, hər millət
istərsə, Rusiyadan ayrla da bilər, dedilər.
Fəqət sonra onlar da bu kirlərini çaşdrdlar. Rusiyada bolşevizm çxdqdan
sonra Ukrayna, Gürcüstan və sair millətlər kimi Azərbaycan da elani-istiqlal

eylədi. Azərbaycanda bir partiya yoxdur
ki, elani-istiqlala tərəfdar olmasn. Biz
Azərbaycan sosialistləri bu istiqlal qəbul
eyləmişik. Çünki biz, Rusiya sosialistləri
ilə birlikdə işləyəndə, proqrammzn bir
maddəsi də millətlərin öz müqəddəratın
qurmağa haql olduqlar idi. İndi isə nə
görürüz? Rusiya sosialistləri bunu qəbul
etməyirlər. Demək ki, burada ayrlan
yalnz millətlər və millətçilər deyil, biz
özümüz dəxi ayrlrz.
Siz bilirsiniz ki, hal-hazrda Gürcüstan
hökumətinin başnda duran adamlar bir
il əvvəl biz hammz təqdis edirdik [müqǝddǝslǝşdirir, ucaldrdq], onlar demokratiyann mürşidləri sayrdq. Amma bu
gün onlara əks-inqilabç deyirlər. Neyçün? Çünki bu məsələdə Rusiya sosialistlərindən ayrlmşlardr. İştə, bizi
biri-birindən ayran, məni Rəsulzadə ilə,
Roxlini də kadetlərlə və Biçeraxovla bərabər, yekdigərimizlə isə zidd olaraq çalşmağa vadar edən cəhət budur.
Qoy Rusiya sosialistləri daş ətəklərindən töksünlər, millətin kəndi müqəddəratın qurmağa haql olduğunu
qəbul eyləsinlər. Necə ki, bir il əvvəl biz
onlarla birlikdə Rusiya işlərini islaha
çalşrdq, indi də onlar bizimlə birlikdə
Azərbaycan işlərini islaha çalşsnlar. O
zaman bu ixtilaar, çəkişmələr, milli
nizalara [qovğalara] yer qalmaz. Yoxsa
kiçik millətlərin haqqn qəbul etməməkdə israr və başqa bir hökumət müəssisəsi vücuda gətirib də Azərbaycan
kri ilə Azərbaycan Parlaman xaricində
mübarizə edərlərsə, o zaman su yenə
körpünün o taynda qalar, fəsad çxar,
yenə mart, yenə sentyabr hadisələri
təkərrür edər [təkrarlanar].”
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BAKIMIZDA
DAŞNAKSAQAN QƏZETƏSİ

Natiqin rusca söylənən bu məntiqli
nitqi kamali-diqqətlə, fəqət sükutla, alqşsz olaraq eşidilmişdi. Türkcəyə tərcüməsi başlannca, rus əmələləri səbirsizliklə məclisi tərk etdilər. Ortada isə
birisi “O özü bildiyi kimi burada söylənib
də təşviqat yapr” - deyə sosialisti şübhə
altına ald. “Rusca söylədi, bəsdir” - deyə
səslər eşidildi. Türklər isə “Sağ ol” - deyə
alqşladlar.
“Rusca söyləməli imiş!”
İştə, təzahür edən bir ruh!
Bunu bilib də “Yedinaya Rossiya”
adndak “kadet” qəzetəsi sevinəcək,
“rus milli ruhu dirilir” deyəcək; “Znamya
truda” rus mədəniyyətinin əzəmətindən
və bu əzəmətin kəndi işini görəcəyindən
bəhs eyləyəcək, “İskra” isə Bak demokratiyasnn həyǝcanndan, bilxassə
[xüsusilə] “Kaspi dənizindəki matroslarn
hissiyyatından” ilham alb bolşevikvari
söylənəcək; menşevik bu gün, eser
yarn, kadet də o biri gün bolşevik olacaq, daha o biri gün bunlarn hams bir
yerdə təkrar bir millət təşkil edərək
Hindistan səfərinə çxacaqlar. Yol üzərində ikən fürsəti qaçrmayaraq burada bir
duracaqlar:
“Rusca danşmaldr” - deyə hökm
edəcəklərdir.
Hürriyyətini sevər, izzətini güdər, milliyyətini idrak edər bir xalq, bir camaat,
bir millət lazmdr ki:
“Yox, dillər azaddr!” - desin, türklüyünü yüksək tutaraq böylə bir komandaya qarş:
“Yox, türkcə danşmaldr!” - əmrini
versin, dediyini yeritsin.

“Daşnaksaqan” rqəsinə məxsus
“Vperyod” qəzetəsi 18-ci nömrəsində
yazdğ baş məqalədə Müttəqlər komandasnn üsuli-idarəsi kəndiləri üçün
namüvaq olduğunu bəyan edir və
Qafqazda əmn və asayişi bərpa etmək
üzrə buraya vürud edən [gələn] Müttəqlər komandasndan erməni millətinə qarş böylə bir rəftar şayəstə [rǝva]
olmadğn “sübutla” böylə yazr:
“Aləmşümul [bütün dünyan ǝhatǝ
edǝn] müharibə ibtidasndan [başlanğcndan] ümum mütarikə [atǝşkǝs] elannadək Müttəqlər ordusu ilə bərabər
müharibədə Müttəqlər nə [mənfəəti]
yolunda sadiq bulunmaq üzrə məzkur
[ad çǝkilǝn] müharibədə ermənilər tərəndən verilən qədər qurbanlar əzim
[böyük] müharib [savaşan] dövlətlərdən
heç birisi verməmişdir. Kəndi müqəddǝratın Mütəﬃqlər müqəddǝratına rəbt
edən [bağlayan] ermənilərin bu yolda
yapdqlar xidmətlərinin əhəmiyyəti
Müttəqlər tərəndən lazmi qədər dərk
edilibdir və Müttəqlər erməniləri kiçik
müttəq deyə təsmiyə etdikləri [adlandrdqlar] və Sülh Konfransnda ermənilərə layiqli yer verəcəkləri haqqnda
etdikləri və’də əbəs deyildir...”
Bunun üzərinə, Müttəqlər komandasnn şimdi guya “adilanə bir hərəkətdə bulunmadğndan” şəkva [şikayət]
edərək “on minlǝrlǝ ermənilərin qətlini,
milyonlarla erməni sərvətinin qəsb və
qarət edildiyini” bəyanla, bunlarn cümləsinə bais erməni demokratiyasnn [xalqnn] ingilis və ruslarla birlikdə Bak

M. Ə.
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cəbhəsində müharibə etdiklərini göstərir. İngilislərin böylə “bir səhvdə” bulunmalarna səbəb, guya onlarn halhazrda bulunduqlar məhəl [yer] əhalisinin üsul, adatından [adətlərindən] və
əhalinin lisan və xasiyyətlərindən məlumatlar olmadğ imiş.
Aləmşümul müharibədə ermənilərin
Müttəqlərə sədaqəti xüsusunda biz bir
şey eşitmədik və bir şey görə bilmədik.
Müharibədə bulunan rus əsgəri və zabitanndan ermənilərin əksəri əsgərlikdən fərar edərək, dövlət tərəndən
müsəlləh olduqlar [silahlandrldqlar] tüfəngləri qaçrdqlarn və orduda qalanlar müharibə məqamnda gizlənib, bir
köy ya şəhərin rus əsgəri tərəndən istila edildiyi əsnada, erməni əsgərlərinin
rus əsgəri önünə atılb da islam əhalisini
qətlü-qarətdə olmazn zülüm və cəlladlq izhar etdiklərini müdam [həmişə]
eşidirdik. Buna qarş Qafqaz millətindən
gürcülərin rus ordusunda müdam rus
əsgərləriylə çiyin-çiyinə duraraq göstərdikləri rəşadəti ermənilərdən başqa
kimsə inkar edəmməz və yenə də islam
əhalisinin təşkil etmiş olduğu “Dikaya diviziya”nn Müttəqlər ordusunda bulunduğu əsnada qaç dəfə sədaqətlə qrldqlar və yenidən təkmil edildikdǝ,
böylə bir tələfata zərrə qədəri də nəzər
etməyərək yapdqlar rəşadət yalnz Avropa deyil, ümum kürreyi-ərzə aşkar olduğunu daşnaksaqanlar belə, insafa və
mürüvvətə az da olsa riayət edərlərsə,
inkar edəmməzlər, zənnindəyiz.
Müharibə bitdikdə, mütarikə [atǝşkǝs] əsnasnda, müharibə gedişinə
görünməmiş zərbə endirən və Rusiyann can damarna balta çalan bol-

şevizmaya uyaraq Qafqazda, xüsusən
Bakda bolşevizma bayrağ altında kəndilərinə düşmən tutduqlar islam əhalisinə ermənilərin yapdqlar fəlakəti heç
bir kəs unutmamş və unuda bilməz.
Bunlar da ingilislər gözəl bilirlər.
Müttəqlər komandas hal-hazrda
buradadr, Qafqaz da onlarn gözləri
önündə... Onlar azərbaycanllarn nə
gunə [necə] əxlaq sahibi xalq olduğunu
eyi görürlər. Bunlarn rəftar, erməni
demokratiyas adn daşyan daşnaksaqanlara müvaqi-hal görünməyirsə, o
başqa məsələdir.
Müttəqlər komandas “Buraya əmn
və asayişi bərpa etmək üçün təşrif gətirdiklərini” daşnaksaqan qəzetəsi iqrar
[tǝsdiq] etdikdə, məzkur [ad çǝkilǝn] qəzetənin ən müqəddəs vəzifəsi böylə olmal idi ki:
“Erməni qarndaşlar [qardaşlar]! Şimdiyədək kötü bir məram üzrə atılmadğmz bir yer, yapmadğmz bir rəzalət qalmad. Etdiklərimiz dünyaya faş,
kəndimiz rəzil olduq. Artıq yetər. Bundan
böylə şeytan yolunu tərk edib, Allah qoyduğu doğru yolu tutub, bir az da buras
ilə gedəlim. Bəlkə də buras bizimçün daha da gəlişli ola. Yoxsa ixtiyarlqdan idrak
fürsətini qeyb etmiş Vorontsovlar dövrü
keçdi. Yapdqlarmzdan millətə zərərdən
başqa bir eyilik hasil olmad. Əstəğrüllah deyəlim, dünya və milləti
fəlakətə düçar etmədən çəkinəlim, artıq
yetər!” deyib erməniləri şeytənətdən
[biclikdən] əl çəkməyə dəvət etsin. Halbuki, bu sözlərin əvəzində gör nə müfəttinanə [tnəkarca] şeylər yazr.
Parlamanda Andranikin məzalimi [etdiyi zülümlǝr] haqqnda verilmiş sual ba126
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uşaqlara yapdqlar zülüm və sitəmi
gözəl bilir və bəlkə kəndiləri də Andranikin arxadaşlar olduğunu Bak Mart
faciəsində sübut etmişlərdir. Böylə bir
kimsələrin Azərbaycan ordusunu banda
təsmiyə etmələri [adlandrmalar] və Andranik bandasna müntəzəm ordu deməsi də özlərinin həyaszlğn sübut edir.

rəsində deyir ki:
“İşbu sualn həm siyasətcə və həm də
«praktik» yolu ilə bir əhəmiyyəti yox olduğundan, fəqət [sadəcə] millətlər miyannda [arasnda] olan münasibatı [münasibətləri] kəskinləşdirir və xələldar edir.
Bu iqdamatda [addmda] heç bir doğru
əhval yox və bunlarn cümləsi iftira, yalan və artırmalardan ibarətdir və yaxud
heç yoxdan uydurmadr. Qarabağda və
Zəngəzur mahallarnda bandalar deyil,
oralarda müntəzəm və mütəşəkkil məşhur general Andranik ordusudur ki, şu
ordu Türk Ordusu ilə müqabilədə bulunmuşdur [Türk Ordusunun qarşsna çxmşdr].”
Zəngəzur və Şuşa mahallarnda Andranikin yapdqlarn inkar etmək, gözlü
olub da dünya işğn görməm demək
kimi bir şeydir. Burasn Andranik kəndi
belə inkar etməyir. Andranik bandasnn
banda və Andranikin erməni general
deyil, Türkiyədən fərar etmiş bir erməni
olduğunu biz yox, kəndi erməni Ararat
Hökuməti rəsmi bir təliqəsində [məktubunda] iqrar [etiraf] etmişdir. Bu cürə
qəzetə yazdqlarna qarş vaxt sərf edərək cavab yazlmas lüzumsuz bir şey olduğu aşkardr. Fəqət daşnaksaqanlarn
böylə hərəkətlərdə bulunub sərf etdikləri iftirann nə yolla yazldğn kəndi
millətimiz əfradna [fǝrdlǝrinǝ] göstərib,
bunlarn bihəyalqlarn sübut etmək istəyirik. Vəilla [yoxsa], biz daşnaksaqanlarn yenidən insan yoluna dönüb bu
yolda yürümələrinə ümid etməyirik.
Daşnaksaqanlar, Andranik və onun bandasnn nə yolda bulunduqlarn və əsgər
qarşsndan qaçb bigünah, bisilah əhaliyə, ixtiyar [qoca] kişilərə, bikəs arvad-

Məhəmməd
SİYASİ MÜSAHİBƏLƏR
IV
Türkiyə
Bir yandan əhvali-daxiliyyəmizin [daxili vəziyyətimizin] bütün zehinləri işğal
[mǝşğul] etməsi, o biri tərəfdən postteleqraf münasibatınn [rabitǝsinin] qeyrimüntəzəmliyi, üçüncü tərəfdən ümumiyyətlə vəziyyəti-hazirə [hazrk vəziyyət]
bizləri öylə bir şərait altında bulundurur
ki, ən artıq maraqlandğmz və ən artıq
əlaqəmiz olan bir çox məsələlərin belə
surəti-həllindən xəbərimiz olmayr. Ətrafımzda vaqe olan və adi zamanlarda
bütün cahann nəzəri-diqqətini cəlb edə
biləcək hadisələrdən belə bixəbər qalrz. Böylə məsələlərdən birisi Türkiydə
vüqu bulan hadisələrdir, digəri də Rusiya
işləri.
Ara-sra varid olan [gǝlǝn] teleqraardan bilirdik ki, müharibə Tələt paşa Kabinəsinin, yəni Cahan müharibəsinə
girǝn Türk Hökumətinin istefas ilə xitampəzir olmuşdu [nǝticǝlǝnmişdi]. Tələt
paşa Kabinəsi “İttihad və tərəqqi” rqəsinin mücəssǝməsi idi. Qarelərimizin
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[oxucularmzn] xatirində olsun gərək ki,

lərdə böyük inqilablar vaqe oldu. İbtida
[əvvəlcə] Bolqariyada inqilab başlanaraq,
əsgərlər demək olar ki, tamamilə silahlarn ataraq evlərinə qaytdlar. Bolqariya Kabinəsi iş başnda qala bilməyib,
camaatın həyəcanna istefa ilə cavab
verdi və hökumət başndan çəkildi. Ondan sonra Avstriyada inqilab başlanaraq
Avstriya-Macaristan parçaland. Avstriya-Macaristanda yaşayan bütün millətlər; çex, slovak, rusin, rumn, polyak,
ukraynallar, italyanlar və macarlar, hər
kəs milli şüarla meydana atılaraq Avstriyan öylə dartan-vartana saldlar ki, hətta Avstriyann zahirən əsasn təşkil edən
almanlar belə ümumi cərəyana tabe olaraq, onlar da sabiq Avstriya daxilində
qalmaq istəməyərək, Avstriyann almanlarla məskun olan qisminin imperiyadan
ayrlaraq Almaniya ilə birləşməsini tələb
etdilər.
Almaniyada cəbhə məğlubiyyəti daxili inqilabla nəticəpəzir olaraq “qadirimütləq” [hǝr şeyǝ qadir] kimi görülən
Vilhelmin Almaniyadan qaçmas, kansler
Mixaelis hökumətinin istefas, bir çox
alman kral və vəliəhdlərinin xəl’i [hakimiyyǝtdǝn uzaqlaşdrlmas] və səltənətdən əl çəkmələri ilə qurtarb, hökumət sosialistlər əlinə keçdi. Hazrda Almaniyada hökumət başnda Haaze ilə
Ebert olmaq üzrə müstəqil sosialistlər
(təxminən Rusiya menşevikləri kimi)
əlindədir, fəqət son günlər, teleqraar
bu hökumətin də iş başnda dura bilməyəcəyini göstərməkdədirlər.
Hələ keçən nömrələrimizdən birisində Berlində hökumətin bolşeviklər əlinə
keçəcəyi ehtimal olduğunu bildirən bir
teleqraf dərc edilmişdi. Dünkü nöm-

Balkan müharibəsi türklərin böyük məğlubiyyəti ilə qurtarmaq üzrə olan zaman,
yəni o vaxt ki, düşmən ordusu Çatalcaya
gələrək bilavasitə İstanbulu təhdid altına
almşd, həman o zaman iş başnda duran hökumət Midya-Enez xətti şərti ilə
sülh əqd etmək [bağlamaq] istərkən “İttihad və tərəqqi” rqəsi “Ya ölüm, ya
Ədirnə” deyərək sülh əqdinə mane olmağa çalşd və şərəfsiz sülhdənsə, şərəi ölüm istəyən qismi-əhalini [əhalinin
bir qismini] və ordunun bir hissəsini öz
tərənə çəkərək, İstanbulda yeni bir inqilab törətdi. Kabinəni istefaya məcbur
edərək hökuməti öz əlinə ald. O vaxt
hökumət başnda “Etilaf və hürriyyət”
rqəsi müməssili [nümayǝndǝsi] olan Kamil paşa kabinǝsi idi. Bu surətlə, Balkan
məğlubiyyəti Türkiyədə siyasi bir dəyişiklik, “Etilaf və hürriyyət” rqəsinin
xaricən və daxilən məğlubiyyəti və “İttihad və tərəqqi” rqəsinin iş başna keçməsinə bais oldu.
Sədrəzəm [Baş nazir] Kamil paşa bütün kabinəsi ilə istefa verərək Qbrsa
çəkildi və orada da vəfat etdi. “İttihad və
tərəqqi” rqəsi isə Balkan davasnn
məğlubiyyət ləkəsini Ədirnənin geri alnmas ilə yuyaraq, izzəti-nəfsi mühəqqər
olan [təhqir olunan, alçaldlan] türkləri bir
qədər qane etməklə sülh bağlad.
Nəhayət, Cahan müharibəsi başland
və dörd ildən ziyadə davam edərək axrda Almaniya, Avstriya, Türkiyə, Bolqariya
ittifaqnn məğlubiyyəti ilə qurtard. Qarelərə [oxuculara] məlumdur ki, meydanihərbdəki məğlubiyyət, baslmş hökumətlər üçün daxildə daha böyük məğlubiyyətlə qurtard. Məğlub məmləkət128
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rəmizdə dəxi “Berlində mǝllahlar [dǝnizçilǝr] xürucu [iğtişaş]” sərlöhvəsi ilə
qismi-məxsusumuzda dərc olunan xəbərlər Almaniyada bolşeviklərin müsəlləh [silahl] xürucunu təsvir edir və göstərir ki, mǝllahlar müstəqil sosialistlərin
iş başndan çəkilərək hökumətin Ledebur-Libknext başda olmaq üzrə “Spartak”, yəni bolşevik rqəsi əlinə tapşrlmasn tələb edirlər.
Bu surətlə, hazrda Almaniya və bəlkə
bütün Avropa təzədən bolşevizm təhdidi
altında bulunur.
Fəqət Türkiyədə nə olur?
Ərz etdiyimiz üzrə, Cahan müharibəsi
Türkiyədə Tələt paşa kabinəsinin istefas
ilə qurtarmş oldu. Tələt paşa kabinəsi iş
başndan çəkilərək, zimami-hökumət
[hökumətin cilovu, idarəsi] İzzət paşa
Kabinəsinə keçdi.
Lakin Türkiyənin həqiqət əhvali-siyasiyyəsinə aşna olanlar hələ o zaman gözləyirlərdi ki, iş bununla da xitampəzir
olmayacaqdr. Zira, o vaxt Türkiyə Hökumətində ancaq şəxslər dəyişmişdi. Halbuki övzayi-siyasiyyə [siyasi vəziyyət]
bütün siyasətin, siyasət ruhunun dəyişməsini tələb edirdi. Bu isə başqa bir şey
istəyirdi ki, son xəbərlər onun vüquunu
[baş verdiyini] anlatmaqdadr.
Söz burasndadr ki, Tələt paşa kabinəsi istefaya məcbur olan zaman Türkiyənin hökuməti də, Parlaman da
demək olar ki, bütün siyasəti və hətta
mövcudiyyəti də “İttihad və tərəqqi”
rqəsi əlində idi. Buna görədir ki, orada
kabinə böhran vaxtı, doğrudur, Parlamanda da cuzi bir böhran vaqe olmuşdu.
Lakin Parlamanda “İttihad və tərəqqi”
rqəsi ilə mübarizə edəcək öylə böyük

bir rqə ya cərəyan bulunmadğndan,
yenə həman rqə sol cinah “Hürriyyətpərvəran” ad ilə bir rqə əmələ gətirib
hökuməti öz əlinə almş və bu surətlə də
kabinə təşkili və mütarikə müzakiratı
İzzət paşaya mühəvvəl edilmişdi
[tapşrlmşd]. Amma iş bununla qurtarmayb, vaxt və övza [şərait] öz tələbində
israr etdi və bir dəfə başlanmş dəyişiklik, əhvali-siyasiyyənin tələb etdiyi məntiqi nəhayətinədək getmişdir. Böylə ki,
son alnan xəbərlərdə, sədrəzəm olmaq
üzrə artıq İzzət paşann deyil, Toq paşann ad çǝkilməkdədir.
Toq paşa “Etilaf və hürriyyət” rqəsinə mənsub olduğundan, bu gün hökumət başna onun kabinəsi keçməsi
göstərir ki, Türkiyədə yalnz müharibə
başlayan hökumət, yəni ayr-ayr zəvat
[şəxslər] deyil, bütün “İttihad və tərəqqi”
rqəsi səhneyi-siyasətdən [siyasət səhnəsindən] çəkilmişdir. Bu isə Türkiyə həyati-daxiliyyəsində böyük təbəddülat
[çalxalanma, dǝyişiklik] çxararaq, siyasətdə mühüm rollar oynayacaqdr. Zira, təhəmmülkar [tolerant] olmamas ilə şöhrət tapmş “Etilaf və hürriyyət” rqəsi,
şübhəsizdir ki, məmləkət daxilində bütün “İttihad və tərəqqi” rqəsini ümumiyyətlə, və o rqənin hər üzvünü ayrayrlqda çəkməyərək, Türkiyədə böyük
təqibat [tǝqiblǝr] başlanacaqdr. Son xəbərlər miyannda [arasnda] Tələt və Ənvər paşalarn müharibə məğlubiyyətindən dolay məsuliyyətə cəlb edilmələri
və Tələt paşann ehya etdirmiş [diriltmiş]
olduğu bir Parlamann artıq yaşaya bilməyəcəyini qeydlə, Türk Məclisi-Məbusannn buraxlmas xəbərləri bu sözlərimizi təyid [tǝsdiq] edir.
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Bu surətlə xarici davann bitməsi ilə
ümum [bütün] məğlub məmləkətlər kimi
Türkiyədə dəxi daxili təbəddülat və inqilab başlanaraq, get-gedə kəsbi-şiddət və
əhəmiyyət etməkdədir [şiddǝtlǝnmǝkdǝ
vǝ ǝhǝmiyyǝt qazanmaqdadr]. Doğrudur,
sair məmləkətlərdə inqilab məmləkətin,
üsuli-idarənin, tərzi-siyasətin əsrimizin
tələb etdiyi yeni ruhda, yeni yol ilə getməsini istədiyi halda, Türkiyədə işlər
başqa bir ruhda, başqa yol ilə getməkdədir. Lakin yenə ümidvar olmaldr və
Türkiyə həyatında müşahidə olunan
təcəddüd [yeniləşmə] və yeni cərəyanlar
bunu göstərir ki, Cahan müharibəsi nəticəsi olan cahan iğtişaşndan türklər dəxi yeniləşmiş, qüvvələnmiş, möhkəmləşmiş və parlaq istiqbal [gǝlǝcǝk] ruhu
ilə ruhlanmş bir surətdə çxacaqlardr.
X. İ.

Vilson Parisdə
Paris - Vilson Parisə varid olub [gedib],
Yelisey sarayna nahara dəvət edilmişdir.
Vilsonun birinci nitqi bütün aləmi-mədəniyyətin bəklədiyi sülh xüsusunda
imiş. Vilson nitqində demişdir: “Mən bu
müharibənin bu cür qəti həll edilməsinə
böyük əhəmiyyət verirəm. Müharibənin
bu cür qurtarmas nəinki təxribat və hər
cür tədhişi [terroru] tərk edir, ki bəlkə hər
kəs inanr ki, bu qədər tədhiş və təxribata səbəb olanlar cəzaya düçar olacaqlardr.”

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

İngiltərənin təhdidi
Kildən verilən məlumata görə Brauninq məlum etmişdir ki, hərgah Almaniya dəniz haqqndak mütarikə şəraitinə
[atǝşkǝs şǝrtlǝrinǝ] əməl eyləməsə, İngiltərə Helqoland işğal edəcəkdir.

Sualtı qayqlarn qərqi
Stokholm - Danimarkann bir sualtı
qayğ minaya isabət edərək [toxunaraq]
qərq olmuş. Nəfəratından [ekipajndan]
yeddi nəfər ölüb, dörd nəfəri isə yaralanmşdr.

Avstriyann Avropa müharibəsində
rolu
Avstriyann sabiq Xariciyyə vəziri [naziri] qraf Çernin ilə Nyu-york qəzetəsinin
müxbiri müsahibədə bulunmuşdur. Çernin müxbirə demişdir ki, Avstriya hələ
1917-ci ildə belə bu aləmşümul [bütün
dünyan ǝhatǝ edǝn] müharibənin qurtarmasna var qüvvəsi ilə çalşrmş. Hətta, Çernin qayət zəngin neft və kömür
mədəni olan Qaliçyan Almaniyaya güzəşt edirmiş. Bu şərtlə ki, Almaniya Elzas-Loreni Fransaya versin. Fəqət Almaniya bu təkli rədd edib, Lüdendorf
isə təklikdə sülh əqd edəcəyi [bağlayacağ] təqdirdə, Avstriyaya qarş mühairbə açacağn əlavə eyləmişdir.

London – Amerika rəisi-cümhuru
[prezidenti] Vilson, Fransa rəisi-cümhuru
Puankare tərəndən nahara dəvət edildiyi zaman, Puankare[nin] nitqinə cavabən söyləmiş ki:
“Müharibə ibtidasndan [başlanğcndan] bəri Amerika əhalisi düşmənlərin
üzərinə qələbə çalmaqdan artıq, bütün
hüquq əsaslarnn ədalətlə həll edilməsini istəyirdilər. Müharibədə qazanmaqla iş bitməyir. Şimdi lazmdr bu
müharibə nəticəsi olaraq qalxmş məsə130
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Vilson və sosialistlər
Paris - Sosialist nümayəndələrinə müraciətən Vilson işbu sözləri söyləmişdir:
“Həzərat! Tərənizdən qiraət edilən
ünvan [tǝbriknamǝni] mən kamali-məmnuniyyətlə dinlədim. Bizim şimdi itmama [tamama] yetirdiyimiz müharibə öylə
bir qeyri-adi ədalətsizliyi göstərdi ki, onu
ancaq qeyri-məhdud və məsuliyyətsiz
qüvvə icra edə bilərdi. Millətlərin nikbəxtliyi [xoşbəxtliyi] və azadlğ və daimi
sülh o zamanadək təmin edilməz ki, bir
də bu mərəkələrin təkrar etməsi qətiyyən bərtərəf edilməyə [aradan qaldrlmaya]. Bu müharibə həqiqətən millətlər müharibəsi idi. Bu müharibə cahangirlik [imperializm] və istibdad qarşsna açlmş bir müharibə idi. Azadlğn
düşmənləri bir dəxi böylə qəbahətdə bulunmaq ehtimalndan kənar edilməlidirlər. Mənim zənnimə görə, əsaslar
göstərmək kifayət etməz. Cəmiyyəti-Əqvamn [Millətlər Cəmiyyətinin] müəyyən
qanunlar üzərinə bütün millətlər tərəndən bu əsaslara riayət edilməlidir.
Mən ümüdvaram ki, bu sözlərlə böyük
vətənimin arzusunu ifadə edirəm. Mən
həmişəlik sülh və müsalimət [əmin-amanlq] işlərinə müavinət [yardm] edəcəyimdən çox şadam. Zira bu həmişəlik
sülh, bu vaxta qədər axdlan qanlara
əvəz ola biləcəkdir.”

lələr öylə həll edilsin ki, gələcəkdə sülhü
təmin eyləsin. Azadlq və səadətə bir
özül olsun. Tarixi-bəşəriyyətdə şimdiki
müharibə dəhşətləri görünməmişdir və
heç bir zaman müharibə, təkəbbürlüyün
bu dərəcə rəzil olduğunu isbat etməmişdi. Mərkəzi Avropa dövlətlərinin bu
aləmşümul müharibədə yapdğ təxribat
[dağntı], törətdiyi fəlakət hər bir fransz
və belçikalnn qəlbini dağdar etdiyi
[yaraladağ] kimi, mənim də qəlbimi dağdar eyləyirdi. Mən müharibənin bu cür
həll edilməsinə artıq məna verirəm. Zira,
müharibənin bu şəkildə qurtarmas gələcəkdə bu kimi dəhşət və fəlakətlərin təkrarna müsaidə [icazə] verməyəcəyindən
maəda [ǝlavǝ], hər kəsi əmin edəcəkdir
ki, bu fəlakətlərin səbəbləri cəzasz qalmayacaqdrlar. Amerika silahlar və saldatlarnn bu yolda nə dərəcədə çalşdqlarn mən heç unutmam. Onlar bütün Amerika millətinin arzusunu ibraz
etdilər [nümayiş etdirdilǝr]. Onlar inanrlar
ki, özlərinin amal azad millətlər tərəndən qəbul ediləcəkdir. Müttəq
ordu cərgəsində mübarizə etməklə bu
amaln qövldən feilə [sözdǝn işǝ] gələcəyinə Amerika əsgərləri şaddrlar.
Biz müharibədə oynadğmz rollara
iftixar və Müttəq ordularla birgə çalşmamzla özümüzü bəxtiyar hesab ediriz.
Fransa və Müttəqlər ricali-hökumətləri
[hökumət adamlar] ilə bərabər dünyan
xətrədən əmin [tǝhlükǝsizliyini tǝmin] edə
biləcək və Müttəqlərin rabitəsini artıra
biləcək sülh şərtləri hazrlamaqdan mən
pək məmnun olaram. Bu da ancaq ələddavam [daimi olaraq] dostlarn fəaliyyəti, bahəm çalşmalar ilə əmələ gələ
bilər.”

QƏZETƏLƏRDƏN
Kubanda
Kuban qanunverici Radasnn heyətirəyasətinə [rǝyasǝt heyǝtinǝ] sabiq hökumət rəisi L. L. Bç sədr, müavinliyə isə
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hiş etdiyi Müttəq dövlətlərin əsgəri
qüvvəsinə möhtac deyildir. Direktoriya
Müttəq dövlətlərdən xahiş edir ki,
Ukraynann haln nəzərə alb, Müttəq
qüvvələrinin Ukrayna Cümhuriyyətinə
daxil olmalar haqqnda tədbirlər ittixaz
etsinlər [görsünlər]. Direktoriya Müttəq
dövlət qoşunlarnn Ukraynaya gəlmələri
haqqnda Müttəqlərin nə məqsəddə
olduqlarndan dürüst xəbərdar olmadğna görə, Ukrayna millətinə bu barədə lazmi məlumat verməkdən aciz
qalmşdr. Ukrayna milləti, Müttəq dövlət qoşununun Ukraynaya gəlməsi səbəbini bilmək istəyib narahat olmaqdadr.
Bu narahatlq Ukrayna asayişinin xəlǝldar ediləcəyinə bais ola bilər.
Ukrayna Cümhuriyyətinin rəisi: V. K.
Vinniçenko, Hökumət üzvləri: S. Petlyura, Andriyevski, professor Şvets və
A[ndriy] Makarenko.

Sultan Şahim-Girey və Skobtsov, katibliyə Natırbov və Trotsenko intixab edilmişlərdir [seçilmişlǝr].
Sazonovun Sülh Konfransna göndərilməsi
Kuban Hökuməti Şurasnn iclasnda
Könüllü ordu Baş komandannn teleqrafı oxunmuşdur. Bu teleqrafda deyilir ki,
əlahiddə hökumət təşkilatlar Beynəlmiləl Sülh Konfransnda nümayəndələri
olmasn lazm gördüklərindən, sabiq
Rusiya Xariciyyə vəziri Sazonovun Sülh
Konfransna göndərilməsinə raz olmuşlardr. Kuban Hökuməti üzvləri bu teleqraf haqqnda mübadileyi-əfkardan [kir
mübadiləsindən] sonra Don ilə Könüllü ordu arasnda olan saziş əsas ilə Sazonovun Sülh Konfransna göndərilməsinə
raz olmağ təhti-qərara almşlardr.
Ukraynada
“R. J.” qəzetəsinin verdiyi məlumata
görə, Ukrayna Xalq Cümhuriyyətinin Direktoriyas Fastovdan Kiyevə köçmüşdür.

* Ukrayna Mərkəzi Radann sabiq rəisi professor Qruşevski öz siyasi fəaliyyətinə başlamşdr. (Professor məşhur
ədəmi-mərkəziyyətçilərdəndir.)

Ukraynann Müttəq dövlətlərə notas
Kiyevdən xəbər verirlər. Ukrayna Hökumǝti, Müttəq dövlətlərə böylə bir
nota vermişdir: Ukrayna Xalq Cümhuriyyətinin Direktoriyas Ukraynada Almaniyann əski üsuli-idarəsi ilə qurulmuş
olan monarxiya tərzi-hərəkəti ilə mübarizə və xalq hüququnu bərpa etdikdən
sonra, qanuni olaraq inanr ki, Ukrayna
milləti özü öz torpağnda asayiş və qanun bərpa edəcəkdir. Buna binaən
[ǝsasǝn] Direktoriya bu kirdədir ki, halhazrda Ukrayna, Getman hökuməti xa-

Cəzayir əsgərlərinin vürudu [gǝlişi]
Odessaya gələn fransz nəqliyyat gəmisində Səlanikdən iki tabor Cəzayir
əsgəri gəlmişlər. Bu əsgərlər fransz hökuməti tərəndən təşkil edilmişdir. Kiçik
zabitlərdən başqa bu əsgərlər arasnda
olan məmurlar franszlardr. Nəqliyyat
gəmisində bir çox yük, silah və mühimmati-hərbiyyə gətirilmişdir.
Kronprins qətlinin təfsili
Almaniya acentəliyinin Lahey müxabiri alman kronprinsinin fəcianə [faciəvi]
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qətl edilməsini böylə yazr: “Hollandiyaya getməkdən ötrü kronprins ixtiyarna xüsusi qatar verilmişdi. Kronprins Flemenk sərhədinə qədər bir dəstə şəxslər
tərəndən müşayiət edilmişdir. Yolun
ortasnda kronprins həman adamlar
tərəndən güllə ilə qətl edilmişdir.”

Nazirliyi] ilə Məsai Nəzarəti [Əmǝk Nazir-

liyi] barəsindəki məruzəsini istima etdikdən [dinlədikdən] sonra qət edilmişdir:
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti vəzai [vǝzifǝlǝri] müvəqqəti olaraq Dövləti
Kontrol [Dövlǝt Müfǝttişi] Məhəmmədhəsən Hacnski cənablarna mühəvvəl
edilsin [tapşrlsn].
Məsai Nəzarəti vəzai, müvəqqəti
olaraq Posta və Teleqraf naziri Aslan bəy
Səkürdlü cənablarna mühəvvəl edilsin.

Gürcüstan və erməni qaçqnlar
“Borba” qəzetəsi yazr ki, Gürcüstan
Hökuməti, Bələdiyyə İdarəsi nəzdində
olan Qaçqnlar şöbəsini ləğv etmişdir.
Tiisdə və Tiisin 300 verstliyində olan
qaçqnlar Gürcüstan dairəsindən kənar
ediləcəklərdir.

4 kanuni-sani [yanvar] 1919 sənədə
Rəisi-vükəla həzrətlərinin İranla mal
mübadiləsi barəsindəki məruzəsi istima
edildikdən sonra qət edilmişdir:
Ticarət və Sənaye Nəzarətinə tapşrlsn ki, Maliyyə və Ərzaq nəzarətləri ilə
bərabər Azərbaycandan çxarlmağ
mən’ [qadağan] edilən mallarn siyahlarna baxlsn və hangi mallarn İrana
aparla biləcəyi üçün gələn iclasa öz
rəylərini müəyyən buyursunlar.

Sülh Konfransnda Türkiyə nümayəndəsi
İstanbuldan verilən xəbərlərə görə,
hazrk Baş vəzir [Əhmǝd] Toq paşa Sülh
Konfransnda Türkiyə nümayəndəsi olacaqdr.
***
İstanbuldan xəbər verirlər ki, bolşeviklər əleyhinə əməliyyati-hərbiyyədə
bulunmağa Müttəq dövlətlər Müttəq
ordu Baş ərkannn [Baş qǝrargahnn]
Səlanikdən İstanbula köçürülməsini qərara almşlardr. 84 nömrəli xəstəxana
vaporu İstanbul limanna daxil olmuşdur.
İngilislər alman xəstəxanasn, franszlar
Avstriya xəstəxanasn zəbt etmişlərdir.

Hökumətin fəaliyyəti
Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti ilə
Ərzaq Nəzarəti miyannda [arasnda] əmələ gəlmiş etilafa məbni [razlğa əsasən],
Gəncədəki dövləti anbarlardan ayda 50
put qənd dövləti Ümuri-Xeyriyyəsinin
nahiyə müfəttişliyinə buraxlacaqdr ki,
qaçqnlar miyannda təqsim edilsin [paylansn]. Qənd, mayasna buraxlacaqdr.

VÜKƏLA ŞURASINDA

ÜMURİ-XEYRİYYƏ NƏZARƏTİ
MÜFƏTTİŞLİYİ

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

26 kanuni-əvvəl 1918 sənədə
Rəisi-vükəlann [Baş nazirin] ÜmuriXeyriyyə və Naə Nəzarəti [Sosial Tǝminat

Azərbaycan Cümhuriyyəti ÜmuriXeyriyyə Nəzarətinin Gəncə nahiyəsi
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da verilməsinə əmr vermişsə də, buğda
dəftərlərdə və siyahda mövcud isə də,
təslim edilməyir. Goran istasyonundan
gələcəyi söylənilir. Bu da bir müəmmadr. Dəftərdə var, anbarda yox!!!
Ümumən erməni milləti cəmiyyətixeyriyyəsi və ziyallar böyük müavinət
və yardmda bulunaraq öz qaçqnlarnn
təmininə çalşdqlar halda, bizimkilərdən səs çxmayr. Lakin Cəmiyyəti-xeyriyyə idarəsi 20 min rublə verməyi vəd
edibmiş.
Məsacid həvalilərində [məscidlǝrin
ətrafında] vəfat edən İran təbəələrinin
cənazələri 10 günlərlə açqda qalaraq
konsul vəkilə, o da ağsaqqala, axrnc da
vəkilə mühəvvəl etməkdə [tapşrmaqda]
imişlər.
Ətraf köylərdə mövcud olan İrəvan
qaçqnlarnn hallar pək fəna, həyatlar
pək acnacaq bir haldadr. Çoxlar ispanka təbir edilən xəstəlikdən tələf
olmuş, indi də aralarnda tif denilən
yatalaq xəstəliyi görünməkdədir. Ümumən müaliceyi-tibbiyyəyə gəldikdə,
Gəncə qəzas daxili pək fəna bir haldadr.
Ələlümum köylərin hamsnda ənvai [cürbǝcür] xəstəliklər şiddət etməkdə, zavall
kəndçilər mur-mələx kimi [qarşqa-çǝyirtkǝ kimi, külli miqdarda] fövt olmaqda
[qrlmaqda], hər bir köyə gedilərsə, onlarca evlərin bütün ailələri bitərǝk qaplar kilidlənmiş, təbibdən, sarcdan,
əcza, əlacdan və müalicədən əsər belə
yox. Zavall kəndçilər ah və əninlərini
[nalǝlǝrini], istida [xahiş] və şikayətlərini,
əcz və ilhahlarn [möhtaclqlarn vǝ tǝkidlǝrini] kimsəyə eşitdirə bilməyirlər.

müfəttişi Həsən bəy Fəttahovu bazarda,
küçədə, hətta klubda belə, harada görən
olarsa, qaçqnlara sərf etmək üçün pul
yaxud ərzaq istəyən, bu da olmasa, cümlə sair məqulələrini [sözlərini] mütləqa
qaçqnlar əhvalna həsr edən görər.
Bunun bu qədər fəaliyyəti, bu qədər
əsəbi çrpnb çapalamas heyrətimi cəlb
etdi. Müfəttişlik İdarəsinə gedərək məlumat almağa əzm etdim. Məlum oldu
ki:
Müfəttişliyin təşrini-saninin (noyabrn) əvvəlindən təşkil edilmiş hələlik bir
xəstəxanas var; 50 nəfər xəstə müalicə
olunmaqdadr. Həmin xəstəxana 75 qaryolaya [yatağa] iblağ ediləcəkdir [çatdrlacaqdr]. Üç mövqedə yüngül xəstələri
müayinə və əlac vermək üçün odalar
vardr. Leyli [gecǝ şöbǝsi; gecǝ qalnan] və
nəhari [gündüz şöbǝsi] olmaq üzrə üç
mövqedə darüləcəzələri [ǝlillǝr evi; qocalar evi] vardr ki, oraya götürülənlər hər
bir cəhətdən təmin edilmişlər. Üç darüləcəzəyə hələlik 1000 nəfərdən ziyadə
qaçqn qəbul edilmişdir. Bunlarn əksəri
İran təbəəsidirsə də, konsulxanadan heç
bir yardm və müavinət görülməyir.
Bir dənə dəxi darüleytamlar [yetimxanalar] vardr ki, otuz beşə baliğ [çatan]
çocuqlar qəbul edilmişdir. Bunlarn bəzisi Şamaxya göndəriləcək imiş. Lakin türüq və məabirin müsaid olmamasndan
naşi [yollar vǝ gediş-gǝlişin ǝlverişli olmadğna görǝ] mümkün olmayrmş.
Qazax qəzasnda mövcud olan qaçqnlar üçün buğda paylanacaqdr. Buğda
verilmişdir, lakin qaçqnlar siyah etmək
buğda paylamağ təxirə buraxmşdr.
Gəncə Ərzaq İdarəsi vəkili Dəliməmmədli mövqindən [stansiyasndan] buğ-

S.
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AZƏRBAYCANDA

BAKI
XƏBƏRLƏRİ

Gəncədən bizə yazrlar:
Rusiya inqilabi-kəbirinin [Böyük inqilabnn] nəticəsi olaraq başqa millətlər
və cəmiyyətlər kimi Gəncə türk müəllimləri də bir ittifaq təşkil etmişdilər.
Əvvəl zamanlarda bu ittifaq ciddi surətdə çalşrd. İttifaqn məqsədlərindən
şayani-diqqət [diqqǝtǝlayiq] olaraq “türkləşmək” məsələsi idi. Məqsədə nail olmaq üçün Gəncə türk müəllimləri mühazirələr yapb, “leksiyalar” oxutdururdular və həpsi artıq dərəcədə şövq [və]
zövqlə gəlib qulaq asrdlar. Leksiya oxuyanlardan nəzəri-diqqətimizi cəlb edən
şimdiki Maarif nazirinin müavini möhtərəm Həmid bəy Şahtaxtinski cənablar
idi. Həmid bəy əfəndi o zaman Gəncədə
maarif müfəttişi idi və maarif uğrunda
göstərdiyi fəaliyyəti ilə və müəllimliyi
artıq dərəcədə sevdiyindən dolay bütün
Gəncə müəllimlərinin hüsn-rəğbətini
qazanmşd.
Fəqət sonralar siyasi vəziyyətlər
dəyişildiyindən, “Gəncə türk müəllimləri”nin də ittifaq təğyir və təbəddülə
[dəyişikliyə] uğrad. Hətta son zamanlarda
heyəti-idarə [idarə heyəti] başnda duran
əşxaslar [şəxslər] başqa qulluqlara istixdam olduqlarndan [işǝ götürüldüyündǝn]
“ittifaq” yox dərəcəsinə gəlmişdi. Lakin
bu il Gəncədə olan müəllimlərin bir çoxu
təzə təyin olduqlarndan və yaxud özgə
şəhərlərdən gəldiklərindən, bunu bilməyirlərdi. Fəqət yavaş-yavaş əhvalatı
öyrəndikdən sonra və “ittifaq”n nə
dərəcədə əhəmiyyəti olduğunu iyicə
düşünərək, hər nə tövrlə olursa olsun,
“ittifaq” diriltmək krinə düşdülər. Ona

Qafqaziya Müsəlman Mütəəllimlərinin Mərkəzi Komitəsindən
Çaharşənbə [çǝrşǝnbǝ] günü yanvarn
8-də (yeni üsul ilə) Ələsgərovun evində
(Çadrov küçə 215) Qafqaziya Müsəlman
Mütəəllimləri [Tələbələri] Mərkəzi Komitəsinin iclas vüqu bulacaqdr. Ham yoldaşlarn gəlməsi rica olunur.
* Dördüncü sinifdən başlayaraq Birinci gimnaziya müsəlman mütəəllimlərindən rica olunur yanvarn 8-də (yeni
üsul ilə) saat 4-də Sisyanovski küçədə 25
nömrəli evdə (ikinci mərtəbə sağdan)
vüqu bulacaq iclasa gəlsinlər.
* Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarəti, Bələdiyyə İdarəsinə bir milyon rublə pul
buraxmşdr ki, müsri [yoluxucu] xəstəxana təmirinə sərf edilsin. İşbu para
Bələdiyyə İdarəsi tərəndən istənilmiş
2200200 rublənin hesabna verilmişdir.
Bütün məbləğin təxsisi [ayrlmas] haqqnda məsələ Parlamana veriləcəkdir.
* Bələdiyyə İdarəsinin Dövləti Banknda hesabi-cariyyədə 1.345.153 rublə,
21 qəpik pulu vardr. İşbu pulu Bələdiyyə
İdarəsi hesabnn düzəlməsindən naşi
[ötrü] ala bilməyir. Şimdi ciddi bir halda
ki, Bələdiyyə İdarəsi xidmətçilərə Məsih
Bayram münasibətilə pul verməkdən
acizdir, İngiltərə komandanlğna müraciətən rica etmişdir ki, bankdan bir milyon buraxlmas barəsində lazmi tədabiri ittixaz etsin. Bələdiyyə İdarəsi,
Maliyyə Nəzarəti indində də böylə təşəbbüsatda bulunmuşdur. Nəzarət istidan [ərizəni] qəbul etmişdir.
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görə bir neçə dəfə “dərdləşmə”, “anlaşma” yğncaqlar yapdqdan sonra, cümə
günü saat 10-da, kanuni-əvvəlin [dekabrn] 27-də ümumi Gəncə türk müəllimlərinin yğncağn dəvət etdilər. Yğncaqda bir çox müəllimələr və
müəllimlər iştirak edirdilər. Burasn da
əlavə etməliyəm ki, Gəncədə müəllimələrimiz az deyil və kəndiləri də müəllimlərlə bərabər işləməyə artıq dərəcədə qeyrət və hümmət göstərirlər. Hətta təzə heyəti-idarəyə xanm əfəndilərdən ikisi intixab olundular [seçildilər].
Təzə heyətə yeddi kişi [nəfər] intixab
olundular: İdris əfəndi Axundzadə
(sədr), İbrahim bəy Eminbəyli (müavinisədr) [sədr müavini], Mirzə Cəfər Əsgərzadə (xəzinədar), Davud Ziya əfəndi
(katib), Xuraman xanm Ağazadə,
Sürəyya xanm Axundzadə və Xalid
əfəndi Əfəndizadə (heyəti-idarə üzvləri).
Bunlara namizəd olaraq Vəli əfəndi
Qasmzadə və Rüstəm əfəndi Əhmədzadə intixab olundular. Təftiş komissiyasna İsmayl bəy Qaybzadə, Zəhra xanm
Xanbudaqzadə və Mirzə Abbas Abbaszadə intixab olundular.
İttifaqn məqsədi, tutduğu yol budur:
Məktəbi islah etmək, məktəb çocuqlarnda “türklük” ruhunu oyatmaq və
müəllimlərin və müəllimələrin məişətini
təmin və hüququnu müdaə etmək.
Müfəssəl məramnaməmizi inşallah gələcək nömrələrdə bəyan edəriz. Haydi müəllim və müəllimə qardaşlar! Çalşn
gənc cümhuriyyətimizi işqlandraq. Çünki səadətimiz və iqbalmz yalnz “məktəb” və “müəllim” sayəsindədir. Vətən
və vətənin yavrular bizdən imdad bəkləyir. Yenə də təkrar deyirəm ki, vətəni

və milləti irəli aparan yalnz “məktəb” və
“müəllim” olacaqdr.
Allahu Təala həzrətləri işimizə toq
buyursun [kömǝk olsun]!
İbrahim bəy Eminbəyli
LƏNKƏRAN VƏ MUĞAN
Muğanda sakin olan [yaşayan] biçarə
əkinçilərin hallar fəna bir surətdədir.
Çox kəndlərdəki ev və anbarlar, ermənilər və ruslar tərəndən yandrlbdr. Biçarə əhali yer tapa bilmədiyi
üçün genə də yanmş evlərin içində otururlar. Muğan malakanlar buna raz
olmayb güclə müsəlmanlar evlərindən
xaric edirlər. Müsəlmanlarn əkin yerləri
tamamən Muğan malakan və xaxollarnn əllərindədir. Gələn ilə əbədən
[əsla] müsəlmanlarda buğda, arpa
taplmaz. Məhəmmədxanl kəndi biltamam [tamamilə] zaye və paymaldr [mǝhv
edilmiş vǝ zǝlil olmuşdur]. Biçarə Hüseyn
Adinəqulu oğlu Ramazanül-mübarək
ayndan bu vaxtacan Lənkəran həbsxanasnda çürüyür. Bundan ötrü ki, Toplikovun oğlunu quldurlardan xilas edə
bilməyibdir. Lənkəranda issledovatel
[müstǝntiq] 2000 rublǝ ald ki, Hüseyn
Adinəqulu oğlunu xilas eləsin. Nədənsə
hələ genə də həbsdədir.
İdarədən: Halbuki “Yedinaya Rossiya” bizi inandrr ki, Muğan müsəlmanlar Rusiyaya bitişmək istəyirlərmiş...
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Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627

Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.

b-37

Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr.
Müraciǝt üçün adres: Birjavaya küçǝdǝ
Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ
ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-1

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.

Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətinin [Sosial Tǝminat Nazirliyinin] Bak qradonaçalnikliyinin [Şǝhǝr İdarǝsinin] nahiyəsində sakin olan [yaşayan] möhtac ǝhaliyǝ köməklik edən komissə-

Bir ay bundan ǝqdǝm [qabaq] Allahverdi
Nǝbi oğlu 12 yaşnda evdǝn çxb, bu günǝ
kimi qaytmamşdr. Çocuğun ǝynindǝ şineldǝn tikilmiş bluz [köynǝk] vǝ başnda daray
papaq vardr. Mǝzkurun [deyilǝn şǝxsin] yerini
bilǝnlǝrdǝn [xahiş olunur] bazarda Kǝrbǝlayi
Yaftumǝlinin baqqal dükanna xǝbǝr versinlǝr.

sinin tərəndən ümum Bak qradonaçalnikliyinin kəndlərinin idarələrinə və Bak uyezdlərinin Masazr, Saray, Corat və Pirǝkǝşkül
kəndlərinin idarələrinə təklif olunur ki, bilatəxir [gecikmədən] öz kəndlərinin dövlətli və
kasb camaatınn siyahsn tezliklə hazrlayb
Ümuri-Xeyriyyə nazirinin Bak nahiyəsindən
ötrü təyin etdiyi müdiri Həbib bəy Mahmudbəyova, Bak Dumunun [Bǝlǝdiyyǝ Mǝclisinin]
əvvəlinci mərtəbəsində olan idarəsinə pişnihad [təqdim] etsinlər, düyü və qeyri ərzaq almaqdan ötrü.
Komissiya katibi:
Məhəmmədəli Veysov
T-5

Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir hǝr
gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ kimi.
2607
Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Tǝqvimi-islam [müsǝlman tǝqvimi]
Türkcǝ-rusca divar tǝqvimi
1919-cu sǝnǝyǝ mǝxsus olmaq üzrǝ Osmanl, islam vǝ rus aylarn, günlǝrini göstǝrǝn divar tǝqvimi bu günlǝrdǝ çapdan çxb,
satılmağa başlamşdr. Hǝr gün sifarişlǝr qǝbul olunur. Adres: Böyük Rus kǝlisas [kilsǝsi]
yannda “Novruz” mǝtbǝǝsi.
2637
3-1

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr saat
9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. Ünvan:
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Mixail Aleksandroviç tərəndən bahal üzük
almaq üçün şəhadətnamə; 8) əlihəzrət əmiri-Buxara [Buxara əmiri] tərəndən verilmiş 3cü dərəcə Ulduz nişan Fərman; 9) Stanislav
lentasnda gümüş nişan almaq üçün şəhadətnamə; 10) beynəlmiləl vstavkada [sǝrgidǝ] verilmiş böyük qzl medal və fəxri səlib
[fǝxri xaç] şəhadətnaməsi; 11) Xrimyan erməniləri tərəndən verilmiş təşəkkürnamə.
Yuxarda saylan medal və nişanlar etibardan saqitdir [etibarszdr]. Tapb mənə qaytaranlara mükafat veriləcəkdir. Bunlardan
başqa aşağdak kupçi krepostlar itmişdir:
1) Qala xrşadnda 775 nömrəli 3 desyatin yer; 2) Korgözdə 1 desyatin; 3) Qaradağda 1 desyatin; 4) Pirəkǝşküldǝ 1 desyatin;
5) yenə Pirəkəşküldə 2 desyatin; 6) Keçəllərdə 10 desyatin; 7) Qasməlidə 1 desyatin;
8) Şubanda 2 desyatin; 9) Güzdəkdə 1 desyatin, çox veksellər, ispolnitelni listlər [icra
sǝnǝdlǝri] və qeyri sənədlər.
Bu sənədlər etibardan saqitdir. Bunlar
tapb mənə qaytaranlara gözəl mükafat
veriləcəkdir. O vaxtda Müzəﬀərəddin şahn
bütün boy əksi dəxi oğurlanmşdr.
Ümidvaram ki, mənim 24 illik Bak və ətrafındak müsəlman dostlarm məni yaddan
çxarmayb yenə sabiqdəki kimi öz sifarişləri
ilə məni minnətdar edərlər.

Cümə günü bu yanvarn onunda saat 11də “Qənaət”in dükannda “Qənaət” üzvlərinin ikinci islasi-ümumisi təyin olunur. Nə
qədər üzvlər gəlsə, iclas qanuna müvaq
hesab olunub məsələlər həll olunacaq.
2638
“İttihad” rqəsinin idarəsi Məclisi-Məbusan binasnda birinci qatda [mərtəbədə]
olur. Səhər saat 10-dan 1-ə kimi açqdr.
Məzkur [deyilǝn] vaxt Mərkəzi Komitənin
üzvlərindən biri idarədə hazr bulunur.
2636
İran Dövləti-aliyyəsi
saray əkkasi [fotoqrafı]
D. Rostomyan tərəndən elan
Sentyabr hadisələri zamannda mənim
əksxanam [fotoqraf studiyam] dağdlb, mənzili də qeyri şəxslərə lokanta üçün verilmiş.
Həmin 1919 ilin kanuni-saninin [yanvarn] 1indən Mariinski və Tarqov küçələrin tinində
9-25 nömrəli evdə (sabiq “Jorj” fotoqrafı)
yeni əksxana açmşam. Burada hər cür fotoqra sifarişlər qəbul edirəm. Ümid edirəm ki,
Bak əhalisi yenə sabiqdəki kimi mənim fotoqramdǝ sifarişlər verəcəklər. Sifarişin
nəziiyini [tǝmizliyini, keyyyǝtini] öhdəmə
götürürəm. Telefon: 6-68. Saray fotoqrafı D.
Rostomyan.
Əksxanam dağldğ zaman aşağdak
kupçi krepost [daşnmaz ǝmlakn mülkiyyǝt
sǝnǝdi], doqovor [müqavilǝ], attestat, nişan və
qeyrə sənədlər qeyb olmuşdur:
1) Əlahəzrət İran şah tərəndən saray
fotoqrağna verilmiş fərman; 2) yenə o zat
tərəndən verilmiş 4-üncü dərəcə “Şirü
xurşid” nişan fərman; 3) yenə 3-üncü
dərəcə “Şirü xurşid” nişan fərman; 4) yenə
bahal üzük almaq üçün fərman; 5) yenǝ
ruzə üzük üçün verilmiş fərman; 6) sabiq
rus çar Nikolayi-sani [İkinci Nikolay] tərəndən qzl zəncir və dövlət nişan ilə qzl
saat almağa şəhadətnamə; 7) sabiq vəliəhd

Saray fotoqrafı: D. Rostomyan
2635

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

1913-cü ildǝn 1918-ci ilin iyun ayna qǝdǝr
hakimiyyǝtdǝ olan hökumǝt nǝzǝrdǝ tutulur.
“Mixaelis hökumǝtinin…”: Georq Mixaelisin sǝdrliyi ilǝ 1917-ci ilin iyul-noyabr
aylarnda Almaniyada hakimiyyǝtdǝ olan
hökumǝt nǝzǝrdǝ tutulur.
“Haaze”: qǝzetdǝ rusca tǝlǝﬀüzǝ uyğun
olaraq “Qaaze” yazlmşdr.
“Dünkü nömrəmizdə dəxi «Berlində mǝllahlar xürucu» sərlöhvəsi ilə...”: “Azǝrbaycan” qǝzetinin 7 yanvar 1919-cu il tarixli
81-ci nömrǝsindǝ “Berlindǝ matroslarn
xürucu” ad altında çap edilǝn xǝbǝrlǝr
nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh.129. “İzzǝt paşa Kabinǝsi”: İzzǝt paşa
Hökumǝti 14 oktyabr – 8 noyabr 1918-ci il
tarixlǝrindǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
sǝh. 130. “X. İ.”: bu imza Xǝlil İbrahimǝ
mǝxsusdur.

Camaat kömǝkliyi
sǝh. 123. “Məra bexeyre...”: Farsca.
Mənas: “Səndə xeyir ümidi yoxdur, mənə
şər göndər.”
Rusca danşmal imiş
sǝh. 125. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.
Bakmzda daşnaksaqan qǝzetǝsi
sǝh. 126. “Vorontsovlar”: 1905-1915-ci
illǝrdǝ Qafqaz canişini olan vǝ ermǝnilǝrǝ xüsusi rǝğbǝtilǝ seçilǝn İ. İ. Vorontsov-Daşkov
nǝzǝrdǝ tutulur.

İran Dövlǝti-aliyyǝsi saray ǝkkas…
sǝh. 138. “Ulduz nişan”: “Buxarayi-şǝrif”
ordeni nǝzǝrdǝ tutulur. Bu ordenǝ “Buxara
Qzl ulduzu” da deyilirdi.
“Stanislav lentas”: Rusiya imperiyasnn
dövlǝt mükafatı olan “Müqǝddǝs Stanislav”
ordenini taxmaq üçün xüsusi lent.

Siyasi müsahibǝlǝr
sǝh. 127. “Tǝlǝt paşa Kabinǝsi”: Tǝlǝt
paşa Kabinǝsi 4 fevral 1917 – 8 oktyabr
1918-ci il tarixlǝrindǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
sǝh. 128. “Çatalca”: İstanbulun qǝrb
rayonlarndan biri.
“Midya-Enez xǝtti”: Midya, hal-hazrda
Türkiyǝnin Qrxlareli vilayǝtindǝ yer alan
Qyköy qǝsǝbǝsinin bolqar mǝnbǝlǝrindǝki
ad; Enez isǝ Ədirnǝ vilayǝtindǝ yerlǝşǝn
qǝsǝbǝdir. Birinci Balkan müharibǝsinin sonunda Osmanl dövlǝti ilǝ Bolqarstan arasnda sǝrhǝd xǝtti bu iki yaşayş mǝntǝqǝsindǝn keçirdi.
“Kamil paşa Kabinǝsi”: Qbrsl Mǝhmǝd
Kamil paşa nǝzǝrdǝ tutulur. Qbrsl Kamil
paşa Kabinǝsi 29 oktyabr 1912 – 23 yanvar
1913-cü il tarixlǝrindǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
“Bolqariya Kabinəsi iş başnda qala bilməyib...”: Vasil Radoslavovun sǝdrliyi ilǝ
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 83-cü nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Cümǝ axşam, 9 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 83

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 6 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 9 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

İRƏVAN
ERMƏNİ-MÜSƏLMAN MƏSƏLƏSİ

DAXİLİYYƏ NAZİRİ
Müstədini [ǝrizǝçini] qəbul edir, düşənbə [bazar ertǝsi], caharşənbə [çǝrçǝnbǝ] və yekşənbə [bazar] günləri səhər
saat 11-dən.
T-1
3-3

II
1904-cü və 5-ci illərdən bəridir ki,
Qafqaziyada ermənilərlə müsəlmanlarn
aras gərginləşmişdir. Bu gərginləşmənin
ən çox sədəməsi [zərbəsi] müsəlmanlara
dəymişdir və bu sədəmənin ən ağr da
bilxassə İrəvan quberniyasnda yaşayan
müsəlmanlarn üstünə düşmüşdür.
Necə ki məlumdur, ermənilər çoxdan
bəri özləri üçün padşahlq qurmaq arzu
edirdilər. Bu arzularna çatmaq uğrunda
da hər cəhətdən hazrlanrdlar. Ermənilərin bu arzu və bu hazrlqlar sövqü ilə
idi ki, vəqti-fürsətdə [fürsət ələ düşəndə]
qabaqlarna müsəlmanlar tərəndən əngəllik çxmasn deyə məzkur [deyilǝn]
illərdə, Qafqaziyada səbəbsiz və apansz
müsəlmanlar üstünə qanl vuruşmalar
açdlar. Bu vasitə ilə ermənilər müsəlmanlar qorxudub, gözlərinin odunu
alb, hərəkatlar vaxtında onlar susdurmaq istədilər.
Hadisələrin səbəbi, vuruşmalarn
başlayan Qafqazn hər yerində, hər vaxt
ermənilər olduqlar halda, həman hazr-

MÖHTƏRƏM QARELƏRİMİZƏ
[OXUCULARIMIZA]

Vətən və millət yolunda əlimdən gələn xidməti və öhdəmə düşən vəzifəmi
qəzetəmizin müdiri sifəti ilə ifaya məşğul
ikən, vətən övladlarnn xahiş və əmrinə
müti olaraq Cahan Sülh Konfransna göndərilməklə öhdəmə daha ağr və məsuliyyətli, lakin müqəddəs bir vəzifə düşdü.
Böyük xidməti möhtərəm arxadaşlarmla bərabər ifa üçün Avropaya getmək lazm olduğuna görə, qəzetə idarəsi
işindən müvəqqət olaraq ayrlb, əziz
vətənimizin istiqlal məsələsinin istədiyimiz yoldak həlli, hüsn-ifasndan asl
olan məsul vəzifəmizin haqqnda var
qüvvəmizlə çalşacağmz əlavə etməyi
və möhtərəm oxucularmza kamali-sidqü səmimiyyətlə xüdahaz deməyi özümə fərz bildim.
“Azərbaycan” qəzetəsi müdiri:
Ceyhun bəy Hacbəyli
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lqlardan biri olmaq üzrə xüsusi agentlər
və qəzetələr vasitəsi ilə hücum etmiş
olan özlərini məzlum və hücumlarna
düçar olmuş müsəlmanlar zalm göstərməyə çalşdlar. Ermənilər bu qşqrqlarn öylə bir ustalqla başladlar ki, özlərini guya müsəlmanlarn əlindən qurtarmaq, məzlum və naçar olduqlarn göstərmək üçün hətta Avropa ricalndan
[dövlǝt adamlarndan] və hökumətlərindən köməkliklər istədilər. Bunlarn səsləri Avropaya, hətta Amerikayadək gedib
çatd.
Ermənilərin hər yerdə olan işlək
adamlar da boş durmadlar. Erməni və
ermənilik aləmini hər kəsin zehnində
yerləşdirdilər.
O zamank zalmlq və məzlumluq ad
hans tərən üstündə qaldğnda işimiz
yox, ancaq bunu deyə bilərəm ki, nə hökumətlər yannda və nə qəzetələrdə erməni hazrlq qüvvələrinin altında tapdalanmş biz müsəlmanlar tərəndən bir
təşəbbüs və bir səs görünmədi. Çünki,
heç bir məqsədimiz və o məqsəd üçün
də heç bir hazrlğmz yox idi. Ermənilərin müsəlmanlar haqqnda olan politikalar həman hal ilə davam edir. Ancaq
o vaxtk politikalarnn rəngi başqa idi,
indiki daha başqa. Fəqət politika həman
müsəlmanlar əzib susdurmaq politikasdr və daha zalm-məzlumluq kəlmələri
ilə oynamayb, indi hər kəsin baş qarşq
olduğu zamanda daireyi-hökumətlərini
genişlətmək üçün İrəvan quberniyas
müsəlmanlarn qrb qurtarmaqdan ibarətdir.
İndi bir kərə düşünməli. Bu axrnc
bir ilin içində İrəvann bütün quberniyasnda erməni zülümkarlğ ilə 300-dən

artıq müsəlman kəndlərinin yandrlb
dağdlmas, evlərinin, əkinlərinin, malqaralarnn talanmas, camaatlarnn qrlmas, hətta diri ikən yandrlmalar və
qalanlarnn səhralara, dağlara qaçmas,
qaçanlarn da çoxlarnn aclqdan, xəstəlikdən tələf olmas şuxluq [zarafat] deyil.
Bunlar insanlardr, insan övladlardr.
Dünyann zəhmətkeş müsəlman kəndçiləridirlǝr, əkinçiləridirlǝr. Bu hallara insanlar deyil, heyvanlar belə dayanammaz. Göylərin göndərdiyi afətlər [bǝlalar]
dəxi bu qədər kəndçilərin ocağn birdən
söndürəmməz.
Binaileyh [ona görǝ], insanlq vəzifəmizdir ki, haqq olan səsimizi hər yerə
ucaldaq və indiki əsrdə, indiki demokratizm vaxtında Erməni Cümhuriyyət Hökumətinin əmri ilə İrəvan quberniyasnda Qəmərlidən başlayb, Sürməli, Şərur,
Naxçvan mahallarnda müsəlman kəndçilərinin, əkinçilərinin müsəlləh [silahl]
müntəzəm [nizami] erməni qüvvələri qabağnda əzilib, məhv edilməkdə və səsləri ancaq öz tərəərinə qaytmaqda olan
camaatın fəryadlarna səs verək.
İrəvan quberniyasnda qucaqlarnda
paralanmş südəmər balalar, analarn
erməni güllələrinin, süngülərinin qabağndan çöllərə qarlar üstünə qaçmaqda
olduqlarn dünya demokratlarna bildirək.
İrəvan quberniyasnda kəndçilərin,
əkinçilərin qanlar ilə qrmzlanmş erməni əllərini haqqn tərəfdar olan insanlara, hüquqi-ənamn [insan hüquqlarnn] hamisi bulunan ingilislərə, amerkallara, franszlara göstərək.
Camaatı srf müsəlmanlardan, məmləkəti isə srf müsəlman kəndçi və əkinçi142
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İrəvan quberniyasnda dayandrlmazsa,
Araz Türk həvalisində olan yarm milyon
nüfusluq kəndçilər və əkinçilər heyəti
silahszlqlar münasibətilə dağlarn qarl
qayalarna və Arazn buzlu sularna pənah aparmağa məcbur olacaqlardr.
Bununla da yarm milyonluq
demokrat [xalq] kütləsinin haqq olan
hüquqlar paymal ediləcəkdir.

ləri ilə məskun torpaqlardan ibarət Araz
Türk müsəlmanlarn[n] haqq olan
hüququnun Erməni Cümhuriyyəti tərəndən haqsz olaraq paymal edildiyini
[tapdalandğn] elan edək.
Nüfusu [ǝhalisi] yarm milyon müsəlman kəndçi və əkinçilərindən ibarət
olan Araz Türk həvalisinin [bölgǝsinin] öz
təbii tarixi və etnoqra məmləkətində
həqqi-hökumətə [hakimiyyǝt haqqna]
malik olduğunu diplomasi dairələrə etiraf etdirək.
İrəvan quberniyasndan son dəfə alnan xəbərlərdən görünür ki, 1904 və
1905-ci illərdə erməni quldur dəstələrinin müsəlmanlar əleyhinə oynadqlar
təcavüzkaranə rollar indi də Ermənistan
Cümhuriyyəti təkrarlamağa başlamş,
Araz Türk sərhədlərinə müntəzəm və
müsəlləh erməni qoşunlar göndərmiş,
bu sülh-salah ilə [ǝmin-amanlqla] yaşamağa möhtac olan qüvvəsiz bir millətin
məmləkətinə apanszn hücumlar etmişdir və etməkdədir. Bundan anlaşlr ki,
Erməni Cümhuriyyət Hökuməti Gürcüstanla başladğ müharibədə bir şey qazanammadğnn əvəzini Araz müsəlmanlarndan qazanmaq istəyir.
Bir tərəfdən də Qarabağ, Zəngəzuru
öz xunxar [qaniçǝnliyi] və quldurluğu ilə
xaraba hala salan Andranik və həmpalar
[yoldaşlar] indi də İrəvan quberniyasna
getmişlər də, Erməni Cümhuriyyəti ilə
yan-yana verib bura müsəlmanlarn aralğa almşlardr.
Buna görə, Azərbaycan Cümhuriyyətinin təşəbbüsü ilə və Qafqaziyada bulunan Müttəqlər Komandanlğnn səri iqdamatı [tǝcili addmlar] ilə, hər nə vasitə
ilə olursa olsun bu erməni təcavüzləri

M. A. Mirbağrzadə
ZÜLÜMLƏRƏ QARŞI DAVAMIMIZ
Yüz ildən çoxdur ki, rus əsakiri [əsgərləri, ordusu] Qafqaz qitəsini istila etmiş-

dir. Sair qafqazllarla bahəm Azərbaycanllar da rus təb’iyyətini qəbul edərək
kamali-sidq və ixlasi-qəlblə [böyük bir
sǝdaqǝt vǝ tǝmiz ürǝkliliklǝ] davranb, yeri
düşdükcə özünün hamdan doğru və sadiq bir təbəə olmasn qövlən və feilən
[sözdǝ vǝ işdǝ] qəvi [qüvvǝtli] dəlillərlə
sübut etmişdir. Rusiyan özünə həqiqi bir
vətən bilib, daxili və xarici düşmənləri
müqabilində sinəsini sipər etmişdir.
Oğullarn yüz minlərcə qurban vermişdir. Daha bir çox fədakarlqlardan sonra
bunlara əvəz özünə bir nəvaziş, bir mərhəmət görməmişdir. Hələ bu mərhəmətlər bir kənarda qalsn, sairlərinə verilmiş
hüquq və ixtiyarn yüzdə birinə rast gəlməmişdir. Azərbaycanllarn yüz illik bu
sədaqəti heç bir hökmdarn, hətta heç
bir Qafqaz valisinin ürəyini yumuşaltmad. Rus-İran və Rus-Osmanl müharibələrində dəfǝatla [dəfələrlə] öz həmdin
və həmməzhəb qardaşlarnn üzərinə
qlnc çəkmiş azərbaycanllara “malades”
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143

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

kəlməsindən başqa heç bir hüquq verilmədi. Qonşularmz gürcü vǝ ermǝni
millətləri silah altına alnaraq hərəsinə
məxsus müntəzəm [nizami] fövc [dǝstǝ]
və bölüklər tərtib verildi. Müsəlmanlara
gəldikdə, bunlar xainlər cərgəsinə qoyularaq, əxzi-əsgər [hǝrbi çağrş] tələbatından da azad olunurlar. Buna baxmayaraq, Azərbaycann könüllü dəstələri
1904-cü ildə Mançuriya səhralarnda
düşmən qurşunundan minlərcə ölüm
şərbətini dadmşlardr. “Dikaya divizya”
ad ilə həman könüllülər 12 il sonra rus
qoşunlar sərhədi qoyub qaçdqlar bir
halda təəccübamiz [tǝǝccüb doğuran] şücaətlərlə vətəni düşmənin təcavüzatından bir müddət müdaə edə bilmişlərdir. Daş könüllər yenə yumuşalmamş,
yenə mürvətə gəlməmişdir!
İstər həmdin, həmlisan [dini bir, dili
bir] İran və osmanllar olsun, istər biganə
[yad] Yaponiya vǝ Almaniya olsun, Azərbaycan ciftciləri [cütcülǝri, əkinçilǝri] və
zəhmətkeşləri bunlarn həpsinə qlnc
çəkməklə, vətənə özünün sadiq bir övlad qalmasna çalşrlard, qurbanlar verirlərdi ki, bəlkə bunlar da vətənə doğma övlad bilib tansnlar. Susuz və torpaqsz yaşayan bir çox dəhat [kənd] ǝhlinǝ imdad etsinlər, amma heyhat!
Bir əsr tamam keçdi. Hədd və sinur
(межевение) [yer ölçmǝ vǝ sǝrhǝd çǝkmǝ,
delimitasiya vǝ demarkasiya] məsələsi qurtarmad və bəlkə, bir çox yerlərdə heç
başlanmad. Bunun intizarn çəkmiş
əhali, ata-babadan qalmş yerlərin sərhəd və nişanələrini unutdular. Məmurlar
təhriki ilə təfriqəbazlğa [nifaqa] qurşanb
bir oba digər bir obann yaxud mülkədarn yerlərinin xəzinəyə təəllüqü [mǝxsus-

luğu] iddias ilə məhkəmələrdə şəhadətə
[şahid olmağa] qalxşdlar. (Məmurlar bu

şahidləri inandrmşdlar ki, hərgah bu
yerlərə xəzinə sahib olarsa, sonra da
xəzinə həmin yerləri dəhat əhlinə qaytaracaqdr.) Hiylələrə aldandlar. Su və torpaq məhrumiyyəti əvvəlkindən də artıq
dərəcədə şiddət etdi. Belə ki, bir çox
yerlər məhkəmələr vasitəsilə hüquqşünas [hüquqdan baş çxan] tayfalarn əlinə
keçdi. (Məsələn, Qarabağda Ataxann
yerləri və Bağrqan meşələri ermənilər
əlinə keçmişdir.) Xəzinə udduğu yerlər
isə Azərbaycan dəhatına deyil, Rusiyadan köçürülmüş rus mühacirlərinə paylanmşdr. Yüz illərdən bəri əkilən-biçilən
sulu yerlər ruslara verildiyi əsnada, köhnə sahibləri bu dəfə kənardan baxaraq
əlləri qoltuğunda zar-zar ağlardlar və
necə də biçarələr ağlamasnlar ki, gözlərinin qabağnda ulu babalar əkdiyi hündür və cəsamətli qoz ağaclarn rus mühacirləri para-para doğradlar. Cayi-təəccüb [tǝǝccüblü] burasdr ki, mühacirləri
gürcü və erməni kəndliləri arasnda deyil, məhz müsəlman torpaqlarnda yerləşdirmişdilər. (O da İran və Osmanl sərhədlərinə yavuq yerlərdə.)
Bu gün rus mühacirləri İrəvan, Gəncə
və Bak quberniyalarnn müsəlman dəhatına mütəəlliq yerlərində bulunurlar.
40-nc illərdə cəzalandrmaq bəhanəsi
ilə malakanlar müsəlman arasna köçürdülər və sonra da Rusiyada ciftcilər
arasnda torpaq iğtişaş (аграрное движение) başlandğ halda, onlar oradan
qalxzb Qafqaz müsəlmanlar arasna
köçürdülər, ta ki sərhədlərdə törəyə biləcək müsəlman “xəyanətinə” bunlar mane olsunlar. Odur ki, hökumət məhalin144
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natorlar əllərinə tapşrmağa raz qaldlar.
Bunun müqabilində məscid damlar
uçulurdu, minarələri xarab olurdu. Bunlar təzələmək üçün mövqüfat nəqdiyyəsindən [vǝqf olunmuş mal vǝ ǝmlakdan ǝldǝ
edilǝn nǝğd puldan] az bir məbləğin
sərnə heç bir izin sadir [hasil] olmayrd.
Ermənilərin Üçkilsə sandqçalarna hökumət əli uzanldğ halda, nə tnə və
fəsadlar törətdilər, bu da hamya məlumdur.
Hər şeydən məhrum qalmş azərbaycanllar bu dəfə maarif işlərinə ümid
bağladlarsa da, burada da oxlar daşa
dəydi. Gürcülər üçün Kutais ətrafında və
ermənilər üçün də İrəvan şəhərində birər seminariya açmş hökumət, əvvəlcə
bu neməti müsəlmanlara lazm görmədi.
Sonradan xala xətrin qalmasn deyə gürcü vilayəti Qori şəhərində müsəlmanlara
məxsus bir seminariya şöbəsi açd. Özgələrinə akademiyaya qədər izin vermiş
hökumət, müsəlmanlarn ruhani məktəblərinə əsla məhəlgüzar olmad [mǝhǝl
qoymad]. Bundan naşi [bu sǝbǝbdǝn] ruhani sin get-gedə qsald, azald, metrik
dəftərlərini [metirkalar, doğum şǝhadǝtnamǝlǝrini] saxlamağa molla taplmad.
Uşaqlarmzn yaşlar dəftərə vaxtında
qeyd olmadğ üçün təvəllüdnamələr də
vaxtında verilmədi. Binabərin [bu sǝbǝbdǝn] yaşlar çox çxmş yaxud təvəllüdnaməyə malik olmayan biçarə uşaqlarmz
işkollara qəbul olunmayb, maarif vəsilələrindən də məhrum buraxlmşlardr.
Təvəllüdnamə bəlasndan bisavad qalmş cavanlarmzn həddi-hesab yoxdur.
Bu müsibətin rəf’i [aradan qaldrlmas]
üçün azərbaycanllar çalşdlar, vuruşdular, hökumət müavinətindən [kömǝyin-

dən [dairǝlǝrindǝn] bunlara yüz cürə mərhəmət və nəvazişlər göstərilirdi. Müsəlman dəhatınn əkini susuzluqdan yandğ
bir halda, mühacirlərin hökumət məsari [xǝrclǝri] ilə açlmş arxlarnda su aşbdaşrd. İllərcə bunlardan vergi və tövcü
almayan xəzinə, əkin mayehtac [alǝtlǝri],
əmlaki-mütəhərrikə [daşnan ǝmlak], meşələrdən dam dirəkləri, cǝbbǝxanalardan da tüfənglər məccanən [pulsuz] payladrd. Hökumət əli ilə silahlanmş mühacirlər karastısz [alǝtsiz] qonşu müsəlmanlara olmazn cövr və əziyyətlər yetirirdilər. Cavanlarn damlayb, adamlarn
da cüzi bir bəhanə ilə tüfəng oduna tuturdular. Zatən bunlarn böylə narəva
hərəkətləri bəzi qubernatorlarn andrma və işarələri ilə meydana çxmşdr.
Yoxsa hər iki camaat qansz və qadasz
bir növlə yaşaya bilǝrdilər.
Bundan daha təəccübü burasdr ki,
Aşqabad və türkmən səfərbərliklərində
iştirak etmiş Qafqaz müsəlmanlarna iş
bitdikdən sonra oralarda yer və mülk
almaq tamamən qadağan olur. Halbuki,
gürcü və erməni kimi sair millətlərə və
ələlxüsus ruslara bu barədə bəzi mülatifələr [tǝltiǝr] də verilir!
Hər işdǝ səbirli və mətanətli azərbaycanllar bu su və yer məhrumiyyətlərinə
də və bundan törəyən cövr və əzaya qatlaşaraq sairlər kimi üsyana qalxmadlar.
(Halbuki, buna haql idilər.) Yevropa
qaplarn biri-birinə çrpmadlar... Vətənin sair nemətlərinə ümidvar olub dayandlar. Rus camaatın xoşlandrmaq
üçün məscidlərini, qəbristanlarn kilsə
təmiri [tikintisi] üçün əta etdilər. Hətta,
məscid və ziyarətgahlar mövqüfatın
[vǝqf olunmuş mal vǝ ǝmlakn] da quber145
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dǝn] məyus olaraq 1907-ci illərdə Gəncə-

olmaq istədi. Amma heyhat. Yüzlərcə
sairlərə hüquq qazandrmş bu inqilabikəbir, müsəlmanlar görmək istəmədi.
Nə Kerenski və nə də Ulyanov idarələri,
müsəlmanlar[n] sairlərlə müsavi [bərabər] olmalarna əsla məhəl qoymadlar.
Buna mane olmaq üçün Şaumyanlar əli
ilə hətta qrğnlar da düzəltdilər.
Qonşularmza gəldikdə, bunlar da
rus ordular buraxdğ milyonluq cəbbəxanalar öz aralarnda bölüşərək, müsəlmanlara da buyurdular ki, rus əsgərlərinin dəmiryollarda tüfənglərini alb
buraxsnlar. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan yollar tarumar oldu. Cəbbəxanalar əğyara [düşmǝnǝ] qismət olduğu
üçün üzərimizə yaplan mütəcavizlərə
[hücumlara, zoraklqlara] qarş dayanammadq. Andranik kimi quldurlar cürətləndilər, kəndlərimizi oda yaxdlar. İrəvan
və Qarabağ müsəlmanlar erməni əşqiyas [quldurlar] əli ilə tarumar olub getməkdədir.
Əcəba gürcü ilə ermənilər neyçün
döyüşürlər? Borçal və Axalsx müsəlmanlarnn yerləri üstə. Hər birisi bu yerləri özlərinə mal etmək istəyirlər. Təəccüb burasdr ki, Zaqatal okruquna [dairǝsinǝ] dair sənədatı [sənədləri] Gürcü Hökuməti Azərbaycana hələ vermək istəməmişdir. Buna səbəb nədir? Tiis şəhəri canişin qərargah olduğu üçün Qafqaz sənədləri vǝ nişangahlar [rǝmzlǝri]
oradaca saxlanrd. Bu gün bu saxlanşlara daha ehtiyac qalmadğndan köhnə xanlqlara aid bayraqlar, açarlar, sənədlər Tiis dəftərxanalar və müzələrindən [muzeylərindən] götürülüb Azərbaycana qaytarlmaldr.
Andraniklərdən əlavə, Azərbaycann

də “Ruhani” vǝ Bakda da “Səadət” adl
birər məktəb açdlar. Qafqazda təlim
kitablar taplmadğ üçün bunlar İstanbuldan gətirməyə məcbur oldular. İştə
bu fəqərə [hadisǝ] həman məktəblərin
hökumət tərəndən yapldğ təftişatına
bais oldu. Tarix, coğraya və ədəbiyyat
kitablar –ki İstanbul təb’ləri [çaplar] idi
– gizlədildi. İran təbəəsindən məhsub
[İran vətəndaş saylan] müəllimlər
qovuldu, şagirdlər kitabsz qalaraq proqram öhdəsindən gələ bilmədilər. Müəllimlər həvəsdən düşdülər, dağldlar və
binaileyh [ona görǝ] də üçüncü sinifdən
yuxarklar açlmad. Rəsmən hökumət
bu məktəbləri qapamadsa da, sair sxntılarla öylə hallara gətirdi ki, daha onlarn səhhətinə ümid yoxdur.
Bir vaxt ermənilərin məktəb işlərinə
müdaxilə olundu. Bunu ermənilər üsyan
və qiyamla qarşladlar. Lakin azərbaycanllar maarif işində də sükut ixtiyar
edib, yenə səbr və təhəmmüllə [qatlaşmaqla] gələcəkdə sairlər kimi sahibihaqq və imtiyaz olacaqlarna böyük
ümidlər bağlayrdlar. Azərbaycan ürəfas
[ziyallar] isə hökuməti-müstəbidənin
[zalm hökumǝtin] işlərindən xoşlanmayb,
rus camaatına, böyük bir rus kütləsinə
ümidvar olaraq, həman kütlənin yetirdiyi Vladimir Solovyovu, Tolstoylar,
Dostoyevskiləri, Puşkinləri, Lermontovlar və sairlərini səcdəgah ittixaz [qǝbul]
etmişlər. Onlarn məsləkləri ilə məsləklənmişlər. Rus ürəfas ilə qəm şəriki olmuşlar.
Rus İnqilabi-kəbiri [Böyük Rus inqilab]
başland. Sairlər kimi azərbaycanllar da
buna iştirak etdi. Qonşularla həmhüquq
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Lənkəran cəhətini üçüncü qonşumuz
ruslar xarabaya döndərmişlər. Hələ Bakdak bəzi ruslarn da bizə qarş rəftar
nagüvara [pis, xoşagǝlmǝz] görünür. Buras təəccüb deyilmi? Azərbaycan ətrafında rus ünsürünə göstərilmiş nəvazişləri
biz heç yerdə görməyirik. Gürcülər rus
məmurlarn tamamən məzul edib [işdən
çxarb] yerlərinə öz gürcülərini qoydular.
Ermənilər də İrəvan ətrafından rus mühacirlərini qovaraq daha yerlərinə qaytmasna bu gün izin verməyirlər, cürbəcür
bəhanələr ittixaz edirlər [taprlar]. Bu
nalayiq hərəkətlərdən bizdə hangisinə
rast gəlmişlərdir? Məmurlarmzn yüzdə
doxsan rus əhlindən olduğu halda rus lisan da hələ idarələrimizdən qovulmamşdr. Bəs ruslarn bəd rəftarna səbəb
nədir?
- İstibdad dövründən bizə irs olaraq
olmazn zülm və narəva hərəkətlərə səbr
etməyimizdir, vəssalam.
Fərhad Ağazadə

Başqa bir bayraq altında bolşevizm üzərinə hücumu xəyala gətirmək ağlszlqdr. Böylə hücum etmək mümkün olmayan şeylərdəndir. Müttəq dövlət nümayəndələri də bunu inkar etməyirlər.
Puankare ilə müsahibə
Londonda nəşr olunan “Deyli xronikl”
qəzetəsi öz müxbirinin Puankare ilə müsahibəsini elan edir. Puankare qəzetə
müxbirinə demişdir:
“Biz sülh barəsində qayət xətrəli [tǝhlükǝli] məsləhətlərə başlayrz. Mən indidən bu iclaslarn xoş nəticələr verəcəyini
görməyirəm. Amerika rəisi-cümhuru Vilson tərəndən qeyd edilən 14 maddəyə
bizim hər iki millətimiz razdrlar. Biz ancaq arzu edərdik ki, dənizlərin azad edilməsi xüsusunda əllərimiz açlayd. Mən
ümidvaram ki, Lloyd Corc və Klemanso
ham məsələlərdə öz aralarnda etilafa
[razlğa] gələrlər.
Biz nemesləri qayət ciddi surətdə təqib etməliyik. Nemeslər İngiltərəyə bir o
qədər xəsarət verməmişlərdir. Fəqət,
Fransaya verdikləri xəsarətin həddihesab yoxdur. Nemeslər yanlz pul ilə deyil, cinsən [natura ilǝ] zərərlərimizi ödəməlidirlər.”
Müxbir nəhayət Puankaredən Fransaya bolşevizm sirayət edib-etməyəcəyini sual etdikdə, böylə cavab vermişdir:
“Fransaya bolşevizm keçməz, bolşevizm
mikrobu ancaq məğlub millətlər arasna
keçə bilər.”

QƏZETƏLƏRDƏN
General Boldrev və general Denikin
Ufadan xəbər verirlər ki, general Boldrev general Denikinə bir məktub yazb,
Ufa Hökumətinin nə tövr təşkil edilməsi
təfsilatın və Müttəqlərin münasibatın
[münasibǝtlǝrini] göstərib, artıq mümaniət [maneçilik] və mübahisə vücuda gətirilməməsini xahiş etmişdir. General Boldrev məktubunda deyir ki, şəxsi mülahizatla deyil, vətənin xeyri üçün Uralda və
şərqdə böylə bir hökumət təşkil edilmişdir. Orada hökumət demokratik əsas ilə
qurulmuşdur və özgə cürə ola bilməzdi.

Dənizdə qəza
Məzuniyyətə çxmş bəhriyyunlar
[matroslar] aparmaqda olan paraxod Lüis cəzirəsi [adas] yannda su altında olan
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simsiz teleqraf xəbərlərinə görə, Vilson
Müttəq dövlət nümayəndələrinə izhar
etmişdir [bildirmişdir] ki, sülh şəraiti [şərtləri] məsələləri haqqnda azad bir surətdə bəyani-əfkar etməkdən [kir bildirmǝkdǝn] ötrü ham sülh müahidənamələri [sazişlǝri] açq-aşkar elan edilməklə
bərabər, tezliklə sansür ləğv edilməlidir.

bir daşa toxunub qərq olmuşdur [batmşdr]. Paraxoddaklardan 50 nəfər kənara
çxb, qalan matroslar qərq olmuşlardr.
Amerikann “Nortern Pasik” nam
[adl] paraxodu 2480 nəfər Amerika saldatı apararkən Fayn cəzirəsi yannda saya əyləşmişdir. Bu paraxoda müavinət
etmək imkan xaricindədir və bu vaxta
qədər heç kimi xilas eyləmək mümkün
olmamşdr.

Vilson İsveçrədə
Yenə Berndən xəbər verirlər ki, Vilson
İtaliyaya getdikdə, İsveçrəyə də gələcəyini İsveçrə Müttəq Şurasna xəbər vermişdir.

Sülh Konfrans
Sülh Konfransnda iştirak edəcək ingilis nümayəndələri cümləsində [arasnda] Rəisi-vükəla [Baş nazir] Balfur, Bonar
Lou, Hardinq dəxi olacaqdr. Nümayəndələrin əksəri yanvarn 4-ündə Fransaya
əzimət edəcəkdirlər [yola düşǝcǝklǝr].
Sülh Konfransnn yanvarn 3-ündə açlacağ gözlənirmiş.

Lehistanda böhran
Kiyev lehləri dairələrində alnmş
olan xəbərlərə nəzərən, Lehistanda yenidən hökumət böhran müşahidə edilir.
Sosialist başçlarndan olan Moraçevskinin kabinesi istefa vermişdir. Yeni hökuməti Almaniya Reyxstaq məbusu [deputatı], məşhur Polşa demokrat başçlarndan Korqati təşkil edir. Yeni kabinə, müştərək bir kabinə olaraq oraya sosialistlərlə bərabər Lehistan sərvətdarlar [kapitalistlǝri] nümayəndələri də daxil ediləcəklərdir.

Şuralar ictimasnn [yğncağnn] qurtarmas
Belindən xəbər verirlər ki, Şuralar
Konfrans dekabrn 20-də qurtarmşdr.
Leynert axrnc nitqində demişdir ki:
“Düşmənlərimizin imperializmi Almaniya imperalizminə qalib gəldi. Biz İngiltərə, Fransa və Amerika imperializminin
bizim fütuhatımz [nailiyyǝtlǝrimizi] tələf
etməmǝsinə çalşmalyz. Bizim ümdə
məqsədimiz, var qüvvəmizlə çalşb alman millətini və Almaniyan mədəniyyətə və səadətə çxarmaq olacaqdr. Buna
da ancaq öz zəhmətimizi sərmayədarlar
nənə [xeyrinə] deyil, özümüzə sərf etməklə nail olmaq olar.”

“Tisadan Dnestrədək”
Kral Ferdinand Macarstan rumnlarnn nümayəndələrini hüzuruna qəbul
edib, onlar Böyük Romaniya məmləkətinə mülhəq olmalar [birlǝşmǝlǝri] ilə təbrik eyləmişdir. “Gələcək Romaniya sərhədi Tisadan Dinestrədək olacaqdr” demişdir.

Vilson sansür [senzura] əleyhinə
Stokholmdan Bern şəhərinə verilən

Şeydeman Almaniya barəsində
Danimarka qəzetə müxabiri [müxbiri]
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ilə söhbət əsnasnda məşhur alman sosialistlərindən Şeydeman demişdir ki:
“Bir neçə həftədən sonra Almaniyann
daxili işləri artıq surətdə yaxşlaşmşdr.”
Şeydemann ifadəsinə nəzərən: “Almaniyadak bolşevik rqəsini 50 nəfər
«Spartak» üzvlərinin həbsi ilə zəiəndirmək olard. Fəqət hökumət böylə iqdamata [tǝdbirǝ] girişmək istəməyir. O ki
qald sülh şəraitinə [şǝrtlǝrinǝ], Etilaf [Antanta] dövlətləri hələlik onlar tərtib eyləməmişdirlər. Fəqət biz özümüz tərki-silah
eylǝdik və bunun nəticəsi də təbii bəllidir.
Mən zənn edirəm ki, Amerika, İngiltərə
və Fransa ilmǝyi çox da dar boğmazlar.”
Müsahibəsinin axrnda Şeydeman düşmən ablukasnn [mühasirəsinin] Almaniya üçün nə dərəcədə fəna nəticələr
verdiyini söyləmişdir.

və onun üçün də qoşunlarmz Rusiyaya
çxarrz ki, vətəninizdə qanun bərpa
edək. Onlara siz müavinət [kömǝk] ediniz. Zira onlar yannza dost sifəti ilə gəlirlər.
Etilaf [Antanta] dövlətlərin[in] həpsi
sizin ehtiyacnz olan şeyləri sizə yetirməyə çalşrlar. Deməli, qoşunlarmz ancaq sizə qanun, azadlq və salamatlq yetirmək üçün gəlirlər. Sizinlə Müttəqlər
arasna küdurət [düşmənçilik] salmaq istəyən müzirr [zərərli] məsləhətçilərə şiddətli cavab verib, Müttəqləri etibar və
etimadla qəbul ediniz.
General Bertlo
ORDAN-BURDAN
Muğanda
Pristav ya komissar ya nəmənə əmr
alr ki, Muğan müsəlman kəndlilərini lan yerə toplasnlar. Tapşrrlar ki, müsəlmanlar mümkün qədər çox yğlsn.
Komissar əməl edir. Müsəlman kəndlilərini qoyun sürüsü kimi yğb "İsxodka"
[toplanş yeri, “sxodka”] deyilən bir yerə
cəm edirlər. Müsəlmanlarn cann qorxu
albdr. Çünki belə-belə yğncaqlarn
nəticəsində başlarna "ölüm-zülüm" açldğn dəfələrlə “təcrübə” edib bilirlər.
Həman "İsxodka" denilən yerə müsəlmanlarn yars qədər də rus mujikləri
gəlir. Müsəlmanlar qorxa-qorxa gah komissara, gah ruslara və gah da bir-birlərinə baxb, işin nəticəsini kamali-vahimə
ilə gözləyirlər.
Baş komissar gəlir. Ruslara müraciətən:
- İzdrasti tovarişşi! - deyir.

Müttəqlər Odessada
Romaniya və Cənubi Rusiyada olan
Müttəq qoşunlarn baş komandan general Bertlo Cənubi Rusiya əhalisinə bu
məzmunda bir intibahnamə [bǝyannamǝ]
nəşr eyləmişdir:
Cənub Rusiya əhalisi! Tam iki ildir ki,
sizin sərvətli olan məmləkətiniz ucu-bucağ olmayan vətəndaş müharibəsi ilə
parçalanmaqdadr. Bədəfkarlar [canilǝr]
məhəlli [yerli] hökuməti işğal edib, dincliklə yaşayan bütün əhalinin cann, maln təhdid altına almşlardr. Onlar qanunu dost tutan şəxsləri məhv edib, böyləliklə, vətəninizi hərc-mərc halna salmşlardr. Biz – sizin müttəqləriniz heç bir
vaxt müharibə ibtidasnda [ǝvvǝlindǝ]
ümumi işdən ötrü sizin göstərmiş olduğunuz cidd-cəhdi unutmarz. Biz istəyiriz
ki, sizin vətəninizi yenə tərəqqidə görək
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- İzdrasti tovariş! - deyib mujiklər cavab verirlər.
Müsəlmanlar da kamali-ədəb və übudiyyətlə [qul kimi] əl bağlayb baş əyirlər.
Baş komissar təkrar ruslara müraciətən:
- Yoldaşlar! Muğan səhras, Muğan
kənd və kəsəkləri, Muğan taxl kimin olsun? Əziz vətənimiz Rusiyann, yoxsa
zəhləmiz gedən Azərbaycan tatarlarnn?
Mujiklər bir yerdə:
- Əlbəttə əziz vətənimiz Rusiyann! deyib tatarlara da hələ bir rus söyüşü
göndərirlər və yanlarndak müsəlman
kəndçiləri də bu tatarlardan olduğuna
görə onlara da qəzəbnak bir nəzər yetirib yumruq göstərirlər.
Dil bilməyən, danşlan sözlərdən bir
kəlmə anlamayan müsəlman kəndliləri
ruslarn qəzəbnak nəzərlərini və göstərilən yumruqlarn müşahidə edib başlarna təzə bəlalar gələcəyini yəqin edirlər
və "Allah bilən yaxşdr" - deyib tən qəzaya verirlər [işi olacağna buraxrlar].
Baş komissar yanndak kiçik komissarlara:
- Şahidsinizmi?
Komissarlar:
- Şahidik!
- İznaçit konçeno? (Yəni, vəssalam.)
İndi dağln evlərinizə! Tovariş Vasili, tatarlar qav [qov] evlərinə!
Vasili müsəlmanlara:
- Hayda damoy! - deyib işarə edir ki,
evlərinə getsinlər. Müsəlmanlar mat və
məəttəl qalb bilmirlər ki, bu nə işdir,
neyçün bunlar yğdlar, neyçün indi dağdrlar? Nə danşdlar, nə qərar qoydular, təqsirləri nədir, tənbehləri nə olacaqdr? Qərəz, heyran və seyran evlərinə

tərəf gedirlər...
Əri gedəndən bəri doqqaz ağznda əli
qoynunda, baş boynunda durub ərinin
intizarn kamali-təşvişlə çəkən Fatı xala,
Kərbəlayi Həsəni sağ və salamat qaydan
görüb tez yanna yüyürür və arvadlara
məxsus olan xüsusi bir maraqla soruşur
ki:
- Bir tez de görüm, sizi nə üçün yğmşdlar?
Kərbəlayi Həsən deyir:
- Vallah, billah, özüm də məəttələm!
Heç bir şey başa düşmədik. Elə onu
gördük "qəmsǝr" ağa rusca "işto-mişto"
elədi. Ruslar da ona cavab verib, bizə
yumruq göstərdilər. Sonra dedilər ki, gedin evlərinizə. Biz də gəldik. Allah axrndan saxlasn. Peyğəmbər dadmza yetsin!
- Amin, ya rəbbülaləmin! - deyib ər
və arvad doqqazdan keçib damxalarna
[daxmalarna] girirlər.
Bir neçə gündən sonra "Yedinaya
Rossiya" qəzetəsində Muğandan böylə
bir əhvalat oxuyuruq: "Yüz nəfər müsəlman və həştad nəfər rus kəndlilərindən
ibarət olan Muğan Kəndlilər Şurasnda
Muğan məsələsi həll olunub, böylə bir
qərara gəldilər ki, Muğan səhras Rusiyann ayrlmaz bir hissəsidir."
.........................
Filankəs
NAHAQ QURBANLAR
Az zaman bundan əqdəm [qabaq] xitam bulan [sona çatan] Yevropa müharibəsindən aləmi-insaniyyətə əlsiz-ayaqsz
insanlar, gözəl binalar, məbədlər uçuru150
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çarəçilər” tərəndən tədavi [müalicǝ] olunurlar. Həmin “tibbiyyunlarn” [tǝbiblǝrin] da elmi-təbabətdən bixəbər olduqlarndan və əksər övqat [çox vaxt] mərəzin daha da şiddətlənməsinə bais olmalarndan bəhs açmağa zənnimizcə ehtiyac yoxdur.
Bu mərəzin böylə intişar tapmasnn
ümdə səbəblərindən biri də, əqidəmizcə, onun zükam [zökəm] naxoşluğuna
olan şəbahətidir [oxşarlğdr] ki, camaat
nəzərində ona bir o qədər əhəmiyyət
verilməyib, tez bir zamanda rəf’ edib
[aradan qalxb] getməsinə bel bağlanb,
lazimeyi-hifzüssihhə şəraiti [lazmi
gigiyena şǝrtlǝri] icra olunmayr. Amma
get-gedə bu mərəz dəhşətli bir mühit,
məhabətli [ǝzǝmǝtli] bir meydan təsxir
etməkdə [zǝbt etmǝkdǝ] qayət məharət
göstərir. Cürbəcür vərtələrdən [tǝhlükǝlǝrdǝn] yaxa qurtarmş, külli miqdarda
nahaq qurbanlar vermiş camaatımzn
indi də məhv və tələf olmasna riza verməməli, səhiyyə idarələrimiz, təbiblərimiz bu bəlayi-nagəhana [gözlǝnilmǝz bǝlaya] bir əlac arayb lazmeyi-təşəbbüsatda bulunub sürətlə tədbirlər ittixaz
etməlidir [tǝdbirlǝr görməlidir]. Mühüm
mərkəzlərimizin təmini-həyatına çalşan
və onlarn rükni-əzəmi [ǝn böyük ünsürü]
olan kəndlilərimizi sahili-nicata çatdrmağa, aşağdak təklin təqdiminə cəsarət ediriz. “İspanka” hökmfərma olan
məhəllərə [yerlərə] əcələ ilə [təcili] sihhiyyə fövcləri [səhiyyə və gigiyena xidməti
dəstələri] və lazm miqdarda dəvacat
[dava-dərman] göndərməlidir. Göndərilən
sihhiyyə fövclərinə təkid olmal ki, xütbələr (leksiyalar) tərtibi ilə “ispanka”
mərəzinin sifətləri və nişanələri xü-

mu, xüsusən ənva və əqsam sari mərəzlər [müxtəlif yoluxucu xəstəliklər] yadigar
qald. Həmin mərəzlərin ən dəhşətlisi,
ən rəvacls bütün Yevropan bürümüş
“ispanski qrip” ilə təsmiyə olunan [adlandrlan] bir naxoşluqdur. Bu mərəzin nə
sifətlərlə mövsuf olmas [tǝyin olunmas],
nerədən neşət etməsi [meydana çxmas]
və nə məkanlarda intişar tapmas [yaylmas] barəsində vaxtilə məhəlli [yerli] qəzetələr sütununda müfəssələn məlumat
verildi.
Həmçinin Azərbaycan məmləkətinin
dairəsində bu mərəzin hökmfərma olub
[hökm sürüb], külli miqdarda olan mübtəlalar barəsində də uzun-uzad ittilalar
[xǝbǝrlǝr] həm dərc olundu. Həməvəqt
[hǝmişǝ] mərəzin şiddətindən şikayət
edən kəndlilər və qəsəbələrin camaatı,
bələdiyyələrə və ya hökumət dairəsinə
göndərdikləri istimdad [imdad dilǝmǝ] kağzlarnn əvvəlinci sətirlətində dəvacatın
[dava-dǝrmann] və təbiblərin tezliklə
göndərilməsinə ilhah [təkid, israr] edirdilər. Onlarn ilticasna [xahişlǝrinǝ] ətfinəzər olunmas [nǝzǝr salnmas] və ya dərəceyi-qəbula keçməsi barədə tabəhal
[indiyǝ qǝdǝr] qəzetələrdə heç bir asar
[əsər-əlamət] görsənilmədi. Bainhəmə
[bununla belə], “ispanka” mərəzinin qara
camaat yaşayan bucaqlarda özünə möhkəm bir aşiyan bina etməsi [yuva salmas]
xüsusunda, həddən ziyadə nahaq qurbanlar aparmas barəsində, əfsus ki, indi
də heyrətəngiz xəbərlər alnmaqdadr və
dərdəst edilən [ǝldǝ edilǝn] məlumata
görə çox yerlərdə yenə də dəvacatın və
təbiblərin yoxluğu səbəbə mərizlər [xǝstǝlǝr] qara camaatın nəzərində təbibihaziq [bilikli hǝkim] hesab olunan “türkə151
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susunda camaata tərəi məlumat verilsin və bu mərəzə mübtəla olanlar nə
təriq ilə [nǝ yolla] ölümdən qurtarmaq
şəraiti onlara təlim olunsun.
Sihhiyyə fövclərini təşkil etmək
barəsində də onu deyə biləriz ki, əlan [indi] Azərbaycan baydağnn altında yaşayan tibb darülfünunlarnn tələbələrini,
sarclar (feldşerləri), şəfqət baclarn iş
başna çağrb, onlar məzkur [deyilǝn]
sihhiyyə fövclərinə qeyd edib, hər fövcü
diplomlu, təcrübəli bir təbibin təhti-idarəsinə [idarǝsi altına] verməli ki, onun tədabirini [tǝdbirlǝrini] həyata tətbiq etsinlər.
Hərçənd bir zamanda yaşayrq ki, ehtiyacmz çox böyük, alati-tədavi [müalicǝ
vasitǝlǝri] isə çox kəmyabdr [aztaplandr].
Amma bunlarn heç birisi nahaq qurbanlar verməyə dəstaviz [bəhanə] olammaz
və təfrit [ifrat] dərəcəsinə kimi dəvacatın
bahalanmas, insan qan bahasna dəyişirilməz ümidindəyiz.

bir idarə özünə görə işləyib, öz varlğn,
mövcudiyyətini ya öylə, ya böylə göstərdiyi halda, təkcə bu Şəhər İdarəsi “məclisi-xamuşan” [susqunlar mǝclisi] olub, nə
öz işlərində ciddiyyətini və nə də özünə
aid vəzifələrində ləyaqətini isbat edib.
Nümunə üçün Şəhər İdarəsinin öhdəsinə verilmiş vəzifələrdən bir neçəsini
göstərmək istəyirəm. Birincisi, Şəhər
İdarəsinin vəzifəsi budur ki, şəhərimizin
təmizliyinə, hifzüssihhə [gigiyena] cəhətinə, salaməti-ümumi işlərinə sərkǝşlik
[başçlq] etsin. İndi baxaq görək ki, halhazrda şəhərimizin hal necədir və Şəhər İdarəsi hangi tədabiri ittixaz etmişdir
[tədbirləri görmüşdür]?
Şəhərdə heç bir küçə yoxdur, zibil ilə
dolu olmasn. Səkilər ilə evlərin qabağndan keçmək mümkün deyil, çünki, həyətlərdən öylə üfunət gəlir ki, insann
beynini çalxaladr. Bəzi küçələrdə zibil o
qədər yğlbdr ki, at fayton dəxi oralardan keçə bilməyirlər. Ev sahibləri də zibilləri anbarlayb yandrrlar.
O ki, qald bazarlara və şəhərin bəzi
hissələrinə, bu yerlərin tərini yazmaqdan qələm də acizdir. Ancaq buras
bilinsin ki, oralardan keçəndə hər bir
insan gərək burnunu tutub keçsin.
Güman edilməsin ki, bu tərif etdiyim
vəqələrə [hadisǝlǝrǝ] ancaq şəhərin kənar küçələrində rast gəlmək olur. Xeyr,
şəhərin mərkəzi hesab olunan Kamenisti
və Mariinski küçələrdə at meyitinin bir
həftə sərasər qalmasn bu sətirləri yazan öz gözü ilə gördüyünü şəhadət edir.
Şəhərin indiki vəziyyətinə baxalm.
Allahn bərəkətindən bu il payz fəsli o
qədər yağnlq olub, hər həftə baş öylə
güclü yağmurlar yağr, küçələrdən çaylar

Tələbə: Həbib Babazadə
SƏHLƏNKARLIQ BƏLASI
Bəzi işlər, hərəkətlər var ki, heç vəchlə onlara məna vermək olmayr və səbəbini də anlamaq çox çətin görünür.
O zamandan ki, şəhərimizdə hökumətimiz bərqərar olub və hər bir işimiz
qanun təhtinə [altına] giribdir, hər bir
hökuməti və ictimai idarələrdə hərə öz
işinə şüru edib [başlayb] bir sayaq ilə
vəzifəsini ifa etməkdədir, amma iş necə
olubsa ki, bircə bu Şəhər İdarəsinin
işindən heç kəs baş çxarda bilməyir. Hər
152
152

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

axb şəhərin gediş-gəlişini tamamilə kəsir. Həmin bu yağmurlarn, sellərin nəticəsi bu olub ki, şəhərin küçələrinin əksəri dağlb, səkiləri sökülüb, bəziləri də tamamilə yerə batmşdr. Bu ittifaqlarn
[hadisǝlǝrin], bu təbii nagəhan [gözlǝnilmǝz] bəlalarn qabağna Şəhər İdarəsi nə
etmişdir və hangi təcili çarələri görmüşdür? - deyə sual verən olarsa, cavabnda
- “Heç nə!” - deməkdən başqa bir söz taplmayr.
Bəli, doğrudur ki, uprava [idarǝ] şəhərin dağlmş küçələrini təmirdən ötrü yarm milyon manata kimi istiqraz layihəsini Dumaya [Şǝhǝr Şurasna] təqdim
etmişdir və küçələrini təmizləməkdən
ötrü də şəhərin bir neçə yerlərində zibil
yandran sobalar tikilməyi elan etmişdir.
Lakin həqiqəti-halda bu söz, bu vədə və
proyektlər hələ kağz üzərindən feilə keçirilməmişdir. Bu səbəbdən küçələrin
üfunəti getdikcə artır və üfunət artdqca
da yatalaq azar hər gün yüz nəfərdən
aşağ olmamaq üzrə öz qurbanlarn
aparr və hər dəfə yağş yağan kimi salamat qalmş küçələr də dağlmağa başlayr. Uprava isə öz ali mülkündə, isti otaqlarda oturub dalbadal proyektlər hazrlayr. Amma məncə o proyektlərin əvəzində uprava gərək tezlikcə bir dəstə fəhlə
tutub şəhərin yuxar tərəndən, yəni sallaqxana qabağndan qibləyə tərəf üzü
dənizə bir xəndək atdrsn. Sonra şəhərin
içində, o küçələrdən ki güclü sel gedir,
Verxni Naqorn küçədən həman küçələrin qabaqlarn bağlayb, sellərin axacağn dəryaya tərəf çevirib, kiçikcə bir xəndəklə sular dəryaya tökdürsün. O vaxt
nə şəhərin içinə o qədər güclü sellər
tökülüb küçələri darmadağn edər və nə

də əhalinin evlərini, divarlarn dağdb
milyonca zərərlər verər. Bəs görünür ki,
bunlar hams səhlənkarlq nəticəsidir ki,
işlər “zavtra-zavtra”ya [sabah-sabaha] salnb ancaq kağz qaralamaqla məşğul
olurlar.
İkincisi, Şəhər İdarəsinin vəzifələrindən biri də budur ki, camaatın azuqə işlərinə nəzər yetirib, onlar üçün ehtiyacati-zəruriyyə [zǝruri ehtiyaclar] hazrlasn
və qtlq olan zamanda azuqəni camaata
paylasn, ticarətə kir versin, sairə. Bu
işlərə kir verəndə baxb görəcəyik ki,
bir neçə nəfər kənar adamlarn ciddiyyəti və səyi sayəsində təşkil edilmiş Sentrodom Şəhər Dumasna aid olan bütün
işləri öz əlinə keçirmişdir. Sentrodom ikinci və bəlkə də birinci şəhər idarəsi
mövqeyini tutaraq, özü-özündən şəhər
camaatınn külli-ixtiyar olub ham işləri
öz ixtiyarna keçirmişdir. Ticarət onun
əlində, hifzüssihhə işi onun əlində, qərardadi-məcburilər yazmaq onun əlində,
mal almaq, ehtiyat saxlamaq onun əlində, küçələrin təmizliyinə, evlərin, həyətlərin təmiz saxlanmasna baxmaq onun
əlində, azarxanalar və sair şəhər idarəsinin xüsusi idarələrinə ehtiycati-zəruriyyə buraxmaq onun əlində. Bu biri tərəfdən də, özünü ictimai bir idarə şəklində
camaata nişan verdiyi halda, lap ciddi
surətdə siyasi işlərə qarşb Rus Milli Komitǝsinin siyasətini aparmaq da onun
əlindədir.
Bunlar nədəndir? Bunlar hams bizim Şəhər Dumasnn öz işlərinə səhlənkarlqla baxmağnn ac və mənhus nəticələrindəndir.
Neçə zaman olar ki, biz şəhər upravasna təzə üzvlər seçib işlərini onlara
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tapşrmşq. Qoy bu uprava üzvlərinin
birisi barmağn yumub göstərsin ki, bu
ne-çə zamanda o hangi işi və hangi
vəzifə- sini qövldən feilə [sözdǝn işǝ]
çxarmşdr.
İsti otaqlarda oturub proyekt yazmağ hər kəs bilir, ancaq iş görüb, baş işlədib böylə təhlükəli günlərdə rəqib qarşsna çxmaq çox çətindir və hər kəsin də
əlindən gəlməz.
Bəsdir səhlənkarlq olundu. Gərək iş
görülsün.
Məhəmməd Sadiq

nurlandracaq, vəlhasil gələcək üçün
millət, vətən və mədəniyyət hazrlayacaq müəllim, müəllim və yenə müəllimdir! Müəllimə, müəllimə və yenə müəllimədir!
İştə, bu qədər xidmətləri, yaxşlqlar
və yararlğ hasil etmək üçün bu gündən
çalşmal və həman müəllim və müəllimə
əfəndilər özləri hazrlanmal və başqalarn hazrlatmaldrlar.
Şimdiyə qədər çox qüsurlarmz, nöqsanlarmz oldu. Asudə və qiymətli vaxtlarmz bir çox yerlərdə dolaşdq, keçirdik, tələf etdik. Bu gün cəzasn özümüz
çəkiriz. Şimdi dǝyişinməli, aylmal və
ayltmalyz. Şu dəqiqədən etibarən camaat arasna dağlmal, minbərlərə çxmal, masa başlarna keçməliyiz. Şimdi o
zaman deyildir ki, ağzmza qfıl vurulsun,
əllərimiz zəncirlə bağlansn, ayaqlarmz
buxovlansn.
Ey həyatı millətimizə təlim edicilər!
Şimdi hər sözünüz bir nur, hər yaznz
bir hidayət, hər addmnz bir müvəﬀəqiyyət olmaldr. İndi də bütün varlğmz
sevgili türk milləti və Azərbaycan vətəni
uğrunda fəda etməyib nə vaxt edəcəyiz?

MÜƏLLİM QARDAŞLARIMA,
MÜƏLLİMƏ BACILARIMA
Bu gün xalqa doğru getmək, onlarn
arasna girmək, onlar sevmək, özünü
onlara sevdirmək, onlarn ruhunu əsasndan yrğalamaq, diriltmək, yüksəltmək lazmdr. Bu gün doqqazlarda, toylarda, vaylarda, yğncaqlarda, məscidlərdə, düzlərdə onlara həyatı öyrətmək,
yeni həyata hazrlamaq gərəkdir. Bu gün
hər vətəndaşdan ziyadə müəllim və
müəllimələrin çalşmas, çabalamas, əlləşməsi, vuruşmas, yazmas, oxumas,
sözləri, gaplar [söhbǝtlǝri], öyüdləri,
nitqləri, mühazirələri türk xalq üçün
vacibdir.
Azərbaycan yaşadacaq, onu təmir
[quracaq] və abad edəcək, mədəniyyətə
ərdirəcək, xalqn hazrlayacaq, elm və
ürfan nəşr edəcək [yayacaq], vətənə
oğul-qz, əsgər, təbib, mühəndis, müxtəri [ixtiraç], tacir, əkinçi, müəllim və insan
edəcək, insaniyyətə xidmət etdirəcək,
əski parlaq tariximizi təkmil etdirəcək,

B. Ələkbər
ƏSGƏRLƏRİMİZ HAQQINDA
(Məktub)
Müdiri-möhtərəm!
Neçə gün bundan irəli bizim fərari əsgərlərimizdən sual edirdim: fərar etmənizin səbəbi nədir; nədən ötrü vətənə,
millətə xidmətdən imtina edirsiniz?
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Sualmn cavabn böylə verməklə sözə başlayrdlar: “Bizi ac-yalavac saxlayb
nə bilim, böylə, şöylə sözlərlə bizi rəncidə
edirdilər [incidirdilǝr].”
Həqiqət, bu sözləri eşitdikdə çox mütəfəkkir [krǝ gedir] və məyus olurdum
ki, əcəba bir əsgər ki, millət və vətən uğrunda əziz canndan, istirahətindən keçib əsgərliyi qəbul edə, nə üçün ona yaxş baxmayb, diqqətsizlik və nəzakətsizliklə onlar bu müqəddəs vəzifədən rugərdan [üz döndərən] və peşman eyləyələr?
Sonra Gəncədə əsgərlik edən Baloğlan Daşdəmir oğlu adnda qaynmdan bir
məktub aldm. Məktubda müşarünileyhin [ad keçən şəxsin] xəstə olmağ mənə
məlum olub, Gəncəyə getdim. Onlarn
sakin olan yerlərin [yaşadqlar yerlǝri] xəbər alb, məzkur [deyilǝn] yerə yetişdim.
Qapda bir nəfər əsgərlə bir onbaşn kamali-ədəb və nizamla dayanmş görüb,
onlardan içəri daxil olmağa icazə alb,
məzkur qaynmla müsahibədə bulundum və ondan sual etdim ki, necəsən və
sizə necə baxrlar? Mənə dedi ki: “Doğrudan da kəndi evimizdən artıq burada
rahat yaşayrz, nizam və təlimimiz gözəldir. Böylə ki, yaxş yiyəcək, əlbisə, yatacağmz layiqincə mövcuddur. Zabitlərimiz bizə mehribandrlar. Polkovniklərimiz bizə mehriban ata kimi baxrlar.”
Sonra xəstəxanann nə halda olduğunu ondan sual etdim. Cavabnda dedi
ki: “Təbibi-mehribanmz Kazmov cənablardr. Məzkur isə bizə artıq dərəcədə mehribandr və layiqincə nəzarət edir.
Xidmətçilərimiz vaxtl-vaxtında bizə
xidmət edirlər.”
Bu danşqda ikən əsgərləri təlimə

dəvət etdilər. Mən isə onlarn təlim və
tərbiyələrinə tamaşa etdikcə məsrur
[şad] olmaqda idim. Şimdi üzümü fərar
edən əsgərlərə və vətən və millət mühazəsindən oğlanlarn[] qaçran, yəni bu
feyzi-üzmadan [böyük zövqdǝn] balalarn[] məhrum edən ata və babalarmza
tutub cəsarətlə ərz edirəm:
Ey atalar! Sizi sinəsi üstündə bəsləyib
anadan artıq mehriban olan vətənə imdad etməyirsiniz. Vətənin məhəbbəti,
millətin mühazəsi, vəzifeyi-milliyyəmiz
və fərizeyi-diniyyəmiz [dini fǝrz, mütlǝq
yerinǝ yetirilmǝli borc] olmağa binaən
[olduğundan] o vəzifəni, o fərizəni əda etmək [yerinǝ yetirmǝk] borcumuzdur. Əgər
o borcu əda etməzsək, vətənə düşmən,
millətə xain olarz.
Ona binaən [ona görǝ], bu gündən
böylə bu təhlükəli zamanda millətin
mehriban atalarndan rica edirəm ki, oğlanlarnn əlindən tutub əsgərliyə məhəbbətlə təslim etsinlər.
Mirhəsən “Münsif”
BAKI XƏBƏRLƏRİ
Nazirin övdəti [qaytmas]
Azərbaycan Türüq və Məabir [Nəqliyyat və Rabitə] naziri Xudadad bəy Məlikaslanov həzrətləri qulluq işlərindən ötrü Gəncəyə etmiş olduqlar səfərdən
qaydb vəzifələrinin ifasna şüru etmişlərdir [başlamşdr].
Müsəlman mətbəə əmələləri [işçiləri] iclas
Cümə günü kanuni-saninin [yanvarn]
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Məsələn, bəzi cənablarn biletləri 10-15ci cərgə olduğu halda 1-2-ci cərgələrdə
oturmuş, pərdə bir dəqiqə gec açldqda
ayaqlar ilə yeri təpikləyib t çalmaq,
səhnədə artist əfəndilər bir təsnif oxuduqda və ya musiqi bir şərqi çaldqda
çrtma çalmaq, teatro daxilində papiros
çəkmək və sairə.
Arxadaşlar! Əvvala bunu bilməlisiniz
ki, insan həmişə özünü nə yerdə nə cür
saxlamağ gərək bilsin. Əza məclisində
gülmək ayb olduğu kimi, teatroda da
şuluqluq salmaq öyləcə aybdr. Türk aləminin böyük ədibi mərhum Namiq Kamal bəy deyir ki: “Bir millətin qüvveyinatiqəsi [nitq qabiliyyǝtinin gücü] ədəbiyyat isə, timsali-ədəbin natiqeyi-zihəyatı
[canl natiqlik qabiliyyǝti] da teatrodur.”
Türk Şekspirinin bu pürməna [mǝnal]
sözünü diqqətlə mülahizə buyursanz,
özünüz təsdiq edərsiniz ki, həqiqət
böylədir. Teatro kimi bir ayineyi-cahannümada [dünyan özündǝ ǝks etdirǝn güzgüdǝ] insan özünün hər aybn və nöqsann görür, qədrini bilməmək dəxi biinsaqdr. Teatro dəstgahna bələd olanlar
bilirlər ki, bu işin qövldǝn feilǝ [sözdǝn
işǝ] çxardlmas nə qədər müşküldür. Bu
yolda neçə-neçə ədiblərimiz və ən köhnə artistlərimizdən mərhum Kərbəlayi
Cahangir Zeynalov böyük zəhmətlər çəkmişlər. Şimdi isə Hacbəyov qardaşlarnn
artist əfəndiləri ilə bahəm çəkdiyi zǝhmǝtlǝr şayani-təhsindir [tǝrifǝlayiqdir].
Belə ki, ayda bir dəfə başa gəlmiş işi
həftədə iki dəfəyə çxartmşlardr. Bundan sonra daha tərəqqi etməklərinə
əminiz, lakin tək müdiriyyət və artistlər
təşəbbüsü ilə iş getməz, camaatımzn
da köməkliyi lazmdr. Kömək nə ilə olar?

10-u axşam saat 4-də Vorontsovski küçə
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsində bütün
Bak və ətrafında işləyən müsəlman mürəttib, cildçi, maşnç və mətbəə xidmətçilərinin ümumi iclas təyin edilmişdir. Bu
iclasda mətbəə xidmətçilərinə aid mühüm məsələlər müzakirə ediləcəkdir. Ham mətbəəçi yoldaşlarn bu iclasa gəlməsi rica olunur.
Heyəti-mütəşəbbisə
[Tǝşǝbbüs heyǝti]

Yeni qəzetələr
Eşitdiyimizə görə, bu yaxnlarda Türk
Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” rqəsi
biri rusca və digəri türkcə olmaq üzrə iki
qəzetə nəşr etdirəcəkdir.
“Arşn mal alan”
Cümə günü kanuni-saninin [yanvarn]
10-da, Hökumət Teatrosunda Hacbəyli
Qardaşlar müdiriyyətinin artistləri tərəndən Üzeyir bəyin məşhur “Arşn mal
alan” nam [adl] operettas mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr.
TEATROLARIMIZDA
Teatromuz haqqnda bu bir neçə
sətiri yazmaqla qareini-kirama [möhtərəm oxuculara] bir qədər dərdi-sər [baş
ağrs] verəcəyəm. Necə ki məlumdur,
Azərbaycan Hökumətinin Teatrosunda
həftənin beş günü rus operas və iki günü müsəlman faciələri göstərilir. Rus
operasna getdikdə tamaşaçlarda başqa
bir nizam, başqa bir hiss görürsən. Lakin
müsəlman teatrosuna gəldikdə bərəks
[əksinə] acndracaq bir şey görürsən.
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Teatroya gəlməklə, gəlib də, ədəblə oturub artistlərin sözlərini diqqətlə eşitməklə.
Teatro aləmi Avropa arasnda o qədər tərəqqi, o qədər əhəmiyyət qazanb
ki, ona “xram iskusstva”, yəni elm və
fənn məbədgah deyirlər, amma bizimkilər teatro kimi bir ali məkan olmazn bir
oyuncağa bənzədib, cürbəcür hərəkətlər
göstərirlər. Bunlarn hamsn nəzərə
aluban üzümü həman cənablara tutub
deyirəm: Yazqdr səhnəyə, ona heyniz
gəlsin! Səhnə əfradi-millət [millǝtin fǝrdlǝri] üçün böyük bir məktəbdir. Ehtiramn saxlamaq hammza vacibdir. Ümidvaram ki, bundan sonra ərz etdiyim nöqsanlar dəf olar və hər kəs teatroya gəldikdə öz aldğ biletin yerində oturub papiros çəkməyi və çrtma çalmağ kənar
edib, huş-guşla [diqqətlə] qulaq asarlar
və teatrodan hüsn-təsirlə gedərlər.
Fürsətdən istifadə edib Hacbəyov
Qardaşlar müdiriyyətinə “dram” faciələrini unutmamağ dərxatir edirik [yada salrq]. Çünki camaatımz çoxdan bəri “drama” görmədiklərinə görə, drama tamaşalar dəxi arzu edirlər.
Səhnə həvəskarlarndan:
M. B. Əliyev

Xanrza Yusif oğluna Lǝnkǝran uyezdi Veri
kǝndi kǝndxudasndan aldğm 448 nömrǝli
pasportum itibdir. Etibardan saqitdir [etibarszdr].
2640
Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627
Qabil diş qayran
Mirzǝ Xǝlil Canbǝyzadǝ
Qzldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayrr. Ünvan: Qubernski
küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝndǝ ev nömrǝ
55.
295
Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.

Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi
ǝfəndinin
“İnsanlarn tarixi faciələri” yaxud “Əlvahiintibah” adl mənzum əsərinin birinci cüzü
çapdan çxb mövqeyi-füruşa [satışa] qoyulmuşdur. Kitabça gözəl və qaln kağz üzərində təb’ [çap] edilmiş, atı [qiyməti] 2 manatdr. Turan mətbəəsində, Parapetdə “Məktəb” mağazasnda və Bazar caddəsində Paşa
Qasmzadənin mağazasnda.
b. 4 – 3

Qoldqor-Fradkinin
Diş müalicǝxanas
Dǝrya kǝnarnda Başenni küçǝdǝ Ramazanovun 10 nömrǝli evindǝ qǝbul edir hǝr
gün saat 9-dan 2-yǝ kimi vǝ 4-dǝn 7-yǝ kimi.
2607
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Hǝkimlǝrin xüsusi
gecǝ vǝ gündüz növbǝlǝri
Ünvan: Bolşoy Moskva mehmanxanas,
Qoqolevski vǝ Torqov küçǝlǝrin küncündǝ.
Telefon nömrǝlǝri 7-96 vǝ 49-81. Naxoşlarn evinǝ gedirlǝr.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 148. “Yeni hökuməti Almaniya Reyxstaq məbusu, məşhur Polşa demokrat başçlarndan Korqati təşkil edir.”: Moraçevski
1919-cu ilin yanvarnda Polşann Baş naziri
vǝzifǝsindǝn istefa verdikdǝn sonra, yeni Polşa hökumǝtini İqnatsi Yan Paderevski qurmuşdur. Qǝzetdǝ ad çǝkilǝn Korqatinin kimliyini müǝyyǝnlǝşdirmǝk mümkün olmad.
“Kral Ferdinand”: 1914-1927-ci illǝrdǝ
taxtda olan Rumniya kral I Ferdinand
nǝzǝrdǝ tutulur.

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr saat
9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. Ünvan:
Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
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
arasnda. Telefon: 50-67.

Ordan-burdan
sǝh. 150. “Filankǝs”: bu imza Üzeyir
Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.
Müǝllim qardaşlarma,
müǝllimǝ baclarma
sǝh. 154. “B. Əlǝkbǝr”: bu imza Əlǝkbǝr
Babazadǝyǝ mǝxsusdur.

Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr. Müraciǝt üçün adres: Birjavaya
küçǝdǝ Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-7

Əsgǝrlǝrimiz haqqnda
sǝh. 155. “Onbaş”: kiçik zabit heyǝtinǝ
mǝxsus hǝrbi rütbǝ; kapral.
“Mir Hǝsǝn Münsif”: bu imza Mirhǝsǝn
Seyid Yusifzadǝyǝ mǝxsusdur.
Teatrolarmzda
sǝh. 156. “…bu işin qövldǝn feilǝ çxardlmas...”: qǝzetdǝ “qövldǝn feilǝ” yerinǝ
“feildǝn qövlǝ” getmişdir.

Tǝqvimi-islam [müsǝlman tǝqvimi]
Türkcǝ-rusca divar tǝqvimi
1919-cu sǝnǝyǝ mǝxsus olmaq üzrǝ Osmanl, islam vǝ rus aylarn, günlǝrini göstǝrǝn divar tǝqvimi bu günlǝrdǝ çapdan çxb,
satılmağa başlamşdr. Hǝr gün sifarişlǝr qǝbul olunur. Adres: Böyük Rus kǝlisas [kilsǝsi]
yannda “Novruz” mǝtbǝǝsi.
2625
3-2

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli
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Cümǝ, 10 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 84

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 7 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 10 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

QİSMİ-RƏSMİ

sənəsi dekabrn 23-dən etibarən Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində rus
məzbətə mühərrirliyinə təyin edilir.

[RƏSMİ HİSSƏ]

Azərbaycan Məclisi-Məbusan [Parlament] sədri həzrətlərinin əmrləri:

Əmrnamə nömrə 40
Türküstan əhli Teymurxan Abbasi,
həmin 1919 sənəsi yanvarn 2-dən etibarən Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində təhrirat [yaz, mǝktub] xidmətçisi
təyin edilir.

Əmrnamə nömrə 36
Abdulla bəy Novruzbəyov, həmin
1334 sənəsi kanuni-əvvəlin [dekabrn]
24-dən etibarən Azərbaycan MəclisiMəbusan İdarəsində xidmətkar (kuryer)
təyin edilir.

Əmrnamə nömrə 41
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarə
xidmətkar (kuryer) Möhsün Məşhədi
Qafar oğlu, həmin 1919 sənəsi yanvarn
1-dən qulluqdan kənar edilir.

Əmrnamə nömrə 37
Polina Yusibovna Qoldman, həmin
1918 sənəsi dekabrn 23-dən etibarən
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində
rus məzbətə mühərrirliyinə [protokol katibliyinǝ] təyin edilir.

Əmrnamə nömrə 42
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsinin məzbətə mühərriri Əbdül Əbdülzadə, həmin 1919 sənəsi yanvarn 1-dən
qulluqdan əzl [kənar] olunur.

Əmirnamə nömrə 38
Lidiya İosifovna Kozlovskaya, həmin
1918 sənəsi dekabrn 23-dən etibarən
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində rus məzbətə mühərrirliyinə təyin edilir.

Əmrnamə nömrə 43
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsinin təhrirat xidmətçisi İslam oğlu Süleyman Nuri, həmin 1919 sənəsi yanvarn 1-dən etibarən həman idarədə
məzbətə mühərrirliyinə təyin edilir.

Əmrnamə nömrə 39
Leonid İvanoviç Şumski, həmin 1918
159
159

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Əmrnamə nömrə 44
Zeynalabdin Gözəlzadə, həmin 1919
sənəsi yanvarn 1-dən etibarən Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində təhrirat
xidmətçisi təyin edilir.

baxlr, onlar haqqnda qərarlar çxarlr.
Lazmdr ki, bu konfranslara gələsiniz.
Həm maaş, məvacib və güzərannz haqqnda kirləşib dərdləşəsiniz, həm də
yüksək səslə deyəsiniz ki, biz Azərbaycan
milləti müstəqilik, hökumətimiz var və
bütün demokratiyadan istəyəsiniz ki,
necə siz bu vaxta qədər onlarla siyasi
məsələlərdə bərabər getmiş, Rusiyan
islah üçün bərabər çalşmşsnz, qoy indi
də onlar bizdən ayrlmayb Azərbaycan
tansnlar, Azərbaycana kömək edib
nöqsan varsa, birlikdə o nöqsan düzəltməyə çalşalm.
Əmələ yoldaşlar, biz deməyiriz ki, siz
qeyri-müsəlman yoldaşlarnzdan ayrlnz. Yalnz konfranslara gəliniz, orada
gözüaçq olunuz. Çox ikən az olmaynz.
Qoy bəzi siyasət çevirən adamlar sizin
adnzla, siz Azərbaycan əmələsinin etibar ilə öz partiyalarnn, öz politikalarnn işlərini aparmasnlar. Qoy hər kəs
hər yerdə görsün, eşitsin ki, Azərbaycan
demokratiyas, Azərbaycan əmələsi də
istiqlal tərəfdardr. Özü-özünə hakim olmaq istəyir, vəsi [əvəzedici] və qəyyuma
ehtiyac yoxdur.
Bunun üçün, yoldaşlar, fürsəti qaçrmaynz. Biliniz ki, bu gün vətənimizin
asayişi, istiqlaliyyət və hürriyətimizin
əlimizdə qalmas, Azərbaycanmzn yaşamas sizdən asldr. Çünki siz millətin
əksəriyyəti, çünki siz millətin ruhu və
qüvvətisiniz. Qəət etməyin. Hər əlli nəfərdən bir nümayəndə seçib mandatla
bərabər üzümüzə gələn bazar günü şəhərə göndərin və diri bir qüvvə kimi
qalxb kəndi ehtiyaclarnz müdaə ilə
bərabər deyiniz ki, Azərbaycan Parlamanndan, Azərbaycan Hökumətindən

Əmrnamə nömrə 45
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində türk dili müdiri Əmir Ağazadə,
həmin 1919 sənəsi yanvarn 4-dən etibarən 10 günlük məzuniyyətə buraxlr.
Əmrnamə nömrə 46
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsinin kargüzar Mirhüseyn oğlu Mirməcid, ərizəsinə mütabiq [uyğun olaraq]
həmin 1919 sənəsi yanvarn 8-dən etibarən qulluqdan əzl olunur [kǝnarlaşdrlr].
Məclisi-Məbusan rəisi naminə
Həsən bəy Ağayev
MÜSƏLMAN FƏHLƏLƏRİNƏ!
Fəhlə qardaşlar!
Neçə zamandan bəridir ki, şəhərdə
hər bazar günü əmələ [fəhlə] konfrans
toplanr. Bu konfranslar əmələlərin məvacibi, maaş barəsində müzakirələr edir.
Siz də lazmdr ki, orada hazr olasnz.
Başqa əmələlərdən geri qalmayasnz.
Bu konfranslarda məvacib və maaş
məsələlərindən başqa bəzi hökumət və
siyasət məsələləri də qoyulur. Məsələn,
təzədən “Raboçi deputat” [fǝhlǝ deputatlar] hökuməti qurmaq məsələsi, Azərbaycan Hökumətini tanyb-tanmamaq
məsələsi kimi məsələlərə bu məclislərdə
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başqa bir hökumət bizə lazm deyildir. Ta
ki, bu sayədə yaşasn Azərbaycan...

lar müxtəsər bir nitq irad edərək [söyləyərək] Yevropaya gedən məşhur, çalşqan rəislərimizə vəzifələri haqqnda bir
söz söyləməyi artıq hesab edib də ancaq
vəkillərimizin millət hüzuruna istiqlal
təmini kimi mübarək bəşarətlə [muştuluqla] ağ üz, açq alnla qaydacaqlarna
əmin olduğunu bildirir.
Bə’d [sonra] Sosialistlər İttifaq namndan [adndan] Əhməd Cövdət cənablar
bir nitq deyərək, Azərbaycan demokratiyas [xalq] tərəndən bütün Yevropa və
cahan demokratiyasna salam yetirmələrini və dünya füqərayi-kasibəsindən
[proletariatından] bizə amal və arzumuzun hüsulu [hasil olmas] bəşarəti gətirmələrini arzu edir.
Heyəti-mürəxxəsə tərəndən Ağaoğlu Əhməd bəy həzrətləri cavabi nitq
irad edərək, bu gün vətəndə gördüyü
hallar, hərəkətlərin heyəti-mürəxəsə öhdəsinə düşən ağr vəzifənin hüsn-ifasna
və istiqlala layiq olan bir millətin istiqlaliyyətini təmin edə biləcəklərinə olan
iman və etiqadlarn bir daha qüvvələndirdiyini və binaənileyh [buna görǝ] heyət[in] var qüvvəsi ilə millətin arzusuna
nail olmağa çalşacağn, bu yolda da müvəﬀəq olacaqlarna inandğn bəyan
edir.
Sürəkli “Ura” sədas içində qatar yola
düşür.
X. İ.

Türk Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi
“Müsavat” Bak rqəsinin
Təbliğat və təşviqat şöbəsi
SÜLH KONQRESİNƏ GEDƏN
HEYƏTİ-MÜRƏXXƏSƏNİN
[NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN]

ƏZİMƏTİ [YOLA DÜŞMƏSİ]
Azərbaycan Parlaman tərəndən
Yevropaya və Azərbaycan tərəndən
ümumi Sülh Konfransna göndərilən
heyəti-mürəxxəsə caharşənbə [çǝrşǝnbǝ]
günü saat 7-də dəmiryolu təriqi ilə [yoluyla] əzimət etdi. Heyət: dövlət müfəttişi “Müsavat” pişrovu [lideri] Məhəmməd Həsən Hacnski, Parlaman məbusu
və məşhur camaat xadimi və mühərrir
Əhməd bəy Ağayev, məşhur camaat xadimi Əlimərdan bəy Topşubaşov, Parlaman üzvü və sosialist “Hümmət” rqəsi
rəisi Əkbər ağa Şeyxülislamov, qəzetəmizin müdir və baş mühərriri Ceyhun
bəy Hacbəyli, [Mǝhǝmmǝd] Məhərrəmov (sosialist) və Miryaqub Mirmehdiyev (“İttihad”) cənablarndan ibarətdir.
Heyəti-mürəxxəsəni təşyi [yola salmaq] üçün, başda Fətəli xan Xoyski həzrətləri olmaq üzrə, ümum nazirlər, Məclisi-Məbusan əzasnn [üzvlǝrinin] bir çoxu, xüsusən fraksiya və rqə rəisləri və
bir çox sair həzərat mövqifə [dǝmiryolu
stansiyasna] getmişlərdi. İstasyona fəxri
qaraqol dəstəsi qonulmuşdu. Heyət yola
düşmədən əvvəl “Müsavat” rqəsi rəisi
Rəsulzadə Məhəmməd Əmin bəy cənab-

SÜLHİ-ÜMUMİ YOLUNDA
Bəşəriyyət həyati-ictimaiyə keçirdiyi
dövrdən bǝri tarixini qanl izlərlə ləkələməyə aludə olmuşdur. Hər zaman bir
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məsələnin həlli bir az geciksə, dərhal
qlncn zərbəsi o məsələni, nə qədər layǝnhəll [hǝlledilmǝz] bir məsələ də olsa,
İskəndəranə [İskǝndǝr kimi] həll edir.
Lakin tarixə bir kərə nəzər edilsə, bütün
əsrlərdə əfkari-ümumiyyə [ictimai rəy]
müharibənin, qan tökmənin əksində
olduğu görünür. Hətta müharibə edənlər
kəndiləri belə qovğa və cidaln əbəs
olduğunu hər an etiraf edə gəlirlər.
Fəqət tərəqqi və təkamülün son dərəcəyə vardğna, fəlsəfeyi-hazirənin bir
çox qaranlq məsaili [məsələləri] aydnlaşdrdğna baxmayaraq, bu vaxta qədər
müharibə üsulunu başqa, bəşəriyyətə
yaraşan bir vasitə ilə dəyişmənin yolu
taplmamşdr. Bu yolda çoxlar çalşmşlar, beyinlərini yormuşlar. “Ümumi bir
cahan cümhuriyyəti” yaxud “cahan mütləqiyyəti” yapmaq kimi həqiqətdən uzaq
xəyallarda olanlar da olmuşdur. Məsələnin həyata tətbiqində isə yenə qlnclar
qnlarndan çxmş, yenə insan qan hədər yerə axmağa başlamşdr. Müharibəni mövcib olan [şǝrtlǝndirǝn] məsələləri sülhcu [sülhpǝrvǝr] bir mühakimə ilə
həll etmək xülyas bir çox mütəfəkkirlər
tərəndən tərvic edilmişsə [üstün tutulmuş, önǝ çxarlmşsa] dǝ, bunlar başlca
iki qismə ayrmaq olar ki, bəziləri sülhiümumi üçün müsavat və ədaləti-tammə
[mütlǝq ǝdalǝt] əsaslar üzərində qurulmuş nəzəriyyələr təklif edirlər; bəziləri
də müharibəni əbədiyyən qaldrmaq üçün
bütün dünyan bir hakimi-mütləqin təhti-idarəsinə [hakimiyyǝti altına] tabe etməklə beynəddüvəl [dövlətləraras] müharibələrin bitməsinə qaildirlər [inanrlar].
On yeddinci əsrin axrlarnda Fransa
dövləti qayət qüvvətləşdiyi üçün qonşu

millətlər qorxuya düşüb onun əleyhinə
İngiltərə, Germaniya imperatorluğu,
Prussiya və Portǝgiz [Portuqaliya] dövlətlərindən ibarət bir ittifaq təşkil etdilər.
Müharibə nəticəsində Fransa zəif düşüb
Utrext Sülh Konfransnn qoyduğu şərtlərə boyun əyməli idi. 1713 sənəsində ittifaq düşən bu konfransa Sen-Pyer adl
bir keşiş tərəndən bir əbədi sülh projesi
[layihǝsi] təqdim edildi. Bu layihəyə görə,
ümum Avropa dövlətləri, qədim Germaniya imperatorluğu səbkində [tərzində] bir ittifaq qurmal idilər ki, bu
dövlətlərin mütəsavi [bǝrabǝr, bir-birinǝ
tay] nümayəndələrindən ibarət ümumi
Məclisi-Məbusan [Parlament] həm qüvveyi-təşriiyyəyə [qanunverici hakimiyyǝtǝ],
ədliyyəyə [mǝhkǝmǝ hakimiyyǝtinǝ] malik
olacaq, həm də qoyduğu qanunlar cəbrən [zorla] yürüdəcəkdi. Sen-Pyerin projesi keçmədi. Çünki, ümumi Məclisi-Məbusan demək, millətlərin şəxsi hüququnu məhdud etmək demək idi və
onun qoyduğu qanunlar icbari olduğu
üçün millətlərin istiqlalna zərər yetirəcəyi də şübhəsizdi. Məşhur fransz ədibi
Jan-Jak Russo da bu krin tərəfdarlarndan ədd [hesab] olunur. Dördüncü
Henrix müharibələrə bir xitam [son] vermək üçün ümumi bir xristian cümhuriyyəti binasnn tərəfdar idi. Daha bir çox
mütəﬀəkirlər, siyasilər yüzlərlə layihələr
yapmaq, ümum dövlətləri bir şuraya
tabe etmək kimi xülyalarn arxasnca qoşur, nəticədə yenə məsələ qan və dəmirlə həll olunurdu. Bütün dünyan bir mütləqiyyətə tabe etmək və böyləliklə müharibələrə xitam vermək krinin Qərbdə
mürəvvicləri [bu kri inkişaf etdirǝnlǝr]
Beşinci Karl, On dördüncü Lui, Napolyon,
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papalardan bir neçəsi göstərilə bilər.
Şərqdə isə cahangirlik siyasəti bir çox
İran şahlarnn əsas olduğu kimi, Osmanllarda da Səlimi-əvvəl [I Sǝlim] kimi:

Pyerin əbədi sülh projesi deyil, prezident
Vilsonun “Cəmiyyəti-əqvam” [Millətlər
Cəmiyyəti] projesi və 14 fəslidir. Bu projenin qabaqklara nisbətən bir təfavütü
var ki, qabaqklar “cahan müharibəsini”
görmədikləri üçün “cahan sülhünü” də
yapammadlar. Nəsli-hazr [indiki nəsil] isə
ümumi müharibənin bütün dəhşət və
fəlakətini görüb, həqiqi ehtiyaclarn nə
olduğunu düşündüyü üçün onun qoyacağ, daha doğrusu yaradacağ “ümumi
sülh” də daimülhəyat olacağna [əbədi
yaşayacağna] ümid edəlim.
Cəmiyyəti-əqvam, ittifaqi-miləl [millətlər ittifaq] bəşəriyyətin yeni doğurduğu bir idealdr. Bu idealn qarşsnda
hər sinif, hər təbəqə, hər millət səcdə
edir və gələcəyini ondan bəkləyir. Ümid
edəlim ki, bu kir yalnz proje halnda
qalmayb, yaxn bir istiqbalda [gǝlǝcǝkdǝ]
təcəssüm edəcək və həyatın ondan bəkləyən millətlərin məsuniyyəti-siyasiyyələrini [siyasi toxunulmazlqlarn], istiqlallarn təmin etməklə bərabər müharibəni, qan tökməni insanlarn xatirindən belə çxaracaqdr.
Əli Yusif

“Əlində məş’əleyi-mənəviyyeyi-töv-hid
Edərdi Şərq ilə Qərbi ziyasna dəvət” (Ə. H.)

beytinə masədəq [mütabiq, uyğun] olanlar vardr. Hələ bütün aləmi-islamda
əsrlərcə icrayi-nüfuz edən və indi də etməkdə olan ittihadi-islam [islam birliyi]
kri belə buna bir məsəl göstərilə bilər.
Müharibələrə xitam vermək üsulunun projeləri pək çoxdur. Son dövrdə
qəbul edilmiş üsul isə “siyasi müvazinə
[tarazlq]” üsulu idi. Bütün Avropa, bəlkə
bütün cahan bir tərəzi şəklində təsəvvür
olunaraq, onun kasələrinin bir tərzdə
qalmas üçün diplomatlar əllərindən
gəldiyi qədər səy edirlərdi. Təcrübədə
isə bu tərəzinin şaxəsi [qolu] Balkan
dağlarndan və boğazlardan ibarət idi.
Tərəzinin bir kasəsi o biri kasəyə rəğmən
bir az yuxarda olmas lazm gələrsə,
dərhal Balkan şaxəsinə müraciət olunurdu. Bu müvazinə tərǝzisinin başnda
isə düvəli-müəzzəmə [böyük dövlətlər]
əyləşmişdi. Lakin sonra məlum oldu ki,
“siyasi müvazinə” üsulu ilə əbədiyyən
müharibələrin önünü almaq qabil deyil
və əgər olsa belə, yenə bu sülh saxta bir
şey olub min dürlü ədalətsizliklərin vüquuna [ortaya çxmasna] səbəbiyyət verir.
Odur ki, yenə qlnclara sarldq, yenə
beyinlərin həll edəmmədiyini dəmirlər
həll etməyə məcbur oldu.
Tam beş sənə vurduq, yxdq, indi
yenə bqdq, yenə məsələləri sülhlə,
kompromislər, güzəştlərlə həll etmənin
növbəsi gəldi. Bu dəfə meydanda Sen-

İdarədən: Doğrudur; amma hələlik: “Hazr ol cəngə, əgər istər isən sülhü-səlah!”

AZƏRBAYCAN MƏCLİSİMƏBUSANINDA
Yeddinci iclas
Caharşənbə [çǝrşǝnbǝ] günü kanunisaninin [yanvarn] 8-də Azərbaycan Məclisi-Məbusannn iclas təyin edilmişdi.
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dən Hökumətə xitabən verilmiş istizah.
Sonra Ermənistan Cümhuriyyəti və
Erməni Milli Şuras tərəndən və Ağdamdan alnmş teleqraar oxunur.
Azərbaycan Məclisi-Məbusan açlan
zaman ümum parlamanlara və əzcümlə
[o cümlədən] Ermənistan Parlamanna
çəkmiş olduğu teleqrafa şimdi Ermənistan Milli Şuras tərəndən böylǝ cavab alnmşdr:
"Azərbaycan Məclisi-Məbusan sədri
həzrətlərinin hüzuri-alilərinə.
Azərbaycan Cümhuriyyət idarəsi, vilayətin hakimi olan Məclisi-Məbusann
təhti-idarəsinə [idarǝsi altına] keçməsi
münasibətilə Ermənistan Milli Şuras səmimi-qəlbdən şad və məsrur [sevincli] olmuşdur.
Parlamann güşadn [açlşn] zatialiləri tərəndən çǝkilib də yanvarn birində bizə vüsul olmuş [çatmş] teleqrafdan öyrəndik. Əsrlərdən bəri iki həmsayə [qonşu] arasndak dostluğu bir
feyzi-ziqiymət [dǝyǝrli bir nemǝt] ədd
[hesab] edərək Ermənistan Milli Şuras
həmin dostluğun davam və bəqas [ǝbǝdiliyi] məsləkini təqib edəcək və iki dost
hökumətin dövləti mənafeyini birləşdirmək üçün daha müəssir [tǝsirli] vəsilələr aramaqda qüsur göstərməyərək
bunlar yekdigərilə yaxlaşdracaqdr [bir-

İclas saat 2-dən 20 dəqiqə işləmiş doktor
Ağayev həzrətlərinin sədarəti ilə açlr.
Katib Əhməd Cövdət cənablardr.
Diplomatlar lojasnda Dağstanllar
Cümhuriyyətinin Azərbaycan nümayəndəsi və Dağstan Hökuməti nazirlǝrindən
müsarətən [qonaq olaraq] şəhərimizdə
bulunan İbrahim bəy Heydərov həzrətləri və qeyriləri əyləşmişlərdir.
Rəisi-vükəla [Baş nazir] Fətəli Xan
Xoyski həzrətləri başda olmaq üzrə nazirlər dəxi ümumiyyətlə isbati-vücud
[iştirak] edirlər. Tamaşaçlar üçün təyin
edilmiş yerlər doludur. Xanmlar üçün
ayrlmş lojalar dəxi tamaşaç xanmlarla
dolu idilər.
Doktor Ağayev iclas açaraq ruznameyi-müzakiratı [müzakirǝ gündǝliyini]
elan edir.
Növbədəki məsələlər:
1 - Varid olan [gǝlǝn, daxil olan] teleqraar və kağzlar;
2 - İki məbusun ərzihal [ərizəsi] ;
3 - Etibarnamə komissiyasnn məruzəsi;
4 - İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn əhval haqqnda bir ərzihal;
5 - Əfvi-ümumi [amnistiya] haqqnda
qanun layihəsi;
6 - Fəhlələr məsələsi haqqnda Türk
Ədəmi-Mərkəziyyət "Müsavat" rqəsinin Məsai [Əmǝk] nazirinə xitabən istizah [sorğusu];
7 - Lənkəran və Muğan məsələsi haqqnda Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” rqəsinin Hökumətə xitabən istizah;
8 - Hacqabul mövqindəki [stansiyasndak] hadisə xəbəri münasibətilə Parlamann Sosialistlər fraksiyonu tərən-

birinǝ yaxnlaşdracaqdr].

Ermənistan Şurayi-Millisi rəisi Saakyan”
Bədəhu [sonra] Ağdamdan alnmş
zeyldə [aşağda] yazlan təbrik teleqrafı
oxunur:
“Azərbaycan Məclisi-Məbusan sədri
həzrətlərinə.
Əziz vətənimiz Azərbaycan[n] təşəkkülünün böylə mühüm və müşkül bir
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dövründə biz Ağdam mahalnn nümayəndəlǝri; müstəqil Azərbaycanmzn
mənafeyini və onun Parlamann müdaə və mühazə üçün səmimi-qəlblə hazr
olduğumuzu öz Parlamanmza izhar etməklə [bildirmǝklǝ] bərabər, əmin oluruz
ki, ən yaxn bir zamanda Məclisi-Müəssisan dəvəti ilə müstəqil yaşamağmz
üçün demokratik əsaslar həmişəlik bərpa olacaq; hər şeydən ziyadə, daxildə
asayiş və əmniyyət üçün və xaricdən
olan təərrüzlərin [hücumlarn] də üçün
əsgəri bir qüvvə lazm olduğundan, həmin qüvvənin əcələ ilə [təcili] təşkil tapmasn arzu ediriz.
İldrm xan, Hidayət, Həmid, Muxtar,
Zeynal və başqalar...”
Bu teleqraardan sonra Cavanşir qəzas məbusu doktor Cəmil bəy Lənbəranski və Salyan məbusu Baxş bəy
Rüstəmbəyov cənablar tərəndən verilmiş ərzihallara baxlr. Bu məbuslar 10
gün məzuniyyət istəyirlər.
Sosialistlər fraksiyas tərəndən [Əliheydǝr] Qarayev təklif edir ki, məbuslardan bir çoxu məzuniyyətə gedib, bəziləri
də Hökumət və Parlaman tərəndən
Yevropaya və sair işlərə göndərilmiş
olduqlarndan, müvəqqət olaraq heç
kəsə məzuniyyət verilməsin və məzkur
[ad keçən] iki məbusun ərzihal qəbul
edilməsin.
Səsǝ qonulduqda əksəriyyəti-ara [sǝs
çoxluğu] ilə bu təklif qəbula keçir.
Bədəhu [sonra] Etibarnamə komissiyas tərəndən Rüstəmbəyli Şə bəy
məruzə verərək bəyan edir ki, komissiyaya yenidən bir neçə qanun üzərinə
tərtib verilmiş etibarnamə varid olmuşdur ki, onlarn qəbul və təsdiq edilməsini

Parlamana təklif edir. Bu cümlədən olmaq üzrə Cavanşir qəzasndan seçilmiş
doktor Cəmil bəy Lənbəranski, Qubadan
seçilmiş Əli bəy Zizikski, Rus Milli Şuras
tərəndən seçilmiş 5 məbusun etibarnaməsi Şurayi-Milli qanununa müvaqdir.
Əlavə, Salyandan iki məbus seçilmişdir: Rəşid bəy Axundzadə və Baxş bəy
Rüstəmbəyov. Bunlardan birisini qəza
Milli Şuras, digərini Bələdiyyə İdarəsi intixab etməli idi. Halbuki, ikisi də Milli
Şura tərəndən seçilmişdir. Ona görə,
etibarnamə komissiyas Baxş bəy məsələsini açq buraxaraq, qəzadan seçilmiş
olan Rəşid bəy Axundzadənin təsdiqini
təklif edir. Bir də Şamax əhalisindən bir
ərzihal varid olaraq Bələdiyyə İdarəsinə
bir məbus seçmək üçün izin verilməsini
istida [xahiş] edirlər. Bu istida, Şurayi-Milli qanununa ziddir. Zira, Milli Şura Parlaman qanunu verən zaman, Şamax şəhərinin xüsusi şərait altında bulunduğunu nəzərə alaraq məbus intixabn
[seçkisini] ancaq Milli Şuraya mühəvvəl
etmişdir [tapşrmşdr]. Binaənileyh [ona
görǝ], Etibarnamə komissiyas şamaxllarn istidasn qəbul etməyəcəkdir.
Bundan maəda [başqa], Şəki qəzas
müsəlmanlar və yəhudilər Parlamana
ərzihal verərək, məbuslarnn miqdarnn artırlmasn və Azərbaycanda sükunət edən [yaşayan] ukraynallar Məclisi-Məbusanda kəndilərinə iki yer verilməsini istida etmişlərdir. Ukraynallarn
ərzihal Milli Şura tərəndən deyil, konsul tərəndən verilmiş olduğundan, rəsmi cəhətdən qeyri-məqbul ədd olunaraq
rəsmiyyət ifasnadək məsələ açq buraxlr. Şəki müsəlmanlar ilə yəhudilərin
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istidas isə rədd edilir. Çünki, əvvəla Parlamanmz çalşmaldr və çalşr ki, ən
yaxn bir zamanda Məclisi-Müəssisan
çağrlsn. Digər tərəfdən də Şurayi-Milli
qanununa görə Parlaman məbuslarnn
miqdar 120 olmaldr. Şimdi bunlarn
ərzihalna əməl edildikdə və böylə olarsa
gələcəkdə sair əyalətlərdən də böylə istidalar varid olacağ nəzərə alndqda,
anlaşlr ki, biz Şurayi-Milli qanununun
miqdar haqqndak maddəsini tez-tez
dəyişməli olacağz. Bu isə mümkün və
məmul [arzuedilǝn] deyildir.
Qara bəy Qarabəyli Bak qəzas
tərəndən verilən istidann cavabn sorur [soruşur].
[Şǝ bǝy] Rüstəmbəyli cavab verir ki,
bu dəxi ümumi məsələdən olduğundan,
üzvlərin miqdar qanununa görə qəbul
ediləmməz. Lazm gələrsə, bunu MəclisiMəbusan ancaq qanun təriqi [yolu] ilə
keçirə bilər.
Qarabəyli Qara bəy müxtəsər bir
nitq irad edərək [söylǝyǝrǝk] deyir ki,
əlbəttə Parlaman əzasnn 120 olmas bir
qanundur və biz də bu qanunun xilafına
iş görmək istəməriz, fəqət 24 para
kənddən ibarət və 84.000 nüfusa malik
olub da heç bir intixabatda [seçkidǝ] iştirak etməmiş olan əhalinin ixtiyar var
özünə yer tələb etsin. Bak qəzas, sairləri kimi nümayəndəsinin çoxa[l]dlmasn deyil, ancaq yer verilməsini istəyir.
Zənnimcə Məclisi-Məbusan bu məsələdə Bak qəzasnn xahişini nəzərə alaraq, qanundan müstəsna olmaq üzrə
qəzaya istədiyi yeri verə bilər. Mən "İttihad" rqəsi tərəndən təklif edirəm ki,
Parlaman onlara yer versin. Bilxassə ki,
onlar məbuslarn seçmişlərdir də. Nü-

mayəndələri hazrdr.
Bundan sonra da bir neçə natiq danşaraq istidalara əməl olunmasn istəyirlər. Əzcümlə [o cümlədən] Abdulla bəy
Əfəndiyev Şəki müsəlmanlarnn istidasn müdaə edir və Əhməd Cövdət həm
mandat komitəsi məruzəsində bəzi anlaşlmaz cəhətlər olduğunu və sabiq
natiqləri tənqid edir. Çox mübahisədən
sonra qərar verilir ki, Etibarnamə komissiyasnn təklif etdiyi etibarnamələr təsdiq və açq buraxlan məsələlər isə
fraksiyalarda danşlmaq üzrə gələn iclasda qəti surətdə həll edilsin.
Növbətdə İrəvan müsəlmanlar nümayəndələrinin ərzihaldr. Sədrin təkli
üzǝrinə katib ərzihal oxuyur:
“Azərbaycan Parlaman rəisinin hüzuruna İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn zeyldə [aşağda] imzalar mündəric
[dərc edilmiş] nümayəndələrindən ərzihal
1917 sənəsi dekabrdan 1918 sənəsi
iyuna qədər İrəvan quberniyas dairəsində erməni qoşunlar tərəndən iki
yüzdən ziyadə müsəlman kəndləri atəşə
tutulub və tarmar olub, bunlarn əhalisi
isə qismən qətl, qismən də dağlara qaçb
buralarda soyuq və aclqdan tələf olmuşlar.
İrəvan quberniyasnn müsəlmanlarla
tamamən məskun qəzalar, ki ibarət ola
bütün Sürməlidən, İrəvan, Eçmiyǝdzin,
Şərur və Naxçvan qəzalarnn bəzi
hissələrindən, Osmanl ordusu tərəndən işğal olduqdan sonra burasnda
yaşayan ermənilər yeni təşkil olunmuş
erməni cümhuriyyətinin dairəsinə hicrət
etmişlər [köçmüşlər]. Digər tərəfdən,
Osmanllar[n] işğal etdikləri mahallara
da yüz minə qədər müsəlman, İrəvan
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quberniyasnn başqa yerlərindən köçmüşlər. Bunlar da hicrətə, həştaddan
ziyadə müsəlman kəndlərini atəşə tutub
talan edən ermənilər məcbur etmişlər.
Bu minval ilə burasnda srf müsəlmanlarla məskun, 500 min əhalini havi [ǝhatǝ
edǝn] bir mahal törəmiş, müstəqil bir
hala düşdükdən sonra bu müsəlmanlar
burada kəndilərinə bir hökumət təşkil
etməyə də müvəﬀəq olmuşlarsa da,
kəndilərini həmişə Azərbaycann ayrlmaz bir parças ədd [hesab] edilməklə
bərabər və bunu ancaq arzu edirlər ki,
gələcəkləri və taleləri Ümum Sülh Konfransnda həll oluncaya qədər təhtiasayişdə [asayiş altında] yaşamalarna
mane olmasnlar.
Əlyövm [bu gün] erməni qoşunlar
Sürməli qəzasn tamamən, İrəvan, Şərur
və Eçmiyǝdzin qəzalarnn müsəlmanlarla məskun mahallarn işğal edib,
Naxçvan tərəfə yürüş etməkdədirlər. Yürüşlə də bərabər yerli müsəlmanlar qismən kəsib, qismən köylərindən çxarb
İrana hicrət etmək məcburiyyətinə salrlar. Böylə sui rəftardan müsəlmanlarn
tamamən tələf və məhv olmas şübhə
xaricində müsəddəq [qǝti, tǝsdiqlǝnmiş]
bir şeydir. Məcburiyyətlə müsəlmanlardan təmizlənmiş mahallara Osmanl Ermənistanndan fǝrar etmiş erməniləri
köçürürlər.
İrəvan quberniyasnn bəzi mahallarnn tamamən müsəlmanlarla məskun
olduğu və bu mahallarn tarixi və başqa
şərait üzrə Azərbaycann ayrlmaz bir
hissəsi ədd olunmasn nəzərə alb və
məcburiyyətlə bu mahallar müsəlmanlardan təmizləyib onlarn yerinə erməni
mühacirlərini oturtmağ xila-vicdan və

qanun [qanun və vicdana zidd] hesab edərək, bu mahallar məsələsinin qəti surətdə həllini Sülh Konfransna buraxaraq,
biz imzalar zeyldə mündəric İrəvan
müsəlmanlar nümayəndələri CənabiRǝis zati-alilərinizdən İrəvan müsəlmanlarnn mövcudiyyətinin mühazəsi üçün
lazm gələn tədabiri ittixaz etmənizi
[tədbirləri görmənizi] rica ediriz.
4 yanvar 1919
İmzalar:
Parlaman üzvü: Teymur bəy Makinski;
Parlaman üzvü: M[ǝhǝmmǝd]
Məhərrəmov;
Parlaman üzvü: Əkbər ağa
Şeyxülislamov;
Rəşid bəy İsmaylov, A[bbasǝli] Makinski, Yusif bəy Tahirov, [Əziz bǝy] Sultanov, Paşa bəy [Bayrambǝyov].”
Vinoqradov, millətlərin bu surətlə
yekdigərinə düşmən kəsilərək biri-birinə
bu qədər zülüm və əziyyət etmələri
münasibətilə bəyani-təəssüf və ermənilərin bu hərəkəti müqabilinə protesto
edir.
(bitmədi)
TƏƏSSÜRAT
Parlamanmzn keçən günkü iclasndan hasil etdiyim təəssürat, keçənlərdəki kimi zövq aldğm xoş təəssüratımn
yerini verə bilmədi.
Parlaman mənə:
– Keşiş həmişə kətə yeməz!
dedirtdi.
Qərəz, hissiyyati-milliyyəm tətmin
edilmədi. Qəlbimdə bir aclq qald. Bir
kəlmə: sndm!
..........................
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(Mən də rusca danşmağa başladm,
lakin qərəzsiz degildir. Bu “zapros” sözü,
Parlamanmzda ümumiyyət etibarilə
“istizah” və “izahat” kimi başqa mənalar
ifadə edən ərəbcə kəlmələrlə tərcümə
edilir. Dünən məbusumuz və bu gün
vəzirimiz [nazirimiz] olan sosialist Səkürdski cənablarndan bu “zapros” sözünün “sorğu” sözü ilə ifadəsini dəfələrlə
eşitmişəm və çox da xoşuma gəlibdir.
Məbuslarmzn da xoşuna gəlsəydi, bu
sözü qəbul edərdik. Zatən bu sözü
Səkürdski cənablar özündən çxartmaybdr. Dilimizin mənbeyi-sərvəti [sərvət mənbəyi] olan və rus dili qələbəsindən bir dərəcəyə qədər kənarda qalan kəndlərimizdə yazçlarmzdan bir
çoxunun – zənn edirəm səhv və xəta olaraq – “soq-sual” surətində yazdğ “sorğu-sual” sözü vardr. Bu söz, kəndlilərimiz ağznda çox işlənir:
– Məhəmmədhəsəni tutub sorğu-sualsz dama saldlar.
Zənn edirəm, bu “sorğu” sözünü “zapros” yerinə Səkürdski ilə bərabər hammz dəxi işlətsək, uduzmarq ki, udarq. Türkiyə Məclisi-Məbusannda “zapros” sözünə “təqrir” denildiyi qəzetələrdən anlaşlmaqdadr.)
Xülasə, İrəvan hadisatı xüsusunda
Hökumətə sorğu verildi. Sorğu verən
əfəndinin ifadatında [ifadələrində], həm
də o tərən zavall müsəlmanlarndan
gəlmiş istimdad [yardm] fəryad ilə dolu
olan məktublarnda İrəvan hadisatiəliməsi [ac hadisǝlǝri] təsvir olunurdu.
Bu təzə xəbərləri dinləyən Parlaman
əzalarnda [üzvlǝrindǝn] nə bir təəssürat,
nə bir ruh incikliyi, nə bir yas, nə bir
kədər, nə bir nifrət, nə bir etiraz əlaməti

Rusca danşmal imiş!
“Raboçi klub”da [Fǝhlǝ Klubunda] rus
fəhlələri müsəlman natiqlərindən rusca
danşmağ tələb edirmişlər. Parlamanda
dəxi hər dəm bunu tələb edənlər olmayr deyil, fəqət tələb edənlər ruslar
deyildir.
“Rusca, rusca!” - deyə hər dəm yerlərindən əmr verən məbus əfəndilərimizi
mən başa düşürəm. İstəyirlər ki, qeyrimüsəlman məbuslarmz haqqnda əvvəla adi “nəzakət” rəsmiyyəti icra edilsin
və saniyən [ikincisi] danşlan məsələlərdən, təklif olunan qərarlardan onlar da
müxbir [xəbərdar] olub işə iştirak etsinlər.
Buna heç bir sözümüz yox! Hələlik bu
dilə möhtacq və istemalna [istifadǝsinǝ]
da məcburuq. Lakin rusca danşlmasn,
rusca ancaq tərcümə edilsin. Baxüsus
[xüsusilə] Lənkəran, Muğan, İrəvan, Qarabağ və sair erməni məzaliminə [zülmünə] məruz qalan yerlərdən alnan
kağzlar, sənədlər hər dəfə mütləq rus
dilinə tərcümə edilib qeyri-müsəlman
məbuslarmz üçün oxunsun! Lakin adi
söhbətimizi, baxüsus məbuslarla rəis
əfəndi arasnda və ya məbuslarmzn öz
aralarnda təati edilən [qarşlql deyilǝn]
sözləri rusca söyləməyə heç bir ehtiyac
yoxdur.
– Позвольте мнѣ два слова!
– Вы о чемъ?
– Я на счетъ заявленія члена...
Bunun kimi mükaliməni [söhbǝti] Parlamanda rusca keçirtməyə nə hacət? Bir
halda ki, danşan da türkdür, danşdrlan
da!
................... .........
İrəvan hadisatı [hadisələri] xüsusunda
hökumətə “zapros” [sorğu] verildi.
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müşahidə edilmədi!
Danşlan ruhsuz sözlərdən də çxan
nəticə bu oldu ki:
– İngilislərə müraciət edəlim...
Genə ingilislərə!
Günü bir gün bu ingilislərin bizə qaya
ağrlğnda bir söz deyəcəyindən mən
çox qorxuram!
Müntəziri və arzusunda olduğumuz
qzğn bir nitqi əvəzində beş-on kəlmə
“xala-xətrin qalmasn”la bizi qənaətləndirmək istəmiş olan Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə cənablar istisna olmaq üzrə,
rqə “lider”lərimizin bir qardaş fəlakəti
xüsusunda ixtiyari-sükut etmələri [susmalar] bizcə anlaşlmaz bir sətr [sirr],
açlmaz bir müəmma hökmündə qald...
İrəvan, Lənkəran, Qarabağ və bu kimi
hadisələr haqqndak məsələlər nə “rqəvi” məsələdir ki, deyək o rqə tərəndən verilən sorğuya bu rqənin dəxli
yoxdur, nə bir “diplomatik” məsələdir ki,
bunun üçün “pişəzvəqt” [qabaqcadan]
evdə hazrlaşmaq lazm gəlsin. Bədbəxt
qardaşlarmzn daşnaklar təhəkkümü və
təzəllümü [zülmü] altında taqətfərsa [dözülmǝz] fəlakətlər çəkdiyindən mütəəssir
olub da acnmaq, yanmaq, qzmaq
[hirslǝnmǝk] və əhvali-ruhiyyələrini münasib sözlə ifadə etmək və bu işə Hökumətimizin də, camaatımzn da, müttəqlərimizin də, ruslarn da, yəhudilərin
də, hər insaf və insaniyyət sahibinin
diqqətini cəlb etmək çətin bir əmrmi
[işmi] idi?!
............................
Əfvi-ümumi [amnistiya] məsələsi araya gəldi.
Parlamanmzn birinci iclasnda “İttihad” rqəsi tərəndən irad edilmiş olan

bu məsələ, bu səfər həll olundu. Əfviümumi, daha doğrusu, siyasi mücrimlərin [cinayǝtkarlarn] əfv edilmələri
xüsusunda Hökumət tərəndən tərtib
edilmiş qanun layihəsi Parlamanca qəbula keçdi.
Sonradan bu məsələni qurdalayb da
vəziri [naziri] bir taqm lüzumsuz bəyanata məcbur etmək yersiz idi. Zira, vəzir
Səkürdski cənablar siyasi mücrimlərin
kimdən ibarət olduğunu öylə bir şəkildə
bəyan etdi ki, siyasi mücrim ilə adi caninin təfavütünü seçmək çətin oldu.
Səkürdski cənablar bunu unutmasn ki, Hökumətə qarş silahla qiyam etmənin, bomba və dinamit gizlətmənin,
meşə qrmağn nə dərəcədə siyasi cürüm
və nə dərəcədə adi bir cinayət olduğunu
əhalimiz içində başa düşməyənlər hələ
çoxdur.
........ ...................
Sosialistlərdən sağ və fəhlə məsələsində də onlardan bir az uzaq olan
“Müsavat” rqəsinin sosialist vəzirə
fəhlələr məişətinin çətinliyi haqqnda
sorğu verməsi məzəli bir keyyyət idi.
Bu xüsusda “Müsavat”çlar ilə sosialistlərimiz arasnda bir bala “atışma”
vaqe olduysa da, nəticəsi “salamatlqla”
keçdi. Müsavatç [Abbasqulu] Kazmzadənin fəhlə həyatınn üsrəti [çətinliyi]
haqqndak qzğn nitqinə cavab verən
Məsai vəziri sosialist Səkürdski cənablar özünü sndrmad, dedi:
“Sizə fəhlə məişəti haqqnda öylə həqiqətlər söylərəm ki, “başnzn tükü ayağa (?) durar!”
Filvaqe [doğrudan], Sərkürdski cənablar bu surət xüsusunda nitq irad
edərkən öylə sözlər söylədi ki, özgələri
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bilmirəm, amma mənim başmn tükü
ayağa durdu. Məsələn, fəhlələr həyatınn, ümumiyyətlə, hər bir yerdə, ağr bir
surətdə keçməsini nəql ilə sözünü bolşevik fəhlələri məişətinə ətf edərək
[yönǝldǝrǝk] dedi ki, bolşevik fəhlələr
hamdan yaxş dolanrlar. Və bu sözü
mənidar bir surətdə [mǝnal, xüsusilǝ
vurğulayaraq] təkrar etdi.
- Bolşevik fəhlələr yaxş dolanrlar.
- Bizim fəhlələrə də yaxş dolanmaq
lazmdr.
Erqo! (Ona görə) yaxş dolanmaq
üçün:
- Bolşevik olmaq lazm gəlir!
Elmi-məntiqdə [məntiq elmində] böylə
çxr. Təcrübədə də feilən böylə çxarsa,
onda nəinki bir mənim, bəlkə bir çoxlarnn başnn tükü ayağa durar!
Hər halda “Müsavat”çlarn fəhlələrimiz haqqndak ciddiyyətlə çarpşmas
fəhlə ehtiyacatınn, fəhlə təşkilatlarnn
dalnca olmalar son dərəcə şayani-sürur
və təsəlli [sevindirici vǝ tǝsǝlli edici] bir
fəaliyyətdir.
Gəldi Lənkəran faciəsi məsələsi.
Lənkəran məbusu Hac Mirzə Səlim
Axundzadə cənablar ürəyinin dərdini,
vətəninin ağlar haln, Lənkəran müsəlmanlarnn biganələr [yadlar] əlindən
çəkdigi zülüm və sitəmi Parlaman əzalarnn hüzurunda açb deməyə axr ki,
fürsət tapd.
Hac Mirzə Səlim cənablar nitqinin
“müqəddəməsinin müqəddəməsini”
böylə başlad:

Bundan əlavə məbus əfəndi nitqini
ərəb şeirlərilə dəxi təzyin edir [bəzəyir].
Böylə ki:
Və kullu yədəmun visalə Leyli
Va Leyli lə tuqarru ləhum bizakə.
İzə əthət dumu min uyun
Təbəyyən mən büka əv mən təbakə.

Sonra Lənkəran müsəlmanlarnn rus
“demokrat”lar əlindən çəkdiyi əza və
cəfalar yanql bir dil ilə söyləməyə
başlad. “Lənkəranllara azadlq və kömək lazmdr” deyə hər kəsi köməyə
dəvət edərkən, “ruznamələri” [qəzetləri]
dəxi bu köməyə cəlb arzusuyla “Qəzetə
yalnz bir rqənin naşiri [təbliğatçs] olmayb da bitərəfanə surətdə hər kəsə
danşmaq imkan verməlidir” dedi. Məbus əfəndinin bu işarə və kinayəsi hans
“ruznaməyə” aid olduğunu bir dürlü
anlamadq.
Əlbəttə, bizim qəzetəyə ola bilməz!
Çünki, qəzetəmizin rqə və partiya
xaricində rəsmi bir “orqan” olduğu hər
kəscə məlumdur. Hər günkü möhtəviyyatından məlum olduğu üzrə vətən
abadlğ, millət salamatlğ, camaat tərəqqisi, dövlət intizam ilə bərabər, istiqlal və genə də istiqlal şüarlarn
virdi-zəban [dilinin əzbəri] edib də, bunun
hüsulunda əlindən gələn qədər çalşmaqda olan qəzetəmiz bu dairədə yazlmaqda olan məqalələrə sütunlarn – bir
anann balasna qarş açdğ qucağ kimi
– kamali-meyl və məhəbbətlə açbdr,
vəssalam!
Əlqərəz, Hac Mirzə Səlim əfəndi
Lənkəran faciəsindən bir şəmmə [cüzi bir
hissǝ] açb nəql elədi.
Bu dilsuz [ürək yandran, təsirli] həqiqətləri dəxi Parlaman əzalarmz İrəvan

Nalera hərçənd mixahəm ke pünhan
bekonəm
Sinə miquyəd ke, mən be təng amədəm,
fəryad kon.
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hadisəsi kimi hissiyati-milliyyədən ari
[milli duyğulardan uzaq], qeydsiz [laqeyd]
bir tərzlə qarşladlar: genə nə bir nitq,
nə bir hərəkət...
Mən güman edirdim ki, bu gün havann soyuqluğu Parlaman əzalarmza o
dərəcədə əsərbəxş olubdr [təsir edibdir]
ki, bu soyuqluq deyil yalnz bir bədənlərinə, bəlkə ruhlarna da keçibdir. Ona
görə bugünkü iclas, axrna kimi “soyuq”
keçəcəkdir. Lakin cavan və fəal məbuslarmzdan Əhməd Cövdət əfəndinin bir
saatlq əsl “parlamani” bir nitqi gümanm səhvə mübəddəl etdi [çevirdi].
Çünki, natiq əfəndinin istər nitqində,
istər bədənində, istər ruhunda “üşümək” əsəri yox idi. Biləks [əksinə], qzğnlq var idi.
Əhməd Cövdət əfəndinin bu hərarətli
nitqi nəyə dair idi? Nəyi və kimi bu
hərarət və səlasətlə [səlisliklə] müdaə
edirdi?
Stansiyalarda soyulmuş bir nəfər
Sarkisyan və dəmiryol mövqiərinin
[stansiyalarnn] birində guya öldürülmüş
olan üç nəfər ermənini!
Qşn bu soyuq günlərində buzlu dağlara pənah aparmş, Araz çaynn qara
sellərinə qurban olmuş, yer və yurdlarndan, mülk və mallarndan, can və
başlarndan top və pulemyot güllələri
zoru ilə məhrum edilmiş, əsir və yesir
günündə dağlara, daşlara, dərələrə,
təpələrə səpilmiş olan, məzlum və məzlumlardan da məzlum olan bədbəxt qardaşlarmzn, ana və baclarmzn müdaəsi haqqnda bir söz belə dilinə
almağ özünə “layiq” görməmiş olan
məbus əfəndimizin, daşnaklar mənbəyindən xüsusi bir qərəzlə nəşət edən

[meydana gǝlǝn] yalan və ac bir yalan

olduğu Rəisi-vüzəra Fətəli xann bəyanatından bəlli olan xəbərlər haqqnda
kamali-səlasətlə hərraq [boşboğazlq]
etməyi mənə o qədər əlim bir təəssür
[kǝdǝrli bir hiss] və yanql bir acq verdi
ki, nitqi axrnadək dinləmək taqətim
qalmad...
Türk ürəkli və sosialist kirli Əhməd
Çövdət əfəndinin fəal və çalşqan bir zat
olduğu məlumumuzdur. Və hər kəsə bilafərqi-millət [millǝt fǝrqi qoymadan], insaniyyət nəzəri ilə baxmaq krinin
aliliyinə də mötərik [aliliyini qǝbul edirik].
Lakin iki nəfər insandan, iki nəfər adəm
övladndan birinin məzlum və məuk
[bədbəxt] olduğunu dünya işğna baxan
gözümüz və aləmi-batinisini [daxili
aləmini] də dərk edən bəsirətmizlə gördüyümüz halda və o birinin də məzluma
nisbətən qeyri-məzlum bir vəziyyətində
bulunduğunu dərk etdiyimiz təqdirdə,
məzlumu qoyub da qeyri-məzlum haqqnda çalşmağmz, insaniyyət krinə
mütabiq və elmi-məntiqə müvaq olmadğ surətdə, böylə eyləməyin mənas
nədir, əcəba?
Üzeyir
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
Fransa xəsarətinin ödənilməsi
Fransaya dava xəsarətinin verilməsi
barəsində olan Fransann nöqteyi-nəzəri
böylədir: Birinci növbətdə Fransann zərərləri əda edilməlidir [ödənməlidir]. Zira,
Fransa baş meydani-hərb olduğundan
onun təxribatı da çox olmuşdur.
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Poznann işğal
Berlindən çəkilən teleqramda Poznann lehlər [polyaklar] tərəndən işğal
edildiyi işar [qeyd] olunur. Lehlər Almaniya milli nişangahlarn [rǝmzlǝrini]
yxb, almanlarn evlərində təftiş etmişlərdir. Qzğn müharibədən sonra bütün milli fondu öz əllərinə keçirmişlərdir.
Lehlər bir intibahnamə [bǝyannamǝ] buraxaraq Poznann Polşaya ilhaqn [birlǝşdirilmǝsini] elam [elan] etmişlərdir.

edəcəkdir [gedəcəkdir].
* Dənizlər məsələsində Vilson Fransa
və İngiltərəyə güzəştdə bulunur. Digər
tərəfdən isə Cəmiyyəti-Əqvam [Millətlər
Cəmiyyəti] məsələsində Müttəqlər Vilsona güzəşt edirlər. Buras sülh əqdini
[müqaviləsini] tezləşdirir.
Gələcəkdə donanma
Vaşinqtondan verilən teleqrafa nəzərən, Daniels hərbi komitəyə xəbər vermişdir ki, bundan sonra hərbi paraxodlarn əksəri elektrik qüvvəsi ilə hərəkət edəcəklərdir. “Yeni Meksika” nam drednot
birinci olaraq elektriklə hərəkət edəcəkdir. Bu paraxod, dünyada ən birinci böyük paraxoddur ki, 31 min at gücü vardr.

Bolşeviklərlə mübarizə
Rus mənbəyindən “Royter” ajansna
verilən teleqraf xəbərlərinə nəzərən,
bolşevikləri yxmaq üçün görülən hazrlq, müvəﬀəqiyyətli surətdə irəliləyir. Bu
yaxnlarda iki böyük bolşevik əleyhinə
olan qüvvələrin ümumi mübarizədən ötrü birləşəcəyinə ümid yoxdur.

* Yunanstan sədrəzəmi [Baş naziri]
Venizelos Xariciyyə vəzirinin müşayiəti
ilə Parisə konqreyə əzimət eyləmişdir
[yola düşmüşdür].
* Paris və Roma qəzetələri tələb edirlər ki, imperator Vilhem, Napolyon kimi
Sant Helen cəzirəsinə [adasna] göndərilsin. Bəzi İstanbul qəzetələri isə Vilhemin
güllələnməsini tələb edirlərmiş.
* Türklər istiqbala [gǝlǝcǝyǝ] çox nikbinliklə baxrlar. Onlar ümüd edirlər ki,
Batum, Qars, Ərdahan və Ərəbistan özlərinin əlində qalacaqdr. Türklərin rəyinə görə, Ermənistana Türkiyə daxilində
olmaq üzrə muxtariyyət veriləcəkdir.

Sülh şərtlərinin müzakirəsi
Parisdə zənn edilir ki, yanvarn 13-də
Xariciyyə Nəzarətində İngiltərə, Fransa,
İtaliya və Amerika nümayəndələrinin
sülh şəraiti [şərtləri] əsaslar barəsində
müzakirələri olacaqdr və bu sülh şəraiti
düşmənlərə təklif ediləcəkdir. Müttəq
dövlətlər nümayəndələri Parisdə ikinci
Sülh Konfransnda iştirak edəcəklər. Şərait qəti surətdə tərtib edilib, sonra Versal Sülh Konfransnda düşmənlərə veriləcəkdir.
* İstanbuldan gəlmiş olan şəxslər
xəbər verirlər: Bu şərq cəbhəsində olan
Müttəq qoşunlarnn baş komandanlğna təyin edilmiş Fransa general D’Esperi bu günlərdə İstanbula varid olmuşdur [gǝlmişdir]. Bu yaxnlarda mümaileyh
[ad keçən şəxs] Sevastapola əzimət

QƏZETƏLƏRDƏN
Gürcüstan istiqlaliyyəti
Londondan Gürcüstan nümayəndələri təzə bir teleqraf göndərmişlərdir.
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Teleqrafda deyilir ki:
“Parisə göndərilmiş olan nümayəndələrin adlarn və onlarn nə vaxt Parisə
varid olacaqlarn [çatacaqlarn], həmçinin Gürcüstan haqqndak təzə xəbərləri
bizə məlum ediniz. Burada bizim müzakiratımz [müzakirələrimiz] davam edir.
Gürcüstan xeyrinə təzə və’dələr almağa
müvəﬀəq olduq.
Gürcüstan nümayəndələri: Avalişvili,
Qambaşidze.”

[deyilǝn] uşaq cəbbəxanaya tərəf qaçb

saldatlara xəbər eyləmişdir. Saldatlar
hammallar tabutla bir yerdə tutmuşlar.
Tabut içrə meyit əvəzində pulemyot və
patron var imiş.
Bolşeviklərin hücumu
Qomeldən xəbər verirlər ki, bolşeviklərin şəhəri zəbt etmək təşəbbüsatı
bərtərəf edilmişdir. Bolşeviklər şəhərin
bir neçə məhəlləsini zəbt edib, bu yaxnlarda dəvət edilmiş olan Qomel Demokratik Dumasn qovmuşlarsa da, alman
əsgərləri Kiyevdən düsturüləməl [göstəriş] alb polkovnik Xarçenkonun ultimatum təklindən sonra bolşeviklər əleyhinə çxmşlardr. Bir neçə saatdan sonra
alman əsgərləri bolşevikləri şəhərdən
çxarb bir çoxlarn əsir etmişlərdir.

İngiltərə qatarlar
Yanvarn 3-də İngiltərə general Vulk
başda olmaq üzrə İngiltərə heyəti-mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti] Batumdan
Tiisə varid olmuşdur. Samtredi ilə Tiis
arasnda iki qatar dəxi vardr. Digər bir
qatar Samtredidən Potiyə azim olmuşdur.

Şimali Qafqazda bolşeviklərin məğlubiyyəti
Şimali Qafqaziyada bolşeviklər böyük
məğlubiyyətə düçar olmuşlardr. Müttəq ordu və kazaklar, bolşeviklərin 60
mindən ibarət olan qüvvələrini sndrb,
onlarn yarsndan ziyadəsini [çoxunu]
əsir almşlardr. Bolşeviklərdən 12 zirehli
avtomobil, 17 top, 128 pulemyot, bir
neçə min tüfəng və bir milyon güllə və
sairə qənimət almşlardr. Bolşeviklərin
komandan dəxi əsir düşmüş. Məğlub olmuş bolşevik ordusu həyǝcanla qaçaraq
Müttəqlər tərəndən təqib olunmaqdadr.

Böyük ianə
Məşhur tacirlərdən Xoştariya və Rusİran neft şirkəti Gürcüstan müharibəsi
nənə [xeyrinə] 550.000 rublə ianə
vermişlərdir.
Tabut içrə pulemyotlar
Gürcü Parlaman üzvü A. Axmetelaşvilinin oğlu dəmiryol kənarnda erməni
seminariyas yanndan keçdikdə dörd
nəfər hammaln [hambaln] bir tabut
aparmasn görmüşdür. Hammallar həman yerdə tabutu yerə qoymuşlardr.
Tabut yerə qoyulduğu zaman tabutdan
gələn şübhəli səs uşağn diqqətini cəlb
etmişdir. Hammallardan tabutda nə olduğunu xəbər aldqda, hammallar
tabutu götürüb cəbbəxanaya (arsenala)
tərəf getməyə tələsmişlərdir. Məzkur

Bolşeviklər Bak haqqnda
Baknn müqəddǝratı bolşevikləri artıq həyəcana salr. Şura cəlǝsələrində
[iclaslarnda] Lenin demişdir ki, Bak, Müt173
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təq ordular tərəndən işğal edilmişdir.
Onun Rusiyaya, yəni bolşeviklərə qaytarlmasna ümid yoxdur. Bu isə neft
cəhətindən Rusiyan çox müşkülata uğradr.

heç vəchlǝ alş-verişə gələn nümayəndələrə inanmaq istəməyirlər.
Cavad uyezdindən külli miqdarda
ancaq çəltik almaq mümkün olacaqdr.
Lakin bu çəltiyin də qiyməti hələlikdə
oralarda çox yuxardr. Çünki Bakya ingilislər tərəndən külli miqdarda İrandan gətirilən və hal-hazrda da gətirilməkdə olan düyü, Bak bazarnda düyünün və çəltiyin qiymətini çox aşağ
salmşdr. Bu səbəbdən də nümayəndə
hələlik orada çəltik almaqdan çəkinir.
Nəzarətin qərarna görə, Cavad uyezdində taxl alş-verişi qismən mal mübadiləsi ilə olacaqdr. Bu səbəbdən də
skladlardan çit, bez və sair əşya hazrlanb Salyana göndəriləcəkdir.
Kalantadze bu günlərdə genə Salyana
yola düşəcəkdir.

Hindistan bolşevikləri
Hindistan bolşeviklərinin nümayəndələri Mərkəzi İcraiyyə Komitəsini təbrik
üçün Moskvaya gəlmişlərdir. Nümayəndələr demişlər ki, 70 milyon Hindistan
əhalisi bolşevizm ruhu ilə ruhlanb, İngiltərə imperializmi ilə mübarizə etməkdən
ötrü Şura Hökuməti ilə birləşmək arzusundadrlar.
BAKI XƏBƏRLƏRİ
Cavad uyezdində Bak üçün taxl almaq
Ərzaq Nəzarəti tərəndən Cavad
uyezdinə taxl almaq üçün göndərilmiş
nümayəndə Kalantadze bu günlərdə Bakya gəlib, özünün Cavad uyezdində taxl
almaq barəsində gördüyü işləri xüsusunda layihəsini Nəzarətə təqdim etmişdir.
Məlum olur ki, Cavad uyezdində külli
miqdarda taxl almaq ümidi, bir o qədər
də həqiqətə müvaq deyildir. Bu uyezdin
özündə taxl bir o qədər yoxdursa da,
lakin bu uyezd vasitəsi ilə Lənkərandan
taxl və sair məhsulatı daşyb çəkmək
mümkünatdandr. Nümunə üçün Salyanda Kalantadze bir qədər taxl albdr.
Görünür ki, əhali bundan qabaqk hökumətlərin əsrlərində [dövründǝ] gördükləri zülüm və haqszlqlarn qorxusundan
öz var-yox taxln quyularda gizlədib və

Odun məsələsi
Bak Ərzaq şöbəsi, Quba uyezdində
Yalama mövqində [stansiyasnda] Bak
üçün külli miqdarda odun hazrlamşdr
ki, yavaş-yavaş bu odunlar Bakya daştdrsn.
Dünən Yalamada olan nümayəndədən teleqraf gəldi ki, guya Kislovodskdan gəlmiş alclar buraya gəlib
şiddətlə odun aparmaq istəyirlər və
hətta məhəlli [yerli] polis nəfəratı [nǝfǝrlǝri] da onlara kömək edirlər. Bu
alclar Kislovodsk şəhəri idarəsi ilə müqavilənaməsini göstərib güclülük edirlər.
Ona görə də Ərzaq şöbəsinin vəkili xahiş
edir ki, Yalama naçalniki adna qubernatordan bir hökmnamə alnb göndərilsin.
Qubernator cənab isə ümum uyezd
naçalnikləri adna bir sirkulyar göndərib
hər bir yerdə Ərzaq Nəzarəti nümayən174
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relərimizə [qadn və kişi oxucularmza] bu
əsəri oxumağ tövsiyə ediriz.

dələrinə kömək edilməsi təklif olunmuşdur.
* Balaxan, Sabunçu qalabəyisi
[komendantı] qubernatora müraciətlə
təklif edir ki, Neftçilər syezdi keçən illər
kimi qalabəyi məmurlarnn olduqlar
mənzil üçün işq və odun verməyə məcbur edilsin. Daxiliyyə vəzirinin binagüzarlğna [sərəncamna] görə fövqdəki
[yuxardak] şeylər üçün 219 min manat
pul buraxlmas Sovet Syezdə təklif edilmişdir.
* Neftçilərin axrnc ümumi iclaslarnda mart və sentyabr hadisələrindən
sonra Bakdan getmiş olan müsəlman və
erməni əmələlərinin [fəhlələrinin] məvaciblərinin verilməsi məsələsi müsbət bir
surətdə həll edilmişdir.

TEATRO VƏ MUSİQİ
Bu gün, cümə günü Hökumət teatrnda Hacbəyli Qardaşlarnn müdiriyyəti
artistləri tərəndən Üzeyir bəy Hacbəylinin məşhur “Arşn mal alan” operettas
mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdr. Oyunun həmişəki kimi gözəl bir surətdə çxacağna müdiriyyət tərəndən lazmi
diqqət verilibdir. Dirijor Üzeyir bəyin
özüdür. Tamaşa axşam saat 8-in yarsnda başlanacaqdr.
Elan
“Açq söz” qəzetəsinin mətbəə və idarəsi
mart hadisələri əsnasnda yandrldğndan,
“Açq söz” kolleksiyonlar dəxi tələf olmuşdur. Məzkur [ad keçən] qəzetənin baş
mühərriri Rəsulzadə Məhəmməd Əmin bununla elan edir ki, kimdə məzkur qəzetənin
kolleksiyonu varsa və satmaq istərsə ya
“Azərbaycan” idarəsinə və yaxud 55-10
nömrəli telefonla kəndilərinə bildirsin.

Mal taplmşdr
Nəzirulla Rəsul oğlu bizdən təvəqqe
edir xəbər verək ki, srağagün gecə saat
8 radələrində Balaxanda bir hammal
[hambal] omuzunda bir qədər baqqaliyyə
mal olaraq bəzi xrszlar [oğrular] tərəndən “mal bizimdir” deyə aparldğn
görərək, həman adamlar tandğndan,
məzkur [deyilǝn] maln onlarn olmasndan şübhələnib, mal əllərindən alb
yuxar məhəllə məscidi yanndak baqqal
dükanna aparmşdr. Mal sahibi gəlib
şeylərini həman dükandan apara bilər.

Mehmanxaneyi-“Məhəmmədiyyə”
Qubernski küçədə “Azərbaycan” mətbəəsi ilə rubəru [üzbəüz] Hüseynov qardaşlarnn 72 nömrəli evində mehmanlardan
[qonaqlardan] ötrü təmiz otaqlar hazrdr.
Kamali-ehtiramla İbrahimov

“Əlvahi-intibah”
Dəyərli şairimiz Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi əfəndi tərəndən qələmə
alnmş olan “İnsanlarn tarixi faciəsi
yaxud əlvahi-intibah” nam [adl] mənzum əsərin 3-cü cildi təbdən [çapdan]
çxb satışa qonulmuşdur. Qareə və qa-

Kömür
Satılr Karantinni və Sisyanovski küçələrin
küncündə Kərimovun 20 nömrəli mülkündə
Hac Məhəmmədin dükannda putu 25 rublə. Çox alanlara güzəşt edilir.
2641
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Tǝqvimi-islam [müsǝlman tǝqvimi]
Türkcǝ-rusca divar tǝqvimi
1919-cu sǝnǝyǝ mǝxsus olmaq üzrǝ Osmanl, islam vǝ rus aylarn, günlǝrini göstǝrǝn divar tǝqvimi bu günlǝrdǝ çapdan çxb,
satılmağa başlamşdr. Hǝr gün sifarişlǝr qǝbul olunur. Adres: Böyük Rus kǝlisas [kilsǝsi]
yannda “Novruz” mǝtbǝǝsi.
2637
3-2

Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627
Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691.
Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.

Təbliğat və təşkilat
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat” Bak və ətrafında Balaxan, Binəqədi,
Ramana, Zabrat, Sabunçu, Suraxan, Bibiheybət, Çorn-qorod, Fabrika və qeyri bu kimi
mədən dairələrində çalşmaqda olan müsavatç və qeyri-müsavatç müsəlman fəhlə
qardaşlardan rica edir ki, üzümüzə gələn
bazar günü şəhərin “Raboçi klub”unda vaqe
olacaq fəhlə konfransna hər 50 nəfərdən bir
nümayəndə seçib etibarnaməsi ilə şəhərə
göndərsinlər. Konfransda mühüm məsələlər
həll olunacaqdr.
T/6

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr saat
9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi. Ünvan:
Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalq, ovmaq (massaj) vǝ
iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardr.
Ünvan: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağnda Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ 2nci mǝrtǝbǝdǝ.
Telefon 24-62.

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli

Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsul ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr. Müraciǝt üçün adres: Birjavaya
küçǝdǝ Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan” qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-7
176
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

sǝh. 163. “Əlində məş’əleyi-mənəviyyeyi-tövhid / Edərdi Şərq ilə Qərbi ziyasna
dəvət”: “Əlindǝ tövhidin mǝnǝvi mǝşǝli;
Şǝrq ilǝ Qǝrbi işğna dǝvǝt edirdi.” Beyt,
Türk şairi Əbdülhaq Hamidin Osmanl sultan
I Sǝlimǝ hǝsr etdiyi “Qǝbri-Sǝlimi-ǝvvǝli
ziyarǝt” adl şeirindǝndir.
“Ə. H.”: Türk şairi Əbdülhaq Hamid (Tarhan) nǝzǝrdǝ tutulur.
“Hazr ol cəngə, əgər istər isən sülhüsəlah!”: “Sülh vǝ ǝmin-amanlq istǝyirsǝnsǝ,
müharibǝyǝ hazr olmalsan.”

“Azǝrbaycan”
sǝh. 159. Qǝzetin nömrǝsi 1-ci sǝhifǝdǝ
“74”, digǝrlǝrindǝ “84” getmişdir.
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusan
sǝdrinin ǝmrlǝri
sǝh. 159. “…1334 sənəsi kanuni-əvvəlin
24-dən...”: Burada il, rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir; miladi tǝqvimlǝ 24 yanvar 1919cu ilǝ uyğundur. “1334” yerinǝ qǝzetdǝ
sǝhvǝn 1324 getmişdir.
“Əmrnamǝ nömrǝ 38”: qǝzetdǝ sǝhvǝn
“Əmrnamǝ nömrǝ 37” kimi getmişdir.

Azǝrbaycan
Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 167. “…Osmanl Ermǝnistanndan
fǝrar etmiş ermǝnilǝri…”: qǝzetdǝ “fǝrar”
yerinǝ “zar” getmişdir.
“Ə[ziz bǝy] Sultanov”: qǝzetdǝ ad
sǝhvǝn “ǝlif” hǝr ilǝ göstǝrilmişdir; “ayn”
olmaldr.

Sülh Konqresinǝ gedǝn…
sǝh. 161. “X. İ.”: bu imza Xǝlil İbrahimǝ
(İbrahimov Xǝlil) mǝxsusdur.

Tǝǝssürat
sǝh. 168. “– Позвольте мнѣ два слова!
/ – Вы о чемъ? / – Я на счетъ заявленія
члена...”: “– İcazǝ verin iki kǝlmǝ deyim! / –
Nǝ barǝdǝ? / – Deputatın bǝyanatı barǝsindǝ...” (rusca)
sǝh. 170. “Erqo!”: “demǝli, elǝdirsǝ, ona
görǝ” (latınca). Fransz losofu Rene Dekartın fǝlsǝfǝsinin ǝsasn tǝşkil edǝn mǝşhur
“Düşünürǝm, demǝli varam” (Cogito, ergo
sum) prinsipindǝ işlǝnmişdir. Ü. Hacbǝyli
mötǝrizǝ içindǝki (ona görǝ) sözlǝri ilǝ
“erqo”nun izahn vermişdir.
“Nalera...”: Farsca. Mǝnas:
“Nalǝmi gizli saxlamaq istǝsǝm dǝ, / Sinǝ
deyir ki, mǝn darxdm, çğr!”
“Vǝ kullu...”: Ərǝbcǝ. Mǝnas:
“Hǝr kǝs Leylinin vüsala qovuşmağn
istǝyir, / Leyli isǝ bununla razlaşmr. / Əgǝr
gözlǝrdǝn yaş axrsa, / Bu ya kiminsǝ
ağlamasna, ya da kiminsǝ özünü ağlamağa
vurmasna dǝlalǝt edir.”

Sülhi-ümumi yolunda
sǝh. 162. “…İskǝndǝranǝ hǝll edir”:
açlmas demǝk olar ki, mümkünsüz hesab
olunan Qordi düyününü Makedoniyal İskǝndǝrin qlncla kǝsib atmas hadisǝsinǝ işarǝ
edilir. Bu hadisǝ, çǝtin vǝ yorucu bir problemin qlnc gücünǝ qsa yoldan hǝll edilmǝsinǝ misal olaraq göstǝrilir.
“…qǝdim Germaniya imperatorluğu…”:
Müqǝddǝs Roma German imperiyas nǝzǝrdǝ tutulur.
“Dördüncü Henrix”: 1589-1610-cu illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olan Fransa kral IV Henrix
nǝzǝrdǝ tutulur.
“Beşinci Karl”: 1519-1556-c illǝrdǝ
Müqǝddǝs Roma İmperiyasnn imperatoru
olan V Karl nǝzǝrdǝ tutulur.
“On dördüncü Lui”: 1643-1715-ci illǝrdǝ
Fransa kral olan XIV Lüdovik nǝzǝrdǝ tutulur.
177
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Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 172. “Drednot”: hǝrbi dǝniz donanmalarnda XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn etibarǝn
istifadǝ edilmǝyǝ başlanan, güclü artilleriya
silahlarna malik zirehli gǝmi (drednout).
“…Xariciyyǝ vǝzirinin…”: o dövrdǝ Yunanstann Xarici İşlǝr naziri Aleksandros Diomidis olmuşdur.
“…imperator Vilhelm…”: Almaniya imperatoru II Vilhelm nǝzǝrdǝ tutulur.
Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 173. “A. Axmetelaşvili”: “Svimon
Axmetelaşvili” olmaldr.
Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 175. “Neftçilǝr syezdi”: Bak Neft
Sǝnayeçilǝri Qurultay Şuras nǝzǝrdǝ tutulur.
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Bazar, 12 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 85

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 9 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 12 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

MİLYUKOV ZEHNİYYƏTİ

“Türkiyənin səadəti, xalis bir türk
hökuməti əmələ gətirməkdədir. Ərəbistan, Ermənistan və sair türk olmayan
yerləri cəbrən [zorla] əlində saxlayb da
bu qədər müxtəlif millətlərin ayr-ayr
arzu və hərəkətləri içində boğulub qalmaqdansa, Türkiyəyə yekparə milli bir
hökumət olmaq daha əsləhdir [yaxşdr].
Bundan türk milləti fayda görər. Türk
səltənətinin bəqas [daimiliyi] da bu əsas
üzərinə quruludur.”
Milyukovun türk səltənəti və türk
millətinin faydas haqqnda söylədiyi bu
mütaliə, bizim də tamamilə şərik olduğumuz bir məsələdir. Bu, bu gün bütün
cahani-bəşəriyyət üzərinə hakim olan bir
kirdir. Bu kir, Milyukovun vətəni olan
Rusiyada, bəyənmədiyi bolşeviklər tərəndən bütün dünya hüzurunda bəşəriyyətin müqəddəs bir məqsədi kimi elan
edildi. Gərçi elan olunduqdan sonra bolşeviklərin qanl çizmələri [çəkmələri] altında da paymal oldu [tapdaland]. Bolşeviklərin sağn saxlaya bilmədikləri bu
müqəddəs şüar Amerika demokratiyasnn ruhiyyatına tərcüman olan böyük
rəisi-cümhur [prezident] Vilson Dünya
müharibəsinin insanlq aləminə qazandracağ ilahi düsturlarn başlcas olmaq

İstanbuldan qaytmş arxadaşmz,
Türkiyə həyatınn son səhifələri haqqndak təsirlərini anladarkən, söz arasnda,
əzcümlə [o cümlədən] Milyukovun İstanbula gəlişindən də bir neçə kəlmə danşd.
Milyukov, İstanbul qəzetələrinə
bəyanat vermiş; bəyannda demiş ki:
“Rusiyada, əzcümlə Qafqaziyada
vücuda gələn yeni cümhuriyyətlər, bolşeviklərin hərəkətləri nəticəsində məcburiyyət və zərurətlə hasilə gəlmiş hökumətlərdir. Onlarn başqa cürə rəftar etməyə çarələri də yox idi. Başlarn saxlamaldrlar. Hələ [nə vaxt] ki, işlər yoluna
düşdü, Rusiyada bolşeviklik qurtard,
təbiidir ki, bu hökumətlər yenə Rusiyaya
qovuşacaqlar. Nəhayət, olsa-olsa onlara
daxili bir muxtariyyət (avtonomi) veriləcəkdir. Bunun şəklini də Rusiya MəclisiMüəssisan təyin eyləyəcəkdir.”
Dağlmş Rusiyann təkrar yğlmas
haqqndak mülahizəsini öyrəndikdən
sonra türk mühərriri rus siyasisinin Türkiyə haqqnda baxşn öyrənmək istəmişdir. Bu xüsusda Milyukov nə desə yaxşdr? Milyukov demişdir ki:
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üzrə hürriyyət və salaha [asayişǝ] təşnə
olan [susayan] millətlərə bildirdi, bəşəriyyət[in] üzünü güldürdü.
Bundan sonra Rusiyada, Türkiyədə,
Avstriyada, qismən də Almaniyada cabbar [despot, müstəbid] və hakim olmaq
istəyən bir məslək yerinə, istiqlal davas
ilə ortaya bir çox millətlər çxd. İnqilab
məşiməsindən [bǝtnindǝn] doğmuş olan
yeniyetmə millətlər, səslərini Hərbiümumi [Dünya müharibəsi] əsnasnda, cahangir [imperialist] dövlətlərin toqquşmas zamannda ayaq altında əzilən kiçik
millətlərin səslərinə verdilər.
Hərb dəhşətləri altında məhv olan insanlara sülh bəşarəti [muştuluğu], cahangirlik altında paymal olan millətlərə istiqlal müjdəsi, istibdad çǝngalnda [caynağnda] can çəkişən zəhmətkeşlərə hürriyyət nəvidi [vədəsi] verən İngiltərə, Fransa, Amerika və müttəqlərinin camaatlar dəxi müxtəlif cinslərdən, millətlərdən; verilən bəşarət, müjdə və o nəvidlərə müstəhəq [layiq] təbəqə və cəmiyyətlərdən ibarətdirlər.
Verilən vədlərin vəfa və sǝfa ilə ifas
onlarn kəndilərindən ötrü də mənasz
deyildir.
Zənn edirmisiniz ki, Böyük Britaniya
məhkum etdiyi düşmən məmləkətlərdəki əhalinin hüquqi-milliyyəsini təmin
eyləsin də, bu müzəﬀəriyyətin hüsulunda [ǝmǝlǝ gǝlmǝsindǝ] kəndisi ilə silah
arxadaşlğ edən hindlinin ehtiyacn nəzərə almasn? Yaxud irland homrulu nəticəsiz qalsn?.. Qətiyyən deyil.
Hərbi-ümumi bir şeyi isbat etdi. Bunu
hər şeydən ziyadə isbat edən İngiltərə,
Amerika, Fransa ittifaq isbat etmiş oldu:
Bir millətdən təşəkkül edən dövlətlər,

yaxud milləyyǝtləri təzyiqlə deyil, ülfətlə
birləşdirmiş olan dövlətlər müzəﬀər çxdlar. Müqabilə [müqavimət] qüvvətləri
çox oldu. Ağr zərbələrə dayandlar. Hətta bu gün məğlub kimi görülən Almaniya
belə bu xüsusda bir istisna təşkil etməmişdir.
Kimsədən ötrü gizlin deyildir ki, bu
Hərbi-ümumi əsnasnda ən çox sarslan,
ən çox daxili təşvişlərə tutulan və axrda
bəxyələnmiş [bir-birinǝ tikilmiş, yamanmş]
olduğu parçalara dağlan hökumətlər –
Rusiya, Avstriya və Türkiyə hökumətləri
olmuşdur. Çünki bu üç hökumət dünyada mövcud müxtəlif millətlərdən ibarət
olan dövlətlərin ən məxlutu [qarşğ], ən
azarllar idi. Bunlarn azar milli dövlət
olmamaqdan, ayr-ayr meyllǝri, mənfəətləri təbii bir surətdə deyil, zor və
güclə bir məqsədə çevirtdirməkdən ibarətdi.
Türkiyənin nicatı Osmanl imperatorluğu deyil, türk hökuməti olmaqdadr.
Amənna [inandq, doğrudur]. Buna Milyukov deyil, bütün türkçülər, milliyyətin ən
qüvvətli birlik camiəsini xalqmzn “dili
dilimdən, dini dinimdən” dediyi camiəsində görən müasir müsəlmanlar dəxi
etiqad edirlər. Fəqət əcəba, bu düstur
neyçün yalnz Türkiyəyə münhəsir [aid]
olsun?! Neyçün Rusiyann səadəti tamamilə rus kütləsindən mütəşəkkil milli bir
dövlət şəklinə girməkdə olmasn?!
Neyçün dini türkün dinindən, tarixi
türklə birlikdə islam yolunda cihad
etməkdən ibarət ola gələn və əsrlərdən
bəri türk sultann xəlifəyi-ruyi-zəmin
[yer üzünün xəlifəsi] deyə tələqqi [qǝbul]
edən ərəbin Türkiyədən ayrlb da bir
Ərəbistan vücuda gətirməsi Türkiyə üçün
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bir səadət, bir yüngüllük ədd [hesab]
edilsin də, məsələn, Gürcüstan, Ermənistan, daha ziyadə tamamilə başqa bir
dil, özgə bir din, adat və ənənata [adǝtənənəlǝrǝ] malik olan Azərbaycan və Türküstan kimi vilayətlərin istiqlal təsəvvür
olunmasn?!...
Bu bir zehniyyətdir.
Zehniyyət demək, insann beynində
yer tutmuş bəzi sabit kirlərdir ki, onu
oradan çxarmaq çətin bir işdir. Bu xəstə
zehniyyət yalnz bu gün müsar kimi bulunduğu İstanbula bir fateh və bir sahib
kimi girmək azar ilə xəstə olan Milyukovun qafasna məxsus deyil, kamalitəəssüə görürüz ki, bütün rus partiyalarnda vardr.
Yalnz Milyukovun şagirdləri olan “Yedinaya Rossiya” qəzetəçiləri deyil, biz
görürüz ki, rus partiyalarndan heç biri,
ən soldan tutub ən sağna qədər, bizim
haqqi-istiqlalmz qəbul etmək istəmǝyirlər. Biz görürüz onlar “xilaskar” və
“naci” [“nicat verən”] deyə buraya gətirdikləri və gəldikləri günə “xilas günü”
dedikləri ingilisləri, Azərbaycan istiqlaln
tanmaya mail görüncə nə intriqalar çevirməyə, nə böhtanlar söyləməyə başladlar! Onlar hətta o dərəcəyə gəlir ki,
adəta Azərbaycan türklərinin neyçün
durub da ingilislərlə ədavət eyləmədiklərinə acqlanrlar.
Bu xüsusda heç bir zaman barşmayan bolşeviklə kadet belə kəndi aralarnda ümumi bir dil bulurlar. Menşevik
eserlə anlaşr. Əmələ [fəhlə] burjuyla birləşir. Arşn ikiləşir. Tibqi [eynilǝ] Milyukovun arşn kimi. “Vahid Rusiya” denilir.
Bu, bütün demokratiyann səsidir, deyə
iddia olunur.
“Azərbaycan”, denilir, bu, “Müsa-

vat”n intriqas, xan, bəy və ağalarn kələyidir, saylr.
“Azərbaycan istiqlaln bütün Azərbaycan sosialistləri də müdaə edir”, denilir. Buna qarş, “Onlar müsavatç sosialistdir”, deyirlər. Fəqət unudurlar ki, bu
məntiqə [görǝ] kəndiləri də “kadet”çi sosialistlərdir.
Bu bir zehniyyətdir, fəqət xəstə zehniyyətdir. Bu zehniyyətə bilxassə hökumət eyləməyə, hakim olmağa öyrənmiş
olan millətlərin rqələri tutulmuşdur. Tutulmalar bir dərəcəyə qədər təbiidir də.
Milyukovun və milyukovçu sosialistlərin
düçar olduqlar xəstəliyə mən bəzi Türkiyə rqələrinin də giriftar olduqlarn görmüşdüm.
Fəqət bu xəstəlik, rqə partizanlğ
edən bəzi politika adamlarnda olsa da,
əmin olmaldr ki, məsələyə daha saf və
daha aydn nəzərlə baxan və hadisələri
sağlam bir hisslə duyan xalq, avamfrib
[demaqoq] və zəhərli siyasətlərlə xarab
edilməmiş olan camaat, hər zaman doğrunu sezər. Bir kərə bu doğrunu sezdimi,
həqiqi rəhbərlərini görər, həqiqət yolunu tapar.
Ümid edəlim ki, tarixin bir mislini daha qeyd edəmmədiyi Cahan müharibəsinin verdigi dərslər nəticəsində müqəddərati-aləmə [dünyann taleyinə] icrayitəsir etmək vəzifəsilə vəzifədar olan böyük millətlərin böyük demokratiyas [xalq] bu böyük həqiqəti sezəcək dərəcədə
həssas olsun. Bu olarsa, o zaman arşnlar
birləşər, Türkiyə üçün istənilən Rusiya
üçün də istənilər. “Demokratiya” denildiği zaman mənas dəyişilib də “rus milləti” anlaşlmaz. “Azərbaycan milləti”ni dəxi bəy, xan, deyə təfsir edəmməzlər!
M. Ə. Rəsulzadə
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AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

həllinə və Qafqaziya millətləri bir yerə yğşb ixtilafı bitirməsinədək millətdaşmz
və irqdaşmzn düçar olduqlar ələmlərini yüngülləşdirməlidir. Yalnz ora deyil,
Lənkəran müsəlmanlar da bu haldadrlar. Etiqad ediriz ki, bu xüsusda hökumət
ciddi tədabir [tədbirlər] görmüşdür. Görmüşsə, şimdi bizə məlumat versin. Məlumat verməyə hazr deyilsə, bu yaxn iclaslardan birisində bəyanat verər. Azərbaycan Parlaman bu dərəcə zülüm və
qədrlərə [rəhmsizliyə] düçar olan qardaşlarmza müavinətini diriğ etməz [köməyini əsirgəməz].
Sultanməcid [Qǝnizadǝ] - İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn faciəsi məlum oldu. Ruslarn nümayəndəsi də burada protesto etdilər. Əlbəttə, onlar böylə faciələrin oynanmasna raz olammazlar. Ancaq bu bizim yaramz sağaltmaz.
Bu gün biz yalnz protesto və nifrətlər
izhar ilə qənaət edə bilməriz. Zira bununla müsəlman qardaş və baclarmzn
dərdinə əlac olmaz, bundan müsibətzədələrə təsəlli olmaz. Bu saat onlarn ismətləri, namuslar paymal olur [tapdalanr]. Quru protestodan bir şey çxmaz.
Qonşularmz Gürcüstan və Ermənistanda külli miqdarda islam əhalisi olub, öz
hökumətlərinə tabedirlər. Gürcüstan və
Ermənistanda müsəlman olduğu kimi,
bizim də məmləkətimizdə əhalinin həpsi
türk-islam olmayb, bir çox erməni, gürcü, rus və sairə var. Biz onlarn həpsiylə
ədalətlə rəftar ediriz. Qonşu hökumətlər
də böylə etməlidirlər. Ermənilər bunu
anlamayrsalar, biz onlara icrayi-təsir edə
biləriz. Ermənistandak müsəlmanlar
haqqnda rəva görülən zülümlər barəsindəki təkliərimizi qanmayrlarsa, güclə

(Keçən nömrədən mabəd)
İrəvan quberniyas müsəlmanlar
haqqnda
İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn
nümayəndələri tərəndən verilmiş ərzihal oxunduqdan sonra məbus Vinoqradov söz alr.
Vinoqradov - Qardaş müharibəsi hələ tamamilə qurtarmamş yenə qardaş
qan axdlr. Əhalinin bir qismi digər qismini öz xarabazarndan qovur. Biz ruslar
böylə hərəkətləri, böylə tədhiş [terror] və
təcavüzləri protesto edərək hər dövlətin
xətti-hüdudunu [sərhədini] təyin etmək
ixtiyarna malik olan Ümumcahan Konfransnn qərarnadək hər kəsin öz yerində qalmasn tələb ediriz.
Rəsulzadə M. Əmin bəy - Burada yenə imdad naləsi eşidiriz. Məlumdur ki,
millətlərin haqq və hüququ gözlənilsin
gərək. Hər kəs nerǝdə yaşayrsa, o yerə
malik olmaq haqqna haizdir [sahibdir].
Təbii, millətdaş, dindaş və irqdaşmz
olan İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn, bunca müsibətə, millət mənafeyi
naminə təhəmmül edən [qatlaşan] qardaşlarmzn çəkdikləri bəlalara biz biganə qalammayz. Onlar ümummillət mənafeyi yolunda bunca əza və cəfalar çəkirlər. Binaileyh [buna görǝ], millət dəxi
onlar müdaə etməlidir. Azərbaycan
Hökuməti onlara feilən müavinət [kömək] göstərə bilməz; lakin mənəvi, siyasi
və bəlkə qismən də maddi yardm edə
bilər. Binaileyh, Azərbaycan Hökuməti,
məsələnin Sülh Konfrans tərəndən
182
182

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Parlaman komisyonu tərəndən tərtib
edilmiş əfv-ümumi qanun layihəsidir. Layihə budur:
Qardaşov, [Abdulla bǝy] Əfəndizadə,
Ağazeynal Tağyev, Aslan bəy Səkürdlü
və [Sǝmǝd ağa] Ağamalov cənablarndan
təşəkkül edən “Əfvi-ümumi” komisyonu
Azərbaycan Məclisi-Məbusannn 7 dekabr 1918 sənəsi qərarna binaən [əsasən] komisyona verilən siyasi “Əfvi-ümumi” qanun layihəsini dekabrn iclaslarnda müzakirə edərək, aşağdak qərar ald:
Azərbaycan Məclisi-Məbusannn
açlmas münasibətilə siyasi əfvi-ümumi
elan olunur. Buna binaən Məclisi-Məbusan qərar verir ki:
I. a) Cəza qanunnaməsinin 129-133
maddələri (Məcəlleyi-qəvanin [qanunlar
məcəlləsi], 15-ci cild, 1909 sənəsi nəşri);
b) Cinayət və tədibi-cəzas [cǝzasnn
verilmǝsi] qərarnaməsinin 262-272,
2731, 275, 276, 280, 281, 2811, 2861
maddəsinin 2-ci qeydi, 318-328, 987,
9871, 1358, 13581, 13582, 13593,
135910 maddələri (Məcəlleyi-qəvanin,
15-ci cild, 1885 sənəsi nəşri və müəxxirəsi [sonraklar]);
c) Sülh hakimlərinin tətbiq edəcəkləri
cəzalar haqqndak nizamnamənin (xüsusi ev sahibinə dəyən xəsarətin tədiyəsi
[ödǝnmǝsi] istisna olmaq üzrə) 292, 33,
394, 395, 481, 485, 512, 513, 514, 572,
578, 58-59, 591, 61-63 (I və II hissələr),
143, 155-168 (Məcəlleyi-qəvann, cild
15, 1885 və 1914 sənələri nəşri) maddələri mövcibincə [maddǝlǝrinǝ ǝsasǝn] vaqe olan əf’allarndan [feillərindən] dolay
məhkum olan şəxsləri məsuliyyət və cəzadan və bunun hər növ nəticələrindən

qandra biləriz. Güclə icrayi-təsir etmək
bu deyil ki, onlar kimi atəş açaq, qan tökək, xeyr! Bizə atəş saçmaq, qan tökmək
lazm deyildir. Şimdi İngiltərə, Fransa və
Amerika nümayəndələri yaxnmzdadrlar. Bunlar millətlər hüququnun və əmnasayişin təminini dəröhdə etmişlərdir.
Əvvəl onlara müraciətən təklif, rica və
hətta tələb edəlim ki, bilatəxir [dərhal] bu
fǝcailǝrǝ [faciǝlǝrǝ], bu məzalimlərə
[zülümlərə] mane olsunlar, qardaşlarmz
bu fəlakətdən qurtarmaq üçün tədbir
görsünlər. Əgər onlar tədbir görməzsələr, aşkardr ki, o vaxt biz də öz hüququmuzu nə yol ilə müdaə edəcəyimizi
sonra danşarz. Hərgah biz fəryad etsək,
bir tədbir görərlər. Hökumətimizin borcudur bu barədə təşəbbüslər etsin.
[Əliheydǝr] Qarayev - Biz təklif edərdik hökumətə tapşrlsn ki, gələn iclasadək lazmi tədbirlər görsün və bu xüsusda gələn iclasda məlumat versin.
Əhməd Cövdət - “Müsavat” tərəndən böylə bir təklif varid olmuşdur
[gəlmişdir]:
"İrəvan nümayəndələrinin İrəvan quberniyasnda müsǝlmanlarn düçar olduqlar məzalim haqqndak ərzihal və
istimdadlarn [yalvarşlarn] dinləyərək
Azərbaycan Məclisi-Məbusan bu xüsusda hökumətin hər növ tədabirə [tǝdbirlǝrǝ] müraciətlə bu müsibətlərin dayandrlmas üçün təşəbbüsati-lazimədə bulunmas təkli ilə növbədəki məsələlərin
müzakirəsinə keçir.”
Təklif səsə qoyularaq ittifaqi-ara
[yekdillik] ilə qəbul olunur.
Əfvi-ümumi [amnistiya]
Növbədə siyasi məhbuslar haqqnda
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azad etməlidir.
Bu qərarn hökmü şu fəsildə göstərilən əf’aln icras əsnasnda cinayət qanunlarnn mən’ [yasaq] eylədiyi digər
əf’aln ümumisinə dəxi şamildir.
II. Baxlmamş və yaxud hali-tədqiqdə
bulunmuş 1918 sənəsi dekabrn 7-dən
əvvəl icra edilmiş birinci fəsildə göstərilən əf’al haqqndak işlər təvəqqüf edilməli [durdurulmal] və əbədiyyən unudulmaldr.
III. Əgər qərarlar verilməmiş, yaxud
qanun gücünə girməmiş və yaxud tətbiq
edilməmişsə, bu qanunun 1-ci və 2-ci fəsillərində göstərilən tədbirlərin icras aid
olan ədliyyə məhkəmələrinə və sair bilcümlə xüsuslarda müddəiyi-ümumi
[prokuror] dairəsinə həvalə olunur.
IV. 1918 sənəsi dekabr 7-sindən əvvəl
siyasi və dini amillər üzərinə bu qanunun
birinci fəslində bulunmayan digər cinayət qanunlarnn mən’ eylədiyi əf’ala
mürtəkib olan [qadağan olunan feillərə
dǝxli olan] şəxslərə aid olan ədliyyə məhkəmələri hüzurunda bu qanunun 1 və 2ci fəslində olan tədbirlərin kəndlilərinə
dəxi təşmil [şamil] edilməsi üçün istidada
[müraciǝtdǝ] bulunmaq haqq verilir. Bu
istidalar, tərtibat iclaslarnda həll olunur.
Bu iclaslarda təhriri [yazl] və şifahi bizzat
[şǝxsǝn] və yaxud vəkil vasitəsilə istida
edənlər bəyanatda buluna bilərlər. Bu
qəbil işlər haqqnda verilən ədliyyə məhkəmələrinin qərarlar mühakimati-cinaiyyə [cinayət məhkəməsi] nizamnaməsinin 893-899 maddələri mövcibincə şikayət edilə bilər.
V. Cəhəti-mülkiyyə və əsgəriyyənin
qərarlarnca ədliyyə məhkəmələri xaricində bu qanun[da] məlhuz olan [nǝzǝr-

dǝ tutulan] və öylə də siyasi məznunluğa
[şübhǝliliyinǝ] görə 1918 sənəsi dekabrn
7-dən əvvəl vəz olunan [qoyulan] cəzalar

ləğv edilir. Bu qərar aid olduğuna görə
Daxiliyyə və Hərbiyyə nazirləri tərəndən icra olunur.
Bəzi məbuslarn xahişinə görə, Səkürdski həzrətləri əfvi-ümumi qanununun maddələrini şərh edir və qabaqca
xəbər verir ki, Hökumət qanunu qəbul
edir. Qanun bir səslə qəbul olunur.
Fəhlə məsələsi
Bundan sonra “Müsavat” şöbəsi tərəndən Məsai [Əmǝk] nazirinə xitabən
böylə bir sorğu verilir:
Azərbaycan Məclisi-Məbusan Rəyasəti-alisinə.
“Müsavat” şöbəsi aşağdak sualn
Məsai Nəzarətinə verilməsini təklif edir:
Azərbaycan Məsai naziri bəy əfəndi
həzrətlərinə!
Məsai naziri yəqin bilirlər ki, Bak
əmələlərinin [fəhlələrinin] hal olduqca
müşkül vəziyyətdədir; ki əvvəlcə “Sovet
syezd” tərəndən təsis olunmuş xəstəxanalar indi xarab bir haldadrlar; əmələlər dava-dərman tapa bilmirlər; əmələ
mənzilləri hifzüssihhə [gigiyena] nöqteyinəzərindən fəna bir haldadr; zavod komissiyalar ilğa [ləğv] edilmiş, bu üzdən
ərzaq paylamaq və sair bu kimi xüsuslarda fəhlələr bir çox təshilatdan [asanlqdan] məhrum qalmşlardr; “kollektivn
doqovor” [müştǝrǝk müqavilǝ] yoxluğu
üzündən əmələnin məvacibini azaltmşlar, verilən gündəlik maaş zamanəmizdəki bahalğa nisbətlə məsarin [xərclərin] yarsn belə ödəmir. Bundan əlavə,
ümumi işsizlik üzündən əmələlər ac qa184
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lr, tədricən ölür, min cürə xəstəliklərə
düçar olurlar.
Əmələnin maddətən hal böylə pərişan ikən, mənəvi hal da qaranlqdr. Gecə kurslar, məktəblər, xalq yurdlar yoxdur. Əmələ mühiti qaranlq bir aləm təşkil edir. Bu zülmətdən istiqlalmza, hürriyyətimizə düşmən olanlar istifadə edirlər.
Əcəba, Məsai Nəzarəti əməlǝnin
maddi və mənəvi ehtiyacn rəf eyləmək
[aradan qaldrmaq], eyni zamanda da
maaşn yoluna qoymaq və məsainin
[ǝmǝyin] mənafeyini qanunən mühazə
eyləmək üçün nə kimi planlar və tədbirlər düşünməkdədir?

“Volf” teleqraf acentəliyi dəxi zəbt edilmişlərdir. Hökumət bu işi özü üçün düşmənanə bir hərəkət ədd [hesab] etdiyindən, bu cür tədhişlər [terrorlar] əleyhinə
nümayişlər yapmağ öz tərəfdarlarna
xəbər vermişdir. Sabah günü böyük nümayişlər yaplmşdr. Kansler yaşadğ bina qarşsna böyük dəstə əhali cəm olub
“spartaklarn” xudsəranə [özbaşna] hərəkətləri əleyhinə öz narazlqlarn izhar
etmişlərdir. Hökumət tərəfdar olan
nümayişçilərin silah əllərindən alnmşdr. Buna baxmayaraq Potsdam meydannda atışma başlanb, tələfat dəxi olmuşdur. “Spartak” əsgərlǝri nümayəndələri ağ bayraq əllərində hökumət əsgərləri qarşsna gəlib hökumət dəftərxanasnn mühasirə edilməsinə görə təslim
olmalarn tələb etmişlərdir. Hökumət
əsgərləri bu xəbəri öz komandanlarna
xəbər vermək istədikdə “Spartak” əsgərləri xainanə bir surətdə hökumət əsgərlərini atəşə tutub böyük tələfata bais
olmuşlardr. Hökumət əsgərləri komandan əhvalatı böylə gördükdə müdaəyə
məcbur olduğu üçün pulemyot atəşi
başlanmas əmrini vermişdir. Pulemyot
atǝşindǝn sonra küçələr “Spartak” əsgərlərindən xali edilmişdir.

“Müsavat” şöbəsinin rəisi:
Məhǝmməd Əmin Rəsulzadə.
(axr var)
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
Avstriyada monarxistlər
Vyanadan Kopenhaqa teleqraa xəbər verirlər ki, orada monarxistlərin mitinqi vaqe olmuşdur. Bu mitinqdə bir para Avstriya generallar, sabiq imperatorun qardaş hersoq Maks Karln vəliəhdi
intixab etmişlərdir [seçmişlǝr].

Rodzyankonun planlar
Novorossiyskdən alnan məlumata
görə, Dördüncü padişahlq Duma sədri
Rodzyanko, Dövlət Dumas üzvlərindən,
zemstvo və sabiq demokratlar müşavirəsi nümayəndələrindən ibarət təzə bir
demokratlar müşavirəsi dəvət edilməsi
məsələsini qaldrmşdr. Rodzyankonun
bu kri Kuban məhali-siyasiyyəsində
[siyasi dairələrində], həmçinin general De-

Almaniyada
Tiisdən xəbər verirlər ki, Almaniya
mətbuatınn verdiyi məlumata görə,
Berlində vaqe olan nümayişlər əsnasnda “Forverts” qəzetəsi idarəsi təcavüzkaranə bir surətdə zəbt edilmişdir. Bundan
əlavə, burjuazn qəzetə idarələri və
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nikin tərəndən hüsn-təvəccöhlə qarşlanmşdr. Rodzyankounun bu krinin vücuda gələcəyinə inanrlar.

Bolşeviklərin bəyanatı
Yanvarn 6-da Moskvadan xəbər verirlər ki, ham Müttəq dövlət sosialistləri Rusiyaya əsgər daxil edilməsinə ziddirlər. Fransada nəşr olan rəsmi hökumət qəzetələri əfkari-amməni [ictimaiyyəti] Müttəqlərin Şimali Rusiyadan əsgərlərini[n] geri dəvət edilməsinə hazrlayrlar. Pişon bəyan edir ki, Müttəqlər
Rusiya Şura Hökuməti əleyhinə hərəkatihərbiyyə qəsdində olmayb, Rusiyada
bolşeviklər əleyhinə iş görən hökumətlərə müavinət göstərməklə iktifa [kifayət]
edəcəklərdir. Müttəqlərin bu qərar Rusiyadan Müttəq qoşunlarnn bilkülliyə
[tamamən] geri çağrlmasn tələb edən
sosialistləri məmnun etməmişdir.

TÜRKİYƏDƏ
Türkiyə Məclisi-Məbusannda “İttihad və Tərəqqi” fraksiyasnn hökumətə
xitabən siyasət kursunu dəyişmək barəsindəki istizahna [sorğusuna] cavabən
Maarif nazirinin “Türkiyə məğlubdur,
Müttəqlər nə istəsələr yaparlar” deyǝ
cavab verməsindən acnaraq İstanbul xanmlar, əzcümlə [o cümlədən] Kadköy
xanmlar bəzi qəzetələrə atidəki [aşağdak] teleqrafnaməni çəkmişlərdir:
“Tarixi-cahana [dünya tarixinə] Çanaqqala müdaəsi kimi bir şah əsər ehda
[hədiyyə] edən qəhrəmanlarn ana, zövcə, həmşirə və qzlar olan bizlər, Çanaqqalann müqəddəs torpaqlar altında yatan şəhidlərimizin ruhi-müəzzəzləri [əziz
ruhlar] qarşsnda türk qadnlğna və
aləmi-mədəniyyətə xitab ediriz. Limanmzda görülən ahənin [dəmir] qalalar
məğlub edən və qaraya çxarlan yarm
milyon əsgərini dənizə tökən millətimizi
məğlub ədd [hesab] etməyiriz. Dün Məclisi-Məbusan kürsüsündən hökumət naminə söz söyləyən Maarif nazirinin
“məğlubuz, istədiklərini yaparlar” sözlərini şiddətlə protesto ediriz. Peçələrimizi
[niqablarmz] yrtan və sonra hürriyyəticahan [dünyann azadlğ] naminə deyə
hərb etdiklərini elan edənlərə təəssüf ediriz. Hüquqi-milliyyə və ismətimizi mühazə edəcək hökumət və erkək yoxsa,
biz varz.”

* İrticapərəstlər Rusiya işlərinə müdaxilə etməmək məsələsindən naraz
olub, bu məsələdə Müttəqlər arasna
küdurət [ədavət] düşəcəyini zənn edirlər.
“Exo de Pari” qəzetəsi yazr ki, sülh
məsələsində Müttəqlər arasnda birlik
yoxdur.
“Forverts” qəzetəsinin xəbərinə görə,
Vilson demişdir ki, Amerika En nehrinin
sol tərənin Müttəqlərə ilhaq edilməsinə [birlǝşdirilmǝsinǝ] müsaidə etməyəcəkdir.
İtaliya qəzetələri yazrlar ki, Avstriyan İtaliya qoşunlar məğlub etmişlərdir.
Ona görə də Xorvatiya və Dalmaçiya,
İtaliyaya keçməlidir. İtaliya imperialistləri
deyirlər, hərgah Müttəqlər Fiume, Triest və Dalmaçiyan italyanlara verməsələr, Sülh Konfransn əmri-vaqe [fakt] qar186
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şsnda qoymaldr. Yəni, İtaliya zorla bu
yerləri əlinə keçirməlidir. Dalmaçiyaya
İtaliya qoşunlar çxarlmşdr.

* Yanvarn 5-də Tiisdə yenidən erməniləri təftiş və həbs edirlər. Ermənilərdən 5 min nəfər həbs edilmişsə də, gürcü təbəəsi olan ermənilər azad edilmişlərdir.

* Parisdən bildirilir: Klemanso Milyukovu hüzuruna qəbul etməmişdir.
Fransa Hökuməti Milyukovu Fransadan
təbid etməyə [uzaqlaşdrmağa] qərar
vermişdir.

* Erməni Parlaman üzvlərindən TerXaçaturyan, Xondkaryan, Xaçaturyan və
Mamikonyan Tiisə varid olmuşlardr
[getmişlǝr].

“Royter” ajansndan
Nyu-Yorkdan verilən teleqramda sabiq Amerika rəisi-cümhuru Ruzveltin vəfat etdiyi işar [qeyd] olunur. Ruzvelt təzə
ilin ibtidasndan [ǝvvǝlindǝn] xəstə yatırmş.

Bolşeviklərin məğlubiyyəti
Omskdan Rusiya teleqraf ajansna xəbər verilir ki, Perm cəbhəsində bizim qoşunlarn müvəﬀəqiyyəti artır. Bizim qoşunlar Kama çayndan keçib düşmənləri
təqib edirlər. Biz bolşeviklərdən 37 min
əsir almşq. Bolşeviklərdən 10 alay qoşun məhv edilmişdir.

* Vilson və ailəsi Milana varid olmuşlardr [getmişlǝr]. Vilson papan ziyarət
eyləmişdir. Sülh Konqresindǝ papann iştirak etməyəcəyi anlaşlmşdr.

* Londonda Almaniyadan alnmş son
qəzetələr göstərir ki, ziyal nemes ünsürləri Almaniyann məğlub olduğuna şübhə etməyirlər. Bu münasibətlə “Frans
zeytunq” qəzetində xarici siyasət barəsində professor Xetiçin yazdğ məqaləsi
calibi-diqqətdir [diqqət çəkicidir]. Mümaileyh [ad çəkilən şəxs] deyir ki, siyasi mərkəz tədricən Vaşinqtondan Londona keçir. Professor ittifaqn möhkəmləşməsi
məsələsinə keçərək deyir ki, çox mümkündür Yaponiya ilə Amerika arasnda
Xita [Çin] məsələsindən ötrü ixtilaf çxa.
Ona görə də Yaponiya İngiltərənin müavinətinə məzhər [kömǝyinǝ nail] olacaq.
Yaponiya da İngiltərə ilə əlaqəsini yaxşlaşdrmaldr. Digər tərəfdən, İngiltərənin
müavinəti Amerika üçün də böyük rol
oynayacaq. Zira Amerika ilə Yaponiya
bir-birləri ilə rəqibdirlər.

Tsaritsnn işğal
Mövsuq [etibarl] mənbədən verilən
xəbərlərə nəzərən [görə], Tsaritsin şəhəri
Don kazaklar tərəndən işğal edilmişdir.
Qara dənizdə
Qara dənizə gəlmiş olan ingilis otu,
bütün Gürcüstan iskələlərinə [limanlarna] nəzarət etmişdir. Paroxodlarn bir hissəsi Batuma getmişdir. Dekabrn 30-da
Batum [və] Potiyə 4 ingilis paroxodu gəlmişdir.
* Parisdə Sülh Konfransnda böyük
dövlətlərin 3-dən 5-ə dək nümayəndələri olacaqdr. Xrda müttəq dövlətlərin
isə iki vəkili, təzə təsis edilmiş dövlətlərin
bir vəkili olacaqdr.
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Paris - Mütarikənin [atəşkəsin] uzadlmas münasibətilə Tverdə Müttəqlərlə
Almaniya arasnda bağlanmş əhdnaməyə görə, Almaniya xaricdə olan nəqdiyyəsi [pullar] və qiymətli kağzlarndan
Müttəqlərin rizas ilə istifadə edə biləcəkdir.

Xetiç zənn edir ki, Amerikann maddi
və mənəvi cəhətdən müavinətinə baxmayaraq, Mərkəzi dövlətlərin məğlub
edilməsinə İngiltərənin ciddiyyəti səbəb
olmuşdur. Almaniya otu, Almaniya ticarəti və Almaniyann müstəmləkə iqtidar
indi xələldar edilmişdir. İrlanda, Hindistan və Cənubi Amerikada millətlərin müqəddəratı özlərinə tapşrlmaldr deyə
qəbul ediləcək. Vilson tələbatına baxmayaraq, İngiltərənin cahan iqtidar həmişəkindən möhkəmdir. İngiltərə Şərqi
Afrikada, Ərəbistanda və Beynənnehreyndə qalib gəlmişdir. İngiltərənin Hindistan və Misir ilə olan əlaqəsi Bəhri-sədin [Aralq dənizinin] şərq hissəsini İngiltərəyə müsaid [sərbəst] buraxr. Deməli,
İngiltərə Dardanel boğazna, Qara dənizə çxa biləcək, Rusiya və Qafqaziyaya yaxnlaşacaqdr. İran ilə olan əlaqəsi, Bəhrisədin hissəsində olan hal möhkəm qalr. Belçikada olan qələbəsi sayəsində İngiltərənin kanalda dəxi hökmranlğ olacaqdr. Kil kanalnn köməkliyi ilə Daniya
[Danimarka] və Norveçyada [Norveçdə]
olan nüfuzu ilə Baltik dənizi ilə rabitə
peyda edib, böyləliklə Cənubi Rusiyada
da özünə nüfuz qazanacaqdr.
Stokholm - Petroqraddan gəlmiş olan
Danimarka komissiya üzvlərinin rəvayətinə görə, Petroqradn hal gündən-günə
fənalaşr. Müttəqlərin fəaliyyətinə müqabil, bolşeviklər Petroqrad təxliyə [etmək] və Qrmz qoşun nəfəratın [ǝsgǝrlǝrini] 3 milyonadək artırmaq istəyirlər.

* İngiltərə kral şəri-Məkkə [Məkkə
şəri] Feyzullah hüzuruna qəbul edər-

kən, Şərq cəbhəsində ingilis qoşunlarna
müavinət [kömək] etmiş olan ərəblərə
səmimi təşəkkürünü izhar eyləmişdir.
Amsterdam - Sülh şərtnaməsi mövcibincə [şǝrtnamǝsinǝ ǝsasǝn], Müttəqlərin tələb etdiyi 3 milyon frank qzl pulun bir hissəsini Almaniya ədaya [ödəməyə] başlamşdr. Bu pullar sülh əqdinədək
[bağlananadǝk] xüsusi bir yerdə saxlanacaqdr.
Zəhərli qaz
Don ordusu komandan general Denisov teleqraa okrujnoy atamana [hǝrbi
dairǝ atamanna] təklif eyləyir Taqanroq
əhalisinə elan edilsin ki, o Taqanroq dairəsinə ximiklər [kimyaçlar] dəstəsi göndərir. Əhali ricali-hökumətə [hökumət
adamlarna] zidd gedəcəyi təqdirdə, asilərin əleyhinə zəhərli qaz istemal [istifadə]
ediləcəkdir və heç kimə rəhm edilməyəcəkdir.
İngilis komandanlğnn Batum əhalisinə müraciəti
Türkiyə ilə bağlanan mütarikə [atǝşkǝs] şərtnaməsi üzərinə ingilis qoşunlar
mənim komandanlğm təhtində [altında]
Batum şəhərini işğal etdilər və bu işğal

Lizbon [Lissabon] - Bəhriyyə vəziri
amiral [admiral] Kantu, Portǝgiz rəisicümhurluğuna intixab edilmişdir [seçilmişdir].
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şəhərinizdə asudəliyi bərpa edəcəyimizdən nəşət eyləmişdir [irǝli gǝlmişdir].
İngilis hökuməti həmişəlik burasn işğal
etmək krində deyildir. Nə qədər ki, siz
bizim əleyhimizə iqdamatda [təşəbbüsdə] bulunmayrsnz və nə qədər ki, bizə
qarş ədavət bəsləməyirsiniz, ingilis qoşunlar sizin azadəliyinizə toxunmayacaq
və həyatınza müdaxilə etməyəcəkdir.
Fəqət, bizə qarş iqdamatda bulunsanz,
o zaman cəzaya düçar olacaqsnz.

caq gürcü əsgərlərinin miqdarn təyin
etməlidir. Qarnizonlarn miqdar az olmaldr.
Gürcü əsgərləri hal-hazrda dayandqlar xətdə qalmaldrlar. Erməni əsgərləri isə türklər dayandğ Cǝlaloğlu xəttinə çəkilməlidirlər. İngiltərə qaraqol əsgərləri erməni-gürcü əsgərləri arasnda
olan dəmiryol xəttində olacaqlardr. Burann inzibat məmurlar müştərək olmaldr. Axska uyezdindəki Gürcüstan məmurlar Müttəqlərin kontrol komissiyas altında olacaqdr. Bu komissiyaya məhəlli [yerli] müsəlman və erməni əhalisindən də daxil olacaqdr. Ham [bütün]
sərhəd məsələlərinin böyük dövlətlər tərəndən həll edilməsi üçün bu yaxnlarda gürcü və erməni nümayəndələri Avropaya göndəriləcəklərdir.
Buna cavab olaraq dekabrn 30-da bu
məzmunda teleqram alnmşdr:
“Simsiz teleqraf;
Tiis, ingilis heyətinə, Şurayi-vüzəra
rəisinə [Baş nazirǝ], Hərbi və Xarici vəzirlərə.
Erməni Hökuməti, general Raykroftun qətinə görə, müharibənin tərk edilməsinə və qoşunlarn geri çəkilməsinə
razdr. Müharib [savaşan] tərəər nümayəndələrinin iştirak ilə əməliyyati-hərbiyyə 31 dekabr 24 saatda dayandrlmaldr. Erməni qoşunlarnn təzə xəttə
çəkilmək məsələsi Tiisdə həll edilməlidir. Erməni Hökumətincə general Raykroftun sülh maddələrinin bəzisi aydn deyildir, amma bununla bərabər, əsasən
general tərəndən təklif edilən sülh
maddələri qəbul edilmişdir. Ermənistan
Hökuməti bu maddələr barəsində təfsilli
məlumat almaq istəyir. Ona görə də bir

ERMƏNİ-GÜRCÜ DAVASI
ƏTRAFINDA
Yanvarn 3-də Gegeçkori Gürcü Parlamannda söylədiyi nitqində demişdir ki,
Gürcüstan Hökuməti tərəndən Ermənistan Hökuməti rəisi naminə böylə bir
teleqraf göndərilmişdir:
Hal-hazrda Tiisdə olan İngiltərə
general Raykroft və Fransa heyəti-mürəxxəsəsi [nümayǝndǝ heyǝti] başnda
olan polkovnik Şardini, Gürcüstan Hökumət rəisi Jordanya ilə bir yerdə vaqe
olan konfransnda Camalyan olduğu halda tezliklə hərəkati-hərbiyyənin dayandrlmasn qərara almşlardr. Camalyann protestosuna baxmayaraq İngiltərə
general, Fransa polkovniki və Gürcüstan
Hökumət rəisi Jordanya qət etdilər ki, İngiltərə, Fransa, gürcü və erməni nümayəndələrindən ibarət müştərək komissiya bu aşağda yazlan şəraiti [şərtləri] həyata tətbiq eyləməkdən ötrü tezliklə
cəbhəyə getsin. Bu komissiya Borçal
uyezdinin şimal hissəsində gürcü və cənub tərəndə duracaq erməni qarnizonlar ilə həmçinin Axska uyezdində qala189
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İstiqlaliyyətimizi elan etməklə boynumuza düşən ağr və məsuliyyətli işlərdə
– yeni hökumət qurmaq, yeni qanun və
qayda qoymaq, yeni dirilik tikməkdə bizə
kömək etsinlər. Ancaq təşkilatla, ancaq
bir-birimizə yardm etməklə bu ağr işləri
yeridə biləcəyiz.”

mülki və bir hərbi nümayəndə vəkil edilmiş və bunlar mənimlə bərabər Tiisə
gəlirlər və Müttəqlərlə bu məsələlər barəsində qəti surətdə danşb qurtarmalyq. Mən bu məsələləri təhlil edib erməni hökuməti ilə mən həmrəyəm. Sülh
maddələri aydnlaşmaldr. Erməni Hökuməti sülhculuğu [sülhpǝrvǝrliyi] barəsində
səmimiyyət göstərdi.
Müttəq dövlətlərin komissiyas
Qarakilsə komitə sədri Duqlas Vitseyn”

–––––
“Sosialistlər və Azərbaycan istiqlaliyyəti” [adl] ikinci məqaləsində yenə həman qəzetə sosialistlərin proqram əsaslarndan birisi də bütün millətlərin hürriyyəti və hər millətin öz müqəddəratın
(diriliyini) təyin etmək haqqna malik olmas olduğunu qeyd və Rusiya inqilab
nəticəsində bir tərəfdən bolşevik, digər
tərəfdən də dargöz millətçilərin fəaliyyəti sayəsində çxan fəlakətləri bəyanla deyir ki:

MƏTBUAT
Sosial-demokrat menşevik “Hümmət” rqəsi tərəndən şəhərimizdə “Al
bayraq” ad ilə bir qəzetə nəşrinə şüru
edilmişdir [başlanmşdr]. Qəzetə baş məqaləsində Azərbaycann elan və davamna şərik olduğu kimi, yeni Azərbaycan
tikməyə də şərik olmaq istədiyi halda,
sabiq hökumətin fəaliyyətindən və
təhəmmülsüzlüyündən [dözümsüzlüyündǝn] şikayət edərək, şimdi artıq yeni hökumət dövründə Məclisi-Məbusan kürsüsündən açq, azad danşmaq və qəzetə
səhifələrində azad yazmağa imkan bulduğunu qeydlə, məqaləsini bu sözlərlə
bitirir:

“Bütün bu fəlakətlər içərisində inqilab nemətləri bir-birinin dalsnca əldən
gedərkən, Zaqafqaziya demokratiyas,
xüsusən bizim demokratiyamz bir böyük
neməti əldə saxlaya bildilər ki, o da Azərbaycann istiqlaliyyətidir. Öz-özümüzə
hakim olmaq, əfəndi [ağa] olmaqdr...
Azərbaycan istiqlal da sosialistlərin
ümumi prinsiplərindən doğma bir keyyyətdir. Buna görə biz öz proqrammza
sadiq qalaraq, Azərbaycan istiqlaln
elan və onu var qüvvəmizlə müdaə etdik...
Biz isək bu gün bir tərəfdən Azərbaycan istiqlalnn qəviləşməsi [güclənməsi],
möhkəmləşməsi yolunda çalşmaqla, o
biri tərəfdən isə bu istiqlalmz öz sinif
interesləri yolunda işlətmək və öz ağa-

“«Al bayrağmz» genə açrq. Yolumuz genə əvvəlki yoldur. Fikrimiz əvvəlki
kirdir. Vətənimizin, zəhmətkeş camaatımzn səadəti, onlarn haqlarnn müdaəsidir.
Ümidimiz var ki, açdğmz «Al bayrağn» altına haqlarn müdaə etdiyimiz
Azərbaycan əmələ [fəhlə] və kəndliləri
toplanalar.
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lqlarn və istibdadn bizim kəndli və
əməlǝnin boynuna taxmaq istəyən xozeyinlərlə mübarizə etməkdə olacağz.
Azərbaycan kəndlisi və əmələsi tam
mənas ilə müstəqil olmal, həm xaricilərin boyunduruğundan, həm daxildəki xozeyinlərin əzasndan [zülmündǝn] qurtulmaldr. Daxildən də, xaricdən də azadlq.”

dən də Ərzaq naziri Lizqar imza etmişlərdir.
Şimali Qafqaziyaya nümayəndə göndərilir
Ərzaq Vəzarətinin [Nazirliyinin] təşəbbüsatı ilə Şimali Qafqaziyada ərzaq və
sair ehtiyacati-zəruriyyə almaq üçün Vəzarətin qulluqçusu Levin dünən yola
düşmüşdür. Levinə müavinət [kömǝk]
göstərmək üçün Xariciyyə Nəzarəti, müttəq Dağstan Cümhuriyyəti Hökuməti
namna [adna] bir xüsusi məktub yazb
Levinə vermişdir.

Əziz Azərbaycanmzn həmişəkindən
ziyadə şimdi və hər şeydən ziyadə bütün
qüvvələrimizin ağz birliyinə möhtac
olduğu bir zamanda millətimiz arasndak ittihadi-əfkar [kir birliyi] və ağz birliyinə ürəkdən şad olaraq, yeni rəqimizi
təbrik, davam və bəqasn [ǝbǝdi olmasn] arzu ediriz.

Kəndlilər üçün bez alan vəkillərin xəyanəti
Kənd camaatı üçün bez almağa vəkil
olub gələn nümayəndələrin xəyanətləri,
yəni bezi kənd üçün [alb] şəhərdə birə
iki qiymətə satmaqla məşğul olmalar o
dərəcəyə çatıb ki, hətta polis müdirinin
hökmünə görə xəyyə polisəsi xüsusi
acentələr təyin edib vəkillərin bez aldqlar zaman onlar təqib etməkdə məcbur
olmuşlar.
Yaxş olard ki, Nəzarət [nazirlik] özü
bu işdə bir qədər ciddiyyət göstərib,
kənd camaatına bez və ya ki qeyri əşya
paylamaq istədikdə, öz qulluqçular və
kontrollar vasitəsilə həman şeyləri kənd
camaatına bilavasitə paylayayd.
Bu iş həmi kəndçilərə mənfəət və həmi də ehtikarçlğa [möhtǝkirliyǝ] mümaniət [maneçilik] vəzifələrini görmüş olard.

BAKI XƏBƏRLƏRİ
Dağstandan buğda gətirmək barəsində
Dağstan Hökuməti ilə bizim hökumətin arasnda bir ticarət müqavilənaməsi bağlanbdr. Bu müqavilənamə üzrə, Dağstan hökuməti 4 ayn müddətində Azərbaycana 50 vaqon (50 min
put) buğda təhvil verəcəkdir. Buğdann
qiyməti 60 manatdan hesab olunub, özü
də Petrovsk mövqində [stansiyasnda]
təhvil veriləsidir. Müqavilənamədə buğdann torpaqsz, sulufsuz [darsz] və yanmamş olmas şəraiti [şərtləri] də zikr
edilmişdir. Buğdann qiyməti Bak pullar
“bon”la veriləcəkdir. Müqaviləni Dağstan Cümhuriyyəti Hökuməti tərəndən
vəkalətən hökumət nümayəndəsi Kantemirov və Azərbaycan Hökuməti tərən-

Müsəlman mətbəə əmələlərinin iclas
Srağagün “Heyəti-mütəşəbbisə” [tǝ191
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şǝbbüs heyǝti] tərəndən dəvət edilən

bəy Abdullazadə və Usta Əlabbas intixab
edilirlər. İclas saat 7 tamam[da] qapanr.

bütün Bak mətbəələrində işləyən müsəlman mürəttib, cildçi, çapçlarnn iclas vaqe olmuşdur.
İclas “Heyəti-mütəşəbbisə” tərəndən baş mürəttib Aslan bəy Abdullabəyzadə cənablar açaraq, iclasn məqsədindən hazirunu [orada olanlar] müxtəsər
söylədiyi nitqlə aşina və bugünkü iclasa
bir sədrlə bir katibin intixab edilməsini
[seçilməsini] təklif etdi. İclas Seyid Hüseyn Sadiq əfəndini sədrliyə, Qədir Heydərzadə cənablarn katibliyə intixab etdi.
Mətbəə əmələlərinin [işçilərinin] bugünkü iclasndan məqsəd və onlar buraya cəm etməyə vadar edən, özlərinin
iqtisadi mənafeyini müzakirə etməkdir.
Bu xüsusda bir neçə natiqlər nitq söyləyib mətbəə əmələlərinin, ələlxüsus mürəttiblərin siyasət aləmində böyük rollar
oynadqlarn və əzcümlə [o cümlǝdǝn]
natiqlərdən birisi, mürəttiblərin 1909-cu
ildə rütubətli padvallarda işləyib, intibahnamələr [vǝrǝqǝlǝr] tərtib verməklə
məşğul olub, özlərinin bədənlərini böylə
rütubətli ziri-zəminlərdə [zirzǝmilǝrdǝ, yer
altında] şam kimi əritdiklərini və böyləliklə onlarn böyük-böyük işlər yapdğn və
bu işlərin müəssisləri [təsisçiləri] olduqlarn izharla fəxr edir və mürəttibləri müqəddəs xidmətkarlar cərgəsində tutur.
Gələcək iclasda həm iqtisadi və həm
siyasi məsələləri müzakirə etməkdən ötrü 4 nəfərdən ibarət bir komissiya intixab edilir ki, bu komissiya gələcək iclas
üçün bütün mətbəələrdə işləyən müsəlman əmələlərini siyah edib, gələcək
iclasa təqdim etsin. Komissiyaya Seyid
Hüseyn Sadiq, Ruhulla Axundzadə, Aslan

QAFQAZİYA MÜSƏLMAN
MÜTƏƏLLİMLƏRİNİN [TƏLƏBƏLƏRİNİN]
MƏRKƏZİ KOMİTƏSİ TƏRƏFİNDƏN
Müttəəllim və mütəəllimə arxadaşlar!
Bakda bütün milli fəaliyyətimizi boğmuş, öldürmüş Mart hadisatı [hadisələri],
Qafqaziya Müsəlman Mütəəllimlərinin
Mərkəzi Komitəsinin fəaliyyətini dəxi
müvəqqətən saxlad. Fəqət haqq və ədalət öz yerini tutdu. Qara günlərin sonunda sübhi-feyz [rifah vǝ nemǝt sǝhǝri] doğdu. Martdan qabaqk yarmçq əsarətimiz istiqlala mübəddəl oldu [çevrildi].
Qurbanlar verdiksə, əziyyətlər çəkdiksə,
istiqlala nail olduq. Təbiətin müstəqim,
dəyişməz qanunudur:
Əzilməzsə bəşər, bulmaz səadət rahini [yolunu] mütləq.
Milli fəaliyyətimiz istiqlal sifəti ilə yenidən cərəyana başlad. Mərkəzi Komitə
dəxi işə başlad.
Vəzifə başna, arxadaşlar! Bir kərə ittixaz [qəbul] etdiyimiz nizamnaməni sonuna kimi təqib edəlim. İstibdad dövründə belə böyük şövq, həvəs, mətanət,
istiqamətlə [yolundan dönmǝmǝklǝ] gizli
surətdə təqib etdiyimiz ali, müqəddəs
məqsədləri milli istiqlalmz dövründə
buraxmayalm. Hər bir barədə o məqsədlərimizi icra etməyə bizim üçün böyük imkan, geniş meydan açlmşdr.
Məqsədlərimizin xülasǝsi isə gənclərimizi millətin sadiq oğullar olaraq fəaliyyət
ərsəsinə [meydanna] çxarmaq!
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qəm və kədərini göstərmək üçün iki əli
ilə başndan yapşr. Halbuki Şərq adamlarna, baxüsus [xüsusilǝ] müsəlman əfradndan [fǝrdlǝrindǝn, adamlarndan] birisinə bir kədər ariz olarsa [üz verǝrsǝ], əllərini qoynuna qoyur. Nədən ötrü? Ona
görə ki, yevropallarda hər bir dərdə və
hər bir qəmə müqavimət etmək, rəf’i
[aradan qaldrlmas] üçün çalşmaq təbii
olduğuna görə, başndan yapşmaqla bu
qəm və küdurətin əlacn axtarr. Amma
Şərq adam həmişə zülmdidə olub [zülüm
çǝkib] da, bu zülmə taqətdə adət etdiyinə görə, əllərini qoynuna qoyub məzlum olduğunu göstərməklə iktifa edir.
İranda olarkən mərsiyəxanlar və dərvişlər gördüm ki, oxuduqlar və hekayə
etdikləri sözləri əsl Şərqə məxsus əda və
hərəkat ilə, yəni baş, bədən, əl və üz hərəkatı ilə öylə bir məharət göstərirdilər
ki, gözün qabağnda sanki bir artist
görürdünüz.
Yevropa həyatına aid pyesələrdə Şərq
hərəkatı və Şərq məişətindən götürülmüş pyesalarda Yevropa hərəkatı, artistlik sənətində fahiş bir qələtdir.
Şərifov ikinci pərdədə “Axtarb tapdm səni” havasn yaxş oxudusa da,
Sarabskinin “segah”nn yerini və təsirini
verə bilmədi. “Əsgər” rolunun ən çətin
yeri, qzlara arşn mal satdğ yerdir. İndiyə qədər bir artist görmədim ki, bu yeri
üstadlqla keçirə bilsin! Burasna rejissor
əfəndinin diqqətini cəlb edirik.
Artistdə iki fəzilətdən [üstünlükdǝn]
biri olmaldr: ya xüdadadilik [Allah vergisi], ya da üstadlq. Xüdadadilik – Allah
vergisidir. Bu hər kəsdə olmaz və hər
kəsdən tələb etmək də caiz [doğru, uyğun] deyildir. Amma üstadlq belə şeydir

Qoş ittihada, tərəqqiyə, sə’yə, iqbala,
Fəqət unutma ki, yol intizami-məşyətlə
Yaxnlaşr, qsalr; doğru at admlarn!
Düşün, bugünkü admlar hazrlayr
yarn!
Qafqaziya Müsəlman
Mütəəllimlərinin Mərkəzi Komitəsi
TEATRO VƏ MUSİQİ
“Arşn mal alan”
I
Əsbabi-tərəqqimizin [tərəqqi səbəbimizin] bir növünü təşkil edən sənayeyinəsə [incəsənət] və bilxassə [xüsusilə]
teatro və musiqi işlərimizə dair kamalnca məlumat və mülahizat [mülahizǝlǝr]
yazmağa, təəssüər olsun ki, qəzetəmizin həcmi müsaid deyildir. Buna görə də,
bu xüsusda hər nə yazlsa, mümkün qədər müxtəsər olmaq məcburiyyəti vardr. Məsələn, keçən cümə günü Hacbəyli
Qardaşlar müdiriyyəti tərəndən oynanlan “Arşn mal alan”da “Əsgər” rolunu
ifa edən Şərifov cənablarnn hərəkatiartistikisi [bǝdii hǝrǝkǝtlǝri] “alafranqa”
[avropasayağ] bir tərzdə olmas bu artistin əsl artist olmaq ciddü cəhdinə dəlildirsə də, ciddü cəhdi yanlş bir tərzdə gedir. Çünki, Yevropa artistlərinin hərəkatı
bir başqa, Şərq artistlərininki də bir başqa olmaldr. Bu məsələ xüsusunda çox
danşmaq istərdik. Halbuki ancaq bir-iki
söz deməklə iktifa etməliyik [kifayǝtlǝnmǝliyik].
Yevropa artisti təmsil etdiyi bir şəxsin
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gəlincə, hər bir Nəzarətimizdə hələlik rus
dili istemal [işlǝdilmǝsi] məcburi olduğu
qeyri-məmul [arzuedilmǝz] bir həqiqət
isə də, milliləşmək və hər bir şeyi milliləşdirmək əmri [işi] tədriclə mövqeyi-icraya qoyulduğundan, bir az zamandan
sonra rus dili istemalna ehtiyac qalmayacağ şübhəsizdir. Bu gün bizi artıq sevindirən əsgərlərimizin intizam, gücü,
rahatlğ və vəzifələri haqqnda göstərməkdə olduqlar sədaqətdir.
Bayram Niyazi Kiçikxanov əfəndiyə:
Zaqatala islam qardaşlarmzn qoşun və
nizami əsgərlik haqqnda göstərmiş olduqlar hümmət və səmimiyyəti böyük
xoşnudluqla oxuduq. Azərbaycann qismi-layǝnfəki [ayrlmaz hissəsi] olan Zaqatala haqqnda hökumətimizin lazmi dərəcədə diqqət və qeydkeşliyi [qayğkeşliyi]
əlbəttə hökumət başnda duranlarmzn
doğrudan doğruya vəzifələri olmaldr.
Bu yoldak vəzifə, şübhəsizdir ki, layiqincə ifa ediləcəkdir. Hər halda, zatınz da
etiraf etməlisiniz ki, İrəvan həvalisi [tǝrǝflǝri], Araz ətrafı, Qarabağ və Lənkəran
müsəlmanlarnn hal və övzalar [vəziyyətləri] Zaqataladak qardaşlarmza nisbətən dedikcə [olduqca] ağr və məşəqqətlidir. Bunlarn bu məşəqqətlərini
azaltmaq və rəf’ etməyə [aradan qaldrmağa] məşğul olan hökumətimizin Zaqatala və sair Azərbaycan hissələri xüsusunda da lazm olan işlərə mübaşir olacağ [girişǝcǝyi] təbii bir əmrdir [işdir].
Bununla belə, Zaqatala müsəlmanlarnn
əhval və övzayi-haliyyəsindən [indiki vǝziyyǝtindǝn], ehtiyacati-zəruriyyəsindən
qəzetəmiz vasitəsilə məlumat verərsənizsə, böyük mənfəət gətirmiş olarsnz.

ki, səy və kuşiş [çalşma] və bir də qabiliyyət sayəsində hasil edilə bilər. Bunu da
bir artist olmaq istəyəndən tələb etməyə tamaşaçlarn böyük haqq vardr.
Xəlil əfəndi, üstadlq dərəcəsinə çatmş bir artist olduğunu keçən oyunda
“Süleyman” rolunda göstərdi. Zahirdə
həmişə şad, hər dərdin dərmann bilən
və batində də nikbin olan Süleyman Xəlil əfəndi tamamilǝ və layiqilǝ göstərdi.
Mərhəba olsun [ǝhsǝn]!
Hələlik bu qədər. O biri oyunçular
haqqnda gələn səfər yazmağa məcburuq.
Mizrab
HƏFTƏ POSTASI [POÇTU]
Nəcimi əfəndiyə: Məktəblərimizin
milliləşməsi və buna görə də müəllimlər
hazrlamaq, kitablar düzəltmək xüsusunda Maarif Nəzarəti tərəndən lazmi
işlər görülməkdədir. Keçənlərdə şəhərimizdə vaqe olan xalq məktəbləri müfəttişlərinin qəzetəmiz nömrələrində yazlmş olan qərardadlarn və bu xüsusda
mühərrirlərimizdən Fərhad Ağazadə
əfəndinin yazmaqda olduğu məqalələrini oxumağ tövsiyə edirik.
Məhəmməd əfəndiyə: Məqalələrinizi
kağzn ancaq bir üzündə yaznz, vəilla
[yoxsa] təkrar yazdrmaq müşkülatı məcburiyyətində oluruq.
S. əfəndi: Əsgərlərimizin yeni Hərbiyyə naziri həzrətlərinin fəaliyyəti-mərdanəsi ilə böyük bir nizama salnmasn kamali-məmnuniyyət və sürur [sevinc] ilə
məqalənizdən oxuduq. Dil məsələsinə
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Qabil diş qayran
Mirzǝ Xǝlil Canbǝyzadǝ
Qzldan vǝ sairǝdǝn hǝr cür ǝla dişlǝr
münasib qiymǝtlǝ qayrr. Ünvan: Qubernski
küçǝ, “İslamiyyǝ”nin sağ tǝrǝndǝ ev nömrǝ
55.
295

nur: səhər saat 9-dan birǝ və 5-dən 7-yə
qədər. Ünvan: Aziatski küçədə nömrə 153,
Bolşoy Marskoy və Krasnovodski küçələrin
arasnda. Telefon: 50-67.
209
Mehmanxaneyi-“Məhəmmədiyyə”
Qubernski küçədə “Azərbaycan” mətbəəsi ilə rubəru [üzbəüz] Hüseynov qardaşlarnn 72 nömrəli evində mehmanlardan
[qonaqlardan] ötrü təmiz otaqlar hazrdr.
Kamali-ehtiramla İbrahimov

Müqtədir şairlərimizdən Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfəndinin “İnsanlarn tarixi faciələri” yaxud “Əlvahi-intibah”
adl mənzum əsərinin ikinci cüzü çapdan
çxb mövqeyi-füruşa [satışa] qoyulmuşdur.
Kitabça gözəl və qaln kağz üzərində təb’
[çap] edilmiş, atı [qiyməti] 2 manatdr. Turan
mətbəəsində, Parapetdə “Məktəb” mağazasnda və Bazar caddəsində Paşa Qasmzadənin mağazasnda.
b. 4 – 3

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr.
Sǝhǝr saat 9-11-ǝ kimi
Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon
16-80.
b-37

Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642

Doktor Rza bǝy Sultanov
Paris Darülfünunundan
Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri
hǝr gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat 47-yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski küçǝnin
küncndǝ.
2603
Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

Elan
“Açq söz” qǝzetǝsinin mǝtbǝǝ vǝ idarǝsi
Mart hadisǝlǝri ǝsnasnda yandrldğndan,
“Açq söz” kolleksiyonlar dǝxi tǝlǝf olmuş-

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
xǝstǝliklǝrini] qəbul edir. Naxoşlar qəbul olu-
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dirlər:
1) Sentyabr hadisələri zaman Bakdan çxb getmiş və dekabrn 8-inə kimi qaytmamş qulluqçular və fəhlələr qulluqlarna qəbul edilməyiblərsə, axrnc dəfə işə gəldiyi
gündən onlar qulluğundan xaric edilmiş ədd
[hesab] edib, qərar qoyulmuş çxacaq pullar
verilməlidir. Bunlardan dekabrn 8-dən sonra
qaydb da qulluğa qaytmayanlar axrnc işə
gəldiyi gündən öz xahişi ilə qulluqdan çxmş
ədd edərək, qulluğundan öz rizas ilə çxanlar
üçün qərar qoyulmuş çxacaq pulu verməli.
2) Sentyabr hadisələri zaman Bakda
qalb da qulluğa gəlməyən, 17 noyabr 1918ə kimi qulluğa qəbul edilmiş qulluqçu və fəhlələri 1-nci maddəyə görə qulluqdan xaric
ədd etməli. Bunlardan noyabrn 17-nə kimi
işə qəbul edilənlərə işləmədiyi günlərin, yəni
sentyabrn 15-ndən işə başladğ günə kimi
maaş surəti ilə əsas məvacibinin yarsn,
mənzil və mənzil məxaricini [xərclərini] verməli.
3) Mart hadisələri zaman Bakdan qaçb
da təzə qayda ilə iyun aynn 1-nə kimi qulluğa qəbul edilməyən qulluqçu və fəhlələri 1inci maddə mövcibincə [ǝsasnda] qulluqdan
xaric ədd etməli. Bunlardan iyunun 1-ndən
sonra qaydb qulluğa qəbul edilməyənləri 1nci maddəyə görə öz rizas ilə qulluqdan çxmş ədd etməli.
4) Mart hadisələrindən sonra Bakda qalan vaxtda vǝ öz işinə mübaşirətə [başlamağa] qadir olmayan, 1918[-ci] ilin təzə qaydas
iyunun 1-nə kimi yenidən qulluğa qəbul edilməyən qulluqçu və fəhlələri 1-nci maddəyə
görə qulluqdan xaric edilmiş ədd etməli.
Bunlardan iyunun 1-nə kimi yenidən qulluğa
qəbul edilənlərə işləmədiyi müddət zaman
maaş surəti ilə əsas məvacibinin yarsn,
mənzil və mənzil məxaricini verməli.
2643

dur. Mǝzkur qǝzetǝnin baş mühǝrriri Rǝsulzadǝ Mǝhǝmmǝd Əmin bununla elan edir
ki, kimdǝ mǝzkur qǝzetǝnin koleksiyonu
varsa vǝ satmaq istǝrsǝ ya “Azǝrbaycan”
idarǝsinǝ vǝ yaxud 55-10 nömrǝli telefon ilǝ
kǝndilǝrinǝ bildirsin.

Arvad diş hǝkimi M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Bak Obşestvenn Sobraniyasnn

[İctimai Yğncağnn] müvəkkil şuras
Kluba gələn zəvata [şəxslərə] məlum edir

ki, cəmiyyətin 21-ci maddəsi mövcibincə
[maddəsinə əsasən] bu ayn 10-undan şəhərin
əbədi [daimi] əhalisi cəmiyyətə qonaq sifǝti
ilə buraxlmayacaqdr.
Düşənbə [bazar ertǝsi] günü 1919-uncu
ilin yanvar aynn 13-də Bak Obşestvenni
Sobraniyasna namizəd verilənlərin intixab
[seçkisi] olacaqdr.
Qeyd: 14-cü maddə mövcibincə bu gün
namizədlərin cəmiyyətə düxulu [girişi] mən
[qadağan] olunur.
T-7
Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr. Müraciǝt üçün adres: Birjavaya
küçǝdǝ Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan”
qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-9
Sovet Syezd
Ümum neftçilərə elan edir ki, keçən il kanuni-əvvəlin [dekabrn] 31-də, bu il kanunisaninin [yanvarn] 5-ində vaqe olmuş Neftçilər ümumi iclasnn qətnaməsinə görə,
onlar aşağdak qərardadlar riayət etməli-

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Qafqaziya Müsǝlman Mütǝǝllimlǝrinin
Mǝrkǝzi Komitǝsi tǝrǝndǝn
sǝh. 193. “Qoş ittihada, tǝrǝqqiyǝ, sǝ’yǝ,
iqbala…”: Bu misralar türk şairi Toq Firkǝtin
“Rücu” şeirindǝn götürülmüşdür. Mǝnas:
“Birliyǝ, tǝrǝqqiyǝ, zǝhmǝtǝ, gǝlǝcǝyǝ
qoş,
Fǝqǝt unutma ki, yol nizam-intizaml bir
şǝkildǝ gedilǝrsǝ
Yaxnlaşar, qsalar; doğru at addmlarn!
Düşün, bugünkü addmlar sabah hazrlayr!”

Milyukov zehniyyǝti
sǝh. 180. Homrul [Home Rule]: “özünüidarǝ”. XIX ǝsrin sonu – XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ İrlandiyann muxtariyyǝti uğrunda
hǝrǝkat.
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 183. “a) Cəza qanunnaməsinin…”:
Bu qanunun hǝrǝrlǝ göstǝrilǝn maddǝlǝri
qǝzetdǝ ǝrǝb ǝlifbasna uyğun olaraq (ǝlif,
bǝ, tǝ kimi) sralanmşdr.
sǝh. 184. “…Mǝsai nazirinǝ xitabǝn…”: o
dövrdǝ Azǝrbaycann Mǝsai [Əmǝk] naziri
Aslan bǝy Sǝkürdski idi.
“Sovet Syezd”: Bak Neft Sǝnayeçilǝri
Qurultay Şuras nǝzǝrdǝ tutulur.

Teatro vǝ musiqi
sǝh. 193. Şǝrifov: söhbǝt teatr aktyoru vǝ
rejissor Hacbaba Şǝrifovdan gedir.
sǝh. 194. “Xǝlil ǝfǝndi”: teatr aktyoru
Xǝlil Hüseynzadǝ (Hüseynov) nǝzǝrdǝ tutulur.
“Mizrab”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ bu
imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 185. “…hersoq Maks Karln vǝliǝhdi
intixab etmişlǝrdir.”: Söhbǝt Avstriya-Macarstan imperatoru I Karldan vǝ onun qardaş,
Avstriya ershersoqu Maksimiliandan gedir.

Hǝftǝ postas
sǝh. 194. “…Hǝrbiyyǝ naziri hǝzrǝtlǝrinin…”: Sǝmǝd bǝy Mehmandarov nǝzǝrdǝ
tutulur.

Türkiyǝdǝ
sǝh. 186. “Maarif naziri”: o dövrdǝ Osmanl Dövlǝtinin Maarif naziri Rza Toq
(Bölükbaş) olmuşdur.
Kadköy: İstanbulun Anadolu (Asiya) hissǝsindǝ yer alan rayonlarndan biri.

Sovet Syezd
sǝh. 196. “Sovet Syezd”: Bak Neft Sǝnayeçilǝri Qurultay Şuras nǝzǝrdǝ tutulur.
“…mǝnzil vǝ mǝnzil mǝxaricini…”: burada mǝnzilin kirayǝsi vǝ aylq mǝişǝt xǝrclǝri ayr-ayrlqda nǝzǝrdǝ tutulur.

Cümǝ günkü mühüm xǝbǝrlǝr
sǝh. 187. “Vilson papan ziyarǝt eylǝmişdir.”: O dövrdǝ Roma papas XV Benedikt
idi.
sǝh. 188. “İngiltǝrǝ kral”: 1910-1936-c
illǝrdǝ Böyük Britaniya kral olan V Corc nǝzǝrdǝ tutulur.
“Mǝkkǝ şǝri”: Mǝkkǝ vǝ Mǝdinǝ şǝhǝrlǝrini ǝhatǝ edǝn Hicaz bölgǝsindǝ X ǝsrin
ortalarndan XX ǝsrin ǝvvǝllǝrinǝ qǝdǝr mövcud olmuş Mǝkkǝ şǝriiyinin hakimi.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 86-c nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Bazar ertǝsi, 13 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 86

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 10 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 13 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

QİSMİ-RƏSMİ

Abbasqulu Kazmzadə qzğn və həssas bir nitq söyləyərək, fəhlələrin cahan
hadisatındak [hadisǝlǝrindǝki] mövqeyi,
demokratiya nümayəndəsi olan Müttəqlər nümayəndələrinin Azərbaycan
qəbul və Parlaman mühazə etmələri,
xrda millətlər və yeni hökumətlərin bu
gün ancaq demokratiya[nn] kir hakimliyi nəticəsi olaraq Sülh Konfransnda yer
almağa müvəﬀəq olduqlarn, bu gün
cahan əmələ [fəhlə] və zəhmətkeşlərinin
"istəsələr yaparlar, istəsələr yxarlar"
dərəcəsində mətin bir vəziyyət aldqlarn qeydlə, Azərbaycan fəhlələrinə nəqli-kəlam edərək [sözü gǝtirǝrǝk] deyir ki:

Azərbaycan Cümhuriyyəti MəclisiMəbusan Sədrinin əmrnamələri
Əmrnamə nömrǝ 47
Bak əhli İsmayl Həsənov, 1918 sənəsi dekabrn 30-dan etibarən MəclisiMəbusan İdarəsi xidmətkar təyin edilir.
Əmrnamə nömrǝ 48
Məclisi-Məbusan İdarəsi dəftərdar
Camal Paşazadə, həmin 1919 sənəsi
yanvar aynn 8-dən etibarən kargüzar
təyin edilir.
Əmrnamə nömrǝ 49
Bak şəhəri Keşlə qəryəsi [kəndi]
sakini Mir Bədrəddin Seyidzadə, həmin
1919 sənəsi yanvarn 11-indən Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsində dəftərdarlq vəzifəsinə təyin edilir.
Məclisi-Məbusan Rəisi namna rəis
müavini Həsən bəy Ağayev

Fəhlə, Azərbaycanda da az deyildir.
Mis mədənlərində, balq vətəgələrində,
Bak neft mədənlərində, Şəki ipək zavodlarnda, tənbəki fabrikalarnda və sair
yerlərdə işləyən on minlərlə fəhlələrin
hal Azərbaycan Hökumətini düşündürməlidir. Görürsünüz ki, bunlar hökumətin sütunu, istiqlaliyyǝtimizin əsgər məqamnda xadimləridir. Hökumət onlarn
istirahət və ehtiyaclarn təmin edərsə,
həman o fəhlələr istiqbalda [gələcəkdə]
hökumətə zəhir [dəstək] olarlar. (Mərkəzdən alqş) Madam ki, böylə bir qüv-

AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA
(keçən nömrənin axr)
Fəhlə məsələsi
Sorğu oxunduqdan sonra Abbasqulu
Kazmzadəyə söz verilir.
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vəyə möhtacz, şimdidən bu qüvvənin
yaşayşn, həyatın tənzim üçün yaxş
əsaslar hazrlamağ düşünməlidir.
Möhtərəm məbuslar! Buna diqqət
edilərsə, bu məsələyə çox əhəmiyyət verər və bu qüvvəyə pasiban [himayǝçi]
olarsanz, kontrol qoymaldr ki, onlarn
hüququna təcavüz edilməsin; bu gün cahana ədalət, üxüvvət [qardaşlq], müsavat [bərabərlik] şüar atan onlardr; onlar
cəmi dünyaya "Yaşa, özgəyə də yaşamağa müsaidə ver" deyirlər. Sorğumuzda
bu gün biz onlarn fəna haln ancaq
müxtəsərən yazmşq. İnanrz ki, Məsai
[Əmək] naziri bu barədə təşəbbüslər
etmiş, düşünmüşdür. Bu məsələyə əcələ
[təcili] baxmaldr. Biz deyiriz ki, fəhlənin
ruhuna qida verən məktəblər, xalq yurdlar qapaldrlar, gecə kurslar yoxdur. Yemək-içməkdən böyük üsrət [çətinlik]
çəkirlər. Ucuz xörək, məəttəssüf [tǝǝssüf
ki], verilmir, yaşadqlar yerlər hifzüssihhəyə [gigiyenaya] müğayirdir [uyğun deyil].
İstinad etdiyimiz o qüvvə bu gün məhv
olub gedir, səfalət və aclq bəlasna düçar olur; uşaqlar məktəbsiz, xəstələri
mərizxanaszdr [xəstəxanaszdr]. Hətta
uşaqlar məktəbə, xəstələri xəstəxanaya
aparmaq üçün araba verilirdi. İndi bu da
yoxdur. Xəstəxanalarn çoxu işləmir. Fəhlə hücrələrdə ölür, kömək edilmir. Aldğmz məlumata görə xrda mədənlərdə
51, 16, 24-cü uçastoklarda fəhlələri işdən çxarr və bəzi mədənlərdǝ 8 saat
əvəzinə 14 saat işlədirlər. Bunlarn həpsi
bir yerə toplandqda görürüz ki, fəhlə
məhv olub gedir. Ona görə, ciddi çalşmaq lazmdr. Məsai naziri bunlar haqqnda qəti və ciddi tədbirlər görməlidir.
Qarayev bu məsələdən təəccüblənir,

çünki bu məsələni "Müsavat" rqəsi qaldrb, müsavatçlar fəhlənin dərdinə qalrlar. Amma bununla bərabər, natiq məsələnin məğzini axtardğ üçün bu kri o
da müdaə edir. Zavod, fabrika komitələrinin dağlmasndan şikayətlə, Məsai
Nəzarəti yoxluğunda fəhlələrin dərdlərini deməyə yer tapmadqlarn bəyanla,
bundan böylə Məsai Nəzarətinin təşkili
ilə fəhlələrin dərdlərinə baxlacağn göstərir və rica edir ki: “Hər halda “Müsavat” böylə məsələləri tez-tez qaldrsn.”
Rəhim Vəkilov Qarayevə cavabla fəhlələrin hərəkəti və “Müsavat”n fəaliyyətini dəlil gətirərək deyir ki: “Həmişə
“Müsavat” fəhlə ilə, fəhlə də “Müsavat”
ilədir. Fəhlə hər zaman kəndi hüququnu
hər yerdə, hər dəqiqə müdaə edən
“Müsavat” ilə bərabərdir. Bizim rqəmiz
fəhlələrdə sinif hissindən başqa, bir də
milli hiss oyadacaqdr. Onlar artıq qoymayacaqlar beynəlmiləliyyət ad ilə kəndilərini aldatsnlar. Gözüaçq ora gələn
fəhləmiz həmişə kəndi mənafeyi ilə bərabər, millətin də mənafeyini gözləyir. Ona
görə də hangi rqə ətrafına toplanmağ
bilirlər.”
Kiçikxanov “Müsavat” fraksiyasnn
krinə tamamilə şərik olaraq xahiş edir
ki, Azərbaycann hər yerində fəhlələrin
dərdinə çarə edilib, ehtiyaclar nəzərə
alnsn.
Səkürdski - Varid olan [gǝlǝn] sorğuya Məsai nazirini əvəz edən Səkürdski
həzrətləri cavab verərək böylə bəyanat
verir, deyir ki:
“Möhtərəm məbuslar!
Siz bilirsiniz, keçən hökumət zamannda Məsai Nəzarəti yox idi. Ancaq yeni
Hökumət fəhlə məsələsinə diqqət verə200
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rək, Məsai Nəzarəti təşkil etməyə qərar
verdi. Özünüz gorürsünüz ki, şimdi Hökumət fəhlə məsələsinə nə qədər məna və
əhəmiyyət verir. Müvəqqət olaraq bu
vəzifə 5-10 gündür ki, mənə tapşrlmşdr. Bu isə mənim üçün zəhmət olmayb,
şövqlə qəbul etdiyim bir vəzifədir. Yaxn
vaxtda təşəkkül etmiş olduğundan, Məsai Nəzarəti haqqnda mən müfəssəl məlumat verə bilməyəcəyəm. Çünki təzə
gəlmişəm. Nitqlərdə söylənilənlər tamamilə doğrudur. Hətta öylə şeylər var ki,
bilsəniz başnzn tükü ayağa durar.
Doğrudan fəhlənin hal dedikcə [ağrdr],
həmişə zəhmətin ağr fəhlənin üzərinə
düşmüşdür. Ona görədir ki, axr zamanlar fəhlə məsələsinə çox artıq əhəmiyyət
veririz. Gündə ortaya bir məsələ çxb bizi
işğal [məşğul] edir. Əlavə, burada fəhlə
konfrans vardr. Orada fəhlə tərəndən
gələn nümayəndə hər nə danşrlarsa,
ancaq Azərbaycan istiqlal, Azərbaycan
Hökuməti zərərinədir. Bunlardan Azərbaycan istiqlaln müdaə nöqteyi-nəzərində bulunan yoxdur. İçlərində müsəlman fəhləsi də var, amma azdr. Biz təşəbbüs ediriz ki, konfransda müsəlman
fəhləsi nümayəndələrinin miqdar artıq
olsun. Konfransda müsəlman fəhləsinin
miqdar çox olarsa, o sözləri ki, Parlamana, istiqlalmza toxunur, müsəlman nümayəndələri orada müdaə edə bilərlər.
Bəzi mədənlərdə konfransa gedən
fəhləyə ayr nəzərlə baxaraq, hətta onlar qulluqdan çxarrlar. Bu xəbər yetişcək,
mən əmr etdim təhqiq olunsun. Məlum
oldu ki, fəhləni ancaq siyasi mülahizə ilə
çxarrmşlar. Binaənileyh [ona görǝ], qovulan fəhlələrin geri qəbul edilmələri
haqqnda əmr verdim. Əgər əməl edil-

məsə, ciddi tədbir görəcəyəm. Çünki
mən deyirəm, bilir və inanram ki, Hökuməti və Parlaman ancaq fəhlənin köməyi ilə saxlaya biləriz. Bunu bilən bir
Hökumət əlbəttə fəhləni nəzərdən uzaq
tutmaz. Ona görədir ki, bütün nazirlərin
həmrəy olduqlar halda bacardğ qədər
fəhlələrə mənzil, xəstəxana, məvacib və
məktəb məsələləri uğrunda çalşr. Bunu
nəzərdə tutunuz ki, yalnz Azərbaycan
fəhləsi deyil, sair məmləkət fəhlələri də
bundan yaxş halda deyildirlər. Doğrudur, bu saat ancaq bolşevik fəhlələrin
hal yaxşdr. Amma onlarn da yaxş hal
çox çəkə bilməz; bir ay, iki ay. Sonra onlarn hal sairlərinkindən betər olacaqdr.
Mən hər şeydən ziyadə fəhlə təşkilatına
əhəmiyyət verərək əmr etdim yars fəhlə, yars iş sahibləri nümayəndələrindən
olmaq üzrə 10 nəfərdən ibarət komissiya
seçilsin. Bu komissiya fəhlə işlərinə baxaraq, Məsai Nəzarətinə təqdim etməlidir.
Komisyonun sədri də Məsai naziri olacaqdr. Komisyonun qərar nə olsa, mən
onu yeridəcəyəm. Bundan əlavə, qarşmzda bəzi böyük məsələlər var; əzcümlə
[o cümlədən] müştərək müqavilə (kollektiv) ki, hazrda fəhlə konfransnda da
müzakirə edilməkdədir. Parlaman bu
barədə krini deməklə böyük xidmət
göstərmiş olacaqdr.”
Nazirin bəyanatından sonra sədr cənablar “Müsavat” tərəndən verilmiş
olan təkli oxuyur:
“Müsavat” fraksiyonu tərəndən Bak əmələlərinin [fəhlələrinin] əhval haqqnda Məsai nazirinə verilən sorğuya
qarş Məsai nazirinin vermiş olduğu bəyanatı ka görməklə və təqdir etməklə
bərabər, Məclisi-Məbusan, nazirin ümu201
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mi surətdə söylədiyi əsaslarn tezliklə
qövldən feilə [sözdən işə] gətirilməsini
təkliə, növbədəki məsələlərin müzakirəsinə keçir.
Təklif ittifaq-ara [yekdillik] ilə qəbul
olunur.

Hac Mirzə Səlim Axundzadə (Lənkəran nümayəndəsi) sorğunu müdaə
edərək, çox qzğn və səmimi bir nitq
söyləyərək, Lənkəran və Muğan müsəlmanlarnn haln təsvir, sabiq hökuməti
tənqid edir və əhaliyi-islamiyyənin [müsəlmanlarn] əhvali-əsəfnakn [acnacaql
haln] təsvir üçün böylə bir məruzə oxuyur:
Lənkəranda olan əhvalat
Lənkəran şǝhǝrindǝ xarabə və paymal olmayan [dağlmayan] bir ev mövcud
deyil. Lənkərann vəziyyətini mülahizə
edən insann ürəyi ya gərək erməni ürəyi
və ya xaxol ürəyi, yainki gərək daş olsun.
Şəhərin özündə bilmərrə [tamamən] xaraba olub əsər qalmayan ev yoxdur. Biçarə Yusif bəy Bayraməlibəyov ki, məktəbi-ibtidai-ali [ibtidai-ali məktəb] müəllimidir, “Müsavat” rqəsinə mənsub olmaq
cəhətinə evi xaraba və cəmi mal paymal
və qarət edilib, əhli-əyal [ailəsi], uşaqlar
onun-bunun qaplarnda, kǝndlǝrdǝ səl-sərgərdan, ac-yalavac dolanr. Dəfələrlə istəyib şəhərə gəlsin, onun üçün
mümkün deyildir.
Şəhərimizin ulu zənginlərindən Əsgər
xan Talşinski kimi şǝxs İran guşələrində
qalb öldü. Evi vǝ həyəti və imarətləri tamamən qarət olub, hətta evin pəncərələri, qaplar, pol [döşəmə] və tamasas
[taxtalar] da bilmərrə yanb kül oldu. Buna da iktifa etməyib [qane olmayb] əvvəllərdə ermənilər, sonralar da xaxollar o
gözəl imarətləri at və heyvan yatağ qərar verdilər. Habelə İsa bəy Əlibəyovun
da evi bilmərrə zirü zəbərdir [alt-üst edilmişdir]. Əgər bu təriqǝ [yol, qayda] ilə adbaad Lənkəran şəhərinin xarabalarn siyah eylǝsǝm, lazmdr ki, ham əhalinin

Lənkəran və Muğan məsələsi
Bundan sonra, Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” rqəsi tərəndən Lənkəran və Muğan haqqnda Rəisi-vükəla [Baş
nazir] həzrətlərinə xitabən verilmiş olan
zeyldəki [aşağdak] sorğu oxunur:
Azərbaycan Məclisi-Məbusan Rəisi
həzrətlərinə.
“Müsavat” şöbəsi aşağdak istizahn
[sorğunun] Hökumət Rəisinə verilməsini
təklif edir:
Azərbaycan Heyəti-Nüzzar [Nazirlər
Kabineti] Rəisi Fətəli xan Xoyski həzrətlərinə.
Vətənin ayrlmaz bir cüz’ünü [hissəsini] təşkil edən və paytaxtımzn böyründə bulunan Lənkəran uyezdinin bir taqm özübaşna şəqilər [yolkəsənlər, quldurlar] əlində hər növ zülüm və cəbrlərə
[zorbalğa] məruz qaldğ, bura müsəlman
əhalisinin min dürlü təcavüzlərə, işgəncələrə, haqszlqlara giriftar olduqlar,
Muğan Cümhuriyyəti ad ilə tüğyan edən
şəqilərin kəndilərini Muğan Hökumətini
tanmağa icbar [məcbur] eylədikləri, Hökumətə məlum olmaya bilməz. Hökumətin bu zavall uyezdi, bu qəddar şəqilər təsəllütündən [zülmündǝn] qurtarmaq üçün nə kimi tədbirlərə müraciət
eylədiyini bilmək istəriz.
“Müsavat” şöbəsinin rəisi
Məhǝmməd Əmin Rəsulzadə
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rirlər. Hətta namuslara təcavüz edirlər.
Xaxollar əvvəl özlərini Muğanski Respublika [Muğan Respublikas] ad ilə adlandrb, sonra bilmirəm hans tək səbr gəlibsə, Muğanski Respublikan məsləhət
görməyib, özlərini Rusiya hissəsi sayb
Ufa Hökumətinə tabe edirlər. Xaxollar
aşkara deyirlər ki, biz Azərbaycan Hökumətini bilmək istəmǝyiriz və ingilisi də
tanmayrz.
Keçən həftə Muğan xaxollar, şura
əzas [üzvləri] və hökumət icras düzəltmək üçün syezd [qurultay] tərtib vermişdilər. Bu ünvan ilə ki, hər beş min beş yüz
nəfər müsəlman bir nəfər nümayəndə
və hər əlli nəfər xaxol da bir nəfər nümayəndə təyin edib 120 ədəd üzv dürüst
olandan sonra hökumət təşkil etsinlər.
Bu hökumətlə bərabər, yanvarn 4-cü gecəsi xaxollar Məhəmmədağa qəssabn
evinə tökülüb, Məhəmmədağann gəlinini iki nəfər balaca uşaqlar ilə bərabər
qoyun kimi başlarn kəsib evlərində olan
nəqdiyyə [nağd] on min manatdan başqa, lazm olan şeylərini də qarət ediblər.
Yenə hǝman gecə Dəriğli Məşhədi İsmayl uşaqlarnn evlərini də bittamam [tamamən] oğurlayblar. Lakin bura şəhərin
bir miqdar içərisi olduğu üçün adam öldürməyə fürsət tapmamşlardr.
Lənkərann hadisatı [hadisələri] saya
gəlməz. Salyan sərhədindən tutmuş Xaxol təkləsindən, Yüzüncü yaşndan tutub Perimbeləcən ki, iki böyük pristav
mahal – biri Sibdaşt, birisi də Ərkivan
uçastkasdr, nə qədər müsəlman kəndləri var isə bittamam xarabazar, evlər və
köylər ham yanb və yerlərinə də xaxollar malik olub əkiblər. Məgər Qzlağac
kəndi ki, həqiqətdə Qzlağac camaatı

adlarn bir-bir zikr edəm.
Lənkəran deməli ikinci Şirvandr. Amma bu qədər deyə bilərəm ki, Qalada
Tuğra xanmn imarətindən başqa cəmi
erməni, rus, cuhud evləri abad və avadanlqlar salamatdr. Lənkəranda məşhur Əkbərovlarn cəmi mülkləri, evləri
xaraba və yainki erməni və xaxol mənzilidir. Qalada saldat mənzili, yəni əsgərə
lazm olan mənzillər mövcud ola-ola, genə də şəhərin içində Əkbərovlarn öz arvad-uşağna məxsus olan mənzildə xaxollar əyləşib, bu qşn şiddət vaxtında
onlarn əhli-əyallar [ailələri] bunun-onun
qapsndadrlar.
Şəhərimizin fəqir, yetim və dul arvadlar, əlsiz-ayaqszlarn xəzinəsi və söykənəcəyi və pənahgah [pǝnah yeri] olan
Abdullayevlər, Kərimovlar, Kazmovlar,
Ağayevlər, Nəsirovlar, Qurbanovlar, Daşdəmirovlar bilmərrə talan və qarət olub,
fəlakət və üsrətlə [çətinliklə] qürbətdə,
kəndlərdə gün keçirirlər. Lənkərann füqəra və məsakin [biçarəlǝr] və əlsiz-ayaqszlarnn da cangüdaz [ürək yandran,
qəmli] və ciyər yandran olan aclqda və
susuzluqda ahu vaveylas [ah, fəryad] şəhərin fəlakətdə olan tüccar və əyan və
əşrafı [nüfuzlu adamlar] üçün daha bir artıq ciyər parçalayan müsibətdir.
Şəhərin xaxol hökuməti gündə bir bəhanə gətirib, şəhərin zənginlərini cürbəcür əziyyət və möhnətlərlə incidib, qismbəqism [hissə-hissə] vergilər adlandraraq
növbənöv xərclər alrlar.
Xaxollar buna da iktifa [qǝnaǝt] etməyib, gecələr hər bir şəxsi ki, qədimdə varl idi, onun evinə gedib təhdid və təxviflərlə [qorxutmaqla] hər şey istəyirlər, olmazn bəlalar ev sahibinin başna gəti203
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namuslu camaat olduğu üçün, xaxollarla
əlbir olub sair müsəlmanlar qətl və qarət etməkdən xaxollarla bərabər heç bir
zərrə qədəri olsa da müzayiqə etməyiblər [çǝkinmǝyiblǝr]. (Səslər: ayb olsun)
Axundzadənin nitqindən sonra sorğu
səsə qoyularaq qəbul edilir.

istiqlaln baltalayan qaragüruhlarn
əməli olduğunu qeydlə, cahan mühakiməsində böylə əməllərin ancaq 3-5 müqəssirlərə deyil, bütün millət öhdəsinə
atılacağn, millət hesabna yazlacağn,
millətimiz, hökumətimiz və istiqlalmz
qaralayacağn, ləkədar edəcəyini [lǝkǝlǝyǝcǝyini] qeydlə, soldan gələn qrmz
bolşevik kimi, sağdak bolşeviklərlə də
mübarizə edilməsini tələb edir, deyir ki:
Azərbaycan məmləkətində, millətlər
arasna nifaq salan bu cür hərəkətlərə
yer veriləmməz. Millətlər münasibatı
[münasibǝtləri] gərgin olan böylə bir zamanda erməninin vaqondan çxarlmasna laqeyd baxmaq olmaz. Hökumətimiz böylə hərəkətlər müqabilinə qəti
tədbirlər gorüb, müqəssirlərə şiddətli
cəzalar verməlidir.
Fətəli xan Xoyski - Sorğuya Rəisi-vükəla [Baş nazir] Fətəli xan Xoyski həzrətləri cavab verərək bəyan edirlər ki:

Ermənilərin qətli məsələsi
Bədəhu [sonra] sosialistlər tərəndən
idxal edilmiş zeyldəki [aşağdak] sorğu
oxunur:
Azərbaycan Məclisi-Məbusan Rəisi
cənablarna!
Hökumət naminə Sosialistlər fraksiyonu tərəndən işbu sorğunu (istizah)
Məclisi-Məbusann əvvəlinci cəlǝsəsində
[iclasnda] qoymanz rica edirəm.
“Qəzetǝlərdə dərc olunan xəbərlərə
görə, Azərbaycan dəmir yolu Hacqabul
stasyonunda vaqondan Sarkisyan namnda [adnda] bir erməni, əsgərlər tərəndən çxarlmş və nerəyə göndərildiyi
məlum deyildir. Həqiqətdə böylə bir hadisənin vaqe olduğu Hökumətə məlumdurmu və əgər məlum isə, böylə təhəmmül olunmaz [dözülmǝz] hadisələrin bir
daha təkrar etməməsi və günahkarn qəti tənbehi [cǝzalandrlmas] üçün nə yolda
tədbirlər görmüşdür?

“Guya Sarkisyan nam [adl] bir şəxsin
vaqondan çxarlb aparlmas haqqnda
verilən bəyanat əsasszdr. Qəzetələr yazrdlar ki, guya Sarkisyann aparlmasnda Azərbaycan əsgərləri də iştirak etmişlərdir. Bu xəbəri eşitcək, mən Hacqabulda duran əsgərlərimizin komandanna teleqraf çəkərək istizah etdim [izahat
istədim], cavab aldm ki, əsgərlər tərəndən heç vaxt böylə iş görülməmişdir.
Hətta Hacqabulda böylə iş olduğu ona
məlum deyildir. Sonra bizə xəbər verdilər
ki, Sarkisyan adl bu erməni zabiti rak
[araq] aparrmş. Özünü də, maln da vaqondan düşürmüşlər, bəratülqövl [protokol] yazb rakn saxlamşlar, Sarkisyan
isə o biri qatarla yola düşmüşdür.

Sosialistlər fraksiyonu katibi
Abbas Atamalyev.”
Əhməd Cövdət (Sosialistlər fraksiyonu tərəndən) sorğunu müdaə edərək,
çox hərarətli bir nitq söyləyərək, böylə
hərəkətlər sağdan hücum edən bolşeviklərin, vətəni, Azərbaycan, Azərbaycan
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HÖKUMƏT ƏZALARININ FƏALİYYƏTİ

Son zamanlar, bəzi bədxahlar Hökuməti ləkələməyə çalşdqlarndan, mən
bu işə ciddən baxdm. Qəzetələrdə bir xəbər dǝ var idi ki, Hacqabulda 13 ermənini vaqondan çxarb güllələmişlər, ancaq
Qriqoryan adl birisi qaçb qurtarmşdr
və Qriqoryan həman güllələyən adamlar tanyrmş. General Tomson da bunu
mənə yazmşd. Dərhal Daxiliyyə naziri
qubernatoru, Erməni Milli Şuras nümayəndəsi vǝ hǝman Qriqoryanla bərabər
təhqiqat üçün Hacqabula göndərdi.
Orada bütün əsgərləri, zabitləri və sair
şəxsləri Qriqoryana göstərmişlər, amma
qatil dediyi adamlar tanya bilməmişdir.
Bununla bərabər, qubernator təhqiqat
icra edib bütün dəmiryol qulluqçularn,
xüsusən müsəlman olmayanlar danşdrmşdr. Məlum olmuşdur, bu şayiə qətiyyən yalan imiş. Hacqabulda böylə bir
şey olsayd, əmin olunuz ki, qatilləri tapb cəzalandrardq. Bu xəbərləri bədxahlar Azərbaycan Hökumətini ləkələndirmək üçün buraxrlar. Hökumətimiz
bütün caniləri təqib edir və Hökumət nəzərində ham millət, ham Azərbaycan
vətəndaş bərabərdir.”

Yeni Vüzəra Kabinəsi [Nazirlər Kabineti] təşkil olundu. Adətə görə, Kabinə ricalnn [Hökumǝt adamlarnn] hər biri gələ-

cək fəaliyyətinə dair bir proqram yapb
Parlaman, mətbuat və ya sair bir vəsilə
[vasitǝ] ilə əhalini aşina qlar [mǝlumatlandrar]. İndiyə qədər Maliyyə, Ərzaq vǝ
Posta-Teleqraf və Türüq və Məabir vəzirlərinin [nazirlərinin] proqramlarna dara
[mǝlumata malik] olduq. Bunlarn bəzi təsəvvüratın burada zikr etməyi mənfəətdən xali [mǝnfǝǝtsiz, boş] bilmədik.
1) Maliyyə vəziri [naziri] Protasov cənablar qəzetə mühərririni proqram ilə
aşina qldğ əsnada, sair mülahizatı arasnda bunu da qeyd etmişdir ki: “Nəqdiyyə məsələsini nizama salmaq, Vüzaratın
[Nazirliyin] birinci vəzifələrindəndir. Kağz
pulun davam əhalini müis edir. Buna
məqami-zərurətdə ehtiyac bulunduğu
halda, asayiş illərində kağz liz pullar
ilə (mis, gümüş, qzl) dəyişməliyiz. Əhalinin banklara rəğbət və etibarn qazanmağa çalşmalyz ki, sandqlarnda hifz
etdikləri 300 milyondan 500 milyona
qədər bikar pullar banklara təhvil versinlər, ta ki, ticarət və sənaət [sǝnaye]
ehtiyaclar da həman pullarla rəf’ ola
[aradan qaldrla] bilsin. Mənim ümdə
məqsədim xərac [vergi] üsulunu öylə bir
hala və nizama salmaqdr ki, dövlətin
mədaxili məxaricini ödəyə bilsin.”
Hərgah Protasov cənablar dediyi
kimi olarsa, bu bir xoşbəxtlikdir.
2) Ərzaq vəziri Lizqar cənablar məmurlarna yazdğ bir xitabnamədə deyir
ki: “Möhtəkirlərə və rüşvətxorlara aman
verilməyəcəkdir. Məmurlar da mənim bu

Rəisi-vükəlann nitqindən sonra sosialistlər tərəndən verilmiş zeyldəki formula oxunur:
Sosialistlər fraksiyonu tərəndən Hökumətə Hacqabul stasyonunda Sarkisyan adl bir şəxsin vaqondan çxarlmas
haqqnda Hökumətə verdiyi sorğu xüsusunda Hökumət rəisinin verdiyi bəyanatı
dinləyib və Hökumətin gördüyü tədbirləri təqdir edib, növbədəki məsələlərin
müzakirəsinə keçir.
***
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məsləkimə iştirak etməzlərsə, qulluqdan
kənar olacaqlar.”
Bəli, bu birinci dəfədir ki, əshabivüzara [nazirlər] möhtəkir və rüşvətçiləri
mücazat altına almaq [cəzalandrmaq]
krinə düşmüşlərdir. Çox gözəl niyyətdir.
Allah tövq versin [kömǝk olsun].
3) Posta-Teleqraf vəziri Aslan bəy Səkürdski cənablar özünün iş başna keçməsini məmurlarna xəbər verdiyi bir
hökmdə böylə deyir: “Etiqad edirəm ki,
məmurlarmz kamali-sidqi-dil [tam bir
sǝmimiyyǝt] ilə çalşarlarsa, vəzifə bitirməkdə kəhalət [saxtakarlq, göz boyama]
göstərməzlərsə Azərbaycan posta-teleqrafı da müntəzəm bir üsul və şəkli qəbul
edəcəkdir. Məmurlarmz iştirak və müavinǝt [kömǝk] göstərərlərsə, posta-teleqraf təşkilatı da mürur ilə [vaxt keçdikcə]
artar...”
Posta-Teleqraf müəssisatı [müəssisəlǝri] insanlarn damarlar, ağaclarn rişələri
[köklǝri] mənzələsində [kimi] olub, məmləkətin zənginliyinə və mədəniləşməsinə böyük bir vəsilədir [vasitǝdir]. Posta
və teleqraf müəssisatı ilə dəmiryollar
arasnda böyük bir rabitə vardr ki, axrklar nizama düşməzlərsə, əvvəlkilər də
pozuq bir hal ilə yaşamağa məcburdur.
Böylə olan surətdə, qabaqca dəmiryollarmzn nizamna çalşmalyz. PostaTeleqraf Vüzəratı [Nazirliyi] şəhərlərdə və
bəzi qəsəbələrdə köhnədən açlmş postaxanalar diriltməklə bərabər, bir neçə
yeni xətlərin açlmasna çalşrsa, hələlik
əhalimiz də buna kifayət edəcəkdir. Bizim də arzu və təmənnamz bir bu qədərdir.”
Dəmiryollarn halna gəldikdə, bunun
pozğunluğu sair pozğunluqlarmzdan

daha əşəddir [çoxdur]. Bunu Türüq və
Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ] vəziri Xudadad bəy Məlikaslanov həzrətləri qəzetə
mühərriri ilə yapdğ bir müsahibədə özü
iqrar [etiraf] eyləyir. Böylə ki:
4) Türüq və Məabir vəziri dəmiryollarn qüsuratına [qüsurlarna] dair xüsusi
zənn və mülahizələrini təsvir edərkən,
mühərririn nəzərini bir çox dəyərli qeydlərə cəlb etmişdir. O cənabn dediyinə
görə: “Dəmiryolun pərişanlğ müharibə
əsnasndan başlanmşdr. Ələlxüsus rus
əsgərləri Qafqaz qitəsini tərk etdikləri
əsnada yollar talan və yəğmaya düçar
olmuşdur. Böylə ki, Poylu mövqindən
[stansiyasndan] başlayaraq Bakya qədər
bir çox istasyonlar, su anbarlar və körpülər tarmar olunmuşdur. 5000 yük vaqonundan 300-ü və 250 lokomotivdən ancaq 20-30 dənəsi qala bilmişdir. Bundan
əlavə, türklər Azərbaycandan çxarkən
vaqonlarmz da birbaş Batuma gedib,
hələ indiyədək özümüzə qaytar[l]mamşlar və məlum da deyil ki, nə vədə bu
vaqonlar qaytarlacaqdr. Bir çox mayəhtacn [ehtiyac maddəsinin] Azərbaycanda
taplmadğ cəhətinə həftələr, bəlkə aylarca məəttəlçilik olur.”
Rüşvətxorluğa gəldikdə, buna dair vəzirin özünəməxsus bir təsəvvürü vardr.
O da bundan ibarətdir: “Madam ki alatinəqliyyəmiz [nəqliyyat vasitələrimiz] sərnişin və yüklərin ehtiyacn rəf’ etməkdə
[aradan qaldrmaqda] aciz qalb dururlar,
rüşvətçilik də o vaxta qədər davam edəcəkdir. Ham səfərindən qalmamaq, ham yükünü yola salmaq istəyir. Yol şəraiti
müsaidət göstərmədiyi halda, rüşvət
məsələsi də məcburən meydana atılacaqdr. Bununla belə, rüşvətxorlara im206
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kan verilməyib hər yerdə təhti-mühakiməyə [mühakimǝ altına] alnacaqlar. Bu
işdə əhalinin mənə köməyini vacib bilib
istasyonlarda elannamələr asdrtdm ki,
bəlkə rüşvətxorlardan şikayətlə mənə
müraciət edələr, amma çifayda, indiyə
qədər heç bir şikayət də olmamşdr.
Bundan əlavə, rüşvətxorluqda ham dəmiryol məmurlarn müttəhim etmək insafdan kənar bir işdir. Zira bunlarn ancaq bir zümrəsi rüşvətxorluqla mürtəkibdir [ǝlaqǝdardr], qalan isə az bir məvaciblə qəyuranə [qeyrətlə] çalşr, vuruşur.
Bunlarn təmini-məişəti üçün Vüzərat
[Nazirlik] var qüvvəti ilə çalşacaqdr.”
Vəzirin bu iradn oxuduqca, ürəkdən
qara qanlar axb gedir. Görünür ki, təzədən dəmiryol xətləri çəkməyə hələ heç
bir ümid bağlamamalyz. Zira köhnə dəmiryolunun məxrubələrini [xarab yerlərini] düzəltmək üçün sadə və xrdaca mayehtac belə dərdəst edə [ǝldǝ edǝ] bilməyiriz. Əhalinin ehtiyac çox, dəmiryolu
isə azdr. Qarabağ, Şirvan, Zaqatal və
Culfa dəmiryollarnn lahiyəsi – ki sabiq
rus hökumətinin vaxtındandr – görünür
ki, yenə bir müddət, bəlkə xeyli müddət
təxirə düşəcəkdir. Vətənin dəmiryollar
artmazsa, əhalinin maarif işləri də ona
nisbət artmayacaqdr. Zira bunlarn arasnda sx bir rabitə vardr. Ticarət də
həmçinin, tərəqqi tapmaz.
Əlhasil, Azərbaycan mədəniyyəti
onun dəmiryollarna bağldr ki, bu məsələ gərək hamn düşündürsün, maraqlandrsn. Dəmiryollarn xarabəliyinə çalşan şəxslər ümumən bəşərin, xüsusən
də Azərbaycann düşmənləridir. Bunu
ham bilsin.
Fərhad Ağazadə

Bağdad dəmiryolu
London - Bağdad Dəmiryolunun İstanbulda bulunan baş mühəndisi Huqenin “Verdem-preys” qəzetəsinin müxabiri [müxbiri] ilə müsahibə edərkən demiş:
“Noyabr aynda dəmiryolu Tavr dağlğndan keçirmişik. Mosulun şərq cəhətinin yüz ağaclğnda vaqe Nisbin mövqeyinədək qatarlar gedə bilir. Dəmiryolu
yaxş halda isə də, fəqət iqtizayi-hərbiyyəyə [hərbi zǝrurǝtǝ] görə qatarlar fənalaşmşdr. Yük vaqonlarnn əksəri işǝ yarayr, amma parovozlarn üçdən iki hissəsi büsbütün işdən kənar edilməlidir. Bu
məhdudata baxmayaraq, hər gah kömür
qtlğ olmasayd, İstanbul ilə Nisbin arasnda dəmiryol tərəddüdatın [gediş-gǝlişini] davam etdirmək olard. Bu dəmiryolunda çalşan alman mühəndislərinin əksərinin xüsusi bir hazrlqlar vardr. Onlarsz dəmiryol işləyə bilməz. Hər gah
Müttəqlər alman mühəndisləri əvəzinə
öz mühəndislərini qoyacaq olsalar, onlar
iki ay alman mühəndislərinin əli altında
çalşmaldrlar. Ancaq iki ay çalşdğndan sonra Müttəqlərin mühəndisləri
məsuliyyəti öz öhdələrinə ala bilərlər.”
Xəlici-farsadək [Fars körfǝzinǝdǝk] dəmiryolunun çəkilməsi vaxtından bəhs
edən Huqenin demişdir ki: “Bu məsələ
Beynənnəhreyndə İngiltərənin gördüyü
işdən asldr. Nisbindən şərqə tərəf türklər tərəndən çəkilmiş olan dəmiryol xətti təzədən təmir edilməlidir. Zira bu dəmiryolunu təcilən çəkdiklərindən, maln
pisi işləndiyindən, xətt yenidən təmirə
möhtacdr. Hər gah hər iki tərəfdən yolun təmirinə başlanarsa və kifayət edə207
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cək qədər dəmiryol ləvazimatı və əmələ
[fəhlə] olarsa, o zaman iki ildən sonra dəmiryol qatar Xəlici-farsadək işləyə biləcəkdirlər.”

bndak fəqərəni [qeydi] qəbul etməyərək, bu cəhətin təfsirini [qiymǝtlǝndirilmǝsini] Əyan məclisinə həvalə edir. Əyan
məclisi qapal surətdə əqd eylədiyi [keçirdiyi] iclasnda Əhməd İzzət paşann izahatın dinləyərək və bu izah ilə “sözünü”
geri aldğn nəzərə alaraq maddənin təfsirinə ehtiyac görmədən məsələni qapamş olur.

TÜRKİYƏDƏ
İzzət Paşa kabinəsinin səbəbi-istefas
Məlum olduğu üzrə Tələt paşa kabinəsinin istefas üzərinə Əhməd İzzət paşa kabinəsi iş başna gəlmiş və Müttəqlərlə mütarikə əqd eyləmişdi [atəşkəs imzalamşd]. Mütarikənin əqəbində [atǝşkəsdən sonra] Əhməd İzzət paşa kabinəsində olub, sabiqən [keçmişdə] hərb Kabinələrində [müharibǝ dövründǝki Kabinetlǝrdǝ] dəxi iştirak etmiş olan Maliyyə naziri Cavid bəylə Ədliyyə naziri Xeyri bəylərin İzzət paşa Kabinəsində qalmalarna
təhəmmül olunmaz [dözülmǝz], deyə əfkari-ümumiyyədə [ictimaiyyətdə] hökumət əleyhinə bir cərəyan başlayr. Sonra
Əyan rəisi Əhməd Rza bəy Zati-şahanə
naminə [padşah adndan] Kabinə rəisinə
təbliğ edir ki, Sultan dəxi bu zəvatın
[şəxslǝrin] Kabinədə olmamalarn arzu
edir və bu arzusunun bir an əvvəl cari olmasn [gerçəkləşməsini] diləyir. Bunun
üzərinə Əhməd İzzət paşa padşahn Kabinənin işinə qarşmas mənasn çxa[ra]raq istefanaməsini yazr və istefanamədə “Riayətinə and içdiyimiz Qanuniəsasi [Konstitusiya] ilə Kabinə əzasnn
[üzvlərinin] təşkili Sədrəzəmə [Baş nazirǝ]
aid olduğundan, bu xüsusa müdaxilə
olunammaz” məalnda [mənasna gələn]
bir cümlə işlədir. Sultan istefan qəbul
edirsə də, Qanuni-əsasiyə müxalifət ba-

Əhməd Rəq bəyin təlti
Türklük naminə fövqəladə fəxr və ibdihacmz mövcib olan [sevincimizǝ sǝbǝb
olan] bir xəbər aldq. Müvərrix [tarixçi]
Əhməd Rəq bəy “Dəmirbaş Şarl” nam
ilə təlif etdiyi [yazdğ] əsərdən dolay İsveç hökuməti tərəndən “Vaza” nişan
ilə təltif edilmişdir. Bundan başqa, bu
əsəri İsveç lisanna tərcümə edən “Karolin” cəmiyyəti də müvərriximizə 10 min
frank mükafat göndərmişdir. Biz bunu
millətimizin məasǝri-mədəniyyəsi [nǝhǝng mədəniyyət əsərləri] naminə böyük
bir məzhəriyyət [nailiyyǝt] ədd [hesab]
ediriz. Elm sahəsində bir mütəxəssisimizin əsəri İsveç lisanna tərcümə olunsun, müəllif təqdir edilərək nişan və mükafati-nəqdiyyə [pul mükafatı] ilə təltif
edilsin. Zənn ediriz ki, bu hal ilk dəfə
olaraq vaqe olmuşdur. Bu səbəblə, vəq’ə
[hadisǝ] bir qat daha qiymət və əhəmiyyət kəsb etmiş [qazanmş] olur. Türk mədəniyyət və ürfan naminə ehraz etmiş
[qazanmş] olduğu bu müvəﬀəqiyyətdən
dolay Əhməd Rəq bəyə ǝn-səmim
[ürǝkdǝn] bəyani-təbrikat edəriz [tǝbriklǝrimizi bildiririk].
Müvərrix Əhməd Rəq bəy “Lalə
dövrü”, “Qabaqç Mustafa”, “Qadnlar
səltənəti”, 6 cildi nəşr olunan “Böyük
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tarixi-ümumi” ilaxr kimi asari-tarixiyyəsi
[tarixi əsərləri] ilə kütübxaneyi-ürfanmza
pək qiymətli kitablar əlavə eyləmiş, tarixi-mədəniyyəmizin [mədəniyyət tariximizin] bir çox müzlim [qaranlq] nöqtələrini
tənvir eyləmişdir [işqlandrmşdr]. Məktəbi-hərbiyyədən 1314 sənəsində nəşət
edərək [məzun olaraq] məkatibi-əsgəriyyədə [hərbi məktəblǝrdə] 12 sənə müəllimlik etmiş və mütəaqibən [onun ardnca] Ərkani-Hərbiyyeyi-Ümumiyyə dairəsi
[Baş Hǝrbi Qǝrargah] Cəridə qisminə [Mǝtbuat Şöbǝsindǝ] təyin edilmiş olan TarixiOsmani Əncüməni əzasndan [üzvlǝrindǝn] Əhməd Rəq Bəy, silki-əsgəridən
[hǝrbçilǝr tǝbǝqǝsindǝn] istefa edərək,
bütün zəka və fəaliyyətini Osmanl tarixinə vəqf [hǝsr] eyləmişdi. Şayani-təəsüf
[tǝǝssüfǝ layiq] olan cəhət, böylə müqtədir [qüdrǝtli] bir müvərriximizin kəndi
məmləkətimizdə hənüz məzhəri-mükafat və təltif [mükafata vǝ tǝltifǝ nail] olmamş olmasdr. Bu kimi işlərdə əcanibin
[əcnəbilərin] qədirşünaslğna baxaraq,
düçari-hicab olmamaq [utanmamaq] əldən gəlmir. İsveç hökumətinin məzhəritəqdir və təlti olan müvərriximizi təbrik
edərkən, bizdə şimdiyə qədər göstərilən
laqeydiyə təəssüfxan oluruz [tǝǝssüf deyirik].
“Yeni gün”

biiyyə və müktəsəbəsini müdaə və elaya əlbirliyi ilə çalşmaq məqsədi və “Səlaməti-ammə heyəti” ünvan ilə İstanbulda bir cəmiyyət təşkil etdiyini istixbar
etdik. [Ümumi sülh qarşsnda olduğumuz

bu hǝssas vǝ mühüm günlǝrdǝ ölkǝmizin kir vǝ hisslǝrini qaneedici vasitǝlǝrlǝ mǝdǝni
dünyaya çatdrmaq vǝ milli varlğ asayişsevǝr bir surǝtdǝ nümayiş etdirmǝk vǝ ümumi
sülhdǝ Osmanllarn tǝbii vǝ qazanlmş
haqqlarn müdaǝ etmǝk vǝ ucaltmaq işindǝ birgǝ çalşmaq mǝqsǝdi ilǝ İstanbulda “İctimai asayiş heyǝti” adl bir cǝmiyyǝt tǝşkil
edildiyi xǝbǝrini aldq.]

Cəmiyyətin heyəti-idarəsi şu zəvatdan mürəkkəbdir [Cǝmiyyǝtin idarǝ heyǝti
bu şǝxslǝrdǝn ibarǝtdir]: Beyrut valiyisabiqi [keçmiş Beyrut valisi] Ədhəm bəy,
mühərririni-Osmaniyyədən [Osmanl yazçlarndan] Asəf Müəmmər bǝy, ŞurayiDövlət əzayi-sabiqəsindən [Dövlǝt Şurasnn keçmiş üzvlǝrindǝn] Rəşad Fuad bəy,
Darülfünun müdərrislərindən [Universitet müǝllimlǝrindǝn] Fatin əfəndi, mühərririni-Osmaniyyədən Mahmud Sadiq
bəy, Qrxkilsə [Krklareli] məbusi-sabiqi
[keçmiş millǝtvǝkili] Mustafa Arif bəy, minbaş [mayor] Nahid bəy, mühərririni-Osmaniyyədən Nüzhət Sabit bəy.
Cəmiyyətin proqram şundan ibarətdir:
Maddə 1.
Bütün rqələrin xüsusi qayələri fövqündə bir “Səlaməti-ammə heyəti” təşəkkül etmişdir.
Maddə 2.
Heyətin məqsədi, xarici və daxili təzyiqat [tǝzyiqlǝr] təsiri ilə şimdiyə qədər
mükni olan [üstü örtülǝn, inkişaf etmǝsinǝ
imkan verilmǝyǝn] əfkar və hissiyyatiməmləkəti cahani-mədəniyyətə iblağ və

Səlaməti-ammə [ictimai asayiş] heyəti
Müsaliheyi-ümumiyyə qarşsnda bulunduğumuz şu əyyami-nazikə və mühimmədə əfkar və hissiyyati-məmləkəti
vəsaiti-iqnaiyyə ilə cahani-mədəniyyətə
iblağ və mövcudiyyəti-milliyyəni surətiasayiş-pərvəranədə ibraz və müsaliheyiümumiyyədə Osmanllarn hüquqi-tə209
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mövcudiyyəti-milliyyəni surəti-asayişpərvəranədə izhar və müsaliheyi-ümumiyyədə Osmanllarn hüquqi-təbiiyyə
və müktəsəbəsini bihəqqin [layiqli şǝkildǝ] müdaə etməkdir.
Maddə 3.
“Səlaməti-ammə heyəti” əfkar və
hissiyati-məmləkəti təmsil edən Zatişövkət-simati-Həzrəti-xilafət-pənahinin
səlaməti-mülkü millətə mətuf amali-mülükanələri [ölkǝnin vǝ millǝtin salamatlğn
nǝzǝrdǝ tutan şahlara layiq arzular] ətrafında toplanmağ bir vəcibə [mǝcburiyyǝt] ədd [hesab] edir.
“Vakit”

bilər. Ona görə də biz Cəmiyyəti-əqvama
daxil olmağa çalşmalyz.
Türkiyə limanlar arasnda münasibat [rabitǝ]
“İstanbul” qəzetəsinin verdiyi məlumata görə, bu yaxn vaxtlarda Türkiyə
gəmiləri ilə İstanbul Qara dəniz və Adalar [Egey] dənizi limanlar arasnda münasibat [əlaqə] başlanacaqdr.
QƏZETƏLƏRDƏN
Rusiyada
Moskvadan xəbər verirlər ki, bolşevik
əsgərləri Volmar [Valmiera] şəhərinə daxil olmuşlardr. Yuryev [Tartu] şəhəri də
bolşeviklər əlinə keçmişdir.
* Bolşeviklər almanlar tərəndən
təxliyə edilməkdə olan Belorusiyan tədriclə zəbt etməkdədirlər. Şəhərlər və
kəndlər bolşevik əsgərləri tərəndən işğal olunmaqdadr.

Suriya və Havran istiqlal
İngiltərə hökuməti 3 təşrini-əvvəl [dekabr] tarixi ilə nəşr etdiyi [yaydğ] rəsmi
bir təbliğdə Fərat ilə Suriya arasnda sakin [yaşayan] bədəvilərlə Suriya və Havran ərəblərinin istiqlaln təsdiq etmişdir.
Məlum olduğu üzrə, Hicazn istiqlal
Fransa, İngiltərə və İtaliya tərəndən
1916 sənəsindən bəri təsdiq edilmiş bulunur.
“Vakit”

Müttəqlər Batumda
Batumda olan ham müəssisələr
Müttəqlər tərəndən təhvil alnmşdr.
General-qubernator nəzdində bir şura
təşkil edilmişdir ki, bu şuraya gürcülərdən və ruslardan iki nümayəndə, qalan
millətlərdən isə birər nümayəndə dəvət
edilmişdir. Gürcü müsəlmanlar bir nəfər
nümayəndəyə raz olmadqlarndan,
mitinq dəvət edib, gürcü müsəlmanlar
nümayəndələrinin ədədinin artmasn
tələb etməyi qərara almşlardr. Şəhər
idarəsi məzkur [ad keçən] şura üzvlərinin
təyin edilməyib milli şuralar tərəndən
intixab olunmasn [seçilmǝsini] general-

İstanbuldan alnan xəbərlərə görə
“Sabah” qəzetəsi yazr ki, biz Cəmiyyətiəqvama [Millətlər Cəmiyyətinə] daxil olubolmamağmz bilməyirik.
Cəmiyyəti-əqvam nə məqsəd təqib
edir? Cəmiyyəti-əqvam bir hökumətin
digər hökumət haqqnda hər cür ədalətsizlik və təcavüzlərinə mümaniət [maneçilik] göstərəcəkdir. Keçmişdə bizim haqqmzda bir çox ədalətsizlik olmuşdur.
Mümkündür ki, gələcəkdə də bu cür olsun. Cəmiyyəti-əqvam bizi müdaə edə
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210

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

qubernatordan xahiş etmişdir.
Batuma gəlmək və Batumdan çxmaq
şəraiti [şərtləri] yüngülləşdirilmişdir. Tiis
ilə Batum arasnda dəmiryol münasibatı
[rabitǝsi] başlanmşdr. Poçta vǝ gömrükxana dǝxi fǝaliyyǝtǝ başlamşdr. General-qubernator nəzdində olan şuradan
müşahidə olunan narazlq gəldikcə artmaqdadr. Şura tərəndən Batum oblastında təyin edilən məmurlar acarallar
[acarlar] qəbul etməyib, həman yerlərə
acarallardan təyin edilməsini tələb edirlər.

küçələrdə acndan ölənlərə təsadüf etmək olar. Şəhərin əhalisi 800.000-dək
əskilmişdir. Mağazalarn dörddən üç hissəsi bağldr. Tramvay işləmir. Gecəgündüz də ancaq 2 saat elektrik işlətmək
olur.
Şeyx Feyzullah və İngiltərə
Bu gün Qlazqoda Şeyx Feyzullaha
məxsus təntənəli bir məclis açlmş, şəhər rəisi Hicaz kraln Müttəqlərə qoşulmas ilə artıq tərif eyləyir, lord-mer [Bǝlǝdiyyǝ sǝdri] sözünə davamla deyir:
“Şeyx Feyzullah layiqli atann layiqli
oğludur və nəcib ərəb millətinə layiq bir
nümayəndədir. (Alqş) O, ərəblərin köməyini Müttəqlərdən müzayiqə etməmişdir [əsirgəməmişdir]. Müttəqlər ümid
olurlar ki, ərəb milləti haqlarna malik və
beynəlmiləl müavinətə məzhər [kömǝyǝ
nail] olarlar.”
Feyzullah nitqə cavab olaraq demiş:
“Ərəblərin İngiltərəyə olan səmimiyyəti bundan bəllidir ki, özünü ingilis adlandran hər bir şəxs bütün Ərəbistanda
asudə yaşamşdr.”

Gürcü heyəti-mürəxxəsəsinin [nümayǝndǝ heyǝtinin] Yevropaya əziməti [yola
düşmǝsi]

Gürcüstan Hökuməti tərəndən işbu
nümayəndələr Parisə azim olmuşdur
[yola düşmüşdür]: Heyəti-mürəxxəsə sədri [N. S.] Çxeidze, üzvlər [İ. G.] Sereteli, [N.
Y.] Nikoladze, [İ. P.] Qobeçiya, Q. Rtsxiladze; müşavirlər isə professor Cavaxov,
general Odişelidze, doktor [V.] Qambaşidze və Qeabe, heyəti-mürəxxəsə işləri
müdiri [İ. İ.] Zurabov, onun müavinləri [Y.]
Demolon-Sereteli və [Q. A.] Qoqelaşvili.

Rus gəmilərinin Müttəqlər tərəndən zəbti
Sevastopoldan xəbər verirlər ki, ham
rus hərbi gəmiləri ingilis-franszlar tərəndən zəbt edilmişdir. Müttəq gəmiləri
komandannn binagüzarlğna [sərəncamna] görə rus gəmilərində olan bayraq,
Müttəq dövlət bayraqlarna təbdil edilmişdir [dǝyişdirilmişdir].

Mal gətirilməsi
Fransadan rəsmi surətdə Sevastopola
verilən xəbərlərə görə, bu axrnc həftə
müddətində məmaliki-əcnəbiyədən [xarici ölkələrdən] bir çox mal, ələlümdə [ǝn
ǝsas] manufaktura mal gətiriləcəkdir.
Buna binaən [buna görə], bir çox şeylərin
qiyməti aşağ düşməkdədir. Alş-verişçilər təzə mal gözlədiklərinə görə mal almayrlar.

Petroqradn hal
Petroqradn hal çox fənadr. Hər gün

Dövlətlərin tərk-silah
Londondan teleqraf edirlər ki, İngil211
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tərə Kabinəsi Sülh Konfransnda ham
Avropa dövlətlərinin tərk-silah edilmələri təklini etməyi qərara almşdr. İngiltərənin bu təkli gözlənilməyən bir surətdə aşkar olmuşdur. Ham hökumət
nümayəndələri bu maddə haqqnda xeyli ehtiyatla danşmşlardr. Axrnc alnan
xəbərlərə görə, Avropadaki əhval münasibəti ilə əsgərlərin çox hissəsinin silah
altında saxlanmas kri meydana çxmşdr.

* Erməni Milli Şuras sədri Yakov Qukasov vəfat eyləmişdir. Mütəvvəfa [mǝrhum] ermənilər arasnda qayət nüfuzlu
bir şəxs idi. Özü də “Daşnak” rqəsinə
mənsub idi.
* Parlaman tərəndən Qarabağa
göndərilmiş olan heyət, başda X[osrov]
b. Sultanov olmaq üzrə Bakya övdət eylədi [qaytd]. Mümaileyh [ad keçən şəxs]
Andranikin Qarabağda etdiyi məzaliməsi
[zülümləri] barəsində qayət dəyərli sənədlər gətirmişdir ki, bu günlərdə qəzetələrdə çap ediləcəkdir.
* Gəncə Müsəlman Cəmiyyəti-xeyriyyəsi sədrinə Ərzaq Nəzarəti tərəndən
200 tay bez buraxlmşdr.

Trabzon imperiyas
İstanbulda rumlar tərəndən bir komitə təşkil edilmişdir. Bu komitə, yunanllara məxsus Trabzon imperiyas təşkil
edəcəklərmiş.

Məktəblilər məcmuəsi
Eşitdiyimizə görə, bu günlərdə şəhərimizdə türkcə olaraq oğlan və qz məktəblilərindən ötrü iki həftəlik “Çocuq”
adl müsəvvər [şəkilli] bir məcmuə [jurnal] çxarlacaqdr.

Vilson İspaniyada
Son məlumata görə, Vilson hal-hazrda İspaniyadadr.
* Fransa ilə İngiltərə müntəzəm qoşunlar əvəzinə Rusiyaya könüllü dəstələri göndərmək üçün layihə hazrlamşlardr.
* İngiltərə hökuməti bolşeviklərlə
mübarizədən ötrü Polşadan istifadə etmək istəyir.
* Bolşeviklərin məlumati-rəsmiyyələrinə nəzərən [rəsmi məlumatlarna görə],
bolşeviklər Riqan işğal etmişlərdir.

Quba uyezdindən taxl çxartmaq
barəsində
Bir neçə gün bundan əqdəm [qabaq]
Xariciyyə Nəzarəti bilavasitə teleqraa
Dağstan Cəmahiri-Müttəqə [Birlǝşmiş
Respublikalar] Hökuməti nümayəndəsindən xəbər almş ki, guya Quba uyezdinin
polis nəfəratı [nǝfǝrlǝri] Dağstan üçün
taxl alnmağa mümaniət [maneçilik] göstərirlər. Bu barədə Xariciyyə Nəzarəti Ərzaq nazirindən istədiyi məlumata Ərzaq
Nəzarəti cavab verib deyir ki, Quba uyezdindən ərzaq və sair ehtiyacati-zəruriyyə
almaq ixtiyar yalnz Ərzaq Nəzarətinin
ixtiyarndadr. Çünki qoşun üçün, əhali
üçün ərzaq ehtiyatı ancaq bu uyezddən

BAKI XƏBƏRLƏRİ
Parlaman üzvü və Dövlət Müfəttişi
müavini Əliağa Həsənov, vəzirin [nazirin]
getdiyinə görə, onun vəzifəsini ifaya başlamşdr.
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buluna yanvarn 1-dən şüru olunmuşdur
[başlanmşdr].

yğlacaqdr. Buna görə də kənar adamlarn bu uyezddə taxl almas Hökumət
tərəndən qadağan edilmişdir.
* Dağstan Cəmahiri-Müttəqəsi dairəsində ərzaq almaq üçün Ərzaq Nəzarəti tərəndən Yurvin Qalinovski təyin
edilmişdir. Məzkur vəkilə 1 milyon yarm
miqdarnda pul verilmiş ki, ticarət işində
əlində sərmayə etsin.

Mərkəzi Komitənin sədri:
Həmid Məhəmmədzadə
Katib: Əbdülvahab Məhəmmədzadə
Ünvan: Persidski 121. Əliyusif
Cəfərzadənin evində, saat 3-dən 6-dək.
ƏRZAQ İŞLƏRİ

QAFQAZİYA MÜSƏLMAN
MÜTƏƏLLİMLƏRİNİN [TƏLƏBƏLƏRİNİN]
MƏRKƏZİ KOMİTƏSİ TƏRƏFİNDƏN

- Ərzaq Nəzarəti Azərbaycan Hökumətinin Şurayi-Vükəla Rəisi [Baş naziri]
namna [adna] yazmş olduğu məktubda
deyir ki: Ticarət və Sənaət Nəzarəti [Ticarǝt vǝ Sǝnaye Nazirliyi] Bakdan mal çxarmaq üçün Ərzaq Nəzarətindən verilmiş
olan icazə vəsiqələrini təsdiq etmək əvəzinə, vəsiqə sahiblərinin vəsiqələrini əllərindən alb Ərzaq Nəzarətinə qaytarmaqdadr. Sənaət və Ticarət Nəzarətinin
bu hərəkəti Ərzaq Nəzarətini nəzəri-etinaya [diqqətə] almamazlq deməkdir. Buna görə xahiş olunur Sənaət və Ticarət
Nəzarətinə binagüzarlq [sərəncam] verəsiniz ki, bundan belə böylə müamilədə
[rǝftarda] bulunmayb, Ərzaq Nəzarəti tərəndən verilmiş olan icazə vəsiqəsini
təsdiqlə növbədənxaric sahibinə qaytarsn.
- Mərkəzi Ev Komitəsinin Ərzaq şöbəsi, Ərzaq Nəzarətinə müraciətlə Gürcüstandan Bakya lazmi şeylər gətirməkdən
ötrü Bakdan Gürcüstana 10 min put düyü aparlmasna icazə verilməsini xahiş
etmişdir. Ərzaq Nəzarəti Mərkəzi Ev Komitəsinin bu xahişini rədd ilə cavab vermişdir ki, mal dəyişdirmək işində hal-hazrda ehtiyatla davranmağa məcburuq.

Ümum mütəəllimin [bütün tələbələrin] və vətəndaşlarn nəzər-diqqətinə.

Ümum Bak mütəəllimlərinə xəbər
verilir ki, bir çox arxadaşlar hələ bu vaxtadək “Gənclər sədas” qəzetələrinin satışndan hasil olan para haqqnda hesab
verməyibdirlər. Məzkur [deyilǝn] arxadaşlar hələ Mart hadisatından [hadisǝlǝrindǝn] əqdəm [ǝvvǝl] dəfǝatla [dǝfǝlǝrlǝ] dəvət etmişiz və əlahiddə olaraq hər
birinin ünvanlarn bilmədiyimiz cəhətdən onlar rəsmən müxbir [xəbərdar]
etmək bu tərzlə ka görüldü. Rica ediriz
fevral aynn 1-dək hesab verilsin. Bu
vaxtadək hesab verilməzsə, məəttəəssüf
[tǝǝssüf ki], hesab verməyən arxadaşlarn
familyalarn qazetədə elan etməyə məcbur olacağz.
Arxadaşlardan çox rica olunard ki,
bizi bu növ əlaqədə bulunmağa məcbur
etməyəydilər. Həmçinin, Mart hadisatından əqdəm Mərkəzi Komitənin nənə
[xeyrinə] ianə toplamaq üçün imza vərəqələri alan möhtərəm əşxasa [şəxslərə]
xəbər veririz ki, məzkur vərəqələrin qə213
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- Ərzaq Nəzarəti, Maliyyə nazirinǝ
müraciətlə Hökumət qərardadna görə
Bakya taxl gətirməkdən ötrü müahidənamə əqd etmiş [müqavilǝ bağlamş] olan
Dağstan Hökumətinin siyasi nümayəndəsi Ə. Kantemirov ixtiyarna bir milyon
manat buraxlmas binagüzarlğnda bulunulmasn xahiş etmişdir.
- Ərzaq Nəzarəti, Azərbaycan Hökuməti vəkili ilə Dağstan Hökuməti vəkili
arasnda əqd edilən müahidənamə mövcibincə [ǝsasnda] Yurvin Qalinovskini Ərzaq Nəzarətinin agenti sifəti ilə Dağstan
oblastınn cənubi hissəsinə göndərir ki,
ərzaq şeyləri alb ancaq Bakya Ərzaq
Nəzarəti adna göndərsin. Hələlik məzkur [ad çǝkilǝn] acentə ixtiyarna milyon
yarm para buraxlr. Lazmi təqdirdə yenə də para buraxlacağ vəd edilmişdir.
Bu barədə Ərzaq Nəzarəti məzkur acentəyǝ xüsusi bir düsturüləməl [protokol]
dəxi vermişdir. Həmin acentə iki həftədə
bir dəfə aldğ mallar və xərc etdiyi paralar haqqnda Ərzaq Nəzarətinə hesab
göndərməlidir.

Çünki mal dəyişdirmək əməliyyatı başlandqda, mal alcs artdğndan, biz aldğmz maln qiyməti məhəllində [yerindǝ] artıb, biz təklif etdiyimiz maln isə
qiyməti aşağ düşür. Bundan ötrü bu tövr
mənfəəti olmayan bir işi bərtərəf etməkdən [aradan qaldrmaqdan] ötrü zənnimizcə bu və ya digər rayonda vahid mal alc
təşkilatı vücuda gətirilməlidir. Bu təşkilata da ham dövləti və ictimai müəssisə
nümayəndələri daxil olmaldr. Bununla
bərabər, bu barədə də öz rəyinizi bildirməyi xahiş edirəm.
- Balqçlar İttifaq Komitəsi, Ərzaq
Nəzarətinə ərizə verib balqçlar ehtiyacatı üçün 100 put qənd və 4 put çay istəmişdir. Ərzaq Nəzarəti, Balqçlar İttifaq
Komitəsi ixtiyarna 30 put qənd və 2 put
çay buraxlmasna icazə vermişdir. Bu
şərtlə ki, bu qənd və çay ancaq balqlarn Bak bazarna gətirən balqçlara verilsin. Qəndin girvənkəsi 7 manatdan və
çay isə 40 manatdan balqçlara buraxlmaldr. Balqçlar İttifaqna isə qənd 6
manatdan, çay 35 manatdan buraxlacaqdr. Bundan əlavə, qəndin və çayn
balqçlar arasnda təqsim olunmas [paylanmas] haqqnda hesab təqdim etməlidir.
- Ərzaq Nəzarəti, Maliyyə nazirinǝ
müraciət edib Hökümət qərardadna görə Şurayi-Vükǝla Rəisinə [Baş nazirǝ] məxarici-cariyyə [cari xǝrclǝr] üçün milyon
yarm və Quba uyezdi ilə Dağstan oblastında ərzaq şeyləri almaqda olan vəkil
Yurvin Qalinovskiyə yetirməkdən ötrü,
Ərzaq Nəzarəti xəzinədar Koroçkinə bir
milyon manat buraxlmas üçün binagüzarlqda bulunmasn [sǝrǝncam vermǝsini] xahiş etmişdir.

ALLAH TƏALA RƏHMƏT BUYURSUN
Şamax əalisindən [böyük adamlarndan], qaçqnlar zümrəsindən, sizin sabiq

müxbiriniz, mühərririniz, şairiniz Əhməd
bəy Atamalbǝyov “Naz Şirvani” təxəllüs, bu gün rəbiülaxirin 2-də, dari-fənadan dari-bəqaya rəhlət buyurdu [müvǝqqǝti alǝmdǝn ǝbǝdi alǝmǝ köçdü]. Naxoşluğu isə yatalaq olub əlac-pəzir olammad
[ǝlac taplmad].
Gəncə gimnaziya müəlliməsi:
Gövhər xanm Cəfərzadə
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İdarədən: “İrşad” və “Tərəqqi” qəzetələrinin Şamax şəhərindən xüsusi müxbiri olan və bir az bundan əvvəl “Azərbaycan”da da yazmağa başlamş olan
mərhum Əhməd bəyin millətpərəst və
insaniyyətdost bir zat olduğu, əsərləri
olan məqalələrindən, xəbərlərindən və
şeirlərindən məlum idi. Mərhumun vəfatı böyük bir yə’simizə [matǝmimizǝ] səbəb oldu. Görünür ki, Şamax fəlakəti,
əhlini nerədə olsalar da təqibdə hələ davam edir və millət yolunda çalşanlarmz da əlimizdən alr. Haqq-təala mərhumu qəriqi-rəhmət buyurub [rǝhmǝtǝ
qǝrq edib], qövm-əqraba və dost-aşnasna səbri-cəmil əta buyursun [gözǝl sǝbir
bǝxş elǝsin]. Amin.

vaxtlar ev sahibi, evini kəndinə lazm olduğundan dolay kitabxanadan boşaltdrd. Buna görə kitabxanan Bələdiyyə
dairəsinin olduğu tikiliyə köçürərək orada həbs etdilər. Kitabxanann qiraətxanas isə hələ noyabrn soyuqlarna baxmayaraq şəhər bağndak yay binasnda Tiflis və Bak qəzetələrini, qəzetə maraqllarna üşütdürərək oxudurdu. Anarşi
yavaş-yavaş baş qaldrb kəndini göstərməyə başladqda, Tiis və Bak qəzetələri də qiraətxanadan yoxa çxd. Çxmasayd da, heç kəs dekabrn soyuğunda,
bağn bir küncündə qəzetə üçün donmağ istəməyəcəkdi və bir rublə verib kəndi
ocağ yannda oxumağ tərcih edəcəkdi.
Xülasə, Gəncə kitabxanasnn kəndisi,
Gəncə Bələdiyyə dairəsinin bir odasna
həbs olunduysa da, qiraətxanas təbii
ölümlə cann tapşrd. Anarşi getdi, həyat adi axntısna düşdü. Hələ Gəncə Bələdiyyə dairəsi heyətinin və rəisinin böylə mühüm məsələni unutmağna və ya
unutmayb da əhəmiyyət verməməsinə
təəccüblərlə bu məsələyə diqqət verilməsini arzu edirik.
Gəncədə ayr məktəb və klub kitabxanalar da var. Məktəb kitabxanalarndan şayani-diqqət [diqqǝtǝlayiq olan]
mədrəsə kitabxanasdr. Bu kitabxana
həmin mədrəsə açldqda çalşqan müdir
və müəllimlər tərəndən tərtib olunaraq, türk dilində bir çox elmi və fənni
[texniki] kitablar vardr. Mədrəsə, vicdanszlarn danoslar ilə tənəzzülə düşdükdə, tənbəl və uzun ǝllər kitabxanan da
tənəzzülə saldlar. Kitabxanann lüğət və
üsuli-tədris kitablar çalnaraq [oğurlanaraq], yerdə qalanlarn kitabxanada tozlar
basb qurtard.

BİZƏ YAZIRLAR
Gəncədən:
Gəncədə qabaqda, yəni rus dövründə, Gəncə Bələdiyyə dairəsinin şəhər
kitabxana[s] ilə onun yannda qiraətxanas var idi. Əhalinin münəvvər [ziyal]
qismi bu kitabxanadan müstəd olurdular [istifadə edirdilər]. O vaxtlar həmin
kitabxanaya Rusiyadan və ayr yerlərdən
çox qəzetə və jurnallar gəlirdi.
Kitabxana, qabaqlar, müharibədən
əvvəl məxsus Gəncə Bələdiyyə dairəsi
üçün tikilmiş binann bir odasnda [otağnda] yerləşdirilmişdi. Qafqaz cəbhəsində müharibə başlandqda, bu bina xəstəxana altına alnaraq yarallara yer oldu.
Kitabxana ayr bir evə köçərək, Bələdiyyə
dairəsi də özgə bir binada yerləşdirildi.
Gəncədə anarşidən biraz qabağa kimi
kitabxana üç il idi ki, həmin evdə idi. Bu
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Şayani-diqqət burasdr ki, çalnan kitablardan bazarda satıldğ vaxt görülüb,
para ilə alnb yenə mədrəsəyə gətirilmişdir.
Qənbər oğlu Qasm

Ünvan: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağnda Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ 2nci mǝrtǝbǝdǝ. Telefon 24-62.
Türk tǝqvimi
Yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ türk tǝqvimi
Yaxn günlǝrdǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsi rusca
vǝ türkcǝ yeni vǝ ǝski üsullar ilǝ nǝs divar
tǝqvimlǝri buraxacaqdr. Qiymǝti münasib
olacaqdr. Müraciǝt üçün adres: Birjavaya
küçǝdǝ Skobelevin evindǝ Hökumǝt mǝtbǝǝsindǝ vǝ ya Parapetdǝ “Azǝrbaycan”
qǝzetǝsi mǝtbǝǝsindǝ.
b-38
10-9

Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝ cǝnablarna telefonla “Açq söz” kolleksiyonu tǝklif
edǝn zatdan [şǝxsdǝn] rica olunur ki, mümkünsǝ şǝxsǝn görüşsün vǝ yaxud adresini
bildirsin.

Bak Obşestvenn Sobraniyasnn

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

[İctimai Yğncağnn] müvəkkil şuras
Kluba gələn zəvata [şəxslərə] məlum edir

ki, cəmiyyətin 21-ci maddəsi mövcibincə
[maddəsinə əsasən] bu ayn 10-undan şəhərin
əbədi [daimi] əhalisi cəmiyyətə qonaq sifǝti
ilə buraxlmayacaqdr.
Düşənbə [bazar ertǝsi] günü 1919-uncu
ilin yanvar aynn 13-də Bak Obşestvenni
Sobraniyasna namizəd verilənlərin intixab
[seçkisi] olacaqdr.
Qeyd: 14-cü maddə mövcibincə bu gün
namizədlərin cəmiyyətə düxulu [girişi] mən
[qadağan] olunur.
T-7

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Elan
Düyü
Bak Şəhər İdarəsi bununla aşağdak
kəndlərin vəkillərinə elan edir ki: Əhmədli,
Keşlə, Zğ, Biləcəri, Binəqədi, Digah, Şağan,
Pirşağ, Məhəmmədi, Fatmay, Türkan, Güzdək, Nardaran, Bilgəh, Xrdalan, Xocahəsən,
Buzovna, Qobu, Zirə, Kürkənd, Qala, Şüvəlan, Goradil, Maştağa, Hövsan, Novxan,
Kürdəxan, Hökməli, Mərdəkan və Binǝ
kəndlərinə bu gələn yanvar aynn 2-sindən
8-inəcən Ərzaq şöbəsinin anbarlarndan
düyü veriləcək ki, camaata paylansn. Hər
adam başna 3 (üç) girvənkə hesab ilə

Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627
Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalq, ovmaq (massaj) vǝ
iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardr.
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

düyünün girvənkəsi 3 manat 30 qəpikdən.
Ona binaən [ona görǝ], yuxarda yazlan
kəndlərin vəkillərinə təklif olunur ki, imdi
kənddə olan camaatı siyah edib hazrda nə
qədər adam olduğun[u] adbəad və hər
külfətdə neçə nəfər olduğun[u] iki vərəqdə,
yəni iki ədəd siyahda yazsnlar. Siyah vərəqəsinin biri vəkildə qalr, o biri vərəqi nə
qədər düyünün pulu eyləyirsə camaatdan
yğb yğlan pul ilə bərabər kəndin vəkili
“Natsional” qəstinsəsindəki [mehmanxanasndak] Ərzaq şöbəsinə 12-ci otağa verib,
düyü almaqdan ötrü qəbz (order) almaldr.
Kəndlərin vəkilləri kənd camaatından düyü almağa şəhadətnamələri olmaldr. Camaatın siyah vərəqəsi kənd kəndxudasnn
imzas və möhürü ilə təsdiq olunmaldr.
Kəndxuda, vəkil və qeyri adamlar, hanslar
ki, külfətdə olan adamlar doğru göstərməyələr, düyünü paylayan vaxt doğruluqca
bulmayalar, təftiş olandan sonra əvvəla onlara düyü verilməyəcək və ondan əlavə, dava
zamannda olan qanuna görə şiddətli cəzaya
mübtəla olacaqlar.
Düyü kəndə gələndən sonra kəndxuda
və vəkil düyünü siyah üzü ilə camaatın hüzurunda elan olan qədər, yəni bir adam başna
3 girvənkə hesab ilə düyü paylamaldr.
Bak, 30 dekabr 1918
Ərzaq şöbəsi
T/8

Qismi-rǝsmi
sǝh. 199. “…1918 sənəsi dekabrn 30dan…”: “1918” yerinǝ qǝzetdǝ sǝhvǝn
“1919” getmişdir.
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh.202. “…qövldən feilə…”: qǝzetdǝ
sǝhvǝn “qüvvǝdǝn feilǝ” getmişdir.
“Habelə İsa bəy Əlibəyovun da evi bilmərrə zirü zəbərdir.”: İsa bǝy Əlibǝyovun
1908-ci ildǝ tikilǝn evi Lǝnkǝrann ilk çoxmǝrtǝbǝli tikililǝrindǝn olub, hal-hazrda
yerli ǝhǝmiyyǝtli tarixi abidǝ kimi dövlǝt
qeydiyyatındadr vǝ burada Lǝnkǝran Dövlǝt
Universitetinin ǝsas korpusu yerlǝşir.
sǝh. 203. “Qala”: Lǝnkǝran şǝhǝrinin
Lǝnkǝran qalas daxilindǝki hissǝsi nǝzǝrdǝ
tutulur.
“Tuğra xanm”: Tuğra xanm Talşinskaya
nǝzǝrdǝ tutulur.
“Dǝriğli”: Dǝriğ, Talş xanlğnn tarixi
mahallarndan biri olmuşdur. Bu mahaln
ǝrazisi indiki Lerik rayonunu ǝhatǝ edirdi.
“Yüzüncü yaşndan”: qǝzetdǝ belǝ getmişdir.
“Sibdaşt”: qǝzetdǝ belǝ getmişdir;
güman ki, Sǝdǝşt olmaldr.
sǝh. 205. “2) Ərzaq vǝziri Lizqar cǝnablar…”: qǝzetdǝ bu bǝndin nömrǝsi düşmüşdür.

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 207. “Mosulun şərq cəhətinin yüz
ağaclğnda vaqe Nisbin mövqeyinədək...”:
Görünür ki, “şǝrq” yerinǝ “qǝrb”, “Nisbin”
yerinǝ dǝ “Nusaybin” olmaldr; “ağac” sözü
burada “mil” ǝvǝzindǝ işlǝdilmişdir.
Fars körfǝzi (İran körfǝzi; Ərǝb körfǝzi;
Bǝsrǝ körfǝzi): İranla Ərǝbistan yarmadas
arasnda yerlǝşǝn körfǝz.
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Türkiyǝdǝ
sǝh. 208. “Əyan”: Osmanl dövlǝtindǝ
konstitusiyal monarxiya rejimindǝ MǝclisiÜmuminin yuxar palatas olan Mǝclisi-Əyan
nǝzǝrdǝ tutulur.
“Dǝmirbaş Şarl”: Türk tarixçisi Əhmǝd
Rǝq Altınayn İsveç kral XII Karl haqqnda
yazdğ vǝ ilk dǝfǝ 1916-c ildǝ çap edilǝn
“Mǝmaliki-Osmaniyyǝdǝ Dǝmirbaş Şarl” adl
ǝsǝri nǝzǝrdǝ tutulur.
“Vaza nişan”: İsveçdǝ mülki vǝtǝndaşlara verilǝn, XVIII ǝsrdǝ tǝsis edilmiş orden.
sǝh. 209. “…1314 sǝnǝsindǝ…”: burada
il, rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir; miladi tǝqvimlǝ 1898-ci ilǝ uyğundur.
sǝh. 209. “Darülfünun”: daha sonra İstanbul Universitetinǝ çevrilǝn DarülfünuniŞahanǝ nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh. 210. “Zati-şövkət-simati-Həzrətixilafət-pənahi”: “Xilafǝtin pǝnah yeri olan
hǝzrǝtin şövkǝtli, ehtişaml şǝxsiyyǝti”; eyni
zamanda bütün müsǝlmanlarn xǝlifǝsi hesab olunan Osmanl padşah nǝzǝrdǝ tutulur.
“…səlaməti-mülkü millətə...”: qǝzetdǝ
sǝhvǝn “sǝlamǝtü mülki-millǝtǝ” getmişdir.
Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 211. “Qambaşidze”: qǝzetdǝ sǝhvǝn
“Vambaşidze” getmişdir.
Allah tǝala rǝhmǝt buyursun
sǝh. 214. “…rǝbiülaxirin 2-dǝ…”: hicri
tarixlǝ 2 rǝbiülaxir 1337, miladi tarixlǝ 5 yanvar 1919.
Elan
sǝh. 217. “30 dekabr 1918”: qǝzetdǝ
sǝhvǝn “30 dekabr 1919” kimi getmişdir.
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Çǝrşǝnbǝ axşam, 14 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 87

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 11 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 14 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

ZAQATAL MƏSƏLƏSİ

kəndiliyindən verilmiş olur.
Zaqatal əhaliyi-islamiyyəsi bu xüsusda
məntiqin, milli, dini, ictimai və coğra
məntiqin icab etdirdiyi cavab zatən
vermişdir. Daha Cənubi Qafqaz müsəlmanlarnn mərkəzi komitəsi təşkil olunduğu zaman zaqatall qardaşlarmz kəndi
nümayəndələrini göndərməklə, bizimlə
mərbut [bizə bağl] olduqlarn göstərmişlərdi. Azərbaycan Hökuməti ilk dəfə
olaraq Gəncədə təşəkkül eylədiyi zaman,
Zaqatal vilayəti dəxi bu hökuməti tand.
Onun göndərmiş olduğu məmurlar qəbul eylədi. Zaqatal Milli Komitəsi vilayətin
Azərbaycan daxilində olduğunu rəsmən
elan eylədi. Şimdiki halda dəxi Zaqatal
nümayəndələri Azərbaycan Parlamannda isbati-vücud [iştirak] edirlər.
Meydanda bu qədər bariz sübutlar,
cərh edilməz [rǝddedilmǝz] dəlillər, söz
götürməz bürhanlar [sübutlar] var ikən,
Gürcüstan-Azərbaycan ittihadnn daisi
olan [birliyini müdaǝ edǝn] “Qruziya”
qəzetəsinin Azərbaycann Zaqatal üzərindəki haqqi-hakimiyyətini [hakimiyyət
haqqn] inkar edəcək bir tərzdə nəşriyyatda bulunmasna təəssüf etməmək
qabil deyildir.
Azərbaycan Hökuməti hər bir nöq-

Zaqatal okruqu Zaqafqaziyann xalis
müsəlman əhali ilə məskun vilayətlərindən biridir. Buradak yüz min əhalidən,
ən mübaliğəli hesabla, ancaq 5 min
miqdar “inqlo” ad ilə məşhur gürcümanənd [gürcülərə bənzər] bir cinsdən
olub, mabaqisi [qalan] qismən türk,
qismən də ləzgi, həp müsəlmandr. Türkcə bütün müsəlmanlar arasnda danşlr
ümumi bir dildir. Bura əhalisi əskidən İlisu
sultanlğ ad ilə muxtar və müstəqil bir
həyati-siyasi ilə yaşayaraq, daima müsəlman məmləkəti olmuş, Rusiya tabeiyyətinə [tabeliyinə] keçdikdən sonra dəxi bir
idareyi-müstəqilə [müstǝqil idarǝ] halnda
bulunmuşdur.
Zaqatal okruqu Zaqafqaziyada təşəkkül edən cümhuriyyətlərin hangisi daxilində olmaldr? Bu məsələ ortaya atılnca, yuxarda söylənən əlamətlərə bir
də bu vilayətin sldrm Qafqaz silsiləsi
ətəyində olduğunu əlavə etməlidir.
Vilayətin Şimali Qafqaziya ilə olan rabitəsi
aylarla bağlanr. Coğraya nöqteyi-nəzərindən Zaqatal, Nuxu qəzasnn mabədidir [davamdr]. Bunlar nəzərə alndğ
zaman yuxardak sualn cavab kəndi219
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teyi-nəzərdən ixtilaf götürməz bir qitəsi
[hissǝsi] olan Zaqatala aid olan övraq
[sǝnǝd] və vəsiqələrin kəndisinə təslimi
üçün Gürcüstan Hökumətinə müraciət
eyləmişdi. Gürcüstan Hökuməti isə bu
vilayətin kəndisinə aid olduğunu iddia ilə,
məsələ həll olunmayana qədər istənilən
övraq və vəsiqələrin Azərbaycan Hökumətinə verilməyəcəyini bildirmişdir. Gürcüstan Hökumətinin bu hər növ heyrət
və təəccübə şayan [layiq] olan cavabn
“Qruziya” qəzetəsi iki əllə imza edir. Həm
də Gürcüstanla Azərbaycan münasibatına [münasibətlərinə] sui-təsir hasil
edəcək [pis təsir göstərəcək] bu məsələdə
Azərbaycan Hökumətinin bu kimi bir
təkliə Gürcüstana müraciət eyləməsini
səlah [doğru] görməyir.
“Qruziya” qəzetəsi hüdud [sərhəd]
məsələlərinin həllində yalnz “milliyyət”
prinsipindən nəşət [çxş] edib də, məsələni hangi yerdə hangi millət oturur, deyə
həll etməyi müvaq görməyir. Zaqatal
okruqu tarixən bir Gürcüstan vilayətidir,
deyir.
Biz bu məsələni şu srada mövzuyibəhs etmək istəməzdik. İstəməzdik ki,
arada feilən bir məsələ yox ikən, Zaqafqaziya cümhuriyyətləri bədxahlarna artıq söz danşmaq üçün fəzlə [artıq, ǝlavǝ]
material verək.
“Qruziya” qəzetəsi torpaq üzərində
yaşayan xalqn arzuyi-ümumisi, rə’yiqatesi [qǝti qǝrar], nüfusun cinsiyyəti, dili,
adat [adətləri] və əxlaq və bütün bunlar
üzərinə cəbrən [zorla] deyil, yerli xalqn
kəndi teyyib-xatiri [könül xoşluğu] ilə vaqe
olan olmuş bir işi (əmri-vaqeni) [faktı]
deyil, xatiri saylr əsas olmaq üzərə yalnz
“Gürcüstann hüquqi-tarixiyyəsini” etiba-

ra alr və ancaq bu düsturu təqdis edib
[müqǝddǝslǝşdirib] də iddialarn yalnz bu
nöqtədə iqamə edǝrsə [meydana qoyarsa], o zaman əmin olsun ki, tək qalar,
kəndisinə dost bulammaz. Gürcüstan
böylə bir iştəha ilə yaşarsa, o zaman Qazax qəzas ilə Gəncə qəzasn dəxi təhlükəyə məruz görmək qorxusunu bəsləməyə haql olmazmyz?
Bu kimi iddialar nəyə yarar əcəba?
Demokrat Gürcüstan kəndisinə bir növlə
isinəmməyən Axsxan alar, cəbrlə olsa da
Borçaln tutar, yerli əhalinin ruhuna, arzusuna, cinsiyyətinə və əzminə rəğmən,
fərz edəlim, Zaqatal ilə Qazax və sairəyə
malik olarsa, nə qazanar? Kəndisinə müxalif vilayətlər, kəndisinə darğn qonşular.
Biz Gürcüstan Hökumətini etidala
[mötǝdilliyǝ], dostunu tanmağa dəvət ediriz. Azərbaycanla Gürcüstann dostluq və
anlaşmaqdan hasil edəcəkləri böyük
mənfəətlər yannda bu kimi könül bulandrc hərəkətlərə məhəl [yer] qalmamaldr. Təyini-hüdud [sǝrhǝdlǝrin müǝyyǝnlǝşdirilmǝsi] kimi məsələlərdəki
əsrimizin ruhuna uyan əsaslarn milliyyət
və rə’yi-amm [camaatın rǝyi] (referendum) olduğu hər kəsdən ziyadə Gürcistan Hökuməti başnda duran sosial-demokratlara bəlli olsa gərək. Milli tələbləri
demokratlq cildinə geydirmək məharətində Sereteli kimi natiqəpərdazlar [nitq
söylǝmǝkdǝ mǝharǝti olanlar] hər nə qədər
mahir olsalar da, təsirləri yalnz Azərbaycan hüdudunu Neftlikdən bir az uzaqlaşdrmaq, Tiisə nəfəs verdirmək üzərinə aid ola bilər. Yoxsa, qatı imperialist
məsləki olan “hüdudi-tarixiyyə” [tarixi
sərhədlər] əfsanəsini Sereteli cənablar
belə söyləsə, kimsə onu bir həqiqət
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nin daha qüvvətli bir höccət [sübut]
olduğu bir taqm rəsmi mülahizələr və
“hikməti-hökumət” [höküm sürmǝyin hikmǝti] kimi “nazik nüktələrlə” [incǝ mǝtlǝblǝrlǝ] bağl olan Gürcüstan hökumətincə
“məchul” olsa da, gürcü-türk dostluğunun mürəvvici [carçs] bulunan “Qruziya”
qəzetəsindən ötrü heç olmasa məlum
olmal idi.
Təəssüf olunur ki, gürcü qonşularmz
“tarixi hüdud” prinsipini sui-təvilə uğradrlar [sǝhv yozurlar]; fəqət, ümid edəlim
ki, vaxtın əhəmiyyətini dərk eylər də bu
təvili fəna bir surətdə istemal etməyə [bu

olaraq qəbul edəmməz.
Zaqatal müsəlmanlar isə heç bir
vəchlə Gürcü Hökumətini qəbul edəmməzlər, onlarn böylə bir əzmdə olduqlar
gürcü məhalinə [dairələrinə] məlum olsa
gərəkdir.
Zaqatal okruqu Azərbaycann zəngin,
hasili-xübz [çörǝk qazanan; bǝrǝkǝtli],
qəyur [qeyrətli] və həmiyyətmənd [işgüzar] bir qitəsidir. Bu vilayət, Şərqi Qafqaziyan anarxiya seli silib-süpürməkdə
olduğu bir zamanda kəndi arasndan ka
miqdarda könüllü çxarmş, kəndisini
müdaə eyləmişdir. Azərbaycan Hökuməti əxzi-əsgərə [ǝsgǝr yğmağa] başladğ
zaman, bu vilayət böyük bir sürur [sevinc]
və şövqlə əsgərliyi qəbul eyləmiş, bütün
gənclərini silah altına almşdr. Nasl olur
da böylə bir vilayətə bu qədər şövq, zövq
və hissiyyatla mərbut [bağl] olduğu
məmləkətdən ayrlmaq, istəmədiyi bir
məmləkətə qoşulmaq təklif olunar? Bir
məmləkətin bir dövlət tabeiyyətində
[tabeliyində] bulunmas üçün müasirinin
[müasirlǝrimizin, ǝsrimizin] qanacağna
görə, hər şeydən əvvəl, o məmləkət əhalisinin könlü əldə olmaldr.
Gürcüstan Hökumətinin Zaqatal okruqu üzərinə iddiayi-təməllük etmək [sahiblik iddia etmǝk] üçün əlində nəyi var?
Azərbaycana vermək istəmədiyi övraqm?
İştə, o qədər.
Varsn, bir tərəfdə əhalinin milliyyəti,
dini, meyli, arzusu və güc istemal etmədən [zor işlǝtmǝdǝn] hasil olan bir əmrivaqe, digər tərəfdən də təsadüfən əldə
qalan köhnə idarələrə aid bir taqm övraq
və vəsaiq [vəsiqələr] olsun. Bitərəf bir
məhkəmə hüzurunda bunlardan hangisi-

yozumdan arzuedilmǝz surǝtdǝ istifadǝ etmǝyǝ] qədər getməzlər.

M. Ə. Rəsulzadə

ƏSGƏRLİK VƏZİFƏMİZDİR!
Bu vəzifə, bugünkü gündə biz azəri
türklərinin ən vacib vəzifələrimizdən birisidir. Bu vaciblik həm o dərəcə mühümdür ki, bunun əhəmiyyətini son sənələrin
sədəmatına [zərbələrinə, fəlakətlərinə]
düçar olmuş biz azəri türkləri heç bir
cəhətlə yüngül ədd [hesab] edəmməyiz.
Zira, əsgərsizliyin, əsgər olmamaqlğn
aclğn son hadisələr bizə layiqincə
daddrd. Zəhərli aclarn daddğmz bu
hadisələrdən əlavə, indiki halda başqa
millətlər kimi biz azəri türkləri də müstəqil cümhuriyyət qurmuşuz, müstəqil
məmləkət təşkil etmişiz.
Cümhuriyyətimizin mühazəsini öhdəmizə almazsaq, məmləkətimizin
qarovulunu çəkməzsək, bu necə istiqlal
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221

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

olar? Bu nasl məmləkətdarlq [ölkǝ saxlamaq] olar? Əsgər olmadğmz və əsgərsiz
olduğumuz üçün idi ki, Tiisin Seymi
tərəndən hər kəsə silah payland da, biz
silahsz qaldq. Bundan dolay öz qüvvəmizlə silah ələ gətirmək üçün nə qədər
fəlakətlərə uğradq.
Əsgərsiz olduğumuz və əsgər olmadğmz üçün idi ki, Bakda, Şamaxda,
İrəvanda, Qubada bir taqm nizami, yəni
əsgərlik görmüş quldurlarn saldrşlar
qabağnda dayanammayb dağlara, səhralara qaçdq. Hammzn məlumu olan
fəlakətlərə, müsibətlərə düçar olduq.
Genə, əsgərsizlik və əsgər olmamaq
nəticəsidir ki, qşn indiki soyuq günlərində İrəvan quberniyasnn müsəlman
camaatı erməni əsgərlərinin hücumuna
uğrayb, isti yataqlarndan çxb, qucaqlarnda uşaqlar, yanlarnda xanmlar
açq səhralara, qarl dağlara qaçmaqdadrlar. Halbuki, əsgərimiz olsayd və biz
də əsgər təlimi görmüş olsaydq, başqalarna hücum etmək istəmədiyimiz halda,
öz yerlərimizdə əldə silah olaraq sabit
dayanb qalardq və saymadqlarmzn
qabağndan çox rəzil sifətlərlə qaçb
məhv və pərişan olmazdq.
Özlərimizi Qafqaziyann ən birinci igidləri srasnda və tərə-müqabilimizi [qarşmzdak tǝrǝ] də heçə saydğmz halda,
əsgəri təlim görmədiyimiz üçün düçar
olduğumuz bu fəlakətli hallar bizi büsbütün rüsvay və namusumuzu bərbad
etdi. Namusumuza toxunan bu rüsvayl
fəlakətlərdən sonra mənə qalarsa yalnz
cavanlarmz deyil, qocalarmza varncaya qədər könüllü sifəti ilə əsgəri təlim almağa məcburuz. Zira əsgəri təlim almaqladr ki, namusumuzu, məmləkətimizi,

hökumətimizi, hasili bütün var-yoxumuzu
müdaə və mühazə edə biləcəyiz. Yoxsa, bir hadisə üz verdiyi zaman başqalarna ümidli olmaqla, onlarn köməkliyinə
göz tikməklə və hallardan ibrət almayb,
yalnz baqqalğa, restorançlğa məşğul
olunmaqla namus saxlamaq olmaz, məmləkət müdaə ediləmməz, hökumət olmaz, istiqlal paydar [daimi] qalmaz. Əsgərsiz hökumətin sözü heç yerdə keçməz.
Əsgərlik; hazrlanb da, quldurcasna
o qonşunun, bu hökumətinin məmləkətinə hücum etmək, başqalarn[n] hüququna təcavüz etməkdən ibarət deyil.
Əsgərlik də şərəi bir vəzifədir ki, o vəzifə
də ancaq camaatınn namusunu, məmləkətinin hüdudunu, hökumətinin heysiyyətini mühazə və müdaə etməkdən
ibarətdir. Bu vəzifələr dürüst düşünülərsə, ərz etdiyim kimi, yalnz cavanlarmz deyil, qocalarmza varncaya qədər
mümkünlük hasil edib, özlərimizi bu
vəzifənin altına girməyə məcbur görəriz.
Binaənileyh [ona görǝ], hökumətimizin
əsgərlik dəvətini mümkünü olan bütün
cavanlar canla-başla qəbul etməliyiz və
şərəi olan bu vəzifəni öhdəyə götürmək
üçün hər kəs onun tərənə artıq bir sevinclə qoşaraq getməliyiz. Atalar, analar
dəxi bu yolda öz köməkliklərini göstərməklə vəzifədardrlar [borcludurlar]. Namuslarn, məmləkətlərini, mal-dövlətlərini, yer-yurdlarn, izzətlərini, hökumətlərini, istiqlallarn müdaə [və] mühazə etmək üçün oğullarn sevinclərlə,
məhəbbətlərlə, şadlqla, vətənə və millətə xeyir-dualarla əsgərliyə göndərməlidirlər. İştə, atalarn, analarn şərəi, namuslu vəzifəsi də budur.
M. A. Mirbağrzadə
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TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

sadimə [toqquşma] gedir.

(Royter ajansndan)

* Libknext (bolşevik) rqəsi Berlində
qalib gəlmişdir. Libknext, imperator sarayn işğal eyləmişdir.
İndi alnmş olan xəbərlərdən anlaşlr
ki, inqilab hərəkəti getdikcə qüvvətlənir.
Libknext ilə düşmənləri arasnda əlaqə
fənalaşr. Burjuazn dəstələr bütün qüvvələrini cəmləşdirirlər. Böylə xəbər verirlər ki, Libknextin müvəﬀəqiyyəti, Almaniya irticaiyyunlarnn [irticaçlarn] dəhşətli həyəcanlarna səbəb olmuşdur.
Bütün mötədil rqələr Berlinin Müttəqlər tərəndən işğal edilməsini məqul
[mümkün, ağlabatan] sanrlar. Bu münasibətlə də ingilis və franszlara olan münasibat [baxş] bəzi məhallərdə [dairələrdə] dəyişir.

Varşavadan “Tayms” qəzetəsinə yazlr: Qrajdanski milissiya [mülki milis],
hökuməti iş başndan düşürərək Kabinə
üzvlərini həbs etmişlərsə də, fəqət yenə
onlar həbsdən xilas ola bilmişlərdir.
Berlində müharibə
Berlindən gəlmiş olan yekdigərinə
zidd xəbərlər orada zühur edən hadisələr
xüsusunda dürüst məlumat verməyə
müsaidə verməyir. Yanvarn 7-də gəlmiş
xəbərlərdən, Berlində qanl müharibədən bir neçə yüz əhalinin qətl edildiyi
anlaşlr. Vilhelmştrassedə xüsusi müharibədə spartaklar (bolşevik) Xariciyyə Nəzarətinə həmlə etmişlərdir. Görünür ki,
axşam zaman Hökumət onlara faiq
[üstün] gəlmişdir.
Yenə, son gələn xəbərlər “Spartak”
rqəsi tərəndən Şpandauda cəbbəxana
işğal edildiyini bildirirlər. Bütün gecə
Berlində küçə müsadiməsi [toqquşmas]
vaqe olurmuş. Libknext irad etdiyi [söylədiyi] nitqində əmələləri [fəhlələri] hökumət istefa verməyincə işə başlamamağa
dəvət edirmiş. Spartaklar Düsseldorf,
Manheym və Oberhauzendə hökuməti
əllərinə almşlardr.

* Parisdən xəbər verildiyinə görə, imperator Vilhelm, guya qətl edilmiş imiş.
* Qaliş dairəsində polyak və nemes
dəstələri arasnda müsadimə [toqquşma]
davam edir.
* Kiyevdə idareyi-öryyeyi-əsgəriyyə

[hǝrbi fövqəladə vəziyyət] elan və divanihərb [hərbi məhkəmə] təsis edilmişdir. Di-

rektoriya əleyhinə gedənlər divani-hərbə
təslim ediləcəkdir.

* Belçika Senatında Van der Ol da
bəyan eyləmişdir ki, nemeslər ümumiyyətlə Belçikadan qovulmaldrlar.

* Sevastopoldan bildirildiyinə görə,
ingilis qarovullarna müsəlləh [silahl] surətdə hücum edilir.

* Polşa Ərkani-hərbinin [Baş qərargahnn] məlumatına nəzərən, Lvovda polyaklarla ukraynallar arasnda qrğn mü-

* Peşt - Bolqariyann böyük şəhərlərində, o cümlədən Soyada müdhiş
iğtişaşlar vaqe olduğu xəbər verilir. İxtilal
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[üsyan] yatırmaq üçün fransz qoşunlar

nosun [torpedo gəmisinin] özünün ixtiyarna verilməsini xahiş eylər. Qlavia buna
cavabən, Gürcüstan Hökumətindən icazə
olmadqca bu xahişinə əməl edə bilməyəcəyini bəyan etmişlərdir. Bu barədə
Tiisdən cavab istənilmiş, Gürcüstan Hökuməti icazə verdikdən sonra paroxod
ingilislərə təslim edilmişdir.

dəvət edilmişdir.

* Berlin - Şeydeman Hökuməti nəşr
etdiyi bir intibahnamədə [vǝrǝqǝdǝ]
camaatı spartaklar əzməyə dəvət edir.
* Lion - Berlində əhvaln mükəmmələn müəyyən bir halda olduğu xəbər
verilir. Sǝşənbə [bazar ertǝsi] günü küçələrdə hökumət tərəfdarlar ilə Spartak
tərəfdarlar arasnda qzğn müsadimə
vaqe olmuşdur [toqquşma baş vermişdir].

QƏZETƏLƏRDƏN
Müttəqlərin Hac-Tərxana hərəkəti
“Borba” qəzetəsi yazr ki, alnan məlumata görə, Müttəq dövlətlər Batuma
böyük qüvvələr çxarb, bolşeviklərin arxasnda əməliyyatda bulunmaqdan ötrü
Bak ilə münasibatı [rabitǝni] qaydaya salrlar. Müttəqlərin qəsdi Hac-Tərxan
zəbt etməkdir. Quruya əsgər çxarmaqdan ötrü hal-hazrda bütün bəhri-Xəzər
[Xəzər dənizi] donanmas Müttəqlərin
əlindədir. İdil nəhri donduğuna görə,
boleşviklərin Müttəqlər əməliyyatı əleyhinə bir iş görmələri müşkülləşir.

* Berlin - İtaliyada böhrani-vüzəra

[hökumət böhran] qurtarmşdr. Milli Sosialist rqə, xilafgirlər [müxalifət] tərənə

keçmişdir. İtaliya sosialistləri Rusiya
əleyhinə olan iqdamatdan [təşəbbüsdən]
İtaliyann ictinab etməsini [çəkinməsini]
tələb edirlər və əlavə edirlər ki, bu məqsədlə Rusiya əleyhinə nemeslər göndərilsinlər.
* Berlin- Vilson bir məclisdə demişdir
ki, Avropann sabiq müvazinəsi əvəzinə
bundan sonra fövqəladə qüvvə təşkil
edən dövlətlər dəstəsi olmaldr.

İngilis manufakturas
İngiltərə maryaklarnn [dənizçilərinin]
dediyinə görə, İngiltərə bazar manufaktur mallar ilə doludur. Uzun müddət İngiltərədən əcnəbi məmləkətlərə mal
çxarlmadğndan, maln miqdar daha da
artmşdr. Manufaktura mallarnn qiyməti müharibədən əvvəlki qiymətdən
aşağ düşmüşdür. Bu qərar üzrə bu yaxn
zamanda Rusiyadak alş-verişçilərin dimağna düşməyən [ağlna gǝlmǝyǝn] qiymətlə İngiltərə mallar gətiriləcəkdir.

Gürcü teleqraf ajansndan
Poti- Qara dənizə varid olmuş [gəlmiş]
ingilis hərbi gəmiləri bütün Gürcüstan
sahillərini seyr etmişlərdir. Paroxodlarn
bir hissəsi Batuma əzimət etmişdir [getmişdir]. Dekabrn 30-da Batuma İngiltərənin 4 hərbi gəmisi varid olmuş, onlar
iskələ [liman] rəisi Qlaviadan Poti iskələsində duran paroxodlara baxmağa icazə
xahiş edirlər. İngilis nümayəndəsi sifəti ilə
paroxod komandiri iskələdə olan mina-

Gürcüstanda
Gürcüstanda həbs edilən ermənilərin
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işlərinə baxmaqdan ötrü general-qubernator Maqlakelidzenin sədarəti [sədrliyi]
altında bir komissiya təşkil edilmişdir. Tiis qubernatoru Gürcüstan, Azərbaycan
və İran təbəəsi [vətəndaş] olan məhbus
ermənilərin azad edilməsi haqqnda bir
əmr vermişdir. Qubernatorun bu əmri,
müharibədə əsir düşənlərə şamil deyildir.

ədəd hərbi və nəqliyyat gəmiləri daxil olmuşdur. Bu gəmilərin çox hissəsi halhazrda Ukrayna və Romaniya limanlarnda dayanmaqdadr.
Hindistan heyəti-mürəxxəsəsi
15 nəfərdən ibarət Hindistan heyətimürəxxəsəsi [nümayəndə heyəti] Sülh
Konfransnda iştirak etməkdən ötrü Londona varid olmuşdur [getmişdir].

Soçi nahiyəsində
“Borba” qəzetəsi yazr ki, bu axr vaxt
Soçi nahiyəsi haqqnda bir çox sözlər
danşlr, hətta, Soçi nahiyəsinin Könüllü
ordu əlinə keçməsi də rəvayət olunurdu.
Hal-hazrda mühəqqəq olmuşdur [dəqiqləşmişdir] ki, Soçi heç bir kəs tərəndən
alnmayb, Gürcüstan dairəsində qalmaqdadr. Könüllü ordu tərəndən heç bir
hərəkat olmamşdr. Gürcü əsgərləri Soçi
nahiyəsində qalmaqdadrlar. Qara dəniz
sahili cəbhəsinin komandan böylə bir
əmrnamə nəşr etmişdir: “Təhti-idarəmdə [idarǝm altında] olan bütün nahiyə
əhalisinə xəbər verirəm ki, hökumətimin
əmrinə görə mən əsgərləri cəbhədən
götürməyib, hətta bir tərəfdə bir çxş
olduğu zaman zərbəni həman tərəfə
döndərəcəyəm.” Axrnc alnan xəbərlərə görə, Soçi nahiyəsi məsələsi Sülh
Konfransnda həll ediləcəkdir.

Petroqradn işğal
“Bakinets” qəzetəsinin yazdğna görə, Kronştadt üç həftə bundan irəli ingilislər tərəndən zəbt edilmişdir. İngilis
gəmiləri birinci top gülləsi buraxdqdan
sonra matroslar Kronştadtın təslim olunmasn ingilislərə xəbər verməkdən ötrü
elçi göndərmişlərdir. Bir həftə keçdikdən
sonra Müttəqlər bilamümaniət [maneəsiz] Petroqrad işğal etmişlərdir. Şəhər
alnmadan əvvəl, fəhlələr öz təşəbbüsləri
ilə şəhərdən bolşevik hökumətini çxarb
qovmuşlardr.
Almaniyada
Berlində olan Libknext (bolşevik) rqəsi qalib gəlmişdir. Libknext imperator
sarayn zəbt etmişdir. Axrnc xəbərlərə
görə, hərəkat şiddətlənməkdədir. Libknext ilə rəqibləri arasnda münasibat
kəskinləşməkdədir. Burjuaziya təşkilatlar bütün qüvvələrini cəm etməkdədirlər.
Berlindən xəbər verirlər ki, Şverin ətrafında torpaq məsələsi üstündə böyük
iğtişaşlar vaqe olmuşdur. Cəbhədən övdət edən [qaydan] saldatlar da bu iğtişaşlarda iştirak etmişlərdir. Bir çox mülkədar evləri xarab edilmişdir.

Gümrü mövqinin patlamas
Tiis qəzetələrinin yazdğna görə,
yanvarn 4-də Gümrü (Aleksandropol)
möviqi [stansiyas] patladlmşdr. Bu
barədə hələ təfsilat alnmamşdr.
Qara dənizdə
Potidən verilən xəbərlərə görə, indiyə
qədər Qara dənizə Müttəqlərin 300
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Şimali Qafqaziyada
Şimali Qafqaziyada Padin istiqamətində general Kolosovski, Aleksandrovsk
kəndi yannda bolşeviklərə qalib gəlmişdir. Bolşeviklərin 6 piyada və 4 süvari
alay pərakəndə edilmişdir [dağdlmşdr].

Bəs quyuçunun təkli nədir? Bunun
təkli ancaq 5-6 min manat sərf etdiyi
quyunu, xəlvət də olsa, qazb gizlicə 40
sajndan aşağ getməkdir. Odur ki, hökumətin ziddinə olaraq gizli quyu qazmaq
adəti bu gün bir çox mədənləri tutmuşdur.
Bəs [demǝli], bu 40 sajinlq məhdudat
gərək aralqdan götürülsün.
Dərinlik məhdudatından əlavə, hökumətin bir də ağr bir məhdudatı vardr ki,
o da neftli quyulara borular (обсадные
трубы) sallanb ətrafı torpaqla doldurmaqdan ibarətdir. Borular motor və vşka
[buruq] əvəzinə əl ilə gərək sallanlsn.
Ancaq bundan sonra məhz borulu quyulardan neft çəkilməsinə ixtiyar [icazə] verilir.
Əvvəla, 40 sajnlq bir quyuya əl ilə
boru sallamaq nə qədər çətindir və bəlkə
heç mümkün deyil. Bu barədə ərbabifənn [elm adamlar, mühəndislər] vaxtında
bəhs açmşdr. Lakin burada nazik [hǝssas]
bir mətləb vardr ki, ona hökumət kişiləri
[adamlar] məna verməmişlərdir. O da
bundan ibarətdir ki, əl quyularnn dibindən bir qədər neft qalxb durulursa, yenə
neftin ən böyük məhsulatı quyunun
yuxar qatlarndan ənvai [müxtǝlif] çeşmələrdən üzü aşağ axb dibində cəmləşir.
İştə, hərgah quyulara borular salnb
dallar torpaqlanarsa, divarlarda bir çox
çeşmələrin gözlərini tutub neft axntılarn bağlayacaqdr. Dib neftinin ümidinə
qalarsa, bu da əmələcatın məxaricini
[işçilərin xərcini] ödəmədiyi üçün böylə
borulu quyularn həm sahibinə və həm
də xəzinəyə heç bir mənfəəti olmayacaqdr.
Bundan əlavə, əhli-xibrənin [mütəxəs-

* Könüllü ordu əsgərləri Krmda,
Berdyansk, Melitopol və Yuxar Tokmaq
tərəfdə əməliyyatda bulunurlar.
* Rəsmi verilən xəbərlərə görə, Könüllü ordu əsgərləri Xarkova daxil olmuşlardr.
BAKI NEFT TİCARƏTİ VƏ
ONUN MÜXTƏSƏRCƏ TARİXİ
VII
Bir vaxt 15 sajndan artıq qazlmağa
izin verməyən hökumət, bu gün 40 sajn
dərinliyə izin verir. Səbəb də odur ki, qabaqlarda neft çox dayazdan çxrd, Amma bu gün bəzi yerlərdə 40 sajnlq icazə
də kifayət edəmməyir. Hətta bir çox quyularn dərinliyi bu gün 70-80 sajna
çatmşdr.
Dərinliyi 40 sajna çatmş quyunun
gǝr [ǝgǝr] neft məhsulatı yoxdursa, varyoxunu bu quyuya sərf etmiş bədbəxt
quyuçu aya [görəsən] nə çarə eyləsin?
Bunu atıb yeni bir quyu qazlmasnam
şüru etsin [başlasn]? Yaxud, köhnə quyunu dərinləşdirib aşağ qatlaram getsin?
Aşağ qatlar keçməyə hökumət izin
verməyir. Təzə quyunun qazlmas da
beyhudə və bicadr [boşunadr]. Zira, təzə
quyu da köhnə quyu kimi 40 sajnadǝk
neft asarn [əlamətini] göstərməyəcəkdir.
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sislərin] məlumu olduğu üzrə, quyularn

Jak cənabnn düzəltdiyi qanunlar nə
insaniyyət nöqteyi-nəzərindən və nə də
xəzinə mənfəəti mülahizəsi ilə olmayb,
min məşəqqətlə əhalinin hazrladğ mədənləri böyük rmaçlara yedirtmək idi.
Qurd quzunu yemək istədiyi halda yüz
cürə bəhanələr icad etdiyi kimi, bizim
qanunçularn da məqsədi bu qanunlar
məhdudatı ilə işi razvedkaya müncər
etmək [gǝtirmǝk] idi. Razvedka (yəni
bələdləmək) qanunu bundan ibarətdir ki,
razvedkaçya yaxud bələdçiyə 37 desyatin yer verilir, bu şərtlə ki üç ilin ərzində
yerin hans cəhətində olur olsun 200
sajnlq dərinliyində bir buruq quyusu
qazsn. Bu quyudan hər nə qədər neft
hasil olarsa, hams məccanən [pulsuz] bələdçinin mənfəətinə qalr. Hərgah bu
quyuda güclü neft çeşmələri və axntılar
taplarsa, əvvəl vaxt yerin bəyənildiyi tərəndən 5 desyatin 30 ilə, ildə desyatini
100 rublə icarə şərti ilə həman bələdçiyə
verilir ki, bu 5 desyatin yerdə quyular
qazdrb özü üçün mədən saldrsn. Qalan
32 desyatin yer bu fəqərədən [hadisǝdǝn]
sonra rmaçlar arasnda böyük şöhrət
qazanb, xəzinə tərəndən torq [tender]
vasitəsilə artıq qiymətlərə satılr.
İştə, bələdçilər neft əlaməti aşkar olmayan yerlərə məhəl qoymayb, sabiq
hökumətin müsaidəsi [icazǝsi] ilə o yerə
soxulurlar ki, orada biçarə əl quyuçular
çoxdan iş görməkdədirlər.
Halbuki, bələdçilərə və razvedkaçlara
izin verirlər ki, nefti o yerlərdə axtarsnlar,
harada ki, neft əlaməti hələ məlum deyil!
Bir şey ki, quyuçular əli ilə çoxdan taplmşdr daha neftli yerlərdə bu nə razvedkaçlq?
Fərhad Ağazadə

nefti çəkildikcə, çeşmələrin gözləri qum
ilə dolub tutulur. Ona görə heç olmazsa,
ildə bir kərə bu qumu təmizləmək üçün
gərək quyulara kənkan sallanlsn. Lakin
quyular borulu olarsa, quyulara adam
sallamaq mümkün olmadğ üçün müruri-zaman ilə [vaxt keçdikcə] çeşmələr
tamamən tutulub, neftin məhsulatı da
axrda kəsiləcəkdir.
Amerikan karastılar [alǝtlǝri] ilə quyular təmizləmək istəmişlərsə də, bir şey
hasil olmamşdr. Zira, ağr karastılar quyunun dövrə taxtalarna dəyib onlar parçalayr, qrr və bu zərər-ziyandan əlavə,
nəticəsi də faydasz və çox baha tamam
olur. Hərgah quyularn başna ağzlq
qayrlarsa, bunlar da yuxarda zikr olunan bəlaya məhkum olacaqlar.
Sabiq Qafqaz canişini təsdiq etdiyi
qanunlarn bir maddəsi də, quyular torpaqlanandan sonra yenidən əl buruğu ilə
quyu qazmaq üçün bir ilin müddətinə
sair xahişməndlərə [istǝyǝnlǝrǝ] icarəyə,
yaxud razvedkaya [kǝşyyata] verilsin.
Təcrübə bunu göstərir ki, əl buruğu ilə bir
ildə 20 sajndan artıq qazmaq olmayr.
Böylə olan surətdə icarə müddəti tamam
olarkən icarəçi məramna nail olammayb, hətta bir çox əbəs məsariə [xǝrclǝ]
qoyub qaçasdr. Köhnə icarəçi qoyub
qaçarkən, quyuya sərf etdiyi borular da
belə çxarammayb hər şeydən məyus
olur. Qaçmadğ halda həman şərtlərlə
yenə iş görə bilməyib, ikinci il də aciz
qalr. Axirüləmr [axrda] məsələ razvedka
ilə kəşf olunub pərdə salnr ki, tamam
qanunlarn məğzi və arzusu həman razvedkadr.
Qabaqk məqalələrdən aşkar oldu ki,
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deyəsən 2 avtomobil artırlmşdr. O[n]lar
da ki, yağmur nəticəsindən dağdlmş
küçələrdə bir iş görə bilməyirlər. Xəstəlik
hər gün tərəqqi etməkdədir və tərəqqi
nəticəsi çox fəna və ağrdr. Biz isə heç bir
kir çəkməyib, əli qoynunda oturub gözləyirik ki, nə vaxt “aboz” gəlib küçəhəyəti təmiz edəcəkdir.
Təəccüb ediləsi hal burasdr ki, şəhərdə ən böyük Bələdiyyə İdarəsi, Səhiyyə
Nəzarəti, Sihhiyyə komissiyalar, çoxlu avtomobil, çoxlu at, qatır və qeyrə ola ola,
bir tədbir çəkilməyib ya bir sərəncam
edilməyir. Onlardan əlavə isə öz tərəmizdən də bir fəaliyyət görsənilmir.
Xəstəlik tərəqqi etməkdədir. Ümidlə
yaraya dərman etmək olmaz. Sərəncam
çəkməli, tədbir etməli, özümüz işə girişməliyiz. Özümüz təmizliyə bir çarə aramalyz.
C. P.

Rus[ca] “Azərbaycan” qəzetəsinin
Bak xəstəliyinin statiska qismində səpmə
yatalağa mübtəla olanlarn qədəri qeyri
naxoşlardan çoxdur. Deməli, şəhərimizdə
yatalaq xəstəliyi davam edir.
Məlumdur ki, səpmə yatalaq köçəridir
[yoluxucudur]. Məlumdur ki, hər bir xəstəliyin artmas, sirayət etməsinin [yoluxmasnn] ən mühim səbəblərinin biri natəmizlikdir. Bu saatda hans bir küçə ilə
keçərsən, orada zibil komas görməmək
qeyri-qabildir və ya hans bir həyətə nəzər yetirsən zibil qutular dolub daşmaqlar ilə bərabər, qoxusu da hər yeri tutubdur. Nə üçün şəhər təmzilənmir və nə
üçün bu barədə bir sərəncam edilmir?
Şəhəri təmiz etmək üçün Bələdiyyə
İdarəsinin “Aboz” adl böyük bir müəssisəsi vardr. Necə ki, məlumdur həman
“Aboz”un axrnc, yəni 1918 sənə smetasna məbni [əsasən] şəhəri təmiz etmək
üçün lap az 220 atı, 175 arabaçs, 250
küçə süpürənləri, şəhər ətrafında 20-yə
qədər qarovul və zibil yandranlar, gözətçiləri və qeyrə, cəmi gərək 500-ə qədər
fəhlə şəhəri təmiz edəydilər. Hətta şəhərin Sihhiyyə [Sanitar] komisyonu bu smeta
barəsində bir çox iclaslar qurub, şəhəri
təmiz etməyə bu miqdar ka görmədi.
Ya ştatın, ya qeyri makinə alatı (avtomobil kimi) artmas barəsində həmin komissiya bir neçə layihənamə düzəldib Bələdiyyə İdarəsinə təqdim etdisə də, hələ ki,
nəticəsini görməyirik.
“Aboz”da isə lap az dediyimiz 220
atdan 45-i qalmş və ondan da neçəsi
işləyir, Allah bilir. 500 fəhlədən isǝ 300 də
qalmamşdr. Bu azalmann əvəzində isə,

ERMƏNİ XANIMLARINA
MÜRACİƏT
İrəvan, Qarabağ və Lənkəranda olan
təqsirsiz qurbanlar barəsində hər gün ah,
zar, nalə və fəqanlardr ki, yetişir. Hər gün
müavinət [yardm] barəsində israr edilir,
kömək istənilir. Minlərlə arvadlar, uşaqlar
kəsilir, minlərlə müsəlmanlar aclqdan və
soyuqdan həlak olurlar. Kəndlər yanr, camaatın müqəddəsatı təhqir edilir, əsrlərdən bəri cəm edilmiş olan camaat sərvəti
məhv olur. Fəqət, dəhşət bunlarla qurtarmr, bəlkə bu hallarn ucu-bucağ, intəhas olmadğndadr.
Axdlan qardaş qan ilə müdhiş ədavət toxumu səpilir, ədavət ağaclar əkilir
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ləridir.
Zəngəzurdan gələn mürəxxəslərin
[nümayəndələrin] – ki, onlardan biri Baxş
bəy Sultanov, digəri Xudabaxş Sultanov
və biri də Bəhlul Əfəndizadə cənablardr
– sözlərindən anlaşldğ üzrə, Zəngəzurda ermənilər tərəndən dağdlan və
xarab edilən kəndlərin ədədi 119 parədir
ki, bunlarn 40 mindən artıq olan əhalisi
qrldqdan sonra, yerdə qalanlar yer və
yurdlarndan qaçb Qarabağn sair yerlərinə səpələnibdirlər. Bu qaçqnlarn hal o
dərəcədə fəlakətlidir ki, yazlmaqla qurtarmaz.
Türklər Zəngəzur tərəərində olarkən
taxl yğb dörd-beş anbar doldurubdurlar
ki, əqǝllən [ən az] otuz-qrx min put taxl
edir. Məbus əfəndi məzkur [ad keçən]
mürəxxəslərin dəxi istidasna [xahişinə]
görə hökumət yannda təvəssüt [vasitəçilik] edir ki, bu buğdann heç olmasa bir
qədəri Zəngəzurdan gətirilib Şuşa uyezdinə dağlmş olan, ac qalan qaçqnlara verilsin.
Şuşa uyezdinin özündə də aclq, xəstəlik davam etməkdədir. Yaxş ki, Ağdamda Ağdamn öz əhlindən olan iki nəfər
doktor olub, naxoşlara və xəstəliyə qarş
böyük bir hümmətlə [qeyrətlə] iş görməkdədirlər. Bunlar biduni-təmənna [təmənnasz] öz xərcləri ilə naxoşlar tədavi
[müalicə] edən kimi, əhaliyə dəxi kamalirəğbət ilə kömək edib lazm olan ev,
mənzil və sair köməkləri müzayiqə etməyirlər [ǝsirgǝmirlǝr]. Bu doktorlardan birisi
Bahadr bəy Əliverdibəyov və o biri də
Fǝrrux bəy Ağakişibəyovdurlar. Təəccüb
burasdr ki, buraya “divizionn vraç” [diviziya hǝkimi] sifəti ilə bir nəfər cavan doktor gətirilib, bu iki nəfər doktorlarn

ki, onun bəhǝri [meyvəsi, nəticəsi] də çox
yaman olacaqdr. Kor olmuş bir dəstə
mütəəssibləri [fanatiklǝri] saxlamaq olmayr. Halbuki, çoxdan və çoxdan bəri bu
qanlarn qabağ alnmal idi. İndi də olsa
düşünməlidir ki, bütün bir milləti kəsib
məhv etmək qabil deyildir.
Neçə vaxt bundan əvvəl müqəddəs iş
üçün sülh və müsalimət [əmin-amanlq]
paydar etmək niyyəti ilə bizi dəvət edən
erməni baclarmz, indi nerədə qalmsnz? Hərgah sizin o zamanki dəvətiniz
rəqiq [həssas] xanmlar qəlbindən çxan
səmimi bir dəvət idi, indi onu isbat ediniz. İndi qövldən feilə [sözdən işǝ] keçiniz.
Yetər bu qədər qanlar!
Siz bizə deyirdiniz ki:
“O zaman ki, hər bir yerdə sülh sözü
danşlr, böylə bir əhəmiyyətli zamanda
bizim səsimizin eşidilməməsi cinayətdir.”
Böylə isə səsinizi qaldrnz, çəkilmiş
olan qlnclar saxladnz.
Bir dəstə müsəlman xanmlar
naminə Ziba xanm Qaybov və
Sara xanm Vəlibəyov
QARABAĞ ƏHVALI
Qarabağa göndərilmiş və ifayi-vəzifə
bə’dində [vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra] bugünlərdə qaytmş olan komissiya
əzasndan [üzvlərindən] Parlaman məbusu Qara bəy Əliverdibəyov cənablar ilə
vaqe olan müsahibəmizdən böylə anlaşlr ki, Qarabağ uyezdlərindən hamsndan
artıq ağr hal keçirməkdə olan əvvəla
Zəngəzur və saniyən [ikincisi] Şuşa uyezd229
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üzərində hakim yerində təyin edilibdir.
Halbuki, həman vraç [hǝkim] Abdulla
Həmid Qənizadə yeni kursu qurtarmş və
ola bilsin ki, heç qurtarmamş olub, bilik
və təcrübə işlərində nə Bahadr bəyin
yerini verə bilər, nə də Fǝrrux bəyin.
Şuşa uyezdində [qǝzasnda] ermənilər
quldurluqlarnda davam etməkdədirlər.
Hələ məbus əfəndi orada olarkən uyezd
qaimməqam [qǝza rǝisi] Abuş bəy Qalabəyov namna [adna] Şuşa pristavndan
raporlar gəlirdi. Bunlar, raporlardan
anlaşldğ üzrə, 6 nəfər erməni qulduru
Xəlfəli yoluna tökülüb Alpoutlu Hüseyn
Məşədi İbad oğlu nam [adl] bir nəfəri
soyub var-yoxunu əlindən albdrlar. Bədəhu [sonra], həman ermənilər Kəhrat
yoluna keçib, Malbəyli arabalarn soyub,
əzcümlə [o cümlədən] Məşədi Səlim
Quliyevin bir çox şeylərini aparbdrlar.
Xoramord erməniləri dəxi Ağdama gedən
Kolan müsəlmanlarn soyub, 6 yük
şeylərini albdr ki, 10 min manat ziyan
eyləyir. Bu gün quldurluq ermənilər
arasnda bir sənət yerinə giribdir. Bunlarla müntəzəm mübarizə lazmdr.
Ağdam camaatı, məbus əfəndinin
sözünə görə, hökumətdən bunu da istida
[xahiş] edirlər ki, Ağdamn özündə xəzinə
şöbəsi açlsn ki, bu xüsusda sair yerlərə
müraciət etmək məcburiyyəti aradan
götürülsün.
Bilümum [bütün] Qarabağ əhalisi
ərzaq və xəstəlikdən üsrət [çətinlik] çəkdikləri kimi, manufaktur mallarnn yoxluğundan dəxi əziyyət çəkməkdədirlər.
Hökumətimizdən təvəqqe olunur ki,
oraya ağ bez və bu kimi arşn mal göndərilsin ki, xalq özünə tuman-köynək hazrlaya bilsinlər.

Posta-teleqraf işləri dəxi arzu edilməyən fəna bir haldadr. Məktublar və
teleqramlar vaxtl-vaxtında çatmr. Bir çox
yerlərdə teleqraf işləmir. Yollar dəxi pis
gündədir. Yevlax-Şuşa yolu bir çox yerlərdə yağş və sel nəticəsi olaraq dağlb,
araba keçməz olubdur.
Şübhəsizdir ki, lazmi diqqət yetirilib
ciddiyyətlə işə girilərsə, bu fənalqlarn
qabağ alnb, xalq dəxi rahat yaşamaqla,
şikayət yeri qalmaz.
MÜXTƏLİF
XƏBƏRLƏR
Noyabr ay axrlarnda Bakda tif azarndan mərhum olmuş naxçvanl Hüseyn
Musayevin cənazəsini Bakda olan naxçvanllar Naxçvana göndərməkdən ötrü
Tiisə aparmşdlar. Tiisdən gələn bir
nəfər Naxçvan əhlinin rəvayətinə görə,
mərhumun cənazəsi gürcü-erməni toqquşmasndan bir neçə gün əvvəl 14 nəfər
Naxçvan müsəlmanlar ilə Tiisdən yola
salnmşdr. Qarakilsədə ermənilər həman müsəlmanlar və onlarla bərabər 4
nəfər İran təbəəsini [vǝtǝndaşn] tutub
öldürmüşlər. Həman adamlardan Məhəmmədəli nam [adl] [bir şəxs] ilə cənazənin hara aparlmasndan bir xəbər yoxdur.
- Ermənistanda olan gürcü siyasi
nümayəndəsi Mdivani erməni-gürcü toqquşmas zamannda Tiisə qaydarkən,
onunla bərabər bir nəfər Ordubad əhli
gəlib Tiisə çxmşdr. Lakin 6 nəfər iranlnn Qarakilsədə başlarna nə gəldiyi məlum deyildir.
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azarllarn gətirilməsi qadağan edilməlidir.
7 - Bu tədbirləri həyata tətbiq etməkdən ötrü nəqliyyat vəsilələri [vasitələri]
lazmdr. Buna görə də Bələdiyyə İdarəsinə və Parlamana müraciət etməlidir.
İngiltərə komandanlğ xəstəliklə mübarizə edən cəmiyyətə izhar etmişdir [bildirmişdir] ki, 50 qatır ilə 25 araba, cəmiyyət ixtiyarna vagüzar edə [verǝ] bilər.
* Ticarət və Sənaət Nəzarətinin smeta
layihəsi təsdiq üçün nazirə təqdim edilmişdir. İşbu smetada 335 min rublə məxaric göstərilmişdir.
* Yanvarn 2-dən təzə əmr verilənə
qədər Ticarət və Sənaət Nəzarəti ilə ticarət müqavilənamələrinin əqd edilməsi
[bağlanmas] dayandrlmşdr.
* Müvəqqəti olaraq təzə binagüzarlq
edilənədək [sǝrǝncam verilǝnǝdǝk] Azərbaycan dairəsinə bu aşağda yazlan şeylərin gətirilməsinə icazə verilmişdir: taxl
yükləri, qənd, tənbəki, yağ və qeyrə, dərman, xərəzi mal [xrdavat], hər cür manufaktura, mə’dəni şeylər, dəri, kağz, kənd
və fəllahət [kənd təsərrüfatı] və qeyri maşinalar.

Lənkərana uyezdni naçalnik göndərilməsi
Lənkəran uyezdində Azərbaycan Hökumətinin qanununu bərpa etməkdən
ötrü keçən gün Lənkəran şəhərinə uyezdni naçalnik [qǝza rǝisi] göndərilmişdir.
Böyük təhlükə qarşsnda
Şəhərdə hökmfərma olan yatalaq
azar ilə mübarizə etməyə ciddi çarələr
düşünməkdən ötrü keçən gün Bələdiyyə
salonunda şəhər həkimlərinin təcili iclas
dəvət edilmişdi. Şəhərin sihhiyyə əhval
[sanitar vǝziyyǝti] haqqnda doktor Lurye
müfəssəl məruzədə bulunduqdan sonra,
gəldikcə şiddətlənməkdə olan xəstəlik
haqqnda müzakirat başlanmşdr. Hesaba görə, hər gün 300 nəfər azarlanmaqdadr. Azarllardan 100-ə 30 nəfəri ölür.
Müzakirat qurtardqdan sonra bir çox
tədbir maddələri qəbul olmuşdur. Bu
maddələrdən ümdələri bunlardr:
1 - Həkimlər cəmiyyəti bütün hökumət və ictimai təşkilatlara müraciət edib,
xəstəliklə mübarizə üçün maddi müavinət [köməklik] göstərməyə dəvət edir.
2- Həkimlər xəstəliklə mübarizə edən
cəmiyyətə ham təşkilat nümayəndələrinin cəlb olunmalarn lazm görürlər.
3 - Cəmiyyət, ham [bütün] xəstəxanalarn müsri xəstəxanaya [yoluxucu xǝstǝliklǝr xǝstǝxanasna] təbdil edilməsini [çevrilmǝsini] lazm bilirlər.
4- Biçiz [yoxsul] əhali üçün pulsuz hamam açmaldr.
5 - Məhəlləlǝrin təmziliyinə baxmaqdan ötrü kontrol təyin edilməlidir.
6- Petrovsk, Ənzəli və qeyri yerlərdən

Dəmiryolunda
* Azərbaycan Dəmiryollarnda olan
Ərzaq şöbəsinin Təftiş komissiyas xahiş
edir ki, hər kəs Ərzaq şöbəsində olan
xəyanətkarlqlar aşkar etməkdən ötrü bir
əhvalat bilirsə, həmin komissiyaya xəbər
versin.
* Dəmiryollar naçalniki dəmiryol
xətlərinə böylə bir teleqraf göndərmişdir:
“Dəmiryollarnda sərnişinlərə edilən təcavüzlər haqqnda alnan təzə xəbərlərə
görə, böylə hadisələrin qarşsn almaq231
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dan ötrü ciddi tədbirlər görülməlidir.
Sərnişinləri incidənlər və təhqir edənlər
dərhal həbsə alnaraq əsgəri məhkəməyə verilməlidirlər. Ham naçalniklər öz
qulluqçularnn hərəkatı [hǝrǝkǝtlǝri] haqqnda məsul olacaqlardr.”

dǝ

Üçüncü Ali ünas [qzlar] mǝktǝbin-

Bələdiyyə tərəndən açlmş Üçüncü
Ali ünas məktəbində təlim üçün gələn
müsəlman qzlar bu il sabiq illərdən çox
artıq qələbəlik edirlər. Təlim ilinin yars
keçmişsə də, müsəlmanlar genə öz qzlarn, çox vaxt təlim yaşna çatmamş
övladlarn da məktəb rəisəsinin hüzuruna gətirib, min cür xahişlərlə qzlarn
məktəbə almağ tələb edirlər. İş bir
dərəcəyə çatmş ki, məktəbin ibtiadi sin
üç müsavi [bǝrabǝr, eyni dǝrǝcǝli] şöbə
açmağa məcbur olmuşdur. Axrnc “T”
şöbəsində bu gün 50-dən ziyadə mütəəllimə [qz şagird] yğlmşdr. Bu iş qanunitəlimə [təhsil qanununa] nə qədər müğayir
[zidd] görülərsə də, məktəb rəisəsi 4-cü,
yəni “S” şöbəsi açmaqdan dəxi aciz
olduğu üçün valideynin təmənnalarna
qarş bu ağr vəzifəni öhdəsinə almaq
məcburiyyətində olmuşdur.
Bir tərəfdən müsəlman valideynlərin
elm və tərbiyəyə birdən-birə artıq həvəs
və şövq göstərmələri, digər tərəfdən də
çocuqlarn tərbiyəyə və elmə əşəddiehtiyaclarn [şiddǝtli ehtiyaclarn] qəlbən
təqdir etməklə, rəisə xanm bunlar geri
qaytarammr.
Hamdan artıq çocuqlarn müsavi
cəhətdən ehtiyaclar, çoxusunun cndr
və natəmiz libaslarla getdikləri və çox
vaxt təlim və tədrisə lazm olan kitab və
dəftərləri pul ilə almağa möhtac olmalar,
ümumən müəllimə xanmlar çox acndrr. Bu əhvala valideyn şuralarnn və baxüsus [xüsusilə] Ünas cəmiyyəti-xeyriyyə
heyəti-idarəsinin nəzərini cəlb etməyi
məsaili-cariyyədən [cari məsələlərdən]
ədd [hesab] ediriz.

* Bugünlərdə Amerika Maarif Nəzarəti nümayəndələri Tiisə və Bakya varid
olub [gǝlib], Amerikada təhsilə getmək
arzusunda olanlara böylə şərait [şərtlər]
təklif edirlər: Təhsilə getmək istəyənlər
Amerikaya getməkdən təmin olunaraq,
təhsili itmam [tamam] edənədək Amerika
Hökumətinin hesabna yaşayacaqlardr.
Amerikaya gedənlər heç bir məxaric
etməyib, ancaq təhsilindən qurtardqdan
sonra 5 il Amerikada qalb hökumətə pulsuz xidmət etməlidirlər. Bu şəraitlə Tiis
şəhərindən 800 nəfər Amerikaya getmək
istəmişdir.
* Asayiş bərpa edildiyinə görə, dəmiryollar ilə əmval [mallar] aparlmas məhdudatı [məhdudiyyətlǝri] ləğv edilmişdir.
Bu qərar üzrə dəmiryol ilə getmək istəyənlər şeylərinin siyahsn tutmadan
apara bilərlər.
Xəyanət
Zaqatalada mövcud kooperativ dükanlarna taxl gətirib bez, sabun və başqa şeylər aparmaq üçün Zaqataladan Bakya gələn 4 müsəlman və bir rus vəkilləri
Ərzaq Nəzarətindən aldqlar 50 min arşn bezin 20 mini müsəlman vəkillərində
qalb, qalan 200 min manatlq əşyan da
Similt familiyasndak rus vəkili Bakda
satmaqla böylə bir xəyanət etmişdir. Rusun yeri məlum deyildir.
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ciətlə həmin çörəkçi dükanlar üçün külli
miqdarda nəqdi müavinət [nağd pul
yardm] istəmişdir. Maliyyə Nəzarəti isə
şu məsələ Hökumətin ərzaq politikasna
dair olduğu üçün “Sentrodom”un ərizəsini Ərzaq nazirinə göndərib, onun rəyini
bilmək istəmişdir.
Keçən gün Ərzaq naziri Lizqar cənablar “Sentrodom”un ərizəsinə görə şu
mülahizatın xüsusi məktubla Nəqdiyyə
Nəzarətinə [Maliyyǝ Nazirliyinǝ] bəyan
etmişdir:
1) Şəhərdə çörək bişirib əhaliyə ucuz
qiymətlə satmaq işini Mərkəzi Ərzaq
Bürosu dəröhdə etmişdir [öhdəsinə götürmüşdür] və bu büronun baş heyəti-idarəsi
Müttəq hökumətlər nümayəndələrindən ibarətdir.
2) Həman Müttəq komandan nümayəndələrinə Ərzaq Nəzarəti bu məqsəd
üçün bir neçə milyonluq nəqdi müavinətdə bulunmuşdur.
3) “Sentrodom” bir üzv olmaq şərti ilə
həman Mərkəzi Ərzaq Bürosuna daxildir
və bu münasibətlə də “Sentrodom” gərək müavinət üçün Mərkəzi Büroya rücu
[müraciət] etsin.
4) “Sentrodom”un təhti-idarəsində
[idarǝsi altında] bir o qədər əmlaki-qeyrimənqulə [daşnmaz əmlak] və ya ki, malütticarə [ticarət mal] yoxdur ki, onun istədiyi miqdarda nəqdi müavinəti ona vermək olsun. Bu səbəblərdəndir ki, “Sentrodom”un xahişi gərək rədd edilsin.

* “Pobeda” giliz [papiros] fabrikasnn
vəkili Abram İsayeviç Qrjebinǝ Ticarət və
Sənaət Nəzarəti ilə əqd olunan müahidəyə [bağlanan müqavilǝyǝ] əməl etdiyinə
görə, Bakdan Tiisə 1064 put munştuçn
[müştük] yabin və 800 put kardon aparmasna Ərzaq Nəzarəti icazə vermişdir.
* Ərzaq Nəzarəti, Ticarət və Sənaət
Nəzarətinə təcili bir məktub göndərib
Azərbaycan Hökuməti dairəsindən çxarlmas qadağan edilən şeylərin siyahsn
istəmişdir.
* Ərzaq Nəzarəti, Daxiliyyə Nəzarətinə bir məktub göndərib xəbər verir ki,
dekabrn 14, 23 və 31-ində Quba qəza
qaimməqamna [qǝza rǝisinǝ] Ərzaq
Nəzarəti tərəndən yazlan məktublara
cavab alnmamşdr. Xüsusi alnan xəbərlərə görə, Quba uyezdində türklərin
zəkat təriqi ilə [zǝkat olaraq] yğdqlar
taxl, türklər getdikdən sonra qəza qaimməqam tərəndən satılmşdr. Buna
binaən [buna görǝ], xahiş olunur Quba
qaimməqamna təklif edəsiniz ki, həmin
məsələ haqqnda məlumat versin.
“Sentrodom” və Ərzaq Nəzarəti
Necə ki məlumdur, “Sentrodom”
Bakda müxtəlif məhəllələrdə xüsusi çörəkçi dükanlar açb əhaliyə ucuz çörək
satmaq krinə düşmüşdür.
Çün “Tsentrodom”un heç bir sərmayəsi yoxdur, bütün məsarif və məxaricatı
da Ərzaq Nəzarətindən alb əhaliyə payladğ ehtiyacati-zəruriyyə [zǝruri ehtiyaclar] və ərzaq (rasion) paylarnn üstünə
gələn faizlərdən ibarətdir. Ona görə də
“Sentrodom”, Maliyyə Nəzarətinə müra-

İZHARİ-TƏŞƏKKÜR
Möhtərəm “Azərbaycan” qəzetəsi
müdiri cənablar.
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Cənabnzdan acizanə rica edirəm ki,
mənim qaç [bir neçə] sətirdən ibarət
zirdəki [aşağdak] təşəkkürat sözlərimi
təhti-müdiriyyətinizdə mətbu cəridənizin
[idarəniz altında çap olunan qəzetinizin] bir
sütun[un]da dərc etdirəsiniz.
Bu sənə rəbiülmövludun eyd günündə [rǝbiülǝvvǝl aynda, Peyğǝmbǝrin mövlud
bayram günündǝ] müdiriyyətim altında
bulunan Ərǝkit ibtidai məktəbinin biçiz
[yoxsul] şagirdləri nənə [xeyrinə] olmaq
üzrə həmin kəndin hümmətli və zatən
daha ilərilərdən maarifpərvərlikdə şöhrət
qazanmş vətəndaşlar olan Kərbəlayi
Nəsrulla Süleymanzadədən 100 manat
və Kərbəlayi Əbdüləli Məşədi Əşrəf oğlundan 25 manat müavinəti-nəqdiyyə
[pul köməkliyi] olmaqla ianə edilmişdir.
Bundan dolay böylə maarif-mənd və
tərəqqini sevən, mədəniyyətə maddi cəhətdən müavinətdə bulunan bu zəvatdan [şəxslərdən] möhtərəm cəridəniz
[qəzetiniz] vasitəsilə izhari-təşəkkür edirəm, əfəndim.

Məhəmmədzadə Abbasəli əfəndiyə:
Ağr günlərimizdə böyük fədakarlğ ilə
məşhur olan Ağdaşn arşn mal, şəkər,
çay və sairədən, sair yerlər kimi hissəbərdar olmamas [payna düşəni almamas]
xüsusunda Ərzaq Nəzarətinə və məbussuz qaldğ barədə də Parlaman rəyasətinə doğrudan doğruya müraciət etməniz
daha mənfəətli olar.
R. Rəhimli əfəndiyə: Lahc qəsəbəsindəki camaat məktəbinin indiyə qədər
qapal qalmasndan mütəəssir olaraq, bu
xüsusda həman məktəbin müəllimlərini
müqəssir görürsünüz. Halbuki, əldə dəliliniz yoxdur. Məktəbin lhəqiqə [hǝqiqǝtǝn dǝ] nə səbəbdǝn bağl olduğu xüsusunda səhih [doğru] məlumat əxz [əldə]
etsəniz yaxş olar.
Zal əfəndiyə: Yazmş olduğunuz “Yaxş
yol” sərlövhəli beş bəndi-mürəbbe [dörd
misralq] şeirlərinizdən xoşumuza gələni
bu qədər oldu:
“Gedin, geri gülər üzlə qaydanda
İsmayl qurban olar muştuluq.”
Bu da fəna deyildir:
“Uçun, vətən ürəyinin quşlar
Parlaq Qərbə bizdən salam söyləyin.”
Bu şərtlə ki, Qərbin təri olan “parlaq” sözünün əvəzinə daha münasib bir
söz olayd.
Bak Sənaye məktəbinin şagirdi Yusif
Əlizadə əfəndiyə: Sizin də “Hilala” sərlövhəli şeirinizdən bunu bəyəndik:
“Ey göy üzündə seyr edərək parlayan
hilal!
Ey millətim ümidi, müqəddəs, gözəl
camal!”
Şeirinizdə, şairi-şəhirimiz [məşhur,

Ərǝkit ibtidai məktəbi müdiri
Həsən Rəhimzadə
İDARƏYƏ MƏKTUB
“Bəsirət”in son nömrəsinin “Bak xəbərləri” qismində bugünlərdə Bakda “Al
bayraq” namnda bir qəzetənin “Müsavat” rqəsi tərəndən çxarlacağ bildirilirdi. Bu xəbər yanlş dərc edilmişdir.
Böylə ki, “Al bayraq” müsəlman sosialistləri tərəndən nəşr edilir. Bu babda
təshihi-keyyyət [düzəliş] ediriz.
“Bəsirət” idarəsi
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tannmş şairimiz] Məhəmməd Hadi Əb-

qədər. Ünvan: Aziatski küçədə nömrə 153,
Bolşoy Marskoy və Krasnovodski küçələrin
arasnda. Telefon: 50-67.
209

dülsəlimzadə cənablarnn əsəri-xamələrinin [qələmindən çxmş əsərlərin] təsiri
görünür.

Artist Mirzə Muxtar Məhəmmədov
nənə [xeyrinə] Ağakərim Axundovdan
100 manat ianə vüsul olub [çatıb],
idarəmiz tərəndən Mirzə Muxtar əfəndiyə təslim edilmişdir.

Doktor Rza bǝy Sultanov
Paris Darülfünunundan
Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri hǝr
gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat 4-7yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski küçǝnin
küncndǝ.
2603

İtibdir
3 gün bundan əqdəm [qabaq] Əziz Məhəmmədəli oğlu 14 yaşnda evdən çxb, bu
vaxta kimi qaytmamşdr. Əynində ağ pencək, ayağnda çarq və başnda da təsək [papaq, araqçn] vardr. Bundan xəbəri olanlardan
rica olunur 10-cu uçastokda pristava xəbər
versinlər.

Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627

Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

İANƏ

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Arvad diş hǝkimi M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629

Bak Obşestvenni Sobraniyasnn [Bak İctimai Yğncağnn] Müvəkkilər Şuras, Obşes-

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
xǝstǝliklǝrini] qəbul edir. Naxoşlar qəbul olunur: səhər saat 9-dan birǝ və 5-dən 7-yə

tvenni Sobraniya işlərini idarə etmək arzusunda olan zəvatdan [şəxslərdən] bu barədə
Müvəkkillər Şurasna ərizə vermək təklif olu-
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nur. Ərizələr Sobraniya kantorasnda bu ilin
kanuni-sani [yanvar] 20-sinə kimi qəbul olunur.
T-9
Elan
Bak Tacirlər Bankas, Azovsko-Donskoy,
Voljsko-Kamski, Beynəlmiləl, Qafqaz, RusAsiya, Rus Xariciyyə Ticarəti, Müttəq, İran
İstiqraz və Tiis Tacirlər bankalarnn Bak
şöbələri, 1-ci və 2-ci Müttəhid İstiqraz cəmiyyətləri ümuma elan edirlər ki, bu bankalarn xəzinə və cari hesabatına daxil olan
nəqdiyyə məbləğlər yenə də qeyriməhdud
əndazədə nağd pul ilə taliblərə [tǝlǝb edǝnlǝrǝ] qaytarlr.
2644

lur.

Zaqatal mǝsǝlǝsi
sǝh. 219. “İnqlo”: ingiloylar nǝzǝrdǝ tutu-

sǝh. 220. “Sereteli”: Gürcüstan Demokratik Respublikasnn vǝ Gürcüstan SosialDemokrat Partiyasnn liderlǝrindǝn biri olan
İrakli Georgiyeviç Sereteli nǝzǝrdǝ tutulur.
“Neftlik”: Şǝrqi Gürcüstanda mühüm
dǝmiryolu qovşağ olan Naftluqi stansiyas
nǝzǝrdǝ tutulur.
Əsgǝrlik vǝzifǝmizdir!
sǝh. 211. “…müstǝqil cümhuriyyǝt qurmuşuz…”: qǝzetdǝ “müstǝqil cümhuriyyǝtlǝr
qurmuşuz” kimi getmişdir.
sǝh. 222. “…və biz də əsgər təlimi görmüş
olsaydq...”: qǝzetdǝ “və bir də əsgər təlimi
görmüş olsaydq” kimi getmişdir.

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 223. “Qaliş”: Şǝrqi Avropada (Polşa
vǝ Ukrayna ǝrazisindǝ) yerlǝşǝn tarixi Qalisiya
vilayǝti nǝzǝrdǝ tutulur.
Bak neft ticarǝti vǝ
onun müxtǝsǝrcǝ tarixi
sǝh. 226. “…quyunun gǝr neft mǝhsulatı…
”: qǝzetdǝ “gǝr” yerinǝ “hǝr” getmişdir.
“…neftli quyulara borular (обсадные
трубы) sallanb...”: çox dözümlü materialdan
hazrlanan geniş diametrli belǝ “oturtma
borular” quyu divarlarnn möhkǝmlǝndirilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ quyunun içinǝ yerlǝşdirilirdi.
Şǝhǝrimizdǝ xǝstǝlik
sǝh. 228. “Aboz” (rusca “обоз”): Bak
şǝhǝrindǝ zibillǝrin daşnmas ilǝ mǝşğul
olmuş tǝşkilat.
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Qarabağ ǝhval
sǝh. 230. “Abdulla Hǝmid Qǝnizadǝ”: çox
güman ki, “Əbdülhǝmid Qǝnizadǝ” olmaldr.
Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 231. “Dǝmiryollar naçalniki”: Azǝrbaycan Dǝmiryolu İdarǝsinin rǝisi Teymur bǝy
Mǝlikaslanov idi.
sǝh. 232. “Axrnc ‘T’ şöbǝsindǝ… yǝni ‘S’
şöbǝsi açmaqdan…”: Belǝ başa düşülür ki,
şöbǝlǝr ǝlifba srasna görǝ hǝrǝrlǝ adlandrlmşdr; “T” ǝrǝb ǝlifbasnn 3-cü, “S” isǝ
4-cü hǝrdir.
Elan
sǝh. 236. “Beynǝlmilǝl”: Sankt-Peterburq
Beynǝlxalq Kommersiya Bank nǝzǝrdǝ tutulur.
“Müttǝq Bank”: “Birlǝşmiş Bank” [Соединённый банк] nǝzǝrdǝ tutulur.
“İran İstiqraz Bank”: İran Mühasibat vǝ
Kredit Bank nǝzǝrdǝ tutulur.
“Tiis Tacirlǝr Bank”: Tiis Kommersiya
Bank nǝzǝrdǝ tutulur.
“1-ci və 2-ci Müttəhid İstiqraz cəmiyyətləri”: “Qarşlql Kredit Cǝmiyyǝti” nǝzǝrdǝ
tutulur. Bu cǝmiyyǝtin Bakda iki şöbǝsi
olmuşdur.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 88-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Çǝrşǝnbǝ, 15 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 88

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 12 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 15 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

EHTİYAT LAZIMDIR
Bizi istəməyənlər, azadlq və istiqlalmza qarş düşmənanə bir vəziyyət
alanlar, təbiidir ki, bizlə özləri arasnda bir
divar çəkilməsinə və ya dərin bir dərə
qazlmasna səbəb oldular ki, o divarn və
o dərənin adna etibarszlq divar və ya
etimadszlq dərəsi demək caizdir.
Təbii bir əmrdir [işdir]: istiqbalmz,
azadlğmz istəmǝyənlərə biz etibar və
etimad gözüylə baxa bilmərik. Biləks
[əksinə], onlar bizim gözümüzdə həmişə
şübhə və sui-zənn [mǝn düşüncǝ] içində
olacaqdrlar. Bunun nəticəsi olaraq, biz
bu adamlarn ya paytaxtımzda, ya Azərbaycanmzn başqa yerlərində hǝr bir
siyasi, ictimai, hətta iqtisadi işlərdə iştirak
etmələrinə yan-yan baxmağa və ehtiyatl
olmağa məcbur qalacağq. Haqqmz da
olacaqdr.
Kim inana bilər ki, vətənimizin istiqlaln tanmaq istəməyən bir şəxs və ya bir
cəmiyyət, gördüyü işlərində və tutduğu
əməllərində vətənimizin mənafeyini mülahizə etsin? Və ya hökumətimizə kömək
qlmaq nöqteyi-nəzəri ilə işə mübaşir
olsun [işǝ girişsin]? Və kim buna inanmaz
ki, bu adamlarn, bu cəmiyyətlərin hər bir
təşəbbüsatlarnda, hər bir fəaliyyətlə-

rində məqsədləri yalnz bir şeydir: bizi
düşürmək [yxmaq], istiqlaliyyətimizi puç
etmək, özlərini təkrar ağa və bizləri genə
də qul halna salmaq?!
Əgər bunlarn bəzi-bəzi işlərində hər
dəm bir mənfəəti-ammə [ictimai fayda]
mülahizəsi dərk edilərsə və bu işlərinin
nəticəsində vətənimiz üçün məxsusi bir
mənfəət olacağ şübhəsiz görünərsə, biz
genə də bundan şadlanb sevinə bilməyəcəyik, çünki bu surətdə də genə onlarn məqsədi həman məqsəddir: Hökumətimizin şann kəsr etmək [azaltmaq] və
nüfuzunu nəzəri-ammədə [icti-maiyyǝtin
gözündǝ] qrmaq və əsərsiz qlmaq.
Pəs bundan dolaydr ki, bizi tanmayanlarn, bizim bir para daxili işlərimizə qatışmas bizi nəinki sevindirmir, bəlkə
bir taqm şübhə və əndişələrə salr.
Rus Milli Komitəsinin, mühacirləri vətənimizdə yerləşdirmək bəhanəsiylə hər
dəm hökumətimizi təciz etməsi [narahat
etmǝsi, tǝzyiqǝ mǝruz qoymas] və bu kimi
işlərdə əksərən xudsəranə [özbaşna] təşəbbüsatda bulunmas[nn] nǝ kimi bizdən ötrü arzu olunmayan nəticələr verməsini Muğan səhras “Kəndlilər ictimas”nn [yğncağnn] “məşhur” qərarndan anlamaq olar ki, bu qərar bu gün
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kağz və qəzetǝ üzərində olmaqla bizi bir
o qədər incitməyirsə, sabah feilən icra
edilərsə, istiqlalmza vurulan zərbənin
ağrlğ bizi incidər və bəlkə dövlətimizin
bədənində sağalmaz bir yara olub qalar.
Eşitdiyimizə görə, öylǝ bir “kəndlilər
ictimas”nn buralarda da çağrlmaq kri
var və bəlkə bu yolda lazmi təşəbbüsatda bulunmaq üzrədirlər.
Keçən zabastovka fəqərəsində [hadisǝsindǝ] Azərbaycan müsəlman fəhlə və
əmələləri [işçilǝri] vətənpərvər və istiqlalpərəstlik imtahanlarn parlaq bir surətdə
verməklə qəlbimizə böyük bir təskinlik
verdilər və ziraətçilərimizin dəxi bu kimi
imtahanlarda fəhlə və əmələlərimizdən
geri qalmayacaqlarna kamali-itminan
[tam əminlik] ilə inanmaqdayq, amma
bununla belə, imtahana hazrlaşmaq
böyük bir şərtdir. Binaǝnileyh [ona görǝ],
hazrlatmaq üçün də üstadlar lazmdr.
Ümid edirik ki, fəhlələrimiz təşkilatı yolunda ciddiyyətlə işləyən partiyalarmz,
kəndlilərimizi dəxi hazrlaşdrmaq işində
mahiranə birər üstadlq göstərməklə, öz
böyük vəzifələrini layiqincə ifa edəcəkdirlər.
Bizi istəməyənlərin hər bir işlərindən
və hər bir təşəbbüsatlarndan məqsədləri mənfəəti-ammə olmayb da yalnz
bizi düşürmək və istiqlalmz pozmaq
olduğunu aydn və aşkara bir surətdə
bilib də bu barədə yəqinlik hasil etmək
üçün şəhərimizdə 12 yanvarda təyin edilmiş “Fəhlǝlər konfrans” məclisinin o
günü “naməlum səbəblərə” görə təxir
edildiyi keyyyətinə diqqət edilsin!
Həman günu məclisə gələn müsəlman fəhlələrinin ədədi iki yüz nəfərlik
olur.

Bundan qabaq on beş nəfərin vücudu
ilə iktifalanb [kifayǝtlǝnib] da məclisi qanuni hesab edən Çurayevlər, bu səfər iki
yüz nəfər müsəlman fəhləsinin yğlmasn görüb də bir bu qədər camaatın pul
və yol kirayəsi xüsusunda çəkmiş olduqlar zəhmət müqabilində nə edirlər?
İclas “atminit” ilə [lǝğv etmǝklǝ] məclisi pozmaq kimi qaba və dürüşt [kobud]
bir nəzakətsizlik göstərməyi müsəlman
fəhlələri haqqnda rəva görürlər...
Bu kimi hərəkətləri gördükdən sonra
məzkur [ad çəkilən] Çurayevlərin “Fəhlə
qardaşlar, biz sizin mənfəətiniz üçün
əlləşirik!” kimi riyakaranə sözlərinə hans
müsəlman fəhləsi inana bilər? Və onlarn, iqtisadi də olsa, zabastovkalar dəvətinə hans Azərbaycan əmələsi qulaq asa
bilər? Və bundan sonra bizim fəhlə və
əmələlərimiz Çurayevlərdən uzaq durmağ qəbul etsələr – ki etməyə bilməzlər
– ümumfəhlə sinni ayrmaq günah
kimin boynuna düşər? Və genə bundan
sonra necə olar ki, biz onlara şübhə və
sui-zənnlə baxmayarq?
Həman şübhə və sui-zənnimizi mövcib olan [şǝrtlǝndirǝn] işlərdən biri də
dəmiryol işlərini təftiş etmək məsələsidir.
Bugünlərdə yenidən meydana çxan
və heç əvvəldən də məsləki xoşumuza
gəlməyən “Bakinets” qəzetəsində oxuyuruq ki, Azərbaycan Dəmiryol Ərzaq şöbəsi işlərini təftiş edən komissiya əhaliyə
müraciət edib iltimasda [xahişdǝ] bulunur
ki, bu Ərzaq şöbəsində hər bir sui-istemalat [sui-istifadǝ] olduğunu görüb
bilənlər varsa, həman komissiyaya xəbər
versinlər.
Eşitdigimizə görə, bu komissiyann
içində öylə adamlar var ki, Azərbaycan
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dəmiryolunda sui-istemalat deyil, dəmiryol lap yerli-dibli bərbad olsa da veclərinə gələn və ürəkləri yanan deyildirlər.
Bǝs komissiya qurub “təftiş” qlmaqdan
məqsəd, genə həman məqsəddir.
Çox istərdik bilək ki, aya [görəsən] bu
komissiya Dəmiryol Nəzarətinin izniyləmi
qurulubdur və bir də dövlətmizin Təftiş
Nəzarəti dura-dura bu cürə komissiyalar
“köməyinə” ehtiyac varm? Ehtiyac varsa,
bu komissiyann əzalarn [üzvlərini] kim
seçibdir, kim təyin edibdir? Bu komissiyada, başmza zabastovka oyunu açan
dəmiryol xidmətçiləri “rol” oynayrlar?
Bu komissiyann öz işlərinə, öz hərəkətlərinə Nəzarət tərəndən bir göz yetirən
varm? Təftişdən murad, sui-istemalatı
təhqiq etməkdən başqa özgə bir məqsəd
yürüdülmədiyinə Hökumət tərəndən
layiqincə diqqət olunurmu?
Qərəz, bu cürə məsələlər bizi çox
maraqlandrr. Ümidvarq ki, Nəzarətimizdən başqa Parlaman əzalarmz [üzvlǝrimiz] dəxi bu işə balaca da olsa, bir
əhəmiyyət yetirib, işin necəliyindən xəbərdar olmağ vəzifələri cümləsindən
ədd [hesab] edərlər.
Hacbəyli Üzeyir

yubdur. Bu aləmşümul [bütün dünyan
ǝhatǝ edǝn] müharibə tarixi-bəşəriyyətdə
misli görülməyən və ölçüyə, çəkiyə yerləşməyən can, mal və pul tələfatına səbəb olmuşsa da, digər tərəfdən mənhus
istibdadn və qaniçici millitarizmin əsaslarn dağtd, üsuli-idarələrin mahiyyətini dəyişdi, yüz sənələrcə demokratizm kəlməsindən qorxan və həmişə
onun əleyhinə qalxşan camaat siniərini
bu gün istər-istəməz demokratizm tərəfdar etdi. “Hər millət öz müqəddəratın
təmin etməyə haqldr” kimi müqəddəs
və ali kirlər doğurub meydana gətirdi.
Həyati-bəşəriyyəni əsarət zəncirindən
qurtarb təbii yoluna qoydu. Daha bu
gündən sonra millətlərin təkamülü onlarn diriliyindən və fədakarlğndan asldr.
Daha xrda millətlər istiqlaliyyəti-tammə
ilǝ [tam müstǝqil olmaqla] kəndini keçindirmək imkanna malik olacaqdrlar. Bu xüsusda fraksiyamzn iman kamildir. Lakin
fraksiya burasn da yəqin bilir ki, “Hüquq
alnar, verilməz”, hüquqi-bəşəriyyəyə ancaq ləyaqəti olan, onun yolunda qurbanlar verən və hava, su kimi onun qədrqiymətini bilən millətlər malik olacaqlar.
Əks surətdə, yəni azadlq yolunda heç bir
fədakarlqda bulunmayan millətlər yenidən qəyyum altında yaşamağa məcbur
olacaqlar, hüquqi-bəşəriyyədən məhrum
qalacaqlar, keçmişdən daha şiddətli bir
əsarətə giriftar olacaqlar. Xoş o millətlərin halna ki, müəzzəm [böyük] və mədəni
millətlərlə həmhüquq olmaq şərti ilə
onlarn srasnda məqam tutmağa müvəﬀəq olacaqlar. Vay o millətlərin halna
ki, bu səadətdən, bu xoşbəxtlikdən məhrum qalacaqlar.
Tarixi-bəşəriyyətdə parlaq ad qazan-

AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA
“Əhrar” fraksiyas bəyannaməsi
Fraksiyann üzvü Abdulla bəy Əfəndizadə oxuyur:
1914-üncü sənədə alovlanmş və getgedə bütün yer üzünü əhatə etmiş millətlər müharibəsi hənuz tamamilə qurtarmaybsa da, fəqət qurtarmağa üz qo241
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mş türk milləti-nəcibeyi-əziməsinin [böyük və nəcib türk millətinin] bir kütləsini
təşkil edən Azərbaycan türkləri, bu axrnc vüquati-tarixiyyədə [tarixi hadisələrdə] azacq olsa kəndi diriliyini və diriliyi
sayəsində hər hüquqa malik ola biləcəyini kərratla [dəfələrlə] isbat etmişdir.
Deməli, bu millət hər bir cəhətdən
müstəqil yaşamağa layiq millətlərdəndir.
Binabərin [bu sǝbǝbdǝn] millət pişrovlar
[qabaqda gedǝnlǝri] və millət ziyallar,
millətin əhvali-ruhiyyəsini öyrənərsə,
onun ayəndəsi [gələcəyi] üçün heç fədakarlqdan geri durmazsa, onun xəstəliyini
tədqiq və müayinə edib, müalicəsinə
səmimiyyətlə çalşarsa və həmin səmimiyyət qarşsnda əhalinin etimadn qazanarsa, o surətdə demək olar ki, bizlər
də yaşarz; mədəni millətlər srasnda
məqam tutmağa bizim də haqqmz vardr. Buna binaən [buna görǝ], başqa millətlərdə olduğu kimi, bizim də ricalihökumətimiz [hökumǝt adamlarmz] böylə
adamlardan mütəşəkkil olmal idi. Heyfa
[tǝǝssüf] ki, altı-yeddi aylq tərcübə azacq
olsa da bizlərə əmniyyət verəmmədi.
Təəssüər olsun ki, millətimizdə gördüyümüz diriliyi, fədakarlğ bu ana kimi
Hökumətimizdə görǝmmədik. Fəqət, nə
etməli, keçən keçibdir. Hal-hazrmzn
siyasəti böyük əhəmiyyət kəsb etməklə
bərabər, öylə nazik [hǝssas], öylə bir incə
məqamlara varb ki, həm Parlaman və
həm Hökumət tərəndən böyük çalşqanlq və həkimanə [müdrik] bir taktika
istər. Daha bu gündən belə yuxulamaq
qəbul edilməz bir xəyanət və cinayətdir.
Əgər millət fəaliyyətsizlik ucundan bir
bədbəxtliyə uğrarsa, əmin olun ki, bütün
məsuliyyət Parlaman əksəriyyətinin və

əksəriyyət[in] təşkil etdiyi Hökumətin
üzərinə gələcəkdir.
Parlamanmza baxlarsa, buna məmlekətimizdə mövcud camaat təbəqələrinin nümayəndələri; ictimai, müəyyən
seçki qanunu mövcibincə [ǝsasnda] və
ədaləti-tammə ilə intixab edilmiş [seçilmiş] millət məbuslar palatas deyiləmməyəcəyi ümum Parlaman fraksiyalarnn
diqqətini cəlb etmişdir. Binabərin, şimdiki
Parlamanmza biz fəqət [sadǝcǝ] vaxtın
təqazas mövcibincə [tǝlǝblǝri ǝsasnda] və
inqilab surətilə təşkil olunmuş Parlaman
önü deyə biləriz. Böylə bir Parlamann
ümdə vəzifələri müvəqqəti, mötəbər və
möhkəm bir hökumət təşkil etməkdir.
Cümhuriyyətin həqiqi sahibi olan Məclisi-Müəssisan [Müǝssislǝr Mǝclisini] intixab
üçün ədalətli bir seçki qanunu tərtib
etməkdir və həmin qanun üzrə MəclisiMüəssisan toplanb vətənə sahib oluncaya qədər davam edib durmaqdr.
Ancaq bu təriqlə [üsulla] toplanmş
Məclis, vətənin ağr vəzifələrini daşmağa
haqldr, ancaq böylə bir Məclis ümum
vətənin havadar, hər sinif, hər millət və
hər təbəqənin mürəvvici-əfkar [kirlǝrinin carçs] və ayineyi-həyatı [hǝyatınn
güzgüsü] ola bilər. Əvət, Parlamanmzn
ümdə vəzifələri bunlardan ibarətdir.
Hökumətimizə gəldikdə, bu təşkilatın
sağlamlğnn əhəmiyyətini bu gün bilməyənlər yoxdur. Hökumət, Parlaman indində [qarşsnda] məsul olmal və Parlaman
göstərdiyi yollarla getməli isə də müstəqil, müttəhid [birlǝşmiş], möhkəm, mötəbər və mükəmməl bir qüvveyi-icraiyyə
təşkil etməsi də onun birinci vəzifələrindəndir. Hökumət borcludur sarslmaz bir xətti-hərəkət götürüb vətəni
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adilanə və aqilanə bir surətdə idarə etsin,
daxili və xarici siyasəti-vətəniyyəni sağlam bir kir sayəsində yürüdüb, hər daim
millət və vətəninin namusunu mühazə
etsin. Ancaq böylə bir hökumət, arxasnda Parlaman və onun vasitəsilə bütün
vətən övladn görə biləcəkdir. Böylə olmayan hökumət vətən xaini və millət
düşməni namn daşmağa müstəhəqq
[layiq] olacaqdr.
Cümhuriyyətimizi diri bir vücud kimi
krimizdə mücəssəm edərsək, o vücudun baş Məclisi-Məbusan, həvassi-zahirə və batinəsi [xarici və daxili duyğular] və
başqa əhəmiyyəti haiz əzas [digər əhəmiyyətli orqanlar] isə hökumətdir. Necə ki,
göz görmək, qulaq eşitmək, əl işləmək,
dil danşmaq üçündür, bu üzvlərdən və
ya başqalarndan hər biri öz işlərində
mütəxəssisdirlər və ancaq öz işlərinə
məşğuldurlar, fəqət ümum üzvlərin yeganə məqsədləri yalnz bir bədənə və bir
ruha xidmət etməkdir; həmçinin hökumət üzvləri də özlərinə vagüzar edilmiş
[tapşrlmş] vəzifələri və hər kəs öz vəzifəsini daşmağa borcludur. Və necə ki,
bədən üzvləri öz vəzifələrindən imtina
etdikdə bədənin həlakətinə [hǝlakna]
səbəb ola bilər, həmçinin ricali-hökumət
[hökumǝt adamlar] öz vəzifələrini daşmazlarsa, vətəni və milləti böyük-böyük
fəlakətlərə düçar edə bilərlər. Buna
binaən, əvvəla, nazirlərdən hər biri təhtiidarəsinə [idarǝsi altına] verilmiş şöbənin
mütəxəssisi olmaldr. Saniyən [ikincisi],
hər nazir kəndi müəyyən vəzifəsini vətənin hal[na] və övzayi-siyasiyyəyə [siyasi
vəziyyətə] müvaq yürütməyə borcludur.
Salisən [üçüncüsü], nazirlər öz fəaliyyətsizliyini “əhvali-siyasiyyədən naşidir [siyasi

vǝziyyǝtdǝn irǝli gǝlir]” – deyə doğrult-

maqdan qəti surətdə vaz keçməlidirlər.
Daxili işlərə məşğul olmayan nazirin
Daxiliyyə naziri namn [adn] daşmağa
haqq yoxdur. Maarif işlərinə məşğul olmayan nazir, Maarif naziri namn daşyammaz və hakǝza [elǝcǝ dǝ], bunlar
sabiq hökumət tərəndən bizə verilən
bəyanatın ziddinə olaraq hərəkət etməlidirlər, yəni siyasət incəldikcə, hər nazir
ixtisas dairəsində fəaliyyətini çoxaltmaldr. Rabiən [dördüncüsü], ayr-ayr nazirlərin yürütdüyü siyasət ümumvətən siyasətinə zidd olmamaq şərti ilə onlarn
bütün heyəti, yəni Heyəti-Vükəla [Nazirlǝr
Kabineti] ümum işlərdə bir vücud kimi
hərəkət etməlidirlər. Belə olmazsa
övzayi-vətən [vətənin vəziyyəti] şimdiki
haln-dan dəxi fəna hallara düşəcəkdir.
Bir baxn görün ki, biçarə vətən bu
saat bir məzaristana bənzəyir. Yollarmz
xarabazara dönübdür. Posta-teleqrafımz
hənuz intizama düşməyibdir. Əhalinin
əlindən mal-qaras çxbdr. Taxl güngündən bahalanr. Odun, kömür, neft,
qənd, çay kimi ləvazimati-mühümmə bu
gün dövlətlilərə məxsus olubdur. Soyğunçuluq, rüşvətxorluq, ədalətsizlik və özbəyilik saatbasaat kəsbi-şiddət edir [şiddǝtlǝnir]. Türklər yerlərinə çəkildikcə, ümumi
pozğunluq yavaş-yavaş baş qaldrmaqdadr. Əsgərlik üsulu, əhalini bu müqəddəs vəzifədən nifrətləndirdi. Varl-lar
rüşvət və tərəfgirlik sayəsində əsgərlikdən qaçdlar, hər yerdə bu ağr vəzifə
yalnz füqərann üzərinə atıld. Bununla
bərabər, həmin füqəra üçün yeməyə
çörək yox, qənd, çay və libas yox, öləndə
də bürünməyə kəfən yox. Müsri [yoluxucu] xəstəliklər əhalini ot biçən kimi qrb
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tökür. Ölənlərin say yüz minləri təcavüz
etdi [keçdi]. Dünkü on, on beş candan
ibarət ailənin qapsna bu gün qfıl vuruldu. Əhalisi minləri mütəcaviz [keçən]
kəndlər bu gün başdan-başa bayquşlar
cövlangah olubdur. Həkim yox, dərman
yox, xəstələrə yemək yox, həkim olan
yerlərdə də ona rücu [müraciǝt] etməkdənsə, xəstə üçün ölüb qurtarmaq daha
ucuz oturur. Möhtəkirlərin tamahna və
fəaliyyəti-xainanəsinə [xaincǝ fǝaliyyǝtlǝrinǝ] heç bir yerdə nə sərhəd var, nə
əleyhinə tədbir... Hökumətimiz daxili
işlərin bu cəhətlərinə böyük əhəmiyyət
verməlidir. Hər şeyi nizam-intizam təhtinə [altına] alb şimdidən ümum fəlakətin
və tarixi bədbəxtliyin önünü almaldr.
İşbu mülahizələri nəzərdə tutub fraksiyamzn verdiyi qərar, vətəni məsul,
mötəməd [etimad bǝslǝnǝn] və mükəmməl bir hökumətə təslim üçün yardm
etməkdir. Vətənin istiqlaln və cümhuriyyəti-ənam [xalq cümhuriyyəti] əsasl surəti-idarəsini [idarǝ şǝklini] var qüvvəsi ilə
müdaə etməkdir. Əqəliyyətin [azlğn]
haqqn təmin edici və məhəllərdə [yerlǝrdǝ] məskun əhalinin nüfusuna mütənasib
seçki qanunu tərtib edib vətənin həqiqi
sahibi olan Məclisi-Müəssisan ən yavuq
zamanda iş başna dəvət etməkdir.
Bununla bərabər, bu gün biz inqilab
surətilə elan edilmiş Azərbaycan istiqlaln bütün aləm qarşsnda uca bir səslə
alqşlayrz və səmimi-qəlb ilə elan ediriz
ki, vətənimiz övladnn ədaləti-tammə ilə
bilafərqi-dinü-millət [din vǝ millǝt fǝrqi
qoyulmadan] hər hüquqa malik olmas
qayeyi-amalmzdandr. Millətimizin şərəf
[və] namusunu bir an unutmayaraq, qonşu millətlər və dövlətlərlə əlaqeyi-dosta-

nəni möhkəmləşdirməyi hökumətimizin
vəzai-aliyyəsindən [ali vəzifələrindən] ədd
[hesab] ediriz. Vətən və millətimizin nümayəndələrini qonşu cümhuriyyətlər nümayəndələri ilə müttəqən Sülh Konfransna iştirak etdirməyə və istiqlaliyyǝtimizi təsdiq etdirməyə var qüvvəmizlə
çalşacağz. Başqa hüquqi-miliyyəyə qarş
[digǝr milli hüquqlar barǝdǝ] qərarmz belədir ki:
Hürriyyətlər qanunən başdan-başa
təmin edilməlidir. Əmakin və heysiyyətişəxsiyyə təərrüzdən məsun olmaldr.
[Şǝxsi mülkiyyǝt vǝ lǝyaqǝt toxunulmaz
olmaldr.] Əkinçilərin və fəhlələrin hal

lazmi dərəcələrdə yüngülləşdirilməlidir.
Qanun üzrə təhti-qərara alnmş xrda
mülklərdə haqqi-təməllük [sahiblik haqq]
olmaldr. Miri topraqlar [dövlət əraziləri],
sabiq padşaha və onun nəslinə mənsub,
böyük mülkədarlara və xüsusi maliklərə
mütəəlliq [mǝxsus] topraqlar xəzinəyə
götürüb, əkinçilərə ailələrinin nüfusuna
mütənasib məccanən [pulsuz] paylanmaldr. Xüsusi topraqlar əvəzində onlara
xəzinədən bədəl vermək məsələsini
Məclisi-Müəssisana həvalə etməlidir.
Topraqlar sərvətdarlar əlinə keçməsin
de-yə, əkinçilər aldqlar topraq paylarn
satmaq ixtiyarna malik olmamaldrlar.
Fəhlə sinnin yömiyyə [günlük] zəhmətinin müddəti 8 saatdan ziyadə olmamaldr. Onlarn keçinəcəyi, hifzüssihhələri
[sağlamlqlar], maarif işləri, kassalar
[fondlar, pensiya fondlar] və başqa tələbatı adilanə bir surətdə qanunən təmin
edilməlidir.
Füqərayi-kasibə [proletar] sinni bir
çox xəracdan azad etmək üçün vergilərin
küllisi [hams] gəlirə görə vergi ilə əvəz
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Ərzaq məsələsi, möhtəkirlər və
müstəbidlər əlindən xilas edilməlidir. Taxl, çit, ağ, qənd, çay, sabun və başqa
ləvazimati-həyatiyyənin indidən tədbirinə düşməlidir.
Əski şose yollar lazmnca təmir
edilməli və hər yerdə yeni yollar açlmağa
sər-hümmət etməlidir [çalşlmaldr].
"Orta Qafqaz” dəmiryolu namnda hazrlanmş əski projeni qövldən feilə [sözdən
işǝ] gətirməlidir. Ucuz atla dava-dərman
gətirdib məhəllərə göndərməlidir. Məhəllərdə parasz müalicəxanalar açmal
və hər yerə həkimlər göndərməlidir və
bu yollarla külliyyətli [kütləvi] el qrğnnn
önünü almaldr.
İstiqlaliyyəti-milliyyənin birinci sütunu
ədd [hesab] olunan sağlam və müdhiş bir
orduya malik olmaldr. Ümumumuzun
məlumudur ki, yeni doğulmuş əsgəri təşkilatımz adilanə bir surətdə icra edilməklə bərabər, bir çox təbii və arizi [süni,
sonradan ǝmǝlǝ gǝlǝn] fəlakətlərə uğraybdr. Buna görə, camaatımz bu işdən mütənəﬃr olubdur [nifrǝt edibdir]. Əsgərlik
vəzifəsi vətənin ən müqəddəs vəzifələrindən olduğunu nəzərdə tutub, yeni təşkilati-əsgəriyyəni mükəmməl bir əsgəri
qanununa müvaq düzüb-qoşmaldr.
Əsgərlərin yeyəcəyinə, yatacağna, libasna və həkim-dərmanna boyük diqqət
etməlidir. Dövlətliyə, fəqirə, böyüyə, kiçiyə təvafüt qoymamaldr. Bu qədər bilməlidir ki, bizləri Azərbaycana sahib edəcək qüvvə, bizim milli ordumuz olacaqdr.
Ordu sağlam və möhkəm bir qüvvə təşkil
edərsə, hökumət də ona istinadən iş görə bilər, millət də onun sayəsində tərəqqiyə üz qoyub mədəni millətlər srasna
keçər.

edilməlidir.
Tədrisi-ibtidai [ibtidai tǝdris] ümumi,
məccani [pulsuz] və məcburi olmaldr.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin maarifə
olan ehtiyacatı başqa ehtiyacatınn fövqündədir. Ümum fəlakətlərin birinci
səbəbi maarif yoxluğudur. Buna görə
müəllimlərin məişətini təmin etməklə,
onlar dilənçilik halndan xilas etməlidir.
Müəllimlər güruhuna [kütlǝsinǝ] bacarql
qüvvələr soxmaldr. İbtidai məktəblərdən başqa darülmüəlliminlər [seminariyalar], rüşdi, edadi və hərbi məktəblər,
sənaye, ticarət və ziraət [kǝnd tǝsǝrrüfatı]
məktəbləri açmaldr. Şimdiki məktəbləri
mümkün olduqca tez bir zamanda milliləşdirməlidir. Camaat anlayacaq şivədə
də siyasi, elmi və fənni risalələr [kitabçalar], jurnallar, üsuli-təlim və tərbiyəyə
dair əsərlər tədbir edib [hazrlayb] əhvən
[ǝn aşağ] qiymətlə və geniş bir miqyasda
intişar [çap] etdirməlidir. Bunlardan əlavə,
Cümhuriyyət daxilində bu sənədən
etibarən darülfünün [univeristet] təsis
etməlidir. Hökumət idarələrini keçindirmək üçün xüsusi kurslar açb, bütün
hökumət idarələrində və şöbələrində
işləməyə xidmətçilər hazrlamaldr və
həmin idarələri tez bir zamanda milliləşdirməli və bütün mürasilatı [yazşmalar] türk dilində aparmaldr. Məhkəmeyi-ədliyyələr [ədliyyə məhkəmələri]
demokratik bir üsul üzrə təsis edilib, hər
bir fərd bilafərqi-dinü-millət ancaq Cümhuriyyət qanunu müqabilində [qarşsnda]
məsul tutulmaldr.
Təcili surətdə məhəllərə [yerlǝrǝ]
təftiş komissiyalar göndərib, rüşvətxor
və xain xidmətçiləri məqamlarndan kənar etdirməli və divani-ədalətə [ǝdalǝt
divanna] verdirməlidir.
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olunmasn lazm görüb, böylə bir iclas
çağrlmasn istəmişlərdir.

Nəhayət, yeni Hökumətin bugünkü
bəyanatınn qarşsnda fraksiyamzn cavab budur ki, millətin və vətənin mənafeyinə işləmək, quru sözlərdən və boş
vədlərdən ibarət olub qalmamaldr. Əgər
Hökumət ciddi fəaliyyət və fədakarlq
etməyə doğrudan-doğruya hazr isə,
arxasnda “Əhrar” fraksiyasn görəcək və
onun müavinətini [köməyini] qazanacaqdr. Ancaq bu şərti əsas ittixaz edərək
[ǝsas qǝbul edǝrǝk] vaxtın əhəmiyyətini,
siyasətin nazikliyini [hǝssaslğn] nəzərdə
tutub, yeni Hökumətə fraksiyamz izharietimad edir [etimadn bildirir].”

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
İngiltərədə yeni hökumət
İngiltərədə Vüzəra [Nazirlər] Kabinəsi
təzələnib, yeni Kabinə əksəriyyən əski
nazirlərdən təşəkkül edərək, ser Sinha
Hindistan işlərinə baxan vəzir müavini
olmaq üzrə ilk dəfə olaraq İngiltərə Kabinəsinə hindulardan da nazir təyini nagəhani [gözlǝnilmǝz] olmuşdur. Çünki, heç
böylə şey gözlənməyirmiş, ser Sinhaya
İngiltərə peri ləqəbi veriləcəyi gözlənir.
Yeni kabinə, Lloyd Corc Rəisi-vükəla
[Baş nazir] olmaq üzrə 30 ittihadç (unionist), 25 liberal, 5 fəhlə rqəsi nümayəsindən ibarət olaraq 60 nəfərdən mütəşəkkildir.

“Müsavat”n Parlaman fraksiyasnda
Yekşənbə [bazar] günü yanvarn 12sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
cənablarnn təhti-sədarətində [sǝdrliyi
altında] “Müsavat”n Parlaman fraksiyasnn iclas vaqe olmuşdur [baş tutmuşdur]. Parlaman üzvlərinin qulluqlar qəbul
etmələrinin qeyri-mümkün olduğu barəsində Parlamana daxil etmək üçün bir
layihə qəbul edilmişdir. Bu layihəyə görə,
Parlaman üzvləri dövlət qulluğunda ola
bilməzlər, fəqət vəzir [nazir] ola bilərlər.
Sonra şəhər qanunu və şəhər intixab
[seçkisi] barəsində qanun tərtibi xüsusi
bir komissiyaya mühəvvəl edilmişdir [tapşrlmşdr]. Nəhayət Parlaman kvorumu
məsələsi müzakirə edilmişdir. Müntəxǝb
[seçilmiş] üzvlərin yars kvorum hesab
olunmas təsvib [tǝsdiq] edilmişdir.
Məclisin axrnda sədr “Əhrar” rqəsinin “Müsavat”la birlikdə ittifaq təşkili
haqqndak təklini bildirmiş, iclas üzvləri
bu təkli təqdir edərək bu məsələnin
Parlaman “Əhrar” və “Müsavat” fraksiyalar müttəhid [birgǝ] iclasnda müzakirə

Sülh Konqresində
İngiltərə Hərbi Komitəsi tərəndən
Sülh Konqresinə Lloyd Corc, Balfur, Bonar
Lui, Corc Barns intixab edilmişdirlər
[seçilmişlǝr]. İngiltərə müstəmləkə məsələləri müzakirə edildiyi vaxt, müstəmləkə
vəkilləri danşacaqlardr. Sabah səhər vəkillər Parisə əzimət edəcəkdirlər [yola düşecǝklǝr]. Konqre düşənbə [bazar ertǝsi]
günü açlacaqdr.
* Ərəbistanda türklər bir dərəcə inad
göstərib mütarikə şəraitinə [atǝşkǝs şǝrtlǝrinǝ] görə təslim olmaq istəməmişlərdir.
Fikri paşann təhti-komandasnda [komandanlğ altında] olan böyük bir dəstə
Mədinə ətrafında təslim olmayb, şimdi
də müqabilədə bulunur [müqavimǝt gös246
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tǝrir]. Müttəqlər Türkiyə Hökumətinə

Dəmiryol vağzallarn işğal etmək üçün
qzğn müharibə olmuşdur. Nəhayət,
hökumət vağzal işğal eyləmişdir.
* Berlində küçə müharibələrində
iştirak edənlərin miqdar qeyri-müəyyən
olduğundan, spartaklarn hökuməti əllərinə almaqdan ötrü nə miqdar qoşunla
müharibəyə girişdikləri anlaşlmayr.
Son məlumatdan anlaşlan budur ki,
yanvarn 9-da səhər bir dərəcə sakitlik
əmələ gəlmişdir. Gecəsi hökumət
qoşunlar bir neçə ictimai müəssisələri
əllərinə keçirmişlərdi. Şimdi isə ixtiyar
hökumət əlinə keçir. Hökumət üçün hər
gün qüvvə gəlir ki, onlarn arasnda Kilə
gəlmiş matroslar da vardr. Berlin qoşunlarnn ham afserləri [zabitlǝri] hökumətə
müavinət [yardm] edəcəklərinə yǝmin
etmişlərdir.
* Yanvarn 9-da sübh vaxtı yenə müsadimələr [toqquşmalar] başlanmş və bu
müsadimələr nəticəsi olaraq hökumət
qoşunlar faiq [üstün] gəlmişlərdir. Hökumǝt mətbəəsi və hərbi ərzaq sklad [anbar]
təzədən hökumət əlinə keçmişdir. Berlinin böyük qəzetələri spartaklarn əlindədir.
* Yanvarn 9-da olan əhvallar [vǝziyyǝt]. Qət edilən ciddi tədbirlər sayəsində
hökumətin gücü artır. Hökumət əleyhinə
iştirak edənlərin ədədi gündən-günə əksilir. Qəzetə idarələrini, dəmiryol mövqiflərini [stansiyalarn] və sair mühüm nöqtələri əldə etmək üçün indi ciddi müsadimə gedir. Heç şübhə yoxdur ki, camaatın hökumətə olan etibar artır və
bunlar nəhayət hökumət əlinə keçəcəkdir. Şimdi anlaşlr ki, spartaklarn 8 yanvar tarixli iclaslarnda spartaklarn təbliğə
müvəﬀəq olmadqlar təhəqqüq etmişdir
[dǝqiqlǝşmişdir].

xəbərdarlq etmişlər ki, hərgah türk qoşunlar Ərəbistanda təslim olmazlarsa,
Dardanel tabyalar [istehkamlar] dalbadal
patladlacaqdr.
İngiltərədə
Rəsmi surətdə İngiltərə mənabeyindən [mənbələrindən] verilən xəbərlərdən
anlaşlr ki, dörd il müharibə zamannda
almanlar 52 dəfə İngiltərəyə hava gəmiləri ilə hücum etmişlərdir, 497 nəfər
şəhər əhalisindən və 88 nəfər hərbiyyunlardan [hərbçilərdən] qətl olub, 1236
nəfər şəhər əhalisindən, 121 nəfər hərbiyyunlardan yaralanmşlardr.
Aeroplanlarla almanlar 61 dəfə hücum edib, 619 nəfər şəhər əhalisindən
və 400 nəfər hərbiyyunlardan həlak
etmişlərdir. 12 dəfə də almanlar paraxodlarla bombardman etmişlər ki, bunda
da min nəfərədək tələfat verilmiş imiş.
Dobrucann işğal
Bükreş sülh müahidiəsi [sazişi] ilə
Bolqariyaya verilmiş olan Dobruca şəhərini Müttəqlər işğal etmişlərdir. Müttəqlər Sülh Konqresinədək məsələni açq
buraxmşlardr.
Almaniyada
(Teleqraardan)
* Berlində bugünlərdə bir dərəcə sakitlik əmələ gəlmişdir. Spartaklar məğlub
olmuşlardr. Hökumət qoşunlar ümumi
müəssisələri işğal etmişlərdir. Minlərlə
hökumət qoşunlar Berlinə varid olmuşlardr [gǝlmişlǝr]. Çaharşənbə [çǝrşǝnbǝ]
günü əməliyyati-hərbiyyə əvvəlki günlərdən şiddətli olub, tələfat o gün çox imiş.
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* Vestermark və Dobritsdǝn spartaklar getdikdən sonra komandan açq
səhrada bütün bomba skladn [anbarn]
bərhǝva eyləmişdir [havaya sovurmuşdur.].
Şpandau yaxnlğnda hökumət qoşunlar
spartaklardan top emalatxanasn almşlardr. Hər bir yerdən xəbər verilir ki,
spartaklar qəzetələri əllǝrinə almaq və o
yol ilə camaatı iğfal etmək [yoldan çxarmaq] niyyətində olmuşdur.
* Yanvarn 9-cu gecəsi Almaniya
spartaklar Berlində Mərkəzi mövqifə
[stansiyaya] hücum etmişlərsə də, dəf
edilmişdir. Hökumət qərar qoymuşdur ki,
birdəfəlik spartaklar əzib həqiqi milli
iclasa yol açsn.
* Camaat vəkili olan Şeydeman Prussiya nümayəndələrinə bildirmişdir ki:
“Hərçənd hökumət məşğulatı hər gün
asudəliklə keçir, bununla bərabər, bolşevik xətrəsini [tǝhlükǝsini] fəramuş
etməyir [yaddan çxarmr]. Ona görə də
bolşeviklərin təcavüzkaranə hərəkətlərinə qarş mübarizədə bulunacaqdr.”
Şeydeman əlavə edir ki: “Özünün birinci
vəzifəsi hökumətə müavinətdir [kömǝk
etmǝkdir]. Çünki, dünyan ən böyük
xətrəyə salan bolşeviklərdir. Onlarla
mübarizə etmək dünyada sülh və
səlamətliyi təmin etmək deməkdir. Bu indiki alman hökumətinin məramnaməsidir ki, bu məramnaməni yeritmək üçün
hökumət böyük mərdanəliklə çalşaraq,
heç bir iqtidamatdan [addmdan] geri
durmayacaqdr.”

alnmşdr. Lakin tərə-müqabilin [qarş
tərən] qüvvəti ilə yenə almanlar oran
buraxmşlardr. Almanlar Kolmar da buraxmağa məcbur olmuşlardr. Vissek tepələrini və Visseki işğal üçün edilən
müharibə alman qoşunlarnn nə ilə
[xeyrinə] nəticələnmişdir.
ORDAN-BURDAN
Azərbaycan Hökuməti təşkil edildikdən bəri, məndə iki adət əmələ gəlibdir.
Bu adətin birini qəzetə oxuyanda ibraz
edirəm [büruzǝ verirǝm, göstǝrirǝm], birini
də küçə ilə gedəndə.
Adətlərimin ikisi də bir “sort”dur: özü
də ‒ axtarmaq adətidir.
Qəzetǝ oxuyanda da axtarram, küçə
ilə gedəndə də.
Nə axtarram?
Qəzetəni, baxüsus [xüsusilə] rus
qəzetǝlərini əlimə alan kimi əvvəl-əvvəl
axtarram görüm Azərbaycan Hökumətinin əmrləri, hökmləri, binagüzarlqlar
varm ki, tez oxuyum mənim üçün ləzzət
versin! (Gülməyindən görürəm ki, sən də
bu adətə giriftarsan!)
Məsələn, axtarb, tapb, oxuyuram ki,
söz məsəli, Anna İvanovna Yermakova
yanvar aynn birindən lan Nəzarətin
[Nazirliyin] lan idarəsində lan qulluğa
təyin edilibdir.
O saat keym durur: öz-özümə Anna
İvanovnaya deyirəm ki, bax Anna İvanovna! Görürsən, Azərbaycan Hökuməti nə
yaxş, mehriban hökumətdir. Səni qulluğa
qoyur, sənə məvacib verir, amma sizin
Rus Milli Komitəniz hökumətimizi pisləyir, deyir ki, ruslara guya zülüm edir. Bax,

Polyaklarla müharibə
Yanvarn 8-də polyaklarla nemeslərin
arasnda qzğn müharibə vaqe olmuşdur.
Çirmakau alman qoşunlarnn hücumu ilə
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o cürə yalan sözlərə qulaq asma, onlar
yalançdrlar, xaindirlər!
Ya oxuyuram ki, sözgəlişi, Vladimir
Vasilyeviç Palaumov neçə vaxtır qulluğuna gəlmədiyinə görə lan gündən,
lan saatdan etibarən öz vəzifəsindən,
hətta lap qulluğndan bilkülliyyə [tamamǝn] kənar edilir.
Bunu da oxuyub, ləzzət aparb genə
öz-özümə Vladimir Vasilyeviçə deyirəm
ki, bax, görürsən, adam böylə qovarlar
ha?! Elə bilmə ki, səni qovmağa Hökumətimizin gücü yoxdur, elə qovar ki, lap
Məskoya kimi qaçarsan! Get kimə istəsən
şikayət eylə! Hökumətimizin ke belə
istǝyir. Hökumətlə hökumətlik eyləməyəcəksən ki!!!
Amma bəzi vəxt olur qəzetədə elə
hökmlü və şiddətli “prikaz”lar [ǝmrlǝr]
görürəm ki, başdan bir-iki sətir oxuyan
kimi ürəyim təşvişə düşüb deyirəm ki, nə
lazm, Hökumətimiz bu cürə şiddətli və
qəti əmrnamələrlə özgələri incidib
söylənməyə vadar edəcəkdir, onsuz da
donqulduya-donqulduya baş-beynimizi
aparbdrlar.
Cəld prikazn imzasna baxram, ürəyimin təşvişi sakit olur:
‒ General Tomson.
...........................
Hay istəyirəm ki, bu adəti tərk eyləyəm, olmur ki, olmur. Görünür, alimlər
doğru deyibdirlər ki:
Və əl-adətike əltəbiyyətə’s-saniyə!
***
Yuxarda ərz eylədiyim üzrə, ikinci
adətim dəxi əvvəlinci adətimin qardaşdr:
O da axtarmaqdr, ancaq küçədə.
Küçə ilə gedərkən, elə gözüm orada-

buradadr ki, görüm, aya, bir nəfər Azərbaycan zabiti, ya bir nəfər, iki nəfər
Azərbaycan əsgəri görə bilərəmmi ki,
tamaşas mənim üçün ləzzət versin!
Əhyanən [hərdənbir] bir nəfər “zabit
balas” görəndə elə bilirəm ki, dünya
aləm bizim qoşunumuzdur!
Zabit və əsgər görmǝyəndə də təsəllimi qrmz paqonlu qaradavoylarmzdan
alram.
Amma birdən olur ki, görürəm, Şamax yolu ilə üzü aşağ və ya üzü yuxar bir
dəstə atl çapr, genə ürəyim təşvişə düşür: deyirəm yəqin bizim qoşunlarmzdr,
amma nahaq yerə şəhərin küçəsində bu
cürə at çaprlar. Allah göstərməsin, birdən adam basdalarlar, onda genə xaricilərin ağz çuval kimi açlb deyərlər ki,
Azərbaycan qoşunu küçədə adam basdalayr.
Atllar çapa-çapa yanmdan şdrğ ilə
keçərkən tez sifətlərinə baxram; ürəyimin təşvişi sakit olur:
– Biçeraxovun kazaklar.
...........................
Özümə güc gəlirəm ki, bu adətimi də
tərk edim, görürəm ki, olmur, keymə
korluq çəkdirirəm. Görünür, hükəmalər
[müdriklǝr] yalan deməyibdirlər ki:
Tərki adǝt be mövcibi-mərəz əst!
Filankəs
ƏRZAQ VƏ MƏKULAT [AZUQƏ]
HAQQINDA
Aləmşümul [bütün dünyan ǝhatǝ edǝn]
müharibənin nəticəsi olaraq əhali aclq,
üsrət [çǝtinlik] və bunlardan tövlid edǝn
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törədir. Bu isə alverçilərimizin insafszcasna müamilə nam ilə etdikləri hədsiz
tamahkarlqlarndan ibarətdir.
Böylə ki, üç sənədən bəri ərzaq və
məkulat yoxsuzluğu təzyiqatına mübtəla
ola gǝlən əhali bqmş, vardan-yoxdan
tükənmiş, həyat, məişət sxntısndan
əsəbiyyətin timsali-mücəssəməsi kəsilmişdir [canl timsal olmuşdur]. Böylə olduğu halda, alverçilərin də iştəha şiddəti
həddən aşmş, tamah dişləri düşmən
qlncndan kəskin bir vəziyyət almşdr.
Əvət, hər tərəfə baxlarsa un, buğda,
arpa və sair məkulat bol görülür. Bundan
iləri iki-üç küçədə bir dükan var idisə də,
indi hər küçədə beş-altı dükan vardr.
Hams un, buğda və sair bunlar kimi
yeyiləcək şeylərlə doludurlar. Heç bir şey
üçün məəttəlçilik olmayr. Bununla bərabər, əhalinin 8 faizi doyunca çörək yeyə
bilməyir, ac qalr. 15 faizi isə kamali-rahat
və rəfahiyyət [ravanlq] ilə yaşayr və
çoxlu para toplayr.
Burada, “neyçün?” sual varidi-xatir
olur [xatirǝ gǝlir].
Bu suala da kəndimiz cavab verməliyiz:
Bundan əqdəm [qabaq], yəni sülh və
asayiş zamannda alverçilər manata bir
qəpik, yarm qəpik mənfəətlə mal satırdlar və gündəlik xərclərini hasil etmək
üçün rəqabətə keçərək daha əhvən [ǝn
aşağ] yatla, fəqət bollu mal sərf edirdilər ki, bu rəqabət həmi fabrikadan çxan
əmval [mallar], həmi sair məhsulatı külli
surətdə məmləkətdə yaylmağa və əhalini ehtiyac şiddətindən xilasla rahat yaşamağa nail edirdi.
Şimdi alver məsələsi başqa dürlü olmuşdur. Rəqabət ayr bir şəkil almşdr.

[yaranan] dürlü-dürlü müsri [yoluxucu]

xəstəliklər şiddəti altında boğulur, əzilir,
məhv olub gedir. Təbii, bolşevik sərsərilərlə daşnak ermənilərinin xeyirsizcəsinə
edilən qiyam və hərəkətləri toxtasayd,
heç şübhəsiz, yalnz Bakda deyil, hər bir
yerdə ərzaq bol, əmnü asayiş [ǝminamanlq vǝ asayiş] bərpa olard. Dəmiryollar müntəzəm surətdə işlərdi. Tərəddüd
[gediş-gǝliş] çoxalard. Ticarət rəqabəti
yenə meydana çxb, ehtiyacatı dəf edəcək ənvai [növbǝnöv], əqsam [müxtǝlif]
yeyiləcəklər, geyiləcəklər və sair bunlar
kimi ləvazimat bazarlara çxarlard.
Bütün maneələr rədd edilərdi. Əhali
təkrar yaşayş üsuluna təbəiyyət edərək
[tabe olaraq] keçinməyə başlard.
Lakin haqsz təcavüzlər, yersiz hücumlar, şiddətli işkəncələr, dəhşətli çxşlar,
fəci [faciǝli] və olduqca vəhşətkaranə
edilən canavarlqlar, sülh və asayişi,
məmləkətin emar və islahatın rəxnədar
etdiyi [pozduğu] kimi, tacirlərin dəxi ticarətinə, ötəyə-bəriyə ediləcək tərəddüdatına [gediş-gǝlişinǝ] öylə maneələr çəkir ki,
qanlar tökülüb adəm övlad tələf olmaynca dəf olunmas qeyri-mümkündür.
Varsn nə qədər təcavüz vǝ çxşlar
olursa olsun, Nikolay heykəli-istibdadn
sərnigun edən [devirǝn] qüvvə, mütəcasir
[cürǝtkarlarn] və mütəcavizlərin [tǝcavüzkarlarn] də cəzasn verəcəyinə əminiz.
Bu maneələr xaricdə düşmən əli ilə
vücuda gətirildiyindən, bir növ çarələr
aramaqla nəticəsinə müntəzir olaraq
[nǝticǝsini gözlǝyǝrǝk] mütəsəlli olarz
[tǝsǝlli taparq]. Lakin daxildə kökləşən
canavarlqlar, məzlum və məğdur [haqszlğa mǝruz qalmş] əhalini hamdan ziyadə
acndrr və başlarna olmazn fəlakətlər
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virib, böylə cinayətlərin önünü almalarn
rica, dəfǝatla yrtıc düşmən əlləri ilə
parçalanan bir milləti, qətliam olub
çoluq-çocuqlarn qan düşməni, can
düşməni əlinə əsir düşməsindən mütəəssir olmayan bir əhalini mülayimət,
məsləhət ilə deyil, silinməz bir qanun
şiddəti ilə islah buyurmalarn acizanə
təmənna ediriz.
Ə. Müznib

Alverin bütün əsas və etiyadatı [vǝrdişlǝri]
ümumiyyət etibarilə məkus bir örf [tǝrsinǝ bir ǝnǝnǝ] üzrə qonulmuşdur. Ehtikar
sevən alverçilər unun yaxud buğdann
putunda 10-15 manata qənaət edərlərsə, nə əhali ehtiyac içində qalar, nə də
un, buğda anbarlarda üst-üstə vurulub
yğlar. Bu insafszlar 10-20 deyil, putda
30-40 manat mənfəətə belə raz olmayrlar. Rəqabətləri isə əhalinin qann içməkdən, ərzaq və məkulatı möhtəkirlik
vəz’ilə [möhtǝkirlik edǝrǝk] anbara vurmaqdan ibarət olub qalmşdr.
Təbii, böylə ağr zamanda ən ufaq, ən
fəqir ailə 60-70 manat məxariclə keçinir.
Ağr ailə sahibi olanlar isə 100-150 manatla keçinəmməyirlər. Alverçilər bu ağrlqda gündəlik məxarici yalnz bir put, ya
put yarm buğda, un satmaqdan çxarmağa çalşrlar. Daha əhalisinin ehtiyac
sxntıs altında əzildiyini nəzərə almayrlar. Halbuki məxariclərini ödəmək üçün
putda on manata qane olub hər dükanç
gündə 30-40 put satarlarsa, qətiyyən
həmi əhali ucuz və bollu çörək yeyər,
həmi də məmləkətdə szltıya meydan
verilməz. Biləks [əksinə], məmləkət aclq
ahü ənini [ah-nalǝsi] ilə dolmuş, evlərdə
satılmamş yorğan-döşək və sair əmval
[mal] qalmamşdr. Hətta müsəlmanlarca
ən böyük ayb hesab olunan qadn tumanlar belə bazara çxarlb satışa qoyulmuşdur. Bir çox namuslu ailələr, dilənçiliyə təvəssül etmişlər [ǝl atmşlar].
Buna mübaqilǝ, çox ortaqlar un və
buğda satmaqdan hər ayda 15 min, 20
min mənfəət bulurlar.
Yetər, artıq yetər, bu qədər fəlakət, bu
rəzalət! Şimdi ricali-hökumətə [hökumǝt
adamlarna] iltica [xahiş, yalvarş] üzünü çe-

İRƏVAN HADİSƏLƏRİ
İrəvan quberniyasnn müsəlman
nümayəndələri Azərbaycan Hökumətinin
Vüzəra Şuras [Nazirlər Kabineti] sədrinə
böylə bir ərzihal [ǝrizǝ] vermişlərdir:
“Doğru məlumata görə, Andranik
erməni qaçqnlarn müşayiət etmək
bəhanəsi ilə öz dəstəsi ilə bərabər İrəvan
quberniyasna, müsəlmanlarla müharibə
edən erməni əsgərlərinin köməyinə
gəlməkdədir. Bu iş, İrəvan quberniyasnda olan müsəlmanlar üçün xeyli təhlükəlidir. Ham qaçqnlar türk təbəəsidirlər
[vətəndaşdr]. Bunlar müsəlmanlarla
məskun olan yerlərə yerləşdirmək istəyirlər. Bu həqiqət bunu isbat edir ki, halhazrda Ermənistan hökumətindən erməniləri müsəlmanlar yaşadqlar yerlərə
köçürürlər. Müsəlmanlar mümaniət [maneçilik] göstərirlərsə də, ermənilər silah
gücü ilə iş görürlər. Odur ki, bu qərar üzrə
ermənilərlə müsəlmanlar arasnda müharibə davam edir. Ermənilər inadl
müharibədən sonra, müharibə etmək
müşkül olduğundan, müvəqqəti olaraq
hərəkati-hərbiyyəni dayandrmşlarsa da,
lakin gürcü-erməni müharibəsi qurtard251
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si, Ərzaq Nəzarətinə keçən kimi qərar
qoyulmuş ki, bu şərab satılsn. Nəticədə
məlum olmuş ki, bu şərab Berkatov,
Partnov, İvaşin və Hacyev cənablar bu
şərab vedrəsi 90 manatdan olmaq üzrə
alb bey’anə [beh] olmaq üzrə 50 min
manat vermişlər. Böylə danşrlar ki, şərab alanlarn arasnda sabiq şöbənin mallarn Nəzarət üçün qəbul edən komissiya
üzvlərinin yavuq qohumlar da iştirak
etmişlər.
* Şəhər İdarəsinin Hifzüssihhə [Gigiyena] şöbəsi Ərzaq Nəzarǝtinə xəstəxanalar və xəstələr xüsusunda statistik
məlumatın göndərmədiyi üçün Nəzarət
tərəndən xəbərdar olunur ki, hərgah bu
yavuqlarda lazm olan məlumat göndərilməzsə, o vaxt xəstəxanalara verilən zəruri şeylər buraxlmayacaqdr.
* Bak Şəhər İdarəsinin Ərzaq şöbəsi
Hökumət qərardadna görə Ərzaq Nəzarəti ixtiyarna keçdiyi münasibətlə, keçən
gün Ərzaq naziri ümum Bakdak bank
idarələrinə məktub yazb məlum etmiş
ki, banklarda Ərzaq şöbəsi adna olan
məbləğlər və hesabati-cariyyələr [cari
hesablar] tamamilə Ərzaq Nəzarətinin
ixtiyarna keçmişlər. Və buna görə də
çeklərdə və sair pul sənədlərində gərək
bu zeyldəki əşxasn [aşağdak şəxslərin]
imzalar olsun:
Ərzaq naziri K. Lizqarn və ya onun
nümayəndəsi V. V. Simirnovun, Nəqdiyyə
[Maliyyǝ] şöbəsi naziri [müfǝttişi] Matseyevskinin və bir də idarə müdiri [Abbasǝli bǝy] Makinski imzalar bulunmaldr.
* Srağagün gecə yars əsgəri libas
geyinmiş bir nəfər polkovnik, dalsnca da
bir mühazəçisi olduğu halda Ərzaq Nəzarətinin idarəxanasna gəlib, qapn

ğna görə, ermənilərin yenə də yürüş
başlayacaqlar şübhəsizdir. İrəvan quberniyas müsəlmanlar ermənilərin təzədən
hücuma başlayacaqlarn yəqin edib,
möhkəmləşdirdikləri mövqeləri mühazə
edirlər. Andranikin müsəlmanlar arxasna
keçməsi çox müşküldür. Məsələ xeyli
mühüm olduğundan, xahiş edirik ki, general Tomsonla xüsusi bir saziş hazrlayasnz. Tainki bu saziş əsas ilə müsəlmanlarla məskun olan yerlərə soxulmuş
ermənilər öz yerlərinə çəkilib, qaçqn
ermənilər də ya Türkiyəyə və Ermənistana göndərilsinlər. Andranikin dəstəsini
də hissə-hissə buraxsnlar. Bu tövr bir
saziş İrəvan quberniyas müsəlmanlar
üçün xeyli əlverişlidir. İrəvan quberniyas
müsəlmanlarn ermənilər[lǝ] təzə toqquşma olmasn deyə, aşina və raz etmək
olar.”
BAKI XƏBƏRLƏRİ
* Ərzaq Nəzarəti öz avtomobilləri
üçün Malakanski və Tramvayn küçələrin
küncündə Hacyevin mülkündə bir xüsusi mənzil tutubmuş. İki gün əvvəl bir
dəstə hindular gəlib zorla otaqlarn qfıllarn sndrb, otaqlardak əşyan küçəyə
tullayb, mənzilləri zorla öz əllərinə keçirmişlər. Bu xüsusda Ərzaq naziri Bak
müvəqqət general-qubernatoru Tomsona müraciət edib hindularn bu qeyriqanuni hərəkətlərini göstərib və həman
mənzillərdən onlarn ixrac edilmələrini
ciddiyyən xahiş etmişdir.
* Sabiq Bələdiyyə İdarəsi Ərzaq
şöbəsinin skladlarnda [anbarlarnda] 600
vedrəyə kimi şərab var imiş. Ərzaq şöbə252
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mübarizə etməkdən ötrü Nazirlər Şuras,
Bak Bələdiyyəsi İdarəsinə 2 milyon 200
min rubl və Gəncə bələdiyyəsinə 450
min rubl faizsiz təxsisat [vǝsait] verilməsinə icazə vermişdir. Məzkur [ad çəkilən]
bələdiyyə idarələri bu pulu üç ilin
müddətinə qaytarmaldrlar. Bu qətnamə
təsdiq edilməkdən ötrü Parlamana verilmişdir.
* Ləki, Yevlax mövqiərində [stansiyalarnda] bir çox taxl yükü vardr. Taxl
yüklərinin miqdar o qədər artıqdr ki,
bunlar aparmaq üçün vaqonlar kifayət
etməyir.

döyüb xadimləri yuxudan ayldb, idarənin odalarn gəzməyə başlamşdr. Bir
neçə odan gəzəndən sonra xidmətçilərə
“hökm” etmişlər ki, sabah saat 12-yə
kimi bu odalar təmizləsinlər! Əsgər
libasnda olan şəxs özünü Bak qalabəyisi
[komendantı] adlandrmşdr. Təftişatdan
[yoxlamalardan] məlum olur ki, nə qalabəyi vǝ nə də onun idarəsinin adamlar bu
hərəkətdə bulunmamşdr.
* Yanvarn 12-də, gündüz saat 12-də
general Tomson xüsusi qatarla Petrovska
azim olmuşdur [yola düşmüşdür].
* Yanvarn 10-da Tiisdən Bakya xüsusi qatarla İngiltərə heyəti yola düşmüşdür. Böyük tacirlər dəstəsi Azərbaycanla
Gürcüstan arasnda mal dəyişdirmək işini
genişləndirmək və bir para sənaye müəssisələrinə maddi kömək etmək qəsdi ilə
təzə bir bank vücuda gətirilməsi layihəsini hazrlayrlar. Bu işin mütəşǝbbisləri
arasnda Xoştariyann da iştirak etdiyini
söyləyirlər.
* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətinin [Sosial
Təminat Nazirliyinin] aldğ xəbərə görə,
Qarabağ rayonuna 40 min qaçqn cəm
olmuşdur. Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti bu
qaçqnalara çörək, un və qeyri şeylər verməkdən ötrü təcili tədabir ittixazna [tədbirlər görməyə] girişmişdir.
* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti, Ərzaq
nazirinə müraciət edib Zəngəzur uyezdi
qaçqnlar ehtiyacndan ötrü Gəncə qubernatoru ixtiyarna min put buğda buraxlmasn xahiş etmişdir.
* Nazirlər Şuras, Fövqəladə Təftiş
Şuras ehtiyacndan ötrü Ədliyyə naziri
ixtiyarna 25 min rubl buraxlmasn qərara almşdr.
* Müsri azarlar [yoluxucu xəstəliklər] ilə

Əxzi-əsgər [hərbi qulluğa çağrş] məsələsi
Vətənimizi və milli istiqlaliyyətimizi
müdaə üçün çağrlan vətən övlad
əsgər arasnda hərdənbir bəzi şikayətlər
və çox vaxt əsgərlikdən boyun qaçrmaq
və ya ki, şəhərdən və ya kəndlərdən qaçb gizlənmək kimi hərəkətlər barəsində
qəzetələrdə məlumat oxunur. Danşlan
əhvalatlardan anlaşlr ki, məhəllərdə
[yerlǝrdǝ] əxzi-əsgər üçün tərtib verilmiş
hərbi komitələrdə və bilxassə [xüsusilǝ]
kəndlərdə tərtib verilmiş əxzi-əsgər komitələrində bir çox səhlənkarlq və suiistifadə vəqələr ittifaq [hadisǝlǝrin olmas]
baş göstərməkdədir.
Bu xüsusda idarəmizə gələn xəbərlərdən birisini göstərmək olar ki, guya
Novxan kəndinin əxzi-əsgər komitəsi,
Novxan kəndinin dəftəri üzrə təzə
əsgərlərin siyahsn tərtib verdikdə, bir
neçə nəfər əsgərliyə çağrlmas lazm
olan uşaqlar qələmdən salb da bir neçə
nəfər yaşlar əsgərlik ölçüsünə çatmamş
uşaqlarn adlarn yazmşlar. Nümunə
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üçün bunu göstərmək olar ki, Məhəmmədhüseyn Hac Molla Ruhulla oğlu
Molla Məhəmmədzadənin əlində olan
Zaqafqaz şeyxülislam tərəndən verilmiş
metrik şəhadətnamasi [doğum haqqnda
şǝhadǝtnamǝsi] ilə yaş 16 olduğu halda
əxzi-əsgər siyahsna salnmşdr və halonki [halbuki] kənd komitəsinin üzvlərinə
məlum və aydn olan bir çox 19-24 yaşl
cavanlarn adlar nǝdǝn ötrü isə siyahya
salnb ǝsgǝrliyǝ dəvət edilməmişlər.
Yaxş olar ki, müdaeyi-vətən və millət
yolunda böylə ittifaqlar [hadisǝlǝri] bilənlər siyah yazb məqami-aidinə [aidiyyǝtli
quruma] bildirsinlər.

düşǝn] komissiya aparacaqdr. Ərzaq
Nəzarəti məzkur [deyilǝn] qaçqnlara

göndərilməkdən ötrü istənilən miqdarda
bomaz və bez buraxlmasna icazə verildiyini Ticarət və Sənaət [Sǝnaye] Nǝzarǝtinǝ, həmçinin Ümuri-Xeyriyyə nazirinə
xəbər vermişdir.
* Ərzaq Nəzarəti, Mərkəzi Ərzaq
Bürosunun vəkili Yaqub bəy Vəzirova
icazə vermişdir ki, Bakdan Dağstan
oblastına 300 put düyü, min put səbzə və
10 put çay aparsn.
FƏHLƏ HƏYATINDAN

ƏRZAQ İŞLƏRİ

Müsəlman fəhlə nümayəndələrinin
şuras
Bazar günü yanvarn 12-sində Bak
ətrafında olan müxtəlif mədənlərdən
200-dən ziyadə müsəlman fəhlələri fəhlə
konqresinə gəlmişdilər. Fəhlə konfrans
naməlum səbəblərə görə baş tutmadğndan, müsəlman fəhlələri Səfdər bəyin
sədarəti altında xüsusi müşavirə qurub
qərar qoymuşlar ki, fəhlə konfrans sədri
Çurayevə müraciət edib, fəhlə konfransnn nə səbəbə təxirə salndğn xəbər
alsnlar. Bir halda ki, müsəlman fəhlələri
yollarn müşkülatına və xərcinə baxmayaraq uzaq rayonlardan yoldaş konfransna gəlmiş olduqlar zaman fəhlə konfrans baş tutmamşdr.
Parlaman üzvü Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə cənablar bu müşavirədə müsəlman fəhlələrini məmləkətin əhvalisiyasiyyəsindən xəbərdar edib, Azərbaycan istiqlalnn nə kimi şərait altında elan
edilməsini söyləmişdir. Rəsulzadə cənablar, fəhlələri ittihad [vǝ] ittifaqa [birlik vǝ

* Ərzaq Nəzarəti, Sədullayevə icazə
vermişdir ki, Dağstan Hökuməti dairəsindən gətirib Azərbaycan təriqi [yolu] ilə
Gürcüstana 30 vaqon buğda, 50 vaqon
qarğdal (peyğəmbəri), 25 vaqon arpa,
10 vaqon un, min put kərə yağ, beş milyon yumurta, iki yüz vaqon odun və otuz
vaqon qarğdal unu aparsn. Həmçinin
bu mallardan Azərbaycan dairəsində
azad satışa qoyulmas üçün də Ərzaq Nəzarəti tərəndən mümaniət [maneçilik]
yoxdur.
* Azərbaycan Hökumətinin ÜmuriXeyriyyə [Sosial Tǝminat] naziri, Ərzaq
Nəzarətinə müraciət edib Qarabağda 40
mindən ziyadə möhtac olan qaçqnlara
paylamaqdan ötrü on min arşn bomaz
[pamaz, xovlu pambq parça] və on min
arşn bez buraxlmasn xahiş etmişdir. Bu
mallar, bu günlərdə Parlaman üzvlərindən Ləmbəranski və Klenevski başda
olmaq üzrə, Qarabağa azim olan [yola
254
254

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Teleqraf xəttinin Qaryaginə tərəf
düzəlməsinə hökumət artıq diqqət verməkdədir.

hǝmrǝyliyǝ], fəhlə təşkilatlar düzəltməyə,
cahan hadisatın [hadisǝlǝrini] təqib edib

siyasətdən xəbərdar olmağa dəvət etməklə bərabər, fəhlənin mübarizə və
amalndan geri qalmamağ ayrca qeyd
etmişdir.
Qarabağdan təzəcə gəlmiş olan Parlaman üzvü Məlik-Yeqanov Qarabağ əhval haqqnda və Andranik hərəkatı
barəsində müxtəsər məlumat vermişdir.
Məlik-Yeqanov demişdir ki, hal-hazrda
Qarabağda olan 46 mindən ziyadə müsəlman qaçqnlar Bakya gəlməkdədirlər. Onlara burada yer və iş vermək lazm
gələcəkdir.
Zülfüqar nam [adl] fəhlə, fəhlələrdən
ötrü Zəhmət (Məsai) nazirinin təşəbbüsatı ilə vücuda gətirilməsi təsəvvür olunan gələcək fəhlə təşkilatı haqqnda məlumat vermişdir. Natiq, fəhlə yoldaşlara
mehriban işləməyi və fəhlə konfrans
işlərində iştirak etməyi təklif etmişdir.

Qarabağ qaçqnlar
Qarabağ qaçqnlarnn əhvaln öyrənib müavinət [yardm] etməkdən ötrü
Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətinin [Sosial Müdaǝ Nazirliyinin] Qaçqnlar şöbəsi müdiri
Klenevski başda olmaq üzrə, xüsusi bir
komissiya Qarabağa azim olmaqdadr
[yola düşmǝkdǝdir]. Ümuri-Xeyriyyə naziri,
Nazirlər Şuras müdirinin ixtiyarna lazmi
qədər un buraxlmas üçün (borc təriqi ilə
[borc şǝklindǝ] olmuş olsa da) binagüzarlqda bulunmasn [sǝrǝncam vermǝsini],
bundan əlavə, ginə-ginə [kinǝ] və qeyri
dərmanlar buraxlmasn xahiş etmişdir.
Qarabağda
Yanvarn 10-da Zəngəzur uyezdi
naçalniki Ağdamdan Nazirlər Şurasna bu
məzmunda bir teleqraf göndərmişdir:
“Əbdüllǝrdǝ mayor Gibbon başda olmaq üzrə İngiltərə heyəti ilə görüşdüm.
Burada müsəlman və erməni nümayəndələrinin iştirak ilə Müttəq dövlət
qoşunlarnn komandan general Tomsonun əmrinə müvaq, müsəlmanlarla
ermənilər arasnda olan hər cür düşmənanə hərəkatın qət olub [kǝsilib], adi
həyat bərpa edilməsi qərara alnmşdr.
Bu qətnamə, əhaliyə dəxi xəbər verilmişdir. Bu əhvəlatdan sonra ermənilər
dəstə-dəstə rahatca Şuşa yolu ilə Şuşaya
və Gorusa getməyə başlamşlardr. Bunu
heyət dəxi təsdiq edǝr. Ermənilər Andranik dəstəsi başnda olmaq üzrə verdiyi
vədələrinə vəfa etməyib, 30 qədər
müsəlman kəndlərini dağdb əşyasn

AZƏRBAYCANDA
Teleqraf xətti
Bak qubernatoru Gəncədən böylə bir
teleqraf almşdr:
“Ağdamn 18 verstliyində Qaryaginə
tərəf teleqraf xətti xarab olmuş idi. Teleqraf xəttini düzəltməkdən ötrü göndərilən məmurlar xəbər verirlər ki, erməni
quldur dəstələri xidmətçiləri gülləyə
basb işləməyə mane olurlar. Xahiş olunur, Ağdam poçta-teleqraf naçalnikinin
ixtiyarna qüvvə göndərilməkdən ötrü
binagüzarlqda bulunasnz [sǝrǝncam verǝsiniz], vəilla [yoxsa] işləmək mümkün
deyildir.”
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qarət etmişlərdir. Qaçb cann qurtarammayanlar vəhşiyanə bir surətdə qrlmşlar. Bu barədə hər dəfə xəbər verilmişdir.
Üç gün bundan irəli mayor Gibbonu görüb müşaiyət etdikdən sonra pristavdan
xəbər aldm ki, dördüncü uçastokda
ermənilər Rǝzdǝrǝ kəndini yerlə yeksan
edib əhalinin bir hissəsini qrb tələf
etmişlərdir. Müttəq dövlət nümayəndələri burada isbati-vücud etdiyi halda
[burada olduğu halda] müsəlmanlarn bu
cür vəhşiyanə tələf olmalar cəzasz keçir.
Ermənilər bu işlərin hamsn Türkiyə qaçqnlarndan ibarət olan Andranik dəstəsi
boynuna atırlar.
Əhalinin xahişinə görə, bu əhvalatı
sizə xəbər verib, Andranikin öz dəstəsi ilə
bərabər Zəngəzur uyezdindən çxb getməsi üçün təşəbbüsatda bulunmağnz
xahiş edirǝm. Bundan əlavə, adi həyat
bərpa edilməsi üçün müqəssirlərin cəzaya giriftar olmalar haqqnda tədbirlər
ittixazn [tǝdbirlǝr görülmǝsini] rica edirəm. Müsəlmanlar həyəcana gəlirlərsə
də, məhəlli [yerli] hökumət onlara da mane olur.
Zəngəzur uyezdni naçalniki
Məliknamazəliyev”
Gəncə qubernatorundan böylə bir
teleqraf alnmşdr:
“Cəbrayl uyezdni naçalniki teleqraa
xəbər verir ki, ermənilər müsəlmanlara
hər cür təcavüzdə bulunmaqda davam
edirlər. Üç gün irəli Qarakənd erməniləri,
Ağdam-Qaryagin yolunda gedən müsəlmanlar təqsirləri olmadğ halda qarət
edib öldürmüşlərdir. Yol bağlanbdr, kömək yoxdur. Lazmi binagüzarlqlarda
bulunmağnz [sǝrǝncamlar vermǝyinizi]
xahiş edirəm.”
***

Bir ay bundan ǝqdǝm [qabaq] Quba ǝhli
İmamǝli Bayramǝli oğlu 35 yaşnda Dǝvǝçi
mahalnn Çeyni kǝndindǝn Bak şǝhǝrinǝ
gǝlib, bu vaxta kimi evǝ qaytmamşdr. Mǝzkurun [ad çǝkilǝn şǝxsin] boyu uca, ǝynindǝ
hǝna rǝngi çxas, ayağnda uzunboğaz çǝkmǝsi vardr. Bunun nerǝdǝ olduğunu bilǝnlǝrdǝn rica olunur Zabrat kǝndindǝ Molla
Abidin Axundzadǝyǝ xǝbǝr versinlǝr.
Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627
Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603
Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Müdir vǝ baş mühǝrrir:
Ceyhun bǝy Hacbǝyli.
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Ərzaq vǝ mǝkulat haqqnda
sǝh. 250. “…ǝhalinin 8 faizi…”: güman ki,
“85 faizi” olmaldr.
Azǝrbaycanda
sǝh. 255. “Ümuri-Müdaǝ naziri…”: bu
dövrdǝ Sosial Müdaǝ naziri Rüstǝm xan
Xoyski idi.
“Əbdüllǝr”: güman ki, indiki Laçn şǝhǝrinin köhnǝ ad olan “Abdallar” nǝzǝrdǝ tutulur.

Ehtiyat lazmdr
sǝh. 240. “Çurayevlǝr”: Andrey Yemelyanoviç Çurayev nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh. 241. “Tǝftiş Nǝzarǝti”: Dövlǝt
Müfǝttişliyi nǝzǝrdǝ tutulur.
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 245. “…rüşdi, edadi…”: rüşdi mǝktǝb,
yaxud rüşdiyyǝ – ibtidai siniǝrdǝn sonrak
mǝrhǝlǝni; edadi mǝktǝb, yaxud edadiyyǝ isǝ
– rüşdiyyǝdǝn sonrak, universitetdǝn ǝvvǝlki
mǝrhǝlǝni ifadǝ edir.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 246. “…ser Sinhaya İngiltərə peri ləqəbi veriləcəyi gözlənir…”: per sistemi Böyük
Britaniyada zadǝgan titullar sistemidir. Bu
sistemdǝ hersoq, markiz, qraf, vikont vǝ baron kimi beş dǝrǝcǝ var. Sinhaya baron titulu
verilmişdi.
“Fikri paşann tǝhti-komandasnda…”: qǝzetdǝ sǝhv getmişdir; Fǝxri paşa (Fǝxrǝddin
paşa) olmaldr.
sǝh. 247. “Aeroplanlarla almanlar 61 dəfə
hücum edib…”: qǝzetdǝ “61” yerinǝ “6” getmişdir.
Ordan-burdan
sǝh. 249. “Və əl-adətike əltəbiyyətə’ssaniyə!”: Ərǝbcǝ. Mənas: “Adət ikinci
təbiətdir (xarakterdir).”
“Tərki adǝt be mövcibi-mərəz əst!”:
Farsca. Mənas: “Adəti tərgitmək xəstəliyə
səbəb olar.”
“Filankǝs”: bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ
mǝxsusdur.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 89-cu nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
258
258

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Cümǝ axşam, 16 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 89

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 13 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 16 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

ELAN
Pəncşənbə [cümǝ axşam] günü 1919
sənəsi yanvar aynn 16-da gündüz saat
12-də Azərbaycan Məclisi-Məbusan olacağ elan edilir.
T-10

ətraa münasibatın [əlaqənin] qət olunmasn [kəsilməsini] təhdid edir. Ərzaq
məsələsi kəskinləşmişdir. Hökumət məmurlar tədbirlər görüb ədalətli məvacib
və iş şəraitini düzəltməyi fəhlələrə vəd
edirlər.
* Axrnc xəbərlərə görə, Nyu-Yorkda
olan liman fəhlələri Fəhlə İdarəsi tərəndən işə başlamaq haqqnda nəşr edilən
dəvətnaməyə qulaq asmamşlardr.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
(Royter acentəliyindən)
Sülh Konfrans
* Sülh Konfransnn birinci iclas
yanvarn 24-də açlacaqdr. Bazar günü
Beynəlmüttəq Şurasnn [Müttǝqlǝraras
Şurann] Parisdə vaqe olan [baş tutan] iclasnda Foş tərəndən mütarikənin [atǝşkǝsin] bərpa edilməsi məsələsi və Sülh
Konfrans ilə əlaqədar olan işlər müzakirə
edilmişdir.
* Vyanadan xəbər verirlər ki,
naməlum bir şəxs Lehistan Baş naziri
Paderevskinin otağna daxil olub, güllə ilə
yüngül yaralamşdr. Bu münasibətlə bir
çox həbslər olmuşdur. Bu işin bolşeviklər
tərəndən olduğu zənn edilir.

Braziliyada tətil
Cənubi Amerikada Buenos-Ayres limannda tətil edən fəhlələrə 150 min
fəhlə qoşulmuşdur. Tətil edənlər bir neçə
ev yandrb cəbbəxanan aldqdan sonra,
bir çox mühimmati-hərbiyyə [hərbi sursat]
ələ gətirmişlərdir. Əsgərlər bütün gecə
tətil edənlərlə müharibə etmişlərdir. Bu
tətilin almanlar işi olduğu söylənir. Müşahidə edildiyinə görə, Buenos-Ayres anarxistlərin əlindədir. Qətl-qarət davam edir.
Bolşeviklərin qalibiyyəti
Bremendə Sosialist Cümhuriyyəti
elan edilmişdir. Kommunistlər Fəhlə Şurasndak sosialistlərin yerini zəbt edib,
Ebert Hökumətinə teleqraf göndərib istefasn tələb edirlər.

Amerikada tətil
* Amerikada kömür olmadğndan,
tətil bərdavamdr [davam edir]. Bu tətil,
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(Gürcü Teleqraf Acentəliyindən)
* Türkmənlər arasnda böyük nüfuza
malik olan və əsgəri dairələrdə məşhur
general Drozdovski Türküstanda torpaq
iğtişaş zamannda öldürülmüşdür.
* General Zkov hal-hazrda özünü Zakaspi Hökuməti tərəfdar adlandrb,
Türküstanda bolşeviklər əleyhinə müvəffəqiyyətli bir surətdə əməliyyatda bulunmaqdadr.
* Daşkənddə 600 zabit vardr ki, bunlar ingilislərə qoşulmaqdan ötrü ingilislərin Türküstanda bolşeviklər əleyhinə
əməliyyata başlamaqlarn səbirsizliklə
gözləyirlər. Daşkənd şəhəri bolşeviklər
əlində olduğundan zabitlərin hal xeyli
fənadr.
* Bolşeviklərin təzyiqatı [təzyiqləri] altında Kazak-Kəndli Hökuməti Tersk nahiyəsindən çxb getdiyinə görə, Vladiqafqaz Bələdiyyə rəisi və üzvləri Tersk
nahiyəsini tərk edib Petrovsk-Bak təriqi
[yolu] ilə Tiisə getmişlərdir.
* Brükseldən teleqraa xəbər verirlər
ki, Belçika Sosialistləri Konqresi, sosialistlərin hökumət heyətinə daxil olmasn
qeyri-mümkün ədd [hesab] edib Beynəlmüttəq [Müttǝqlǝraras] Sosialist Konfrans dəvət edilməsini arzu etmişdir.

Sülh Konfransndan tələb edib, iqtisadi
müharibə əleyhinə olduğunu bildirmişdir.
Fəhlə rqəsi, Beynəlmiləl Fəhlə Cəmiyyəti təşkilini dəxi tələb etməkdədir.
Krmda
* Simferepoldan xəbər verirlər ki,
bolşeviklərdən qaçmş olan sabiq maliyyə naziri Bark, Krmda Maliyyə naziri təyin edilib, Krm üçün təzə pullar buraxacaqdr. Moskvann sabiq Bələdiyyə rəisi
Rudnev Məsai vəziri [Əmǝk naziri] təyin
edilir.
Bolşeviklər əleyhinə Müttəqlər
əməliyyatı
Romaniyada nəşr olunan nim-rəsmi
[yar-rǝsmi] liberal qəzetəsi Müttəqlərin
bolşeviklər əleyhinə olan əməliyyatından
bəhslə yazr ki, Müttəqlər tərəndən
Ukraynada vücuda gətiriləcək təzə cəbhədə Balkan dövlətlərinin əsgərləri iştirak
edəcəklərdir. Qəzetə göstərir ki, Romaniya camaatı müharibənin hər bir
zəhmətinə və ləzzətinə Müttəqlərlə
bərabər şərik olduqlar kimi, bolşeviklər
əleyhinə Müttəqlər tərəndən açlmş
mübarizədə də öz vəzifələrini ifa edəcəklərdir.
Erməni işləri
Türkiyədə çxan erməni qəzetələri
xəbər verirlər ki, erməni komissiyalar
Misirdə və Avropada bir təşkilat düzəltməyə başlamşlardr. Bu təşkilatın qəsdi,
erməni mənafeyini böyük dövlətlər
qarşsnda müdaə etmək və müharibədən mütəzərrir [zərər çəkmiş] ermənilər
nənə [xeyrinə] ianə yğmaqdan ibarət
olacaqdr.

QƏZETƏLƏRDƏN
Sülh ətrafında
Londondan xəbər verirlər ki, Amerika
sülh heyəti-mürəxxəsəsi [nümayəndə heyəti] sualtı qayqlarnn məhv edilməsi
təkidatında bulunmağ qərara almşdr.
İngiltərə Fəhlə rqəsi nəşr etdiyi manifestdə gizlin siyasətin məhv edilməsini
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Gürcüstanda
Bu gündən etibarən Batum ilə Tiis
arasnda dəmiryol hərəkatı başlanr. Teleqraf müxabirəsi [ǝlaqǝsi] hakəza [habelǝ]
düzəlir. Poçta və gömrükxana dəxi məşğələyə [işə] başlamşdr. Digər dövləti
idarələr əvvəlki qulluqçularn cəlb ilə işə
başlayrlar. General-qubernator şurasndan narazlq getdikcə artır. Batum Şuras
tərəndən təyin edilən məmurlar acarllar qəbul etməyiblər və deyirlər ki, Acarstan qulluqçular acarllardan təyin edilməlidirlər.

lər [yola düşürlǝr].
* “Orlovski qolos” qəzetəsi xəbər
verir: Bu günlərdə Dbenko nam [adl] bir
nəfər Petroqraddan Oryola qaytmşdr.
Məzkur [ad keçən şəxs] bu yaxnlarda
Müttəqlər tərəndən Petroqradn işğal
ediləcəyi təhdidi olduğunu bildirmişdir.
Finlandiyadan Petroqrad üzərinə bu günlərdə Müttəqlərin qrx min nəfərlik ordusu hərəkət edəcəkdir. Revelǝ və başqa
yerlərə Müttəqlər qoşunu gəlmişdir.
Onlar da Petroqrad üzərinə hərəkət
edəcəkdirlər. Bolşeviklərin əlində olan
yerlərin həpsində hər gün üsyan qalxr.
Qjatskda güclü üsyan əmələ gəlmişdir.
Üsyan etmiş olan doqquz min nəfər
kəndli, şəhəri işğal edərək bolşevik məmurlarn öldürmüşlər. Ölənlər cümləsinə [arasna] bolşeviklərin sədri Smolyakov da daxildir.
Vağzal və onun yannda olan mövqifləri [stansiyalar] işğal etdikdən sonra
kəndlilər qatarlar saxlayb, qatarla keçən
Qrmz ordular tərk-silah etdirərək bu
silahlardan bilistifadə [istifadǝ etmǝklǝ]
82[-ci] verstdə olan mövqelərini möhkəmləşdirmişlərdir. Kəndçilər MəclisiMüəssisan üçün mübarizə şüar ilə gedirmişlər. Qjatskda onlar on gün dayanb
sonra Moskvadan iki alay qoşun gəldikdə
kəndçilər bunlarn gəlməsi ilə şəhərin
cənub tərənə çəkilməyə məcbur olmuşlardr.
Eyni zamanda, Morşanskda kəndçilərlə matroslar inqilab çxarmşlardr. 24
noyabrda bolşeviklərin iniqad etmiş [baş
tutmuş] iclasnda Fövqəladə Komissiyann
məlumatından anlaşlr ki, bolşeviklərin
əlində olan Rusiya tamamilə bir vulkan

Soçi nahiyəsində
“Borba” qəzetəsinin mövsuq [etibarl]
mənbədən aldğ xəbərlərə görə, Soçi nahiyəsində hal-hazrda əhval böylədir:
Gürcü qitəatı [hǝrbi hissǝlǝri] müharibə etmədən və Könüllü ordusunun heç
bir təzyiqi olmadan Soçi nahiyəsi sərhədində işğal etdiyi yerdən cənub tərəfə
çəkilmişlərdir. Bu çəkilişə gürcü komandanlar tərəndən şüru edilmişdir [başlanmşdr]. Zira onlar inanmşlar ki, nahiyə
sərhədinin məsuniyyəti [toxunulmazlğ]
xüsusu etilaa [razlaşmayla] təmin edilmişdir. Lakin Könüllü ordu əfradndan
[ǝsgǝrlǝrindǝn] bəziləri bu etilaa hesablaşmaq istəməyirlər. Gürcülər çəkildikdən
sonra onlar Soçi nahiyəsində irəliləmişlərdir. Ona görə də gürcü qoşunlarnn
çəkilməsi və Könüllü ordunun irəli hərəkəti dayandrlmşdr.
Berlində
Berlindən çəkilmiş olan son teleqramlar xəbər verirlər ki, hökumətin vəziyyəti
gündən-günə möhkəmləşir. Hər bir tərəfdən könüllü dəstələri Berlinə əzimət edir261
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yaşayan ham xrda millətlər kəndi müqəddəratın kəndi əllərinə almaq kirlərini faş etdilər. “Xrda millətlərin azadlğ”
şüarn özlərinə əsas tutdular. Qonşumuz
gürcülər də bu cümlədə olanlarn ən iləri
gedənlərindən idi. Gürcü mətbuatı, təşkil
etmək istədikləri Gürcü Cümhuriyyətinin
hüdudlar xüsusunda yazb, sərhədlərini,
Qafqaz silsileyi-cibaln[n] [dağ silsilǝsinin]
Şəkiyə 10-15 çağrm [verst] məsafədə
olan Salavat dağn, Salavat keçidini, oradan xətti-müstəqim [düz xǝtt] üzrə cənuba tərəf Babaratma keçidini, Səbətli kəndini, Səbətlidən şərqə burularaq Çorğat
dağlarndan aşaraq Acnohur düzünü,
Acnohurun cənubundak təpədən Dəvəbuynuzundan qərbə doğru Qanq (Alazan) nəhrinin Mübarək girməsindən [keçidindǝn] göstərirlərdi. Demək, Zaqatala
nahiyəsini bütün özlərinə istəməkdən
başqa, Şəki qəzasnn da bir hissəsini xəyallarndan keçirirlərdi.
Bu yolda, mətbuatla kifayət etməyərək, feilən dəxi iş görməkdə idilər.
Zaqafqaz Komissariyyatı [Komissarlğ]
Zaqafqaziya Cümhuriyyətinə təbdil edildiyi [çevrildiyi] vaxt gürcü mətbuatı kiridi.
Çünki artıq Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanlar ayrmağa məhəl [yer] qalmamşd. Lakin yenə gürcü millətçiləri
əvvəlki xəyallarndan vaz keçmədilər. Bu
dəfə müstəqil bir okruq [dairǝ] halnda
yaşamaqda olan Zaqatala nahiyəsini Tiis
vilayətinə daxil etməklə xəyallarn sərbəstanə yürütmək istədilər. Bunun üçün
Zaqafqaziya Hökuməti tərəndən gürcü
əsilzadələrindən Çavçavadze cənablar
zahirən Zaqatala işlərini təftiş etməyə
göndərilmişsə də, batinən [daxildǝ; ǝslindǝ] gürcü millətçilərinin düsturuləməli

hökmü almşdr. Fövqəladə Komissiyann
ifadatına nəzərən [sözlərinə görə], kəndçilər üsyan edərək şura üzvlərini və digər
şura müəssisələri üzvlərini öldürürlər.
Oktyabr və noyabr aynda 48 yerdə
üsyan əmələ gəlib, o cümlədən on bir
Qrmz alayda üsyan vaqe olmuşdur. Bu
üsyanlarda 840 adam güllələnib, 2300
nəfər də rǝhn [girov] sifəti ilə tövqif [həbs]
edilmişdir.
* Berlin şəhərinin Baş komandan
yanvarn 9-da Berlin əhalisinə zeyldəki
[aşağdak] xitabnamə ilə müraciət eylǝmişdir:
“Berlin vətəndaşlar! Hökumət Berlinin Baş komandanlğn mənə mühəvvəl
edərək [tapşraraq], Berlində asayş bərpasn mənim öhdəmə qoymuşdur. Mənə bu yolda müavinət [köməklik] ediniz.
Siz zeyldəki maddələrə əməl etmədikcə,
mən öhdəmə verilən vəzifəni ifa edə
bilməyəcəyəm:
1) Hökumət qoşunlarnn əmrinə hər
kəs itaət etməlidir.
2) Küçələrdə gediş-gəliş əksilməlidir,
arvad-uşaqlar evdə əyləşməlidir, çünki
həmişə müsadimə [toqquşma] gözləndiyi
üçün kimsə həyatından əmin ola bilməz.
3) Ancaq hökumətdən icazəsi olan
adamlar və qoşun nəfəratı [ǝsgǝrlǝr] silah
gəzdirə biləcəkdir.
Hər kəs bu maddələrə xilaf hərəkǝt
edərsə, tövqif [saxlanldqdan] və tərksilahdan sonra həbsə atılacaqdr.”
ZAQATALA HAQQINDA
Rusiya inqilabi-əzimini mütəaqib [Böyük Rusiya inqilabnn ardnca], Rusiyada
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[təlimatı] ilə gəlmişdi.

cümlǝdǝn] yazr ki, Zaqatala okruqu, Tiis

Çavçavadze cənablar Zaqatala işlərini
hər kənddən gələn camaat vəkilləri məclisində öyrənmək və bilmək istəməyib,
bizzat [şǝxsǝn] hər kəndə getmək xahişində bulundu. Biz o vaxt İcraiyyə Komitəsinin sədri olduğumuzdan, Çavçavadze
kəndlərə bizimlə birlikdə getməli idisə
də, nədənsə təkcə getdi. Kəndlərə gedib
də camaatlardan nə istəmiş? Demiş ki,
kim Tiisi istəyirsə mənim bu yazdğm
qətnaməyə qol qoysun. Halbuki, qətnamədə Zaqatalann Tiis vilayətinə qoşulub Tiis vilayətindən bir qəza məqamnda olmas bildirilirmiş. Bu işdən agah və
xəbərdar olan əhali, Çavçavadzeyə qarş
protesto edib, kənar edilməsinə səbəb
oldular.
Nəticədə kredit kəsildi. Tiisdən gələn
tacirlərimizi Zinor yolunda “bədəfkarlar”
[cinayǝtkarlar] soymağa başladlar. Bunlarn hamsna dözdük, davam gətirdik. Əvvəlkindən daha gözəl, daha nizaml davranmağa başladq.
Batum Sülh Məclisi əsnasnda siyasət
iqtizas [tǝlǝbi] olaraq Cənubi Qafqaz millətləri ayrldlar. Azərbaycan, gürcü və
erməni ayr-ayr cümhuriyyətlər təşkil etdilər. Bir neçə aydan bəri Zaqatala haqqnda heç bir şey yazmayan gürcü mətbuatı bu günlərdə yenə yazmağa başladlar.
Azərbaycan Hökuməti, gürcü hökumətindən Zaqatalaya mütəəlliq [aid] bütün övraqi-rəsmiyyə və sənədati-tarixiyyənin [rəsmi və tarixi sənədlərin] verilməsini tələb etməsi və hökumətimizin bu
tələbini gürcü hökuməti rədd etməsi bu
günlərdə qəzetələrdə yazlmşd. “Qruziya” qəzetəsi bu münasibətlə əzcümlə [o

vilayətinin ayrlmaz bir qəzas hökmündə
imiş və guya Zaqatala, Gürcüstana tarixi,
iqtisadi və ictimai cəhətlərdən o qədər
möhkəm və mərbut [bağl] imiş ki, Gürcüstann bir cüzi-layenfəkidir [ayrlmaz
hissəsidir]. “O şəxslər ki, işə etnoqra cəhətdən baxrlar, onlarn mülahizələri birtərəi olduğundan mühakimələri etibara
alnmamaldr.” – deyir və “Biz böyük
güzəştdə bulunmuşuq ki, yeni hökumət
edən millətlərin hüdudlarn təyin edəcək
“həkəm”lər [münsiǝr, arbitrlǝr] işi qət
[hǝll] edincəyə qədər Zaqatalan kən-di
başna tərk etmişik” sözlərini əlavə edir.
Bəli, biz ta inqilabn ibtidasndan [başlanğcndan] bu ana qədər Zaqatala haqqnda gürcülər tərəndən yaplmş işi,
söylənmiş sözləri, bir neçə millətçi[nin]
və millətçi qəzetələrin kirləri olduğuna
həml edirdik [onlarn boynuna qoyurduq].
Halbuki, Gürcüstan Hökumətinin Zaqatala övraqi-rəsmiyyəsi haqqndak hökumətimizin tələbini rədd etməsindən və
bu münasibətlə “Qruziya” qəzetəsinin
kəndi hökumətinin bu rəftarn təqdirindən anlaşlr ki, gürcü hökuməti ilə
gürcü mətbuatı da müttəqülrəy [həmkir olaraq] Zaqatalan bir gürcü vilayəti
hesab edirlərmiş.
Nə qədər səthi bir kir! Əhalisinin 99
faizi islamdan ibarət olan və neçə əsrlərdən bəri tamamən hürr [azad] yaşayan
zaqatalallar “xrda millətlərin azadlğ”
şüar bütün dünya demokratikləri tərəndən əsas ittixaz [qǝbul] edilən bir zamanda, gürcü qonşularmzn ədalətə
riayət etməyən böylə bir kirdə inad
göstərmələri olduqca təəccüb ediləcək
bir işdir.
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“Qruziya” qəzetəsi: “Zaqatala Gürcüstann ayrlmaz bir cüzü olmas tarixlə
müsbit [isbatlanmş] bir həqiqətdir.” deyir. Mən isə: “Zaqatala ilə Gürcüstan
həmhüdud olmaqdan başqa tarixi, etnoqra və ictimai nöqteyi-nəzərlərdən əsla
münasibətləri olmamas, tarixlə müsbit
bir həqiqətdir.” - deyirəm və gələcək
məqalələrimdə bunu tarixlə də isbat
edəcəyəm. Bu gün yalnz “Qruziya”
qəzetəsinin bəzi cümlələrini təşrih [şərh]
və tənqid etməklə kifayət edəcəyəm.
“Qruziya”: “İşə etnoqra cəhətdən
baxmaq olmaz.” - deyir. Əcəba 99 faizi
islam ədd [hesab] edilən bir yerin bir bu
qədər camaatınn mövcudiyyətini və
mövcudiyyəti ilə bərabər meyil və arzularn nəzərə al[ma]maq hans demokratik əsasla mümkün olan şeydir ki,
“bu cəhətə baxmaq olmaz” deyirlər?
Biz bu sözləri gürcü demokratiyasnn
ağzndan m eşidirik?
“Qruziya”: “Biz böyük güzəştdə bulunmuşuq ki, yeni hökumət edən millətlərin hüdudlarn təyin edəcək həkəmlər
işi qət edincəyə qədər Zaqatalan kəndi
başna tərk etmişik.” - deyir.
Əcəba, biz də Balakən və Qovaqçöl
camaatlarnn hava və su kimi zəruriyyatından ədd olunan Laqodex[i] rayonunu
müvəqqəti olaraq sizə güzəşt etmədikmi? Qovaqçöl keçidindən başlanb
Haçaqaya qəsəbəsindən keçərək Qavrr
çaynda nəhayət bulan və qərbi hüdudu
təşkil edən xətti-müstəqimlə [düz xǝtlǝ]
cənubǝn Qavrr çay, şərqən və şimalǝn
Qanq (Alazan) nəhri arasnda olan 80-90
min desyatin mürəbbeindən [kvadrat
desyatindǝn] ibarət gözəl məralarmz
[otlaqlarmz] ancaq sülh və müsalimət

[asayiş] xatirinə yenə müvəqqəti olaraq

sizə tərk etmədik mi?
İnsaa iltifat ediniz: hangimizinki
qiymətli güzəştdir?
Bu gün Rusiyada təşkil edilmiş “Vahid
Rusiya” rqəsinin başnda duranlardan
Milyukov kimilərin sözləri, kirləri siz
gürcü millətinin xoşuna gəlirmi? – sualna
“əsla!” cavabn verəcəksiniz, deyilmi?
Həmçinin, sizin də Zaqatalan Gürcüstana ilhaq etmək [birlǝşdirmǝk] xəyalnda
bulunmanz biz zaqatalallara daha artıq
fəna təsir etdiyini bir kərə düşünməlisiniz. Zira, Zaqatalada yaşayanlar Çingizin
əhfad [nəvələri], Şeyx Şamilin təvabeyidir
[tǝbǝǝlǝri, vǝtǝndaşlardr]. Hər ikisi islam,
fövqəladə həssas, hürriyyətlərini müdaə yolunda əsrlərcə qan tökənlər, şanl
tarixə malik qəhrəman babalarnn söz
götürməz qəhrəman əhfaddrlar.
Bunlar Azərbaycandan ayrmaq və
Gürcüstana ilhaq etmək hirsi [tamah],
zənn etmirəm ki, müvəﬀəq olsalar da,
gürcülərə zərərdən başqa bir mənfəət
versin!
Kiçikxanov
İCTİMAİYYAT
[İCTİMAİ HƏYAT]
Vətənimizdə başlanmş olan bu qədər
qiyamətlərdən murad nə olduğunu bu
gün hər bir kəsdən xəbər alacaq olsanz,
təbii, füqarayi-kasibənin [kasblarn; proletariatın] rifah və səadəti üçün, camaatın
əksəriyyətini təşkil edən fəhlə və kəndlinin azad və rifahi-hal ilə yaşamas üçün
bu qədər qanlar töküldüyünü iddiaya
qalxşacaqdr. Amma məsələyə bir qədər
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rur. Müsəlman füqəras ilə əcnəbilərin
rəftar böylə. İndi keçəlim özümüzün füqaramz ilə etdiyimiz rəftara.
Müsəlman kəndçiləri tərəndən vəkil
“göndərilir”, əllərində olan vəkalətnamə
ilə bez istənilir yaxud başqa ərzaq şeyləri
tələb edilir. Vəzarət [Nazirlik] onlarn haln nəzərə alb, arzu edilən mallar əhvən
[münasib] qiymətlə buraxr. Amma nəticədə nə olur? Alnan bezin 10 arşn
kəndliyə verilirsə, 100 arşn həman kənd
dəllallarnn cibinə gedir. Camaat üçün
təsis edilən müsəlman kooperativlərinin
əksəri mənfəət politikasn yürüdürdülər.
Camaat interesindən artıq öz intereslərini gözləyirdilər. Vəlhasil, hər kəs
füqarayi-kasibəni əldə bəhanə edərək öz
mənfəətinə çalşr, hər kəs onlardan istifadə edir. Hətta böyük neft rmalar belə
məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], fəhlələri naminə
aldqlar manufakturan öz nəərinə [öz
xeyirlǝrinǝ] satmşlardr. Əlbəttə bunlar
rəva görülən işlərdən deyildir.
Şəhərimizin kasb sinnə gəldikdə,
onlarn hal dəxi də betərdir. Məlumdur
ki, şəhərimizin əhalisinin orta hesabla
yüzdǝ 20-si sərvətlidir. Yerdə qalannn
yars başn bir növ girləyirsə də, digər
yars böyük bir üsrət [çǝtinlik] içində yaşayrlar. Zira Mart hadisəsindən bu anadək bunlar bütün ev əşyalarn satıb dolananlardr ki, indi son dərəcə ağr vaxtlar
keçirirlər. Bu kimi ağr vaxtlarda bari onlara bir müavinət [kömǝk] edən cəmiyyətimiz olsayd, yenə dərd yar idi. Lakin
adi vaxtlarda millət dərdinə qalanlarmz
bu kimi ağr zamanda ağzlarna su alb
hərəkətsiz dayanmşlardr. Halbuki millət
üçün, füqəra üçün bundan artıq sxntıl
vaxt və millətpərəstlər üçün işləməyə

dərindən baxdqda, bu nəzəriyyənin bir
dərəcə yanlş olduğu meydana çxacaqdr. Bu nəzəriyyənin yanlş olduğu bildirki
Mart hadisəsində bizə isbat edildi. Qrmz bayraqla meydana atılb da fəhlələrin
səadəti üçün çalşan “sosialistlər” – ki,
onlarn da əksəri ermənilər idi – müsəlman fəhlələrinin başna min cürə bəla və
əziyyətlər gətirdilər və guya bu canavarlqlar ilə “müqəddəs” sosializma bayrağn ucaldrlard.
Şəhərimizdə hal-hazrda bu qədər
qəzetələr çxr. Hər biri bir bayraq altında
səhneyi-mətbuata qədəm qoymuş və
hamsnn da başnda “Cahan füqarayikasibəsi birləşiniz, zira səadətiniz bu
birlikdədir” cümləsi qeyd edilmişdir.
İştə bu şüarla meydana atılan sosialist
qəzetələrinin çoxu cahan füqərasn özləri yekdigərindən [bir-birindǝn] ayrrlar.
Müsəlman fəhlələrinə ögey, xristianlara
isə doğma nəzəri ilə baxrlar. Ümdə
məqsədi füqarayi-kasibənin səadəti üçün
əlləşməkdən ibarət olan bu qəzetələrin
əksəri həqiqətdə isə yaman milli politika
yeridib, sosializmann müqəddəs şüarna
rəxnə [zǝrǝr] vurub, yenə fəhlələri, kəndçiləri (əlbəttə müsəlmanlarn) istibdad
zǝnciri altında boğmaq istəyirlər və o
təriqlə [o surǝtlǝ] Nikolayn vəzifəsini özləri ifa etmək istəyirlər.
Bu qədər müqəddimə ilə bunu demək istəriz ki, kasba can-can deyən çox,
amma pəpə verən yox. Baş qapazl, üzü
tüpürcəkli kimdir? Füqəra! Acndan həlak
olan, dərmansz qalan kimdir? Füqəra!
Deməli, hələ heç bir yerdən bu zavalllarn haln islah etmək yolunda ka bir
iqdamat [tǝşǝbbüs] görünməyir. Biləks
[əksinə], bu zavalllara hər kəs rəxnə vu265
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VÜKƏLA ŞURASINDA

bundan artıq müsaid bir zaman olammaz. Böylə bir vaxtda çalşmamaq, böylə
bir vaxtda fəqirlərin, acizlərin hallarna
soyuq nəzərlə baxmağa heç bir millətpərəstin haqq yoxdur.
Keçən gün idarəmizə bir nəfər gəlib
cəmiyyəti-xeyriyyənin olmadğndan şikayətlə deyirdi ki, bugünlərdə yuxar məhəllədə bir nəfər Şamax qaçqn müsəlman vəfat eyləmişdir. Bir nəfər müsəlman arvad rizayi-Allah [Allah rizas üçün]
onu yudurdub qəbristana göndərir. Fəqət qəbristan naziri [müdiri] Molla Haşm
bu meyitin kasblğn nəzərə alaraq dəfn
etməz və dəfn üçün haqq istər. Pul olmadğndan meyiti qəbristan məscidinə qoydurar. Kim bilǝ, indi də meyit orada qalmaqdadr. Əlbəttə bu gün cəmiyyətixeyriyyəmiz olsayd, böylə işlər də olmazd.
Biz zənn ediriz ki, bu vaxta qədər siyasət işləri ilə əlləşməkdə olan şəxslər bir
qədər də camaat, füqərayi-kasibə dərdinə qalmaldr.
Biz zənn ediriz ki, bu vaxta qədər
“millət, millət” deyənlərimizin bir bu
qədər istirahəti kifayət edər. İndi də olsa
onlar biçarə camaatın ehtiyacn rəf etmək [aradan qaldrmaq] üçün cəmiyyətixeyriyyəni diriltməlidirlər. Ümidvarq ki,
Məsai Vəzarətmiz [Əmǝk Nazirliyimiz],
Xeyriyyə Vəzarətmiz [Sosial Müdaǝ Nazirliyimiz] dəxi bundan sonra kamali-ciddiyətlə işə girişib, füqərayi-kasibəmizin salamatlarna bu ağr günlərdə mədəd
yetirmək və əlsiz-ayaqszlarna da pərəstar olmaqda [xidmǝt etmǝkdǝ] böyük bir
fəaliyyət göstərməklə, ümumvətən istirahəti yolunda böyük bir hümmət göstərmiş olarlar.
Hac İbrahim Qasmov

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

10 kanuni-sanidəki [yanvardak] Hökumət qətnamələri
Rəisi-Vükəlann [Baş nazirin] 1918-ci
sənəsinin 8 dekabr qanunu mövcibincə
[qanununa ǝsasǝn] hökumət qulluqçularna maaş vermək barəsindəki məruzəsini dinlədikdən sonra qət edilmişdir:
A) 1918-ci sənənin 8 dekabr qanunu,
ki hökumət qulluqçularna maaş verməkdən ibarətdir, nazirlər və nazir müavinləri
və 2500-dən artıq məvacib alan zəvata
[şəxslərə] şamil deyildir.
B) İşbu qanun, 1918-ci sənənin
dekabrnadək hökumət qulluqlarna daxil
olmuşlara aiddir; əlavə, şəhər ərzaq müəssisələrinin Ərzaq Nəzarətinə keçən xidmətçiləri də buraya daxildir.
C) İşbu qanun, hərbiyyə xidmətçilərinə də şamildir.
13 kanuni-sani
Poçt və Teleqraf nazirinin Blajevskini
öz dəftərxanasna dəftərxana müdiri təyin etməsi barəsindəki məruzəsindən
sonra qət edilmişdir: İşbu təyin qəbul və
təsdiq edilir.
Maliyyə nazirinin 1918-ci sənə istiqraz barəsindəki məruzəsindən sonra qət
edilmişdir ki, Maliyyə Nəzarətinə işbu
istiqrazn vaxtın 1919-cu sənənin fevral
əvaxirinədək [axrlarnadək] uzadlmas
tapşrlsn.
Amma Maliyyə nazirinin məhbuslar
idarə etmək üçün para təxsisi [ayrlmas]
haqqnda məruzəsini dinləyərək qət
edilmişdir ki, Azərbaycandak məhbuslara yüz min rublə təxsis edilsin.
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UNUTMAYALIM

Xəstəxanada bunlarn əhval necə
keçir? Uzun müddətdən bəri türk əsirlərinin və nəhayət türk xəstələrinin ehtiyacn ödəmək uğrunda çox çalşmş olan
Ağaməhəmməd İbrahimzadə əfəndinin
verdiyi məlumata görə, xəstəxanada yaral türklərin hal çox fəna keçir.
Onlara qulaq asan yox, dərdlərinə
qalan yox, müsibətlərini yüngülləşdirməyə çalşan yoxdur.
Qürbət ellərdə, uzaq yerlərdə cǝlayivətən olmuş [vǝtǝnlǝrindǝn uzaq düşmüş]
bu qəhrəmanlarn ələminə şərik olan
yoxdur. Kimsə bunlara kömək etməyir.
Məzkur yarallarn əhvali-əsəfnakn
[kədərli haln] Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarətinə [Səhiyyə Nazirliyinə] xəbər vermiş,
kömək istəmişlərdir. Nəzarət kömək vəd
etmişdir. Lakin bu vaxtadək bir şey
görüldüyü yoxmuş.
Bir vaxt “Malmz ilə, canmz ilə xidmət edǝriz” deyənlər, bu gün sanki bunlar görməyirlər, yaxud köhnə işlər unudulmuşdur.
Xülasə, 12-ci xəstəxanada yatan yaral
zabit və əsgərlər çox üsrət [sxntı, çətinlik]
çəkirlər. Ümidvarz ki, Səhhəti-Ümumiyyə
Nəzarəti bu işə diqqət verər və camaatımz buna laqeyd qalmazlar. Çünki bizim
bugünkü laqeydliyimiz böyük qədrnaşünaslq [qədir-qiymət bilməməzlik], böyük
bivəfalqdr.
Yuxarda ad zikr olunan Ağaməhəmməd İbrahimzadə əfəndi vasitəsi ilə məzkur yarallar nənə [xeyrinə] İsa Bəy Aşurbəyov 100, Ağaməhəmməd Dadaşov
100, Həsən Dadaşov 110, Ağaməhəmməd İbrahimzadə 50, Abbasqulu Kazmzadə 25, Qulamrza Şərifov 25, İsmayl
Rəhimov 50, Əliheydǝr Şərifov 20 manat

Şəhərimizdə 13-cü xəstəxanada bir
neçə ağr surətdə yaralanmş xəstə var.
Bunlardan birisi zabitdir: mülazimi-sani
[leytenant] Məhəmməd Rüfət. Yerdə qalanlar əsgərlərdir.
Bunlar kimlərdir əcəba?
Bakdan minlərcə verst uzaqda, cənubda evləri, isti ocaqlar, rahat bucaqlar, sevimli ana-baclar, körpə çocuqlar,
özlərinin istirahətləri vard; vardr da.
Fəqət burada nə gəzirlər?
Neçə il əvvəl bu qeyrətli cavanlar
vətən və millətin onlar vəzifə başna,
müdaə xidmətinə çağrdğn bilǝr-bilməz evlərini, yurdlarn, arvad-uşaqlarn,
ana və baclarn ataraq vətən və millət
ağuşuna atılmşlardr. Sonra millət hissi,
islamlq qeyrəti bunlar diyarmza atmşdr.
Məzkur [ad çǝkilǝn] cavanlar Azərbaycanda və ümum Qafqaziyada türk-islam
qardaşlarnn hərc-mərc alovu içində
yandqlarn, hüquqi-milliyyə və mülkiyyələrinin [milli vǝ vǝtǝndaşlq hüquqlarnn]
ayaqlar altında əzildiyini eşidib dərhal imdada qoşmuş, köməyə yüyürmüşlərdir.
Bu cavanlar canlarn Azərbaycan
mehrabna qurban verib bizləri düşmən
zülmündən xilas etməyə gəlmiş, səngərlərdə, qazmalar, yayn isti günəşi, payzn
şiddətli yağmuru altında ac-susuz, gecəgündüz güllə və mərmi altında əzrail ilə
əlləşərək “Millətimi xilas etmədən can
vermərəm” deyə son nəfəslərinədək vuruşmuş, Azərbaycan türklərini zülüm və
sitəmdən qurtarmşlardr.
Lakin özləri ağr surətdə yaralanaraq
xəstəxana bucağna atılmşlardr!
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olmaq üzrə 470 manat verilmişdir.
Əlbəttə qəhrəmanlara kömək edib
ianə yğmaq millət əfradnn [fǝrdlǝrinin]
qədrdanlq [qədirbilənlik] ibraz etmələrini
[göstǝrmǝlǝrini] isbat edəcəkdir. Ona görə,
qədrdanlğn göstərmək istəyən olsa,
idarəmizdə qeyd dəftəri açqdr.
Türklərin dərdinə qalb çox çalşmş
olan Ağaməhəmməd İbrahimzadə əfəndiyə çalşmas və bu xüsusda idarəmizə
bildirməsindən naşi [ötrü] ayrca təşəkkür
ediriz.

mərrə kəsilib fəaliyyətsiz qalmşdr. Xrda
neftçiliklə bu vaxtadək 20 min nəfər
adam imrari-həyat edirmiş [dolanrmş]. İş
zaman işləyən fəhlələrin miqdar 8 minədək olmuşdur.
* Azov-Don Ticarət Bank tərəndən
sərmayədar olan bir dəstə məşhur tacir,
Ərzaq Nəzarətinə rücu [müraciət] edərək
Azərbaycan üçün İrandan külli miqdarda
ehtiyacati-zəruri gətirmək işini öhdələrinə almalarn izhar etmişdir [bildirmişdir]. Lakin ümdə şərt olmaq üzrə, bunu
göstərmişlər ki, gərək təhvil verilən mallarn qiyməti İran pulu verilsin. Bu təkli
Nəzarət, ümumi surətdə qəbul edib də,
Maliyyə nazirinǝ müraciətlə xahiş edir ki,
həmin ticarət müahidəsi [müqaviləsi]
üçün indidən 3 milyon tümən İran pulu
hazrlansn.
* Məşhur çay satan “Vsotski”
idarəsinin nümayəndəsi ilə Ərzaq Nəzarəti arasnda böyük partiya çay gətirmək
üçün müqavilənamə bağlanmaqdadr.
Hələlikdə Ərzaq Nəzarəti 40 min pud çay
gətirməyi sifariş etmişdir.
* Gəncə qəzasnn ərzaq vəkili, nazirə
teleqraa xəbər vermiş ki, Gəncə dəmiryol mövqində [stansiyasnda] vaqon olmadğ üçün bir çox ərzaq yükləri yğlb
qalbdr. Bu teleqraf Türüq və Məabir
vəzirinə [Nəqliyyat və Rabitə nazirinə] xəbər
verilib, xahiş olunur ki, Gəncə vəkilinə
lazmi miqdarda vaqon verilmək üçün
təcili tədbirlər ittixaz edilsin [tǝdbirlǝr
görülsün].
* Srağagün əsgərlikdən qaçan cavanlardan bir neçəsini tutub Bak qalabəyisinə [komendantına] göndərmişdilər. Çün
həman gündə əsgərləri göndərmək üçün
məxsusi vaqon yox idi və həman əsgər-

BAKI XƏBƏRLƏRİ
* İvan İvest nam [adl] bir zat [şəxs],
Ticarət və Sənaye Nəzarətinə müraciətən
[müraciət edərək] Gürcüstan ilə Azərbaycan miyannda [arasnda] əqd edilən [bağlanan] ticarət müqavilənaməsinə istinadən rica etmişdir ki, Ənzəli və yaxud
başqa yerdən Tiisə aparmaq niyyəti ilə
3000 pud səbzə, 1000 pud xüşkbar [quru
meyvǝ] almaq üçün izin verilsin.
* Xorazan Neft Cəmiyyəti, Ticarət və
Sənaye Nəzarətinə müraciətən rica etmişdir ki, Dövlət Banknda cəmiyyətin
namna [adna] hesabati-cariyyə [cari hesab] səhifələri açlsn.
* Xrda Neftçilər Cəmiyyəti, Ticarət və
Sənaye Nəzarətinə işbu məlumatı pişnihad [təqdim] etmişdir:
1917[-inci] sənədə Xrda Neftçilər tərəndən çxarlan neftin miqdar Balaxan
dairəsində 14 milyon pud, Şuban dairəsində 7 milyon pud.
1918[-inci] sənədə isə Mart hadisatınadək neft ticarət və sənaye istehsalatı
qayda üzrə getmişdir. Fəqət sonra bil268
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ləri saxlamaq üçün də qalabəyi divanxanasnda ayrca məxsusi oda [otaq] yox idi,
qalabəyinin qətnaməsinə görə, həman
əsgərlər müvəqqət olaraq birinci nömrə
həbsxanaya göndərilmişlərdir.
* Möhtəkirlərlə mübarizə etmək barəsində Ərzaq Nəzarəti yavaş-yavaş
lazmi tədabir ittixaz etməyə [tədbirlər
görməyə] başlamşdr. Məlum olduğu üzrə, bəzi tacirlər Bakya ərzaq yükləri
gətirib, çox vaxt yüklərini dəmiryol skladlarna [anbarlarna] yğb oralarda saxlayrlar ki, bazarlarda mal az olub, qiymətlər artdğ zaman bazara çxardb baha
qiymətlərə satsnlar. Ərzaq naziri bu
barədə Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ
Rabitǝ] nazirinə müfəssəl bir məktub
yazb xahiş edir ki, bundan sonra dəmiryol skladlarnda ərzaq yüklərini saxlamaq
üçün çox qsa bir vaxt təyin edilsin. O vaxt
keçəndən sonra hərgah mal sahibi gəlib
maln çxartmasa, həman mal gərək zəbt
edilib Ərzaq Nəzarəti tərəndən təyin olunan qiymətlə Nəzarət hesabna alnsn.

dir, buna görə “Kooperatsiya” idarəsi öz
borcunu verməkdən acizdir.
“Kooperatsiya”nn bu cavabna cavab
olaraq srağagün Ərzaq naziri bir məktub
yazb idarəyə xəbər etmiş ki, yuxarda
miqdar göstərilmiş borc gərək əlbəttə
verilsin, istər Müttəqlər komandan zərərləri versinlər və ya ki verməsinlər, heç
bir təfavütü yoxdur. Lakin borcu vermək
üçün ancaq 12 ay vaxt vermək olar. Bu
zamanda hər ayda müəyyən miqdar gərək həman borcun hesabndan Nəzarətə
verilsin.
* Bu axr günlərdə axşam qaranlğ
düşən kimi şəhərin bəzi hissələrində,
baxüsus [xüsusilə] 6, 7, 8 və 9-cu uçastoklarn məhəlləlǝrində mütəəddid [çox
sayda] tüfəng və tapança atışmalar vaqe
olur. Şübhə yox ki, bu atışmalar açan bəzi
müfəttin [tnəkar] və xuliqanlardr ki,
şəhərdə həyəcan salmaq və əhalini nigaran qoymaq üçün bu hərəkətlərə rücu
[müraciǝt] edirlər. Bu atışmalar, baxüsus
əhalisi qarşq millətlərdən ibarǝt olan
məhəllələrin əhalisini çox artıq qorxu və
nigarançlğa salr. Buna görə də yaxş
olard ki, polis nəfəratı [nǝfǝrlǝri] böylə
bisəbəb atǝş açanlar tutub, şiddətli
cəzalara düçar edib və bu barədə bir xüsusi əmrnamə də nəşr edəydi, vəilla
[yoxsa] əhalinin istirahəti bu axr günlərdə
tamamilə xələldar olmuşdur [pozulmuşdur].

“Kooperatsiya” 3 milyondan izafə
[artıq] borcunu vermək istəməyir
Bələdiyyə İdarəsi nəzdindəki sabiq
Ərzaq şöbəsinə külli miqdarda borcu
olanlardan birisi də “Kooperatsiya” idarəsidir. Bu idarənin borcu 3.013.817
manatdr. Bir neçə gün bundan əvvəl
Ərzaq şöbəsi “Kooperatsiya”ya məktub
yazaraq 10 ayn ərzində öz borcunu verib
qurtarmağ təklif etmiş imiş. Lakin bunun
cavabnda “Kooperatsiya” idarəsi demiş
ki, çün bu axrk hadisələrdə “Kooperatsiya”nn skladlarn qarət etmişlər və
qarət edilən mallarn zərərləri də Müttəq komanda tərəndən hələ verilməmiş-

Bələdiyyə İdarəsində
* Bələdiyyə İdarəsi, Daxiliyyə Nəzarətinə bir ərzihal verib, Bələdiyyə mülkü
həyətindəki bir igelin [ǝlavǝ tikilinin]
Azərbaycan ordusuna mənsub bir qoşun
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qitǝsi [hissǝsi] tərəndən tutulmasn
xəbər vermişdir. Həman igel şəhər kitabxanasna verilmişdi. Bələdiyyə mühəndisi qoşun naçalnikinə müraciətən
orann boşaldlmasn təklif edǝrsə də,
rədd cavab almşdr. Əlavə olaraq, evə
məxsus meblo [mebel] da qoşun əfrad
[ǝsgǝrlǝr] tərəndən sndrlb xarab
edilmişdir. Bununla Bələdiyyə idarəsi
onun təcili surətdə boşa[l]dlmas barəsində lazmi binagüzarlqda bulunmağ
[sǝrǝncam vermǝyi] Daxiliyyə Nəzarətindən istida [xahiş] etmişdir.
* Bələdiyyə idarəsi Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarətinin [Sǝhiyyǝ Nazirliyinin]
Səhiyyə və statistika şöbəsinə bir böylə
məlumat vermişdir. Bak şəhərinin əhalisinin miqdar bərvəchi-ati [aşağdak kimi]
olmuşdur:
1916-c sənədə 225490 nəfər, 1917ci sənədə 229638 nəfər, 1918-ci sənədə
233864 nəfər. 1918-ci sənə üçün dini və
milli statistika tərtib edilməmişdir.
1917-ci sənənin 22 oktyabrnadək
statistikaya daxil olmuş nüfusu [ǝhalisi]
böylə təqsim edilirdi [bölünürdü]: rus
77123 nəfər, erməni 52184 nəfər, gürcü
4073 nəfər, nemes 2777 nəfər, yəhudi
12427, müsəlman 67190 nəfər, Kazan
müsəlmanlar 1203, iranl 11904 nəfər,
başqa Qafqaziya millətlərindən 299 nəfər, ləzgi 700 nəfər və başqa millətlərdən
2315 nəfər, cümlətan 234177 nəfər.
1919-cu sənənin 1 yanvarnadək şəhərdəki nüfusun miqdar 235996 nəfər zükur və ünasdr [kişi vǝ qadndr].

can” adl gündəlik böyük bir qəzetə nəşr
edilməyə başlayacaqdr. Bu qəzetədə
Əhməd Cövdət Pepinov, Ağamaloğlu, A.
A. Şərifov, A. Atamalbǝyov, Camo Hacnski, Quryev və rus yazçlarndan Pyotr
Sibirtsev iştirak edəcəklərdir. Məzkur [ad
çǝkilǝn] qəzetə fəhlə, kəndçi və ümum
[bütün] zəhmətkeşlərin mənafeyini müdaə və mühazə edəcəkdir.
* Azərbaycan Müsəlman İctimaiyuniİnqilabiyyun rqəsi [Sosialist İnqilabçlar
partiyas] tərəndən bu günlərdə “Kəndçi
və fəhlə” adnda türk lisannda həftəlik
bir qəzetə nəşr ediləcəkdir.
Bolşeviklərlə mübarizə
Bak əsgəri dairələrində dövran edən
şayiata görə, hal-hazrda Bakda olan
general Prjevalski, Qafqaziyada olan rus
əsgərləri baş komandan təyin edilmişdir.
Bu münasibətlə bu yaxnlarda bolşeviklər
əleyhinə işləməkdən ötrü tədarükat başlanacaqdr. Birinci növbədə zabitlərin dəvət edilmələri gözlənir.
Müsəlman İctimaiyyuni-İnqilabiyyun rqəsinin iclas
Sabah, cümə günü yanvarn 16-s,
Parlaman mülkü “Hümmət” rqəsi odasnda saat 4-də Azərbaycan Müsəlman
İctimaiyyuni-İnqilabiyyun rqəsi [Sosialist
İnqilabçlar partiyas] komitəsinin iclas
təyin edilir. Balaxan rqəsinin üzvləri
dəvət olunurlar.
Müsəlman mütəəllimləri [tələbələri]
iclas
Cümə günü kanuni-saninin [yanvarn]
17-də Bak Birinci Realn məktəbinin bi-

Təzə qəzetələr
Müsəlman sosialistləri tərəndən bu
günlərdə rus dilində “Mayak Azərbay270
270

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

nasnda saat 10-da Bak Müsəlman mütəəllimlərinin ümumi iclas vaqe olacaqdr. İclas ikinci dəfə təyin edildiyindən,
nə qədər üzv gəlsə də qanuni hesab olunacaqdr.

* Genə həman gecə Birjevoy küçə ilə
keçən Məşədi Rza Məşədi Hüseyn oğlunun üstünə düşüb bir [neçǝ] nəfər erməni 600 manat pulunu almşlar. Qarətçilərin birisi tutulub məlum olub ki, Qaik
Musaelovdur. Qarətçi həbsə alnbdr.
* İki gecə bundan əqdəm [qabaq]
axşam saat 7 radələrində, yeddi nəfər
tapança ilə müsəlləh [silahlanmş] naməlum şəxslər Qubernski və Vorontsov küçələrin küncündə 14 nömrəli evdə İran
rəiyyəti Ağa Mirmahmud Məhəmmədovun evinin üstünə tökülüb, əvvəlcə telefonun məftillərini kəsib, sonra da tapança hədəsi ilə pullarn yerini göstərməyi
tələb ediblər. Axrda həman evdə olan
Məşədi Məcid Hac Məhəmmədrəhim
oğlundan, Kərbəlayi Hac Salahovdan 40
min manat nəğd pul, qzl saat və sair
şeyləri güclə alb qaçblar. Tədabiri-lazimə
polis tərəndən ittixaz edilmişdir. [Lazmi

Hadisat [Hadisǝlǝr]
* Binəqədidə Seyid Hüseynov mədəninin makinaçs Abdulla Quliyev idarəmizə müraciətən işbu məlumatı vermişdir: Binəqədi polis müfəttişliyi məmurundan Məhəmməd nam [adl] birisi yanvarn 8-i gecə saat 2-də həman Abdullann
196 nömrəli mədəndəki evinə gəlib,
özünü döydükdən sonra 600 manatadək
nəğd pulunu və qardaş Yədullann arvadn zorla götürüb aparmşdr. Abdullann
döyülməsi barəsində doktor vəsiqələr
vermişdir ki, idarəmizə pişnihad [təqdim]
edilmişdir.
* İkinci uçastok komitəsinin üç bürosunda:
1 - Bolşoy Krepostnoy, nömrə 47;
2 - Voyenni küçədə, nömrə 5;
3 - Sadov küçədə, nömrə 34
dördüncü dəfə olaraq adam başna iki
girvənkə düyü verilir. İndiyə qədər düyü
almamş olan ev komitələri, gəlib yuxardak bürolardan düyülərini ala bilərlər.
* Ayn 13-cü gecəsində postda
dayanmş qaradavoy görür ki, Tarqov küçədə olan aksioner cəmiyyəti “Məftul”un
skladndan [anbarndan] bir arabaya üç
min manatlq məftul [mǝftil] yğb aparrlar. Arabaçn tutandan sonra məlum
olub ki, arabaç Sarkis Ayrapetovdur və
məftul oğurlayanlar da Biçeraxov dəstəsinin saldatlardr. Həman oğrularn birisi
tutulub, məlum olub ki, Qriqori Manukovdur. Oğru da həbsə alnbdr.

tǝdbirlǝr polis tǝrǝndǝn görülmüşdür.]

* Ayn 14-cü gecəsində Azərbaycan
dəmiryolunun ərzaq skladlarndan [anbarlarndan] 32 min manatlq ərzaq və sair
şeylər oğurlanmşdr.
ƏRZAQ İŞLƏRİ
- İrann Gilan telefon xəttinin müdiri
Həbibulla Kərimova Ərzaq Nəzarəti tərəndən icazə verilmişdir ki, İrandan 300
put düyü gətirib Azərbaycan təriqi [yolu]
ilə Gürcüstana aparsn.
- Gəncə əhli İsgəndər Abbasova Ərzaq
Nəzarəti tərəndən icazə verilmişdir ki,
Bakdan Gürcüstana 1500 put neft aparb, əvəzində Gürcüstandan Azərbaycana
1000 put qənd gətirsin.
271
271

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

AZƏRBAYCANDA

narlar. Bu səfər Mirzǝağa oynad. Bunu
deməliyəm ki, bu rolu nə Ələkbər düz oynayr, nə də Mirzǝağa. Görünür ki, Soltan
bəyin nə kimi bir “tip” olduğuna nə o
diqqət yetiribdir, nə də bu. Bu xüsusda
mənə etirazlar edib deyə bilərsiniz sən
“küfr” danşrsan, “səbb” eyləyirsən [söyüş söyürsǝn]; “əstəğrüllah” eylə, “tövbə” ql! Lakin, Gülçöhrə demişkən: sözüm sözdür; düz oynamayrlar. Bəs
camaatın alqşlar və tamaşaçlarn gülməkləri, şadlğ, teatro həvəslilərinin aldğ həzz və zövq, xalqn vəcdə gəlməyi?
Bunlar hams doğrudur. Mən özüm
də Mirzǝağa ilə Ələkbər Hüseynzadə
cənablarnn səhnə oyunlarndan, hələ
sair tamaşaçlardan da artıq həzz aparb,
zövq alb, canü dildən gülürəm və özüm
də şad oluram. Ancaq nədən? Məzhəkəlikdə, əksərən duzlu hərəkətlərində, xudadadi [Allah vergisi] bir istedad sahibi
olmalarndan!
Bunlarda; sözləri danşanda, söz danşarkən sifətlərində əmələ gələn mimika
hərəkətlərində və bu hərəkətlərin dedikcə təbii olmaqla bərabər, ağzdak sözün
məzmununa tamamilə müvaq gəlməsində, danşlan kəlamn kəlmeyi-məğzisini [mǝğzini, ǝsasn tǝşkil edǝn sözünü]
ədayi-məxsusi [xüsusi bir tərz] ilə ifadə
etmələrində yalnz özlərinə məxsus bir
“duzluluq” var ki, hər artistdə ola bilməz.
Bu isə əsl xudadadilikdir, Allah vergisidir
və bizi də tamaşaçlarla bir yerdə şövq və
zövqə gətirən, güldürən, fərəhləndirən
budur, nəinki Soltan bəyin rolunun düz
oynanlmas.
Soltan bəyin rolunun nəyini düz oynamayrlar?
“Tip”ini.

Cəbrayl uyezdindən teleqraf
Qubernator müavini, Xariciyyə nazirinə böylə bir teleqraf göndərmişdir:
“Hal-hazrda Cəbrayl uyezdindəyəm.
Zəngəzur uyezdni naçalnikindən böylə
bir teleqraf aldm:
Dördüncü uçastokda olan Razdərə
kəndinin ermənilər tərəndən dağdlmas haqqnda göndərdiyim teleqrafa
əlavə olaraq, Müttəq komandanna
təqdim etməkdən ötrü xəbər verirəm ki,
Zəngəzurda ermənilərlə müsəlmanlar
arasnda adi həyat bərpa etməkdən ötrü
mayor Gibbon başda olmaq üzrə, İngiltərə heyətinin dəvətinə görə camaat
vəkilləri yanvarn 7-də üçüncü uçastokda
Teymur Müskǝnli kəndinə cəm olduqlar
zaman Ucan camaatınn kəndxudas süvari olub, Andranik qoşunlarnn böyük
bir dəstə[si]nin Fərcan kəndinə hücum
edib bu saat orada atışma davam etdiyini
xəbər vermişdir. Bunu da əlavə edirəm ki,
İngiltərə heyəti bura varid olandan
[gǝlǝndǝn] indiyə qədər 30-dan ziyadə
müsəlman kəndi ermənilər tərəndən
dağdlb, əhalisinin çox hissəsi öldürülmüşdür. İngiltərə heyəti təftişat olacağn
vəd edib ermənilərin qabağn almaqdan
ötrü heç bir tədbir görməyir.
TEATRO VƏ MUSİQİ
II
“Arşn mal alan”da Soltan bəyin rolunu çox vaxt Ələkbər Hüseynzadə, bəzi
vaxt dəxi Mirzǝağa Əliyev cənablar oy272
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Soltan bəy, qədim tərbiyə almş, “patriarxi” bir tipdir ki, lovğalq, özünü sndrmamaq, ehtiram sevməklik, itaət tələb
etməklik, “ağr olub batman gəlməklik”,
bğlar yağa batmamaq üçün xanla plov
yeməməklik dərəcəsində xudpəsəndlik
[eqoistlik], bəylərə bir o qədər etina etməyən incinar-mincinar [mühǝndisi],
doktor-moktoru, vəkil-məkili sevməməzlik, bəylərə həmişə etina, hörmət və
təzim edən tacirləri dost tutmaqlq
Soltan bəyin əsas xasiyyət və məziyyətlərindəndir. İrişə-irişə gülmək, məhz pərəstar [qulluqçu] tapmaq və “savab” olmaq
niyyətilə almaq istədiyi bir “dəllal-məllal”
arvadna “Sənə qurban olum” demək,
namus yerində hesab etdiyi papağn başndan götürüb yerə vurmaq və sairə vǝ
sairǝ “ǝzginiş” [düşük] hərəkətlər çxartmaq əsla və əsla Soltan bəy kimi birinə
yaraşmaz, vəilla [yoxsa] “tip” itər, azar;
bəlkə başqa bir tip əmələ gələr, amma
müsənnin [müǝllin] təsvir etmiş olduğu
“bəy” meydana çxmaz.
Müsənnin təsvir etmiş olduğu “tip”i
səhnədə eynilə yaratmaq üstadlğna
ümum artistlərimizin diqqətini cəlb edib,
vəzifeyi-nəfasətkaranələrinin [sǝnǝtkarlq
borclarnn] ən böyüyü bu olduğunu yadlarna salram.
Mirzǝağa əfəndidə – Əliəkbərdə də
olan kimi – xüdadadi istedaddan başqa
artistliyin birinci şərtlərindən olan “ağz”
dəxi vardr. Kamil bir diksiyaya malik
olduğuna görə, danşdğ sözün birisi də
itib batmayr. Əlavə, danşq səsinin
növbəti də layiqi olan yerindədir. Mirzǝağa özünə bir az da diqqət yetirsə, universal bir artsit ola bilər ki, nəinki tək
müsəlman publikasn, bəlkə başqa mil-

lətlərin də teatro və tamaşaçlarnn calibi-zövqü ola bilər [zövqünü cǝlb edǝ bilǝr].
Odur ki, onun oyununa biz də bir bu
qədər diqqət yetirib, çox sözlər söylədik.
Hələ ki, kifayətdir.
“Mizrab”
***
Cümə günü yanvarn 17-də gündüz
saat 1-in yarsnda Hacbəyov Qardaşlar
tərəndən Hökumət Teatrosunda “Pəri
cadu” pyesas mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr. Biletlər gündüz teatrosu olmaq
üzrə ucuz qiymətlə teatrn kassasnda
satılmaqdadr.
İZHARİ-TƏŞƏKKÜR
Azərbaycan Məclisi-Məbusan üzvü
möhtərəm Həmdulla ǝfǝndi Əfəndiyev
cənablarna Bak erməni yeparxialni
naçalniki [yeparxiya idarǝsi sǝdri] yepiskop
Baqrat tərəndən göndərilən təşəkkürnamənin eyni:
“Möhtərəm Həmdulla ǝfəndi!
Quba mahalnda vaqe Gilvar adl
erməni kəndinin əhalisi və o kəndin keşişi
mənə məktubən bəyan edirlər ki, siz öz
bəradəriniz [qardaşnz] və əqvamnz
[qohumlarnz] ilə Gilvar ermənilərini hər
dürlü təsadü balalardan xilas edib,
daima onlara xeyirxah olmusunuz. Neçə
gün bundan əvvəl həman erməni kəndi
Gilvardan mənim yanma bir heyət gəlib,
bizzat [şǝxsǝn] sizin insaniyyətpərvər
xidəmatınz [xidmətlərinizi] təsdiq etdilər.
Binaileyh [ona görǝ], Bak erməni
yeparxiya naçalniki olmaq həsəbi [sǝbǝbi]
ilə özümə mənəvi vəzifə bilirəm, möhtərəm Həmdulla əfəndi, sizin Gilvar əhalisi273
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nə olan böylə rəftarnza qarş səmimi
təşəkkürümü izhar edim.
Cənabi-Haqq sizə və sizin ailənizə
müin [kömǝk] olsun.
Kamali-ehtiram ilə Bak erməni
yeparxiyalni naçalniki
Baqrat”

heç yerlərdə və karxanalarda və idarələrdə və mədənlərdə onlara yer verməyirlər.
Mantaşevlǝr, Mirzəyevlər, Trikiyev,
Aramazlar, Kaspiyskilər və bunlardan
başqa mülkədarlar, sabiq hökumətin
qüvveyi-cəbriyyəsi [zor gücü] ilə və tapança gücü və pul gücü ilə yerlərimizi, atababadan qalma xalis mülklərimizi əlimizdən alb özləri üçün mülk qərar veriblər.
Özümüzü də fəhləlik və qarovulçuluğa da
qəbul etməyirlər. İndi biz nə etməliyik?
Əkin torpağmz yox, axar sularmz yox,
mənfəət gətirən bağmz yox. Çox çətinliklə halmz keçir. İndi şükür olsun Allaha,
çox illərlə islamn baydağn gördük. İndi
bizim pişrovlarmzdan [başçlarmzdan]
rica olunur, bizim sənətkarlarmza, uşaqlarmza zavodlarda, mədənlərdə, masterskoylarda [emalatxanalarda] yer versinlər və bu dərdlərimizə çarə etsinlər.

İDARƏYƏ MƏKTUB
Müdiri möhtərəm!
Təvəqqeyi-acizanə edirəm ki, bu bir
neçə kəlmə sözlərimə qəzetənizin bir
guşəsində yer verəsiniz.
Neft mədənlərində yaşayan, 25 illər
zəhmət çəkmiş buruq ustalarmzn hal
25-30 ilin zamannda çox zəhmətlərlə,
tənəli sözlərə təhəmmül etməklə [qatlaşmaqla] keçib, genə öz sənətlərinin üstündə möhkəm dayanblar. Bununla belə,
əcnəbilər bizim sənətkarlarmz bir bəhanə ilə üstünə bir ad qoyub ki, sən
təqsirkarsan, öz işlərindən, öz sənətlərindən kənar edirlər. Şübhəsiz ki, onlar öz
həmcinslərini bizim ustalarmzn yerində
sənətə qoymaq istəyirlər. Çxarlmş sənətkarlarmz isə hallar, günləri pis keçib,
dallarnda yük[l]ə hammal [hambal] əvəzində küçələrdə gəzməklə və bir gündə
15 verst piyada yol gedib şey-mey götürüb satmaqla özlərini itirib böylə zəhmətlə 8-9 nəfər külfət saxlayrlar. Amma
əcnəbilər özləri qulluq etməyə kifayət
eyləməyib öz arvadlarn və çocuqlarn
kantorlarda işə qoyub, onlardan ötrü hər
birinə beş yüz, altı yüzlərlə məvacib alb,
neçə qat bizlərdən yaxş güzəran edirlər.
Amma bizim uşaqlarmz sərgərdan, evlərdə, küçələrdə sənətsiz dolaşrlar və

Əmirhacyanl buravoy master
[qazma ustas] Sumbatǝli Fətəliyev
İDARƏDƏN CAVABLAR
Sami əfəndiyə: “Əsrimizin siyasətindən bir nəbzə”niz zəifdir. Zatınzdan ciddi
məqalələr gözləyirik.
Tamaşaç əfəndiyə: Ehtiyat və əndişəniz əbəsdir. Şükür olsun, bu gün camaatımzn gözü artıq o qədər açqdr ki, hər
bir əfsanəyə qulaq verməzlər.
Rai əfəndiyə: “Qarabağ” şeirinizdə
zəif yerlər vardr. Şeiriniz bundan gözəlliyini itirir. Zəif yerlərini bizzat [şǝxsǝn]
özünüzə göstərmək istərdik.
Bir Çəmbərəkəndli əfəndiyə: Şikayə274
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hǝr gün sǝhǝr saat 9-1-ǝdǝk, axşam saat 47-yǝdǝk. Telefon 57-40. Adres: Persidski küçǝdǝ 22 nömrǝli evdǝ, Gimnaziçeski küçǝnin
küncndǝ.
2603

tinizi öz imzanzla yazmağa raz-snzsa
bizə bildiriniz. Ya ki bu barədə bir balaca
söhbət üçün idarəmizə təşrif gəti-rin.
Mikayl Rəzadə əfəndiyə. “Həyat”nz çox gözəldir, lakin sosialist qəzetələrinə yaxşar yazlardr. Raz olsanz “Al
bayraq” rəqimizə ötürərik.

Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627

Müqtədir şairlərimizdən Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi ǝfəndinin “İnsanlarn tarixi faciələri” yaxud “Əlvahi-intibah”
adl mənzum əsərinin ikinci cüzü çapdan
çxb mövqeyi-füruşa [satışa] qoyulmuşdur.
Kitabça gözəl və qaln kağz üzərində təb’
[çap] edilmiş, atı [qiyməti] 2 manatdr. Turan
mətbəəsində, Parapetdə “Məktəb” mağazasnda və Bazar caddəsində Paşa Qasmzadənin mağazasnda.
b. 4 – 3

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
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
arasnda. Telefon: 50-67.
209

Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Doktor Rza bǝy Sultanov
Paris Darülfünunundan
Qǝbul edir daxiliyyǝ vǝ ǝsǝbi xǝstǝlǝri

Bak Obşestvenni Sobraniyasnn [Bak İctimai Yğncağnn] Müvəkkilər Şuras, Obşes-

tvenni Sobraniya işlərini idarə etmək arzu-
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

sunda olan zəvatdan [şəxslərdən] bu barədə
Müvəkkillər Şurasna ərizə vermək təklif olunur. Ərizələr Sobraniya kantorasnda bu ilin
kanuni-sani [yanvar] 20-sinə kimi qəbul olunur.
T-9

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 259. “Bremendǝ Sosialist Cümhuriyyǝti elan edilmişdir.”: Almaniyann Bremen vǝ Bremerhafen şǝhǝrlǝrindǝ 10 yanvar
– 9 fevral 1919-cu il tarixlǝrindǝ mövcud
olmuş Bremen Sovet Respublikas nǝzǝrdǝ
tutulur.
sǝh. 260. “Kazak-Kǝndli Hökumǝti”:
Terek Kazak-Kǝndli Soveti tǝrǝndǝn seçilǝn
Terek Respublikas Müvǝqqǝti Xalq Hökumǝti nǝzǝrdǝ tutulur.

Bak külli [topdan] alş-veriş cəmiyyəti
“Baqqallar İttifaq”
İdarəsi üzvlərini cümə günü kanunisaninin 17-sində səhər saat 11-də Lalayevin
pasajnda, ittifaqn idarəsində vaqe olacaq
ümumi iclasa dəvət edir.
Baxlacaq məsələlər:
1) İllik hesabatın müzakirəsi;
2) Mənafenin təqsimi [gəlirin paylanmas];
3) 1919-cu il smetasnn təsdiqi;
4) Məramnamənin təğyiri [dəyişdirilməsi];
5) İdarə və şura seçkisi;
6) Cari məsələlər.
Qeyd: Saat 11-də iclas qanuna müvaq
olmazsa, ikinci ümumi iclas o gün həman
idarədə saat 1-də açlacaqdr.
İdarə müdiri: Həsənov
3647

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 260. “İngiltǝrǝ Fǝhlǝ rqǝsi”: Leyboristlǝr Partiyas nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh. 261. “Revel”: indiki Tallin şǝhǝri.
sǝh. 262. “Berlin şǝhǝrinin Baş komandan…”: söhbǝt 1919-cu ildǝ Berlinin hǝrbi
komendantı olan Albert Klavundedǝn gedir.
Zaqatala haqqnda
sǝh. 262. “Zaqafqaziya Cümhuriyyǝti”:
Zaqafqaziya Demokratik Federativ Respublikas nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh. 263. “Biz o vaxt İcraiyyǝ Komitǝsinin
sǝdri olduğumuzdan…”: 1917-ci ilin martında Zaqatala qǝzasnda tǝsis edilǝn Zaqatala
qǝza İcraiyyǝ Komitǝsi nǝzǝrdǝ tutulur.

Doktor Larionovun
qadn vǝ cǝrrahiyyǝ azarxanas
(Bazarn küçǝdǝ Krasilnikovun evindǝ,
telefon nömrǝsi 10-43) Əbǝdi naxoşlar hǝmişǝ vaxt, müvǝqqǝti naxoşlar isǝ saat 9dan 4-ǝ kimi qǝbul etmǝyǝ başlamşdr.
Azarxanann mǝşvǝrǝtçilǝri: Qadn naxoşluqlarna doktor V. Q. Mitrofanov; cǝrrahiyyǝ:
doktor A. İ. Okinşeviç.
8648

Vükǝla Şurasnda
sǝh. 266. “…qǝt edilmişdir”: qǝzetdǝ bu
qǝtnamǝnin maddǝlǝri ǝrǝb ǝlifbasnda
hǝrǝrin ardcllğna uyğun olaraq “a”, “b”,
“t” kimi işarǝlǝnmişdir.

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 269. “…bir qoşun qitǝsi…”: qǝzetdǝ
“bir qoşun qalas” getmişdir.
276
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Teatro vǝ musiqi
sǝh. 273. “Mizrab”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.
İdarǝyǝ mǝktub
sǝh. 274. “Mantaşevlǝr, Mirzəyevlər,
Terikiyev, Aramazlar, Kaspiyskilər...”: Bakda
vǝ Abşeronda fǝaliyyǝt göstǝrǝn neft şirkǝtlǝri – “A. İ. Mantaşev vǝ Ko”, “Mirzǝyev
Qardaşlar vǝ Ko”, “Aramazd neft sǝnayesi vǝ
ticarǝti cǝmiyyǝti”, “Kaspi ortaqlğ” nǝzǝrdǝ
tutulur. Bunlarn hams ermǝnilǝrǝ mǝxsus
şirkǝtlǝr idi. “Terikiyev” deyǝrkǝn hans
şirkǝtin nǝzǝrdǝ tutulduğunu müǝyyǝnlǝşdirmǝk mümkün olmad. Mǝktubda bir çox
imla sǝhvlǝri olduğu nǝzǝrǝ alnsa, güman
etmǝk olar ki, “Ter-Akopov” (İ. N. Ter-Akopovun neft sǝnayesi vǝ ticarǝti cǝmiyyǝti)
nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 90-c nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Cümǝ, 17 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 90

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 14 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 17 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN

ǝduvvǝküm…” Əl-ayǝ [ayǝ]. Yəni din
düşmənlərini dəf etmək üçün bacardğnz miqdarda və lazm gələn qədərdə
hər növ müharibə qüvvələrini və dava
üçün bəslənmiş atlar amadə [hazr] edin
ki, ta bunuyla Allahn düşmənlərini və öz
düşmənlərinizi qorxudasnz, dəxi sizlərə
təəddi [zülüm] etmək xəyalna düşməyələr.
Və yenə də buyurur: “Vǝ in cǝnǝhu
lissǝlmi fǝcnǝh lǝha vǝtǝvǝkkǝl ǝla-llahi
innǝhu hüvǝ-ssǝmiul-alim.” Yəni, ey
peyğəmbər, əgər səninlə qital [savaş]
edənlər sülh və saziş etməyə meyl göstərsələr, sən dəxi sülh və sazişə meyl
edib onlarla müsalihə [barşq] eylə və bu
surətlə əsla nigaran olmayb və iztirab
etməyib, Allaha təvəkkül eylə ki, Allahtaala sözlərinizi eşidən və qəlblərə alimdir [qəlbləri biləndir].
İştə, müsəlmanlar difa [müdaə] etməyə tədarük görməli və hər halda
düşmənlərlə sülh etməyə dəxi raz olmaldrlar.
Arxadaşlar! Sizə məlumdur ki, yer
üzündə nə qədər millətlər varsa, hamlar özlərini himayət etməkdə növbənöv
tədbirlər və çarələr arayb, düşmənlərdən özlərini müdaə üçün hazr və

Abbasəli Məhəmmədov kamali-yəs və
təhəssürlə [böyük bir matǝm vǝ kǝdǝrlǝ] öz
sevgili qardaş olan Kərbəlayi Məhəmmədəli Hac Məhəmməd oğlu Məhəmmədovun ölüm xəbərini qövm-əqrəba və
dost-aşnalarna xəbər verir. Təşyiyi-cənazə [cǝnazǝnin yola salnmas] bu gün sübh
saat 10-da öz evindən (Tverskaya, nömrə
35) Cümə məscidinə aparlacaqdr.
2650
AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİNİN
MƏŞİXƏTİ-İSLAMİYYƏSİ TƏRƏFİNDƏN
AZƏRBAYCAN MÜSƏLMANLARINA
XİTABƏN VƏZ [MOİZƏ] VƏ
NƏSİHƏTDİR. AXUNDLARDAN,
ƏFƏNDİLƏRDƏN, MOLLALARDAN VƏ
İMAMLARDAN VƏ ƏRBABİ-KAMALDAN [KAMAL SAHİBLƏRİNDƏN] RİCA
OLUNUR Kİ, BU VƏZ VƏ NƏSİHƏTİ
VAXTBAVAXT CAMAATA OXUYUB, ONLARA ÖZ VƏZİFEYİ-DİNİYYƏLƏRİNİ
QANDIRSINLAR.
Allah-taala buyurur: “Vǝ ǝiddü lǝhüm
məstǝta’tüm min-qüvvǝtin vǝ min-ribatil-xeyli türhibunǝ bihi ǝduvvallahi vǝ
279
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zamannda cannisarlq edǝn [cann fǝda
edǝn] müsəlmanlar və səhabeyi-kiram
[şǝrǝi, uca sǝhabǝlǝri] bir yada gətirin və
onlara peyrəv olub [onlarn ardnca gedib],
islam hökumətini parlaq və təntənəli hal
ilə saxlamaqda hümmət edin. “Quranikərim”də Allah yolunda ciddü-cəhd edib
candan və maldan güzəşt edənlərə vədə
verilən kəramətlərə [lütfkarlqlara, nemǝtlǝrǝ] inanb, sədaqət və iradətlə [ürǝkdǝn]
din yolunda xidmət edin.
Yada gətirin Allah-taalann kəlamn
ki buyurur: “İnnǝllahǝ-ştǝra min-ǝlmümininǝ ǝnfüsǝhum vǝ ǝmvalǝhum biǝnnǝ lǝhümül-cǝnnǝtǝ...” Əl-ayǝ. Yəni
Allah-taala möminlərdən canlarn və
mallarn behişt müqabilində albdr,
əvəzində onlara behişt kəramət buyuracaqdr.
Pəs, Allah-taala yolunda candan və
maldan keçmək ibadətlərin əfzəli [ǝn
fǝzilǝtlisi] və böyük şan və şərafət və
səadətdir və bu yolda məqtul olan
[öldürülǝn] şəhid mənzǝləsindədir [dǝrǝcǝsindǝdir]. Şəhid isə behiştin ən əla dərəcəsində qərar tutacaqdr. Əfsuslar olsun ki, biz bu vədələri səhl [asan] sanb,
din yolunda hümmət və irz və namus
saxlamaqda qeyrət etməyib, millətlər
arasnda xar və zəlil olduq. Halbuki hədisi-şərifdə buyurulur: “Əl-islamu ya’lu
vǝ la-ya’lu ǝleyh”. Yəni, əlbəttə, İslam
əhli hamdan uca və izzətli olmaldrlar.
Qardaşlar! Oyannnz. Qəət bəsdir,
uyqu kifayətdir. Nə vaxta kimi kəsalət və
bətalətlə [süstlük vǝ tǝnbǝlliklǝ] yaşayacaqsnz? Nə vaxta kimi nifaq və ədavəti özünüzə şüar edib, ittihad və üxüvvətin [birlik vǝ qardaşlğn] və din yolunda
mərdanəlik etməyin lazm olduğunu

amadə durublar. İslam əhli isə bu qədər
kəsrətlə [çoxluqla], pərişan bir hal ilə
yaşamaqdan, zalmlar tərəndən hər
növ rəzalətə düçar və əhli-əyallar [ailəsi]
əsir və nəhayət rüsvalqla paymal oldular.
Qardaşlar! Allah-taalaya həmdlər
olsun ki, bizlərə təfəzzülü [lütfü] və
mərhəməti şamil olub, Azərbaycan
Hökuməti bərpa və təsis olundu və iş
başna milləti və dini sevən zatlar keçib,
Azərbaycan dairəsində olan camaatı
zalmlardan himayət edir. Lakin düşünmək gərəkdir ki, hökumət camaatın
ruhudur, necə ki məriz [xəstə] olan
bədəndə ruh fəaliyyət edəmməz, əxlaq
pozğun olan camaatı dəxi hökumət idarə
etməyə qüdrəti olmaz. Pəs [demǝli], biz
camaata əlzəmdir ki, hökumətin əmrlərini icra etməkdə kütahlq [qüsur] və
müsamihə [başsoyuqluq] etməyək və
onu qüvvətli və şövkətli bir halda saxlamaqda var qüvvəmizi fəaliyyətə gətirib,
sədaqət və ixlas [sǝmimiyyǝt] göstərək.
Qardaşlar! İnsaf edin. Müntəzəm əsgəri olmayan hökumət, camaatı nə növlə himayət edə bilər? Siz haçanadək
qəət uyqusunda qalb ibrət götürməyəcəksiniz? Məgər bir neçə ay bundan əqdəm [qabaq] hadis olan [baş verən]
qəziyyələri eşitmədinizmi və görmədinizmi? Siz analarn və baclarn və xrdaca uşaqlarn paymal olmaqlarn nə
tezcə yaddan çxartdnz? Haydi, qardaşlar, əsgər getməklə hökumətə kömək
edin! Ta ki, dünyada sərbülənd və sərəfraz [başuca, başyuxar] və axirətdə əcr və
savaba nail olub [ǝvǝzini alb vǝ savab qazanb] nicat tapasnz.
Qardaşlar! Peyğəmbər əleyhissəlam
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rətdə halnz necə keçər və necə fǝna vǝ
pərişan olar?
Qardaşlar! Mültət olun [diqqǝt yetirin, qulaq asn], hökuməti fəqət [sadəcə]
arzu və dua ilə saxlamaq olmaz. Hökumətə əsgər gərəkdir. Əsgəri nizam üzrə
saxlamaq üçün para lazmdr. Bir insaf
edin. Gürcü və erməni qonşularmzn
millət yolunda hümmət və qeyrətlərinə
baxn. Ta ki, islam hökumətinin sizlərə nə
dərəcədə faidəmənd [faydal] olduğunu
düşünüb öz vəzifənizi əmələ gətirəsiniz.
Qardaşlar! Allah-taala sizlərə əmr
edir ki, rəhmli, mürüvvətli, insa və
ədalətli olasnz və heç kəsin malna və
canna və irz və namusuna təəddi etməyib [toxunmayb], bila-fərqi-millətü-məzhəb [millǝt vǝ mǝzhǝb fǝrqi qoymadan]
tamam camaatla insaniyyət hüququnu
müraat edib [gözlǝyib, riayǝt edib], hamlarna mehriban və xeyirxah olasnz.
Lakin kim ki, sizin dininizə, millətinizə və
ya irz və namusunuza təəddi edə,
onunla da difa etmək [özünü qorumaq]
sizə fərz və lazm gəlir. Yoxsa olsun ki,
zalmlar sizlərə təəddi etməklə məhv və
nabud [yox] olasnz.
Pəs, əsgərliyə şövq və rəğbətlə gedin
və nizaml qoşunlar tədarük edib Allahtaalaya və peyğəmbərə və hökumətə
ixlas və sədaqət göstərin. Ta ki, lazm
olan vaxtda milləti və biçarələri himayət
etməyə iqtidarnz olsun. Yoxsa, nə
qədər çox da olsanz, başqalarn[n]
nizaml qoşunlar sizləri murü mələx
[qarşqa vǝ çǝyirtkǝ] kimi pərakəndə qlb,
malü mənalnza [mal-dövlǝtinizǝ] və əhliəyalnza malik və sizləri xar və sərnigun
[başaşağ] edərlər.
Ey atalar və ey analar! Peyğəmbər

düşünməyəcəksiniz?
Müsəlmanlğn nişanələrindən birisi
də dini və milləti sevməkdir. Əlbəttə, dini
və milləti və irz və namusu sevən cavanlar əsgərliyə getməkdən qaçmasnlar.
Cavanlarmz necə rəva görərlər ki, gözlərinin bərabərində əhli-əyallar zalmlar
əlində əsir düşüb vəsfə və bəyana gəlməyən rüsvalğa düçar olsunlar!
Müsəlmanlar! Dininizi, millətinizi və
irz-namusunuzu saxlamaqda hümmət
və qeyrət edin. Biçarə camaatı himayət
etmək üçün əsgərliyə getməklə hökumətə kömək olub ixlas göstərin!
Qardaşlar! Ayln və ətraf aləmə baxb ibrət edin. Haçanadək ruhsuz qəlib
olub vəz və nəsihətlər və rəva görülməyən faciələr sizlərə təsir etməyəcəkdir, gözləriniz baxacaq, qəlbləriniz oyanmayacaqdr?!
Ey dövlətlilər, ey tacirlər! Sizlər haçanadək mal cəm etmək qeydinə qalb,
dini və milləti yaddan çxaracaqsnz?
Allahn əzabndan qorxun. Malnzdan
Allahn haqqn verin. Yada saln ki, neçə
ay bundan əqdəm düşmənləriniz mallarnza malik olub sizləri cəlayi-vətən
[vǝtǝndǝn didǝrgin] olmağa məcbur
etdilər. Əgər böylə qəətlə yaşayb
hökumətə kömək etməyəsiniz, yenə də
o günlərin məsəlinə düçar olarsnz.
Məgər insan nə vaxta kimi səhv edər,
məgər insan nə vaxta kimi öz qəbahətini
başa düşməz? İslam hökumətinin təhtihimayəsində [himayǝsi altında] yaşamağn
nə dərəcədə böyük nemət və səadət
olmağn düşünürsünüzmü? Əgər bu
hökumətə, ǝl-iyazübillah [Allah elǝmǝsin],
zə’f [zǝiik] və xələl yetişsə, sizlər kimlərə
pənah aparacaqsnz? Bilirmisiniz o su281
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əleyhissəlamn zamann yada gətirib,
övladnz onun dini yolunda islam hökumətinə əsgər verin. Yoxsa, qiyamətdə
Allah-taala indində [hüzurunda] cavabdəhəndə [cavabdeh] və peyğəmbər əleyhissəlam hüzurunda şərməndə [üzüqara]
olub əzabi-əlimə [çox ǝziyyǝt verǝn bir
ǝzaba] giriftar olarsnz.
Qardaşlar! Əgər səmimi-qəlblə islam
hökumətinə məhəbbət və iradət göstərsəniz, əlbəttə, Allah-taala sizə kömək
olar. Necə ki buyurur: “İn tǝnsuru-llahǝ
yǝnsurküm vǝ yusǝbbit ǝqdamǝküm.”
Yəni siz Allah-taalann dininə yardm
etsəniz, Allah-taala bu barədə sizə imdad edib, qədəmlərinizi möhkəm və
sabit qlar.
Allah-taala Azərbaycan Hökumətinə
ixlas və iradət göstərənlərə əcri-cəzil
kəramət buyursun [bol mükafat, ǝvǝz versin]. Amin!

Zahiri düşünülǝrsə böylədir. Məğlubluq vaqedir [baş vermişdir].
Bu mülahizədən baxlarsa, çox adamlar Türkiyənin məğlub olduğuna hökm
edərlər. Həm sözün camaat arasnda
mötad olan [adǝt edilmiş, öyrǝşilmiş] mənas ilə də iş böylədir.
Türkiyə Müttəq dövlətlərə qarş
məğlubdur. Mənsub olduğu müharib
[savaşan] dövlətlər zümrəsi snd, o da
onlarla bərabər basld, məğlub oldu.
Bu xüsusda iki söz olammaz. Böylə
zahiri bir mühakimənin təsiri çox böyükdür. Yalnz zahirbin [zahiri görǝn] adamlar
deyil, bugünkü halda Türkiyənin Maarif
naziri məqamnda bulunan losof Rza
Toq bəy cənablar dəxi, hökumətə vaqe
olan bir sorğuya cavab verərkən “Nə yapalm, onlar qalibdir, biz məğlub; hökm
qalibindir” – demişdir.
Maarif nazirinin böylə losofanə bir
rizada bulunmas, məbuslardan bəzinin
ötəri tənqidatına məruz qalmşsa da, ən
şiddətli taziyanəni [qamçn] İstanbul qadnlarndan yemişdir.
Oxucular yəqin hiss edirlər ki, Kadköy xanmlarnn qəzetələr vasitəsilə
nəşr eyləmiş olduqlar protestonamədən bəhs ediriz. Qəzetəni diqqətlə
oxuyanlarn ömürləri uzunu unutmayacaqlar lazm gələn bu fəqərəni [hadisǝni], hər ehtimala qarş, bir daha
buraya nəql ediriz. Bəlkə oxumamş
olanlar vardr.
İstanbul Kadköy xanmlar məzkur
[deyilǝn] protestolarnda deyirlər ki:
“Tarixi-cahana [dünya tarixinə] Çanaqqala müdaəsi kimi bir şahəsər ehda
[hədiyyə] edən qəhrəmanlarn ana, zövcə, həmşirə və qzlar olan bizlər, Çanaq-

Məşixət [Şeyxülislamlq] İdarəsinin
sədri: Şeyxülislam Axund Ağa
Ağaəlizadə
Müftü : Mustafa əfəndi Əfəndizadə
Üzvi-məşixət: Ələddin əfəndi
Sübhanquluzadə
Üzvi-idarə: Axundzadə

TÜRKİYƏ
MƏĞLUBMUDUR?
Mütarikə əqd olunmuş [atǝşkǝs imzalanmş], Türkiyə aman istəyəcək bir dərə-

cəyə gəlmiş. Müttəqlər İstanbulda otururlar.
Demək, Türkiyə məğlub olmuş.
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fusa mal olmuş [yüz minlǝrlǝ insan
bahasna başa gǝlmiş], Türkiyə əməlpərvər
[idealist] gəncliyi, türk millətinin çiçəkləri
burada tələf olmuş, cann cananna vermişdir.
Müharibənin mənfur, nəngin [bǝdnam]
səhifələri arasnda öylə şanl parçalar
vardr ki, qarşsnda təzim üçün əyilməlidir.
Məsələn, kiçik Belçikann o ölür,
fəqət dönmək bilməz əzmi, Serbiyann
hər növ məhrumiyyətlərə, məhviyyətlərə qarş ta dǝmi-vapǝsinǝ [son ana]
qədər duruşu Hərbi-ümuminin təqdirlərlə yad edəcək hadisələrdəndir.
Çanaqqala hadiseyi-kübras [böyük
hadisəsi] dəxi tarixin sitayişlərlə yad
edəcəyi şanl bir cilveyi-hərb [müharibǝnin şanl bir tǝzahürü], şahkar [şahǝsǝr;
nadir] bir müdaədir.
Çanaqqaladak türklük Verdendəki
franszlq kimi yalnz maddətən deyil,
mənən də qalib idi. Türklər Çanaqqala
müdaəsini təfaxürlərlə [iftixarla] yad
edərkən “Bu müdaə ilə biz yalnz İstanbulu deyil, İstanbuldan daha qiymətdar
bir şeyi qazandq” - deyə tərif edirdilər.
O şey nədir?
Etimadi-nəfs!
Çanaqqala müdaəsində müzəﬀər
çxan türklər, bir az əvvəl Balkan müharibəsində itirdikləri etimadi-nəfslərini
qazanmşdlar. Yaşaya biləcəyiz - deyə
inanmşdlar.
Etimadi-nəfsin türkcəsi “özünə güvənmək”dir.
Özünə güvənən türk, Çanaqqala müdaəsində yalnz maddətən deyil, mənən də qalib idi. Bunu artıq nə məndən,
nə də İstanbul qəzetələrindən deyil,
türklərin böyük dostu, fransz ədibi-

qalann müqəddəs torpaqlar altında
yatan şəhidlərimizin ruhi-müəzzəzləri
[əziz ruhlar] qarşsnda türk qadnlğna
və aləmi-mədəniyyətə xitab ediriz: Limanmzda görülən ahənin [dəmir] qalalar
məğlub edən və qaraya çxarlan yarm
milyon əsgərini dənizə tökən millətimizi
məğlub ədd [hesab] etməyiriz. Dün Məclisi-Məbusan kürsüsündən hökumət
naminə söz söyləyən Maarif nazirinin
“məğlubuz, istədiklərini yaparlar” sözlərini şiddətlə protesto ediriz. Peçələrimizi
[niqablarmz] yrtan və sonra hürriyyəticahan [dünyann azadlğ] naminə deyə
hərb etdiklərini elan edənlərə təəssüf
ediriz. Hüquqi-milliyyə və ismətimizi
mühazə edəcək hökumət və erkək
yoxsa, biz varz.”
Kadköy türk xanmlarnn bu protestonaməsi müşkül zamanlarda gücü ancaq dilinə çatanlarn qüvvət və əhəmiyyətdən ari [uzaq] sözü kimi görüləmməz.
Bu sətirlərdə böyük bir qüvvət, bir
iman qüvvəti görülür. Çanaqqala müdaəsi kimi “şahəsər”in istişhad [şahidliyi]
ilə qəhrəman millətlərini məğlub ədd
[hesab] etməyən analar, zövcələr və
baclarn yerdən göyə qədər haqlar vardr.
Çanaqqala əsrimizin ağllar heyran
buraxan möcüznüma [möcüzǝli] sənəti,
texnikas, böyük mənzilli toplar, bilməm
hangi cəhənnəmasa [cǝhǝnnǝmi andran]
ixtiralar vasitəsilə müdaə edilməmişdi.
Buras vətənini xilas etmək, hürriyyətini
saxlamaq, paytaxtın qorumaq niyyətilə
cann verən qəhrəman bir millətin
köksü ilə, ölümü istehqar [ölümǝ meydan
oxumas, ölümü saymamas] ilə müdaə
edilmişdir. Bu müdaə yüz minlərlə nü283
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möhtərəmi Pyer Loti həzrətlərindən öyrənəlim.
Fəqət Pyer Lotinin mütarikədən sonra Türkiyə haqqnda yazmş olduğu bir
məqaləsinin mövzumuza aid olan bəzi
parçalarn buraya nəql etməkdən əvvəl,
bu böyük mühərririn [yazçnn] kəndisi
haqqnda bir qaç sətir yazmadan keçəmməyəcəyəm.
Türkiyə müharibəyə girər-girməz,
Pyer Lotinin türklərdən üz çevirdiyini, bir
bəhriyyə [dǝnizçi] zabiti sifətilə İstanbula
qarş müharib [hərbçi] olaraq getdiyini və
türk dostluğundan hüzuri-nasda [xalqn
qarşsnda] tövbə eylədiyini rusca qəzetələr nəşr eyləmişlərdi.
Şərq aşiqi səmimi bir Qərb mühərririnin nə olduğunu təsəvvür edəmməyən adamlar bittəb’ [tǝbii olaraq] bu
xəbərə inanmşlard. Bilxassə ki, müharibənin ilk günlərində vətən qeyrəti və
millət təəssübünün məntiqinə uyan hər
bir xəbərə inanmamaq əldə deyildi.
Dünya “internasional” uçduqdan, sosialistlərin belə qarş-qarşya gəlib də vətən və millət naminə biri-birinə qlnc
çəkdikdən sonra bir fransz ədibinin
təğyiri-məslək etməsində [ǝqidǝsini dǝyişdirmǝsindǝ] nə bǝ’s [qüsur; zǝrǝr] ola
bilərdi?
Fəqət həqiqət böylə deyilmiş. Pyer
Lotinin türklərə qarş olan məhəbbətini
“müəzzəz [ǝziz] və şimdi hər zamandan
ziyadə şayani-pərəstiş [pǝrǝstiǝ layiq]”
Fransas ilə Türkiyə arasndak hali-hərb
belə dəyişməmiş, dəyişəmməmişdir.
Pyer Lotinin türklər haqqndak bu
məqaləsini ayrca dərc edəcəyiz. Burada
isə Çanaqqalada türklərin mənən dəxi
qələbə çaldqlarn isbat edən bir yerini

nəql ediriz.
Fransa mühərriri:
“Deyirəm ki və bütün müddətihəyatımda [həyatım boyu] dedim ki, türklər Şərqin ən namuskar, ən salim [sağlam]
ünsürünü, bilxassə ən səbur [səbirli] və
ən mütəhəmmil [dözümlü] olann təşkil
edirlər” - deyir və əlavə edir ki: “Bu iddia
həqiqətə naməhrəm olanlar diksindirə
bilər, inanmaq istəməzlər.”
Fəqət bu kimilərin ən inadç olanlarn belə iqna [qane] etmək üçün müharibəyə gedərkən, kəndisini türklər
haqqndak kirlərindən dolay “təhlükəli bir xəyalç” təsəvvür edən bir çox
general, zabit və nəfər [ǝsgǝr] dostlarndan aldğ bir kitablq minlərcə məktubdan bir parasn nəşr edir. Əzcümlə [o
cümlədən] kəndisinə oradan (Çanaqqaladan) yazrlar ki: “Ox, bunlar, bu nəcib
və qəhrəman adamlar siz nə qədər eyi
tanyrmşsnz. Bu adamlar ki, əsirlərə,
məcruhlara [yarallara] qarş o qədər
müşqdirlər və onlar birər qardaşa
baxrlarmş kimi tədavi [müalicǝ] edirlər.
Bizə etimad ediniz, vətənə dönüncə sizin
hissiyyat və etiqadatınza biz də bizimkilərini komalarla əlavə edəcəyiz!”.
***
Kadköy xanmlarnn losof Rza Toq
bəy əfəndiyə eyi bir fəlsəfeyi-siyasət
dərsi verdiklərində nə dərəcədə haql
olub-olmadqlarn daha aydn bir surətdə həll edə bilmək üçün Türkiyənin nə
üçün hərb eylədiyini bilməlidir.
Həqiqətən Türkiyə nə üçün hərb
edirdi? Üzərinə mütaliə [kir] yürütdüyümüz mövzu ilə bu sualn böyük bir
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əlaqəsi vardr. Çünki Türkiyənin hərbdən
gözlədiyi məqsədi hasil olmuşsa qalib,
olmamşsa məğlubdur.
Hərbi-ümumini doğuran amillərdən
ən müəssir [tǝsirli] olan məşhur Şərq
məsələsidir. Bu məsələdən dolay qarşqarşya gələn iki müharib [savaşan] zümrə arasnda Türkiyə bitərəf qala bilməyəcəkdi. Bir tərəfə qoşulmalyd.
Türkiyə Almaniya zümrəsinə qoşuldu.
Fəqət bununla o, Fransa ilə İngiltərəyə
deyil, Rusiya çarlğna elani-hərb etdi.
Rusiya İstanbulu istəyirdi. Rusiya Türkiyəyə qəsd etmişdi.
Pyer Loti “Türklər bizə degil, ruslara
elani-hərb etdilər” - deyir və “Onlarn
yerində kim başqa tərzdə hərəkət edə
bilərdi?” - deyə kəndilərinə haqq verir.
Türklərin bu müharibədəki məqsədləri ruslarn qalib gəlməməsi idi.
“Xəstə adam”, malna göz dikmiş və
bunun üçün canna qymş “sağlam”
qonşusu ilə son dəfə olaraq pəncələşməyə qərar vermişdi.
Türkiyə, əsrimizdə icra olunan müharibə nöqteyi-nəzərindən müvəﬀəqiyyətlə çəkişməyə müsaid bir məmləkət deyil
ikən, daha Trablusqərb, Balkan hərbləri,
Yəmən, Havran, Arnavud ixtilallar ilə
siyasi inqilablar keçirmiş, yorğun və
bitab düşmüş ikən hərbə girdi.
Bu qələbə deyilmi ki, tam mənas ilə
sağlam və 15 milyonluqla əsgər çxarmş
Rusiya kimi əzim [böyük] bir dövlətin
davam gətirəmmədiyi bu badireyi-üzmada [böyük müsibǝtdǝ] xəstə təsəvvür
olunan Türkiyə daha ziyadə qabiliyyətihəyat [hǝyatda qalmaq bacarğ] göstərdi?...
Türkiyənin bu nöqteyi-nəzərdən

məqsədi hasil oldu. Canna qymş, İstanbula göz dikmiş Rusiya bu gün yoxdur.
Demokratizm və sosializm kirləri ilə
pürcuş [cuşa gǝlmiş] bir qazan kimi qaynar bir qitə üzərində bir çox hökumətlər,
istiqlallarn təminə çalşan xrda millətlər vardr. Əsl rus milləti isə Sazonov-Milyukov məsləkini təqiblə Ayasoyann
başna xaç taxmaq qəsdində deyil, kəndisinə təhəmmül olunar [qatlaşmaq
mümkün olan] bir insan həyatı təmin
eyləməklə məşğuldur.
Bu, Türkiyənin qələbəsidir. MəclisiMəbusan rəisi Xəlil bəy bu qələbəyə
aləmşümul bir məna vermişdi. O, Çanaqqala müdaə edilməsə, bu günün hakimi
Vilson deyil, İkinci Nikolay olacaqd deyir. Bəlkə bir dərəcəyə qədər də haqq
söyləyir.
Tələt paşa kabinəsinin ən böyük xətas hərbə girməsində deyil, hərbdən
çxmamasndadr. Türkiyəni təhdid edən
bir Rusiya ortadan çxdqdan sonra, türklər üçün artıq heç bir məqsədi-hərb qalmamşd.
Məğlub olan Türkiyə Brest-Litovskdan sonrak Türkiyədir.

***
Ərəbistann istiqlaln, Ermənistann
muxtariyyət alacağn, Suriyann ayrldğn, xülasə Osmanl imperatorluğunun
parçalandğn, Türkiyənin olsa-olsa türklərlə məskun Anadoluya inhisar edəcəyi
[sğacağ; hǝbs olacağ] mühəqqəq [qǝti]
olduğunu nəzərə alaraq, nasl olur da
Türkiyə qalib olur, deyə heyrət edə bilərlər.
Osmanl Məclisi-Məbusannda Rza
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gənclik xalqa doğru getmək yolu ilə azim
[əzimli], demokrat və milliyyətpərvər bir
qalədir. Əməlpərvərlər qaləsi! Bu
qalə Anadolunun dərdlərini çəkir, türkün qəlbi [hǝqiqi, ürǝkdǝn gǝlǝn] ehtiyaclarn dərk edir. Çanaqqala xariqələrini göstərən bir millətin müasir bir
həyati-milliyyə yoluna düşdükdən sonra
qabil deyil, dünya üzündən silinməyəcəyinə, kəndi hürriyyətilə, düha və
ürfan ilə xarab olmuş mədəniyyət dünyasnn təmir ediləcək bağnda rəngin və
rəna [gözǝl] bir bağça yapacağna əmindir.
Bu əmniyyəti, bu iman ilə o çalşr.
Əvvəla kəndisinə, sonra da dünya demokratiyasnn əzminə, məzlum bəşəriyyətin adil vicdanna inanr. “Cəmiyyəti-ǝqvam” [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] daxilində
türk millətinin də möhtərəm və azad bir
mövqe tutacağ üçün çalşr, çrpşr. Bu
səylər məşkur [tǝşǝkkürǝ layiq] olmaya
bilməz. Bu ümidlər əlbəttə ölməz.
Bu nöqteyi-nəzərdən Kadköy xanmlarnn “Millətimiz məğlub deyildir!” deyə bağrmaya haqlar vardr.
Türkiyə məğlub deyildir!

Toqin mövzuyi-bǝhsimiz olan nitqi irad
olunan [söylǝnǝn] iclasda məbuslardan
birisi “Bu millət ölməz, çünki islamiyyətə
istinad edir və müsəlmanlq və osmanllq layəmutdur [ölümsüzdür]” - demişdir.
Fəqət mən cəsarət edib demək istəyirəm ki, bu müharibədə məğlub olan
bir şey varsa, o da müsəlmanlq və osmanllqdr.
Türklər elani-cihad etdilər, bütün
müsəlmanlar kəndiləri ilə bərabər hərb
etməyə çağrdlar. Fəqət tvayi-cihad,
[cihad tvas] ərəb üsyan ilə Hicaz, Suriya
və İraq istiqlallarndan başqa bir nəticə
vermədi.
Osmanllq kri dəxi ias etdi. Türklər
kəndilərindən başqa kəndilərinə sadiq
bir ünsür bulammadlar. Hər millət kəndi
kökü üzərində bitmək istədi. Bununla
mübarizə edərkən, türklər erməni müqatilatı [toqquşmalar] kimi maddi və
mənəvi böyük zərərlərə, həqiqi məğlubiyyətlərə uğradlar.
Rus imperializmi kimi türk mərkəziyyətçiliyi də aləmşümul müharibənin
təzyiqinə dayanammad. Avstriya xəlitəsi
kimi Osmanl xəşili də qaynayb qarşmad.
Süleyman Qanuni zamanndak “müsəlmanlq iksiri” iqtizayi-zamana [zamann ehtiyaclarna] pək yabanç bir tədbir
olaraq “milliyyət kimyas” qarşsnda kargər olammad [işǝ yaramad].
Osmanl imperatorluğu ilə müsəlman
xəlifəliyi məğlub oldu.
Bu məna ilə losof Rza Toq bəyin
bütün mənas ilə “məğlub olduq” deməyə haqq vardr.
Fəqət bununla bərabər, Türkiyədə
əməlpərvər [idealist] bir gənclik var. Bu

M. Ə. Rəsulzadə
KNYAZ TUMANOV İLƏ
MÜSAHİBƏ
Erməni intiriqalar əleyhinə yazmaqda olduğu ciddi məqalələri ilə məşhur olan gürcü mütəfəkkirlərindən,
"Qruziya" qəzetəsinin mühərriri knyaz
Tumanov cənablar ilə bir para məsələlər
haqqnda müsahibədə bulunduq. Knyaz
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cənablar bir neçə gündür ki, Tiisdən
şəhərimizə varid olubdur [gəlibdir].
Əvvəl-əvvəl bizi maraqlandran erməni-gürcü müharibəsi oldu. Knyaz
cənablarnn bu xüsusdaki ifadatından
[ifadələrindən] böylə məlum oldu ki,
davann əvvəllərində ermənilər gürcülərə böyük güc gəlibdirlər və bir çox
tələfat veribdirlər. Gürcülər müharibəyə
hazr deyilmişlər. Bu işdə əhali hökumət
ricaln [adamlarn] müqəssir görür, çünki
hökumət rical hər dəfə camaatı inandrrmş ki, ermənilər tərəndən qardaş
qardaş qrmaq kimi təşəbbüs baş verə
bilməz. Lakin görünür hökumət əhli erməni başçlarnn intriqalarndan qal
imiş. Bizim hökumətin qəəti müqabilində erməni hökuməti, hökumət olaraq səfərbərlik elan edib qoşunlarn
davaya hazrlayrmş. O idi ki, müharibə
ibtidasnda [ǝvvǝlindǝ] qəətən üzərimizə tökülüb bizi bərk sxdlar. Hökumətimizin əcalətən [təcili] sövq etdiyi
əsgəri isə, cavan və təcrübəsiz olduğundan davam gətirə bilmǝyirdi. O idi ki, camaat özü tez imdada yetişib dava görmüş, müharibə etmiş könüllülərimizi
yğb dəstə-dəstə meydana, müharibəyə
göndərməklə bizi erməni hücumundan
qurtard. Könüllülərimiz, əsgərlərimizlə
bərabər erməniləri böyük bir qəhrəmanlqla bizim yerlərimizdən çxardb öz
sərhədlərinədək qovdular və qovduqdan sonra erməni qoşununu çevirmə
üsuli ilə əhatə edib tamam və kamal ya
qrb və ya əsir edəcəklərdi ki, bu halda
sülh teleqram yetişib, qoşunumuzu dayandrmağa məcbur etdi. Lakin qoşun
sülhə raz deyildi.
Sülh işini araya salan Müttəqlər nü-

mayəndələri oldu. Əsnayi-müzakirədə
[müzakirǝ ǝsnasnda] sülh şəraiti [şərtləri]
danşlarkən erməni vəkillərinin sözündən bu çxd ki, ermənilər qoşunlarn
hələ tərxis etmək istəmǝyirlər və əlavə
genə də səfərbərlik xəyalndadrlar.
Bunlarn bu cürə sözləri gürcü vəkillərini
həyəcanlandrb etirazlarna səbəb olmuşdur. Öylə olsa biz də səfərbərlik
halnda qalacayq, deyə müqabilə etmişdir. Lakin ermənilər, bu növ tədbirlərinin səbəbi gürcülərdən ehtiyat
etmək olmayb da, başqa bir yerdən
qorxu var deyə izahat vermişdirlər. Bunun üzərinə ingilis nümayəndəsi mütəğəyyir olaraq [əsəbləşərək] ermənilərin
bu ifadatın [sözlərini] “biməzmun” [məzmunsuz, mənasz] deyə adlandrmaqla erməniləri utandrmşdr.
Zaqatala haqqndak bizimlə Gürcüstan arasnda olan balaca mübahisə haqqnda knyaz Tumanov cənablar bu
rəyədir ki, bu cürə məsələlər heç vaxt
Gürcüstanla Azərbaycan arasnda təzad
törədə bilməz. Gürcüstan Hökumətinin
Zaqatalann hamsn mənimsəmək kri
yoxdur. Mübahisə Zaqatalann cüzi bir
hissəsi üstündə ola bilər ki, o da müzakirə və müsalihə [barşq] ilə həll olunub gedər. Gürcülərin “tarixi” dəlillərindən və azərbaycanllarn “etnoqra” sübutlarndan daha gözəli əhalinin
öz meyil vǝ xahişidir ki, məsələ həllində
bunu nəzərə almaldr. Knyaz əmindir ki,
Gürcüstanla Azərbaycan arasnda hər nə
mübahisəli məsələlər varsa, hər iki
tərən rizalğ ilə həll olunub, heç bir
vaxt xüsumətə [düşmənçiliyə] məhəl [yer]
qalmaz.
Ayn
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BAKI NEFT TİCARƏTİ VƏ
ONUN MÜXTƏSƏRCƏ TARİXİ

çəkdikləri zəhmət də hədər gedir. Bələdçi cənab isə kamali-istirahətlə özgə
pulu və əli ilə qazlmş quyulardan müftə
neftləri çəkib böyük pullar qazanr, yaxud qəsb etdiyi quyular özgəsinə
kirayəyə verir. Söz yox ki, bu qədər müftə
qazanclarla bələdçi çox asan vəchlə 200
sajnlq buruğu qazb beş desyatinə də
havadan malik olur. Buna deyərlər: “Nə
yoğurdu, nə yapd, hazrca kökə tapd.”
İştə, “razvedka” qanunu ki, ham qurbanlar bunun üçün kəsilmişdir.
Neft yerlərini böyük qiymətə mindirmək üçün, yəni buralardan xəzinəyə
güclü mədaxillər qazandrmaq üçün,
“razvedka” üsulu gözəl bir üsuldur. Amma bir şərtlə ki, əl quyuçularnn hazr
quyular, mədənləri, qşlalar (казармы)
və sair mayehtac [alǝtlǝri, vasitǝlǝri]
əllərindən alnmasn. Bu bələdçilik gərək
o yerlərdə olsun ki, orada hələ bu çağadək külünk səsi eşidilməmişdir.
Hərgah əl quyular mövcud olan yerləri də “razvedka”ya vermək lüzumiyyəti
görünərsə, nə eybi var, buralar da verilsin; lakin kimə verilsin? Əlbəttə, kə-nardan gələn cibi yoğun rmaçlara yox,
quyu sahiblərinin mütləq özlərinə verməlidir. Zira bunlarn həm maddi və həm
də mənəvi ixtiyarlar vardr. Bunu heç
sahibi-əql [ağl olan] inkar edə bilməz.
Məntiq də, insaf və mürüvvət də
bunu tələb eyləyir ki, quyulu yerlərin
“razvedka”s quyu sahiblərinə verilsin və
bu məram əncama gətirmək üçün, təşəbbüs etmək lazmdr ki, quyuçular
birləşib öz aralarnda ticarət cəmiyyətləri və şirkətlər yapsnlar. Bu da çətin
bir iş deyil. Lakin bunlara dəlil və rəhbər
lazmdr ki, hökumət tərəndən gərək

VIII
Hərgah təzə razvedka [kǝşyyat] xəritələrinə baxlarsa, bir çoxunun köhnə
əl quyuçularnn yerlərində bərqərar olmas zahir olar. Bu aşağdak razvedka
qitələrinə [sahǝlǝrinǝ] diqqət olunarsa,
hər birində köhnə quyuçular tərəndən
nə qədər neftli quyu əllərindən alnmş
olduğu məlum olar:
1) Şubanda 26 nömrəli Səfərəliyev
xüttəsi [ǝrazisi] - 266 quyu;
2) Şubanda 25 nömrəli Məlikov xüttəsi - 154 quyu;
3) Şubanda 18 nömrəli Fayvişeviç
xüttəsi - 472 quyu;
4) Xrdalanda ? nömrəli Qolubov
xüttəsi - 912 quyu;
5) Şorda 17 nömrəli Şahnəzərov xüttəsi - 234 quyu.
Cümlətan - 2038 quyu.
Fərz edəlim ki, bu quyularn hər birindən gündə beş put neft hasil olarsa,
hamsndan yövmiyyə [günlük] 10190 put
və ildə də 3668400 put eyləyir.
Qanuna görə, bu məhsulatın hams
bələdçilərin (razvedkaçlarn) mənfəətinə qalr. Hərgah bu məhsulatdan
xəzinə 12 % cizyə [vergi] (долевое отчисление) tələb etsəydi, putu bir manat
qiyməti ilə üç ilin müddətində xəzinəyə
1300000 manatdan artıq varidat daxil
olard...
Bir bu qədər mədaxildən xəzinə
boyun qaçrr. Minlərcə quyu sahibləri
qovulub yerləri və neftli quyular əllərindən alnr və qoyduqlar pullar,
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çular neftlərini bu rmalara aşağ qiymətlə satmağa məcburdurlar. Yəni mal
sahibi olaraq birjada mətalarn satmağa
qadir deyillər. Bunlarn ittifaq əmələ
gələrsə, özləri mənqulələr yapb, rmalarn da çəngalndan [caynağndan] qurtararlar. Daha bu fəqərədən [hadisǝdǝn]
sonra quyuçular böyük sərmayədarlardan qorxmayb asudə yaşamağa başlarlar və gündən günə işləri böyüdüb axrda
böyük sərmayədarlarla qabaq-qarş duraraq rəqabət barna [yükünǝ] mütəhəmmil ola [dözǝ, güc yetirǝ] bilərlər.
Beş min nəfər üzv hər biri 100 rublə
verməklə 500 min manatlq bir sərmayǝyə malik olarlar ki, həman sərmayǝ ilə
birinci ildən başlayaraq bir çox ehtiyaclarn rəf edə [aradan qaldra] biləcəklər.
Eşitdiyimizə görə, böylə bir ittifaqn
məramnaməsi təsdiq olunmuşdur. Olsun ki, bu aydan işə şüru olunsun [başlansn]. İştə neçə ildən bəri avara qalmş
quyuçular varsnlar da qeyrət və şücaətlərini göstərsinlər.
Sözü nəticələndirəlim. Sabiq hökumət əli ilə təsdiq olunmuş qanunlar
gərək fəsx [lǝğv] olunsun.
1) Quyular əl ilə qazlsn, lakin həştad
sajnlq dərinliyə çatdqdan sonra motor
və buruq ilə də qazlmağa izin verilsin.
2) Razvedka və bələdçilik işləri həman yerlərdə quyuçuluqla məşğul olan
quyu sahiblərinə tapşrlsn.
3) Müqavilənaməlǝr bir ilə olmayb
əqəllən [ən az] səkkiz ilə bağlanlsn.
4) Xəzinənin mədaxili cizyǝ (долевое
отчисление) üsulu ilə alnsn və ondan
ötrü hər quyuçunun rəsmi örtülmüş və
möhürlənmiş qazanlar gərək olsun.
Vəssalam.

olsun.
Tutalm ki, hökumət tərəndən bu
quyuçulara bir rəhbər yaxud xüsusi bir
müsaidə də verildi. Bununla iş tamam
olmayr. Quyuçularn özləri də səy və
kuşiş gərək etsinlər [çalşsnlar], həmiyyət
və qeyrət göstərsinlər.
Beş min nəfər quyu sahibləri birləşib
bir “ittifaq” yapsalar, hangi məqsədlərinə nail olammazlar? Bugün öylə bir
ittifaqn ortalğa gəlməsinə böyük bir
ehtiyac vardr ki, onun vasitəsilə quyuçular həm maddi və həm də mənəvi işlərini
sazlaşdra bilərlər. Ələlxüsus, bu ittifaqn
ətraca bir məramnaməsi gərək olsun
ki, üzvlərinə quyuçuluğa dair maddiyyat
yardm ilə bərabər, məişətdə ehtiyac
bulunan zəxirə [ǝrzaq], libas və sair
mayehtac ilə də kömək olunsun. Anbarlar gərək açlsn ki, oradan quyuçulara
şalman, taxta, dövreyi-məftul [mǝftil
tǝkǝri], vedrə və sairləri quyuçulara ucuz
qiymətlə tamam olsun. Banklar gərək
açlsn ki, buradan az faizlə quyuçular
ehtiyacna pullar götürülsün.
İttifaqn özünə məxsus gərək klubu
olsun ki, oraya faydal vaxt keçirmək
üçün quyuçular cəmləşsinlər, təqazayizəmanəni andran [dövrün ehtiyaclarn
başa salan] elmi və fənni [texniki] müsahibə və xitabələr dinləsinlər. Daha
nələr mümkün deyil?
Xülasə, yeni icad olas “ittifaq”
müruri-dühurla [vaxt keçdikcǝ] fəaliyyətini artırb, axrda öylə bir güclü və
sərbəst təşəbbüsat əmələ gətirər ki,
vaxtilə məramn, sözünü “Sovet Syezd”
kimi hökumət kişilərinə dinlətdirər. Bu
gün neft mənqulələri [kǝmǝrlǝri] böyük
rmalarn əllərində olduğu üçün quyu289
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gəlmişdir:
1) Bütün əks-inqilabçlar tərk-silah
edilsinlər.
2) Bütün bəylik imtiyazatı [imtiyazlar]
ləğv edilsin.
Bu iki qətnamələr andrr ki, bolşevik
nüfuzu Almaniyada güclüdür. Bunlara
baxmayaraq, zənn edirlər ki, Şeydeman
sosialistləri Məclisi-Müəssisan dəvəti
məsələsini gözəlcəsinə keçirəcəkdirlər.
Kopenhagen - Berlindən xəbər verilir.
Ebert və Daxiliyyə vəziri doktor Preysin
prezidentliyə namizədliyi qoyulmuşdur.
Əsgərlər tezliklə intixablar [seçkilǝri] qurtarmaq krindədirlər, tainki Almaniya
tərəndən hökumət başçs Sülh Konfransnda iştirak edə bilsin.

İşbu məqaləmizə lazm məlumatı bu
aşağdak mənbələrdən kəsb etmişəm
[ǝldǝ etmişǝm]:
1) “Иностранные капиталы въ русской нефтяной промышленности” –
Зевъ. [Ziv, “Rus neft sǝnayesindǝ xarici sǝr-

mayǝlǝr”.]

2) “Добыча нефти” – Глушкова.

[Qluşkov, “Neft hasilatı”.]

3) “25 лѣтие Т-ва Бр. Нобель.”

[“Nobel Qardaşlar Şirkǝtinin 25 illiyi”.]

4) “Современное положенiе нефтяной промышленности въ связи с кустарной добычею нефти” – Деминскаго. [Deminski, “Kustar üsulla neft hasilatıyla ǝlaqǝdar olaraq, neft sǝnayesinin müasir vǝziyyǝti.”]

5) “О кустарной добычѣ нефти и
способахъ ея урегулированiя” – А. Н.
Гаговы и др. [Qaqov vǝ başqalar, “Kustar

Nemeslər və hindlilər
Sinqapurdan “Tayms” qəzetəsinə
böylə bir teleqram çəkilmişdir: Burada
ingilis təbəəsi olan hindlilərin böyük mitinqləri vaqe olmuş [baş tutmuş]. Onlar
qərar qoymuşlar hökumətdən tələb
edilsin ki, 10 il müddətlə heç bir alman
təbəəsinə Hindistanla ticarət etməyə
müsaidə verilməsin.

üsulla neft hasilati vǝ onun tǝnzimlǝnmǝsi
haqqnda”.]

Fərhad Ağazadə

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
İspaniyann arzular
Paris - Srağagün İspaniyann Baş vəziri knyaz Romanones Xariciyyə Vəzarətinə [Xarici İşlǝr Nazirliyinǝ] ziyafətə
dəvət edilmişdir. Baş vəzir demiş: İspaniya dəxi Sülh Konfransnda iştirak
etmək istəyir. Zira, İspaniya Bəhri-sədin
[Aralq dǝnizinin] gələcəyindən maraqlandğ kimi, Fransa ilə İspaniya rizas
ilə Mərakeş məsələsinin həll edilməsini
də arzu edir.

“Havas” ajans xəbər verir
Senatın məlumatına görə, Almaniya
təxribatından Şimali Fransaya 75 milyard
zərər dəymişdir.
İngiltərədə tətilin tərki
İplik mal fabrikaçlar ilə əmələlər
[işçilər] arasnda olan müttəhid [birgə]
iclasda tətili tərk etməyə qərar verilmişdir. Binaənileyh [ona görǝ], bu gün bütün
fabrikalarda əmələlər işə başlamşlardr.

Almaniyada
Berlində Şuralar Konqresi bu qərara
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SÜLH ƏTRAFINDA

maddələrinin birində deyilir ki, türklərlə
məskun olan yerlər türklər əlində qalmaldr. Fəqət buna baxmayaraq, ermənilər və yunanlar öz mətbuatlarnda
Türkiyə torpağnn bir para yerlərini, o
cümlədən Aydn yunanlar və Adanan
ermənilər özlərinin olduğunu isbat etməyə çalşrlar. Hətta bu yerlərin tarixiqədimi üzrə onlara mütəəlliq [aid]
olmasn belə söyləyirlər. Bu nöqteyinəzərlə yer üzündə bir elə millət taplmaz ki, əvvəlcədən qeyri bir millətə
mütəəlliq olan torpağ zəbt etməmiş
olsun. Ümidvar olmaldr ki, Sülh Konfrans bu yaxn vaxtda mübahisəli torpaqlar məsələsini ədalətli bir surətdə
həll edər.”

Sülh Konqresi
Londondan Parisə verilən xəbərlərə
görə, ümumi sülh əqd edilənə [bağlanana] qədər üç konqre vaqe olacaqdr.
Birinci konqre Versalda açlb, dekabrn
axrnda qurtaracaqdr. İkincisi Müttəqlərin sülh konfransdr ki, mart və ya
aprel aylarnn axrlarnda başlanacaqdr.
Bundan sonra da Müttəq və düşmən
dövlətlərin axrnc konqresi olacaqdr.
Amerika donanmasnn övdəti [qa-

ydş]

Londondan verilən xəbərlərə görə,
Amerika donanmas Amerikaya qaytmaqdan ötrü İngiltərə sularndan çxmşdr. Bu axrnc 12 ay müddətində
Amerika donanmas İngiltərə donanmasna ciddi müavinətdə [yardmda]
bulunmuşdur.

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Daxiliyyə Nəzarətində
Qarabağ dairəsindəki qaçqnlara müavinət [yardm] etmək və onlarn haln
bilmək niyyəti ilə oraya Məclisi-Məbusan üzvləri təhti-idarəsində [başçlğ
altında] bir heyəti-məxsus [xüsusi bir
heyǝt] gedir. Buna görə, dünən Daxiliyyə
naziri əvəzində olaraq onun müavini general Sadiq bəy Ağabəyov, Gəncə valisi
və Şişə-Cavanşir uyezd naçalniklǝrinə bu
məzmunda bir teleqraf çəkmişdir:
“Qarabağ dairəsində yaşayan qaçqnlarn haln bilib, onlara müavinət etmək
üçün Məclisi-Məbusan əzas təhti-idarəsində gedən heyəti-məxsusǝyǝ lazm
görülǝn müzahirət [kömǝk] göstərmək və
onlara lazm gəldikdə qaraqol [keşikçi]
verməyi sizə təklif edirəm.”

Türkiyə mətbuatı Vilson haqqnda
“İqdam” qəzetǝsi Vilsonun Avropaya
gəlməsi haqqnda yazr ki:
“Biz Sülh Konfransnn ərəfəsindəyiz.
Millətlərin müqəddəratı həll edilən böylə bir tarixi və mühüm zamanda biz öz
mənafeyimizin keşiyində olmalyz. Şübhəsiz ki, Vilson Sülh Konfrans rəisi olub,
onun 14 maddəsi ham millətlərə şamil
olacaqdr. Əks surətdə Amerika bu müharibədə olmayan bir məğlubiyyətə
düçar və Vilson da ancaq böyük bir xülyapərəst hesab edilər. Burasn da
nəzərdə tutmaldr ki, Vilson müharibəyə başladqda, əvvəlcədən öz 14
maddəsinin Müttəqlər tərəndən qəbul olunmasn şərt qoymuş idi. Vilsonun
291
291

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

baycan daxilinə gətirmək üçün növbənöv mal almaqdr. Alley Aleksandroviç
böyük bir təşkilat nümayəndəsidir ki,
həman təşkilatın 200 milyon rubləyədək
əsasi kapital vardr.

* Dünən Daxiliyyə naziri həzrətləri
Gəncə qubernatoru namna bir böylə
teleqram göndərmişdir: “Qarabağ fərarilərinin [qaçqnlarnn] əhvaln məhəllində [yerində] təhqiq edərək müavinətdə bulunmaq qəsdilə buradan, başda
Parlaman əzas olmaq üzrə, xüsusi bir
komisyon oraya azim olmuşdur [yola
düşmüşdür]. Mən teleqrafən onlara hər
halda müavinətdə bulunmağ xəbər vermişəm.”
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti
[Sosial Müdaǝ Nazirliyi], Ticarət və Sənaye Nəzarəti ilə etilafa [razlğa] gəlmişlər ki, Bakdan Yevlax mövqinə
[stansiyasna] Qarabağ fərarilərinə paylanmaqdan ötrü 10 min arşn bez göndərilsin.
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti,
Daxiliyyə Nəzarətinə müraciətən rica
etmişdir ki, müfəttişliklər məmurini
[məmurlar] küçələrdə qalmş evsiz və
pərəstarsz [kimsəsiz] çocuqlar darüleytama [yetimxanaya] göndərmək barəsində lazmi binagüzarlqlarda [rǝsmi
tǝşǝbbüsdǝ] bulunsun. Bununla bərabər
xəbər vermişdir ki, şəhərdə müsri [yoluxucu] yatalaq xəstəliyi hökmfərma olduğu
[hökm sürdüyü] üçün, Bakya qaçqnlar və
işsizlərin gəlməsi məmnu [qadağan] edilməlidir.
* Bu gün saat 12-də Ümuri-Xeyriyə
və Naə naziri kabinəsində sabiq Bak
qradonaçalstvas kəndlilərin füqəra [kasb] hissələrinə müavinət edəcək xüsusi
komisyonun iclas vaqe olacaqdr.
* İşbu günlərdə tacir və Ticarət və
Sənaye Nəzarəti acentəsi [agenti] Alley
Aleksandroviç, Krm və Ukraynaya azim
olacaqdr [yola düşǝcǝkdir]. Məqsəd Azər-

“HACIQABUL VAQEATI”
[HADİSƏLƏRİ]

Qriqoryan adnda bir erməni Bakda
Erməni Milli Şurasna gəlib bir ərzihal
verir ki, keçən il dekabr aynn 24-cü
gecəsində Gəncədən Bakya gələrkən,
onu Hacqabul mövqində [stansiyasnda]
tıutub həbs etmişlər. Belə ki, azərbaycanl bir zabit üç nəfər əsgərlə
vaqona daxil olub sormuşlar ki, burada
erməni var, ya yoxdur? Bir nəfər Qriqoryan göstərmiş. Məzkur [deyilǝn] əsgərlər onu tutub bayra çxarmşlar.
Qriqoryan bayra çxdqda görür ki, 13
nəfər ermənini dəxi tutub həbs etmişlər.
Bunlara bir qədərdən sonra gəlib bəyan
etmişlər ki, sabah bunlara getmək icazəsini verəcəklər. Nə isə, saat yarmdan
sonra 14 nəfəri aparb vağzaln yaxnlğnda güllələmişlər, amma Qriqoryan
qaçb qurtarmşdr. Qriqoryann dediyinǝ
görə, dörd zabit əfəndi müqəssirdirlər.
Onlarn ikisi məlumdur. Biri İsfəndiyar
əfəndi, biri də Süleyman əfəndi. Və
əgər lazm olsa, məzkur Qriqoryan, müqəssirləri tanyb göstərə bilər və habelə
ölülərin qəbirlərini dəxi göstərə bilər.
Qriqoryann bu şikayətini Bakdak Erməni Milli Şuras tamamilə general Tomsona təqdim edir və mumaileyh [deyilǝn]
general bu işi Azərbaycan Hökumətinə
göndərib təhqiqat icrasn rica edir. Bu
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xəbər Hökumətə yetişən kimi Daxiliyyə
naziri Bak qubernatoruna əmr verir ki,
təcili bir halda bu əhvalatı təhqiq eyləsin. İş aydn və aşkar olmaqdan ötrü
Bak qubernatoru yanvar aynn 5-ində
Erməni Milli Şuras tərəndən vəkil olaraq dava [mǝhkǝmǝ] vəkili Paronyan və
mərqum [ad çǝkilǝn] Qriqoryan götürüb
Hacqabul mövqinə rəvanə olur [yola
düşür]. Orada işi təhqiq eylǝdikdǝ,
nəticəsi məlum olur.
Qubernator Daxiliyyə nazirinə verdiyi
ərzihalda deyir ki:
“Mən Hacqabula gələn kimi bütün
orada olan hökumət məmurlarn dəvət
eylədim. Buraya bizim gəlməyimiz öylə
bir gizli oldu ki, kimsə səbəbini bilməzdi.
Səbəbi o idi ki, görüm bu erməni doğru
deyir, yainki böhtan eyləyir. Ən əvvəl
mən Hacqabulda olan qoşun komandan polkovnik Məhəmmədovu dəvət
eyləyib bu əhvalatı soruşdum. Komandan bu işə öylə bir halda təəccüb eylədi
ki, məbhut [çaşmş] olaraq soruşdu:
– Bu Qriqoryann ağl başndadr,
yainki divanədir? 13 adamn ölümünü
gizləmək olarm?
Ondan sonra mövqif naçalniki Çiçinadzeni çağrdm, bundan əhvalatı sordum. Cavab verdi ki, əgər böylə iş olmuş
olsa, ən əvvəl mən bilərəm. Çünki mənim məmurlarm gecə-gündüz işdədirlər.
Bunun cavab böylə. Halbuki Qriqoryan
Erməni Milli Şurasnda demişdir ki,
mövqif naçalniki bu əhvalatı yaxş bilir.
Ondan sonra bütün Hacqabulda olan
dəmiryol əmələlərindən [işçilǝrindǝn]
sordum. Hər kəsdən işi sordumsa,
deyirdi ki, başdan ayağa yalan və böhtandr. Sonra Qriqoryan Kreyev adnda

bir məmuru nişan vermişdi ki, o, əhvalatı
bilir.”
Qubetnator yazr ki:
“Mən Kreyevi çağrb sordum. Mənim
cavabmda dedi ki, dün gecəni növbətçi
idim. Nəinki adam öldürmək, hətta güllə
səsi də eşitmədim.”
Qubernator ərzihalnda yazr ki:
“Qriqoryan xəbər vermiş yerə getdik.
Bu da mövqifdən beş addm fasilədədir.
Oran gəzdik, bir əsər görünmədi. Ondan
sonra burann yaxnlğnda olan daxmalar var, burada müsəlmanlar olurlar.
Burada dəxi bir övrəti çağrb sual eylədim. O dəxi cavab verdi ki, burada
adam öldürmək yalandr. Bununla da iktifa [kifayət] etməyib mövqin yaxnlğnda olan yerləri gəzdik. Genə bir əsər
görünmədi. Bunu da ərz edirəm ki, bu işi
təhqiq edən zaman Cavad uyezd naçalniki Yusifov, xüsusi məmurum Nəcəfbəyov, Erməni Milli Şuras vəkili Paronyan, mərqum Qriqoryan hazr idilər.
Ondan sonra bütün Hacqabulda olan
zabitləri Qriqoryana göstərdim. Genə
birisini də müqəssir bilmədi və tanya
bilmədi. Tamam günü əsgərlər məşqə
gedərkən hamsn Qriqoryana göstərdim ki, bəlkə bir adam tansn, amma bir
kimsəni göstərə bilmədi. Bununla da iktifa etməyib, dəmiryol xidmətində olan
polis nəfərlərini göstərdim. Genə Qriqoryan bir kəsi nişan verə bilmədi. Nəticə
olaraq məlum oldu ki, şaki [şikayətçi]
Qriqoryan müsəlmanlara böhtan bağlamaqla onlar ləkələmək istəyir. Bu dərəcədə rəzalət! Əcǝba Qriqoryan kimi
müfəttinlərin [tnǝkarlarn] şikayətinə
erməni Şurayi-Millisi necə etibar edir?
Rəvadrm Azərbaycann təmiz əsgər293
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rəcəkdir.

lərinə və zabitlərinə şura böylə bir ləkə
vurmaq istəyir? Genə köhnə adətləri
tərk etməyib bütün dünyaya çğrmaq
istəyirlər ki, müsəlmanlar onlara zülüm
edirlər. Halbuki öz vəkillərinin hüzurunda deyil biz müsəlmanlar, ruslar, gürcülər təsdiq eylədirlər ki, böylə bir
əhvalat olmamşdr. Baştan-başa yalan,
böhtan və iftiradr. Ar olsun vicdan
şəxsiyyətə [şǝxsi mǝnfǝǝtǝ] verən ərbabiqərəzlərə [pis niyyǝtli adamlara]!

* Ərzaq Nəzarətinin Gəncə qəzas
vəkili teleqaa xəbər verir ki, onun mal
dəyişdirmək üçün xaricə gedən adamlarla müqavilənamə bağlamasna Ticarət
və Sənaye Nəzarəti mümaniət [maneçilik]
edir. Bu barədə Ərzaq Nəzarəti Ticarət
və Sənaye nazirinə xəbər verir ki, hərgah
bu xüsusda hər iki Vəzarət [Nazirlik]
arasnda birlik olmasa, ərzaq işləri irəli
gedə bilməyəcəkdir.

Sad.

Bələdiyyə İdarəsində
Bələdiyyə İdarəsi Daxiliyə Nəzarətinə
bir ərzihal göndərib xəbər vermişdir ki,
Bak Kazyonnaya Palatas [Xǝzinǝ Palatas]
30 dekabrda verilən qanun mövcibincə
[ǝsasnda] 1919-cu sənə üçün veriləcək
mədən şəhadətnamələrinin qiymətlərinin üç dəfə artırlmasn bildirmişdir.
Bunu Bələdiyyə İdarəsi təcili surətdə
qövldən feilə [sözdǝn işǝ] gətirməli imiş.
Müvəqqəti hökumət tərəndən verilmiş qanunun 64-cü maddəsinə görə,
bələdiyyə vergisi mədən şəhadətnamələrindən alnr. Binaənileyh [ona
görǝ], Bələdiyyə İdarəsinin qətnaməsinə
məbni [əsasən] şəhər nənə [xeyrinǝ]
alnacaq vergi yeni qiymətlərdən hesab
olmaq üzrə 10-15 faiz qədər alnacaqdr.
Bunu məlum etdikdən sonra Bələdiyyə İdarəsi rica edir ki, yeni vergi təyin
etdikdə şəhər nənə alnacaq vergini
Bələdiyyə İdarəsi tərəndən qəbul olunmuş miqdarda təyin etməlidir. Zira onsuz
da rublənin ucuz olmas şəhər kassasna
təsirbəxş olmuşdur [öz tǝsirini göstǝrmişdir].

BAKI XƏBƏRLƏRİ
Biçeraxovun getməsi ətrafında
Mövsuq [etibarl] mənbələrdən verilən xəbərlərə görə, general Biçeraxovun
Baş komandan mənsəbini tərk etməsi
xəbəri Bəhri-Xəzər donanmasn və Bak
demokratiyasn təşvişə salmşdr. Biçeraxovun getməsi Müttəq komandanlğnn xahişi ilə əlaqədar tutulur. General Biçeraxov yaxn zamanlarda HacTərxan müqabilinə və Tersk üzərinə
hücum etmək krində imiş. Ona görə də
demokratiya onun getməsini qeyrimümkün ədd [hesab] edir. Bu münasibətlə Sentrokaspinin iclas vaqe olmuşdur. Təfsilatı gələn nömrədə.
Bakya çəkmə və sair qalanteri mal
gətirmək üçün
* Qilsker adl bir şəxsə Odessadan
Bakya çəkmə, dəri və qalanteri mallar
gətimək üçün Ərzaq Nəzarəti tərəndən
icazə verilmişdir. Məzkur Qilsker aldğ
şeyləri Ərzaq Nəzarəti adna göndə294
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ƏRZAQ İŞLƏRİ

rətindən bixəbər Ərzaq Nəzarəti nümayəndələrinə binagüzarlq [sərəncam]
verilməməsi dəxi xahiş olunur.
* Ərzaq Nəzarəti Gəncə vilayəti nümayəndəsinə xəbər vermişdir ki, hökumət qərardadna görə, Ticarət və Sənaət
Nəzarəti nəzdində xüsusi bir mal dəyişdirmək işlərinə baxan komissiya vücuda gətirilmişdir. Buna görə, bundan
böylə mal dəyişdirmək işləri ilə əlaqədar
olan məsələlərin Nəzarət vasitəsi ilə
məzkur [deyilǝn] komissiyaya verilməsi
lazmdr.
* Şuşa şəhəri əhli Əli Bəhramov Ərzaq nazirinə müraciət edib dörd ay bundan əqdəm [qabaq] aldğ 1000 put arpa
və buğdann Ağdamdan çxarlb Bakya
gətirilməsi üçün icazə verilməsini xahiş
etmişdir. Ərzaq naziri bu münasibətlə
Ağdam pristavna yazr ki: Keçən sənə
noyabrn 28-ində Ərzaq Nəzarəti tərəndən verilən əmrnaməyə görə hər cür
ərzaq şeylərinin Bakya gətirilməsinə
icazə verilmişdir. Alnan xəbərlərə görə,
sizin rayondan mal çxarmağa mümaniət
[maneçilik] göstərilir. Buna binaən, Ərzaq
Nəzarətinin yuxardak əmrinə görə Əli
Behbudova aldğ arpa və buğdasn çxarmağa icazə verilməsini və bundan
böylə kimsəyə mümaniət göstərməməyi
təklif edirəm.
* Ərzaq Nəzarəti, Hökumət Kontrolu
[Müfǝttişi] İdarəsinə xəbər vermişdir ki,
Dağstan oblastında ərzaq şeyləri almaq
üçün Ərzaq Nəzarəti acentəsinə verilməkdən ötrü yarm milyon və həcz
edilmiş çaydan ötrü Vsotski və Kirjebin
rmalar müdirinə yarm milyon manat
Bak xəzinəsindən pul buraxlmasn təsdiq etsin.

* Ərzaq naziri Dəmiryollar nazirinə
xəbər verir ki, Ərzaq Nəzarəti Gəncə vilayət nümayəndəsinin yazdğna görə,
Kürdəmir mövqində [stansiyasnda] tərəzi olmadğndan, Şamaxdan gətirilməkdə olan taxln miqdarn bilmək
xeyli müşkül olmuşdur. Buna binaən
[buna görə] həman mövqifdə tərəzi qoyulmas xahiş olunur.
* Ərzaq naziri Ticarət və Sənaət
[Ticarǝt vǝ Sǝnaye] nazirinə yazr ki: Bir
çox adamlar Ərzaq Nəzarətinin Gəncə
vilayəti nümayəndəsinə müraciət edib,
mal dəyişdirmək şərtilə Azərbaycan
dairəsindən kənara mal aparmaq üçün
icazə verilməsini xahiş edirlər. Gəncə
vilayəti nümayəndəsi hər dəfə Ərzaq
Nəzarətinə müraciət edib icazə istəyir.
Ərzaq Nəzarətindən razlq verildiyi zaman, lazm müqavilənamə əqd edilib
[bağlanb], mal aparmaq xahişində olanlara icazə verilir. Hal-hazrda Gəncə vilayəti nümayəndəsi xəbər verir ki,
Ticarət və Sənaət Nəzarəti teleqraf göndərib mal dəyişdirmək işlərinə müdaxilə
etməmək təklində bulunmuşdur. Ticarət və Sənaət Nəzarətinin bu teleqrafına
görə, Gəncə nümayəndəsi fəaliyyətsiz
qalb bundan böylə nə tövr müamilədə
bulunmağ [necǝ rǝftar etmǝyi] sual etmişdir. Ticarət və Sənaət Nəzarətinin bu
teleqrafı göndərməkdə məqsədi nə
olduğu Ərzaq Nəzarətinə məlum olmadğndan, bunun səbəbini məlum etməyi
xahiş edirəm. Bundan əlavə, hökumət
mənafeyi Ərzaq Nəzarəti ilə Ticarət və
Sənaət Nəzarətinin ǝrzaq işlərində müttəhid [birgə] işləmələrini iqtiza [tǝlǝb]
etdiyindən, bundan belə Ərzaq Nəza295
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* Ərzaq Nəzarəti Tağyev fabrikasna
məktub göndərib 15566 və 1720 nömrədə iki tay ağn və 5539, 10038, 10035,
5542, 1016, 9317, 10182, 10165 və
10061 nömrəli 9 tay bezin kimə buraxlmasn xəbər almşdr.
* Gəncə Bələdiyyə İdarəsi üzvü Terİsrailyana icazə verilmişdir ki, Bakdan
Gəncəyə iki min arşn bez aparsn.

Bak külli [topdan] alş-veriş cəmiyyəti
“Baqqallar İttifaq”
İdarəsi üzvlərini cümə günü kanunisaninin 17-sində səhər saat 11-də Lalayevin
pasajnda, ittifaqn idarəsində vaqe olacaq
ümumi iclasa dəvət edir. Baxlacaq məsələlər:
1) İllik hesabatın müzakirəsi; 2) Mənafenin təqsimi [gəlirin paylanmas]; 3) 1919-cu
il smetasnn təsdiqi; 4) Məramnamənin təğyiri [dəyişdirilməsi]; 5) İdarə və şura seçkisi;
6) Cari məsələlər.
Qeyd: Saat 11-də iclas qanuna müvaq
olmazsa, ikinci ümumi iclas o gün həman
idarədə saat 1-də açlacaqdr.
İdarə müdiri: Həsənov
3647

Mehmanxaneyi-“Məhəmmədiyyə”
Qubernski küçədə “Azərbaycan” mətbəəsi ilə rubəru [üzbəüz] Hüseynov qardaşlarnn 72 nömrəli evində mehmanlardan
[qonaqlardan] ötrü təmiz otaqlar hazrdr.
Kamali-ehtiramla İbrahimov

Elan
Bak Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi ümum ev sahiblǝrinin yaxud onlar ǝvǝz edǝn icarǝdar vǝ
müdirlǝrin, böylǝlǝri olmasa da ev komitǝlǝri
sǝdrlǝrinin yadna salr ki: mǝnzil vergisi
haqqnda mǝlumat vermǝk vaxtı yanvarn 7sindǝ qurtarmşdr. Ona görǝ tǝklif olunur ki,
üç günǝdǝk Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi Maliyyǝ şöbǝsinǝ bu xüsusda mǝlumat versinlǝr.
Yanvarn 21-indǝn etibarǝn Bǝlǝdiyyǝ
İdarǝsi vaxtl-vaxtında mǝlumat vermǝyǝnlǝrdǝn 29 sentyabr 1917-dǝ Müvǝqqǝt Hökumǝt tǝrǝndǝn tǝsdiq vǝ “Müvǝqqǝt Hökumǝt Əxbar”nn 176-c nömrǝsindǝ 22213/26 oktyabr 1917-dǝ dǝrc edilmiş Bǝlǝdiyyǝ mǝdaxil qanununun 52-ci maddǝsi
mövcibincǝ 100 manat cǝrimǝ etmǝyǝ başlayacaqdr.
Bǝlǝdiyyǝ rǝisi: İlyuşkin
Bölǝdiyyǝ üzvü: Pleskaçevski
T-11

Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627
Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603
Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

1000 rublǝ mükafat
Mazut aparmaqdan ötrü verilmiş dörd
qəbz və Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ]
naziri tərəndən neft buraxmaq üçün dəmiryolu müdirinə yazlmş əmrnamə Bazarn
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

küçədə düşüb itmişdir. Bunlar tapb “Qafqaz” mehmanxanasnda 8 nömrəli odada
Məhəmmədtağ Əhmədova verənlərə min
rublə mükafat veriləcəkdir.
2649

Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin
Mǝşixǝti-İslamiyyǝsi tǝrǝndǝn…
sǝh. 279. “Vǝ ǝiddü lǝhüm məstǝta’tüm
min-qüvvǝtin vǝ min-ribatil-xeyli türhibunǝ
bihi ǝduvvallahi vǝ ǝduvvǝküm…”: “Quran”n Ənfal surǝsinin 60-c ayǝsindǝn bir hissǝ.
Mǝnas: “Onlara qarş bacardağnz qǝdǝr
qüvvǝ vǝ bağlanmş atlar hazrlayn. Bunlarla Allahn düşmǝnini vǝ sizin düşmǝninizi
qorxudarsnz.”
“Vǝ in cǝnǝhu lissǝlmi fǝcnǝh lǝha
vǝtǝvǝkkǝl ǝla-llahi innǝhu hüvǝ-ssǝmiulalim.”: “Quran”n Ənfal surǝsinin 61-ci ayǝsi.
Mǝnas: “Əgǝr onlar sülhǝ meyl etsǝlǝr, sǝn
dǝ sülhǝ meyl et vǝ Allaha bel bağla.
Hǝqiqǝtǝn O, eşidǝndir, bilǝndir!”
sǝh. 280. “İnnǝllahǝ-ştǝra min-ǝlmümininǝ ǝnfüsǝhum vǝ ǝmvalǝhum biǝnnǝ lǝhümül-cǝnnǝtǝ...”: “Quran”n Tövbǝ
surǝsinin 111-ci ayǝsindǝn bir hissǝ. Mǝnas:
“Allah, şübhǝsiz ki, möminlǝrdǝn canlarn vǝ
mallarn cǝnnǝt müqabilindǝ satın almşdr...”
“Əl-islamu ya’lu vǝ la-ya’lu ǝleyh”: Hǝdis.
Mǝnas: “İslam (müsǝlmanlar) üstündür, heç
bir şey ondan üstün ola bilmǝz.”
sǝh. 282. “İn tǝnsuru-llahǝ yǝnsurküm vǝ
yusǝbbit ǝqdamǝküm.”: “Quran”n Mǝhǝmmǝd surǝsinin 7-ci ayǝsindǝn bir hissǝ.
Mǝnas: “Əgǝr siz Allaha (Allahn dininǝ)
yardm etsǝniz, O da sizǝ yardm edǝr vǝ sizi
sabitqǝdǝm edǝr.”

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Türkiyǝ mǝğlubmudur?
sǝh. 282. “İstanbul Kadköy xanmlar
mǝzkur protestolarnda deyirlǝr ki:”: Bu
müraciǝt, daha ǝvvǝl “Azǝrbaycan” qǝzetinin
12 yanvar 1919-cu il tarixli 85-ci nömrǝsindǝ
çap edilmişdi.
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Nǝzarǝtlǝrdǝ
sǝh. 291. “Dünǝn Daxiliyyǝ naziri hǝzrǝtlǝri Gǝncǝ qubernatoru namna…”: o
dövrdǝ Daxili İşlǝr naziri Xǝlil bǝy Xasmǝmmǝdov, Gǝncǝnin qubernatoru isǝ İbrahim
ağa Vǝkilov idi.

sǝh. 283. “…Verdendǝki franszlq kimi…
”: Birinci Koalisiya müharibǝsi ǝsnasnda Verden yaxnlğnda Prussiya vǝ Fransa ordular
arasnda baş verǝn döyüş vǝ Verdenin
mühasirǝsi (29 avqust – 2 sentyabr 1792)
nǝzǝrdǝ tutulur. Prussiya ordusu Verdeni ǝlǝ
keçirmǝyǝ müvǝqqǝt olmuş, ancaq 14 oktyabrda franszlar şǝhǝri geri almşd.
sǝh. 285. “Xǝstǝ adam”: XIX ǝsrin ortalarndan Birinci Dünya müharibǝsinǝ qǝdǝr
Qǝrbdǝ Osmanl imperiyas barǝsindǝ işlǝdilǝn ifadǝ. İlk dǝfǝ Rusiya imperatoru I Nikolay tǝrǝndǝn işlǝdildiyi qǝbul edilir.
“…Trablusqrǝb, Balkan hǝrblǝri, Yǝmǝn,
Havran, Arnavud ixtilallar…”: 1911-1912-ci
illǝrdǝ cǝrǝyan edǝn İtaliya-Osmanl müharibǝsi, 1912-1913-cü illǝrdǝ cǝrǝyan edǝn
Birinci vǝ İkinci Balkan müharibǝlǝri, Yǝmǝndǝ, Suriyann cǝnubundak Havranda vǝ
Albaniyada Osmanl idarǝsinǝ qarş baş
qaldran üsyanlar nǝzǝrdǝ tutulur.
“Mǝclisi-Mǝbusan rǝisi Xǝlil bǝy”: Xǝlil
Mǝntǝşǝ nǝzǝrdǝ tutulur.
Xǝlil bǝy (Mǝntǝşǝ): bax. Mǝntǝşǝ, Xǝlil.

Hacqabul vaqeatı
sǝh. 293. “Daxiliyyǝ naziri Bak qubernatoruna ǝmr verir ki…”: o dövrdǝ Daxili İşlǝr
naziri Xǝlil bǝy Xasmǝmmǝdov, Bak qubernatoru isǝ Müseyib bǝy Axcanov idi.

Knyaz Tumanov ilǝ müsahibǝ
sǝh. 287. “Ayn”: bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.
Bak neft ticarǝti vǝ
onun müxtǝsǝrcǝ tarixi
sǝh. 288. “Xrdalanda ? nömrǝli…”:
qǝzetdǝ belǝ getmişdir.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 290. “knyaz Romanones”: söhbǝt
1912-1919-cu illǝrdǝ bir neçǝ dǝfǝ İspaniyann Baş naziri olan Romanones qrafı Alvaro de Fiqeroa-i-Torresdǝn gedir; qǝzetdǝ
“knyaz Romanos” yazlmşdr.
Sülh ǝtrafında
sǝh. 291. “Aydn”: qǝzetdǝ “Adan” kimi
getmişdir.
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Bazar, 19 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 91

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 16 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 19 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA

çəksin]. Sizə məlumdur ki, fəhlələrin hal
haqqnda keçən iclasda Məsai nazirinə
xitabən istizah [sorğu] verilmişdi ("Müsavat" tərəndən). Fəhlə işsiz qalmşdr.
Çalşmaldr ki, tətil olmasn. Əgər tezliklə ciddi tədbirlər görülməsə, biz sosialistlər məsuliyyəti öz öhdəmizdən atırz.

8-inci iclas
Cümə axşam kanuni-saninin [yanvarn] 12-sindǝ Azərbaycan Məclisi-Məbu-

sannn 8-inci iclas təyin edilmişdi.
İclas 12 saat 40 dəqiqədə açlr.
Sədr - doktor Həsən bəy Ağayev; katib - Əhməd Cövdət.
Ruznameyi-müzakirat [müzakirǝ gündǝliyi] elan edildikdən sonra, [Əliheydǝr]
Qarayev növbədən xaric səs alaraq Sosialistlərin fraksiyas tərəndən bəyan
edir ki, bir neçə müddətdir ki, Tağyev
fabrikasnn bəzi fəhlələri müdiriyyət tərəndən [işdən] çxarlmşlardr. Məsai
[Əmək] naziri burada bəyan etmişdir ki,
məzkur [deyilǝn] fəhlələrin 7 günədək
geri qəbul edilmələri barəsində binagüzarlq etmişdir [sǝrǝncam vermişdir]. Şimdi 7 gün qurtarmş, amma fəhlələr geri
qəbul olunmamşlardr. Topladğmz məlumatdan anlaşlr ki, bu fəhlələr srf siyasi məsələdən dolay xaric edilmişlərdir.
Böylə işlər fəhlə məsələsində bizə böyük
zərbə vura bilər. Biz raz olmarz ki, fəhlə
nahaq yerə mütəzərrir olsun [zərər

Etibarnamə komisyonu məruzəsi
Bundan sonra Etibarnamə komisyonu sədri Şə bəy Rüstəmbəyli bəzi məbuslar [Parlament üzvlǝri] haqqnda məlumat verir. Deyir ki:
Məlum olduğu üzrə, Parlamann keçən iclaslarndan birisində məbuslarn
etibarnaməsi məsələsi müzakirə edilərkən, bəzi məbuslara möhlət verilmişdi
ki, bir ay zərndə düzgün etibarnamə
təqdim etməyə çalşsnlar. Şimdi bir ay
bitmiş, fəqət bu xüsusda komisyona məlumat varid olmamşdr [gǝlmǝmişdir].
Ona görə Etibarnamə komisyonu təvəqqe edir ki, bu məbuslara təzədən üç həftə möhlət verilsin. Bundan əlavə, Şuşa
qəzasndan seçilmiş olan Zeynal bəy Vəzirov ilə Əhməd bəy Ağayevin etibarnamələri düzgün və qanuna müvaq olduğundan, komisyon bunlarn təsdiqini
təklif edir. Əhməd bəy imtina etmişdir.
299
299

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Parlamanda hazr olmayan məbuslar haqqnda qanun layihəsi
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat”
rqəsi tərəndən Parlamana idxal edilmiş olan zeyldəki [aşağdak] qanun layihəsini katib oxuyur:
1) 1918 sənəsi dekabr aynn 7-dən,
yəni Parlaman açlan gündən etibarən
bir ay yarm zərndə Parlamana gəlməyib də səbəbini də bildirməyən məbuslar
Parlamandan xaric edilirlər.
2) Parlamandan gedib də bir ay zərndə Heyəti-Rüəsaya bu xüsusda məlumat verməyən məbuslar Parlamandan
çxmş hesab edilirlər.
3) Bu surətlə Parlamandan kənar
olan məbuslarn yerinə onu seçmiş olan
rqə yaxud təşkilat tərəndən yeni məbus intixab ediləcəkdir [seçilǝcǝkdir].
M. Ə. Rəsulzadə - Layiheyi-qanuniyyəni [qanun layihəsini] müdaə edərək
deyir ki:
Mən elə bilirəm layiheyi-qanuniyyənin məqsədi möhtərəm məbuslara aydndr və bu xüsusda öylə ciddi və müfəssəl bəyanata ehtiyac yoxdur. Məbuslardan bir qismi rqə siyahlar üzərinə
sabiq Məclisi-Müəssisana, digər qismi
də yenə siyah üzərinə Zaqafqaziya Seyminə daha sonra seçilərək, sonra Azərbaycan Məclisi-Məbusanna daxil olmuşlardr. Bunlardan bir çoxlar Bakya gələ
bilmirlər. Görürsünüz, imdi az qalmşd
kvorum düzəlməyib iclas qapansn. Madam ki, onlar siyah üzərinə seçki üsulu
ilə məbus seçilmişlərdir, yəqindir ki, siyahn verən rqə, kənar olan məbusinin
[mǝbuslarn] yerinə başqa namizəd göstərə bilər. Siyah ilə keçən məbuslarn
bəziləri əsla Bakya gələ bilmirlər. Binai-

Qalr Vəzirov cənablar. Həmçinin Zaqatala nahiyəsindən seçilmiş Bayram Niyazi Kiçikxanov və [Abdulla ǝfǝndi] Qǝbulov
cənablarnn etibarnamələrini təsdiq etməlidir.
Səsə qonularaq Etibarnamə komisyonunun məruzəsi ittifaqi-ara [yekdillik] ilə
təsdiq olunur.
Kvorum
Sədr bəyan edir ki, Nizamnamə komisyonu tərəndən bu vaxtadək kvorum
haqqnda bir qanun verilməmiş olduğundan, Heyəti-Rüəsa [Rəyasət Heyəti]
təklif edir bu gün kvorum təyin olunsun.
Cəmo bəy Hacnski (sosialist) - Məlum olduğu üzrə, Parlaman məbuslarnn
bir qismi Hökumətə daxil olub, bir qismi
də Avropaya getmişdir. Ona görə də Sosialistlər fraksiyonu təklif edir, kvorum
hazr məbuslarn yars, yəni 33 təyin
olunsun.
M. Ə. Rəsulzadə (“Müsavat”) - yerindən təklif edir ki, Parlamana nə qədər
məbus seçilmiş və hazr olduğu göstərilsin.
Sədr - bəyan edir ki, bu vaxtadək 82
məbus seçilmişdir.
Rəsulzadə - təklif edir ki, bu surətdə
kvorum seçilmiş əzann yars (yəni 41)
qərar qəbul olunur.
Səsə qonulduqda əksəriyyəti-ara ilə
ikinci təklif qəbul olunur.
Cəmo bəy - Bu surətdə çünki şimdi
kvorum yoxdur, ona görə də iclas davam
edəmməz.
(Səs-küy qalxr. Məbuslar sayrlar.
Məlum olur ki, kvorum varmş. İclas davam edir.)
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leyh [ona görǝ] də, siyah məbussuz qalr.
Ona görə mən bu qanunun qəbul olunmasn təklif edirəm.
Qarabəyli (İttihad) - Məlumdur ki,
böylə bir qanuna ehtiyac vardr. Çünki
biz gözləyə bilmərik, məbus nə vaxt gələcəkdir. Bəlkə heç imkan yoxdur gəlməyə, fəqət ikinci maddəni bir qədər təshih
etməlidir [düzǝltmǝk lazmdr]. Zira gedən
əzan [üzvləri] bir ay gözləmək olmaz. Bu
çox uzun müddət və böyük möhlətdir.
Binaənileyh mən təklif edirəm möhlət az
olsun, 15 gün.
Kiçikxanov (Əhrar) - Layiheyi-qanuniyyənin bəzi maddələri aydn deyildir.
Ona görə xahiş edərdim, bundan böylə
qanun yazlanda maddələri aydn olsun.
Rəsulzadə - “Parlaman açlan gündən” denildikdə, yəqin ki, bu maddə
əsas siyah ilə Parlamana seçilib də bu
vaxtadək Bakya gəlməyə imkan olmayan məbuslara aiddir. Bir ay Parlamana
gəlməyib də bu xüsusda məlumat verməyən məbuslarn xaric hesab olunmalar haqqndak ikinci maddəyə gəlincə,
biz bunu nəzərdə tutmuşduq ki, bir məbus Bakdan gedir, lakin ola bilǝr ki, iki
həftə müddətində məlumat verə bilməsin. Yollarn, post və teleqrafın hal özünüzə məlumdur. Birdən öylə olur ki, bir
adam teleqraf çəkir, lakin özü teleqrafdan tez gəlir. Bu mülahizə ilədir ki, biz bir
ay möhlət təyin elədik. Təshih məsələsinə gəlincə, məlumdur ki, həmin komissiya bunu icra edəcəkdir.
Cəmo bəy - Biz təklif ediriz bu layihəyə böylə bir maddə də əlavə edilsin: Bakda olub da Parlaman iclasna gəlməyən
məbuslara o günün maaş verilməsin.
Qarabəyli - Bir çox yerlərdən hələ
məbus gəlməmişdir. Biz bilmiriz o yerlər

məbus seçməmişlərdir, yoxsa seçmişlərdir. Ona görə təklif ediriz Daxiliyyə Nəzarətinin əli ilə bir komisyon təşkil olunsun
ki, o yerlərdən məbuslarn nə üçün gəlmədikləri barəsində təhqiqat icra edilsin. Böylə təhqiqat icra edilmədən idxal
olunan qanun layihəsi qəbula keçərsə,
bəzi yerləri nümayəndəlikdən məhrum
qlmş olarz. Bu cəhətə, böylə qanun
vermək hələ tezdir.
Rəsulzadə - göstərir ki, bu məsələ ilə
qanun maddəsi arasnda heç bir əlaqə
yoxdur. Bu, müstəqil bir məsələdir. Ona
görə də müstəqillən müzakirə edilə bilər.
Qanun layihəsi maddəbəmaddə oxunur. Əksəriyyəti-ara [sǝs çoxluğu] ilə layihǝ qəbul olunur. İkinci maddə bir ay əvəzinə iki həftə möhlət verilmək üzrə təshih edilir.
Cəmo bəy - sosialistlər tərəndən
təklif olunan 4-cü maddənin qəbulunu
israrla tələb edir.
Rəsulzadə - Məclisi-Məbusan üçün
daxili nizamnamə tərtib vermək, iclaslar
nizama salmaq, gəlməyən məbuslar
haqqnda qanun vermək və sairə üçün
Parlamann Nizamnamə komissiyas var.
Bu komissiya daxili nizam haqqnda müfəssəl qanun verəcəkdir. Şimdi isə böylə
təfərrüatı qanuna əlavə etmək münasib
deyildir.
Cəmo bəy - Nizamnamə komisyonu
bu vaxtadək hələ qanun verməmişdir,
bəlkə bir ay, iki ay da bir iş görməyəcəkdir.
Rəsulzadə (yerindən) - Öylə isə komisyona cəza verməlidir ki, işləsin.
Səsə qoyulduqda, sosialistlərin əlavə
etdiyi 4-cü maddə əksəriyyəti-ara ilə
rədd edilir.
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Ədəmi-ictima
Bundan sonra katib cənablar “Müsavat” fraksiyonu tərəndən idxal edilmiş
olan “Ədəmi-ictima” [eyni zamanda bir
neçǝ vǝzifǝ tutmağn yolverilmǝzliyi] layiheyi-qanuniyyəsini oxuyur. Bu qanuna
görə, Məclisi-Məbusan əzas [üzvlǝri] heç
vaxt hökumət məmuriyyətində ola bilməzlər. Ancaq Parlaman məbuslar nazir
ola bilərlər.
Vonsoviç - Fransa, Amerika və İngiltərə məşrutələrindən [konstitusiyal quruluşlarndan] misal gətirərək, bu məmləkətlərdə qüvveyi-təşriiyyə [qanunverici
hakimiyyǝt] və qüvveyi-icraiyyənin [icraedici hakimiyyǝtin] aydn və qəti bir surətdə təyin edilmiş olduqlarn göstərərək
deyir ki, ədəmi-ictima məsələsinə Azərbaycanda böylə baxmaq olmaz. Məsələn
dövlət xidmətində öylə məbuslar var ki,
qanun vəz’inə [qanunvericilik funksiyasna]
heç xələl vermədən mǝmur ola bilərlər.
Ona görə natiq təklif edir ki, bu layihə,
Qanun vəz’ edici [qanunverici] komisyona
verilsin.
Vinoqradov - Sabiq natiqin rəyinə şərik olaraq [deyir ki,] böylə bir qanun cavan Azərbaycana zərər verər. Hazrda
Azərbaycanda işləyən pək azdr. Şimdi
onlarn da hüququ təhdid edilərsə [mǝhdudlaşdrlarsa], məmləkət quruluşuna
sui-təsir edər.
[Abdulla bǝy] Əfəndizadə - Əvvəlki
natiqlər layihənin komisyona verilməsini
istədilər. Məncə bu doğrudur. Məbuslar
təhdid edərsək [mǝhdudlaşdrarsaq], böyük müşkülat çxar. Məsələn müəllimlər
var ki, 30 il xalq içində qulluq edib nüfuz
və etibar qazanmşlardr. Onlar təhdid
etsəniz, bu qanuna görə məbus olub

Parlamanda işləyə bilməzlər. Məncə
komisyon bəzi istisnalar etməlidir.
Rəsulzadə - Sabiq natiqlərə cavab verərək, İngiltərə məşrutəsində qüvveyitəşriiyyənin qüvveyi-icraiyyədən tamamilə ayrlmş olduğunu göstərərək, layihənin komisyona verilməsinə raz olmaqla bərabər deyir ki:
Fəqət əvvəlki natiqlərin dediklərindən anlaşld ki, onlar layihəni basdrmaq
üçün komisyona vermək istəyirlər, mən
isə komisyona verilməsinə razyam bu
şərtlə ki, müəyyən bir vaxt qoyulsun. O
vaxtadək layihə basdrlmayb baxlsn və
Parlamana qaytarlsn. Məsələnin əsas
cəhətinə gəlincə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda qanuni-əsasi [konstitusiya] hələ
tərtib verilməmişsə də, biz parlamentarizmi qəbul etmişik və qanuni-əsasimizin
baş xəttini parlamentarizm təşkil edəcəkdir. Madam ki, böylədir, biz bu üsulun
məntiqi tələblərinə əməl etməliyiz. Bu
üzdən sair təfərrüatda da biz parlamentarizm qəbul etmiş olan məmləkətlərin,
əzcümlə [o cümlədən] İngiltərənin qanunlarndan qolaylqla istifadə edə biləriz. Parlaman məbusu milləti təmsil edir,
binaənileyh [ona görǝ], o həmişə azad olmaldr. Bir məbus eyni zamanda hökumət məmuru olarsa, heç vaxt azad danşa bilməz. Bəziləri deyirlər ki, bu xüsusda
Azərbaycan müstəsna bir mövqe tutmaldr, çünki mədəni qüvvəmiz azdr. Mən
zənn etməm Azərbaycan mədəni qüvvədən o qədər məhrum olsun ki, Parlamana 60 məbus göndərdikdə, artıq hökumət məmurluğuna mədəni qüvvəsi qalmasn. Əgər bunca qüvvəsiz isək, onda
heç bizə Parlaman lazm deyil. (Soldan
və mərkəzdən alqş) Parlamansz məm302
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ləkətdə istibdad olar. Halbuki biz parlaman və cümhuriyyət əsas ilə yaşamal
və məmləkətimizi bu əsas ilə idarə etməliyiz. Ancaq natiqlərdən birisinə cavab olaraq deyə bilərəm ki, bəzi istisnalar ola bilər. Məsələn, hökumət xidmətində olan yurist-konsult [hüquq mǝslǝhǝtçilǝri] və təbiblər. Heç vaxt hökumət
onlara icrayi-təsir və təzyiq edə bilməz.
Biləks [əksinə], böylə adamlar hökumət
məmuriyyətində azad işləməklə bərabər, qanun vəz’i işlərində səlahiyyətdar
mülahizələrini bəyanla qüvveyi-təşriiyyəyə müzahirət [kömǝklik] edə bilərlər.
Fəqət mən digər bir natiqi anlayammam. Əgər bir öylə müəllim varsa – ki
xalqn etibar və etimadn qazanb Parlamana seçilməli olsun – böylə müəllim
heç vaxt müəllimliyə geri qəbul olunmamasndan qorxmaz, çünki bu kimi zəvata
[şǝxslǝrǝ] böyük ehtiyacmz var. Millət
həmişə böylələrinə: "Gözümüz üstündə
yerin var!" deyir. (Alqş) Təkrar deyirəm,
layihənin komisyona verilməsinə mən də
razyam, amma müəyyən möhlət şərti
ilə.
Təklif olunur ki, komisyon layihəyə
tez baxb gələn iclasadək qaytarsn Parlamana. Sair səslər bir həftə və 10 gün
təklif edirlər.
Səsə qoyulduqda, 10 gün qəbul olunur. Bundan sonra Qanunverici komisyon intixab edilir [seçilir].
Seçilən üzvlər bunlardr:
Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə
(“Müsavat”), Vinoqradov (Rus-Slav), Aslan bəy Qardaşov (“Əhrar”), Vonsoviç
(azlqda qalan millətlərdən), Qarabəyli
Qarabəy (“İttihad”), Əhməd Cövdət (Sosialistlər İttifaq), Əliheydər Qarayev

(“Hümmət”), Xosrov bəy Sultanov (bitərəər).
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
Almaniyada
Ali Hərbi Komitə bəyan eyləyir ki, Almaniyaya ərzaq gətirməkdən ötrü Almaniya bütün ticarət gəmilərini ərzaq
daşmaqdan ötrü Müttəqlərin ixtiyarna verməlidir.
Yanvarn 13-ü tarixi ilə Berlindən çəkilən teleqrafda deyilir ki, spartaklarn
hücumundan əmələ gələn həyəcan bir
dərəcə yatmşdr. Yanvarn 12-də şəhər
içində olan müsadimə [toqquşma] dayandrlb, yalnz qəzetə idarələri dairələrində xrda atışmalar olurmuş.
Almaniyada bolşeviklər əleyhinə olan
mübarizə milli bir rəng almşdr. Almaniyann ətraf şəhərlərindən gələn teleqramda deyilir ki, spartaklarn hərəkəti
hər yerdə zəiəşir.
Saldatlarn üsyan
Amsterdam - Konqre Şurasnda Bart
ilə Ebert arasnda olan mübahisə zaman
Berlin qarnizonundan 30 nəfər saldat,
Şura salonuna girərək bilatəxir [dərhal]
Saldat Nümayəndələri Ali Şuras məsələsinin müzakirə edilməsini tələb etmişlərdir. Bütün qoşunlar bu Ali Şuraya itaət
etməlidir.
Şura sədri, bu məsələnin əcələ ilə
müzakirə edilməsi mümkün deyil dedikdə, müxtəsər bir üsyan əmələ gəlmiş, Lideberq də saldatlarn tərəni saxlayb,
bilatəxir məsələnin müzakirə edilməsini
tələb etmişdir. Fəqət sosialistlər buna
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ləri, aclqdan ölməmək üçündür.”
Bolşeviklərin 3 milyonluq bir qüvvəsi
var deyə şaye olan [yaylan] xəbərləri
müxbir təkzib edib deyir ki:
“Bütün Rusiyada bolşeviklərin 180
mindən artıq qoşunlar yoxdur. Təbii,
onlar bu qüvvələrini artırmaq istəyəcəklərdir. Tainki böyük bir qüvvə ilə Avropaya hücum edib bolşevizmi Avropada intişar etsinlər [yaysnlar].”
Roma – Sabiq Rusiya Xariciyyə naziri
Milyukov hazrda İtaliya paytaxtı Romadadr. Milyukov deyir ki:
“Rusiyan tarixdə misli görülməmiş
təhlükə təhdid edir. Müttəqlərin Rusiya
işlərinə müdaxilə etmələri, şübhəsiz, lazmdr. Bir il bundan əvvəl Rusiyan müxtəsər qüvvə ilə xilas etmək mümkün idi.
Amma indi bunun üçün böyük bir ordu
lazmdr.”
Müttəq məmləkətlərdəki əmələ
[fəhlə] və sosialistlərin Rusiya işlərinə
müdaxilə etmələrinə protesto etmələri,
Milyukovun rəyincə, səhvdir:
“Əmələlər zənn edirlər ki, guya bolşevizm iqtisadi cəhətdən mənfəət verir.
Amma mənfəət əvəzinə zərər verir.
Rusiya əhalisinin 99 faizi Müttəqlərin
Rusiya işlərinə müdaxilə etmələrinə razdr.”

protesto edərək, Şuradan çxmaqla hədələmişlərdir. Bu isə bir qədər də həyəcann artmasna səbəb olmuşdur. Haaze
iclas sakitliyə dəvət edib, məclisi bir neçə gün təxirə salmşdr.
* Müharibənin ibtidasndan [başlanğcndan] bəri Hamburqda saxlanmş olan
15 ədəd ingilis ticarət gəmisi Almaniya
komandas altında Tayna varid olmuşdur.
Nemeslər Çində
Çindəki gömrükxana rəisləri qərar
qoymuşlar ki, Çin gömrükxanalarnda
çalşmaqda olan nemeslər qulluqlarndan kənar edilsinlər. Buna da səbəb,
Müttəqlər təbəələrinin nemeslərlə bir
yerdə çalşmaqdan imtina etdikləridir.
Lehistanda [Polşada]
Kopenhaq – Berlindən xəbər verilir:
Lehistan hökuməti yanvarn 23-də Məclisi-Müəssisan dəvətinə qərar vermişdir.
Məclisi-Müəssisan heyətinə Almaniyann şərqi cəhətləri nümayəndələri də
daxildirlər. Almaniya mətbuatı polyaklarn bu iqdamatına [təşəbbüsünǝ] protesto edərək, böyləliklə, Almaniya torpağnn Lehistana ilhaq edildiyini [birlǝşdirildiyini] göstərirlər.
İngilislər bolşeviklər haqqnda
“Deyli xronikl” qəzetəsinin xüsusi
müxbiri yazr:
“Ərzaq işləri bolşeviklərin əlində olduğundan, aclqdan xilas olmağa yeganə əlac, onlara mülhəq olmaqdr [onlarla
birlǝşmǝkdir]. Ona görə də minlərlə afserlərin [zabitlǝrin] bolşeviklərə qulluq etmə-

yə

Moskvada idareyi-öryyeyi-əsgəriy-

Stokholmdan “Tayms” qəzetəsinə xəbər verilir: Şura hökuməti əks-inqilabçlarla mübarizədən ötrü Moskvada idareyi-öryyeyi-əsgəriyyə [fövqəladə hǝrbi
vəziyyət] elan eyləmişlər. Petroqrad ilə
Moskvada bolşeviklər əleyhinə olan təbliğat artır. Bu günlərdə Petroqradda 200
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professor, doktor və sair alim həbs edilmişdir.

ləri Çinda və Matsui iştirak edəcəklərdir.
Rumniyadan Take İonesku, Yunanstandan Venizelos, Serbiyadan Paşiç, çexslavlardan Masarik, Avstriya cənubi slavlar[n]dan Deniç nümayəndə olacaqlardr. Rusiyadan Sülh Konfransnda nümayəndə kim olacağ hələ məlum deyildir.

Amiral Kolçak hökuməti
Yekaterinodar diplomasiya dairəsinə
verilən xəbərlərə nəzərən, amiral [admiral] Kolçak hökuməti[ni] Müttəqlər təsdiq edirlər. Bu hökumət nəzdinə Müttəqlər tərəndən 5 nümayəndə göndərilmişdir. Şayiata görə, amiral Kolçakn təhti-idarəsində [idarǝsi altında] 300 min qoşun vardr.
“Priazovski kray” qəzetəsinin xüsusi
müxbiri yazr ki, sabiq Xariciyyə vəziri
[naziri] Sazonova London vasitəsilə amiral Kolçak hökumətində Xariciyyə nazirliyi təklif edilmiş, Sazonov bu təkli qəbul
eyləmişdir.

Mütarikə komissiyas
Mütarikə şəraitini [atǝşkǝs şǝrtlǝrini]
əmələ gətirməkdən ötrü yanvarn 14 və
ya 15-ində Qrevdə mütarikə komissiyas
dəvət ediləcəkdir. Çünki almanlar ham
[bütün] mütarikə şəraitinə əməl etməmişlərdir.
* Şura böylə qət eyləmişdir: Beş böyük Avropa dövlətlərinin hər birinin Sülh
Konfransnda beş nümayəndəsi, Braziliyann üç, Belçika, Serbiya, Polşa, Çex-slovak, Rumniya və Çinin ikişər nümayəndələri, Almaniya ilə tərki-əlaqə etmiş
[ǝlaqǝsini kǝsmiş] olan dövlətlərin birər
nümayəndələri olacaq. Nümayəndələrin
çoxluğuna baxmayaraq, hər dövlətin
konqredə bir səsi olacaqdr.

SÜLH KONFRANSI
Londondan İstanbula xəbər verirlər
ki, “Deyli nyus” qəzetəsinin verdiyi məlumata görə, Sülh Konfrans yanvar aynda
Versalda yğlacaqdr. Fransa hökuməti
tərəndən Klemanso, Brian, Tardyö və
Burjuva iştirak edəcəklərdir. İngiltərə tərəndən Lloyd Corc, Balfur, Lord Eden,
fəhlə rqəsi nümayəndələri və bir neçə
nəfər də müstəmləkat nümayəndələri
[müstǝmlǝkǝlǝrin nümayǝndǝlǝri] olacaqdr. Amerika hökuməti tərəndən Vilson,
sabiq Xariciyyə vəziri Rut, Lansinq və
polkovnik Hauz isbati-vücud [iştirak] edəcəklərdir. İtaliya tərəfdən Sonnino və Orlando, Belçikadan isə hələliyə ancaq
Vanderveldenin nümayəndə olacağ məlum olmuşdur. Yaponiya hökumətindən
London və Parisdə olan Yaponiya sər-

QƏZETƏLƏRDƏN
Bolşeviklər və Ufa hökuməti
(Bolşevik teleqraf acentəliyindən)
Moskva – Yanvar aynn əvvəllərində
Məclisi-Müəssisan üzvlərinin komitəsi
tərəndən düşmənanə hǝrǝkatın qət
edilməsi [kǝsilmǝsi] haqqnda müzakirat
başlanmasn Ufa hərbi inqilab komitəsinə təklif etmişdir. Məclisi-Müəssisan
tərəfdarlar öz nümayəndələrinin məsun
[toxunulmaz] qalmalarna təminat tələb
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etmişlər. Ufa hərbi inqilab komitəsi bu
təkli xalq komissarlar şurasna xəbər
verib müzakirat başlanmasna icazə
almşdr. Məclisi-Müəssisan tərəfdarlarndan Volski, Svyasnitski və Şmelyov nümayəndə gəlmişlərdir. Məclisi-Müəssisan üzvləri komitəsi Məclisi-Müəssisan
tərəfdar ǝsgǝrlǝri ilə bolşevik ordusu
arasnda hərbi hərəkatın dayandrlmas
və Kolçakla Müttəqlər əleyhinə müttəhidən [birgə] hərəkat başlamağ təklif etmişlərdir. Bundan əlavə, ham sosialist
rqələri nümayəndələrindən ibarət
Ümumrusiya Hökuməti təşkili ilə təzə
Məclisi-Müǝssisan dəvət edilməsi təklində bulunmuşlardr. Bu təklifə cavab
olaraq qəti surətdə izhar edilmişdir ki,
Məclisi-Müəssisan dəvət edilməsi haqqnda bir söz danşmaq olmaz. Bundan
əlavə, Rusiyada olan bolşevik hökumətində heç bir təbədüllata [dǝyişikliyǝ] yol
vermək mümkün deyildir. Şura hökuməti
ancaq Məclisi-Müəssisan tərəfdarlarnn
öz qüvvələrini Kolçakla Müttəqlər əleyhinə verilmələri arzusunun ciddi olduğuna inanmas şərti ilə sağ eser rqəsini
üzə çxarmağa [leqallaşdrmağa] raz ola
bilər. Buna cavab olaraq Məclisi-Müəssisan tərəfdarlarnn nümayəndələri komitə tərəfdarlarnn hamsna xitabən
bolşeviklərlə müharibəni qət edib,
Kolçakla Müttəq imperialistlər əleyhinə
iş görməyə başlamaq haqqndak dəvətnaməsini pişnihad [təqdim] etmişdir.
Müzakirat davam etməkdədir.

lərinin ədas məsələsi müzakirə edilmişdir. Hökumət təklinə görə 1918-ci ildə
vaxtı qurtaran rus kağz pullarnn kuponu yar qiymətlə əda edilməlidir. Ciddi
mübahisə əsnasnda, rus hökumətini
bakrot (bərşikəst [müis]) hesab etməlidir, səsləri eşidilmişdir. Müzakiratdan
sonra hökumətin təkli palatada 482
səslə (6 səs əleyhinə) və Məclisi-Əyanda
bir səs əleyhinə 220 səslə qəbul edilmişdir. Bu qərar üzrə Fransa Parlamannn
hökumət təklinə əksəriyyətlə səs verməsi bunu göstərir ki, bolşeviklərin istiqrazlar ləğv etmək əmrinə Fransada heç
bir əhəmiyyət verilmir.
Türkiyədə
Bu günlərdə Ukrayna səri Sultan
həzrətlərinin hüzuruna qəbul edilib, müşarünileyhǝ [ona] etibarnaməsini təqdim
eyləmişdir.
* İstanbuldak Müttəq komandann
tələbi üzərinə Babi-ali, Bolqariya ilə diplomasi əlaqəsini kəsməyə raz olmuşdur.
Bolqariya səri İstanbuldan çxr, Türkiyənin Bolqariyada olan səri hakəza [elǝcǝ dǝ] geri çağrlr.
* Türkiyə mətbuatında yazldğna görə, “velikiy knyaz” [böyük knyaz] Nikolay
Nikolayeviç, Rusiyaya diktator təyin edilir. Məclisi-Müəssisan dəvətinədək bütün ümuri-idarə [idarǝ işlǝri] ona tapşrlr.
GÜRCÜ-ERMƏNİ MÜTARİKƏSİ
ƏTRAFINDA

Rus pullar
Fransa Məclisi-Məbusan və MəclisiƏyannda Fransann təzə istiqraz müzakirə edildikdə rus dövlət iltizamnamə-

* Gürcüstan və Ermənistan hökumətləri arasnda olan bir para mübahisəli
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məsələləri müzakirə etməkdən ötrü Gürcüstan Xariciyyə Nəzarəti nəzdində İngiltərə heyəti ilə gürcü və erməni nümayəndələrinin müşavirəsi başlanmşdr.
* Tiisdən yazrlar ki, gürcü və erməni müzakiratı İngiltərə polkovnikinin sədarəti altında vaqe olur. Məzkur polkovnik özünü bitərəf tutur. Birinci məsələ
gürcü və erməni əsgərlərinin tərxis edilməsi haqqnda olmuşdur. Gürcü nümayəndələri əsgərlərin tərxis edilib sülh zamanndak miqdara salnmas təklində
bulunmuşlardr. Erməni nümayəndələri
İrəvanla teleqraf münasibatı [ǝlaqǝsi] olmadğndan, bu məsələnin bir qədər təxirə salnmasn xahiş etmişlərdir. Axrda
aşkar olmuşdur ki, erməni nümayəndələri əsgərlərin tərxisini yanvarn 25-nə
təyin etməyi mümkün görmüşdür. Nə
miqdarda əsgər saxlanlmas məsələsi
mübahisəyə bais olmuşdur. Erməni nümayəndələri əsgərlərin miqdarn müharibə hərəkatı başlandğ zamandak miqdarda saxlamağ təklif etmişlərdir. Gürcü
nümayəndələri buna raz olmayb demişlər ki, ermənilər müharibə hərəkatından iki ay qabaq əsgər cəm etməkdə
ikən gürcülər isə müharibə hərəkatı başlandqdan sonra əsgər cəm etməyə məcbur olmuşlardr. Erməni nümayəndələri
özləri üçün əsgər saxlamağ lazm görüb
demişlər ki, bu əsgərləri saxlamaqdan
Gürcüstan əleyhinə hərəkati-hərbiyyədə
bulunmaq qəsdi yoxdur. Gürcü nümayəndələri isə buna raz olmayb Ermənistann saxlayacağ miqdarda əsgər saxlamaqdan ötrü əvvəlcədən nə miqdarda
əsgər saxlanlmasn aşkar etməyi tələb
etmişlərdir. Bundan sonra bitərəf torpaqdan keçməkdə olan dəmiryol xətti-

nin kimin əlində olmas məsələsi uzun
mübahisə və münaqişəyə bais olmuşdur.
Bu məsələ hǝlǝ qəti surətdə həll edilməmişdir.
Müzakiratdan hasil olan təəssürat
budur ki, erməni nümayəndələri müzakiratı uzatmağa və yatırmağa çalşrlar.
Gürcü nümayəndələri iclaslardan birində tezliklə tərxisi-əsgər lazm olduğunu
təkid edərək demişlər ki, alnan xəbərələrə görə, ermənilər mütarikədən istifadə edib mütarikə şəraitinə [atǝşkǝs şǝrtlǝrinǝ] zidd olaraq əsgər cəm etməkdədirlər. Erməni nümayəndələri cavab vermişlər ki, onlar iki həftə bundan irəli İrəvandan çxdqlarna görə bu əhvalatdan
xəbərləri yoxdur və zənnlərincə bu xəbər əsilsizdir.
Erməni nümayəndləri bu müzakiratda özlərini xeyli inadkaranə apardqlarndan, müşavirə sədri (İngiltərə polkovniki) tərəndən neçə dəfə şiddətli məzəmmətə düçar olmuşlardr. Bu iş, müşavirədə iştirak edənlər üçün gözlənilməyən
bir surətdə olduğundan, erməni nümayəndələri bir qədər yumuşalmşlardr. İngiltərə nümayəndələri Gürcüstanda və
Azərbaycanda həqiqəti-əhvala aşina
olduqdan sonra gəldikcə gürcülərə hüsntəvəccöh göstərməkdədirlər. Hər iki hökumət haqqnda Müttəqlərə verilmiş
olan məlumatın həqiqət olmadğ meydana çxmaqdadr.
CÜMƏ GÜNKÜ MÜHÜM
XƏBƏRLƏR
Petroqrad əhval
* Petroqraddan Helsinqforsa gələnlərin rəvayətinə görə, Petroqrad əhval
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Transilvaniyann ilhaq
Romaniyada nəşr edilən rəsmi qəzetə, Translivaniyann qəti surətdə Romaniyaya ilhaq edilməsi haqqnda bir əmrnamə elan etmişdir.

xeyli fənadr. Əhali ac və soyuqda qalmşdr. O qədər adam qrlr ki, tabut kifayət etməyir.
* Finlandiya təriqi [yolu] ilə xəbər verirlər ki, Petroqrad qarnizonunda bolşeviklər əleyhinə şiddətli üsyan vardr.

Polşada
* Minskdən xəbər verirlər ki, Varşavadan gələnlərin rəvayətinə görə, Varşava küçələrində qanl müsadimələr [toqquşmalar] vaqe olmaqdadr. Hökumət
əleyhinə nümayişlər olmuşdur. İnqilab
yatırdqdan sonra asayiş başlanmşdr.
Qoşun və əhali arasnda hökumət əleyhinə narazlq davam edir. Əhval yenə də
kəskinləşməkdədir.
* Varşavadan xəbər verirlər ki, Volinada və Şərqi Qaliçyada ukraynallar ilə
polyaklar arasnda müharibə davam edir.
Qalibiyyət, ukraynallar tərəndədir.
* Minskdən teleqraf edirlər ki, polyak
qəzetələrinin verdiyi məlumata görə, ukraynallar Lvov şəhərinə bomba atmaqdadrlar. Şəhərdə işq, su və ərzaq yoxdur. Şərqi Qaliçyada olan polyak baş komandanlğ elan etmişdir ki, ukraynallarn vəhşiliyinə görə hərbi əsirlərə şiddətli
cəzalar verməyə məcbur olmuşdur.

Mitavann işğal
Riqadan xəbər verirlər ki, səhər, Qrmz ordu əsgərləri Mitava şəhərinə daxil
olmuşlardr.
Lüksemburqda
Lüksemburq hökuməti nəşr etdiyi
[yaydğ] intibahnamədə [təbliğat vərəqələrində] cümhuriyyət nənə [xeyrinə]
olan inqilab hərəkatı əleyhinə protesto
ilə izhar edir ki, hökumət Müttəq dövlətlərlə, xüsusən Fransa və Belçika ilə
iqtisadi ittifaqa girişməyi qərara almşdr.
Lüksemburq kinyaqinyas taxtı-səltənətindən əl çəkməyə raz olduğunu bildirmişsə də, hökumət milli cümhuriyyəti
mühazə etməkdən ötrü xanədan saxlamağ lazm görmüşdür. Bu məsələ camaatın arzusuna müvaq bir surətdə
həll ediləcəkdir.
Müttəqlər və Almaniya
Müttəq dövlətlərin əsgəri və bəhri
[donanma] müttəqlər müşavirəsi bu
məsələləri müzakirə etmişdir: polyaklara
qüvvə göndərilməsi, sualtı qayqlar tərəndən qərq edilən gəmilər əvəzində
Almaniya ticarət gəmilərini Müttəq
dövlətlərin işlətməsi, mütarikə şəraitini
təmin etməkdən ötrü Almaniya limanlarnn işğal və qzl mövcudu ilə Almaniyan uzaqdan təmin etmək məsələsi.

ADLARIMIZ
Sabiq rus hökuməti Qafqazn qeyrimüsəlman millətlərinə azadə məktəb,
müstəqil kilsə, müntəzəm qoşun, milyonluq cəbhəxanalar, müzəxanalar [muzeylər], saraylar, daha nələr buraxdğ
halda, biz müsəlmanlara da bir çox pozğunluqlar kəramət etmişdir. Bu pozğunluqlarn, bu miraslarn arasnda bizə bir
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“metrik” [metrika, doğum haqqnda şǝhadǝtnamǝ] dərd-bəlas çatmşdr ki, bundan nə qədər mütəəllimlərimiz [şagirdlərimiz] məktəb üzünə həsrət qalaraq
elm təhsilindən məhrum olmuşlardr və
indi də əxzi-əsgər [əsgərliyə çağrş] cəhəti
tərəfdən bir taqm müşkülata məruz qalrq.
Ermənidən və gürcüdən qoşun tələbi
məqsədilə rus hökuməti qabaqca bu
millətlərin metrik yaxud təvəllüdnamə
idarələrini nizam və tərtibə sald. Zatən
bu məsələdə rus hökumətinə xristian kilsəsi böyük bir müavinət [köməklik] göstərdi. Böylə ki, xristian etiqadna görə
hər anadan olan uşağ məhəllə keşişi suya çimizdirib ona bir ad qoymaldr. Odur
ki, otuz ildən bəri Qafqaz xristianlar arasnda bir nəfəri, bir zinəfəsi [nǝfǝs alan,
canls], istər oğlan olsun istər qz, heç biri
qələmdən düşməyərək hamsnn metrik
dəftərlərində adlar, təvəllüd günü, ay
və ili əsla saxta olmayb, düzgüncə bir
hal ilə yazlmşdr. Binaənileyh [ona görǝ]
bunlardan heç biri müsəlmanlar kimi təvəllüdnamə hasil etməkdə bir bu qədər
cəfa və əziyyətə rast gəlməmişlərdir.
Müsəlmandan qoşun yğmaq istəməyən hökumət, onun mitrik işlərinə də bir
o qədər məhəlgüzar olmad [məhəl qoymad] və nə üçün də olayd?! Müsəlmandan qoşun yğmayacaqmş. İşqola, vərəsə və başburt kimi işlərə də lazm olacaq
təvəllüdnamələri müsəlmanlarn canlar
çxsn, nə tövr düzəldəcəklər düzəltsinlər. Bir tərəfdən idareyi-ruhaniyyələrimizə metrik dəftərlərini saxlatmaq ixtiyarn vermiş hökumət, o biri tərəfdən
bu dəftərləri saxlayan prixod mollalarna heç bir mükafat qərar verməyərək Al-

lah xatirəsi üçün məccanən [pulsuz] bu
zəhmətə qatlaşmağ mollara tövsiyə
edir. Hökumətin tələbatına görə, metrik
dəftərlərini ancaq müsəddəq [tǝsdiqlǝnmiş] mollalara tapşrmal idi. Ruhani yetişdirəcək məktəbimiz olmadğ cəhətinə, mollalarn da ədədi gün-gündən azalrd. Böylə ki, bir çox prixodlarn müsəddəq mollalar vəfat etdiyi əsnada yerlərinə təyin etmək üçün sair mollalar taplmad. Odur ki, böylə bisahib prixodlarn
metrik dəftərləri illərcə qǝzavǝtxanalarda [qazxanalarda, dini mǝhkǝmǝlǝrdǝ]
bikarca yatıb qalmaqdadr.
Mollal prixodlara gəldikdə, bunlarn
da metrik dəftərlǝrindəki təvəllüd səhifələri yenə bomboşca qalrd. Bunun da
səbəbi, necə ki yuxarda zikr olundu, dini-islamda ruhani vasitəsilə uşağa ad
qoymaq məsələsi zərurati-diniyyədən
[dini zǝrurǝtlǝrdǝn] olmadğ cəhətinə,
heç kəs də prixod mollasn bu işə dəvət
etməzdi. Hələ dəvət orada qalsn, bu barədə mollalara xəbərdarlq verən də az
olurdu. Bəzi valideyn bir ildən sonra yolu
mollann xanəsinə təsadüfən düşdüyü
əsnada uşağnn anadan olmasn xəbər
verirdi ki, molla da metrik dəftərinə
qeyd etsin. Dərhal metrik dəftəri aralğa
gəlməzdisə, sonralardan mollann da yadndan çxb biçarə uşağn təvəllüd vəq’əsi [hadisǝsi] tamamən itib gedǝrdi.
Bundan daha maraqls, fərz edəlim
ki, Məhəmməd adl bir uşağn təvəllüd
xəbəri vaxtında metrik dəftərinə yazlmşdr, sonra uşaq vəfat edər. Vəfat xəbəri də dəftərə qeyd olunmaz. Beş ildən
sonra həman valideynin yenə bir çocuğu
olar. Vəfat etmiş Məhəmmədin adn yeni qardaşna qoyarlar və bu yeni təvəllüd
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bu nemətlərdən ayrca məhrum olmaqdadrlar. Yenə səbəbi həman metrik pozğunluğudur.
Keçən keçmişdir. Gələcəkdə övladmzn lənətinə giriftar olmaq istəməyiriksə, buna indidən çarə tapmalyz. Madam ki, Heyəti-Vüzəra [Nazirlǝr Kabineti]
arasnda xüsusi bir Ədyan Nəzarəti [Dini
Etiqad Nazirliyi] də mövcuddur, metrik
məsələsinin rəvac və həlli də həman Nəzarətin öhdəsinə düşür. Qabaqca bir
“Adlar məcmuəsi” tərtibi üçün idareyiruhaniyyə əzasndan [ruhani idarǝ üzvlǝrindǝn] mürǝkkǝb [ibarǝt] bir komisyona
bu məsələni həvalə etməlidir. Komisyonun vəzifəsi, islam aləmində işlənilən
ərəb, fars və türk adlarndan tarixi dəlillərlə bir sənəyə məxsus bir məcmuǝ yap
maqdr ki, burada 366 günün hər birinə
məxsus kişi və arvad adlar dərc olunsun.
Doğrudur, islam aləmi xristianlar kimi
minlərcə rahib və əzizlərə [müqǝddǝslǝrǝ]
malik deyilsə də, amma bir çox ənbiya
[nəbilər, peyğəmbərlər], övliya [vəlilər], xüləfa [xəlifələr] və əimməsi [imamlar] vardr ki, bunlarn təvəllüdləri kitablarmzda mövcuddur. Bunlardan əlavə, islam
aləminin bir çox dahiyələri [mǝşhurlar],
üləma [alimlər], ətibba [təbiblǝr], üdəba
[ədiblər], hükəma [losoar], riyazziyun
[riyaziyyatçlar], suyyun [tǝsǝvvüfçülǝr],
nəbatiyyun [botanika mütǝxǝssisi], lüğəviyyun [lüğǝt alimlǝri], cahangir və fatehləri vardr ki, onlarn da təvəllüd və ya
vəfat günləri tariximizdə məşhurdur.
İştə tarixlərimiz aranlsn; bu müqəddəslərin, bu dahiyələrin təvəllüdləri taplsn; göstərilən qayda üzrə tərtibə salnsn; ərbabi-fənnin [elm adamlarnn]
nəzər və tənqidindən keçirildikdən sonra

xəbəri dǝ vaxtında dəftərə yazlmaz. İkinci Məhəmmədin məktəb vaxtı gəlib
çatar. Prixod mollasndan təvəllüdnamə
tələb olunduğu halda 10 yaşl biçarə Məhəmmədin tamam 15 yaş çxar. Məktəbə də götürülməz, yəni vəfat etmiş Məhəmmədin yaşna hali-həyatdak Məhəmməd varis olmuşdur.
İştə bu metrik pozğunluğundan müsəlman əhalisinə yüzlərcə, minlərcə bəla
və sədmələr toxunmuşdur ki, acs hələ
damaqlardan getməmişdir.
Azərbaycan Hökuməti bu metrik pozğunluğuna bir çarə tapacaqdrm?
Zənnimcə, bunun çarəsi üçün nə qədər tez tədbirlər ittixaz olunarsa [tǝdbirlǝr görülǝrsǝ], bir o qədər də peşmanlq
üz verməz. Əxzi-əsgər niyyəti ilə hökumətimiz metrik dəftərlərinə müraciət etdi. Məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], istifadələnmədi. Axrda naçar qalaraq cavanlarmzn üzlərinə baxmaqla onlarn yaşlar təyin edildi. Doğrudur, atın dişlərinə baxmaqla onun yaşn bilmək olar, amma insann surəti-simasna istinadən onun yaşna hökm vermək çətin bir əmrdir [işdir]. İmdi bir az mülahizə olunsun ki, sabiq rus hökuməti azərbaycanllar necə
ağr hallara salmşdr ki, bu gün hətta
vəhşilərin belə işlətmədiyi bir qaba üsuluna möhtac qalmşlardr!
Ərzaq məsələlərində sairlərin müntəzəm təhriri-nüfuslar [ǝhalinin qeydiyyatı],
siyahyi-ümumiləri, metrikləri aralğa çxdğ halda, müsəlmanlarn heç bir kəndindən, hətta heç bir şəhərindən böylə
siyahlar düzəltmək mümkün olmayr.
Bunun nəticəsi olaraq sairləri çay, qənd,
bəyaz [ağ] kimi bir şeyləri vaxtında asanca aldqlar halda müsəlman kəndliləri
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məyə [mühakimǝ altına] alsnlar. Əhaliyə
də elan etməlidir ki, hər kəs uşağnn
anadan olmaq xəbərini prixod mollasna
məlum etməsə, lan cəza ilə cəzalanacaqdr. Cəzann da həddini idareyi-ruhaniyyə təyin və qərar versin.
Metrik dəftərləri bu qərarla saxlanarsa, ümidvaram, bugünkü bəlalar sabahk
övladmzn başna gəlməsin. Bəlkə ruhanilərimizin bu barədə sair təsəvvürləri
vardr. Buyursunlar, mətbuat vasitəsilə
bildirsinlər. Bu barədə nə qədər artıq yazlarsa, bir o qədər də həqiqətə artıq yaxn olarz. Ərbabi-qələmimiz [qələm əhlimiz, ziyallarmz] təsəvvürlərini yazsnlar,
bildirsinlər. Dərdlərimizə çarə tələb etsinlər. Bu günün işini sabaha qoyarlarsa,
yenə həman bəlalara giriftar olacağz.

çapa verilsin. İdareyi-ruhaniyyə tərəndən bu məsələyə əhəmiyyət göstərilərsə
və hümmət edilərsə, az bir vaxtdan sonra mükəmməl bir “Adlar məcmuəsi”nə
malik olacağq. Zənni-acizanəmcə məcmuənin tərtibçiləri bir neçə şeyə artıq
diqqət etməlidirlər:
1. İki, üç mərtəbəli adlardan ictinab
etməlidir [qaçmaq lazmdr]. Məsələn,
Məhəmmədəli, Məhəmmədhəsən, Məhəmmədhüseyn, Əliməhəmməd, Əlihəsən, Əlihüseyn, Həsənəli, Hüseynəli kimi
mürəkkəb adlardansa, ali-əbann mücərrəd [tǝk, ayr] adlarna kifayət etməlidir,
zənnindəyəm.
2. Ərəblərin “əbd” kəlməsindən qaçmaq mümkün olmasa, türklərin “qulu”
(qulu) kəlməsindən ictinab etməlidir.
3. Farslarn “Şəhnamə”dəki əsatir adlarndansa, bizim Tural, Turqut, Çingiz,
Uluğ, Baydu kimi srf türk adlarna təşxis
verməlidir. (Rüstəm və Əfrasiyab kimi
bəzi fars adlarndan da qaçmaq mümkün olmayacaqdr.)
4. Cəhd etməlidir ki, hər günə üçdörd ad düşsün, ta ki, valideynə birisini
seçmək və bəyənmək mümkün olsun.
Məsələn, rəbiyyüləvvəlin 12-də Məhəmməd, Mahmud, Əhməd, Mustafa, Rəsul,
Nəbi, Əmin kimi adlardan – ki hams
peyğəmbərimizə aiddir – hər birisi qəbul
oluna bilər.
Məcmuə başa gələn kimi prixod mollalarnn hər birinə birər nüsxə göndərməlidir. Sahibsiz qalmş prixodlarn cümləsinə məvacibli mollalar təyin edərək,
hamsndan tələb etməlidir ki, metrik
dəftərlərini baqaidə [qaydasnda] saxlasnlar, bərəks surətdə [ǝks surǝtdǝ] səhlkar [səhlənkar] mollalar təhti-mühaki-

Fərhad Ağazadə
VÜKƏLA ŞURASINDA

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

13 yanvar 1919-cu sənə
Maliyyə naziri həzrətlərinin 1918-ci
ildəki istiqraz haqqndak məruzəsini
dinlədikdən sonra qət edilmişdir:
Maliyyə nazirinə tapşrlsn, 1918-ci
sənədə buraxlmş istiqrazn vaxtı 1919cu sənənin fevral ay əvaxirinədək [axrlarnadək] təxir edilsin.
16 yanvar 1919-cu sənə
Səhhəti-Ümumiyyə [Səhiyyə] naziri
həzrətlərinin Bak Bələdiyyəsinə borc pul
vermək üçün oxuduğu məruzəsini eşitdikdən sonra qət edilmişdir:
Bələdiyyə İdarəsinə şəhəri nizama
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biratınn [ǝlaqǝsinin] təcdid [bərpa] edilməsini istida [xahiş] etmişdir. Rəisi-vükəla
həzrətləri bu barədə lazmi binagüzarlqda bulunmuşdur [sǝrǝncam vermişdir].

salmaq üçün Səhhəti-Ümumiyyə Nəzarəti vasitəsilə 300 min rubləlik bir istiqraz açlsn. İşbu pul, Bələdiyyə İdarəsinə
faizsiz olaraq iki il müddətinə veriləcəkdir. Bələdiyyə İdarəsi 1919-cu sənədən
başlayaraq öz illik smetasna işbu istiqraz daxil etməlidir. Həmin pulun 150 min
rubləsini işbu sənə, o biri yarsn isə gələn il verməlidir.

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Salyanda birinci qz məktəbi
Salyan Realn məktəbinin milliləşməsi münasibətilə ali zükur [oğlan] məktəbi
şagirdləri dəxi bu məktəbə daxil olmuşlardr. Binaileyh [ona görǝ], ali zükur məktəbi boş qalmş, Maarif Vǝzarǝti [Nazirliyi]
əmri ilə həmin məktəb ünas [qzlar] məktəbinə təbdil edilmişdir [çevrilmişdir]. Bu
məktəb də ünas darülmüəllimatı [qz seminariyas] olacaqdr.

15 yanvar 1919-cu sənə
Daxiliyyə naziri həzrətlərinin Qarabağ
haqqndak məruzəsini istima etdikdən
[dinlədikdən] sonra qət edilmişdir:
Daxiliyyə naziri həzrətləri tərəndən
pişnihad [təqdim] edilmiş məruzə qəbul
edilsin. Cavanşir, Şuşa, Cəbrayl və Zəngəzur qəzalarnda müvəqqəti olaraq bir
general-qubernatorluq təşkil etməlidir.
Təyin ediləcək general-qubernatorun
ixtiyaratı Daxiliyyə Nəzarəti məruzəsində
göstərildiyi qədər olacaqdr.

Müəllimlərin əsgərliyə cəlbi
Məlum olduğu üzrə, müəllimlər də
əsgərliyə cəlb edilirlər. Müəllimlərin dəvəti ilə maarif işlərinin müşkülata düçar
olacağn və çox məktəblərin qapanmaq
məcburiyyətində qalacağn hiss edən
Maarif naziri, müəllimlərin azad edilməsi
barəsində Hərbiyyə Nəzarəti ilə müzakirata girişmişdir. Bu xüsusda Parlamana
da bir layihə təqdim eylǝmişdir.

15 yanvar 1919-cu sənə
Rəisi-Vükəla [Baş nazir] həzrətlərinin
Səhhəti-Ümumiyyə naziri müavini təyini
haqqndak məruzəsini dinlədikdən sonra qət edilmişdir:
Doktor Gindesi Səhhəti-Ümumiyyə naziri müavinliyinə təyin etməli, böyləliklə
müvəqqəti olaraq məzkur nəzarət işlərini müşarileyh [ad çəkilən] doktora həvalə
etməklə, Ümuri-Xeyriyyə və Naə [Sosial
Təminat] naziri müavinini həman vəzaifdən [vəzifəlǝrdən] azad etməlidir.

* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarətinin [Sosial
Təminat Nazirliyinin] cənbində [nəzdində]
mövcud olan Bak dairəsindəki möhtac
əhaliyə müavinət edən xüsusi komisyonun qərardad mövcibincə [ǝsasnda],
İrandan 30 min arşn əlvan arşn mal gətirmək üçün Nəzarət tərəndən Rəisivükəlaya müraciətən rica olunur ki, ingilis komandanlğ ilə müxaribatda bulu-

Hökumət fəaliyyəti
Parlaman əzasndan Şxəlibəyov Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinə müraciətlə Şamax ilə post və teleqraf müxa312
312

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

nub məzkur [deyilǝn] arşn maln Bakdak möhtac əhali üçün gətirmək mümkün
olub-olmadğn bilsin və olarsa, gətirilməsi xüsusunda binagüzarlqda bulunulsun [tǝşǝbbüs göstǝrilsin].
* Ümuri-Xeyriyyə Nəzarəti tərəndən Bakda mövcud olan tamaşaxanalardan və digər bilet lazm olan müəssisələrdən dövlət markalar yapşdrldğn təftiş etmək üçün Nəzarətin kargüzar Q. Ştamm təyin edilmişdir. Bu barədə Sabunçu, Balaxan və şəhər polismeysterlərinə sorğu verilmişdir. Bundan
maəda [başqa], tamaşaxanalarn düxuliyyə [giriş] qəbzi ilə kniçkann (kart) əhali
arasnda intişar [yaylmas] haqqnda Nəzarət tərəndən bu günlərdə Parlamana
bir qanun layihəsi təqdim ediləcəkdir.

haqda lütfən təhqiq və istintaqda bulunmanz məruzdur.
Parlaman əzas Kiçikxanov
RƏF’İ-İŞTİBAH

[ŞÜBHƏNİN ARADAN QALDIRILMASI]

Möhtərəm müdir əfəndi həzrətləri!
“Azərbaycan” qəzetəsinin 16 kanunisani [yanvar] tarixli 89-cu nömrəsində
“Yeni qəzetələr” ünvanl məlumatı qismində əzcümlə:
Azərbaycan müsəlman İctimaiyyuniinqilabiyyun rqəsi [Sosialist-İnqilabçlar
partiyas] tərəndən “Əkinçi və fəhlə”
nam [adl] qəzetə çxarlacağ istixbar
edilmişdi [xəbər verilmişdi]. Azərbaycan
İctimaiyyun-inqilabiyyun rqəsinin Bak
komitəsi tərəndən rəf’i-iştibah olmaq
üzrə məlum edirəm ki, fövqəlzikr [yuxarda ad keçən] “Əkinçi və fəhlə” qəzetəsi
Azərbaycan deyil, müsəlman deyil və sosialist deyil, Qafqaz və Kaspiyski “hökumətinin” erməni millətçilərinin təşəbbüsü və sərmayəsi ilə nəşr edilir. Kəndisini
həqiqi sosialist hiss edən Azərbaycan sosialistləri üçün erməni millətçiləri ilə bərabər işləmək kimi həqarət və rəzalət
təsəvvürə gəlməz bir şeydir. Burasn
ümum türkcə oxuyanlara və müsəlman
füqərayi-kasibəsinə elam etməyi [bildirməyi] vəzifəm cümləsindən bilib, işbu
bəyənatımn dərcini istirham [xahiş] edirəm, əfəndim.
Ehtiramati-faiqə ilǝ [böyük hörmǝtlǝ]
Azərbaycan İctimaiyyuni-inqilabiyyun
rqəsinin müvəqqət komitəsi rəisi
Axundzadə Ruhulla
Bak, 16 kanuni-sani 1334

ƏRZAQ NƏZARƏTİ
CANİBİ-ALİLƏRİNƏ AÇIQ MƏKTUB
Rus lisannda müntəşir [nǝşr olunan]
“Azərbaycan” qəzetǝsinin 11-inci nömrəsində Ərzaq Nəzarətinin idarə müdiri
Makinski imzas ilə Zaqatalaya bez göndərilməsi xüsusunda dərc edilmiş məktubun üç maddəsi qismən həqiqətə xilafdr. Zira Zaqatala əhalisinə paylamaq
üçün Ticarət və Sənaye Nəzarəti tərəndən Qǝbulova verilmiş 50 min bez guya
Zaqatalaya çatmş və Zaqatala valisi tərəndən 18 dekabr tarixli məzkur 50 min
bezin tamamilə vüsulunu müşirrən [gǝlib
çatdğn] təbliğatın alnmas dəxi bildirilmişdir. Halbuki, Zaqatalaya təxminən 20
min arşn bez çatmşdr. Zaqatala valisi
tərəndən böylə bir teleqrafın göndərilməsi məni heyrətə salr. Binaileyh bu
313
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İdarədən: Bizə bildirilir ki bu qəzetǝ,
Azərbaycan Müsəlman İctimaiyyuni-inqilabiyyun rqəsi tərəndən deyil, ümumi İctimaiyyuni-inqilabiyyun rqəsinin
mərkəzi komitəsi tərəndən verilir. Məzkur qəzetǝnin birinci nömrəsi çxmşdr.
Ancaq nədənsə ruzmərrə [aktual] bir məsələ təşkil edən Azərbaycan istiqlal və
buna yaxn məsələlər haqqnda bir söz
də yoxdur. Qəzetǝnin tərzi-hərəkət və
fəaliyyəti barəsində mütaliatına [kirlǝrinǝ; mövqeyinǝ] baxaraq yazmaq mümkün
olacaqdr. Bu da gələcəkdə.

şam saat 7 radələrində Bələdiyyə rəisi
evində, rəisin təhti-sədarətində olaraq
müsri xəstəliklərlə mübarizə edəcək komitənin müştərək iclas vaqe olacaqdr.
Müşavirədə Səhhəti-Ümumiyyə [Sǝhiyyǝ], Ümuri-Xeyriyyə və Naə [Sosial Müdaǝ] və Maarif nəzarətlərindən birər
nümayəndə, İngiltǝrǝ qoşunlar ərkanihərbi [qərargah] nümayəndəsi, Bak Həkimləri cǝmiyyǝti nümayəndəsi, Mərkəzi
Ev Komitəsi nümayəndəsi, erməni və
müsəlman qaçqnlar komitələrindən birər nümayəndə, iskələ [liman] idarəsi və
dəmiryollar idarələrindən birər nümayəndə iştirak edəcəklərdir.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Məzənnə
Qafqaziya Ordusunun Baş müfəttişi,
Bələdiyyə İdarəsinə müraciətən rica etmişdir ki, hər ay ona Bakdak ərzaq və
tənbəki və başqa əşyaya olan məzənnələr barəsində məlumat verilsin.

Bələdiyyə İdarəsində
17 kanuni-sanidə [yanvarda] Bələdiyyə rəisi evində, rəisin təhti-sədarətində
[sǝdrliyi altında] müsri [yoluxucu] xəstəliklər ilə mübarizə edəcək komitənin müştərək iclas vaqe olmuşdur. Müşavirədə
qət edilmişdir ki, bütün Bak və ətrafındak müəssisələrdən birər doktor dəvət
edib, müsri xəstəliklərlə mübarizə edəcək komitələr təşkil olunsun. Böyləliklə,
təşkil ediləcək komitə öz miyanndan
[arasndan] üç nəfərdən ibarət bir icraiyyə komitəsi intixab edəcəkdir [seçǝcǝkdir]
ki, komitənin qətnamələrini qövldən feilə [sözdən əmələ] gətirməyə çalşacaqdr.
Bir də bir baştəbiblik təşkil ediləcəkdir.
Qət edilmişdir ki, bu vaxtadək çağrlmşlar srasna əlavə olaraq 15 müəssisədən
də birər nümayəndə dəvət edilsin.

* Yanvar aynn 19-da, saat 11
tamamda Bak türk mütəəllimlərinin rejissoru (?) Abbas Mirzə Şərifzadənin
təhti- idarəsində [idarǝsi altında] bulunan
“Dram və musiqi” studiyas əzalarnn
[üzvlərinin] Üçüncü Ali-ibtidai məktəbində iclas təyin edilmişdir. Əzann [üzvlǝrin] gəlmələri xahiş olunur.
* Üçüncü uçastok ev komitəsi, dördüncü dəfə olaraq adam başna iki girvənkə qərar ilə düyü paylamağa başladğn xəbər verir.

Müsri xəstəliklərlə mübarizə üçün
müşavirə
Bu gün 19 kanuni-sani [yanvar], ax-

Aptekxana qulluqçularnn tətili
İki həftədən çoxdur ki, aptekxanalardak “farmasevt” və sair əmələlər [işçilər]
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tətil ediblər. Şəhər əhalisinin azarllarna
dərman hazrlamaq üçün bütün şəhərdə
dörd aptekxana qalmşd ki, əhaliyə dərman hazrlasn. Tətilçilərin maddi tələblǝrini aptekxana sahibləri qəbul edib, tətilin qurtamasn istəmişlərsə də, lakin
tətilçilər indi tələbnaməyə bəzi siyasi tələblər də əlavə edib, aptek sahiblərini
məcbur etmək üçün şəhərdə işləyən
dörd aptekin bağlanmasn elan etmişlər.

mǝsi] xahiş olunur. Həmin vaqon, yanva-

rn 22-də yüklənməkdən ötrü Tağyevin
fabrikasna göndərilməlidir.
KƏNDLƏRƏ DÜYÜ PAYLANMAQ
BARƏSİNDƏ
Ərzaq Nəzarətinin kəndlərə zəruri
şeylər paylayan şöbəsinin verdiyi məlumatından anlaşlr ki, kəndlərə düyü paylamaq barəsində olan elann nəticəsində
heç kəs müəyyən vaxtda düyü üçün gəlib çxmamşdr. Məlum olur ki, kənd camaatı Nəzarət[in] payladğ düyünü almaq istəmir. Onlarn dediyinə görə əvvəla, paylanan “ucuz düyü” o qədər pis və
alçaq, snq və əzilmiş düyüdür ki, kəndçilər bu düyünü almaq istəmirlər. Kəndçilərin hələlikdə bir az-maz taxl ehtiyatlar olduğundan çox bərk ehtiyac hiss etmir, ona görə də bu düyüyə bir o qədər
də məhəl qoymayrlar.
Və saniyən [ikincisi] düyünün qiyməti
çox bahadr. Nəzarət düyünü girvənkəsi
3 manat 30 qəpikdən kəndçi vəkillərinə
buraxdğ halda, yol kirayəsi, vəkillərin
məxarici və pul verənlərin pul prosentləri bu düyünün qiyməti[nǝ] artırlandan sonra düyü bir qiymətə gəlib tamam olacaq ki, hal-hazrda o düyünün
əla dərəcəsi bazarda ondan da ucuz satılmaqdadr.
Və salisən [üçüncüsü] böylə ittifaqlarda [hadisǝlǝrdǝ] qabağa düşüb, camaat
üçün ciblərindən pul qoyub zəhmət qəbul edən camaat vəkilləri bunu yaxş görüb bilirlər ki, düyü işində onlarn ciblərinə bir o qədər mənfəət girməyəcəkdir.
Bezin arşn[n] 5 manat yarma alb 12

ƏRZAQ İŞLƏRİ
* Ərzaq naziri Gəncə müsəlman Cəmiyyəti-xeyriyyəsinə yazr ki, Gəncə Bələdiyyə İdarəsi mənə müraciətlə manufaktura malnn Gəncə müsəlman Cəmiyyəti-xeyriyyəsi ixtiyarna verilməsinə
protesto edir. Məndən əvvəlki nazirin
verdiyi əmri ləğv etmək mümkün olmadğndan, eyni zamanda zənnimə görə,
manufaktura malnn kartoçka ilə əhali
arasnda paylanmas ədalətli olar. Cəmiyyəti-xeyriyyənin də kartoçkas yoxdur.
Buna görə Gəncə Cəmiyyəti-xeyriyyəsinə təklif edirəm ki, manufakturan payladğ zaman ancaq Gəncə Bələdiyyə İdarəsinin ixtiyarnda olan kartoçkadan istifadə etsin.
* Ərzaq Nəzarəti vaqon təqsim [bölǝn] və təyin edən müvəqqət büroya xəbər vermişdir ki, Gəncə şəhər əhli ehtiyacndan ötrü Gəncə Cəmiyyəti-xeyriyyəsi sədri Məşədi Əli Rəyev ixtyarna
Tağyev fabrikasndan buraxlan 100 tay
bezi Gəncəyə aparmaqdan ötrü Rəyevə
bir vaqon verilməsi üçün büronun binagüzarlqda bulunmas [tǝşǝbbüs göstǝr315
315

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

manata satmağa dadanan vəkillər, düyüdə bir o qədər mənfəət olmayacağn görüb onun dalnca gəlmirlər. Doğrudan
da, öylə deyil ki, heç bir kənddə bu düyüyə möhtac olan kəndlilər taplmasn. Bir
çox kəndlər var ki, orada həqiqətdə də 3
manat 30 qəpiyə düyü satılsa, onu kəndçilər alarlar. Lakin çün heç bir cəhətlə 3
manat 30 qəpiyə düyü kəndə gedib çxmayacaqdr. Ona görə də ingilislər komandan kəndlərə paylatmaq üçün verdikləri 3750 put düyünü Nəzarətdən geri
almağa labüd [məcbur] olmuşlardr.
Burada dübarə Ərzaq Nəzarətinin nəzərini bu işǝ cəlb edirik ki, şəhərdə və
neft mədənləri dairǝsindǝ olan kimi,
kəndlərdə də camaata ərzaq və ya qeyri
əşya paylamaq işini öz əlinə götürsəydi,
bir neçə cəhətdən həm camaata, həm
də özünə külli mənfəətlər vermiş olard.
Camaata ona görə ki, ucuz və bilavasitə
hər kəsin öz hissəsini öz əlinə verməklə
hamn qane etmiş olard. Özünə də ona
görə ki, camaat adna cürbəcür mübaliğə siyahlarla Nəzarətdən al[n]b küçə
və bazarlarda vəkillər tərəndən satılan
ərzaq və sair şeylər Nəzarətin özündə
qalb lazml yerində sərf edilər.
M. S.

Abdulla bəy Əfəndizadədən - 25 manat;
Hidayət Nəsrullabǝyzadədən - 25
manat;
Nurulla Axundzadǝdǝn - 25 manat;
Xeyrulla Axundzadədən - 25 manat;
Həbib Ələkbərzadədən - 25 manat;
Məhəmmədəli Əhmǝdpaşa oğlundan - 25 manat;
Yekun - 250 manat.
-------Mirzə Muxtar Məhəmmədov üçün
Mixail Sergeyeviç Poqosovdan - 5 manat.

Mehmanxaneyi-“Məhəmmədiyyə”
Qubernski küçədə “Azərbaycan” mətbəəsi ilə rubəru [üzbəüz] Hüseynov qardaşlarnn 72 nömrəli evində mehmanlardan
[qonaqlardan] ötrü təmiz otaqlar hazrdr.
Kamali-ehtiramla İbrahimov
Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642

İANƏ
Xəstə türk əsgərləri nənə [xeyrinə]
idarəmizə zeyldəki [aşağdak] ianələr
vüsul olmuşdur [çatmşdr]:
Şə bəy Rüstəmbəyovdan - 50 manat;
Məhəmmədhǝsǝn Zeynalzadədən 50 manat;
316
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 302. “…heç xələl vermədən mǝmur
ola bilərlər…”: “mǝmur” yerinǝ qǝzetdǝ
“mǝbus” getmişdir.

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 304. Tayn [Tyne]: İngiltǝrǝnin şimalşǝrqindǝ çay. Şimal dǝnizinǝ tökülür.
Sülh Konfrans
sǝh. 305. “polkovnik Hauz”: qǝzetdǝ sǝhvǝn “polkovnik Xode” kimi getmişdir.
“Çinda”: qǝzetdǝ sǝhvǝn “Çuxida” kimi
getmişdir.

Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 305. “…Məclisi-Müəssisan üzvlərinin komitəsi düşmənanə hǝrǝkatın...”: qǝzetdǝ “komitǝsi” vǝ “düşmǝnanǝ” sözlǝri arasnda “tǝrǝndǝn” sözü var; cümlǝnin mǝnasn pozaraq onu anlaşlmaz etdiyi üçün, bu
sözü çxardq.
sǝh. 306. “…Sultan hǝzrǝtlǝrinin hüzuruna…”: söhbǝt 1918-1922-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olan VI Mǝhmǝddǝn gedir.
“Babi-ali” (hǝrfǝn “uca qap”): Osmanl
dövlǝtindǝ Sǝdrǝzǝmin (Baş nazirin) sarayna
verilǝn ad; beynǝlxalq münasibǝtlǝrdǝ “Osmanl hökumǝti” mǝnasnda işlǝdilirdi.

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalq və daxili ünas əmrazn [qadn
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
arasnda. Telefon: 50-67.

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Adlarmz
sǝh. 309. “prixod”: camaatın ianǝlǝri
hesabna saxlanan yerli (mǝhǝlli) dini icma.
sǝh. 311. “ali-ǝba”: İslamiyyǝtdǝ HǝzrǝtiPeyğǝmbǝri vǝ yaxn qohumlarn ǝhatǝ
edǝn ifadǝ; hǝdislǝrǝ görǝ ali-ǝba Peyğǝmbǝr, Əli, Fatimǝ, Hǝsǝn vǝ Hüseyndǝn ibarǝt
olmuşdur.
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“…türklǝrin «qulu» (qulu) kǝlmǝsindǝn…”:
“qulu” sözü köhnǝ ǝlifba ilǝ iki variantda
( ﻗﻮ ﻰﻟ,  )ﻗﻠﻰyazlmşdr.
“…rǝbiyyülǝvvǝlin 12-dǝ…”: HǝzrǝtiPeyğǝmbǝrin anadan olduğu gün.
Ərzaq Nǝzarǝti canibi-alilǝrinǝ
açq mǝktub
sǝh. 313. “…Ərzaq Nəzarətinin idarə
müdiri Makinski imzas ilə Zaqatalaya bez
göndərilməsi xüsusunda dərc edilmiş
məktubun...”: söhbǝt, Abbasǝli bǝy Makinskinin rus dilindǝ “Azerbaydjan” qǝzetinin 18
yanvar 1919-cu il tarixli 11-ci nömrǝsindǝ
dǝrc olunan mǝktubundan gedir.
“Qǝbulov”: söhbǝt Mustafa bǝy Qǝbulovdan gedir.
Rǝf’i-iştibah
sǝh. 313. “16 kanuni-sani 1334”: burada
il, rumi tǝqvimlǝ verilmiş; “16” yerinǝ dǝ
“61” getmişdir; 16 yanvar 1919-cu il kimi
başa düşülmǝlidir.
Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 314. “…Bak türk mütəəllimlərinin
rejissoru (?) Abbas Mirzə Şərifzadənin...”:
sual işarǝsi mǝtndǝ getmişdir.
Kǝndlǝrǝ
düyü paylanmaq barǝsindǝ
sǝh. 316. “Mim. Sad.”: bu imza Mǝhǝmmǝd Sadiq Molla Ruhulla oğluna mǝxsusdur.
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Bazar ertǝsi, 20 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 92

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 17 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 20 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

Bu məsələ, bilxassə [xüsusilǝ] Fransa mütəfəkkirlərini məşğul edirdi.
Avropann mərkəzində Bismarkdan
sonra yeni bir hökumət vücuda gəlirdi.
Almaniya milləti gec qalmş olsa da “ingilislik”lə rəqabətə çxrd. Bu rəqabət
öylə hesaba alnmaz, kitaba keçirilməz
rəqabətlərdən deyildi. Bu rəqabət, doğrudan-doğruya İngiltərəni qorxuzurdu.
Almaniya bəhriyyəsi [donanmas] artır, ticarəti genişləyir, siyasəti dəxi bu nisbətdə mütəcaviz [tǝcavüzkar] bir şəkil alrd.
Almaniya İngiltərədən ötrü daha əvvəlcə Hindistan təhdid edən Rusiya kimi
deyildi. Daha ziyadə müdhiş idi. Çünki
yalnz əsgər qüvvəsi deyil, texnika, elm,
fənn və təşkilat cihazlar ilə də müsəlləh
[silahlanmş] idi. Həqiqətən də, kəndisindən çəki[ni]lǝr bir hərif idi.
Hətta Almaniyann az bir zaman içərisində çox tədarüklər gördüyünü, çox tərəqqilər göstərdiyini tədqiq edənlər, ingilis dövrannn intəhaya [nəhayətə] uğramaq üzrə olduğuna zahib olmuş [inanmş, zǝnninǝ qaplmş], mövqeyini yeni bir
qüvvət və düha ilə ortaya çxan “almanlğa” tərk etmək sras gəldiyinə hökm
verməyə başlamşlard.
Vəziyyət həqiqətən də ciddi idi. Qoca

YENİ İNGİLİS KABİNƏSİ
Teleqraf, İngiltərədə Dünya müharibəsi əsnasnda ilk dəfə olaraq, məmləkətin hali-hərbdə [müharibǝ şǝraitindǝ] olduğuna baxmayaraq, böyük bir müvəﬀəqiyyətlə seçkilərini tǝzələyən Britaniya
Parlamannn toplandğn bildirdi. Bunun təbii nəticəsindən olmaq üzrə yeni
İngiltərə Kabinəsinin təşəkkül eylədiyi də
xəbər alnd.
İngilis ünsürünün Avropa ünsürləri
arasnda ən mütərəqqi, əzmkar və tutduğu işlərində müvəﬀəq olmaynca əl
çəkməz, səbatkar bir ünsür olduğu məruf idi [bilinirdi].
İngilis qüdrəti-idarəsinin [idarǝ gücünün] aləmşümul [bütün dünyan ǝhatǝ
edǝn] bir şöhrətinə nümunə olmaq üzrə
xalqmz arasnda birisinin zəkavət və
bacarğn bildirmək üçün söylənən “ingilisdir” kinayəsini zikr etmək [yada
salmaq] kadir.
İngilis politikas. Bunun nə olduğunu
kim bilməzdi?!
Bir zaman Avropa mütəfəkkirləri ingilislərin müvəﬀəqiyyətinə heyran və bunun “əsbabi-faiqiyyətini” [üstün olmasnn
səbəblərini] aramaqla məşğul olurlard.
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karlğnn əsasn təşkil edən milli bir
ənənəni qrmağa ingilis qövmünü vadar
eyləmişdi. İngilis məcburi olaraq əsgərliyə alnmşd. Bu, İngiltərəni bilənlər üçün
Almaniyann sülh istəməsi qədər nəzərə
bəid gəlir [uzaq görünǝn] bir məsələ idi.
Onun üçün də ingilis əsgərliyinin könüllü
üsulundan üsuli-icbariyə keçməsi böyük
bir inqilab idi. Fəqət İngiltərə tarixinin
çoxca qeyd etmiş olduğu qansz inqilablardan.
Müharibəyə şiddətli surətdə davam
etmək əzmində ikən, daxili bir inqilab
yapmş olan İngiltərə, sülhi-ümumi ərəfəsindəki hazrlğnda da digər bir inqilab
yapmşdr.
Saqn İngiltərəyə “bolşevizm” girdi,
sanmaynz.
Xayr, hangi bir vəq’ədən bəhs etmək
istədiyimi duysanz, burada “inqilab”
kəlməsi işlətdiyimə belə heyrət edərsiniz.
İngilislərin Hindistanla olan əlaqələrinin dərəcəsini kim bilməz? Kim bilməz
ki, Hindistan İngiltərənin can və yaxud
təbiri-mərua [mǝşhur bir ifadǝylǝ] can
şüşəsidir. İngiltərə siyasətinin məhvərisiyasəti [siyasǝtinin mǝrkǝzi oxu] daima
Hindistann mühazəsi üzərinə dönmüşdür. Dostluğunun da, düşmənliyinin də
səbəbi daima Hindistan olmuşdur.
Hindistana aşiq olanlar, oraya doğru
baxan-lar İngiltərə daima qsqanmşdr.
Bunun- la bərabər ənənəpərəst ingilis
“lordluğu” bir hindliyi heç bir zaman bir
britaniyal qədər müsavi, onun qədər
həmhüquq və həmvəzifə görəmməmişdi. Dünyann binnisbə [nisbǝtǝn, digǝrlǝrilǝ müqayisǝdǝ] ən demokratik bir
məmləkəti və tarixcə ən qədim bir

İngiltərə ehtiyat tədbirləri görmək məcburiyyətində idi.
İngilis də ehtiyatsz olarm?
“Robinzon Kruzo” hekayəsində yalnz
bir adaya düşüb də tək başna bir aləm
vücuda gətirən və hər şeyi yoxdan sazlayan insan tipi bir ingilis müxəyyiləsindən
[təxəyyülündən] doğmamşmdr?
Bir çox münəqqidlər [tənqidçilər]
“Kruzo” tipinin qeyri-təbii olduğunu iddia eyləmişlərdi. Fəqət Hərbi-ümumidəki [Birinci Dünya müharibəsindəki] ingilis
mətanət və tədbirləri “Kruzo” tipinin xəyal deyil, bir həqiqət olduğunu göstərdi.
Yoxdan ordular yapld. Ürf və adət
düşkünü, ənənə və tarix əsiri olan ingilis,
ömründə ilk dəfə olaraq mükəlləyyətiəsgəriyyə [hǝrbi mükǝllǝyyǝt] yükünü
yükləndi.
Camaat bətnindən yetişmə bir xalq
oğlu, qoca bir imperiyann başna keçərək Britaniya cəzirələrini [adalarn] dünyann çar ətrafında [dörd bir tǝrǝndǝ] qarann [dünyann quru ǝrazilǝrinin] altıdan
bir dərəcəsində genişləyən, müxtəlif
məkanda, müxtəlif lisanda danşan insanlar bir araya toplad və czlmş məqsədə doğru sürükləyə bildi. Nəticədə
dünyann Rusiya, Almaniya kimi müəzzəm əsgəri dövlətləri ixtilal və inqilab
atəşləri içində yaxlb qvrlmaqda ikən,
İngiltərədə adi bir zamanda imiş kimi
seçkilər icra olunur. Lloyd Corc kabinəsi
təkrar bir qaya kimi möhkəm duraraq
mövqeyini saxlayr.
Müharibəni müvəﬀəqiyyətlə bitirmək üçün ingilisləri əsgərlik altına çəkmiş olan Lloyd Corc, kəndisi Mühazəkaran partisinə [Mühazəkarlar partiyasna]
mənsub olduğu halda, ingilis mühazə320
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məşrutə [konstitusiyal] hökuməti ikən
halən [hələ də] lordlara qarş, xalqdan
başqa bir şəkildə mərasim və təşrifat
[tǝntǝnǝ] istəyən bu torpaqda ingilis olmayan millətlərə qarş dəxi xüsusi
surətdə müamilə yaplrd [rǝftar edilirdi].
Bunun üçün bir hindlinin gəlib də ingilis
hökuməti əzasndan [üzvlǝrindǝn] olmas,
bir ingilisin icbari surətdə əsgər getməsi
qədər böyük bir vəq’ədir, bir inqilabdr.
Birinci vəq’ə müharibənin müzəﬀəriyyətlə bitirilməsinə səbəb oldu. İkinci
vəq’ə də sülhün millətlərin müsavatihüququ [hüquq bǝrabǝrliyi] ilə nəticələnəcəyi üçün bir fali-nik [uğurlu ǝlamǝt] təşkil
etsəydi...
Həddi-zatında [ǝslinǝ baxanda], dünyan istila edən bugünkü demokratik kirlərin qalibiyyəti qarşsnda bir hindlinin nəzarət [nazirlik] məqamn ehraz eyləməsi [ǝldǝ etmǝsi] əlbəttə ki, böyük bir
şey təşkil eyləməz. Fəqət bu vəq’əni mücərrəd olaraq deyil, ingilis ənənatı [ǝnǝnǝlǝri] nöqteyi-nəzərindən görərək mühakimə etməlidir.
Fəqət ingilislər nə qədər mühazəkar
və ənənəçi olsalar da, dərəceyi-kamala
gəlmiş [kamillǝşmiş] millətlərin istədikləri
haqlarn verməkdə digər cahangir [imperialist] dövlətlər qədər müənnid [inadkar] olmadqlar da bəllidir.
Dərəceyi-kamala ərib də, haqqn israrla istəyən millətə qarş güzəşt etmək,
bu da bir ingilis ənənəsidir. Bu nöqteyinəzərdən irland homrulu [muxtariyyǝti]
qanunən qəbul edildi. Hali-hərb keçincə,
feilən də tətbiq olunacağna inanmaldr.
Hindli Ser Sinhann Britaniya nazirliyinə təyini dəxi hindli milliyyətpərvərlərin tələbatına qarş hind muxtariyyət

və imtiyazatı tövsisinə [imtiyazlarnn genişlǝndirilmǝsinǝ] doğru atılmş bir güzəşt
politikasnn dəlili deyilmidir?
Zənn edəriz ki, odur.
Müqəddəratımzn surəti-həllini sülhi-ümumi məclisindən bəkləyib dururuz.
Bu məclisdə nüfuzlu bir söz sahibi olan
İngiltərə hökumətinin millətlərin haql
tələbatın, bizim kimi dövlətlərin hürriyyət və istiqlal tələbindəki iddialarn
qəbula mail bir hökumət olmasn əlbəttə ki, arzu edəriz. Kəndi arasna İngiltərə
əfkari-ümumiyyəsindən [ictimai krindǝn]
ötrü belə nagəhani [gözlǝnilmǝz] olaraq
xila-ənənǝ bir hindlini dəxi almş olan
Lloyd Corc kabinəsinin istədiyimiz böylə
bir hökumət olmasn çin könüldən [ürǝkdǝn, sǝmimi qǝlbdǝn] diləriz.
M. Ə. Rəsulzadə
AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA
8-nci iclas
(keçən nömrədən mabəd)
Qanun layihələrinin müzakirəsindən
sonra növbətdə Parlaman baş katibinə
iki müavin seçmək məsələsidir.
Katib müavinləri
Sədr təklif edir baş katibə müavinlər
seçilsin.
“Müsavat” nümayəndəsi təklif edir
ki, müavinlərin biri “Əhrar” fraksiyasndan, digəri də azlqda qalan millətlər
fraksiyonundan olsun.
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Quxman azlqda qalan millətlər fraksiyonu tərəndən bəyan edir ki, onlar
namizəd verməkdən imtina edirlər.
Vinoqradov bəyan edir ki, slav-rus
nümayəndələri də müavini-katibliyə [katib müavinliyinǝ] namizəd göstərməyəcəklərdir.
Məhǝmməd Əmin [Rǝsulzadǝ] - O
halda bitərəərdən olsun.
Bitərəər dəxi namizəd vermir.
Şə bəy [Rüstǝmbǝyli] - O biri rqələr namizəd göstərmək istəməzsələr, biz
“Müsavat”dan göstərəriz.
Nəticədə "Əhrar" fraksiyonundan
Bayram Niyazi Kiçikxanov və “Müsavat”
dan Hacnski Mehdi bəy əfəndilərin namizədliyi qonularaq əksəriyyəti-ara [səs
çoxluğu] ilə məzkur [deyilǝn] iki zat baş
katibə müavin seçilirlər.

rat! Bilirsiniz ki, Məclisi-Məbusann
mühazəsi məsələsinin həlli lazmdr. Bizə bir qüvvə lazmdr ki, iclas günləri,
hətta sair vaxtlarda Məclisi-Məbusan binasn mühazə etsin. Hazrda şəhərimizdə polis nəfəratı [nǝfǝrlǝri] var, şəhərin asayişini gözləyir. Fəqət, bunlardan
bir dəstə ayraraq Məclisi-Məbusan
qaraqolu təyin etmək mümkün deyildir.
Zira böylə olsa, şəhərin mühazəsi zəifləşər.
Binaənileyh [ona görǝ], biz başqa bir
çarəyə təvəssül [müraciǝt] etməliyiz, bilxassə ki, ümumiyyətlə parlamanlarn ixtiyar var kəndi mühazələri üçün xüsusi
dəstə təsis və təşkil etsinlər. Bizǝ də lazmdr böylə bir bölük təşkil edək. Bu surətlə təşkil olunan mühazə bölüyü
Məclisi-Məbusana tabe olur və həmişə
Parlaman mühazə edir. Onun məxarici
də Parlaman öhdəsinə olur. Bu bölük
Məclisi-Məbusan mühazəsi ilə bərabər,
ümumi asayişi də düşünməlidir. Zikr olunan işlərə baxmaq üçün hər parlamanda
bir müdaə komisyonu təşkil olunur ki,
mühazə bölüyünü tənzim edir və bu
məsələyə aid işlərə baxr. Bunun üçün
ayrca bir qanun layihəsi lazm görülməyərək, ancaq təklif ediriz 5 nəfərlik bir
müdaə komisyonu seçilsin.
Sədr namizədlər göstərilməsini təklif
edir.
Bitərəər namndan Abuzər bəy Rzayev böylə bir siyah göstərir:
Musa bəy Rəyev (“Müsavat”), Camo bəy Hacnski (sosialist), Qara bəy Qarabəyli (“İttihad”), Aslan bəy Qardaşov
(“Əhrar”) və Xosrov bəy Sultanov (bitərəf).
Təklif və siyah ittifaqi-ara [yekdillik]

Komissiyalarn təkmili [tǝrkibinin ta-

mamlanmas]

Bundan sonra Sədr bəyan edir ki, komisyon əzalarndan [üzvlǝrindǝn] bəziləri
nazir, digərləri heyəti-mürəxxəsəyə [nümayǝndǝ heyǝtinǝ] təyin edildiklərindən,
bəziləri məzuniyyətə getdiklərindən
məzkur [deyilǝn] əzalarn yerinə yeni
adamlar göndərərək komisyonlar təkmil
etmək lazmdr. Binaənileyh [ona görǝ],
xahiş olunur rqələr yeni namizədlər
göstərsinlər.
(Sədr hangi komisyondan kimlərin
getdiklərini elam [elan] edir. Məclis yeni
namizədlər göstərir.)
Məclisi-Məbusan mühazəsi
Növbədə Məclisi-Məbusan mühazəsi üçün qvardiya təşkili məsələsidir.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - Həzə322
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Adətən yollara iki nöqteyi-nəzərdən
baxlr: sövqülceyş [stratejik] və ticarət
nəzərindən. Birinci yollar həmişə hökumət xərci ilə təmir edilir, ikinci isə zemski
xərcdən [yerli büdcǝdǝn]. Azərbaycan yollarnn həpsi bu vaxtadək (15 versti müstəsna olmaq üzrə) canişinlik vasitəsilə
zemstvo [yerli özünüidarǝ orqan] xərcinə
təmir edilirdi və bu yollara əhəmiyyət
verilməzdi. Şimdi məzkur [deyilǝn] yollar
Azərbaycan Hökumətinə keçdikdə, işlər
dəyişmişdir. Mən özüm bu xüsusda hökumətə bir qanun layihəsi vermişəm. Bu
günlərdə hökumətdə qəbul və Parlamana idxal ediləcəkdir. Məzkur qanuna görə yollarn həpsi Türüq və Məabir Nəzarəti idarəsinə keçəcək və xəzinə xərci ilə
təmir ediləcəklǝrdir.

ilə qəbul olunaraq Divani-Rǝyasətə [Rǝyasǝt Divanna] tapşrlr ki, mühazə bölüyü təşkili üçün smeta hazrlayaraq Parlamana təqdim etsin.
Kredit
Ləvazim komissiyas sədri C[amo] Hacnski Parlaman binasnda təmirat işləri
üçün 50 min manat avans buraxlmasn
təklif edir.
Təklif qəbul olunur.
Şəki yollar haqqnda
“Əhrar” fraksiyas tərəndən yollar
naziri namna [adna] Şəki-Zaqatala ətrafındak yollar haqqnda verilmiş bir sorğunu katib oxuyur.
Abdulla bəy Əfəndiyev və Kiçikxanov sorğunu müdaə edərək birər nitq
söyləyir. Ümumiyyətlə, hər məmləkət
üçün yollarn əhəmiyyətini göstərərək
məhsul nöqteyi-nəzərindən Azərbaycann ikinci Baks hesab etdiyi Şəki və Zaqatala yollarnn qayət fəna olduğunu
qeydlə deyirlər ki, orada neçə ildir ki,
yollar təmir edilmir, kəndlilər böyük xəsarətə düçar olurlar; milyonlarca put
meyvə yolsuzluqdan xarab olub çürüyür,
əhali isə bundan böyük zərərlər çəkir.
Halbuki, məsələn, Zaqataladan Gəncəyə
gedən qsa bir yol təmir edilərsə, meyvələr bazara gətirilərək satılar. Bu yolu təmir etmək hökumət xəzinəsinə də güc
olmaz, çünki Gürcüstana göndərilən
mallardan alnmş 200 min manat gömrük bu məqsəd[lə] sərf edilə bilər.
Məlikaslanov - Sorğuya hökumət tərəndən Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ] naziri Xudadad bəy Məlikaslanov
həzrətləri cavab verərək bəyan edirlər
ki:

Ümuri-Xeyriyyə nazirinin məktubu
Bundan sonra katib, Ümuri-Xeyriyyə
Nəzarətindən [Sosial Tǝminat Nazirliyindǝn] varid olmuş [gǝlmiş] bir məktubu oxuyur. (Məktub ruscadr.)
M. Ə. Rəsulzadə - (yerindən) O nədir,
mən anlamram. Nə üçün yabanç dildədir?
Səslər - Qaytarn, öz dilimizdə yazsnlar.
Əsas etibar ilə kağzn geri qaytarlmas qərarlaşdrlmaqla bərabər, məktubun məzmununa əməl olunur və Zəngəzur qaçqnlarnn əsəfəngiz [təəssüf doğuran] bir halda olduqlar nəzərə alnaraq
qərar verilir ki, məbus Klenevskinin qaçqn işlərinə baxmaq üçün göndərilməsinə etiraz edilməsin. Amma bu iş üçün
bir də ayr bir məbus göndərilməyərək
Nəzarətə [Nazirliyǝ] tapşrlsn ki, lazm
olsa oraya başqa bir təbib də göndərsin.
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Bitərəər deklarasiyas
Axrda Yusif Əhmədov növbədən xaric səs alaraq, bir müqəddimədən sonra
Bitərəər fraksiyonu tərəndən zeyldəki
[aşağdak] deklarasyonu oxuyur:
Keçirdiyimiz ağr tarixi bir zamanda
bizim siyasi və ictimai həyatımzda Azərbaycann istiqlaliyyəti və bu istiqlaliyyəti
mühazə etmək ən əsasl bir məsələlərdən olsun gərək. Bu məsələni layiqincə
ifa üçün məmləkətin daxilində və xaricində camaatın etibarn qazanan hökumət olacağ aşkardr. Bu hökumət kəndi
fəaliyyətində istiqlaliyyətə və maarifmədəniyyətə çxmağa çalşan məmləkət
parlamanndak bitərəf nümayəndələri
dəstəsinə dayaqlanmaldr. Fikrimizcə
bunlar cəmiyyətimizin ǝn səlahiyyətli və
məmləkət əfkarn [ictimai rǝyini] düzgün
əksəndaz edici [ǝks etdirǝn] bir dəstədir.
Bundan dolay Parlamanda hazr olan bitərəf üzvlər xüsusi bir dəstə təşkil edərək, Azərbaycann istiqlaliyyətini hər növ
ilə müdaə və istər daxildən və istər xaricdən üzərinə gələn qara qüvvələrdən
mühazə edəcəkdir. Bununla belə bitərəər dəstəsi aşağdak məqsədləri təqib
edəcəkdir:
1) Tez bir zamanda istiqlaliyyətimizi
müdaə edə biləcək qüvvətli ordu təşkil
edilsin;
2) Dörd quyruqlu [üzvlü] üsul ilə seçilmiş qanunverici bir palata ilə təşkil ediləcək parlamentolu və demokratik cümhuriyyənin xalq hakimiyyəti əsas ilə
möhkəmləşməsinə var qüvvəsi ilə çalşacaqdr;
3) Hər növ zəhmətin mühazəsi və
yaxşlaşmas üçün bütün yerlərin, hətta
xüsusi əmlakn dəxi kəndlilər arasnda

təqsim edilməsi [bölünmǝsi] üçün məmləkətimiz həyatında ictimai təğəyyüratın
[dəyişikliklǝrin] geniş surətdə tətbiq edilməsini tələb edəcəkdir;
4) Məmləkətimizdə Rusiya inqilabikəbirinin [Böyük Rusiya inqilabnn] qazanclar (hürriyyəti-mətbuat, kəlam, ittifaq və qeyrə [mǝtbuat, söz, ittifaq azadlğ
vǝ digǝr azadlqlar]) həyata tətbiq edilməlidir;
5) Vergilər füqəra sin öhdəsindən
götürülüb sərvətdarlar [varllar] boynuna
at[l]maldr;
6) Qonşu millətlərlə sülh və müsalimətlə [ǝmin-amanlqla] yaşamal;
7) Hökumət və ictimai həyatın hər bir
dairələrində əqəliyyət [azlq] təşkil edən
millətlərin hüququ təmin edilməlidir;
8) Tez bir zamanda Məclisi-Müəssisan [Tǝsisçilǝr Mǝclisi] çağrmal.
Həmin bitərəər dəstəsi məzkur [deyilǝn] əsaslar həyata tətbiq etdikdə, keçirdiyimiz zamann şəraitini nəzərə alb,
əhalinin bir və ya digər dəstəsi və sin
deyil, bəlkə ümum camaatın mənafeyini
gözləyəcəkdir. Biz anlayrz ki, ümumi bəşəriyyət amalna yetmək üçün camaat
nifaqla deyil, bəlkə bütün yaradc qüvvələri birləşib millətinin parlaq bir surətdə nəşvü-nüma tapmasna [tǝrǝqqisinǝ]
səbəb olmaldr.
ADLARIMIZ HAQQINDA
“Azərbaycan” qəzetəsinin 91-ci nömrəsində “Adlarmz” ünvanl məqaləni oxuyub Fərhad Ağazadə cənablarnn təsəvvürlərini Məşixət [Şeyxülislamlq] İdarəsi təhsin edir [bǝyǝnir] və əlavə edir ki,
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mollalara məvacib verilmək xüsusunda
Məşixət İdarəsi mükəmməl layihə və
büdcə tərtib verib, Ədyan və Məzahib
Vəzarətinə [Dini Etiqad Nazirliyinǝ] təqdim
və təsdiq olmağn rica edibdir. Metrik
dəftərlərini qayda və nizam üzrə saxlamaq üçün tədbirdə olub və əks surətdə
metrik dəftərinə uşaqlarn təvəllüdlərini
səbt [qeyd] etdirməyən valideynə və
səbt etməyən mollaya cəza və cərimə olmağn lüzumunu Məşixət İdarəsi nəzərə
alb, bu halda müzakirədə və layihə tərtib verməyə məşğuldur. Mahəza [bununla birgǝ], Məşixət İdarəsi ərbabi-kamal sahiblərindən rica edir ki, ruhani
ümuratına [işlǝrinǝ] dair hər bir rəy və təsəvvürləri olsa, qəzetə ilə və baxüsus [xüsusilǝ] məktubla və bəlkə şifahən bəyanat verməklə Məşixət İdarəsini müttəle
[xəbərdar] edələr ki, ta nəzərdə olan layihə mükəmməl bir surətdə yazlb Vǝzarǝtin [Nazirliyin] təsdiqinə verilsin.

mişdir. Hal-hazrda Libknext Vilhelmin
yatacaq otağn işğal eyləmişdir. Vilhelmin nahar otağnda isə müsadimə [toqquşma] zamannda qətl edilən matroslarn meyitləri qoyulmuşdur. Giranbəha
[bahal] xallar qanla boyanmşdr. Hökumət, saray qarət edən bu cür ünsürlərə
qarş iqdamatdan acizdir.
* İsveçrədən yazlr: Feldmarşal Hindenburq, Müttəqlərin rizas ilə öz sadiq
qoşunlar ilə Berlin üzərinə hücum edir.
* “Forverts” qəzetəsi yazr: Berlin
qoşunlarnn əksəri, yeni cümhuriyyət
qoşunlar və külli müsəlləh [silahl] vətəndaşlar matroslara qoşulmuşlardr. Bunlar
sair Spartak tərəfdarlar ilə Marstall imarətini kəndilərinə ərkani-hərb (ştab) qərar vermişlərdir. Hökumət qoşunlar dəfǝatla bu imarəti ələ keçirmək istəmişlərsə də, hər dəfə bolşeviklər tərəndən
püskürdülmüşlərdir.
Kopenhaq - Potsdamdan hökumət
qoşunlar gəldiyi üçün matroslarn gücü
əskilmişdir. Yeni qoşunlar matroslarn
ştab qarşsnda bir nümayiş qurmuşlardr. Matroslar atəş açdqdan sonra hökumət qoşunlar da eyni cavab vermişlər.
Bombardmandan Vilhelm saraynn balkonu tamamilə dağlmşdr. Ledebur orada bir nitq irad edərək [nitq söylǝyǝrǝk]
Potsdamdan gələn qoşunlar məzəmmət
edib bu qanl müsadimələri [toqquşmalar] qardaş öldürücü müsadimə hesab eyləmişdir. O, saldatlarla matroslarn arasn düzəldəcək bir komissiya təşkilini
təklif eyləmişdir. Mumaileyhin [ad çǝkilǝn şəxsin] bu təkli qəbul edilmişdir.
Matroslar qardaş qanna səbəbiyyət verən 20 nəfər öz afserlərini [zabitlǝrini]
həbs etmişlərdir.

Məşixət sədrləri:
Şeyxülislam Molla Ağa Ağaəlizadə
Müftü Mustafa əfəndi Əfəndizadə
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
Almanyada
Amsterdam - Berlin əhval möhkəm
deyildir. Hərçənd indiki əhval müəyyən
etmək müşkülsə də, amma bununla bərabər anlaşlr ki, bolşeviklər hökuməti
yxmaq kimi əzmlərindən dönməmişlərdir. Hökumət ciddi iqdamatdan [tǝdbirlǝrdǝn] ehtiyat edib, fəqət qanl hadisələrə
yol vermişdir. Amma nəticədə isə külli
hökumət qoşunlar asilərin tərənə keç325
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Amerikann müavinəti [kömǝyi]
Amerika Vəkillər Palatas, Avropan
aclqdan xilas etməkdən ötrü 100 milyon
dollar buraxlmas qanununu qəbul etmişdir. Bu qanunun bu yaxnlarda Məclisi-Əyan [Senat] tərəndən təsdiq ediləcəyi gözlənir.

faqlarda [hallarda] mütarikə şəraitinə
əməl etməmişdir. Belə ki, indiyə qədər
Almaniya hökuməti 4700 parovoz, 130
min vaqon, 5 min yük avtomobil[i], 900ə qədər böyük top, 1000 ədəd sǝngǝr
topu, 7 min pulemyot və 6 min aeroplan
verməmişdir.

İngilis əsgərlərinin Vyanaya vürudu

Cəmiyyəti-Əqvam
Fransa qəzetələri Cəmiyyəti-Əqvam
[Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] layihəsinin ümdə
maddələrini dərc etməkdədirlər. O cümlədən deyilir ki, sazişdən əlavə [silah] saxlanmağn məhdud bir hala salnmas və
məcburi həkəm [arbitr] təyin edilməsi,
bundan əlavə Sülh Konfransnn millətlər
arasnda təzə münasibat [münasibǝtlǝr]
düzəltməsi maddələri dəxi daxil edilmişdir. Bitərəf dövlətlər konfransa buraxlacaqlardr, fəqət heç bir millət, CəmiyyətiƏqvamn tələb etdiyi məmnuniyyətbəxş
təminatı təqdim etməsə, Cəmiyyəti-Əqvam üzvü və ya başqa millətlərlə həmhüquq ola bilməyəcəkdir. Almaniya hökuməti öz borclarn əda etdikdən [qaytardqdan] sonra başqa millətlərlə həmhüquq ediləcəkdir.

[gǝlişi]

Tarixdə birinci dəfə olaraq İngiltərə
əsgərləri Vyanadan keçib getmişlərdir.
Bu əsgərlər Vyana şəhərinin arvad və
uşaqlarn aclqdan xilas etməkdən ötrü
İtaliyada olan ingilis əsgərləri tərəndən
ianə edilən ərzaq şeylərini gətirmişlərdir.
SÜLH ƏTRAFINDA

Sülh Konfransnn açlmas
Bazar günü ham nümayəndələrin iştirak ilə Sülh Konfransnn birinci dövr
ictimasnn [sessiyasnn] cəlǝsəsi [iclas]
vaqe olacaqdr.
Almaniyadan ötrü təzə şərait
Almaniyadan ötrü təzə mütarikə şəraiti [atǝşkǝs şərtləri] təlqin [diktǝ] etməkdən ötrü general Foş Trevu şəhərinə
azim olmuşdur [yola düşmüşdür]. Buna da
səbəb, müharibə hərəkatı dayandrldqdan sonra Müttəq dövlət hərbi əsirləri
ilə fəna müamilədə [pis rǝftarda] bulunmaq və onlar öldürmək olmuşdur. Bundan əlavə, Fransadan və Belçikadan aparlan əmvaln [mallarn] və makinalarn
tezliklə qaytarlmasn təkid etmək dəxi
lazm görünmüşdür. Burasn qeyd etməlidir ki, Almaniya Hökuməti bir çox itti-

GÜRCÜ-ERMƏNİ KONQRESİ
Yanvarn 10-dan etibarən Tiisdə
Erməni-Gürcü Konqresi başlanmşdr.
Konqre heyəti: İngiltərə və Fransa
tərəndən polkovnik Stuart (sədr), konsul Dora, kapitan Dubar.
Gürcüstan tərəndən Gegeçkori, N.
V. Ramişvili, general Bedezanov, Sabaxtaraşvili.
Ermənistandan Artunyan, general
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Korqanov, Mamikonyan, Xaçaturyan,
Ter-Xaçaturyan və Xanskaryan.
Konfransn dörd iclas olmuşdur.
Bütün əsasl məsələlərdə konfransda
ermənilərlə gürcülər arasnda ixtila-rəy
[kir ayrlğ] müşahidə olunurmuş. Hər
bir kəskin məsələdə qəti söz Müttəqlərin imiş. Birinci mübahisə Gürcüstanla
Ermənistan arasnda olan xətti-hüdud
[sərhəd xǝtti] barəsində imiş. Gürcü vəkilləri konqredə bəyan etmişlər ki, Gürcüstan qoşunlar müharibə dayandrldğ
zaman tutduqlar yerlərdə yenə durmaldr. Erməni vəkilləri tələb eyləmişlər ki,
gürcü qoşunlar mütarikə əhdnaməsi
[atǝşkǝs sazişi] bağlanan zaman durduğu
yerə çəkilsinlər. Hər iki tərən nöqteyinəzərləri anlaşldqdan sonra, Müttəq
dövlətlər nümayəndələri gürcü vəkillərinin nöqteyi-nəzərlərinə raz olduqlarn
bildirmişlərdir. Deməli, bu məsələ Müttəqlərin və gürcülərin arzularna müvaq bir surətdə həll edilmişdir. Bu qərar
əleyhinə erməni nümayəndələri protesto etmişlərdir.
Bitərəf məntəqədə məmurlar təyini
məsələsi dəxi böyük münaqişata [münaqişǝlǝrǝ] səbəb olmuşdur. Bu məsələdə
erməni vəkilləri böylə bir layihə təqdim
eyləmişlər: Bitərəf məntəqədə üç nəfərdən ibarǝt bir komissarlq təyin edilsin.
Birisi gürcü hökumətindən, ikincisi erməni hökumətindən, üçüncüsü isə yerli
əhalidən və bunlarn hər üçü Müttəq
komandannn kontrolu altında olmal
imiş. Gürcüstan nümayəndələri isə bu
məsələ xüsusunda başqa təklifdə bulunmuşlardr. Bunlar demişlər ki, Ermənistan[l]a Gürcüstandan birər məmur, bitərəf məntəqədə yaşayan hər millətdən də

bir məmur təyin edilməlidir. Nəhayət,
gürcülər daha sadə bir təklifdə bulunmuşlardr. Gürcüstan və Ermənistandan
birər nümayəndə təyin edilib də bunlar
ixtila məsələlərdə Müttəqlərin əmrinə müti olmaldrlar [itaət etməlidirlər].
Bu təklif qəbul edilmişdir.
Üçüncü məsələ, bitərəf məntəqədə
olan dəmiryol məsələsi imiş. Erməni nümayəndələri erməni və gürcülərdən ibarət olan qarşq bir komitə tərəndən
yollarn işə başladlmasn və ixtila məsələdə, hakəza [elǝcǝ, eynilǝ] Müttəqlərə müti olmalarn təklif etmişlərdir.
Gürcü vəkilləri bitərəf məntəqədə olan
dəmiryollarnn Gürcüstan Dəmiryol naziri ixtiyarna verilməsini tələb edirlər. Bu
təklifə erməni nümayəndələri etirazla
əlavə etmişlər ki, məsələnin bu surətlə
həlli bitərəik əsasn xələldar edir [pozur]. Müttəqlər nümayəndələri gürcülərin təklinə raz olmuşlardr. Bu məsələ
də gürcülərin arzusuna müvaq həll edilmişdir. Erməni nümayəndələri buna da
etiraz etmişlərdir.
Konferensiya sədri polkovnik Stuart
konferensiya qətnamələrinin mümkün
qədəri tezliklə tətbiq olunmalar üçün
tədbirlər ittixaz edilməsini [tǝdbirlǝr görülməsini] gürcü nümayəndələrindən xahiş etmişdir.
Sonra erməni nümayəndələri Axalkələk uyezdində idareyi-zəbtiyyə [asayişǝ
nǝzarǝt edǝn idarǝ] təşkil edilməsi məsələsinin konferensiyada mövqeyi-müzakirəyə qoyulmasna çalşmşlardr. Erməni
nümayəndələrinin bu təklinə gürcü nümayəndələri tərəndən protesto edilmişdir. Gürcü nümayəndələri demişlər
ki, Axalkələk uyezdinə dəxli olan məsələ327
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lər Gürcüstann daxili işlərinə nisbəti
olan məsələlər cümləsindəndir. Buna görə də nə Ermənistan hökuməti və nə də
konferensiya bu məsələlərə qarşa bilməz. Gürcü nümayəndələri qeyd etmişlər ki, Axalkələk uyezdində müştərək
kontrol komissiyalarnn vücuda gətirilməsi də Gürcüstan Hökuməti tərəndən
daxili işlər misalnca tətbiq ediləcəkdir.
Müttəq dövlət nümayəndələri gürcü nümayəndələrinin bu krinə raz olmuşlardr. Axalkələk uyezdi məsələsi də
konferensiya müzakirəsindən qaldrlmşdr.
Hərbi əsirlər məsələsi müzakirə edildikdə, erməni nümayəndələri Gürcüstanla Ermənistan arasnda müharibə
başladğ gündən cinayətkarlqda müttəhim olmayan həbs edilmiş ermənilərin
azad edilməsi təklində bulunmuşlardr.
Gürcü nümayəndələri izhar etmişlər ki,
konferensiyann böylə bir təkli qəbul
etməsi yenə də Gürcüstan Hökumətinin
daxili işlərinə qarşmaq deməkdir. Müttəq dövlət nümayəndələri gürcü nümayəndələrinin bu krinə şərik olub izhar
etmişlər ki, Gürcüstanda həbs edilən ermənilərin azad edilmələri məsələsi konferensiya müzakirəsindən qaldrlmaldr.
Nə miqdarda əsgər saxlamaq məsələsində hər iki tərəf arasnda saziş hüsula
gəlmişdir. Bu məsələ müzakirə edildiyi
zaman gürcü nümayəndəsi polkovnik
Stuartdan xəbər almşdr ki, Müttəq
dövlət komandanlğ Gürcüstan Hökumətini Ermənistan Hökumətinin təkrar
hücumundan təmin edirmi? Polkovnik
Stuart cavab vermişdir ki, Müttəq dövlət komandanlğ tələb edilən təminatı
Gürcüstan Hökumətinə verir. Hərgah,

Ermənistan Hökuməti tərəndən təzə
hücum olarsa, Müttəq dövlət komandanlğ bu hücumu Ermənistanla Gürcüstan arasnda deyil, bəlkə Ermənistanla
Müttəq dövlətlər arasnda müharibə
səbəbi ədd [hesab] edəcəkdir.
Bura qədər olan əsgəri və siyasi məsələlər konferensiya tərəndən həll edilmiş hesab olur.
Növbədə erməni nümayəndələri tərəndən qaldrlmş olan “bon” [pul] məsələsinin müzakirəyə qoyulmasdr. Müttəq dövlət nümayəndələri gürcü nümayəndələrinin etirazna baxmayaraq, bu
məsələnin konferensiya tərəndən müzakirəyə qoyulmasn etiraf [qǝbul] etmişlərdir. Gürcü nümayəndələri bu məsələnin təhriri [yazl] olaraq Gürcüstan
Hökumətinə təqdim edilməsini polkovnik Stuarta təklif etmişlərdir. Polkovnik
Stuart gürcü nümayəndələrinin bu təklini qəbul etmişdir.
QƏZETƏLƏRDƏN
Gürcü-erməni mütarikəsi
Gürcü-erməni mütarikə [atǝşkǝs] müşavirəsinin axrnc iclas vaqe olmuşdur.
Müşavirə nəticələri bu günlərdə elan
ediləcəkdir.
Gürcü nümayəndəsi Kubanda
Gürcüstan hökuməti qərara almşdr
ki, bu yaxn günlərdə Kuban hökuməti
nəzdinə siyasi bir nümayəndə təyin etsin. Gürcüstan siyasi nümayəndəsi Yekaterinodar şəhərində qalacaqdr.
Erməni əsirləri
Gürcü-erməni müharibəsi zamann328
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şəraitlərdir ki, noyabr aynda Norveç hökuməti vasitəsilə təklif etmişlərdi. Bolşeviklərin təkli Müttəq dövlətlər tərəndən cavabsz qalmşdr.

da həbs edilib Kutaisə göndərilən erməni əsirləri qaytmaqdadrlar.
Bolşeviklər Litvada
Kopenhaqdan xəbər verirlər ki, Litvada Şura hökuməti təşkil edilmişdir. Mərkəz Riqa şəhəridir.

SEVİMLİ ÖLKƏM

Bolşeviklər Pribaltikdə
“Tayms” qəzetəsinə Stokholmdan xəbər verirlər ki, Baltik səvahili [sahilləri]
quberniyalarnda vücuda gələn əhval
xeyli ciddidir. Bolşeviklər və latışlar Estoniyan işğal edib qarətə başlamşlardr.
Bunlar Revel şəhərinin 65 verstliyindədirlər.

Şiş uclar buludlarla dögüşǝn
Dağlarnda buzlar var ölkəmin.
Göy otlardan ipək paltar geyinən
Tarlalar, düzləri var ölkəmin.

Bolşeviklər Polşada
Simsiz teleqraa Rusiyadan xəbər verirlər ki, Lehistanda [Polşa] Tomaşuv dairəsində hökumət milissiyas bolşeviklər
tərəndən tərk-silah edilmişdir. Dombrov rayonunda bolşeviklərlə lehlər [polyaklar] arasnda ciddi müharibə vaqe olmuşdur.

“Quzğun” dəniz oynar ayaqlarnda,
İşq saçan nefti torpaqlarnda.
Tarixlərin altun yarpaqlarnda
Dadl-dadl sözləri var ölkəmin.

* Varşavadan “Tayms” qəzetəsinǝ xəbər verirlər ki, bolşeviklər Kovno və Vilnoya hücum etməyə hazrlaşrlar. 60 min
Polşa əsgəri bolşeviklərə mümaniət [müqavimǝt] göstərməyə hazrdr. Lakin bunlarn kifayət qədəri mühimmati-hərbiyyələri [silah-sursatı] yoxdur.

İpəyindən qzlar çadra geyərlər,
Ölkələrin azad görmək dilərlər,
Bu yerləri bütün ellər sevərlər,
Yalnz bizdə gözləri var ölkəmin.

Göylərində qaraquşlar süzərlər,
“İşmə”sində ceyranlar gəzərlər,
Gözəllərin mahnlara düzərlər,
Maral gözlü qzlar var ölkəmin.

“Yanar dağ”larnda yalav coşarmş,
Ona tapnmaya ellər qoşarmş,
Bir çağ varmş, ölkəm azad yaşarmş,
Bu yollarda izləri var ölkəmin.

Cəfər Cabbarzadə
1 kanuni-sani [yanvar]

Bolşeviklər sülh istəyirlər
Rusiya əhval haqqnda “Royter”
acentəliyinə teleqraf edirlər ki, bolşevik
hökuməti yenə də sülh təkli ilə Müttəq dövlətlərə müraciət etmişdir. Bolşeviklərin şəraiti [şərtləri] yenə də həman

MƏTBUAT
“Yedinaya Rossiya” qəzetəsi Rusiyann şərqində, şimalnda və cənubunda
rus camaatınn “Vahid Rusiya” şüar ilə
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birləşərək mübarizəyə qalxşdqlarnda
rus ruhu, rus mədəniyyəti və rus həyatınn dirilməsi əlaməti görərərək, öz qandğ kimi “rus ruhu” ilə ruhlanr və sosializm bayrağ altında rus millətçiliyi siyasəti yürüdən rqələrin hərəkətində bir
fali-nik [uğurlu ǝlamǝt], bir ayqlq [aydnlq] görərək yazr ki:
“Biz rus milli həyatınn ümumi cərəyanndan ayr düşdük. Lakin burada da
birləşmiş rus millətinin təzədən həyata
başlamasnn yaxlaşdğn hiss ediriz. Həyatımzn bir çox məsailində [məsələlərində], xüsusən hadisati-cariyyəyə [cari hadisǝlǝrǝ] nəzəriyyəmizdə artıq birləşdik.
Rusiyan məhv edən bolşevizm məsələsinə, əcnəbilərin vüruduna [gǝlişinǝ], özünü
Rusiyadan ayrmş olan qonşularmzn
hərəkətinə qarş nöqteyi-nəzərimizdə,
general Biçeraxov ətrafına toplaşmş
olan rus qüvveyi-əsgəriyyəsinin [hǝrbi
qüvvǝsinin] saxlanmasna olan münasibat və rəftarmz bir olub bu məsələlərin
həpsində biz bir dil ilə danşrz. Şimdi
ancaq birliyimizi daha dərin və daha
möhkəm anlayb, ictimai təşkilatla daha
da möhkəmləşdirmək və burada, Zaqafqaziyada, Rusiya tələbat və arzusu
təmsili yaratmaq qalr. Şimdi biz var qüvvəmiz və bacarğmzla birləşməyə çalşmalyz, rus hökuməti bizim əyalətə (yəni
Zaqafqaziyaya) qaytsn.”
Keçən il bu vaxt Zaqafqaziyan rus hökuməti əlindən çxarmamaq üçün “qənimə qalnca günü mənə qalsn” deyə, heç
olmazsa rus sözü xatirəsi üçün anarxistlərlə ümumi dil tapmş olan “Vahid Rusiya”çlar bu il də Denikin ordusunun hərəkətindən ruhlanaraq monarxistlərlə
birləşir və yenə demokratiya ilə “ümumi

dil” taprlar. Fəqət bu dəfə təəssüf etməlidirlər ki, demokratiya ilə onlarn arasnda böyük bir uçurum var. Həm o qədər
böyük ki, Podşibyakin bu gün ruh aldğ
şimala bir nəzər atsa demokratiyann
(menşeviklər və sağ ictimaiyyuni-inqilabiyyun [sosialist-inqilabçlar] rqəsinin) artıq bolşeviklərlə birləşmək üzrə olduğunu, həm də həman “ümumi dil” tapanlar
əleyhinə birləşdiklərini dəhşətlə görǝr.
Uzaq getmək nə lazm: Podşibyakin
demokratiyan öz tərənə çağrmaqda
ikən Bak demokratiyas ümum Zaqafqaziya füqərayi-kasibəsini [proletariatın]
“Vahid Rusiya”çlar əleyhinə mübarizǝ
üçün birləşməyə dəvət edir.
***
Ümum erməni ziyallar bila-fərqiməslək [ǝqidǝ fǝrqi olmadan] “Zəhmətkeş
Ziyallar İttifaq” ad ilə bir cəmiyyət təşkil edərək bu bayraq altında birləşmişlərdir. Bu münasibətlə “Naşe Vremya”
qəzetəsi baş məqaləsində ittifaqn məqsəd və vəzaindən [vǝzifǝlǝrindǝn] bəhslə
deyir ki:
“Qafqaziya ermənilərinin düşmüş və
düşməkdə olduqlar milyonlarca müsibətə böylə ümum [bütün] milli-mədəni qüvvəni birləşdirmədən əlac etmək mümkün
deyilsə, xarabazara dönmüş altı vilayətdən təcəddüd etmiş [yenilǝnmiş, bǝrpa
edilmiş] Ermənistan yaratmaq əsla bunsuz caiz olammaz.”
Ona görə məzkur [ad çǝkilǝn] qəzetənin zənnincə, ümum erməni mərkəzlərində milli-mədəni qüvvələr bu surətlə
birləşməli, ittifaqlar təşkil etməlidirlər.
Qəzetə inanr ki, böylə də olacaq və
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dərdlərə dərman taplacaqdr. Çünki vəzifə nə qədər ağr olsa da, “ermənilərin
milli əzmkarlğ, lazmi miqdarda mədəni
qüvvənin mövcudluğu, ermənilərin xǝllaqiyyǝt [yaradclq, sǝnǝtkarlq] hissi, doğma yurdlarna, vətənlərinə olan heyrətamiz meyil və məhəbbətləri, milli idrakn
yüksəkliyi və Müttəqlərin köməyinə
ümidvarlq və iman kimi amillər qəzetənin etiqadn daha artırr və o inanr ki,
ermənilər vəzifələrini daha qolaylqla ifa
edib naili-məram [məqsədlərinə nail] olacaqlardr.”
Böylə birləşməni ham üçün xeyirli
hesab edərək qəzetə sair qonşu millətlərin də ziyallarnn birləşməsini arzu edir
və yazr ki:
“Biz arzu edərdik, qonşu millətlərin
ziyallar erməni ziyallar kimi rəftar
edəydilər. Böylə milli-mədəni dəstələr
srf mədəni və xəllaqiyyət məqsədləri təqib edərək, qonşu millətlər arasnda lazm olan sədaqət və müvaqətlə [uzlaşmayla] yaşamaq əsas qurulmasn asanlaşdrarlar. Bilxassə ki, böylə vifaq [həmrəylik] və sədaqət olmadqca, ayr-ayr
millətlərin ziyallar ittifaq lazm gələn
məhsulu verməkdən aciz qalarlar. Qafqaziyann ümum [bütün] ziyal qüvvələrinin ittifaq lazmdr.”

sn qabağndan dəstə-dəstə keçirdilər.
Qriqoryans bunlardan heç birisini tanmad.”
Qəzetələrdən
--------Qriqoryans Bakya gəlib nəql edir ki,
on üç nəfər ermənini gözümün qabağnda güllələdilər. Mən də onlarn içində
idim.
Camaat təəccüb edir:
- Kim güllələdi?
- Azərbaycan əsgərləri!
- Harda?
- “Həccinqəbul” istansasnda!
- Nə vaxt?
- Filan tarix, lan gündə!
- Nə çağ?
- Günün günorta çağ!
- Kim gördü?
- “Həccinqəbul” istansasnn cəmi
qulluqçular!
- Bəs sən nə tövr diri qaldn?
- Möcüz əmələ gəldi!
***
Erməni qəzetələri dadü fəryad edirlər: Haçanadək bu vəhşilik?!
Tələb edirlər ki, bu iş təhqiq edilib
müqqəsirlər cəzalansn.

ORDAN-BURDAN

***

“... Sonra, qubernatorun hökmünə
görə «Həccinqəbul» stansiyas mühaz
qoşununun bütün zabitləri Qriqoryansn
qabağnda cərgə ilə durdular. Qriqoryans heç birisini tanmad... Səhərdən
bütün Azərbaycan əsgərləri Qriqoryan-

Qubernator, Qriqoryans və Paronyan
yavaş-yavaş, xəlvət-xəlvət, ahəstə-ahəstə “Həccinqəbul” istansasna yaxnlaşb
birdən hüzura çxrlar.
- Qaçma, dayan!!!
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Ham təəccüblə baxr, qaçmaq kri
olan yoxdur.
- On üç nəfər ermənini güllələyən əsgərlər hansdr? Tez cavab verin!
Camaatın təəccübü daha da artır:
- Hans on üç nəfər erməni? Kim onlar güllələyibdir? Haçan? Harda? Kim
gördü?
Qriqoryans döşünə döyür:
- Belə mən gördüm, mən!!!
- Öldürənləri tanyrsan?
- Tanyram!
- De görək kimdir?
- Zabitləri və əsgərləri göstərin deyim!
“...Sonra qubernatorun hökmünə görə “Həccinqəbul” istansiyas mühaz qoşununun bütün zabitləri, Qriqoryansn
qabağnda cərgə ilə durdular. Qriqoryans heç birisini tanmad. Səhərdən
bütün Azərbaycan əsgərləri Qriqoryansn qabağndan dəstə-dəstə keçirdilər.
Qriqoryans bunardan heç kəsi tanmad.
Pəs məlum oldu ki, Qriqoryansn dediyi
sözlər məhz yalan və iftiradr.”

tüfəng arasnda “şəkk” edibdir. Bunlardan sonra gərək patronlar sayayd. Top
güllələrinin hesabn biləydi. Bədəhu
[sonra] hər nə bomba, dinamit və barut
anbar var, hamsnn yerini biləydi və
axrdan-axra tələb edəydi ki, “Hǝccinqəbul” istansas ətrafınn plan çəkilib ona
verilə ki, bəlkə ermənilər öldürülən yerin
hara olduğunu planla tapa biləydi...
Lakin görünür ki, Qriqoryans üçün
yalnz zabitlərimizi “görmək” və əsgərlərimizə “tamaşa” etmək kifayət imiş...
--------Üzümüzün “aləm” qabağnda ağ olduğunu hiss edib də kamali-təfaxürlə
[iftixarla] deyirik ki:
- Qriqoryans yalanç imiş!
Doğrudur, üzümüzün ağ olduğunu
kamali-təfaxürlə hiss etməyə haqqmz
vardr, lakin özümüzün də dedikcə [olduqca] safdərun [sadəlövh] olduğumuzu
kamali-təəssüə boynumuza almalyq!
Filankəs

--------BAKI XƏBƏRLƏRİ

Amma mənim əqlimə görə, gərək
Qriqoryans yalnz bir zabitlərimizin və
əsgərlərimizin “tamaşas” ilə kifayətlənməyəydi və tələb edəydi ki, qoşunun tüfənglərini də göstərsinlər. Bəlkə tüfənglərdən tanyayd. Sonra əmr verəydi ki,
nə qədər pulemyotlar var hamsn göstərsinlər, çünki mümkündür ki, pulemyotla “gülləbaran” edilirmiş. Ondan sonra buyurayd ki, hər nə top var çxartsnlar meydana. Ola bilər ki, erməniləri top
ağzna qoyubdurlar və Qriqoryans topla

Kanuni-saninin [yanvarn] 10-dan etibarən Gəncə, Tiis və Bak miyannda
[arasnda] xətti-müstəqimlə [birbaşa] telefon müxabiratı [əlaqəsi] təcdid [bərpa]
edilmişdir. Telefonla danşq haqq işbu
qərar üzrədir:
1) Bakdan Tiisə adi danşq üçün 3
dəqiqə danşmaq 7 rublə 50 qəpik. Hər
artıq dəqiqəyə 2 rublə 50 qəpik verməlidir. Təcili danşq üçün 3 dəqiqə – 22
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tinə müraciətlə Qarabağda qaçqnlar
üçün çayxana və iaşə məntəqələri açmaqdan ötrü Parlaman üzvü Klenevski
ixtiyarna Gəncə ərzaq anbarndan 50
put qəndlə, 2 put çay buraxlmasn xahiş
etmişdir. Ərzaq Nəzarəti Gəncə vilayətinin ərzaq nümayəndəsinə yazb xəbər
vermişdir ki, məzkur [ad çǝkilǝn] Klenevski ixtiyarna Qarabağ qaçqnlarna
sərf edilməkdən ötrü 50 put qənd buraxsn.
* Oqanesov nam [adl] bir nəfər Ərzaq Nəzarətinə verdiyi ərizəsində yazr
ki, keçən il taxl cəm edildiyi zaman Cəfərli kəndində 21 kisədə 133 put özünə
məxsus buğda həcz [müsadirǝ] edilib Qazax ərzaq anbarna aparlmşdr. Ərzaq
Nəzarəti Gəncə vilayətinin Ərzaq vəkilinə xəbər vermişdir ki, həman buğda, kisələri ilə bərabər sahibinə qaytarlsn.
* Qarabağ qaçqnlarna müavinət etməkdən ötrü Klenevski ixtiyarnda olan
komissiyaya təyin edilmiş Ərzaq Nəzarətinin kargüzar Çerdanova tapşrlmşdr
ki, məhəllində [yerindǝ] ərzaq işləri ilə
aşina olub, müfəssəl məruzə təqdim etsin.
* Maarif Nəzarəti Ərzaq Nəzarətinə
müraciət edib dəftərxana qulluqçular
üçün papiros buraxlmas təklini etmişdir. Ərzaq Nəzarəti Maarif Nəzarətinə
xəbər vermişdir ki, Nəzarətin anbarlarnda tənbəki və papiros olmadğna görə,
Aksiz İdarəsinə müraciət etməlidir.
* Ərzaq Nəzarəti dəmiryollarda vaqon təyin edən büroya xəbər vermişdir
ki, Dərbənd Ərzaq İdarəsinin istidasna
[xahişinə] görə Dərbəndə ərzaq şeyləri
aparmaqdan ötrü bir dənə örtülü vaqon
verilsin.

rublə 50 qəpik, hər artıq dəqiqəyə 7 rublə 50 qəpik; təcili və qeyri-təcili danşq
sifarişi üçün 2 rublə.
2) Gəncədən Tiisə adi danşq üçün
3 dəqiqəyə 3 rublə, hər əlavə bir dəqiqəyə 1 rublə. Təcili danşq üçün 3 dəqiqəyə 9 rublə, əlavə bir dəqiqə üçün 3 rublə.
Adi və təcili danşq sifarişi üçün 2 rublə.
3) Bakdan Gəncəyə adi danşq üçün
3 dəqiqə – 4 rublə 50 qəpik. Əlavə bir
dəqiqə üçün 1 rublə 50 qəpik. Təcili danşq üçün 3 dəqiqə – 13 rublə 50 qəpik,
əlavə bir dəqiqə – 4 rublə 50 qəpik, sifariş haqq 2 rublə.
* Bakdak “Kooperatsiya” istehlak
cəmiyyəti Lənkəran xalq təsərrüfatı şurasndan bir müraciətnamə almşdr.
Müraciətnamədə Lənkəran və qəzalarnda müstəhlikin [istehlakçlar] dükanlarnn güşad [açlmas] lüzumiyyəti göstərilir. Zira böylə dükanlarn yoxluğu o ətrafda bahalğn böyüməsinə səbəbiyyət
verirmiş. Lənkəran xalq təsərrüfatı şuras
bütün əhaliyə müraciətən müstəhlikin
işlərinə müavinət [kömǝk] etməyi təklif
və tövsiyə edir.
* Bak Ovçular cəmiyyətini[n] heyətirüəsas [rəyasət heyəti] Daxiliyyə Nəzarətinə müraciətən cəmiyyətin əzasna [üzvlərinə] silah saxlamaq üçün vəsiqə verilməyi rica etmişdir. Daxiliyyə Nəzarəti cəmiyyətə xəbər vermişdir ki, 1919 sənəyədək yazlmş bütün cəmiyyət əzasnn
siyahs qubernatora təqdim edilməlidir.
ƏRZAQ İŞLƏRİ
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti

[Sosial Tǝminat Nazirliyi], Ərzaq Nəzarə-
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* Ərzaq Nəzarəti Kruçkinə icazə
vermişdir ki, Dağstan hökumətində olan
vəkil Levkin adna olaraq 5 min ədəd boş
kisə aparsn.

yandan hökumət olmadğ, digər tərəfdən əsgərlərimizin zabitsiz qaldğ cəhətdən işlərimiz fəna bir halda qald. Bu cəhətə biz, siz cənablardan rica edirik ki,
bizim bu ərzihalmz Azərbaycan Hökumətinə yetirib, bizim barəmizdə lazm
olan tədabirdə bulunaraq [tədbirlər görərək] tezliklə bizlərə zabitlər, hökumət məmurlar göndərəsiniz. Vəilla [yoxsa] bizim
canmz, malmz tarac olmaqdadr.”
Eşitdiyimizdə görə, Gəncə valisi bu
ərizə ilə bərabər öz məruzatın Azərbaycan Hökumətinə təqdim edib, hökumətin bu barədə sərəncamn diləyir. Hökumət isə bu barədə ciddi tədabir ittixaz
etməkdədir [tǝdbirlǝr görmǝkdǝdir].

AZƏRBAYCANDA
Gəncədən
(Xüsusi müxbirimizdən)
Türk qoşunlar Azərbaycann hissəsi
olan İrəvan quberniyasnn bəzi yerlərini
istila etdiyi zamanda, həman quberniyann bir neçə yerləri Azərbaycan idarəsində qalmşd. Orada dəxi qubernatorluq olmadğ üçün fövqəlzikr [yuxarda
ad çəkilən] parçan Gəncə quberniyasna
mülhəq [birlǝşdirmişdilǝr] və bir pristav
təyin edilmişdi. Bu parçaya Ordubad şəhəri dəxi daxil idi. Axr zamanda Türk qoşunu Azərbaycan və qeyri yerləri təxliyyə eyləyib getdikdə, bu yerlər sahibsiz
qalmşd. O biri tərəfdən Ermənistan
(Ararat) hökuməti və Andranikin dəstələri bu yerlər əhalisinə böyük zülümlər
etməkdə idilər. Oradan Azərbaycan hökumət və paytaxtına übur [keçid, yol] olmadğ üçün əhali çarəsiz qalmşlard. O
cəhətə, Ordubad əhalisi Gəncə valisinə
neçə nəfərin dəst-xətti ilə imzalanmş bir
ərizə vermişlərdir. Ərizələrində deyirlər
ki:
“Biz sahibsiz qalmşq. Gəncəyə übur
yoxdur. Bir yandan da erməni hökuməti
bizə əziyyət və azar verir. Halbuki, türk
qoşunlar burada olduğu zaman bizdən
əsgər cəm eyləmişdi. Bizim mütəşəkkil
idarələrimiz vard və hazrlanmş əsgərlərimizi hər bir zamanda müdaə eyləyirdi. Lakin, türklər gedəndən sonra bir

Əlif. Sin.
BİZƏ YAZIRLAR
Lənkərandan
Lənkəran müsəlmanlarnn hal güngündən fənalaşr. Xaxollarn etdiyi zülüm
və sitəm müsəlman kəndlərində şiddətlənir! Hər gecə quldur dəstəsi kimi müsəlman kəndlərinə dağlb qarət etməklə
iktifa [kifayət] etməyib, biçarə kənd qadnlarnn ismətinə təcavüz edirlər. Həftədə iki dəfə olan Masall bazarnn yolunu kəsib, gedən şəxslərin pulunu və
mindiyi atı əllərindən alrlar. Müsəlmanlarn qoyun və qaramallarn ilx sürüsü
kimi özlərinin məxsus mallar hesab edib
evlərinə aparrlar.
Hər kənddə keşikçi təyin edilib, quldurlar gələn vaxtda “canavar gəldi, qaçnz” qşqrtısn eşidən arvad, uşaq və kişilər kəndi şeylərini evdə qoyub qaçrlar.
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Qş zaman səhraya dağlb həman gecəni xəndəklər içində ömürlərini keçirdirlər. Yrtıc canavar dəstəsi kəndə gəlib evləri qarət edib, gördüyü şəxsləri də öldürürlər.
Sahibsiz müsəlmanlarn çəkdiyi əziyyət və sitəmi qələm yazmaqdan acizdir.
Hərgah, Lənkəran nahiyəsinin əhvalatı
müfəssəl yazlsa, bir kitab cəm etmək
olar.
Keçən həftə xaxollar Çaxrl kəndinə
hücum edib, ittifaqən [tǝsadüfǝn] “Müsavat”n Lənkəran şöbəsinin sədri Yusif bəy
Bayraməlibəyov həman kənddə özünü
pünhan etmiş, bunlarn hücumunu eşidib, qaçb gizlənib, biçarənin şeylərini və
pulunu, 9 ayda bolşevikdən gizlənən halda başna gəldiyi qəzavü-qədəri təlif etdiyi [yazdğ] kitabn da məa [həmçinin]
aparblar. Tələfatı üç min manatdan ziyadədir. Oran qarət edəndən sonra Məşhədi Şahpələngin evinə gedib, onu çox
döyüb, zülüm edəndə, oğlu gimnaziya
şagirdi Fətulla deyir:
- Tavariş! [Yoldaş!] Nə istəyirsiniz alnz, daha əziyyət nə üçündür?
Cavabnda:
- Mən tavariş deyiləm. Düş qabağma, səni öldürəcəyəm. Səndə nə ixtiyar
var mənimlə danşasan?
Biçarəni ayaqyaln at qabağnda aparb qəbristana, öldürərkən beş min manata atas qann alb azad etdirdi.
Sabah gecəsi gəlib Nəsrəddin Şahbaz
oğlunun 60 qoyununu aparrlar. Bu əhvalatı camaat gedib Ərkivan komissar
Neparidzeyə şikayət edib, o da 7 nəfər
saldat, ikisi rus, beşi Qzlağac müsəlman
bolşeviklərindən, orada qalmalarn təyin edibdir. Bunlarn zülmü daha da pis

keçdi. Hər evdən 100 manat alb, gündə
bir qoyun, 300 yumurta, 10 girvənkə yağ
və 5 dənə toyuq alrlar.
Bunlarn quldur yoldaşlar kəndə gəlmirlər. Gəlmirlərsə də, kövşəndən qoyun
və mal aparrlar. Camaat isə bunlarn zülümlərindən və kifayətsizliyindən cəzana
gəlib bunlar da boşladlar.
Qarabucaqdan
Dekabrn 29-da gecə saat 7-də 4 nəfər xaxollardan Qarabucaq kəndinə gəlib
orada Hac Molla Əziz Musazadənin evinə girib, evindəki qiymətli şeylərini və
min manat pulunu götürüb və onun qonaqlar Mirzə Əhməd Əhmədovdan 800
manat pul və Xəlifədən 500 manat alr.
Sonra hər evə girib, müsəlmanlar qarət
edib gedirlər.
Teymur bəy Bayraməlibəyov
İDARƏDƏN CAVABLAR
“Dan Ulduzu” əfəndiyə: “Qurd oğlu
qurd olar” məqaləniz, siyasi bir məqalə
olmaq üçün zəifdir.
Səməd Babaoğlu və öz imzasn öz dilində yaza bilməyən Rəzzaq Cəfərqulu
əfəndilərə: Dəmiryol İdarəsində sizə qulluq verməyib də sizdən sonra ərizə verən gürcüyə qulluq verdilər deyə şikayət
edirsiniz. Çox heyər olsun! Ancaq nəyə? Dəmiryol İdarəsi müsəlman qoyub
da əcnəbiyə qulluq verməsinəmi, yoxsa
həman əcnəbinin siz müsəlmanlardan
elm və təcrübəcədə daha layiqli olduğu
keyyyətinəmi? Bunu biz də bilmirik...
Dəmiryol məktəbinin hələ indiyə qədər
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açlma[ma]s haqqndak şikayətiniz bir
tərəfdən haqldr.
Qənbər oğlu əfəndiyə:

Zeynalabdin Tağyevin evində ticarətxanaya
müraciət edə bilər. Telefon nömrələri: 48-46
və 49-03
2651

Yeni üsulda şeir yazmaq qaydas bu
deyildir. Bu olsa, dünya-aləm şair olar.

Elan
Bak Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi
Həmin yanvar aynn 24-də cümə günü
gündüz saat 12-də Bak Şəhər İdarəsi (Dumasnn) zalnda Bak Müsəlman CəmiyyətiXeyriyyəsinin ümumi iclas təyin olunmuşdur. Müsəlmanlardan rica olunur ki, vəqtimüəyyəndə [təyin edilmiş vaxtda] iclasa təşrif
gətirib üzv yazlsnlar və intixabda [seçkidǝ]
iştirak eyləsinlər.
Sədr: Mirzə Əsədullayev
T-12

“Sənin coşğun ürəyindən bir afərin aldlar
Yazq olmuş, haqq tapdalanmş qadnlar”

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603
Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Doktor Leonid Ter-Avanesov
Daxili naxoşlar vǝ naxoş çocuqlar qǝbul
etmǝyǝbaşlamşdr. Hǝr gün sǝhǝr saat 8
yarmdan 9 yarma kimi; 12-dǝn 2-yǝ kimi;
axşam 4-dǝn 6-ya kimi. Ünvan: Merkuryevski
küçǝdǝ 5 nömrǝli evdǝ (Doktor Parsadanovun azarxanasnda). Telefon 41-18.
2627

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Pul
Həmin kanuni-saninin [yanvarn] 18-də
gecə “M. S. Əliyev və X. B. Hac Həsənqulu”
ticarətxanasnn üzvü Xudadad bəy Hac Həsənqulu, Nikolayevski küçədən “Təbriz”
mehmanxanas yanndan keçərkən səki üstündə bir bağl ümumi hökumət pulu tapmşdr. Pul sahibi Star polis küçəsində Hac
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

çevrilmişdi. Bu vilayǝtlǝrǝ “Ermǝnistan” yaxud “Ermǝni vilayǝtlǝri” deyilmǝyǝ, San-Stefano vǝ Berlin sülh müqavilǝlǝrindǝn sonra
başlanmşdr. 1877-1878 Türkiyǝ-Rusiya
müharibǝsi nǝticǝsindǝ 3 mart 1878-ci ildǝ
imzalanan San-Stefano sülh müqavilǝsinin
XVI maddǝsindǝ bu bölgǝdǝn “Ermǝnistan”
deyǝ söz edilmiş vǝ Türkiyǝnin burada dǝrhal
reformlara başlamas, hǝmçinin ermǝni
ǝhalisinin tǝhlükǝsizliyini tǝmin etmǝsi tǝlǝb
edilmişdir. 13 iyul 1878-ci ildǝ imzalanan vǝ
San-Stefano müqavilǝsinin Türkiyǝ üçün ağr
şǝrtlǝrini müǝyyǝn ölçüdǝ yüngüllǝşdirǝn
Berlin müqavilǝsindǝ dǝ bu bölgǝdǝn
“ermǝnilǝrin yaşadqlar vilayǝtlǝr” deyǝ söz
edilmiş vǝ eyni tǝlǝblǝr tǝkrarlanmşdr.

Yeni ingilis kabinǝsi
sǝh. 320. “Robinzon Kruzo”: İngilis
yazçs Daniel Defonun mǝşhur roman
(Robinson Kruzo) nǝzǝrdǝ tutulur.
Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 324. “hürriyyəti-mətbuat, kəlam, ittifaq və qeyrə”: qǝzetdǝ “hürriyyət, mətbuat, kəlam, ittifaq və qeyrə” kimi getmişdir.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 325. “…Vilhelmin yatacaq otağn…
”: söhbǝt Almaniya imperatoru II Vilhelmdǝn
gedir.
Marstal [Marstall]: Berlindǝ tarixi bina,
1901-ci ildǝ sarayn at tövlǝsi kimi tikilmişdir.
Burada imperiyann atlar vǝ faytonlar
saxlanrd.

Ordan-burdan
sǝh. 331. “Hǝccinqǝbul”: Hacqabul nǝzǝrdǝ tutulur; qǝzetdǝ “Hǝccinqǝbul” getmişdir.
“Qriqoryans”: ǝvvǝlki nömrǝlǝrdǝ bu
şǝxsin soyad “Qriqoryan” kimi getmişdi.
sǝh. 332. “Filankǝs”: bu imza Üzeyir
Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 329. “Tomaşuv”: Polşada bu adda iki
rayon var: Polşann mǝrkǝzi hissǝsindǝ, Lodz
voyevodalğnda vǝ Polşann cǝnub-şǝrqindǝ, Lyublin voyevodalğnda.
“Kovno”: indiki Kaunas şǝhǝri.
“Vilno”: indiki Vilnüs şǝhǝri.

Bizǝ yazrlar
sǝh. 334. “Masall”: qǝzetdǝ “Masallar”
getmişdir.

Sevimli ölkǝm
sǝh. 329. “Şiş uclar buludlarla dögüşǝn”:
qǝzetdǝ “dögüşǝn” yerinǝ “dögümüş” getmişdir.
“Quzğun dǝniz”: Xǝzǝr dǝnizi nǝzǝrdǝ tutulur.
Mǝtbuat
sǝh. 330. “…altı vilayǝtdǝn…”: Burada
söhbǝt Osmanl dövlǝtinin Ərzurum, Van,
Mamürǝtülǝziz, Diyarbǝkir, Sivas vǝ Bitlis
vilayǝtlǝrindǝn gedir. Bu vilayǝtlǝr, Rusiya vǝ
Qǝrb dövlǝtlǝri tǝrǝndǝn, bölgǝdǝ ermǝni
dövlǝti qurulmas layihǝsinin tǝtbiq sahǝsinǝ
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 93-cü nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Çǝrşǝnbǝ axşam, 21 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 93

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 18 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 21 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

HESAB GÜNÜ

amil, milliyyət amilidir. Millətlər birər
fərddirlər.
İştə bu milliyyət etibarilə birər fərd
təşkil edən bəşəriyyətin hesab günü
(yövmülhesab) gəlmişdir.
1914-üncü sənəsindən bəri dünyan
alt-üst edən, mövcud şəhərləri, məmurələri [abad yerləri], binalar xarab etdiyi
kimi, maddiyyatımzda olduğu qədər
mənəviyyatımz dəxi rəxnədar edən
[yaralayan] bu böyük qital (öldürüş) və bu
üzdən hüsula [meydana] gələn aclq, kəsad, qrğn əcəba qiyamət və məhşərdən
başqa bir şeymidir?
Əvət, millətlərin qiyamətidir. Məhşəri-kübraya [böyük hesab gününǝ] yalnz
həyati-siyasiyyələri [siyasi hǝyatlar] ilə
mövcud olan millətlər deyil, çoxdan bəri
məzara gömülmüş olan millətlər də gəlirlər.
1914-üncü ildə patlayan top gülləsi,
xəri-dəccaln [dəccaln eşşəyinin] nə’rəsinə mümasil idi [oxşayrd]. 1918 sənəsində böyük Amerika Cümhuriyyəti rəisinin cahana elan eylədiyi 14 maddəlik
sülh əsaslar isə İsral suruna bənzəyirdi.
Bu sur: “Qalxnz, ey zavall millətlər, yövmülqiyam [qiyamǝt günü], yövmülhesabdr!” deyirdi.

– Sülhi-Ümumi Konqresinin
gözlən[il]məsi münasibətilə –
Məzahib və ədyann [mǝzhǝblǝr vǝ
dinlərin] əksərində, insan dünyadak işlə-

rindən, savab gördüyü işlərlə irtikab eylədiyi [işlədiyi] günahlarndan, bir gün
gələcək də hesab verəcək. Qiyamət qopacaq, məhşər olacaq, hesab günü gələcəkdir.
Ehtimal ki, ayr-ayr fərdlərin Allaha
nisbət irtikab eylədikləri qəbahətlərin
mühakiməsi və icra etdikləri savablarn
mükafatın verəcək bir “yövmülhesab”
[hesab günü] daha irəlidədir. Kim bilir,
bəlkə yenə dəccallar, mehdilər, nəhayət
məhşər, sirat körpüsü, mizan [tərəzi] görəcək, “yövmülhesab”a çəkiləcəyiz.
Ehtimal ki, bu mərhələlərin həpsini
keçmişiz və keçməkdəyiz də, fərdən
[şǝxsǝn, fǝrdi olaraq] mütənəbbeh olmur
[oyanmr], hiss etmir, mətləbi duymuruz.
Fəqət insanlar fərd həyatından başqa, bir də cəmiyyət həyatı ilə yaşayrlar.
Cəmiyyətləri biri-birindən ayran və ona
bir camieyi-şəxsiyyə verən [ona bir cǝmiyyǝt kimi şǝxsiyyǝt qazandran] ən böyük
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behiştə, bəzi cəhənnəmə, bəzi də bərzəxə məhkum olacaq deyə, bir təsəvvür
vardr. Bu hesab gününün nəticəsində
dəxi bütün dünya millətlərinin “behiştlik” olacaqlarna hökm verə bilmək üçün
həddindən artıq nikbin olmaq lazmdr.
Doğrudur, hesab çəkənlərin ən qüvvətlisi olan Vilson həzrətləri: “Böyük
millətlə kiçik millətdə fərq olmamaldr”
- demişdir. Doğrudur, gizli diplomatiyann qaldrlmas mətlub [lazm] görülmüşdür. Doğrudur, silahlanmann bihudə olduğu etiraf edilmiş, təhdidi
[məhdudlaşdrlmas] faydal olacaq denilmişdir.
Fəqət bunlar daha hesab görülmüş,
müvazinəsi təyin edilmiş birər həqiqətlər deyildir. Həqiqət olmaq arzusu ilə
söylənilib duran birər böyük şüarlar,
iztirabl qəlblərin döyüntüsünü rahat
edən birər “valerian” damcsdr. Bu
damclardan sonra bəşəriyyətin pozulmuş mədəsini, üzülmüş səhhətini təkrar
iadə edəcək [bǝrpa edǝcǝk] həqiqi əlaclar
veriləcəkmidir? Hesabi-ümumi məhkəmeyi-kübras [böyük mǝhkǝmǝsi] hüzuruna gedən millətlər, düçar olduqlar
əziyyətli azarlarnn əlac iləmi qaydacaqlar, yoxsa əllərinə verilən namə, şəfa
reçetəsi (nüsxəsi) deyil, edam cəzas
olacaqdr?
Vilson, prinsiplərini izah edərkən söylədiyi nitqlərindən birində – yanlmayrsam – “Cəmiyyəti-Əqvam əsasnn
təmin eylədiyi feyzdən hər millət kəndi
ləyaqəti və mədəniyyətinin dərəcəsi nisbətində istifadə edə biləcəkdir” – demişdir.
Kəndi ləyaqəti və mədəniyyəti nisbətində!..

Millətlər qalxdlar, hesab ayağna
qoşdular.
Bu hesab Parisdə vaqe olacaqdr.
Parisdə qurulacaq olan Sülhi-Ümumi
məclisi, qəzetələrin rəvayətinə görə,
1500 adamdan ibarət olacaq. Bu 1500
adam dünyadak nə qədər millət varsa,
hamsn təmsil edəcəkdir.
1500 müxtəlif millətlərə mənsub,
müxtəlif dillərdə mütəkəllim [danşan] bir
“Cəmiyyəti-Əqvam” [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti]
məhşəri bir kərə təsəvvür olunsun. Babil
qülləsi, oradak təbəlbüli-əsvat [sǝslǝrin
qarşqlğ] həman xatirə gəlǝr.
Fəqət şəklən Babildəki rənglərə malik
olsa da, Paris Konqresi mə’nən o halda
bulunmayacaqdr. Bir kərə, mə’nayi-zahir [zahiri məna] etibarilə də olsa, dünyann (Şərq ədəbiyyatındak məşhur
təqsimatına [bölgüsünə] görə) 72 millətindən ötrü Fransa lisan aşağ-yuxar
anlaşlar bir dildir. Digər tərəfdən də
1500-ün içində nüfuzi-kəlmə sahibi [sözü
nüfuzlu] həqiqi hakimlər vardr. Bu ərbabi-nüfuz [nüfuz sahiblǝri] artıq “təbəlbülə” [qarşqlğa] imkan verməzlər,
zənn edəriz.
Dünyann hesabn görəcək Paris
Konqresi aləmi yeni başdan tikəcək, yeni
bir həyatın əsaslarn vəz edəcək [qoyacaq]; cahan xəritəsini yeni rənglərə boyayacaq və böylə yapdqdan sonra:
– Ey dünya, böylə yaşamalsan! – deyə əmr edəcəkdir.
Bu əmr, millətlərə səadət gətirə biləcəkmidir?
İştə sual!..
Xalqn müxəyyiləsində [təxəyyülündə]
mücəssəm olan [konkretlǝşǝn] hesab
gününün nəticəsində insanlardan bəzisi
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mənəviyyatca qüvvətli böyük bir paytaxtıdr. Hüquqi-bəşər bəyannaməsini
nəşr edib [yayb], bu mənşuru [yaymağ]
ilə bütün dünya hürriyyətpərvərlərinə
bir növ “üsuli-din” dəftəri bəxş etmiş
olan bu böyük şəhər, bu dəfə bütün dünya millətlərinə “hüquqi-miləl” [millətlər
hüququ] qanunnaməsi yazmaqla məşğuldur. “Hüquqi-miləl” bəyannaməsi, “hüqqi-bəşər” bəyannaməsi qədər müqəddəs və hər kəscə qabili-tətbiq [hər kəsin
tətbiq edə biləcəyi] böyük düsturlara
malik olarsa, o zaman Fransa, Fransann
gözəl paytaxtı olan Paris, dünya millətlərinin mənəvi bir paytaxtın təşkil
edəcək, hürr vətəndaş kəndi mərkəz
vilayətindən sonra Parisi tanyacaqdr.
Xoşbəxt şəhər! Bir il bundan müqəddəm [qabaq] əjdəhayi-hərbin [müharibǝ ǝjdahasnn] zərbələri altında xarab
olmaq təhdidində ikən, bu gün bütün
dünyan şənləndirmək, bütün millətləri
sevindirmək işinə mərkəz olursan! Nə
böyük səadət!
Fəqət saqn; möhtəşəm salonlarndan birisində, ehtimal ki, Versaln tarixi
binasnda in’iqad edəcək [yğşacaq] bəşəriyyət qarşsndak məsul ricallara
[adamlara] təlqin et ki, məğrur olmasn,
mövqe və iqtidarlarn sui-istemal [sui-istifadə] etməsin; yalnz bəşəriyyəti və
yalnz istiqbali-bəşəri [bəşərin gələcəyini]
düşünsünlər. Hökmlərini verərkən bütün
demokratiyann tələbini nəzərə alsnlar,
məzarlarndan qalxmş və diriliyə təşnə
olmuş [susamş] millətləri təkrar məzarna gömməsinlər!
Bilsinlər ki, o zaman vicdani-bəşər
rahat edəmməz! Təkrar məzarlarna
gömülmüş millətlər daima bir xortlaq

Özü-özlüyündə irad götürməz bir
düstur.
Fəqət eyni zamanda geniş təvillər
[izahlar], uzun təfsirlərə mütəhəmmil
[ǝlverişli] bir formul.
Millətlərdən, bilxassə bizim kimi
“bə’sü-bədəlmövt” [ölümdǝn sonrak diriliş] nəticəsində qiyam edən [dirilǝn, ayağa
qalxan] millətlərdən ötrü bu düsturun şu
və yaxud bu şəkillə təfsiri dürlü-dürlü
nəticələr verə bilər. Olar ki, bu düstur
bizi behiştlik, olar ki, bərzəxlik, olar ki,
cəhənnəmlik etsin!
Məhkəmənin bu üç hökmdən birisini
verməsinə oradak nümayəndələrimizin,
təbiri-digərlə [başqa sözlə], dava [mǝhkǝmǝ] vəkillərimizin məharəti, ciddiyyəti,
səy və çalşqanlğ təsirsiz olmayacaq.
Fəqət bu, kifayət etməz! Lazmdr ki, biz
də burada çalşaq, kəndimizi idarəyə,
behiştlik dərəcədə idarəyə istehqaq
[haqq] qazanmş olduğumuzu isbat edək.
Bu vasitə ilə işin yars görülmüş olsa
da, məhkəmə hökmünün xrda millətlər
haqqnda tamamilə müvaq çxarlmas
üçün Avropa və Amerika demokratiyasnn [xalqnn] bu hökmlər üzərinə həqiqi
bir nüfuz icra eyləməsini arzu etməliyiz.
Bu nüfuz vaqe olarsa, o zaman bütün cahana qarş elan olunan prinsiplər az-çox
sayyətini [sağn] saxlar. Onlarn saflqlarnn məhfuz qalmas [qorunub saxlanmas] isə bizim kimi xrda millətləri
qurtarar [xilas edər], dirilik yarlğn [fərmann] əllərimizə tapşrar.
Hər halda bütün dünyann nəzəri bu
gün Parisə mütəvəccehdir [çevrilmişdir].
Paris dünya millətlərinə kəndilərinə
müstövli olan [onlar ǝhatǝ edǝn] istibdad
qurtarmaq dərsini vermiş böyük millətin
341
341

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

kimi, rifahla yaşamaq istəyənlərin hüzur
və rahatın pozarlar.

Bəyanat o qədər suzişli [yanğl] və qəməfza [qǝmli] idi ki, hər cümlə başnda
camaat tərəndən zülümkarlara qarş
nifrətlər izhar edilirdi.
Ədliyyə naziri müavini Teymur bəy
Makinski cənablarnn sədarəti [sǝdrliyi]
ilə açlan məzkur [deyilǝn] məclisdə müşarünileyh [ad çǝkilǝn] Paşa Bayramov
cənablarnn irad etdiyi [söylədiyi] bəyanat, ermənilər[in] vəhşiliyini o dərəcə
hüznavər [hüzünlü] və nifrətəngiz [nifrǝt
doğuran] bir surətdə təsvir edir ki, qəzetə
oxuyanlarn ciyərlərini cərihədar etməyi
[yaralamağ] bǝhəqqǝn [hǝqiqǝtǝn] rəva
görməyib, ancaq bəzi yerlərini müxtəsər
yazdq.
1917 sənəsi dekabr ayndan başlayb
1918 sənəsi iyun aynn axrna qədər
(yəni türklər İrəvana gələnədək) ermənilər müsəlmanlar qrmaqda davam
edirdilər. Ermənilər bu ǝquranə [azğn,
qudurmuşcasna] hücumlar ilə İrəvan
quberniyasnda Sürməli, Eçmiyədzin,
İrəvan, Novo-Bayǝzid, Gümrü mahallarn tar-mar etdilər. Şərur və Naxçvan
üstünə yürüş etdikləri əsnada türklər
İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn
imdadna çatdlar. Ermənilərin müsəlman kəndlərini, mal-qaralarn qarət
etməlǝri vasitəsi ilə erməni quldur dəstə
başçlar drolar bu gün milyonçu olublar.
Türklər gəldikdən sonra ermənilər bir
çox yerlərdən qaçdlar və özlərinin
“Ararat” adlandrdqlar cümhuriyyətləri
daxilinə köçdülər. Müsəlman qaçqnlar
da öz yerlərinə qaydb gəldilər və bərbad olan evlərini, yurdlarn yenidǝn
abadlandrmağa başladlar.
Biz müsəlmanlar öylə güman edirdik
ki, bundan sonra zülümdən xilas olub

M. Ə. Rəsulzadə
İRƏVAN ERMƏNİ-MÜSƏLMAN
MƏSƏLƏSİ
-3İrəvan quberniyasnda, ermənilərin
müsəlmanlar haqqnda törətdikləri fəlakətlər, yollarn bağl olduğundan və
qeyri maneələrdən dolay ətraarda
bilinməyirdi. Binaənileyh [ona görǝ],
ermənilərin xunxarlq [qaniçǝnlik] halna
düşüb öz müsəlmanlarnn başlarna nə
müsibətlər, nə fəlakətlər gətirdiklərindən az məlumatımz olurdu. Fəqət axr
vaxtlar rəsmi və mövsuq [etibarl] mənbələrdən bizə çatan xəbərlərdən anlaşld ki, İrəvan quberniyasnda müsəlmanlarla yan-yana yaşayanlar insan
deyil, bir sürü canavarlardan ibarət imişlər.
1919 sənəsi yanvarn 5-də Azərbaycan Parlaman salonunda İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn ümumi bir yğncağ oldu. Orada İrəvan quberniyas
müsəlmanlarnn başna gətirilən müsibətlər danşğa qoyuldu. İrəvan quberniyas müsəlmanlar tərəndən tǝşǝkkül
edǝn Araz Türk Hökuməti namndan
[adndan] Bakya Azərbaycan Cümhuriyyəti nəzdinə gəlmiş olan nümayəndə
Paşa Bayramov cənablar o tərəf müsəlmanlarnn ermənilər əlindən görmüş
olduqlar müsibətlər, fəlakətlər barəsində məclisə müfəssəl bəyanat verdi.
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rahat yaşayacağz. Fəqət zənnimiz yanlş
çxd. İnsan qanndan doymaq istəməyən və həyasz zülümkarlqdan əl cəkməyən erməni quldurlar yenidən zərbələr vurmağa başladlar. Ermənilərin bu
dəfəki zülümkarlğ isə Ararat Cümhuriyyətini qurduqlarndan sonra davam etməyə başlad. Belə ki, ermənilər cümhuriyyətləri daxilində yaşayan müsəlmanlar top-tüfəng gücü ilə öz yerlərindən çxarb qovdular. Yerlərinə isə
Türkiyədən gələn “qaxtaqan”lar (mühacir erməniləri) sakin etdilər [yerləşdirdilər].
Ermənilər bu səyaqla gələcəkdə və
lazmi yerlərdə “Ermənistan” deyə bilmək üçün İrəvan quberniyasnda müsəlman kəndlilərinin ata-baba yurdlarnda
“ermənzəmin” binasn möhkəmləndirmək istədilər. Milli, Çğn mahallarnda
və Dərəçiçək (Novo-Bayǝzid) hissələrindəki müsəlmanlar toplara tutdular. Bu
mahallarda müsəlman kəndçi və əkinçilərinin yurdlarn xaraba halna saldlar.
Ermənilərin bu təcavüzlərinə qarş o
zaman türk komandanlar – nə vasitəylə
isə – kar və kor kimi qalb sükut etdilər
və bizi də qoymadlar ki, gedib qardaşlarmza imdad edək.
Erməni Cümhuriyyətinin qərarna görə, o vaxt 80 paraya qədər müsəlman
kəndləri müsəlmanlardan boşa[l]dld və
camaatlarnn mallar əllərindən alnd.
Kəndləri də ermənilər tərəndən işğal
olundular. Ermənilərə nə öz vicdanlar vǝ
nə də digər bir tərəfdən deyən olmad
ki, günahsz və haqsz yerǝ yerlərindən,
yurdlarndan qovulmuş bu qədər müsəlman kəndlilərinin hal və gələcəyi bəs
necə olsun?

Sonra siyasət başqa bir şəkil ald.
Türklər Qafqaziyan tərk etməyə başladlar. İrəvan quberniyas müsəlmanlar
pozğun bir halda qaldlar. Binaənileyh
[ona görǝ] quberniyann cənubunu təşkil
edən və 600 min nüfusluq [ǝhalisi olan]
srf kəndçi və əkinçilərdən ibarət müsəlman camaatı öz yerlərində öz işlərini
dolandrmaq məsləhəti üçün Qəmərli
qəsəbəsində 1917-ci sənə noyabrn 16dan 19-nadək camaat tərəndən seçilmiş vəkillər yğncağ qurdular və həman
Milli Şurada özlərinin siyasi, mədəni, ictimai işlərini idarə etmək üçün Araz Türk
Cümhuriyyəti nam ilə bir hökumət təşkil
etdilər.
İndi aldğm məlumata görə, Erməni
Cümhuriyyəti həman Araz Türk Cümhuriyyətinin hüquq və hüduduna [tǝcavüzǝ]
başlamş.
Cümhuriyyətin Sürməli, İrəvan, Eçmiyədzin mahallarndak hissələrini işğal
etmiş, keçən sənə kimi buradak müsəlmanlar qətl-qarətə başlayblar. Şərur və
Naxçvan üstünə dəxi qoşun göndərmişlər. Lakin burada yerli müsəlmanlar
tərəndən müqavimət olunub, mütǝcavizlərin [tǝcavüzkarlarn] qabağ alnmşdr.
Fəqət ermənilər dalbadal təzə qoşunlar gətirməklə qüvvələrini artırmaqdadrlar. Genə burada erməni qoşunlar
tərəndən bir çox müsəlman kəndləri
dağdlmşdr. Müsəlmanlarn isə qoşunlar yox, toplar yox, kənd camaatınn da
müntəzəm düşmən qabağnda dayanmağa nə qədər qüvvəsi ola bilər? Hərgah
tezliklə erməni hücumlarnn qabağ
alnmazsa, İrəvan quberniyas müsəlmanlarnn imdadna çatılmazsa, ermə343
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Ey türklərin rəhbərləri, yazçlar! Ey
Azərbaycann gəmiçiləri, kapitanlar, tayfalar [gǝmi mürǝttǝbatı]! Ey istibdadn
zǝncirləri altında çürüyüb məhv olan insanlar, dirilin! Artıq qiyamətdir. Amma
ümidli, işql qiyamət. Ey Abdullalar,
“Sur”unuzu çaln! Ey Tələtlər, həqiqət
nuru ilə afaq [üfüqləri] parldadn! Ey
Səhhətlər, bu türklərə sağlq verin! Ey
Sabirlər, gülün-güldürün! Artıq yetər! Şu
zalm bəşərin mənəvi buxovlarndan
qurtulun! İmdadmza çatın ki, həmişəlik
əsarətin odlu kötəkləri altında cəhənnəmin zəqqumlarn dadmağa bizə raz
olmaynz!
Bu gün gözünüzü dörd açmalsnz!
Yanğn ətrafımz çulğamşdr. Qarabağmzn hər dürlü məhsulat [mǝhsullar] və
məmurələri; Lənkərann damlar, abadanlqlar; Borçal və civarlarnn tayalar
və qoruqlar; insanlar, heyvanlar od
tutub yanr. Ordubad və Naxçvanlardan
qalxan tüstülər nəfəs yollarn boğur.
Şimaln yalav qzartılar, ildrm çnqlar
üzlərimizi qovurur. Qab-qacaq tapn! Su
gətirin! Bu yerlərə atın, səpin, söndürün!
Ta ki, bu əziz bucaqlar məhv olub getməsin! Ta ki, onlarla bərabər şu möhtəşəm “saray”mz külə dönməsin!
Rusiya, qolu çomaq zamanlarnda
çald, çapd. Bütün xrda millətləri özünə
məhkum etdi. Bu ölkələri öz donduraylarna qoşdu, istirahət etdi... Sözləşdi,
vuruşdu, yoruldu, əzildi, döyüldü.
Zǝncirlədiyi qollar açld, addmlar
atıld, qanlar hərəkətə gəldi. Hər kəs öz
varlğn isbata çalşd.
Qafqaziya ayrld, istiqlaliyyətlər elan
edildi. Yoldaş şeytənəti [şeytanlğ] duyuldu, iplər çözüldü, hərə öz başna qald.

nilər Şərur, Naxçvan mahallarn da alacaqlardr. O halda bu mahallara pənah
gətirən müsəlman qaçqnlarnn hal nasl olacağn bilmirəm.
Halbuki ermənilər bu hərəkətlərində
büsbütün haqszdrlar. Zira Ararat Cümhuriyyəti daxilindəki müsəlmanlarn qalan da sonra köçüb Araz Türk Cümhuriyyətinin daxilinə gəldilər və burada
olan ermənilər də bir o miqdarda bizim
içimizdən köçüb öz cümhuriyyətləri
daxilinə getdilər. Böyləliklə, aralğmzda
bir əvəz-bədəl müamiləsi [ǝmǝliyyatı]
hasil oldu. Yalnz İrəvan şəhərindən 23
min miqdarnda müsəlman əhalisi çxarld. İştǝ, son dəfəki hücumlarla ermənilərin məqsədi bu yerləri tutmaqla
İrəvan quberniyasnda yaşayan 600 min
müsəlmanlar Azərbaycan Cümhuriyyətindən ayrmaqdr və buradak müsəlmanlarn sayn da mümkün olduğu
qədər azaldb, yerlərinə öz “qaxtaqanlarn” doldurmaqdr. İrəvan quberniyasnda erməni avantüristlərinin oynadğ
rollar iştə bunlardan ibarətdir.
M[ir] A[bbas] Mirbağrzadə
DİRİL!
Ey elimin düzgün dilli, şirin sözlü,
dərin düşüncəli bülbülləri! Ey anamn
sağlam, doğru və igid balalar! Dan atd,
günəş çxd, mavi göy yaldzland, sevgili
yurd işqland. Xoş nəğmələrdən oxumalsnz! Qarnca [qarşqa] kimi çalşmalsnz ki, ölkəmizin daima bahar və
məmur [abad] olacağn öz işlərinizlə
baxanlara, dinləyənlərə bildirəsiniz.
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latın ziyadə əz-həddü əndazə [hǝddǝn
artıq] olmağna əmin olub, bəzi öz rizalar
ilə bir paralar Rusiya və Qafqazda şölələnmiş anarxiya yalavnn [alovunun]
vahiməsindən və getməyə qüdrətləri olmayanlar Bakda vaqe İran konsulu cənablarnn bəzli-hümmətləri ilə Bakda
yaşayan İran tüccar və əsnaarnn topladqlar ianələrlə öz vətəni-müqəddəslərinə mütəvəcceh oldular [üz tutdular].
Mütəvəcceh oldularsa da, “yağşdan
qurtarb yağmura düşdük” qəbilindən
biinsaf və Allahutəalann qəzəb və
qəhhariyyətindən qal kənd və əmlak
sahibləri olan bimürvət və bihəmiyyətlərin insaniyyətsiz təəddilərinə [zülümlərinə] davam gətirə bilməyib laəlac
[ǝlacsz] mükərrər [yenǝ, tǝkrar] ixtiyariqürbət etməyə məcbur olublar və
halonki [bir halda ki], keçən il İrann hər
bir nöqtəsində iki il qabaq əkilib yağmur
olmamaq səbəbincə torpaqlar altında
qalmş ziraətlər – ki əkinçilər onlara
“xeyri” deyirlər – yaxş məhsula gəlibmiş, aya [görəsən] bu mülkədar ağalar və
ərzağ özlərindən ötrü smeta ticarəti mal
edən milyonçulardan külfətlər hans bir
bahanə ilə bu qədər biəndazə [bol]
məhsulatı öz xaraba qalmş anbarlarnda
tövqif [hǝbs] edib, birə on qiymətlərə
satmağa mükəlləf olub bu qədər nahaq
qanlara bais olur və məmləkəti xarab və
milləti-məzluməni məhv etməyə cürət
edirlər? Məlum olan, bizim müqəddəs
vətənimizdə hökumət yoxdur! Olmuş
olsa, həman hökumətin zimami-ixtiyari
[ixtiyarnn cilovu] möhtəkirlərin yediqəddaranələrində [zalm ǝllǝrindǝ] olub
öz keyfəmayeşalarna [öz keǝrinǝ, özbaşnalqlarna] məşğul olmazlar!

Azərbaycan dirildi, istiqlaliyyət elan
etdi. Haqq tannd.
Özgə məmləkətlərin yemləri öz camaatından artmad. Ədibanə [mǝdǝni
surǝtdǝ] üzrlər diləyərək əcnəbiləri içlərindən çxard. İdarələri, dəftərxanalar, zavodlar, məktəbləri başsz və
adamsz qalan Azərbaycanda əvvəlki
“dostluq” xatirinə onlara ən ali məqamlar peşkəş edildi.
Rus Milli Komitəsi yeni-yeni mühacirlər dəvət edir, yeni-yeni müstəmləkəlǝr
yapr, yeni-yeni yerlər qapr, yeni-yeni
mövqelər tutur.
Əlbəttə, həman ruslarn yerində mən
də olsaydm, böylə yapardm.
Dan Ulduzu
İRANLILARIN HALI
Neçə illərdən bəri İrann ravan
məmləkətində qəhtü-qəla [qtlq və bahalq] olmaq səbəbincə İrann füqəra
sin “əl-qəriq yǝtǝşǝbbǝsü bikülli hǝşiş”
müfadnca [mǝnasna uyğun olaraq] labüd
və laəlac [ǝlacsz qalaraq] öz əyal [ailǝ,
arvad] və övladlarnn əllərindən tutub
hər kəs bir səmtə və bir tərəfə pənahǝndǝ olub [pǝnah aparb, sğnb], milyonlarla xanimanlar bisahib və xanǝvadələr [nǝsillǝr; yurdlar] viran və əhaliyiislam ünasən və zəkurən [qadnl-kişili]
xaki-xaricǝdə, küçələrdə, xarabalarda,
tövlələrdə, dağlarda, cəngəllərdə baş xaki-məzəllətə qoyub [zǝlillik torpağna baş
qoyub], fövt [mǝhv, yox] olub getmələri
məlumdur. Həmin keçən il İran məmləkətində məzruat [əkinlǝrin] və məhsu345
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Hərgah hökumət ədalət nöqteyinəzərincə bu qədər dadi-nabəca [yersiz
fǝryad] və insaniyyət qəbul etməyən
zülüm və təəddilərin qabağna bir sədd
çəkmiş olsa, nə məmləkət viran və nə də
əhli-məmləkət bir qarn çörəkdən ötrü
dilənçi olmazlar.
Hərgah İran məmləkətində dövlətiməşrutə [konstitusiyal idarǝ] tərəndən
təyin olunmuş hakimlər rəqi-düzd [oğru
dostu], rəisi-qalə [dǝstǝbaş] olmazlarsa
və öz məmur olduqlar hökumətin vəzifələrini layiqincə düşünərlərsə, bu
qədər füqəra və züəfa [zəiər, gücsüzlər]
öz xanimanlarn qoyub bir qarn çörəkdən ötrü səhralara düşməzlər və
düşərlərsə də bu qədər rəzalət və fəlakətlərə düçar olmazlar, zənnindəyəm.
On iki il bundan qabaq, ki millətiqədimi-İran [qədim İran milləti] xanlarn,
bəylərin, mülkədarlarn, vüsuqülüləmalarn, seyfüddövlələrin, hüsamüssadatlarn və nələrin-nələrin zülüm və işgəncələrindən təngə gəlib on minlərlə
vətən övladlarn qurban verəndən sonra be-həsəbi-zahir [zahiri etibarla; görünüş
etibaryla] istibdadn rişeyi-xəbisələrinə
[xǝbis köklǝrinǝ] tişələr [külünglǝr] vurub
hürr və azad millətlərin cərgələrinə daxil
olub, dövlətimiz dövləti-məşrutə və
milliyyətimiz milləti-məşrutə oldular.
Han bəs indi o məşrutənin asar [əlamətləri]? Bəs nə oldu həman hürriyyət?
Ey İrann qəyur [qeyrǝtli] övladlar!
Aya, bu iﬀət və ismətlər ilə pərvəriş
tapb [bǝslǝnib], xariciyyə torpaqlarnda
bir parça çörəkdən ötrü ismətlərinə
təcavüz olanlar sizin ana və baclarnz
deyilmi? Aya, bu səhra və biyabanlarda,
meşələrdə, xarabalarda, küçələrdə məz-

lumanə acndan ölənlər sizin ata və
qardaşlarnz deyilmi? Kifayət etmədi bu
iki il müddətində türkman çöllərində və
Türküstan ölkələrində neçə yüz minlərlə
qanlar tökülüb, mallar qarət olandan
sonra, naz və nemətlərlə pərvəriş tapan
əhlü əyallar əğyarlarn yedi-zalimanələrində əsir və dəstgir [naz-nemǝtlǝ

bǝslǝnǝn ailǝ vǝ övladlar düşmǝnlǝrin zalm
ǝllǝrindǝ ǝsir vǝ ǝli-qolu bağl] olub in-

saniyyətdən xaric işlərə düçar olmalar?
Kifayət etmədimi genə qəm və ǝlǝm
karvan xaricə məmləkətinə təvəccöh
edib [üz tutub] pǝnahǝndǝ olurlar?
Vay, biz İraniyyan.
Gər müsəlmani həmin-əst ki maha darim
Vay əgər əz peyəm ruz şüd fərdayi.

Ey ǝziz vǝtǝndaşlar:

İn qədər piş tu göftəm qəmi-dil tərsidəm
Ki dil azadə şəvi vərnə bisyar-əst!

Xaki-payi-həmvətənan
[hǝmvǝtǝnlǝrinin ayağnn torpağ olan]

Mirzə Möhsün Əlizadə

TƏƏSSÜRAT
Parlaman üzvü olan bir şəxs eyni zamanda da dövlət məmuru ola bilərmi?
Bu suala “Müsavat” fraksiyasnn cavab böylə olmuşdu:
- Xeyr, ola bilməz, vəzirlərdən səva
[nazirlərdən başqa].
“Müsavat”n bu nəzəri məbuslarmzdan bir paralarn təşvişə sald. O idi ki,
Parlaman əzasndan Vansoviç cənablar
kürsiyi-xitabətə çxb dava [mǝhkǝmǝ]
vəkillərinə məxsus olan bir əda ilə şirin
bir nitq söylədi. Amerika, ingilis və Fran346
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natiqlərin dəlil və bürhanlar, Məhəmməd Əmin cənablarnn meydani-müsadiməyə [münaqişǝ meydanna] sövq
etməkdə olduğu sübut və rəddiyələrinin
[etirazlarn] qələbəsi [çoxluğu] qarşsnda
tabavər ola [dözǝ] bilməyib, başmda
işğal etmiş olduqlar yerləri bir-bir boşaltmağa məcbur olurlar.
Dava vəkili olan Vansoviçin pürməzmun [mǝzmunlu, mǝnal] nitqinin, dava
vəkili olmayan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəndən əsasl bir surətdə cərh
edilməsinin özü başqa bir xoş keyyyətdir.
Məsələnin özünə gəldikdə, MəclisiMəbusan, dövlətin qüvveyi-təşriiyyəsidir
[qanunverici gücüdür]. Yəni dövlət üçün
şər’ [hüquq normalar] və qanunlar
düzəldir. Heyəti-məmurin [məmurlar] isə
qüvveyi-icraiyyədir, yəni həmin şər’ və
qanunlar yürüdür, icra edir. Əlavə,
qüvveyi-icraiyyə, qüvveyi-təşriiyyə qarşsnda məsuldur. Böylə olan surətdə
bunlar qat-qatışğa salmağn nə mənas
var!
Bu, əsas etibar ilə.
İşə gəldikdə, aya [görǝsǝn] Azərbaycan dövləti ürfanca yəni o qədər kasb
oldu ki, yuxar baş bir iyirmi nəfər
“savad əhli” tapa bilmədi ki, məmurluqlarn tərk edəcək məbuslarn yerinə
qoysun?
Doğrudur, biz özgələrə nisbətən ürfanca bir az kasbq. Lakin kasblğmz
mübaliğə yolu ilə bir qədər daha kasblatmağa heç bir lüzum yoxdur. Çünki
bu cürə söhbətlərin axr böylə olur ki,
Azərbaycan dövlətinin Ümuri-Xeyriyyə
Nəzarəti [Sosial Tǝminat Nazirliyi], Azərbaycan dövlətinin milli Parlamann

sa “parlamentarizm”lərindən misallar
gətirdi və axrda bunu dedi ki, hələ tərziidarəsi dürüst təyin edilməmiş olan
Azərbaycanda bu növ məsələlərin həlli
tezdir. Çünki bu halda Azərbaycan Parlaman məbuslarna böylə bir təklif
qoysan ki: ya məbusluq, ya məmurluq –
nəticəsi yaxş olmaz.
Vansoviçin bu şirin və ağlabatan
nitqini digər məbuslarmzdan Vinoqradov və Abdulla bəy Əfəndiyev cənablar
da təsdiq edib dedilər ki, han bizdə bir
o qədər ziyal və əhli-maarif ki, birisi
məbus olarkən, biri də, məsələn, müəllim olsun; birisi məbus olarkən, biri də
fərzən, bir idarə müdiri olsun.
Natiq əfəndilərin bu xüsusdak nitqləri o qədər ağlabatan, o qədər qənaətpəzir [qənaətbəxş] və o qədər inandrc
idi ki, məbuslardan bir paras “O olmasn, bu olsun”da Həsənqulu bəy kimi:
“Daha nitq demək lazm deyildir” deyib,
məsələnin xüsusi bir komisyona verilməsini istəyirdilər. Bunlara müqabil,
“Müsavat” fraksiyas sədri Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə cənablar söz deməyə
məcbur idi.
Mən güman edirdim ki, Rəsulzadə
cənablar bu qədər dəlil və bürhanlardan
[sübutlardan] sonra “Müsavat” fraksiyas
nəzəriyyəsinin bu xüsusda yanlş olduğunu özü də etiraf edib, Parlamandan
üzr istəyəcək və deyəcəkdir ki, bağşlayn
biz səhv eyləmişik.
Lakin Məhəmməd Əmin cənablar
nəzəriyyələrini müdaəyə başlad və
qabaqk natiq əfəndilərin dəlillərini nəqz
və cərh etməyə [pozmağa vǝ etibarszlaşdrmağa] qalxşd.
Nitqi dinlədikcə gördüm ki, qabaqk
347
347

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

bisavad hesab edib kağzlarn rusca yazr
ki, Parlamann rus məbuslar oxuyub
müsəlman məbuslarn başa salsnlar.
Amma bu da ola bilər ki, ÜmuriXeyriyyə Nəzarətinin özündə savad əhli
yoxmuş.
Üzeyir

cavab vermişdir ki, hələlik namizədlik
qəbul edilməsi onun üçün mümaniət
[maneçilik] törədir.
Bavariya çexlər əlində
Çexlər Bavariya sərhədini işğal etmişlərdir.
Lüksemburqda
“Deba” qəzetəsi xəbər verir ki, Lüksemburq Cümhuriyyəti[ni] elan edən rqə, Lüksemburqun Fransaya mülhəq
edilməsi [birləşdirilməsi] təkli ilə Parisə
rəsmi bir heyəti-mürəxxəsə [nümayəndə
heyəti] göndərməyi təhti-qərara almşdr.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
(Gürcü nümayəndəsinə və
“Azərbaycan” qəzetəsinə)
Almanlarn çxarlmas
Tiisdən xəbər verirlər ki, alman
mətbuatınn verdiyi məlumata görə, Belçika hökuməti Belçikada olan almanlarn
çxarlmas haqqnda bir əmrnamə nəşr
etmişdir. Bu hesabla 8 min alman çxarlmaldr.

Batumda
Xüsusi müxbirimiz xəbər verir ki, Sülh
Konfransna gedən heyəti-mürəxxəsə
[nümayǝndǝ heyǝti] Batumdan əzimət etmişdir [yola düşmüşdür].
* Müttəq qoşunlar Batuma varid
olmaqdadrlar [gǝlmǝkdǝdirlǝr].
* “Lord Nelson” paroxodu Batuma
gəlib əsgər və mühimmati-hərbiyyə [hərbi sursat] gətirmişdir.
* Batum oblastın idarə etmək məsələsi həll edilib qurtarmamşdr. Batum
milissiyas başnda İngiltərə məmuru
durur. Milissiya böyükləri məhəlli [yerli]
əhalidən təyin edilmişlərdir. İngiltərə
ərkani-hərbi [qərargah] Batumdan Tiisə
nəql edilir.
* Potidən xəbər verirlər ki, Feodosiyadan alnan məlumata görə, halhazrda Ukraynada və Krmda frank
kursu 1 manat 70 qəpiyə qalxmşdr.

Cənubi Amerikada
Buenos-Ayresdə neçə gündür ki,
iğtişaş başlanb, hərbi diktator hökmfərma imiş [hökm sürürmüş]. Saldatlar
asayişi bərpa etmişlərdir. Uruqvay paytaxtından xəbər verirlər ki, orada da suiniyyət [cinayǝt yaxud terror hazrlğ] kəşf
edilmişdir. Bir çox adamlar həbs edilmişdir. Bunlarn arasnda çoxlu rus var.
Bu iğtişaşlarda ruslar da iştirak etmişlərdir. Rus əsirləri etiraf etmişlərdir ki,
hər iki məmləkətdə hökuməti düşürüb
şura hökuməti təşkil edilməsi niyyətində
imişlər.
Hindenburqun namizədliyi
Hindenburqun Almaniya Milli Şurasna namizədliyi şayiələrinə Hindenburq

Almaniyada
Alman bolşeviklərinin rəisi, Almaniya
348
348

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

“İzvestiya” qəzetəsi bu qitəatı təbrik
edərək bunu şərqi beynəlmiləliyyətə bir
işarə hesab edir. Bu iğtişaş münasibəti
ilə əmələlər arasnda ümumi və böyük
bir tətil dəxi vaqe olmuşdur.

sosializminin böyük bir sütunu olan
Libknext ilə xanm Roza Lüksemburq qətl
edilmişlərdir. Müstəqil sosialistlər rəisi
Şeydeman bu münasibətlə Kasseldǝ bir
nitq irad edərək demişdir ki: “Mən çox
təəssüf edirəm ki, bunlarn hər ikisi
cinayət qurban oldular. Amma bunlar
özləri hər gün camaatı silahlanmağa
dəvət edirdilər. Ona görə də bunlar
özlərinin qanl tərzi-hərəkətlərinin qurban olmuşdurlar.”
* Yekşənbə [bazar] günü Milanda
“Cəmiyyəti-Əqvam” nənə [xeyrinə] böyük bir nümayiş qurulmuşdur.
* Kurlanda [Kurlandiya; Latviya] bolşeviklər tərəndən işğal edilmişdir. Almanlar külli top və ləvazimi-hərbiyyə
buraxmal imişlər. Almanlar getdikdən
sonra başlanmş olan atəş, şəhərin
mərkəzində 200 evi məhv eyləmişdir.
Bolşeviklərin qabaq səəri Myuravinǝ
yaxnlaşrlar.
* Berlin qəzetələrinin məlumatına
görə, Estoniyann bolşeviklərdən təmizlənməsi müvəﬀəqiyyətlə gedir. Bolşeviklərin qüvvəsi şiddətli müqabilədə
bulunmayrlar.
* Petroqrad şəhərində də irtica baş
qalxzr. Şəhərin hər yerində iğtişaş zühur
eyləmişdir. Ac əmələlər [fəhlələr] küçələrdə gəzərək tələb edirlər ki, əmələlərə
çörək tapmaq işi özlərinə mühəvvəl
edilsin [tapşrlsn]. Axrnc ərzaq ehtiyatınn xətti-hərbə [müharibə xəttinə,
cəbhəyə] aparlmas bu iğtişaşa səbəb
olmuşdur. Külli əmələ dəstələri şəhərdə
gəzərək bolşevik hökumətinə lə’n [lənət]
və nifrət edirlər. Həyəcan yeni təşkil
edilmiş çinlilər və koreyallar qitəatı [dǝstǝlǝri] tərəndən yatırlmşdr.

Teymurxanşurada
(Xüsusi müxbirimizdən)
Teymurxanşura - Yanvarn 20-sində
Şimali Qafqaz İttifaqnn Parlaman açlr.
* Ağdaş - Ağr günlərdə böyük rollar
oynamş olan Ərəş mahal ilə Ağdaş şəhəri, Parlamanda nümayəndəlikdən
məhrum edilmişlərdir. Buna da hökumətin bu barədə binagüzarlq [sərəncam]
verməməsi səbəbdir. Mahaldan və
şəhərdən Parlamana vəkil seçmək üçün
binagüzarlq vermək zəruridir.
Ağdaş şəhər qlavas: Əfəndiyev
* Yanvarn 16-snda yğlmş Dağstan
Mahal Şuras böylə bir qərarnamə qəbul
etmişdir: Dağstan Mahal Şuras, Şimali
Qafqazya Hökumətinin xarici siyasət barəsində olan bəyannaməsini istima edərək [dinləyərək] Rusiya inqilab ilə
əsaslanb da Dağstan camaatınn arzusu
üzərinə Dağstan Cümhuriyyətinin təşkil
edildiyini nəzərə alaraq və bu yolda
çalşmaqda olan İttifaq təbrik edərək,
Şura bütün qüvvəsi ilə istiqlal yolunda
fədakarlqda bulunacağn bildirir.
(Royter acentəliyindən)
Sülh Konfransnda qəzetə mühərrirləri
Sülh Konfransnn ancaq rəsmi xəbərləri qəzetələrdə dərc ediləcəkdir. Sülh
Konfransnda min nəfər mühərrir [yazç,
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jurnalist] iştirak edir. Bunlardan beş yüzü

Vilson demiş: “Mənə ünvan [salamlama
mǝktubu] təqdim etmək üçün bizzat [şǝxsǝn] yanma gəldiyinizdən son dərəcə

Amerika mühərrirləridir. Bunlar özləri
üçün bir Mühərrirlər İttifaq təşkil etmişlərdir.

məmnunam. Cəmiyyəti-Əqvam əsaslarnn üstün olmasndan çox məhzuz
[məmnun, raz] oluram. Onsuz da Cəmiyyəti-Əqvamn məramnaməsi getdikcə
vüsətlənir. Əhdnamə əsaslarna mənəvi
[cǝhǝtdǝn] müstənidən [ǝsaslanaraq] özlərinə vəzifə bilib də müharibəni başlayan
hökumət üzvlərinin şimdi mənə ünvan
təqdim edənlər arasnda olmalarndan
çox şadam. Zira dənizin o biri tərəndən
İngiltərənin iqdamatı [təşəbbüsü] ilə
qoyulmuş əsaslara biz təzim edirik. Siz
təhrikati-mənəviyyə sövqü ilə [mǝnǝvi
qüvvǝlǝrin tǝhriki ilǝ] isbat etdiniz ki, biz
öylə bir qüvvəni saxlamalyq ki, onsuz
bizim vücuda gətirdiyimiz şeylər uçulacaqdr. Mənim buna ümidim bərkamaldr [tamdr]. Bu amaln nə dərəcədə
kök atdğn bilmək mənim üçün bəxtiyarlqdr.”
Askvit cavabnda demiş: “Vilson o
mətləblərə tərəfdar olur ki, İngiltərənin
bütün yaxş adamlar onu arzu edirdilər.
Cəmiyyəti-Əqvam gələcək müharibələrin
qarşsn almağa böyük vəsilə [sǝbǝb,
vasitǝ] olacaqdr.”
Sonra beş milyon ingilis əmələlərinin
[fǝhlǝlǝrinin] nümayəndələri Vilsona bir
ünvan təqdim etmişlər. Bu ünvanda
əmələlər həmişə Vilson siyasətini saxladqlarn və bundan sonra da saxlayacaqlarn bildirmişlərdir.
Vilson cavabnda demiş: “Siz və mən
bir-birimizi anlayrz.”

Berlin iğtişaş
Berlin[də] bir çox Spartak tərəfdarlar
həbs edilib, artıq miqdarda silah tutulmuşdur. Spartaklar tərəndən zəif bir
müqavimət göstərilmişdir. Şəhərdə sakitlikdir. Fəqət başqa yerlərdən alnan
xəbərlərdə deyilir ki, Berlində böyük
iğtişaşlar davam edir.
İtaliyada vüzəra [nazirlǝr] böhran
1916-nc sənəsi müahidənaməsinə
[sazişinə] müvaq İtaliyann Dalmaçiyaya
və yunan cəzirələrinə [adalarna] olan
haqqi-hakimiyyət [hakimiyyǝt hüququ]
məsələsi haqqnda ixtila-rəy [kir ayrlğ] çxdğndan, İtaliya Kabinəsi istefa
vermişdir. Sonnino həman müahidənamənin ifa edilməsini təkid etmişdir. Sosialistlər isə cənubi slavlarla sazişə
girmək istəyirlər.
Mütarikə müddətinin uzadlmas
Mütarikə [atǝşkǝs] müddətinin uzadlmas şəraiti [şərtləri] imza edilmişdir.
Cəmiyyəti-Əqvam
London – Qrey, Askvit, Brays vǝ
Kenterberskdǝn ibarət olan CəmiyyətiƏqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] tərəfdarlar
Amerika səfarətində Vilsonu ziyarət
etmişdirlər. Qrey Vilsona demiş ki,
İngiltərə və Amerika Cəmiyyəti-Əqvama
böyük əhəmiyyət verirlər. CəmiyyətiƏqvam əsaslarna əhəmiyyət vermədən
sülh əqd edilərsə [bağlanarsa], böyük
bədbəxtliyə səbəb olacaqdr. Cavabnda

Almaniya ordusunun hal
Tiis - İngilis mətbuatı yanvarn 16dan xəbər verir.
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altında toplanan mitinqin qərar:
Son qəzetələrin verdikləri məlumata
görə, milli istiqlalmzn düşmənləri,
bizim hökumətdə əhali nümayəndəliyi
olmadğn iddia etməkdədirlər. Bundan
başqa, kəndi mənfəətini bizi məhv
etməkdə görən düşmənimiz, bizim torpağmza tökülüb məsum qan axtdğ
kimi, içərisində bulunan əlsiz-ayaqsz
müsəlman xalqn vəhşiyanə kəsməkdədir. Bunlarla iktifa [kifayət] etməyib
sevgili Azərbaycann bir parças olan
münbit Muğan və Lənkəran xəyali Rusiyann ayrlmaz bir parças hesab ilə yurdumuzdan ayrmaqdadrlar. Heysiyyəti-milliyyəmizi istehqar [milli heysiyyətimizi tǝhqir] edən alçaqlar bilmiş olmaldrlar ki, Azərbaycan Hökuməti bizim Milli Şuramzn doğurduğu yeganə
bir hökumətdir.
Vətənimizdən ayrmaq istədikləri
torpaqlar geri almaq üçün heç bir
fədakarlqdan çəkinməyəcəyiz. Qardaşlarmzn qan ilə əllərini hənalayan
andraniklər və daşnaklar bilməli olmaldrlar ki, tökülən qanlarn hesab onlardan sorulacaq. Bugünkü sülh və “müsaliməti” [asayişi] pozmaq istəməyən türk
milləti onlarn etdiyi kimi tökülən qanna
“hər zaman” soyuqqanllqla baxmayacaqdr. Yuxarda göstərdiyimiz yolsuz
hərəkətlərin təsiri ilə toplanan bugünkü
mitinq bu hərəkətlərin mürəvvicləri
[tǝhrikçilǝri] bulunan “Yedinaya Rossiya”,
“Znamya Truda” və “Vperyod” nam [adl]
soqaq qəzetələrinin saxta yazlarna və
milli hüququmuza toxunan qaragüruha
etiraz etməklə, dost və düşmǝn millətlər
qarşsnda bu yolsuzlara bir daha şiddətlə protesto ediriz.
Mitinq rəisi: İdris Axundzadə

Almaniya ordusunun hal qeyrimüəyyən bir surətdədir. Hərbi dairələrdə zənn edilir ki, 18-19-cu illərdə
alnan alman əsakiri [əsgərləri] yenə silah
altında saxlanacaqdrlar. Böyləliklə, yarm milyon nəfərdən ibarət bir ordu
təşkil ediləcəkdir. O rqələr [diviziyalar]
ki, şimdi silah altındadrlar, onlarn da
yuxardak tarixə aid olanlar qoşun cərgəsində bulunmaldrlar. Hal-hazrda bu
qoşunlarn diqqəti Almaniyann daxili
işlərinə cəlb edilmişdir. Hərgah, indiki
Ebert hökuməti faiq [üstün] gələrsə, bu
qoşunlar müharibə istedadna dara [malik] olacaqlardr. Əks surətdə, yəni spartaklar faiq gəldikləri təqdirdə, bu qoşunlarn hal çox fəna olacaqdr.
Tiis - (Almaniya mətbuatı) Fransa
Xariciyyə Vəzarətinə yaxn olan “Exo de
Pari” və “Tan” qəzetələri hər gün Fransa
sərhədinə dair məqalələr yazrlar. Bu
məqalələrin hams bir məzmunda olduğundan, bir mənbədən çxdğ zənn
olunur. Bu məqalələrdə deyilir ki, Fransa
1915-inci ildə Filipov ilə Marienburqu
təxliyə etməyə məcbur olmuşdu. Halbuki, bunlar Avaz müdaə edirlərdi.
Bundan əlavə, Fransa Lüksemburqla
Sen-Luidən çəkilmişdi. Paris sərhədə çox
yaxndr. 1915-ci ildə sərhədimiz məğlub
tərən sərhədi idi. Amma şimdi şübhəsiz
sərhəd düzəlməlidir.
PROTESTO
Gəncədən Məclisi-Məbusana
gələn bir teleqrafın surəti
Gəncədə Şah Abbas camesinin havlsnda [hǝyǝtindǝ] Müəllimlər İttifaq
sədri İdris ǝfəndi Axundzadənin sədarəti
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VÜKƏLA ŞURASINDA

məruzə pişnihad etsin.
ç) Dəmiryollar xidmətçilərinə girvənkəsi 2 rublədən ucuz çörək buraxlsn.
Bundan varid olan [ǝmǝlǝ gǝlǝn] zərər,
hökumətin 1918-inci sənədə qət etdiyi
bir milyon rubləlik ərzaq fondundan
örtülməlidir.
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti
bütün teatro, sirk və sinema sahiblərini
öz dəftərxanasnda (Naberejni küçə,
nömrə 33) təyin edilmiş müşavirəyə
dəvət edir. Müşavirə yanvarn 24-ündə
gündüz saat 11 radələrində iniqad edib
[toplaşb] xüsusi vergilər haqqnda olacaqdr.
* Maarif Nəzarəti Azərbaycandak
bütün məkatib [məktəblǝr] müfəttişlərinə bir böylə teleqram göndərmişdir:
“Təhti-idarənizdə [idarǝniz altında] olub
fəaliyyətdə bulunmayan məkatib [məktəblər] haqqnda və nədən naşi [nəyə
görə] fəaliyyətdə bulunmadğ haqqnda
məlumat veriniz. Habelə, bundan sonra
fəaliyyətdə bulunmayan məkatib müəllimininə [müəllimlərinə] maaş verməyi qət
ediniz [kǝsiniz].”
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti
Maliyyə Nəzarəti ilə etilafa [razlğa]
gəlmişdir ki, Kazyonnaya Palata [Xǝzinǝ
Palatas] markalardan gələn mədaxil barəsində Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətinə məlumat versin.
* Xariciyyə Nəzarəti İrəvana, Erməni
Xariciyyə Nəzarəti naminə böylə bir teleqram göndərmişdir:
“İrəvan, Ermənistan Cümhuriyyəti
Xariciyyə nazirinə
Aldğmz məlumata məbni [əsasən],
Ermənistan hökuməti məmurini [məmurlar] Qazax qəzasnn Azərbaycana məx-

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

* 26 noyabr 1918-ci sənə ÜmuriXeyriyyə və Naə [Sosial Tǝminat] naziri
həzrətlərinin müvəqqəti heyəti-idarə və
dəftərxana məmurini [məmurlar] maaş
təyin etmək haqqndak məruzəsini istima etdikdən [dinlǝdikdǝn] sonra qət
edilmişdir:
Bununla bərabər pişnihad [təqdim]
edilən Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti
məmurini və məmurin maaşn vǝ dəftərxana məxaricatın qəbul və təsdiq
etməli, 1918-ci sənənin 1 kanuni-əvvəlindən [dekabrndan] Ümuri-Xeyriyyə və
Naə Nəzarətinə layihədə göstərildiyi
miqdarda istiqraz verməli.
* Türüq və Məabir [Nǝqliyyat vǝ
Rabitǝ] naziri həzrətlərinin Azərbaycan
dəmiryollar xidmətçilərinin məvaciblərinin artırlmas haqqnda məruzəsini
istima etdikdən [dinlǝdikdǝn] sonra qət
edilmişdir:
a) Fəhlə və xidmətçiləri 14 dəstəyə
bölmək haqqndak Bak məlumat dəftərini qəbul etməli. İşbu məlumat, fəhlələr tərəndən tərtib edilib, dekabrn
24-ü, 1918 sənədə pişnihad edilmişdir.
İşbu 1 yanvar 1919-uncu sənədən qəbul
olunur.
b) Bak dekreti (dəyişmiş Moskva
dekreti) 1 yanvar 1919-uncu sənədən
bütün Azərbaycan dəmiryollar xidmətçilərinə şamil olmaldr.
c) Bütün fəhlə və sənətçilərə 1 yanvar
1919-uncu sənədən bahalq maaş surəti
ilə ayda 360 rublə verilsin. Dəstələrdən
qeyri fəhlələrə maaş haqqnda Türüq və
Məabir nazirinə tapşrmaldr ki, xüsusi
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sus hissəsi ədd [hesab] edilən Uzuntala
nam [adl] mahalda gömrükxana təsis
etmişlər. İşbu, Azərbaycann qanuni hüququna təcavüz deməkdir. Mənim hökumətim işbu iqdamata [təşəbbüsə] etiraz
etməklə təklif edir ki, həman gömrükxana oradan götürülsün.
Xariciyyə naziri əvəzində:
Ziyadxanov”

[silahl] qarətçilər Qubernski küçədə Mir-

mehdi Mirməhəmmədovun evinə hücum edib hədə ilə onun 10 min manat
pulunu oğurladğn yazmşdq. 3-üncü
uçastok pristav Mollazadə tərəndən ittixaz edilmiş [görülmüş] tədbirlər nəticəsində qarətçilərdən bir neçəsi tutulub
hərbi məhkəməyə verilmişlər. Tutulan
qarətçilər bunlardr: Məşhur oğrular
Faytonçu İbrahim, Ağamal Məhəmmədqulu oğlu, Balahüseyn, Ağabala Almas
oğlu, Mirǝləkbər Miribrahim oğlu və bir
də həman evdə baqqal dükan sahibi
olan Muradəli olmuşdur. Tutulan adamlar, qarət olmuş Mirmehdi Mirməhəmmədova nişan verəndə, oğrularn hamsn tanybdr.

BAKI XƏBƏRLƏRİ
Bələdiyyə İdarəsində
Bələdiyyə İdarəsinin Təmirat şöbəsinin baş texniki Bələdiyyə İdarəsinə bir
kağz göndərib xəbər vermişdir ki, yanvarn 16-snda məlum olmuşdur [ki],
konka mövqindəki [stansiyasndak] arxivi, Biçeraxov qoşunlarnn yüngül topçu
zabitan tutub orada oturmuşlar. Bütün
taxta divarlar dağdb yandrmşlar. Əlavə olaraq başqa bələdiyyəyə məxsus
böyük taxtalar da yandrmşlardr. Böylə
taxtalardan gələn zərərin miqdar 350
rubləyədəkdir.
* Dövlət Müfəttişi Bələdiyyə İdarəsinə müraciətən rica etmişdir ki, Bələdiyyə Məclisi intixabatına [seçkilǝrinǝ] dair
övraq [sənədləri] Nəzarətə pişnihad [təqdim] etsinlər.
* Ticarət və Sənaye Nəzarəti, Bələdiyyə İdarəsinə müraciətən rica etmişdir ki,
şəhərdəki tramvay xəttinə məxsus verilən layihələr Nəzarətə təqdim edilməlidirlər.

Müsri xəstəliklə mübarizə
Müsri [yoluxucu] “tif” xəstəliyi ilə
mübarizə etmək üçün Bələdiyyə İdarəsinin Hifzüssihhə [sanitariya-gigiyena] şöbəsi tərəndən hələlik bu aşağdak
həkimlər təyin olunmuşlar: 2-inci uçastok dairəsində Levin (Başennaya, 48
nömrə evdə) və buna feldşer Osipov
(Bak Realn məktəbi), 6-nc uçastokda
Zurban (Bolşoy Morskoy küçədə 21
nömrə), ona feldşer Frolov (Qoqolevski
küçədə 37), 4-üncü uçastokda Stepanov
(Persidski küçədə 121 nömrədə).
Müsri xəstəliklər ittifaq düşdükdə
[rast gǝldikdǝ] əhali hər bir vaxtda bu
yuxarda yazlmş həkimlərə rücu [müraciət] edib tibbi köməklər istəyə bilərlər.
Kömək pulsuzdur.
* 2-ci uçastok ev komitəsinin yanvarn 10-unda vaqe olan növbəti iclasnda komitə üzvlərindən Babayev ilə
Mustafayev səbəbsiz yerə 3 dəfə komi-

Hərbi Məhkəməyə verilmiş qarətçilər
Ayn 15-ində beş-altı nəfər müsəlləh
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Fransa sərvətdarlar nümayəndəsinin Bakya vürudu
Məlum olduğu üzrə, Fransa sərvətdarlar “Şərq” adnda bir cəmiyyət təşkil
edib, məşriq-zəmində [mǝşriqdǝ, şǝrqdǝ]
böyük işlər açb, oradak mədəniyyatı
[mǝdǝnlǝri; faydal qazntılar] və məhsulatı
istifadə etmək krinə düşmüşlər. Fransa
dövlətliləri öz aralarnda müsabiqət
[rǝqabǝt] olmamaq kri ilə bir sendikat
(Sərvətdarlar İttifaq) təşkil edib Qafqaza, baxüsus [xüsusilǝ] Azərbaycan
dairəsinə bir mükəmməl heyət göndərmək istəmişlər. Bu heyətin vəkili Manro
bu günlərdə Bakya varid olmuşdur
[gǝlmişdir]. Məzkur [deyilǝn] heyətin
məhəlli-idarəsi [idarǝ mǝrkǝzi] hələlik
Odessa şəhəridir. Komitənin kri Bak
neftini, Muğanda pambq məhsulatın və
sair çiyidlǝri sendikat üçün almaqdr.

tənin növbəti iclaslarna gəlmədiklərindən, üzvlükdən kənar edilmişlərdir.
Onlarn yerinə isə Timinski ilə Markoviç
intixab olunmuşlardr [seçilmişlər].
* Yanvarn 16-snda Birinci Realn
məktəbinin valideynlər şuras üzvlərinin
birinci növbəti iclas vaqe olmuşdur. Bu
iclasda qərara alnmşdr ki, hər həftə
pəncşənbə [cümǝ axşam] günü axşam
saat 6-nn yarsnda valideynlər şurasnn
iclas dəvət olunsun. Saat 6-ya kimi hər
nə qədər üzv gəlmiş olsa da, iclas qanuni
hesab edilsin.
Dəmiryol nazirinin teleqrafı
Azərbaycan Dəmiryol naziri Gürcüstan Dəmiryol nazirinə böylə bir teleqraf
göndərmişdir:
“Azərbaycan dəmiryollarnda kifayət
qədəri paravoz olmadğna və bizim
paravozlarmzn Gürcüstan dəmiryollarnda saxlanmasna görə, yük daşmas
işləri təxirə uğrayr. Bizim paravozlarmzn Gürcüstan dəmiryollarndan
Gürcüstan paravozlar ilə bərabər göndərilməsi üçün binagüzarlqda bulunmanz [sǝrǝncam vermǝyiniz] xahiş olunur.
Paravozlarn yanacaqla təchiz edilməsi
dəxi lazmdr. Məxariclərin hams Azərbaycan Dəmiryollar İdarǝsi tərəndən
veriləcəkdir. Bu barədə sizin binagüzarlqlarnz ifa etməkdən ötrü mühəndis Bəylərbəyov ezam edilir.”

Hadisat
Dünən Şamax əhlləri Mücü, Əşrəf
Rəhimov, Zaxari Davidov, Natatel Marduxanov, İran əhli Mirzə Hüseyn İbrahim
oğlu bəndər [liman] polisəsi idarəsinə
gəlib məlum etmişlər ki, onlar Krasnavodskdan Bakya gələn “Kaspi” paraxoduna minib gəldikdə, həman paraxodun matroslar Mixail Krivova və bir də
David Suskova bir neçə bağl manufaktur
mal tapşrblar ki, Bakya gətirib burada
onlara versinlər. Bakya gələndən sonra
onlar baxb görüblər ki, maln üstündən
9360 manatlq oğurlanbdr.
Polis məmurlar işi təhqiq edib, oğurlanan mallarn bir hissəsini paraxodda
həman matroslarn odalarnda tapmşlardr. Matroslar həbsə alnmşlardr.

* Petropavlovkadan (Qalaqayndan)
xəbər verirlər ki, ərzaq şeyləri almaqdan
ötrü göndərilmiş olan Sentrodom [Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi] nümayəndəsi Liyabizunun meyiti taplmşdr. Meyit paroxodla
Bakya göndəriləcəkdir.
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GÜRCÜSTANDA

nablarnn “Leyli və Məcnun” operas
mövqeyi-tamaşaya qoyuldu. Havann yağnlğna baxmayaraq, teatro tamaşaçlarla məmlu [dolu] idi. Bu isə müsəlmanlarn nə dərəcədə musiqi həvəskar
olduqlarna böyük bir dəlil olsa gərəkdir.
Həmişəki kimi Məcnun rolunu Sarabski cənablar ifa edirdi. Həmin rolu oynamaqla opera dəstgahnda şöhrət qazanmş olan Sarabski həqiqətən də sevdiyi
bu rolunu qüsursuz yola verə bildi.
Artistin hər bir hərəkətinə tamaşaçlar
diqqət verib, Leylisindən ayrlan Məcnunun divanəvar hal tamaşaçlar riqqətə
gətirirdi.
Məcnundan ǝskik olmayan Leyli rolunu Ağdaml cənablar ifa edirdi. Biz hər
nə qədər arvad rolunun artiskaya verilməsi tərəfdaryqsa da, fəqət Leyli kimi
mühüm rolun şimdilik artiska tərəndən
oynanlmasn operaya böyük bir zərbə
sanrz. İştə müdiriyyət işin bu cəhətini
düşündüyündən, başqa operettalarda
olduğu kimi bu mühüm rolu artiskaya
deyil, bu rolu daima oynamş olan Ağdaml cənablarna vermiş idi. Ağdaml
həzin səsi ilə, nazl bir qza yaraşar
hərəkəti ilə tamaşaçlar son dərəcə
kəndisindən məmnun buraxd.
Əbülqeys [Qeysin atas] rolunu qoca
aktyorlarmzdan Mirzə Muxtar Məhəmmədov cənablar ifa edərkən, doğurdan
da öz rolunu yaratd. Bir də layiqi-etina
[diqqǝtǝlayiq] Nofəl rolu idi ki, bunu da
Qaybov cənablar ifa etməkdə idi. Həmişə bu rolu oynayan Tanrqulovdan
Qaybov ǝskik oynamad. Artistdə bir
pəhlivanlq ruhu müşahidə edilirdi. Ümmi-Leyli [Leyinin anas] rolunu Kazmovski
cənablar miyanə [babat] bir surətdə yola

Tiis, 14 yanvar - Zaqafqaziyada olan
yunan təbəələrinin [vətəndaşlarnn] 3üncü qurultay quruldu və bu qurultayda
yunanllarn Gürcüstanla olan əlaqələri
bəlli olmuşdur. Qurultayda bir qaç natiqlərin nitqlərindən sonra zeyldəki [aşağdak] qərar qəbul edilmişdir:
“Ələddəvam [davaml olaraq] millətlərin azad olmalar tərəfdar olan yunan
camaatı nümayəndələrinin 3-üncü iclas
Böyük Rusiya inqilabnn əhəmiyyətini,
onun Zaqafqaziya millətlərinə muxtariyyət verdiyi əhəmiyyətini dərk edərək və
bu gün azad Gürcüstan torpağnda iclas
qurarkən, Gürcüstan Demokratik Hökuməti şəxsində müstəqil Gürcüstan demokratiyasn təbrik edir. O demokratiyan ki, müsavat [bərabərlik] və üxuvvət
[qardaşlq] əsaslarn qövldən feilə [sözdən işə] yetirir. Və bununla bərabər qurultay bəyan edir ki, var qüvvəsi ilə bu
millətlə əlbir işləməyə və dostanə əlaqə
saxlamağa hazrdr.”
Tiis - Yanvarn 17-də general Forester-Volker başda olmaq üzrə ingilis
heyəti-fövqəladəsi [fövqǝladǝ heyǝti] Tiflisə varid olmuşdur [gǝlmişdir]. Bunlar istiqbal [qarşlamaq] üçün vağzala gəlmiş
olan Gürcüstan nümayəndəsi general
təbrik eyləmiş, general da əvəzində izhari-təşəkkür eyləmişdir.
TEATRO VƏ MUSİQİ
Keçən şənbə gecəsi Dövlət Teatrosunda Hacbəyli Qardaşlarnn müdiriyyəti tərəndən Ü. və C. Hacbəyli cə355
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verə bildi. Qalan artistlər öhdələrinə
aldqlar rolu layiqincə yola verə bildilər.
Böyük musiqi dəstəsi Müslüm bəy
[Maqomayev] təhti-idarəsində [idarǝsi
altında] idi. Bu tamaşada təəsüf ediləcək
bir şey varydsa, o da bəzi tamaşaçlarn
özlərini məclisdə aparmamas idi. Təbii,
bu da biz müsəlmanlarda öylə bir mərəzdir ki, sümüyümüzdən heç bir vaxt
çxmaz.
Vəlhasil, bu gecəki tamaşadan tamaşaçlar məmnun qaldlarsa da, fəqət
teatrodan çxdqda əsgərlikdən fərar
edənlərin axtarlmas onlarn nəşəsini
dağtdrd. Əlbəttə camaat əsgərlikdən
fərar etməsəydi bu kimi iqdamata [tǝdbirǝ] məhəl [yer] qalmazd.

kassasnda satılmaqdadr. Tamaşa başlayacaq axşam saat 8-in yarsnda.
Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642

H.

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

-2Bu axşam, seşənbə [çǝrşǝnbǝ axşam]
günü yanvar aynn 21-də Malakan bağnn yannda mövcud “Mikado” teatrosunda bu mövsümdə ikinci dəfə olaraq
şükuhlu [təntənəli] bir surətdə mövqeyitamaşaya qoyulacaqdr Üzeyir bəy Hacbəylinin yazmş olduğu məşhur “O
olmasn bu olsun” operettas. Bu dəfə
Məşədi İbadn rolunu ifa edəcəkdir məşhur komik Hacağa Abbasov. Hammaln
rolunu isə neçə sənələrdən bəri bu rolda
məharət göstərən məşhur komik Ələkbər Hüseynzadə ifa edib, oyun təzə artistka və artistlərin iştirak ilə başa
gələcəkdir. Böyük musiqi dəstəsi Müslüm bəyin təhti-idarəsində, Məşədi
İbadn toyunda qzlar və oğlanlar “baleti” oyunu olacaqdr. Biletlər teatronun

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Mahmud Salmanzadənin müəllimlik şəhadətnaməsi ilə metriki [yaş kağz] qeyb
olduğundan, hər kimdə isə zəhmət çəkib Tağyevin fabrika kantorasnda müəllim Mahmud Salmanzadəyə göndərəsiniz.
2652
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək satışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir.
Mağazaçlara və külli surətdə alanlara
elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi hər cür
məktəb dəftərləri münasib qiymətə satışa
buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Hesab günü
sǝh. 340. “bǝrzǝx”: dini tǝsǝvvürǝ görǝ
cǝnnǝt ilǝ cǝhǝnnǝm arasnda, yaxud dünya
ilǝ axirǝt arasnda olan vǝ ölǝnlǝrin ruhlarnn gözlǝdiyi yer.
sǝh. 341. “üsuli-din”: dinin ǝsas prinsiplǝrini, bünövrǝsini ǝhatǝ edǝn tǝlim; mǝtndǝ
mǝcazi mǝnada işlǝdilmişdir.
İrǝvan
ermǝni-müsǝlman mǝsǝlǝsi
sǝh. 343. “qaxtaqan”: ermǝnicǝ “qaçqn”
demǝkdir.
“…mütǝcavizlǝrin qabağ alnmşdr.”:
Qǝzetdǝ “mütǝcavizlǝrinin qabağ alnmşdr” kimi getmişdir.

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Diril!
sǝh. 344. “Ey Abdullalar, “Sur”unuzu çaln! Ey Tələtlər, həqiqət nuru ilə afaq
parldadn! Ey Səhhətlər, bu türklərə sağlq
verin! Ey Sabirlər, gülün-güldürün!”: müvaq
olaraq Abdulla Toq Sur (dini rǝvayǝtlǝrǝ
görǝ, sur hǝm dǝ qiyamǝt günü ölülǝri diriltmǝk üçün mǝlǝk İsralin çalacağ şeypurun addr), Abbas Sǝhhǝt, Mirzǝ Əlǝkbǝr
Sabir yad edilmişdir. “Tǝlǝt” deyǝrkǝn kimin
nǝzǝrdǝ tutulduğunu qǝti bir şǝkildǝ söylǝmǝk çǝtindir.
İranllarn hal
sǝh. 345. “əl-qəriq yǝtǝşǝbbǝsü bikülli
hǝşiş”: suda boğulan hǝr quru otdan yapşar
(ǝrǝbcǝ).
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Vükǝla Şurasnda
sǝh. 352. “Türüq və Məabir naziri həzrətlərinin...”: bu qǝrarn maddǝlǝri qǝzetdǝ
ǝrǝb ǝlifbasnn hǝrǝrinǝ uyğun olaraq
“ǝlif”, “bǝ”, “tǝ” kimi işarǝlǝnmişdir.
sǝh. 353. Uzuntala: Azǝrbaycann Qazax
qǝzasnn kǝndi olmuşdur; hal-hazrda Ermǝnistann İcǝvan rayonunda Ayqeovit kǝndi.

sǝh. 346. “…vüsuqülüləmalarn, seyfüddövlələrin, hüsamüssadatlarn...”: vüsuqülüləma (hǝrfǝn: alimlǝrin inam), seyfüddövlə
(hǝrfǝn: dövlǝtin qlnc), hüsamüssadat
(hǝrfǝn: seyidlǝrin qlnc) İranda yüksǝk rütbǝli dövlǝt mǝmurlarna verilǝn titullardr.
“Gər müsəlmani həmin-əst ki maha
darim / Vay əgər əz peyəm ruz şüd fərdayi.”:
Farsca. Mənas: “Əgər müsəlmanlq bizdəki
kimidirsə, / Bu günün ardnca gələn sabaha
yazq!”
“İn qədər piş tu göftəm qəmi-dil
tərsidəm / Ki dil azadə şəvi vərnə bisyarəst!”: Farsca. Mənas: “Sənin yannda ürək
qəmini o qədər demişəm ki, qorxuram /
Ürəyin azad olsun, əgər artıq olmasa.”
Tǝǝssürat
sǝh. 348. “Üzeyir”: bu imza Üzeyir Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 348. “Deba”: “Jurnal de Deba” nǝzǝrdǝ tutulur.
sǝh. 350. “Brays”: Millǝtlǝr Cǝmiyyǝtinin
yaradlmasnn tǝşǝbbüskarlarndan, Britaniyann dövlǝt xadimi Ceyms Brays nǝzǝrdǝ
tutulur; qǝzetdǝ sǝhvǝn Vrays kimi getmişdir.
“Kenterberskdǝn”: Kenterberi yeparxiyasnn [Diocese of Canterbury] arxiyepiskopu nǝzǝrdǝ tutulur. O dövrdǝ bu
vǝzifǝni Rendall Devidson tuturdu.
sǝh. 351. “Tan”: Parisdǝ nǝşr edilǝn
gündǝlik qǝzet “Le Temps” nǝzǝrdǝ tutulur;
tǝlǝﬀüzü ǝsas qǝbul edǝn rusca yazlş “Tan”
olduğundan, “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ dǝ
belǝ getmişdir.
Protesto
sǝh. 351. “Azərbaycan Hökuməti bizim
Milli Şuramzn doğurduğu yeganə bir hökumətdir.”: qǝzetdǝ “Şuramzn” yerinǝ
“Şüarmzn” getmişdir.
358
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Çǝrşǝnbǝ, 22 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 94

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 19 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 22 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Əbdülhüseyn bəy Hacyev və Fərhad
Ağazadə kamali-hüzn və təəssürlə [böyük
hüzn vǝ kǝdǝrlǝ] öz dost və aşnalarna xəbər verirlər ki, birincinin qz və ikincisinin namizədi [nişanls] Bikəxanm
Hacyev bu rəbiülaxir aynn 18-ində
vəfat et-mişdir. Cənazəsi rəbiülaxirin 19da ça-harşənbə günü (22 kanuni-sani)
saat 10-da Pozenovski küçədə 9 nömrəli
evdən qaldrlaraq Çəmbərəkənd məscidinə həvalə olunacaqdr [aparlacaqdr].
T-14

kvestor [təsərrüfat müdiri] Yusif bəy Ağabəyov həmin 1919 sənəsi yanvarn 21dən etibarən 10 günlük məzuniyyətə buraxlr.
Əmrnamə nömrə 52
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsi
məzbətə mühərriri Hənə Zeynall həmin 1919 sənəsi yanvarn 17-dən etibarən qulluqdan əzl [kənar] edilir.
Əmrnamə nömrə 53
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsi
məzbətə mühərriri [protokol katibi] Ələkbər Heydərzadə həmin 1919 sənəsi yanvarn 17-dən etibarən qulluqdan əzl [kǝnar] edilir.

QİSMİ-RƏSMİ
[RƏSMİ HİSSƏ]

Azərbaycan Məclisi-Məbusan sədri
cənablarnn əmrnamələri
Əmrnamə nömrə 50
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsi
Təhrirat [mǝktub] xidmətçisi Rübabə xanm Tağzadə həmin 1919 sənəsi yanvarn 12-dən etibarən həman idarədə dəftərdar təyin edilir.

Əmrnamə nömrə 54
Hac İbrahim Qasmov həmin 1919
sənəsi yanvar aynn 19-dan etibarən
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsinə
məzbətə mühərriri təyin edilir.
Əmrnamə nömrə 55
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsi
xidmətkar Məhərrəm Qasmzadə həmin
1919 sənəsi yanvarn 20-dən etibarən
bir həftəlik məzuniyyətə buraxlr.

Əmrnamə nömrə 51
Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsi
359
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Əmrnamə nömrə 56
Zəngan əhli Əli Salamzadə 1918
sənəsi dekabr aynn 1-dən Azərbaycan
Məclisi-Məbusan İdarəsinə qapç təyin
edilir.

drmaqdr. Bu xüsusda Azərbaycan Məsai [Əmǝk] naziri əmələlərlə sahibkarlar
arasnda vaqe olan şurada əmələlərin tərəni iltizam eyləmişdir. Əmələlər əmin
ola bilərlər ki, zamann imkan dərəcəsində Hökumət həmişə əmələlərin haql
tələblərini müdaə edəcək. Hökumət
eyni zamanda əmələlərə ucuz ərzaq yetirmək üçün tədbirlər görmək krini dəxi
bəsləməkdədir.
Məlum işdir ki, əmələlərə artırlacaq
məvacib bu günün ehtiyac olan bahalğ
rəf etmək [aradan qaldrmaq] üçün olmaldr. Bunun üçün də Nəzarət [Nazirlik] subaylara 120, evlilərə 360 manat bahalq
xərci almağ tövsiyə edir. Əmələlər istərlərsə ki, bu təqsimat [bölgü] başqa cür
olsun, taparlarsa [hesab edǝrlǝrsǝ] ki, subay-evlilik fərqi qoyulmasn, Hökumət
bunu da nəzərə alar.
Həpimiz bilməliyiz ki, bu kimi zamanlarda, məmləkətin çətin və müşkül dəmlərində hər kəs vətən və millət naminə
bir az fədakarlq etməlidir.
Hökumət də əmələlərin haql tələbləri tərəndə olduqdan sonra məsələnin
qolaylqla həll edilməsini gözləməlidir
[gözlǝmǝk lazmdr; gözlǝmǝk olar]. Bu gün
əmələlər konfransa gəlməli, deməlidir,
görək vaqe olan təklifə nə cür baxrlar?
Yalnz bu baxşlarn söylərkən düşüncəli
olmal, tədbirlə hərəkət etməli, həqiqi
mənfəətlə yalanç mənfəəti sezməlidir.
Məsai naziri deyir ki, yalnz məvacibin artmas ilə məişət ucuzlandrlmaz.
Doğrudur. İstəməlidir ki, məişətin ucuzlandrlmas üçün Hökumət ciddi tədbirlər görsün.
Əmələ vətəndaşlar, bilməliyiz məmləkətin düçar olduğu bu halndan, bu

Əmrnamə nömrə 57
Bak əhli Hüseynqulu Yaqubzadə həmin 1919 sənəsi yanvarn 18-dən etibarən Azərbaycan Məclisi-Məbusan İdarəsinə xidmətkar təyin edilir.
Əmrnamə nömrə 58
Daşdəmir Əlizadə həmin 1919 sənəsi
yanvar aynn 17-dən etibarən MəclisiMəbusan İdarəsində mülk nəzarətçisi
müavinliyinə təyin edilir.
Məclisi-Məbusan rəisi naminə rəis
müavini Həsən bəy Ağayev
Surəti ilə müsavidir.
Kargüzar C. Paşazadə
ƏMƏLƏ MƏSƏLƏSİ
Əmələ [fəhlə] məsələsi yenə, demək
olar ki, bütün şiddəti ilə Bak əfkari-ümumiyyəsini [ictimai krini] işğal etməkdədir.
Əmələlərin hal həqiqətən də müşkül
bir dərəcədədir. Aldqlar maaşlar yedikləri çörəyə çatmayr. İşsizlik, əmələni arvad-uşağ ilə bərabər aclğa məhkum
edir. Başqa bir tərəfdən də Baknn keçirmiş olduğu hallar, düçar olduğu fəlakətli
günlər, mədənləri, ticarəti, mədənçiləri
də müşkül bir hala qoymuşdur. Bu üzdən
böyük bir böhran hasil olmuşdur.
Azərbaycan Hökumətinin, Parlamannn məqsədi əmələlərin haln yaxşlaş360
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Azərbaycan istiqlal tarixinin ən birinci səhifələrini işqladacaq, həm də günəş
kimi parladacaq bir gün!
Azərbaycan türklərinin əsla unuda
bilməyəcəkləri bir gün!
Bu gündə, ərsəyə gələcək azad və
müstəqil Azərbaycann qüvayi-əsgəriyyəsinin [hǝrbi qüvvǝlǝrinin] ləvazimatihərbiyyəsi tədarükatına [hərbi ləvazimat
tədarükünə] başlanld. Həm də qövlən
[sözdə] deyil, feilən [işdə] başlanld. Qəhrəmanlqlar göstərməklə, qanlar tökməklə və qurbanlar verməklə başlanld!
Həmin bu günlərdə idi ki, Kutaisdə,
Tiisdə, Qarsda, Gümrüdə, İrəvanda və
başqa yerdəki cəbbəxanalarda mövcud
olan ləvazimati-hərbiyyələri əllərinə aldqdan sonra, cəbhədən ricət edən [qaydan] qitəati-əsgəriyyənin [hǝrbi hissǝlǝrin]
ən mülayimlərinin, ləvazimati-hərbiyyəni buraxaraq, sənələrcə didarna [üzünǝ]
həsrət qaldqlar ailələrinə qovuşmaq arzu və iştiyaqnda [istǝyindǝ] olanlarnn
ləvazimati-hərbiyyələrini təslim alan
qonşularmz; həman qitəati-əsgəriyyənin pək sərt, ən cəngi [döyüşkǝn], əsla silahndan ayrlmaq istəməyən bir neçə
qaləsinin ləvazimati-hərbiyyələrini bizim hissəmiz ədd [hesab] edərək təslim
almağ Azərbaycanllara mühəvvəl etmişdilər [tapşrmşdlar]!
Olsun... Hər vaxt hǝr bir işdə qonşular ilə hüsn-müamilədə [yaxş rǝftarda]
bulunmağa [çalşan], ixtilaf və nizaya [çəkişməyə] meyl və məhəbbəti olmayan
Azərbaycan türkləri sadədilanə [sadǝlövh] olaraq bu təqsimə [bölgüyǝ], bu
əmri icraya dəxi raz oldular. Bunun üçün
də Şəmkir istasyonu vasitəsilə Gəncəyə
tərəf gəlməkdə olan qitəati-əsgəriyyə ilə

yoxsulluq və aclq bəlasndan öz siyasi
faydalar üçün mənfəət aparmaq istəyən
partiyalar, axntılar [cǝrǝyanlar] vardr.
Əmələnin həqiqi ehtiyacn rəf etmək
istəyən axntı ilə siyasət çevirən, politika
qayranlar ayrd etməlidir.
Azərbaycann bu qədər müşkülat
içində olduğu böylə bir zamanda həll
olunacaq məsələ, müşkülatsz həll oluna
bilərsə, onu öyləcə həll etməlidir. Zabastovka bir tədbirdir ki, əmələlər son dəqiqədə müraciət etməlidirlər. “Bizim itirəcəyimiz artıq heç bir şey qalmad” deyirlər. Böylə deyənlər doğru söyləməyirlər.
Biz heç bir hesab və mülahizələri nəzərə
almadan gözümüzü yumub hərəkət
edərsək, əziz tutduğumuz istiqlalmza,
yeni bərkişməkdə olan hökumətimizə
zərbələr vura biləriz.
Bunun üçün, əmələ vətəndaşlar, sərvaxt [gözüaçq] olalm. Biləlim ki, Hökumət əmələ mənafeyinə zidd bir hökumət deyildir. Haql və mötədil tələblərinizin qəbul edilməsi üçün Azərbaycan
Parlaman da, Hökuməti də var qüvvətlərini sərf edərlər.
Bu gün əmələ konfrans toplanacaq,
bu məsələni həll edəcək. Gəliniz, nöqteyi-nəzərinizi söyləyiniz. Göstəriniz ki, siz
maddi ehtiyacnz müdaə edərkən, sizin bu ehtiyacnzdan istifadə edərək
“politikaç”lara macərapərəstlik imkan
verməzsiniz.
M. Ə.
ŞƏMKİR ŞÜHƏDASINI
XATIRLAYALIM
Yeni üsul ilə kanuni-saninin [yanvarn]
22-si, əski üsul ilə yanvarn 9-u!
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müxabirəyə girişdilər [ǝlaqǝ saxladlar].
Qitəati-əsgəriyyənin ən ciddi və qəti imtina cavabn alan gəncəlilər, knyaz Abxazinin zirehli qatar ilə Şəmkir istasyonuna yola düşdü. Sonra adi trenlər ilə mücəhhəz [tǝchiz edilmiş], müntəzəm [nizami] qitəati-əsgəriyyə qarşsna fəqət [sadəcə] tüfəng və revolverdən başqa silaha
malik olmayan mübarizlər peydərpey
[dalbadal] göndərilməyə davam etməkdə
idi. Gedənlərin arasnda məşhur gəncəli
insan və qeyrət müməyyizi bir şəxsin
mehrinə layiq olanlar var isə də, həqiqi
millət və vətən qəhrəmanlar dəxi pək
çox idi.
Həman qəhrəmanlarn başnda miralay [polkovnik] həzrətləri ilə bərabər,
onun təhti-komandasndak [komandas
altındak] cavanlardan və “Yaşl qvardiya”
təsmiyə edilən [adlanan] qəhrəmanlar
dəxi ilələbəd unudulammaz və unudulmayacaqlar.
Əski üsul ilə kanuni-saninin [yanvarn]
9-cu günü, saat 10 radələrində qitəatiəsgəriyyə ilə Şəmkir istasyonunun qərb
tərəndə 100-150 çağrmlq bir məsafədə pişəzvəqt [qabaqcadan] tədarük edilmiş sipərlər önündə qarş-qarşya gəlib
vəziyyəti-hərb alnaraq sonuncu dəfə olmaq üçün bir daha müxabirəyə başlanld. Qitəati-əsgəriyyənin müqəddimətülceyşi [öncü qüvvǝlǝri] məqamnda olan
ön sradak trenlər, tərə-müqabili hərbə
mühəyya [hazr] və hərb edəcəklərini qəti surətdə qərara almş gördükdə, ləvazimati-hərbiyyələrini təslimə qərar verdilər. Təslim başlanld. Silahlar təslim alan
knyaz Abxazinin zirehli qatarnda və ən
birinci sipərin önündə duran, başlarnda
komandanlar olmaq üzrə məsum və öz-

ləri kimi gənc, yeniyetmə “Yaşl qvardiya” idi.
Birinci, ikinci və üçüncü trenlərin əslihələri [silahlar] təslim alnaraq zirehli
qatara toplanld. Trenlər salamat ötürüldü.
Dördüncü, beşinci və altınc trenlər
yetişdilər. Bunlar əvvəlcə əslihələrini təslimə raz olmayaraq müharibə başladlar.
Bir az tələfat verməməksizin müharibə
etdikdən sonra tərə-müqabili əzmində
sabit, qüvvətli və həm də zirehli qatar
görərək təslim işarəsi olan ağ bayraqlarn qaldrdlar. Həman saat bunlara aman
və əslihələrini təslim üçün zirehli qatarn
yanna gəlməyə yol verildi. Məgər bunlarn ağ bayraq qaldrş bir müharibə hiyləsindən ibarət imiş. Zira zirehli qatarn
bərabərində öz planlar mövcibincə
[planlarna ǝsasǝn] durduqda zirehli qatar
lokomotivinin çarxn top qumbaras ilə
hədəfə alan kimi topun dəhşətli partılds ilə bərabər lokomotivdən məhrum
olan zirehli qatar iki parçaya təqsim edilərək [bölünərək] həm-digərindən araland. Tam bu srada idi ki, yeddinci, səkkizinci, doqquz, on və on birinci trenlər dəxi arxadan yetişərək qəətən şiddətli və
dəhşətli müharibəyə başladlar. Toplarn,
pulemyotlarn, əl bombalarnn və tüfənglərin cəhənnəmnümun [cǝhǝnnǝmi
andran] atəşlərindən Şəmkir səhras titrəməyə başlad. Azərbaycan-türk qəhrəmanlar əsla etidallarn pozmayaraq və
özlərini itirməyərək lfövr [dərhal] sipərlərdə saxlanaraq yalnz bir tüfənglə bu
qədər top, pulemyot, əl bombalar və tüfənglə mücəhhəz 8 tren dolusu müntəzəm bir qüvveyi-əsgəriyyə ilə müharibəyə davam etdi.
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Öylədən [günortadan] təxminən 5
saat keçmişdən gecənin yars keçənədək müharibə tam şiddət və dəhşətini
artırmaqda idi. Gecə yardan sonra qələbə işarələri hər bir tərəfdən verilməyə
başlad. Qalib gələn Azərbaycan-türk
qəhrəmanlar bütün qüvveyi-əsgəriyyənin ləvazimati-hərbiyyələrini [əsgərlərin hərbi sursatlarn] təslim deyil, iğtinam
etdilər [qənimət aldlar]. Fəqət, eyni vaxtda kəndlərdən gələrək ətrafda saxlanb
fürsət bəkləyən bir para namussuzlar,
tüfənglərdən və qeyri şeylərdən çoxunu
qarğaşalqdan istifadə edərək qaçrdlar.
Ertəsi günü sübh tezdən miralay [polkovnik] bəy cənablar düşdükdə əzilən qolunu ağ məndil ilə döşündən asmş olduğu halda və doktorla bərabər, təşkil ediləcək müstəqil Azərbaycan qüvayi-əsgəriyyəsi [ordusu] üçün tədarük edilən toplar, pulemyotlar və sair qənimətləri
toplamaqda və Gəncə istasyonundan şəhərə göndərməkdə idi. Tülu etməkdə
[doğmaqda] olan günəş dəxi Şəmkir şühədas Gəncə Zükur edadisinin [Gǝncǝ
Oğlanlar gimnaziyasnn] 8-ci sinif mütəəllimi [şagirdi] Məhəmməd Rəyev, 7-ci sinif mütəəllimi İsfəndiyar Quluzadə və
Gəncə Ali-ibtidai məktəbinin son sin
mütəəllimi Yaqub Mehdiyevin qəhrəmanlq, fədakarlq və şəhadətlərinə şəhadət [şǝhid olmaqlarna şahidlik] etməkdə idi. Bəli, bu müharibədə məcruhlardan [yarallardan] başqa mədəniyyət və
maarif bağçasnda yeni açlmaqda olan
üç dənə çiçək şəhid verdik. Rəhmətullahi
ǝleyhim rəhmətən vasia!
Şəmkir ordusu Gəncəyə övdət etdi
[qaytd]. Qalib qəhrəmanlar vəsfə gəlməyən bir təntənə və şəşəə [dǝbdǝbǝ] ilə
şəhərə girdilər. Şühədann cənazələri

cümləni [hamn] ağlatmaqda idi. O vaxtın hökuməti və bu müharibənin baş ərkani-hərbi [qərargah] olan Gəncə Milli
Komitəsi iğtinam edilən qənimətləri təhvil götürdü. Qəhrəmanlar, fədakarlar
təqdir etdi, oxşad, şühədann ibkayinamlar [adlarn əbədiləşdirmək] üçün vəsilələr aramağa iclaslar qurdu, şuralar etdi. Bir çox qərarlar məzbətələrə [protokollara] yazld. Lakin məəttəəssüf [təəssüf ki], başqa qərarlar kimi bu qərarlardan dəxi məzbətələrdə yazlan bir neçə
quru sətirlə, bir də bəzi aid olan mövqelərə göndərilən bir neçə övraqi-rəsmiyyədən [rəsmi sənəddən] başqa meydana
bir şey çxarlmad. Əgər həman hökumətin xələ olan indiki müstəqil və azad
Azərbaycan Hökuməti həmən övraq,
məzbətələri bir daha mütaliə edərək o
qərarlar qövldən feilə [sözdǝn işǝ] gətirərsə, heç şübhə yoxdur, vəzifələrindən
birini, daha doğrusu ən birincisini, əmələ
gətirmiş olar. Bizlər isə bu gün vətənin,
millətin, istiqlaln ən birinci qurban olan
şühədan birinci səneyi-dövriyyələri [il
dönümləri] münasibətilə xatırlayaraq ruhi-pürfütuhlarna [fateh, qalib ruhlarna]
“Fatihə” oxuyalm. O[n]larn məsum və
müqəddəs ruhlarna xitabən: “Ey istiqlalmzn birinci qurbanlar, əmin olunuz!
Sizi tarixin parlaq və münəvvər səhifələri
ilələbəd [əbədiyyən] unutmadğ kimi,
bizlər dəxi unuda bilməriz!” - deyə
sözümüzü bitirəlim.
Səid
FAMİLİYALARIMIZ
Keçmiş məqalələrin birində adlarmzn pozğunluğu və bunun islah barəsində bəzi mülahizatım [mülahizələrimi] yaz363
363

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

mşdm. Bu dəfə familiyalar pozğunluğuna dair təsəvvüratım oxuculara təqdim
etmək istərdim.
Bizcə xanədan, sülalə, dudman [nəsil]
kəlmələrinin mənasn ifadə edən familiya ləfzini Qafqaz müsəlmanlar ruslardan öyrənmişlərdir. Ruslar babalarnn
adlarna “ov”, “yev”, “iski” kimi ədatlarn
artırlmas ilə özlərinə familiya yaparlar.
Rus lisanna müxtəs [məxsus] olan bu
ədatlar Qafqaz müsəlmanlar dəxi tamamilə qəbul edərək “rusvari” familiyalarla
özlərini ruslara tantmaq istəmişlərdir.
Tarix də bunu sübut edir ki, avam millətin xəvas [seçilmiş, üstün] millətə yaxnlaşmaq şəraiti [şǝrtlǝri] təqlidçilik və zahiri
formalarn qəbulu ilə başlanr. Lakin Qafqaz millətlərindən rus ədatlar ilə familiya istemalna [işlǝtmǝyǝ] ancaq müsəlmanlar mürtəkib olmuşlardr [qurşanmşlar]. Bundan görünən budur ki, ruslar
Qafqaza soxulduqlar zamanlarda Azərbaycan türkləri hamdan avam olduqlar
cəhətinə, hamdan da qabaq rusvari familiya qullanşna məhəbbət göstərmişlərdir. Məsələnin bu cəhəti inkar olunammayacaq bir həqiqətdirsə də, bununla bərabər, buras da mühəqqəqdir
[qǝtidir] ki, Qafqaz müsəlmanlar, sairləri
kimi dərin bir milli hiss və əfkara malik
olmadqlar üçün hamdan qabaq ruslarn qucaqlarna atılmaq istədilər. Bu vaxtlar qonşularmzn milli hiss və təəssübləri bir dərəcədə kəskin idi ki, rus qoşununu Qafqaza dəvət edən gürcülər, xanlqlar yxmaq üçün casus və bələdlik
edən ermənilər əsla rusvari familiya daşmağa raz olmadlar. Gürcülər gürcü lisanna məxsus “şvili” və “dze” kimi ədatlar familiyalarna qoşaraq Ramişvili və

Çxeidze kimi gürcü familiyalar daşdqlar kimi, ermənilər də özlərinə məxsus
ədatlar olmadğ cəhətə ruslarn “ov”,
“yev”ləri əvəzində qədim iranilərin
“yan” ədatın qəbul etdilər. (Məlum olduğu üzrə, iranilər dudman və sülaləlǝrini “yan” ədatı ilə bəyan edirdilər. Məsələn, Pişdadiyan, Sasaniyan, Keyanyan
sülaləri kimi.)
Ermənilər ilk qədəmlərini həmin
“yan” ədatınn qəbulu, yaxud davam ilə
sübut etdilər. Krmov, Petrosov, Ovanesov kimi rusvari familiyalar əvəzinə Krmyan, Petrosyan, Ovanesyan kimi farsvari
familiyalar qullandlar. Sairlərin təəssübimillisi [milli təəssübkeşliyi] bu dərəcədə
şiddət edərkən, müsəlmanlarn nücəba
[ǝsilzadǝlǝri] və ürəfas, bəlkə baş ruhaniləri, şeyxulislam və müftiləri dəxi Tahirov, Qaybov kimi familiyalarn ruslaşdrmağa çalşmşlardr.
Bəzən bu ruslaşdrmaq yalnz ədatın
qəbulu ilə olmayaraq, maddeyi-əsliyyələri [ǝsl maddǝsi, kökü] bir dərəcəyə qədər pozulmuşdur. Hürufatı [hǝrǝri] öylə
təğyir tapmşdr [dǝyişmişdir] ki, bunlarn,
bu ruslaşma familiyalarnn müsəlman
əhlinə təəllüqü [aidiyyatı] sair islam
məmləkətlərində iqrar və bəlli olunmazd. Məsələn, heç bir İstanbul türkü anlaya bilməz ki, bizim familyamz “Qadjinski” (yəni Haczadə), ərəblərin Hac kəlməsindən münhərif olmuşdur [tǝhrif edilmişdir]. Yaxud heç bir ərəb müvərrixi [tarixçisi] bunu sübut edə bilməz ki, bizim
“Usmiyev” familiyamz Dağstana göndərilmiş “İsmi” adl ərəb sərkərdəsinin namndan məxuzdur [adndan əxz edilmişdir,
alnmşdr].
Qafqazda birinci dəfə rusca familiya
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daşmağa qurşananlarmz xanlar və bəylər olmuşlardr. Xanlğn və bəyliyini sübut etmək üçün bu ləfzləri, hətta familiyalarna da daxil etmişlərdir. Məsələn,
Ziyadxanov, Bakxanov, Şəkixanov, Fətəlibəyov, Rüstəmbəyov və sairləri kimi.
Məəlməmnun[iyyǝ] [mǝmnuniyyǝt verici
bir haldr ki], Qarabağ xanzadələri içində
“ov” ədatından qaçaraq öz qaydamza
tabe olanlar da olubdur. Məsələn, Cavanşir. Xanlardan və bəylərdən sonra familiya daşmaq adəti tüccar və sair əsnaf
əhlinə keçir. Lakin, bunlarn rəhbərləri
familiyalar içində nǝcabǝtlǝrini sübuta
qalxmş xanlar və bəylər olduğu cəhətinə əsnafdan heç kəs sin, yaxud demokratik tərzində familiya daşmağa məəttəəssüf [tǝǝssüf ki], nail olammayr. Bu
gün ermənilərin Qundaqsazyan, Çaxmaqsazyan, Saatsazyan, Zərgəryan kimi
sin familiyalarna rast gəldiyimiz halda,
müsəlman əsnafınn familiyalarnda bu
üsula həqarət nəzəri ilə baxmalarn müşahidə ediriz. Bunlar yalnz babalarnn
adlar ilə familiya daşyrlar. Doğrudur,
aramzda Topçubaşov, Qatırçbaşov kimi
bəzi zahirən sin familiyalara rast gəliriz.
Lakin bu familiyalar sin deyil, bəlkə
köhnə islam hökumətlərindən qalma
mənsəblərdir.
Xülasə, familiyalarmzda demokratlğa, kəsbkarlğa fəxr edici bir əlamət görünməyir. Hələ İran nüfuzu altında bulunduğumuz vaxtlar ürəfadan bəziləri
“Qarabaği”, “Gəncəvi”, “Şirvani” kimi
mahal familiyalarn qəbul etmişlərdir.
Sonra, türklük hissi qələbə edir, yaxud
bu İran formasna bir çox yerlərimizin
adlar uyğun olmadğ cəhətinə yayi-nisbi (y) atılb, əvəzinə türk ədatı “li” qonu-

lur. Böylə ki, Köçərli, Şahtaxtl, Cuvarl,
Qaracal, Sarcal kimi bir çox familiyalar
zühur edir. Lakin, türkün “li” ədatı ilə kifayətlənməyən bir çox cavanlarmz bunun üzərinə bir də rus ədatı “nski” əlavə
edirlər. Hər iki ədatın mənas bir yer və
məkana aid olduğu üçün familiyalarmz
da adlarmz kimi ikimərtəbəli və gülünc
bir hala düşürlər. Bunun nəticəsi olaraq
Ərǝblinski, Şxlinski kimi bir çox ikimərtəbəli, yaxud iki ədatl familiyalarmz meydana gəlir.
İştə, rus ədatlar “ov”, “yev”, “ski”,
“nski” familiyalarmzda möhkəmləşdiyi
bir zamanda, bunun ziddinə olaraq bəzi
ruhanilərin bu barədə cəsarəti, ciddü
cəhdi müşahidə olunur. Böylə ki, bunlardan bir neçəsi rus ədatlarn rədd edib,
əvəzinə farsn “zadə” kəlməsini işlətmişlərdir. Hüseynzadə, Axundzadə və
Əfəndizadə cənablar bu təşəbbüsatın
dəstəbaşlardr.
Getdikcə, müruri-zamanla [vaxt keçdikcǝ] “zadə” ilə qullanlan familiyalarmz artırd. Lakin bu “zadə” ədatl familiyalar yeniyetmələrin təvəllüdnamələrində yenə “ov”, “yev” ədatlarna mübəddəl olunaraq [dǝyişdirilǝrǝk] rus idarələrində köhnə qayda ilə, yalnz müsəlman
mətbuatında təzə qayda ilə işlənirdi.
Ruslar yannda “ov” və müsəlman xeyirşərində “zadə” ilə familiya daşyanlar bu
“ikiüzlülüyə” təvəllüdnamə cəhətindən
məcbur olmuşdular. Qüsurumu boynuma alram ki, mənim də familiyam təvəllüdnamə cəhətincə rus idarələrində Ağayev və müsəlman mətbuatında da Ağazadə qalb getmişdir və mənim kimiləri
də əlan [indi] çoxdur.
Bu gün təvəllüdnamə vermək ixtiyar
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öz əlimizdə olduğu üçün əminəm ki, daha bundan sonra idareyi-ruhaniyyələrimiz təvəllüdnamələrimizdə “ov”, “yev”
quyruqlu familiyalar yazmasnlar. Bizim
kimi köhnələrə gəldikdə, bizim də vəzifəmiz – rus idarǝlǝrinǝ ehtiyacmz qalmadğ cəhətinə familiyalarmzn ancaq
müsəlman səpkisində olmasna riayə[t]
edəriz. Lakin bununla məsələ həll olunub qurtarmayr.
Məktəblərin və sair idarələrin milliləşməyi barəsində tədbirlər ittixaz olunur [tǝdbirlǝr görülür]. Familiya islah milliləşmənin ən asan bir tərədir ki, burada bir layihə tərtibindən başqa sair bir
səy və kuşişə [çalşmağa] ehtiyac yoxdur.
Familiya islahna gəldikdə, burada bəzi zəvatın [şǝxslǝrin] Cavanşir kimi mücərrəd və ədatsz familiya qəbulu, bəzilərin
də “li” ədatı ilə və bəzilərin də “zadə”
kəlməsilə familiya daşmaqlarn tövsiyə
ediriz. Əshabi-xibrənin [mütǝxǝssislǝrin]
bu barədə daha sair məlumatı varsa buyursunlar, yazb xəbər versinlər. Bəlkə familiya islahatı müntəzəm bir surətdə qəbul oluna.
Tarix bunu bizə sübut edir ki, hər bir
millətin islahatı xrda və zahiri işlərdən
başlanmşdr. İştə, Parlaman və HeyətiVüzəra [Nazirlǝr Kabineti] əzalarndan
[üzvlǝrindǝn] başlayaraq, axrnc şagirdlərimizə qədər ham familiyasn gərək
islah etsin, milliləşdirsin. Bunu əncama
gətirmək üçün bir layihəyə, bir qanuna
ehtiyacmz vardr ki, bu da Ədyan [Dini
Etiqad] və Maarif Nəzarətləri tərəndən
təşkil ediləcək bir komisyonun işidir.

(Royter acentəliyindən)
Sülh Konfransnn güşad [açlş]
Şənbə günü Parisdə tarixi Sülh Konfrans açlmşdr. Fransa Rəisi-cümhuru
[Prezidenti] Puankare öz nitqi əsnasnda
demişdir ki, Sülh Konfransnn ancaq Parisdə dəvət edilməsi, müharibədə hamdan artıq xəsarətdidə olan [zərər çəkən]
məmləkətimizə millətlərin göstərmiş olduqlar hörmətdən ibarətdir.
Puankare İngiltərəni və İngiltərənin
muxtariyyətli müstəmləkələrini ham
millətlərin müqəddaratına dəxli olan
müharibədə iştirak etdiklərinə görə təqdir etmişdir. Amerikann müharibəyə
müdaxilə etməsi böyük bir siyasi, əsgəri
[hǝrbi] hadisədən də yüksək olub, millətlər vicdannn hökmi-alisi və tarix məhkəməsində millətlər hǝkǝmlǝrinin [arbitrlǝrinin] qərarndan ibarət idi. Bu böyük
müharibədə iştirak edib gələcək sülhün
möhkəm və təminatl olmas üçün üsrət
[əziyyət] çəkən millətlərin və adamlarn
ad daimi bir şöhrət altında olacaqdr.
Sülh Konfransnn təşkilatı məsələsinə gəldikdə, xəbər verirlər ki, ümumi
mənafe üzrə müharibə edən Amerika,
İngiltərə, Fransa, İtaliya və Yaponiya nümayəndələri Sülh Konfransnn ham
müşavirələrində iştirak edəcəklərdir. Xüsusi mənafe üzərinə müharibə edən və
bərbad bir halda olan dövlətlərdən Belçika, Braziliya və qeyrilər Sülh Konfransnda onlara dəxli olan məsələlər müzakirə edildiyi zaman iştirak edəcəklərdir.
Bitərəf dövlətlər çağrldqlar zaman istima ediləcəklərdir [dinləniləcəklərdir].

Fərhad Ağazadə
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(Royter acentəliyindən)

Voronej - Xətti-hərbdə ciddi müharibələr başlandğ üçün Novoçerkasskda
Səlibi-əhmər [Qrmz xaç] dəstələri təşkil
edilir.
Soçi - General Denikin zeyldəki [aşağdak] əmrnaməni sadir eyləmişdir [yaymşdr]: “Don-Kuban atamanlarnn rizas
ilə dekabrn 26-dan etibarən mən cənub
Rusiyada olan bərri və bəhri qüvvələrin
[quru vǝ dǝniz qüvvǝlǝrinin] baş komandanlğn öhdəmə almşam.”

Berlində
Berlindən xəbərə verirlər ki, hökumət Berlində qüvvətli bir qarnizon təşkil
etməkdǝdir. Bu qarnizon təzə hərbi ixtiraatlar [ixtiralar] ilə təchiz edilmişdir.
Donanmalar
Amerika Donanma Şuras izhar etmişdir ki, müharibə ehtiyacatı üçün həcz
[müsadirǝ] edilən ham Amerika gəmiləri
təviz [kompensasiya, əvəz] edildikləri zaman azad ediləcəklərdir.

QƏZETƏLƏRDƏN

Bolşeviklərin məğlubiyyəti
London - Dekabrn 24-ündə rus qoşunlar Perm şəhərini işğal etdilər. Bolşeviklərdən 8 min nəfər əsir və bir çox
ləvazimi-hərbiyyə [hərbi sursat] qənimət
alnmşdr. Perm ilə Kunqur arasnda
olan düşmən ordusu Permin 50 ağaclğnda birbirindən əlaqələri kəsilmişdir.
* Kopenhaq - Teleqraa xəbər verilir
ki, bugünlərdə Paderevski başda olmaq
üzrə Polyak Cümhuriyyəti təşkil ediləcəkdir. Paderevski Poznandan Dansiqə
varid olmuşdur [getmişdir].
* Batumdan Bakyadək olan dəmiryollar hal-hazrda qaydaya düşmüşdür.
* Sibirdǝ, Ural xəttində böyük bir müvəﬀəqiyyət hasil olmuşdur. Permdə bolşeviklərin mükəmməl bir alay əsir düşüb düşmənin ərkani-hərbi [qərargah] ilə
briqadas dəxi əsirlər cümləsindədir. Kumann cənub cəhətində bolşeviklərdən
alnan əsirlərin yekunu 30 minədəkdir.
51 top, 1000 pulemyot, bir neçə zirehli
gəmi və bir çox dəmiryol ləvazimatı qənimət alnmşdr.

Helsinqfors - 8 yanvar. Petroqraddan
qaytmş olan Danimark[a] səfarət üzvləri xəbər verirlər ki, Moskvada olan ingilis
hərbiyyə nəfəratı [ǝsgǝrlǝri] həbsxanada
saxlanrlar və bunlarla bolşeviklər fəna
müamilə [pis rǝftar] edirlər. Əks-inqilabçlarla mübarizə edən heyət başçs xanm
Yakovlev bütün - bütünə Petroqrada
hökmranlq edir. Hər gün insanlar küçələrdə qrlrlar. Petroqrad əhalisi 800 minədək əskilmişdir. Mağazalarn 4-dən 3
hissəsi qapanmşdr. Tramvaylar işləmir.
Kömür yoxdur, elektrik həftədə fəqət 2
saat işləyir. Petroqradda Krasn qvardiya
nəfəratınn [Qrmz qvardiya ǝsgǝrlǝrinin]
miqdar 50 min nəfərdir.
Ermənilərin müharibəyə qarş protestosu
Siqnax mahalnda Kakabeti kəndində
yaşayan ermənilər gürcü Daxiliyyə vəzirinə [nazirinə] teleqramla müraciət edərək erməni hökumətinin Sanain macəraculuğuna [avantürasna] qarş protesto
etmişlərdir. Bunlar Gürcüstan istiqlaliy367
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yəti yolunda hər növ fədakarlğa hazrlandqlarn bildirmiş və demişlər ki, bunu Ararat Hökuməti bilməlidir ki, Kakabeti ermənilərinin onlarla heç bir əlaqəsi
yoxdur. Biz Gürcüstanda doğulduğumuzdan canmzla, ruhumuzla gürcüyüz.

hökumətinin gürcü istiqlaliyyətinə mail
olduğunu və Ümumi Sülh Konfransnda
bunun təsdiq edilməsinə çalşacağn
bildirir. Biz, möhtərəm general, sizdən təvəqqe ediriz! Hökumətinizə bildiriniz ki,
bu hərəkəti ilə bütün Gürcüstan ingilislərdən minnətdar eyləmişdir. Hər bir gürcü vətəndaşnn qəlbi bilir ki, istiqlal yolunda etdiyi mübarizədə ingilis kimi
müqtədir bir dostu var ki, gürcü millətinin mədəni millətlər cərgəsinə girmək
mübarizəsində ona kömək edir.”

İngilislər dəmiryollarnda
Tiis, Poti, Batum arasnda olan tunellərin mühazəsini ingilis heyəti kəndi
öhdəsinə almşdr. Oraya mühazədən
ötrü hələlik bir tabor sipahi göndərilmişdir. Ondan əlavə, Supsa mövqində
[stansiyasnda] bir bölük hind qoşunlar
qoyulmuşdur. Mühazəyə məmur edilən saldatlar üçün general-qubernator
qşlalar [kazarmalar] hazrlayb oraya ərzaq şeyləri də göndərir.

Rusiyada
* Kursk quberniyasndak fövqəladə
şura, ictimai qərar qoymuşdur ki, bütün
Kursk xətti-hərbində Müttəqlər və
Könüllü qoşunlara qarş müharibə
açlsn.
* Urazovodan qaçmş olanlar “Yujn
kray” qəzetəsinə xəbər verirlər ki, piyan
[sərxoş] bolşevik saldatlar Utkin nam [adl] bir tacirin evinə od vurmuşlardr. Bu
yanğn, sonra başqa yerlərə keçib tam
130 evi məhv eyləmişdir. Küçələrdə yğlmamş meyitlər qalmaqdadr.

Gürcüstann ingilislərə cavab
Tiis - 18 yanvar. İstanbuldan, ingilis
komandanlğndan gəlmiş olan teleqram Xariciyyə naziri Gegeçkori elan etdikdən sonra gürcü Parlaman sədri, Parlamann vəkaləti ilə ingilis heyəti rəisinə və
Zaqafqaziyada olan ingilis qoşunlar baş
komandan general Forester-Volkerǝ
zeyldəki [aşağdak] nitq ilə təşəkküratda
bulunmuşdur:
“Gürcüstan Parlaman sizin şəxsinizdə azadlq sevən ingilis millətini ciddiyyən təbrik edir. Gürcü milləti həmişə inanrd ki, bu azadlğn mehdi [beşiyi] olan
İngiltərə bizim vətənimizə müqtədir dostumuz sifǝti ilə gəlib çoxdan bǝri müsibət
çəkməkdə olan gürcü millətinin milli ordularnn vücuda gəlməsinə müavinət
[kömək] edəcəkdir. Bu sözümüzə sübutumuz da vardr. Bu gün bizə sizin hökumətiniz tərəndən gələn məlumat, İngiltərə

VÜKƏLA ŞURASINDA

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

* Maliyyə naziri həzrətlərinin Bələdiyyə İdarəsinə borc pul vermək haqqndak məruzəsini istima etdikdən [dinlǝdikdǝn] sonra qət edilmişdir [qǝrara alnmşdr]:
Bələdiyyə İdarəsinə 5 faizlə bir il
müddətinə 3 milyon rublə pul verilsin.
* Maliyyə naziri həzrətlərinin neft və
neft məhsulatına aksiz təyin etmək haqqndak məruzəsini eşitdikdən sonra qət
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* Post ve Teleqraf naziri həzrətlərinin
beynəlbilad [şəhərlər aras] telefondan istifadə etmək barəsindəki məruzəsi nəticəsində qət edilmişdir:
Nazir və nazir müavinləri beynəlbilad
telefon xəttindən məccani [pulsuz] olaraq istifadə edəcəklər.

edilmişdir:
Maliyyə nazirinə tapşrlsn ki, Hökumətin 21 oktyabr 1918-ci sənə qanununun təcili surətdə qövldən feilə [sözdǝn
işǝ] gətirilməsinə çalşsn. Neftə və neft
məhsulatına aksiz təyini barəsində lazmi binagüzarlqda bulunsun [addmlar atsn].
* Maliyyə naziri həzrətlərinin neftə
taksa təyin etmək barəsindəki məruzəsindən sonra qət edilmişdir:
Hökumətin 9 oktyabrdak qətnaməsinə əlavə olaraq, neftin putuna 5 rublə,
cövhərin putuna 7 rublə taksa təyin
edilsin. Neftə 3 rublə, cövhərə 5 rublə
aksiz, benzin və başqa yüngül yağlara 7
rublə aksiz təyin edilsin.
* Hərbiyyə naziri həzrətləri[nin] külfətin yeganə müinini [kömǝkçisini; baxçsn] və xalq məktəbləri müəllimlərini əsgərliyə alma[ma]q barəsindəki məruzəsini istima etdikdən sonra qət edilmişdir:
Külfətin yeganə müini və xalq müəllimlərini əsgərliyə almamaq barəsindəki
məruzə təsvib [tǝsdiq] edilsin.
* Hərbiyyə naziri həzrətlərinin topçu
üsuli-təliminin tərcüməsi haqqndak
məruzəsi istima və təsdiq edilmişdir.
* Hərbiyyə naziri həzrətlərinin məruzəsinə görə Azərbaycan qolordusu ərkani-hərbinin [qǝrargahnn] ləğv edilməsi
qərarlaşdrlmşdr.
* Daxiliyyə naziri həzrətlərinin Zəngəzur qəzasndak səfərbərliyi təcil etmək
[tǝxirǝ salmaq] barəsindəki məruzəsini istima etdikdən sonra qət edilmişdir:
Fövqəladə vaxtdan dolay Zəngəzur
qəzasndak səfərbərliyi müvəqqəti olaraq təcil etmək [tǝxirǝ salmaq].
18 yanvar 1919 sənə

BAKI XƏBƏRLƏRİ
Bələdiyyə İdarəsinin qətnaməsi
Şəhərdə hökmfərma olan [hökm sürǝn] müsri [yoluxucu] xəstəliklər barəsində Bələdiyyə rəisinin məruzəsini dinlədikdən sonra bir İcraiyyə komisyonu intixab edilmişdir [seçilmişdir] ki, komitənin
bütün qətnamələrinin qövldən feilə [sözdǝn işǝ] gətirilməsinə çalşsn. İşbu komisyona Bələdiyyə İdarəsi tərəndən
idarə üzvü doktor [Mustafa Ağa] Şərifov
intixab edilmişdir. Doktor Şərifov bütün
komisyona aid işləri idarə etməklə 600
yataqlq bir xəstəxana açlmasna lazmi
binagüzarlqda [tǝşǝbbüsdǝ] bulunacaq.
Bütün iş Bələdiyyə rəisinə həvalə ediləcəkdir.
* Bələdiyyə İdarəsi üzvü doktor
[Mustafa Ağa] Şərifov, Bələdiyyə İdarəsinin şəhər dərmanxanalarnda saat 2dən 8-ə qədər xidmətçilər təyin etmək
barəsində məruzə oxuyur. Məruzədə denilir ki, işbu məsələni qövldən feilə [sözdǝn işǝ] gətirmək mümkün deyildir. Zira
şəhərdə müsri xəstəliklərdən naşi [yoluxucu xǝstǝliklǝr sǝbǝbindǝn] bütün həkimlər məşğuldurlar. Bir də şəhər dərmanxanalar xidmətçiləri Bələdiyyə İdarəsinə
müraciətən rica etmişlər ki, yeni xidmətçilər qəbul edilməsin. Bunun əvəzində
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onlar növbə ilə çalşacaqlar. Bunun əvəzində 30 faiz deyil, məvaciblərinin yarsn alacaqlar.
Bələdiyyə İdarəsi məruzədən sonra
qət etmişlər ki, əsas etibar ilə işbu məsələ qəbul ediləmməz. Fəqət, əhvali-fövqəladədən naşi [fövqəladə vəziyyətə görə]
qət edilmişdir ki, şəhərin 8 dərmanxanalarna birər xidmətçi qəbul edilsin.
Bunlarn cümləsinə aylq olaraq 6 min
400 rublə təyin edilsin. Bunlar günortadan sonra çalşacaqlar. Bu şərtlə ki, nə
vaxt işsiz xidmətçilər olarsa, onlar dəyişiləcəklər.
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti
[Sosial Tǝminat Nazirliyi] Maliyyə Nəzarəti
ilə etilafa [razlğa] gəlmişdir ki, ümumi
tamaşaxanalar üçün xüsusi biletlər hazrlansn. Biletlər xüsusi kontrol [müfǝttiş]
təhti-nəzarətində [nǝzarǝti altında] hazrlanacaqdr.
* İkinci uçastok ev komitəsi ham ev
komitələrinə təklif edir ki, tif azarna
mübtəla olan xəstələri uçastok komitəsinə xəbər versinlər. (Adres: Bolşoy Krepostnoy, nömrə 47, telefon 10-37.) Burada hər gün sǝhǝr saat 9-dan axşam saat
6-ya qədər növbəti həkim vardr. Həkim
azarllara pulsuz baxr. Biçiz [yoxsul] azarllara dərmanlar müftə verilir.

lələr nə qədər müşkülata düçar olduqlarn dəfələrlə sizə xəbər verdiklərinə görə, “Müsavat” rqəsinin fəhlə şöbəsi həqiqəti aşkar etməkdən ötrü işbu suallara
cavab verilməsini sizdən xahiş edir:
1) Hans rayonlarda ərzaq anbarlar
vardr və kimlər tərəndən idarə olunur?
2) Ərzaq şeyləri fəhlələr arasnda nə
qayda ilə təqsim edilir [bölünür]?
3) Mallar nə qiymətlə satılr? Öz qiymətinə və ya xidmətçilər nənə [xeyrinǝ]
müəyyən mənfəət ilə?
4) Nə səbəbə düyü yuxar qiymətə
satılr?
* Dərbənd Ərzaq idarəsinin sədri Soljenko, Ərzaq Nəzarətinə müraciət edib
Dərbənd əhalisi üçün Dərbənd şəhərinə
ərzaq şeyləri aparmaqdan ötrü bir vaqon verilməsini xahiş etmişdir. Ərzaq Nəzarəti, Dəmiryol Nəzarətinə məktub yazb Dərbənd əhalisi ehtiyacatı üçün Ərzaq Nəzarəti tərəndən buraxlan mallarn Dərbəndə aparlmasndan ötrü məzkur [ad çǝkilǝn] Soljenkoya bir vaqon verilməsini xahiş etmişdir.
FƏHLƏ KONFRANSI
Yanvarn 19-da Çurayevin sədarəti

[sədrliyi] altında fəhlə konfrans vaqe ol-

ƏRZAQ İŞLƏRİ

muşdur. 336 nəfər mandatı olan nümayəndə iştirak etmişdir. Konfrans sədri Tiflis fəhlələrinin Bak fəhlələrini təbrik etdiyi teleqrafı oxuyur, sonra Krasnovodskdan fəhlələrin göndərmiş olduqlar
mək- tub oxunur. Krasnovodsk fəhlələri
hər gün düçar olduqlar fəlakəti və həbs
olunmaqlarn yazb, Bak fəhlələrindən

“Müsavat” rqəsinin fəhlə şöbəsi,
Ərzaq Nəzarətinin mədən və zavod şöbəsinə böylə bir məktub yazmşdr:
Mədən dairələrində Ərzaq Nəzarətinin anbarlarndan buraxlan birinci zəruri şeylərin fəhlələrə paylanmasnda fəh370
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manat qətidir. Ona görə bu barədə heç
danşmaq lazm gəlməz.
Mədənçilər məsələni təzədən müzakirə etmək üçün üç gün möhlət istəmişlərdir. Fəhlələr yanvarn 15-inədək möhlət verib məsələnin təxirə düşməməsini
tələb etmişlərdir.
İkinci iclasda (15 yanvar) məlum olmuşdur ki, mədənçilərin fövqəladə iclas
qəti bir qərara gəlməmiş və bu məsələnin həlli üçün Hökumətə müraciət etməyi təhti-qərara almşlardr. Fəhlələr bəyan etmişlər ki, əgər həddi-əqəll olmaq
üzrə 15 manatı da mədənçilər qəbul etməyirlər, o halda tətildən başqa çarə
qalmayacaq və 1905-inci ildə vüqu bulmuş olan təcavüzlər kimi hərəkətlərin
qabağn almaq mümkün olmayacaqdr.
Üçüncü iclas yanvarn 18-ində polkovnik Braun[un] iştirak ilə vaqe olmuşdur. Braun bəhriyyə nəqliyyatı fəhlələri
ilə sazişə girmək ümidini izharla demişdir ki, kooperatif açlmas və fəhlələr halnn təmin edilməsi üçün böyük məbləğ
təxsis edilmişdir [ayrlmşdr]. Buna cavab
olaraq fəhlə nümayəndələri demişlər ki,
müzakirat davam edə bilər. Lakin şərait
[şərtlər] burada bir yerdə imza edilməlidir.
Roxlin məruzəsini bitirdikdən sonra
verilən suallara cavab olaraq demişdir ki,
məvaciblərin artırlmas müvəqqət olmayb həmişəlikdir. Bu artırlan miqdarn
nə vaxt qaldrlacağ tərəfeyn [iki tərəf]
arasnda aşkar edilməmişdir. 1914-1915inci illərdə külfətli fəhlələr 25% idi. Lakin
subay olan fəhlələr (İran fəhlələri) indi
olmadğndan, hal-hazrda ətraf kəndlilər işləyirlər. Odur ki, indi təqribən fəhlələrin 90%-i külfətdardrlar [külfǝt sahibi,
ailǝ sahibidirlǝr].

müavinət [yardm] diləyirlər. Konfrans
qərar qoyur ki, müştərək müqavilə [kollektiv müqavilǝ] komisyonunun məruzəsindən sonra Krasnovodsk fəhlələrinin
məktubu növbeyi-müzakirata [müzakirǝ
növbǝsinǝ] keçirilsin.
Sonra, Roxlin müştərək müqavilə komisyonu tərəndən məruzədə bulunub
deyir ki, saziş komisyonun[un] birinci iclasnda ancaq böyük neft mədənləri nümayəndələri ilə fəhlə nümayəndələri
gəlmişdilər. Bu iclasa nə bəhriyyə [donanma] nəqliyyatı, nə “Zafatema” və nə də
Azərbaycan Hökuməti nümayəndəsi gəlməmişdilər. Buna görə fəhlə nümayəndələri izhar etmişlər ki, heç bir xüsusi
müzakirat olmaz. Gələn iclasda ham gəlməlidir. Neft mədənçiləri neft işlərinin
qayət ağr bir halda olduğunu fəna bir
surətdə təsvir etmiş, ixracat yoxluğunu
və borca batdqlarn qeydlə demişlər ki,
neft işlərinin indiki halnda Kəsbkarlar İttifaq [Hǝmkarlar İttifaq] komissiyasnn
təyin etdiyi məvaciblər barəsində heç
danşmağa da dəyməz. Çünki bu qərara
görə, neftin putuna 4 manat fəhlə muzdu düşür. Halbuki mədənçilər neftin putunu 2 manata, hətta manat yarma satmağa yalvararaq razdrlar.
Fəhlə nümayəndələri mədənçilərin
bu sözlərininin qismən doğru olduğunu
təsdiqlə bərabər, şimdi ingilis komandanlğnn neft almaq istədiyini və böylə
olarsa nefti böyük mənfəətlə satacaqlarn bəyanla hər iki tərən güzəştə getməsini lazm görərək, məsələni qəti surətdə qoymuş və bildirmişlər ki, neft mədənçilərinin bəyanatına görə onlar[n]
fəhləyə təyin etdikləri maaş həddi-əqəll
[minimum] 15 və əksər [maksimum] 25
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Roxlin məruzəsinə əlavə olaraq deyir
ki, fəhlələrin subay və külfətliyə ayrlmalar, əsas xələldar edir [pozur]. Bunun
üçün də Bak fəhlələri uzun müddət mübarizədə bulunmuşlardr. Məvaciblərə
əlavə olunan məbləğin nə vaxta qədər
olmas məsələsi hələ həll edilməmişdir.
Buna görə də konfransn bu barədə təsdiqi lazmdr. Komitə lazm bilir ki, fəhlələr məhəllində [yerindǝ] müzakirat işlərindən aşina olsunlar. Ancaq bundan
sonra məsuliyyətli qərar qəbul etmək
olar. O müddətə qədər də komissiya neftin qiymətinin artırlacağn və qeyri məsələləri aşkar edər.
Məsai [Əmǝk] nazirinin ərzaq işlərinin
yüngülləşdirilməsi haqqndak bəyanatına gəldikdə, əlbəttə bir şeyə nail olmaq
olar. Sonra maryaklar [dǝnizçilǝr] və dəmiryol fəhlələri nümayəndələri birər
məvacib rəqəmləri təqdim etmişlərdir.
Frolov 8 oktyabr qanunu məsələsindən
mübahisə [bəhs] edib deyir ki, sentyabr
hadisələri vaxtl-vaxtında iş başlamağa
imkan verməmişdir. Buna görə konfrans
komissiya tərəndən hazrlanan bu aşağdak qətnaməni qəbul etməlidir:
1) Sentyabr hadisələri zamannda Bakdan gedib dekabrn 8-inə qədər işə qaytmayan əmələ və xidmətçilər və oktyabrn 8-indən Azərbaycan Hökumətinin
qərar ilə qəbul edilməyib işdən kənar
edilənlər öz xidmətlərinə qəbul olunmaldrlar.
Qeyd 1. İndiyə qədər hesab almayan
əmələ və xidmətçilərə rmalar dekabrn
8-inə qədər işləmədikləri günlərin hesabn bütün verməlidirlər.
Qeyd 2. Oktyabrn 8-ində verilən qanuna görə, hesab alb başqa rmalara

daxil olanlar dekabrn 8-indən artıq olmamaq şərtilə boş olduqlar günlərin
hesabn almaldrlar.
Qeyd 3. Firmada iş olmadğna görə
xidmətə qəbul edilməyən əmələlər və
rmadan hesab alanlar rma tərəndən
xidmətdən kənar edilmiş hesab olmaldrlar.
Qeyd 4. Dekabrn 8-inə qədər işə
qaytmayan əmələlər, kənar edilmiş
hesab olub, dekabrn 8-inə qədər hesab
almaldr.
Qeyd 5. Mart hadisatından [hadisǝlǝrindǝn] gedən fəhlələr getdikləri gündən
kənar hesab edilməlidirlər. İyunun 1ində qaydanlar isə xidmətə qəbul edilib
iyunun 1-inə qədər hesab almaldrlar.
2) Bu maddələrdə göstərilən ham
əmələ və xidmətçilər kənar edildikləri
zaman, müştərək müqavilə qərarnca
hesab almaldrlar.
3) Bakn türklərdən mühazə etməkdən ötrü əsgərliyə dəvət edilmiş və könüllü getmiş olan əmələ və xidmətçilər
xidmətə qəbul edilib və ya işə gəldikləri
günə qədər qulluqdan kənar edilmiş hesab olunmaldrlar. Bu qanun Türkiyə ordusu cərgəsində Bak əleyhinə əsgərliyə
dəvət edilmiş və ya könüllü getmiş olanlara da şamildir.
4) Avqust aynda verilmiş avans məvaciblərdən çxmamaldrlar. Çxlmş olsa da, qaytarmal və indiyə qədər almayanlara verməlidir.
Sonra Roxlin fəhlələrin subay və külyətliyə təqsim edilməsindən bəhslə deyir ki, zavod komitələri məhəllində [yerində] bu barədə məlumat cəm edə bilərlər. İki təklif səsə qoyulur; biri məsələnin məhəllində və digəri burada həll
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edilməsidir. Əksəriyyətlə birinci təklif qəbul olunur. Bu məsələ çaharşənbə [çərşənbə] günü səhər saat 10-da konfrans
iclasnda həll edilməlidir.
Roxlin komissiyaya iki müsəlman dəvət olunmas təklində bulunur. İbrahim
Əbilov ilə Qarayev komisiyyaya intixab
olunurlar [seçilirlǝr]. İclas axşam saat 9da qapanr. Gələn iclas çaharşənbə günü
səhər saat 10-a təyin edilir.

verstliyindədir. Oradan əcələ ilə camaatı
quldurlar bəlasndan xilas etmək imkan
xaricindədir. Şuşa şəhərindən sonra Qaryagin kəndi yalnz mahalda deyil, bütün
İranla sərhəd boyunda birinci mədəni
mərkəzdir.
Yuxarda yazlan mətləblər və camaatın mənafeyi-ümumiyyəsinə görə rica
edirəm ki, mərkəzin Qaryagindən Cəbrayla köçürülməsi barəsində olan Gəncə
qubernatorunun əmrini ləğv etdirəsiniz.
Təvəqqe ediriz, əcalətən [təcili] əmr verəsiniz! Zira Gəncə valisi yanvarn 22-sinədək möhlət vermişdir.
İki uçastok nümayəndələri
Axundzadə, Nəcəf bəy Hacyev və
Tağyev”

AZƏRBAYCANDA
Qarabulaq əhalisinin ricas
Qarabulaqdan (Qaryagindən) Parlaman sədri naminə bu məzmunda bir
teleqraf göndərilmişdir:
“Dünən, yanvarn 16-snda Gəncə valisi bütün idarələri Qaryagindən Cəbrayla köçürmək istəyirdi. Bu mahal mərkəzləri Qaryaginə köçməmişdən, yəni 1905inci ildə qubernator Qaryagin əhalisini
vadar eyləmişdi ki, gərək məmurlar və
gərək idarələr üçün münasib mənzillər
inşa edilsin. Bundan əlavə, xəzinə [tǝrǝndǝn] Qaryagində həbsxana və mahal
idarəsi inşa edilmişdir ki, təbii buna da
külli məbləğ sərf edilmişdir. Bütün idarələrin Cəbrayla köçürülməsi ilə bu imarətlər boş qalacaq, bu isə əhalinin pərişanlğna səbəb olacaqdr.
Qaryagin kəndi sərhədin 20-25 verstliyindədir. Bunlarn qarşsnda İrann ən
dəhşətli quldurlar olurlar ki, onlar da
Şahsevən-Xocabəyli, Hac Xocal, Kənəkli
qəbilələrindəndir. Bunlarn hücumunu
ancaq Qaryagində olan idarələr saxlaya
bilər.
Cəbrayl qǝsǝbǝsi isə bu yerlərin yüz

Şuşada məişət
(Xüsusi müxbirimizdən)
Yanvarn 19-da Şuşadan gəlmiş olan
bir nəfərin rəvayətinə görə, Yevlax-Şuşa
şose yolu tamamilə xətrəsizdir. Yevlaxdan Şuşayadək fayton 1000 manat pul
alr. Şuşada həyat tamamilə sakitdir.
Əhali puldan ötrü böyük müşkülat çəkir.
Bak və Zaqafqaziya bonlar ümumi pulu
kimi işləyir və camaat kamali-meyl və
həvəslə alr. Şuşada qar yağrsa da, fəqət
havas Bakdan istidir. Hər gün Şuşada
10-dan 12-yədək ölənlər olur. 7 min
nəfər erməni fərarilərindən [qaçqnlarndan] ancaq 3 mini salamat qalmşdr.
Bazarda camaat ev əşyalarn satır, fəqət
pul olmadğndan xahan [almaq istəyən]
az olur. Arpa çörəyin[in] girvənkəsi 1 manat 40 qəpik, buğda 2 manat, ət 3 manat
yarm, mal əti 2 manat yarm, çay və
qənd Bak qiymətinədir. Yağ 22 manat,
cövhərin [kerosinin] girvənkəsi 2 manat
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Muğan barəsində
Xəbər verildiyinə görə, Muğan müqəddəratı, xüsusən onun şimal cəhəti
Müttəqlər komandanlğn çox düşündürür. Komandanlq Muğan əhvalnn
həqiqətini bilmək istəyirlər. Ona görə də
bu günlərdə ingilis komandanlğ tərəndən oraya bir heyət göndəriləcəkdir. Bu
heyət Muğan əhvalna lazmnca bələd
olduqdan sonra, rus kəndçilərinin oraya
övdət etmək [qaytmaq] məsələsini həll
edəcəkdirlər.

20 qəpik, əvvəl 5 manat, hətta bundan
neçə vaxt əvvəl 10 manat idi. Poçta-teleqraf müxabirəsi [rabitǝsi] olmadğndan
pul qtlğ müşahidə edilir. Gərək Şuşada
və gərək ətrafda olsun, ermənilərlə
müsəlmanlarn aras düzəlir.
Andranikin əmri
Vərəndǝ, Dizaq, Xaçn və Cavanşir
baş komandanlarna, ümum komissarlara və erməni əhalisinə:
“Bu əmrnamə sizə vüsul olan [çatan]
kimi tatarlar və türklər müqabilinə dava
hərəkatın bilatəxir [dərhal] yatırasnz.
Müttəqlər bizdən tələb edirlər bilatəxir
dava hərəkatın yatıraq. Müttəqlər nümayəndələri ingilis və fransz kapitanlar
mənim yanma gələrək bəyan etmişlər,
bundan böylə Qafqaziyada müharibəyə
məhəl [yer, imkan] verməmək təhti-qərara alnmşdr. Türk qoşunlar bilatəxir
getməlidirlər. Bak və Batum ingilislər
əlindədir. İngilislər Tiisə hərəkət edirlər
ki, ümum məsələlər Sülh Konfransnda
həll edilməlidirlər. Müttəqlər nümayəndələrinin mənə verdikləri bir məktubda
baş komandan ingilis general Tomson
məni xəbərdar edir ki, bundan sonra hər
dürlü düşmənanə hərəkat erməni məsələsinin həllinə zərər yetirər.”
İmza etdi:
general-mayor Andranik
Surətinin mətni ilə düz
olduğunu təsdiq ediriz
(imzalar: Şuşa yeparxiya naçalniki
yepiskop Vağan)
Şuşa bələdiyyə rəisi Gerasim MəlikŞahnazaryan
Əmrnamə noyabrn 19-da
göndərilmişdir.

GÜRCÜSTANDA
Gürcüstan Parlamannda
Gürcüstan Parlamannn yanvarn 17də vaqe olan iclasnda Xariciyyə naziri
Gegeçkori İstanbul təriqi [yolu] ilə Londondan alnmş teleqrafı oxumuşdur:
“Sülh Konfransnda gürcü heyəti-mürəxxəsəsinə [nümayəndə heyətinə] yer verilməsi haqqnda Gürcüstan Xariciyyə
nazirinin teleqrafına cavab olaraq İstanbul təriqi ilə məzkur [ad çǝkilǝn] heyətin
əziməti [yola düşmǝsi] təmin ediləcəkdir.
İngiltərə hökuməti arzu edir aşkar olsun
ki, Gürcüstan nümayəndələri Fransa hökumətinə təqdim ediləcəklərdir. Heyətimürəxxəsəyə yer verilməsi haqqnda bir
söz demək olmaz. Çünki təzə təşkil edilən
hökumətlərdən kimin Sülh Konfransna
buraxlmas Sülh Konfransnn qərarndan asldr. İngiltərə hökuməti təzə Gürcüstan Cümhuriyyəti təşkil edilməsinə
hüsn-təvəccöh göstərib Gürcüstan nümayəndələrinin Sülh Konfransnda iştirak etmələrini ciddi surətdə müdaə etməklə bərabər, məzkur nümayəndələrin
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hər yaxnlğnda olan yerlər həmçinin
məzənnəyə görə satılacaqdr.
Sonra məruzəçi deyir ki, gələcəkdə
iqtisadi qüvvələrin artmas bunu isbat
etdi ki, yerlərin mali-məxsus olmas əsasn qəbul etmək lazmdr. Hazrdak şərait mövcibincə [şǝrtlǝrǝ ǝsasǝn] torpaqdan mənfəətbərdar olmaq üçün başqa
formalar kənd fəllahət [kǝnd tǝsǝrrüfatı]
işləri tərəqqisini mümaniətə [maneǝyǝ]
düçar edir. Bu təsəvvürata görə komissiya, yerlərin xüsusi mal olmas əsasn
təsvib [tǝsdiq] etmişdir. Fəqət bir para
yerlər, o cümlədən məhsulatl mülklər,
meşələr, otlaqlar və torpaq fondu hökumətin mali-məxsusu olur. Yerlərin qiyməti alnmas da müsbət surətdə həll
edilmişdir.

sözlərinə qulaq aslmas istidasnda [xahişində] bulunmağa dəxi hazrdr.” (Ümumi
alqş)
Bu telqraf oxunduqdan sonra Parlaman sədri Parlaman namindən İngiltərə
heyətinə bəyani-təşəkkür edilməsi təklində bulunur. Bu təklif qəbul olunur.
Sonra Xalq Səhiyyə Komissiyas namindən Apakeliya dövlət darülfünunu [universiteti] nəzdində 6 şöbədən ibarət Səhiyyə İnstitutu açlmas qanun layihəsini
oxuyur. Layihə, smetas ilə bərabər qəbul
olunur.
Bundan sonra Nikidze Torpaq Komisiyyas namindən hökumət torpaqlarnn
camaat ixtiyarna verilməsi layihəsini oxuyur. İşbu layihənin ümdə maddələri
budur:
Mühacirlər köçürməkdən və koloniya
salmaqdan ötrü Ziraət [Kǝnd Tǝsǝrrüfatı]
naziri ixtiyarnda olan yerlərdən başqa
qalan hökumət yerləri camaata verilir.
Bu yerlər də ancaq tək bir dolanacağ yerə münhəsir [bağl] olan torpağ az kəndlilərə veriləcəkdir. Otlaq yerləri kəndlərə
ümumi mal olmaq üzrə verilir. Əkin yerləri kəndlilərin mali-məxsusu [xüsusi mal]
olacaqdr. Böylə yerlərin miqdar yerlər
zəbt edildiyi zamandak miqdardan artıq
olmamaldr. Mali-məxsus olmaq üzrə
verilən yerlər əvəzində müəyyən qiymət
alnacaqdr. Bu pullar da yerləri qurutmaq və suvarmaq üçün və torpaq qanunu tətbiq etməklə əlaqədar olan məxariclərə [xərclərə], həmçinin torpaq banklarnn borcunu əda etməyə [ödəməyə]
və torpaq fondu təşkilinə sərf ediləcəkdir. Yerlərin qiymətini də Ziraət naziri,
uyezd zemstvolar [qǝzalardak yerli özünüidarǝ qurumlar] ilə bərabər təyin edir. Şə-

İANƏ
İdarəmizə xəstə türk əsgərləri nənə
[xeyrinə] ianə vüsul olmuşdur [çatmşdr]:
Üzeyir bəy Hacbəylidən 50 manat;
Abidin Mirqasmzadədən 50 manat;
Əlihəsən Cabbarzadədən 200 manat;
Seyidəli Əzimzadə vasitəsilə 7 nəfər
türk dərzilərindən cəm olmuş 516 manat;
Mehmanovdan 50 manat;
Cəmi 866 manat.
Sabiqdəki 250 manat;
Yekun 1116 manat.
1116 manat cənab Ağaməhəmməd
İbrahimzadəyə idarəmiz tərəndən təhvil verilmişdir.
Kovitskinin mənzilində cəm olan
məzkur [ad çǝkilǝn] Kovitskdən təbib
Gindesin həvaləsinə 177 manat.
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Doktor
Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Mağazaçlara və külli surətdə alanlara
elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi hər cür
məktəb dəftərləri münasib qiymətə satışa
buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Doktor
Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Olqinski küçədə Ekspress sinemas altında yeni Çanaqqala qəhvəxanas açlmşdr.
2650
Elan
Azərbaycan Dəmiryollar müdiri T. Məlikaslanov əmri ilə bu kanuni-saninin [yanvarn]
17-sindən yerli əhalidən texnik kantorçusu,
növbətçilik, mövqif [stansiya] müdiri və müavini, teleqrafç hazrlamaq üçün xüsusi məktəb açlmşdr. Ərizə verib qəbul edilən əşxas
[şəxslər] kanuni-saninin 17-sində, gündüz
saat 12-də Romanov və Budaqov küçələri
küncündə, Dadaşovun mülkündəki məktəbdə hazr olmaldrlar.
T-15
Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək satışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir.
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 367. “xanm Yakovlev”: burada
söhbǝt, Petroqradda Ümumrusiya Əksinqilab vǝ Sabotajla Mübarizǝ Fövqǝladǝ
Komissiyasnda rǝhbǝr vǝzifǝlǝr tutan Varvara Yakovlevadan gedir.
sǝh. 368. “sipahi”: İngilislǝrin müstǝmlǝkǝ Hindistannda yerli ǝhalidǝn yğdqlar
muzdlu ǝsgǝr.
“Supsa mövqindǝ”: qǝzetdǝ sǝhvǝn
“Supa mövqindǝ” getmişdir.

İnna lillahi və inna ileyhi raciun
sǝh. 359. “…rəbiülaxir aynn 18-ində...”:
miladi tǝqvimlǝ 21 yanvar 1919-cu ilǝ
uyğundur.
Qismi-rǝsmi
sǝh. 360. “…həmin 1919 sənəsi yanvarn
18-dən etibarən...”: qǝzetdǝ belǝ getmişdir:
“...həmin yanvarn 18-dən etibarən 1919
sənəsi...”

Fǝhlǝ Konfrans
sǝh. 371. “Zafatema”: “Zavod, fabrik vǝ
texniki emalatxana sahiblǝri ittifaq” [Союз
заводчиков, фабрикантов и владельцев
технических мастерских].
“Braun bəhriyyə nəqliyyatı fəhlələri ilə
sazişə girmək ümidini izharla demişdir ki...”:
qǝzetdǝ belǝ getmişdir: “Braun demişdir ki,
bəhriyyə nəqliyyatı fəhlələri ilə sazişə girmək
ümidini izharla demişdir ki...”

Əmǝlǝ mǝsǝlǝsi
sǝh. 361. “M. Ə.”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ bu imza Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.
Şǝmkir şühǝdasn xatırlayalm
sǝh. 362. “knyaz Abxazinin”: digǝr mǝnbǝlǝrdǝ “knyaz Abxazava” kimi qeyd edilir.
sǝh. 363. “Rəhmətullahi ǝleyhim rəhmətən vasia!”: Allah onlara çoxlu-çoxlu rǝhmǝt
elǝsin!
sǝh. 364. “Usmiyev”: Bu familiya, rus
ǝlifbasndak “ц” hǝrnin “ts” ilǝ ifadǝ
edilmǝsi sǝbǝbindǝn, qǝzetdǝ “Utsmiyev”
kimi getmişdir. Usmiyevlǝr kumk ǝsillidir.
Usmiyevlǝrin ǝn tannmşlar rus ordusunun
general-mayoru knyaz Musa Usmiyev (?1843), onun oğlu, rus ordusunun generalmayoru, eyni zamanda Xurşidbanu Natǝvann ǝri olan Xasay xan Usmiyev (18081867) vǝ Xasay xan Usmiyevlǝ Xurşidbanu
Natǝvann oğlu olan Mehdiqulu xan Usmiyevdir (1855-1900).
sǝh. 365. “yayi-nisbi”: mǝnsubiyyǝt ifadǝ
edǝn “i” (mǝsǝlǝn: Lǝnkǝrani, yǝni Lǝnkǝranl, Lǝnkǝrana mǝnsub olan) ǝrǝb ǝlifbasnda “ya” (y) hǝr ilǝ yazlr.

İanǝ
sǝh. 375. “…tǝbib Gindesin…”: qǝzetdǝ
sǝhvǝn “…tǝbib kǝndisinin…” kimi getmişdir.
Halbuki burada söhbǝt hǝkim vǝ ictimai
xadim, bir müddǝt Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Sǝhiyyǝ naziri vǝzifǝsini tutan
Yevsey Gindesdǝn gedir.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 95-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Cümǝ axşam, 23 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 95

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 20 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 23 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

FİTNƏLƏR
QARŞISINDA

Top və tüfəng ağzndan çxan güllələr,
daşnak və əmsal ağzndan çxan söyüş
və yalan sözlərlə əvəz edilibdir. İftira,
böhtan və əsassz ittihamlardan ibarət
olan bu sözlər, zatən general Tomsona
qarş bir nümayişdir. Yəni, ey general
Tomson! Sən ki, bizim andraniklərimizi
dayandrmağa məcbur etdin, indi gör
Azərbaycan müsəlmanlar bizim başmza nə oyunlar açrlar, nə zülümlər edirlər.
Halbuki bunun təqsiri sənin boynuna
gəlir, çünki bu işdə ehmallq edən və
Azərbaycan türklərinə “cürət” verən
sənsən!
Bugünkü nömrəmizdə tərcümə edilmiş olan Şuşa Erməni Komitəsi nümayəndələrinin “şikayəti”, mülahizə edildiyi
üzrə, azərbaycanllarn “zülmündən” və
general Tomsonun “qeydsizliyindən”dir.
Lakin zənn etmirik ki, bu “şikayətnamə” Müttəqlər komandas rəisinə
ermənilərin arzu etdiyi təsiri “bəxş” edib
də “məzlumlarn” halna can yandrtsn.
Tomsonlar erməni “şikayətlərini” Londra
məhalində [dairələrində] dinləməyirlər
ki, inanmağa haqlar olsun. Tomsonlar
Qafqazdadrlar, işin içindədirlər. Kimin
kimdən şikayət etməyə haqq olduğunu
görürlər. Görməsəydilər, andraniklərin

Hökumətimizin və Müttəqlər ordusu komandan general Tomsonun tədbirləri sayəsində Andranikin vəhşiliyi
dayandrld. Andranik “yar və ənsarna”
[dostlarna vǝ tǝrǝfdarlarna] məktublar
yazb, “müharibə” bitdiyini elan edir...
Top və tüfəng hücumlar ara verdi.
Zənn edilirdi ki, bir qədər qulağmz dincələr, baş-beynimiz rahat olar, qəlbimizin təşvişi sakit olub, yorunuq əsəblərimizin szltıs dayanar.
Lakin heyhat! Bu zənni o adam edə
bilər ki, daşnaklarn xilqəti-xüsusiyyələrinin [özünǝmǝxsus xilqǝtlǝrinin] təqazas [tǝlǝbi] və təbiəti-milliyyələrinin
[milli tǝbiǝtlǝrinin] icabatı [gǝrǝyi] olan
“niş” vurmaq [sancmaq] xasiyyətlərindən
bixəbər ola!
Andraniklərin top və tüfəng hücumlarnn aras yenicə kəsilmişdi ki, bu gün
özümüzü başqa növ hücumlara məruz
qalmş görürük. Bu yeni hücumlar iftira
və böhtan hücumlardr ki, daşnaklarn
“Vperyod” qəzetəsinin dünənki nömrəsi
başdan-ayağa qədər bu iftira və böhtanlarla doludur.
379
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həddini özünə bildirməzdilər.
Azərbaycann Azərbaycan Hökumətinə tapşrlmasn təsdiq etmiş olan general Tomson, Azərbaycan torpağnda həman hökumətin hökm və qanunu icra
ediləcəyini bilmirmi ki, ermənilərin
“Azərbaycan Hökuməti bizi tərk-silaha
məcbur edir” kimi nahaq şikayətlərinə
məhəlgüzar olsun [mǝhǝl qoysun]. Əlbəttə, bir dövlətdə ki, bir ünsür iğtişaş və
nizamszlğa mail ola və bu meylini hüsula gətirmək təşəbbüslərinə silah gücü
ilə girişə, bu “məğşuş” [hǝrc-mǝrclik yaradan] ünsürün müsəddəq [rǝsmi, tǝsdiqlǝnmiş] hökumət tərəndən tə’dibə
[cǝzalandrlmağa] və tərk-silaha məcbur
ediləcəyi təbii və qanuni bir əmrdir
[işdir].
Azərbaycan torpağnda yaşayan ünsürlərin Azərbaycan Hökumətini tanmas və tanmaq istəmədikdə bu əmrə məcbur edilməsi dəxi müvaqi-qanun və
ədalət bir işdir ki, daşnaklarn: “Azərbaycan Hökuməti bizi itaətə məcbur edir”
deyə bu yoldak şikayətlərinin nə qədər
boş və əsassz olduğunu özü-özündən
aşkar surətdə bildirməkdədir.
Guya Azərbaycan qoşunu və “müsəlləh [silahl] tatarlar” səbəbsiz olaraq
erməni kəndləri üzərinə hücumlar edib,
əhalini qətlü qarət edirlər, deyə şikayətin
dəxi ətra bir surətdə təhqiqə böyük bir
ehtiyac vardr. Bu təhqiqin nəticəsi meydana çxncaya qədər həman “şikayət”lərin bizim gözümüzdə iftira və böhtandan ibarət olacağ da dəlil və əsassz deyildir.
Daşnaklarn, andraniklər vasitəsilə
üzərimizə atılan top və tüfəng güllələrini
dəf etmək, bunlarn iftira və böhtanlarn

rədd etmək işindən çox asandr. Çünki
ermənilər, cəngavərlikdən artıq böhtan
və iftira qurmaq ustadlğ ilə məşhurdular. Odur ki, bu gunə [bu cür] “danoslar” hücumuna və iftiralar “niş”inə
[neştǝrinǝ, iynǝsinǝ] qarş qəlbimizi bir o
qədər də sxmayb Sədinin:
“Nişi-əqrəb nə əz rə kin-əst
İqtizayi-təbiətəş in-əst”
beyti ilə mütəsəlli ola [tǝsǝlli tapa] bilərik.
Lakin bununla belǝ özümüzü “əqrəb”lərdən qorumaq hər bir cəhətcə borcumuzdur. Çünki bunlarn “nişi” kin üzü ilə
olsun, ya təbiətlərinin iqtizas olsun, insann cann ağrdr və əziyyətinə səbəb
olur.
Hacbəyli Üzeyir
FƏTƏLİ XAN XOYSKİ
HƏZRƏTLƏRİNƏ
Gəncə yepiskopunun məktubu
Alişan [şan uca] Fətəli xan!
Daimi məhəlli-iqamətim [yaşayş yerim] olan Tiisə gedərkən, ortodoks
kilsəsi və onun ruhanilərinə qarş ibraz
etmiş olduğunuz [göstǝrdiyiniz] lütf və iltifatdan naşi [ötrü] sizə və başnda durduğunuz hökumətə ən-səmimülqəlb
[sǝmimi-qǝlbdǝn] təşəkkürati-əmiqəmi
[dərin təşəkkürlərimi] izhar etmək cəsarətində bulunuram. Çox təəssüf edirəm ki, macalm olmadğndan sizə qarş
səmimi ehtiramm şəxsən təqdim etmək şərəndən məhrum oluram.
Allah-taalann himayəsində olmağnz istirhamla [arzu etmǝklǝ] zati-ali380
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lərinizin əbdi-mütisi [itaǝtkar bir qulu]
varam dövlətli, səadətli əfəndim.

edilməlidir.
* Maliyyə naziri həzrətlərinin Bakİran bank güşad [açlmas] haqqndak
məruzəsini istima etdikdən [dinlədikdən]
sonra işbu əlavə ilə qəbul edilməsi təhtiqərara alnmşdr:
1. “Başqa şəhərlər” sözündən sonra
“Azərbaycan Cümhuriyyəti” əlavə edilsin.
2. “Məhəllər” sözünü “Azərbaycan
şəhərləri” sözləri ilə dəyişməli.
3. “Maliyyə naziri” sözündən sonra
“Azərbaycan Cümhuriyyəti” sözləri əlavə
edilsin.
10. “Rəsmi orqan” sözündən sonra
“Azərbaycan Cümhuriyyəti” sözləri əlavə
edilməlidir.
14. Maddə A. “Ruslar” sözünü “Azərbaycanllar” kəlməsinə dəyişməli.
14. Maddə B. “Payi-səhm, qiymətli
kağz” sözlərindən sonra “Azərbaycan
Cümhuriyyətində həqiqi hesab edilənlər” sözlərini əlavə etməli.
14. Maddə Q. “Pul vermək” sözündən sonra “Rusiyada” sözünü “Azərbaycanda” sözü ilə dəyişməli.
14. Maddə Q. “Buraxla bilər” sözlərindən sonra işbu sözləri “qeyddə tam
təminatsz fəqət mövcud idarə əzasnn
[üzvlǝrinin] ümumiyyəti-sədas ilə” sözləri “idarə ilə və tam təminatsz fəqət
bütün mövcud əzann ümumiyyəti-sədas [yekdilliyi] şərtdir” əlavə edilməlidir.
14. Maddə Y. Məmnu [yasaq] deyil
“Rusiyada” sözünü “Azərbaycanda” sözü
ilə dəyişməli.
14. Maddə İ. “İmperiya” sözünü
“Azərbaycan Cümhuriyyəti” sözü ilə
dəyişməli.
14. Maddə M. “Pay, səhm, mənfəətli

Gəncə yepiskopu Feolakt
21 (8) yanvar 1919.
Mətni ilə düzdür.
ŞURAYİ-VÜKƏLADA

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

* Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinin
hökumət və Parlamana qanun layihələri
idxal etmək haqqndak məruzəsini dinləyərək qət edilmişdir: Qanun təsdiq
edilsin.
* Maarif naziri həzrətlərinin Rəisivükəlada olan məbləğdən Bak Realn
məktəbi təmiratına pul buraxmaq haqqndak məruzəsindən sonra qət edilmişdir: Kiçik Şurann 14 dekabr 1918-inci
sənə qətnaməsi mövcibincə [ǝsasnda]
Birinci Realn məktəbi təmiratı üçün
8850 rublə 35 qəpik buraxlmş para,
Rəisi-vükəlada olan məbləğdən Maarif
nazirinə verilsin.
* Ticarət və Sənaye naziri həzrətlərinin xüsusi zəvat [şəxslər] ilə bağlanan
müqavilənamələrin zərərdən naşi [zərər
etdiyinə görə] puç edilməsi barəsindəki
məruzəsi nəticəsində qərar verilmişdir:
Ticarət və Sənaye Nəzarətinə tapşrlsn,
xüsusi zəvatla əqd edilən [bağlanan]
müqavilənamələrin həqiqi tərəərinə
diqqət edilsin. Tərə-müqabil müqavilənamə maddələrini pozacaq olarsa, rəhni
[təminatı] xəzinə nənə [xeyrinǝ] daxil
olmas qət edilmişdir. O zəvat ki,
həqiqətən zərər çəkmişlər, onlar barəsində xüsusi məruzələr pişnihad [təqdim]
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kağzlar” sözlərindən sonra “Azərbaycan
Cümhuriyyəti” əlavə etməli.
34. Maddə böylə yazmal: “Bank
idarəsi Bakda olub üç nəfərdən az olmamaq şərti ilə təşkil edilir. Bunlar Şura
tərəndən təqdim edilən zəvat cümləsindən intixab edilməlidir [seçilmǝlidir].
İdarə əzasnn hesab beş nəfərədək
artırla bilər. Fəqət səhmdarlar iclasnn
ümumi qətnaməsi olmaldr.”

ciətən, bu xüsusda məlumat yğmaq
haqqna malikdir.
4) Rəisi-vükəla, ona pişnihad edilən
qanun layihəsini Şurayi-vükəla iclasna
təqdim edir. Müzakirə vaxtı, pişnihad
etmiş nazir və yaxud müavini-nazir isbati-vücud [iştirak] etməlidir.
5) Şurayi-vükəla qanun layihəsində
dəyişməsi lazm görülən maddələr və yaxud hissələr barəsində məlumatı Rəisivükəlaya təqdim edir. Rəisi-vükəla lazmi
yerlərin dəyişməsi haqqnda nazirə
məlumat verir ki, dəyişildikdən sonra
yenidən müzakirə üçün idxal edilsin.
6) Hərgah məzkur [deyilǝn] qanun
layihəsində xrda dəyişmələr lazm görüləcək olarsa, o vaxt Şurayi-vükəla həman
dəyişiləcək hissələri dəyişir, fəqət onlar
barəsində iclas məzbətələrinə [protokollarna] doğru olaraq səbt [qeyd] edilir.
7) Hərgah pişnihad edilmiş qanun
layihəsini Şurayi-vükəla Parlamana pişnihad edilməyə layiq bilsə, o vaxt həman
qanun layihəsi türk və rus lisanlarnda iki
nüsxə olmaq üzrə nazirə qaytarlr, bununla bərabər şurann qətnaməsi də
əlavə edilir.
8) Qanun layihəsi verən nazir yeddinci maddə mövcibincə iki lisanda
yazlmş qanun layihəsini təcili surətdə
Parlamana idxal və şəxsən, yaxud müavini vasitəsi ilə öz qanun layihəsini müdaə etməlidir.
9) Parlaman, qanun layihəsini təsdiq
etdikdən sonra rəsmi “Azərbaycan” qəzetəsinin qismi-rəsmisində [rəsmi hissəsində] elam [elan] ediləcəkdir. Elam
işbu sərlövhə ilə olunacaqdr: “Azərbaycan Hökumətinin qanun və qərardadlar.”

* Ədyan [Dini etiqad] naziri həzrətlərinin Məşixət [Şeyxülislamlq İdarǝsi]
xidmətçilərinin siyahs və maaşlar haqqndak məruzəsi nəticəsində qət edilmişdir: Məruzə ilə mǝən [birlikdǝ] pişnihad [tǝqdim] edilən Məşixət xidmətçiləri siyahs və maaşlar təsdiq edilsin.
Layihədə göstərilən miqdarda Məşixət
üçün 1 yanvar 1919 sənədən istiqraz buraxlsn.
Qanun layihəsi
Hökumətə və Parlamana qanun layihələri idxal etmək qanunu:
1) Parlaman iclaslarnda baxlmağa
təyin edilmiş heç bir qanun layihəsi
Şurayi-Vükəlaya [Nazirlǝr Kabinetinǝ] pişnihad edilmədən Parlamana idxal ediləmməz.
2) Binaənileyh [ona görǝ] bir nazir
tərəndən tərtib verilən qanun layihəsi
Rəisi-vükəla [Baş nazir] vasitəsi ilə ŞurayiVükəlaya pişnihad edilməlidir. Bununla
bərabər, izahat vərəqəsi pişnihad edilməlidir. İzahat vərəqəsi qanun layihəsini
tövlid etdirən [meydana gǝtirǝn] əsaslar
havi olmaldr [ǝhatǝ etmǝlidir].
3) Qanun layihəsini aldqdan sonra
Rəisi-vükəla lazmi müəssisələrə müra382
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10) İşbu məsələlərə aid bütün məsələlər əksəriyyəti-səda [səs çoxluğu] ilə
qət edilir. Hərgah səslər iki bərabər yerə
təqsim edilərsə [bölünərsə], sədrin səsi
olan tərəf qalib gələcəkdir.
11) Bu məsələyə aid bütün işlər və
habelə həmin layihənin ruscadan türkcəyə tərcüməsi, Hökumət Dəftərxanas
İdarəsində Rəisi-vükəlann təhti-nəzarətində [nǝzarǝti altında] qövldən feilə
[sözdǝn işǝ] gətiriləcəkdir.

demiş ki, Vilsonun 14 maddəli sülh şəraitinin [şərtlərinin] Şurada müvəﬀəqiyyətlə keçəcəyinə ümidi bərkamaldr.
An-caq onlar, dənizlər məsələsinə aid
olan maddə ilə əllərini bağlamaq
istəməyə-cəkdirlər. Puankare ümid edir
ki, Klemanso ilə Lloyd Corc bir-birlərini
yaxş anladqlarndan bütün maddələr
barə-sində aralarnda etilaf [uzlaşma]
əmələ gələr.
Konfransda mətbuat nümayəndələri
Mətbuat nümayəndələri konfrans
cəlǝsələrinə [iclaslarna] buraxlacaqdrlar. Fəqət lüzumu təqdirində konfrans
cəlǝsələri qapal olacaq. Yəni, gizlin tutulan cəlǝsələrə mətbuat nümayəndələri buraxlmayacaqdrlar.

TELEQRAF
XƏBƏRLƏRİ
Bolşeviklərlə müharibə
London - Bolşeviklər Reveli [Tallini]
təhdid etdiklərindən dolay ingilis bəhriyyəsi [donanmas] oraya qaytmşdr.
Eston hökuməti İsveç hökumətinə
müraciətlə desant çxarmasn xahiş
eyləmişdir. İsveç hökuməti hərçənd
qeyri-müəyyən cavab vermişsə də, fəqət
bu təvəqqeni qǝbul etməyə maildir. Estonlar bu əqidədədirlər ki, Finlanda
köməyə gələcəkdir. Fəqət Finlanda,
bolşeviklər təhdidi altında olduğundan,
Finlandann kömək edəcəyi şübhəlidir.
Moskva - Türklər tərəndən mütarikə
[atǝşkǝs] imzalandğndan 11 həftə sonra
Mədinəni saxlayan türk əsakiri [əsgərləri]
Şeyx Səidi-ərəbi qoşunlarna və Müttəqlərə təslim olmuşdurlar.

Almaniya nümayəndələrinin başçs
Berlin və Münxen qəzetələrinin xəbərlərinə nəzərən, knyaz Lixnovski Sülh
Konfransnda iştirak edəcək alman heyəti-mürəxxəsəsi [nümayəndə heyəti]
başnda duracaqdr.
Sülh Konfransnn təşkilatı
Sülh Konfransnn təşkilatı məsələsi
haqqnda xəbər verirlər ki, mənafeyi bir
olan müharib [savaşan] dövlətlər, yəni
Amerika, Yaponiya, İtaliya, İngiltərə və
Fransa müşavirələrin həpsində iştirak
edəcəklərdir. Ümumi məsələlərdən başqa, xüsusi mənafeyi və bərbad bir halda
olan müharib dövlətlər, məsələn Belçika,
Braziliya və sairləri kəndilərinə aid məsail [məsələlər] müzakirə olunan iclaslarda iştirak edəcəklərdir. Amma bitərəf
və yeni təşkil olan dövlətlərin ərizəsinə
ayrca baxlacaqdr.

SÜLH ƏTRAFINDA
London - Puankare “Deyli xronikl”
qəzetəsi müxbiri ilə müsahibə edərkən
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QƏZETƏLƏRDƏN

leyha [ad çǝkilǝn qadn] Berlin Darülfünununda [Universitetindǝ] həkimlik elmini ikmala yetirmişdir [başa vurmuşdur].
Lüksemburq daima Almaniya və Rusiyann sosial-demokrat qəzetələrində
iştirak edirmiş. Özünün bir neçə məşhur
əsərləri də vardr. 1905-ci ildə Rusiya
inqilabnn birinci dövründə Roza Rusiyaya dəxi gəlib, bir qədər Rusiyada
qaldqdan sonra Almaniyaya qaytmşdr.
Saldatlar əsgərliyə getmǝməyə dəvət
etdiyi üçün Roza bir il həbsə məhkum
edilmişdi. Müharibə başlandqdan sonra
Lüksemburq, ingilis mətbuatında alman
sosial-demokratlarn öz şüarlarna xilaf
getmələri ilə məzəmmət edirdi. Nəhayət, Almaniyada inqilab başlanmas ilə
Libknext kimi Roza Lüksemburq da inqilab qurban olmuşlardr.

Karl Libknext
Karl Libknext, Almaniya SosialDemokrat rqəsinin məşhur banilərindən Vilhelm Libknextin oğludur. Mumaileyh [ad çǝkilǝn şǝxs] 1871-ci sənədə
Berlində doğ[ul]muşdur. Mətbuatla iclaslarda Karl ən sol cənah tuturmuş.
1900-cü illərin ibtidasnda [başlarnda]
əsgəriyyət (militarizm) əleyhinə ciddi
təbliğatda bulunmuşdur. 1907-ci ildə
Karl, əsgəriyyət əleyhinə yazmş olduğu
bir kitabçasndan dolay il yarm həbsə
məhkum edilmişdi.
1908-ci ildə Karl Libknext Prussiya
Landtaqna [Parlamentinǝ] intixab edilmişdi [seçilmişdi]. O, müxtəlif cəlǝsələrdə
hökumət əleyhinə irad etdiyi [söylǝdiyi]
nitqlərindən ötrü daima cəzalanrd.
1912-ci sənədə isə Potsdamdan Reyxstaqa intixab edilmişdi. 1914-cü ilin ibtidasnda Libknext kayzeri təhqir etdiyindən dolay məhkəməyə verilmişdi.
Almaniya müharibə elan etdiyi hində
[əsnada] Libknext Parlamann Sosialdemokrat fraksiyasnda çalşrd ki,
Sosial-demokrat fraksiyas müharibə
əleyhinə bulunsun. Firqələrin əksəri bu
mətləbə raz deyildilər. Lakin Libknext
yeganə olaraq hərbi istiqraz əleyhində
bulunmuşdur. Bu isə bütün rqələrin
narazlğna səbəb olmuşdur. Libknext
inadnda Rusiya bolşeviklərinin başçs
olan Leninə çox bənzəyirdi.

Lenin həbs edilmişdir
Kuşkada mövcud telsiz teleqraf mövqi [stansiyas] bugünlərdə Moskvadan
çəkilən bir telsiz teleqraf xəbərini
tutmuşdur. Bu teleqrafdan anlaşlr ki,
Şura Hökuməti hal-hazrda hər bir
tərəfdən mühasirə edilmişdir və bu ağr
əhvaldan dolay Şura Hökuməti başçlar
arasnda böyük ixtilaf vardr.
Camaat Komissarlar Şurasnn [Xalq
Komissarlar Sovetinin] son iclaslarndan
birisində Lenin təklif eyləmişdir ki, özü
və komissarlar əhvaln ümidsiz olduğundan dolay iş başndan çəkilib hökuməti
başqalarna güzəşt etsinlər. Leninin bu
təklinə Trotski çox ağr cavab verib,
Leninə demişdir ki, onun etilafç [uzlaşmaç] siyasəti Şura Hökumətini məhv
edir. Hərgah Lenin bu siyasəti vücuda
gətirərsə, Trotski öz əli ilə Leninə iki güllə

Roza Lüksemburq
Libknextlə bərabər fəcianə [faciǝvi]
bir surətdə qətl edilən Roza Lüksemburq
xanm lehistanldr [polyakdr]. Mumai384
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gücsüz olduğunu bildirmişdi və onun
kömək barəsində Bakdan, ingilis komandanlğndan etdiyi tələbi daima
nəticəsiz qalmşdr.
Azərbaycan qoşunlar və türk əsgərlərinin biz ermənilərə etdikləri zülüm
barəsində daklad [mǝruzǝ] edən biz
erməni nümayəndələri, ingilis heyətinə
etdiyimiz dakladn hər bir maddəsi
barəsində sübutlu materiallar vermişik.
İngilis heyətinə müraciətimizlə bizim
halmz yaxşlaşmaq deyil, dəxi də
fənalaşd və mümkündür ki, az bir zamanda halmz dəxi də fəcianə olsun.
Türklərin hökmranlğ zaman biz öz
vətənimizi, namusumuzu və millətimizi
müdaə edirdik. İngilis heyətinin vürudundan [gəlməsindən] sonra onlara
böyük ümid bağlayb adi yaşayşa
başladq və ümid edirdik ki, ingilislər
gəldikdən sonra bu qətl-qitala [qrğna]
bir intəha [nəhayət] verilər. Amma indi
anlayrz ki, biz öz sadədilliyimizin qurban olmuşuq. Bizim böylə halmza qarş
general Tomsonun sükutu nədən nǝşət
edir [irǝli gǝlir]? Buras inkar edilməyən
bir həqiqətdir ki, hər gün Qarabağ ermənilərinə düşmənlər təcavüz edirlər.
Bütün yollar üzərimizə bağldr. Hər gün
bizi hər bir tərəfdən mühasirə edirlər.
General Tomson hətta öz afserlərinin
[zabitlǝrinin] teleqramn da bietina qoyur. Bu isə dəxi də bizim ağlar halmz və
300 min nəfərdən ibarət olan Qarabağ
ermənilərinin ağr vəziyyətini fənalaşdrr. “Azərbaycan” qəzetəsində hər
gün yalan teleqramlar dərc edilərək
Qarabağ ermənilərinin məzalimindən
[zülmündǝn] bəhs edirlər. Bu yalan xəbərləri təkzib etməkdən məhrum olmuşuz. Protestomuz da yerinə çatmayr.

vuracaqdr. Lenin ilə Trotski arasnda
olan bu mübahisə barəsindəki teleqram
yanvarn 10-da tutulmuşdur. Yanvarn
13-də Moskvadan bildirilir ki, Trotskinin
əmri üzərinə Lenin fövqəlzikr [yuxarda
deyilǝn] siyasətdən dolay həbs edilmişdir. Kopenhaqdan Məşhədə göndərilmiş olan digər bir teleqram da bu
xəbəri təyid [tǝsdiq] edir.
ERMƏNİ FİTNƏLƏRİ
Qarabağ Erməni Milli Şurasnn Bak
Erməni Milli Şurasna müraciəti
Artıq təəssüf olsun ki, Qarabağda
olan ermənilərin nümayəndələri bugünədək Bakya gəlib də öz dərdlərini
söyləməyə və öz ağr hallarn bildirməyə
imkan bulmamşlardr. Buna səbəb
Yevlax-Şuşa yolunun, xüsusən dəmiryollarn bizim üçün xətrəli [təhlükəli]
olmasdr. Digər tərəfdən, teleqraf Azərbaycan Hökuməti əlində olduğundan,
özümüzün böhranl halmz barəsində
məlumat verməkdən məhrum olmuşuz.
Şuşadak ingilis heyəti indi bileyn [öz gözü
ilə görüb] inanmşdr ki, əvvəlkilərdən
artıq biz fəna şərait altında yaşayrz. Hər
bir dəfə biz Qarabağ ermənilərinin ağr
hallar barəsində ingilis komandanlğna
ərzihal etdikdə, onlar teleqraa bu
hallar Bakya bildirib, Şuşaya ingilis
qoşunlarnn göndərilməsinin lazm olduğunu bildirmişlərdir.
Bizim bu haql olan tələbimizə bu
vaxta qədər heç bir əhəmiyyət və etina
verilməmişdir. Şuşada olan ingilis komandanlğ dəfǝatla [dəfələrlə] bizə
“tatar” dəstələri qarşsna çxmaq üçün
385
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Çünki teleqrafxanalar azərbaycanllarn
əlindədir. Bizim əl-ayağmz bağl olduğundan, ədalətli səsimizi sizə yetirməkdən məhrum olmuşuq. Heç
olmazsa, siz general Tomsonu inandrnz
ki, Qarabağa qoşun göndərmək fərzdir.
Bunu da məlum ediriz. Qarabağda
olan ermənilərin nümayəndələri ingilis
heyətinə məlum etmişlər ki, gərək Türkiyə qoşunlar və gərək “tatar” dəstələri
əleyhinə olan mübarizə ancaq öz qüvvəmizlə olmuşdur. Kənardan kimsə bizə
kömək etməmişdir. Bütün il müddətində
biz hər növ müsibət və cəfalara dözmüşük və çox fədakarlq etmişik. İndi biz
arzu edirik ki, Sülh Konfransnda müqəddəratımz həll edilənədək Qarabağn
ümuri-idarəsini [idarǝçiliyini] ingilislər
əllərinə alsnlar və təvəqqe ediriz bu
məalda [məzmunda] ingilis komandanlğ
qarşsnda təşəbbüsatda bulunasnz.
Bunu da mümkün olduqca tez ediniz.
Əks surətdə qayət müdhiş müsadimə
[toqquşma] törəyə biləcəkdir.
Cəbrayl uyezdində məhəlli [yerli]
Azərbaycan hökumət məmurlar silahlar
təslim və hökuməti etiraf etmək [tanmaq] üçün bizə ultimatum vermişdir.
Hərgah siz yubansanz, biz öz dərdimizi
sizə və ingilislərə xəbər verməkdən və
müavinət istǝmǝkdǝn qəti surətdə məhrum olacağz. Çünki teleqraf, poçta və
yollar Azərbaycan məmurlar əlindədir.
Bizlər amansz bir surətdə tələf olacağz.
Bunu da lazm bilirik sizə xəbər verək
ki, yanvarn 5-indən Azərbaycan qoşunlar, Qarabağda qalan türk əsgərləri və
türk zabitləri başda olmaq üzrə, Ağdamda olan quldur dəstələri ərkanihərbi [qǝrargah] təşkil etmişlərdir. Buraya bir çox mühimmati-hərbiyyə [hǝrbi

sursat], top və pulemyot gətirilməkdədir.
Neçə mindən ibarət bir dəstə Zabux
dərəsinə göndərilib həmin uçastoku
işğal etmişdir. Digər tərəfdən, Əsgəran
yolu zəbt edilib, Xankəndinə təzə dəstələr göndərilmişdir. Bunlar hams aşkar
surətdə göstərir ki, Azərbaycan məmurlar tədriclə bizi cəbhədən və arxadan
mühasirəyə salrlar. Bunlarn hams
keçəndən sonra gözləməlidir ki, günlərin
bir günündə onlar bizə ultimatum verib
təslim olmağmz tələb etsinlər.
İngiltərə heyətinin hər bir təklinə
dürüst əməl edib, biz başlanmş olan
hərəkatın qabağn almaq üçün heç bir
tədbir görməyirik. Bununla da biz öz
ehtiyacmz üçün təhlükə vücuda gətirib,
təbiri-digərlə [başqa sözlə] bütün Qarabağ ermənilərinə biz özümüz qəbir
qazrq. Bu dediklərimiz boş söhbət olmayb ac bir həqiqətdir ki, sizin diqqətinizi buraya cəlb edirik.
Qoy sizə məlum olsun ki, il yarmdr
bizim əlaqəmiz bütün dünya ilə kəsilmişdir. Camaatımz, xüsusən kənd əhalisi
maddi cəhətdən xeyli üsrət [çǝtinlik] çəkməkdədir. Kəndlilər öz həyatlarn təmin
etməkdən ötrü bütün ev şeylərini, palazpaltarlarna qədər bazara çxardb satmşlardr. Maddi cəhətdən üsrət çəkməkdə olan əhalinin təmin edilməsi məsələsi də lazmi məsələlərdən biridir.
Özümüzü idarə etməkdən ötrü xüsusən
bütün mənas ilə aclq çəkən əhalini doyurmaq üçün böyük bir məbləğ lazmdr.

Sədr İşxanyan.
Şura üzvləri:
Şahnazaryans və Astvaturov.
Katib Ter-Mikaelyans.
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ŞƏHƏR DUMASI ƏTRAFINDA

Yanvarn 12-də yazlmş olan Qarabağ
Erməni Milli Şurasnn məruzəsinə əlavə
olaraq, şura Şuşa şəhərində olan İngiltərə heyətinə xəbər verir ki, Əsgəran
cəbhəsində Azərbaycan əsgərləri 16
dəyirman dağdb, taxllar zəbt etməklə
erməni əhalisini taxl üyütmək imkanndan məhrum etmişlərdir. Azərbaycan
əsgərləri Əsgǝran dairəsində olan kəndlərin yeməli şeylərini və qaramaln
çxarb aparmaqdadrlar. Bir neçə birlikdən ibarət Azərbaycan və türk əsgərləri, türk zabitləri başda olmaq üzrə
Zabux dərəsini işğal edib, Cəbrayl (Qaryagin) uyezdində olan erməni kəndlərinə hücum etməyə başlamşlardr.
Məhəlli Azərbaycan Hökuməti məmurlar Cəbrayl uyezdində olan erməni
əhalisinə ultimatum verib, silahlar təslim etməyi və tabe olmağ tələb etmişlərdir. Az bir miqdarda olan Azərbaycan
əsgərləri Xankəndi ilə Əsgəran arasnda
olan Şuşa yolu boyunda əməliyyatdadrlar. Bu qərar üzrə Qarabağn ermənilərlə məskun hissəsi mühasirə halndadr. Heç bir tərəfdən düşmənanə
hərəkət olmamas üçün Bakda olan
Müttəq qoşunlar Baş komandan general Tomsonun teleqraa verdiyi əmrə
və Şuşa şəhərində olan İngiltərə heyətinin elanna görə erməni əhalisi bu
əmrlərə tabe olub, bu tövr başszlqlarn
qabağ alnmas üçün Müttəq komandanlğ tərəndən tezliklə binagüzarlq
[sərəncam] veriləcəyini səbrsiz bir halda
gözləməkdədir.

1919 səneyi-miladiyyəsi, yanvarn
əvvəlində Bak Bələdiyyə Məclisi vəkillərinin (qlasnlarn) vəkaləti qurtarmşdr.
Qanuna görə bugündən etibarən Bələdiyyə Məclisi təzələnməli idi. Fəqət bu
vaxtadək təzələnməmişdir və yeni qlasn
seçkiləri uğrunda hələ bir tədbir görülməmişdir. Səbəbi də budur ki, seçki
hazrlqlarna şüru etmək [başlamaq]
üçün müəyyən bir qanun lazmdr. Bak
Bələdiyyə Məclisi hangi qanun üzərinə
yeni seçki hazrlasn?
Bu vaxtadək Bələdiyyə Məclisi haqqnda olan sabiq rus hökuməti qanunlar
yaramaz, bundan sonra bələdiyyəyə dair
qanunlar təbiidir ki, Azərbaycan dövlətinin qərar qoyduğu qanunlar olacaqdr. Odur ki, 13 kanuni-sani [yanvar]
tarixli iclasnda Bələdiyyə Məclisi dəxi
Azərbaycan Hökumətinin qanun verməsini gözləməyi təhti-qərara almşdr.
Fəqət bu əhval və Bələdiyyə Məclisinin
bu qərardad müxalif rqələrin xoşuna
getməmişdir. Onlar öz qəzetələri vasitəsilə Bələdiyyə Məclisinə hücumlar edir,
bələdiyyə vəkilləri başna od yağdrr,
şimşək calayrlar. Tələb edirlər ki, bələdiyyə vəkilləri bu saat çxsnlar, yerlərini kimə isə güzəşt etsinlər.
Nə üçün çxsnlar? Yerlərini kimə
güzəşt etsinlər? O qəzetəçilər deyirlər:
Bunlar çxsnlar çünki “türk süngüsü”
zoru ilə təyin edilibdirlər. Yəni onlar
türklər çağrmşlardr. Yerlərini də
“demokratik vəkillərə”, yəni 1918-ci il
əvaxirində [axrlarnda] seçilmiş olan vəkillərə güzəşt qlsnlar. Çünki camaat
nümayəndəsi ancaq bunlardr.

Şura üzvləri:
İşxanyan, Şahnazaryan, Şahnəzərov,
Ter-Astvatsaturov, Ter-Mikaelov.
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İştə, bu iki məsələdən bir qədər bəhs
etmək istəriz. Ancaq qabaqca bitərəfanə
yazdğm isbat üçün ərz etməliyəm ki,
bu sətirləri yazan özü də 12-ci siyah ilə
seçilmiş bələdiyyə vəkillərindən olub, bu
vaxtadək də Dumada işləməyə bütün
arzusuna rəğmən müvəﬀəq olmamşdr.
Amma bununla bərabər, məsələyə bitərəfanə baxmağ daha faydal görürəm.
Söz burasndadr ki, bolşevik-daşnaksentrokaspi-menşevik hökumətlərinin
altı aylq keyfəmayeşasndan [özbaşnalğndan] sonra paytaxtımz nəhayət
həqiqi sahibinə vüsul olub [qovuşub],
Azərbaycan Hökuməti əlinə keçdikdən
sonra şəhərdə bu ya o surətlə qanuni
xalq nümayəndələrini təcdid [bərpa] və
şəhər ehtiyaclarnn ödənməsinə şüru
etmək [başlamaq] lazm gəlirdi. Əzcümlə
[o cümlədən], Bələdiyyə Məclisinin fəaliyyətini təzələməli idi. Şüru edildi, bələdiyyə vəkilləri fəaliyyətə çağrld, fəqət
lazm olan miqdarda “demokratiya nümayəndəsi” taplmad. Çünki bunlardan
bir qismi (müsəlmanlar), bolşevik-daşnak hökmranlğnn öldürücü dalğalar
tərəndən İran, Türküstan və Qafqaziyann uzaq guşələrinə atılmş və hələ
şəhərə qaytmaq imkan bulmamşlard.
Bir qismi də Bak da Azərbaycan əlinə
keçəndə elə bilmişdi ki, Azərbaycan
Hökuməti də özləri kimi təhəmmülsüzlük [dözümsüzlük] ibraz edəcək, hamn
özünə düşmən hesab edərək öldürəcəkdir. Ona görədir ki, şəhərin süqutu
ilə çxb qaçmş və guya “təmsil” etdiyi
demokratiyan başna buraxb, demokratiyann tapşrmş olduğu vəzifə və
hüququ öylə asanlqla buraxmşdr.
Digər bir qismi də müsəlman höku-

məti olan yerdə qalmağ öz şanna kəsir
bilib getmişdi. Ona görədir ki, Bələdiyyə
Məclisinin fəaliyyəti təcdid edilmək
istənildikdə, “demokratiya nümayəndələri” taplmamşlard. Bunlar gələnədək də gözləmək, bələdiyyə işlərini
onlarn keynə fəda etmək olmazd.
Digər tərəfdən, əlbəttə, o halda yeni
seçki icras da mümkün deyildi. Bundan
dolaydr ki, Bələdiyyə Məclisi təzədən
açldqda heyətin təkmilinə lüzum
görülərək, kooptasiya əsas ilə təkmil
edilmişdi. Həman bu kooptasiya əsas ilə
Bələdiyyə Məclisinə daxil olanlardr ki,
bu gün bəzi qəzetələr tərəndən üstlərinə türk “istavlenniki” [ǝlaltıs] ad
qonularaq Dumadan çxmalar tələb olunur. (Məx qalmasn ki, bunlarn həpsi
müsəlman deyil.)
Bələdiyyə vəkillərinin müddəti-vəkaləti [vəkillik müddəti] bitmişdir. Bunu
ham etiraf edir. Bələdiyyə Məclisinə
yeni vəkillər seçmək lazmdr. Bunu ham
qəbul edir. Bu məsələlərdə sağ, sol,
demokrat və qeyri-demokratlq ola bilməz.
Sairləri ilə bərabər Bələdiyyə Məclisinə yeni vəkillər seçkisini biz də tələb
ediriz. İstəyiriz ki, Azərbaycann qüvveyitəşriiyyəsi [qanunverici hakimiyyǝti] olan
Parlamanmz təxir gözləməyən bələdiyyə qanununu verməyə bir an əvvəl
təşəbbüs etsin. Tainki ən yaxn zamanda
demokratik əsaslar üzərinə bələdiyyə
vəkilləri seçkisinə şüru edilsin.
Əsas nöqteyi-nəzərimiz böylədir.
Fəqət bəzi qəzetələrin bu məsələdə tutduğu mövqe, xüsusən “İskra” qəzetəsinin və onun baş mühərriri olan tovariş Roxlinin vəziyyəti-hərbcuyanəsi
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[davakar mövqeyi] bizi heyrətdə buraxr.

hər necə olsa da seçilmiş bir Duma yaratmaq istənildiyi üçün seçki qəbul olundu. Bu bir.
Digər tərəfdən təhriri-nüfus [əhalinin
saym] vaxtı müsəlmanlarn yars bağlarda, yaylaqlarda olaraq siyahya düşməmiş və qaytdqdan sonra da bütün
təşəbbüslərinə rəğmən siyahya daxil
edilməmiş. (Hətta, mən özüm kəndi
ailəmizdən, 6 adamdan ancaq birinin
siyahya düşdüyünü bildirərək, yerdə
qalanlarnn da yazlmasna nə qədər
çalşdmsa “gecdir” dedilər.)
Minlərcə müsəlman səs haqqndan
məhrum edilmiş olduğu halda, cəbhədən gəlmiş neçə min əsgər qanundan
kənar olaraq özbaşlarna qlasnlar seçdilər və mərkəzi komitənin son iclaslarndan birisində Şaumyan bir dəstə əsgərlə iclasa gələrək saldat yaşiklərinin
[qutularnn] də açlmasn, müntəxǝblərin [seçilmişlǝrin] bələdiyyə vəkilləri zümrəsinə daxil edilməsini tələb eylədi. Hətta, bir balaca hədələmək də oldu. O vaxt
komitə əzas saldat gücü ilə tələb olunan
bu məsələdə bir qədər tərəddüd göstərdikdə, daha doğrusu açqdan-açğa rəy
verməyə qorxduqda, yenə həman Roxlin
idi ki: “Yoldaşlar, mərd olun, açq
söyləyin. Böylə haqszlq və ədalətsizliyə
biz raz ola bilərmiyiz?” - deyə xalq məzəmmət edirdi.
İndi nə olmuş ki, o saxtakarlqlar, o
demokratizmə müğayir [zidd] nəticələr
və ədalətsizliklər bu gün unudulmuş,
həpsi demokratizm olmuşdur? Əgər
Bələdiyyə Məclisində indi oturanlarn
bəziləri sağ “istavlenniklər” isə “İskra”
müdirinə yaxş məlumdur ki, keçən ilki
heyət də sol “istavlennik” idi. Əgər

Bələdiyyə Məclisi məsələsində ən şiddətli lisanla “rəcǝz” oxuyan Roxlin
məsələyə iki tərəfdən yaxlaşr:
1) Bələdiyyə Məclisinin heyəti-şəxsiyyəsi [şǝxsi heyǝti];
2) Bələdiyyə Məclisinin hüququ.
Və məsələnin hər ikisində qəribə bir
vəziyyət alr.
Qəribədir, çünki 1918-ci il Bələdiyyə
Məclisini ham demokratik adlandrsa
da, tovariş Roxlin gərək demokratik
adlandrmasn. Zira həman Roxlin idi ki,
mərkəzi seçki komitəsində seçkilər haqqnda məruzə verərkən dedi: “Hərçənd,
seçki ələlümum ka nəticə vermişdir.
Fəqət mən deməliyəm ki, intixabat
[seçkilǝr] vaxtı çox saxtakarlqlar olmuşdur. Həm də müxtəlif rqələr və
təşkilat tərəndən.” (Saxtakarlq sənədlərini də təqdim etmişdi.) Bundan əlavə:
“Bir çox qanundan xaric olaraq seçilmiş
adamlar bizə güclə qəbul etdirirlər.
Ümumiyyətlə, mənim rəyim böylədir ki,
demokratik seçkilər demokratizmə müğayir [zidd] nəticələr verdi.” - sözlərini
deyən yenə həman tovariş Roxlin özü idi.
Mərkəzi seçki komitəsinin bir üzvü
olmaq üzrə məzkur [ad çǝkilǝn] komitənin son iclasnda seçki nəticələri haqqnda verdiyi məruzəsində komitənin
baş katibi tovariş Roxlinin dediyi bu sözləri, əgər unutmuşsa, yadna salmaq istərəm. Yəqin unutmamşdr da. Bu sözləri Roxlin nə üçün deyirdi? Çünki seçki
zaman bir çox rqələr tərəndən çox
saxtakarlqlar edildiyi anlaşlmşd. Hətta,
o vaxt seçkini qeyri-qanuni hesab edərək Qafqaziya Komissarlğna şikayət vermək istənilirdi. Ancaq işi uzatmamaq və
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demokratizm maskas altında mənsəb
axtaranlarn xam xəyal.
Biz isə Azərbaycan Hökumət və Parlamanndan yeni bələdiyyə qanunu və
Bələdiyyə Məclisindən yeni intixab
[seçki] gözləyiriz.

bugünkü heyət qismən qeyri-qanuni
olaraq oturursa, Roxlinin görmək istədiyi
demokratik heyət tamamilə qeyri-qanuni olaraq otururdu. Birincilər ümum
müəssisələrdə qanuni bir tədbir kimi
işlənən kooptasiya əsas ilə gəlmişsələr,
ikincilər Roxlinin özü şahid olduğu “falş”
və “paddelka” [saxtakarlq] ilə keçmişlərdir.
Bu gün məsələyə demokratik nöqteyi-nəzərdən baxsaq, Bak Bələdiyyə
Məclisinin ömründə demokratik bir heyət görməmiş olduğunu ham etiraf
edər. Duma həman əski Duma idi. Yalnz
bələdiyyə vəkilləri adi “qospoda” əvəzinə “tovariş” kəlməsi qullanmaqla
kəndilərini demokrat görürlərdi.
Digər tərəfdən, məsələyə qanun
nöqteyi-nəzərindən baxlsa, məncə o
qədər saxtakarlq və saldat gücündən
sonra, indiki heyətin qalmas sabiqkindən daha qanuni olsun gərək.
Roxlin Bələdiyyə Məclisinin hüququ
məsələsində daha qəribə bir vəziyyət
alr. “Məhəllərdə [yerlǝrdǝ] bütün hökumət ümur [işlǝri] və ixtiyarlar bələdiyyə məclisinə verilməlidir” - deyir. Bu
mühərririn və ruhlandrdğ qəzetənin
istədiyi bu imiş ki, bir il əvvəl hamdan
ziyadə özü protesto etdiyi saxtalğn özü
təsdiq etdiyi bir neçə adam Duma ad ilə
gəlib hökumət olsun, “peredovaya
demokratiya” [qabaqcl demokratiya] təzədən Azərbaycan üzərinə hökmran
kəsilsin və Mart hadisəsi olmasa da
martdan sentyabradək davam edən
“demokratizm” təzələnsin.
İştə Bələdiyyə Məclisi məsələsində
“İskra” və kompaniyasnn aldğ münqəlib [qlq dǝyişdirmiş] bir vəziyyət və

Xəlil İbrahim
ZAMAN NƏYİ
İCAB [LABÜD] EDİR?
Bir kərə gözümüzü açb da dünyaya
nəzər edəlim. Nəzərimizə çarpan bir çox
bədaye və asarn [gözǝlliklǝrin vǝ ǝsǝrlǝrin]
həpsi sarslmaz bir səbatla, çalşmaqla
vücuda gəlib son dərəcə fədakarlqla
hüsulpəzir olmuşdur [ǝmǝlǝ gǝlmişdir].
İctimai bir iş görülmək istənildiyi
vaxt, yalnz nəqliyyatla [nağlçlqla]
uğraşlb da qəvi [güclü] və mətin bir
əzmlə çalşlmazsa, o işin hüsulunun
qeyri-mümkün olduğunu bəyan etməyə
əlbəttə hacət yoxdur.
Biz Qafqaziya türkləri ta əskidən bəri
şani-milli, şərə-dini və hakimiyyət zövqlərini dadmaq və düşünmək istəməyərək, xəyal və övhamatla [vǝhmlǝrlǝ]
yaşamşz.
Gördüyümüz işlərdə mövcudiyyətimizi izhar edərək millətimiz üçün qibtə
olunacaq bir ləyaqət istehsal edəcəyimiz
yerdə, daima miskin və məfkurəsiz yaşayaraq, bunun üçün də səadət və mövcudiyyəti-milliyyədən məhrum olub,
ictimai bir fayda, gözəl bir nəticə əldə
edəmməmişizdir.
Yaşadğmz iyirminci əsrin icabatına
[ehtiyaclarna] baxaraq söylənilərsə, bun390
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Hal-hazrda məfkurəmizin hüsula
gəlməsi üçün artıq iyirminci əsrin oğlu
olmaq icab edir.
Bu gün sevinə-sevinə bayrağn
ucaltdğmz Azərbaycann milli bayrağnn əbədi olaraq cövvi-havada [sǝmada]
cövlan etməsi üçün hər azəri türkünün
fərdi, mövcudiyyətindən vaz keçəcək bir
surətdə çalşmaldr. Türklərin məşahirişüarasndan [məşhur şairlərindən] olan
Ziya paşa həzrətləri nə deyir:

dan sonra mühitin və zamann icabatın
ifa etmək istəməyərək, hissi-millidən
məhrumiyyət və dünyan anlamamazlqla iştiğalda [mǝşğul olmaqda] davam
edərsək, bu haln bizi zərərdən zərərə
soxacağ və istiqbalmza [gǝlǝcǝyimizǝ]
qayət böyük bir cərihə [yara] açacağ ac
bir həqiqət kimi nəzərə çarpr.
Hal-hazrda mənfəət üçün acizlərin,
zəiərin və qəət dəryasna dalb da
cəhalət səhras içində yaşayanlarn haqqnda zülüm və zillətin yapldğ və
yaplacağ aşkardr. İçində bulunduğumuz və xitama yetmək üzrə bulunan
Cahan müharibəsi, yaxc şərarələrinin
[qğlcmlarnn] işğ ilə bizə bu həqiqəti
apaçq bildirdi.
Bildirdi ki, dünyada mövcudiyyətlərini izhar etmək uğrunda ciddiyyətifövqəladə ilǝ [böyük bir ciddiyyǝtlǝ]
fədakarlqda bulunmayanlar, daima özgələrinin, zalmlarn boyunduruğu altında əzilərək məhkumi-zəval [yox olmağa
məhkum] olacaqlardr. Bildirdi ki, icabat
və təqazayi-dövran ilə [dövrün ehtiyac vǝ
tǝlǝblǝri ilǝ] hərəkət edərək istiqbal üçün
hallaşmayan millətlər, müqəddərati-milliyyələrini həll etmək şərəndən məhrum olaraq mövcudiyyətlərini ifna [yox]
edəcəklərdir.
Əcəba əskidə bulunan müqəddəratımz əlimizə almaq və biz də artıq
yaşamağa istehqaqmz [haqqmz] var
deyəcək bir hazrlğmz varmdr ki,
böylə heyran-heyran baxb dururuz?
Milli qayə və məfkurəmizi başqalarnn
əlinə tapşrb da təvəkkül ilə kənardan
seyr edərsək, məmul etdiyimiz [qazandğmz] mənafeyi-ictimaiyyə və milliyyəmiz, nəticə etibar ilə “sfır” olacaqdr.

Hər dərdin olar çarəsi, hər inləyən ölməz,
Hər möhnətə bir axr olar, hər qəmə payan.

Əvət, dərdimiz söylənir, fəqət çarəsinə baxmaq üçün heç bir təşəbbüs
yoxdur. Əgər sarslmaz bir mətanət,
fövqəladə bir üxuvvət [qardaşlq] ilə
“mənəmliyi” və əğraz və mənafeyi-şəxsiyyəni [şəxsi qərəz və mənafelǝri] tərk
edərək əl-ələ verib milli məfkurəmizin
hüsula gəlməsi üçün çalşmazsaq, istiqbalda vətənimizin ayaqlar altına
alnaraq şunun-bunun cövlangah olacağndan qorxular. Əgər bu gün də əlimizə
düşən fürsəti fövt [puç] edərsək, artıq
ilayövmülqiyam [qiyamət gününǝ qədər]
dirilməyəcəyimiz, gündən aşkardr.
Bu gün hökumətimizin rüknünü
[ǝsasn] təşkil edən heyət və möhtərəm
Parlament əzalar [üzvlǝri] bir gəmiçiyə,
bir kapitana bənzəyirlər. Əgər millət bu
kapitanlara icab edən müavinət və
fədakarlğ yapmazsa, əlbəttə onlar da
müqəddərati-milliyyə gəmisini böylə
dərin, dalğal, tufanl girdabdan sahilinicata [xilas sahilinǝ] çxarammazlar.
Millətimizin hər bir fərdi əl-ələ verərək müştərək və ümumi bir məfkurənin
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hüsula gəlməsi və bu səbəblə səadətimilliyyəmizin təmin olunmas üçün bir
ciddiyyəti-xariqüladə ilə çalşaraq cahana elam etməliyiz [bildirmǝliyik] ki,
əvət biz də bəni-bəşər [insan oğlu] olduğumuzdan, məhkumiyyət altında qalmağ istəməyiriz. Bunun üçün lazm gələn qüvvəni tədarük etmək ən birinci
borcumuzdur.
Sevgili şairimiz Cavid əfəndinin buyurduğu kimi:

Nəzarətinə xəbər vermədən buraxmşlar. Bu iş barəsində təftişat yapldqdan sonra məlum olmuş ki, həqiqətən də 40 puta kimi çay tutulub. Çay
sahibi məlumat vermiş ki, bu çay Batumdan gələn çaydr və təhərri polisi həman
tacirin sözünə inanb, çay zəbt etməmişdir.
Hal-hazrda təhərri polisəsinin naçalnikliyinə təyin edilmiş Fətəlibəyov cənablar bu çay fəqərəsinə [hadisǝsinǝ]
kir verib yəqin etmiş ki, bu işdə polis
qulluqçular xəyanət etmişlər. Buna görə
də şəxsən bu iş barəsində olan bütün
kağzlar alb yenidən təftişat başlamşdr.
Naçalnik cənablarnn sözündən anlaşlr ki, həman tacirdə tutulmuş 40 put
çay da həmin oğurlanmş çaydan imiş.
Lakin necə olubsa polis agentləri səhlənkarlq etmişlərdir.

İnanma aciz üçün yox hüquq, inanma, xayr!
Cahanda həq də, həqiqət də, həpsi “qüvvət”dir!

Ağakişizadə Əbdürrəhim
BAKI XƏBƏRLƏRİ
Çay oğurlanmaq barəsində təzə əhvalat
Necə ki məlumdur, bir neçə həftə
bundan qabaq Bələdiyyə İdarəsi Ərzaq
şöbəsi Ərzaq Nəzarətinin ixtiyarna keçmədən bir neçə gün irəli şöbənin çay
skladnn müdiri polisəyə xəbər vermiş
idi ki, gecə oğrular gəlib sklad yararaq
altı yüz min manatlq çay oğurlamşlar.
Bu iş polis tərəndən təftiş olunub,
nəticədə təhərri [axtarş] polisi tərəndən həman skladn bir neçə nəfər qulluqçular həbsə alnb və evləri axtarldqda birisinin evindən beş put həman oğurlanmş çaydan taplmş idi.
Bir az sonra bəzi dairələrdə böylə
danşq qalxd ki, guya təhərri polisəsi
əfrad [nǝfǝrlǝri] həmin oğurlanmş çayn
40 putunu Nikolayevski küçədə bir tacirin mağazasnda tutub, sonra Ərzaq

* Bir çox varislər Bələdiyyə İdarəsinə
müraciətən [müraciət edərək] qulluqdan
əzl edilmiş [qovulmuş] adamlar üçün
maaş istəmişlərdir. Bələdiyyə İdarəsi qət
etmişdir ki, böylə maaş fəqət qanuni
varislər və yaxud varisliyi məhkəmə vasitəsi ilə isbat edilmiş əşxasa [şəxslərə] verilsin.
* Bir çoxlar Bələdiyyə İdarəsinə
müraciətən şəhər kənarndak lazmsz
quyularn doldurulmasn rica etmişlərdir. Zira bunlar əhali üçün xətrəlidirlər
[təhlükəlidir].
Müsəlman mətbəə əmələlərinin
yğncağ
Bu gün yanvar aynn 23-ü, axşam
saat 4 tamamda “Azərbaycan” qəzetəsi
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lərinin iclas vüqu bulacaqdr. Həp arxadaşlarn gəlməsi rica olunur.

idarəsində müsəlman mətbəə əmələlərinin [işçilərinin] ikinci ümumi iclas
olacaqdr. Müzakirə ediləcək məsələlər:
1) Birinci iclasda müntəxǝb [seçilmiş]
komisyonun məruzəsi.
2) Fəhlə konfransna nümayəndə intixab etmək [seçmək] və Soyuza [İttifaqa]
nümayəndə göndərmək məsələləri.
3) Məclisdə qalxacaq cari məsələlər.
Ümum müsəlman mətbəə əmələlərinin vaxtında iclasda hazr olmalar
mətlubdur [tǝlǝb olunur].
Heyəti-mütəşəbbisə

FƏHLƏ KONFRANSI
22 yanvar 1919 sənə.
372 nəfər qəti səsə malik əza [üzv]
iştirak edir.
Ruznameyi-müzakirat [müzakirǝ gün-

dǝliyi]:

1. Müştərək müqavilənamə.
2. Bələdiyyə Məclisi məsələsi.
3. Fəhlə nümayəndələri şuras.
4. Həbs edilən fəhlələr barəsində.
Ruznameyi-müzakirat dəyişərək, birinci növbəyə məhbus fəhlələr məsələsi
keçirilərək aşağdak qərarnamə qəbul
olunur:
Fəhlə konfrans həbs edilən yoldaşlarn tutulmasn protesto və bunlarn
buraxlmas barəsində təcili təşəbbüsatda bulunmağ təklif edir.
Sonra müştərək müqavilənamə
məsələsinə keçərək, uzun-uzad mübahisədə bir çox natiqlǝr fəhlələrin fəna
haln təsvir edərək, məsələnin bir an
əvvəl həllinə çalşmağ tövsiyə edirlər.
Nəhayət dörd təklif varid [daxil] olur.
Bunlardan əksəriyyəti-ara [səs çoxluğu]
ilə zeyldəki [aşağdak] təklif qəbul olunur:
Fəhlə konfransnn intixab etdiyi
[seçdiyi] komisyon tərəndən mədənçilər[ə] təklif edilən maaş (məvacib) rəqəmlərinin nə olur-olsun qəbulu barəsində israr edilsin. Bu xüsusda fəhlə
konfransnn gələn iclasnadək (bazar
gününədək) mədənçilərlə müzakirata
davam edilsin. Əgər bazar gününədək

[Tǝşǝbbüs heyǝti]

Pulsuz müalicə
4-cü uçastok ev komitəsi bununla
özünə tabe ev komitələrinə elan edir ki,
yanvar aynn 21-dən komitənin idarəsində əhaliyə məccani [pulsuz] olaraq
baxmaqdan ötrü bir təbib və bir feldşer
səhər saat 9-dan axşam saat 9-dək
növbətdə dururlar. Uçastok komitəsi, ev
komitələrinə təklif edir ki, hər kəsin rayonunda şübhəli naxoş olsa, idarəyə
məlum etsinlər və axşamlar saat 4-dən
6-ya qədər 50-50 nömrəli telefonla
təbibi evlərinə dəvət edə bilərlər.
Mərkəzi Komitənin iclas
Yanvarn 24-də, cümə günü saat 11də Qafqaziya Müsəlman Mütəəllimlərinin [tələbələrinin] Mərkəzi Komitəsinin iclas Əli Yusin evində (Persidski
caddə 121) vüqu bulacaqdr.
* Yanvarn 23-də pəncşənbə [cümǝ
axşam] günü saat 5-də Birinci Realn
məktəbinin Bak Birinci zükur [oğlanlar]

gimnaziyasnn müsəlman mütəəllim-
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müzakirat lazm gələn nəticəni verməsə,
bazar günkü konfrans iclasnda növbətə
ümumi tətil məsələsi qonulsun.
Bədəhu [sonra] Parlaman əzasndan
Qarayev, Tağyev fabrikas əmələsindən
[işçilǝrindǝn] olub da konfransa gələn 30
fəhlənin müsəlman olan 10 nəfərinin
xidmətindən çxarlmasn, bu xüsusda
Məsai [Əmǝk] nazirinə xitabən sorğu verilib cavabnda onlarn geri qəbulu haqqnda tədbir görüldüyünü öyrənmiş və
buna baxmayaraq fəhlələr geri qəbul
edilməmiş olduqlarn, bundan sonra
Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətlərinə müraciət edildikdə Tağyevin qəbul etmək
istəmədiyini bildirdiyini bəyan edir. Bu
bəyanat nəticəsində konfrans böylə
qərar alr: Müsəlman fəhlələrinin Tağyev fabrikasndan qovulmalarn protesto etməklə bərabər, Fəhlə Konfrans
Azərbaycan Hökuməti ilə Tağyevə təklif
edir ki, bunlarn geri qəbulu haqqnda
təcili binagüzarlq etsinlər [tǝdbirlǝr
görsünlǝr]. Bikar [işsiz] qaldqlar günlərin
maaş verilsin. Əks surətdə bazar günü
konfrans bu barədə şiddətli tədbirlər
görəcəkdir.

Ərkivan kəndinə gedirlər. Komissar
Neparidze, ǝrkivanl Qulaməli Qədir
oğlunun evində imiş. Orada Qulaməlinin
oğlunun toy ziyafətinə dəvət olunmuş
imiş. Komissar olduğu evi saldatlar gəlib
əhatə edib tüfəng atmağa başlamşlar.
Gecənin qaranlq zamannda tüfəng səsini eşidən camaat, arvad-uşaq və kişilər
vahiməyə düşüb, hamlar kənddən qaçb səhralarda və xəndəklərdə gecəni
səhər etmişlər. Komissar Neparidze bir
tövrlə onlardan xilas olub Lənkərana
qaçmş.
Lənkəran mahalnda saldatlar tərəndən zülüm və sitəm davam edilməkdədir.
Teymur bəy Bayraməlibəyli
GÜRCÜSTANDA
Batumda
Tiisdə nəşr olunan gürcü qəzetələri
Batum əhvaln böylə yazrlar:
Batum şəhərini və Batum oblastın 9
nəfərdən ibarət bir şura idarə etməkdədir. Həmin şura sədri, Batum əhalisinə
məlum, dava [mǝhkǝmǝ] vəkili Maslovdur. Məsləkcə bu şəxs sağ kadetlərdən
olub, general Denikinin irticapǝrǝstanə
kirinə şərikdir. Vaxtilə məzkur [ad
çǝkilǝn] Maslov, saxtakarlğna görə dava
vəkilləri cərgəsindən kənar edilmişdi.
Bu şurada ruslarn iki nümayəndəsi
vardr. Ümumiyyətlə, şura heyəti irticapərəstlərdən ibarətdir.
Batumda olan rus xalq şuras ciddi
fəaliyyətdə bulunub, Gürcüstan dübarə
geri almaqdan ötrü Batum şəhərini
özlərinə bir üssülhərəkə [baza] qərar

AZƏRBAYCANDA
Qalabazar
(Lənkəran uyezdi)
Ərkivan mahalnn komissar Neparidze gürcü olduğuna binaən [görə] xaxollar və malakanlar onu müsəlman
tərəfdar hesab edib, müttəhim etmişlərdir. Dekabr aynn 20-sində gecə zaman 10 nəfər saldat, zabit ilə Qalabazarna gəlib, komissar orada görməyib
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vermək niyyətindədirlər. Bu məqsədlə
də məzkur [ad çǝkilǝn] şura, ham müəssisələrdə öz nüfuzunu möhkəmləşdirməyə və Gürcüstann hökumət müəssisələri milliləşdikdən sonra Gürcüstandan
çxb gəlmiş olan rus qulluqçularn Batum müəssisələrində yerləşdirməyə çalşr. Hərçənd, şura əvvəlki qulluqçular öz
qulluqlarna qəbul etmək üçün müəyyən
bir qətnamə çxarmşdr, lakin yenə də
rus qulluqçularna tərcih verilməkdədir.
Gürcü müsəlmanlarnn maarif komitəsi tədriclə Batum oblastında müsəlman əhalisinin hüsn-təvəccöhünü qazanmaqdadr. Kobuletidə və Acarstann
başqa yerlərində məzkur komitənin
təşəbbüsatı ilə mitinqlər olmuşdur.
Batum şəhərində də Bələdiyyə İdarəsi
binasnda izdihaml mitinq qurulmuşdur.
Ham mitinqlərdə Batum şurasnn
fəaliyyəti əleyhinə protesto qətnamələri
çxarlb, maarif komitəsinə hüsn-rəğbət
izhar edilmişdir. Həmin komitə tərəndən Batumda gürcü və türk dillərində
“Musulmanskaya Qruziya” [Müsǝlman
Gürcüstan] adnda bir qəzetə nəşr edilir.
Batumda olan gürcülər məhəlli [yerli]
Gürcü Milli Şuras ətrafına cəm olmaqdadrlar. İngilislər daxili işlərə qarşmayrlar. Bu yaxnlarda ingilislər
Məhəmməd bəy Abaşidzeyə müraciətlə,
oblast idarəsini öhdəsinə almağ təklif
etmişlərdir. Fəqət əvvəlcədən bütün
oblastı onlarla bərabər gəzməyi lazm
görmüşlərdir.
Bələdiyyə İdarəsi ixtiyarnda olan
şəhər milissiyas 9 nəfərdən ibarət şura
əlinə keçmişdir. Təzə milissiya öz vəzifəsini layiqincə ifa edə bilmədiyinə
görə, ingilislər küçələrdə öz patrullarn

qoymağa məcbur olmuşlardr.
Demokratik dairələrinin səyinə görə
keçmiş qlasnlarn hüququ özlərinə
qaytarlmşdr. Onlar Bələdiyyə İdarəsi
işlərində iştirak etməyə başlamşlardr.
Təzə seçki işləri hazrlanb yanvarn 20də şəhər əhalisinin siyahs yazlmağa
başlamşdr.
* Yanvarn 11-ində Batum klubunda
məhəlli [yerli] gürcü Milli Şuras və gürcü
müsəlmanlarn azad edici komissiya
tərəndən Parisə getməkdə olan gürcü
heyəti-mürəxxəsəsinə [nümayǝndǝ heyǝtinǝ] İngiltərə nümayəndələri şərənə
bir ziyafət çəkilmişdir. Həmin ziyafətdə
Çxeidze, Nikoladze, “Musulmanskaya
Qruziya” qəzetəsi müdiri Tavuş bəy
Xinaşvili, polkovnik Levesni və QrettenBelev nitq söyləmişlərdir.
İANƏ
Xəstə türk əsgərləri nənə [xeyrinə]
idarəmizə, zeyldə mündəric əşxasdan
[aşağda adlar yazlan şəxslərdədən] ianə
vüsul olmuşdur [çatmşdr]:
Hac Əlisultan Sultanzadədən (zürufçu) 200 manat;
Məsum Xəlilzadədən (zürufçu) 100
manat.
Cəmi 300 manat.
Doktor Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655
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Doktor
Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603

Mama M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalq, ovmaq (massaj) vǝ
iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardr.
Ünvan: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağnda Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ 2nci mǝrtǝbǝdǝ. Telefon 24-62.
Elan
Bak Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi
Həmin yanvar aynn 31-ində cümə günü
gündüz saat 12-də Bak Şəhər İdarəsi (Dumasnn) zalnda, Bak Müsəlman CəmiyyətiXeyriyyəsinin ümumi iclas təyin olun muşdur. Müsəlmanlardan rica olunur ki, vəqtimüəyyəndə [təyin olunmuş vaxtda] iclasa
təşrif gətirib üzv yazlsnlar və intixabda
[seçkidǝ] iştirak eyləsinlər.
Sədr: Mirzə Əsədullayev
T-12

Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642

Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək satışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir.
Mağazaçlara və külli surətdə alanlara
elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi hər cür
məktəb dəftərləri münasib qiymətə satışa
buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Doktor
Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Doktor Samuil İzrailoviç
Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Zaman nǝyi icab edir?
sǝh. 391. “payan”: son, nǝhayǝt (farsca).
İanǝ
sǝh. 395. “zürufçu”: “qab-qacaq satan”
demǝkdir.

Fitnǝlǝr qarşsnda
sǝh. 379. “…inanmağa haqlar olsun…”:
qǝzetdǝ “…inanmamağa haqlar olsun…”
getmişdir.
sǝh. 380. “Nişi-əqrəb nə əz rə kin-əst /
İqtizayi-təbiətəş in-əst.”: Farsca. Mənas:
“Əqrəbin sancmas kindən deyil, / Onun
təbiətinin ehtiyac belədir.”
Şurayi-Vükǝlada
sǝh. 381. “Kiçik Şura”: Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti hökumǝtindǝ ikinci dǝrǝcǝli
mǝsǝlǝlǝrǝ baxmaq üçün nazir müavinlǝrindǝn tǝşkil olunan şura.
Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 384. “kayzer”: 1988-1918-ci illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olan Almaniya imperatoru II
Vilhelm nǝzǝrdǝ tutulur.
Ermǝni tnǝlǝri
sǝh. 385. “Azǝrbaycan” qǝzetinin bu
müraciǝti heç bir ǝlavǝ izaha ehtiyac hiss
etmǝdǝn, sadǝcǝ “Ermǝni tnǝlǝri” ad ilǝ
dǝrc etmǝsi, ermǝnilǝrin yalan vǝ hǝyaszlqlarnn sǝrhǝd tanmadğn göstǝrmǝk
baxmndan olduqca maraqldr.
Şǝhǝr Dumas ǝtrafında
sǝh. 388. “Kooptasiya”: hǝr hans bir
seçkili orqana, bu orqann öz qǝrar ǝsasnda
yeni üzvlǝrin seçkisiz olaraq ǝlavǝ edilmǝsi.
sǝh. 389. “…rǝcǝz oxuyan…”: döyüşdǝn
yaxud gülǝşdǝn ǝvvǝl pǝhlǝvanlarn üz-üzǝ
gǝlǝrǝk bir-birlǝrinǝ meydan oxumasna
“rǝcǝz oxumaq” deyilirdi.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 96-c nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Cümǝ, 24 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 96

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir

İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 21 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 24 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Sadiq bəy, Əhməd bəy və Əli bəy Hacnskilər kamali-yəs və təhəssürlə [böyük
bir hüzün vǝ kǝdǝrlǝ] sevgili atalar İsa bəy
Hacnskinin vəfat etdiyini qövm-əqrabasna və dost-aşnalarna elan edirlər. Təşyeyi-cənazə [cǝnazǝnin yola salnmas]
mərhumun evindən Naberejn küçədə
bu gün saat 10-da qaldrlb Şah məscidinə aparlacaqdr.
2657

var aynn 22-də vəfat etmişdir. Təşyeyicənazə mərhumun dərya kənarndak
evindən Şah məscidinə yanvarn 24-ü
saat 10-da olacaqdr.
T-18
ELAN
Şənbə günü 1919 sənəsi yanvar aynn 25-də gündüz saat 12-də Azərbaycan
Məclisi-Məbusan iclas olacağ elan edilir.
T-17

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Əziz yoldaşlarm Sadiq bəy, Əhməd
bəy və Əli bəy Hacnskilərin sevgili atalar İsa bəy Hacnskinin yanvar aynn 22də vaqe olan vəfatı münasibətilə muşarünileyh [adlar çǝkilǝn] arxadaşlarmn
yə’s və təhəssürlərinə [matǝm vǝ kǝdǝrlǝrinǝ] qəlbən iştirak edərək izhari-təziyət edirəm [baş sağlğ verirǝm].
Əhməd Cövdət Pepinov
T-19

Satılr
Naftalanda 1-ci cərgədə qrmz kərpicdən tikilmiş nömrə otaqlar.
Adres: BORN mədənində Əsədullayev və yaxud Məhəmmədov.
2656
QİSMİ-RƏSMİ
[RƏSMİ HİSSƏ]

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Mehdi bəy və Camo bəy Hacnskilər
kamali-hüzn və təəssürlə öz dost və aşnalarna xəbər verirlər ki, əziz və mehriban daylar İsa bəy Hacnski həmin yan-

Məsai [Əmǝk] nazirinin Azərbaycan
fəhlələrinə müraciəti
Məsai naziri vəzifəsini müvəqqətən
ifa etməyi öhdəmə aldğmdan özümə
borc bilirəm fəhlələrə xəbər verim ki,
399
399
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hal-hazrda Azərbaycandan ötrü yaradc
iş vaxtı gəlmişdir və bu vaxtdan da lazmi
qədər istifadə etməlidir. Çünki keçmiş
dövrlər məmləkətimizin xozyaystva [tǝsǝrrüfat] həyatında bir çox xarabazarlq
nişanələri buraxb külli miqdarda qiymətli mallarn tələf olmasna bais olmuşdur. İstehsalat işlərinin böylə bərbad
hala düşməsi və əmvaln [mallarn] tələf
olmas, birinci zəruri şeylərin qiymətini
ziyadəsilə yüksəldib fəhlələri aclğa və
müşkülata düçar etməklə bərabər, zəhmətkeş sinifə istinad edən cavan Cümhuriyyətimiz maliyyə böhran təhdidi altındadr. Buna görə fəhlələrdən xahiş
edirəm ki, hal-hazrda bütün qüvvələrini
mədən həyatında adi şərait vücuda gətirməyə, yəni nəqliyyat, istehsalat işlərinin möhkəmləşməsinə, yaxşlaşmasna
sərf etsinlər. İş sahiblərindən xahiş edirəm ki, ticarət və sənaət [sǝnaye] işlərinin genişlənməsində fəhlələri özlərinə
müttəq hesab edib, məmləkətimizdən
ötrü tarixi bir hadisələr mövcibincə [hadisǝlǝrǝ uyğun olaraq] onlarn ehtiyaclarn
nəzərə alsnlar.
Hökumət namndan [adndan] və öz
tərəmdən izhar edirəm ki, mədənlərdə
həyatın, mənzil məsələsinin, səhiyyə işlərinin, zəhmət haqlarnn yaxşlaşmasn
həyata tətbiq etməkdən ötrü hər cür
tədbirlər ittixaz etmişəm [tǝdbirlǝr görmüşǝm].
Fəhlələrlə iş sahibləri arasndak münasibatı [münasibǝtlǝri] yaxşlaşdrmaqdan ötrü fəhlə məsələsinə dair xüsusi
müşavirə haqqndak hökumət tərəndən təsvib [tǝsdiq] edilmiş qanun, Parlamentə daxil edilmişdir. Bu müşavirədə
hər iki tərən təşkilatl nümayəndələri

iştirak edəcəklərdir.
Məsai Nəzarəti fəhlələrin maddi əhvaln nəzərə alb, Azərbaycan Hökumətinin başqa müəssisə nümayəndələri ilə
bərabər bahalğa görə zəhmət haqqnn
artırlmas məsələsinin fəhlələrlə iş sahibləri arasnda sazişlə həlli üçün iştirak
etmişdir. Bundan böylə zəhmət məsələləri məzkur [deyilǝn] xüsusi müşavirə vasitəsilə həll ediləcəkdir. Fəhlələrin haln
və haqqn bütün qanuni demokratik vəsilələri [vasitǝlǝri] ilə müdaə və mühazə etməklə bərabər, mən fəhlələrdən iş
görməyi tələb edəcəyəm. Çünki təhəmmül edilməz [dözülmǝz] böylə bir haldan
çxmaq, ancaq yaradc fəaliyyətlə mümkündür.
Buna görə mən, cümhuri hökumətimiz namndan fəhlələri və iş sahiblərini
məmləkətimizin feyzi üçün müttəhid
[birgə] işləməyə dəvət edirəm.
Məsai naziri A. Səkürdski
İNGİLTƏRƏ VƏ
AZƏRBAYCAN İSTİQLALI
Cümə axşam, səhər saat 11-də Rəisivükəla [Baş nazir] Fətəli xan Xoyski həzrətləri Balkan və Qafqaziyada ümum İngiltərə qoşunlar baş komandan, həmçinin əlahəzrət İngiltərə kral nümayəndəsi olan ser Corc Miln ilə görüşmüşdür.
Ser Miln Fətəli xana bəyan etmişdir ki,
Azərbaycan dairəsində İngiltərə hökuməti, Azərbaycan hökuməti-cümhuriyyəsini tanyr və qəbul edir və bu hökumətə Müttəqlər komandalğ hər babda [hǝr mǝsǝlǝdǝ] kömək edəcəkdir. Ayr400
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lələrin az 26, çoxu 50 manat istəməkdən
ibarət olan tələbi ilə ayda 360 manat
təklinin arasnda böyük fərq yoxdur.
Arada böyük fərq görülürsə, böyük
məvacib alan əmələlərin məvaciblərində
görülür. Yoxsa qara əmələ və kiçik məvacibli əmələlərin bu müamilədən [ǝmǝliyyatdan] zərəri yoxdur.
Üç yüz altmş manat çörək bahalğn
ödəmək üçündür. Madam ki, öylədir, o
halda bütün əmələlərin ehtiyac bir dərəcədədir, demək olar.
Hər halda vaxt o vaxt deyildir ki, tətil
ilə onsuz da müşkül vəziyyət bir az da çətinləşsin. Tətil olarsa yollar bağlanar,
məişət bir az da müşkül olar. Bundan da
Azərbaycann bu anda rahat və sükunǝtǝ, işləməyə, çalşmağa möhtac olan hal
müşkülata uğrar. Düşmənlərimizə hər
tnə açmaq imkan verər. Nəticə, nə qədər çox məvacib ala bilsək belə yenə də
dükançlarn, möhtəkirlərin cibinə girər.
Halbuki hökumət[ǝ] qüvvət, nüfuz və
etibar verməklə ona kömək eyləməlidir
ki, ərzağn ucuzlaşmas üçün tədbirlər
görsün, möhtəkirlər, bahaçlarla mübarizə eyləsin. Bunun üçün daha faydaldr
ki, ayda 360 manat artırmaq təklinə raz olub, tətil edilməsin.
Bunu da bilməlidir ki, iş sahibləri mədənlərin bugünkü hal ilə yollarn bağl
olduğundan neftin tökülüb qalmas üzündən böyük faydalar da görmǝyirlər.
Əmələlərə ağl və tədbirlərlə iş görmək, hissiyyata tutulma[ma]q lazmdr.
Bugünkü halda tətil etmək, əmələlərə qətiyyən fayda verməz!
İşi tətilə qədər götürməməli, bu yekşənbə konfransa gəlib məsələnin sülhlə
həllinə çalşmaldr.
M. Ə.

ayr millətlərin təyini-müqəddərat hüququ İngiltərə hökuməti nöqteyi-nəzərincə
müdaə edilməlidir. Sülh Konfransnda
da İngiltərə nümayəndələri bunu müdaə edəcəklərdir. Bundan əlavə, general
bəyan etmişdir ki, Müttəqlər komandanlğ təzə təşəkkül etmiş Zaqafqaziya
hökumətlərinin daxili işlərinə qarşmayacaqdr və Müttəqlərin yeganə məqsədi
bu dövlətlərdə asayiş və müsalimətə
[ǝmin-amanlğa] kömək etməkdir.
TƏTİL ETMƏLİMİDİR?
Keçən gün fəhlə konfransnda əmələlərin [fǝhlǝlǝrin] maaş məsələsi baxlrd.
Sosial-demokrat nümayəndələrindən və
sahibkarlarla danşq aparan komisyon
əzasndan [üzvlǝrindǝn] Roxlin təklif eylədi ki, tətil olmasn, əmələlər subay və evli fərqi qoymayb hamya 360 manat artırmağa raz olsunlar.
Əmələlər çoxluqla buna raz olmadlar. Dedilər ki, gərək biz öz istədiklərimiz
üstündə bərk duraq və komisyona tapşrdlar ki, təkrar sahibkarlarla görüşsün,
onlarn axrnc cavablarn öyrənsin, tainki
yekşənbə [bazar] günü təzədən qurulacaq konfransda fəhlələr təkrar bu məsələyə baxsnlar və tələblər qəbul edilmədiyi təqdirdə tətil başlansn.
Əmələ vətəndaşlar, imdi nəzərdə ən
böyük bir məsələ vardr.
Tətil etməlimidir?
360 manat artıq məvacibi qəbul etməkmi, yoxsa tətil eləməkmi? Hans yaxşdr?
Bir raboçinin [fǝhlǝnin] keçən dəfə
konfransda hesab eylədiyinə görə, əmə401
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ŞURAYİ-VÜKƏLADA

21 dekabr 1918 sənə
Ərazi naziri həzrətləri müavininin
Ərazi Nəzarəti cənbindəki [nəzdindəki] Su
nəqliyyat[] idarəsinin müvəqqəti xidmətçiləri və maaşlar təsdiqi haqqndak
məruzəsindən sonra qət edilmişdir:
1) Ərazi müavini tərəndən məruzə
ilə pişnihad [təqdim] edilən Su nəqliyyatı
idarəsi xidmətçiləri və maaşlar haqqndak layihəni təsdiq etmək.
2) Su nəqliyyatı idarəsi xidmətçilərinin noyabr və dekabr aylar məvaciblərini vermək və dəftərxana məxaricatından [xərclərindən] ötrü 43826 rublə 30
qəpiklik istiqraz açlsn.

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

14 dekabr 1918 sənə
Daxiliyyə naziri həzrətlərinin müavininin əlbisə emalatxana xidmətçilərinə
vermək üçün 44964 rublə təxsisi [ayrlmas] haqqndak məruzəsini istima etdikdən [dinlədikdən] sonra qət edilmişdir
[qǝrara alnmşdr]:
Daxiliyyə nazirinə 44964 rubləlik istiqraz açlsn.
14 dekabr 1918 sənə
Maliyyə Nəzarəti dəftərxanə müdiri
dairə və quberniya gəlir vergisi idarələrinə 1918 və 1919-cu sənələr üçün əza
intixab [üzv seçkisi] haqqndak məruzəsini istimadan sonra qət edilmişdir:
1) Dövləti gəlir vergisi 10-cu qanunun
4-cü fəslinin 3-cü maddəsinin vaxtı Azərbaycanda zemstvo [yerli özünüidarǝ qurumlar] və quberniya müəssisələri təsisinədək imtidad edilsin [uzadlsn].
2) 1918 və 1919-cu sənələrdə gəlir
vergisi müəssisələri təsis edildikdə 10-cu
qanunun 3-cü və 4-cü maddələrinin tətbiq edilməsinə izin verilsin.

12 noyabr 1918 sənə
Kiçik Şura təşkili haqqnda Rəisi-vükəlann [Baş nazirin] məruzəsini dinlədikdən
sonra qət edilmişdir:
Hökumət cənbində nazirlərin Kiçik
Şurasn təşkil etməli. Məzkur [ad çǝkilǝn] şuraya nazirlər Rəisi-vükəla vasitəsilə öz məruzələrini təqdim edəcəklər.
Mamah [bununla belǝ], hər nazir Kiçik
və Böyük Şuraya məruzəsinin verilməsi
haqqnda təhrirən [yazl olaraq] Rəisivükəlaya məlumat verməlidir. Kiçik Şura
qətnamələrinə etiraz etmək ixtiyarna
Rəisi-vükəla və məruzə sahibi nazir muxtardr [ixtiyar sahibidir]. Fəqət Rəisi-vükəla vasitəsi şərtdir. Kiçik Şura qətnaməsinə etiraz Böyük Şuraya etməlidir.

14 dekabr 1918 sənə
Maliyyə Nəzarətinin dəftərxanas müdirinin aksiz hesab ləğv etmək haqqndak məruzəsindən sonra qət edilmişdir:
Aksiz qanununun 348, 349, 353, 379,
381-ci maddələri mövcibincə [maddǝlǝrinǝ ǝsasǝn] aksizsiz hesablar ləğv edilsin.
Maliyyə Nəzarətinə ixtiyar verilsin ki,
vəqti-müəyyənə [müəyyən vaxt] təyin etsin ki, o vaxtdan sonra qayrlacaq aksizsiz spirto qayrlmasn.

14 dekabr 1918 sənə
Maliyyə Nəzarəti müdirinin məmurin
[məmurlarn] maaşndan xəzinəyə verilən
hissələri haqqndak məruzəsindən sonra qət edilmişdir:
1) 5-ci qanun məcmusu cildinin 284402
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cağ şübhəlidir. Böylə məlum olur ki, hökumət qətl işini təhqiq və qatilləri təhtiməsuliyyətə [mǝsuliyyǝt altına] almaq krindədir. Məhbuslar aparan dəstənin zabitlərini həbsə almşlardr. Bu hal, hökumətin vəziyyətini müşkülata düçar edir.
Ən sol sosialistlər öz başçlarnn qətlini
bəhanə edərək öz məqsədlərinə nail olmağa çalşacaqdrlar. Yanvarn 14-də
Kölndə Freyheyt əmələləri [fǝhlǝlǝri] tətilə dəvət edir.

316-c maddələrinin gömrük haqqndak
maddələr[i] ləğv edilsin.
2) 284-316-c maddələr mövcibincə
alnmamş pullar xəzinə hesabndan çxarlsn.
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
* Lizbondan [Lissabondan] alnan teleqrafda denilir ki, Portekizin [Portuqaliyann] Oportu [Portu] və sair şəhərlərində monarş[i] [monarxiya] lehinə hərəkat
başlanmşdr. Manueli kral elan etmişlərdir, amma özü meyil göstərmir.
* Almaniyada seçki vaxtı xrda atışmalar olmuşdur.
* Paris - Böylə rəvayət edilir ki, Avstriya otu Korfuya gələcək və fransz admiralnn təhti-idarəsinə [idarǝsi altına]
keçəcəkdir.
* Paris - Sülh Konfransnn xüsusi qəzetəsi hüquqşünaslarn kayzer Vilhelm
barəsində olan rəylərini elan edir. Hüquqşünaslarn rəyinə görə, Vilhelm Yevropa müharibəsinin bütün təxribatına
məsuldur. Çünki, müharibə ibtidasnda
[başlanğcnda] Vilhelm nə kişiyə, nə arvada, nə uşaqlara rəhm edilməyəcəyinə
əmr sadir eyləmişdir [ǝmr vermişdir].
* Tiis - Berlin qəzetələrinin rəvayətinə görə, müstəqil sosial-demokrat başçlar Ledebur və Meyer həbs edilmişlərdir.
* Berlin - İnqilab qəhrəmanlarndan
Libknext ilə Roza Lüksemburqun qətli
Berlində böyük həyəcana səbəb olmuşdur. Əhvaln böylə kəskin olduğu bir hində
[vaxtda] yanvarn 19-da Məclisi-Müəssisan intixabatınn [seçkilǝrinin] baş tuta-

SÜLH ƏTRAFINDA
* Sülh Konfrans qərar vermişdir ki,
Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti]
məsələsini ancaq müharib [savaşan] dövlətlər müzakirə edəcək və əsas qanunlarn onlar qoyacaqlardr. Konfransn
böylə qərar bitərəf dövlətlərin son dərəcə narazlqlarna bais olmuşdur. İngiltərə tərəndən Cəmiyyəti-Əqvam haqqnda edilmiş olan təklif təkmil olunmuşdur [tǝkmillǝşdirilmişdir].
* Paris - Amerika rəisi-cümhuru Vilson,
Fransa Baş vəziri Klemansonun Sülh Konfransna sədr intixab edilməsini [seçilməsini] təklif eyləmişdir.
* Paris - Bu gün Qar dö-Orsedə Puankare rəyasəti altında şura silsilələri [müzakirǝlǝr silsilǝsi] başlanr. Bu cəlǝsələr [iclaslar] Müttəqlərin rəsmi Sülh Konfransndan başqa xüsusi şuralardr. Bu şuralara 24 nəfər nümayəndə dəvət edilmişdir. Hərgah ümum [bütün] nümayəndələr
gəlib yetişmiş olsalar, onlarn san 64-ə
varacaqdr. Qəti surətdə anlaşlr ki, Belçika ilə Serbiyaya iki nümayəndə yerinə
konfransda üç yer veriləcəkdir. Böyük
403
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dövlətlər nümayəndələrinin dünən Kar
dö-Orsedə iki cəlǝsələri olmuşdur. Konfrans mübahisatı [mübahisǝlǝri] məsələsi
burada həll edilir. Şurada arzu edilmişdir
ki, konfrans müzakiratı xüsusunda müfəssəl məlumat verilsin, amma konfransdan qabaqk iclaslarn məlumatı məhdud olacaqdr. Bundan əlavə, qəbul edilmiş qərara görə, mətbuat nümayəndələri konfrans cəlǝsələrinə buraxlacaqlar.
Fəqət bəzi ittifaqlarda [hallarda] cəlǝsələr
qapal olacaqdr.

lərimiz azad olmadğ halda, ədəbi məcmuələrə malik bulunurduq. İstiqlaliyyətimiz elan, kirlərimiz və qələmlərimiz
sərbəst olduğu bir mühitdə ədəbi, ictimai və siyasi məcəllələrimiz yoxluğu cümhuriyyətimiz daxilində bir boşluq, həm
də gözə çarpacaq və nəzəri-diqqəti cəlb
edəcək bir boşluq, dolays ilə bir nöqsan
təşkil etməkdədir. Binaənileyh [ona görǝ],
xah [istǝr] əskidən bəri mətbuatımzda
tannmş simalar, xah [istǝrsǝ dǝ] bir çox
yeni vücuda gəlmiş həvəskar və gənc qələmlər namndan [adndan] zati-maarifpərvəranələrinə bilmüraciətən [müraciǝt
edǝrǝk], hökumətimiz yardm ilə bir məcmuə nəşrini arzu eyləməkdə və ya bu xüsusda bizlərə maddi müavinət verilməsi
və yol göstərilməsini istida [xahiş] etməkdəyiz. Ümid ediriz ki, müstəqil bir ölkənin ədəbi məcəlləsiz qalmas nəzərə alnaraq hökumət xərci ilə bir məcmuə nəşr
etməyə müvəﬀəq olarz.
Məcmuədə çalşacaq, onun mənəvi
cəhətini təmin edəcək mühərrir və ədiblər hazrda mövcud və işləməyə mühəyyadrlar [hazrdrlar]. Bu xüsusda yalnz
Maarif Nəzarətinin əmr və iradəsini gözləməkdəyiz.
İmzalar:
Məhəmmədəmin oğlu Salman Mümtaz
Kazm oğlu Seyid Hüseyn Sadiq
Qafarzadə Əbdülxaliq Cənnəti
Əbdülxaliq Yaqubzadə Yusif
Kazmzadə Səməd Mənsur
Məhəmmədəli Sidqi
Axund oğlu Mirzə Məhəmməd
Məhəmmədzadə Əli Nəzmi
Əli Yusif Yusifzadə
Bədrəddin Əlhüseyni

TƏQDİR EDİLƏCƏK BİR
TƏŞƏBBÜS
Bir dəstə ədib və mühərrirlər ədəbi,
ictimai və siyasi bir məcmuə nəşr etmək
məqsədilə Cümhuriyyətimizin Maarif
Nəzarətinə işbu məruzəni vermişlərdir:
Cümhuriyyətimizin Maarif naziri canibi-alisinə bir dəstə ədib və mühərrirlər
və ədəbiyyat həvəskarlar gǝnclǝr tərəndən məruzədir.
Həyati-ictimaiyyə və siyasiyyəmizi təcəlli [nümayiş] etdirən cümhuriyyətimizdə gözə çarpacaq nöqsanat bütün Azərbaycana aid olmaqla bərabər, hər azərbaycaninin [azǝrbaycanlnn] də onda bir
hissəsi vardr. Həqiqi vətəndaşlarn o
nöqsanlar islah etməyə çalşmalar bir
vəzifeyi-müqəddəsələri olsa gərəkdir. Bu
xüsusu nəzəri-etinaya alan biz ərbabiqələm və ədəbiyyat maraqllar bir ədəbi
məcəllə nəşrini çoxdan bəri düşünməkdəyiz. Zira böylə məcəlləyə cümhuriyyətimizin ehtiyac vardr.
Əski rus istibdad idarəsi altında yaşadğmz zamanlar, kirlərimiz və qələm404
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dəki [aşağdak] səbəblərdən ittifaq düşür:
Bir otaqda çox nəfər yaşayş, otaq natəmizliyi, pis havas, asanlqla təmizlənməməsi, sakinlərin təamnn yaxş olmamas və soyuqdəymə. Odur ki, bu naxoşluğa çoxusu evsiz, kasb fəhlə qismi və
köhnə libas satan adamlar düçar olurlar.
Bu naxoşluq, məhsulat az olan illərdə,
dava vaxtı, camaat arasnda iğtişaş və
hərc-mərclik olduğu zaman ittifaq düşür.
Həman naxoşluq, salamat şəxsə naxoşdan və ya naxoşa qulluq edəndən köçür.
Əlavə, naxoşa dəymiş şeylərdən, ələlxüsus taxtabiti, birə və bit münasibəti ilə
mərəz salamat adama köçür. Bu naxoşluqla bir şəxs azarlandğ kimi, evin qeyri
üzvlərinə də sirayət etməyə şüru edir
[başlayr]. Odur ki, böylə ittifaq düşdükdə
həman saat tədbiri-əlac etmək lazm
gəlir. Səpkili yatalaq insann bədəninə
daxil olduqda iki həftə keçir, sonra aşkar
olur. Naxoş gücdən düşüb yorğan-döşəyə girməyə məcbur olur.
Bu naxoşluqla necə mübarizə lazmdr? Gərəkdir ki, libas, yorğan-döşəkdə və
evdə həşərat (bit, birə, taxtabiti) varsa
rəf etmək [aradan qaldrmaq], bədəndə
həmçinin var isə hamamda gərək sabunla yuyunmaq lazmdr. Alt libas qaynadb, üst libas və yorğan-döşəyin isə şəhərin dezinfeksiyonnu kamerasnda su
buğu ilə təmizləmək.
Taxtlarda, mənzillərdə o həşəratı qaynar su ilə, neft cövhəri ilə qrmaq və mənzildə olan yrtıqlar tutmaq, tez-tez hamamda çimmək, əlləri yumaq, yatacağ
tez-tez günə və havaya vermək. Xal və
qeyri böylə şeyləri bilmərrə götürmək lazmdr.

İşbu məruzəni Məhəmmədəmin oğlu
Salman Mümtaz əfəndi keçən gün Maarif Nəzarətinə təqdim etmiş, naziri-maarifpərvərimiz həzrətləri məmnuniyyətlə
Salman əfəndini qəbul etməklə bərabər,
etdikləri təşəbbüslərindən dolay bəyani-təşəkkür etmişlərdir.
Həman gün Hökumət mətbəəsi üçün
Tiisdən hürufat [mǝtbǝǝ hǝrǝri] alb gətirməyə gedən nümayəndəsinə telefonla
əmr etmiş ki, alacaq hürufatı iki kərə artıq alsn. Həman gecə nümayəndə Tiisə
azim olmuşdur [yola düşmüşdür]. Məcmuə, nazir əfəndinin məsləhətinə görə
hələlik 200 səhifədən ibarət olmaqla müsəvvər [rǝsmli] olaraq ayda bir nüsxə nəşr
ediləcəkdir.
Nazir əfəndi bu xüsusda ətraca smeta hazrlayb təqdim etməyi Salman əfəndidən rica etmişdir. İşbu smetan həm Hökumətdən, həm də Parlamandan keçirəcəyinǝ söz vermiş və təmin etmişdir.
Zənn edildiyinə görə, gələn fevral aynn
ortalarnda məcmuənin birinci nömrəsi
nəşr edilə biləcəkdir.
Maarif nazirimizin işbu həmiyyətimaarifpərvəranəsi şayani-təqdirdir [tǝqdirǝlayiqdir]. Bu uğurda çalşacaq əfəndilərə müvəfəqiyyət diləriz.
TƏMİZLİK LAZIMDIR
Səpkili yatalaq zühur etməsi və onunla mübarizə xüsusunda Bak Şəhər Bələdiyyə İdarəsinin Səhiyyə şöbəsi nəşr etdiyi məlumatı burada dərc etməyi mənfəətdən xali [mǝnfǝǝtsiz] bilmədik. Səpkili
yatalaq, böyük sirayət edici [yoluxucu] və
köçəri bir naxoşluqdur. Bu naxoşluq ati405
405

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

alilərinizə məlum edirəm ki, Qarabağdak müsəlman milləti Müttəqlərin təhti-himayəsində [himayǝsi altında] yaşamaq istəyirlər. Millətin səsi, hərbi heyətə
çatmayr. Çünki türk qitəatından [hǝrbi
hissǝlǝrindǝn] və məhəlli [yerli] quldurlardan ibarət olan və hökuməti əllərinə almş bəy-xanlarn təhti-himayəsində olan
dəstələr, əhalini soyurlar və qoymayrlar
ki, millətin səsi ingilislərə çatsn. Şimdi
bu ağalar Müttəqlərin, Andranikin və
bütün ermənilərin əleyhinə ciddi təbliğatda bulunurlar və guya, bunlar müsəlmanlar hər tərəfdən əhatə edib qrmaq
istəmişdirlər. Bu tnəçilik Ağdamda ingilislərlə olan hadisə və türk afserləri [zabitlǝri] komandas altında erməni kəndlərinə hücum etməklə nəticələnmişdir.
Müqəssirləri istədikdə bütün qəbahətlər
heç bir şeydən xəbəri olmayan millət əfrad [fǝrdlǝri] üzərinə qoyulur.
Heç kəs bunu dana bilməz ki, türklərin dəvət edilməsi müsəlman əhalisindən bixəbər olmuşdur və gəlib çxan türklər, bu millətin özünü qarət etməklə bərabər, pulsuz olaraq milyonlarca put taxl
almşlardr.
Məmləkətdə asayiş bərpa etmək,
həmçinin müsəlmanlara öz həqiqi arzularn Müttəqlərə yetirməyə macal vermək üçün və millət namndan [adndan]
özlərini yalanç hakim adlandranlara
protesto etməkdən ötrü xahiş edirəm öz
məzərrəti [ziyankarlğ] və müfəttinanə
[tnǝkarcasna] hǝrǝkatı ilə özünü yalanç
adlandran şəxslərin məmləkətdən kənar edilmələri ilə, həmçinin Azərbaycan
dairəsində və Şuşa uyezdində gizlənməkdə olan türk zabit və məmurlarnn
nəfy [sürgün] edilmələri üçün tədbirlər it-

Füqəralar və hammallar [hamballar]
yaşayan mənzil və mehmanxanalarn təmizliyinə xüsusi diqqət yetirilsin və evlərin tez-tez havas dəyişdirilsin. Bu naxoşluq çox xətal olduğu üçün bir balaca şəkli ittifaqlarda [şübhǝli hallarda] o saat həkim çağrmaq və onun sərəncamna qulaq asb əməl etmək lazmdr və əgər
mümkün var isə hamsndan yaxşs böylə naxoşlar şəhər xəstəxanalarna göndərməli və naxoş olan otağ dərmanlayb, təmizləyib, sonra o otaqda olmaq
olar.
Naxoş ilə əlaqədə olan gərəkdir ki,
şəhər kamerasnda hamama gedib orada libasn dərmanlasn. Təmizliyi ilə məşhur olan Yevropa məmləkətlərində bu
cürə pis naxoşluqlardan indi əsər də yoxdur.
C. Paşazadə
ŞUŞA ŞƏHƏRİ ƏHLİ SALMAN BƏY
ƏLİBƏYOVUN BAKI HÖKUMƏTLƏRİNƏ
VERDİYİ ƏRİZƏ*
Bütün Qarabağa məlumdur ki, Şuşa
və Cavanşir mahalnda olan 30-dan ziyadə [çox] müsəlman kəndlərinin mən nümayəndəsiyəm. Mənim vəkalətim əlimdən alnb Şuşa mahal idarəsində saxlanr. Müsəlmanlar xilas etmək üçün zati*Həmin ərizəni erməni və rus qəzetələrindən tərcümə edib də qəzetəmizdə dərc ilə
qarelərimizin [oxucularmzn] diqqətini öz
içimizdə olan namussuz və xainlərin əməllərinə cəlb edirik. Mərqum [ad çǝkilǝn] Salman
bəy Əlibəyovun kim olub-olmadğ haqqnda
qəzetəmiz tərəndən xüsusi olaraq məlumat
veriləcəkdir.
İdarə
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tixaz edəsiniz [tǝdbirlǝr görəsiniz].
Bunu da əlavə edirəm ki, bu müfəttinlər müsəlmanlar ümidvar edib türklərin gələcəkləri ilə onlarn ruhlarn yüksəltməyə çalşrlar. Guya Ənvər paşa 60
min ordu ilə varid olacaqdr [gǝlǝcǝkdir].
Bu əhvalatı mən Şuşa şəhərində olan ingilis heyətinə də xəbər vermişəm. Hərgah, siz mənə imkan və ixtiyar versəniz,
Müttəqlər və ruslar əleyhinə daima
təşviqatda bulunan türk zabitlərinin və
başqa məmurlarnn olduqlar yerləri kəşf
edərəm.
Salman Əlibəyov

həbsxanada neçə ay bundan əvvəl Qəhrəman bəyə sui-qəsd edilmişdi.
Bu da məlumdur ki, məhbus Qəhrəman bəy, yuxarda zikr edilən Fulatovun
əqvamndan [qohumlarndan] Əli bəy və
Mirzəli bəy Behbudovlar və Mirqafar ağa
Ağamirov tərəndən qətl edilmişdi. Bütün həbsxana məmurlar bu ağalarn
adamlar idi və onlar üçün bu kimi işlər
yapmaq çox asan idi. Qatil Ağamirovu
həbsxanaya həbsxana naziri buraxmş,
açarç məhbusun otağn açb, qatil içəri
girdikdən sonra tüfənglə Qəhrəman bəyi
öldürmüş və sonra oradan çxb evinə
qaytmşdr. Nə qatil və nə həbsxana məmuru nə məsuliyyətə alnb, nə də həbs
edilmişlərdi.
Mənim canma hazrlanan sui-qəsd
barəsində mahal naçalnikinin kiçik müavini Nəzərova məlumat verdim. Amma o
mənim tərəfdarm ola-ola mənim üçün
heç bir iş görəmmədi və müstəntiqə məlumat verə bilmədi. Şuşa mahal müstəntiqini dəvət etmək də müyəssər olmad. Zira, mənə məlum olduğu üzrə, o
qorxudan gələ bilməmişdir. Mən hər dəqiqə ölümümü gözləyirdim, fəqət Cənabi-haqq mənim altı uşağma və qoca
anama məni bağşlayb xilas eylədi.
Şuşa uçastokunun müstəntiqi Raçkov, işlərinə görə məni şahid sifəti ilə öz
otağna, erməni hissəsinə dəvət eylədi.
Burada ermənilər mənim başma gələn
müsibətlərdən həyəcana gəlib məni gətirmiş olan mühazə dəstəsini tərk-silah
etdirib, mən o gündən etibarən gizlənib,
yuxarda zikr edilən cəlladlarn yanna
getmədim. Buna da, əlbəttə mənim haqqm var idi. Ermənilərə və onlarn kəndçilərinə məlumdur ki, mən camaat xadi-

İkinci “ərizə”
Qarabağn ləyaqətsiz bəyləri, yalanç
mahal naçalniki Xosrov bəy Fulatov, Əli
bəy Behbudov, Mirzəli bəy Behbudov,
Əbülfət bəy Həsənbəyov, İbrahim bəy
Hüseynbəyov, İsmayl xan Ziyadxanov,
Hüseyn ağa Cavanşir, Hüseyn bəy Vəzirov, Bəylər bəy Saybalinski və sair bəylər
türklərin müavinəti ilə və türklərin arzularna əməl edərək təqsirim olmaya-olmaya və bilamühakimə [məhkəməsiz]
yeddi aydan ziyadə mənə hər növ əziyyət verərək, mənim hürriyyətimi əlimdən aldlar, məni həbsə salb, yeddi ay
müddətində mənə olmazn əziyyət və
cəfan verdilər.
Yayn isti günlərində mənə su verməyirdilər. Susuzluqdan mən qəşş eyləyirdim. Gecələr hər kəs yatdğ halda mənim başmn tükünü yolub, üzümə tükürürdülər. Bu şərait altında protesto etməyim imkan xaricində idi. Zira mən onlarn ixtiyarnda idim. Mövsuq [etibarl]
mənbədən anlamşdm ki, bu günlərdə
həyatıma sui-qəsd ediləcəkdir. Necə ki,
407
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Qaryagin uyezdinin hər yerində üsyandr. Əsgəri qitəat üzərinə hücum edib
saldatlar, zabitləri öldürürlər. Bunlarn
var-yoxlarn qarət edib bəzən diri-diri
yerə basdrrlar. Tələfat artıqdr. Qaryagində olan Cəbb-Vǝng zəif qarnizonlar
mühasirə edilmişlərdir. Yeməli şeylər olmadğndan aclq çəkirlər. Qaryagin əsgəri mühimmat və ləvazimat [hǝrbi silahsursat] anbar, bundan əlavə Bak-Culfa
dəmiryolunun ərzaq anbar qarət edilmişdir. Bu anbar qarət edildiyi zaman
barut anbar patlayb, evlər dağlmşdr.
Poçta-teleqraf işləmir. Teleqraf xətləri
doğranmşdr. Əhval fəlakətlidir. Üçüncü
alay gəlməmişdir. Qanun və asayişi bərpa etməkdən ötrü və Ağdamdan ərzaq
şeyləri gətirmək üçün cəza dəstəsi göndərilməsini xahiş edirəm. Sizin yubanmağnz dinc əhalini və qoşunu dəhşətli təhlükələrlə təhdid edir.
Polkovnik Ramaşevski

miyəm, 15 ildən ziyadədir ki, Qarabağ
bəyləri və xanlar ilə mübarizə edirəm.
Məlumdur ki, o xanlar və bəylər alman
vǝ Türkiyə agentləridirlər.
1905-ci ildə erməni-müsəlman davasnda mənim sayəmdə bir neçə erməni
kəndləri xilas edildi. Mən bəylərin adamlarnn birisi tərəndən yaralanmşdm
ki, indi də qolum şikəstdir. Bu sözlərimə
“Russkiyi vedomosti” qəzetəsinin 173
nömrəli nüsxəsi şahiddir. O nüsxədə denilir ki, İstanbulda Almaniyann əli ilə bir
sui-qəsd hazrlanmşdr. O danşqda
fövqdə [yuxarda] zikr edilən xanlarla bəylər iştirak etmişlərdi və bunlarn məqsədi də bu idi ki, Qafqaziyada bütün erməniləri məhv edib, böyləliklə Qafqaziyaya
türklərə yol açlb, axirüləmr [axrda] Naxçvan xanlğn təcdid [bərpa] etsinlər.
İştə bundan dolay Qarabağ xan və
bəyləri inqilab və hürriyyətdən istifadə
edərək, öz planlarn icraya qoymaq istəmişlərdir. Heç kim inkar edə bilməz ki, bu
xan və bəylər, müsəlman camaatın ermənilərin, ingilislərin və ruslarn əleyhinə qalxzrlar və müsəlmanlara deyirlər
ki, ruslar guya Təbrizdə müctəhidi dara
çəkmişlər və bizim müqəddəs yerlərimizi
təhqir etmişlərdir. İngilislər isə Məkkə və
Mədinəni bombardman etmişlərdir. Mən
mitinqlərdə isbat edirdim ki, bunlar iftiradr, əsli yoxdur. Ona görə də bəylər bütün mühacirləri və orada olan rus qoşun
qitəatın [hissǝlǝrini] qrmaq istəmişlərdir.
Bu sözümün sübutu, indi 1917-ci ildə
Qaryagin mahalndan Araküldǝn polkovnik Ramaşevskinin Tiisə Qafqaziya hərbi naçalniki namna göndərdiyi teleqramn surətini təqdim edirəm. İştə teleqrafın məal [mǝzmunu]:

Xanlar, bəylər sayəsində avam camaat eşalonlara hücum edib onlar öldürməklə silahlarn əllərindən alrd.
Gəncə və Qazax uyezdlərində dəmiryolunun hər iki tərə minlərcə meyitlərlə
örtülü idi. Rus mühacirlərinin kəndlərini
xarab etmişlərdir. Erməni saldat və zabitləri dəmiryollara olan hücumlardan
xəbərdar olub, Naxçvan və Zəngəzur
uyezdləri təriqi [yolu] ilə quru yoldan
dağlar və meşələr aras evlərinə qaytmağa məcbur olmuşdular. Lakin burada
da Zabuxda onlar, yüzlərcə qrlmşlardr.
Qarabağn hər bir tərəndə həmin
xanlarn və bəylərin sayəsində quldur
dəstələri əmələ gəlmişdir. Türklərin Qarabağa dəvət edilmələri müsǝlman əha408
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lisindən bixəbər olmuşdur. Bunu da nümayəndəsi olduğum 32 müsəlman kənd
əhalisi təsdiq edə bilər. Mənim səy və təlaşma görə, türklər gələnə qədər bu
uyezdlərdə xristianlar əleyhinə heç bir
çxş və təcavüz olmamşdr. Mən həbs
edildikdən sonra türklər Şuşa uyezdində
Xanabad, Naxçvanik, Pircamal, Aranzəmin, Ağbulaq, Dağraz, Hatsi və Qaladərəsi kəndlərini dağtmşlar. Bu kəndlərin
əhalisi digər kəndlərə qaçmşlardr.
Bu xanlar və bəylər məni azadlqdan
məhrum edib, ağalq etməyə başlayb,
kəndlilərdən və burjuylardan bixəbər öz
aralarnda bir hökumət təşkil etməyə
müvəﬀəq oldular. Yüzlərcə adamlar həbs
edib minlərcə pul aldqdan sonra azad
edirlər. Kasblar, onlara tabe olmayanlar
və xüsusi düşmənçilikləri olanlar aylarca
sorğu-sualsz həbsxanada çürüməkdədirlər. O cümlədən deyə bilərəm ki, iki ay
bundan əqdəm [qabaq] Şuşa şəhərində
Çərkəz bəy Şəbəyov günün günorta çağnda bir nəfər Şuşa əhlini öldürdüyünə
görə həbsə alnmşd. Məhəlli hökumət
5 min manat rüşvət aldqdan sonra onu
həbsdən azad etdi. (Hələ o zaman şəhər
idareyi-öryyə [hǝrbi rejim] altında elan
edilmişdi. Bir nəfər bədbəxt çəkməçi ermənidən bir tüfəng tapldğna görə aslmşd.) O vaxt yenə də bir nəfər Şuşa əhli
İsa Şəbəyov öz arvadn öldürdüyündən
həbsə alnb, 3 min manat rüşvət verdikdən sonra azad edilmişdi. 3 ay bundan
irəli Kərbəlayi Əbəş oğlu öz qardaşn öldürməyi boynuna alb həbs edilmişdi. 6
min manat verdikdən sonra o da azad
edilmişdi. Yenə də 3 ay əqdəm Xocalda
4 nəfər rus öldürülmüşdü. 15 nəfər qatil
həbs edilib 15 min manat verdikdən son-

ra azad edilmişlərdi. 4 ay əqdəm həbsxana müdiri Şəyev həbsxana anbarndan 50 min manatlq şey oğurlamşd. Bu
iş barəsində məni də şahid sifəti ilə
danşdrdlar. Şəyev həbs edilmişdisə
də, 10 min manat verdikdən sonra azad
edilmişdi. 5 ay bundan irəli həbsxanada
Qəhrəman bəy qətl edilmişdi. Qatil Xuduş Quliyev, əsgəri naçalnik Raçkovskinin külfətində olduğuna görə nəinki
həbs edilmədi, hətta türklər gəldiyi zaman şəhər tərəndən türkləri istiqbal etməkdə [qarşlamaqda] belə iştirak edirdi.
Bu cinayətlərin heç birisi Şuşa uçastokunun müfəttişinə yazlb verilməmişdir.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin bu tövr
məmurlarnn əmrinə görə, özümdə heç
bir təqsir görmədiyim halda 7 ay həbsxanada qalb ölümümü gözləyirdim.
Mən hər bir kəs kimi öz həyatım əziz
tutub, cəlladlar əlindən məni qurtaran
ermənilərə razçlq izhar edirəm. Bunlarn hamsn sizə xəbər verməyi lazm görüb xahiş edirəm ki, məni öz himayəniz
altına alasnz, tainki mən öz ac külfətimin yanna qayda biləm.
Eyni zamanda təvəqqe edirəm ki,
Cavanşir və Şuşa uyezdləri müsəlman
əhalisinin nümayəndəliyi ixtiyarn mənə vagüzar edəsiniz [tapşrasnz].
Salman Əlibəyov
18 dekabr 1918, Şuşa şəhəri
BAKI XƏBƏRLƏRİ
Miln cənablarnn vürudu [gǝlişi]
Balkan yarmadas ilə Qafqaziyada
Ümum Müttəqlər qoşunu Baş koman409
409

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

dan Miln, dün gecə paytaxtımza varid
olmuşlardr [gǝlmişdir]. Mehman, təntənəli bir surətdə istiqbal edilmişdir [qarşlanmşdr]. Qatar gəlmədən əvvəl vağzala
Azərbaycan milisləri və ingilis əsgərlərindən ibarət fəxri qaraqol qonulmuş, vağzal Azərbaycan bayraqlar ilə təzyin edilmişdi [bəzədilmişdi]. General Azərbaycan
Hökuməti tərəndən Türuq və Məabir
[Nəqliyyat və Rabitə] naziri, Daxiliyyə və
Xariciyyə nazirləri müavinləri istiqbal
etmişlərdir [qarşlamşlar].
Hökumət namndan Xariciyyə naziri
müavini Ziyadxanov cənablar böylə bir
nitq irad etmişlərdir [söylǝmişlǝr]:
“Cənabi-ali! Azərbaycan Hökuməti
sizi və sizin şəxsinizdə böyük ingilis milliyyətini səmimiyyətlə təbrik edir. Bizim
siyasi və ictimai xadimlərimiz bilirlər ki,
öz millətimizin rifah və səadəti üçün ancaq mədəni millətlərin yaxn dostluğu ilə
qüvvə taparz. Biz qəviyyən [möhkǝm]
etiqad ediriz ki, hürriyyətpərvər İngiltərə
oğullar bizdən çox şad olarlar ki, bu gün
Azərbaycan türkləri onlar zǝncir və kündə ilə bağlanmş qul kimi deyil, aliheyihürriyyətə [hürriyyǝt pǝrisinǝ] mədh oxuyaraqdan istiqbal edirlər. “Habeas korpus” və “Maqna xarta libertatum” (İngiltərədə qüruni-vüstada [orta əsrlərdə] verilmiş olan hürriyyətlər) kimi böyük yadigarlar, əsrlərdən bəri Taymis çay kənarndan həyat verici nuru ilə bütün cahan
işqlandrr. İki aydan bəri paytaxtımzda
bulunan İngiltərə nümayəndələri və başda duran general Tomsonun zəka və
siyasi taktikas və millətlərin hüququna
ehtiram bizim vifaq [həmrəy] və sədaqətlə işləyəcəyimizə yaxş bir rəhn və Azərbaycan camaatı hüququnun Ümumi Sülh

Konfransnda müdaəsinə möhkəm təminatdr. Zati-alilərinizin kəndi səlahiyyətinizlə dostluğumuzu daha da möhkəmləşdirəcəyi ümidi ilə sözlərimi müsaidənizlə şu kəlmələrlə bitirəyim: Xoş gəlmişsiniz!”
General səmimi ifadə ilə cavab vermişdir:
“Mən buraya böyük Müttəq dövlətlər nümayəndəsi sifəti ilə gəldim. Məqsədimiz bu məmləkətdə sülh və ədaləti
paydar [bǝrqǝrar] etməkdir. Müttəqlərin
qələbəsi hüquq, ədalət və millətlərin təyini-müqəddərat ixtiyar təmininin rəhnidir. Sülh Konfransnda buras bəyan ediləcəkdir. İbraz etdiyiniz hüsn-istiqbaldan
naşi [göstǝrdiyiniz xoş qarşlama üçün] təşəkkürümü bəyanla sizi cəsarətlə inandrram heyəti-mürəxxəsəniz [nümayəndə
heyətiniz] hazrda Fransa yolundadr. Qoşunlarmz məmləkətinizdə bulunduqca
hüsn-qəbul və hər dürlü müzahirət [köməklik] görəcəklərinə ümidvaram. Məmləkətinizin ticarət və sənaətinin [sǝnayesinin] tərəqqisinə var qüvvəmizlə çalşacağz. Onlarla bərabər, əminəm ki, siz
həmişə çalşacaqsnz qonşularnzla sülh
və ədalət pozulmayacaqdr. Azərbaycana mənə göstərdiyi hüsn-qəbuldan naşi
bir daha təşəkkür edirəm.”
Mehman, Tağyevin evində yerləşdirilmişdir. Bu yaxnlarda Tazəşəhərə gedəcək və bir neçə gün orada qaldqdan
sonra yenə Bakya qaydacaqdr.
Türk mütəəllimələrinə [tǝlǝbǝlǝrinǝ]
Bak Türk Məktəblərinin İttifaq bununla cümə günü yanvar aynn 24-də
saat 4 tamamda Birinci Realn məktəbin
binasnda Bak orta məktəblərində ox410
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Hadisat
* Ermənikəndində olan Poqos Kazarov polisəyə məlum edib ki, iki gecə əvvəl 6 nəfər tapança ilə müsəlləh [silahlanmş] erməni onun evinə gəlib hədə ilə
16870 manat pulunu alb qaçblar.
* Bazarn küçədə, 85 nömrəli evin qabağnda bir rus övrətinin meyiti taplbdr.
* Balaxanski küçədə 70 nömrəli evdə
olan İsay Belenki polisəyə məlum edib
ki, srağagün sübh tezdən Çorn-qoroda
gedərkən Budaqovski küçədə 3 nəfər
müsəlləh cavan erməni, qabağn kəsib
güclə 1500 manat pulunu, paltosunu və
gümüş papiros qabn alb qaçmşlardr.

uyan türk müttəllimə xanmlarn (4-cü
sinifdən yuxar) ümumi iclasa dəvət edir.
Rica olunur vaxtında gəlib gecikməyəsiniz.
İttifaq idarəsi
“Müsavat” rqəsinin Dağstan Cümhuriyyəti Parlamanna teleqrafı
Dağstan Millətləri İttifaqnn Parlaman sədrinə
“Müsavat” rqəsinin mərkəzi komitəsi, Dağstan Millətləri İttifaqnn Məclisi-Məbusann ən-səmimülqəlb [sǝmimi
qǝlbdǝn] təbrik və təhniyət [mübarǝkbadlq] edir. Azərbaycanla ayrlmaz əlaqəsi
olan hürriyyətpərvər Qafqaziya dağlar
qartallarnn arzu və amalna əməl olunmaqda müvəﬀəqiyyətlər dilər. Firqə ümidvar olur ki, Dağstan millətləri ilə Azərbaycann ümumi mənafeyi gənc,
demokratik və qardaş cümhuriyyətlərin
mütə- qabil [qarşlql] dostluğu üçün
möhkəm bir vəsilə olar.
Mərkəzi Komitəsi sədri Rəsulzadə

AZƏRBAYCANDA
Qalabazardan
(Lənkəran uyezdi)
* Dekabr aynn 20-də, gecə saat 8də, 4 nəfər saldat bir zabitlə Qalabazara
gəlib şirvanl Məlik Mahmudun dükann
sndrb bəzzaz [parça, arşnmal] və tənbəki malnn hamsn Nikolayevka kəndinə aparblar. Zərər hǝştad min manatdr.
Ərkivan komissarnn qoyduğu qarovul
və mühazə əsgərləri də onlara imdad
[kömək] etmiş.
* Dekabr aynn 22-də, gecə saat 9da, Qalabazarn mühazə əsgərləri Yeddioymaq kəndinin əhli Molla İsgəndəri
qətlə yetiriblər. Rus-müsəlman davas
olarkən, o mərhumu güllə atmaqlqla itham edirmişlər.
* Ərkivan komissar Qalabazarda sakin olub, orada mühazə əsgərləri təyin
etmiş, lakin onlar artıq dərəcədə camaa-

Səhvən verilmiş bir icazənamə
Xaçaturov ilə Françeski adna İngiltərə Baş komandan tərəndən verilmiş
icazənamə ilə Tiisə bir vaqon qəzetə kağz aparlmağa izin verilmiş imiş. Ərzaq
Nəzarəti bu işdən xəbər tutub bu günlərdə həman icazənaməni imza edən ingilis
komandanlğnda Təftişat şöbəsi naçalniki leytenant Kreçleyin tərəndən bunun nədən ötrü verildiyi barəsində sual
olunub, məlum olmuş ki, məzkur [ad
çǝkilǝn] Xaçaturova verilən icazənamə
səhvən verilmişdir. Kağz vaqonu hələ
yola salnmamşdr. Nəzarət hökm edib
ki, kağz zəbt etsinlər.
411
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ta əziyyət və zülüm edirlər. Bazara yağ,
düyü, un və buğda gətirən şəxslərə mane olurlar. Camaatı alş-veriş etməyə qoymurlar. Ərkivan komissar orada olmayan zaman hərəsi bir Nikolay olub, məxluqu döyüb pul alrlar.
Bazar günləri bazardan çxan şəxsləri
quldur dəstəsi kimi biçarə müsəlmanlarn yollarn kəsib evlərinə apardğ şeyləri və pullarn alb buraxrlar.
Dekabrn 28-də Yusif bəyin anasndan 225 manat pul alrlar.

məsin. Erməni hökumətinin pula ehtiyac olduğunu nəzərə alan gürcü vəkilləri,
erməni hökumətinin Gürcüstan Maliyyə
Nəzarətinə müraciət etməsini təklif eyləmişlərdir.
Bu xüsusda bir çox danşqdan və hər
iki tərən nöqteyi-nəzəri bəlli olduqdan
sonra Müttəqlər nümayəndələri gürcülərin nöqteyi-nəzərlərinə şərik olduqlarn bildirmişlərdir.
Böyləliklə, bu pul məsələsi konfrans
müzakirəsindən çxarlmşdr. Yanvarn
16-da hər iki cümhuriyyət nümayəndələrinin maliyyə məsələsi xüsusunda şuralar vaqe olmuşdur.

Teymur bəy
Bayraməlibəyli

Könüllü ordu ilə saziş
Potidən xəbər verirlər ki, general Denikinin Könüllü ordusu ilə gürcü dəstələri arasnda saziş hüsula [əmələ] gəlmişdir. Gürcü dəstələri müəyyən sərhəd xətlərini devirirlər.

GÜRCÜSTANDA
Müsadirə edilmiş erməni pullar
Məlum olduğu üzrə, Tiis banklarnda ermənilərin külli miqdarda pullar
saxlanlmaqdadr. Erməni-gürcü davasnda Gürcüstan Hökuməti bu pullar müsadirə etmişdi. Yanvarn 16-da ǝqd edilən
[baş tutan] konqre iclasnda erməni vəkilləri, ermənilərlə gürcülər arasnda
müharibə başlanldğ zaman müsadirə
edilmiş erməni pullarnn qaytarlmas
məsələsini qalxzmşlardr. Erməni vəkilləri bu məsələyə çox artıq əhəmiyyət
vermişlərdir. Gürcü vəkilləri biləks [əksinə] bu məsələni xüsusi bir məsələ hesab
etmişlərdir. Zira, bu pullar müharibə qanunu üzǝrinǝ müsadirə və hərbi bir mükafat hesab edilmişdir. Müharibə ilə gürcülərǝ dəyǝn zərərləri ödəmək məsələsi
ilə bu müsadirə məsələsinin böyük əlaqəsi vardr. Gürcü vəkilləri tələb etmişlər
ki, bu pul məsələsi konfransda həll edil-

BİZƏ YAZIRLAR
Qars, Ərdahan və Batumda
Türkiyə ilə Etilaf [Antanta] dövlətləri
arasnda əqd edilən mütarikə şəraiti mövcibincə [imzalanan atǝşkǝs şǝrtlǝrinǝ ǝsasǝn], Qars, Ərdəhan və Batum həvalisi
[ǝtraar] təxliyə edilərək, ingilis quvayiəsgəriyyəsinə [ordusuna] dövr edilməsi
və idareyi-mülkiyyənin [mülki idarǝnin]
dəxi Türkiyə dövlətində qalmas göstərilmiş idi. Fəqət İstanbul ilə Etilaf dövlətlərinin müzakirəsi nəticəsində idareyimülkiyyənin dəxi Etilaf dövlətlərinə tərki qərarlaşdrlmş olmaqla, ǝxirən [son
vaxtlarda] türk hökuməti-mülkiyyəsi möv412
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dədir. Bir ingilis məhlləri hal-hazrda
təşkil edilən idarənin müvəqqəti olduğunu və yaxn bir zamanda əksəriyyətin
hüququnu təmin etmək üzrə bir idarə
təş- kil ediləcəyini bəyan etməkdədirlər.
Qars islamlar Sülhi-Ümumi konfransna iştirak etmək üzrə iki mürəxxəs
[nümayǝndǝ] seçib İstanbula göndərmişlərdir. Batum oblastı islamlar dəxi yaxnda mürəxxəslərini göndərərək, Qars mürəxxəsləri ilə birlikdə hərəkət etməyi tərcih etməkdədirlər.

qeyini təxliyə etmişdir. İngiltərə dövləti
tərəndən Batum oblastı general-qubernatorluğuna Kuk Koliss təyin edilmiş və
müşarünileyh [ad çǝkilǝn şǝxs] də Batum
Rus Şurayi-Milli rəisi Maslovun rəyasətində olmaq üzrə bir heyəti-idarə təşkil
etmişdir. Məzkur [ad çǝkilǝn] idarəyə hər
millətdən ikişər zat daxil olduğu halda
Batum oblastında islamlarn əksəriyyəti
təşkil etmələrinə müxalif olaraq bir zat
daxil ola bilmişdir. Məhəlli [yerli] islam
məclisi-idarəsi [idarǝ mǝclisi] buna qarş
protesto edərək işbu heyəti-idarə ilə heç
bir münasibətə girişməyəcəyini ingilis
general-qubernatoruna
bildirmişdir.
130000 nüfusu təcavüz edən [say 130000
nǝfǝri keçǝn] islam əhali, Batum həvalisində kəndinə məxsus hǝr uçastokda bir
idareyi-mülkiyyə təşkil edərək hüquqimilliyyələrini müdaə və mühazə etməkdədirlər.
Qarsda isə vəziyyət daha başqa bir
haldadr. Dekabrn 16-da daha Qarsa gələn ingilis general, erməni camaat xadimlərindən Karqanovun rəyasəti altında bütün üzvləri ermənilərdən olmaq
üzrə bir heyəti-idarə təşkil etmişdir. Feilən Qarsda bir erməni hökuməti təşəkkül etmişdir. İşbu erməni hökumətinə islamlar protesto etməkdədirlər. Qars oblastı islamlarnn Qars şəhərində ümumi
və mərkəzi parlamentolar vardr. İşbu
parlamento Qars oblastınn idarəsini
tənzim etməkdədir.
Ərdahanda isə bütün idarə yerli islam
əhalisinin əlindədir. Qars, Batum və Ərdahan islamlarnn ingilis məhllərinə
[dairələrinə] xitabən göndərdikləri müxtirə [xəbərdarlq] və protestolara son zamanlarda diqqət və əhəmiyyət verilmək-

TEATRO VƏ MUSİQİ
* Bu gün cümə günü, yanvar aynn
24-də axşam Hacbəyli Qardaşlar Müdiriyyəti tərəndən Hökumət Teatrnda
(sabiq Mailov) “Qəzavat” faciəsi mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr. Əhməd bəyin rolunu məşhur artist Hüseyn Ərəblinski ifa edəcəkdir. “Qəzavat” faciəsi dağstanllarn hürriyyət uğrunda fədakaranə bir surətdə mübarizə etdiklərini gözəlcə təsvir edən şükuhlu [tǝntǝnǝli] və
tarixi bir teatrodur.
* Eşitdiyimizə görə Maarif naziri həzrətləri teatro işində yeni bir tərəqqi qədəmi və əhalimizi Avropa operalar ilə
aşina [tanş] etmək təşəbbüsü olmaq üzrə Avropa operalarndan birinin türkcəyə
tərcüməsini Üzeyir bəy Hacbəyov cənablarna həvalə etmişdir.
Məlum olsun ki, Qafqaziyada olan
cümhuriyyətlərdən Avropa operalarn
öz dillərində mövqeyi-tamaşaya qoyanlardan birincisi gürcü qonşularmzdr ki,
“Demon”, “Karmen” kimi operalar neçə
sənədir ki, tərcümə etmişlərdir.
413
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İDARƏDƏN CAVABLAR

Doktor Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655

Mirzə Abbas Şahbazzadə əfəndiyə:
Məqalənizi kağzn ancaq bir üzündə və
mürəkkəblə yazmalsnz.
“Ağldan qvraq” əfəndiyə: Görünür
ki, məqalinizi paketə qoyub adresini yazarkən “Şeypur” jurnal əvəzinə səhvən
“Azərbaycan” qəzetəsi yazbsnz. Səhvinizi düzəltmək istəsəniz zəhmətini biz
qəbul edib “Şeypur”a ötürərik.
Qaxl Sədrəddin əfəndiyə: Elmin fəziləti və müəllimlik vəzifəsi haqqnda çox
danşlbdr. Bu gün bunu heç kəs inkar
etməyir. Olduğunuz yerin ehtiyacati-zəruriyyəsindən və həvadisatından [zəruri
ehtiyaclarndan və hadisələrindən] bizə xəbər versəniz, mənfəətli iş görmüş olarsnz.
Mirhəsən Axundzadə əfəndiyə: Məktəbi-hərbiyyəmizdə təlim işləri rusca gedir, deyə dövran edən şayiat [gǝzǝn şayiǝlǝr] məlumumuz olduğu üzrə əsasszdr.
“Bir şamaxl” əfəndiyə: Yazdğnz azdr. Şayani-diqqət vəq’ələrdən [hadisǝlǝrdǝn] bir qədər də yazb göndəriniz ki, hamn bir yerdə çap edək.

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir:
Sǝhǝr saat 8-dǝn 10-adǝk; axşam saat 4dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov
küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 3691. Малая-Крѣпостная ул. д. № 8. Телефон
№ 36-91.
2603
Doktor Samuil İzrailoviç
Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək satışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir. Mağazaçlara və külli surətdə alanlara elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi
hər cür məktəb dəftərləri münasib qiymətə
satışa buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Mehmanxaneyi-“Məhəmmədiyyə”
Qubernski küçədə “Azərbaycan” mətbəəsi ilə rubəru [üzbəüz] Hüseynov qardaşlarnn 72 nömrəli evində mehmanlardan
[qonaqlardan] ötrü təmiz otaqlar hazrdr.
Kamali-ehtiramla İbrahimov
Doktor İ. Q. Sibiroviç
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir səhər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-yadək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kolyubakinski küçəsinin küncündə). Telefon
nömrə 42-12.
2658

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy
414
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Şuşa şǝhǝri ǝhli Salman bǝy
Əlibǝyovun…
sǝh. 406. Əslindǝ özünün dağdc fǝaliyyǝtini elǝ öz ǝrizǝlǝrindǝ ifşa edǝn Salman
Əlibǝyov Qarabağda antimilli “inqilabi”
fǝaliyyǝtlǝ mǝşğul olmuş, bu fǝaliyyǝtindǝ
ǝsasǝn ermǝni “inqilabçlar” ilǝ ǝlbir olmuşdur. “Lenin milli siyasǝtinin” Qarabağda
“tǝntǝnǝsindǝn” (!) bǝhs edǝn mǝnbǝdǝ
Salman Əlibǝyov haqqnda belǝ mǝlumat
verilir: “Dağlq Qarabağda bǝylǝrǝ vǝ xanlara, alman-türk müdaxilǝçilǝrinǝ qarş
mübarizǝ aparan silahl kǝndli dǝstǝlǝrinǝ o
illǝrdǝ Salman Əlibǝyov başçlq edirdi. Hǝlǝ
1906-c ildǝ o, Qarabağ bǝylǝrinin tǝlǝbi ilǝ
Şuşadan sürgün edilmişdi, ancaq qaçmağa
müvǝﬀǝq olmuş vǝ yenǝ gizli inqilabi
fǝaliyyǝtlǝ mǝşğul olmağa başlamşd.” (İ. S.
Müslümov, İ. M. Mosesova, Y. Q. Sarkisyan,
“Sovetskiy Naqorny Karabax: torjestvo
Leninskoy natsionalnoy politiki” [Sovet
Dağlq Qarabağ: Lenin milli siyasǝtinin
tǝntǝnǝsi], “Azǝrnǝşr”, Bak, 1983.) Digǝr
yandan, Salman Əlibǝyovun öz ǝrizǝlǝrindǝ
milli hisslǝri qzşdrmaqda günahlandrdğ
adamlar haqqnda son illǝrdǝ aşkar edilǝn
arxiv materiallar, Əlibǝyovun qǝrǝzli mövqe
tutduğunu vǝ bu adamlar qaralamaqla
mǝşğul olduğunu sübut edir.

İnna lillahi…
sǝh. 399. “İnna lillahi vǝ inna ileyhi
raciun”: “Hǝqiqǝtǝn biz Allaha mǝxsusuq vǝ
hǝqiqǝtǝn Ona qaydacağq”. Bu ifadǝ,
“Quran”n Bǝqǝrǝ surǝsinin 156-c ayǝsinin
bir hissǝsidir. Ayǝ belǝdir: “O kǝslǝr ki,
başlarna bir müsibǝt gǝldikdǝ, hǝqiqǝtǝn
biz Allaha mǝxsusuq vǝ hǝqiqǝtǝn Ona
qaydacağq, deyǝrlǝr.”
Satılr
sǝh. 399. “BORN”: “Bak Rus Neft
Cǝmiyyǝti” (Бакинское общество русской
нефти - БОРН).
Tǝtil etmǝlimidir?
sǝh. 401. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 403. “Manueli kral elan etmişlǝrdi…
”: burada söhbǝt 1908-1910-cu illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olan axrnc Portuqaliya kral
II Manueldǝn gedir.
“…Avstriya otu Korfuya…”: qǝzetdǝ
“Korfu” yerinǝ sǝhvǝn “Korku” getmişdir.
“Ledebur vǝ Meyer”: qǝzetdǝ “Ledeburq
vǝ Mebyer” kimi getmişdir; söhbǝt Alman
sosial-demokratlarnn liderlǝri olan Georq
Ledebur vǝ Ernst Meyerdǝn gedir.
“Freyheyt”: güman ki, Almaniya Müstǝqil Sosial-Demokrat Partiyasnn orqan olan
“Freyheyt” [Freiheit - Azadlq] qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.

Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 409. “Miln cǝnablarnn vürudu”:
burada söhbǝt Corc Milndǝn [George Milne]
gedir; qǝzetdǝ xǝbǝr boyu “Miln” yerinǝ
“Mil” yazlmşdr.
sǝh. 410. “Habeas korpus”: İngiltǝrǝ Parlamentinin 1679-cu ildǝ qǝbul etdiyi vǝ
Böyük Britaniya Konstitusiyasnn tǝrkib
hissǝsi olan insan hüquqlar aktı “Habeas korpus akt” [Habeas Corpus Act] nǝzǝrdǝ tutulur.
“Maqna xarta libertatum”: Böyük
Azadlqlar Xartiyas [Magna Carta Libertatum]: İngiltǝrǝdǝ 1215-ci ildǝ tǝrtib edilǝn

Sülh ǝtrafında
sǝh. 403. Qar dö-Orse [Gare d’Orsay]:
Parisdǝ 1900-cü ildǝ dǝmiryol vağzal vǝ
mehmanxana kimi tikilǝn bina. 1986-c ildǝn
Orse muzeyi [Musée d'Orsay] kimi fǝaliyyǝt
göstǝrir.
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siyasi-hüquqi sǝnǝd. İngiltǝrǝnin azad ǝhalisinin hüquqlarn qoruyan vǝ kraln sǝlahiyyǝtlǝrini mǝhdudlaşdran bu sǝnǝd, insan
hüquqlar anlayşnn inkişafında mühüm rol
oynamşdr.
“Bak Türk Mǝktǝblǝrinin İttifaq”: güman
ki, “Bak Türk Mütǝǝllimlǝrinin İttifaq”
olmaldr.
Teatro vǝ musiqi
sǝh. 413. “Qǝzavat”: İslam dinini qorumaq vǝ yaymaq mǝqsǝdi ilǝ müsǝlman olmayanlarla aparlan müharibǝ mǝnasna
gǝlǝn “qǝza” sözünün cǝm hal. Burada S.
Lanskoyun “Qǝzavat” pyesindǝn söhbǝt
gedir. Pyesin tǝrcümǝçisi Əbdürrǝhim bǝy
Haqverdiyev idi.
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Bazar, 26 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 97

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Yekşǝnbǝ, 23 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 26 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

QİSMİ-RƏSMİ

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Əlisahib Ələkbərov öz sevgili qardaş
Əlimuxtar Ələkbərovun uzun müddət
naxoş yatdqdan sonra vaxtsz vəfat etdiyini kamali-təhəssür [böyük bir kǝdǝr]
və hüznlə öz qövm-əqrəbalarna və dostaşnalarna xəbər verir. Təşyeyi-cənazə
[cǝnazǝnin yola salnmas] bu gün yekşənbə [bazar] günü yanvar aynn 26snda səhər saat 10-un yarsnda öz
xüsusi evlərindən (Verxni-Təzəpir və
Gimnaziçeski küçələrin küncündə 22-70
nömrəli ev) qaldrlb Təzəpirə gətiriləcək.
2659

[RƏSMİ HİSSƏ]

Məsai (Zəhmət) nazirinin icbari qərardad
Bak rayonunda Fabrika Müfəttişliyinin qanunu şamil olan mədən sahiblərinə təklif edirəm ki, bu qərardad elan
edilən gündən bir həftə müddətinə qədər öz mədənlərinin idarəsini tapşrdqlar zaman şəxslərin siyahsn və o
şəxslərin mədənlər haqqndak qanun
qərardadnn (1913-cü ildə nəşr edilmiş
Rusiya qanunlarnn 11-ci cildi, 2-nci
maddəsi) və müəssisələrdə təhlükəsiz işi
aparmaq üçün icbari qərardad qanunlara əməl etməkdən ötrü verdikləri
məsuliyyət iltizamnamələrini Bak quberniyasnn fabrika baş müdirinə təqdim etməlidirlər. Gələcəkdə mədən
sahibləri, mədən müdirləri haqqnda
verilən icbari qərardadlarn dürüst ifa
edilməsinə nəzarət etməyə (mədənlər
haqqnda verilən qanunlarn 90-92
maddələri) və bundan əlavə, bu tarixdən
bir ay müddətinə qədər fabrika, zavod
müəssisələri haqqndak qanun və tələbata müvaq öz mədənlərini qaydaya
salmağa məcbur edilirlər. Bak quber-

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Ağahüseyn Ələkbərov və Ələddin
Mustafayev birincinin əmisi oğlu, ikincinin yoldaş Əlimuxtar Ələkbərovun
vaxtsz vəfat etdiyini öz qövm-əqrəbalarna və dost-aşnalarna kamali-hüzn və
təhəssürlə xəbər verirlər. Təşyeyi-cənazə
yekşənbə günü yanvar aynn 26-snda
səhər saat 10-un yarsnda öz evlərindən
(Verxni-Təzəpir və Gimnaziçeski küçələrin küncündə 22-70 nömrəli ev) qaldrlb Təzəpir məscidinə gətiriləcək.
2660
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niyasnn fabrika müdirinə təklif edirəm
ki, göstərilən müddətlər bitdiyi zaman
həmin qərardada əməl etməməkdə müqəssir olanlar qanuni surətdə məsuliyyətə cəlb etsin.

arasnda əsgərlər olduğu haqqnda məlumat vardr. Bu əhvalatdan sonra Axalkələk uyezdi sərhədində olan müsəlman
kəndlərində də qarşqlq başlanmşdr.
Müsəlləh dəstənin hücum etdiyi yerə
Axalkələkdən müsəlləh qüvvə göndərilmişdir. Bizim qüvvəmiz ətraf dağlardan
atəşə tutulub Mareli kəndinə çəkilməyə
məcbur olmuşdur. Burada bizim əsgərlərimiz mühasirə edilib, atəşə tutulmuşdur. Əsgərlərimiz müsəlləh dəstəni
yarb geri çəkilməyə müvəﬀəq olmuşlardr.

Məsai naziri A. Səkürdski
Bak quberniyasnn fabrika baş müdiri
vəzifəsini ifa edən V. Kultepin
Bak, 21 yanvar 1919
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
Sülh Konfrans Rusiya haqqnda
Sülh Konfransnn yanvarn 16-da
vaqe olan iclasnda Rusiya əhval müzakirə edilib, saziş hüsula gəlmişdir. Bu
saziş üzrə Rusiya məsələsinin ümumiyyətlə müzakirə edilməsi üçün hökumətlər Rusiya haqqnda əllərində olan
məlumatdan bir-birlərini xəbərdar etməlidirlər.

Soçi əhval
Soçidən teleqraa xəbər verirlər ki,
burada sağ ünsürlər Rus Milli Şuras
təşkil etməkdədirlər. Demokratlar bu
işdə iştirak etməyirlər. Soçi nahiyəsinin
Könüllü ordu tərəndən zəbt edilən
hissəsindən kəndlilər gürcü hökuməti ilə
İngiltərə heyəti namna [adna] məktublar yazb, əhalini Könüllü ordu əsgərlərinin təcavüzatından mühazə etməyi
xahiş edirlər. Soçi Fəhlələr İttifaq ham
milli şuralarn qapanmas tərəfdardr.

Beynəlmiləl Sosialistlər Konfrans
Berndən xəbər verirlər ki, İsveçrə
sosialistlərinin razlğna görə, Beynəlmiləl Sosialist Konqresi yanvarn 27-də
Berndə təyin edilmişdir. Eyni zamanda,
Beynəlmiləl Sendikaçlar Konqresi iclas
açlacaqdr.

Ukrayna hökumətinin bolşeviklərə
ultimatumu
Yanvarn 21-də Potidən teleqraa
xəbər verirlər ki, Ukrayna Direktoriyas,
Şura hökumətinə bir nota verib, 48 saat
müddətində bu aşağda yazlan suallara
cavab verilməsini ultimatumvari tələb
etmişdir:
1) Rusiya Şura hökuməti, Ukrayna
hökuməti əleyhinə olan hərəkati-hərbiyyənin tezliklə dayandrlmasna razdrm?
2) Hərgah raz isə tezliklə öz əsgər-

Axalkələk dairəsində
Axalkələkdən Tiisə verilən xəbərlərə
görə, bu axr həftə müddətində sərhəd
yaxnlğnda qarşqlq müşahidə edilir.
Bir neçə gün bundan irəli Potsxov rayonunda müsəlləh [silahl] bir dəstə sərhəd
qaraqolxanamza hücum edib, altı nəfər
saldatı əsir etmişdir. Müsəlləh dəstə
418
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lərini Ukrayna dairəsindən çxarmaldr.
Ukrayna hökuməti, Şura hökuməti nümayəndələri ilə sülh müzakiratı açlmasna və Rusiya ilə mal dəyişməyə başlanmasna hazrdr.
Hərgah bu suallara təyin edilən
müddətdə cavab verilməsə, Ukrayna hökuməti bu işi rəsmi surətdə müharibə
elan ədd [hesab] edəcəkdir.

elan edilmədən “Müsavat”n Kiyev şöbəsi sifətilə keçən ildən bəri azərbaycanllar müdaə edirdi.)
İngiltərə Baş komandannn Əhməd
İzzət paşaya teleqrafı
Mondrosda [Mudrosda] olan İngiltərə
qoşunlarnn Baş komandan, İstanbul
bəhriyyə [donanma] zabiti Ceylton vasitəsilə Əhməd İzzət paşaya bu məzmunda bir teleqraf göndərmişdir:
“Hökumətimin mənə verdiyi vəkalətə
görə Türkiyə hökumətinə xəbər verirəm
ki, mütarikə şəraitinin [atǝşkǝs şərtlərinin]
16-c maddəsinə əməl olunduqda İngiltərə hökuməti mümkün qədər Türkiyənin
şərəf və heysiyyətini gözləməklə bərabər,
indiki ağr vəziyyətdən xilas olmasna səy
edəcəkdir. Ümidvaram ki, Türkiyə hökuməti İngiltərənin səmimanə hərəkatına
şübhə etməz.”
“Minbər” qəzetəsi bu teleqrafı dərc
və mütarikə şəraitinin 16-c maddəsini
böylə şərh edir:
“Hicaz, Yǝmən, Suriya və İraqda olan
türk əsgərləri tezliklə oradak Müttəq
komandanlğna tabe olmaldrlar. Kadköydǝ olan əsgərlərə gəldikdə, mütarikə
şəraitinin 5-ci maddəsinə görə asayiş
mühazəsinə lazm əsgərlərdən başqa
qalanlar geri getməlidir.”

Təzə müharibələr
Litva qəzetələri yazrlar ki, Ukrayna
sərhədini keçib və Lvov şəhərinə gələnlərin rəvayətinə görə, Ternopol oblastında [vilayǝtindǝ] Ukrayna sərhədini
keçən qüvvətli polyak dəstələri ilə külli
miqdarda cəm olmuş ukraynallar arasnda təzə və qzğn müharibə başlanmşdr.
Gürcü heyəti-mürəxxəsəsi
Gürcüstan heyəti-mürəxxəsəsi [nümayəndə heyəti] Londondan çxb Parisə
əzimət etmişdir [yola düşmüşdür].
QƏZETƏLƏRDƏN
Ukraynada Azərbaycan Komissarlğ
Ukraynada yaşayan Azərbaycan və
Dağstan vətəndaşlarnn mənafeyini
rəsmi surətdə mühazə etməkdən ötrü
Kiyevdə Azərbaycan Komissarlğ təşkil
edilmişdir. Komissarlq rəisi Cəlil Sadiqov,
müavini doktor Yusif Salehov, katib Mircəlal Mirtağyevdir. Məzkur [ad çǝkilǝn]
Komissarlq, Azərbaycan Cümhuriyyətinin rəsmi nümayəndəliyi sifətilə Ukrayna
hökuməti tərəndən təsdiq edilmişdir.
(Bu Komissarlq hələ Azərbaycan istiqlal

* Smolensk - Yanvarn 14-də Ukrayna
şura qoşunlar tərəndən Çerniqov işğal
edilmişdir.
Gürcüstan Hərbi vəzirinə [Müdaə

nazirinə] sui-qəsd

“Ertoba” qəzetəsinin xəbər qismində
böylə xəbər dərc edilmişdir:
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Telavidǝn mahal komissarndan bu
məzmunda teleqraf alnmşdr:
“Yanvarn 16-da axşam saat 9-da
Gürcüstan Hərbiyyə vəziri Giorqadzeni
mövqifə [stansiyaya] müşaiyət edərkən,
Maxaradze nam [adl] bir gürcünün əlində patlanğç bomba kəşf eylədim. Bu
barədə istintaq davam edir.”

dirirsiniz]. Bunun üçün ən başlca sübut

odur ki, böyük inqilab zamannda böyük
gürcü milləti özünü böyük hərc-mərclikdən xilas eylədi. Biz gürcü milləti
İngiltərənin Qafqaziyada olan Baş komandan general Forester-Volkerdǝn son
dərəcə məmnunuq. Çünki bu general birinci zatdr ki, Gürcüstan halna bələd
olub, özümüz də İngiltərənin bizimlə
olan əlaqəsini düşünə bilmişik. Hər iki
millətin bu cür yekdigərini [bir-birini]
düşünməsi bizi ümidvar edir ki, gələcəkdə bu millətlər yekdigəri ilə dostanə
əlaqədə bulunacaqdrlar. Biz təkrar,
möhtərəm general, sizə ərz ediriz ki, xoş
gəlmişsiniz!”
Jordaniyann nitqinə müqabil, general Miln böylə cavab vermişdir:
“Biz buraya sizin böyük dostunuz və
müttəqiniz sifəti ilə gəldik. Bizim vəkilimiz general Orter hər bir iqdamatında
[addmnda] böyük etibara malikdir.
Ümidvaram ki o, İngiltərənin sizin vətəninizdə bulunmaqdan nə məqsəddə olduğunu sizə andrar. Sizin və bizim düşmənimiz birdir. Onlar almanlar və
bolşeviklərdən ibarətdir. Bu iki qüvvənin
hər ikisi qanuna və nizama ziddir. Mən
təkrar edirəm, biz dost sifətilə buraya
gəlmişik. Bizim başqa bəhanəmiz yoxdur.
Mən bunu da əlavə edirəm ki, biz
qüvvəmiz gələn müavinəti [gücümüz
çatan köməkliyi] edəcəyiz amma siz bu
barədə öz müavinətinizi əsirgəməməlisiniz. Mütarikə şəraitinə [atǝşkǝs şərtlərinə] görə almanlar Qafqaziyadan
çxmaldrlar. Nə qədər onlar tez getsələr,
bir o qədər İngiltərənin sizə meyil vǝ
məhəbbəti artıq olacaqdr. Bir dəfə də
Müttəqlər namndan sizi, yəni Gürcüs-

Tiis-London
Bu yaxn zamanlarda Tiis ilə London
arasnda simsiz teleqraf müxabirəsi [əlaqəsi] başlanacaqdr.
Erməni qoşunlarnn tərxisi
Erməni qəzetələrinin məlumatına nəzərən, Ermənistanda xüsusi surətdə
erməni qoşunlar silah altından çxarlr
amma eyni zamanda 43 yaşnadək olan
ermənilərin həpsinin siyahs tutulur və
ermənilərə bəyan edilir ki, hər kəs siyahya yazlmasa, tənbehə düçar olacaqdr.
Gürcüstanda general Milnin istiqbal

[qarşlanmas]

İngiltərənin Şərq cəbhəsindəki Baş
komandan general Miln, Gürcüstan Baş
vəzirini [nazirini] ziyarət eyləmişdir. Gürcüstan Baş vəziri ilə Milnin görüşməsi
sədrin kabinəsində vaqe olmuşdur. Gürcüstan Baş vəziri general Milnə bu məzmunda bir nitq irad etmişdir [söylǝmişdir]:
“Gürcüstan hökuməti namndan,
möhtərəm general, sizi təbrik edib
deyirəm: Xoş gəlmişsiniz! Gürcüstan
hökuməti bu etiqaddadr ki, siz Gürcüstanla olan əlaqənizi şayiata [şayiǝlǝrǝ]
deyil, həqiqətə müstənidən [istinad
edǝrǝk] təşxis edirsiniz [müǝyyǝnlǝş420
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ŞURAYİ-VÜKƏLADA

tan nümayəndəsi olmaq sifətilə zatialilərinizi təbrik edirəm.”
Gürcüstann Xariciyyə vəziri Ərdəhan
mahal barəsində general Milnə vüsətli
[geniş] məlumat vermişdir. Xariciyyə vəziri bəyan eyləmişdir ki, Ərdəhan mahalndan Gürcüstan torpağna türk əsakiri [əsgərləri] hücum edirlər. Bunlarn
başnda general Xəlil bəy durur.
Bu sözlərə cavab olaraq general Miln
demişdir ki, Türkiyə tərəndən edilən
təcavüzlərə yol verilə bilməz. Gürcüstan
sərhədini mühazə etmək üçün ən ciddi
tədbirlər ittixaz ediləcəkdir [tǝdbirlǝr
görüləcəkdir].

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

22 yanvar 1919 sənə
Rəisi-vükəla [Baş nazir] həzrətləri Dağstanllar Cümhuriyyəti Hökumətinə 10
milyon rublə istiqraz vermək və Zaqafqaziya bonlar buraxlmasnda iştirak
etməyə riza vermək barəsində məruzə
oxuduqdan sonra qət edilmişdir:
Əsas etibar ilə Dağstanllar Cümhuriyyəti Hökumətinə 10 milyon borc verməyi qəbul etmək, fəqət Maliyyə Nəzarətinə tapşrlsn ki, Türüq və Məabir
[Rabitǝ vǝ Nǝqliyyat] Nəzarəti, Ticarət və
Sənaye Nəzarəti nümayəndələri və
Dövlət Müfəttişliyi nümayəndəsi ilə
bərabər istiqraz vermək şəraiti tərtibi və
hökumətə təqdimi barəsində iqdamatda
bulunsunlar [addmlar atsnlar]. Müqavilənamə əqd edilənədək Dağstanllar
Cümhuriyyəti hökumətinə 2 milyon pul
verilsin. İşbu para barəsində Parlamann
Senoren Konventinǝ [Ağsaqqallar Şurasna] məlumat vermək. Sonra veriləcək
para barəsində iki dövlət Parlamanlar
və hökumətləri tərəndən müqavilənamə əqd ediləcəkdir.
Dağstanllar Cümhuriyyəti Hökumətin[in] Zaqafqaziya bonlarnda iştirak etmək təşəbbüsatın rədd etmək.

İngiltərə müstəmləkələri və Cəmiyyəti-Əqvam
Sülh Konfransnda İngiltərənin muxtariyyətli müstəmləkələri Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] zümrəsinə daxil
olaraq, bunlar müstəqil millətlər hüququna malik olacaqdrlar. İngiltərə hökuməti isə onlarn beynəlmiləl hüququnu
təftiş edə biləcəkdirlər.
İspaniyada
İspaniyada gəldikcə hərəkat artmaqdadr. İspaniyada yaşayan ruslar şiddətli
nəzarət altına alnmşlardr.
* “Tayms” qəzetəsinə xəbər verilir ki,
sülhi-ümumi əqd edilənədək [imzalananadǝk] hər halda bir milyon ingilis əsgərləri silah altında olmaldr.

22 yanvar 1919 sənə
Daxiliyyə naziri həzrətləri Bak Bələdiyyə İdarəsinə 4 milyon borc vermək
haqqnda məruzə pişnihad [təqdim] etdikdən sonra qət edilmişdir:
Daxiliyyə naziri həzrətləri tərəndən
Bak Bələdiyyə İdarəsinə 4 milyon borc
pul vermək haqqnda pişnihad edilən

* Sülh Konqresində Rusiya məsələsi
müzakirə edilərkən, Ali Şura bu məsələdə Müttəqlər arasnda etilaf [uzlaşma]
[ǝmǝlǝ] gəlməsinə çox çalşmşdr.
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məruzəni təsvib etmək [bǝyǝnmǝk] və
işbu qanun layihəsini Parlamana idxal
etmək, o vaxtadək Parlaman Senoren
Konventi etilafı [razlğ] ilə həman borc
hesabna bir milyon rublə pul buraxmal.

təşkili üçün para buraxlmadğndan, nümayəndə göndərə bilməyəcəkdir.
* Məsai Nəzarəti müvəqqəti olaraq
Mirbabayevin mülkündə, Post və Teleqraf Nəzarətində yerləşdirilmişdir.

22 yanvar 1919 sənə
Daxiliyyə naziri həzrətlərinin 1918-ci
sənəsinin traktor vergisi vaxtın 1919-cu
sənəyədək uzatmaq barəsindəki məruzəsindən sonra qət edilmişdir:
1918-ci və 1919-cu sənələr traktor
vergisi vaxtın işbu 1919-cu sənənin 15
fevralnadək uzatmal.

SALMAN BƏY KİMDİR?
Keçən nömrəmizdə Salman bəy
Əlibəyovun danosa bənzər “ərizə”sini
dərc etmişdik. Bu ərizənin mahiyyətini
anlamaq üçün əlbəttə ərizə sahibinin
kim olduğunu tanmaq icab edir. Buna
görədir ki, sərlövhə intixab etdiyimiz
[seçdiyimiz] “Salman bəy kimdir?” sualna
burada cavab vermək istəriz.
İlk dəfə mən mütəəssifanə [təəssüf
ki], Salman bəylə tanş oldum Şuşa İcraiyyə Komitəsində. (Bu komitəni ermənilər, indi anlaşldğ məqsədlə, Qarabağ Komitəsi təsmiyə etmişdilər [adlandrmşdlar]. Şuşallar bu sözün mənasn indi anlasnlar gərək.)
Bir iclasda “Qarabağ” icra komitəsi
əsas etibar ilə 12 erməni və 12 müsəlmandan mütəşəkkil ikən, müəyyən
bir kǝlǝklǝ ermənilər öylə etmişdilər ki,
komitədə müsəlman nümayəndəsi 12,
erməni nümayəndəsi 35 olmuşdu. Bu
münasibətlə müsəlmanlar icra komitəsinə protesto ilə bərabər, nümayəndəlik miqdaratınn bərabərləşdirilməsini tələb edirlərdi. Məzuniyyətə getmiş ikən, tələbələr nümayəndəsi olmaq
üzrə həman iclasda mən dəxi var idim.
Burada birinci dəfə olaraq Salman bəyi
tandm.
O, dədə-babadan bəy, arvad tərə
dəxi bəyzadələrdən olan əsl bir bəydir.

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Ticarət və Sənaye Nəzarətində
Ticarət və Sənaye naziri həzrətləri
əmri mövcibincə [ǝsasnda] işbu kanunisaninin [yanvarn] 25-dən etibarən müvəqqəti olaraq mal mübadiləsinə dair
müqavilənamələr əqdi [imzalanmas] dayandrlmşdr.
Məsai Nəzarətində
* Maliyyə Nəzarəti, Məsai [Əmǝk]
Nəzarətinə müraciətən rica etmişdir ki,
Maliyyə Nəzarətinin Maliyyə və büdcə
şöbəsinə Nəzarət tərəndən pişnihad
[tǝqdim] edilən məlumat təcili surətdə
göndərilsin.
* Məsai Nəzarəti, Maliyyə və büdcə
şöbəsinə nümayəndə göndərmək haqqnda Maliyyə Nəzarətinə xəbər vermişdir ki, Şurayi-Vükəlann [Nazirlər Kabinetinin] 15 yanvar qətnaməsinə baxmayaraq, bu vaxtadək Nəzarət dəftərxanas
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Fəqət zəmanəmizin bəyləri ilə Salman
bəyin fərqi budur ki, birincilər düz-doğru
müəyyən məslək sahibi, müəyyən sinif
tərəfdar ikən, Salman bəy “ümmülvəqt”
denilən bir adamdr ki, yel hangi tərəfdən əsərsə o tərəfə əyilər. Məsələn
1917-ci il ibtidalar [ǝvvǝllǝri], fevral
inqilabnn elam [elan] etdiyi hürriyyətləri Zaqafqaziyann qaranlq guşələrinə təbşir edərkən [müjdǝlǝyǝrkǝn],
Salman bəyi heç kəs, hətta yaxn dost və
qövmləri [qohumlar] tanmazdlar. Zira
simayi-həqiqiyyəsini [əsl simasn] göstərməyə qorxurdu.
1917 sənəsinin yay fəsli gəldi. Artıq
Salman bəy kimiləri Rusiya inqilabnn
möhkəmləşdiyini hiss etdilər. Bu və
onun kimiləri mütlǝq “sosialist” kəsildilər. Salman bəy də bu cərəyana tabe
olaraq sosialist çxd. Bu vaxtdan etibarən Salman bəy fəaliyyətə başlad. Birinci müvəﬀəqiyyətli qədəmi bundan
ibarət oldu ki, Gövhər Ağann “Yuxar”
məscidində (Şuşada), Mir Həsən Vəzirov
kompaniyasnda birər nitq söyləyərək,
bir qədər bəylərdən, xanlardan, burjuylardan, möhtəkirlərdən bəhs etdi və
həman gündən etibarən xalq içində
təbliğata başlad. Nəticəsi də bu oldu ki,
ertəsi gün şəhərin bazarnda baqqallardan ibarət olan burjuylara qarş bir para
nagüvara [xoşagǝlmǝz] işlər əmələ gəldi.
Bu zəminə üzərinə Şuşada böyük müşkülat törənəcəyi gözlənirdi, fəqət bəzi
şəxslərin əks təbliğat və fəaliyyəti iğtişaşn önünü ald.
Salman bəy fəaliyyətinin ikinci dövrü
Cavanşir qəzasnda oldu. Ol vəqt bütün
Şuşa uyezdində seçki icra edilirdi.
Salman bəy mühüm bir məsələnin həl-

lində iştirak etmək üçün Cavanşir uyezdindən Levon Atabekyann seçilməsinə
çalşd və müvəﬀəq oldu. Çünki, müəyyən rqədən bunun üçün məvacib alan
tutma agent idi.
Daha sonra oktyabr axrlarnda bolşeviklər Petroqrad hökumətini əllərinə
alaraq Şaumyan Qafqaziya canişini elan
etdikdə, meydan daha da genişləndi. Bu
dəfə tavariş Şaumyan Salman bəyin
binagüzarlğna [sǝrǝncamna] türk dilində nəşr edilmiş olan “Müsəlman
kəndli yoldaşlara” xitab edən intibahnamələrdən [vǝrǝqǝlǝrdǝn] bir neçə yüz
min göndərdi. Şübhəsiz ki, neçə dəstə
intibahnamə ilə bərabər qospodin yepiskop Vağan ilə “sülhpərvər” MəlikŞahnazarov vasitəsilə bir dəstə də Nikolay yüzlüyü göndərdi. Salman bəy
yüzlükləri cibinə qoyub, intibahnamələri
avtomobilə yğb, Şuşa uyezdinin Üçüncü
uçastokuna getdi.
--Ağdamn 20-30 verstliyində, Azərbaycana hətta bütün Rusiya və bir çox sair
məmləkətlərə deyil, Amerikann NyuYork, Vaşinqton həvalisində [tǝrǝǝrindǝ]
olmağa layiq bir yer var. Bu kəndin özünə
məxsus post-teleqraf kantoru, biri
Ağdama, digəri Şx Qərbənd mövqinə
[stansiyasna] olmaq üzrə iki şose yolu,
xəstəxanas, böyük məktəbi, pambq və
sairə zavodu, ziraətə məxsus fənnin son
ixtiraatından olunan makina və sair
ləvazimatı, elektrik işğ və mühərrikləri
vard. Bu kəndin adna “Hindarx” deyərlərdi. Salman bəy Şaumyann müraciətnamələrini götürüb həman bu kəndə
və onun həvalisinə gəlmişdi.
--423
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Bu əsnada zilhiccətülharamn 10-da,
Qurban bayram günü, bir gün əvvəl
qəhrəman Azərbaycan ordusu tərəndən paytaxtımzn düşməndən alnmas
xəbəri gəldi. Şuşa şəhəri, Şuşa əhalisi
tarixdə görmədiyi bir təntənə və dəbdəbə ilə üç gün üç gecə bayram elan
etdi. Daha bu bayramn vəs qeyri-qabildir.
Ancaq bunu ərz edəlim ki, Azərbaycan-türk millətinin tarixi milli bayram
münasibətilə safdil [sadǝlövh] camaat
siyasi məhbus olan Salman bəy Əlibəyovun həbsdən azad edilməsini istədi.
Hökuməti-məhəlliyyə [yerli hökumət]
dəxi bu rəydə olaraq Salman bəyi
həbsxanadan azad etdi. Bu şərtlə ki,
aralq sakit olanadək siyasi və ictimai
işlərdə iştirak etməsin. Sonra Azərbaycan Hökuməti möhkəmləşərək məmləkət daxilində hərc-mərcə və iğdişaşa
yer verməməyə əzm etdikdə və Şuşaya
əsgər gəldikdə, Salman bəy asayişiümuma müzirr [ümumi asayişə zərərli] bir
şəxs olmaq üzrə dübarə həbs edilmişdi.
Nəhayət bir gün, ermənilər bir cinayət münasibətilə, bəhanə ilə Salman
bəyi şahid göstərirlər. Müstəntiq, Salman bəyi təhtəlhifz [mühazǝ altında]
Ermənistana apartdrr. Bu əsnada ermənilər mühazə əsgərlərinə hücum
edərək Salman bəyi onlarn əlindən
alrlar.
Salman bəy həbsdən xilas edildikdən
sonra gedib Şuşann Ermənistan hissəsində (orada iki hissə var: biri srf
ermənilərlə məskun Birinci uçastok, digər[i] srf müsəlmanlarla məskun İkinci
uçastok) sükunət etməyə [yaşamağa]
başlamş və erməni təşkilatı həman

Bir aydan sonra məzkur [ad keçən]
məmur [abadan] və abad kənddən ancaq
bir xarabazar qalmşd.
Sarcalda bəyləri kənddən qovub on
minlərcə put taxl və pambqlar qarət
edilmişdi. Mirzəhaqverdi kəndindən Əfşara (bu iki kəndin aras 5 verstdən artıq
deyil) getmək qorxusuz deyildi. Qətl vǝ
qarət hər qədəmdə hökmfərma idi
[hökm sürürdü]. Çünki hər kəsin libas
təzə və nəğd pulu 100 manatdan artıq
olsa, o adam “burjuy” idi. Bu da həman
Salman bəy Əlibəyovun bir aylq fəaliyyəti nəticəsi idi. Bir aydan sonra o
ətrafda quldurdan və qaçaqdan başqa
“tovariş” qalmamşd.
--1918 sənəsi yay fəsli gəldi. Azərbaycan müstəqillən elan edilərək Azərbaycan Hökuməti təşkil olundu. Hələ Azərbaycan Hökumətinin əmri hər yerdə cari
deyildi. Lakin xalq yavaş-yavaş xeyir və
şərini qanmağa, dostu ilə düşmənini
tanmağa başlayrd. O zamanlar idi ki,
hələ bütün Qarabağ təhlükə altında və
Şuşa şəhəri düşmən əlində ikən, camaatın tələbi ilə Salman bəy Əlibəyov
asayişi-ümumiyyə [ictimai asayiş] düşməni sifətilə həbs edilmişdi. O vaxtdan
bəri Salman bəy Şuşa həbsxanasnda
yatırd.
Bir neçə ay keçdi. Qarabağn qara
günləri, əsəfnak [tǝǝssüü] saatlar idi.
Şəhərdə aclq, susuzluq; az qalmşd
dövlətli-kasb qrğn düşsün. Digər tərəfdən, erməni quldurlarndan MəlikSahnazaryan neçə min nəfərlik çete
dəstəsilə şəhərin 14 verstliyində olub,
bilavasitə şəhəri təhdid altında bulundururdu. Camaat gecə-gündüz qaraqol
çəkirdi.
424
424

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

Salman bəyin nənə [xeyrinǝ] bir qədər
ianə toplamşdr. İştə bu ianədən məst
olaraq dünkü bolşevik Salman bəy bu
gün Daşnak rqəsinin agenti və monarxistlərin, ümum Azərbaycan istiqlaliyyəti düşmənlərinin sağ əli olmaq
üzrə “Ərizə” sərlövhəsi ilə bir danos
yazaraq Azərbaycann istiqlaliyyəti bünövrəsini Hind arx məmurələri kimi
xarabazara döndərmək qəsdilə qazr və
müstəqil Azərbaycann cüzi-layenfəki
[ayrlmaz hissəsi] olan Qarabağ işğal
etmək üçün Daşnak rqəsinin təhriki ilə
əl altından işlər görür.
Dün özünə namuslu bolşevik deyən
Salman bəy bu gün daşnaklarn ianəsinə
aldanaraq, bütün Qarabağ mahaln özgələr əlinə vermək istəyir və danosbazlğa başlayr.
Əgər Salman bəydə bir zərrə qədər
millət namusu qalmşsa, xəbər versin
görək Cavanşir və Şuşa uyezdlərinin
hangi 30 kəndinin vəkilidir? Bu kəndlərin
adlarn yazsn, o vaxt kənd camaatı
onun gözünə tüpürərək deyərlər: Yalan
deyirsən, kompanyonun [şǝrikin] olan
daşnaklar qədər həyaszcasna yalan
deyirsən. Biz səni vəkil etmədik. Biz türklük, islamlq və azərbaycanllq namusunu daşnak ianǝsinǝ satan alçaqlardan
deyiliz!
Qoy bildirki bolşevik, bu ilki daşnak
qab yalayan Salman bəy bilsin, qarabağl başn, cann verər amma namusuna toxunmağa izn verməz. Qarabağl ölər amma düşmənə baş əyməz.
Ələlxüsus dünya cifəsindən [leşindǝn]
ötrü düşmənə namusunu satmaz.
Son ilin təcrübəsi bunu gözəl isbat
etdi. Əgər Salman bəy həman vəkili

olduğunu iddia etdiyi 30 kəndin adn
yazmazsa bilsin ki, bütün Cavanşir və
Şuşa qəzalarnn kəndlərini bir-bir soraraq Salman bəy hangi kənd tərəndən
vəkil edildiyini öyrənəriz. Əgər böylə
kənd yoxsa, onda Şuşa və Cavanşir
qəzalarnn düşmən əlinə keçən 30 kəndi
camaatına Salman bəy cavab verməli
olacaqdr.
Qarabağl Xəlil
FELYETON
Nəşriyyatımzn əsbabi-tərəqqi və
tədənnisi [tərəqqi və tənəzzül səbəbləri]
-1Azərbaycanmzda mətbuat, bilxassə
kitab nəşriyyatı pək çox zəif və pərişandr. Bu zəif və pərişanlqdan dolay
oxucularca istifadə və istifazəsi [feyz
alnmas, bəhrələnilməsi] ka dərəcədə
olmadğ kimi, nəşriyyatı müəyyən bir
şəklə qoymaq, ülum [elmlǝr] və maarin
intişarna [yaylmasna] xidmət edəcək
idarələr vücuda gətirmək, müəssisələr
təşkil etmək dəxi müşküldür. Zira mətbuat və nəşriyyatımz, ələləksər [çox vaxt]
zəif və davamsz əllərlə füqərayi-kasibə
tərəndən nəşr olunmuşdur. Əhalinin
avam və savadszlar çox olduğundan, o
qədər alc olmamş, kitab və mətbuat
nəşrinə iqdam [təşəbbüs] edən həvəskar
yoxsul isə bir ayn zərndə elani-ias
etməyə məcbur olmuşdur. Ara bir zənginlərdən mətbuat, qəzetə, məcmuə
nəşrinə rəğbət göstərən olmuşsa da, o
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dəxi ticarət nöqteyi-nəzərindən irəli
gəlmişdir. Beş para xəsarəti [ziyan]
görüncə, iqdam etdiyi işindən əl
çəkmişdir. Millət və milliyyəti, ülum,
ədəbiyyatı yalnz beş paraya fəda
etmişlər, istiğnakaranə bir ətvarla [etinasz bir tövrlǝ] mətbuat və ülum-maarif
intişar [elm vǝ maarin yaylmas] meydanndan guşeyi-istirahətə çəkilmişlərdir. Bunlarn meydandan çəkilmələri,
mətbuat və nəşriyyatı pərişan bir surətdə buraxmalar, acizlik və xəsarət
qorxusundan deyildir. Zənni-acizanəmcə
ülum və maarif ərbab olmadqlardr.
Əgər nəşriyyat idarəsi başnda ərbabielm və zəka olsayd, ayda yüz minlərlə
para qazanan zənginlər ildə min manat
xəsarətdən qorxmaz və mətbuatı çoluqçocuq əllərinə buraxmaz, dedi-qodudan
mütəəssir olmaz, bir sifətlə meydandan
çəkilməzlərdi. Millətdə milli və elmi intibah törədəcək müəssisati-elmiyyə
[elmi müǝssisǝlǝr] təsis və nəşri-maarif
idarələri təşkil edərlərdi.
Qonşularmz daima can və mal qoymaqla dillərinin, elmlərinin islah və
ikmal [tǝkmillǝşmǝsi] və intişarna [yaylmasna] var qüvvələri ilə çalşdlar,
müvəﬀəq də oldular. Ədiblər, feylesoar,
həkimlər, şairlər, mühərrirlər və sənətkarlar yetişdirdilər. Xaricdən və daxildən edilən mütəəssibanə hücumlara
sinəsipər oldular. Zamann icab etdiyi
qüvvətlə müdaəyə qalxşdlar. Ehrazizəfər dəxi eylədilər [zǝfǝr dǝ qazandlar],
bizim kimi məğlub və mənkub [bədbəxt,
zəlil] olaraq ayaqlar altında qalmadlar.
- Neyçün?
- İş başnda milli duyğu, milli hiss,
milli düşüncə ilə müsəlləh [silahlanmş]

ağl və zəka ərbab otururdu.
Nəşriyyat işində yalnz zəngin olmaq
kifayət etməz. Ülum və maarif sahibi olmaqla bərabər, nüfuzlu olmaq dəxi lazmdr. Nüfuz olmaz isə əlverişli əsərləri
təb [çap] və nəşr etmək olmaz. Lazmnca
əhali arasna paylamaz, əsərlər xəlayiq
[xalq] arasnda nəşr olunmazsa [yaylmazsa], camaat avam qalar. Kəndi tarix,
kəndi ülum və ədəbiyyatından məhrum
olar. Tarix və ədəbiyyatdan məhrum olan
millətin isə səfalət dərəkəsinə [çuxuruna]
yuvarlanmas tarixǝn müsbit və mühəqqəqdir [tarix tǝrǝndǝn sübut edilmişdir].
Nəşriyyat və mətbuat mə’nən və
maddətən sarslmaz bir qüvvə ərbab
tərəndən mövqeyi-intişara qonularsa,
o əsərlər mütləq mənsub olduğu millətin intibahi-elmiyyəsinə [elmi intibahna], ülumi-ədəbiyyəsinə, fünun və
maarinin təkamül və tərəqqisinə qüvvət verər. Milli duyğu, milli düşüncəni
ortalğa açar, saçar. O sayədə hər kəs
kəndi tarixini, milli örf-adatın [adətlərini]
və ənənati-milliyyəsini [milli ənənələrini]
anlar.
Məmləkətdə məktəblər, mədrəsələr,
darülfünunlarn [univeristetlərin] güşad
edilməsi [açlmas], şairlər və müəlliər,
mühərrirlər və mütərcimlər yetişdirəcək
müəssisələr təsis olunar. Hər sinfə məişətini təmin edəcək qədər də maaş
verilər ki, o sayədə hər sinif ixtiyar və
kəndisinə ixtisas etdiyi sənətin tərəqqisinə çalşar. Nəticədə bu gün
kəndimizə mənsub olmasalar da, hər
birimizin təqdir və təqdisinə məzhər
olub [hǝr birimiz tǝrǝndǝn tǝqdir edilǝn vǝ
ucaldlan], adlar təkrar-təkrar mətbuatımz “bəzəyən” alman, fransz, ingilis
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və rus və sair millətlərin şüəra [şairlǝri],
üdəbas [ǝdiblǝri] kimi millətlərinin mənbeyi-iftixar olan ülum və ədəbiyyat
ərbab meydana çxar. Bu kimi müəssisələr ələləksər bütün elini, yurdunu,
millətini, bəzən hans millət və dindən
olursa-olsun, təbəəsini sevən, maarifpərvər dövlət və məmləkətlərdə bulunur. Bu feyzi-üzmadan [böyük feyzdən]
yalnz Rusiya təbəəsi olan bilxassə [xüsusilə] Qafqaziya türk-islamlar məhrumdurlar.
Bu məhrumiyyətimizin neçə-neçə
səbəbləri vardr. Yeri gəldikcə, tərəmizdən göstəriləcəkdir. Lakin ən ümdə
səbəb, Rusiyada qeyri-ruslarn, bilxassə
türk-islamlarn Rusiya hökuməti-müstəbidəsinin ruslaşdrmaq siyasəti altında
əzilmələri və göz açmalarna imkan
verilmədiyidir. Bu “inayəti”-müstəbidanənin [müstǝbidlǝrǝ xas bu “yaxşlğn”]
ən əlas yalnz islamlara aid idi. Lakin
milləti-hakimə olan ruslar üçün dövləti
xəzinə hesabna həddən ziyadə məktəblər, mədrəsələr, darülfünunlar, qiraətxanələr açlb və nəşriyyat idarələri,
ülum, maarif müəssisələri təsis olunurdu. Avropadan müqtədir müəllimlər,
məşhur və mükəmməl məlumat sahibi
losoar cəlb olunurdu. Təlim və tədris
kitablar gətirilirdi. İntibahi-milliyyə və
tərəqiyyati-elmiyyələrinə səbəb olacaq
hər dürlü vasitələrə təvəssül olunurdu
[müraciǝt edilirdi]. Hətta – Ş. Samiyə
nəzərən – türklərin cəddi-əlalar [ulu
atalar] olan yakutlarn çocuqlarn ruslaşdrmaq və onlara rus ülum və ədəbiyyatın öyrətmək üçün Sibiryada, buz
səhralarnda məktəblər təsisi, o çocuqlar dərs vaxtı məktəbə, dərsdən sonra

evlərinə aparmaq üçün məccani [pulsuz]
arabalar təyin edildiyini bizzat müşahidə
etmişəm.
Rusiya təbəəsi türk-islamlara isə
böylə ədalətkaranə iltifat və nəvazişlər
deyil, kəndi zəhmətləri sayəsində maarif
bünövrəsinin vücuda gətiriləcəyi duyulunca dərhal “tatarlara elmi müsaidə
yoxdur” deyə amansz cəlladlar əli ilə
söndürülürdü. Bakda “Nəşri-maarif” və
“Səadət” məktəb, mədrəsələrinin vəqəsi, iddiamz sübut edən müsbǝt [isbatlanmş] dəlillərdəndir. Rusiyadak
türk-islam təbəələrə ancaq və ancaq
canilik, qatillik, oğruluq, yankəsiçilik [cibgirlik], çirkinlik və murdarlqlar irtikab
etmək [cinayǝt işlǝmǝk] “imtiyazatı” verilirdi. Casusluq, danosbazlq məktəbləri
güşad edilirdi. Yumruq, qamç, həbs,
sürgün, yeri düşdükdə qətliam “əta”lar
ilə nəvazişlər olunurdu.
Varsn şimdi müstǝqil yaşamağa layiq
millǝtin ah vǝ ǝnininin [nalǝsinin] qlncdan kǝskin, topdan ötgün olduğunu
vǝhşǝt-pǝrvǝr Nikolay ricali-hökumǝti
[hökumǝt adamlar] vüzuhuyla [aydnaşkar] anlasn.
Halbuki bir dövlətin hökmdar və ricali-hökuməti ərbabi-elm və maarifdən
təşəkkül edərsə, onlarn dövründə düha
və zəka, ülum və fünun sahibləri çoxalar,
sayələrində ülum və maarif şəşəədar
olar [parlayar]. Çünki xalq, xüsusən hökumati-mütləqədə [mütlǝqiyyǝt hökumǝtlǝrindǝ] padişahlarnn əhval və hərəkatına tabe olarlar. Əfkar, hökmdarn
xoşuna gedən yola yönǝlǝr. Daha əhalinin arasnda ziddiyyət, cəhalət, səfalət
və cinayət hökmfərma [hakim] olmaz.
Bəlkə hökmdarlarnn əfkar və amalna
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təqviyyət etmək [dǝstǝk vermǝk] üçün
onun sevdiyi və təqdis etdiyi [ucaltdğ]
ülum və maarif ərbab olmağa çalşarlar
ki, nəticədə müqtədir və məsud bir kütleyi-müəzzəmə [böyük kütlǝ] kimi yaşamaq səadətinə nail olarlar.

miryollarn tarmar edər. Molla Nəsrəddin kimi oturduğu budağ mişarlar
da, amma bununla özünə hazrladğ
fəlakəti anlamaz və bir gün gələr ki,
vətəni baltalayb cəhənnəm uçurumlarna atar. Hələ oğru və quldurluq kimi
cinayətlərin də ara-bərəsi kəsilməz.
Millətin savadszlğ hökumət kişilərini hər an, hər dəqiqə düşündürməlidir. Camaatın avamlğna çalşmş
zəvat [şəxslər] bunun “ləzzətini” gördülər. Bu bizim üçün bir ibrət dərsi olsun
da, avamlarmzn ədədini mürurla [zaman keçdikcǝ] əksiltməyə çalşacaq.
Vaxtilə vətənimizdə mütəəddid [çox
sayda] seminariyalar, gimnaziyalar və
bəlkə akademiyalar açlacaqdr. Lakin bu
mədrəsələr, yeniyetmə övladmzn tərbiyə və təliminə olduğu cəhətə, yaşlsaçl savadszlarmza bunlardan bir
fayda yoxdur. Bunlar üçün gərək xüsusi
çarələr aranlsn. Mənə qalarsa, 20 yaşndan 50 yaşna qədər tamam savadszlar hökmən savad öyrənməyə məcbur etsinlər. Vəqti-müəyyənədə [vaxtında] öyrənməyənləri, mümaniət [müqavimǝt] göstərənləri təhti-mühakiməyə
[mühakimǝ altına] alb cəzalandrsnlar.
Nəzərə öylə gəlir ki, bu baş tutas məsələ
deyil. Lakin hökumətin bu işə meyil və
rəğbəti olarsa, buna dair bir qanun
layihəsi tərtib verilərsə, aralqda heç bir
çətin iş də qalmaz.
Əvvəla, yüz minlərcə cavanlarmz
əsgərliyə dəvət olunaraq hökumət
qşlalarnda [kazarmalarnda] əyləşəcəklər. Zənnimcə bu cavanlara müharibə
məşqləri təlimindən əlavə, hökumətin
bir vəzifəsi də bunlara türkcə savad
öyrətməkdir.

SAVADSIZLARA ÇARƏ VƏ
SAVADLILARA İMDAD
Bu axrk illərdə yazlmş təhriri-nüfusdan [əhalinin saymndan] böylə məlum
olur ki, rus əhalisindən hər 100-ə 30
nəfəri savadl, qalan 70 nəfəri isə bisavaddr. Yəni, 100 milyonluq bir taifənin
30 milyonu təlimli, 70 milyonu da avamdr.
Rusiyann bu dərəcədə avamlğna
yevropallar arasnda “Rusiya qaranlğ”
demişlərdir. Filhəqiqə [doğrudan da] bu
qaranlqdan, bu avamlq cəhalətindən
nələr qald ki, rus millətinin başna gəlməmiş olsun. 70 milyon camaatı avam
saxlayan hökumət, düvəli-müəzzəmədən [böyük dövlətlərdən] saylmş rus
dövlətinin rəzalətinə, bugünkü fəlakətinə bais olmuşdur.
Bəşəriyyətin ən müdhiş düşməni iştə
həman avamlqdr ki, bundan hamdan
artıq Azərbaycan Hökuməti qorxmaldr.
Zira Azərbaycandak savadszlq ruslarnkndan daha şiddətlidir. Böylə olan surətdə, vətənin qorxusu andraniklər kimi
təcavüzkarlardan daha artıq, vətənin
doğma övlad olan cühəla [cahillər] güruhundandr. Zira bunlarn cahilanə zərbələri, avamlq nəticəsi olaraq ən dəhşətli fəlakətlər doğurur. Avam millət taxl
taylarn odlar, meşələri qrb çatar, də428
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İkincisi, azadəliyi əlindən alnmş bir
çox polis və məhkəmə dustaqlar həbsxanalarda səhərdən axşamadək bikarcasna yeyib-yatırlar. Bunlarn da savad
təlimi, hökumətin vəzifəsi gərək olsun.
Üçüncüsü, fəhlələrin rifah və asayişinə çalşan Məsai Vəzarəti [Əmǝk
Nazirliyi] bunlarn savad təliminə dair xüsusi qanun layihəsi tərtib verməlidir ki,
mədənlərdə fəhlələr işdən fariğ [asudǝ]
olduqlar vaxtlar savad öyrənməyə məcbur olsunlar.
Dördüncüsü, Maarif Vəzarətinin təkli ilə məktəbləri mövcud olan kəndlərdə müəllimlər axşam kursu açb
kəndlilərə (ayr məvaciblə) savad öyrətsinlər.
Beşincisi, şəhərlərdə və qəsəbələrdə
əsnaf əhlinə savad öyrətmək üçün
bunlarn da qeydinə Sənətkarlar İttifaq
qalaraq, hər sənətçi dəstəsinə məxsus
birər savad kursu açmaldr. Bundan
görülür ki, hər sinn, hər sənətkar
dəstəsinin özünə məxsus ittifaq gərək
olsun, ta ki, hər ittifaq da üzvləri üçün
birər savad kursu aça bilsin. İndi buyursunlar: baqqallarmz, allaarmz, hətta
hamballarmz belə birləşsinlər, savadsz
həmkarlarnn da qeydinə qalsnlar.
Məsələnin rəsmi cəhəti qurtard. Bir
qədər də maarif cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən bəhs etməliyiz. Bir vaxt var idi
şəhərlərimizdə “Nəşri-maarif”, “Nicat”,
“Səfa” cəmiyyətləri maarif yolunda böyük fədakarlqlar göstərmişlərdir, məktəblər açmşlardr, qəzetələr nəşr etmişlərdir. Bu gün nədənsə bunlardan
heç bir əsər zahir olmayr. Səbəb nədir
ki, istibdad dövründə çalşb-çabalayan
cəmiyyətlərimiz böylə bir müstəid [ǝl-

verişli] zamanda heç bir iş görə bil-

məyirlər? Millət və Azərbaycan namna
[adna] tələb edirik ki, bu cəmiyyətlər
axşam kurslarn, cümə məktəblərini, xanmlar kursunu və sair maarif vəsilələrini
[vasitǝlǝrini] işə-başa salsnlar.
Əlhasil, savadszlara çarə varsa, o da
üç yerdən hasil olacaqdr:
1) Höku-mətdən,
2) Sənətkarlar ittifaqlarndan və
3) Maarif cəmiyyətlərindən.
Baxalm, ilk qədəmi hangisi başlayacaqdr!
Bugünkü bahalq, qəzetə və jurnal
kimi maarif mayəhtacn [vasitǝlǝrini] öylə
bir hala salmşdr ki, daha bir çox türk
maraqllar təkcə bir nüsxə qəzetə almaqdan məhrum qalmşlardr. Bu isə,
savadszlq dərəcəsinə qədər tənəzzül
etmiş olurlar. Bəzi şəhərlərdə qiraətxanalarmz var idi. Bu gün onlardan da bir
əlamət qalmamşdr. Yövmiyyə [gündəlik]
qəzetələrin maraqllar indi ayda bir kərə
də türk qəzetəsini ziyarət edə bilməyirlər. Buna da bir tədbir lazmdr. Yenə
bu məsələdə də hökumətin kömək və
imdadna ehtiyac görünür.
Hökumət idarələrinə və ələlxüsus
öylə müəssisələrə ki, orada camaat yğncağ vaqe olur, birər nüsxə türk
qəzetəsi göndərmək vacibatdandr. İştə
buraya yğlan camaat, sair yoldaşlarn
gəlməsinə müntəzir [gǝlmǝsini gözlǝyib]
oturub qalarkən boş vaxtlardan istifadə
edib, bu boş vaxtlar qəzetə mütaliəsi ilə
keçirə bilərlər. Bu müəssisələrdən nəzərimdə bulunanlar bunlardr:
1) Kənd yüzbaşlar idarələri,
2) İşqollar,
3) Əsgər qşlalar,
429
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Ümum fəhlə hərəkatınn təcrübəsi
əsas ilə deyiriz ki: “Ən yaxş siyasət Lassaln siyasətidir – hər nə varsa açq demək siyasəti. Biz demişik və təkrar ediriz:
hal-hazrda tətil etmək heç kəsə xeyir
verməz. Ona görə açqdan-açğa və
doğrudan güzəştə getmək lazmdr. Ailə
sahiblərinə də, təklərə də 360 manat
artırmaq – bu maaşlarn nə vaxtdan
verilməsinin fǝrqi gözlənmədən – Sentrokaspinin avqustda verdiyi fǝrqin o biri
aylara da tətbiqindən asl tutulmaq şərti
ilə və müştərək müqavilənamənin təcdidi [bərpas] – iştə ağll güzəşt üçün
əsaslar. Əmin oluruz ki, bazar günkü
iclasnda konfrans dəxi bu yol ilə gedər.”
Əmin oluruz ki, Fəhlə Konfrans
məmləkətin və ticarət və sənaət işlərinin
vəziyyətini nəzərə alaraq, Məsai naziri
həzrətlərinin və rqə rəislərinin səsinə
qulaq asar və bunu qəbul edər.

4) Həbsxanalar,
5) Şəhər bələdiyyələri,
6) Şəhər mərizxanalar [xəstəxanalar],
7) Müsarlərə məxsus postaxanalar.
İştə həmin müəssisələrə hökumətin
təkli ilə birər nüsxə göndərilərsə, savadllar oxur, savadszlar da qulaq asb
hər iki tərəf faidəmənd olarlar [faydalanar]. Bundan əlavə, Ağstafa, Gəncə, Yevlax, Hacqabul, Biləcəri, Sabunçu, Xaçmaz və Bak mövqiərində [stansiyalarnda] nəşriyyat ticarəti ilə məşğul olan
şəxsləri vadar etmək lazmdr ki, türk
qəzetələrini də məcburən satsnlar.
Tək hökumətin müavinəti ilə iş
tamam olmaz. Lazmdr ki, camaatda da
bir hümmət əsəri görünsün. Məsələn,
nə olar hərgah hamamlar, dəllakxanalar,
çayxanalar, əczaxanalar, mehmanxanalar, mərizxanalar birər nüsxə qəzetə
alb müştəriləri üçün saxlayalar. Həm
müştərilərin vaxtı xoş keçər, həm qəzetə
məlumatından da istifadə alarlar. Əcnəbilər böylə rəftar etmişlərdir. Biz də
onlarn yolu ilə getsək mənzili-məqsədə
çatarq!
Fərhad Ağazadə

BAKI XƏBƏRLƏRİ
“Balaxan mədən dairəlǝrində “Müsavat” şöbəsi!”
21 kanuni-sani [yanvar] sǝşənbə [çǝrşǝnbǝ axşam] günü saat 3-də bə’dəzzəval
[günortadan sonra] Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat”n Balaxan mədən
mərkəzi şöbəsinin sabiq heyəti-idarə
əzas [idarə heyəti üzvü] Bünyadzadə
Ağann mənzilində iclas edərək:
1) mədən dairəsindəki şöbənin
tǝcdidi [bǝrpas];
2) məhəlli-idarə [idarǝ yeri] təyini və
3) heyəti-idarə intixab [seçilmǝsi] məsələləri müzakirə edilərək, şöbənin məhəlli-idarəsi Seyid Məhəmmədzadə Se-

MƏTBUAT
Fəhlə konfransnn 23 yanvar iclasnda, cərəyani-əfkarla qərardad arasndak təzad sayaraq bu qərarlar
nagəhani [gözlǝnilmǝz] adlandrr və
bunun səbəbini “Kimlərinsə, kimləri isə
aldatmas qorxusu” təsəvvüründə görərək, nəhayət əmələ [fəhlə] konfransna
“İskra” böylə tövsiyə edir:
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yid Ağann 59 nömrəli mülkündə olmağ
qərara alndqdan sonra, heyəti-idarə
əzas intixabna şüru edildi [başland].
Nəticədə əsamisi zirdə mühərrər əşxas
intixab edildilər [adlar aşağda yazlmş
şəxslər seçildilər]:
Mirzǝağa Kərimzadə cənablar sədr,
Rəhim bəy Cahangirzadə müavin, Yusifzadə Əbdürrəhim katib, Məşhədi Kərim
Məhəmmədzadə (mübǝlliğ [tǝbliğatç]),
Haşim bəy Cahangirzadə, Cabbar Məhərrəmzadə, Məcid Sadiqzadə, Ağa
Babazadə, Abdulla Zülfüqarzadə, Mirzə
İbrahim Cahangirzadə və Əsgər bəy
Məlikyeganzadə xəzinədar.
Sədr: Mirzəağa Kərimzadə.
Katib: Yusifzadə Əbdürrəhim.

məkdədir. Ərzaq naziri vəkili Yusifəli
Əliyev cənablar tərəndən bu barədə
ciddi surətdə təhqiqat yaplb, camaat
adna alnb ehtikarçlar əlinə keçən
manufakturlar barəsində təftişat davam
edir. Hələlik bir neçə nəfər xəyanətkarlardan ələ keçib həbsə alnbsa da, lakin
bəziləri barəsində məlumat yğlr.
Ələlümum [ümumiyyǝtlǝ] birdəfəlik
kimin adna manufaktur alnb və kimə
çatmadğn bilməkdən ötrü Yusifəli
əfəndi qərar qoymuş ki, bundan sonra
fabrika kantorasndan bütün şəhadətnamələrin surətini alb, məhəlli mətbuatda dərc etdirsin. Bu səyaqla hər kəs ki,
özünə mütəəlliq [aid] manufakturu tamamilə almamş olarsa, o vaxt lazmdr
vəkil cənablarna təcili surətdə elan etsin
ki, lazmi tədabir ittixaz edilsin [tǝdbirlǝr
görülsün].
Alnan məlumat noyabr aynn əvvəlindən başlanbdr. Çünki ancaq bugündən etibarən fabrika məmulatı Nəzarətin təhti-təftişatına [tǝftişi altına] alnbdr. Bugündən etibarən fabrikadan
çxan mallar, tamamən ya Ticarət və
Sənaət Nəzarəti və ya ki Ərzaq Nəzarətinin şəhadətnamələri ilə buraxlmşlardr. İştə məlumat budur:
Fabrika kantoru öz ixtiyar ilə buraxb
Şağan kəndi camaatı üçün 3500 arşn
kənd vəkili M. B. Məhəmmədbəyova.
Ərzaq Nəzarəti vasitəsilə buraxlb:
Bakda Maarif Nəzarətinə 600 arşn,
Bakda K. S. Qasmzadəyə manufaktur
1000 arşn və genə də həman şəxsə
hamam üçün qətifə 200 ədəd; Qoraxda
R. Musa oğluna manufaktur 12000 arşn;
Kürkənddə Balakişi və sairlərinə camaat
üçün manufaktur 1600 arşn; Qazax

* Yanvar aynn 26-da, gündüz saat 3də Türk Mütəəllimlərinin [tələbələrinin]
Abbas Şərifzadənin təhti-idarəsində [idarǝsi altında] bulunan “Musiqi və dram”
studiyasnn ikinci dəfə olaraq iclas vaqe
olacaqdr. Üçüncü ali-ibtidai [mǝktǝbi]
mülkündə.
* Sabiq Yemelyanov zükur [oğlanlar]
gimnaziyas binasnda, yanvar aynn 22dən Bak Ticarət məktəbinin dərsləri
başlanmşdr.
BEZ FƏQƏRƏSİ
[BEZ ƏHVALATI]

Tağyev fabrikasndan çxan manufaktur barəsində, yəni manufakturu alb
onunla şiddətli dərəcədə ehtikarçlq
[möhtəkirlik] edənlər barəsində əhali
arasnda cürbəcür danşqlar və hətta
mətbuatda da bəzi narazlqlar eşidil431
431
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camaatı üçün D. Amintayova manufaktur 8000 arşn; Fatmay kəndi camaatı
üçün Ruhüləmin və sairlərinə 4000
arşn; Zirə kənd camaatı üçün Muradova
10000 arşn; Hac Pirverdi məscidi məhəlləsi camaatı üçün Eminova 1000 arşn; Hacyev məscidi camaatı üçün Şeyx
Musa cənablarna 1000 arşn və genə də
Hac Hüseyn məscidi camaatı üçün həman Şeyx Musaya genə də 1000 arşn,
Bakda aptekçi Qolberqə yara bağlayan
tənzif buraxlb 1000 arşn; Şuşa şəhəri
camaatı üçün Ya. B. Miralayevǝ manufaktur 30000 arşn; Dərbənddə hərbi
Axtı komitəsi üçün 10000 arşn, Bakda
R. Rüstəmova 1000 arşn; Bakda vəzarət
[nazirlik] qulluqçularnn istehlak cəmiyyətinə vəkil Vəlibəyova 11000 arşn;
Xeyriyyə Nəzarətinə [Sosial Tǝminat
Nazirliyinǝ] 20000 arşn; Dərbənd Bələdiyyə rəisinə 20000 arşn; Şuşada Malbəyli camaatı üçün 10000 arşn; Nardaran kəndi camaatı üçün vəkil Balakişi
və sairlərinə buraxlb 8000 arşn.
Noyabr aynn 24-dən etibarən fabrikann nəzarəti Ticarət və Sənaye Nəzarətinin ixtiyarna keçdiyi üçün, bugündən sonra verilən şəhadətnamələr
tamamilə həman Nəzarətin idarəsindən
verilmişdir:
Məhəmmədli məscidi camaatı üçün
buraxlr 3000 arşn, Ramana kəndi
camaatı üçün Ağasəf Babayevə buraxlr
6000 arşn. Bakda mağaza sahibi olan
Abdulla Dadaşova tənzif ağ 5000 arşn,
Bakda qaraj qulluqçular üçün 2100
arşn, Bakda Abbas Rəyevə qətifə 200
dyujin, Mərdəkan kəndi camaatı üçün
Hac Məhəmmədə verilib 6000 arşn,
Bakda aptek sahibi Ermansa verilib

tənzif 10000 arşn, Bakda B. X. Cavanşirə verilib manufaktur 500 arşn,
Bakda N. B. Hacnskiyə 200 arşn, Bakda
Nəcəfquluya corab sap 6 put, Zaqatalda
istehlak cəmiyyətinə camaat üçün
50000 arşn, Məlik Rəsulovun balq
vətəgəsi üçün 3000 arşn, Pirşağ kəndi
camaatı üçün Gülməhəmməd Q. S.
oğluna buraxlb 6150 arşn, Lənkəran
camaatı üçün Yusif Qəribova verilib 6000
arşn, Bakda Zaydlerə verilib tənzif
15000 arşn, Maştağa kəndi camaatı
üçün buraxlb Muradəli və sairlərinə
20000 arşn, Bakda İran konsulxanasna
camaat üçün buraxlb 3000 arşn, Balaxan kǝndi camaatı üçün buraxlb P.
Cəbiyevə 6000 arşn, Bak qazs üçün
Ağa Qədirova buraxlb 3000 arşn,
“Kazbek” fabrikas üçün buraxlb Tağyevə 10000 arşn, 2-ci Bak mövqi
[stansiyas] naçalnikinə buraxlb 1800
arşn, türk zabitinə verilib 5000 arşn,
Türkiyə qoşunu üçün buraxlb 65000
arşn, poçta və teleqraf qulluqçular
üçün buraxlb 45 parça, genə də həman
qulluqçular üçün buraxlb 8 dyujin yarm
qətifə, Qala kəndi camaatı üçün buraxlb Hac Ağaya manufaktur 20000
arşn, K. B. Səlimxanova verilib 10000
arşn, genə həman şəxsə verilib qətifə
1000 ədəd, Nuxu şəhəri camaatı üçün
verilib Salamzadəyə 3000 arşn, “Bank”
balq mədənləri [vǝtǝgǝlǝri] üçün verilib
Vəlibəyova 1750 arşn, Bakda yəhudilərin ruhanilərinə verilib 2000 arşn,
Tağyev skladnn qulluqçularna verilib 7
parça, genə də onlara verilib qətifə 8
dyujin yarm, Yu. Tislenkoya verilib qətifə
bir dyujin, genə də həman şəxsə verilib
manufaktur 144 arşn, Quba şəhəri ca432
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Paşa Qurbanov və Aydəmir Musaxanov vasitəsilə müsəlman zərgərləri
arasnda cəm etdikləri 800 manat;
Sabiqki ianədən idarədə qalmş idi
300 manat.
Yekun 1100 manat.
Min yüz manat Ağaməhəmməd İbrahimzadə cənablarnn vasitəsilə lazm
olan yerinə göndərilmişdir.

maatı üçün buraxlb M. R. Tutunova
15000 arşn, Əsədullayev kantorunun
qulluqçularna buraxlb 7 parça, Bakda
Z. V. Vəzirova verilib 2000 arşn, Quba
şəhəri camaatı üçün buraxlb Ağasəf
Babayevə 3 kip (tay), general-mayor Xəlilova buraxlb 700 arşn, Bakda Yevdokimova buraxlb 306 arşn, Tağyevin
qulluqçularna buraxlb 1000 arşn, genə
də onlara buraxlb qətifə 5 dyujin,
Bakda Obşestvenni Sobraniye [Bak İctimai Yğncağ] klubunun damn təmir
üçün H. Qasmova buraxlb 3000 arşn,
Bakda Bedenkoya 90 arşn, Mərdəkan
camaatı üçün buraxlb Əlibaba Aslanova
7000 arşn, Bakda A. Rəyevə 5000
arşn, Nuxu camaatı üçün M. B. Səlimzadəyə 3000 arşn, Bakda bazar taciri
Vəlibəyova 10000 arşn.
Bu məlumat, ancaq dekabr aynn 10cu gününə kimi verilən bezlərin məlumatıdr. Bu günlərdən sonrak məlumat gələcəkdə dərc ediləcəkdir.

Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir: sǝhǝr saat 8dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-91. МалаяКрѣпостная ул. д. № 8. Телефон № 36-91.
2603
Doktor Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

İDARƏDƏN CAVABLAR

Doktor İ. Q. Sibiroviç
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir səhər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-yadək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kolyubakinski küçəsinin küncündə). Telefon
nömrə 42-12.
2658

İkinci rqə əsgərlərimizdən imzasn[]
oxuya bilmədiyimiz əfəndiyə: Yuxarda
Mirzə Abbas Şahbazzadəyə yazdğmz
oxuyarsnz.
Molla Haşm Ağaəlizadə əfəndiyə:
Doğru deyirsiniz. Sizin haqqnzda səhv
olubdur. Təsdiqinə yetişdik.

Doktor Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655

İANƏ
Xəstə türk əsgərləri nənə [xeyrinǝ]
idarəmizə vüsul olub [çatıb]:
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Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək satışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir. Mağazaçlara və külli surətdə alanlara elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi
hər cür məktəb dəftərləri münasib qiymətə
satışa buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642
Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Mehmanxaneyi-“Məhəmmədiyyə”
Qubernski küçədə “Azərbaycan” mətbəəsi ilə rubəru [üzbəüz] Hüseynov qardaşlarnn 72 nömrəli evində mehmanlardan
[qonaqlardan] ötrü təmiz otaqlar hazrdr.
Kamali-ehtiramla İbrahimov
Odun
Bununla əhaliyə elan olunur ki, odun,
Xəzər Müstəhlik Cəmiyyəti “Kooperatsiya”nn Budaqovski və Merkuryevski küçələrin
küncündəki (qaps Budaqovskidən) bir putu
8 manat 65 qəpikdən satılacaqdr. Satış bu
kanuni-saninin [yanvarn] 24-dən başlayb
səhər saat 9-dan gündüz saat 3-ə kimi davam edəcəkdir.
İngiltərə Ərzaq komissar mayor İnvud
T-20
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bez fǝqǝrǝsi
sǝh. 432. “dyujin” (yaxud “dyujina”): 12
ǝdǝd.
İdarǝdǝn cavablar
sǝh. 433. “Yuxarda Mirzǝ Abbas Şahbazzadǝyǝ yazdğmz oxuyarsnz.”: Qǝzet
idarǝsinin M. A. Şahbazzadǝyǝ cavab 24
yanvar 1919-cu il tarixli 96-c nömrǝdǝ çap
edilmişdir.

Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 421. “general Xǝlil bǝy”: Xǝlil paşa
(Xǝlil Qut) nǝzǝrdǝ tutulur.
Salman bǝy kimdir?
sǝh. 423. “ümmülvǝqt”: (öz zǝmanǝsinin
anas) hǝr dövrdǝ o dövrün qayda-qanunlarna, nizamna görǝ yaşayan, prinsiplǝri olmayan. Qǝzetdǝ “ibnülvǝqt” yerinǝ “ümmülvǝqt” (öz zǝmanǝsinin anas) yazlmşdr.
sǝh. 425. “Qarabağl Xǝlil”: bu imza Xǝlil
İbrahimǝ (İbrahimov Xǝlil) mǝxsusdur.
Felyeton
sǝh. 426. “…tarixǝn müsbit vǝ mühǝqqǝqdir.”: qǝzetdǝ “tarixǝn” yerinǝ “tarixi”
getmişdir.
sǝh. 427. “…Ş. Samiyǝ nǝzǝrǝn…”: Türk
yazçs, publisisti vǝ dil alimi Şǝmsǝddin
Sami nǝzǝrdǝ tutulur.
“Əfkar, hökmdarn xoşuna gedǝn yola
yönǝlǝr.”: qǝzetdǝ “yönǝlǝr” yerinǝ “tökülǝr” getmişdir.
Savadszlara çarǝ
vǝ savadllara imdad
sǝh. 429. “allaf” (yaxud ǝllaf): taxl, un,
yem, ot kimi şeylǝrin alverçisi.
Mǝtbuat
sǝh. 430. “…ǝn yaxş siyasǝt Lassaln
siyasǝtidir.”: Alman losofu vǝ siyasi xadimi,
alman sosial-demokratiyasnn ǝsasn qoyan
Ferdinand Lassal nǝzǝrdǝ tutulur.
Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 431. “Mirzǝağa Kǝrimzadǝ cǝnablar
sǝdr…”: qǝzetdǝ bu cümlǝnin ǝvvǝlinǝ “1)”
ǝlavǝ edilmişdir.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 98-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Bazar ertǝsi, 27 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 98

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Düşǝnbǝ, 24 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 27 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

VİCDAN SIZLAYIR

isinəmməyən Axsxa dəxi digər üç uyezdlə birlikdə Türkiyəyə meyl etdi. Bu meyl
üstündə vuruşdu. Əlində silah olaraq
mübarizə etdi. Batumda əqd olunan
müahidə mövcibincə [imzalanan sazişǝ
ǝsasǝn] Gürcüstandan ayrld. Fəqət axrk hadisələrə görə türklər oralarn tərk
edib getdilər. Gürcülər isə Axsxan tutdular. Axsxann bu hərəkətini idarə edən,
bu hərəkətə ruh verən, onu məfkurəvi
bir şəklə qoyan məşhur Ömər Faiq əfəndi Nemanzadə idi.
Ömər Faiq əfəndini kim bilməyir? O
həssas, o atəşli mühərriri kim tanmayr?
Qarsda dağlan xanimanlarn, Ərdahanda hətk olunan [tapdalanan] namuslarn,
Batumda kəsilən qurbanlarn o yanql
mərsiyənəvisini [mǝrsiyǝ oxuyann], “bir
parça ətmək” deyə qəlbləri yaxan o həmiyyət məşəlini hangi azərbaycanl unuda bilər?
Vaxt vard; Faiq əfəndi Cəlil Məmmədquluzadə ilə bərabər nəşr eylədiyi
“Molla Nəsrəddin” məcmuəsi vasitəsilə
cəhalət pərdəsi ilə örtülü olan qara qəlbləri yaxc qələmi ilə yaxrd.
O, binəzir [görülməmiş] bir cəsarətlə
müqəddəs zənn olunan hər namüqəddəsə var qüvvəsilə çarpr, bütün vicdan

Qafqaziya vilayətləri kəndi müqəddəratlarn həll etməyə qalxşdqda, Axsxa
kəndi başna müstəqil bir xətti-hərəkət
tutmuşdu. Gürcü sosial-demokratlarnn
yerli türklərin milli ehtiyaclar ilə yerli arzular əleyhində vaqe olan qabaca hərəkətləri Axsxa ilə bərabər Qars, Ərdahan
və Batum həvalisi [bölgǝsi] müsəlmanlarnda Qafqaziya daxilində dördüncü bir
kanton və yaxud federasyon krini doğurmuşdu.
Gürcü millətpərəstləri bu kirlə mübarizə edirdilər. Mübarizələrində vəsilələrin [vasitǝlǝrin] növünə və məşruluğuna
[qanuniliyinǝ] çox da əhəmiyyət verməyirdilər. Bu əməl isə əksüləməli mövcib
olub [bu ǝmǝl isǝ müqavimǝtǝ, reaksiyaya
sǝbǝb olaraq] Zaqafqaziya cənub-qərbi
müsəlmanlar arasnda behəqq [haql
olaraq] zühur edən bu kri-siyasini [siyasi
düşüncǝni] canlandrrd.
Brest-Litovsk müahidəsi [sazişi] nəticəsində türklər Batum, Qars və Ərdahan
tutdular. Bunun üzərinə Axsxa tək qald.
O zaman kəndi müqəddəratın digər üç
vilayətlə birlikdə həll etməyi halna müvaq görən və gürcü hökumətinə bir növ
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ilə hər növ vicdanszlqlara qarş protesto
edirdi.
O zaman Tiis, imdiki Tiis deyildi.
Nikolay istibdadnn zamanlar idi. Faiq
əfəndi Tiisin bugünkü sahibləri ilə birlikdə rus istibdadna qarş pəncələşir,
“Metex” həbsinə otu[r]dulurdu.
Bu istibdad idi.
Fəqət Faiq əfəndi yenə Tiisdə, yenə
həbsdədir. Fəqət bu, yalnz həbs deyildir.
Faiq əfəndi təhqir olunur. Faiq əfəndi canilərlə bərabər oturdulub oğrular, qaçqnlar tərəndən döydürülür.
Möhtərəm oxuyucu, heyrət edirsən.
Əvət, mən də səninlə bərabər heyrətdəyəm.
Bir az əvvəl, Axsxa gürcülərə təslim
olunduğu əsnada Faiq əfəndinin Axsxa
hərəkətinin başçs olmaq həsəbilə [sǝbǝbindǝn] tutulub Tiisə gətirildiyini eşitdik. Bəzi təşəbbüslər edildi. Nəticədə
Faiq əfəndini həbsdən xaric etdilər, fəqət
möhtərəmən təhti-nəzərdə [nǝzarǝt altında] bulundurdular.
Bu aralq, gürcülər Axsxa ilə iktifa
[kifayət] etməmiş, Ərdahana doğru səfər
eyləmək istəmişlərdir. Bu zəmində əhaliyi-islamiyyə ilə gürcü əsgərləri arasnda
toqquşma olmuş. Bunun üzərinə Faiq
əfəndini təkrar tutmuşlar, həbsxanaya
soxmuşlar; fəqət mücrimini-siyasiyyə
[siyasi məhbuslar] şöbəsinə deyil, canilər
qoğuşuna [otağna] salmşlardr. Canilərə
anlatılmş olmaldr ki, kəndisini “xainivətən” [vətən xaini] deyə fəna surətdə
döymüşlər, ölüm halna gəldikdən sonra
kəndisindən əl çəkmişlərdir.
Əcəba, kəndisinin hürriyyətpərvərliyini hər münasibət gəldikcə bar-bar bağran Gürcüstan Hökuməti böylə şənaə-

tə [yamanlğa] nə cür yol vermiş?..
Adil bir adam; bir cani, bir qatil, bir
ədna [alçaq] haqqnda rəva görülməsi ən
qatı müstəbid məmləkətlərdə belə caiz
olmayan bu cəzan bütün Qafqaziya
türkləri arasnda böyük bir mühərrir, xatiri sevilər bir camaat xadimi olan həmiyyətmənd [hǝmiyyǝli, vǝtǝn vǝ millǝt qeyrǝti
çǝkǝn] bir zat haqqnda nasl olmuş da
Jordaniya hökuməti rəva görmüşdür?!..
Gürcüstan sultasn tanmamaq, gürcü siyasiləri kimi deyil, başqa dürlü düşünmək nə böyük bir cinayətdir ki, böylələrilə qüruni-vüstaya [orta əsrlərə] yaxşr cəzalarla rəftar olunur? Əcəba, siyasi qənaət və kri üçün bir insan işgəncə
edilərmi? Böylə bir işgəncə demokratik
bir cümhuriyyətə yaxşarm?
Gürcüstan Hökuməti bilmək istəməsə də, Gürcüstan camaatı, Gürcüstan
mətbuatına mənsub olanlar, Gürcüstan
camaat xadimləri bilsinlər ki, Ömər Faiq
əfəndinin işgəncə edildiyi, bila-fərqiməslək [ideya fǝrqi olmadan] bütün Azərbaycan türklərinin qəlblərini cərihədar
eyləmişdir [yaralamşdr]. Azərbaycantürk demokratiyasnn vicdan szlayr. Bu
szlar bu qədər möhtac olduğumuz beynəlmiləl ülfətlərə sui təsir [mǝn tǝsir]
edǝr. Bilxassə gürcü-türk yaxnlğna böyük səktələr [ziyanlar], böyük zərbələr
vurar.
Faiq əfəndinin canilərlə bir otaqda
məhbus qalmas, Faiqin işgəncə edilməsi, həm də gürcülər əlində işgəncə edilməsi nə qədər vicdan əzici bir xəbər.
Əcəba, bütün bunlar doğrumudur?!
Məlumati-mövsuqə [etibarl məlumat]
məəttəǝssüf [təəssüf ki], bunun doğru olduğunu bildirməkdədir.
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Bu xəbər bütün Azərbaycan məhalində [dairələrində] bir protesto tufan
qoparmaya bilməz!
Azərbaycan, yalnz Azərbaycan deyil,
türk həyati-ədəbiyyə və ictimaiyyəsi [ǝdǝbi vǝ ictimai hǝyatı] ilə aşina olan hər kəs,
bu mənfur xəbəri oxuduqda istəkli qələm arxadaşmza qarş vaqe olan bu tövhinə [ǝziyyǝtǝ] qarş lənət şərarəsi [qğlcm] yağdrmaya bilməz!
Faiq əfəndi cani olammaz. Siyasi krindən ötrü bir şəxsi cəzalandrmaq bilməm ki, Gürcüstan Cümhuriyyətinin şanna karm?!
Qoy bu sualn cavabn Gürcüstan
siyasi məhlləri versinlər.
Azərbaycan məhalinin bu məsələ
üzərindəki təsirini xülasə edərsək, yalnz
şunu söyləyə biləriz:
Vicdan szlayr!
M. Ə.

çǝ vǝzifǝ daşmaq] qanun layihəsi;
5. Məsai Nəzarəti [Əmǝk Nazirliyi] təş-

kilatı;
6. Ticarət və sair müəssisələr vəkalətnamələrinin təcdidi [yenilənməsi] məsələsi;
7. "İttihad" fraksiyonunun neft, bez
və qeyri şeylər ehtikar [möhtəkirliyi] haqqnda sorğusu;
8. Bak və Şəki qəzalar ilə yəhudi və
ukraynallarn məbusluq yeri istəmələri
haqqnda;
9. Daxil olmuş kağzlar;
10. Məsai Nəzarətinə istizah [sorğu];
11. Dağstan Cümhuriyyəti Parlamannn güşad [açlmas] münasibətilə təbrik teleqrafı göndərilməsi;
12. Məbus Bağr Rzayevin yerinə İbrahim Əbilovun namizədliyi.
20 milyon təxsis [ayrlmas]
Ruznameyi-müzakirat [müzakirǝ gündǝliyi] qəbul edildikdən sonra Hökumətə
20 milyon manat kredit buraxlmas haqqndak məsələyə keçərək, katib əfəndi
idxal edilmiş olan zeyldəki [aşağdak] qanun layihəsini oxuyur:
İzahnamə
Hökumətin binaqüzarlğna [sərəncamna] 20000000 rubləlik kredit açlmaq
xüsusunda qanun layihəsi
Keçirməkdə olduğumuz əhvali-fövqəladə zeyldə mühərrər qanun layihəsinin
natiq bulunduğu fondan [aşağda yazlmş
qanun layihǝsindǝ göstǝrilǝn fondan] təsisini tələb edir. Əsasən fonda məhsubən
ediləcək məsarin smetaya idxal icab
etdiyi [fondun hesabndan edilǝcǝk xǝrclǝrin büdcǝyǝ daxil edilmǝsi lazm gǝldiyi] halda lüzumu sras ilə, yəni müəssisələr açl-

AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA
9-uncu iclas
Şənbə günü kanuni-saninin [yanvarn]
25-i saat 12-də Məclisi-Məbusann iclas
təyin edilmişdi. İclas bir saatdan ziyadə
təxirlə açld. Növbədəki məsələlər:
1. Hökumət ixtiyarna 20 milyon manat kredit buraxlmas haqqnda qanun
layihəsi;
2. Gəncə Bələdiyyə İdarəsinə 450 min
manat faizsiz borc verilməsi;
3. Bak Bələdiyyə İdarəsinə 2 milyon
300 min manat borc verilməsi;
4. Ədəmi-ictima [eyn zamanda bir ne439
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dqça müsərrəhən [açq şǝkildǝ] təyin ediləcəyindən məzbur [deyilǝn] məsarif bir
dəfəlik müntəzəm tərtib edilmiş müəssisələr smetasna düşməməklə bərabər,
heç bir vəchlə gecikdirilməyəcək bir mahiyyətdədir.
Hal-hazrda gərək mərkəzi, gərək məhəlli [regional] müəssisələrin bir çoxu ya
yenidən yaplmaq, yaxud kökündən dəyişmək dövrəsində bulunduğu üçün məzkur [deyilǝn] müəssisələrin smeta layihələri də hənuz qüvveyi-təşriiyyə [qanunverici hakimiyyǝt] təsdiqinə məzhər [nail]
olmadqlarndan, aid bulunduqlar
daireyi-səlahdidinə [aid olduqlar quruma]
təqdim olunmamşdr.
Məmah [bununla belǝ], çox vaxt təxiri əsla mümkün olmayan məsarif mütəaqibən [sonradan] zühur etməkdə və
layənhəll [hǝll edilmǝmiş] burax[l]malar
da qeyri-qabil bulunmaqdadr. Ələləksər
[ǝksǝr hallarda] bu kimi dövlət üçün zəruri
bulunan məsarif, bir gün belə olsun təxir
ediləmməzlər. Halbuki onlar qüvveyitəşriiyyədən keçirmək pək çox zamana
mütəvəqqif [bağl] olduğundan, dövlət
mənafeyinə son dərəcə sui təsir göstərə
bilər.
Sərd [qeyd] olunan mülahizələrə məbni [əsasən], Heyəti-Vükəla [Nazirlər Kabineti] bərvəchi-zir [aşağdak] qanun layihəsini Azərbaycan Məclisi-Məbusan səvabdidinə [tǝsdiqinǝ] təqdim etməyi təhti-qərara ald.
1) 1919-cu sənəsində vaqe olacaq və
şimdidən təyini qeyri-qabil olmaqla bərabər, müstəcəl [tǝxirǝsalnmaz] bulunan
və gələcəkdə smetaya idxal ediləcək
olan məsarif üçün Azərbaycan Hökumə-

tinin binagüzarlğna [sǝrǝncamna] iyirmi
milyon (20.000.000) rublǝlik kredit açlsn.
2) Fövqəlzikr [yuxarda deyilǝn] kreditdən olunacaq məsarif hər dəfə HeyətiVükəla qərar ilə ifa edilsin.
Rəisi-Vükəla [Baş nazir]:
Fətəli xan Xoyski
Maliyyə naziri.
Layihə maddəbəmaddə müzakirə edilməyə başlayr. Birinci maddə oxunur.
Əhməd Cövdət - söz alaraq əsas etibar ilə hökumət ixtiyarna kredit açlmasn haql görür, hər dəqiqə hər məxaric
üçün Parlamandan pul istəmək mümkün
olmadğndan, bir dəfəlik hökumət ixtiyarna bir məbləğ buraxlmasna raz
olur. Fəqət, 20 milyon manatı çox görərək deyir ki:
“Hökumət üçün böylə bir fond lazmdr; fəqət mən və zənnimcə yoldaşlarmn bir çoxu da bu rəydəyik ki, birdənbirə 20 milyon verilməsin. Hələlik fövqəladə məsarif üçün 10 milyon kifayətdir,
zənnindəyiz. İndi 10 milyon buraxlsn,
gələcəkdə hökumətin fəaliyyətini görərik. Lazm olarsa, yenə müraciət edər, yenə pul buraxarq.”
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - “Kredit açlmas məsələsinə əsas etibar ilə
Əhməd bəy də etiraz etmir, fəqət onun
çoxluq-azlğndan bəhs edir. Yalnz buras
var ki, hökumətin ehtiyacn onun fəaliyyəti ilə əlaqədar tutmaq istəyirlər. Amma məncə hökumətin etibarn büdcə ilə
əlaqədar tutub milyonlarla ölçmək olmaz. Hökumətə etimad və etibar bəyan
edilmişdir. Böylə isə təxsisat [pul ayrlma440
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qanuniyyəsi
Bakdan gəlmiş erməni mühacirləri
vasitəsilə Gəncədə 1918 sənəsi dekabrn
əvailində [əvvəllərində] səpmə yatalaq
xəstəliyi zühur edib, həman ayn əvaxirində [axrlarnda] o xəstəlik öylə bir dərəcədə şiddət kəsb etmiş [şiddǝtlǝnmiş] ki,
şəhərin ermənilərlə məskun ikinci hissəsində xəstələrin miqdar 500 nəfərə çatmş, şəhərdə xəstəxanalar olmadğndan
xəstələrin mənzillərində qalmaqla digərlərini də hǝman xəstəliyə salb xəstəliyin
intişarna [yaylmasna] səbəb olurlar.
Bələdiyyə İdarəsi 29 dekabr tarixli
fövqəladə iclasnda şəhər doktorlarnn
əksərinin iştirak ilə xəstəliyə qarş tədabir [tədbirlər] məsələsi müzakirəsi əsnasnda böylə bir qərara gəlmişlər ki, şəhərin yalnz 25 xəstə üçün sari xəstəxanas
hal-hazrn ehtiyacn heç bir vəchlə dəf
etməyə ka deyildir. Müsri xəstələr ehtiyac üçün şəhərin digər xəstəxanasndan istifadə ediləmməz. Çünki xəstəxanada yataqlar məhdud olduğundan savay, bu xəstəxanaya yalnz məcruh [yaral] ilə müsri olmayan xəstələr qəbul etməkdədir.
Bunlar nəzərə alaraq və müsri xəstəliklərin önünü alb əhaliyə tibbi müavinət [yardm] etmək üçün Bələdiyyə İdarəsi indilik olaraq əqəllən [ən az] 50 xəstə
üçün yeni bir xəstəxana güşadna [açlmasna] qərar vermişdir. Bununla bərabər, xəstələrin mənzil və əşyalarn təthir
[təmizləmək] üçün də ənvai tədabir [müxtəlif tədbirlər] görülüb, şəhəri səhiyyə
nöqteyi-nəzərindən lazmi bir hala gətirmək krindədir.
Məzkur tədabiri [deyilǝn tǝdbirlǝr]
qövldən feilə [sözdən əmələ] gətirib, üç ay

s] məsələsini onun fəaliyyəti ilə əlaqə-

dar tutmaq müvaq deyildir. Biz anlayrz
ki, Hökumətin bir aylq fövqəladə məsari 10 milyondan fəzlə olmaz; fəqət milyonun mahiyyəti nədir? Əski qiymətlə
götürülərsə 20 milyon manat 200 min
manat hökmündədir. Bu isə hökumət
üçün çox deyildir. Bilxassə bir ayadək hökumətin smetas hazr olacaqdr. O vaxt
təxsisat dəxi smeta üzərinə olar. Amma
indilik 20 milyon çox deyildir. Həm də bu
məsələni hökumətin fəaliyyəti ilə əlaqədar tutmağ mən münasib görmürəm.”
Sədr hər iki təkli səsə qoyur. Əksəriyyəti-ara [səs çoxluğu] ilə 20 milyon buraxlmas haqqndak təklif qəbul olunur.
Sonra qanun layihəsi maddəbəmaddə
oxunaraq ittihadi-ara ilə [yekdilliklə] qəbula keçir.
Gəncə Bələdiyyə İdarəsinə 450 min
rublǝ borc verilməsi
Bundan sonra Gəncə Bələdiyyə İdarəsinə sari [yoluxucu] xəstəliklərlə mübarizə üçün 450 min rublə borc verilməsi
haqqndak layiheyi-qanuniyyə [qanun layihəsi] müzakirə olunur.
Doktor [Musa bǝy] Rəyev məruzəçi
sifəti ilə çxaraq bəyan edir ki, Daxiliyyə
Nəzarəti vasitəsilə Parlamana bir layiheyi-qanuniyyə idxal edilmiş və Parlamann Maliyyə komisyonunda baxlaraq,
bu gün Məclisi-Məbusan iclasna təqdim
olunur. Layihə budur:
“Azərbaycan Cümhuriyyətinin Daxiliyyə Nəzarəti
16 yanvar 1919
Azərbaycan Məclisi-Məbusanna
Gəncə Bələdiyyə İdarəsinə faizsiz
olaraq 450 min manat verilməsi layiheyi441
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ərzində bu təşkilatı (xəstəxana, təthirat
[təmizlik] dəstəsi və ilx.) saxlamaq üçün
şəhərə təxminən 450 min manat pul lazmdr ki, əlyövm [hal-hazrda] şəhərin
qüvvəsindən xaric olan bir məsarifdir.
Müsri xəstəliklər də, xüsusən səpmə yatalaq də məhəlli [yerli] idarələrə
deyil, hökumətə aid bir vəzifə olduğundan, Gəncə Bələdiyyə İdarəsi imkan olduğu qədər bu yolda çalşmaqla bərabər,
əlyöm müsri xəstəliyin önünü almaq
üçün fəqət [ancaq] 25 min manat buraxmaqla bərabər, hökumət xəzinəsindən
eyni məqsəd və mətləb üçün 450 min
manat pul verilməsini istida [xahiş] edir.
Gəncə şəhərində hökmfərma olan
[hökm sürǝn] müsri səpmə yatalaq xəstəliyi ilə mübarizədə bulunmann, xəstəliyi
yalnz Gəncə şəhərində əsasndan qaldrmann deyil, fəqət Bakya keçməsinin
dəxi önünü almaq lazm olduğunu düşünərǝk, Zira xəstəliyin Bakya sirayət etdiyi təqdirdə kəndisi ilə mübarizədə bulunmann haman qeyri-mümkün və xəstəliyin o vaxt minlərcə insan tələfatına
bais olacağndan, Daxiliyyə Nəzarəti, Bələdiyyə İdarəsinin balada məzkur iqdamatınn [yuxarda deyilǝn tǝşǝbbüsünün]
şayani-qəbul [qǝbula layiq] olduğunu etiraf edərək, aşağda dərc olunan layiheyiqanuniyyəni Məclisi-Məbusann təsdiqinə təqdim eylər:
1) Gəncə İdareyi-Bələdiyyəsinə [Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsinǝ], əmraz-sariyə [yoluxucu
xəstəliklər] ilə mübarizədə bulunmas
üçün xəzineyi-dövlətdən [dövlət xəzinəsindən] bilafaiz [faizsiz] olaraq 450 min
manatlq bir borcun verilməsi.
2) Məzkur İdareyi-Bələdiyyənin, işbu

borcu şəhərin varidat və məsarifat [mǝdaxil-mǝxaric] dəftərinə qeyd edilərəkdən, hər sənə müsavi [bərabər] hissələrlə, üç il zərndə xəzineyi-dövlətə verilməsi üçün kəndisini müvəzzəf [cavabdeh]
qlmaq.
Daxiliyyə naziri (imza)
İdarə müdiri (imza)
Üçüncü şöbə müdiri (imza)
Maliyyə komisyonu bu məbləğin borc
təriqi ilə [borc şǝklindǝ] buraxlmasn lazm bilərək, layiheyi-qanuniyyənin qəbul
və təsdiqini təklif edir.
Sultan Məcid Qənizadə - Əlbəttə
Gəncə şəhərinə bu borcu vermək lazmdr. Hal-hazrda müsri xəstəliklər o qədər
şiddət etmişlər ki, hökumətlə bərabər
camaatın da işləməsi icab edir. Hökumət
əgər hökumət isə camaatın dərdinə qalmal, onu mühazə etməlidir. Bunun üçün
də yalnz Gəncə deyil, qeyri şəhərlərə də
pul buraxmaldr ki, müsri xəstəliklə mübarizə etsinlər; ancaq bu məbləğin miqdar barəsində bir qədər danşmaq istərdim. Mən bilmirəm nə üçün Bak Şəhər
İdarəsi 600 yataqlq xəstəxana açmaq
üçün 2 milyon 200 min manat istəyir, amma Gəncə 50 yataq üçün 450 min manat. Bu iki məbləğ müqayisə edilərsə,
böyük fərq görülər. Böylə ki, yataq hesab ilə Gəncəninki neçə dəfə artıq çxar.
Əgər məzkur məbləğ yalnz xəstəliklə
mübarizə və xəstəxana təsisi üçün isə
çoxdur; başqa işlər üçün isə əlahiddə məsələdir. Ona görə bu xüsusda tövzihat
[açqlama] verilməsini xahiş edirəm.
Bitmədi
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YOL TƏƏSSÜRATIM

xalq qvardiya nəfərləri, könüllü müsəlman dəstələri, hams müsəlləh [silahl]
olaraq kamali-qaidə və nizamla bir nəfər
gürcü təbəəsi olan müsəlman cənazəsini
təşyi edirlər [yola salrlar]. Orada musiqi
Şopenin qəmli marşn çalr, burada isə
cənazənin qarşsnda gedən mollann
uca səslə oxuduğu "lǝhǝvləvəlaǝ"si bir
əməllə [niyyǝtlǝ] birləşmiş və həmin əməl
yolunda qurbanlar vermiş iki mədəniyyətin asarn [əsərlərini] samilərin [eşidənlərin] qulaqlarna eşitdirir.

Tiis
Gürcüstan Cümhuriyyəti paytaxtı olan
Tiis şəhərinə daxil olduqda, əvvəl Qafqazn əski paytaxtı və sabiq rus hökuməti Qafqaz canişininin məqərri [qərargah]
olan Tiis hiss edilirsə də, lakin yavaş-yavaş həmin təəssürat yeni görünən lövhələr və şəkillər sayəsində rəf olub [aradan
qalxb] gedir. Artıq Rusiyadan burada bir
əsər qalmadğ görünür. Əski rus jandarmas əvəzində zahirən ondan bir qədər
"xəf" görünən camaati-xəvassə müfrəzi
[xüsusi xalq dǝstǝlǝri] "narodnoqvardeys",
öz vətəninin xidmətində zəif şəkilli, lakin
mətanəti-qəlbiyyəsi [qǝlbǝn mǝtanǝtlǝ]
ilə qəvi [güclü] olaraq gözə görünür.
Küçələrin hamsnda xalq qvardiyas
nəfərləri [əsgərləri] nizam və qaydan
mühazə edirlər. Ara-sra milli qoşun əfrad [ǝsgǝrlǝri] müşayiəti altında erməni
əsirlərini ora-bura aparrlar.
Erməni-gürcü müharibəsi münasibətilə bura ermənilərinin başlar aşağ sallanbdr. Ermənilərin bu hallarna bərəks
[əksinə] olaraq, müsəlman əhalisi kamalitəmkin və vüqarla “papaqlar gözləri üstə” şəhərin küçələrində asudə gəzirlər.
Bunlarn böylə bir şəkildə görünüşləri, islam əhalisinin mehriban və dost bir məmləkətdə yaşamalarna dəlalət edir.
Qolovinski prospektdə gəzərkən böylə bir mənzərəyə tǝsadüf etdim: gürcü
qoşun dəstələri musiqi ilə arxadaşlarndan birini darülbəqaya [əbədiyyət evinə,
məzara] müşayiət edirlər. Bu dəstənin qarşsna küçənin sağ tərəndən başqa bir
dəstə gəlir. Burada acarallar dəstəsi,

***
Əvət, bu gün gürcü millətçiləri böylə
söyləyirlər: Biz indiyə kimi böylə güman
edirdik ki, Zaqafqaziyada üç qisim millət
yaşayr. Lakin şimdi artıq düşündük ki,
bunlar üç deyilmiş, yalnz iki imiş: şərqdə
azəri türkləri, qərbdə gürcülər. Mavərayi-Qafqaz [Zaqafqaziya], yalnz bu iki milləti təşkil edir.
Qafqaz millətlərinin bir bu qədər bəla
və müsibətdən sonra öz hüquqlarn qazanmaq üçün səy və kuşiş etdikləri [çalşdqlar] əsnada və böylə imtahan günlərində ölkədə ixtilaf çxarb da Rusiyadan
ayrlmş Qafqaz məmləkətlərinin istiqlaliyyətə nail olmaq ümidlərini puç etmək
kri ilə bunlar arasnda qanl müharibə
salan erməni “daşnak” məhalinə [dairələrinə] qarş lhəqiqə [hǝqiqǝtǝn dǝ] gürcülǝr miyannda [arasnda] qayət şiddətli
bir nifrət vardr ki, həmin nifrət nəinki
yalnz biz millətçilər, hətta gürcü sosialistləri tərəndən dəxi ibraz olunur [nümayiş etdirilir]. Demək olar ki, “daşnaklar” əleyhinə mövcud olan nifrət, bütün
erməni millətinə qarş nifrətamiz bir
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böylə bir nəhayətə varmasndan raz qalmamşlardr.

hissiyyata müncər olmuşdur [çevrilmişdir]
və bu nifrət “daşnaklarn” hökumət
başnda durmağ davam etdiklərinədək
yaşaya-caqdr.
Erməni nümayəndəsi Gürcüstan Parlamannda Gürcüstan ermənilərinin "sədaqətindən" dəm vurduqda, gürcülər tərəndən "Bəs Şulaveri xəyanəti necə olsun?" kimi iradlar olunur. Ermənilərə
inanan yoxdur.
Bu gün gürcülərin hər bir siniəri arasnda böylə iman vardr ki, ermənilərin
bu fövqəladə və qayət namünasib bir zamanda Qafqazda müharibə salmalarndan məqsəd, yalnz Qafqazda bir şuriş
[qarşqlq] yapb, burasn Müttəqlər
nəzərində yaman qələmə vermək imiş.
Başqa bir səbəb görməyirlər.

***
Burada rus ünsürü artıq görünmǝyir
kimidir.
Hər halda gürcülərin paytaxtı “girdəpapaq” süvari həriərdən məsundur [qurtulmuşdur]. Lakin ingilislər vardrlar və
hər gün buradak qüvvələrinin artırlmas söylǝnir. Bununla belə, ingilislər buraya mehman sifətində gəlmǝlǝri gözǝ
çarpr. İngilislǝrin mehman sifǝtindǝ gǝldiklǝri və Tiisdə idarə tamamilə gürcülər əlində olmasna dair sübutlardan biri
də onlarn böyükləri, heyətləri vǝ generallar avtomobillə Gürcüstan Cümhuriyyəti ricali-hökumətinin [hökümət adamlarnn] nəzdinə [yanna] gəldikləridir. Bunu
gördükdə hər bir azərbaycanlnn qəlbində müxtəlif hisslər oyanr.

***
Müttəqlərin müdaxiləsi sayəsində
qət olmuş [dayandrlmş] erməni-gürcü
müharibəsində ümumən kim qazand,
kim qeyb etdi?
Bu məsələ hələ dürüst bəlli deyildir.
Gürcü mətbuatına baxdqda, qeyb edənlər ermənilər olmuşlar. Lakin "əhli-xibrə"lər [mütǝxǝssislǝr] böylə söyləyirlər ki,
həmin müharibədə mütəzərrir olan [zərər çəkən] yenə də gürcülər olmuşlar. Artıq tələfatla bir çox əsir vermişlər və nəhayətdə mübahisəli yerlər ingilislər tərəndən işğal edilmişdir. Bunlar[n] sonra
kimə veriləcəyi, yəqindir ki, başqa bir
mübahisəyə səbəb olacaqdr. Hər halda
bir çox tələfat verdikdən sonra üzərlərinə təmayül edən [paylarna düşǝn] müvəﬀəqiyyətdǝn bəhrəmənd olmayan
[faydalanmayan] gürcülər, müharibənin

***
Ömər Faiq əfəndi ilə görüşdüm. Tövqifdən [həbsdən] azad olub da xanənişinliyə [ev həbsinə] məhkum olduğunu
bəyan etdilər. Mumaileyh [ad keçən şəxs],
bu rəsmiyyət üstündən götürülərkən Bakya gedəcəklərmiş. Ömər Faiq kimi qəyur [geyrətli] bir zatın Bakya vürudu [gəlməsi] səmərəsiz qalmayb, nadir olan
fəal mücahidlərimizin qüvvəsi artmağa
inanrz.
***
Bu gün siyasi nümayəndəmiz Məhəmməd Yusif Cəfərov tərəndən müsa444
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ğu üçün pul əvəzinə Almaniyann müstəmləkələrini almaq istəyirlər. Elzas-Loren Fransaya mülhəq olmaldr [birlǝşmǝlidir]. 1915-ci ildə malik olduğu kömür
mədənləri də Fransa ixtiyarna keçə bilər. Bu da bu qədər dava xərcinə kifayət
etmədiyi üçün əcnəbi banklarnda olan
qzl pullar da Müttəqlər əlinə keçəcəkdir. Harold Koks[un] hesabna görə, banklarda 650 milyon ingilis lirəsi qiymətində məbləğ var. Bu da aşkardr ki, Belçika
ilə Fransadan aparlmş olan bütün makinalar da qaytarlmaldr. Hərgah bunlar da
ümum xərci ödəməsə, o zaman Almaniya ticarətini borclar ödəməyə vadar edəcəklərmiş.
* Berlin - Yanvarn 19-da Almaniya
Məclisi-Müəssisan[n]n intixab [seçkisi]
icra edilmişdir. Çox arvadlar da intixabatda iştirak etmişlərdir. Seçkilərdə hərbi
məmurlar da iştirak etmişlərdir.

r olduq. Burada iki gün qalb lazmi material cəm etməyə və həm də dağstanl
arxadaşlarmz gözləməyə sərf edəcəkdik. Lakin eşitdik ki, gürcü heyəti-mürəxxəsəsi [nümayəndə heyəti] bizdən bir gün
əvvəl Batuma getmişlər. Bunun üçün yarn Batuma tərəf getməli olduq.
Ceyhun Dağstani
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
* Parisdə müntəşir [nəşr olunan] “E.”
qezətəsinin məlumatına görə, ingilis hökuməti şimdiki polyak hökumətini, başda Pilsudski olmaq üzrə, təsdiq eyləmişdir.
* İstanbul - Türkiyə qəzetələri Türkiyə
ilə Yunanstan arasnda ittifaq bağlamağ
hökumətə tövsiyə edirlər.
* Hal-hazrda Sibiryada 80 min Yaponiya saldatı vardr. Bu yaxnlarda Qara
dəniz ilə Əqsayi-Şərq [Uzaq Şərq] arasnda gəmi hərəkatı başlanacaqdr.
* General Şkuronun dəstəsi yanvarn
15-də Həsəntuki [Yessentuki] şəhərini işğal etmişlərdir.
* Don qoşunlar Sarepta deyilən yeri
alb bolşeviklərdən külli qənimət almşlardr.
* Soçiyə zeyldəki [aşağdak] məlumat
verilir: Yekaterinodarda baş komandan
Kubanda olan qeyri millətlərin də silah
altına alnmalarna əmr vermişdir. Yanvarn 15-də səfərbərliyin 1-ci günü təyin
edilmişdir.
* Almaniya Müttəqlərə 25 milyard
ingilis lirəsi dava xərci verməlidir. Bu qədər pulu verməkdən Almaniya aciz oldu-

SÜLH ƏTRAFINDA
* Parisdə iniqad etmiş [baş tutmuş]
Sülh Konfrans Rusiyaya müavinət etmək
məqsədi ilə Rusiyann hökumətlərindən,
yaxud qüvvələrindən üçər nümayəndə
dəvət eyləmişdir. Bunlar, ad hələlik məlum olmayan bir cəzirəyə [adaya] nümayəndələrini göndərəcəklər. Cəzirə Mərmərə dənizindədir. Müttəq dövlətlər
nümayəndələri orada onlar istiqbal edəcəklərdir [qarşlayacaqlar]. Bundan məqsəd odur ki, rusiyallar özləri öz müqəddəratın həll etsinlər.
* Almaniya 8 cümhuriyyətdən ibarət
bir ölkə olacaqdr. Başda isə 10 milyon
əhalisi olan böyük Berlin Cümhuriyyəti
olacaqdr.
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* (Fransz mətbuatı) Müttəq dövlətlər başçlar, Vilsonun təkli üzərinə zeyldəki [aşağdak] qərar qəbul etmişlərdir.
Müttəq dövlətlərin Rusiya barəsində
olan yeganə məqsədləri budur ki, Rusiya
əhalisinə öz mülahizələri ilə müqəddəratın həll etməyə müsaidə verilsin. Müttəqlər nümayəndələri Rusiya millətini
özlərinə düşmən deyil, dost sanrlar. Rusiya əhalisinin arzusuna görə, Rusiyaya
müavinət etmək istənilir. Hərgah, Müttəqlər Rusiyada əmin-amanlq bərpa və
nəqliyyat işlərini islah etməsələr, Rusiya
əhalisi indiki aclq və qtlqdan xilas olmayb, daima Rusiyada iğtişaş artacaqdr. Ona görə də Müttəqlər Rusiyada
asayiş bərpa etmək üçün Rusiya əhalisinə kömək vasitələri axtarrlar. Kənardan təzyiq olmadan Rusiya əhalisinin özləri öz işlərini idarə etməyə haql olduqlarn Müttəqlər qəbul edirlər. Heç halda Müttəqlər Rusiyadan sui-istifadə etmək istəməyirlər. Müttəqlər Rusiya inqilabnn mahiyyətini anlayrlar. Əks-inqilabçlara heç bir vəchlə müavinət etməyəcəklər və Rusiyada hökumət üstündə yekdigəri ilə boğazlaşan dəstələrin
heç birinə, bir-birini yxmağa müavinət
etməyəcəkdirlər. Mütəﬃqlərin yeganə
amallar Rusiyaya sülh verərək mümkün
olduqca tez, Rusiyan indiki haldan xilas
etməkdir. Müttəq dövlətlər bütün Avropada və bütün cahanda sülh və müsalimət [asayiş] bərpa edəcəklərinə söz vermişlər və bunu da inkar etməyirlər ki, nə
qədər Rusiyada dinclik yoxdur, bütün
Avropada sülh ola bilməz. Ona görə də
Müttəqlər Rusiyada sülh və müsalimət
bərpasna və Rusiya əhalisinin arzusuna
müvaq bir surətdə Rusiyan sahili-nica-

ta [xilas sahilinǝ] çxarmağa var qüvvələri
ilə çalşacaqdrlar.
Türkiyə dəmiryollar
İngilislərlə franszlar, Bağdad dəmiryolu başda olmaq üzrə, bütün Türkiyə
dəmiryollar ümuri-idarəsini [idarǝ işlǝrini] əllərinə almşlardr.
* Fransa mətbuatı xəbər verir ki, gələn şənbə günü Xariciyyə Vəzarətində
Sülh Konfransnn yeni fövqəladə iclas
olmaldr. Bu cəlǝsədə [yğncaqda] Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] məsələsi də müzakirə ediləcəkdir. Lloyd Corcun Cəmiyyəti-Əqvam məsələsi maddələri barəsində olan təkli mübahisələrə
səbəb olmuşdur. Təklif qəbul olunduqdan sonra, Burjua, Sesil vǝ general Amet
tərəndən hazrlanmş layihəni Vilson
məclisə təqdim edəcək və bu axrnclar
bu məsələ xüsusunda ətraca danşqda
bulunacaqdrlar. Sonra bu qanun layihəsi
xüsusi komissiyaya veriləcəkdir. Almaniya tərəndən müharib [savaşan] və
qeyri-müharib dövlətlərə vurulan xəsarət miqdarnn təxmini də bu komissiyaya mühəvvəl ediləcəkdir [tapşrlacaqdr].
DAĞISTAN CÜMHURİYYƏTİNDƏ
(Xüsusi müxbirimizdən)
Cəbhədə təbədüllat [dəyişiklik] yoxdur. Tereçnaya-Arqun xətti cəbhədir. Arqun bizim əlimizdədir. Müvəﬀəqiyyətli
bir surətdə ordu təşkil edilir. Orduya həvəslə daxil olurlar. Əsgərlikdən qaçan
yoxdur.
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salonunda şəhər məktəb müəllimlərinin
ümumi iclas vaqe olmuşdu. İclas, Bak
Bələdiyyə Məkatib [məktəblər] şöbəsi
sədri Əlicabbar əfəndi [Orucǝliyev] təşəbbüsatı ilə dəvət edilərək, müsəlman müəllimlərinə məxsus türk lisan kurslar güşadna [açlmasna] münhəsir [hǝsr] edilmişdi. İclasda 30-dan ziyadə müsəlman
müəllimləri iştirak edirdi. Şayani-təəssüf
[təəssüf ediləcək] bir cəhət var idisə, o da
türk xanm müəllimələrinin isbati-vücud
[iştirak] etməmələri idi. Halbuki, iclas barəsində bütün şəhər məktəblərinə birər
dəvətnamə göndərilmişdi. Xanmlardan,
fəqət [sadəcə] Hənifə xanm Məlikzadə
xanm öz ixtiyarlğna [yaşllğna] baxmayaraq iclasda hazr olmaqla, ruhən nə
qədər gənc olduğunu və nǝ qǝdǝr milli
məsailə [məsələlərə] əhəmiyyət verdiyini
göstərirdi.
Əlicabbar əfəndi məclisi açmadan əvvəl, şamaxl müəllimlərə müraciətən ora
qaçqnlarnn fəna haln təsvir ilə, Şamaxllar Həmtorpaqllar Cəmiyyətində çalşmağ onlara təklif etdi. Şamax qaçqnlarnn əhval olduqca müdhiş bir surət
kəsb etmişdir [surǝt almşdr].
Sonra əsl mətləbə keçərək, türk lisan
kurslar barəsində məlumat verir:
- Bizim buraya yğşmamzn səbəbi
türk lisan kurslar güşad məsələsidir.
Hamnza məlumdur ki, bir çox təcrübəli
müəllimlər həyatın ağrlğndan naşi [ötrü] öz vəzifələrini buraxb başqa-başqa
işlərlə məşğuldurlar. Məktəblərdə olanlar şimdi yeni müəllimlərdirlər. Yeni, əski,
əsl mətləb buradadr ki, hammz türk lisannda zəik. Ham şəhər məktəbləri,
hətta ali-ibtadi məktəblər də milliləşmişlərdir. Bunlara müəllim lazmdr. Bu

* Yanvarn 15-də Teymurxanşurada
oblast şuras açlmşdr. Camaat intixab
etmədiyi [seçmǝdiyi] və sabiq komissar
Qabiyev tərəndən təyin edilmiş köhnə
şura üzvlərinin dəvət edilmələri əleyhinə
Qazqumuq əhalisi protesto etmişdir.
Qazqumuqlular təzədən seçki olmasn
xahiş edirlər.
* Qabardadan gələn nümayəndənin
dediyinə görə, bolşeviklər görünməmiş
vəhşiliklər törədirlər. Bir çox adamlar qətl
edilmişdir. Qabarda nümayəndəsi gözləri yaşl nəql edir ki, bolşeviklər nəinki onlarn əleyhinə olanlar, bəlkə qeyrilərini
də tələf edirlər. Ancaq vaxtl-vaxtında
meşələrə və dağlara qaçanlar xilas oldular ki, onlarn da bir çoxu soyuqdan və
aclqdan həlak olmuşdur. Qabardada
bolşeviklərin sayəsində əhalinin hər bir
şeyi əlindən çxmşdr. Hürriyyətprəvər
Qabarda nümayəndəsi Qabardaya qonaq gələn bolşeviklərin bu hərəkətlərini
ağlaya-ağlaya nəql edirdi.
* Teymurxanşurada ehtikar [möhtəkirlik] şiddət etməkdədir [artmaqdadr]. Bir
tək xüsusi adamlar deyil, ictimai və hökumət müəssisələrində o[la]nlar da ehtikar ilə məşğuldurlar. Şeylərin qiyməti
hər gün artmaqdadr. Kəndlilərin nalələrinə qulaq asan yoxdur. Ərzaq naziri ehtikarla mübarizə ediləcəyini izhar eyləmişdir [bildirmişdir]. Bu barədə xüsusi qanunlar veriləcəkdir. Mühəndis Saleh Hacyev Dağstanda ərzaq naziri vəkili təyin
edilmişdir.
MÜƏLLİMLƏR İCLASI
İşbu kanuni-saninin [yanvarn] 24-də,
saat 11 radələrində, Bələdiyyə İdarəsi
447
447

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

sənə bir növ keçiniriz. Fəqət, gələcək sənə üçün bizə türk lisann mükəmməl surətdə bilən müəllimlər lazm olacaqdr
ki, milliləşmiş siniərdə tədrisatı ana lisanmzda apara bilsinlər. Keçən sənə
kurslar güşad edilmişdi. Fəqət, bir çox
səbəblərdən dolay müntəzəm deyildi.
Şimdi öylə etməlidir ki, müntəzəm surətdə aparlsn.
Sonra müəllimələrin və bir çox müəllimlərin bu gün gəlməməsindən şikayətlə, kurslarn lüzumiyyəti barəsində ifadeyi-məram edərək [danşaraq], kurslar
üçün 30 min rubləlik bir məbləğ Bələdiyyə Məclisindən istənilməsini dərmiyan
etdi [meydana atd]. İşbu məbləğin 15
min rubləsi erməni lisanndak kurslara
(?), 15 min rubləsi türk lisan kurslarna
məxsus olacağn söylədi:
- Bu para Bələdiyyə Məclisinə idxal
edilməyibsə də, yenə mən itminan [inam]
bəsləyirəm ki, Maliyyə şöbəsi bunu rədd
etməyəcəkdir. Şimdi işbu para ilə işi
özünüz aparmalsz.
Axundzadə əfəndi təşəbbüsatın şayani-təhsin [alqşlanmağa layiq] olmasn
söyləyir, fəqət işi müntəzəm surətdə
aparmaq üçün layihə tǝrtibini lazm bilir.
Bədəl bəy əfəndi əski müəllimlərin
aclqdan naşi qəza qaimməqam, polis
müfəttişi olmalarn söyləməklə, müəllimlərin maddi cəhətlərinin təmin edilməsi lüzumiyyətini göstərir. “Madam ki,
Maarif Nəzarəti vǝ Bələdiyyə İdarəsi
müəllimləri təmin etməyir, iki yüz kurs
açlsa da bir şey çxammaz. Zira müəllim,
çocuqlarnn aclğ dərdini çəksin, yaxud
kursda təhsil etsin?” - sözləri ilə nitqinə
xitam verir.
Əlicabbar əfəndi, Bədəl bəy əfəndi-

nin sözlərinə şərik olaraq əlavə edirlər ki,
şimdi təminat məsələsi ziyadəsincə müşkül bir haldadr. Bələdiyyə İdarəsi kassasnda pul yoxdur. Azərbaycan Hökuməti
hər ay şəhərə borc pul verir. Şimdi eşitdiyimizə görə hökumət, müəllimləri təmin
etmək istəyir. Böylə olduqda bizə də şamil etmək mümkün olacaqdr; fəqət acq
deyə iş görməyək demək də səhvdir, deyir. Gələcəkdə Bakda Müəllimlər İnstitutu açlacağ barəsində bir məruzə hazrlayb Bələdiyyəyə verəcəyini bəyan edir.
Fəqət, şimdilikdə “baş açq qalmamaq”
üçün işbu kurslardan istifadə etməyi təklif edir.
Axundzadə əfəndi də müəllimlərin
üsrət [əziyyət] çəkdiklərini söyləyir. Hacǝlizadə Səməd bəy əfəndi türk lisann
bilən müəllimlərin lüzumiyyətindən bəhslə, müəllimlərə məxsus bir neçə “stipendiya” [tǝqaüd] açlmasnn mütəmənna
olduğunu [arzuedilǝn olduğunu] söyləyir.
Hacǝlizadə Səməd bəy kursda təhsil
edəcək müəlliminə [müəllimlərə] stipendiya verilməsinin işə kömək edəcəyini də
zənn edirlər.
İsralbəyzadə Ağababa bəy əfəndi,
iclasa müraciətən keçən sənədəki kimi
kurslarda müəllimsiz və kitabsz qalacaqlarndan əndişə edib, müəllimimiz olmadğ kimi tədrisat kitablarmz da yoxdur,
deyir. Lakin məlum olur ki, Kazmzadənin
kitab mağazasnda bir çox kitab vardr ki,
istifadə etmək mümkün ola biləcəkdir.
Əbdülzadə təklif edir ki, kurs işlərini
müntəzəm surətdə aparmaq üçün müəllimlər miyanndan [arasndan] bir komisyon təşkil edilərək, kurs idarəsi ona tapşrlsn. Məsələni səsə qoymağ təklif
edirlər. Sədr komisyon intixabna [seçki448
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sinǝ] keçməyi təklif edir. Hənifə xanm
məktəblərimizin, xüsusən ünas [qz]

Yoldaşlar! Xanlarn, bəylərin əlindən
nə tövr qurtarmal? Bir millət qardaşlq
edib bir yerdə işləməklə və bu istədiyimizə yetdikdə hər millət dünyada müstəqil yaşaya bilər.
Bu vədələrə inanb yaxş da “müstəqil” yaşadq.
Həmin “müstəqil yaşarsnz” deyən
demokratlar bizi öylə vəhşiyanə bir surətdə qrdlar ki, beşikdə olan uşağmza
da rəhm etmədilər.
Yaşasn belə “demokratlq”! Böylə bir
tarixi günləri yaddan çxartmamal ki, bizə verdiyi vədələrin nəticəsi nə oldu?
Əvət, bizləri yalanç vədələrlə aldadb
hökuməti ələ keçirtdilər və hökuməti əlinə keçirdikdə, qeyri yerlərdə yaşayan
müsəlmanlar bir-bir qrmağa başladlar.
Nə etməli? Bu qrlma bizi ayltd, çünki
bizlərdə öylə bir istedad yoxdu ki, döyülməmiş, qrlmamş aylaq. Səhv etməmiş
olaram desəm ki, biz döyüldükcə cürbəcür kirlərə düşdük. Deməli, bu bəlalar
başmza gəldikdə, o cürə “demokratlardan” ayrldq və bu ayrlmağmza da səbəb özləri oldular. Əgər türklər Qafqaza
gəlməsəydilər, bizləri tamamən qrb
məhv edərdilər. Deməli, bizlərin sağ qalmasna səbəb türklər oldular və türklər
Bakya gəldikdən sonra öz arzularmza
yetişdik. Deməli, biz də özümüzü azadə
bir millət bilib və cəmi dünyada yaşayan
millətlərə biz azərbaycanllarn müstəqil
bir dövlət olmağn bildirdik.
Azərbaycan adnda bir dövlət təşkil
etdikdən sonra, genə oxumuşlarmz hərə öz partiyasnda var qüvvələri ilə işləməyə başladlar. Fəqət bizim rqələrdə
işləyən oxumuşlarmz genədəmi qeyri
millətlərlə bərabər işləyirlər? Haşa və

məktəblərinin türk lisan bilən müəllimlər yoxluğundan əmələ gələn haln təsvirlə “Məlumatl və müqtədir müəllimimiz ola bilsin çoxdur, fəqət dil, dil yoxdur, dilsiz məktəb milli nəşvü-nüma
tapammaz [tǝrǝqqi edǝ bilmǝz]” deyir.
Təklif edilir ki, komisyon dörd nəfərdən ibarət olsun. Komisyon seçilib, intixab edilənlər bunlardr:
1) Hacǝlizadə Səməd bəy;
2) Axundzadə;
3) Əliməhəmməd əfəndi;
4) Əbdülzadə Əbdül.
Təcrübəli müəllimlərdən Mahmudbəyov Mahmud bǝy komisyon[un] ricasna görə müavinətdə bulunacaqdr. Komisyon lazm biləcək müəllimləri cəlb etmək ixtiyarna malikdir. Komisyon həman gündən fəaliyyətə başlayaraq layihə tərtib etməyə başlamşdr.
Məclis saat bir radələrində qapanr.
T.
FƏHLƏLƏRİMİZƏ DAİR
Bizim sadiq demokratlarmz, rus demokratlar ilə bərabər işləməyə başladlar və rus demokratlar həmişə bunu
deyirdilər:
Yoldaşlar, bunu bilin və agah olun!
Keçmiş istibdad zamannda sərvətdarlar,
bəylər, xanlar bizim başmza nələr gətiriblər və bunu da bilməlisiz ki, dünya
daima həyat mübarizəsidir. Biz də bunu
nəzərə alb mübarizə etməli, bəylərin,
xanlarn əlindən qurtarmalyz.
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kəlla [ǝsla yox, qǝtiyyǝn yox]! İndi buna
əminəm ki, cavan oxumuşlarmz əlbir
olub var qüvvələri ilə ancaq Azərbaycann müstəqil bir dövlət olmaq qabiliyyətini cəmi cahann həqiqi demokratlarna məlum edəcəklər. Qafqaziyada yaşayan yalanç “demokratlara” deyirik:
“Gedin, gedin də bizdən əl çəkin! Han sizin bizə verdiyiniz vədələrin nəticəsi!
Siz demokratlar deyirdiniz: Cümlə cahan
füqəralar bir yerə toplaşn! Biz füqəra
da bir yerə toplandq, fəqət sizin o daş
ürəyiniz rəhmə gəlməyib, həya etmədiniz və biz füqəralar birəhmanə bir surətdə qrdnz!”
Ah, harda idi o vaxtda indiki ağlmz
bunlar dərk edəydik və dərk etdikdə, o
zalmlarn iti çǝngalindǝn [caynağndan]
qurtaraydq? Amma nə etməli? Keçmiş
keçdi. İndi var qüvvə ilə işə başlamalyq.
İşə başladqda, ən əvvəl bizə lazmdr öz
fəhlələrimizi bir yerə toplayb onlar bu
işdən agah etmək və onlarn vəzifələrini
onlara bildirmək ki, məbada fürsəti fövtə
verələr. Necə ki verdilər. Necə ki, keçənki
zabastovkada məlum oldu ki, onlar iqtisadi zabastovka ilə siyasi zabastovkan
bilmədilər. Çünki onlar başa salan həriflər öylə başa salmşdlar. Hərgah onlar
öz vəzifələrini biləydilər, böylə işlərə
iqdam [təşəbbüs] etməzdilər. Çünki böylə
bir siyasi zabastovka bizim Azərbaycan
Hökumətinin əleyhinədir. Zatən, fəhlələri də töhmətləndirmək olmaz, çünki elm
yox, bu zamanəyə dair bilik yox. Təkrar
edirəm ki, bu barədə fəhlələri heç bir
vaxt təqsirkarlandrmaq olmaz. Demokrat rqələrimiz həftədə bir dəfə də olsun
fəhlələri bir yerə toplayb onlara böylə
məsələləri qandrmaldr və onlar üçün

kitabxanalar, teatrolar və klublar düzəldib, onlar böylə işlərə ruhlandrmaldrlar. Hərgah fəhlələr böylə işlərə ruhlanarlarsa, deyə bilərəm ki, bir daha bundan sonra böylə məsələlərin əlində aciz
qalmazlar.
İndi baxalm şəhərdə işləyən müsəlman fəhlələrinin halna. Ələlxüsus, hökumət mətbəəsində işləyən fəhlələr bu
məsələyə nə tövr baxrlar? Bunu deyə
bilərəm ki, mətbəədə işləyən mürəttiblər bunu çox yaxş başa düşdülər ki, bu
zabastovka nədir və zabastovka səbəbləri olan adamlar biz müsəlmanlarn başna nələr gətirdilər. O idi ki, bu zabastovka qurtardqda biz hökumət mətbəəsində işləyən fəhlələrin hal nə tövr keçdi. Çünki üstümüzdə ağa olan qeyri millətdir. Heç bir vaxt bizlərə məhəbbət yetirməyir. Çox da aşkar etmək istəmirəm,
bizlərə nələr edirlər. Qoy hələ üstü
örtülü qalsn.
Keçən dəfə Xəlil İbrahimzadə əfəndi
ilə Kazmzadə cənablar bir məclis düzəldib, biz hökumət fəhlələrini oraya dəvət
etdi. Biz də yğldqdan sonra bizə atəşin
nitqlər söylədilər. Əvvəl dəfə məclisdə
nitqə başlayan Xəlil əfəndi oldu. Doğrudan da biz fəhlələrin halna dair çox gözəl nitqlər söylədi və bu nitqdən çox
mənfəətlər hasil etdik. İkinci natiq daha
qeyri bir mənfəətli sözlər danşd. Bizim
üçün böyük qaplar açd. Lakin, nədəndir
ki, sair sosialist rqələrimiz bir dəfə də
olsun gǝlib biz fəhlələri bir yerə yğb,
dərdimizə çarə aramad. Hərçənd bizim
də, sosialistlərin də zəhmətləri çoxdur.
Amma nǝ etməli? Gərək bir az da zəhmətlərini artırb, biz fəhlələrin halna
yansnlar və bundan əlavə biz fəhlələr
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üçün bir klub açsnlar ki, orada hər dəm
məclislər qurub hər bir yerdən məlumatımz olsun. Sosialistlərin ən əvvəl danşdğ sözlər fəhlə barəsində olur, amma
işə baxldqda hələ heç bir şey görməyirəm. Halbuki hər gün, hǝr saat və hǝr
dəqiqə fəhlələrin başna zamanəyə dair
məsələləri geydirmək və onlarn hüququnu onlara anlatmaq və sonra onlardan hər bir köməklik gözləmək olar. Necə qeyri millətlər öz fəhlələrini hazrlayrlar və pis günlərində onlardan kömək
gözləyirlər. Mənim əqidəmcə, siz sosialistlər və hökumətimiz biz fəhlələri qeyri
millət fəhlələri kimi hazrlasaydlar, o
vaxt heç bir düşməndən də qorxumuz
olmazd.

rəkatınn qabağn alb biçarə müsəlmanlar zülüm və sitəmdən xilas etmənizi rica edirəm.”
Biçeraxovun getməsi haqqnda
General Biçeraxov “K.” qəzetəsinin
mühərriri ilə etdiyi müsahibə əsnasnda
öz mənsəbindən qəti surətdə əl çəkəcəyini bildirmişdir. Biçeraxov İranda olduğu
zamandan Bakya gələnə qədər öz tarixindən nəql edib axrda demişdir ki, naxoş olduğuma görə Batumda özümə
müalicə etdirmək niyyətindəyəm. Beş
həftə bundan əvvəl öz mənsəbimdən əl
çəkməyi qərara alb general Prjevalskinin
mənim yerimə gəlməsi üçün müzakiratda bulunmuşdur. Biçeraxovun getməsinin təxirə düşməsi ancaq ətraa münasibatda bulunmağ müşkül olmasndan
irəli gəlmişdir.

Bir nəfər fəhlə mürəttib
BAKI XƏBƏRLƏRİ

* “Müsavat” rqəsinin Balaxan şöbəsi tərəndən ümum yoldaşlara elan
olunur ki, yanvarn 31-də, cümə günü
saat 10 tamamda Sultanəli Novruzəli oğlunun mülkündə vaqe “Müsavat” idarəsində ümumi iclas vaqe olacaqdr. Məsələ lazml olduğuna binaən [görǝ] yoldaşlarn gəlmələrini rica edəriz.
İdarə

Ərizə
Lənkəran müsəlmanlarnn vəkili Teymur bəy Bayraməlibəyli tərəndən Rəisi-vükəla [Baş nazir] Xan Xoyski həzrətlərinə zeyldəki [aşağdak] ünvanl ərizə verilibdir:
“Yanvar aynn 20-də Lənkəran hökuməti 600-dən ibarət qoşun, iki top, üç
pulemyotla mücəhhəz olan məşhur qaçaq Yunislə məa [birgə] Zuvand mahalnda olaraq Lerik müsəlmanlarn qarət
edib, evlərini yandrb, özlərini öldürmək
qəsdilə cəbrən [zorla] təslim etməyə gediblər. Onlar öz vətənlərini saxlayb “Muğan idarəsi” adlanmş hökumətə tabe olmaq istəməyirlər. Bu barədə hüzuri-alilərinizə yazb, zalmlarn sitəmkaranə hə-

Saxta pul fabrikas
Vera Moiseyevna Nesambaum adnda bir nəfər arvad, Quba meydannda
olan köhnə paltar satanlardan libas alb
əvəzində saxta pul verirmiş. Bu əhvalatı
polis acentələri xəbər tutub həman arvad həbsə alandan sonra cibində bir çox
miqdarda saxta pul tapldğ üçün evində
də təftiş etmişlər. Təftiş zaman Nesam451
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baumun otağnda, Çadrov küçədə, 199
nömrə evdə mükəmməl surətdə hazrlanmş saxta pul makinas kəşf edilmişdir. Makinadan başqa otaqda 76.450
manat qəlp pul taplmşdr. Bu pullar Bak bonunun 25 manatlq kağzlar imiş.
Bu miqdarn 37 min manatlğ hazr qayrlmş və bazara buraxlmağa hazr imiş.
Pul kəsməkdə məşğul olan Abram Nesambaum və Lazar Krimberq öz arvad
Raxil Krimberq və bir də İmran Məhərrəmoviç Əmirov polis nəfəratı [nǝfǝrlǝri] tərəndən həbsə alnbdr. Bu barədə ciddi
tədabir ittixaz olunubdur [tǝdbirlǝr
görülübdür].

[fǝrq qoyulmadan] 360 manat artırmağa,

hətta bolşeviklərin də qərar ilə əlavə
edilmiş qismdən başqa, əski müştərək
müqavilənaməni də qəbul edirlər.
Danşqlar nəticəsində, konfrans müzakiratın[n] tez qurtarmasn tələb edici
bir qərarnamə qəbul edilmişdir.
TEATRO VƏ MUSİQİ

“Qəzavat”
Fəzilət və qiyməti-ədəbiyyədən ari
[üstünlüyü və ədəbi dəyəri olmayan], Qafqaz və Dağstan həyatına heç də uymayan, bir erməni qznn “Dağstan hürriyyəti” uğrunda can verdiyini iraə ilə [göstərməklə] Qafqaz millətləri həyat və münasibatından [münasibətlərindən] bilkülliyyə [tamamilə] bixəbər olan, Dağstan
mücahidlərinin ağzna “kommunist”lərə
məxsus sözlər söylətməklə bu mücahidlərin amal və əfkarn yanlş bir surətdə
göstərən, uzun-uzun, boş-boş monoloqlarla tamaşaçlarn qulaqlarn yoran, cann sxan, səbrini tükətən, son dərəcə
boş və biməzmun bir drama! Təəccüb
edirəm ki, zövqi-ədəbisi [ǝdǝbi zövqü]
“Dağlan tifaq” kimi qiymətdar bir əsər
ilə müsbǝt [sübut edilmiş] olan, səhnə işlərini gözəl bir surətdə bilən Əbdürrəhim
bəy Haqverdili cənablar nasl oldu da bu
biməzmun əsəri rusdan tərcümə etməyə
həvəs etdi?!
Əgər cümə günü Hökumət Teatrnda
oynanlan bu pyesənin baş rolu olan
“Əhməd bəy”i oynamaq əzabn Hüseyn
Ərəblinski kimi mahir və müqtədir bir
drama artisti üzərinə götürməmiş olsayd, əminəm ki, camaat durub teatrodan qaçard. Onlar yerlərində saxlayan,

Təhərri polisə acentinin yaralanmas
Bak təhərri polisəsinin acenti [axtarş
polisi agenti] İbrahim Quliyev Krasnovodsk və Qanltəpə küçələrinin küncündə yol ilə keçərkən bir nəfər naməlum
şəxs bir güllə ilə mərqumu [ad çǝkilǝn
şǝxsi] yaralaybdr. Bu barədə təftişat davam edir.
* Bak əhli Məhəmmədəli Abbas oğlu
polisəyə məlum edir ki, ayn 23-də gündüz saat birdə şəhərdən Bayl yolu ilə gedərkən iki nəfər naməlum əşxas [şəxslǝr]
bunu tutub güclə 350 manat pullarn
qarət ediblər. Təftişat polis tərəndən
aparlr.
Fəhlə Konfransnda
Yanvarn 26-da Fəhlə Konfransnn iclas vaqe olaraq müştərək müqavilənamə məsələsi müzakirə edilmişdir.
Roxlin sülh komissiyasnn fəaliyyəti
və müzakiratın gedişi haqqnda məruzə
vermişdir. Məlum olmuşdur ki, mədənçilər evli, subay, ümum fəhlələr bilafərq
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məhz Hüseyn Ərəblinskinin oyunu idi.
Amma yazq Ərəblinski, ki hər bir cəhətcə nagüvara [düzgün olmayan], dəyərsiz
və qiymətsiz olan bu rolun naşükür yolunda öz artistlik məharəti xəzinəsinin
dəyərli və qiymətli əmək və səylərini sərfə məcbur idi.
Bu ruhsuz oyunda artistlik şərə
qazanan oldusa da, o da erməni qz “Aşxen” rolunu oynayan xanm Tanailidi [idi]
ki, xəyanətini duymuş olan aşnasn məzəmmət edərkən, rolunu gözəl bir surətdə ifa etdi. Zatən pyesənin qiymətli yeri
də elə bu idi ki, vard. Dağstan həyatından bixəbər olan müsənnif [müǝllif], aşnasnn xəyanətini duymuş bir arvadn
əhvali-ruhiyyəsinə yaxş bələd imiş.
Müdiriyyətə tövsiyyəmiz budur ki,
drama oynatmaq istərkən oynanlacaq
əsərlərin seçkisinə böyük bir diqqət yetirsin. Camaatı ancaq bu yol ilə drama tamaşasna həvəsləndirmək olar, vəilla
[yoxsa] camaat drama oyunlarna baxmaq şövqündən düşməklə, gözəl dram
pyesələrinin mənfəətindən məhrum qalar.
Bir də, tamaşaçlarn teatrda özlərini
fəna apardqlar, zalda papiros çəkmək,
meyvə yemək və sairə barəsində nə qədər yazlmşsa, nə camaat diqqət vermişdir, nə müdiriyyət. Şimdi biz müdiriyyətə
böylə qəti və şiddətli tədbir təklif ediriz:
Bundan sonra tamaşa vaxtı müdiriyyət
tərəndən zalda bir adam qonulsun, hər
kəs teatro ədəbinə riayət etməsə, dərhal
kassaya aparb biletini qaytarsn və özünü dşar çxarsn.
Əlavə, “Mikado” teatrn bir təmizlətsin.
Mizrab

İDARƏDƏN
CAVABLAR
Əbdüləhəd Mirzəzadə əfəndiyə:
“Millətlər imtahan” sərlövhəsi ilə yazmş olduğunuz məqalənin məzmunu
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənablarnn “Hesab günü” adl məqaləsində daha gözəl bir surətdə təsvir edilmişdi.
Onunla iktifa [kifayət] edəlim.
Hüseyn İsralbəyov əfəndiyə: Yazmş
olduğunuz mətləb xüsusunda cənabnzla görüşüb, danşmaq istərdik. Mümkününüz olsa, idarəmizə təşrif gətirmək
zəhmətini müzayiqə etməyəsiniz [əsirgəməyiniz].
Səid əfəndiyə: Daşnaklarn əf’al və
əqvallarndak təbayünlərini [işlǝri ilǝ sözlǝri arasndak ziddiyyǝti] zikr edirsiniz. Onlarn şüar bir kərə bu olubdur: Məqsəd
yolunda hər bir əməl və vəsilə caizdir;
istər yaxş olsun, istər yaman.
Hacağa Nurizadə əfəndiyə: Camaatımzn ziyal bir qismini təşkil edən tələbələrimizin “məchul” bir halda qalmalarna səbəb nə camaatdr, nə də hökumət. Qaranlq yerlərimizə işq saçanlar
ziyallarmzdan başqa kim ola bilər?
Təhsili-üluma [elm öyrənməyə] davam etmək həvəsi şayani-təqdirdir [tǝqdirǝlayiqdir]. Lakin Amerikaya getmək xəyaln
buraxb da Yevropa yolu açlmasna
müntəzir olmaq və intizardan sxlmamaq üçün o vaxta qədər millət və camaat yolunda iş görməklə vaxt keçirmək
səlahdr [xoşagǝlǝndir]. Yevropa təhsili
yolu açldqdan sonra hökumətimizin tələbələrimizə kömək edəcəyi şübhəsiz bir
əmrdir [işdir].
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Mama
M. K. Şerman
Qǝbul edir: mamalq, ovmaq (massaj) vǝ
iynǝ vurmaq işlǝri. Hǝmçinin xǝstǝlǝrǝ qulluq etmǝk işindǝ dǝ tǝcrübǝsi vardr.
Ünvan: Kolyubakinski küçǝdǝ Parapetin
qabağnda Dildarovun 26 nömrǝli evindǝ 2nci mǝrtǝbǝdǝ. Telefon 24-62.

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək satışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir. Mağazaçlara və külli surətdə alanlara elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi
hər cür məktəb dəftərləri münasib qiymətə
satışa buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Doktor
Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir: sǝhǝr saat 8dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-91. МалаяКрѣпостная ул. д. № 8. Телефон № 36-91.
2603
Doktor
Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Doktor İ. Q. Sibiroviç
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir səhər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-yadək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kolyubakinski küçəsinin küncündə). Telefon
nömrə 42-12.
2658

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Doktor Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655
454
454

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

“Axundzadǝ ǝfǝndi”: güman ki, Gǝncǝ
Türk Müǝllimlǝri İttifaqnn sǝdri İdris
Axundzadǝ nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.
“Bǝdǝl bǝy ǝfǝndi…”: güman ki, uzun
müddǝt Bakda mǝktǝb müdiri olan Bǝdǝl
bǝy Bǝdǝlbǝyli nǝzǝrdǝ tutulmuşdur.
“İsralzadǝ Ağababa bǝy”: qǝzetdǝ
“İsralzadǝ Ağa bǝy” kimi getmişdir.
“…Kazmzadǝnin kitab mağazasnda…”:
söhbǝt Abbasqulu Kazmzadǝdǝn gedir.

Vicdan szlayr
sǝh. 437. “bir parça ǝtmǝk”: Ömǝr Faiqin
1915-ci ilin yanvar aynda “İqbal” qǝzetindǝ
nǝşr edilǝn tǝsirli mǝqalǝsinǝ işarǝ vurulur;
mǝqalǝ “Bir loğma ǝtmǝk” adlanr.
sǝh. 438. “Metex”: Tiisdǝki tarixi Metex
qalas nǝzǝrdǝ tutulur. XIX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn etibarǝn bu qaladan hǝbsxana kimi
istifadǝ edilmişdir.
sǝh. 439. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.

Fǝhlǝlǝrimizǝ dair
sǝh. 449. “…genǝ oxumuşlarmz hǝrǝ öz
partiyasnda…”: “oxumuşlarmz” yerinǝ qǝzetdǝ “oxucularmz” getmişdir.
sǝh. 450. “…Kazmzadǝ cǝnablar bir
mǝclis düzǝldib…”: güman ki, Abbasqulu
Kazmzadǝ nǝzǝrdǝ tutulur.

Azǝrbaycan Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 439. “…İbrahim Əbilovun namizǝdliyi”: qǝzetdǝ “Əbilovun” yerinǝ sǝhvǝn
“Əliyevin” getmişdir.
sǝh. 442. “…eyni məqsəd və mətləb üçün
450 min manat pul verilməsini istida edir.”:
qǝzetdǝ “450 min” yerinǝ “340 min” getmişdir.
“Zira xǝstǝliyin Bakya sirayǝt etdiyi…”:
qǝzetdǝ “Bakya” yerinǝ “köyǝ” getmişdir.

Teatro vǝ musiqi
sǝh. 453. “Mizrab”: bu imza Üzeyir bǝy
Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur.

Yol tǝǝssüratım
sǝh. 443. “lǝhǝvlǝvǝlǝ”: “Bütün gücqüvvǝtin mǝnbǝyi ancaq Allahdr” mǝnasna
gǝlǝn “Lǝ hǝvlǝ vǝ lǝ qüvvǝtǝ illa billah”
sözünün qsaldlmş formas.
sǝh. 444. “..müvǝﬀǝqiyyǝtdǝn bǝhrǝmǝnd olmayan…”: qǝzetdǝ “müvǝﬀǝqiyyǝtdǝn” yerinǝ “müvǝﬀǝqiyyǝtǝ ki” getmişdir.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 445. “Parisdǝ müntǝşir «E.» qǝzetǝsinin…”: “Ekselsior” qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.
Müǝllimlǝr iclas
sǝh. 448. “…ermǝni lisanndak kurslara
(?)”: sual işarǝsi qǝzetdǝ getmişdir.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 99-cu nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Çǝrşǝnbǝ axşam, 28 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 99

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Sǝşǝnbǝ, 25 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 28 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Nəcəfqulu, Məhəmmcavad, Əbdülmümin və Ələsgər Sadqovlar kamaliyə’s və təhəssürlə [böyük bir matǝm vǝ
kǝdǝrlǝ] öz sevgili daylar Əbdülhəmid
Süleymanovun vaxtsz vəfat etdiyini
qövm-əqrəba və dost-aşnalarna xəbər
verirlər. Təşyeyi-cənazə [cǝnazǝnin yola
salnmas] bu gün yanvarn 28-ində saat
10-da Krasnokrestovski küçədə öz mənzilindən Şah məscidinə aparlacaqdr.
2661

SİYASİ VƏZİYYƏTİMİZ
Getdikcə ingilislərin Qafqaziya cümhuriyyətləri haqqndak siyasətləri aşkar
olur.
General Tomsonun ikinci bəyannaməsini üçüncüsü – Azərbaycan Hökumətinin Azərbaycan ərazisi üzərində yeganə
məşru [qanuni] bir hökumət olduğu haqqndak bəyannanməsi təqib eylədi. Bu
kərə də Müttəqlərin Şərq ordular komandan əlahəzrət İngiltərə kral hökumətinin nümayəndəsi general Miln rəsmi surətdə Azərbaycan Hökumətini tandğn bildirmişdir.
General Milnin hökumət rəisi Fətəli
xan Xoyski həzrətlərinə vaqe olan bəyanatında Azərbaycan Hökuməti “hökuməti-məhəlliyyə” [yerli hökumǝt] təbiri ilə
deyil, ələlitlaq [ümumiyyǝtlǝ] tələﬀüz
olunmuşdur.
General, Fətəli xan Xoyski həzrətlərinə dediyini Tiisdə dəxi Gürcüstan
rəisi-hökuməti Jordaniya həzrətlərinə
söyləmişdir. Demək ki, Qafqaziyadak
cümhuriyyətlərin Sülhi-Ümumi Konqresincǝ qəbuluna İngiltərə Hökuməti səy
edəcəkdir.
Səlahiyyətdar ingilis generallarnn,

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLEYHİ RACİUN
Məhəmmədcəfər, Əbdüləzim və Mətləb Süleymanovlar kamali-yə’s və təhəssürlə sevgili qardaşlar Əbdülhəmid Süleymanovun vaxtsz vəfat etdiyini qövməqrəba və dost-aşnalarna xəbər verirlər.
Təşyeyi-cənazə bu gün yanvarn 28-ində
saat 10-da Krasnokrestovski küçədə öz
mənzilindən Şah məscidinə aparlacaqdr.
2662
ELAN
Seşənbə [çərşənbə axşam] günü 1919
sənəsi yanvar aynn 28-ində gündüz
saat 12-də Azərbaycan Məclisi-Məbusan
iclas olacağ elan edilir.
T-17
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zusunda olduqlarn Divani-rəyasətə yazdqlar bir müraciətnamə ilə dəxi bildirdilər.
Sosial-demokratlarn “İskra” adl qəzetəsi millətlərin kəndi müqəddəratlarn
kəndiləri təyin eyləməyə haql olduqlar
əsasna “hər zaman tərəfdar ola gəldiyindən” bəhs eylədi. Əsas etibarilə
Azərbaycann Rusiya ilə birlikdə qalmasn Azərbaycan demokratiyasnn
mənafeyinə daha faydal görürsə də, halhazrda Azərbaycan Hökumətinin bir
əmri-vaqe (olmuş bir iş) olduğunu da
nəzərə aldğn söylədi. Azərbaycan Rusiya ilə öz meyli və arzusu ilə birləşsin,
bu onun faydasdr – dedi. Yoxsa Azərbaycan buna icbar edilməsin. İcbar
edilərsə, bu böyük bir haqszlq olar! Bu
haqszlğa isə hər kəsdən ziyadə sosialdemokratlar qarş qoyarlar – deyə bəyanatda bulundu.
“İskra” daha iləri gedir. Deyir ki,
Azərbaycan istiqlal bu gün onlardan
ötrü bir şüardr. Çünki müstəqil Azərbaycann yaxn bir istiqbalda [gǝlǝcǝkdǝ]
öz meyli və öz rizas ilə təkrar Rusiya
demokratiyas ilə bir muxtariyyət və ya
federasyon əsas üzərinə birləşməsi ehtimal daxilindədir. Halbuki müstəqil deyil,
xarici bir Avropa dövlətinə mərbut [bağl]
olarsa, o zaman Azərbaycan əbədiyyən
Rusiyadan ayr qalacaqdr.
Demək ki, bu gündən etibarən Azərbaycan istiqlalnn müdafeləri [müdaǝçilǝri] zümrəsinə bir də sosialist partiləri [partiyalar] daxil olurlar.
Bismillah, daxil olsunlar. Həqiqi sosialist olsalar, bundan başqa rəftar
edəmməzlər. Bu rəftara onlar imdi deyil,
çoxdan süluk etməliydilər [çoxdan bu yola

Müttəqlər naminə hərəkət edən sahibi-kəlmə [söz sahibi] siyasət ricalnn
[adamlarnn] Qafqaziya məsaili [məsələləri] haqqnda söyləmiş olduqlar bu
sərih bəyanlar, heç şübhəsiz ki, Qafqaziya millətlərinin kəndi başlarna təyini-müqəddərat etmələrini istəməyən
qzğn qafal siyasətgərdanlara [siyasǝtbazlara] soyuq su vəzifəsini görmüşdür.
Fətəli Xan həzrətləri general Miln ilə
vaqe olan müsahibəsini Məclisi-Məbusana təbliğ edərkən, məbusan [deputatlar] bunu böyük bir məmnuniyyətlə tələqqi eylədi. Divani-rəyasətə tapşrd ki,
general təkrar şəhərimizə dönərkən fürsətdən istifadə edərək məbusan naminə
kəndisinə təşəkkür və məmnuniyyət izhar eyləsin. Məbusann bu təşəkkürü
Azərbaycann təşəkkürüdür. Bu təşəkkürə istiqlaln göz bəbəyi kimi saxlamaq
əzmində olan millət də iştirak eylər.
Müttəq dövlət nümayəndələrinin
bu surətlə rəftar, şübhəsiz ki, camaatımza, camaat xadimlərimizə ruh verəcək, əzm və cəsarətlərinin birə on
artmasna səbəb olacaqdr.
İngilis qüvvəsinin tərzi-hərəkətindəki
bu sərahət [açqlq], paytaxtımzda bulunub da başqa havalar tərənnüm edən
bir para rusiyaç partiyalarla mətbuatın
dəxi xətti-hərəkətlərini dəyişməyə səbəb
oldu. Sosial-demokrat və sosial-revolyusioner [sosialist-inqilabç] rqələrinə mənsub olan qəzetələr təğyiri-lisan edərək
[ağz dǝyişdirǝrǝk] Azərbaycan istiqlalna
təhəmmüllərindən [dözümlülük nümayiş
etdirdiklǝrindǝn], Azərbaycan Parlamanna girmək istədiklərindən bəhs etməyə başladlar. Hətta “eser”lər [sosialist-inqilabçlar] Parlamana girmək ar458
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vücuda gələn bu hüsn-təvəccöh hər kəscə məqbul imiş, əlbəttə, yalnz Ömər
Faiq əfəndinin hüsn-təvəccöhü qeyriməqbul ədd [hesab] ediləmməzdi. Ona
binaən [ǝsasǝn] də bir çox protestolara,
etirazlara məruz qalan gürcü hökuməti
Faiq əfəndini tərxis etmişdi. Şimdi aldğmz xəbərlərə görə, gürcü hökuməti
məzkur [deyilǝn] siyasət dolays ilə yenidən Faiq əfəndini yaxalamş, məhbus
etmişdir. Məhbus etməklə qənaət etməyib, vəhşiyanə bir surətdə o zəif, o
nəhif [incǝ] vücuda malik olan bir zatı hər
gün məhbusxanada hökumət məmurlar
döyürmüş. Demək, Faiq əfəndiyə dəlilli,
sübutlu bir günah isnad və sübut etməkdən aciz qalan gürcü hökuməti bu
surətlə onu məhbusxanada öldürmək
istəyir. Binaənileyh [ona görǝ] mən uca
səslə gürcü hökumətinə deyirəm ki, siz
Faiq əfəndini təhqir etməyir, bütün
Qafqaziya islamlarn döyür və təhqir
edirsiniz! Sizin Qafqaziya islamlarn təhqir etmənizə qarş var qüvvətimlə etiraz
edir və bu kimi müstəbidanə hərəkətlərinizdə bilaxirə [sonda] yenə kəndiniz
peşman olacağnz ixtar [xǝbǝrdarlq] edirəm.
Muxtar Əfəndizadə

gǝlmǝliydilǝr].

– Heçdənsə gec!..

M. Ə.

FAİQ ƏFƏNDİNİN HƏBSİ
Qafqaziya türkləri miyannda [arasnda] maarin intişarna [yaylmasna] hər
kəsdən əvvəl çalşan, Nuxuda, Şamaxda
bir çox zəhǝmat və məşaqqa [zǝhmǝtlǝrǝ
vǝ məşəqqətlərə] köks gərərək zamann o
müzlim [qaranlq] səhifələrində yeni bir
işq çxarmağa müvəﬀəq olan, Axsxa
kimi Qafqaziyamzn ən hücra [uzaq]
guşəsində milli ruh oyanqlğna səbəb
olan, ən nəhayət “Molla Nəsrəddin”
jurnal kimi xürafatla iftixar edənləri
cəmiyyəti-bəşəriyyədən çxarmağa səbəb olan bir məcmuəni meydana gətirməkdǝ iştirakla kəndisindən əvvəl
gələn bütün məcmuəçilərə faiq [üstün]
gələn Faiq əfəndi bu yaxn zamanda
siyasət saiqəsi [sǝbǝbi] ilə gürcü hökuməti tərəndən həbs edilmişdi. Demək, Faiq əfəndi siyasi bir məhbus idi. O,
cinayətkar deyildi. Qatil, oğru və sairə
deyildi. Qafqaziyadan rus hakimiyyəti
qalxdğ, gürcü hakimiyyəti də doğmadğ bir zamanda Axsxa türklərinin irqən
qardaş və hal-hazrda qonşusu bulunan
Türkiyə Hökumətinə ümum axsxallarn,
bilxassə Faiq əfəndinin hüsn-təvəccöhləri [xoş münasibǝtlǝri, rǝğbǝtlǝri] varmş.
Faiq əfəndinin siyasət aləmində olan
günah da bu “hüsn-təvəccöhdən” ibarətdir. Bu hüsn-təvəccöh bütün azərbaycanllarn türklərə, bütün gürcülərin
Almaniyaya tərəf çevirdikləri hüsn-təvəccöhdən fərqli deyildir.
Madam ki, vaxtın iqtizas [tǝlǝbi] ilə

AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA
9-uncu iclas
(keçən nömrədən mabəd)
Abdulla bəy Əfəndizadə - Gəncə və
Bak şəhər idarələrinə füqərayi-kasibənin müalicəsi üçün para buraxlmaq
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məsələsinə fraksiyamz zidd deyildir və
ola da bilməz. Doğrudan da, şimdiki
müalicə ehtiyac hər yerdə olduğu kimi
bu şəhərlərdə də böyük bir miqyasda
Hökumətimiz və Parlamanmz tərəndən qarşlanmaldr. Bizim rəyimizcə
böylə bir lazml tədbirə bir an əvvəl
girişməli idi.
Hər halda təşəbbüs hökumət tərəndən deyil, əhali tərəndən olmas bizi
xeyli təəccübləndirdi. Ehtiyac məgər
yalnz bu iki şəhərdəmidir? Vətənimizin
hər yeri xəstəlik fəlakətinə giriftar olmaybm? Yüz minlərcə övladi-vətən
kəndlərdə, başqa şəhərlərdə müalicəsiz,
müavinətsiz [köməksiz] qrlb bərbad
olmayrm? Millət bu hal ilə məhv olub
gedərsə, Hökumət və Parlaman kimilər
üçün yaşamaldr? Nə üçün hökumət hər
yerin halndan xəbərdar olmur? Əgər biz
yalnz bu iki şəhərə kömək verməklə
kifayə[t]ləniriksə, bütün bir xəstə vücudun yalnz bir-iki üzvünə müalicə edib,
ən ziyadə müalicəyə möhtac üzvlərini
buraxmş oluruz. Vətənin can kəndistandadr. Ehtiyac da orada çoxdur. Heç
bir kəndlinin bu gün xəstəsi üçün uzaq
şəhərlərdən həkim, dərman gətirməyə
imkan yoxdur; bütün var-yoxunu satarsa, yenə mətləbinə nail olammaz.
Məzkur [ad çǝkilǝn] şəhərlərdə həkim,
dərman, həm də füqəraya müalicə müavinəti az-çox vardr. Başqa yerlərdə o da
yoxdur. Sabiq istibdad dövründə belə
hökumət müsri [yoluxucu] xəstəliyin
qabağn böyük bir fəaliyyətlə almağa
çalşrd, həm də güclü məsariər [xǝrclǝr] edirdi. Bizim doğma hökumətimiz nə
üçün bu anacan bir təşəbbüs etmir?
Bu mülahizələrlə fraksiyamz Gəncə

və Bak şəhərləri istədiyi qərzi [borcu]
qəbul etməklə bərabər, hökumətə təklif
edir ki, təcili surətdə Parlamana bir
layihə təqdim etsin: vətənin hər yerinə
müavinət lazmdr; gərək böyük məsariər olunub məhəllələrə səyyar həkimlər heyəti və müalicə ləvazimatı
göndərilsin, lazmi məqamlarda məccani
[pulsuz] aşxanalar və müalicəxanalar
açlsn. Bu işin təxirə buraxlmağ əsla
qəbul edilməyəcəkdir. Millətin paras
millətin özünə məsrəf olunmaldr.
Ağa Aşurov - layihənin nə üçün
Səhiyyə Nəzarəti vasitəsilə deyil, Daxiliyyə Nəzarəti vasitəsilə daxil olduğuna
təəccüblənərək, istənilən pulu buraxmağa raz olmaqla bərabər, qeyd edir ki,
şəhərlərə buraxlan pullarn istənilən
mənfəəti olammayacaqdr. Zira xəstəliyi
kökündən qazmaq, geniş miqyasda
böyük çarələr görmək lazmdr.
Yusifbəyli Nəsib bəy - Hökumət
namndan [adndan] izahat verərək bəyan edir ki:
Natiqlərin dediklərindən böylə anlaşlr ki, guya Hökumət kəndləri unudaraq ancaq şəhərlərə kömək edirmiş.
Əlbəttə, bu barədə də Səhiyyə Nəzarəti
özü izahat verər, amma şimdi mən bunu
demək istəyirəm ki, Hökumət köyləri
unutmamşdr və bu gün kəndlər ehtiyac üçün təxsisat [pul ayrlmasn]
istəməyirsə, səbəbi budur ki, hələ Parlaman açlmadan bu məqsəd üçün hökumət ixtiyarnda pul vard. Səhiyyə
Nəzarəti köylərdə müsiri xəstəliklərlə
mübarizə ehtiyacna öz binagüzarlğnda
[sərəncamnda] bulunan 3-4 milyondan
sərf edir və bu yolda ciddi tədbirlər
görür və işləyir. Mənə məlumdur ki,
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dərdlərini bilib çarələrini araya bilsinlər.
Bir də natiq əfəndi səyyar dəstələrin
təşkilini gec hesab edərək "Bunlar indi
kəndlərdə olmal idilər" - deyir.
Doktor Rəyev məruzəsini müdaə
edir və izahat verir.
Layihə səsə qonularaq eynilə qəbul
olunur.

Səhiyyə Nəzarəti köylərdə xəstəliklə
mübarizə üçün ciddi tədbirlər görmüşdür. Əzcümlə [o cümlǝdǝn] bu xüsusda bir layihə də hazrlamşdr. Nazir
kəndlərə göndərmək üçün təbib, feldşer
və sairlərindən mütəşəkkil səyyar dəstələr təşkil edir. Bunlar yaxn zamanda
köylərə hǝtta göndəriləcəklərdir. Nəinki
yalnz kəndlərə, şəhərlərə də Səhiyyə
Nəzarəti tərəndən ayrca olaraq pullar
sərf edilir və ediləcəkdir. Ancaq şimdi
hökumət şəhərlərə yardm üçün məbləğ
istəyir. Səbəbi də budur ki, şəhərlər sari
[yoluxucu] xəstəliklərlə mübarizə işlərində Nəzarətə kömək edirlər, fəqət pula
möhtacdrlar. Ona görə də bizdən borc
pul istəyirlər. Buna görədir ki, Hökumət
Parlamana müraciətlə para təxsisinə [ayrlmasna] izin istəyir.
Əhməd Cövdət - uzun bir nitqində
əsas etibar ilə parann buraxlmas lazm
olmaqla bərabər, sari xəstəliklə mübarizə işlərində Hökumətlə bir yerdə camaatın da ciddi çalşmasn lazm görərək, bunun üçün də bu xəstəliklərin
qaçqnlardan sirayət etdiyini [yoluxduğunu] göstərir. Hökumətin qaçqnlarn
əhvali-sihhiyyə və sairələrinə [sǝhiyyǝ vǝ
digǝr vǝziyyǝtlǝrinǝ] diqqət edilmədiyi
üçün hökuməti tənqidlə lazmi və ciddi
tədbirlər görməsini tövsiyə edir və
bildirir ki, bununla böylə, əlbəttə hökumətlə bərabər camaat dəxi çalşmaldr
və əgər bu gün bələdiyyə idarələri çalşr
və kəndlər çarəsiz qalrlarsa, bunun da
səbəbini kəndlərdə idareyi-məhəlliyyə
[yerli idarǝ] yoxluğunda görərək tələb
edir ki, hökumət tezliklə kəndlərdə zemstvo idarələri [yerli özünüidarǝ qurumlar]
təşkilinə çalşsn, tainki kəndlilər dəxi öz

Bak Bələdiyyə İdarəsinə 2 200 min
rublə təxsisi
Bundan sonra doktor Musa bəy
Rəyev eyni məqsəd üçün Bak Bələdiyyə İdarəsinə 2 milyon 200 min rublə
təxsisi [ayrlmas] haqqnda aşağdak layiheyi-qanuniyyəni [qanun layihəsini] oxuyur:
Azərbaycan Cümhuriyyəsi Daxiliyyə
Nəzarəti
1919 sənə, yanvar 15
Azərbaycan Parlamanna
Bak Bələdiyyə İdarəsinə faizsiz borc
olaraq iki milyon iki yüz min manat verilməsi qanun layihəsi
Əvaxir [son] vaxtlar ənvayi [müxtǝlif]
xəstəliklər, xüsusən yatalaq xəstəliyi Bak
şəhərində şiddətli bir hal kəsb etmiş,
bunun səbəbi mühacirlər cərəyan olmuşdur. Gərək şəhərin mövcud xəstəxanalar xəstələrin həpsini qəbul etməyə ka olmadğndan onlardan bəziləri ləbaləb dolmuş. Böylə ki, 19-cu
xəstəxanada hal-hazrda 600 xəstə üçün
yer olduğu halda 700-dən ziyadə xəstə
yatmaqdadr. Mixaylovski xəstəxanann
hal daha betərdir. Bu vəziyyətdən doğan
qələbəlik nəticəsi olaraq xəstəxana doktorlar və başqa məmurlar kəndisini
mühazə edə bilməyirlər və müsri xəstəliklərə düçar olurlar. Genə həman
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qələbəlik nəticəsi olaraq yüzlərcə xəstə
xəstəxanaya düşməyib, mənzillərdə tədavisiz [müalicǝsiz] qalb, digərlərini xəstəliyə salrlar və tələf olurlar. Şəhərdə
mövcud əsgəri [hǝrbi] xəstəxanalar da
yerlər artırmaqla bir nəticə hasil edəmməmişdir. Zira əsgəri xəstəxanalarda
yerlər az olduğundan, bir az müddətdə
dolmuş. Şəhər İdarəsinin zənnincə bu
ağr vəziyyətin çarəsi müsri xəstələr
üçün 600 yataqlq yeni bir xəstəxana
açmaqdr. Şəhər İdarəsinin mülahizəsi ilə
bu xəstəxanann təşkili üçün 600 min
manat lazm olduğu kimi, xəstələrin
xərci ilə başqa məsarifə də dörd ay
ərzində dörd yüz min manat lazm olacaq. (Nəzərə 19-cu xəstəxanann məsari alnr.) May, yaxud iyul aylarnda
xəstəliyin tamam olmasa da, azalmas
məlhuz [güman] olunarsa, bu dörd ay
ərzində idarənin təsəvvürüncə xəstəxanann bütün məxarici 2 milyon 200
min manata varacaq. Şəhər İdarəsinin
təsəvvürüncə öylə böyük xərc, idarənin
imkan xaricindədir. Ələlxüsus Mixaylovski xəstəxanadan başqa 19-cu xəstəxana da şəhərin öhdəsindədir. Bundan
qət’i-nəzər edərək [buna baxmayaraq]
bilməlidir ki, hal-hazrda yatalaq xəstəliyi
öylə xariqüladə bir hal kəsb edib ki,
onunla mübarizədə bulunub dəf etmək
dövlətə aid olmaldr. Buna binaən [buna
görə] Bələdiyyə İdarəsi 2 yanvar tarixli
qərarna istinad edərək, Daxiliyyə Nəzarətindən məzkur məqsəd üçün təcili
surətdə iki milyon iki yüz min manat
verilməsi rica olunur. Şəhər İdarəsinin
rədd etdiyi mülahizatı tamamilə mühiqq
[haql] və binaənileyh bu xüsusdak iqdamat [tǝşǝbbüs] şayani-qəbul [qǝbul

edilmǝyǝ layiq] bulunduğundan, Daxiliyyə

Nəzarəti aşağdak mǝzkur layiheyi-qanuniyyəni Məclisi-Məbusann təsdiqinə
təqdim eylər:
1) Bak Şəhər İdarəsinə əmrazi-sariyyə ilə [yoluxucu xəstəliklərlə] mübarizədə bulunmas üçün iki milyon iki yüz
min rubləlik bir borcun verilməsi.
2) Məzkur şəhər idarəsinin işbu borcu şəhər varidat və məsarifat [gǝlir-xǝrc]
dəftərinə qeyd edilərək, hər sənə müsavi [bərabər] hissələrlə üç sənə zərndə
Xəzineyi-dövlətə verilməsi üçün kəndisini müvəzzəf qlmaq [mǝsul tutmaq].
Daxiliyyə naziri
İdarə müdiri
3-cü şöbə müdiri
Bir qədər müzakirədən sonra bu
layihə dəxi qəbul olunur.
Ədəmi-ictima
Bundan sonra "Müsavat" fraksiyonu
tərəndən idxal edilib də, Parlaman
komisyonunda baxlmş olan aşağdak
ədəmi-ictima [eyni vaxta bir neçǝ vǝzifǝ
daşmamaq] qanun layihəsi təqdim olunur. Məruzəçi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi.
Məbusluqla məmurluq ictimas
haqqnda layiheyi-qanuniyyə
Qüvveyi-qanuniyyə [qanunverici hakimiyyǝt] ilə qüvveyi-icraiyyə [icraedici hakimiyyǝt] və ədliyyənin [mǝhkǝmǝ hakimiyyǝtinin] biri-birindən kamilən ayr və
müstəqil olmas cumhuriyyət idarə əsaslarndan olmaq həsəbi [sǝbǝbi] ilə məbusluq vəzifəsi ilə məmuriyyət vəzifələrinin bir şəxsdə ictimas [cǝmlǝşmǝsi]
qabil olmadğndan, Azərbaycan Məclisi462
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Məbusan aşağdak məvadd [maddələri]
qəbul eyləmişdir:
1) Məclisi-Məbusan əzalğ [üzvlüyü]
ilə hökumət məmurluğu bir zat öhdəsində ictima edəmməz. Fəqət, nazirlərdən intixab olunanlarn [seçilǝnlǝrin]
əzalğ caizdir. Sair məmurlardan biri
məbusluğa intixab olunmuşsa və ya intixab olunarsa, qəbul edib-etməmək öz
ixtiyarndadr. Fəqət qəbul etdiyi halda,
məmurluğundan ayrlr.
Qeyd:
A) İdarə xidmətini ifa etməyən məktəb müəllimləri ilə professorlar, öylə də
ixtisas iqtiza edən [lazm gǝlǝn] məsələlərdə əhli-xibrəlik sifəti ilə [mǝslǝhǝtçi
mütǝxǝssis kimi] dövlət müəssisələri nəzdində bulunan şəxslər yuxardak məmnuiyyətdən [qadağandan] istisna təşkil
edirlər.
B) Bu istisna yalnz Məclisi-Məbusann bulunduğu məhəldə [yerdǝ] ifayivəzifə edən şəxslərə aiddir.
2) Məclisi-Məbusan əzas nazir mövqeyində bulunduqlar müddətcə maaşlarn yalnz nazirlər heyəti təxsisatından
alarlar.
3) Bu qanun nəşr edilən gündən
etibarən məriyyülicradr [qüvvǝdǝdir].
4) Bu qanunun nəşrindən etibarən
dövlət xidmətində bulunan məbuslar
Bakda isə üç gün, xaricdə isələr on
gündən sonra bulunduqlar xidmətdən
istefalar haqqnda Məclisi-Məbusan Divani-riyasətinə ərzi-bəyanda bulunmasalar, məmuriyyəti tərcih eyləmiş kimi
tələqqi [qǝbul] və məbusluqdan ayrlmş
ədd [hesab] olunurlar.
Layihə bir qədər mübahisəyə bais
olur. Rəsulzadə cənablar müdaə edir-

lər. Nəhayət, maddəbəmaddə bir yerdə
səsə qonularaq əksəriyyəti-ara [səs çoxluğu] ilə qəbul olunur.
Məsai Nəzarəti təşkilatı
Növbədə Məsai Nəzarəti [Əmǝk Nazirliyi] təşkilatı haqqndak qanun layihəsidir. Məruzəçi sifəti ilə Musa bəy
Rəyev çxr və aşağdak layiheyi-qanuniyyəni[n] Maliyyə komisyonu tərəndən təqdim və təsdiqini təklif edir:
Məsai Nəzarəti təşkili haqqnda layiheyi-qanuniyyə
Məsai Nəzarətinin dəftərxanasnda
bulunacaq xidmətçilərin müvəqqəti layihəsinə aid sənət və zəhmət qanunnaməsinin şərtlərinə görə (Rusiya qanunnaməsinin 11-inci cildi ikinci hissə
1913 sənənin mətbusu [çap]) bütün
fəhlə və sənət işlərinin idarələnməsi və
saxlanlmas, həm də iş verənlərlə fəhlələr arasndak münasibatın üzərindəki
nəzarət işləri büsbütün Rusiya Hökumətinin Ticarət və Sənaət Nəzarətinin
Fəhlə və sənət şöbəsində toplanmşd.
Bundan əlavə, məzkur [ad çǝkilǝn]
Vüzəratın [Nazirliyin] mərkəzi denilən
müəssisələri – ki fəhlə məsələlərinə dair
işlərlə məşğul idilər – bunlar idi:
1) Birinci və Baş idarə fabrika və
mə’dəniyyat [mǝdǝnçilik] işləri müəssisəsi
idi, ki həmin bu müəssisənin öhdəsinə
fabrikalarda və mə’dəniyyat dairələrində
qullanlacaq qanunnamələrin vəz’ini [qanunlarn qoyulmasn] və qaydal surətdə
icra edilməsini buraxmşdlar.
2) Fəhlələrin sğortas üçün qurulmuş
şura idi ki, 1913 sənədə təsis edilib,
fəhlələri xəstə[lik] vəqəsindən, yaxud
bədbəxtanə hadisələrdən sğorta və tə463
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min edirdi. Ticarət və Sənaət Nəzarətinin
məhəlli [yerli] təşkilatı isə Fabriçni İnspeksiyadan [Fabrik Müfǝttişliyi] və məhəlli fabrik və mə’dəniyyat işlərinə baxan, həm də fəhlələri sğorta edən quberniya müəssisəsindən ibarət bir idarə
idi.
Burada gərək diqqətə alnsn ki, yuxarda adlandrdğmz fəhlə və zəhmət
mühazəsinə qurulmuş müəssisələr birbirindən bu halda asl idilər ki, hərgah
mərkəzi müəssisə bir səbəbdən dolay
işdən qalsayd, eyni zamanda ham kiçik
müəssisənin də işdən qalmasna bais
olurdu. Həmçinin fəhlə sğortasna təsis
edilmiş şura, fəaliyyətindən qalsayd,
dərhal adi sğorta müəssisəsinin işləməyi
qeyri-mümkün idi.
Hal-hazrda Azərbaycan Cümhuriyyəti daxilində təsis edilməkdə olan
Məsai Nəzarətində bütün fəhlə və sənət
mühazəsinə lüzum görülən mühazə
və nəzarət işləri həmin Nəzarətdə [Nazirlikdǝ] toplansn və get-gedə fəaliyyət
və nəzarətini böyüdüb, axrda bütün
fəhlə və zəhmətkeş dairələrini bittamam
[tamamilǝ] əhatə edəcəkdir.
Şübhəsiz ki, fəhlə və zəhmət mühazəsinə təsis olunan Məsai Nəzarətində
sabiq Ticarət və Sənaət Nəzarətinin də
hǝman mərkəzi və məhəlli müəssisələri
daxil olmaldr. Fəqət məzkur müəssisələrin əski qanunnamələri bu halda
burann iqtisadi və məmləkəti əhvalna,
həm də hüquqlar tannmş kütlə arasnda təshih və baxlmamş icra etmək
imkan xaricindədir.
Bǝ-ǝlavə [ǝlavǝ olaraq] sabiqki fəhlə
və zəhmət mühazəsinin müəssisələri
qanunnamələrinin baxlmasna, daha

bundan aşkardr ki, bu müəssisələrin
qanunnamələri 1917-inci sənənin fevral
hadisəsindən sonra dəyişməmiş, öz qanuni gücündə baqi qalmşdr. Bu cəhətdən naşi [ötrü], bu müəssisələrin
mövcud təlimatlar, konstruksiyalar hazrk məişət və zindəganlq [yaşayş]
şəraitinə müğayir [zidd], həm də hüququnu düşünənlərə qeyri-müvaqdir.
Həmçinin o qanunnamələrin çoxu fəhlə
iqtisadi təşkilatı tərəndən baxlmaz
qalmşdr.
Yuxardak əhvallardan naşi, Məsai
Nəzarətinin qanunnaməsi həm də onun
sair müəssisə və təşkilatlarnn qanunnamələri ki orada daxil olacaqlardr; bǝ-ǝlavə idarəsinin ştat siyahs ancaq fəhlə
məsələləri üzərində veriləcək əhəmiyyət
və diqqətdən sonra hazrlanar. Məsai
Nəzarətinin hazrdak davam isə hələlik
yalnz mövcud olan Fabriçni İnspeksiya
ilədir və fəhlə məsələsinə ətraca
baxlmağa xüsusi şurann təsisinə başlanmşdr və yeni müəssisənin isə layihəsi qanun qoyan məclisin baxlmasna
verilib ki, təsdiqindən sonra dərhal fəhlə
və zəhmətkeşlərin mühazəsinə lüzum
görüləcəyi tədbirləri və materiallar hazrlansn.
Bilaxərə [sonra], Məsai Nəzarətinin öz
iradəsidir ki, kəndi tərəndən gərək sair
müəssisə və idarələrlə əlaqədə bulunsun və bunun üçün də dəftərxanas təsis
edilib də işə salnsn. Bu səbəbdən layihəsi (ştat siyahs) bununla bərabər
təqdim edilir.
Müvəqqəti dəftərxana ştatı (Məsai
Nəzarəti üçün əlahiddə qanunnamə
buraxlana qədər) sair Nəzarətlərin ştatına müvaifq təşkil edilir. Bunlara verilən
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aylq maaş yenə başqa Nəzarətlərdə
verilən maaşa bərabərdir. Bǝ-ǝlavə sair
nəzarətlərin dəftərxana xərcləri və
təchizat xərcləri kimi, bu Nəzarətin də
olacağ mühəqqəqdir [şübhǝsizdir]. Bu
xərclərdən savay xüsusi fəhlə məsələsi
şurasnn üzvlərinə veriləcək 60000
manatlq mükafatdr ki, hər dəfə şurada
iştirak etmiş üzvə 50 manatdan olaraq
veriləcək və bu məbləği də Məsai naziri
özü qət edəcəkdir.
Məsai naziri: Aslan Səkürdlü

neral bəyan etdi ki, İngiltərə Hökuməti
Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumətini
tanyr və bundan başqa bir hökumət
tanmayacaqdr. (Şiddətli alqş) Onlarn
rəyincə Azərbaycan Hökumətindən başqa hökumət ola bilməz, olmayacaqdr
da. Biz həmişə bu hökumətə kömək edəcəyiz. Müttəqlər qoşunu komandan
general Tomsona və sair idarələrə də bu
məzmunda əmrlər verilmişdir.
İkinci məsələ, İngiltərənin ümumiyyətlə xrda millətlərin hüquq və arzularna nə nöqteyi-nəzərdə olmalarna
aid idi. Bu xüsusdak sualma cavabən
general bəyan etdi ki, İngiltərə Hökuməti
bu rəydədir ki, kiçik millətlərin özlərini
müstəqillən idarə etməyə, xrda millətlərə təyini-müqəddarat ixtiyar verilməsini müdaə edəcəkdir. (Alqş) Ona görə
inanram ki, bu məsələdə siz dəxi öz
amal və arzunuza nail olacaqsnz.
Üçüncü məsələ, İngiltərə və Müttəq
qoşunlarnn Qafqaziyaya nə məqsədlə
gəldiklərinə aid idi. Bu barədə general
böylə bəyanat verdi: Mən sizi qəti surətdə inandrram ki, biz sizin daxili işlərinizə əsla qarşmaq krində deyiliz.
Əgər bəzi vaxt bir adam müdaxilə edirsə,
bu da yek-digərini [bir-birini] anlamamaqdan, yaxud bu və ya o məmurun
kəndi vəzifəsini bilməməsindən nǝşət
edir [irǝli gǝlir]. Böylə təsadüər barəsində məlumat olsa, bu kimi hərəkətlər kökündən kəsilər. Bizim Qafqaziyaya gəlməkdən məqsədimiz asayiş
və müsaliməti [əmin-amanlğ] paydar
[bǝrqǝrar] etməkdir. Yenə təkrar deyirəm,
sizin daxili işlərinizə ǝsla qarşmayacağz.
Bundan ǝlavǝ, sair məsələlər haqqnda da müsahibəmiz oldu; fəqət, hə-

Layihə bir qədər müzakirata bais olur.
Xüsusən Nəzarət nəzdində şura təsisi
şiddətli mübahisəni mövcib olur [mübahisǝyǝ sǝbǝb olur]. Nəhayət şura haqqndak qismə ayrca baxlmaq şərti ilə layihənin yerdə qalan maddələri qəbul olunur.
Rəisi-vükəlann bəyanatı
Bundan sonra Rəisi-vükəla [Baş nazir]
Fətəli xan Xoyski həzrətləri söz alaraq
Balkan yarmadas və Qafqaziyada Müttəqlər qoşunlar baş komandan və
İngiltərə kralnn nümayəndəsi olan ser
Corc Miln ilə mülaqatı [danşğ] haqqnda
məlumat verərək bəyan edirlər ki:
Görüşdüyümüz zaman general Miln
Azərbaycan tərəndən gördüyü hüsn-istiqbal [xoş qarşlanma] və ehtiramdan pək
raz qalmş və təşəkkür etdi. Azərbaycann hal və övzasndən [vəziyyətindən]
çox raz qaldğn bildirərək, hətta Azərbaycandan heç böylə şey gözləmədiyini
bildirdi.
Müsahibənin ibtidasnda [ǝvvǝlindǝ],
şübhəsiz ki, birinci məsələ olaraq Azərbaycann istiqlaliyyətindən danşdq. Ge465
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ləlik bu barədə məlumat verməyi lazm
görmürəm. Ancaq bunu deyirəm ki,
generaln bizə qarş bir xeyirxahlq, razlq və gələcəyimizə, tərəqqimizə ümid
bəslədiyi görülməkdə idi. General Tazəşəhərə gedəcəyini bəyanla, qaytdqdan
sonra yenə görüşəcəyimizi bəyan etdi.

sǝlǝdir] ki, o əmn [tǝhlükǝsizlik] və asayiş
istəyənlərin xəbərsizliyindən irəli gəlir. O
da tökülən yeni qanlardr.
Vətəndaşlar! Naxçvan və Şərur uyezdlərində və İrəvan quberniyasnn sair
yerlərində müsəlmanlar, türklər başnda
yenə təzədən top qumbaralar patlayr,
müsəlmanlar min dürlü əzab və cəfalara
düçar olurlar. Hələ erməni-gürcü konfransnda əsgər tərxisi müzakirə edildikdə, ermənilər demişlər ki, bizim daxili
düşmənlərimiz var, asilərimiz var, onlar
tabe və tədib [cǝzalandrmaq] üçün əsgər
lazmdr. Ona görə, qoşunumuzu buraxa
bilməyəcəyiz. Məgər bu düşmənlər yazq, torpaqlarndan əl çəkmək istəməyən
zavall naxçvanllar imiş, məgər bu
düşmənlər istiqlaliyyət istəyən, heç kəsə
qul olmaq istəməyib müstəqil yaşamaq
arzusunda olan müsəlmanlar imiş!
Əlbəttə, Hökumət bu xüsusda tədbirlər görməli, nahaq tökülən qanlarn
onünü almağa çalşmaldr.

"Müsavat" fraksiyonunun təkli
Rəisi-vükəla Fətəli xan Xoyski həzrətlərinin bəyanatından sonra MəclisiMəbusann "Müsavat" fraksiyonu tərəndən böylə bir təklif varid olur:
"Hökumət rəisinin ingilis ordular
komandan və Britaniya Hökumətinin
nümayəndəsi olan general Milnin Azərbaycan Hökumətini tanmas və İngiltərə
Hökumətinin Qafqaziya millətlərinin
kəndi başlarna yaşamaq haqlarn
müdaə edəcəyi və’dini bildirən bəyann
böyük bir məmnuniyyətlə dinləyərək
məbusan rəyasətinə təklif edir ki, generaln övdətində [qaydşnda] Məclisin
təşəkkürünü bizzat kəndilərinə bildirsin."
Təklif bütün Məclisi-Məbusan tərəndən alqşlarla qarşlanr.

Dağstan Parlamann təbrik
Vaxt gec olduğundan, növbədəki məsələlər təxir edilib iclasn qapanmas
haqqnda bir təklif varid olur. Dağstan
Cümhuriyyəti Məclisi-Məbusanna təbrik teleqrafı həman gün çəkilmək şərti ilə
təklif qəbula keçir. Dağstan Parlamanna
bu məzmunda bir teleqraf çəkilməsi
təhti-qərara alnr:
"Dağstanl qardaşlarmz cümhuriyyətinin parlamannn güşad [açlş] münasibəti ilə Azərbaycan Parlaman 25
yanvar tarixli iclasnda böylə qərar almşdr: Səmimi-qəlbdən və məsruriyyəti-tammə [böyük bir sevinc] ilə qardaşlarmz, Parlamanlarnn güşad münasibətilə təbrik edir, yeni dövlət üsulu-

Növbədən xaric bəyanat
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə - növbətdən xaric söz alaraq çox qzğn və
səmimi bir nitqlə deyir ki:
Şimdi Hökumət rəisinin ağzndan
İngiltərə komandanlğnn Qafqaziyada
əmniyyət və asayiş bərpas məqsədi
təqib etdiyini sevinclə eşitdik. Bu sözlərin səmimi və doğru olduğuna inanrz.
Bunu bizə Gürcüstanla Ermənistan arasndak dava dəxi isbat etdi. Bir dərəcə
Qarabağ məsələsi də bunu göstərdi.
Fəqət, şimdi məni bu kürsiyi-xitabətdən
danşmağa vadar edən bir fəqərədir [mǝ466
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nun paydar və qəvi [güclü] olmasnda
yalnz kəndilərinin deyil, bəlkə həmsayə
[qonşu] tayfalarnn da hüquqlarn daima müdaədə bulunan qeyrətli dağstanllarn səadətini görərək, Azərbaycan
Parlaman qardaşlarnn bu qüvvə və
ehtişamnda kəndi ehtişamn dəxi mülahizə edir və binaənileyh [buna görǝ] var
qüvvəsi ilə Şeyx Şamilin qeyrətli və layiq
övladlarnn qayələrinin əncama yetməyinə yardmç olacaq, iki müttəhid qonşu
cümhuriyyətlər əl-ələ verərək kəndi istiqlaliyyətlərini hər bir ədudan [düşməndən] müdaəyə qadir olub, bütün
ədədən kiçik, mənən böyük millətlər
təqib etdikləri amal və qayəyə nail olmalar dəxi şübhədən xaricdir."

toxunub qərq olmuşdur. Yeddisi Baltik
dənizində patlamşdr. 4-ü bədbəxt hadisədən tələf olmuş, bir ədədi saya əyləşmişdir, 5-i də qəzaya uğrayb qərq
olmuşdur. Bütün müharibə zamannda
Almaniyann 203 sualtı qayğ qərq olmuşdur. Almaniya sülh şəraitinə [şərtlərinə] görə Müttəqlərə 185 sualtı qayğ təslim etməlidir. Bu vaxta qədər 135-i
təslim edilib, yerdə qalan 50 ədədi də
veriləcəkdir.
Ruslarn həbsi
Berlində general Lyunik əmri üzərinə
Berlində yaşayan ham ruslar tövqif [saxlanmş] və həbs edilmişlər.
* Şeydemann rəvayətinə görə, Almaniya Məclisi-Məbusan fevraln 6-da
açlacaqdr.
* London - Kloyd tərsanəsində olan
mühəndis və əmələlər yanvarn 23-dən
etibarən tətil edərək gündə 6 saat
işləməyi tələb edirlər.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
Almaniyada
“Berliner çaytunq” qəzetəsinin yazdğna nəzərən, Berlin Hökuməti kömür
qtlğndan dolay bütün teatrolar qapamaq krindədir. Sinematoqraar əmələ
[fəhlə] sinnə məxsus olduğundan, onlar
bağlanmayacaqdr. Gecə saat 10-un yarsndan sonra qəhvəxana, restoran və
küçə işqlar hakəza [habelǝ] söndürüləcəkdir.

Almaniyada aclq
Tiis - Ən mötəbər rəvayətə görə, Almaniyada acndan ölənlərin miqdar
yarm milyona varrmş və bu miqdar
gündən-günə artmaqda imiş.

İngiltərə otunun tələfatı
“Eskinc teleqraf” qəzetəsinin məlumatına nəzərən, bu Avropa müharibəsində İngiltərənin qərq olmuş hərbi paraxodlarnn miqdar bu günlərdə elan
ediləcəkdir. Sualtı qayqlarnn ədədi isə
69-dur. Bunlardan 39-u düşmən tərəfindən qərq edilmiş, 3 ədədi minaya

SÜLH ƏTRAFINDA
Cəmiyyəti-Əqvam
Lloyd Corc Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] məsələsini müzakirə etmək üçün bu günlərdə məclisi açr. "Exo
de Pari" qəzetəsinin pişguluğuna [qabaqcadan xǝbǝr vermǝsinǝ] nəzərən məclisə
467
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məktubdan Tiisdə müntəşir [nəşr olunan] "Borba" qəzetəsi zeyldəki [aşağdak]
fəqərəni [bölümü] iqtibas eyləyir:
"Gürcüstan istiqlaliyyətinin düşməni
olan daşnaklarla sağ ruslar, Müttəq
dövlətlər paytaxtlarnda Gürcüstan əleyhinə qayǝt şiddətli təbliğatda bulunurlar.
Məlum olduğu üzrə “Daşnaksutyun” rqəsinin Avropa mərkəzlərində xüsusi
şöbələri vardr və onlarn agentləri yorulmaqszn Avropa əfkari-ümumiyyəsini
[ictimai krini] daşnakvari hazrlayrlar.
Daşnaklar Qafqaziyada vaqe olan hallar
gizlədib özləri nənə əfkar hazrlayrlar.
Daşnaklar Avropaya qandrrlar ki, hərgah gürcülər xəyanət etməsəydilər, o
zaman ermənilər nəinki türk-alman qoşunlarn dayandrardlar, hətta Kiçik Asiyan belə işğal edərdilər. Gürcüstan
düşmənlərinin bu cidd-cəhdlərinə rəğmən İngiltərə və Fransann siyasi dairələrində Gürcüstan istiqlaliyyətinə hüsnnəzərlə baxrlar. Londonda İngilis-Gürcüstan cəmiyyəti təşkil edilmiş və lord
Brays həmin cəmiyyətə sədr intixab edilmişdir [seçilmişdir].
Parisdə Gürcüstan İstiqlaliyyəti Komitəsi təşkil edilmişdir. Sair gürcü xeyirxah olan franszlardan başqa, məşhur
fransz demokratı Albert Tomas bu komitəyə artıq müavinət edir. Bunlardan
əlavə, Londonda gürcülər bir "İstixbarat
[Xǝbǝr] Bürosu" təşkil etmişdirlər və bu
büro Qafqaziya barəsində Londona düzgün xəbərlər verməkdədir.

Vilson sədr intixab ediləcəkmiş [seçilǝcǝkmiş].
Rusiya vǝ Sülh Konfrans
Məlum olduğu üzrə Müttəqlər Rusiyann müxtəlif rqələrinə Sülh Konfransnda iştirak üçün vəkillərini Mərmərə dənizində olan cəzirəyə [adaya]
göndərmələrini təklif eyləmişdi. Rusiyadan bu barədə heç bir cavab yoxdur.
"Peti Parizyen" qəzetəsi yazr ki, bu günlərdə Petroqrad Müttəqlər əlinə keçəcəkdir və böyləliklə bolşeviklər büsbütün məğlub olacaqlar. Qəzetə əlavə
edir ki, hərgah danşqlardan müvəffəqiyyət hasil olmasa, Vilson ciddi iqdamatda [təşəbbüsdə] bulunacaqdr.
* Fevraln 10-da ingilis kral tərəndən İngiltərə Parlaman açlacaqdr.
* Əsl sülh şəraiti [şərtləri] imza edilənədək, bütün cəbhələrdə müəyyən
miqdarda qoşun saxlanacaqdr.
QƏZETƏLƏRDƏN
Yeni Cümhuriyyətlər və Müttəqlər
"V." qəzetəsinin yazdğna görə, general Rokker bəyan etmişdir ki, Müttəq
dövlətlər Zaqafqaziyada əmələ gəlmiş
olan yeni cümhuriyyətləri (Azərbaycan,
Dağstan, Gürcüstan və Ermənistan) qəbul və təsdiq edirlər və Müttəqlər Zaqafqaziyann heç bir nöqtəsini işğal etmək niyyətində deyildirlər.

İngiltərə və Qafqaziya
Sevastopolda nəşr olunan "Utro yuqa" qəzetəsinin müxbiri ingilis komandanlğ nümayəndəsi ilə müsahibədə

İngiltərə və Fransada Gürcüstan
nənə [xeyrinə] təbliğat
Londondan Tiisə göndərilmiş bir
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lərə keçmiş, şəhərdə yatalağa qarş əlac
etmək mümkün deyil. Zira şəhərdə dərman yoxdur. Bolşeviklər şəhərdə olan bir
çox xanmanlar şəfqət baclğna təyin
eyləmişlərdir. Qəbir qazmaq üçün bütün
sərvətdarlar [varllar] cəlb etmişlərdir.

bulunmuşdur. Müxbirin, “Nə üçün Krmda asudəliyi bərpa etməyə ingilis komandanlğ iqdamatda bulunmayr [tǝşǝbbüs göstǝrmir]?” sualna nümayəndə
böylə cavab vermişdir:
“Biz Krmda müvəqqəti surətdə
dayanmşq. Tez bir zamanda Krm ilə
Ukrayna fransz qitəatı [hǝrbi hissǝlǝri]
tərəndən işğal ediləcəkdir. Krm işğal
etmək üçün Müttəqlər komandanlğ
50 min, ukraynan işğal üçün 200 min
qoşun göndərəcəkdirlər.
Franszlar Krma gəldikdən sonra İngiltərə qitəatı Qafqaziyaya keçəcəklər.
İngilislər Qafqaziyan özlərinə işğal
edilmiş yerlərin bir hissəsi hesab edirlər.
Ona görə də biz buraya müvəqqəti
surətdə gəldiyimizdən, burada ciddi iqdamatda olmayb, onu franszlara mühəvvəl edəcəyik [tǝhvil verǝcǝyik].”

Bolşeviklərin məğlubiyyəti
Alnmş olan doğru məlumata nəzərən general Lyaxovun Könüllü dəstələri tərəndən Qafqaziyada vaqe bütün Mədən Sular işğal edilmişdir. Digər
cəbhədə isə Şimali Qafqazda iş görən
bolşeviklərin ən mühüm istinadgah olan
Svyatoy Krest denilən məhəl [yer] işğal
edilmişdir.
BAKI XƏBƏRLƏRİ
Qəzavət [Qazlq] tərəndən
Bak şəhərində və qəryələrində [kəndlərində] olan müsəddəq [rǝsmi] prixod
mollalarna elam edirəm [bildirirǝm] ki,
təvəllüd barəsində, vəfat xüsusunda şəhadətnamələr verdikdə metrikdən [yaş
kağzndan] verməlidirlər. Təvəllüd və
vəfat hans ayda və hans gündə vaqe
olduğunu qeyd etməlidirlər. Siyahyiümumiyyədən verilmiş şəhadətnamə
sahibləri metrikdə mövcud olmamşsalar, həman ruhani saxtakar və müqəssir hesab olunacaqdr və amma metrikdə səbt [qeyd] olmayan şəxsləri siyahiyi-ümumiyyədən vermək olar. Bu şərtlə şəhadətnamədə qeyd etsinlər ki, əgər
bu şəxs metrikdə səbt olmuş olsa, cavabdəhəndəliyi [cavabdehliyi] öhdəmə
götürürəm.
Bak qazs:
Axund Əbdürrəhim Hadizadə

Vladiqafqazda
Vladiqafqazdan Tiisə gəlmiş olanlarn rəvayətini eşidənlər heyrətə düşürlər. Bolşeviklərin əhaliyə etdikləri
cövr-cəfadan sərf-nəzər [başqa], Vladiqafqaz bu saat bir mərəz ocağ olmuşdur. Şəhərdə hər cür xəstəlik davam
edir. Bu xəstəliyin dərəcəsini gündə yüz
nəfərin dəfn edildiyi ilə bilmək olar.
Ölənlərin çoxu Qrmz qoşun nəfəratındandr [ǝsgǝrlǝrindǝndir]. Buralarda bolşeviklərə, qələbə çalmaq çox bahaya mal
olmuşdur. Yalnz Vladiqafqaz işğalnda
bolşeviklərdən 15 min nəfər yaral, ölən
və xəstələnən olmuşdur. Bütün xəstəxanalar bolşeviklərlə doldurulmuşdur.
Bolşeviklər şəhərin müəzzəm [böyük]
binalarn zəbt edib xəstəxanaya çevirmişlər. Xəstəxanalardan naxoşluq küçə469
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İrəvan müsəlmanlar və Ermənistan
Bakda mövcud İrəvan Quberniyas
Müsəlmanlar Həmvilayətləri Cəmiyyəti
Balkan və Qafqaziya İngiltərə qoşunlar
baş komandan general Milnə bir ərzihal
verib rica etmişlər ki, İrəvan quberniyasnn müsəlmanlarla məskun hissələrinə erməni qoşunlarnn soxulmas
önü alnsn və bu vaxtadək zorla tutulan
hissələr həman qoşunlar tərəndən təxliyə edilib Azərbaycana mülhəq edilsin
[birlǝşdirilsin]. Zira ora müsəlmanlar özlərini azərbaycanl və vətənlərini isə
Azərbaycann ayrlmaz bir hissəsi ədd
[hesab] edirlər.

dələrində Baba Aydəmir oğlu Bağrov
Sabunçu mövqində [stansiyasnda] qatardan düşən zaman dəmiryol qatar
altına düşmüşdür. Bağrov iki ayağndan
yaralanb Sovet Syezd xəstəxanasna
göndərilmişdir.
* Balaxan Realn məktəbində türk
əlifba şöbəsinə şagirdlər qəbul olunmaqdadr.
ƏRZAQ İŞLƏRİ
* Ərzaq nazirinin baş vəkili Nikolay
Nikolayeviç Şuljenko Ərzaq Nəzarətinin
ham vəkillərinin işlərini təftiş etməkdən
ötrü göndərilir.
* Şəki ilə Beylǝqam arasndak şose
yolunda poçta saxlayan Kərim Əsgərov
Ərzaq Nəzarətinə bir ərizə verib Zaqatal
nahiyəsindən poçta atlar üçün arpa və
saman almağa icazə verilməsini xahiş
etmişdir. Ərzaq Nəzarəti məzkur [ad
çǝkilǝn] Əsgərova Zaqatal nahiyəsində
min put arpa və 50 araba saman alb
Şəki şəhərinə gətirməyə icazə vermişdir.
* İvan Osipoviç Kotovski Ərzaq Nəzarəti tərəndən Şimali Qafqaziya, Stavropol, Qara dəniz sahili quberniyalarna
və Kuban oblastına göndərilir ki, orada
olan ərzaq təşkilatlar, kooperativlər və
xüsusi adamlarla Bak ehtiyacatından
[ehtiyaclarndan] ötrü ərzaq şeyləri almaq
və dəyişdirmək işləri haqqnda müzakiratda bulunsun. Ərzaq Nəzarəti Kotovskinin məzkur yerlərə göndərilməsini
Gürcüstan Hökuməti nəzdində olan
Azərbaycan siyasi nümayəndəsinə və
İngiltərə Baş ərkanna [Baş qǝrargahna]
xəbər verib, bu barədə ona müavinət

Bələdiyyə İdarəsində
Fabriçni inspektor [Fabrik müfǝttişi]
Bələdiyyə rəisinə müraciətən məlum
etmişdir ki, Binəqədi dairəsi fəhlələri
ona müraciətən Binəqədi su yolunun
bağlanmasn xəbər vermişlər. Bu isə
fəhlələri çənlərdən su işlətməyə məcbur
edir. Hal-hazrda Binəqədi dairəsində
600-dək fəhlə yaşamaqdadr. Rica edilir
ki, Binəqədi mədən dairəsinin su yolu
bağlanmas barəsində lazmi məlumatı
verəsiz və təcdiddən [bərpadan] ötrü nə
lazm olduğunu bildirəsiz.
“Müsavat” rqəsində
Aldğmz məlumata görə, Türk Ədəmi-Mərkəziyyət “Müsavat” rqəsinin
təbliğat-təşkilat şöbəsi papaqç, çəkməçi, daşkəsən və qeyri bu kimi sənətçiləri
ayr-ayr toplayb mütəşəkkil etmək üçün
bir layihə hazrlayr. Bu günlərdə işə şüru
ediləcəkdir [başlanacaqdr].
* Yanvarn 21-də gecə saat 11 ra470
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Mandatlarn bir çoxu, xüsusən müsəlman nümayəndələri mandatlar möhürdən xali [möhürsüz] olduğu üçün nümayəndələr miyannda [arasnda] səs-küy
qalxr. Orada-burada mübahisələr davam edir. Bir çoxlar qəbul edilməsələr,
konqreni bərhəm edəcəklərini [pozacaqlarn] çğra-bağra öyləyirlər. Bir çoxlar da möhürün vücubu [vacibliyi] barəsində heyəti-rüəsann türk qəzetələrində elan verməmǝsini dəstaviz [bəhanə] edərək bir "İskra" qəzetəsində bu
barədə yazlmasn ka ədd [hesab] etməmǝyə, özlərinin konqredə qanunən
iştirak etməyə ixtiyarlar olduğunu sübut
edirlər.
Mandatlardan 12 ədədi ev komitələri
möhürləri ilə səbt və təsdiq edilmişdir.
Bu barədə danşq və mübahisə olduqca
uzun çəkir. Axirüləmr [nǝhayǝt] qət edilir
ki, bu dəfəlik bunlar konqreyə buraxlsnlar. Gələcək dəfə isə buraxlmayacaqlar elam edilir [bildirilir].
Konqre sədri Çurayev mandatlar təhqiqindən sonra konqrede 523 nəfər qət
edici səsə malik əza [üzv] iştirakn elamla, qanuni olaraq məclisi güşad edir
[açr]. Ruznameyi-müzakirat [müzakirǝ
gündǝliyi] bu qərarla elam [elan] edilir:
1) Məvaciblər haqqnda;
2) Dərmanxanalar xidmətçiləri haqqnda;
3) Tağyev fabrikas əhval haqqnda.
Çurayev elam edir ki, fəhlələr şuras
və duma məsələsi gələcək iclaslarda
müzakirə ediləcəkdir. Konqre komisyonu
tərəndən Roxlin məruzə oxuyur. Özlərinin neftçilər və mədən sahibləri ilə
etdikləri müşavirələri haqqnda məlumat verir.

[kömǝk] göstərilməsi xahişində bulun-

muşdur.
* Ərzaq Nəzarəti, Dəmiryol Nəzarətinə müraciət edib, Bak Mərkəzi Ev
Komitəsinin iaşə məntəqələri ilə bir para
xəstəxanalar ehtiyacatı üçün ət verən İsa
bəy Sadiqbəyova Gəncədən Bakya ət və
qaramal gətirmək üçün hər ay 6 vaqon
verilməsini xahiş etmişdir.
* M. H. Rafayeviç nam [adl] bir şəxs
Ərzaq Nəzarəti ilə əqd etdiyi [imzaladğ]
müqavilənaməyə görə borclu olmuşdur
ki, Odessa, Xarkov və Yekaterinoslav
şəhərlərindən Bakya Ərzaq Nəzarəti
adna ayaqqab, dəri və qeyri-dəri emalatı gətirsin. Buna görə Ərzaq Nəzarəti
məzkur [ad çǝkilǝn] Rafayeviçə bir vəsiqə
verib Gürcüstan və Ukrayna cümhuriyyətlərindən məzkura müavinət göstərilməsini xahiş etmişdir.
* Ərzaq Nəzarəti yazb Dəmiryol
Nəzarətinə xəbər vermişdir ki, tǝrifǝ qiymətlərinə baxmaqdan ötrü vaqe olacaq
müşavirəyə Ərzaq Nəzarəti tərəndən
nazir vəkili Vladimir Vasilyeviç Smirnov
göndərilir.
FƏHLƏ KONQRESİ
İşbu kanuni-saninin [yanvarn] 26-da
Fəhlə Klubu salonunda Fəhlə Konqresi
iniqad etmişdi [baş tutmuşdu]. İclas saat
11 radələrində başlanr. Mandatlar təhqiqatı ixtilaf törədir. Mandatlar təhqiq
etmək məsələsi barəsində heyəti-rüəsa
[rəyasət heyəti] tərəndən təyin edilmiş
zat [şəxs] məlumat verərək müntəxəb
[seçilmiş] təşkilatın möhrü, səbti [qeydi]
mandatlarda vacib və lazmdr, deyir.
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Bu srada İngiltərə komandanlğ nümayəndəsi ilə Məsai Nəzarəti [Əmǝk
Nazirliyi] nümayəndəsi içəri daxil olurlar.
Roxlin izin alr ki, məruzəyə davam etmək üçün məsələ barəsində hökumət
nümayəndələrindən bir neçə suala cavab almaldr. Binaənileyh [ona görǝ] bir
neçə dəqiqə onlarla danşmaldr. Roxlin
və komisyon əzas [üzvləri], hökumət
nümayəndələri ilə başqa odaya gedirlər.
Vaxtı bica keçirməmək üçün ruznameyi-müzakiratın 2-ci maddəsi – dərmanxana xidmətçiləri tətilinə – keçirlər.
Bu barədə Lyaxovski məlumat verir.
Uzun-uzad mübahisə olur. Tənəﬀüs elan
edilir. Tənəﬀüsdən sonra Roxlin öz məruzəsinə davam edərək, Məsai Nəzarəti
tərəndən verilən təkli maddəbəmaddə şərh edir. Sabiq müştərək müqavilənamə [kollektiv müqavilǝ] bir ayadək
öz qüvvəsində qalacaqdr. Fəqət bir
maddəsi, – fəhlələri əzl etmək [qovmaq]
məsələsi – dəyişməlidir. Mədənçilərə,
evli və evsizlərə ayda 360 rublə artıq
zəhmət haqq verməlidirlər. Bir ayadək
yeni müştərək müqavilənamə tərtib
edilməlidir. Roxlin fəhlələrin qələbə çalmasn bəyan edir.
Roxlin nitqinin axrnda bəyan edir ki,
Məsai Nəzarəti işbu məsələdə fəhlələr
tərəfdar olduğunu elam edir.
Komisyon tərəndən təklif edilir ki,
təkliər qəbul edilsin. Məruzəni Əbilov
tərcümə ilə bərabər gözəl surətdə şərh
də edir.
Bundan sonra məruzəçiyə suallar
verilir. Roxlin suallara cavab verir. Müzakirat qət edilərək [kǝsilǝrǝk] təkliər elam
edilir. Komisyonun qətnaməsi:
1) Qüvvə müqayisəsi, Bak füqarayi-

kasibəsi və mədənçiləri əhvalndan dolay komisyon tǝklif edir ki, təklif qəbul
edilsin.
2) Komisyon müzakiratda davam
edəcəkdir.
3) Müştərək müqavilənamə təcdidində [yenilǝnmǝsindǝ] komisyon lazmi
tədabir ittixazyla [tǝdbirlǝr görmǝklǝ]
müzakiratında davam edəcəkdir.
4) Port dairəsi fəhlələri və bəhriyyun
[matroslar] öz işlərini qələbəyədək
aparmaldrlar.
Saqo [Saakyan] təklif edir ki, İngiltərə
komandanlğna yaddaşt [müraciǝt] etməlidir ki, buraya qoşun gətirmək əvəzində, ərzaq gətirilsə bir az da yaxş olacaqdr.
Brunin təklif edir ki, ictimai təşkilata
və istehlak cəmiyyətlərinə Mərkəzi Ev
Komitəsi və qeyrəyə mal mübadiləsi
üçün mal və izin verilsin. Halbuki, böylə
təşkilata verilməyib, möhtəkirlər bundan istifadə edərək Tiis və qeyri yerərdə cövhər və neft satırlar.
Sako təklif edir ki, fəhlələrin etiraz və
başqa işlərinə baxmaq üçün başqa mədəni məmləkətlərdə olduğu kimi mə’dən
məhkəmələri təşkil edilsin.
Slepçenko məlumat verir ki, Məsai
Nəzarəti cənbində [nəzdində] 5 nəfər
fəhlələrdən, 5 nəfər mədənçilərdən, 1
nəfər də Məsai Nəzarəti nümayəndəsindən mürəkkəb [ibarǝt] bir komisyon
təşkilinə Məsai Nəzarəti öz təklində
müsaidə vermişdir. İşbu komisyon Sako
deyən mə’dən məhkəməsidir.
Tağyev fabrikas haqqnda Çurayev
bəyanat verir. Orada törəyən başszlqlar təsvir edir.
Abbasqulu Kazmzadə təklif edir ki,
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əhval məhəllində [yerindǝ] təhqiq etmək
üçün Təhqiqat Komisyonu intixab edilsin
[seçilsin].
Çurayev təklif edir ki, İngiltərə komandanlğna təklif edilsin ki, üç günədək böylə fəlakətlərin qarşs alnmaqla
bərabər, qulluqdan çxarlanlar geri qəbul olunsunlar. Üç günədək oradak polis
adlanan banda oradan çxarlsn. (?)
İclas saat 7-də qapanr.

Heydər Bammatov, Daxiliyyə naziri R[ǝşid] Z[abit oğlu] Qaplanov, Maliyyə naziri
Vassan-G[ǝray] Cabaqiyev, Ticarət və
Sənaət naziri B[ahadr bǝy] Mallaç-xan,
Dəmiryol naziri İ[brahim] b[ǝy] Heydərov, Maarif naziri A[dilxan bǝy oğlu]
M[ǝmmǝd] Şahsuvarov, Ziraət və Dövləti
Əmlak naziri Butayev, Dövlət Kontrolu,
Ədliyyə, Məsai və Ümuri-Xeyriyyə [Sosial Tǝminat] nazirlərinin yeri Tersk oblast
kazaklar ilə hasil olan sazişə görə kazaklara verilmişdirsə də, hələliyə boşdur.

AZƏRBAYCANDA
Şərəfə, Lənkəran uyezdi
Xüsusi müxbirimizdən:
Dekabr aynn 8-də Aslan Məstan
oğlu Şərəfə kəndindən bazara gedərkən
yolda xaxollara rast gəlib. At döşündə
Xrmandal kəndinə aparb onu öldürmək istəyirlərmiş. Aslan isə Xrmandal
camaatından 2 min manat pul alb onlara verib özünü xilas etdirir.

Petroqraddan gǝlmiş doktor

İshaq Avetisoviç Atayans
(professor Mixaylovun müavini)
Mamalq, qadn vǝ urologiya naxoşluğuna mübtǝla olanlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. (Bǝvl [idrar] yolu azarn, köhnǝ vǝ tǝzǝ süzǝnǝyǝ müalicǝ edir.) Bǝvl yolunu ayna
ilǝ müayinǝ edir. Hǝr gün axşam saat 3-dǝn
6-ya kimi. Çaharşǝnbǝ günlǝri fǝqirlǝri pulsuz qǝbul edir. Ünvan: Telefonn küçǝdǝ 6
nömrǝli evdǝ, mǝnzil nömrǝ 3. Telefon 2090.
2663

DAĞISTAN
CÜMHURİYYƏTİNDƏ
Gürcüstan Hökuməti nəzdində olan
Dağstan Hökumətinin siyasi nümayəndəsi gürcü Xariciyyə naziri Gegeçkoriyǝ
xəbər vermişdir ki, Dağstan Hökumətinin Müttəq şuras axrnc dövri-ictimada [sessiyada] Çermoyev hökumətinin
istefasn qəbul edib, təzə kabinə təşkilini Kotsevə həvalə etmişdir. Kabinə bu
zeyldəki [aşağdak] şəxslərdən intixab
edilmişdir [seçilmişdir]: Nazirlər Şuras
sədri Pişemaxo Kotsev, Hərbiyyə naziri
N[uh]-B[ǝy] Tarkovski, Xariciyyə naziri

Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642
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Doktor
Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Doktor
Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir: sǝhǝr saat 8dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-91. МалаяКрѣпостная ул. д. № 8. Телефон № 36-91.
2603

Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək satışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir. Mağazaçlara və külli surətdə alanlara elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi
hər cür məktəb dəftərləri münasib qiymətə
satışa buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Doktor
Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Doktor
İ. Q. Sibiroviç
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir səhər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-yadək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kolyubakinski küçəsinin küncündə). Telefon
nömrə 42-12.
2658

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Doktor
Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655
474
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Fǝhlǝ Konqresi
sǝh. 472. “Qüvvə müqayisəsi, Bak
füqarayi-kasibəsi və mədənçiləri əhvalndan
dolay komisyon tǝklif edir ki, təklif qəbul
edilsin.”: Bu maddǝ belǝ başa düşülmǝlidir:
“Komissiya, Bak proletariatı ilǝ sǝnayeçilǝr
arasndak real güc nisbǝtini nǝzǝrǝ alaraq,
tǝklin qǝbul edilmǝsini qǝrara alr.”

Siyasi vǝziyyǝtimiz
sǝh. 459. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.
Faiq ǝfǝndinin hǝbsi
sǝh. 459. “…meydana gǝtirmǝkdǝ iştirakla…”: qǝzetdǝ “meydana gǝtirmǝklǝ
iştirakla” kimi getmişdir.
Azǝrbaycan
Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 462. “…xǝstǝliyin tamam olmasa da,
azalmas…”: qǝzetdǝ “xǝstǝliyin tamam
olmasndan azalmas…” kimi getmişdir.
sǝh. 463. “…qanunnamǝlǝrin vǝz’ini…”:
qǝzetdǝ “vǝz’ini” yerinǝ “vǝziyyǝtini” getmişdir.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 467. “Yeddisi Baltk dǝnizindǝ…”:
qǝzetdǝ “yeddisi” yerinǝ “yeddinci” getmişdir.
Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 469. “…bir çox xanmlar…”: qǝzetdǝ
“xanmlar” yerinǝ “xanmanlar” getmişdir.
Burada söhbǝt varl ailǝlǝrin qadnlarndan
gedir.
“Svyatoy Krest”: Rusiyann Stavropol
diyarnda Budyonnovsk şǝhǝri.
Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 469. “prixod”: camaatın ianǝlǝri
hesabna saxlanan yerli (mǝhǝlli) dini icma.
“…metrikdǝ mövcud olmamşsalar…”:
qǝzetdǝ “olmamşsalar” yerinǝ “olmuşsalar”
getmişdir.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 100-cü nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Çǝrşǝnbǝ, 29 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 100

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Çaharşǝnbǝ, 26 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 29 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

ELANNAMƏ
İşbu yanvar aynn 18-ində Azərbaycan dəmiryolunun Ələt mövqində [stansiyasnda] trenlə [qatarla] gedən bir neçə
sərxoş əşxas [şəxslər] tərəndən beş nəfər ermənilərə dəhşətli bir zülüm ibraz
edilibdir [göstǝrilib]. Müqəssirlər müəyyən olunmasyçün məmurlar tərəndən
bilatəxir [təcili] icra olunmuş tədabir [tədbirlər] nəticəsində dərdəst olunan [ǝldǝ
edilǝn] məlumatdan müqəssirlərin müsəlman olduqlar bəyan olur. Bu cinayətdə müqəssir bulunan şəxslərin işləri hərbi məhkəməyə həvalə ediləcəkdir.
Azərbaycan Cümhuriyyəsi daxilində
milli ədavətdən naşi [milli ǝdavǝt sǝbǝbindǝn] qətl, qarət, arvadlara zülüm olunmaq və başqa bu kimi cəraimdə [cinayǝtlǝrdǝ] müqəssir bulunanlarn işləri hərbi
məhkəməyə verilərək, mücrimlər [cinayǝtkarlar] ən şədid [şiddətli, ağr] cəzalara,
hətta edam cəzasna da məhkum ediləcəklərinin bəyan olunmasn hökumət
kəndi tərəndən lazm görür.
Bu elannamə Azərbaycan Cümhuriyyəsi dəmiryol mövqiərinin cümləsində
aslb, hər şəhər və qəryələrində [kəndlərində] elan olunmaldr.
Heyəti-vükəla sədri F. Xoyski
Daxiliyyə naziri naminə
general-mayor Ağabəyov

TƏDBİR GƏRƏKDİR
Əql və tədbirin hökmü üstün gəldi.
Əmələlər [fəhlələr] hissiyyata deyil, əqliyyata [ağla] görə rəftar etdilər. Hökumətlə
mədənçilərin mümkün edə bildikləri güzəştə raz olub tətil etmədilər. Mədənçiləri mədənin düçar olduğu müşkülatına
rəğmən bu güzəştlərə getməyə bir tərəfdən əmələlərin tələbi, bir tərəfdən də
Azərbaycan Hökumətinin mötədilanə və
aqilanə təsiri səbəb oldu. Hökumət bu
işdə göstərdi ki, əmələlərin mənafeyi,
hüququ onun üçün yabanç bir şey deyildir. “Kollektivn doqovor”u [kollektiv müqavilǝni] mədənçilər qəbul etməyirdilər.
Hökumət bunu müvəqqətən olsa da verdiyi əmrlə icra etdirdi. Evli, subay məsələsinin aradan qaldrlb da, bütün əmələlərə 360 manat məvacibin artırlmas
üçün hökumət nümayəndə[si] və Parlaman vəkilləri səy etdilər, təsirləri oldu.
Fəqət əmələlərin almş olduqlar 360
manat əlavə ilə ehtiyaclar rəf olunacağn [aradan qaldrlacağn] düşünmək
doğru olammaz.
Daha Əmələ Konfransnda əmələlər
özləri deyirlərdi ki, “bu əlavə bizə deyil,
dükançlaradr”. Doğrudur. Məvacib ar477
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TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

tınca, dükançlar da mətahn, bilxassə ərzağn qiymətini artırrlar. Həyat yenə də
bahalaşr, su yenə də körpünün o taynda qalr. Buna qarş tədbir eyləməlidir.
Bu tədbiri hökumət görməlidir. Hökumət
bütün əmtəəni olmasa da, heç olmasa
ərzaq üçün bir tədbir görməli, əmələ rayonlarnda ucuz qiymətlə çörək satdrmağa səy eyləməlidir. Bu xüsusda hökumət, Ticarət və Sənaye Nəzarətindəki
üsulsuz hərəkətlərə bir nəhayət verərək,
başqa məmləkətlərlə mal dəyişdirməsi
işini yoluna qoya bilməklə, bəlkə də Ukraynadan “cövhər” [kerosin] müqabilində
buğda gətirə bilər. Bu yolla şəkər gətirmək dəxi mümkündür.
Eyni zamanda hökumət səy etməlidir
ki, İngiltərədən bizə yeni mallar gəlsin,
bazarda mətah çoxlaşsn. Mətah çoxlaşarsa, o zaman qiymətlər təbiətilə aşağ
düşər.
Hökumət bu kimi tədbirlərə qətiyyən
təvəssül [müraciǝt] etməlidir. Yoxsa bu
gün növbədən götürülmüş tətil məsələsi
təkrar bütün təhdidi ilə meydana çxar.
O zaman ağl və məsləhətin göstərdiyi
yollar deyil, hərəkəti-hissiyyat və ehtiyacn çox da məntiq tanmayan rəhbərliyi
hakim olar.
Azərbaycan sənaət [sǝnaye] və ticarət
həyatın hər növ intizar olunmayan [gözlənilməyən] hadisələrə qarş mühazə
etmək hökumətin borcudur. Bu borcunu
hökumət, ərzağ bollaşdrmaq yolunda
tutacağ hərəkət və görəcəyi tədbirlərlə
ifa edə bilər.
Oyanq olmal, tədbir görməlidir.

* Berlindən verilən məlumati-rəsmiyyəyə [rǝsmi mǝlumata] nəzərən, Almaniyada Məclisi-Müəssisan intixablarnda
[seçkilərində] şeydemanovlar (menşeviklərdir) qalib gəlmişlərdir. Hamburqda
bolşeviklər iqdamati-hərbiyyədə [hǝrbi
tǝşǝbbüsdǝ] bulunduqlar üçün Hamburq
idareyi-əsgəriyyə [hǝrbi rejim] altında
elan edilmişdir.
Berlində tətil
Berlindəki elektrik müəssisələrində
olan tətil bir neçə gün şəhərdə bütün
həyatı dayandrmşdr. Axşamlar şəhərin
çox hissəsi qaranlqda qalrmş. Nəhayət
əmələlərin [fǝhlǝlǝrin] tələbinə əməl edilərək tətil yatırlmşdr.
* Hamburqda yenidən spartaklar (bolşeviklər) işə başlamşlardr. Yanvarn 23də axşam zaman işsiz bolşeviklər dörd
polis uçastokuna [sahǝsinǝ] həmlə edib
tüfəng və pulemyot almşlardr. Əmələ
və Saldat Şuras dərhal nizam bərpa etmək üçün təcili tədbirlər ittixaz eyləmişdir [tǝdbirlǝr görmüşdür]. Baş vağzal,
hökumət qoşunlar tərəndən mühazə
edilsə də, orada bütün hərəkat kəsilmişdir. Şura əmr vermişdir ki, bütün silahlar
təslim edilsin. Verməyənlər divani-hərbə
[hǝrbi mǝhkǝmǝyǝ] təslim ediləcəklərdir.
Xüsusi müxbirimizdən
Teymurxanşura - Mədən Sularndan:
Pyatiqorsk, Kislovodsk, Həsəntuki və
Jeleznovodskdan alnan rəsmi xəbərlərə
nəzərən, bu yerlər general Denikin qoşunlar tərəndən işğal edilmişlərdir.

M. Ə.
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SÜLH ƏTRAFINDA

Kursovka mövqində [stansiyasnda] bolşeviklərdən üç ədəd zirehli qatar alnmşdr. Aleksandrovski mövqifdə şiddətli
müharibə olmuşdur. On alay qrmz qoşun məğlub və pərişan edilmişdir. Bəzi
alaylarda ancaq 20-30 adam qalmşdr.
Qalanlar ya qrlmş, ya qaçmşlardr.
Düşmən ordusunda müdhiş aclq vardr.
Könüllü ordu tərənə keçmiş olan qrmz qoşun nəfəratı [ǝsgǝrlǝri] yanvarn 19da evlərinə tərəf qaçaraq yolda rast gəldikləri adamlar qarət etməkdə imişlər.
Onlarn arasnda yatalaq xəstəliyi dəhşətli surətdə hökmfərmadr [hökm sürmǝkdǝdir]. Gündə bir neçə yüz adam həlak olurmuş.

* Parisdə Eyfel qülləsində olan simsiz
teleqraf mövqi [stansiyas] Rusyada olan
ən nüfuzlu rqələrə Mərmərə dənizindəki Prinsev cəzirəsinə [adasna] üçər nümayəndə göndərmələrini təklif eyləmişdir.
Vilson və bolşeviklər
Rusiya məsələsinə dair olan Ali Şura
qətnaməsini fransz mətbuatı ciddi surətdə tənqid edir. Bəzi qəzetələr bu rəydədirlər ki, guya Vilson istəyir ki, bolşevikləri iqdamata [addmlar atmağa] vadar
edib və bu nəhv [üsul] ilə bütün cahan
bolşeviklər əleyhinə hazrlasn. Bu təriqlə də [yolla da] Vilson Amerikan Almaniya əleyhinə çevirmişdi.

Gəncədə hərbi məhkəmə güşad
General Şxlinskidən bir böylə teleqraf alnmşdr:

* Leninə mənsub olan “Pravda” qəzetəsinin məlumatına görə, Şura Hökuməti
Parisə Sülh Konfransna heyəti-mürəxxəsə [nümayəndə heyəti] göndərmək istəyir
və bu heyət bütün Rusiya tərəndən nümayəndəlik edəcəkmiş.

“Məlum edirəm ki, bu gündən etibarən Gəncə şəhərində Azərbaycan hərbi
məhkəməsi güşad edilmişdir [açlmşdr].
Şxlinski”
Tiisdən idarəmizə dəmiryolu ilə
böylə teleqraf gəlmişdir
Ömər Faiq əfəndi üç yoldaş ilə 13
dekabrda Axsxada tutulub həbs edilmişdi. Qanunən müqəssir olmadqlarndan,
31 dekabrda Tiisdən xaricə getməmək
şərti ilə azad edilmişlərdi. Lakin son günlərdə Axsxa əhalisinin “tutulan başçlarmz azad edilməyincə Məclisi-Müəssisan
və zemstvo [yerli özünüidarǝ qurumlar]
seçkilərinə iştirak etməyəcəklərini” bəyan eyləmələri üzərinə 19 yanvarda onlar yenidən həbs edib, qatil və quldurlar
olan həbsxana kameralarna qoyublar.

TÜRKİYƏDƏ
Türkiyə Məclisi-Məbusannn buraxlmasna dair
Dekabrn 21-də Türkiyə Məclisi-Məbusannn son iclas əqd edilmiş [baş tutmuş] imiş. O gün İstanbulda böyük bir
ciddiyyət müşahidə olunurmuş. Deyirmişlər ki, “İttihad-Tərəqqi” rqəsinin
məşhur üzvləri yeni kabinəni müdhiş surətdə tənqid edəcəklər. Əfkari-ümumiy479
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NƏZARƏTLƏRDƏ

yə [ictimai rǝy] belə imiş ki, guya Parlaman [Əhmǝd] Toq paşa Kabinəsinə
ədəmi-etimad [etimadszlq] göstərərək,
onlar iş başndan düşürəcəkdir. Fəqət iş
əksini göstərmişdir. İclas Xəlil bəyin təhti-sədarətində [sǝdrliyi altında] açlaraq,
Baş vəzir tərəndən övzaya [vǝziyyǝtǝ]
dair Daxiliyyə naziri [Əhmǝd] Rəşid [Rey]
paşa bir nitq söyləmiş və əvvəlki kabinənin bütün səhvlərini qeydlə demiş ki,
Türkiyəni Avropa müharibəsinə sövq
edən həman kabinədir və bundan sonra
da həman kabinənin iş başnda durmas
Türkiyə üçün böyük bir fəlakət olacaqd.
Nazir əlavə edir ki, hökumət şərəi sülh
əqdi üçün ciddi tədbirlər ittixaz edir [tǝdbirlǝr görür]. Heç kim zənn etməsin ki,
hökumət Türkiyəni şərəi sülhə yetirməyə çalşmayr. Türkiyənin bu halna
səbəb olanlarn məsuliyyətə cəlb edilmələrinə hakəza [habelǝ] tədbir ittixaz
edilmişdir. Hal-hazrda 25 min nəfər rum,
erməni və müsəlmanlar nəydən [sürgündən] qaytarlmş, onlara maddi müavinət edilir. Ərzaq məsələsini islah üçün
ciddən səy edilir. Sabiq kabinə tərəndən Ərzaq İdarəsinə buraxlmş olan
məbləğ yerinə sərf edilməyibmiş.
Nazirin nitqindən sonra Parlaman üzvləri danşmağa müsaidə istəmişlərdir. Fəqət gözlənmədiyi halda digər bir nazir
kürsiyi-xitabətə çxaraq Məclisi-Məbusann buraxlmas barəsində Sultan həzrətlərinin iradəsini [fǝrmann] oxumuşdur.
Türkiyə məşrutəsinə [konstitusiyasna] görə Sultann bizzat [şǝxsǝn] Parlaman bağlamağa ixtiyar yoxdursa da, əvvəlcə məşrutə qanununun bu maddəsini ləğv eyləmişdir.

[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Ermənistan Hökumətinin protestosu
Ermənistan Xariciyyə naziri Tiqranyan
Azərbaycan Cümhuriyyəti Xariciyyə nazirinə böylə bir teleqram çəkmişdir:
“Bizə yetişən xüsusi xəbərlərə nəzərən, Azərbaycan Şurayi-vükəlas [Nazirlǝr
Kabineti] Cavanşir və Şuşa mahallarnda
general-qubernatorluq təsis etməyi təhti-qərara almşdr. Hökumətimin vəkaləti
ilə Ermənistann ərazi hüququna təcavüz
olan bu qərardad müqabilinə protesto
edirəm.
Ermənistan Cümhuriyyəti Xariciyyə
naziri Tiqranyan”
Məsai Nəzarətində
Bak quberniyas Fabriçni İnspektoru
[Fabrik Müfǝttişi] Məsai Nəzarətinə [Əmǝk
Nazirliyinǝ] məlum etmişdir ki, Nobel Qardaşlar makina emalatxanas fəhlələri
yanvarn 24-ü saat 2-dən işə başlamşlardr. Onlara məlum edilmişdi yanvar ay
bayram məvacibi hər yerdə yanvarn 25dən etibarən verilməyə başlayacaqdr.
* Hökumət İdarəsi dəftərxanas müdiriyyəti Məsai Nəzarətinə xəbər vermişdir ki, Nəzarət dəftərxanas və xidmətçiləri maaş[] üçün istiqrazdan ötrü bilavasitə Maliyyə Nəzarətinə müraciət etməlidir.
TƏLƏBƏLƏRİMİZ HAQQINDA
Bir neçə gündür ki, şəhərimizdə tələbələr Amerikaya getməyə yazlrlar. Bu
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münasibətlə bizim türk tələbələri arasnda dəxi danşq vardr. Hətta yazlanlarn
da gördüm. Təbii, heç kəs deməz ki, ikmali-təhsil [tǝhsili davam etdirmǝk] üçün
daha mədəni olan məmləkətlərə getməyiniz. İndi üçüncü sənəyə girir ki, tələbələrimiz məktəbsiz, darülfünunsuz [univeristetsiz] qalmşdr. Və halonki [halbuki] bu
üç sənə içində bir çox tələbələrimiz məktəbi bitirərdi. Bir çoxu da onlarn yerinə
girərdi. İndi Yevropa yollar bağl olduğundan, əgər mümkün və münasib isə
Amerikaya getmək vacibi bir şeydir. Fəqət bizi daha əhəmiyyətli və mühüm bir
məsələ düşündürür. Əgər əhval, zaman,
vaxt köhnə olsayd ola bilər bu barədə
danşmaq dəxi lazm gəlməyəydi. Fəqət
“hal” [indiki zaman] ilə üç sənə bundan iləriki “mazi” [keçmiş] arasnda böyük fərq
vardr.
Üç sənə iləri Avropaya əsir bir ölkənin
məhkum bir oğlu gedirdi. İndi isə müstəqil bir hökumət halnda bulunuruz. Həyatımz dəyişmiş, cərəyan və tələbatı da
başqa hal almşdr. Bu gün istiqlaliyyətimizi təmin etmək və onun içərisində yeni bir həyat, mədəni bir dünya yaratmaq
projesi czlmşdr.
Bu gün “Odlar diyar” deyə böyük bir
“Türk evi”, ali bir “Türk ocağ”, möhtəşəm bir “Türk yurdu” yapma plan çəkilmişdir. Fəqət bu bina materiallar, daşlar, taxtalar, dəmirləri, bütün texniki və
mədəni ləvazimatı Avropada bulunur.
Yurdunu sevənlər, parlaq və mədəni
istiqbal [gǝlǝcǝk] məfkurəsi ilə yaşayanlar
qərbə qoşmal, hərə bir “maddə” alb
geri dönməli və böyük yurd evini bəzəməlidirlər. Bu gün qərbə təhsili-elmə gedənlər müəyyən bir kirlə, aydn bir diləklə, yüksək bir ideal ilə getməlidirlər. Bu

gün Avropaya, Amerikaya gedənlər bilməlidir ki, onlar yarn üçün gedirlər. Zira
“bugünkü addmlar hazrlyor yarn” demişlər. Bunun üçün də xüsusi hazrlq lazmdr. Avropaya getmədən mükəmməl
ana dilini bilmək, milli tarix, milli ədəbiyyat, milli mədəniyyət və həyat haqqnda
məlumata malik olmaq lazmdr. Yoxsa
alnacaq məlumatlar sonra həyatımza
tətbiq olunammazlar. Xalqmz onu anlayammaz. Qərbə gedərkən bu vaxta kimi
gedənləri çağrmal, göz önünə almal və
onlardan bir haqq-hesab istəməlidir. Bu
vaxta kimi tələbələrimizin Avropadan
gətirdiklərini xalqmzn və yurdumuzun
“ehtiyac” ölçüsünə qoyub ölçməli, əksik
və artıqlğnn çarələrini bilməlidir və düşünməlidir. Vəilla [yoxsa] gözü bağl olammaz.
İstiqlaliyyətə kimi qaydan tələbələrimizdə çox şeylər, nöqsanlar və bəlkə
həyatımz üçün “zəhərlər” gördük. İlyaslar “Alyoşa” oldular, Məhəmmədlər “Mişa” qaytdlar, Vəlilər “Vladimir” döndülər, tələbələr evlənib gəldilər. Milli həyatla yaşamadlar. Bununla da xalqmz “avropallqdan” ürkütdülər. Camaatımz
maari yanlş anlad, tərəqqidən qald.
Bu, daha yaplmamaldr və yaplmamaq
üçün də iləricə ehtiyatl olmaldr. Xüsusən bu barədə hökumət çalşmaldr ki,
Avropaya və ya Amerikaya yollanlacaq
türk tələbələri əvvəla ana dilincə xüsusi
hazrlq görməlidir və ikinci, səfərləri rǝsmi olmaldr. Yoxsa yeddi sənə Amerikada qalmağa gedənləri bir də vətəndə
gözləməməli, ya gələrlərsə türk xalqnn
həyatına bir şey tətbiq edə bilməyəcəklər, bunu nəzərdə tutmal.
Məhəmmədzadə Mirzəbala
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ŞƏKI ŞƏHƏRİ VƏ QƏZASININ

kəsir, qabaqlar da. Müsri [yoluxucu] xəstəliklər dəhşətəngiz bir surətdə ac və çlpaq əhalini qrb tökür. Füqərayi-kasibə
sinnin yeməkdə pay olmadğ kimi həkimə, dərmana da əli yetişməyir.
Nuxa böyük bir fabrik şəhəridir. Ona
görə həyat və məkanca ayrca xüsusiyyətlərə malik olduğundan, heç bir yerə
bənzəməz. Bazarlarnda böyük sǝrgilǝr
açlb, tam il yarmdan bəri ev əşyas, ev
müxəllǝfatı [ev avadanlqlar] satılmaqdadr. Küçələrdə və evlərdə satışa çxarlmş
zənanə əlbisələr [qadn paltarlar] əldənələ keçir. Bir çox evlər, bağ-bağçalar və
başqa cürə mülklər bir sənə bundan əqdəm [qabaq] füqəra əlindən çxbdr. Qalanlar da hissə-hissə satılmaqdadr. Əvvəl görürsən pəncərə şüşələri, sonra çərçivələr, daldan qaplar, tirlər, döşəmələr
çxarlb bazarlarda hərrac olunur. Gecənin yars görürsən qapn döyüb 7-8 baş
ailənin yeganə hamisi Allah yoluna səndən imdad diləyir. Bu həman adamdr ki,
keçmişdə əhvall saylrd deyə bu gün
açqdan-açğa dilənməyi namusuna yerləşdirəmməyir. Gündüzlər dilənçi, yolçu
əlindən küçələrdən keçib getmək imkan
yoxdur. Hətta evinin içərisində rahat yaşamazsan.
Bir müdhiş mənzərə daha: Görürsən
üzünün dərisi sümüklərinə yapşmş,
gözləri çuxura düşmüş, lüt-üryan bir insan “iskeleti” küçə divarna söykənib öskürəklə mübarizə edir. Duyursan ki, bu
binəva sill [vǝrǝm] xəstəliyinin axrnc
dəqiqələrini keçirməkdədir. Sual-cavabdan anlaşlr ki, zavall tamam 6 aydan
bəri işsiz qalan 10-12 min şəhər fəhləsi
güruhundan biridir. İpək satılmadğndan
bütün fabrikalar yatmş, iş yoxdur. Bu

Füqərayi-kasibəsi Məclis-i Məbusanmzn istimdadn [yardmn] və hökumətimizin binagüzarlğn [sərəncamn] çar
çeşmlə [dörd gözlə] gözləməkdədir!
İstədikləri nədir?
Ərzaq müşkülatınn həlli, müalicə, yol,
neft, geyməyə paltar və qəbirdə yatmağa kəfən!
Keçən sənələrdə Nuxa və qəzasnda
taxl məhsulatı olmadğndan, təbii bir
aclq hökmfərma idi [hökm sürürdü]. Bunun qarşsnda bütün şəhər otuz rayona
bölünüb icraiyyə komitəsinin binagüzarlğ ilə otuz ərzaq komitəsi əmələ gətirmişdi. Bu komitələr aşkar, gizlin, o yandan, bu yandan dartıb arpa, dar və buğda toplamaqla ümumi aclğn qabağn
saxlamağa bir növ müvəﬀəq olmuşdular.
Kəndlərdə də hǝman tǝdbirlǝr sayǝsindǝ
aclq fəlakətinin önü alnmşd. Bu keçən
1918-ci sənə baharnn ibtidasnda [ǝvvǝlindǝ] iş, surətini dəyişib başqa bir hala
düşdü. Komitələr pozuldu, Nuxa qəzas
ömrü uzunu görmədiyi məhsulatı yerdən götürdü. Fəqət məhsulat həddən ziyadə olduğu bir halda, əhali acndan qrlmağa başlad. Yoxsulluğun ən şiddətli
günlərini yxla-dura keçirən Şəki əcəba
nəyin səbəbinə bolluqda acndan ölür?
Nə üçün komitələr yenidən işə düşmədilər? Aşkar bir şeydir ki, qəyyumsuz Şəkidə komitələr məcburiyyət təhtində [altında] təşəkkül etmişdilər. İndiki Şəkidə
bu məcburiyyət yoxdur. O zaman 13 min
fəhlə sinnin yaxş-yaman təşkilatı var
idi. Şimdi o təşkilat yoxdur. O zaman
möhtəkirlər nəfəslərini belə çəkəmməyirdilər. Şimdi isə qlnclarnn dallar da
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adam namuslu bir zəhmətkeş olduğundan, yay fəsli biçinə gedib ki, bəlkə ailəsi
üçün çörək tədarükü edə bilsin. Fəqət
taxl əvəzində “qaraso”dan qara qzdrma gətiribdir. Fabrikin rütubətli havas
və 35-40 dərəcə istiliklə zəhərlənib bişmiş bədən, söz yoxdur ki, ömründə görmədiyi biçin həyatından bundan artıq
qazanc gətirəmməzdi.
Vəlhasil, bu müsibǝtin bu fəlakətin
qabağ bir an əvvəl alnmaldr. Əski rayon komitələri hökumət zoru ilə yenidən
təşkil edilməlidir. Bu komitələrə hökumət sandğndan böyük bir məbləğ müavinət təriqi ilə [yoluyla] təcili olaraq buraxlmaldr. Şəhərin bir çox yerlərində işsizlər, əlsiz-ayaqszlar üçün məccani [pulsuz] aşxanalar açdrmaldr. Müalicə üçün
lazm olan tədbirləri bir an əvvəl etməlidir. İki-üç ay bundan əqdəm Şəkiyə bez,
ağ vədi verib dǝ, ta indiyə kimi vədinə
əməl etməyən idarə təcili surətdə borcunu əda etməlidir [qaytarmaldr]. Cavan
Parlamanmz və hökumətimiz fürsəti
fövtə verməyib, milli borclarn tez bir zaman içərisində əda edəcəklərinə əminiz.

da yaşamağa məcbur olan islam balalar
haqqnda vürud edən [gəlib çatan] xəbərlərin biri o birisindən əsəfanə [kǝdǝrli] olduğunu görürüz. Bunu gördükdə, buna
əlac nə ola biləcəyini düşünməyən içimizdǝ bir fərd bulunammaz. Fəqət hər
kəs kəndi düşüncəsini kəndi məlumat və
əqidəsinə müvaq etdiyindən, bizim tədbirimiz haqqnda biri o birinə müvaq olmayr. Hətta ki, hər bir əllərindən gələni
rəva görən qonşularmz öz işlərinin rəvac xatirinə bizi işdən qal buraxmaq
yolunda heç bir hiləbazlq və yalandan
belə çəkinməyirlər.
Ermənilərin kəndilərinə bir padişahlq təşkili üçün müəyyən bir planlar olub,
hər hərəkətləri işbu plan başa gətirmək
üçün yapldğ cümləmizə aşkar olsa gərək. 35 sənə bundan müqəddəm [ǝvvǝl]
məzkur [deyilǝn] məram üzrə Türkiyə iğtişaşna şüru edib [başlayb] “türklər erməni millətinə olmazn əziyyətlər yapr
və bu əziyyətlərə artıq davam gətirə bilmədiklərindən iğtişaş zühur edir” deyə
Avropa millət və dövlətlərinin hüsn-təvəccöhlərinə nail olmaq arzusu ilə yapdklar iğtişaşa davam etdilər. Həqiqətihal isə ermənilər Türkiyədə sahib olduqlar ixtiyaratı Avropann ən mədəni məmləkətlərində görməmişlərdir. Rusiya dövlətinin Balkan-slavyan millətləri təvəssütü [vasitəçiliyi] ilə İstanbulu qazanmaq
ümidindən məyus qaldqlar halda erməni məsələsinə rücu etməsindən [üz tutmasndan] istifadə etmək üzrə ermənilər
Türkiyə hüdudunda bacardqlar hərəkətdən bir gün belə fariğ olmadlar [ǝl
çǝkmǝdilǝr]. Bu arzu sayəsində “Daşnaksutyun” rqəsi meydana çxd. İşbu rqənin ə’mal [fǝaliyyǝti] vəsilənin iyi-kötü-

Parlaman üzvlərindən
Abdulla Əfəndizadə
QAFQAZ FİTNƏÇİLƏRİ
Günü-gündən, peydərpey [bir-birinin
ardnca], bica yerǝ tökülüb Qafqazn bər-

bad edilmiş köylərini, ucsuz-bucaqsz
düzlərini, yüksək dağ və təpələrini, enilməz dərələrini əlvan edən islam qanlar
və kənd məskənlərində sükunətə imkan
bula bilməyib vəhşi surətdə biyabanlar-
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lüyünü nəzərə almayaraq, erməni qayəsinə xidmətdə bulunub erməni sultas
təşkili üçündür.
Son alǝmşümul [bütün dünyan ǝhatǝ
edǝn] Avropa müharibəsi bidayətində
[başlanğcnda] Rusiya dövlətinə yardm
vəd edib müharibə bitdikdə Türkiyə Ermənistannda erməni dövləti təşkil ediləcəyinə dair Vorontsov vasitəsilə Rusiya
dövləti nümayəndələrinin vədələrini dərdəst [ǝldǝ] etdilər. Vədələr verildi, fəqət
Türkiyə Ermənistannda əksər əhali türk
və islam olduğu halda, iki cift bir tək erməniyə padişahlq verilə bilməz deyəcəklərini mülahizə ilə islam əhalisinə nələr yapldsa, bunlarn cümləsinə səbəb
ermənilər oldular. Qars, Ərdahandan
başlayaraq Həsənqala, Ərzurum, Məməxatun, daha o yanna varnca olmazn iftiralar islam əhali əleyhinə yapb, rus əsgəri türkləri tələf etmələrinə səbəb olmaqla iktifa [kifayət] etməyib, rus əsgərləri ricəti [geri qaytmas] əsnasnda qrğndan dala qalan türkləri, kəndiləri zalimanə, vəhşiyanə bir surətdə tələf etdikləri də məlum. Bundan başqa, Batum və
Trabzon vilayətlərində islama etdikləri
zülümlər də aşkardr.
Avropa məmləkətlərində məxsus[i]
şəxslərdən heyət təşkil olunub, bunlarn
hüququ müdaə edilməyinə bir deyəcəyimiz yox. Yaşamaq və istiqlaliyyət qazanmaq amalnda bulunan bir millət
üçün buras ən vacib bir əməldir. Fəqət
burasnda da yapdqlar iftiralar, rəzil hərəkətlərin cümləsi qəbih [nalayiq] bir üsulda yürüdülməsini yalnz bir Daşnak partiyas kəndinə rəva görə bilər. Bu anadək
gözümüzün önündə ermənilərdən gördüyümüz rəzalətlər sonunda heç bir şe-

yə təəccüb edəmməz isək, bunlarn yapdqlarna aldanmağmz eyi bir nəticə hasil edə bilməz. Qafqazda iğtişaş salmaq
arzularna qarş durmaz isək, sonunda
peşman oluruz. Şu yolda var qüvvəmizlə
cidd-cəhd etməliyiz və gözü açq bulunmaq bizlǝrə ən vacib bir işdir.
Erməni-gürcü müharibəsinin səbəbi
Qafqaz məmləkətinə bir qarşqlq salb
ruslarn Qafqaz yenidən istilasna bais
olmaq məramdr. Ermənilərin böylə bir
xahişlərindən məram ruslar üçün eyilik
deyil, kəndi işləri rəvacna yardm etməkdir. Onlar ruslara eyilik istəsələrdi,
Qars, Ərdahan və Novo-Bayǝzid nahiyələrində tamam rus köylərini pamal edib
[tapdalayb] məzlum əhalini sərgərdan
buraxmazdlar. Ruslar təkrar Qafqaz zəbt
edərlərsə, bütün məmləkəti hərc-mərclik tutar və erməni işləri kəndilərinin istədikləri kimi yürür. Azca da olsa diqqət
edər və ətrafımzda icra edilən hərəkətləri cümləsinə eyicə nəzər eylərsək, görəriz ki, məmləkətimiz dərununda [içindǝ] yaplan iğtişaşn cümləsinə bais ermənilərdir. Şaumyanlar, Andraniklər və
Saakyanlarn islam məmləkətində yapdklar iğtişaş islam əhalini tələf etmək
məqsədilə yaplr. Yoxsa bolşevizim və ya
sosializm nə üçün erməni burjuylarn da
başqalar kimi nə öldürür və nə də onlara toxunur?
Məhəmməd
BATUM OBLASTI
VƏ GÜRCÜLƏR HAQQINDA
Son zamanlarda makina kimi işləyən
gürcü propaqandas nəhayət Batum ob484
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göstərmək üçün bu dərəcə xülyapərvər
olmasn nə ilə təfsir və ya təvil etməli
[izah etmǝli]? Məhəmməd bəy kimlərə
istinad edir və ya kimlər onun tərəfdarlğn mühazə edir? İştə, anlayammadğm cəhət budur. Bu adam bütün əməl
və kirləri ilə kəndi mənsub olduğu milləti arasnda rəğbət bulmad. O, xəyalatı
ilǝ uçarkən məslək və kri ilə keçən illərdə məğlub oldu. Məhəmməd bəy üçün
rqəçi olaraq məhdud bir dairədə çalşmaqdan başqa bir şey qalmamşdr. Heç
olmazsa bunu bilməlidir. Fəqət nə edərsən ki, cahilliyi bunu anlamağa müsaidə
etməyir və qardaş Arslan bəyi Gürcüstann müxəyyəl [xǝyali] bir miralaylğna
təfvizi [tǝyin etmǝsi] və əmisinin oğlunu
da islam Gürcüstannn xəyyə məmurluğuna təyin edərək gurultusu ilə hər kəsi təciz edir [rahatsz edir, qcqlandrr].
Məsələn Arslan bəy Azərbaycan Hökumətinin Batum konsulu və çox illərdən
bəri Batumda camaat xadimliyi ilə tanlmş və həlim bir zat olan doktor Mahmud bəy Əfəndiyevə gürcü qəzetəsi ilə
o qədər adi təhdidnamələr yazr ki, bir
adamn qələmindən nasl çxdğna heyrət edərsiniz.
Sonra bizzat məni Məhəmməd bəyin
əmisinin oğlu olan Süleyman bəy Rioni
ilə Tiis arasnda vaqonda tövqif [həbs]
etdirir. Səbəbi-tövqif isə Gürcüstan üçün
guya müzirr [zərərli] bir adam olmaqlğm
imiş.
Bütün bu əhval, şübhə yox ki, gürcülərin təhrikat və təşviqatı ilə olur. Batum
oblastına gürcülər sahib olmaq üçün naməşru vəsaitə [qeyri-qanuni vasitələrə] dəxi müraciət etdilər və edirlər. Fəqət təəssüər olsun ki, Məhəmməd bəy və Aba-

lastında tərəfdarlar buldu. Başda məlum
Sancaqbəyzadə Abaşidze haz Məhəmmədtağ bəy olduğu halda, bu propaqanda makinas Acar sularnn qüvveyitəzyiqiyyə və təcyiriyyəsi [tǝzyiq vǝ axşnn gücü] ilə gözəl dönməkdə, gurultusu
və patırtıs ilə Tiisdəki sosialist emalatxana və fabrikalarnn hirsi və rəqabətlərini artdrb iqaz [xǝbǝrdarlq] etməkdədir.
“Qurani-Kərim”i su kimi əzbər bilən
haz Məhəmmədtağ bəyin keçənlərdə
qan qardaş Noy Jordanyaya mütəvəccihən [üz tutaraq] sol gözünü yalnz bir qprdatmaqla bir şeyə daha müvəﬀəq oldu. Noy Jordanya imzas ilə bütün Acara
və gürcü islamlarna bir “dekret” yazb
uzatd. Gürcüstandan axn-axn gələn paralar alş-verişi qzdrmaqda, bu təzə
cümhuriyyətin Batumdak müştəriləri
çoxalmaqdadr. Biz bu qeyrətli mücahidlər arasnda bir də kəndisinə Xəmşizadə
Həsən Təhsin deyə adlandran bir qəzetəçini də gördük. Bu qəzetəçinin bir tərə türkcə, digər tərə gürcücə “İslam Gürcüstan” ünvan ilə bir qəzetəsi vardr.
Qəzetənin məsləki əsasn Məhəmməd
bəy birinci nömrəsində göstərdikdən
sonra, Həsən Təhsin əfəndi digər nömrələrdə Məhəmməd bəy ahəngini nəğmələri ilə çalr. Cənabi-haqq qeyrət və fəaliyyətlərini artırsn.
Tühaf [qǝribǝ] və həqiqətən pǝk qərib
bir keyyyətdir ki, bu Məhəmməd bəy
deyə, gərək gürcülər və gərəksə islamlar
arasnda bəllənmiş olan zat bizzat kəndi
milləti arasnda kəndi nüfuz və səlahiyyətini ölçə bilmişmidir? Əgər bunu ölçmüş və bilmişsə, bu qədər macəraculuq
[macǝrapǝrǝstlik] etməsi və şəxsiyyətini
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yr. Telefon nömrəsi 5-80-dir. Bu həkimdən istifadə etmək istəyənlər Suraxan
küçəsində vaqe 78 nömrəli evdə komitəyə müraciət etməlidirlər.

şidzelərin yayqara və təsirat[y]la olan bu
əhvala qarş acarallar kamilən kar və kordurlar. Bir az şəxsi olmaqla bərabər
şunu da zikr edəyim ki, son zamanlarda
xalq Batum oblastı naminə Sülhi-Ümumi
Konfransna məni intixab etmək [seçmǝk]
istəyərək Məhəmməd bəyə bir rəy [sǝs]
belə verməmişlərdi. Bütün intixabatla
bərabər, hər günkü əhval da böylədir.
Amma gürcülər macəracu [macrǝpǝrǝst]
bir adam vasitəsilə girişdikləri işlərdən
bizzat acarllarn qonşuluq hörmət və
məhəbbəti[ni] də itirəcəklərini mən düşündükcə, mütəfəkkir və şayani-hörmət
gürcülərə qarş qorxmaqda və sonraki
sərzənişləri boş bir mahiyyətdə qalacağn şimdidən tǝyǝqqün etməkdəyəm
[şübhǝsiz bilmǝkdǝyǝm].

* Bu gün saat birdə, Azərbaycan Məclisi-Məbusan imarətində “Müsavat”n
Məclisi-Məbusan fraksiyasnn iclas olacaqdr. Bütün üzvlərin gəlmələri rica olunur.
Binəqədidə leksiya
Şənbə günü fevral aynn birində Binəqədidə, “Narodn dom”da [Xalq evindǝ] axşam saat üçdə Türk Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat” tərəndən əhvali-hazirəyə [mövcud vǝziyyǝt] dair leksiya (mühazirə) oxunacaqdr. Ümum fəhlə və kəndli yoldaşlarn mühazirədə hazr
olmalar rica və arzu olunur.

Əhməd Həmdi Qaraağazadə

Şimali Qafqazya Hökuməti üzvlərindən Pşemaxo Kotsev, Hərbiyyə naziri
Nuhbəy Tarkovski, Ticarət və Sənaye vəziri Bahadr Mallaçxan təcili qatarla Teymurxanşuradan Bakya varid olmuşlardr
[gǝlmişlǝr].

Tağyev fabrikasnda
Pəncşənbə [cümǝ axşam] günü yanvar aynn 30-unda Tağyev fabrikasnda,
məktəb binasnda axşam saat üçdə Türk
Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat”
tərəndən əhvali-hazirəyə dair leksiya
(mühazirə) oxunacaqdr. Ümum fəhlə və
kəndli yoldaşlarn mühazirədə hazr olmalar rica və arzu olunur.

Əhalinin nəzəri-diqqətinə
Üçüncü uçastok komitəsi, Səhiyyə şöbəsi naziri [müfǝttişi] üçüncü uçastok
əhalisinə elan edir ki, uçastokun füqǝra
ünsürünǝ məccani [pulsuz] surətdə tibbi
müavinətdə [yardmda] bulunmaq üçün
arvad həkimi Ter-Qriqoryan təyin edilmişdir. Məzkurə [ad çǝkilǝn qadn] Kolyubakinski küçədə, 39 nömrəli evdə yaşa-

* Cümə günü, kanuni-saninin [yanvarn] 31-ində saat 4 radələrində Birinci
Realn məktəbində İttifaqi-mütəəlliminin [Tǝlǝbǝlǝr İttifaqnn] təftiş heyəti tərəndən təcili ümumi iclas təyin olunur.
Baxlacaq məsələlər:
1) Təftiş heyətinin izahatı;
2) İcraiyyə komitəsinə intixab [seçki];
3) və qeyri cari məsələlər.

BAKI XƏBƏRLƏRİ
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* Cümə günü saat 11 radələrində,
“Səadət” mədrəsəsində Qafqaziya müsəlman mütəəllimlərinin mərkəzi komitə
və fondunun iclas vüqu bulacağndan,
arxadaşlardan rica olunur vəqti-məzkurədə [deyilǝn vaxtda] fövqəlzikr [yuxarda
ad çǝkilǝn] məktəbə təşrif gətirsinlər.

cəkdir. Bunu da əlavə ediriz ki, “Ermans”
dərmanxanas müdiriyyəti bütün təklifləri qəbul etdiyindən, ora xidmətçiləri
işə başlamşlardr.
“Nasosn” mövqi ilə telefon müxabiratı
Daxiliyyə Nəzarəti Bak Telefon Cəmiyyəti “Bierinq”ə müraciətən “Nasosn” mövqi [stansiyas] ilə telefon müxabiratı [ǝlaqǝsi] kəsilməsinə dair məlumat
istəmişdi. Telefon cəmiyyəti xəbər veribdir ki, telefon xətti sentyabr hadisatında
qət edilmişdi [kəsilmişdi]. Hal-hazrda isə
müxabirat təcdid [bərpa] edilmişdir.

Bələdiyyə İdarəsində
Bələdiyyə İdarəsi Bak quberniyas
qubernatorunun müraciətinə cavab olaraq bir kağz göndərib məlum etmişdir
ki, şəhər və qəza əxzi-əsgər [hǝrbi çağrş]
şöbələri güşad etmək [açmaq] sabit qanun maddələri mövcibincə [ǝsasnda]
məhəlli [yerli] qəza qaimməqam və bəylər idarələri rəisi sədarəti ilə fəaliyyətdə
bulunur. Yeni qanun layihəsi sadir olmaynca [çxmamş] əxzi-əsgər şöbəsi güşad
etmək vəzifəsini üzərimizə götürə bilməriz. Əlavə şöbə dəftərxanas və xidmətçiləri barəsində də heç bir şey məlum deyildir.

Hökumətin bəyannaməsi
Fəhlə Konfransnn son iclasnda mədənçilərlə fəhlələr arasnda saziş əmələ
gətirmək üçün Azərbaycan Hökuməti Məsai Nəzarəti [Əmǝk Nazirliyi] nümayəndəsi hökumət namndan [adndan] böylə bir
dekret oxumuşdur:
1) 1917 sənəsi oktyabrn ikisində
Əmələ, saldat və matros şurasnn icraiyyə komitəsi tərəndən verilən müştərək
müqavilənin (Kollektivni doqovor) fəhlələrin və xidmətçilərin iqtisadi əhvalna
dəxli olan hissəsi bir ay müddətinə bütün-bütünə qəbul olunur.
2) Müştərək müqavilənamənin
hüquqi qismi işə qəbul edilmək və kənar
olunmaq maddəsindən başqa böyləcə
qalr. Zaqafqaziya oblast komitəsinin
1917 sənəsi oktyabrn 13-ündə verdiyi
qətnamə ləğv edilir. Fəhlələrin və qulluqçularn işə qəbul edilib kənar olunmalar
ancaq iş sahibinin ixtiyarnda qalr. Hökumət iş sahibinin bu ixtiyara malik olmasn aşağdak maddələri təmin etməyi la-

Dərmanxana xidmətçiləri tətilinə
dair
Kəsbkarlar İttifaq, Bələdiyyə İdarəsinin müsri [yoluxucu] xəstəliklərlə mübarizə edən komisyonuna bir kağz göndərib
məlum etmişdir ki, şəhərdə müsri xəstəliklər gündən-günə kəsbi-şiddət etməkdədir [artmaqdadr]. Dərmanxana xidmətçilərinin tətili isə əhalidən ötrü ziyadəsinə fəna təsirlər bəxş edir. Binaənileyh [ona görǝ], hökumətə müraciətən
təklif ediriz ki, üç günədək xüsusi dərmanxanalar həcz [müsadirǝ] edilərək fəaliyyətə başlasnlar və bütün fəhlələrin
təkliərinə əməl edilməlidir. Əks surətdə
ümumi və yaxud xüsusi tətil elan edilə487
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zm gördüyündən etiraf edir:
a) İşə qəbul edilən zaman müsavi
şərait [bǝrabǝr şǝrtlǝr] üzrə Professionaln
(Həmkarlar) İttifaq üzvünǝ tərcih verilir.
b) Fabrika-zavod üzvlərinin ələlümum fəhlə müəssisələri nümayəndələri
tərəndən konfransa intixab olunanlarn
[seçilǝnlǝrin] qeyri ittifaqlarda kənar edilmələri hər iki tərən bərabər nümayəndəsi əsas ilə ancaq Məsai Nəzarəti nəzdində olan xüsusi müşavirə məclisi ilə olmaldr.
c) Bir çox adamlarn işdən kənar
edilmələri və ştatın azalmas (eyni zamanda 10 nəfərdən yuxar) yenə də ancaq Məsai Nəzarətinin nəzdində olan xüsusi müşavirə qərar ilə olmaldr.
d) Hökumət tərəndən təsvib [tǝsdiq] edilmiş siyasi bir rqəyə və ya bir
təşkilata mənsub olan şəxsi işdən kənar
etmək olmaz.
3) Fəhlə müəssisələrinin komitələri
fəhlələrin hüququnu mühazə etmək ixtiyarna malik, qanuni təşkilat hesab olunurlar. Lakin bu komitələr müəssisələrin
xozyastvenni və administrasiya [tǝsǝrrüfat vǝ inzibati] işlərinə qarşmamaldr.
4) 1917 sənəsi oktyabrn 20-sində baxlan tǝzǝ müştərək müqavilənamə bir
ayn müddətinə icraya qoyulmaldr. Hərgah bu müddət ərzində tərəfeyn [hər iki
tərəf] arasnda saziş hüsula gəlməsə, ixtila maddələr qəti surətdə baxlmaq
üçün həkəm [arbitr] orqanna veriləcəkdir. Bu orqan da Məsai Nəzarətinin binagüzarlğ [sǝrǝncam] ilə təşkil edilib və
bunun qərar hər iki tərəf üçün məcburi
olacaqdr.
5) Mart və sentyabr hadisələri hesab-

lar məsələsinə gəldikdə, hökumət lazm
bilir göstərsin ki, bu hadisələr bilaşübhə
[şübhəsiz] təbii bir sifəti haiz idi [tǝbii hadisǝ xüsusiyyǝti daşyrd]. Buna görə heç bir
kəs bu hadisələrdən ötrü məsuliyyətli
hesab olunmaz. Bununla bərabər, neft
mədənçilərinin ümumi şuras tərəndən
mart və sentyabr ayndak qaçqnlara
məvacib vermək şəraitinin [şǝrtlǝrinin]
qəbul olunmas müəssisə sahiblərinin öz
xahişləri ilə olduğundan, müəssisə sahibləri üçün məcburidir.
6) Avqust ay ibtidasnda [ǝvvǝlindǝ]
verilən avans, məvacibdən çxlmamaldr. Bu avans[] çxan hər bir müəssisə,
həman müəssisədə işləyən əmələ və
xidmətçilərə həman avans qaytarmağa
və vaxtl-vaxtında avans almayanlara da
həman avans verməyə məcburdur. Qəti
surətdə hesab alb müəssisələrdən çxan
əmələ və xidmətçilər bu avans 1919 sənəsi martın 1-inə qədər iddia etsǝlǝr ala
biləcəklərdir.
7) Sentrokaspi və icraiyyə komitəsinin müvəqqət diktatoriyasnn qətnaməsinə müvaq məvacib tərifəsi hesabna
verilən avans 1918 sənəsi sentyabrn 15inə qədər diktatura tərifələrinə görə verilməlidir.
8) 6-c və 7-ci maddələr üzrə avanslarn və müvəqqət diktatura tərifələrinin
verilməsi maliyyə əhval yaxş olmadğna görə, bu il fevraln 15-indən başlamş,
üç ayn müddətinə müsavi [bǝrabǝr] hissələr[lǝ] verilməlidir.
9) Bakda olan hökumətlər binagüzarlğ ilə yerlərini tərk etmiş əmələ və
xidmətçilərlə, müəssisə idarəsi tərəndən kənar edilən əmələ və xidmətçilər
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bəhs etdi.
Bədəhu [sonra] Mürsəlzadə cənablar
Avropa müharibəsi və onun nəticələri
barəsində danşb sülh məclisinin bu
günlərdə açldğn və Azərbaycan Cümhuriyyətinin dəxi oraya vəkillər göndərdiyini bəyan edib, ümum Azərbaycan
türklərini sinif, silk və rqə ayrmadan,
vahid bir qüvvə ilə onun müdaə və mühazəsinə dəvət etti. İslamiyyətin əsas
ədalət və füqərayi-kasibə tərəfdar olub,
istibdadla daima çarpşmasn bir çox dəlillərlə isbat edərək mühazirəçi Azərbaycan Cümhuriyyətində bu əsasn paydar
[olmasnn] və möhkəmləşməsinin lüzumundan bəhslə, indiki Azərbaycan Hökumətini və əhalisini buna dəvət etdi və
“Yaşasn haqq tərəfdar və ədalət bayrağ qaldran Azərbaycan!” dedi və böyük alqşlara nail oldu.
Mühazirəsinin axrnda Piri əfəndi
Azərbaycan-türk əmələləri ilə qeyri millət əmələləri münasibatı xüsusunda məlumat verib bu vaxtadək ümum müsəlman fəhlələri tərəndən qeyri-müsəlman fəhlə yoldaşlara heç bir cəhətdən
təcavüz və mümaniət [maneçilik] müşahidə edilmədiyini və biləks [əksinə] müsəlman fəhlələrinin nə qədər əziyyət və
zəhmətlərə düçar olduqlarn dərmiyan
etdi [meydana qoydu]. Hər millətin hüquq
və ixtiyaratı təmin edildiyi və istiqlaliyyəti uğrunda səy olunduğu halda, müsəlmanlarn hüquqdan məhrum edilməsinə
və onlarn istiqlaliyyətinə hər tərəfdən
hücum və təcavüz edildiyi hərəkat və təşəbbüslərə öz təəccübünü izharla [bildirmǝklǝ], axrda mühazirəçi Azərbaycan istiqlalnn bu son zamanlar böyük və olduqca haqsz təcavüzlərə hədəf olduğu-

misal qəti hesab görülməlidir. Bu adamlar öz yerlərinə dübarə qəbul olmağ tələb edə bilməzlər. Lakin müsavi şərait üzrə işə qəbul olan zaman bunlara tərcih
verməlidir.
10) Məvaciblərin artmas əsas ilə
neft mədənçilərinin 1919 sənəsi yanvarn 24-də vaqe olan ümumi iclasnn qərardad qəbul olunub, bu il yanvarn 1-ində evli-subay təfavütü olmayaraq əmələ
və xidmətçilərə 360 manat verilir. Şagirdlər üçün və 17-sindən az olanlara ayda 180 manat verilir.
11) Müştərək müqavilənamənin baxlmas və əqd olunmas [imzalanmas]
müddətinə qədər hökumət burada göstərilən əsaslar üzərinə fəhlələrin hüququnu və mənafeyini möhkəm bir surətdə gözləyəcəkdir.
Hökumətin bu dekreti konfransn işinə hüsn-təsir etmişdir [müsbǝt tǝsir göstǝrmişdir].
TAĞIYEV
FABRİKASINDA
Pəncşənbə [cümǝ axşam] günü yanvarn 23-də Tağyev fabrikasnda Türk
Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat”
tərəndən əhvali-hazirəyə dair və Azərbaycann bugünkü vəziyyəti haqqnda
Piri Mürsəlzadə mühazirə (leksiya) oxudu. Mühazirəçi əvvəlcə axrk bir sənə
müddətində Qafqaziya müsəlmanlarnn
və ələlxüsus Azərbaycan türklərinin keçirtdikləri dəhşətli günləri və olduqca
ağr və həyəcanl siyasi vəziyyətindən
məlumat verərək Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan edilməsi və onun tarixindən
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nu məlum edərək, əmələləri böyük tələfat və qurbanlarla nail olduqlar azadəlik
töhfəsinin yenidən qaib olma[ma]sna
və bununla bir taqm əxlaqsz ədnalara
[alçaqlara] qul olmamağa dəvət etdi.
Azərbaycan türklərinin heç kəsi özünə
qul etməz və qeyriləri dəxi özünə qul etmək xəyalnda olmadğn və fəqət azadə
və müstəqil olaraq ancaq yaşamaq istədiklərini bəyanla “Var olsun azadəlik!”
dedi.
Mühazirədən sonra əmələlərdən bir
neçə natiqlər Azərbaycan istiqlaliyyəti
haqqnda söyləyib, onun müdaəsi uğrunda hər bir fədakarlğa hazr olduqlarn bildirdilər vǝ mühazirəçi əfəndiyə
müraciətən, bundan sonra dəxi onlar
yada salb mühazirə oxumasn rica ettilər.
Axrda Türk Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi “Müsavat”n fabrikada qapanmş olduğu şöbəsinin yenidən açlmas təkli
üzrə əksəriyyəti-ara [səs çoxluğu] ilə şöbə
açlmas qəbul və heyəti-rəyasətə [rǝyasǝt heyǝtinǝ] zeyldəki [aşağdak] şəxslər
intixab edildilər [seçildilǝr]: Səfər - sədr,
Salman müavini-sədr, katib Mahmud
Şövkət, üzvlər Əli Lənkəranl, Hacbaba,
Sadiq Nəcəfov, Məhəmmədhüseyn Axundov, Abbasəli və Rüstəm Qalal.
Məclisin axrnda əmələlər tərəndən Ümumi Sülh Konfransna və cahan
demokratiyasna teleqraf çəkilməsi təklini qəbul edib və bu yaxnlarda Bak müsəlman fəhlələri konfrans dəvət edilməsini mərkəzi komitədən rica etdiklərini
şöbə üzvlərinə bildirdilər və məclis xitam
buldu.

Ərzaq naziri vəkili Yusifəli Əliyev cənablar tərəndən bez fəqərəsi [mǝsǝlǝsi]
barəsində ciddi surətdə təhqiqat yaplmas haqqnda o cənaba izhari-təşəkkür
etməklə bərabər, ehtikarç [möhtǝkir] ilə
ehtikarçlar şəriki olan rüşvətxorlara lənət oxuyuram. Çünki bu qədər bezlərin
və başqa ərzağn əksəri ehtikarçlara rüşvətxorlar vasitəsilə buraxlr. Bu fəqərəni
zənnimcə bir kimsə inkar edəmməz. Ən
birinci əlac rüşvətxorlar iş başndan kənar etməli. Vəkil cənablar “Azərbaycan”
qəzetəsinin 97-ci nömrəsində dərcən
adlarna manufaktur alnan əşxasn [şǝxslǝrin] srasnda bir də “Bak qazs üçün
Ağaqədirova buraxlb üç min arşn”
cümləsini qeyd etmişdilər. Bu barədə istəyirəm vəkil cənablarna müxtəsər bir
tövzihat [açqlama] verim.
Məlumunuzdur ki, keçən aylarda istər şəhərdə, istər kəndlərdə naxoşluqdan vəfat edənlərin ədədi həddən ziyadə idi. Füqərann əksəri kəfənsiz, bəziləri
öz libaslar ilə, bəziləri meşok və kisələr
parçalar ilə təkn edilirdi [kəfənlənirdi].
Böylə bir vaxtlarda kəndlərdən və ya şəhərdən müttəsil [davaml] ah-nalə ilə gəlib qəzavətxanada [Qazilik idarǝsindǝ] əhvalatı zikr edirdilər. Bunun üçün bir əlac
aramaqda qazdan köməklik istəyirdilər.
Bir neçə dəfə mən bunlarn halna diqqət edib, şəhadətnamələrini də bez almaq xüsusunda təsdiq etmişəm. O cümlədən birisi də Ağaqədirov gəlib deyib ki,
Bakda məşhur İran taciri Hac Müseyib
Həsənov cənablar füqəra əmvatına [ölülǝrinǝ] məccani [pulsz] paylamaq üçün
mən Ağaqədirova lan qədər pul bura-

P[iri] M[ürsǝlzadǝ]
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xb ki, bez alsn, onun şəhadətnaməsini
təsdiq edəsiniz. Mən dəxi füqəraya məccani paylamaq fəqərəsini eşitdikdə, kamali-məmnuniyyət ilə Ağaqədirov gətirdiyi şəhadətnaməni təsdiq edib, fabrika
vəkilindən təvəqqe etmişəm ki, bu işə
əncam versin. Sonra ancaq bunu eşitmişəm ki, Hac Müseyib və Ağaqədirov füqəra meyitləri üçün bez verirlər vəssalam. Amma Bak qazsnn nə ölüsünə və
nə dirisinə belə bir arşn da olsa bez verilməyibdir. Ərzaq naziri vəkili cənablarndan təvəqqe edirəm ki, ciddi tǝhqiqat
yapdqdan sonra “Bak qazs üçün Ağaqədirova buraxlb üç min arşn” cümləsini təshih etdirsin.

ciǝli] işləri və gecələr müsəlman məhəl-

ləsində oğurluq etmələri hələ davam
etməkdədir.
Teymur bəy Bayraməlibəyli
Zaqataladan
Xüsusi müxbirimizdən:
Ta avqust aynn ibtidalarnda [ǝvvǝllǝrindǝ] zühur edib də hələ bütün mənas
ilə hökmfərma olan [hökm sürǝn] əmrazisariyyənin [yoluxucu xəstəliklərin] ən dəhşətlilərindən ədd [hesab] olunan tif və ispanka xəstəlikləri Zaqatala kəndlilərinə
böyük ziyanlar vurmaqdadr.
İndiyə qədər Zaqatala əhalisinə bir
arşn da olsun manufaktura mal verilməmişdir. Doğrudur, Ticarət və Sənaye
Nəzarətindən 50 min arşn bez verilmişsə də, bundan ancaq 23 mini kooperativ
dükanlarna çatıb, mütəbaqisi [qalan] isə
vəkillər tərəndən satılmşdr. Kooperativ dükanlarna verilən manufaktura isə
yazq kəndlilərə deyil, cibində pulu, ağznda sözü olanlara veriləcəkdir. Çünki
bu cür dükanlara yazlanlar əksəriyyətlə
böylələridir.
* Yolsuzluq üzündən milyonlara baliğ
[çatan] yay meyvələri çürüdü batd. Yazlq meyvələri və satacaq məhsulatlarn
heç bir yerə apara bilməyirlər. Çünki Zaqataladan Bakya gətiriləcək əmtəənin
putuna 40-50 manat yol kirayəsindən
başqa, bir də yolsuzluqdan gətirmək belə imkan xaricindədir.
* Doktorsuz, dərmansz, kəndi-kəndilərinə xəstəlikdən bir növ şəfayab olmaqda olan və manufaktura əvəzinə
heyvan dəriləri geyib özlərini bir tövr
idarə etmək məcburiyyətində qalan yazq və binəva kəndlilər böylə ağr və mə-

Bak qazs
Axund Əbdürrəhim Hadizadə
AZƏRBAYCANDA
Üçdaş dəyirman
Qarabucaq kəndinin əhli, Əziz Lətif
oğlu, dəyirmanda dən çəkərkən dekabrn 22-də gecə saat 11-də xaxollar gəlib
onu öldürürlər.
Lənkəran
Kanuni-saninin [yanvarn] 22-də Hüseynǝli Rzaəli oğlu bazara gəlib Şahab
Molla İsgəndər oğlunun dükannda əyləşərkən, erməni saldatlar bunu əhatə
edib güllə atmağa başlamşlar. Bazarda
olan güllə səsini eşidən ürəyi vahiməli
müsəlman camaatı dükanlarn açq qoyub qaçmağa üz qoyurlar. Hüseynəli bir
tövr ilə bunlardan xilas olub qaçmşdr.
Erməni saldatlarnn bu tövr fəcianə [fa491
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yenə də mümaniət [maneçilik] göstərirlər.
Bu gün Sanain mövqeyini təhvil aldqda,
9 vaqonun dəmiryol mövqif [stansiya]
əmval [mallar] ilə yüklü olduğunu gördüm. Ermənilər vaqonlara yğlmş əmval verirlərsə də, lakin boş vaqonlar
aparmaq istəyirlər. Bu barədə protesto
etmişəm. Çünki gürcü-erməni konfransnn qərarna görə, əvvəlcədən Gürcüstan
Hökumətinə mütəəlliq [aid] və hal-hazrda bitərəf məntəqədə olan vaqonlar
Gürcüstan dəmiryollarnn mal hesab olunur. Dəmiryol mövqiərində Gürcüstan
dəmiryol acentələri xidmət edirlər. Mövqif əmval təhvil alnmşdr.”
Bu teleqraf Gürcüstan dəmiryollar
vəkili Qvamiçava tərəndən imza edilmişdir.

şəqqətli illərə qarş bilməyirlər canlarnm mühazə etsinlər, yaxud mallarn?
Ümumiyyətlə maldarlq, bağçaçlq və
əkinçiliklə təəyyüş etməkdə [həyat sürməkdə] olan Zaqatala vilayəti əhalisi
oğurluq, soyğunçuluq bəlalarna məruz
qalmşlardr. Hətta ailəsinin səadəti, varyoxu bir cift öküzünə bağl olan yazq
kəndlilərin bu gün arabasnn boyunduruğu yerdə qalmşdr.
Əlhasil oğurluq, soyğun, cana suiqəsd, cinayətlər adət srasna keçməkdədir. Əgər bunlarn önü təcili surətdə alnmazsa, məqsudumuza xilaf hadisatın baş
vermək ehtimal vardr. Gənc Azərbaycan Cümhuriyyətimizin təşəkkülündən
bu ana qədər və bundan sonra da din və
millət yolunda mallar, canlar ilə fədakarlqda bulunan və bulunacaq zaqatalallara beqədrül-imkan [imkan olduğu
qǝdǝr] etina edilməsi siyasət müqtəzǝyatındandr [ehtiyacndandr] zənn ediriz.

* Gürcüstan Türüq və Məabir Nəzarəti [Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ Nazirliyi] Türkiyə
əsgərləri tərəndən Azərbaycandan çxarlan vaqonlarn hal-hazrda harada olduklarn və neft, cövhər və benzinlə dolu olan vaqonlarn kimə mütəəlliq [aid]
olduğunu aşkar etməkdən ötrü bir
komissiya təşəkkül etmişdir.

Həqşünas
GÜRCÜSTANDA
Gürcüstan Dəmiryol naziri müavini ilə
Xariciyyə naziri naminə və Allahverdidə
olan İngiltərə kapitan Duqlas [Vitseyn] ilə
İngiltərə heyəti nəzdində olan Gürcüstan
siyasi nümayəndəsi [Mixail Georgiyeviç]
Sereteli və General Karalov adna Sanaindən böylə bir teleqraf gəlmişdir:
“Erməni nümayəndələri erməni hökuməti naziri mühəndis Qolibev başda olmaq üzrə bitərəf məntəqədə olan əmvaln [mallarn] Gürcüstan Hökumətinin dəmiryollar nümayəndələrinə verilməsinə

si

Suxum Rus Milli Şuras sədrinin həb-

Suxumda olan Gürcüstan Hökumətinin xüsusi vəkili Çxikvişvilinin binagüzarlğna [sǝrǝncamna] görə Suxum Rus Milli
Şuras sədri Lukyanov həbs edilib, iki saatdan sonra Novorossiysk şəhərinə göndərilmişdir. Məlum olduğu üzrə əvvəlcə Lukyanov Tiis Əmələ və saldat vəkilləri şurasnn üzvi idi. Sonradan sosial-demokrat menşevik məsləyi ilə fövqəladə istintaq komissiyasnn katibi olmuşdu. İkinci
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dəfədir ki, Lukyanov cümhuriyyət məmurlar tərəndən həbsə alnr. Birinci
dəfə Lukyanov bir neçə həftə bundan əvvəl Suxumdan Tiisə gətirilib, üç həftəyə
qədər Tiis həbsxanasnda saxlanmşd.
Lukyanov azad edildikdən sonra yenə də
Suxuma getmişdi. Bu dəfə Lukyanovun
Suxumdan Novorossiyskə nəfy [sürgün]
edilməsi səbəbi məlum deyildir.

bilməz. Bu barədə Gürcüstan Hökuməti
ilə Müttəqlər komandanlğ arasnda
danşq davam edir.
İDARƏYƏ MƏKTUB
Möhtərəm müdir! Xahiş olunur ki,
xəstə əsgərlərə müavinət və mərhəmət
göstərən doktor Kazmov, Baş həkim Xlif,
Okinşeviç, B. K. Finkelşteyn, Ter-Ovanesov, Akopyan, Kuşke, Nepurent, Delyanov, Perlov, V. K. Finkelşteyn-Varşavski,
Ledenberq vǝ Xetax Zinovyev cənablarna bizim təşəkküratımz yetirəsiniz.

Professor Qolovinin həbsi
Tiisdə nəşr olunan “Naşe znamya”
qəzetəsi xəbər verir ki, Batumdak İngiltərə məmurlarnn əmrinə görə professor Qolovin həbs edilmişdir. Məlum olduğu üzrə Qolovin Ufadan Bakya gəlib,
oradan da Tiis təriqi [yolu] ilə Batuma
getmişdi. Müşarileyh [ad çǝkilǝn şǝxs]
her yerdə özünü Ufa Hökumətinin nümayəndəsi elan edirdi. Professorun həbs
olunmas səbəbi heç kəsə məlum deyildir.

Mülazimi-sani [leytenant]
Məhəmməd Rüfət
Ağaməhəmməd İbrahimov

* Müttəq qoşunlarn Qafqaz komandan general Miln Gürcüstan Hökumətinə təklif eyləmişdir ki, gürcülərdən
bir qolordusu [korpus] qoşun verib general Denikinin təhti-komandasnda bolşeviklərlə müharibə etsinlər. Libas və ləvazimi-hərbiyyə [hərbi sursat] isə Müttəqlər tərəndən veriləcəkdir. Gürcüstan
Hökuməti sədri Noy Jordaniya bu təklifə
əsasən raz olduğunu bildirmiş, bu şərtlə
ki, gürcü qoşunlar general Denikinə deyil, İngiltərə komandanlğna tabe olsunlar. Rəisi-vükəla [Baş nazir] buna general
Denikinin monarxist olduğunu səbəb
göstərmişdir. Gürcüstan demokratik bir
cümhuriyyət olduğundan, qoşunlarn
monarxist bir generaln ixtiyarna verə

Doktor
Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir: sǝhǝr saat 8dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-91. МалаяКрѣпостная ул. д. № 8. Телефон № 36-91.
2603
Doktor
Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282
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Doktor İ. Q. Sibiroviç
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir səhər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-yadək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kolyubakinski küçəsinin küncündə). Telefon
nömrə 42-12.
2658

tışda 8 manat, külli surətdə alanlara 60 prosent güzəşt edilir. Mağazaçlara və külli surətdə alanlara elan ediriz ki, Hökumət mətbəəsi
hər cür məktəb dəftərləri münasib qiymətə
satışa buraxacaqdr.
Adres: Bak, Birjevaya küçədə, Skobelevin evində, nömrə 17.
T-13

Doktor Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Elan
Azərbaycan Cümhuriyyəti Ərzaq Nəzarəti
İdarəsi Azərbaycan daxilində yaşayan əhalinin və ətrafdan gələn bisavad adamlarn icazə və başqa işlər üçün Nəzarətə verəcəkləri
ərizələri yazdrmaq üzündən çəkdikləri çətinliyi nəzərə alaraq, nazir həzrətlərinin əmri ilə
idarənin aşağ qatında pilləkanlardan çxan
yerdə ərizə yazdrmağa xüsusi bir oda təxsis
edilmişdir [ayrlmşdr]. Buna görə, bundan
sonra nazir həzrətləri naminə vǝ Ərzaq İdarəsinə ərizə verəcək kimsə həman odada ərizələrini pulsuz olaraq yazdra bilərlər.
Ərzaq Nəzarəti İdarəsi
Hökumət mətbəəsi
1919-cu il üçün yanvarn 25-i radələrində
yeni və əski üsul ilə türk və rus dillərində
divar təqvimi buraxacaqdr. Qiymət tək sa494
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Bak xǝbǝrlǝri
sǝh. 488. “İşǝ qǝbul edilǝn zaman…”:
qanun bǝndlǝri qǝzetdǝ ǝrǝb ǝlifbasnn hǝrf
srasna görǝ “ǝlif”, “bǝ”, “tǝ” vǝ sair kimi
işarǝlǝnmişdir.
Tağyev fabrikasnda
sǝh. 490. “…nail olduqlar azadǝlik
töhfǝsinin…”: qǝzetdǝ “nail” yerinǝ “mail”
getmişdir.

Tǝdbir gǝrǝkdir
sǝh. 478. “M. Ə.”: bu imza Mǝhǝmmǝd
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.
Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 478. “şeydemanovlar”: Alman
sosial-demokrat Filipp Şeydeman tǝrǝfdarlar nǝzǝrdǝ tutulur.
Sülh ǝtrafında
sǝh. 479. “Prinsev cǝzirǝsi”: Mǝrmǝrǝ
dǝnizindǝ, İstanbul sahilinǝ yaxn 9 adadan
ibarǝt Prins adalar arxipelaq nǝzǝrdǝ tutulur.
Türkiyǝdǝ
sǝh. 480. “Sultan hǝzrǝtlǝrinin iradǝsini…
”: Osmanl imperiyasnn sonuncu sultan VI
Mǝhmǝd nǝzǝrdǝ tutulur.
Tǝlǝbǝlǝrimiz haqqnda
sǝh. 481. “Bu gün Odlar diyar deyǝ...”:
Qǝzetdǝ “Odlar diyar deyǝ” yerinǝ “Odilardiye” getmişdir. Bu sözǝ mǝna vermǝk
mümkün olmadğ üçün yuxardak kimi oxuduq.
“bugünkü addmlar hazrlyor yarn”:
Türk şairi Toq Fikrǝtin “Rücu” adl şeirindǝn
götürülmüşdür.
Şǝki şǝhǝri vǝ qǝzasnn
sǝh. 482. “…ev ǝşyas…”: qǝzetdǝ “ev
ǝcnas” getmişdir.
sǝh. 483. “qaraso”: Azǝrbaycann bǝzi
rayonlarnda ǝkin yerlǝrinǝ (ǝsasǝn suvarlan
torpaqlara) vǝ ümumiyyǝtlǝ düzǝngah
ǝrazilǝrǝ verilǝn ad.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 101-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Cümǝ axşam, 30 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 101

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Pǝncşǝnbǝ, 27 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 30 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

QARABAĞ HAQQINDA

ehtiyac görünüb, ciddi tədbirlər ittixaz
[tǝdbirlǝr görülməsi] lazm gəldi.
Bu tədbir nə ola bilərdi? Qarabağ
işlər düzəlincəyə qədər müvəqqəti olaraq ümumi idarə təhtindən [altından]
ayrb, xüsusi bir idarə altına almaq ki,
əvvəla, Qarabağn fövqəladə haləti, mərkəzi hökumətin ümum məmləkət qeydkeşliyi işinə xələl yetirməsin, yəni hökumət bütün diqqətini yalnz bir Qarabağa münhəsir etmək məcburiyyətində
qalmasn və saniyən [ikincisi] Qarabağ
dəxi fövqəladə halətinə görə lazm olan
xüsusi tədbirlər ittixazndan məhrum
edilməsin.
O idi ki, hökumət Zəngəzur, Şuşa,
Cəbrayl və Cavanşir uyezdlərindən ibarət olan Qarabağ xüsusi bir general-qubernatorluq şəklinə salmaq əmrini lazm
və vacib bildi. Mərkəzi hökumətin vəkili
yerində olan general-qubernatora hökumətdən bir para fövqəladə ixtiyarat veriləcəkdir ki, Qarabağn fövqəladə halətini adi bir surətə salmaq yolunda o ixtiyaratdan istifadələr etsin.
Təkrar edirik ki, aclq, azar, yolsuzluq,
əmniyyətsizlik, şuriş [qarşqlq], narazlq
və sair bu kimi hadisələrdən əmələ gələn bu fövqəladə halət, Andranik avant-

Təqribən bir ay bundan əvvəl idi ki,
Qarabağdan gələn ahü fəryadlar həm
hökumətimizi, həm də camaatımz təciz
[narahat] etməklə, Azərbaycan torpağnn bu hissəsinə xüsusi bir nəzər yetirilməsini tələb edirdi.
Nə olmuşdu orada? Ermənilərin general ədd [hesab] olunan Andranik, öz
xunxar [qaniçǝn] dəstəsilə Qarabağn
Zəngəzur adlanan uyezdi üzǝrinə tökülüb müsəlman əhalisini qətl və qarət
kimi quldurlara məxsus əməlləri ilə
tədhiş edib [dəhşətə salb], buralar “müsəlmanlardan təmizləmək” istəyirdi.
Şübhəsizdir ki, hökumətimiz Azərbaycan türklərinə qarş icra edilən və
rəva görülən bu vəhşiliklərə göz yuma və
istimdad [yardm] fəryadlarna qulaq asmaya bilməzdi. Hökumətimiz ingilis komandasnn nəzərini dəxi bu gunə [bu
cür] vəhşi əməllərə cəlb edib, Andranikin
ə’mali-vəhşiyanəsinə [vəhşi əməllərinə]
nəhayət çəkdirdi. Andranik tnəsi nəticəsi olaraq, Qarabağn hal və övzas
[vəziyyəti] öylə bir fövqəladə surət kəsb
etdi [ald] ki, hökumətin bu cəhət haqqnda xüsusi qeydkeşliyinə böyük bir
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yurasnn nəticəsindən nəşət edən [qaynaqlanan] bir vəq’ədir [hadisǝdir]. Binaənileyh [ona görǝ], hökumətimizin Qarabağda general-qubernatorluq təşkil etmək tədbirinə dəxi Andranik hərəkəti
səbəb olmuşdur.
Andranik, Azərbaycan hüduduna soxulub da vəhşiliklər icra edəkən, hökumətimiz Ararat Hökumətinə müraciət
edib Andranikin oraya qarş münasibatı
[ǝlaqǝlǝri] nə olduğunu istifsar etdi [soruşdu]. Ararat Hökuməti iki əllə Andraniki rədd edib “Onun bizə heç bir
dəxli yoxdur, xudsər [özbaşna] bir adamdr”, - deyə cavab verdi. Andranik dəxi öz
tərəndən Erməni Hökumətindən “küsdüyünü” təkrar-təkrar söyləməyi mövqeyi gələn yerlərdə müzayiqə etməyirdi
[əsirgəmirdi].
Erməni Hökumətinin Andranikdən üz
döndərib də incimiş olduğuna və bunun
da o hökumətdən küsməyinə safdərunlarn [sadəlövhlərin] və ya iş bilənlərin nə
nəzərlə baxdqlar başqa məsələdir. Hər
halda biz Erməni Hökumətinin sözlərinə
inanmağ qərar qoyub və Andranikin
erməni hökumətinə dəxli olmayan xudsər bir quldur olduğu nöqteyi-nəzər[in]də dayanb, öz torpağmz və öz
əhalimizi bu quldurun əlindən xilas etməyə çalşdq və bilaxirə [axrda] bu işdə
müvəﬀəqiyyət hasil etdik. Bədəhu [sonra] andraniklər tərəndən vurulmuş zərbələrin yaralarn sağaltmaq üçün, o zərbələrə uğramş olan yerlərimizi öz məsləhətimizə görə xüsusi bir idarə altına
alb, general-qubernatorluq təşkil etmək
istədik.
Halbuki bizim bu tədbirimiz Ararat
Hökumətinə xoş gəlməyibdir. Bu xü-

susda protest edib “Ermənistan ərazisi
hüququna təcavüz olunur”, - deyir.
Bu əhval eşitmiş olan “Naşe vremya”
adl erməni qəzetəsi, ki Bak Erməni Milli
Komitəsinin naşiri-əfkardr [yayn orqandr], birdən-birə qorxuya düşüb
“Allah eyləməsin ki, bu işin axr müharibəyə müncər ola [müharibǝylǝ nǝticǝlǝnǝ]” - deyib nədənsə “müharibə”
sözünü tez meydana atır və gözləmədiyimiz bir halda Erməni Cümhuriyyətinin haln fəna və müşkül bir surətdə
təsvir edib, “Müharibə olarsa bu hal
daha fəna bir şəklə girəcəyindən” bəhs
edir və bəhsinə “ciddiyyət şəkli” vermək
üçün ümum Azərbaycan demokratiyasna [xalqna] müraciət edərək “provokasiyaya uymayn”, - deyə xəbərdarlq
etməklə hökumətimizin tədbirini tnə
və provokasiya adlandrr.
Quldur Andranikin vəhşiliklərinə qarş məzəmmət yolu ilə bir söz belə ağzna
almayan və biləks [əksinə] Andranikin bir
erməni “qəhrəman” sifətilə sənaxan
olan [onu təriəyən] və onun bütün vəhşiliklərini təsvibə [bǝyǝnmǝyǝ] çalşan bu
qəzetə, hökumətimizin bu tədbirini göz
yummadan tnə adlandrb məsələnin
nədən nǝşət etdiyi haqqnda bir söz belə
söyləməyir və tez “müharibə” sözünü
meydani-mətbuata çxardb, bu sözlə
Azərbaycan demokratiyasn qorxutmaqm istəyir ki, bəlkə bu qorxu üzündən
Qarabağn general-qubernatorluq təşkilinə xələl yetirilsin və ya həqiqətənmi bu
işin müharibəyə müncər olacağndan və
müharibə olarsa Erməni Cümhuriyyətinin hal fəna bir surətə düşəcəyindən
təşvişə düşür – buras bir dürlü anlaşlmayr. Bəlkə tərə-müqabilin “zəif
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olduğunu” bizə işarə edib də bizi davaya
qzşdrr ki, müharibəni biz başlayaq və
bassaq da, basmasaq da təqsir bizim
üzərimizə düşsün! Hər halda bu qəzetənin tez “müharibə” sözünü ortaya
salmas və Erməni Hökumətini zəif bir
halda təsvir etməsi şayani-diqqətdir [diqqǝtǝlayiqdir].
Bizə qalarsa, əminik ki, hökumətimiz
Qarabağda general-qubernatorluq təşkil
etmək istərkən Erməni Hökuməti ilə
müharibəyə girmək ehtimaln heç xəyalna belə gətirməmişdir. Çünki Qarabağ
bizim, biz bizim; öz yerimizdə, öz torpağmzda nə siyaq “administrativ” şəkillər yapacağmz bizim öz işimizdir.
Erməni Hökumətinin və ya Erməni Milli
Komitəsinin bu cürə işlərimizə qatışmağa heç bir haqlar olmadğn özləri
bilmǝyirlərsə, o halda siyasiyyatın ibtidai
qaydalarndan bixəbər və cahildirlər, özgələrdən öyrənsinlər. Və əlavə, tutalm
ki, Qarabağda general-qubernatorluq
təşkili “erməni ərazisi mənafeyinə toxunur”. Həman saat müharibə etmək lazm
gəlirmi? Və bir də erməni-gürcü müharibəsindən sonra hər tərən və
Müttəqlər komandasnn də rəyi bu
cürə hüdud məsələlərini konfranslarla,
danşqla, sülh və sazişlə həll etmək
qərar ittixaz olduqdan sonra, hüdud
məsələsinə aid olan bu işdə dəxi saziş və
danşq lüzumundan bəhs etmək əvəzinə, tez müharibə sözünü araya salmaqda “Naşe vremya”nn məqsədi öz
tnəkarlq xasiyyətini bildirməkdirsə,
zəhmət çəkməsin, özümüz ondan da
yaxş bilirik, yox bizi qzşdrmaq və ya
snamaqsa, onu da anlayacaq qədər
dərrakə və fərasətimiz vardr.

Aramzda müharibə olarsa, Erməni
Cümhuriyyətinin hal fəna olacağna
şübhəmiz yoxdur, lakin hər halda biz
müharibə xəyalnda deyilik. Biz öz daxili
islahat işlərimizlə məşğuluq. Müharibə
etmək istəsəydik, əlimizdə böyük bəhanəmiz dəxi vard. Halbuki indi müharibəyə heç bir tərən, heç bir bəhanəsi
yoxdur. Ararat Hökuməti şükür eyləsin
ki, biz onun “Andranikin bizə dəxli yoxdur” sözünə inanb da Andraniki xudsər
bir quldur sifətilə torpağmzdan rədd
etdik. İndi də o quldurun hərəkativəhşiyanəsindən dolay əhalimizə varid
olan [toxunan] zərər və ziyanlar rəf
etmək [aradan qaldrmaq] işi ilə məşğuluq. Əgər bizim bu işimizdən Erməni
Cümhuriyyətinə və erməni “ərazisinə”
bir xələl yetirsə, bu xüsusda dəlillərini
meydana qoyub müzakirəyə girsinlər.
Yoxsa gözü yummadan protest etmək və
ya müharibədən söz salmaq, tnə və
provakatorluqdan başqa bir şey deyildir.
Hacbəyli Üzeyir
AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA
(9-uncu iclasn mabə’di)
Bu iclas kanuni-saninin [yanvarn] 27si saat 12-yə təyin edilmişsə də, saat 2nin yarsnadək ancaq 32 ǝza [üzv] gəlmiş
olduğundan, iclas qanuni hesab edilməyərək, təxirə salnmşd. Nəhayət ayn
28-i saat bir tamamda bütün iskamlələr
[stullar] dolu olduğu halda, doktor Ağayev cənablar iclas açr.
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Baxlan məsələlər:
1. Daxil olan kağzlar;
2. Ticarət və xüsusi işlər idarəsinə
dair vəkalətnamə və’dələrinin təmdidi
[uzadlmas] haqqnda qanun layihəsi (izahatnaməsi ilə);
3. Etimadnamə komisyonunun məruzəsi;
4. "İttihad" fraksiyonu rəisi tərəndən neft, bez, buğda və sairə ehtikar
[möhtəkirliyi] haqqnda hökumətə xitabən verilmiş olan sorğu;
5. Tağyev fabrikasndan xidmət-dən
qovulmuş olan fəhlələr haqqnda
Sosialistlər fraksiyas tərəndən verilmiş
olan sorğu;
6. İctimaiyyuni-inqilabiyyun [Sosialistinqilabçlar] rqəsi Bak komitəsinin
Azərbaycan Parlamannda iştirak haqqnda Divani-rəyasətə məktubu.
Sədr - varid [daxil] olan kağzlar iclasa
təqdimlə bəyan edir ki:
Birinci budur ki, Qazax Milli Komitəsi
əzasndan [üzvlərindən] bir neçəsinin imzas ilə bir teleqraf alnmşdr ki, Hac
Kərim Sanyev Parlamana qanuni bir surətdə seçilməmişdir. Ona görə xahiş olunur Hac Kərim Sanyev parlaman məbusluğundan xaric və Qazax qəzasndan
yeni məbus seçilməsi təklif edilsin. Mən
təklif edirəm bu məsələni Etibarnamə
komisyonuna verək.
Təklif bilaetiraz [etirazsz] qəbul olunur.
Bundan əlavə Gənçə qəzas məbusu
Hac Molla Əhməd Nuruzadə və Hac Əli
Qasmoğlu və Cavanşir qəzas məbusu
doktor Cəmil bəy Lənbəranski Divani-rəyasətə ərizə verərək 15 gün məzuniyyət
istəyirlər.

Ərizələr qəbul olunur.
Bir də Parlaman məbuslarndan Sultan Məcid Qənizadə Parlamann qanununa görə Maarif Nəzarətində məmurluqdan istefa verib, məbusluğu qəbul etdiyini bildirir.
Sosialistlər fraksiyasndan Bağr Rzayev Məclisi-Məbusan əzas haqqn qeyb
etdiyindən, onun yerinə İbrahim Əbilovun namizədliyi göstərilir.
Nəhayət, Divani-rəyasətə təklif edilmişdir ki, Məclisi-Məbusan nəzdində
torpaq və sorğu məsələlərinə birər komissiya intixab olunsun [seçilsin]. Təvəqqe edirəm, iclasn axrnda bu komissiyalarn neçə nəfərdən ibarət olacağn
qərarlaşdraraq namizədlər göstərəsiniz.
Bir də, Parlamann qanununa görə,
Bak qubernatoru dəxi özünün məmurluqda qalacağn, ya istefa verdiyini bildirməli idi, fəqət xəstə olduğundan xəbər verə bilməmişdir. Mən təklif edǝrdim qubernatora bir neçə gün (3-4 gün)
möhlət verilsin sağalanadək. Ancaq şifahən xəbər vermişdir ki, o məbusluqla
qalmağ tərcih edir.
Axrda sədr hər fraksiyaya öz əzalar
və hər əzaya hangi fraksiyaya mənsub
olduğu haqqnda məlumat vermələrini
təvəqqe edərək ikinci məsələyə keçir:
Vəkalətnamə vədələrinin təmdidi
Növbətdə ticarət və xüsusi işlər idarəsinə dair vəkalətnamə vədələrinin
təmdidi [müddǝtlǝrinin uzadlmas] haqqndak qanun layihəsidir. Layihə ilə bərabər izahatnaməsi dəxi təqdim olunur.
Katib izahatnamə və layihəni oxuyur:
Bak neft tacirlərinin ictimai vəkili,
hakəza [habelǝ] bir çox rmalar və mü500
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təəddid [çox sayda] əşxas vəkilləri tərəndən Ticarət-Sənaət və Daxiliyyə
nazirləri hüzurunda məzkur [deyilǝn] vəkillərə səhmdarlar cəmiyyətləri və başqa
ticarət və sənaət təşkilatı idarə və təməllükat [mülk] sahibləri tərəndən əta
olunmuş [verilmiş] vəkalətnamələrin vədələrinin təmdidi məsələləri haqqnda
təşəbbüsatda bulunub, müvəkkillərinin
uzaq bir məmləkətdə bulunduqlarn, bu
məmləkətlərlə hal-hazr hadisatından
dolay əlaqə və mürasilat [gediş-gǝliş] qət
olunduğunu [kǝsildiyini] və fövqdə tədad
olunan [yuxarda saylan] vəkalətnamələrin vədələri 1918 sənəsi dekabrnn 31indǝ bulunduğunu bəyan etmişlərdir.
İşbu məsələnin müzakirəsi əsnasnda
mülahizə ediləcək xüsusiyyat [xüsuslar]:
1. Hüquq elmi nəzəriyyatı mövcibincə [ǝsasnda], vəkalətnamə bir müqavilənamə dərəcəsində olduqda onun vədəsi tərəfeyn [iki tǝrǝn] iradǝsi üzrə vəkalətnamə dərununda [içindǝ] göstərilmiş tarix ilə bəyan edilir, fəqət ticarətə
məxsus vəkalətnamələrdə tarix göstərilmədiyi halda, qanun qüvvəsi ilə vəkalətnamənin kəndi tarixindən hesab edilmək[lǝ] vədə üç sənə təkmilinə [dolana]
qədərdir. (1903 sənəsində nəşr edilmiş
Ticarət qanunun 41-ci maddəsi və Senatın Mülki istinaf [apellyasiya] dairəsinin
1916 sənəsindəki 30 nömrəli qətnaməsi).
2. Müqavilənamələrdə, xüsusən vəkalətnamələrdə, vədə bunlarn mühüm
bir hissəsi ədd [hesab] olunduğundan,
vədə xitamnda məzkur övraqn [sǝnǝdlǝrin] kəndiləri də qüvvədən saqit olurlarsa da, məmah hüquq elmi nəzəriyyatı və qanun, tərəfeynin rizas ol-

maqszn da müqavilə və vəkalətnamələrin vədələrinin təmdidini müvaq görürlər. Məsələn, Ticarət qanununun qərarnamələrində ticarət işləri müdiriyyəti
və deyn [borc] tədiyəsinin tə’cili [tǝxirǝ
salnmas] (1905, 1906, 1915 və bundan
sonrak sənələrin) hərbi vüquatdan dolay basənəd olan borc tədiyəsinin tə’cili
haqqnda xüsusi qanunnamə (moratori)
və hakəza Moqilyov şəhərinin yanğndan
mükəmmələn [tamamən] məhv olmas
və başqalar kimi fövqəladə vüquata dair
(1910 sənədə hökumət qanunnamə və
tədabiri [tədbirləri] cümləsinin nömrə
101, maddə 1097).
3. Azərbaycanla səhmdarlar cəmiyyətləri və başqa ticarət və sənaət idarələri və təməllükat sahiblərinin bulunduqlar mövqe ilə Azərbaycann əlaqəsi
qət olunduğundan, hal-hazrda fövqəladə keyyyət Azərbaycanda da mövcuddur.
4. Binaənileyh ticarət və xüsusi işlər
idarəsinə məxsus və vədələri qurtarmş,
yaxud yaxn zamanda qurtaracaq vəkalətnamələrin təmdidi-vəd [vǝdǝsinin uzadlmas] edilməsinə həm mühüm bir
əsas, həm də zəruri ehtiyac vardr.
5. Fəqət, vədənin bu surətlə təmdidi
müəyyən bir vaxtla təhdid edilməlidir
[mǝhdudlaşdrlmaldr]. Bunun üçün də
altı ay vədə kadir.
6. İşbu təmdidi-vədə mövcud ikən
müvəkkil və vəkil xahiş etdikləri halda,
verdikləri və qəbul etdikləri vəkalətnamələri vədədən əqdəm [əvvəl] də qüvvədən saqit etmək haqqna malikdirlər.
7. İşbu üsul üzrə vəkalətnamə vədələrinin təmdidi başqa bir surətlə olmayb
da, fəqət qanun üzrə olmaldr. Yuxarda
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əlaqə olmadğndan, vəkalətnaməni təzələmək qeyri-mümkündür; təzələnməsə də bunlarn fəaliyyəti yatar. Ona görə
Məclisi-Məbusan onlarn vədələrinin təmdidi haqqndak qanunu qəbula məcburdur. Bu mülahizə ilə natiq təklif edir
ki, layihəni komissiyaya vermədən bu
gün Parlaman qəbul etsin.
Makinski Teymur bəy (Ədliyyə naziri
müavini) - qanun layihəsinin həman bu
iclasda qəbulunu təklif edərək deyir ki,
əgər bu qanun qəbul edilməsə övza vǝ
şəraiti-hazirədən dolay [indiki vəziyyətə
görə] bir çox cəmiyyət və rmalar vəkalətlərini təzələyə bilməzlər; o halda fəhlələrə də muzd verməyə ixtiyarlar olmaz. Bunun da ağr nəticələr, hətta tətil
ilə təhdid etdiyi aşkardr.
Nəhayət, maddəbəmaddə səsə qonularaq, qanun qəbul olunur.

yazlmş izahata məbni [ǝsasǝn], bunun
zimnində [ǝsasnda, daxilindǝ] mövcud
qanunnamə inşa edilmiş olduğu surətdə, nəşr edilməsi müvaq görülür.
Ədliyyə Nəzarəti müdürü: Teymur
bəy Makinski tərəndən imza edilmişdir.
Ticarət və xüsusi işlər idarəsi üçün
olan vəkalətnamələrin vədələrinin təmdidi haqqnda qanun layihəsi:
1. Ticarət və xüsusi işlər idarǝsi üçün
verilən vəkalətnamələrdən vədeyi-vəkalətləri əski qayda 1917 sənəsi 25 oktyabr, 1918 sənəsi 31 dekabr və yeni
qayda 1919 sənəsi 13 yanvar tarixləri
aralarnda xitam bulmuş olanlar və yaxud təzə qayda ilə 1919 sənəsi 14 yanvar
– 14 iyul arasnda qurtaracaq olan vəkalətnamələr 1919 sənəsi iyul aynn 14nədək öz qüvvələrində baqi qalrlar.
2. Vəkalətnaməni verən və vəkilliyi
qəbul edən əşxas xahiş etdikləri halda
1919 sənəsi iyulunun 14-dən müqəddəm də olsa vəkalətnamələrini kəndi
qüvvəsindən saqit etmək ixtiyarna malikdirlər.
Qanunnamə maddəbəmaddə müzakirəyə qoyulduqda təklif olunur əvvəlcə
Parlaman komissiyasna verilsin.
Şə bəy Rüstəmbəyli - məsələyə
fraksiyalarda baxlmş olduğunu qeydlə
bəyan edir ki, komissiyaya verilməyə ehtiyac yoxdur.
Qardaşov – komissiyaya verilməsində israr edir.
Yusif Əhmədov - göstərir ki, bu qanun ələlümdə səhmdaran [səhmdarlar]
cəmiyyətlərinə və bir çox sair müəssisə
rmalara aiddir ki, bunlarn mərkəziidarəsi [idarǝ mǝrkǝzi] Petroqradda, Moskvada və qeyri yerlədədir ki, şimdi ora ilə

Etibarnamə komissiyasndan
Bundan sonra Etibarnamə komissiyas tərəndən Rüstəmbəyli Şə bəy
məruzə təqdim edir. İrəlicə Ukrayna konsulu Parlamana ərzihal verərək, ukraynallar üçün iki yer istəmişdi. Rəsmiyyət
cəhətindən Parlaman məsələni açq buraxmşd. Şimdi Bak Ukraynallar Radas
[Milli Şuras] eyni məqsədlə ərzihal vermişdir. Etibarnamə komisyonu lazm
bilir, onlara yer verilsin. Çünki Bakda və
Muğan kəndliləri miyannda [arasnda]
çox ukraynal var. Şurayi-Milli ruslara 10
yer verərkən, ukraynallar velikoruslardan ayrmamşd. Şimdi özləri ayrrsalar,
əqəliyyət [azlq] təşkil edən bir millət
olmaq üzrə yer istəməyə haqlar var.
Fəqət, iki yer vermək olmaz, çünki o
qədər nüfuslar [əhalisi] yoxdur. Bina502
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ənileyh komissiya təklif edir ki, azlqda
qalan bir millət olmaq həsəbilə [sǝbǝbilǝ]
ukraynallara bir yer verilsin və bu yer
Rus Milli Komitəsinə ayrlmş olan yerlər
hesabna çxlsn.
Bak və Şəki qəzalarna və yəhudilərə
gəldikdə, bunlarn haqqnda komisyonun rəyi qabaqca xəbər verilmişdir.
Abdulla bəy Əfəndizadə ("Əhrar") Metr haqqndak maddənin əhəmiyyətindən bəhslə, onun Şəki şəhər və qəzas
haqqnda bu maddənin tətbiq edilmədiyini aşağdak rəqəmlərlə göstərərək
deyir ki: Şəhərlǝrimizin islam əhalisini
götürdükdə, nüfusca Bak birinci, Nuxa
ikinci, Gəncə üçüncü yer qazanacaqdr.
Deməli, Bak şəhəri paytaxt olduğu üçün
istisna edilirsə, birinci yer Nuxa şəhərinindir. Bu şəhərdə 52 min 243 candan
43 635-i islamdr. Gəncədə - 38 331 "-"
Şamaxda - 21 172 "-" Şişədə – 19 136 "" Lənkəranda - 15 329 "-" Qubada - 11
465 "-"
Yerdə qalan şəhərlərin əhalisi beş-altı
mindən ibarətdir. Əgər şəhərlər üçün
yalnz şəhərdirlər deyə birər nümayənədə ixtiyar verilibsə, böyük bir ədalətsizlik icra edilmiş olar. Çünki o surətdə
5 min əhali də 1 nümayəndə vermiş olar,
50 min də. Həm də 5 min əhalidən 1
nümayəndə dəvəti heç bir məmləkətin
qanunnaməsində olmasa gərəkdir. Olarsa belə, Şəki tək başna 10-12 islam
nümayəldələri göndərməli idi. Qəzas isə
100 mindən ziyadə islam əhalisinə malik
olduğundan, tək başna 57 min miqyas
üzrə 2 nümayəndə göndərməli idi. İş
böylə olmadğ aşkardr. Həm də eşitdiyimizə görə, qanunnamədə şəhərlərə
məxsus ayrca maddə yoxdur. Həqiqət

böylə isə yəqindir ki, şəhər və qəza əhalisini bir yerə qatıblar və ümum əhaliyə
miqyas tətbiq ediblər, ancaq nümayəndələrin birini şəhərə məxsus ediblər.
Bu nöqteyi-nəzərə gəldikdə məsələni bir az daha aydn etmək üçün 2
nəfər nümayəndə verən qəzalar yekdigəri [bir-biri] ilə müqayisə etməlidir.
Nuxa şəhəri qəzas ilə bərabərlikdə
145,209 (43635+101574) can islam
əhalisinə malikdir. Göyçay şəhəri
117732, Şişə 85661, Ərəş 79090, Qazax
68181 islam əhalisinə malikdir. Görürük ki, Şəki bunlarn ən böyüyündən
30 minə və ən kiçiyindən həştad minə
qədər artıqdr. Yalnz Şəkinin kətm
olunmuş haqq özünə qaytarlmaqla,
ədaləti bərpa etmək təklini ediriz. Əks
surətdə dəfəat ilə rəva görülmüş ədalətsizliyi bir dəxi Parlaman təsdiq etmiş
olacaqdr. Hələ rqə seçkisi prinsipinə
gəldikdə, Şəkinin 12 min fəhlə sinnə ayrca bir yer vermək təkli də qəbul edilə
gərəkdir. Əgər Mandat komisyonu "Parlaman üzvləri 120-dən ziyadə olmamaldr" iddiasn bir daha edərsə, mən
onun cavabnda təkrar edirəm ki, seçki
maddəsinin tək bir məhəl [yer] üçün
tətbiq olunmamas böyük ədalətsizlikdir.
Fəqət, 120 ədədi 121 ilə əvəz etməyə
ədalətsizliyin dəxli yoxdur.
TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
* Bu son vaxtlarda Petroqraddan gələn məlumatdan anlaşlr ki, bolşeviklər
şəhərdən çxmağa və şəhərdə olan lazml şeyləri çxararaq Moskvaya aparmağa hazrlaşrlar. Bolşeviklər zənn edir503
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lər ki, Petroqradn müqəddəratı həll
edilmişdir. Petroqrad yeni təşkil edilmiş
əşqiya [quldur] dəstələrinin qurban olacaqdr. Bu əşqiya dəstələri qaçan saldatlardan və həbsxanadan buraxlmş canilərdən ibarətdir. Bunlar şəhəri bir neçə
yerə təqsim edərək [bölərək] bugünlərdə
qarət etmək istəyirlər.
* Bu vaxta qədər inşas bitməyən
hərbi ingilis gəmiləri qurtarmadqca İngiltərənin dəniz məramnaməsi barəsində heç bir qətnamə elan edilməyəcəkdir.

yəti] gəlmişdir. İran Hökuməti onlar tən-

tənəli bir surətdə istiqbal eyləmişdir
[qarşlaşmşdr]. Erməni heyəti Şaxmazyan və Ter-Quqasyan namində zabitlərdir. Bunlarn buraya nə məqsədlə gəldikləri hənüz bəlli deyildir.
* Franszlar Ərdəhan işğal etmişlərdir. Qars isə ermənilər tərəndən işğal
edilmişdir. Hələlik İrəvan-Culfa dəmiryolu açqdr. Əhali aclqdan və yatalaq
(tif) xəstəliyindən məhv olurlar.
* Batumdan xəbər verilir ki, Türkiyənin indiki Parlaman buraxlmal və indiki Kabinə iş başndan düşürülməliymiş.
Türkiyə federasyon üsulu ilə yenidən təsis ediləcək və Türkiyənin yeni Kabinəsi
başna prens Səbahəddin keçəcəkmiş.
* İstanbuldan xəbər verilir: Türkiyənin məhali-siyasiyyəsində [siyasi dairələrində] Sülh Konfransnda zeyldəki [aşağdak] şeyləri tələb eyləməyə məramnamə hazrlanmşdr:
1) İstanbul ilə Boğazlar türklərin
əlində qalacaq;
2) Adalar dənizi bitərəf elan ediləcək, Rumeli ilə Kiçik Asiyada Türkiyə
inzibat idarələri qalacaq;
3) Dədǝağac və Kutluca dairələri Türkiyəyə veriləcək;
4) İngilizlər Beynənəhreyndən çxmaldrlar.
* Könüllü ordusu bürosunun xəbərinə nəzərən, bolşeviklər hal-hazrda
ciddi surətdə Petroqrad təxliyyə edirlər.

Portǝgizin [Portuqaliyann] vəziyyəti
Yanvarn 23-də Lizbondan [Lissabondan] göndərilmiş olan teleqrafdan anlaşlr ki, Lizbon qalas və sair istehkamlar
cümhuriyyətə tərəfdardrlar. Digər bir
teleqrafdan anlaşlr ki, Lizbonda cümhuriyyətçilər monarxistlərə qalib gəlmişlərdir.
* Böyük dövlətlər nazirləri düşənbə
[bazar ertǝsi] günü, səhər vaxtı Qar döOrsedǝ yğşb Almaniya müstəmləkəsi
məsələlərini və sair hərbə aid ümumi
məsələləri müzakirə edəcəkdirlər.
QƏZETƏLƏRDƏN
* “Utro Yuqa” qəzetəsinə Batumdan
xəbər verilir: Bugünlərdə İstanbuldan bir
neçə erməni qoşun dəstəsi eşalonlar
gələcək və Anadolunu işğal edəcəklərmiş. 12 min nəfərdən ibarət olan erməni qoşunlar isə qərb cəbhəsindən və
Sǝlanikdən gəlirlərmiş.
* İrəvandan Təbrizə erməni-müsəlman heyəti-mürəxxəsəsi [nümayəndə he-

Erməni ictimas [yğncağ]
Ağməscid şəhərində erməni başçlarndan A. Artsruninin təhti-sədarətində [sǝdrliyi altında] erməni qurultay
açlmşdr.
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* Yaponiya Hökuməti axrnc beş ilin
qoşunlarn silah altına çağrr. Yaponiya
əsakiri [əsgərləri] Ural keçidinin beş günlük məsafəsindədirlər.

Moskvada yaşayrd. Çernovun həbs
edilməsi üçün hər cür tədbirlər ittixaz
edilirdi. Çernov, Saratov quberniyasna
gedib, sentyabrn 14-də Samarada Məclisi-Müəssisan komitəsi üzvləri ilə görüşmüşdür. Təcili bolşevik əsgərləri Samaraya hücum edəndə Çernov fəhlələrə və
kəndlilərə müraciətlə Samarann müdaəsinə dəvət etmişdi. Samara işğal ediləndən sonra Çernov Ufaya getmişdi. O
vaxtdan ondan bir xəbər yox idi.

İngilislərin əziməti [gedişi]
Krm və Ukrayna franszlarn təhti-nüfuzuna [nüfuzu altına] keçməli olduğundan, ingilis komandan amiral Kelton,
“Super” drednotu ilə Sevastopoldan əzimət eyləmişdir [yola düşmüşdür]. Amiral
nazir Vinaderov ilə vəda eylərkən demiş:
Petroqradda görüşəriz!

ŞURAYİ-VÜKƏLADA

* Sevastopol - Sǝlanikdə müqim [yerlǝşǝn] 175-ci fransz alay buraya gəldikdən sonra bütün mövqeləri və qaravulxanalar işğal eyləmişdir. Alay komandan Strun hökumət üzvlərini ziyarət
edərək, onlarla məa [bərabər] işləyəcəyini bildirmişdir.
* Sazonov Kuban tərəndən Sülh
Konfransna nümayəndə intixab edilmişdir [seçilmişdir]. Bu qərar üzrə Sazonovun
Don, Kuban və Könüllü tərəndən vəkaləti vardr.
* “Deyli mail” qəzetəsi xəbər verir ki
Lloyd Corc və Vilson Rusiya məsələsinin
həllindən ötrü Cəmiyyəti-Əqvam [Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti] təşkilini lazm görürlər.
* Müttəq dövlətlər ehtiyat edirlər
ki, bolşevik hökuməti ilə mübarizə uzandğ təqdirdə, rus bolşevik ordusu qüvvətlənib Avropa sülhünü təhdid edər.
* Qəzetələr yazrlar ki, Eser rqəsinin
mərkəzi komitə üzvü və Məclisi-Müsəssisan sədri Çernov amiral Kolçakn
əmri ilə həbs edilmişdir. Eser rqəsinin
mərkəzi komitəsi Petroqraddan Moskvaya keçdikdən sonra, Çernov gizlicə

[NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ]

1) Bütün hökumət əvamiri [əmrləri]
və qərardadlar xüsusi bir rəsmi nəşriyyatda təb’ [çap] və nəşr olunacaqdr ki,
“Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökuməti əxbar [xəbərləri]” nam [ad] ilə təsmiyə
ediləcəkdir [adlandrlacaqdr].
2) Hökumətin bütün əvamir və qərardadlar və başqa-başqa nazirlərin qərardadlar və Parlaman kağzlar da Şurayi-Vükəlaya verilir, bundan sonra elam
edilirlər [bildirilir].
3) İşbu məsailə [məsələlərə] dair, bütün məktubat [yazşmalar], Parlamana
gedəcək və Parlamandan qaydacaq bütün kağzlarn tərcümə və məktubat işləri Rəisi-vükəla təhti-nəzarətində [nǝzarǝti altında] olaraq Hökumət İşləri dəftərxanasnda aparlr.
4) Vaxtl-vaxtında təb’ və nəşr etmək
işləri və təb’ ediləcəklərin rəsmi “Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökuməti əxbar”nda doğru dərc edilməsi və təshihinə
də Hökumət İşləri dəftərxanas baxacaqdr.
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5) Təb’ və nəşr edilənlər bir qədər
cəm olduqdan sonra ümumi surətdə
tərtib edilib hökumət müəssisələrinə
göndəriləcəklərdir.

* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti
Şamaxda 50 nəfərlik bir darüləcəzə [qocalar evi] açmaq istəyir. Bundan dolay,
Daxiliyyə Nəzarətinə müraciətən layiqli
görülmüş Lalayevin evini həcz etməyə
mümaniət olub-olmamasn isticvabda
bulunmuşdur.
* İrəvan Həmvilayətlər Cəmiyyəti sədri İrəvan qaçqnlarna müavinətdə bulunmaq üçün Ümuri-Xeyriyyə və Naə
Nəzarəti indində təşəbbüsatda bulunmuşdur. Nəzarət qaçqnlarn əhval barəsində məlumat istəmişdir.
* Əhali üçün əlvan bəzzaziyyə mal
gətirmək qəsdi ilə Ümuri-Xeyriyyə və
Naə Nəzarəti, Ticarət və Sənaye Nəzarətindən İranla mübadilə etmək üçün 10
min put cövhər istəmişdir.
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti
tərəndən açlan müavinət müəssisələri
qüvveyi-maliyyəsini [maliyyə gücünü] artırmaq qəsdi ilə imtahan edilir ki, neftin
putundan 3 qəpik vergi alsn. Nəzarət,
Neftçilər İttifaqndan bu barədə məlumat istəmişdir.

NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Ticarət və Sənaye Nəzarətində
Gürcüstan Hökuməti siyasi nümayəndəsi Ticarət və Sənaye Nəzarətinə
müraciətən rica etmişdir ki, Gürcüstanla
Azərbaycan miyanndak [arasndak] mal
mübadiləsi müqavilənaməsi mövcibincə
[ǝsasnda] hökumət üçün 300 min put
neft buraxlsn, Ticarət və Sənaye Nəzarəti həman miqdar neftin buraxlmas
barəsində əmr vermişdir.
də

Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarətin-

* Mərkəzi Ev Komitəsi cənbindəki
[nǝzdindǝki] müavinət bürosu ÜmuriXeyriyyə və Naə Nəzarətinə [Sosial Müdaǝ Nazirliyinǝ] müraciətən rica etmişdir
ki, Ticarət və Sənaye Nəzarəti indində
[nəzdindəki] büroya darüleytam [yetimxana] çocuqlarna paylanmaq üçün 30
min arşn bez verilməyi barəsində lazmi
iqdamatda [tǝşǝbbüsdǝ] bulunsun.
* Ümuri-Xeyriyyə və Naə Nəzarəti[nin] təsəvvürüncə, Şamaxda bir uşaq
koloniyas açlacaqmş. İşbu müəssisədən ötrü Kələntərovun bağ layiq görülmüşdür. Nəzarət, Ərazi Nəzarətinə
müraciətən bu bağ həcz [müsadirə] etməyə mümaniət [maneçilik] olub-olmamas barəsində isticvabda [sorğuda] bulunmuşdur.

DİLİMİZƏ HÖRMƏT EDİLSİN
Bizə pək də eyi nəzərlə baxmayan bəzi Avropa mütəfəkkirləri türk millətinin
istedad və qabiliyyəti-mədəniyyədən
məhrum olduğunu irəli sürürlər! Halbuki
bunlar qüruni-vüstada [Orta əsrlərdə]
möhtəşəm bir islam mədəniyyəti mövcud olduğuna qaildirlər [inanrlar]. Mədəniyyəti-islamiyyənin amilləri araşdrlsa,
ərəblər və farslar qədər, türklərin, türk
alimlərinin dəxi təsiri olduğu aşkardr.
Ərəbcə yazlan asari-müxəllədənin [öl506
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mǝz ǝsǝrlǝrin] ən nəsi, türk alimləri tə-

daraq, var qüvvəti ilə ərəbləşməyə çalşdlar. Adlar ərəbcə, libaslar ərəb
libas, evlər ərəb evi, xülasə türklüyə aid
şeylərin qalmas qəbahət imiş kimi
tamamilə çxardlar, atdlar. Müəlliər,
şairlər, ədiblər daima ərəb ruhunda,
ərəb lisannda yazdlar. Bundan sonra
farslarla münasibət peyda edən türk
mühiti var qüvvəti ilə farslaşmağa çalşrd. Artıq, bütün ənənə, adat [adǝtlǝr],
tərzi-məişət farslaşrd. Artıq, isimlər Abdulla, Əbdürrəhman, Seyfəddin, Hüsaməddin şəkillərindən çxb, Keykavus,
Cəmşid, Firidun, Təhmasib şəkillərini
alrd. Artıq, şairlər bǝzmi-Cəmşid, zülsəmənbu, saqiyi-xoşrəv, meyi-düsalə,
məhbubi-çahardəh-salǝdən bol-bol
bəhs edirlərdi. İş bununla da qalmayrd.
Bunlara qarş kəndilərinə türk denilincə,
ən böyük həqarətə məruz qalmş kimi
qzrlard.
Ruslarla münasibət başlar-başlamaz,
bir qismimiz həman rus boyasna boyandq. Əski adətimiz mövcibincə ruslaşmağa çalşdq. Bizim mənsub bulunduğumuz bir millətin mövcudü ədəmindən [varlğndan-yoxluğundan] xəbərimiz
belə olmad. Bizim də bir mövcudiyyətimilliyyəmiz, bizim də bir şərə-millimiz,
bizim də bir namusi-millimiz ola biləcəyini xatirimizə belə gətirmədik. Əvvəla
kəndi ixtiyarmzla düşdüyümüz girdaba,
sonra nim-məcburi [yar-mǝcburi] bir surətdə atılrdq.
Milli təlim və tərbiyə, sərbəstlik nemətindən məhrum edilmişdi. Bizim üçün
açlan hökumət məktəbi bizə rus ülum
və fünununu öyrətməkdən ziyadə bizi
Nikolay təqdis edən [müqǝddǝslǝşdirǝn]
mütəəssib bir mujik yapmağa çalşrd.

rəndən yazlmş olduğu, inkar qabil olmayan bir həqiqətdir. Türklərdən farsca
asari-ədəbiyyə [ǝdǝbi ǝsǝrlǝr] təlif
edənləri [qǝlǝmǝ alanlar] yazmaq üçün
böyük tərcümeyi-hallar kitab təlif etmək icab edər. İddia edildiyi kimi, türklər
təb’ən istedad və qabiliyyətsiz olarlarsa,
hər vaxt eyni qabiliyyətsizlik təsiri altında heç bir mövcudiyyəti-elmiyyə göstərəmməzlərdi. Halbuki, ən qiymətdar
əsərlər meydana gətirən türk müəlliəri
idi. Qüruni-vüstada müəssisati-elmiyyəsi
[elmi qurumlar] ilə məşhur olan və Əndəlüs üləmasndan [alimlərindən] heç də
geri qalmayan alimlər yetişdirən Səmərqənd, Buxara, Xarəzm şəhərləri türk vətəni və orda yetişən ən məşhur müsəlman alimləri yenə türk övlad idilər. Şu
halda türk irqinə istinad edilən “istedadszlq” iftiradan başqa bir şey olammaz.
Yalnz, bizim də etirafına məcbur
qaldğmz bir şey varsa, o da türklərin
şimdiyə qədər kəndi milliyyətlərinə qarş
irtikab etdikləri [törǝtdiklǝri] qeyri-qabiliəfv [bağşlanmaz] cinayətləridir. Türklər
qədər kəndi milliyyətinə biganə qalan
heç bir millət təsəvvür ediləmməz. Türklər daima başqalarn[n] hesabna çalşmş, daima başqasna şərəf qazandrmş və bu xidmətlərinə qarş olmaq
üzrə eyni millətdən təhqir və təzyif
[hǝqarǝt] eşitmişdir. Bu iddian isbat
etmək üçün bir az tarix səhifələrini qarşdracaq olarsaq görəriz ki, zühuruislam mütəaqib [İslamiyyǝtin meydana
çxmasndan sonra] ərəblərlə münasibət
peyda edən türklər, dərhal ərəb əbasna
büründülər. Milli ənənələrini, adətlərini,
tarixlərini, vəlhasil hər şeylərini unu507
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Binaənlieyh, surəti-xüsusiyyədə yetişdirilən missionerlər müəllimlik nam ilə
bu məktəblərə göndərilirdi. Artıq işimiz
təhlükə yolunu tutmuşdu. Qabiliyyətitəmsiliyyəmizə bir də mahir missionerlərin dəssas tədbirləri inzimam edincə
[ǝlavǝ edildikdǝ] bir qaç sənə içində milliyyətimiz, türklüyümüz və buna aid bütün hissiyyatımz aramzdan uzaqlaşb
gedəcəkdi. İşin vəxamətini anlayan münəvvərlərimiz [ziyallarmz] millətin qulağna intibah əzann oxumağa başladlar,
fəqət nə çarə ki, insaniyyətlə əlaqəsi olmayan və bütün səadətini təbəəsinin
cəhalətində arayan Nikolay hökuməti
bunlar vətənlərindən tərd etdi [qovdu].
Nəhayət, bu gün əsərləri ancaq tarix
səhifələrində qalan bütün zalm hökumətlər kimi, Nikolay hökuməti də yxld,
parçaland. Əsarət altında əzilib inləyən
bütün məhkum millətlər kəndilərini idarə etmək haqqn bilfeil qazandlar. Uzun
zamanlar istiqlal eşqi ilə yanan qəlblərə
sərin ümidlər sərildi. Nəhayət, bu gün
Lehistan, o biri gün Ukrayna... Arxa sra
böyük sürur [sevinc] dalğalar arasnda
istiqlallarn elan etdilər. Ən ziyadə əzilən
biz olduğumuzdan dolay, ən əvvəl istiqlaln elan edən də biz olmamz icab
edirdi. Lakin səciyyeyi-milliyyəmiz arasnda kökləşən “xatirnəvazlq” xəsisəsi
[xüsusiyyǝti] bizi ən sonra elani-istiqlal
etməyə məcbur etdi. Nəhayət, ümumi
cərəyanlara qarşdq, biz də istiqlalmz
elan etdik. Etdik, amma bizim istiqlalmz
Rusiyada olan gürcü, erməni və sair millətlərin istiqlalndan pək fərqli qald.
Onlarda ümuru [işlǝri] əllərinə alar-almaz əvvəl-əvvəl hər şeylərini milliləşdirməyə başladqlar kimi, müamila-

ti-rəsmiyyələrini dəxi milli lisanlarnda
icra etmək üçün də heç bir dəqiqələrini
fövt etmədilər.
Millətlərə saheyi-siyasət və mədəniyyətdə bir mövqeyi-məxsus təyin etdirən,
ancaq milli lisanlardr. Bir millətin dərəceyi-tərəqqi və təkamülü ancaq lisanlar
ilə ölçülür. İştə, bunu fərq edən millətlər
kəndilərini səhneyi-siyasət və mədəniyyətdə bariz bir surətdə göstərmək üçün
birinci işləri rəsmi müamilələrini milli
lisanlarnda yapmaq oldu. Halbuki, bizim
rəsmi dairələrimizdə işlər hələ rus dili ilə
görülür.
Əcəba nədən?!
Bu suala cavab vermək üçün üç ehtimal xatirə gəlir:
1. Bəzi kimsələrin və bilxassə ümumiyyətlə avam təbəqəmizin düşündükləri kimi məmləkətimizdə bulunan bir
qaç rus vətəndaşlarmzn xatirlərini saydqda, ondan dolay rəsmi müamilələrimizi rusca görürüz. Dimağlarmzda
yerləşən əski xatirnəvazlq səciyyəsi
dolays ilə bu ehtimal xatirə gəlir. Fəqət
mənafeyi-milliyyəmizlə qeyri-qabili-təlif
[uzlaşmas mümkün olmayan] və arzuyiümumiyə müxalif olan bu ehtimal pək
uzaq görürəm. İş başnda bulunan zəvatın, böylə bir qaç kimsənin xatiri üçün
mənafeyi-milliyyəni fəda edəcək adamlar olmadğna qaniyəm. Fərzi-muhal
[uzaq, demǝk olar ki, imkansz bir ehtimal]

olaraq işbu səbəbdən dolay ruscan
qullanrsaq, bu dəfə də ən böyük xətan
irtikab etmiş olacağz. Çünki, yarn bizə
qarş “Siz istiqlala müstəhəqq bir millət
olsa idiniz, əlbəttə sizin də bir diliniz
olacaqd, halbuki, qullandğnz dil bizim
dildir”, - deyə bağran yenə bizim xa508
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və nəs olub da “əcnəbi” olan şeylərdən
daha eyi deyilmi?
3. Dilimizi oxuyub yazanlarmzn ka
dərəcədə olmayb, az bulunmas, ki ən
qəvi [güclü] ehtimal da budur. İştə, minlərcə illər milli hislərə biganə olaraq
yaşamamzn bizə yadigar buraxdğ
müdhiş bir fəlakət! Məmləkət idarəsi
üçün kifayə edəcək miqdarda rusca bilənlərimiz bulunduğu halda, kəndi dilimizi bilənlər bulunmamas bizi nə qədər
düşündürsə, nə qədər məhzun edərsə,
yenə azdr. Halbuki, yan başmzda bulunan, daha dünə qədər eyni məhkumiyyət, eyni şəraiti-həyat altında yaşayan gürcü və erməni qonşularmz böyləmidir? Onlar nə qədər rusca öyrənmişlərsə, o qədər də kəndi dillərini öyrənmişlərdir. Çünki onlarda milli hiss,
milli duyğu vard.
Artıq namusi-millimizi təmizləmək
istərsək, tam mənas ilə hürr və müstəqil
olaraq yaşamaq arzu edərsək, milli dilimizi təqdis edəlim və onu öyrənmək
üçün ən qsa yollar arayalm, vəssəlam.

tirlərini saydğmz rus vətəndaşlarmzn
bir qismi olacaqdr. Nitəkim, böylələri
bizi təkrar əsarət və məhkumiyyət altına
soxmaq üçün əllərindən gələni əsirgəməyirlər. Kəndi dilimizdə qonuşmağa
başladğmz görüncə, “Xeyr, olmaz!
Rusca danşmal”, - deyə bağrrlar.
2. Dilimizin təkamülati-hazirəsi [hazrki inkişaf sǝviyyǝsi] məmləkət idarəsinə
ka olmadğndan, rəsmi müamilələrimizi türkcə yapmadq və yaxud yapammadq. İştə, qəlbimizə rəşeyi-xüsran
verən [qǝlbimizi kǝdǝrlǝ sarsdan] və gözlərimizi məğmum-mǝğmum yaşartan
əlim bir hadisə!
Əsrimizin əqlə heyrətlər verən tərəqiyyatı arasnda dilimizin hələ müamilatımza kifayət edəcək dərəcədə bulunmamas nə dərəcədə şayani-əsəf
[təəssüf ediləcək] bir hal! Lakin bu ehtimal
da doğru olammaz. Çünki dilimiz müamilati-rəsmiyyəmizi əcnəbi bir lisanla
icraya məcbur edəcək dərəkəni çoxdan
keçmişdir.
Vaqeən, fransz, alman, rus lisanlar
dərəcəsində olmadğn etiraf etməyə
məcburuz. Fəqət, olduqca oxulur, yazlr
bir lisan olduğunu da kimsə inkar edəmməz, bilxassə milli intibahn az-çox runüma olduğu [özünü göstǝrdiyi] zamandan bəri dilimiz də olduqca iləriləmiş bir
halda bulunur. Kəndi ehtiyacmzn mübhəm bir qismini ifa edə biləcəyində şübhə yoxdur. Bu gün qrq-dökük bir halda
olsa belə, ehtiyacmz təmin edən dilimiz, bir az hörmət və etina edildiyi təqdirdə, yarn bütün ehtiyacmza ka gələcək bir hal kəsb edəcəyinə [bir vǝziyyǝt
alacağna] əmin olalm. Qaba, əski-püskü
olub da bizim malmz olan bir şey, nazik

Daşkəndli Xalid Səid
YANIQLI BİR XƏBƏR
Bu gün 27 kanuni-sanidə [yanvarda]
98 nömrəli “Azərbaycan” qəzetəsində
yanql bir xəbər oxudum. Bu xəbər yalnz məni deyil, Ömər Faiq Nemanzadə
cənablarn tanyr [tanyan] hər kəsi, hər
fǝhlǝ və kǝndçi qardaşn düşündürdü,
ürəklərini qana döndərdi. Azərbaycan
türkləri arasnda kəndi qələmi ilə ən
məşhur və möhtərəm bir ad qazanmş
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Ömər Faiq əfəndinin həbsdə olmasn
eşidən azəri və ümum qafqazllar bu işə
atəşli protestolar etməzmi? Azərbaycan
türkləri kəndilərinə ən doğru bir dost,
azadlğa ən çox meyli olan bir camaat,
azadlq, doğruluq və bərabərcə yaşamağ hər vaxt cünbüşlə istər bir məmləkətdə çox heyər olsun ki, böyük bir
yazç və diqqətli bir ǝdibi, zəkavətli bir
millət qəhrəmann həbsxanada görür.
Bu ac hal onlara fövqəladə bir təsir
bağşlad. Fəqət kri açq, ürəyi saf,
duyğusu ən parlaq bir millət, gözəl gürcü
milləti, bunu, bu ədalət və insafdan uzaq
hal qəbul etməsə gərək. Ona görədir ki,
bu gün, yarn möhtərəm və sevgili ədibimiz Ömər Faiq Nemanzadə cənablarn
gürcü milləti, gürcü demokratiyas azad
edəcəyini Azərbaycan kəndçi və fəhlələri
dörd gözlə bəkləyir və ümidvardr ki,
Azərbaycan və Qafqaziya türkləri ədəb
bağçalarnn ən qiymətdar bir qönçəsi
saylan Faiq əfəndi həbsdən əlbəttə azad
olar. Fəqət acnacaq bir hal varsa, o da
gürcü milləti, gürcü demokrat və hökuməti şu mükərrəm [möhtǝrǝm] şəxsi qatil
və quldurlarla bir yerdə həbsxana kameralarna soxmağ öz şan və şövkətinə rəva görməyidir.

rəsinə müraciət edərək, işq və odun
istəmişlərdir. Bələdiyyə İdarəsinin xəzinəsinin haln nəzəri-etibara alaraq rica
edilir ki, Bələdiyyə İdarəsini işbu məxaricdən azad edəsiz.
* Türk Ədəmi-Mərkəziyyət rqəsi
“Müsavat” Sabunçu şöbəsinin müdiri
Sabunçu kəndində və mədən dairəsində
olan arxadaşlardan xahiş edir ki, necə ki,
sabiqdə -1917-ci ildə, yanvar aynn 12ci günündə - Sabunçu kəndində “Müsavat” şöbəsi güşad olmuşdu [açlmşd],
həman idarə genə öz yerində bərpa olduğu üçün öz xadimlərinə ixbar edir
[xəbər verir] ki, tezliklə öz vəzifələrinin
ifasna başlasnlar. Neçə mühüm məsələ
var ki, həll olunacaqdr. İdarə Maskovski
küçədə 172-ci nömrəli Mir Əbutalib
Seyid Əkbərzadənin mənzilindədir.
İclas
Bu gün, pəncşənbə [cümǝ axşam] saat 6-da, Azərbaycan Məclisi-Məbusan
“Müsavat” fraksiyasnn iclas təyin edilmişdir.

BAKI XƏBƏRLƏRİ

Kooperatif dükannn qarət edilməsi
Bayl “Delo” kooperatif dükannn
müdiri Şişkin Birinci uçastok pristavna
məlum etmiş ki, keçən gecə naməlum
bədəfkarlar [cinayǝtkarlar] tərəndən dükann qfıl sndrlb dükandan 13984
manatlq əşya qarət edilmişdir. Oğrular
taplmamşdr.

Bələdiyyə İdarəsində
Bələdiyyə İdarəsi Bak polismeystrinə
müraciətən xəbər vermişdir ki, axr vaxtlarda polis müfəttişləri Bələdiyyə İda-

İkinci Realn məktəbində
İkinci Realn məktəbində “Əbəveyn
[valideyn] şurasnn təşkilatı” və həman
məktəbin müdiri, möhtərəm əbəveyn-

Səmədəli İsgəndərzadə
(Kəmərli)
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xəstəxanalar və qeyri çarələr görülməkdən başqa, hər kəs özünü bu xəstəlikdən
qorumaldr. Bunu nəzərə almaldr ki,
bədəndə olan bitlər bu azar bir adamdan başqasna keçirirlər. Azarlnn bədənində olan bit, azarlnn qann sorduqdan sonra salamat adamn bədəninə
keçdikdə, onu da azarladr. Azarl adam
özü-özlüyündə o qədər qorxulu deyildir.
Qorxu ancaq həmin azarlnn bitlərindədir. Buna görə səpmə yatalaqdan xilas
olmaq üçün bitlərin və bədəndə olan
çirkin rəf olunmasna [aradan qaldrlmasna] artıq diqqət etməlidir. Bitləri təmizləməkdən ötrü bu aşağdak məsləhətlərə əməl etməlidir:
1. Tüklər arasna bit düşdüyü zaman
tükləri təmiz qrxdrb, bütün bədəni isti
su və sabunla yumaldr. Hərgah, bədəndə həşərat çox olsa, o zaman bədəni
“sabadilovy uksus” və ya “nasekomoyad” [hǝşǝrat zǝhǝri] suyu ilə yumaldr
(gözləri bu sudan qorumaldr).
2. Yatacaq paltarn isti suda qaynatmaq və ya “nasekomoyad” suyunda islatmaldr.
3. Paltar və yorğan-döşəyin tikiş yerlərini “nasekomoyad” ilə sürtməlidir.
Bunlarn hamsndan yaxş paltarlar və
yorğan-döşəyi sihhiyyə kamerasna (Persidski və 5-ci paralelni küçələrin küncündə, telefon 6-34) göndərməli. Göndəriləcək şeyləri diqqətlə bir kisəyə doldurub, kisəni “nasekomoyad” suyu ilə
islatmaldr.
4. Bitləri evdən təmizləməkdən ötrü
evin divarlarn, fərşi [döşǝmǝni], çarpaylar sabun, neft, karbolovi kislota [karbalol turşusu, fenol], daha yaxşs “nasekomoyad” ilə yumaldr.

dən və məktəbdə olan mütəəllimlərin
qəyyumlarndan təvəqqe edirlər ki, cümə günü, yanvar aynn 31-də, səhər
saat 10-da ümumi iclasa təşrif gətirsinlər. Siniərdən nümayəndə müəllimlər şurasna və Əbəveyn şurasnn
təşkilatına namizədlər intixab etmək
barəsində iclasda müşavirə olunacaq.
İclas İkinci Realn məktəbinin təzə binasnda, Şamax küçəsində, sabiq Lalayev[in] evindədir.
* Cümə günü, yanvar aynn 31-də,
gündüz saat 1-ə Bakda yaşayan şamaxllarn iclas təyin olunubdur. Xahiş
olunur, müəyyən [təyin edilmiş] vaxtda
Azərbaycan Parlamannn zalna gəlsinlər.
İctimaiyyun füqəras
Qarabağa Ərzaq Nəzarəti tərəndən
vəkil göndərilməsi
Ərzaq Nəzarəti Qarabağ mahalnda,
yəni Cavanşir, Şuşa, Zəngəzur və Qaryagin uyezdlərində ərzaq işlərini qaydaya
salmaq üçün öz tərəndən bir nəfər
vəkil göndərməyi təhti-qərara almşdr.
Bu vəkil özü ilə həman mahallarn əhalisinə paylamaq üçün külli miqdarda
ərzaq və sair zəruri mal aparacaqdr.
MÜSRİ XƏSTƏLİK
Müsri [yoluxucu] xəstəliklərlə mübarizə edən komitə tərəndən səpmə
yatalaqdan mühazə çarəsi
Hal-hazrda şəhərdə səpmə yatalaq
azar hökmfərmadr [hökm sürmǝkdǝdir].
Bu xəstəliklə mübarizə etməkdən ötrü
511
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“Nasekomoyad” hazrlama üsulu
1. Bədəni yumaqdan ötrü iki faizli
“nasekomoyad”, yəni həşəratı məhv edən
zəhərli su lazmdr. İki faizli su hazrlamaq üçün bir vedrə suya ¾ “nasekomoyad” qatmaldr.
2. Paltarlar yumaqdan ötrü 10 fa-izli
“nasekomoyad” hazrlamaq üçün bir
vedrə suya üç girvənkə “nasekomoyad”
qarşdrmaldr.
3. Evdə divarlar, çarpaylar və fər-şi
yumaqdan ötrü beş faizli “nasekomoyad” üçün bir vedrə suya girvənkə yarm
“nasekomoyad” qarşdrmaq lazmdr.

milliyyəmizə ehtiram edən general Miln
cənablarna başda azərbaycanl türk qardaşlarmz olduğu işçilər nümayəndələri
iclas namindən təşəkkürati-səmimanələrini təqdim etmək və Faiq əfəndinin
həbs və təhqiri münasibətilə bütün
Azərbaycan türklərinə qarş hətki-hörmət [hörm] etmiş olduğundan dolay
Gürcüstan Hökumətinə şiddətli etiraz
edilib də, bir an əvvəl Faiq əfəndinin
azad edilməsini tələb etmək qərara
alnd.
Sədr: Mirzəağa Kərimzadə
Katib: Yusifzadə Əbdürrəhim

FƏHLƏ HƏYATINDAN

BEZ FƏQƏRƏSİ

Təşəkkür və etiraz
Müdir əfəndi! Zeyldə [aşağda] yazlmş təşəkkür və etiraza dair cümlələrin
dərcinə lütfən müsaidə buyurmağnz
mərcudur [rica olunur].
29 kanuni-sani [yanvar] caharşənbə
günü saat 2-də bə’dəzzəval [günortadan
sonra] “Müsavat”n Balaxan mədən mərkəzi şöbə idarəsində heyəti-idarə əzasnn və ətraf mədənlərdə işləyən müsəlman fəhlələri nümayəndələrinin iştirak
ilə iclas tərtib edilərək ǝlahəzrət İngiltərə kral nümayəndəsi general Miln cənablar hökumətimiz rəisi həzrətləri ilə
müsahibə əsnasnda Azərbaycan Hökumətini rəsmi tandğn bildirməsi, sosialist adn daşyan Gürcü Hökuməti hürriyyəti-vicdan tapdalayaraq bütün Azərbaycan türklərinin möhtərəm saydqlar
mühərrirlərinin cümləsindən olan Faiq
əfəndini həbs və təhqir etmək məsələləri müzakirə edildi. Nəticədə hüquqi-

[BEZ MƏSƏLƏSİ]

Tağyev fabrikasndan alnan bez barəsində Ərzaq naziri vəkili Yusif Əliyev
cənablar məlumat cəm edərək, dekabr
ayndan bəri yanvarn 23-ünə kimi buraxlan manufaktur xüsusunda zeyldəki
[aşağdak] məlumatı almşdr:
Musiqi dəstəsi üçün verilib bez bir
tay.
Parlamanda “Hümmət” fraksiyas naminə buraxlb kətan 9 top, qətifə 12
ədəd.
Kərbəlayi Əliisgǝndǝr Aşurov naminə
buraxlb bez 150 arşn, qətifə 3 ədəd.
“Fantaziya” hamam üçün buraxlb
Kərbəlayi Salar Qafarova bez 4 min arşn.
Parlaman üçün buraxlb bez 1000
arşn, kətan 93 arşn, qətifə 279 ədəd.
Hacbaba Ağababa oğluna buraxlb
bez 1 tay.
Bak mahal məhkəməsi sədri Perçi512
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xinə verilib bez 2 top, kətan 2 top, bomaz 2 top, bayka 2 top və qətifə 24
ədəd.
Şuşa upravas üzvü Məhəmməd Tağyevə Şuşa ərzaq idarəsi üçün buraxlb
bez 25 min arşn.
Küknə kəndi camaatı üçün Hac Zeynalabdin Tağyevə verilib bez 5 min arşn.
Abbasqulu Kazmzadəyə buraxlb bez,
kətan, bomaz, madapolam, hərəsindən
bir top və qətifə 6 ədəd.
Qulam Musayevə buraxlb bez 500
arşn.
“Təbriz” mehmanxanas sahibi Hüseyn
Ağayevə verilib bez 1000 arşn, kətan
500 arşn, bomaz 60 arşn, qətifə 50
ədəd.
Nəzarət dava vəkili Zaydlerə verilib
bez 1 top, kətan 2 top, bomaz 2 top.
9-cu rus-türk məktəbi müəllimi Rəsul
bəy Tahirova buraxlb madapolam 2
top, bez 2 top, kətan 1 top, qətifə 12
ədəd.
Qəbristan naziri S. İ. Konikova buraxlb bez 1000 arşn, tənzif 10 min arşn.
Narodn Xozyaystvo [Xalq Tǝsǝrrüfatı]
Xalq maliyyəsi şuras naminə buraxlb
bez və kətan hərəsindən 16 top.
Tağyevin baş kantoru qulluqçular
üçün buraxlb plis, kətan hərəsindən 7
top, süfrə və əl dəsmal hərəsindən 14
ədəd.
Ticarət və Sənaye Nəzarəti vəkili
Gerasimova buraxlb bayka 15 top.
Aptekxana sahibi Ermansa buraxlb
tənzif 5 min arşn.
Ərzaq Vəzarəti xidmətçiləri üçün buraxlb bez, bomaz, kətan hərəsindən 25
top və qətifə 12 dujin yarm.
Birinci Ünas məktəbi nazirəsi üçün

verilib bez, bomaz, kətan hərəsindən 6
top və qətifə 1 dujin yarm.
Tağyevin “Leyla” adl barkaz qulluqçular üçün buraxlb bez, bomaz, kətan
hərəsindən 7 top və qətifə 3 dujin yarm.
GÜRCÜSTANDA
Lazistan
Batumda nəşr olunan “İslam Gürcüstan” qəzetəsi zeyldǝki məlumatı verir:
Məlum olduğu üzrə İstanbulda yunanlar tərəndən bir komitə təşkil edildiyi və bu komitənin məqsədi Pontus
padşahlğ təsis etmək olduğu şaye olmaqda [deyilmǝkdǝ] idi. Lazistan şimdi
hazrlaşr ki, öz doğma yurdunu təcavüzlərdən xilas eyləsin və yunanllarn bu
planlarna müsaidə verməsin.
* Gürcüstan dəmiryol nazirinin əmri
ilə dəmiryollarnda idareyi-əsgəriyyə
ləğv edilmişdir.
TEATRO VƏ MUSİQİ
Cümə günü, yanvarn 31-də Hacbəyov Qardaşlar Müdiriyyəti tərəndən
Hökumət Teatrosunda (sabiq Mailov) bu
mövsümdə ikinci dəfə olaraq Zülqar
bəy Hacbəylinin yazmş olduğu məşhur
“Aşq Qərib” operas təntənəli bir surətdə mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr.
Bu operada qz və oğlan xor dəstələri
(balet) dəxi olacaqdr. Tamaşa axşam saat 8-in yarsnda başlanacaqdr. Biletlər
indidən teatrn kassasnda satılmaqdadr.
513
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Arvad diş həkimi Platonova
Mamalq, qadn və əmrazi-daxiliyyəyə
[daxili xəstəiklərə] mübtəla olanlar qəbul edir
hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi, axşam
saat 4-dən 7-yə kimi. Telefon nömrə: 50-06.
Adres: Kolyubakinski küçədə Parapetin
küncündə ev nömrə 26.
2664

Doktor İ. Q. Sibiroviç
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir səhər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-yadək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kolyubakinski küçəsinin küncündə). Telefon
nömrə 42-12.
2658
Doktor Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655

Arvad diş hǝkimi
M. S. İdaşkina
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan
axşam saat 6-ya kimi. Ünvan: Nikolayevski
küçǝdǝ 25 nömrǝli evdǝ. Telefon 32-41.
2629
Petroqraddan gǝlmiş diş hǝkimi
M. B. Şternin
Naxoşlar qǝbul edir sǝhǝr saat 9-dan 2yǝ kimi vǝ axşam 4-dǝn 7-yǝ kimi. Dişlǝrǝ vǝ
ağza müalicǝ edir, qzl vǝ kauçuk üzǝrindǝ
süni dişlǝr vǝ qzl qapaqlar qayrr. Dişlǝri ağrsz kǝnar edir. Ünvan: Vorontsovski caddǝdǝ Sarkisovann 22 nömrǝli evindǝ, Bak
İstiqraz Cǝmiyyǝti ilǝ bir cǝrgǝdǝ.
2642

Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37
Doktor Larionovun
Qadn və cərrahiyyə azarxanas (Bazarn
və Qubernski küçələrin küncündə) naxoşlar
qəbulunu təzələmiş. Azarxanada yatmaq
istəyən naxoşlar həməvəqt [hǝmişǝ] və
gələn naxoşlar səhər saat 9-dan gündüz saat
4-ə qədər.
Xəstəxanann həkimləri:
Qadn naxoşluqlarna doktor V. Q. Mitrofanov.
Cərrahi xəstələrindən:
Doktor A. İ. Akinşeviç;
Doktor Mir Əsədulla Mir Qasmov.
2666

Doktor
Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir: sǝhǝr saat 8dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-91. МалаяКрѣпостная ул. д. № 8. Телефон № 36-91.
2603
Doktor
Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Müvǝqqǝti müdir:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Teleqraf xǝbǝrlǝri
sǝh. 504. “Qar dö-Orsedǝ”: qǝzetdǝ
“Den Orsedǝ” kimi getmişdir.
Qǝzetǝlǝrdǝn
sǝh. 504. “…mǝramnamǝ hazrlanmşdr:”: mǝramnamǝnün maddǝlǝri qǝzetdǝ
“1, 2, 4, 5” kimi nömrǝlǝnmişdir.
“Kutluca”: qǝzetdǝ “Kutulca” kimi getmişdir. Digǝr ad Kuturca. Hal-hazrda Yunanstann sǝrhǝdlǝri daxilindǝ qalan Kotronia
nǝzǝrdǝ tutulur.
Müsri xǝstǝlik
sǝh. 511. “sabadilovy uksus”: ǝsasǝn
Mǝrkǝzi vǝ Cǝnubi Amerikada yetişǝn
sabadilla [Schoenocaulon oﬃcinale] bitkisindǝn ǝldǝ edilǝn mǝhlul parazitlǝr
ǝleyhindǝ istifadǝ edilmişdir.
Fǝhlǝ hǝyatından
sǝh. 512. “…başda azǝrbaycanl türk
qardaşlarmz…”: qǝzetdǝ “başda” yerinǝ
“başqa” getmişdir.
Bez fǝqǝrǝsi
sǝh. 513. “bayka”: yumuşak pambq
parça
“madapolam”: yüngül çit parça.
“plis”: mǝxmǝrǝ bǝnzǝr parça növü.
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“Azǝrbaycan” qǝzetinin 102-ci nömrǝsinin 1-ci sǝhifǝsi
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Cümǝ, 31 yanvar 1919-cu il, nömrǝ 102

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, iqtisadi türk qǝzetǝsidir
İkinci sǝneyi-dǝvamiyyǝsi. Cümǝ, 28 rǝbiülaxir sǝnǝ 1337. 31 kanuni-sani sǝnǝ 1919.
Türk vǝ islamlğa müd mǝqalǝlǝrǝ sǝhifǝlǝrimiz açqdr. Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. Dǝrc edilǝn
mǝqalatın mükafatın idarǝ tǝyin edir. Mǝhǝlli-idarǝ: Bak, Vorontsovski vǝ Qubernski küçǝlǝrin küncündǝ 4
nömrǝli evdǝ “Azǝrbaycan” idarǝsi. Telefon nömrǝ 39-60. Tǝk nüsxǝsi 70 qǝpik.
Abunǝ şǝraiti: Yanvarn birinǝdǝk Bak üçün 24, başqa şǝhǝrlǝrǝ 35 rublǝdir. Bir aylğ Bakda 12, başqa
şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. Elan atı: sǝtri 3 rublǝ. Kǝrratla gedǝn elanlar üçün güzǝşt edilir.

CİDDİYYƏT GƏRƏK!

İNNA LİLLAHİ VƏ İNNA İLAHİ RACİUN
Hac Qəni Hüseynov kamali-yə’s və təhəssürlə [böyük bir matəm və kədərlə] öz sevgili qardaş Hac Xaliq Hüseynovun məqtul
olduğunu öz qövm-əqrəba və dost-aşnalarna xəbər verir. Cənazə bu gün yanvar aynn
31-ində saat 9-da mərhumun Tserkovn küçədə 65 nömrəli evindən Qasm bǝy məscidinə aparlacaqdr.
2667

Hər bir hökumət, bilxassə yeni bina
tutmaq üzrə olan hökumətlər üçün hər
şeydən əvvəl həyat və fəaliyyət əsəri
göstərəcək bir meydan vardr – asayiş və
əmniyyət meydan.
Hüquqi-milliyyə, ixtiyariyyati-ammə
– bunlar mənəviyyatdr. Bu mənəviyyat
hər yanda olduğu kimi, bizdə də camaatdan yalnz bir qisminin, idrakl bir qisminin ruhunu, zehnini işğal edə bilər. Əhalidən fədakar bir qismi keçirdiyimiz müşkülatın bir haldan digər hala keçmək zamanna aid müvəqqəti bir hal olduğunu
dərk ilə, o qədər narazlq göstərmədən,
hər növ məşəqqətlərə təhəmmül edə bilər. Fəqət xalqn əksəriyyəti, təbiidir ki,
bu halda olammaz.
Xalq hər şeydən əvvəl hökuməti,
onun hərəkətləri, fəaliyyətləri ilə tanya
bilər. Bu hərəkətlər arasnda asayiş ilə
əmniyyət birinci dərəcədə mühümdür.
Xalq əmniyyət və asayiş etibarilə raz salan bir hökumət, heç şübhəsiz ki, yar-yarya bəqasn təmin eyləmiş deməkdir.
Hökumətimiz Məclisi-Məbusan kürsüsündən irad eylədiyi bəyannaməsində
bu nöqtəni eyi dərk eylədiyini izhar eylə-

Müsəlman xanm
Franszca, almanca, musiqi və qeyri
dərslər verir. Suraxanski küçədə ev nömrə
176. Rəcəbovun 2 nömrəli mənzilində.
2665
Gedirəm
Bu yaxn günlərdə və məktub ilə başqa
vəsiqə və iş kağzlarn yerinə yetirmək üçün
qəbul edirəm: Odessaya, Kiyevə, Lehistana
[Polşaya], Baltik dəryas civarna, Moskvaya,
Petroqrada. Müraciət üçün: Armyanskaya
soqaqda [küçədə] 45 nömrəli evdə 1-inci
mənzildə. Telefon: 33-51.
2668
Doktor Əliheydǝr Allahverdiyev
Daxili naxoşlar qǝbul edir: sǝhǝr saat 8dǝn 10-adǝk; axşam saat 4-dǝn 6-yadǝk. İçǝri şǝhǝrdǝ Mal Krepostnov küçǝdǝ 8 nömrǝli evdǝ. Telefon nömrǝsi 36-91. МалаяКрѣпостная ул. д. № 8. Телефон № 36-91.
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mişdi. Fəqət burada biz qeyd etmək məcburiyyətindəyiz ki, bu xüsusda hökumət
lüzumu dərəcədə əsəri-fəaliyyət göstərməmişdir.
Dəmiryollarnda hadis olan [baş verən] vəq’ələrin təkrar vücuda gəlməməsi
üçün hökumət tədbirlər görür. Biz bu
tədbirlərin bir an əvvəl səmərədar olmasn istəriz. Fəqət bununla bərabər şəhərimizin dəxi əmniyyət və asayişinǝ baxmaldr. Biliriz ki, şəhərimizdə bir çox fasid ünsürlər var. Bu ünsürlər bizə xaricdən gətirilmiş, istəmədiyimiz halda bizimlə həmşəhrilik haqqn qazanmşlardr. Hökumət başqa bir vəziyyətdə, başqa bir imkanda olsayd, onsuz da bikar
[işsiz-gücsüzü] çox olan bir şəhəri yeni-yeni bikar dəstələri ilə doldurmazd. Fəqət
bu kimi səbəblər hökuməti, təbiidir ki,
daha ciddi tədbirlər görməyə vadar etməlidir.
Şəhərdə oğurluq çoxalmş. Dün heyrətəngiz bir cinayətə şahid olduq. Canilik
yavaş-yavaş artmağa başlad. Polis, vəzifəsi ilə mütənasib bir dərəcədə deyildir.
Demək istəyiriz ki, polis idarəsində
bir növ zə’-idarə [idarə zəiiyi] görülməkdədir. Bu zə’n bir səbəbi şəhərdə
olan bir çox nadinc ünsürlərin vücudu
isə də, digər cəhətdən polis nəfəratınn,
milislərin kimlərdən ibarət olduğuna dəxi diqqət və etina edilməlidir.
Polisin başnda Azərbaycan mənafeyi
ilə mə’nən əlaqədar adamlar olmal, əxlaq düzgün məmurlar bulundurulmaldr. Bununla bərabər, hökumət məqamati-aliyyəsi əli altındak məmurlarn üstündə daimi gözətçi olduğunu asar [işi]
ilə göstərməlidir. Xalqn əmniyyət və asayişi kəndilərinə tapşrlmş olan adamlar

hər saat və hər dəqiqədə öhdələrinə götürdükləri məsuliyyəti xatırlamaldrlar.
Onlar sorğu və suala çəkəcək qüvvəti
daima başlar üstündə görməlidirlər.
Bununla bərabər, bir şeyə də hökumətin nəzəri-diqqətini cəlb etmək istəyiriz. Polis zabitəsinin aldğ məvacib kəndisindən tələb olunan vəzifə ilə mütənasib deyildir. Adi bir əmələnin 1000 manatdan ziyadə məvacib aldğ bir şəhərdə
700 manat məvacib alan bir məhəllə
pristavndan vəzifəşünaslq tələb etmək
pək də məntiqə gəlir bir şey deyildir.
Hökumət hər şeydə qənaət edirsə etsin, fəqət məmləkətin əmniyyət və asayişinə aid xüsuslarda xəsislik göstərməsin. Çünki bu xissət, qüvvəti-layəmutundan qənaət edən adamn haldr ki, vaxtilə ət və əkməyə əsirgədiyini sonra
tə-bib ilə dərmana vermək məcburiyyətində qalar.
Biz Daxiliyyə Nəzarətindən ciddi tədbirlər, kəskin hərəkətlər, tərəddüdsüz
əzmlər istəriz. Bunu bütün məmləkət,
bütün əhali istəyir. Bu xüsusda adam lazmsa adam, para lazmsa para vermək
millətin borcudur. Bu borcunu millət əsirgəməz! Əzm və fəaliyyət istəriz. Hümmətimiz artsn, ciddiyyətimiz çoxalsn!..
M. Ə.
AZƏRBAYCAN
MƏCLİSİ-MƏBUSANINDA
(keçən nömrənin mabə’di)
Sultanməcid Qənizadə (İttihad) Əfəndiyev cənablarnn nitqinin son qisminə iştirak edərək deyir ki:
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Əlbəttə Parlaman qəsdən ədalətsizlik
buraxa bilməz, lakin bununla belə səhv
həmişə mümkündür. Ona görə mən təklif edərdim, Parlaman Şəki qəzasna yer
versin. Əlavə Bak qəzasnn Parlamanda
əsla nümayəndəliyi yoxdur. Hərçənd, natiqlərdən birisi deyir ki, biz ümum əhali
və ümum qəzalar təmsil ediriz. Amma
qəzalarn Parlamana nümayəndə seçmələrinin də böyük əhəmiyyəti var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (Müsavat) - Mən bir Parlaman üzvü və Parlaman təşkil edən sabiq Milli Şura sədri sifətilə Etibarnamə komisyonunun nöqteyi-nəzərinin doğru olduğu barəsində bir
qədər izahat verməliyəm. Deyirlər Bak
qəzasnda 70 min nüfus [ǝhali] var. Əgər
Bak qrodonaçalstvas çxlsa, Bak qəzasnda 15 mindən ziyadə nüfus yoxdur.
Məbusluq haqqn 58 min səs götürdükdə, əlbəttə ki, 15 min nüfusa yer verilmədikdə böyük xəta işlənməmiş olur.
Digər tərəfdən Bak həmişə qəza ilə çox
yaxn əlaqədədir. Binaənileyh, Bak Milli
Komitəsi qəzan da təmsil edə bilər. Bilxassə ki, diqqət edilərsə görülər ki, burada əyləşən məbuslarn bir çoxu o köydən, bu köydəndir. Məsələn, hazrk məbsulardan birisi Məşqətli, digəri Şağanl, o
birisi Novxan[]ldr. Bu nöqteyi-nəzərdən qəza, nümayəndəsiz deyildir. Əlbəttə, mən demirəm Parlamann qanunu
nöqsanszdr. Bu qanunu verənlər mütləq sərih qanun verdiklərini iddia etməyirlər. Parlaman ümumi seçki əsas ilə seçilmǝmişdir; onun bir çox nöqsan ola bilər. Ancaq nəzərə almaldr ki, bu Parlaman əsl Məclisi-Məbusan olmayb, onun
bədəli və müvəqqət bir müəssisəsidir.
Fəqət, Məclisi-Müəssisan dəvətinədək
müvəqqət olmaqla bərabər, bu Parla-

man məmləkətin ən səlahiyyətdar bir
müəssisəsidir. Ona görədir ki, biz Parlaman qanununu tənqid edərkən ədalətdən ya ədalətsizlikdən deyil, bu nöqteyinəzərdən baxmaldr ki, qaldrlan məsələ məqsədə müvaqmidir, deyilmidir.
Bu gün Parlaman məsələsi yalnz Bak
ya Şəki qəzas ilə həll olunsayd, bəlkə də
müvaq görülərdi. Fəqət, bizə məlumdur ki, Gəncə qəzas da naməmnundur.
Ağdaş dəxi nümayəndəliyinin artırlmasn tələb edir. Bu gün biz Bak, ya Şəki qəzasnn istədiyinə əməl edərsək, əlbəttə
sairlərinin də tələbini qəbula məcbur olarz. Heç kəsə demək olmaz ki, Baknn,
Şəkinin tələbinə əməl ediriz, sizinkinə
yox. Əgər desəniz ki, bu iki qəza müstəsna tutulsun, o vaxt sair qəzalar da tələb
edərlər. Deyə bilməzsiniz ki, Bakya, Şəkiyə istisna olar amma sizə ola bilməz. Bu
surətlə hamnn tələbinə əməl etmək lazm gələr. O halda qanun həftədən-həftəyə dəyişərək qanunluqdan çxar, Məclisi-Məbusan da bir mitinq şəkli alar. Buna görədir ki, biz Məclisi-Məbusann kökünü laxlatmağa heç vaxt raz olmamalyz. Bəlkə Şəki haqqnda ədalətsizlik olmuşdur da, lakin bütün məmləkətə nisbətlə Şəki bir cüzdür. Cüzün mənafeyi
naminə küllün mənafeyini pozmaq olmaz. Həmişə cüz küllə fəda edilir. Binaənileyh, Şəki haqqnda bir ədalətsizlik olmuşsa belə, bütün məmləkət xeyri üçün
qanuna tabe olmaldr ki, Parlamann nüfuz və heysiyyəti rəxnələnməsin. (Alqş)
Abdulla bəy - təklif edir ki, məsələ
komissiyaya verilsin, o halda sübut edǝr
ki, Bak ilə Şəkidən başqa heç qəza haqqnda ədalətsizlik olmamşdr.
Sultanməcid Qənizadə - Mən zənn
edirəm ki, Parlaman qanunu dəyişsə, nü519
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mühazəkar, 22 milli hürriyyətpərvər və
8 nəfər başqa rqə nümayəndələri intixab edilmişlərdir. Veymarda olan milli
teatro binas Məclisi-Müəssisan üçün hazrlanr.

fuzu azalmaz. Biləks [əksinə], nöqsan düzəltməlidir.
Rüstəmbəyli Şə bəy - Etibarnamə
komisyonu bu məsələni müzakirə edərkən bu ya o qəzann haqq nöqteyi-nəzərindən deyil, ancaq əsasi nöqteyi-nəzərindən yaxlaşmşdr. Komisyonun zənnincə məbusun miqdarn təyin edən qanunu pozmaq olmaz. Bu qanun, rəqəmləri
deyil, idareyi-mülkiyyə vahidlərini nəzərə almşdr. İştə bu nöqteyi-nəzərdəndir
ki, etibarnamə komisyonu qəza ya cəmiyyətlərin qərarn rədd edir.
Sədr məsələni iki qismə ayrr. Əvvəla
ukraynallara yer vermək məsələsini səsə qoyur. Əksəriyyəti-ara [sǝs çoxluğu] ilǝ
bir yer verilməsi qəbul olunur. İkinci, Parlaman məbuslarnn miqdarn artırmaq
mǝsǝlǝsini səsə qoyur. İttifaqi-ara ilǝ
[yekdilliklǝ] təklif rədd olunur.

Fəhlələr Sülh Konfransnda
İngiltərə Hökuməti beynəlmiləl nöqteyi-nəzərindən zəhmət işləri ilə əlaqədar məsələlərə baxmaqdan ötrü fəhlə
nümayəndələrindən 5 nəfərini Paris müşavirələrində iştirak etmək üçün dəvət
etmişdir.
Amerika ordusunun tərxisi
Vaşinqtonda verilən binagüzarlğa görə hər ay 300 min Amerika əsgəri Amerikaya övdət edə [qayda] bilər. Amerikann
nə miqdarda əsgər saxlamasn Vilson
özü həll etməlidir. General Març daimi
surətdə yarm milyon əsgər saxlanlmas
tərəfdardr.

(axr var)
Ermənilər Azərbaycan Hökumət və
Parlamannda
Bak Erməni Milli Komitəsi Rəisi-vükəla həzrətlərinə bir məktub yazaraq, ermənilərin Azərbaycan Hökumət və Parlamanna daxil olmaq istədiklərini bildirmişdir.

(Bolşevik acentəliyindən)
Kornafondan xəbər verirlər ki, gələcək Almaniya 8 cümhuriyyətdən ibarət
olacaqdr. Avstriyann almanlarla məskun olan hissəsi də buraya daxil ediləcəkdir.
Ərəbistan
Berlindən teleqraf edirlər ki, Hicaz
şeyxi nümayəndəsi Bəhri-Əhmərdən [Qrmz dənizdən] Xəlici-Farsa [İran körfəzinə]
qədər Ərəbistan hökumətlərinin bir hökumətə birləşdirilməsini və Türkiyə Hökuməti ixtiyarnda deyil, Amerika təhtihakimiyyətində olmasn Sülh Konfransna təklif edir.

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ
(Royter acentəliyindən)
Almaniyada Məclisi-Müəssisan seçkiləri
Almaniyada Məclisi-Müəssisan seçkiləri nəticəsində 165 nəfər sosial-demokrat, 91 mərkəzi rqə, 75 demokrat, 38
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Lloyd Corc bolşeviklər haqqnda
Berlindən teleqraf edirlər ki, “Forverts” qəzetəsinin yazdğna görə, Lloyd
Corc Sülh Konfransnda Rusiya işlərindən
bəhs edib demişdir ki, Müttəq dövlətlərin geniş bir dairədə Rusiyaya hücumlar
imkan xaricindədir. Kiçik bir dairədə hücum etməklə iqtisadi təzyiqatın da heç
bir əhəmiyyəti yoxdur. Lloyd Corc Bolşevik Hökuməti nümayəndələrinin Sülh
Konfransna dəvət edilmələri ilə onlarn
dediklərinə qulaq asmağ təklif etmişdir.

müzakirə ediləcəkdir. Hökumət istəyir ki,
bilatəxir istila ordusunun məvacibini artırsn və onlara məzuniyyət versin. Böyləliklə 1919-cu sənə üçün istila ordusu
saxlanacaq və sabiq cəbhələrin hamsnda ka qədər qoşun saxlanacaqdr.
Vilson Reymsdə
Tiis - Amerika Rəisi-cümhuru Vilson
öz əyal ilə Reyms şəhərinə əzimət etmişlərdir [getmişlərdir]. Reymsin xarabalqlar qayət faciənak [faciəvi] mənzərə təşkil
edir. Bunlar Reymsdə olan xəndəklərə
baxmşlar. Orada 1917-ci sənə aprel
aynda düşmüş 370 millimetrəlik qumbara varmş. Əgər patlasaymş, təmiri
qeyri-qabil fəlakət törədəcəkmiş.

İngiltərənin hərbi məqsədləri
İtaliyada olan İngiltərə mümtaz qoşunlarnn bir hissəsi Avstriyadak Müttəqlərin istila qoşunlar cərgəsinə daxil
olacaqdr. Zaqafqaziyada olan ingilis qoşunlar əğləb ehtimala görə bir neçə ay
orada qalacaqlardr. Fələstində olan qoşunlar yaryadək əksiləcəkdir. Hərgah,
nəqliyyat vasitələri olarsa, Misirdəki qoşunlardan 4 rqəsi vətənlərinə qaydacaqdrlar. Beynənnəhreyndə bir neçə
vaxtadək bir qədər ingilis qoşunu saxlanacaqdr. Fəqət bu qoşunlarn həpsi hindular olacaq. İstilər düşənədək ingilis
qoşunlarnn əksərini İngiltərəyǝ qaytarmaq istəyirlər. Əlbəttə bunun üçün də
nəqliyyat vasitələri şərtdir.

SÜLH ƏTRAFINDA
Tiis (28 yanvar) - Sülh Konfrans cəlǝsəsində [iclasnda] Vilson CəmiyyətiƏqvam məsələsi haqqnda irad etdiyi nitqini işbu sözlərlə xitama yetirmişdir: Biz
buraya müharibəni udmaq üçün gəlməmişik. Biz ali məqsədimizə nail olmaq
üçün gəlib də bu yolda çalşrz.
Amerikada
Paris - Vaşinqtondan xəbər verilir:
Amerikada işsizlik olmamaq niyyəti ilə
Amerikann hərbi departamenti əmr
vermişdir ki, saldatlar özlərinə iş bulmayanadək qoşun cərgəsindən çxarlmasnlar.
Kortafon - Rusiya məsələsi diplomatlarn zehnini şaşrmşdr. Zənn edirlər ki,
hərgah Rusiya nümayəndələri müəyyən
vaxtadək yğşmasalar, o zaman onlarn

Fransz ordusu
Rəsmi surətdə elan edilir ki, Fransa
istila ordusunu saxlamaq üçün Rəisi-vükəla Parisdə bir konfrans dəvət eyləmişdir. Bu konfransda ricali-hökumətdən
[hökumət adamlarndan] bir çoxlar iştirak
etmişlərdir. İclasda qayət mühüm məsələlər barəsində bəzi qərarlar verilmişdir
və bu qərarlar bu həftə şurayi-vüzərada
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yğşmas mart aynadək təxirə salnacaqdr.

***
Burada hökumət türklər əlindən alnb “9 nəfərin müşavirəsi” deyilən bir
müəssisəyə verilmişdir. Həmin müəssisə
Batumda yaşayan millətlər nümayəndələrindən ibarətdir. Rus, gürcü və ermənilərdən ikişər, islam, leh və yəhudilərdən
isǝ birər nümayəndə vardr. Lakin bu hökumət, əhali arasnda heç bir nüfuza malik deyildir. Buras təbiidir. 130 min nüfusu havi islamlarn səsləri, bütünü 10 mindən fəzlə olmayan əcnəbilər əlinə verildikdə əlbəttə ki, böylə yabanç hökumətin heç bir nüfuzu ola bilməz. Budur
ki, şəhərdə və ətrafında türklər vaxtı əmnü asayiş hökmfərma olduğu halda, indi
isə Batumda axşam saat 8-dən sonra küçələrə çxmaq mümkün deyildir. Qətl və
qarət hökmfərmadr. İnzibat, ingilislərin
təhti-idarəsində məhəlli ənasirdən [yerli
ünsürlərdən] mütəşəkkildir. Lakin milislərin əksəri nədənsə ermənilərdəndir.
Fövqdə [yuxarda] zikr olunan “9 nəfərin müşavirəsi”nin rəisi rus olduğuna
binaən [görə], burada yavaş-yavaş Nikolay zaman iadə edilir. Şəhərdə və vilayətdə əski rus çinovnikləri məmuriyyət
alrlar. Bu isə məhəlli əhalinin xoşuna
getməyir və bu barədə ingilis komandas
nəzdində məhəlli islam ənasiri tərəndən mütəəddidən [dəfələrlə] etirazlar ittixaz olunur. Eşitdiyimizə görə, ingilis komandan islam əhalisinin xahişlərinə tezliklə sərəncam olacaq deyə bəyan etmişdir.
Bunu demək icab edir ki, buradak
rus ənasiri kadetlərdən də sağ rqələrə
mənsubdurlar. Burada rus və ingilis lisannda nəşr etdikləri “Naş kray” qəzetəsində məşhur “Novoye vremya” mühər-

BATUM TƏƏSSÜRATI
Batuma varid olduqda bir çox türk əsgəri və qitəatı [birlikləri] görürsən ki, arasra ora-bura müsəlləh [silahl] və qeyrimüsəlləh gedirlər. Lakin şəhərin və ətrafnn əhəmm [mühüm] nöqtələrində İngiltərə qarovulunun görülməsi şəhadət
edir ki, türklər bu gün Batumda müsar
olaraq yaşayrlar.
Zavall türk nəfərlərinin [əsgərlərinin]
hal artıq dərəcə müdhişdir. Bir tərəfdən
vətənə getməyə yol yoxdur, məhəlli İngiltərə müəssisələri vapor [gəmi] vermirlər, İstanbuldan dəxi vapor gəlməyir. Digər tərəfdən isə ərzaq işləri ən fəci bir
haldadr. Müntəzəm surətdə nəfərlərə
iaşə verilməyir. Binəvalar buna görə aclq
və soyuğa giriftar olub əksəri xəstələnir,
gündə 20-30 nəfəri tələf olur. Nə yerli
müəssisələrdən və nə də Türkiyə Hökumətindən bunlarn halna bir diqqət yetirilməyir. Azərbaycan islamlarn erməni
və bolşevik afətindən xilas edən türk nəfərini bu halda gördükdə insann ürəyi
od tutub yanr. Fənalq burasndadr ki,
burada olan türk komandanlar dəxi nəfərlərin böylə halna qismən bietina qalrlar, qismən də heç bir çarə araya bilməyirlər. Bu hal arasnda zavall, baş bəlal türk balalar tələf olub gedirlər. Allahtaala bu zülmü götürəcəkmi, ya hu?!
– Biz çəkdiyimizi yalnz Allah bilir –
Yavan əkməklə qarnn bir tövr doyuran türk nəfəri bir həmdərd gördükdə bu
sözləri söyləyib ürək yandrc ahlar çəkir...
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rirlərindən Stolpin (məşhur Stolpinin
bəradəri [qardaş]) və Rennikov iştirak
edirlər və “Vahid Rusiya” şüarna ən ciddi surətdə rövnəq verməkdədirlər. Bundan məlum olur ki, məhəlli rus ǝnasiri nə
gunə [nə cür] məslək daşmaqdadrlar.
***
Digər tərəfdən, məhəlli islam əhalisi
beynində [arasnda] “İslam Gürcüstan”
şüar atılmşdr. Bu şüar acarallarla xristian gürcülərinin ittifaqndan ibarət olub
Acarstan[n] Gürcüstanla birləşməsi (lakin muxtariyyət şəraiti [şərti] ilə) kri təqib olunur. Həmin şüar aralğa atan və
onun intişarna [yaylmasna] dair ciddi
fəaliyyətdə bulunan zəvat [şəxslǝr] məşhur Abaşidze ailəsindən ibarətdir (Məhəmməd bəy, Aslan bəy və sairə). Bir
qaç [bir neçə] gün bundan əqdəm [qabaq]
bunlarn “İslam Gürcüstan” nam [adl]
bir vasiteyi-nəşriyyatlar mövqeyi-intişara qoyulmuşdur. Həmin qəzetədə təqib
olunduğu əfkar [kirlər], açğna meydana atılmşdr.
***
Şimdi məhəlli islam əhalisinin arasnda cərəyan edən rəydən bir qədər bəhs
edəlim. Burada əhalinin ən geniş sinif və
təbəqələri arasnda hökmfərma olan əfkar, təxlis edilmiş vilayatın [xilas edilmiş
vilayətlərin] (yəni Batum, Qars və Ərdəhan) birlikdə bir siyasi vahid təşkil edilməsi lehindədir. Zatən Qarsda məhəlli
hökumət hal-hazrda mövcuddur. Qars
islamlarnn xahişləri budur ki, onlarn
daxili işlərinə müdaxilə edilməsin və təşkil etdikləri hökumət və məmuriyyətlər
müntəzəm bir halda olduqlarna binaən,
onlarn arasna yabançlardan məmur lan göndərilməsin. Bu krin intişar üçün

buradan dəxi Parisə, Sülh Konfransna
islam əhalisindən xüsusi heyət gedir. Cərəyan edən əfkarn hangi birisi qalib gələr, bunu gələcək göstərər.
***
Azərbaycan və Gürcüstan heyətləri kanuni-saninin [yanvarn] 11-də buraya varid olub dün böyük ingilis paraxodu ilə
İstanbula azim olas idilər.
Batum, 17 kanuni-sani.
Azərbaycanl heyəti-mürəxxəsəmizin Batumdan İstanbula əziməti
Əxirən Batuma əzimət edən Azərbaycan heyəti-mürəxxəsəsi Batum məhəlli
islamlar tərəndən mütəntən [təntənəli]
bir surətdə istiqbal edilərək [qarşlanaraq]
doktor Mahmud bəy Əfəndiyev cənablarnn xanələrində şərəərinə ziyafət verilmişdir. Ziyafətdə Acara üməra və vəkilləri iştirak etmişlərdir. Bədəhu, Acara vəkilləri ilə birlikdə heyəti-mürəxxəsə xüsusi bir məclis əqd edərək müdavileyiəfkar [kir alş-verişi, müzakirə] etmişlərdir. Azərbaycan heyəti-mürəxxəsəsi yanvarn 18-ində ingilis paraxodu ilə Batumdan İstanbula mütəvəccihən [doğru] yola
çxmşlardr. Heyəti-mürəxxəsəmiz Batumda gürcü heyəti-mürəxxəsəsi ilə birlikdə bəzi mühüm məsələlər haqqnda
məclislər edərək müdavileyi-əfkar etmişlər və birlikdə paraxoda girmişlərdir.
Cənub-qərbi Mavərayi-Qafqaziya islamlar haqqnda
Cənub-Qərbi Mavərayi-Qafqaziyann
bir milyona yaxn bulunan islamlar halhazrda siyasi mövcudiyyətləri etibar ilə
bütün Qafqaziya hökumətlərinin nəzəridiqqətlərini cəlb etməkdə və əfkari-ümu523
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miyyəni işğal etməkdədir.
Türkiyə Hökuməti ilə Etilaf dövlətləri
arasnda əqd edilən mütarikə mövcibincə cənub-qərbi Mavərayi-Qafqazyann
böyük bir hissəsini təşkil edən Qars, Batum, Ərdəhan əyalətlərinin idareyi-mülkiyyəsi Türkiyənin öhdəsində qaldğ göstərilmişsə də, bilaxirə təbdil edilərək İngiltərə qüvayi-əsgəriyyəsinin təhti-səlahiyyətində bir idareyi-mülkiyyə təşkili
əsas qaim olmuşdur. Bu səbəblə də ingilis general və komandanlar Batumda
Rus Şurayi-Millisi, Qarsda Erməni Komitəsi vasitəsilə biri rus, digəri də erməni olmaq üzrə müvəqqəti hökumətlər təşkil
etmişlər və böyük bir islam əksəriyyətinin hüquq və miqdarna məbsutən mütənasib bir hesab verməmişlərdir.
Hal-hazrda bu şəraitdən başqa Axalsx və Axalkələk uyezdləri kimi Batum və
həvalisini [ətrafın] Gürcüstan əczasndan
[Gürcüstann bir hissǝsi] olaraq elan etmək
və bir əmri-vaqe halna gətirmək istəyən
gürcülər, digər tərəfdən Qars və həvalisini erməni mǝmalikinǝ bağlamaq istəyən
ermənilər vardr. Fəqət gürcülərdən bütün cənub-qərbi Mavərayi-Qafqaziyan
tarixi Gürcüstan və Mesxet nami-məşhuru [məşhur ad] ilə iltihaqi-məmalik krini
güdən bir sinif bulunduğu kimi, ermənilərdən də təzminat və tə’vizat və məlum
siyasi ehtikari-hirs və iştəhas ilə buna
bənzər müqabil bir əməl təqib edənlər
də çoxdur. İştə bu əhval və şərait altında
bulunan cənub-qərbi Mavərayi-Qafqaziya islamlar üçün ciddi və düşüncəli bir
vəziyyət və xətti-hərəkət təqib etmək
icab edir.
Daha dün qəzetələrdə Gürcüstan Xariciyyə naziri Gegeçkorinin general Mil-

nə, Ərdahanda general Xəlil bəy namində birinin Gürcüstan sərhədini təcavüz
etdiyini söyləyərək şikayət etdiyini hər
kəs oxudu. Bu xəbərin dərəceyi-səhhətini bilmədiyimiz kimi, bu şəkildə bir təcavüzün olduğundan da xəbərdar deyiliz.
Deyəlim ki, bir az başqa dürlü bu xəbər
doğrudur. Fəqət digər tərəfdən, məsələn
vaxtilə türklərin çete komandanlqlarnda bulunmuş olan Abaşidze Sancaqbəyzadə Aslan bəyin Gürcüstanda topladğ
bir taqm xristian gürcüləri və sairə ilə
Gürcüstan sərhədindən Uzurketdən yuxar, Acaraya doğru salqnlara başladğn
inkarm etməli? Hətta, o qədər də deyil.
Miqdar bir qaça çxan abaşidzelər cənub-qərbi Mavərayi-Qafqaziya islamlarna qarş gürcülərlə bərabər hərəkət etməkdə olduqlar və heç bir məşru və
qeyri-məşru hallardan geri durmadqlar
bu gün ora həvalisi ilə az-çox əlaqədar
olan kimsələr üçün aşkar bir keyyyətdir.
Süni və qeyri-təbii bir surətdə cənubqərbi Mavərayi-Qafqaziya islamlarnn
müqəddərati-siyasiyyələrini həll etməyə
çalşmaq, mövcudiyyəti-milliyyə və siyasiyyələrinə [siyasi və milli varlqlarna] xatimə çəkmək deməkdir. Bu dürlü bir cərəyan isə gürcülərdən əsla mə’mul deyil
ikən, məəttəəssüf [təəssüf ki], mümkün
görünür.
Batum oblastı gürcülərcə Gürcüstann əczasndan olmas şərtdir. Bunlar bu
əsas hər zaman təkrar etmişlər. Fəqət
heç bir zaman nə Batum oblastında bir əksəriyyət, nə də müdaə etdikləri əsasda
bir mətanət ibraz edəmməmişlərdir [göstǝrǝ bilmǝmişlǝr].
1914-cü ildən sonra acarallar ilə gürcülər tarixi və coğra münasibət etibar
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ilə bir-birləri ilə anlaşb eyi geçinirlər ikən,
bundan istifadə edən – və demokrat saylan – bəzi politikan gürcülər acarallara
təhəkküm etmək xəyal və xülyasn təqib
edərək, bir çox xaric işlər yapdlar. Hətta
o qədər ki, Məclisi-Müəssisan intixabatı
[seçkilǝri] əsnasnda minlərcə insann rəylərini süngü qüvvəti ilə almşlar və istədikləri siyahya cəbrən [zorla] rəy verdirmək işlərini icra etmişlərdir. Bundan sonra bu münasibət, gürcülərlə acarallar arasnda elani-hərb etməyə qədər getmiş və
iki qonşu və tarixən yekdigərlərinə bağl millətlər arasnda etilaf və dostluq çətinləşmiş idi. Şimdi isə yenidən qərib [yaxn] bir maziyə aid xəta təkərrür edir.
Siyasətən kəndi müqəddəratın cənub-qərbi Mavərayi-Qafqaziya islamlar
ilə ittihad və ittifaq etməkdə görən və bu
cəhəti tərcih edən Batum oblastı islamlarn gürcülər nə üçün düşmənanə bir
surətdə dinləyib tələqqi etməkdə olduqlarn biz bir dürlü anlayammayrz. Əgər
gürcülər milli bir təhlükəni məlhuz görürlərsə, fəqət heyrət ki, bu təhlükə bir
dürlü salim bir düşüncə ilə görünüb söylənməyir. Yalnz hissiyyat və çox etidalszlq[la] bərabər ortaya fırladlr.
Məsələn, gürcülər iddia edirlər ki, Batum oblastı Axalsx, Qars və Ərdəhanla
Gürcüstann əczasndandr. Halbuki, bütün gürcü tarixlərini oxuyunuz, hətta iştə
gürcücə yazlmş tarixlərdə belə bu saydğmz oblastlarn ayr bir istiqlaliyyəti
təmsil edərək idameyi-mövcudiyyət etdikləri və “Mesxet” nami-məşhuru ilə
təarüf etdikləri görülür. Halbuki, hal-hazrda Qars, Ərdəhanla Axalsx və Axalxələk islamlar milliyyətcə gürcülərlə münasibətləri yoxdur və əsasən Batum ob-

lastı bu gün də, yarn da kəndi xüsusiyyətləri daxilində Cənub-Qərbi MavərayiQafqaziya ilə birləşmək krini müdaə
və mühazədə israr edəcəkdir.
Bizə qalrsa bu məsələni, əgər gürcülər səmimi düşünürlərsə Azərbaycan və
Gürcüstan arasnda həll edib Cənub-Qərbi Mavərayi-Qafqaziyada siyasi bir islam
mövcudiyyətini təminə daha ziyadə əhəmiyyət verməli və hər iki mücavir [qonşu]
hökumət üçün bu ümumi və müştərək vəzifə olmaldr. Yoxsa, əhalinin arzuyi-ümumisinə müğayir [ümumi arzusuna zidd] bir
surətdə bir tərzi-həll və təsviyə bulub bu
həvalini udmaq daimi bir asayişsizlik və
ümum Qafqaziya hökumətləri üçün də
həm bir qailə açlmş olar. Bu etibarla da
biz Gürcüstann mötəbər mətbuatından
çxacaq müsbət və ciddi bir mütaliəni oxumaq və bilmək istərdik. Ta ki, sui-təfəhhümlər izalə edilmiş olsun.
Qaraağazadə Əhməd Həmdi
BAKI XƏBƏRLƏRİ
“Türk gecəsi”
Fevral aynn axrlarnda “Müsavat”
rqəsi tərəndən böyük bir müsamirə
tərtib ediləcəkdir. Bu müsamirədən hasil
olan məbləğin yars zalmlar əli ilə yandrlb xarabazara döndərilmiş olan “Cəmiyyəti-xeyriyyə” binasnn təzədən təmir
edilməsinə təxsis ediləcəkdir.
Müsəlman fəhlələrinin konfrans
Cümə günü yanvarn 31-ə təyin edilən müsəlman fəhlələri konfrans bəzi səbəblərə görə olmayacaqdr.
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İclas
Cümə günü saat 4-də Keşlə kəndində
“Müsavat” şöbəsinin ümumi iclas köhnə idarədə olacaqdr.

riləcəkdir. Fəhlələrin hər külfət adam
başna 2 girvənkə çörək buraxlacaqdr.
* Bələdiyyə İdarəsi qət etmişdir ki,
qulluqdan çxan Bələdiyyə İdarəsi xidmətçilərinə maaş verilsin. İşbu maaş müvəqqəti surətdə Bələdiyyə İdarəsi xidmətində olub xəstəlik və başqa bu kimi səbəblərdən naşi xidmətdən çxanlara da şamil
olacaqdr.
* Bələdiyyə İdarəsi qətnaməsi mövcibincə Bakda su budkalar xidmətçiləri
yeni qayda üzrə fevraln 1-dən etibarən
həftədə bir gün tətil etməlidirlər. Müsəlman xidmətçilər cümə günləri, başqalar
isə bazar günləri tətil etməlidirlər.

İkinci uçastok ev komitəsində
İkinci uçastok ev komitəsi xəbər verir
ki, yanvarn 30-dan başlamş komitə tərəndən Bolşoy Krepostnoy 47 nömrə,
Voenny 5 nömrə və Sadovy küçədə 34
nömrəli bürolarda bu aşağdak qiymətlərlə əhaliyə azuqə şeyləri buraxlacaqdr:
Təmiz ağ buğda çörəyi- girvənkəsi 4
manat;
Qara çörək-2 manat 75 qəpik;
Düyü- 3 manat 30 qəpik;
Lobya-2 manat 90 qəpik;
Qeysi (ərik) - 6 manat;
Səbzə - 5 manat;
Soğan - 1 manat;
Çuğundur - 80 qəpik;
Paltar sabunu - 6 manat 25 qəpik.
Bunlardan əlavə ucuz qiymətlə cürbəcür birinci sort papiroslar satılacaqdr.
O cümlədən:
“Simpatiya” - 4 manat 60 qəpik;
“Sudebny” - 4 manat 60 qəpik;
“Lora” - 3 manat 70 qəpik;
“İdeal” - 3 manat 15 qəpik.
Aşağ dərəcə papiroslardan:
“Yeqipetski”, “Simpatiya”, “Sudebny” - 3 manat 45 qəpik;
“Voenny” - 2 manat 90 qəpik.

ƏRZAQ İŞLƏRİ
Ərzaq Nəzarəti Şuşa uyezdni naçalnikinə yazr ki:
“Malbəyli kənd vəkilləri Mirmehdi
Ağamirzadə və Əli Məşədi Əşrəf oğluna
Ərzaq Nəzarəti tərəndən icazə verilmişdi ki, Tağyev fabrikasndan 7 min arşn
bez və 3 tay ağ alb, məzkur kənd əhalisi
arasnda bezi 6 manat 10 qəpikdən, ağ
6 manat 60 qǝpikdǝn təqsim etsinlər. Ərzaq Nəzarətinə verilən xəbərlərə görə,
məzkur vəkillər aldqlar bezin və ağn hamsn kəndə gətirməmişlərdir. Buna görə, xahiş olunur bu işi təftiş edib Ərzaq
Nəzarətinə xəbər verəsiniz.”
Şuşa uyezdinin Birinci Uçastok pristav Malbəyli kəndxudasna yazmşdr ki,
Şuşa uyezdni naçalnikinin yazdğna görə, Malbəyli sakinləri Mirmehdi Ağamirzadə ilə Əli Məşədi Əşrəf oğlunu və 3 nəfər kəndin mötəbəranndan 24 saat
müddətində Şuşa uyezdni upravleniyas-

Bələdiyyə İdarəsində
* Bələdiyyə İdarəsi qət etmişdir ki,
Şollar su yolu qulluqçular və fəhlələrinə
verilən çörəyin miqdar artırlsn. Hər
adam başna gündə 3 girvənkə çörək ve526
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na göndəriniz. Şuşa uyezdni naçalniki bu
işi təftiş etdikdən sonra, Ərzaq Nəzarətinə yazr ki, cəm etdiyim məlumata görə,
Malbəyli kəndi vəkilləri Mirmehdi Ağamirzadə və Əli Məşədi Əşrəf oğlu Tağyev fabrikasndan aldqlar bezin və ağn
ancaq 1450 arşnn Malbəyli kəndinə
gətirmişlər. Qalann isə aldqlar yerdə
satmşlardr. Malbəyli kəndinə gətirdikləri 1450 arşn bezin və ağn arşnn camaata 11 manatdan satmşlardr. Lakin
təqdim edilən mirski priqovordan görünür ki, bütün ağ və bezin satışndan hasil
olan para Malbəyli kəndi əhalisinə vüsul
edilmişdir.

şova buraxlb tənzif 5 min arşn.
Ədliyyə Vəzarəti üçün buraxlb kətan
11 top.
Məhəmməd Səid Qasmzadəyə hamam üçün buraxlb bez 1 tay vǝ qətifə
200 ədəd.
Nazirin xüsusi katibi Mehdi bəy Hacnskiyə buraxlb kətan, bomaz, batist,
madepulam, bez; hərəsindən 2 top və
bir dujin qətifə.
Hacbala Cəfərqulu oğlu üçün verilib
bez 7 min 928 arşn, kətan 2 min arşn.
Məşədi Səttar Zeynalova buraxlb
bez bir top, bomaz, madepulam; hərəsindən bir top, qətifə bir dujin.
Ticarət və Sənaye Nəzarəti qulluqçusu Jubitskiyə verilib bez 140 arşn, kətan
və bayka; hərəsindən 140 arşn.
Sentrodoma buraxlb 20 tay.
Dağstan mahal üçün Məşədi Məhəmməd Qədirova buraxlb 50 min arşn.
Doktor Larionovun xəstəxanasna buraxlb bez bir tay.
Ərzaq Nəzarətinin quberniya vəkilinə
buraxlb bez, kətan, bomaz; hərəsindən
27 top və qətifə 13 dujin yarm.
İsa Məhəmmədova buraxlb bez 2
min arşn.
Novxan kəndi camaatı üçün buraxlb
kənd vəkili Kərbəlayi Əşrəf Baba oğluna
bez 3 min arşn.
Dağstan mahal üçün Molla Baba Hac Zəkəriyya oğluna bez 3 min arşn.
Corat kəndi camaatı üçün kənd camaatı vəkilləri Abbasəli Hac Nəcəfəli oğlu və Həsən Hac Xaliq oğluna buraxlb
bez 2 min 500 arşn.
Digah kəndi camaatı üçün camaat vəkili Məzahir Əbdüləzim oğluna buraxlb
2 min 500 arşn.

BEZ FƏQƏRƏSİ
Petr Vasilyeviç Xovrostova verilib piltə qumaş 4 put.
Hacbala bəy Nağbəyova verilib bez,
bomaz, kətan; hərəsindən bir top və qətifə.
Hac Zeynalabdin Tağyevə verilib bez
5 400 arşn.
Oleşkeviçə verilib lankort, kətan və
bez hərəsindən bir put.
Ticarət və Sənaye Vəzarəti qulluqçusu Kroşnskiyə verilib bez, bomaz, plis,
lankort; hərəsindən bir top.
P. L. Barskiyə verilib bez və kətan; hərəsindən 2 top.
Bak mahal məhkəməsi qulluqçularndan ötrü buraxlb kətan, bez; hərəsindən 9 top və qətifə 114 ədəd.
Həbibulla Nemət oğlu üçün verilib
bez 2 500 arşn və qətifə 2 dujin.
Avstro-Venqriya əsirləri üçün buraxlb bez 5 min arşn.
Aptek mağazas olan Abdulla Dada527
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BƏYANİ-HƏQİQƏT

dan Arslan bəy Qardaşov cənablar teleqraa Zaqatala vilayət valisinə xəbər
verir ki, istehlak cəmiyyətinə məxsus
olan mallar Smilt nam [adl] rus satıb qaçbdr. Bu teleqrafa binaən yanvar aynn
14-də Zaqatala camaatınn xahişi ilə və
valinin əmri ilə bu işin həqiqətini kəşf etmək üçün dübarə Bakya yollandm. Buraya gələndən sonra, əldə etdiyim məlumata görə, yuxarda əsamiləri [adlar] zikr
olunan vəkillər xəstə olduqlarndan, 23
min arşn bez və 15 min arşn çit[i] Zaqatalaya göndərib, kəndiləri çxb gedirlər və yerdə qalan bezi, sabunu, şəkəri,
çay, qəhvəni və başqa xrda füruş [satılacaq] əşyalar, cəmisi 500 min manatlq
mal vəkilin birisi hesab olunan rus Smilt
nama tapşrb rica edirlər ki, Smilt nam
həman mallarla bərabər Zaqatalaya
gəlsin. Smilt nam da fürsətdən istifadə
edərək əşyalarn həpsini Bakda satıb qaçr. Mərqumu [ad keçən şəxsi] və satılmş
mallar tapmaqdan ötrü təhərri [axtarş]
polisǝsi ilə bir yerdə lazmi tədbirlərdə
bulunmuşam və bulunuram. İştə həqiqət bundan ibarətdir.

Möhtərəm “Azərbaycan” qəzetəsinin
91[-ci] nömrəsində Parlaman əzas Kiçikxanov imzas ilə “Ərzaq Nəzarəti canibialilərinə açq məktub” sərlövhəsi ilə yazlmş məktubda: “Qəbulova verilmiş 50
min arşn bezin Zaqatalaya təxminən 20
mini çatmşdr” deyir və yenə həman qəzetənin 100-cü nömrəsində “Həqşünas”
imzas ilə Ticarət və Sənaye Nəzarətindən Zaqatala İstehlak Cəmiyyətinə 50
min arşn bezin 23 mini Zaqatalaya vasil
olub, mabaqisi [geri qalan] isə vəkillər
tərəndən satılmşdr, deyə yazlmşdr.
Həqiqəti-hal bundan ibarətdir: Keçən
1918-ci sənənin oktyabr aynn axrlarnda Zaqatala İstehlak Cəmiyyəti tərəndən 3 nəfər müsəlman Molla Məhəmməd Abbasov, Maho Mavasi Nurməhəmməd oğlu, Ramazan Abdulla oğlu və
bir nəfər rus Smilt namində, Bakya vəkil
göndərmişdilər və kəndiləri ilə bərabər
bir çox ərzaq gətirmişdilər ki, burada başqa mallarla mübadilə etsinlər. Bu vəkillər
Bakya gəlib heç bir iş bacarmayacaqlarn düşünüb Zaqataladan kömək istəyirlər. Mən bu vaxt xüsusi işim üçün Bakya
gəlmiş idim. Zaqatala valisi müavini Musa bəy Şabanbəyov bu istehlak cəmiyyətinin vəkillərinə müavinətdə bulunmağm xahiş etdiyinə görə, mən də həman
vəkillər[in] gətirdikləri əşyalar Bakda
mövcud Prikaspiyski İstehlak Cəmiyyəti
ilə başqa mallara mübadilə edib və həm
də vəkillərə Ticarət və Sənaye Nəzarəti
tərəndən 50 min arşn bez almaqda
müavinətdə bulunub, sonra vəkillərdən
15-16 gün qabaq çxb Zaqatalaya getmişəm. Bu yanvar aynn 12-ci yövmündə
[günü] Zaqatala Parlaman məbuslarn-

Mustafa bəy Qəbulov
AZƏRBAYCANDA
Xüsusi müxbirimizdən
Astara mahaln nizama salmaq və
rus əsakirinin [əsgərlərinin] zülm və sitəmkaranə hərəkatından müsəlman camaatın xilas etmək qəsdi ilə ingilis əsakiri Astaraya varid oldular. Onlarn vürudundan müsəlman camaatı çox şad oldular. Rus əsakirinin etdiyi zülm və sitəmi daha bunlar görməyəcəklər. Lənkə528
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ran-Astara arasnda olan kəndlər xarabazar mənzǝləsindədir [dǝrǝcǝsindǝdir]. Çox
kəndləri yandrb, qalann qarət və talan
etmişlər. Saldatın vahiməsindən Lənkərandan Astaraya gəlmək mümkün olmayrd. Hər kəs[i] yolda görüb özünü soyub öldürürdülər. Quru ilə Lənkəran-Astara yollar kəsilmiş, bilmərrə gediş-gəliş
yox idi.
Sülhi-ümuminin Parisdə olmağn və
Müttəqlərin Rusiyaya gəlib iğtişaş yatırdrmağn eşidib daha da zülm etməyə
davam edirlər. Hürriyyət və azadlğ alan
müsəlmanlara qarş milli təəssüblərindən əl çəkməyib, Nikolaya canü dillə xidmət edən cahil xaxollar hürriyyətdən sonra özlərini bolşevik adlandrb, az müddətdən sonra menşevik olub, müsəlmanlarn qann sorurlar. Lənkəran və
onun nahiyəsinin çəkdiyi qəzavü-qədər
və görülməyən müsibətdən müsəlmanlar xilas olacaqlarm?

yalan xəbərlər verməklə, az qald ki,
əhali ilə saldatlar arasnda qrğn əmələ
gəlsin. Atışmada yaralanan da belə oldu.
Hətta, bu yayda Zaqatala ermənilərinin Tiis ermənilərinə göndərdikləri
xeyli məktublar tutulmuş idi. Məktublarn cümləsi nəmmamçlq [sözgǝzdirǝnlik],
tnəçilik və daxili işlərimizi xəbər verməkdən ibarət idi. Təəccüb burasdr ki,
ermənilərin qaçqnlarn biz insaniyyət
nöqteyi-nəzər[in]dən qəbul etdiyimiz bir
vaxtda, bizim böylə mehmannəvazlğmz [qonaqpərvərliyimiz] müqabilində yenə xəyanətdə bulunmuşlardr. Bugünlərdə Zaqatala erməniləri gizlin bir məclis
yaparaq Azərbaycan tanmamaq, Bakdak Rus Milli Komitəsi ilə əlaqədə bulunmaq kimi qətnamə çxarmaq istəmişlərdir. Şəhər polismeystri bu gizlin məclisi kəşf etmişsə də, vali cənablar böylə
böyük bir işi qulaq ard etmişdir.
İrəvan, Qarabağ kimi bir neçə əsrlərdən bəri öz yurdlarnda dinc oturan islam
əhalisi, daşnaklar tərəndən qətliam, qadn-qzlarnn irz və namuslar hətk, mallar talan edilən bir zamanda erməni qaçqnlarn açq üzlə gətirib evlərində rahatlandrmaq Zaqatala islamlarnn alicənablğna, daşnaklarn insaniyyətsizliyinə dəlil olmaqla bərabər, həm hifzi-sihhət [gigiyena], həm siyasət nöqteyi-nəzərlərindən bu qaçqnlar gəldikləri yerlərinə qaytarmaq məhəlli [yerli] məmurlarn vəzifələri olsun gərək. Məncə, içlərində daşnaklar olmayan heç bir erməni
camaatı təsəvvür olunmadğndan, bu
qaçqnlarn Zaqatalada qalmas gələcəkdə böyük tnələr törədəcəyini məhəlli
məmurlarmz xatirlərindən çxarmamaldrlar.
Həqşünas

Zaqatalada
Xüsusi müxbirimizdən:
Eməni-gürcü müharibəsi əsnasnda
Gürcüstann Tilav və Siqnax qəzalarndan bir xeyli erməni ailəsi qaçb Zaqatala
şəhərinə gəlmişlərdir. Hər nə qədər insaniyyət nöqteyi-nəzərindən qaçqnlara
hörmət və müavinətdə bulunmaq lazm
gəlirsə də, Zaqatalaya çağrlmayb gələn
bu kimi qonaqlardan ehtiraz etməmək
[çəkinməmək, qorxmamaq] də mümkün
deyildir. Zira Zaqatala şəhərində olan üç
cift bir tək erməninin hilə və tnələri
qarşsnda bütün Zaqatala vilayətinin islamlar aciz qalmaqdadr. İnqilabn ilk
aylarnda “müsəlmanlar silahlanrlar,
qalaya hücum edərək sizi və bizi qrmaq
k-rindədirlər” kimi rus saldatlarna
529
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GÜRCÜSTANDA

lq bərpa etməyin lüzumunu göstərmişlərdir. O gündə qonaqlar Qarsa tərəf
əzimət etmişlərdir.

Vəzirin intihar
Gürcüstan Dəmiryol naziri İvan Lordkipianidze üç gün bundan əvvəl zəhər
içərək özünü öldürmüşdür. Bu intiharn
səbəbi böylədir:
Gürcüstann Dəmiryol Nəzarətində
böyük xəyanət kəşf edilmişdir. Rəsmən
xəyanətkar nazir özü imiş. Halbuki nazirin doğru bir şəxs olduğuna kimsə şübhə
etməyirmiş. Nazir öz ətrafındaklara çox
etibar etdiyindən, qulluqçular işi bir hala
gətirmişlər ki, bütün təqsirlər mütəvəﬀa
nazir üzərinə gəlirmiş. Bu iş təhqiq edilir.
Bunlar arasnda nazirin öz katibi də vardr. Mütəvəﬀa nazirin 39 sinni [yaş] var
imiş. Onun bu surət[d]ə ölməsi gərək hökumət əzalarna və gərək camaata çox
artıq təsir eyləmişdir.

* “Mişak” yazr: Qars mahalnda olan
türk və tatarlar ermənilərə silah və sairə
verməyirlər. Yurduna qaydan qaçqn hətta ermənilərə yerlərini vermək istəməyirlər.
* Son məlumata nəzərən, dəmiryolu
Culfayadək Ermənistana verilmişdir. Culfa və Naxçvan dairəsində olan müsəlmanlara gəldikdə, bunlar erməni təbəəliyini qəbul etmək istəyirlərmiş. (?)
Ermənilər və Şəhər İttifaq
Dekabrn 20-si tarixi ilə Xatisov Gürcüstandak Şəhərlər İttifaq Səhiyyə şöbəsi rəisi Yaxşyan nama [adna] göndərdiyi teleqramnda deyir ki, öz yerlərinə
qaytmş olan erməni kəndçilərinin ehtiyac çox böyükdür. Türklər əllərinə keçən
şeyləri aparmşlardr. Şəhərlər İttifaqnn
malik olduğu əşyalarda ermənilərin də
haqlar olduğundan, Xatisov təvəqqe edir
ki, bilatəxir İrəvana erməni qaçqnlar
nənə lazm gələn şeylər göndərilsin.

ERMƏNİSTANDA
“Naşe vremya” qəzetəsindən: “Mişak” qəzetəsinin məlumatına görə, ingilis dəstəsi mayor və bir dəstə aserlərlə
Aleksandropola varid olmuşlardr. Həman qatarla Qarsa yeni təyin edilmiş olan
ingilis general-qubernatoru da varid
olmuşdur. Mövqifdə erməni nazirlərindən Xatisyan və şəhər qlavas Sarkisyan
tərəndən istiqbal edilmişdir. Bunlarn
hər ikisi ingilisləri təbrik etmişlərdir. İngilislər özlərinə edilən ehtirama qarş çox
təşəkkür etmişlərdir. Sonra qonaqlarn
şərənə ziyafət verilmişdir. Ziyafət zamannda ingilislər nitq irad edərək Zaqafqaziyada millətlərin qəhrəman bir surətdə
yaşamalarnn və vətəndə əmin və aman-

* Ermənistandan göndərilən erməni
sülh nümayəndələrinin Parisə varid olduqlar teleqrafən Tiisə xəbər verilir.
Ermənistan Hökuməti rəisi Kaçaznuninin nitqi
Ermənistan Hökuməti rəisi Kaçaznuni
dekabrn 31-də vaqe olan Nazirlər Şurasnda böylə bir nitq söyləmişdir:
Bugündən bizim cavan cümhuriyyətimizin tarixində təzə bir səhifə başlanr.
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İDARƏYƏ MƏKTUB

Türk əsgərləri məmləkətimizdən çəkilib
getdilər. Mən sizi təbrik edirəm. Bugündən bizim torpağmzda bir nəfər də türk
əsgəri yoxdur.
Türklər boşaltdqlar yerlərin bilatəxir
erməni əsgərləri tərəndən zəbt edilməsi üçün hökumət vaxtl-vaxtında təşəbbüsatda bulunmuşdur. Böylə ki, dekabrn 3-də bizim əsgərlərimiz Eçmiadzin,
Sərdarabad mövqiərini [stansiyalarn]
və Marqarain körpüsünü zəbt etmişlərdir. Sabah günü Uluxanl mövqini və
saat 3-də Gümrünü zəbt etmişlərdir. Dekabrn 5-də Gümrü mövqi zəbt olunub
bu gün də bir dəstəmiz Qəmərlini keçdikdən sonra Yuva kəndini və digər dəstəmiz İğdr zəbt etmişdir. Bu qərar üzrə
dəmiryol xətti Kələgərandan Qəmərliyə
qədər bizim əlimizdədir. Biz Gümrüdə
türklərdən külli miqdarda mühimmatihərbiyyə [hərbi sursat] almşq. Hər bir
hərəkat ixtilafsz və bir güllə atılmadan
icra edilmişdir. İslam əhalisi hər yerdə bizim əsgərlərimizi təbriklə istiqbal etmişdir. O cümlədən erməni əsgərlərini dəvət etməkdən ötrü İğdrdan Marqaraya
heyət göndərilmişdir. Heyət demişdir ki,
İğdrda erməni əsgərlərinin vürudunu
aramsz bir surətdə gözləyirlər.

Müdiri-möhtərəm! Xahiş olunur ki,
mənim bu qaç [neçə] kəlməmi möhtərəm qəzetənizdə dərc edəsiniz:
“Leyli və Məcnun” teatrosunda camaat teatrodan çxb evlərinə getdiyi zaman, teatronun qapsnda polismeystr
tərəndən durdurulub təftiş olunurlar.
Camaat bu işdən vahimələnib də bizim o
biri oyunlarmza kəm-etina olub zənn
edirlər ki, bu təftiş hər dəfə olasdr. Halbuki həman təftiş barəsində mən polis
böyükləri ilə danşb bildim ki, polis müfəttişləri həman gecə məhz Azərbaycan
qoşunundan qaçan əsgərləri təftiş etmək
qəsdi ilə bu işi icra edibdirlər. Yoxsa camaatla polisin işi yoxdur və bir də bu iş
bir kərə oldu da, qurtard. Ona görə camaatın bu barədə təşvişi bicadr [yersizdir].
Bu da əlavə olunur ki, müdiriyyət qərardadna görə, bundan sonra cümələr
hökumət teatrosunda və seşənbə gecələri “Mikado” teatrosunda teatro tamaşalarmz göstərilib kəmali-qaidə [öz qaydas] ilə davam edəcəkdir.
Müdir: Zülfüqar bəy Hacbəyli

İZHARİ-TƏŞƏKKÜR

TEATRO VƏ MUSİQİ

Qəzetəmizin yazçlarndan olan parlaman məbusu Əhməd Həmdi əfəndi Nuri paşa həzrətlərindən kəndilərinə bağşlanmş olan xəritələrdən böyük əndazəli
[ölçülü] türkcə Zaqafqaziya xəritəsini idarəmizə hədiyyə etdilər. Bundan dolay
Əhməd Həmdi əfəndiyə idarə tərəndən səmimanə təşəkkürlər izhar edilir.

Bu gün cümə günü axşam saat 8-in
yarsnda Hökumət Teatrosunda (sabiq
Mailov) Hacbəyli Qardaşlar Müdiriyyətinin artistləri tərəndən əvvəlcədən
elan edilən “Aşq Qərib” operas əvəzinə
“Arşn mal alan” operettas mövqeyi-tamaşaya qoyulacaqdr. “Aşq Qərib” ope531
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rasnda “Sənəm” rolunu ifa edən Əhməd
Ağdaml xəstə olduğuna görə, müdiriyyət “Aşq Qərib” operas əvəzinə “Arşn
mal alan” operettasn mövqeyi-tamaşaya qoyacaqdr. Oyun şükuhlu [təntənəli]
bir surətdə keçəcəkdir. Biletlər teatro kassasnda satılmaqdadr. “Aşq Qərib” operasna alnan biletlərlə bu teatroya gəlmək olar.

Elan
Azərbaycan Cümhuriyyəti Ərzaq Nəzarəti
idarəsi Azərbaycan daxilində yaşayan əhalinin və ətrafdan gələn bisavad adamlarn icazə və başqa işlər üçün Nəzarətə verəcəkləri
ərizələri yazdrmaq üzündən çəkdikləri çətinliyi nəzərə alaraq, nazir həzrətlərinin əmri ilə
idarənin aşağ qatında, pilləkənlərdən çxan
yerdə ərizə yazdrmağa xüsusi bir oda [otaq]
təsis edilmişdir. Buna görə, bundan sonra nazir həzrətləri naminə və Ərzaq İdarəsinə ərizə verəcək kimsə həman odada ərizələrini
pulsuz olaraq yazdra bilərlər.
Ərzaq Nəzarəti İdarəsi

Doktor
Samuil İzrailoviç Kopelioviç
Daxili vǝ ǝsǝbi mǝrǝzǝ mübtǝla olanlar
hǝr gün axşam saat 5-dǝn 8-ǝ kimi qǝbul
edir. “914” dǝvasn [dǝrmann] istemal edir
[işlǝdir]. Voronsovski caddǝdǝ nömrǝ 17,
ikinci mǝrtǝbǝ. Telefon 50-82 vǝ 93.
282

Elan
Bak Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsi həmin yanvar aynn 31-də cümə günü gündüz
saat 12-də Bak Şəhər İdarəsi (Dumasnn)
zalnda Bak Müsəlman Cəmiyyəti-Xeyriyyəsinin ümumi iclas təyin olunmuşdur. Müsəlmanlardan rica olunur ki, vəqti-müəyyəndə
[təyin edilmiş vaxtda] iclasa təşrif gətirib üzv
yazlsnlar və intixabda [seçkidə] iştirak eyləsinlər.
Sədr: Mirzə Əsədullayev
T-12

Doktor İ. Q. Sibiroviç
Daxili və uşaq xəstələrini qəbul edir səhər saat 9 - 12-yədək; axşam saat 4 - 6-yadək. Staro-Poliseyski küçədə nömrə 25 (Kolyubakinski küçəsinin küncündə). Telefon
nömrə 42-12.
2658

Elan
Hökumət mətbəəsi
Ümum kitab-füruşlara [kitab satanlara] və
mağaza sahiblərinə elan edir ki, həmin
mətbəə tərəndən təzə və köhnə üsul ilə
türkcə və rusca divar təqvimi satışa qoyulmuşdur. Qiyməti 8 manatdr. Külli alclara 6
manat. Külli miqdarda mütəəllimlərə [şagirdlərə] məxsus əşya və dəftərlər dəxi satılr.
Xahiş edənlər Birjavoy küçədə Skobelevin 17
nömrəli evində Hökumət mətbəəsinə yaxud
Kolyubakinski küçədə 37 nömrəli evdə
“Azərbaycan” qəzetəsi idarəsinə müraciət
edə bilərlər.
T-24

Doktor Ağahüseyn Kazmov
Qaydb əmraz-daxiliyyəyə [daxili xəstəliklərə] mübtəla olan naxoşlar qəbul etməyə
şüru etmişdir [başlamşdr]: səhər saat 10-dan
12-yə kimi; axşam saat 4-dən 6-ya kimi.
Ünvan: Parapetdə, Şə İbrahimovun evində
3-cü mərtəbədə. Telefon: 86-27.
2655
Doktor Musa bǝy Rǝyev
Daxili ǝmraza [xǝstǝliklǝrǝ] düçar olan
naxoşlar qǝbul etmǝyǝ başlamşdr. Sǝhǝr
saat 9-11-ǝ kimi. Axşam saat 5-7-yǝ kimi.
Ünvan: Armyanski, nömrǝ 15. Telefon 16-80.
b-37

Müvǝqqǝti müdür:
Hacbǝyli Üzeyir bǝy
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QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Ciddiyyǝt gǝrǝk!
sǝh. 518. “M. Ə.”: Bu imza Mǝhǝmmǝd
Əmin Rǝsulzadǝyǝ mǝxsusdur.
Azǝrbaycan
Mǝclisi-Mǝbusannda
sǝh. 519. “…70 min nüfus…”: qǝzetdǝ “7
min nüfus” getmişdir.
Bez fǝqǝrǝsi
sǝh. 527. “lankort”: pambq parça növü.
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ADLAR GÖSTƏRİCİSİ
Ağazadǝ, Əmir: Azǝrbaycan Sǝhiyyǝ Nazirliyinin vǝ Parlamentinin katibi olmuşdur.
160
Ağazadǝ, Fǝrhad Mǝşhǝdi Rǝhim oğlu
(1880-1931): Azǝrbaycann görkǝmli pedaqoqu vǝ publisisti. Şuşada anadan olmuş,
Qori Seminariyasn bitirmiş, Azǝrbaycann
müxtǝlif yerlǝrindǝ müǝllim işlǝmişdir.
Mǝktǝblilǝr üçün “İkinci il” dǝrsliyinin
müǝlliǝrindǝndir. Dövri mǝtbuatda çxş
etmiş, hǝmçinin “Azǝrbaycan” qǝzetinin ǝn
fǝal müǝlliǝrindǝn olmuşdur. 6, 33, 54, 69,
109, 147, 194, 207, 227, 290, 311, 325, 359,
366, 430
Ağdam 165, 229, 230, 255, 256, 295
Ağdaml, Əhmǝd (yaxud Əhmǝd Ağdamski; 1884-1954): Azǝrbaycann opera
müğǝnnisi, teatr vǝ kino aktyoru. Teatr
sǝhnǝsindǝ qadn rollarnn mahir ifaçs kimi
tannmşdr. 57, 76, 355, 356, 532
Ağdamski, Əhmǝd: bax. Ağdaml,
Əhmǝd.
Ağdaş 58, 60, 349, 520
Ağmǝscid: Krmn Simferopol şǝhǝrinin
ǝvvǝlki ad. Bax. Simferopol.
Ağstafa 33
Axalkalaki (yaxud Axalkalak; Axalkǝlǝk):
Gürcüstann cǝnubunda şǝhǝr. 75, 328, 418,
524
Axalsx (yaxud Axska; Axaltsixe): Gürcüstann cǝnubunda şǝhǝr. 63, 189
Axmetelaşvili, Svimon (1879-1937): Gürcüstann siyasi xadimi; hǝkim. Gürcüstan
Demokratik Respublikas Müǝssislǝr Mǝclisinin üzvü olmuşdur. 173, 178
Axnazarov, Pirqulu: Binǝqǝdi müsǝlman
fǝhlǝlǝri yğncağnn sǝdri olmuşdur. 95, 96
Axundov, Hac bǝy: Bak sakini. 97
Axundzadǝ, Hac Mirzǝ Sǝlim Mirzǝ
İsmayl Qasir oğlu (1872-1930): Azǝr-

Abbas Aslan oğlu: Gǝncǝ qǝzasnn Dǝllǝr
kǝndinin sakini. 58
Abbas Cǝfǝr oğlu: Gǝdǝbǝyin Miskinli
kǝndinin sakini. 58
Abbas Sǝhhǝt: bax. Sǝhhǝt, Abbas
Abbaszadǝ, Mirzǝ Abbas: Gǝncǝ Türk
Müǝllimlǝri İttifaqnn üzvü olmuşdur. 136
Abşeron 30, 32, 108
“Açq söz”: Bakda, 1915-1918-ci illǝrdǝ
nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet. Əsas Mǝhǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝ tǝrǝndǝn qoyulmuşdur. 175, 195, 216
Adgözǝlov mǝktǝbi: Gǝncǝdǝ mǝktǝb.
96
Ağakişibǝyov, Fǝrrux bǝy Əlikişi bǝy oğlu
(1879-1956): Azǝrbaycanl hǝkim. İrǝvan
Müǝllimlǝr Seminariyasn, Odessada Novorossiya Universitetinin Tibb fakültǝsini
bitirmişdir. 229
Ağaoğlu, Əhmǝd bǝy (1869-1939): Azǝrbaycann vǝ Türkiyǝnin gökǝmli ictimai-siyasi
xadimi; hüquqşünas, şǝrqşünas, yazç-publisist. Türkçülük hǝrǝkatınn ideoloqlarndan
biri olmuşdur. 7, 9, 14, 161, 299
Ağar: Cǝbrayl qǝzasnn kǝndi. 17
Ağayev, Fǝrhad bǝy Mǝşhǝdi Rǝhim oğlu:
bax. Ağazadǝ, Fǝrhad Mǝşhǝdi Rǝhim oğlu.
Ağayev, Hǝsǝn bǝy (1875-1920): Azǝrbaycann görkǝmli dövlǝt xadimi. Moskva
Universitetinin Tibb fakültǝsini bitirmişdir.
Azǝrbaycan Milli Şurasnn 28 may 1918-ci il
tarixli iclas (Azǝrbaycann müstǝqilliyinin
elan edildiyi iclas) Hǝsǝn bǝy Ağayevin
sǝdrliyi ilǝ keçirilmişdir. Azǝrbaycan Parlamenti sǝdrinin birinci müavini olmuş vǝ Parlamentin sǝdri Topçubaşov Bakda olmadğndan, Hǝsǝn bǝy faktiki olaraq Parlamentǝ
rǝhbǝrlik etmişdir. Tiisdǝ ermǝni terroristi
tǝrǝndǝn qǝtlǝ yetirilmişdir. 7, 160, 164,
199, 299, 360, 499
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adlandrlmş vǝ 1924-cü ilǝ qǝdǝr bu ad
daşmşdr. 105, 225
Allahverdiyev, Əliheydǝr (1888-1972):
Bakda fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 78, 98,
117, 137, 157, 176, 195, 216, 235, 256, 275,
296, 317, 336, 357, 376, 396, 414, 434, 454,
474, 494, 514, 518
Alman, almanlar 62, 67, 128, 172, 210,
247, 248, 257, 259, 305, 348, 349, 421
Almaniya 2, 6, 22, 47, 48, 86, 88, 128,
129, 130, 133, 139, 144, 148, 149, 158, 172,
178, 180, 185, 188, 225, 247, 248, 285, 290,
303, 304, 305, 308, 319, 320, 326, 337, 348,
349, 351, 384, 397, 415, 445, 446, 447, 467,
468, 504, 521
Amerika, Amerika Birlǝşmiş Ştatlar 2, 7,
21, 23, 39, 42, 47, 51, 63, 84, 86, 95, 99, 109,
111, 112, 113, 115, 130, 131, 147, 148, 149,
172, 179, 180, 183, 186, 187, 188, 232, 260,
291, 302, 305, 326, 340, 341, 347, 350, 367,
384, 404, 482, 521, 522
Amet, Jan-Fransua-Şarl [Jean-FrançoisCharles Amet; 1861-1940]: Fransz vitseadmiral. Mudros sazişindǝn sonra Fransann
İstanbulda Ali komissar olmuşdur. 65, 447
Amsterdam 22, 48, 188, 303, 325
Anapl, Əbülhǝsǝn: bax. Anaplinski,
Əbülhǝsǝn.
Anaplinski (Anapl), Əbülhǝsǝn (18941921): Teatr aktyoru. Bir sra teatr truppalarnda, o cümlǝdǝn Hacbǝyov qardaşlarnn teatr dǝstǝsindǝ çxş etmişdir. Əsasǝn komik rollar oynamşdr. Qarabağda qastrol sǝfǝrindǝ olarkǝn ermǝnilǝr tǝrǝndǝn
xaincǝsinǝ qǝtl edilmişdir. 76
Andranik: bax. Ozanyan, Andranik.
Andreyevski: Tiisdǝ küçǝ; indiki Georgi
Çubinaşvili küçǝsi. 107
Andriyevski, Afanasi Mixayloviç (18781955): Ukraynann siyasi xadimi. Ukrayna
Xalq Respublikas Direktoriyasnn üzvü
olmuşdur. Mühacirǝtǝ getmişdir. 132
Ankavir: Qarabağn kǝndi. 58
Antanta: bax. Etilaf Dövlǝtlǝri.

baycann ictimai-siyasi xadimi. Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur.
Aprel işğalndan sonra İrana mühacirǝtǝ
getmişdir. 25, 170, 202, 204
Axundzadǝ, Xeyrulla. 316
Axundzadǝ, İdris: Gǝncǝ Türk Müǝllimlǝri
İttifaqnn sǝdri olmuşdur. 136, 351, 455
Axundzadǝ, Mirhǝsǝn: “Azǝrbaycan”
qǝzetinǝ mǝktub yazmşdr. 414
Axundzadǝ, Molla Abidin: Zabrat kǝnd
sakini. 256
Axundzadǝ, Nurulla. 316
Axundzadǝ, Rǝşid bǝy Hac Əbdüssalam
oğlu (1880-1940): Azǝrbaycann ictimaisiyasi xadimi. 1895-1907-ci illǝrdǝ Qafqaz
müsǝlmanlarnn Şeyxülislam olan Axund
Hac Əbdüssalamn oğlu olmuşdur. Kiyevdǝ
hüquq tǝhsili almşdr. Salyandan Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinǝ üzv
seçilmişdir. 1919-cu ilin fevralndan
avqustunadǝk Baknn valisi (qubernatoru)
vǝzifǝsini tutmuşdur. Sovet hakimiyyǝti
dövründǝ Sibirǝ sürgün edilmiş vǝ sürgündǝ
ölmüşdür. 165
Axundzadǝ, Ruhulla Əli oğlu (18971938): Azǝrbaycan alimi vǝ publisisti, eyni
zamanda dövlǝt xadimi. Sovet dövründǝ bir
sra partiya vǝ dövlǝt vǝzifǝlǝrindǝ işlǝmiş,
1938-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 192, 313
Axundzadǝ, Sürǝyya xanm: Gǝncǝdǝ
müǝllimǝ olmuşdur. 100, 136
“Al bayraq”: “Hümmǝt” partiyasnn
Bakda nǝşr etdiyi qǝzet. 190, 234, 275
Aldǝrǝ (yaxud Əldǝrǝ): Zǝngǝzur
qǝzasnn kǝndi; indiki Meğri rayonundadr.
83
Aleksandro-Nevski kilsǝsi (yaxud Qzll
kilsǝ): Bakda 1898-ci ildǝ tikilmiş kilsǝ.
Qafqazn ǝn böyük kilsǝsi olmuşdur. 1936-c
ildǝ sökülmüşdür. 60
Aleksandropol: Qǝrbi Azǝrbaycann (indiki Ermǝnistan) Gümrü şǝhǝri. Rus çar I
Nikolayn arvad Aleksandra Fyodorovnann
şǝrǝnǝ 1837-ci ildǝ Aleksandropol
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tann ictimai-siyasi xadimi vǝ diplomatı;
hüquqşünas. Gürcüstan Respublikasnn
Xarici İşlǝr nazirinin müavini olmuş, Paris
Sülh Konfransnda iştirak edǝn Gürcüstan
heyǝtindǝ yer almşdr. 107, 173
Avropa (yaxud Yevropa; qitǝ) 5, 6, 12, 26,
37, 38, 41, 42, 48, 51, 53, 73, 84, 90, 91, 97,
113, 123, 126, 129, 130, 131, 142, 145, 151,
157, 161, 162, 163, 193, 212, 304, 305, 319,
406, 341, 414, 454, 459, 467, 469, 480, 481,
484, 489, 505, 507
Avstriya 128, 130, 133, 180, 185, 186,
197, 286, 305, 415
Ayn: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imzalardan biri; Üzeyir Hacbǝyliyǝ mǝxsusdur. 13,
20, 287, 298
Ayn. Əlif-zadǝ: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan. 72
Ayvazov, Hǝsǝn Sǝbri (1858-1938): Krm
tatarlarnn ictimai-siyasi xadimi; yazç vǝ
tǝnqidçi. İstanbulda tǝhsil almş, İstanbul vǝ
Bak mǝtbuatında mǝqalǝlǝrlǝ çxş etmişdir.
1938-ci ildǝ Sovet rejimi tǝrǝndǝn
güllǝlǝnmişdir. 66
Ayzeks, Rufus; I Redinq markizi [Rufus
Isaacs; 1st Marquess dof Reading; 18691935]: Britaniyann dövlǝt xadimi, hüquqşünas. Ədliyyǝ sistemindǝ yüksǝk vǝzifǝlǝr
tutmuş, Birinci Dünya müharibǝsi illǝrindǝ
hǝmçinin diplomat kimi dǝ fǝaliyyǝt
göstǝrmişdir. Daha sonrak dövrdǝ Hindistann general-qubernatoru vǝ Britaniya
Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 99
“Azǝrbaycan”: 15 sentyabr 1918 – 28
aprel 1920-ci il tarixlǝri arasnda, ǝvvǝlcǝ
Gǝncǝdǝ vǝ sonra Bakda nǝşr olunan qǝzet.
1, 18, 21, 24, 25, 39, 41, 42, 58, 59, 61, 78,
80, 81, 98, 101, 117, 119, 120, 121, 137, 140,
141, 158, 159, 176, 177, 179, 196, 197, 198,
199, 216, 219, 228, 238, 239, 258, 259, 277,
278, 279, 298, 299, 313, 319, 325, 338, 339,
358, 359, 377, 378, 379, 397, 398, 399, 417,
436, 437, 456, 457, 476, 477, 491, 496, 497,
516, 517, 528

Arakelyan, A.: daşnak, Sentrokaspi
Diktaturasnn rǝhbǝrlǝrindǝn biri. 114
Aram paşa: bax. Manukyan, Aram.
Araz 75, 99, 103, 106, 143, 171, 194, 342,
343, 344
Areşev, Mixail Vasilyeviç (1876 - ?): Rus
ordusunda xidmǝt etmiş, general-mayor
rütbǝsi almşdr. Daha sonra Ermǝnistan ordusunda xidmǝt etmiş, 1921-ci ildǝ
bolşeviklǝr tǝrǝndǝn hǝbs edilmişdir. 75
Arqun: Şimali Qafqazda çay. 46, 447
Armyanski küçǝsi: Bakda küçǝ. Sovet
dövründǝ “Qorki küçǝsi”, daha sonra “Mirzǝ
İbrahimov küçǝsi” adlanmşdr. 18, 38, 58,
78, 98, 115, 117, 137, 158, 176, 195, 216,
235, 256, 275, 296, 317, 336, 357, 396, 434,
454, 474, 494, 515, 533
Artunyans 87
Arzumanov, Mişa: 1918-1920-ci illǝrdǝ
Qǝrbi Azǝrbaycanda vǝ Qarabağda dinc
Azǝrbaycanl ǝhaliyǝ divan tutan daşnak
ordularnn komandirlǝrindǝn olmuşdur. 74
Asiya (qitǝ) 12, 38, 97, 197, 236
“Aşq Qǝrib”: Zülfüqar Hacbǝylinin 1916c ildǝ yazdğ opera. 57, 75, 76, 514, 532
Aşurbǝyli, İsa bǝy (1878-1938): Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi vǝ xeyriyyǝçisi. Bak Şǝhǝr Dumasnn vǝ “Nicat”
cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. Birinci Dünya
müharibǝsindǝ ǝsir düşǝn türk ǝsgǝrlǝrinǝ
yardm edǝn komitǝnin işindǝ fǝal iştirak
etmişdir. Mǝtbuatda “Hǝqqi” tǝxǝllüsü ilǝ
çxş etmişdir. 1938-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 12
Atamalbǝyov, Abbas bǝy Seyfulla bǝy
oğlu (1896-1971): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadimi. Milli Şurann vǝ Parlamentin üzvü olmuşdur. Mühacirǝtdǝ yaşamşdr. 204
Atamalyev, Abbas: bax. Atamalbǝyov,
Abbas.
Atayev, Mǝhǝmmǝdrza: Gǝncǝ sakini;
“Azǝrbaycan” qǝzetinǝ mǝktub göndǝrmişdir. 76
Avalişvili, Zurab (1876-1944): Gürcüs-
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471, 472, 474, 475
Bak Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi 4, 34, 35, 58, 93,
100, 133, 135, 165, 228, 252, 269, 270, 294,
295, 296, 312, 370, 392, 393, 395, 442, 447,
448, 462, 487, 510, 526, 527
Bak Birinci realn mǝktǝbi: bax. Birinci
Realn mǝktǝbi (Bak).
Bak İctimai Yğncağ (Klub) [Бакинское
общественное собрание (клуб)]: Bakda
fǝaliyyǝt göstǝrmiş xeyriyyǝ cǝmiyyǝti. Sǝdri
neft sǝnayeçisi Qriqori Tsovyanov (Tsovianyan) idi. Cǝmiyyǝtin rǝhbǝrliyindǝ
ǝsasǝn ermǝnilǝr tǝmsil olunurdular. 196,
216
“Bak Neft Cǝmiyyǝti” (Бакинское нефтяное общество): Bakda 1874-cü ildǝ Vasili
Kokorev vǝ Pyotr Qubonin tǝrǝndǝn qurulan neft istehsal şirkǝti. 108
Balaxan (Bak) 15, 108, 118, 175, 176,
268, 270, 313, 431, 452, 470, 512
Balfur, Artur [Arthur Balfour; 18481930]: Britaniyann dövlǝt xadimi. 19021905-ci illǝrdǝ Baş Nazir, 1916-1919-cu
illǝrdǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. 86, 148,
246, 305
Baloğlan Daşdǝmir oğlu: Gǝncǝdǝ ǝsgǝr
olmuşdur. 155
Balyand: Azǝrbaycann Cǝbrayl rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 17
Bammatov, Heydǝr (yaxud Heydǝr Bammat; 1889-1965): Dağstann siyasi xadimi.
Sankt-Peterburq Universitetinin Hüquq
fakültǝsindǝ oxumuşdur. Dağllar Respublikasnn Xarici İşlǝr naziri olmuş, 1921-ci ildǝ
mühacirǝtǝ getmişdir. 28, 46, 50, 473
Baratzadǝ, Hac Yaqub: Gǝncǝ ruhanilǝrindǝn; Gǝncǝ oğlanlar gimnaziyasnn
şǝriǝt müǝllimi olmuşdur. 16
Basarkeçǝr: Qǝrbi Azǝrbaycanda (halhazrda Ermǝnistan Respublikas ǝrazisindǝ)
yer. Bu ǝrazidǝ 1930-cu ildǝ Basarkeçǝr rayonu yaradlmş, 1969-cu ildǝ rayonun ad
dǝyişdirilǝrǝk Vardeniş olmuşdur. 105
Başenni (Başennaya): Bakda, İçǝri

Azǝrbaycan türklǝri 2, 242, 362, 410, 510
Azǝrbaycanl, azǝrbaycanllar 2, 4, 7, 8,
41, 42, 44, 126, 143, 146, 287, 380, 386, 450
Azğur: Gürcüstann cǝnubunda Axska
türklǝrinin yaşadğ kǝndlǝrdǝn olmuşdur. 53
Aziatski: Bakda küçǝ. İndiki Əlövsǝt
Quliyev küçǝsi. Aziatski 18, 57, 77, 116, 158,
195, 235, 275, 317
Babayev, Mǝhǝmmǝdhüseyn: Suraxan
fǝhlǝlǝrinin fǝallarndan olmuşdur. 116
Babazadǝ, Əlǝkbǝr (1893-1943): Azǝrbaycanl pedaqoq, alim. İlk tǝhsilini Gǝncǝdǝ
almşdr. Azǝrbaycann müxtǝlif yerlǝrindǝ
müǝllimlik etmişdir. Dilçilik sahǝsindǝ elmi
ǝsǝrlǝrin müǝllidir. 158
Babazadǝ, Hǝbib (1892 - ?): Ukraynada
tǝhsil alan azǝrbaycanl tǝlǝbǝlǝrdǝn.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin
kargüzar olmuşdur. 152
Bağdad Dǝmiryolu: Anadoluda (Kiçik
Asiyada) Konya şǝhǝrindǝn başlayaraq
Bağdada çatan dǝmiryolu xǝtti. Berlindǝn
başlayaraq İstanbuldan keçmǝklǝ Küveytǝ
gedǝn dǝmiryolu xǝttinin tǝrkib hissǝsi idi.
XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ beynǝlxalq siyasǝtdǝ
mühüm rol oynamşdr. 207
Bağrqan meşǝlǝri: Qarabağda yer. 144
Bakayevski (Bakayevo): Rusiyann Orenburq vilayǝtindǝ kǝnd.
Bak (şǝhǝr) 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19,
30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 50, 53,
54, 55, 56, 58, 61, 70, 72, 74, 78, 82, 85, 93,
94, 95, 100, 101, 108, 112, 113, 114, 115,
118, 125, 126, 127, 137, 138, 144, 147, 156,
161, 166, 173, 174, 176, 178, 184, 191, 192,
195, 196, 197, 199, 213, 214, 215, 216, 217,
224, 228, 234, 235, 236, 237, 252, 253, 254,
255, 256, 260, 268, 270, 271, 273, 274, 275,
276, 277, 292, 293, 294, 296, 298, 312, 313,
314, 317, 318, 330, 333, 336, 352, 354, 356,
357, 360, 371, 372, 373, 374, 376, 381, 385,
387, 388, 390, 393, 396, 397, 405, 408, 411,
415, 416, 418, 422, 430, 431, 433, 434, 435,
439, 440, 443, 447, 452, 455, 460, 462, 470,
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Bak Şǝhǝr Dumasna üzv seçilmiş, 19121917-ci illǝr arasnda Bak Şǝhǝr İdarǝsinin
rǝisi olmuşdur. 1917-ci ilin Fevral inqilabndan sonra Kubana qaytmş, Kuban Hökumǝtinin sǝdri seçilmişdir. Kuban heyǝtinin
başçs olaraq Paris Sülh Konfransnda iştirak
etmiş, Kuban Xalq Respublikas süqut
etdikdǝn sonra mühacirǝtdǝ qalmşdr. 87,
132
Bibiheybǝt 15
Biçeraxov, Lazar Fyodoroviç (1882-1952):
Rusiyann hǝrbi xadimi. İran-dak Rusiya korpusunda xidmǝt edǝrkǝn, tǝxminǝn 1000
nǝfǝrlik bir dǝstǝ yaratmş, ingilislǝrlǝ
ǝmǝkdaşlq etmişdir. Bak Komissarlar da
Qafqaz İslam Ordusuna qarş Biçeraxovun
yardmna müraciǝt etmişdilǝr, ancaq daha
sonra bolşeviklǝrlǝ Biçeraxov arasnda ixtilaf
meydana gǝldi vǝ Biçeraxov öz dǝstǝsi ilǝ
birgǝ Dağstana çǝkildi. Sentrokaspi Diktaturas Xǝzǝr dǝnizindǝki hǝrbi donanman
Biçeraxovun ǝmrinǝ vermişdi. 93, 102, 249,
294, 451, 452
Bierinq 33, 488
Bilǝcǝr (yaxud Bilǝcǝri): Abşeronda kǝnd;
hal-hazrda Binǝqǝdi rayonu ǝrazisindǝ
şǝhǝrtipli qǝsǝbǝ. 15, 216, 430
Bilgǝh 15, 216
Bilǝcǝri: bax. Bilǝcǝr.
Binǝ 15, 216
Binǝqǝdi; Binǝqǝdi dairǝsi: Baknn rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü). Binəqədi 15, 78,
95, 108, 118, 176, 216, 271, 470, 487
Birinci Realn mǝktǝbi (Bak) 15, 271,
354, 381, 393, 411, 487
Birja küçǝsi (yaxud Birjevaya; Birjevoy):
Bakda küçǝ; indiki Üzeyir bǝy Hacbǝyli
küçǝsi. 18, 39, 58, 78, 98, 117, 137, 158, 176,
196, 216
Blok, Adam: İngiltǝrǝnin Türkiyǝdǝki
diplomatik nümayǝndǝsi olmuşdur. 65
Boğaziçi: İstanbul boğaz (Bosfor) vǝ bu
boğazn hǝr iki tǝrǝndǝ ter alan ǝrazilǝr.
165

şǝhǝrdǝ küçǝ; bax. Qala küçǝsi.
Batum (yaxud Batumi) 13, 66, 74, 77,
107, 173, 187, 206, 211, 224, 349, 367, 392,
445, 504, 505, 522, 524
Bayrambǝyov, Paşa bǝy: Araz Türk
Cümhuriyyǝti hökumǝtinin vǝ İrǝvan
Azǝrbaycanllarnn nümayǝndǝsi olmuşdur.
85, 167
Bayramǝlibǝyov, Teymur bǝy [18621937]: Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi,
maarifçisi vǝ tarihçisi. Qori müǝllimlǝr
seminariyasn bitirmiş, Lǝnkǝranda müǝllim
işlǝmişdir. “Müsavat” partiyasnn Lǝnkǝran
şöbǝsinin sǝri olmuşdur. 50, 52, 394, 412,
451, 491
Bayramǝlibǝyov, Yusif bǝy: “Müsavat”
partiyasnn Lǝnkǝran şöbǝsinin sǝdri
olmuşdur. 202, 335
Belçika 49, 223, 260, 305, 308, 384, 446
“Benkendorf vǝ Kompaniya”: XIX ǝsrin
axrlarnda – XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ Abşeronda neft hasilatı ilǝ mǝşğul olan şirkǝt. 107
Berlin 46, 47, 59, 88, 110, 119, 129, 139,
185, 223, 224, 247, 248, 261, 262, 276, 290,
303, 325, 337, 349, 350, 367, 384, 403, 446,
467, 468, 479
Bern: İsveçrǝnin paytaxtı. 48, 88, 148,
418
Bertlo, Hanri [Henri Berthelot; 18611931]: Fransann hǝrbi xadimi; general.
1916-c ildǝn Rumniyadak fransz hǝrbi
missiyasna başçlq etmiş, 1918-ci ilin
noyabrndan Dunay ordusunun komandiri,
1919-cu ilin martından Balkan yarmadasnda vǝ Cǝnubi Rusiyadak Müttǝq
qoşunlarnn baş komandan olmuşdur. 149
“Bǝradǝrani-Nobel”:
bax.
“Nobel
Qardaşlar”.
Bǝrgüşad: Zǝngǝzurda çay.
“Bǝsirǝt”: 1914-1920-ci illǝrdǝ Bakda
Azǝrbaycan dilindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 234
Bç, Luka Lavrentyeviç (1870-1945):
Kuban kazaklarnn siyasi vǝ ictimai xadimi.
Hüquq tǝhsili almşdr. Bakda işlǝyǝrkǝn
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Bukinqem Saray [Buckingham Palace]:
Londonda Britaniya monarxlarnn rǝsmi
iqamǝtgah. 46
Bukovina: Şǝrqi Avropada tarixi vilayǝt;
indiki dövrdǝ Ukrayna ilǝ Rumniya arasnda
bölünmüşdür. 66
Burunlu: Zǝngǝzur mahalnn kǝndi
olmuşdur. 83
Butayev, Aslambek (1880-1939): Dağllar
Respublikasnn Əkinçilik vǝ Dövlǝt Əmlak
naziri olmuşdur. 28, 474
Buzovna: Baknn kǝndlǝrindǝn biridir.
15, 216
“C. P.”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan. 228
Cabaqr: bax. Cabaqiyev, Vassan-Gǝray.
Cabaqiyev, Vassan-Gǝray (1882-1961):
Şimali Qafqazn siyasi vǝ dövlǝt xadimi;
milliyyǝtcǝ inquşdur. Almaniyada tǝhsil
almşdr. İnquş Milli Şurasnn sǝdri olmuş,
Şimali Qafqaz Dağllar İttifaqnn (Dağllar
Respublikasnn) qurulmasnda yaxndan
iştirak etmiş, İttifaqn Mǝrkǝzi Komitǝsinin
üzvü vǝ Maliyyǝ naziri olmuşdur. Dağllar
Respublikasnn Müstǝqillik Aktınn müǝlli
vǝ Dağllar Respublikas Konstitusiyasnn
müǝlliǝrindǝn biri idi. Şimali Qafqazn
sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝtǝ getmişdir. İstanbulda ölmüşdür. 28, 473
Cabbarzadǝ, Cǝfǝr: Qafqaz Tǝlǝbǝlǝri
Mǝrkǝzi Komitǝsinin üzvü, Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin türkcǝ stenoqrafı olmuşdur. 115
Camalyan, Arşak (1882-1940): Ermǝni
siyasi xadimi. Almaniyada tǝhsil almşdr.
Qafqaza qaytdqdan sonra jurnalistlik vǝ
müǝllimliklǝ mǝşğul olmuşdur. Ermǝnistann
Gürcüstandak sǝri olmuşdur. Daşnak-sutyun partiyasnn üzvü idi. Ermǝnistann
sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝtǝ getmişdir. 12, 37, 38, 189
Cancanbǝyzadǝ, Mǝhǝmmǝd ağa 72
Cardam: Ağdaş qǝzasnn kǝndi. 58
Cavad Cavanşir: bax. Cavanşir, Cavad.

Boldrev, Vasili Georgiyeviç (1875-1933):
Rusiyann hǝrbi xadimi. Rusiyann Dirçǝlişi
İttifaqnn rǝhbǝr heyǝtinǝ daxil olmuşdur.
Ümumrusiya Müvǝqqǝti Hökumǝti qoşunlarnn baş komandan idi. 147
Bolqarstan 128, 139, 306
Bolşaya Krepostnaya: bax. Böyük Qala.
Bolşevik, bolşeviklǝr 29, 49, 50, 51, 52,
62, 63, 66, 67, 87, 111, 125, 129, 149, 170,
172, 173, 190, 201, 204, 210, 223, 225, 250,
261, 290, 306, 329, 349, 369, 388, 425, 505,
506, 521, 522, 529
Bolşoy Krepostnoy: bax. Böyük Qala.
Bolşoy Minaretski: Bakda küçǝ; indiki
Asǝf Zeynall küçǝsi. 36
Bolşoy Morskoy: Bakda küçǝ; indiki Bülbül küçǝsi. 18, 57, 77, 117, 158, 195, 235,
275, 317
“Bolşoy Moskovski”: bax. “Böyük
Moskva” mehmanxanas.
“Borba”: 1917-1921-ci illǝrdǝ Tiisdǝ rus
dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet. Rusiya
Sosial-Demokrat Fǝhlǝ Partiyasnn orqan
idi. 133, 224, 225, 261
Bölükbaş, Rza Toq: bax. Rza Toq.
Böyük Qala: Bakda, İçǝrişǝhǝr ǝrazisindǝ
küçǝ. 94, 271, 370, 526
“Böyük Moskva” mehmanxanas: Bakda
mövcud olmuş mehmanxana, Qoqol
küçǝsindǝ yerlǝşmişdir. 18, 38, 57, 78, 98,
117, 137, 158
Brauninq, Monteqyu Edvard [Montague
Edward Browning; 1863-1947]: Britaniya
donanmasnn admiral. Birinci Dünya
müharibǝsindǝn sonra atǝşkǝs sazişinin
şǝrtlǝrinǝ nǝzarǝt edǝn Antanta Hǝrbi Dǝniz
Komissiyasnn sǝdri olmuşdur. 130
Braziliya 22, 367, 384
Bron: Bakda fǝaliyyǝt göstǝrmiş doktor;
eyni zamanda Mǝrkǝzi Ev Komitǝsindǝ
işlǝmişdir. 93
“Bruno” (“Debur Bruno”): XX ǝsrin
ǝvvǝllǝrindǝ Abşeronda neft hasilatıyla
mǝşğul olan şirkǝt. 108
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olmuşdur. Zaqafqaziya Seyminin vǝ Gürcüstan Müǝssislǝr Mǝclisinin sǝdri olmuşdur.
Gürcüstann sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝtǝ getmişdir. 12, 94
Çğn dǝrǝsi: Qǝrbi Azǝrbaycanda, Vedibasar mahalnda, Çiqin kǝndi yaxnlğna yer.
105
Çörçill, Uinston [Winston Churchill;
1874-1965]: Britaniyann görkǝmli dövlǝt
xadimi. 47
Daqet-Xaçn: Gürcüstan Respublikasnn
Aşağ Kartli (Kvemo-Kartli) diyarnda Tetritskaro (Ağbulaq) bǝlǝdiyyǝsi ǝrazisindǝ kǝnd.
12
Dağstan, dağstanl 26, 29, 46, 114, 164,
191, 212, 213, 214, 254, 295, 334, 350, 411,
419, 440, 453, 467, 468, 473, 528
Dağstan Hökumǝti: bax. Dağllar
Respublikas Hökumǝti.
Dağstani, C.: bax. Hacbǝyli, Ceyhun bǝy.
Dalmatiya: Balkan yarmadasnn şimalqǝrbindǝ, Adriatik dǝnizi sahilindǝ tarixi
vilayǝt. 1815-ci ildǝ Avstriya imperiyasnn,
1918-ci ildǝ Yuqoslaviya krallğnn tǝrkibinǝ
daxil edilmişdir. Müasir dövrdǝ Xorvatiya vǝ
Monteneqro arasnda paylaşlmşdr. 186
Daniels, Cazefus [Josephus Daniels;
1862-1948]: Amerikann ictimai-siyasi xadimi vǝ diplomatı. 1913-1921-ci illǝrdǝ
Hǝrbi-Dǝniz Donanmas naziri vǝzifǝsini
tutmuşdur. 1933-1941-ci illǝrdǝ ABŞ-n
Meksikadak sǝri olmuşdur. 21, 63, 172
Danimarka 49, 130, 149, 188
Darabl, Rza (yaxud Rza Darablinski, Rza
Hüseynov; 1883-1942): Azǝrbaycann teatr
aktyoru. “Nicat”, “Sǝfa”, “Hacbǝyov
qardaşlar müdi-riyyǝti” truppalarnda çxş
etmişdir. Moskvada teatr texnikumunu
bitirmişdir. 76, 98
Darablinski: bax. Darabl.
“Dardanel”: Bakda, Vorontsovski (indiki
İslam Sǝfǝrli) küçǝsindǝ yemǝkxana
olmuşdur. 38, 97
Daşnak, daşnaksaqan 2, 3, 23, 75, 113,

Cavad qǝzas (uyezdi) 58, 174
Cavanşir, Cavad: Zǝngǝzur müsǝlmanlar
Milli Mǝclisi sǝdrinin müavini olmuşdur. 85
Cavanşir qǝzas 165
Cǝbrayl (yaxud Qaryagin) 17, 56, 256,
272, 312, 373, 386, 387, 498
Cǝbrayl sülh mǝhkǝmǝsi
Cǝfǝr Əlǝkbǝr oğlu: Balyand kǝnd sakini.
17
Cǝfǝrov, Əliyusif (1901-1938): Azǝr-baycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin qǝrar ilǝ ali
tǝhsil almaq üçün xarici ölkǝlǝrǝ göndǝrilǝn
tǝlǝbǝlǝrdǝn biri. 213
Cǝfǝrzadǝ, Əliyusif: bax. Cǝfǝrov, Əliyusif.
Cǝfǝrzadǝ, Gövhǝr xanm: Gǝncǝ
gimnaziyasnn müǝllimǝsi olmuşdur. 214
Cǝmiyyǝti-Əqvam: bax. Millǝtlǝr İttifaq.
Cǝzair: bax. Əlcǝzair.
Cǝziri: bax. İbnül-Əsir Cǝziri.
Corat: Abşeronda kǝnd; hal-hazrda
şǝhǝrtipli qǝsǝbǝ. 118, 137, 528
“Corc Vaşinqton”: gǝmi. 12
Cuvarlinski, Cavad bǝy: Gǝncǝdǝ maarif
müfǝttişi olmuşdur. 96
Çadrov: Bakda küçǝ, indiki Mirzǝağa
Əliyev küçǝsi. 135, 452
Çanaqqala 186, 283, 285
Çatalca: İstanbulun qǝrb rayonlarndan
biri. 128, 139
Çex, çexlǝr 128, 305
Çelyayev küçǝsi: Bakda küçǝ; indiki Mirvarid Dilbazi küçǝsi. 18
Çermoyev, Əbdülmǝcid Tapa (18821936): Şimali Qafqaz dağllarnn siyasi
xadimi, azadlq hǝrǝkatı liderlǝrindǝn biri,
milliyǝtcǝ çeçendir. Birinci Dünya müharibǝsi
illǝrindǝ “Vǝhşi diviziya”nn çeçen alaynda
xidmǝt etmişdir. Şimali Qafqaz Dağl Xalqlar
İttifaqnn qurucularndan biri vǝ Dağllar
Respublikasnn başçs olmuşdur. 28, 29, 46,
59, 473
Çxeidze, Nikolay Semyonoviç (18641926): Rusiyann vǝ Gürcüstann siyasi
xadimi. Rusiya Dövlǝt Dumasnn üzvü

541
541

IV cild

“AZƏRBAYCAN” QƏZETİ

alles; “Almaniya hǝr şeydǝn üstündür”]:
Bǝstǝkar Frans Yozef Haydnn 1797-ci ildǝ
bǝstǝlǝdiyi musiqiyǝ Avqust Henrix
Hofmann 1841-ci ildǝ yazdğ sözlǝrlǝ meydana gǝlǝn marş. 1922-ci ildǝ Veymar
Respublikasnn dövlǝt himni elan edilmişdir.
1945-ci ildǝn sonra bir müddǝt bu marşn
ifas qadağan edilmişdir. Almaniyann
birlǝşmǝsindǝn sonra marşn üçüncü bǝndi
dövlǝt himni kimi tǝsdiqlǝnmişdir. 48
Draqomirov, Abram Mixayloviç (18681955): Rusiyann hǝrbi xadimi, general. Birinci Dünya müharibǝsindǝ iştirak etmiş,
1917-ci ilin aprelindǝ Şimal cǝbhǝsindǝki
Rusiya ordularnn Baş komandan tǝyin
edilmişdi. Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi
illǝrindǝ Könüllü orduda vǝ Xüsusi Şurada
(Cǝnub) ali vǝzifǝlǝr tutmuş, 1918-ci ilin
oktyabrndan 1919-cu ilin sentyabrna qǝdǝr
Xüsusi Şurann sǝdri (Xüsusi Şura Hökumǝtinin Baş naziri) olmuşdur. Ağqvardiyaçlarn Vǝtǝndaş müharibǝsindǝ mǝğlubiyyǝtindǝn sonra mühacirǝtǝ getmişdir. 67
Dro: bax. Kanayan, Drastamat.
Dzeqvin körpüsü: Gürcüstan ǝrazisindǝ,
Kür çaynn üstündǝn keçǝn körpü. 107
Ebert, Fridrix [Friedrich Ebert; 18711925]: Almaniyann siyasi xadimi; sosial
demokrat. 1918-ci ilin noyabrndan 1919-cu
ilin fevralna qǝdǝr Almaniyann Baş naziri,
1919-cu ilin fevralndan 1925-ci ilin fevralna
qǝdǝr Almaniya Prezidenti olmuşdur. 48,
110, 128, 259, 290, 303, 351
Eçmiyǝdzin uyezdi 75, 105, 106, 166,
167, 343
“Exo de Pari” [L'Écho de Paris]: 18841944-cü illǝrdǝ Parisdǝ nǝşr edilmiş gündǝlik
qǝzet. 186, 351
Elzas-Lotaringiya
(Alsace-Lorraine):
Günümüzdǝ Şimali Fransada tarixi ǝrazi.
1871-ci ildǝ Almaniyaya birlǝş-dirilǝn bu torpaqlar, 1918-ci ildǝ Fransaya qaytarlmşdr.
II Dünya mühari-bǝsindǝ yenǝ Almaniya
tǝrǝndǝn ǝlǝ keçirilmiş vǝ müharibǝdǝn

114, 126, 212, 250, 379, 380, 388, 425, 444,
454, 484, 530
“Daşnaksutyun” partiyas 35, 81, 469
Daştəpə: Zǝngǝzurda dağ.
Davud Ziya: Gǝncǝ Türk Müǝllimlǝri
İttifaqnn üzvü olmuşdur. 136
Delitsn, Aleksey Petroviç: Cümhuriyyǝtdǝn ǝvvǝl Bak Nǝzarǝt Palatasnn
sǝdri vǝ Bak şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ Şurasnn üzvü
olmuşdur. Cümhuriyyǝt dövründǝ Bak
Bǝlǝdiyyǝsinin Maliyyǝ şöbǝsinin sǝdri vǝ
Dövlǝt Nǝzarǝti Nazirliyinin Dövlǝt nǝzarǝti
idarǝsinin rǝisi olmuşdur. Sovet dövründǝ
SSRİ Maliyyǝ Xalq Komissarlğnn Azǝrbaycandak sǝlahiyyǝtli nümayǝndǝsinin
müavini olmuşdur. 35
Denikin, Anton İvanoviç (1872-1947):
Rusiyann hǝrbi xadimi, general-leytenant.
Ağ qvardiyann 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 Silahl Qüvvǝlǝrinin (yanvar 1919 –
aprel 1920) komandiri olmuşdur. 1920-ci ildǝ
mühacirǝtǝ getmişdir. 64, 67, 79, 147, 330,
367, 479
D’Esperi, Franşe [Franchet d’Espèrey;
1856-1942]: Fransann siyasi vǝ hǝrbi
xadimi, marşal. Cǝnubi Rusiyada Fransann
Ali komissar olmuşdur. 65, 172
Dǝlimǝmmǝdli stansiyas: Azǝrbaycanda
dǝmiryolu stansiyas; hal-hazrda Goranboy
rayonu ǝrazisindǝ şǝhǝr. 134
Dǝllǝr: Gǝncǝ qǝzasnn kǝndi. 58
Dǝrbǝnd 15, 28, 334, 370, 371, 432
Digah: Abşeronda kǝnd 15, 216, 528
Dikaya Diviziya 144
Dildarovun evi: Bakda, Kolyubakin (indiki Nigar Rǝbǝyli) küçǝsindǝ mülk. 39, 57,
176, 216, 396, 454
Dobritz 248
“Döyçland über alles” [Deutschland über
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Əbdülzadǝ, Əbdül: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Mǝclisi-Mǝbusan İdarǝsindǝ
stenoqrast işlǝmişdir. 1, 159, 449
Ədirnǝ 128, 139
Əfǝndilǝr: Azǝrbaycann Cǝbrayl rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 7, 8, 9, 17, 113, 136, 154,
156
Əfǝndiyev,
Abdullah
bǝy:
bax.
Əfǝndizadǝ, Abdulla bǝy.
Əfǝndizadǝ, Abdulla bǝy İsmayl ǝfǝndi
oğlu (yaxud Əfǝndiyev; 1875-1928): Tiisdǝ
Aleksandr Müǝllimlǝr İnstitutunu bitirmiş,
Azǝrbaycann bir sra şǝhǝrlǝrindǝ
müǝllimlik etmiş, Şǝkidǝ müǝllim kurslar vǝ
mǝktǝblǝr açdrmşdr. Şǝki Şǝhǝr Banknn
vǝ Şǝki Şǝhǝr Dumasnn sǝdri olmuşdur.
Şǝkidǝn Azǝrbaycan Parlamentinǝ üzv
seçilmişdir. 25, 183, 241, 302, 316, 459, 483,
503
Əfǝndizadǝ, Bǝhlul: Zǝngǝzur nümayǝndǝsi. 229
Əfǝndizadǝ, Əlǝddin: Azǝrbaycan ziyals,
müǝllim vǝ dǝrslik müǝlli. 53
Əfǝndizadǝ,
Xalid:
Gǝncǝ
Türk
Müǝllimlǝri İttifaqnn üzvü olmuşdur. 136
Əfǝndizadǝ, Muxtar (1880-1975):
Azǝrbaycann elm xadimi, şǝrqşünas. 459
Əfǝndizadǝ, Mustafa: Qafqazn müftüsü.
282, 325
Əhmǝd Rǝq (Altınay; 1881-1937): Türk
tarixçisi, yazçs vǝ şairi. Soyad qanunundan
sonra “Altınay” soyadn qǝbul etmişdir. 208,
209
Əhmǝd Rza bǝy: Türk Ordusunun
Bakdak Mǝrkǝz Komandan. 65
Əhmǝd Toq paşa (Okday; 1845-1936):
Osmanl dövlǝt xadimi. 1909-cu ildǝ, 19181919-cu illǝrdǝ vǝ 1920-1922-ci illǝrdǝ Baş
nazir olmuşdur. Eyni zamanda Osmanl
dövlǝtinin axrnc Baş naziri idi. Soyad qanunu çxdqdan sonra “Okday” soyadn
qǝbul etmişdir. 65, 133, 480
Əhmǝdli 15, 216
“Əhrar” partiyas 7, 10, 25, 95, 241, 246,

sonra Fransaya qaytarlmşdr. 130
Eminbǝyli, İbrahim (1894-1937): Azǝrbaycann müxtǝlif şǝhǝrlǝrindǝ müǝllimlik
etmiş, Sovet dövründǝ mǝtbuat vǝ nǝşriyyat
sahǝsindǝ işlǝmişdir. 1937-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 136
Enez: Türkiyǝnin Ədirnǝ vilayǝtindǝ
qǝsǝbǝ. 128, 139
Ermǝni, ermǝnilǝr 3, 5, 12, 13, 14, 17, 22,
24, 26, 33, 37, 38, 56, 57, 61, 63, 64, 75, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 108, 123, 125, 126, 127, 133, 134,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 164, 166, 167,
168, 173, 175, 182, 187, 189, 190, 202, 203,
204, 205, 212, 222, 228, 229, 230, 251, 255,
260, 263, 270, 273, 274, 281, 286, 287, 292,
293, 294, 307, 313, 314, 327, 328, 329, 330,
331, 332, 334, 342, 343, 344, 353, 368, 374,
380, 385, 387, 407, 408, 409, 411, 412, 413,
420, 423, 425, 444, 467, 469, 484, 493, 505,
520, 524, 531
Ermǝnistan; Ermǝni Cümhuriyyǝti 12, 14,
26, 37, 38, 64, 74, 81, 82, 87, 99, 143, 164,
179, 182, 189, 251, 307, 327, 328, 331, 334,
343, 353, 425, 466, 470, 480, 481, 498, 531
Erzberqer, Mattias [Matthias Erzberger;
1875-1921]: Alman yazçs vǝ siyasǝtçisi. Birinci Dünya müharibǝsi sonunda atşkǝs
müqavilǝsinin imzalanmas üçün Almaniya
tǝrǝndǝn yaradlan komissiyann başçs
tǝyin olunmuşdu. Daha sonra Veymar
Tǝsisçilǝr Mǝclisinin üzvü olmuş vǝ Maliyyǝ
naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. Suiqǝsd
nǝticǝsindǝ öldürülmüşdür. 22
Etilaf dövlǝtlǝri: I Dünya müharibǝsinin
tǝrǝǝrindǝn biri olan Antanta bloku. Bu
blokun aparc dövlǝtlǝri Böyük Britaniya,
Fransa vǝ Rusiya idi. 2, 22, 41, 88, 111, 149,
413
“Etilaf vǝ Hürriyyǝt” partiyas: Osmanl
dövlǝtindǝ siyasi partiya. 1911-1913-cü vǝ
1918-1919-cu illǝrdǝ ölkǝnin siyasi
hǝyatında ǝhǝmiyyǝtli rol oynamşdr. 128,
129
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Əsgǝrzadǝ, Mirzǝ Cǝfǝr: Gǝncǝ Türk
Müǝllimlǝri İttifaqnn üzvü olmuşdur. 136
“F.”: qǝzet; bax. “Forverts”.
Fastov: Ukraynann Kiyev vilayǝtindǝ
şǝhǝr. 132
Fatmay: Baknn kǝndi 15, 216, 432
Fayn: ada. 148
Feodosiya: Krm yarmadasnn cǝnubşǝrqindǝ, Qara dǝniz sahilindǝ şǝhǝr. 12
Fǝlǝstin 64, 521
Fǝramuş xanm: Gǝncǝdǝ Adgözǝlov
mǝktǝbinin müǝllimǝsi olmuşdur. 96
Fǝttahov, Hǝsǝn bǝy: Gǝncǝ Müsǝlman
Xeyriyyǝ Cǝmiyyǝtinin üzvü olmuşdur. 134
Filankǝs: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki imzalardan biri; Hacbǝyli, Üzeyir. 114, 119,
150, 158, 249, 257, 333, 339
Filimonov, Aleksandr Petroviç (18661948): Rusiyann hǝrbi xadimi; general-leytenant. Kuban Xalq Respublikasnn ataman
olmuşdur. 87, 88
Finlandiya: (yaxud Finlanda). Şimali
Avropada dövlǝt. 42, 66, 124, 308
Fişer: Berlin şǝhǝrinin komendantı Velsin
adyutantı olmuşdur. 110
Fiume [Fiume] (yaxud Riyeka [Rijeka]):
Xorvatiyada liman şǝhǝri. 187
“Forverts” [Vorwärts] (“İrǝli”): Almaniya
Sosial-Demokrat Partiyasnn orqan olan
qǝzet. Əsas 1876-c ildǝ qoyulmuşdur.
Tǝqiblǝrǝ görǝ müxtǝlif dövrlǝrdǝ Leypsiq,
Berlin, Praqa vǝ Parisdǝ nǝşr edilmişdir. 110,
185, 186, 325
Fransa 2, 7, 22, 46, 65, 67, 86, 95, 112,
115, 130, 131, 148, 149, 162, 171, 172, 177,
180, 183, 187, 189, 210, 212, 284, 285, 290,
298, 302, 305, 306, 308, 319, 326, 327, 340,
341, 351, 354, 366, 367, 375, 384, 404, 411,
445, 447, 521
Fransz, franszlar 13, 48, 62, 67, 88, 131,
132, 162, 177, 224, 284, 374, 403, 427, 446,
469, 480, 505, 509, 521
Gegeçkori, Yevgeni Petroviç (1881-1954):
Gürcüstann dövlǝt xadimi. Menşevik.

301, 303, 322, 323, 503
Əlcǝzair (yaxud Cǝzair) 132
Əli Oxçu: Zǝngǝzur qǝzasnda, halhazrda Ermǝnistann Qafan rayonunda
kǝnd. 83
Əli Yusif: bax. Yusifzadǝ, Əli.
Əlif. Əlif.: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝki
imzalardan. 96
Əlinski, Mǝhǝmmǝdbağr: Azǝrbaycan
aktyoru. Müxtǝlif teatr truppalarnda çxş
etmişdir. 79
Əliverdibǝyov, Bahadur bǝy Əlǝkbǝr bǝy
oğlu (1883-1954): Azǝrbaycanl hǝkim.
Xarkov Universitetinin Tibb fakültǝsini
bitirmişdir. 229
Əliyev, Mirzǝağa: bax. Əlizadǝ, Mirzǝağa.
Əlizadǝ,
Mirzǝağa
(1883-1954):
Azǝrbaycanl aktyor. “Hǝmiyyǝt”, “Nicat”
truppalarnda çxş etmişdir. 1924-cü ildǝn
etibarǝn Azǝrbaycan Dövlǝt Dram Teatrnda
çalşmş, 1949-cu ildǝ Xalq artisti adna layiq
görülmüşdür. 98, 272
Ənvǝr paşa (1881-1922): Osmanl
dövlǝtinin hǝrbi vǝ siyasi xadimi. İttihad vǝ
Tǝrǝqqi cǝmiyyǝtinin liderlǝrindǝn idi. 19141918-ci illǝrdǝ Osmanl dövlǝtinin Hǝrbi
naziri, Baş Qǝrargah rǝisi olmuşdur. Türk
xalq-larn birlǝşdirmǝk uğrunda mübarizǝ
aparmşdr. 65, 407
Ənzǝli: İrann şimalnda, Xǝzǝr dǝnizi
sahilindǝ liman şǝhǝri. 7, 8, 11, 36, 114
Ərǝbli, Hüseyn (yaxud Hüseyn Ərǝblinski;
1881-1919): Azǝrbaycann teatr aktyoru vǝ
rejissoru. “Nicat”, “Sǝfa”, Hacbǝyli Qardaşlar müdiriyyǝti truppalarnda çxş
etmişdir. 76, 453
Ərǝblinski, Hüseyn: bax. Ərǝbli, Hüseyn.
Ərǝgit: bax. Ərǝkit.
Ərǝkit (yaxud Ərǝgit): Azǝrbaycann
İsmayll rayonunda kǝnd. 71, 234
Ərkivan: Azǝrbaycann Masall rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 203, 335, 394, 412
Əsgǝrlǝr: Zǝngǝzur mahalnn kǝndi
olmuşdur. 83
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Gürcüstan 7, 10, 12, 26, 38, 39, 42, 63,
64, 67, 73, 74, 81, 87, 94, 107, 118, 124, 133,
173, 181, 182, 187, 189, 211, 219, 220, 221,
224, 225, 236, 253, 262, 263, 264, 268, 287,
307, 327, 328, 329, 354, 355, 368, 374, 375,
412, 419, 420, 421, 438, 439, 443, 444, 445,
458, 468, 469, 471, 473, 486, 492, 493, 506,
513, 514, 524, 525, 526, 530
Güzdǝk: Abşeronda kǝnd. 15, 138
H. R.: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ yaz
göndǝrmişdir. 77
Haaze, Hüqo [Hugo Haaze; 1863-1919]:
Almaniyann siyasi xadimi, sosial-demokrat.
110, 128, 139, 304
Hac Pirus: İranda kǝnd. 88
Hacbǝyli, Ceyhun bǝy (yaxud C.
Dağstani; 1891-1962): Azǝrbaycanl loloq,
tarixçi, jurnalist vǝ ictimai xadim. Peterburq
vǝ Sorbonna universitetlǝrindǝ tǝhsil
almşdr. “Azǝrbaycan” qǝzetinin redaktorlarndan olmuşdur. Qǝzetdǝki yazlarn “C.
Dağstani” imzas ilǝ nǝşr etdirmişdir. Üzeyir
Hacbǝylinin kiçik qardaşdr. 18, 39, 58, 78,
98, 118, 139, 158, 176, 196, 217, 236, 256
Hacbǝyli, Üzeyir (1885-1948): Azǝrbaycanl bǝstǝkar, musiqişünas, publisist,
pedaqoq vǝ ictimai xadim. Azǝrbaycann
müasir peşǝkar musiqi sǝnǝtinin vǝ milli
operann banisi. Dövrünün bir sra qǝzet vǝ
jurnallarnda, o cümlǝdǝn “Azǝrbaycan”
qǝzetindǝ mǝqalǝ, felyeton, hekayǝ vǝ
miniatürlǝrlǝ çxş etmişdir. “Azǝrbaycan”
qǝzetinin redaktorlarndan biri olmuşdur.
Sovet dövründǝ Azǝrbaycan Bǝstǝkarlar
İttifaqnn sǝdri, Azǝrbaycan Dövlǝt Konservatoriyasnn rektoru, Azǝrbaycan Elmlǝr
Akademiyasnn hǝqiqi üzvü olmuşdur. Azǝrbaycan SSR-in vǝ Azǝrbaycan Respublikasnn Dövlǝt himnlǝrinin musiqisinin
müǝllidir. 5, 20, 24, 46, 79, 103, 119, 123,
156, 158, 171, 175, 197, 241, 257, 276, 277,
297, 298, 317, 337, 339, 348, 356, 357, 358,
376, 380, 397, 414, 415, 435, 455, 457, 475,
495, 500, 515, 533

Hüquq tǝhsili almşdr. Zaqafqaziya Komissarlğnn sǝdri seçilmişdi. Gürcüstan müstǝqilliyini elan etdikdǝn sonra Xarici İşlǝr
naziri, 1921-ci ildǝ isǝ Ədliyyǝ naziri oldu.
Gürcüstann sovetlǝşmǝsinin ardndan
mühacirǝt etdi. 81, 189, 327, 368, 375
Gǝncǝ (şǝhǝr) 16, 20, 34, 52, 58, 72, 84,
85, 94, 96, 134, 135, 136, 144, 146, 212, 214,
215, 220, 253, 256, 268, 271, 291, 292, 294,
295, 296, 315, 333, 334, 363, 373, 381, 409,
430, 439, 441, 442, 443, 460, 479, 503, 520
Gǝncǝ Türk Müǝllimlǝri İttifaq: Gǝncǝdǝ
fǝaliyyǝt göstǝrmiş müǝllimlǝr ittifaq. 37
Giltori: ingilis admiral. 65
Gimnaziçeski: Bakda küçǝ, indiki Tolstoy
küçǝsi. 17, 57, 77, 117, 195, 235, 275, 417
Giorqadze, Qriqol (1879-1937): Gürcüstann ictimai-siyasi xadimi, hüquqşünas.
Xarkov Universitetini bitirmişdir. 26 may
1918 – 13 fevral 1919 tarixlǝri arasnda Gürcüstan Respublikasnn Müdaǝ naziri
olmuşdur. 1937-ci ildǝ Sovet rejimi tǝrǝndǝn güllǝlǝnmişdir. 63, 118
Gireyev: Terek kazaklarnn rǝhbǝrlǝrindǝn olmuşdur. 29
Goradil 15, 216
Goran:
Azǝrbaycanda
dǝmiryolu
stansiyas; hal-hazrda Goranboy rayonu
ǝrazisindǝ qǝsǝbǝ. 134
Gorazll: Azǝrbaycann Füzuli rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd. 17
Göyçay 3, 96, 100, 504
Gözǝlzadǝ, Zeynalabdin: Azǝrbaycan Parlamenti İdarǝsindǝ mǝktub xidmǝtçisi
işlǝmişdir. 160
Gürcü, gürcülǝr 12, 26, 39, 63, 64, 83, 86,
93, 104, 107, 108, 112, 144, 145, 146, 173,
189, 210, 211, 219, 221, 224, 225, 230, 251,
260, 261, 262, 263, 264, 270, 281, 287, 307,
327, 328, 329, 348, 364, 368, 375, 394, 395,
412, 413, 414, 419, 420, 437, 438, 439, 443,
444, 445, 459, 460, 467, 469, 473, 485, 486,
493, 499, 508, 510, 512, 523, 524, 525, 526,
529
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culuq-abadlq işlǝrindǝ xüsusilǝ böyük
xidmǝti olmuşdur. 212
Hǝsǝntuki: bax. Yessentuki.
Himans, Pol [Paul Hymans; 1865-1941]:
Belçikann dövlǝt xadimi vǝ diplomatı. 19181935-ci illǝr arasnda beş dǝfǝ (o cümlǝdǝn
1918-1920-ci illǝrdǝ) Xarici İşlǝr naziri
olmuşdur. 49
Hindistan 27, 88, 109, 118, 125, 174,
225, 246, 320, 321
Hindli; hindu 113, 290
Hobhaus, Çarlz [Charles Hobhouse;
1862-1941]: Britaniyann hǝrbi vǝ siyasi
xadimi. 47
Hollandiya 49, 62, 133
Hökmǝli: Abşeronda kǝnd. 15, 216
Hökumǝt teatr (Azǝrbaycan) 57, 75, 98,
156, 273, 414, 453, 514, 532
Hövsan 15, 216
Huqenin, Eduard [Edouard Huguenin;
1856-1926]: Bağdad Dǝmiryolunun İstanbuldak direktoru olmuşdur. 207
“Hümmǝt” partiyas 161, 270, 513
“Hürriyyǝt vǝ Etilaf” partiyas: bax. “Etilaf
vǝ Hürriyyǝt” partiyas.
“Hürriyyǝtpǝrvǝr Avam Firqǝsi”: Osmanl
dövlǝtindǝ siyasi partiya. 129
“Hürriyyǝtpǝrvǝran Firqǝsi”: bax.
“Hürriyyǝtpǝrvǝr Avam Firqǝsi”.
Hüseyn Abbas oğlu: Bakda cinayǝt
üstündǝ tutulmuşdur. 36
Hüseyn Adinǝqulu oğlu 136
Hüseynzadǝ, Paşa: Gǝncǝdǝ mǝktǝb
müdiri olmuşdur. 97
“X. İ.”: bax. İbrahimov, Xǝlil.
Xaçn (Qarabağn mahal) 374
Xanbudaqzadǝ, Zǝhra xanm: Gǝncǝ Türk
Müǝllimlǝri İttifaqnn üzvü olmuşdur. 136
Xarçenko: polkovnik. 173
Xarkov 66, 87, 109, 111, 471
Xasmǝmmǝdov, Xǝlil bǝy (yaxud
Xasmǝhǝmmǝdov; 1873-1947): Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Moskva Universitetinin
Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. Rusiya Dövlǝt

Hacbǝyli, Zülfüqar (1884-1950): Azǝrbaycanl bǝstǝkar. Üzeyir Hacbǝylinin böyük
qardaşdr. 75
Hacqabul: Azǝrbaycanda şǝhǝr; Hacqabul rayonunun inzibati mǝrkǝzi. Böyük
dǝmiryolu vǝ avtomobil yollar qovşağdr.
32, 40, 164, 204, 205, 292, 293, 298, 337,
430
Hadi, Mǝhǝmmǝd (Əbdülsǝlimzadǝ;
1879-1920): Azǝrbaycanl şair vǝ jurnalist.
17, 97, 157, 195, 235, 275
Hamid, Əbdülhaq (Tarhan, 1852-1937):
Türk şairi vǝ dramaturqu; eyni zamanda
diplomatik fǝaliyyǝti dǝ olmuşdur. 177
Hatǝmzadǝ, Əbdülhǝmid: “Azǝrbaycan”
qǝzetindǝki imzalardan. 75
“Havas”: Fransz xǝbǝr agentliyi. 1835-ci
ildǝ tǝsis edilmişdir. Frans-press agentliyi
[Agence France-Presse] daha sonra
“Havas”n bazasnda yaradlmşdr. 22, 65,
290
Helqoland [Helgoland]: Şimal dǝnizindǝ
yerlǝşǝn kiçik arxipelaq; Almaniyaya
mǝxsusdur. 130
Helsinki: Finlandiyann paytaxtı vǝ ǝn
böyük şǝhǝri. Finlandiya 1809-1917-ci illǝrdǝ
Rusiya İmperiyasnn tǝrkibindǝ olmuşdur.
Rus dilindǝ Hel-sinki şǝhǝrinin ad 1926-c ilǝ
qǝdǝr Helsinqfors kimi işlǝnmişdir. 66, 367
Helsinqfors: bax. Helsinki.
Henderson, Artur [Arthur Henderson;
1863-1935]:
Britaniyal
siyasǝtçi;
Leyboristlǝr Partiyasnn lideri olmuşdur. 47
Henrix IV [Henri IV; 1553-1610]: Fransa
kral; 1589-1610-cu illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ
olmuşdur. 177
Hǝsǝnov, Əliağa (1871-1933): Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi; Cümhuriyyǝt
dövründǝ Maliyyǝ naziri, Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuşdur. “Nǝşri-maarif”
cǝmiyyǝtinin yaradlmasnda vǝ fǝaliyyǝtindǝ yaxndan iştirak etmiş, Bak Şǝhǝr
Dumasnn üzvü olduğu dövrdǝ Şollar su
kǝmǝrinin çǝkilişi vǝ şǝhǝrdǝki digǝr quru546
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Dumasnn, Azǝrbaycan Milli Şurasnn üzvü
olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝtindǝ portfelsiz nazir, Ədliyyǝ naziri, Daxili
İşlǝr naziri kimi vǝzifǝlǝr tutmuşdur.
Azǝrbaycann Türkiyǝdǝ sǝri tǝyin edilmiş,
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra Azǝrbaycana qaytmamşdr. Siyasi fǝaliyyǝtini
mühacirǝtdǝ dǝ davam etdirmişdir. 16, 58
Xatisov, Aleksandr İvanoviç (1874-1945):
Ermǝni ictimai-siyasi xadim, “Daşnaksutyun”
partiyasnn üzvü idi. Müxtǝlif dövrlǝrdǝ
Ermǝnistann Baş Naziri, Sǝhiyyǝ, Daxili İşlǝr
vǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. Ermǝnistann
sovetlǝşmǝsindǝn sonra Fransa vǝ Portuqaliyada mühacirǝtdǝ yaşamşdr. 81
Xerson quberniyas: Rusiya imperiyasnn
quberniyas; indiki Ukraynann Mikolayev
vilayǝtini, Odessa, Xerson, Dneprepetrovsk
vǝ Kirovoqrad vilayǝtlǝrinin, elǝcǝ dǝ
Dnestryannn bǝzi hissǝlǝrini ǝhatǝ edirdi.
27, 39
Xǝlilbǝyli, Balabǝy: Bakda, Vorontsovski
(indiki İslam Sǝfǝrli) küçǝsindǝ yerlǝşǝn
“Dardanel”
yemǝkxanasnn
müdiri
olmuşdur. 38, 97
Xnal: Bak quberniyasnn kǝndi. 58
Xrdalan: Abşeron yarmadasnda kǝnd;
2006-c ildǝ şǝhǝr statusu almşdr. 15, 108,
216, 288, 298
Xocahǝsǝn 15, 216
Xorvatiya krallğ: XIX ǝsrin axrlarndan
Birinci Dünya müharibǝsinin sonuna qǝdǝr
Slavoniya krallğ ilǝ birgǝ AvstriyaMacarstan İmperiyasnn tǝrkibindǝ Xorvatiya vǝ Slavoniya krallğnn bir hissǝsini
tǝşkil edirdi. 186
Xoştariya, Akaki (1873-1932): Gürcü
sahibkar vǝ xeyriyyǝçi. Gürcüstann elm vǝ
mǝdǝniyyǝt qurumlarna, hǝmçinin Gürcüstan Demokratik Respublikasnn hökumǝtinǝ
maddi yardm etmişdir. 1921-ci ildǝn
Fransada mühacirǝtdǝ yaşamşdr. 173
Xoyski, Fǝtǝli xan (1875-1920): Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin qurucularndan biri,

görkǝmli dövlǝt xadimi. Moskva Universitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. Bak
Şǝhǝr Dumasnn sǝdri (1917-1918), Zaqafqaziya Seyminin üzvü vǝ Zaqafqaziya Federativ Respublikasnn Xalq Maari naziri
(1918) olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin ilk hökumǝtinin sǝdri seçilmiş,
Cümhuriyyǝt dövründǝ bir neçǝ dǝfǝ Baş
Nazir, elǝcǝ dǝ Daxili İşlǝr naziri, Ədliyyǝ
naziri, Xarici İşlǝr naziri vǝzifǝlǝrini icra
etmişdir. Bolşevik işğalndan sonra Tiisǝ
mühacirǝt etmiş vǝ orada ermǝni daşnaklar
tǝrǝndǝn şǝhid edilmişdir. 5, 14, 22, 161,
164, 171, 202, 204, 365, 381, 401, 440, 458,
465, 466
Xristianiya [Christiania]: bax. Oslo.
Xudat: Azǝrbaycann Xaçmaz rayonu
ǝrazisindǝ şǝhǝr. 114
Xuraman xanm: Gǝncǝdǝ Adgözǝlov
mǝktǝbinin müǝllimǝsi olmuşdur. 96, 136
İbrahim Cavad oğlu: Bak quberniyasnn
Kǝrǝdǝn kǝndinin sakini. 58
İbrahim xan (yaxud İbrahim Xǝlil xan;
1732-1806): Qarabağ xan. 249
İbrahimov, Xǝlil (Xǝlil İbrahim; Xǝlil
İbrahimzadǝ; 1892-1938): Azǝrbaycanl
müǝllim, publisist vǝ tǝnqidçi. Şuşada
anadan olmuşdur. Bakda müǝllim işlǝmiş,
müxtǝlif qǝzet vǝ jurnallarda, o cümlǝdǝn
“Azǝrbaycan” qǝzetindǝ yazlar dǝrc
etdirmiş, bir müddǝt “Azǝrbaycan” qǝzetinin
“müvǝqqǝti müdiri” olmuşdur. 1938-ci ildǝ
hǝbs edilǝrǝk güllǝlǝnmişdir. 139, 177, 435
İçǝri şǝhǝr 78, 98, 117, 137, 157, 176,
195, 216, 235, 256, 275, 296, 317, 336, 357,
376, 396, 414
İdaşkina 117, 157, 196, 235, 275, 316,
356, 396, 434, 474, 514
İql Oyl ǝnd Şippinq Kompani [Eagle Oil
and
Shipping
Company]:
Meksika
körfǝzindǝn tankerlǝrlǝ neft daşyan
gǝmiçilik şirkǝti. Əsas 1912-ci ildǝ Uitman
Pirson tǝrǝndǝn qoyulmuşdu. 40
İqnatius: Finlandiyann Amerika Bir-
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Şirvan kǝndinin sakini. 58
İskǝndǝrzadǝ: Salyan sakini; “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ yaz göndǝrmişdir. 77
“İskra”: menşeviklǝrin 1918-1920-ci
illǝrdǝ Bakda nǝşr etdiklǝri qǝzet. 22, 35, 61,
88, 125, 389, 390, 430, 458, 459
“İslamiyyǝ”: Bakda karvansara tipli
mehmanxana. Bazar (indiki Azǝrbaycan
prospekti), Qubernski (indiki Nizami küçǝsi)
vǝ Poçt (indiki Süleyman Tağzadǝ)
küçǝlǝrinǝ çxş olan bina 1918-ci ilin Mart
soyqrmnda yandrlmş, sonradan bǝrpa
edilmişdir. 18, 57, 77, 117, 157, 195
İsmaylov, Rǝşid bǝy (1877-1942):
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi, pedaqoq
vǝ publisisti. İrǝvan Müǝllimlǝr Seminariyasnda oxumuşdur. Qafqazn müxtǝlif
yerlǝrindǝ pedaqoji vǝ publisistik fǝaliyyǝtlǝ
mǝşğul olmuşdur. Azǝrbaycan vǝ tarixi vǝ
ǝdǝbiyyatına dair ǝsǝrlǝr yazmşdr. Araz
Türk Cümhuriyyǝti hökumǝtinin nümayǝndǝsi olmuşdur. Sovet dövründǝ repressiyaya
mǝruz qalmşdr. 85, 167
İstanbul 65, 77, 86, 88, 89, 90, 107, 133,
146, 172, 179, 186, 207, 210, 218, 282, 284,
298, 365, 375, 413, 419, 445, 495, 505
İstanbul Universiteti 77
İsveç 27, 39, 66, 208, 209, 218, 383
İsveçrǝ 48, 59, 148
İtaliya 65, 95, 172, 186, 187, 210, 224,
298, 304, 305, 350, 367, 384
“İttihad” partiyas: Azǝrbaycanda siyasi
partiya. 1917-ci ildǝ qurulmuş, 1920-ci ildǝ
dağlmşdr. Lideri Qarabǝy Qarabǝyli idi.
138, 169
İttihad vǝ Tǝrǝqqi Partiyas 89, 128, 129,
186
Jordaniya, Noy Nikolayeviç (1868-1953):
Gürcüstann dövlǝt xadimi. Menşevik.
Varşavada veterinarlq tǝhsili almşdr.
Tiisdǝn Dövlǝt Dumasna üzv seçilmişdi.
1918-1921-ci illǝrdǝ Gürcüstan Demokratik
Respublikasnn Baş Naziri olmuşdur. Gürcüstann sovetlǝşmǝsindǝn sonra mühacirǝt

lǝşmiş Ştatlarnda sǝri olmuşdur. 18
İlyuşkin, Pyotr Fyodoroviç: Bak Şǝhǝr
İdarǝsinin vǝ Bak Şǝhǝr Dumasnn üzvü
olmuşdur. 1917-ci ildǝ Bak Şǝhǝr İdarǝsinin
rǝisi vǝ Bak qubernatoru vǝzifǝlǝrini
müvǝqqǝti olaraq icra etmişdir. Cümhuriyyǝt
dövründǝ Bak Şǝhǝr İdarǝsinin rǝisi olmuş,
sovet dövründǝ isǝ Bak Şǝhǝr Sovetindǝ
müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 34, 296
İngilis, ingilislǝr 4, 6, 8, 9, 13, 22, 23, 27,
28, 51, 52, 83, 84, 88, 91, 99, 112, 114, 126,
148, 187, 188, 189, 211, 223, 224, 225, 260,
287, 290, 304, 319, 320, 321, 326, 337, 347,
351, 355, 367, 368, 371, 374, 383, 384, 385,
386, 407, 410, 411, 413, 421, 427, 445, 446,
458, 466, 468, 469, 497, 504, 505, 521, 523,
524, 529, 530
İngiltǝrǝ 7, 9, 10, 13, 21, 22, 27, 47, 48,
50, 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 85, 86, 95, 107,
112, 115, 135, 149, 162, 172, 173, 180, 183,
187, 188, 189, 210, 211, 212, 224, 231, 246,
247, 253, 255, 257, 260, 272, 291, 302, 305,
307, 319, 320, 321, 326, 327, 349, 350, 367,
368, 375, 384, 386, 387, 395, 401, 410, 413,
419, 421, 434, 458, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 492, 493, 521
İran 13, 14, 49, 50, 83, 88, 113, 134, 138,
139, 143, 144, 146, 163, 173, 188, 202, 217,
225, 230, 236, 237, 268, 271, 345, 346, 355,
365, 372, 381, 388, 433, 491, 504, 521
İrǝvan 2, 56, 74, 75, 81, 82, 83, 85, 86,
103, 104, 105, 106, 134, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 164, 166, 167, 168, 169, 171,
182, 183, 194, 222, 228, 251, 252, 334, 342,
343, 344, 353, 466, 470, 505, 507, 530
İrǝvan quberniyas 56, 85, 86, 143, 251
İrlandiya 59, 197
“İrşad”: 17 dekabr 1905 – 25 iyun 1908
tarixlǝri arasnda Bakda Azǝrbaycan dilindǝ
nǝşr edilǝn qǝzet. Redaktoru Əhmǝd bǝy
Ağaoğlu idi. 52, 92, 215
İsa Əhmǝd oğlu: Zaqatala nahiyǝsi
Muxax kǝndinin sakini. 58
İskǝndǝr, Bǝyǝli oğlu: Gǝncǝ vilayǝtinin
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üzvü olmuşdur. 199, 513
Keçǝllǝr: Pirǝkǝşkül kǝndinin bir hissǝsi
belǝ adlanmşdr. 138
Kǝndǝbil: Zǝrdab rayonunun kǝndi. 96
Kerenski, Aleksandr Fyodoroviç (18811970): Rusiya Müvǝqqǝti Hökumǝtinin
(1917) başçs. 64, 91, 124, 146
Keşlǝ: Baknn kǝndi olmuşdur; halhazrda şǝhǝrtipli qǝsǝbǝdir. 15, 92, 199,
216, 526
“Kette”: gǝmi. 36
Kiçik Qala: Bakda küçǝ. 78, 98, 117, 137,
157, 176, 195, 216, 235, 256, 275, 296, 317,
336, 357, 376, 396, 414, 434, 454, 474, 494,
514, 518
Kiçikxanov, Bayram Niyazi oğlu (yaxud
Kiçikxanl; 1889-1922): Azǝrbaycann siyasi
xadimi. Zaqatalada maarif müfǝttişi işlǝmişdir. Zaqataladan Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinǝ seçilmiş, eyni zamanda
Parlamentin katibi olmuşdur. “Əhrar”
partiyasnn üzvü idi. 194, 200, 264, 300,
301, 313, 322
Kil [Kiel]: Almaniyann şimalnda şǝhǝr.
130
Kislovodsk 87, 174, 479
Kiyev 66, 67, 88, 111, 148, 419
Klemanso, Jorj [Georges Clemenceau;
1841-1929]: Fransann dövlǝt xadimi. 19061909 vǝ 1917-1920-ci illǝrdǝ Baş Nazir
olmuşdur. 22, 62, 86, 147, 187, 305, 383
Kolyubakin küçǝsi: Bakda küçǝ. Köhnǝ
ad “Qǝssabbazar” idi. Çar Rusiyas
dövründǝ “Kolyubakin küçǝsi” adn almş,
daha sonra bolşeviklǝr tǝrǝndǝn “Yem
Saratovets küçǝsi” adlandrlmşdr. İndiki ad
“Nigar Rǝbǝyli küçǝsi”dir. 39, 57, 176, 216,
396, 454, 514, 533
“Konkum”: gǝmi 88
Konstansa (yaxud Köstǝncǝ): Qara dǝniz
sahilindǝ Rumniyaya mǝxsus liman şǝhǝri.
65
“Kooperasiya”
Xǝzǝryan
İstehlak
Cǝmiyyǝtlǝri İttifaq: Cümhuriyyǝt dövründǝ

etmişdir. 107
Kadköy: İstanbulun Anadolu (Asiya)
hissǝsindǝ yer alan rayonlarndan biri. 186,
197, 282, 283, 284, 286, 298
Kalandadze (yaxud Kalantadze): Bak
Bǝlǝdiyyǝ İdarǝsi adndan, Lǝnkǝrandan
ǝrzaq tǝdarükü üçün müvǝkkil edilmişdir.
174
Kalantadze: bax. Kalandadze.
Kamenisti: Bakda küçǝ; indiki Bǝşir
Sǝfǝroğlu küçǝsi. 115, 152
Kanayan, Drastamat (Dro; 1883-1956):
Ermǝni terrorçu vǝ hǝrbi cinayǝtkar;
Daşnaksutyun üzvü. Şǝrqi Anadolu vǝ
Qafqazda dinc müsǝlman-türk ǝhaliyǝ divan
tutulmasnda xüsusi rolu olmuşdur. 74, 81,
105, 343
Kantemirov, Əlixan Qadoyeviç (18891963): Dağllar Respublikasnn siyasi xadimi
vǝ diplomatı. Milliyyǝtcǝ osetindir. Peterburq vǝ Kiyev Universitetlǝrindǝ tǝhsil
almşdr. Zaqafqaziya Seyminin üzvü, Dağllar
Respublikasnn Azǝrbaycandak diplomatik
nümayǝndǝsi olmuşdur. 27, 28, 29, 214
Karantinni küçǝsi: Bakda küçǝ. Sovet
dövründǝ “Pioner küçǝsi”, daha sonra “Hǝzi
Aslanov küçǝsi” adlanmşdr. 175
Karqanov, Qavriil Qriqoryeviç 87
“Kaspi”: 1881-1919-cu illǝrdǝ Bakda rus
dilindǝ nǝşr edilǝn qǝzet. 23, 61, 76, 355
Kazantseva, Tatyana: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Mǝclisi-Mǝbusan İdarǝsindǝ
stenoqrast işlǝmişdir. 1
“Kazbek” (fabrik) 108, 433
Kazmbǝyov, Qulamhüseyn bǝy (18891972): Peterburq Universitetindǝ hüquq
tǝhsili almş, Azǝrbaycanda ǝdliyyǝ
sistemindǝ işlǝmişdir. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinǝ üzv seçilmişdir.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra da ǝdliyyǝ
sistemindǝ müxtǝlif vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 19
Kazmzadǝ, Abbasqulu (1882-1947):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin siyasi xadimi.
Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ Parlamentin
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Kürdǝmir 58, 295
Kürdǝmiş: Göyçayn kǝndi. 96
Kürkǝnd: Baknn kǝndlǝrindǝn; halhazrda mövcud deyil. 15, 216
Qafqaz, Qafqaziya 2, 10, 17, 20, 30, 43,
44, 53, 54, 99, 106, 126, 139, 143, 144, 145,
206, 215, 219, 227, 236, 245, 262, 263, 309,
313, 349, 364, 443, 444, 453, 469, 483, 485,
493
Qala küçǝsi: Bakda, İçǝri şǝhǝrdǝ küçǝ.
18, 38, 57, 77, 97, 117, 137, 157
Qaplanov, Rǝşid xan (1883-1937):
Azǝrbaycann vǝ Dağstann siyasi xadimi.
Kumk ǝsillidir. Sorbon Universitetinin (Paris)
Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. İStanbulda
müxtǝlif tǝhsil qurumlarnda, o cümlǝdǝn İstanbul Universitetindǝ dǝrs demişdir. 1918ci ilin dekabrndan 1919-cu ilin martına
qǝdǝr Dağllar Respublikasnn Daxili İşlǝr
naziri olmuşdur. Dağstan Denikin qoşunlar
tǝrǝndǝn işğal edildikdǝn sonra Azǝrbaycana gǝlmiş, ǝvvǝlcǝ Maarif vǝ Dini Etiqad
(aprel-dekabr 1919), sonra Maliyyǝ (dekabr
1919 – aprel 1920) naziri olmuşdur. 1937-ci
ildǝ güllǝlǝnmişdir. 28, 473
Qara dǝniz 12, 187, 224, 225
Qara Mǝşhǝdi Hüseyn oğlu: Gǝncǝ
sakini. 97
Qarabağ 34, 73, 81, 82, 83, 146, 169,
194, 207, 228, 229, 230, 237, 253, 255, 274,
291, 292, 312, 333, 365, 385, 386, 387, 406,
408, 416, 423, 424, 425, 466, 497, 498, 499,
511, 530
Qarabaqqal: Göyçayn kǝndi. 96
Qarabǝyli, Qara bǝy (1873-1953):
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi, eyni zamanda hǝkim vǝ jurnalist; Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü. “Difai”
partiyasnn rǝhbǝrlǝrindǝn, “İttihad”
partiyasnn sǝdri olmuşdur. “Hǝyat”, “İrşad”,
“Kaspi” kimi bir sra nǝşrlǝrlǝ ǝmǝkdaşlq
etmişdir. 166, 301, 303
Qaradağ: Baknn rayonu. 11
Qaragöl: Zǝngǝzur mahalnn kǝndi; hal-

mövcud olmuş istehlak cǝmiyyǝtlǝri ittifaq.
93, 269, 333
Kopelioviç, Samuil İzrailoviç: Bakda
fǝaliyyǝt göstǝrmiş hǝkim. 18, 38, 57, 77, 97,
376, 396, 415, 434, 454, 474, 494, 514, 532
Kopenhagen: Danimarkann paytaxtı vǝ
ǝn böyük şǝhǝri. 11, 47, 48, 185, 329, 385
Kopenhaq: bax. Kopenhagen.
Korgöz: Qaradağ rayonunda qǝsǝbǝ. 138
Koroçkin, A. T.: Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Ərzaq Nazirliyinin kassiri olmuşdur. 214
Kotsev, Pşemaxo Tamaşeviç (1884-1962):
Şimali Qafqazn siyasi xadimi; Dağllar
Respublikasnn Baş naziri olmuşdur. 26, 28,
29, 473, 486
Kozlovskaya,
İosifovna
Lidiya:
Azǝrbaycan Parlamenti İdarǝsindǝ protokol
katibi işlǝmişdir. 159
Köln [Köln]: Almaniyann qǝrbindǝ şǝhǝr.
48
Könüllü ordu: Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi ǝsnasnda, ağqvardiyaç zabitlǝrin
Rusiyann cǝnub bölgǝlǝrindǝ tǝşkil etdiklǝri
ordu. 21, 64, 66, 67, 79, 87, 132, 225, 226,
261, 413, 419, 479
Krakov [Kraków]: Polşann cǝnubunda,
Visla çay sahilindǝ şǝhǝr. 21
Krasnovodsk: indiki Türkmǝnistann
Türkmǝnbaş şǝhǝrinin 1993-cü ilǝ qǝdǝrki
rǝsmi ad. 18, 57, 77, 117, 158, 195, 235,
275, 317
Krm 66, 67, 260, 292, 364, 469, 505
Kronştadt: Rusiyann şimal-qǝrbindǝ, Fin
körfǝzindǝ liman şǝhǝri. 87, 111, 225
Kuban 21, 87, 88, 132, 186, 329, 367,
471, 505
Kuçnayev, Mixail 95
Kuins-holl [Queen’s Hall]: Londonun
mǝrkǝzi hissǝsindǝ yerlǝşmiş konsert zal.
1893-cü ildǝ tikilmiş, 1941-ci ildǝ alman
tǝyyarǝlǝrinin bombardman nǝticǝsindǝ
dağlmşdr. 49
Kutaisi 145
Kürdǝxan 15, 216
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Qoqol küçǝsi: Bakda küçǝ 18, 38, 57, 78,
98, 117, 137, 158, 354
“Qolos naroda”: qǝzet 88
Qolubyatnikov, Dmitri Vasilyeviç (18661933): neftçi-geoloq. Don kazaklarndan
olan Qolubyatnikov Peterburq Dağ-Mǝdǝn
İnstitutunu bitirmişdir. Azǝrbaycann neft
yataqlarnda da tǝdqiqatlar aparlmaqdadr.
30
Qomel: Belarusun cǝnub-şǝrqindǝ şǝhǝr.
173
Qori 145
Qrozn 94
Qruşevski, Mixail Sergeyeviç (18661934): Ukraynann ictimai-siyasi xadimi; tarixçi. Lvov Universitetinin professoru,
Ukrayna Mǝrkǝzi Radasnn sǝdri olmuşdur.
SSRİ Elmlǝr Akademiyasnn üzvü olmuşdur.
132
“Qruziya”: 1918-1921-ci illǝrdǝ Tiisdǝ
rus dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik qǝzet. Heç
bir partiyann orqan olmadğn elan etsǝ dǝ,
bu qǝzet ǝslindǝ gürcü millǝtçilǝrinin
görüşlǝrini ǝks etdirirdi. 11, 219, 220, 221,
263, 264, 287, 395
Quba 3, 15, 29, 32, 174, 212, 214, 233,
256, 273, 433, 452
Qubernski: Bakda küçǝ; indiki Nizami
küçǝsi. 1, 18, 21, 41, 57, 61, 77, 81, 101,
117, 121, 141, 157, 159, 175, 179, 195, 199,
219, 239, 259, 271, 279, 296, 299, 316, 319,
339, 353, 359, 379, 399, 414, 417, 434, 437,
457, 477, 497, 515, 517
“Quran” 59, 297, 415
Lafonten, Jan de [Jean de La Fontaine;
1621-1695]: Fransz yazçs vǝ şairi. Ədǝbiyyatın demǝk olar ki, bütün janrlarnda
yazmaqla birgǝ, xüsusilǝ tǝmsillǝri sayǝsindǝ
mǝşhur olmuşdur. 53
Lahey: bax. Haaqa. 66, 133
Lahc 71
Latviya (yaxud Kurlandiya) 39
Ledebur, Georq [Georg Ledebour; 18501947]: Almaniyann siyasi xadimi; sosial-

hazrda Ermǝnistan ǝrazisindǝ Keren kǝndi.
83
Qarağan: Ərǝş uyezdindǝ (Ağdaş rayonunda) kǝnd. 58, 60
Qaralar: Cavad qǝzasnn kǝndi. 58
Qaramadyan: Göyçayn kǝndi. 96
Qarayev, Əliheydǝr (1896-1938): Azǝrbaycann siyasi xadimi. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonar Bak Sovetinin sǝdri, Azǝrbaycan Sovet Sosialist
Respublikasnn Hǝrbi Dǝniz İşlǝri xalq
komissar, Əmǝk xalq komissar vǝ Ədliyyǝ
xalq komissar olmuş, bir sra digǝr
vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. 1937-ci ildǝ hǝbs
edilmiş, 1938-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 165,
183, 299
Qars 75, 172, 413, 437, 484, 485, 505,
523, 524, 525, 531
Qasmǝli: Abşeronda yer. 138
Qaybova, Ziba xanm (1889-1964):
Azǝrbaycan general Əmir Kazm Mirzǝ
Qacarn qz, Azǝrbaycan Hökumǝtinin
İstanbuldak maliyyǝ müşaviri Canagir bǝy
Qaybovun hǝyat yoldaş olmuşdur. İctimai
işlǝrdǝ fǝal iştirak etmişdir. 229
Qaybzadǝ, İsmayl bǝy: Gǝncǝ Türk
Müǝllimlǝri İttifaqnn üzvü olmuşdur. 136
Qazax: Azǝrbaycann qǝrb rayonlarndan.
33, 103, 134, 220, 353, 358, 409, 432, 500,
504
Qazqumuq: Dağstanda, Lak rayonu
ǝrazisindǝ kǝnd; indiki Qumuq kǝndi. 15,
447
Qǝmǝrli: Qǝrbi Azǝrbaycanda, Gǝrnibasar mahalnda yaşayş mǝntǝqǝsi; halhazrda Ermǝnistan Respublikas ǝrazisindǝ
Artaşat şǝhǝri. 99, 106, 343
“Qǝnaǝt” cǝmiyyǝti. 18, 138
Qlazqo [Glasgow]: Şotlandiyann ǝn
böyük şǝhǝri vǝ Böyük Britaniyann ǝn böyük
şǝhǝrlǝrindǝn biri. 211
Qobu: Abşeronun kǝndlǝrindǝn biridir.
15, 216
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49

demokrat. Fǝhlǝ hǝrǝkatınn fǝal iştirakçs
olmuşdur. 47, 110, 129, 326, 403, 415
Lehistan: Polşann tarixi ad. (bax. Polşa)
21, 42, 88, 99, 148, 259, 304, 508
Lehvaz: Zǝngǝzur qǝzasnda (indiki Meğri
rayonunda) kǝnd. 83
Lermontov 53
Lǝmbǝranski, Cǝmil bǝy: bax. Lǝnbǝranski, Cǝmil bǝy.
Lǝnbǝranski, Cǝmil bǝy (1884-1959):
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi; hǝkim.
Kiyevdǝ tibb tǝhsili almş, Azǝrbaycann
müxtǝlif yerlǝrindǝ hǝkim kimi işlǝmişdir.
Cavad qǝzasndan Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti
Parlamentinǝ üvz seçilmişdir. 165
Lǝnkǝran 3, 4, 5, 24, 25, 50, 51, 52, 102,
136, 147, 164, 168, 169, 170, 182, 194, 202,
203, 231, 333, 335, 394, 412, 432, 451, 473,
491, 529
Lǝtifbǝyov, Rza (Rza Zaki): Azǝrbaycanl
pedaqoq vǝ yazç. Bak, Gǝncǝ, Şǝki, Göyçay
vǝ Batumda müxtǝlif tǝhsil ocaqlarnda ana
dili vǝ şǝriǝtdǝn dǝrs demişdir. Bǝdii
yaradclqla da mǝşğul olmuş, xüsusilǝ tarixi
mövzularda ǝsǝrlǝr yazmşdr. 98
Lǝzgi Süvari Alay 58
Libava: bax. Liepaya. 27, 39
Libknext, Karl [Karl Liebknecht; 18711919]: Almaniya vǝ beynǝlxalq fǝhlǝ
hǝrǝkatınn fǝal iştirakçs, Almaniya Kommunist Partiyasnn banilǝrindǝn biri. 47,
129, 223, 225, 325, 349, 384, 403
Liepaya: Latviyann cǝnub-qǝrbindǝ,
Baltik dǝnizi sahilindǝ şǝhǝr. 1920-ci ilǝ
qǝdǝr “Libava” adlanmşdr. 39
Liandiya (yaxud Livoniya): Müasir
Latviya vǝ Estoniya ǝrazilǝrindǝn bir qismini
ǝhatǝ edǝn tarixi bölgǝ. 1721-ci ildǝ Rusiya
imperiyasna birlǝşdirilmiş, imperiyann
süqutundan sonra bölgǝnin cǝnubu
Latviyann, şimal isǝ Estoniyann tǝrkibinǝ
daxil olmuşdur. 87
Limburq [Limburg]: Niderlandn cǝnubşǝrqindǝ ǝyalǝt. Mǝrkǝzi Maastrixt şǝhǝridir.

Lissabon [Lisbon]: Portuqaliyann
paytaxtı. 188
Lizqar, Konstantin Nikolayeviç: SlavyanRus Cǝmiyyǝtinin üzvü; Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝtinin Ərzaq naziri olmuşdur. 24,
60, 191, 205, 217, 233, 252
Lloyd Corc, Devid [David Lloyd George;
1863-1945]: Britaniyal siyasǝtçi. 1905-1908ci illǝrdǝ Ticarǝt naziri, 1908-1915-ci illǝrdǝ
Maliyyǝ naziri, 1915-1916-c illǝrdǝ Hǝrbi
nazir olmuşdur. 6 dekabr 1916 – 19 oktyabr
1922 tarixlǝri arasnda Britaniyann Baş
Naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. 48, 49, 86, 147,
246, 305, 320, 321, 383, 447, 468, 505, 521
“Loms”: qǝzet. 65
London: Böyük Britaniyann paytaxtı. 23,
86, 111, 130, 207, 305, 350, 367, 383, 420,
468
Lori 86
Lou, Bonar [Bonar Law; 1858-1923]:
Britaniyann siyasi xadimi. 1916-1921-ci
illǝrdǝ Mühazǝkarlar Partiyasnn lideri
olmuş, 1922-1923-cü illǝrdǝ Britaniyann Baş
naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. 148
Lublin: Polşann şǝrqindǝ şǝhǝr. 88, 99
Lui XIV (yaxud XIV Lüdovik) [Louis XIV;
1638-1715]: Fransa kral; 1643-1715-ci
illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 177
Lutsenko, İvan Mitrofanoviç (18631919): Ukraynann siyasi vǝ hǝrbi xadimi;
hǝrbi hǝkim. 1917-ci ildǝ Odessada Ukrayna
Hǝrbi Radasnn sǝdri, daha sonra Ukrayna
Ümumi Hǝrbi Komitǝsinin üzvü seçilmişdir.
1918-ci ildǝn etibarǝn Ukrayna Milli
İttifaqnn Odessa şöbǝsinin rǝhbǝri
olmuşdur. 1918-ci ilin dekabrnda Ukrayna
Xalq Respublikas Direktoriyasnn hǝrbi
qüvvǝlǝrinin komandiri seçilmişdir. Qrmz
orduyla döyüşdǝ hǝlak olmuşdur. 27, 39
Lüdendorf, Erix (Erich Ludendorf, 18651937): Almaniyann hǝrbi xadimi, general.
Birinci Dünya müharibǝsinindǝ, 1916-c ilin
avqust ayndan etibarǝn alman ordularn
552
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Manukyan, Aram (yaxud Sǝrkis
Ovanesyan; Serj Ovanesyan; 1879-1919):
Ermǝnistann siyasi xadimi, Daşnaksutyun
partiyasnn üzvü. Türkiyǝ ǝrazisindǝki
ermǝni üsyanlarnn rǝhbǝrlǝrindǝn biri
olmuşdur. Ermǝnistan Respublikasnn ilk
Daxili İşlǝr naziri, sonrak dövrdǝ Əmǝk naziri
vǝ Müdaǝ naziri olmuşdur. 74, 79
Mariinski: Bakda küçǝ; indiki Rǝsul Rza
küçǝsi. 18, 38, 138, 152
Martirosov 87
Masazr: Abşeronda kǝnd. 118, 137
Maştağa: Bak ǝtrafında kǝnd; halhazrda şǝhǝr tipli qǝsǝbǝ. 15, 216, 433
Mehdizadǝ, Mirzǝ Abbas: bax. Sǝhhǝt,
Abbas.
Merkuryevski küçǝsi: Bak şǝhǝrinin
mǝrkǝzindǝ, indiki Zǝrifǝ Əliyeva küçǝsinin
köhnǝ ad. Keçmişdǝ Merkuryevski –
Zubovski – Şaumyan kü-çǝsi adlarn
daşmşdr. 78, 98, 117, 137, 157, 176, 195,
216, 235, 256, 275, 296, 317, 336, 434
Mets [Metz]: Fransann şimal-şǝrqindǝ,
tarixi Lotaringiya rayonunda şǝhǝr. 48
Mǝdinǝ 197
Mǝdrǝseyi-Ruhaniyyǝ: Gǝncǝdǝ mövcud
olmuş mǝktǝb. 16
Mǝğfurǝ xanm (yaxud Mariya Frolovna
Yermakova; 1901-1982): Azǝrbaycan teatr
sǝhnǝsinin ilk aktri-salarndan biri olmuşdur.
Əsl ad “Mariya” olsa da, sǝhnǝdǝ
“Mǝğfurǝ” adyla çxş etmişdir. 76
Mǝhǝmmǝdhǝnifǝ Hacağa oğlu: Bakda
cinayǝt üstündǝ tutulmuşdur. 36
Mǝhǝmmǝdi: Bak ǝtrafında kǝnd. 15,
98, 216
“Mǝhǝmmǝdiyyǝ”: Bakda mehmanxana; Qubernski (indiki Nizami) küçǝsindǝ
yerlǝşmişdir. 57, 175, 195, 296, 316, 414,
434
Mǝhǝmmǝdov 1, 16, 97, 235, 279, 316,
400
Mǝhǝmmǝdzadǝ, Hǝmid: Müsǝlman
Tǝlǝbǝlǝri İttifaq Mǝrkǝzi Komitǝsinin sǝdri

faktiki olaraq Lüdendorf idarǝ etmişdir. 130
Lüis [Lewis]: Şotlandiyann şimal
qǝrbindǝ yerlǝşǝn Lüis vǝ Harris [Lewis and
Harris] adasnn şimal hissǝsi. 148
Lüksemburq 49, 308, 348, 349, 384
Lvov 21, 223
“M. Ə.”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ imza;
Rǝsulzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əmin. 125, 182,
221, 286, 300, 321, 323, 342, 361, 402, 439,
459, 478, 519
“M. H.”: “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ imza;
Zeynall, Hǝnǝ. 92, 471
Macarstan 148
Mahmudbǝyov, Hǝbib bǝy (1864-1928):
Azǝrbaycan maarifçisi. Şamaxda anadan
olmuş, Tiisdǝ Aleksandr Müǝllimlǝr İnstitutunu bitirmişdir. Bakda pedaqoji fǝaliyyǝtlǝ
mǝşğul olmuş, bir müddǝt Sosial Tǝminat
Nazirliyindǝ işlǝmişdir. 118, 137
Makinski, Abbasǝli bǝy (1888-1938):
Azǝrbaycanl hüquqşünas. Kiyev Universitetinin Hüquq fakültǝsindǝ tǝhsil almşdr.
Cümhuriyyǝt dövründǝ müxtǝlif dövlǝt
qurumlarnda hüquq mǝslǝhǝtçisi vǝ xüsusi
tapşrqlar üzrǝ mǝmur kimi fǝaliyyǝt
göstǝrmişdir. 1938-ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 167
Makinski, Teymur bǝy (1874-?):
Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Zaqafqaziya
Seyminin
Müsǝlman
fraksiyasnn,
Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur.
Bir müddǝt Ədliyyǝ naziri vǝzifǝsini tutmuş,
daha sonra Ermǝnistan Hökumǝti yannda
Azǝrbaycann diplomatik nümayǝndǝsi tǝyin
edilmişdir. Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra
mühacirǝtǝ getmişdir. 167, 342, 502
Mal Krepostnov: bax. Kiçik Qala.
Mallaç-xan, Bahadr bǝy: Azǝrbaycann
vǝ Dağstann ictimai-siyasi xadimi. 1913-cü
ildǝ Bakda Qafqaz Müsǝlman Xeyriyyǝ
Cǝmiyyǝtinin sǝdri olmuşdur. Dağllar
Respublikas Hökumǝtindǝ Ticarǝt vǝ Sǝnaye
naziri vǝzifǝsini tutmuşdur. 28, 473
Mançuriya 144
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Bolqarstan arasnda sǝrhǝ xǝtti. 128, 139
Mixaelis, Georq [Georg Michaelis; 18571936]: Almaniyann siyasi xadimi. 1917-ci ilin
iyul-noyabr
aylarnda
Almaniyann
Reyxkansleri (Hökumǝt başçs) olmuşdur.
128, 139
Milan 187
Millǝtlǝr Cǝmiyyǝti: bax. Millǝtlǝr İttifaq.
Millǝtlǝr İttifaq [yaxud Millǝtlǝr
Cǝmiyyǝti; Cǝmiyyǝti-Əqvam; League of Nations]: Birinci Dünya müharibǝsinin başa
çatmasn rǝsmilǝşdirǝn Versal Sülh
Müqavilǝsi ǝsasnda yaradlan beynǝlxalq
qurum. 1920-ci ildǝ yaradlmş, 1946-c ilǝ
qǝdǝr mövcud olmuşdur. 47, 49, 63, 163,
172, 210, 326, 340, 341, 349, 350, 351, 404,
447, 468, 505, 522
Milli: Qǝrbi Azǝrbaycann Vedibasar
mahalnda yer. 105
Milyukov, Pavel Nikolayeviç (1859-1943):
Rusiya siyasi xadimi, eyni zamanda tarixçi vǝ
publisist. Konstitusion-Demokratik Partiyann (Kadetlǝr partiyas) liderlǝrindǝn biri idi.
Müvǝqqǝti Hökumǝtdǝ (Rusiya) Xarici İşlǝr
naziri olmuşdur. 64, 107, 179, 187, 197, 264,
304
Minarǝ: bax. Bolşoy Minaretski.
Mirbağrzadǝ, Mirabbas: Azǝrbaycann
publisisti vǝ ictimai xadimi; eyni zamanda
İrǝvanda vǝ Bakda kitab ticarǝti ilǝ mǝşğul
olmuşdur. Dövrünün mǝtbuatında çoxsayl
yazlarla çxş etmişdir. Əsasǝn tarix mövzusunda olmaqla bir neçǝ kitabn müǝllidir.
Başçlq etdiyi heyǝt Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti Hökumǝtinin Naxçvann problemlǝri
ilǝ tanş olmas vǝ bu problemlǝri aradan
qaldrmaq istiqamǝtindǝ admlar atılmas
baxmndan çox önǝmli rol oynamşdr. 107,
143, 222, 344
Mirǝhǝdzadǝ, Mirfǝttah: Ramana fǝhlǝlǝrinin fǝallarndan olmuşdur. 115, 116
“Mizrab”: Üzeyir Hacbǝylinin “Azǝrbaycan” qǝzetindǝ teatr tǝnqidi mövzulu
mǝqalǝlǝrindǝ işlǝtdiyi imza olmuşdur. 76,

olmuşdur. 213
Mǝhǝmmǝdzadǝ, Mirdamǝd: Ramana
fǝhlǝlǝrinin fǝallarndan olmuşdur. 115, 116
Mǝhǝrrǝmov, Mǝhǝmmǝd (1895-1982):
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi. Moskva
Universitetindǝ tǝhsil almşdr. Azǝrbaycan
Milli Şurasnn vǝ Azǝrbaycan Parlamentinin
üzvü, Paris Sülh Konfransna göndǝrilǝn
nümayǝndǝ heyǝtinin müşaviri olmuşdur.
Aprel işğalndan sonra mühacirǝtdǝ
qalmşdr. 86
Mǝkkǝ 197
Mǝlikaslanov, Xudadad bǝy (1879-1935):
Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Peterburqda
mühǝndislik tǝhsili almşdr. Zaqafqaziya
Seyminin, Azǝrbaycan Milli Şurasnn üzvü
olmuşdur. Azǝrbaycan Cümhuriyyǝti hökumǝtindǝ Nǝqliyyat vǝ Rabitǝ naziri, Poçt vǝ
Teleqraf naziri kimi vǝzifǝlǝr tutmuşdur.
Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra da bir sra
vǝzifǝlǝrdǝ işlǝmişdir. Repressiyaya mǝruz
qalmş vǝ hǝbs düşǝrgǝsindǝ vǝfat etmişdir.
74, 155, 206, 323
Mǝlikaslanov, Teymur bǝy: Azǝrbaycan
Dǝmiryolu İdarǝsinin rǝisi idi. 376
Mǝrdǝkan 15, 58, 216, 432, 433
Mǝrǝzǝ: Şamax yaxnlğnda qǝsǝbǝ; indiki Qobustan şǝhǝri. 94
Mǝrkǝzi Ev Komitǝsi: Baknn ehtiyaclarnn tǝmin edilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ şǝhǝr
ǝhalisini polis dairǝlǝrinin (sahǝlǝrinin)
sǝrhǝdlǝri daxilindǝ qurulan ev komitǝlǝrindǝ tǝşkilatlandran vǝ bu komitǝlǝrin
vahid rǝhbǝr orqan olan qurum. Quruluş
yğncağ 1917-ci ilin dekabr aynn axrlarnda keçirilmişdi. 72, 73, 93, 94, 115, 314,
473, 506
Mǝrzigit: Zǝngǝzur mahalnn kǝndi
olmuşdur. 83
Midya: Türkiyǝnin Qrxlareli vilayǝtindǝ
yerlǝşǝn Qyköy qǝsǝbǝsinin bolqar
mǝnbǝlǝrindǝki ad. 128, 139
Midya-Enez xǝtti: Biricni Balkan müharibǝsinin sonunda Osmanl dövlǝti ilǝ
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Naxçvan 56, 75, 84, 99, 105, 106, 142,
166, 167, 230, 343, 344, 409, 466, 531
Nardaran: Bak ǝtrafında kǝnd. 15, 216
Nasoslu: Xǝzǝr dǝnizi sahilindǝ
dǝmiryolu stansiyas vǝ qǝsǝbǝ. Hal-hazrda
Sumqayt şǝhǝrinin inzibati ǝrazisinǝ daxil
olan şǝhǝrtipli qǝsǝbǝdir. 1991-ci ildǝn Hac
Zeynalabdin qǝsǝbǝsi adlanr. 33, 40
“Naşe vremya”: Bakda nǝşr edilǝn
qǝzet. 22
“Natsional” mehmanxanas: Bakda,
Olqinski (indiki Mǝhǝmmǝd Əmin
Rǝsulzadǝ) küçǝsindǝ yerlǝşǝn mehmanxana. 15, 217
Neklyudov: Rus admiral; Könüllü ordunun Odessa nümayǝndǝsi olmuşdur. 67
Nemanzadǝ, Ömǝr Faiq (1872-1937):
Azǝrbaycann publisist vǝ pedaqoqu; ictimaisiyasi xadimi. Milliyyǝtcǝ Axska türküdür.
437, 438, 444, 459, 479, 509, 510
Neratov, Anatoli Anatolyeviç (18631938): Rusiyann diplomatı. 1910-1916-c
illǝrdǝ Xarici İşlǝr nazirinin müavini olmuş,
daha sonra Xarici İşlǝr naziri vǝzifǝsini müvǝqqǝti icra etmişdir. Rusiyann cǝnubunda
Xüsusi Şura Hökumǝtinin tǝrkibindǝ yer
almşdr. Fransada mühacirǝtdǝ ölmüşdür.
64
Nǝcimi ǝfǝndi: “Azǝrbaycan” qǝzetinǝ
mǝktub göndǝrmişdir. 194
Nǝrǝgǝn kǝndi. 58
Nikolay II (1868-1918): Rusiya imperatoru; 1894-1917-ci illǝrdǝ haki-miyyǝtdǝ
olmuşdur. 118
“Nortern Pasik” [Northern Pacic]:
gǝmi. 148
Norveç 49, 188, 329
Novxan 15, 216, 253, 528
Novo-Bayǝzid: bax. Yeni Bayǝzid.
Novorossiysk: Rusiya Federasiyasnn
Krasnodar diyarnda, Qara dǝniz sahilindǝki
Tsemesk buxtasnda liman şǝhǝri. Qara
dǝnizin ǝn böyük limanlarndan biridir. 185
“Novruz” mǝtbǝǝsi: XX ǝsrin ǝvvǝl-

79, 194, 197, 273, 277, 453, 457
Moraçevski, Encey [Jędrzej Moraczewski;
1870-1944]: Polşann hǝrbi vǝ siyasi xadimi.
Polşa Sosialist Partiyasnn liderlǝrindǝn biri
olmuş, 1918-ci ilin noyabrndan 1919-cu ilin
yanvarna qǝdǝr Baş nazir vǝzifǝsini
tutmuşdur. 148, 158
Moskva 66, 109, 111, 186, 210, 261, 305,
367, 385, 505
Mosul: İraqn şimalnda şǝhǝr. 207, 217
Muğan 52, 102, 136, 149, 150, 164, 168,
202, 203, 239, 374, 503
Muxax: Zaqatala nahiyǝsinin kǝndi. 58
Mustafa Əsgǝr oğlu: Gǝncǝnin Rǝhimli
Rza oğlanlarndan. 58
Mutki: kürd tayfalarndan birinin ad. 49
“Münsif”: bax. Yusifzadǝ, Mirhǝsǝn
Seyid.
Mürsǝl paşa (Mürsǝl Bakü; 1881-1945):
Türkiyǝnin hǝrbi vǝ siyasi xadimi. Qafqaz
İslam Ordusu ilǝ birlikdǝ Baknn azad
edilmǝsi hǝrǝkatında iştirak etmişdir. Türk
Qurtuluş Savaşnda iştirak etmiş, İzmirǝ daxil
olan ilk türk general olmuşdur. Müharibǝdǝn sonra Türkiyǝ Böyük Millǝt Mǝclisinin üzvü seçilmişdir. Soyad qanunu
çxdqdan sonra “Bakü” soyadn qǝbul
etmişdir. 16, 20
“Müsavat” partiyas 52, 115, 156, 161,
162, 164, 169, 170, 176, 183, 184, 185, 200,
201, 202, 234, 246, 299, 300, 302, 303, 322,
323, 335, 347, 355, 370, 411, 419, 431, 452,
463, 466, 470, 487, 489, 490, 511, 512, 519,
526
Müskürlü: Göyçay rayonunun kǝndi. 96
Mütǝllibzadǝ, Əliabbas: bax. Müznib,
Əliabbas.
Müzǝﬀǝrǝddin şah (1853-1907): Qacarlar sülalǝsindǝn İran şah; 1896-1907-ci
illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 138
Müznib, Əliabbas (Mütǝllibzadǝ; 18831938): Azǝrbaycan yazçs vǝ jurnalisti. Eyni
zamanda ǝdǝbiyyatşünas vǝ tǝrcümǝçi kimi
dǝ fǝaliyyǝt göstǝrmişdir. 251
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Mǝbusan İdarǝsindǝ rusca yazşmalar müdiri
işlǝmişdir. 2
Ozanyan, Andranik (1865-1927): Ermǝni
hǝrbçi. Daşnaksutyun partiya-snn üzvü idi.
Başçlq etdiyi silahl dǝstǝlǝr Qarabağda,
Zǝngǝzurdǝ vǝ Türkiyǝnin şǝrqindǝ dinc
ǝhaliyǝ qarş törǝdilǝn qrğnlarda xüsusilǝ
fǝal iştirak etmişdir. 37, 38, 82, 113, 127,
143, 146, 212, 251, 252, 255, 256, 272, 334,
374, 379, 406, 497, 498, 499, 500
Ömǝr Faiq: bax. Nemanzadǝ, Ömǝr Faiq.
“P. N.”: qǝzet. 67
Paderevski, İqnatsi Yan [Ignacy Jan
Paderewski; 1860-1941]: Polşann ictimaisiyasi xadimi vǝ diplomatı; bǝstǝkar vǝ pianoçu. 1919-cu ilin yanvar-noyabr aylarnda
Baş nazir olmuşdur. 158, 367
Parapet (Bak) 18, 39, 58, 78, 98, 117,
137, 158, 176, 196, 216
Paris: Fransann paytaxtı. 17, 57, 59, 65,
77, 117, 119, 130, 131, 172, 188, 195, 235,
275, 290, 340, 341, 351, 403, 404, 521, 522
Parsadanovun müalicǝxanas (yaxud
Parsadanovun azarxanas): Bakda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş tibb müǝssisǝsi. 78, 98
Pavel, I (1754-1801): Rusiya imperatoru;
1796-1801-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
118
Pepinov, Əhmǝd bǝy (yaxud Əhmǝd
Cövdǝt Pepinov; 1893-1937): Azǝrbaycann
ictimai-siyasi xadimi; Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuş, Əmǝk vǝ Əkinçilik naziri
vǝzifǝsini tutmuşdur. Sovet rejimi tǝrǝndǝn
güllǝlǝnmişdir. 7, 9, 161, 164, 166, 171, 183,
204, 270, 299, 303, 399, 441, 461
Perçixin, Lev Veniaminoviç (1858 - ?):
Bak nahiyǝ mǝhkǝmǝsinin üzvü vǝ sǝdri
olmuşdur. 34
Perm: Rusiyann Avropa hissǝsindǝ
şǝhǝr. 50, 187, 367
Persidski: Bakda küçǝ; indiki Murtuza
Muxtarov küçǝsi 17, 35, 57, 74, 77, 117, 195,
213, 235, 275, 354, 393, 512
Petlyura, Simon Vasilyeviç (1879-1926):

lǝrindǝ Bakda fǝaliyyǝt göstǝrǝn mǝtbǝǝ.
58, 78, 117, 138, 158, 176
Novruzbǝyov, Abdulla bǝy: Azǝrbaycan
Parlamenti İdarǝsindǝ kuryer işlǝmişdir. 159
Novruzzadǝ, Nǝsrulla: Bak Politexnik
mǝktǝbinin tǝlǝbǝsi olmuşdur. 56
Nüvǝdi: Zǝngǝzur mahalnn Meğri rayonunda kǝnd. 83
Nyu-York: Amerika Birlǝşmiş Ştatlarnn
ǝn böyük şǝhǝrlǝrindǝn biri. 130, 187, 424
“Observer” [The Observer]: Londonda,
ingilis dilindǝ nǝşr olunan hǝftǝlik qǝzet.
Bazar günlǝri çxr. Əsas 1791-ci ildǝ
qoyulmuşdur. Dünyann ilk bazar qǝzetidir.
111, 119
Odessa: Ukraynann cǝnubunda, Qara
dǝniz sahilindǝ liman şǝhǝri. 67, 111, 354,
471
“Odesskiye novosti”: 1884-1920-ci
illǝrdǝ Odessada rus dilindǝ nǝşr olunan
gündǝlik qǝzet. 39
Okday, Əhmǝd Toq: bax. Əhmǝd Toq
paşa.
Olenskaya, Yeva Nikitiçna (1900-1959):
Azǝrbaycan aktrisas. Qubada doğulmuş,
kiçik yaşda ailǝsiylǝ birgǝ Bakya köçmüşdür.
“Nicat” vǝ “Sǝfa” truppalarnn, “Hacbǝyov
qardaşlar müdiriyyǝti” truppasnn üzvü
olmuşdur. Uzun müddǝt Milli Dram Teatrnn
sǝhnǝsindǝ çxş etmişdir. 1949-cu ildǝ
Azǝrbaycan SSR Xalq artisti adna layiq
görülmüşdür. 76
Ordubad 82, 83, 84, 99, 230, 334, 345
“Oryol”: sǝrnişin gǝmisi. 36
Oslo [Oslo] (yaxud Xristianiya; Kristianiya): Norveçin paytaxtı vǝ ǝn böyük
şǝhǝri. XVII ǝsrin ortalarndan 1925-ci ilǝ
qǝdǝr Xristianiya (yaxud Kristianiya)
adlanmşdr. 49
Osmanl, Osmanl türklǝri 2, 76, 81, 82,
84, 98, 99, 113, 139, 143, 144, 166, 167, 177,
180, 209, 218, 285, 286, 298, 318, 337, 495
Ostromenski,
İzmail
Dmitriyeviç:
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Mǝclisi556
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asayişin tǝmin edilmǝsi mǝqsǝdi ilǝ qurulan
müvǝqqǝi hökumǝt orqan. Mǝrkǝzi Krakov
şǝhǝri idi. 1918-ci ilin oktyabrnda qurulmuş,
1919-cu ilin martında öz sǝlahiyyǝtlǝrini
Varşavadak mǝrkǝzi hökumǝtǝ tǝhvil
vermişdir. 21
Polyak, polyaklar 8, 128, 223, 308, 367,
419, 445
Portǝgiz: bax. Portuqaliya.
Portuqaliya 162, 415
Poti 16, 224, 368
Poznan [Poznan]: Polşann mǝrkǝzi
hissǝsindǝ şǝhǝr. 62, 172
Pyotr I (1672-1725): Rusiya hökmdar;
1682-1725-ci illǝrdǝ hakimiyyǝtdǝ olmuşdur.
110
“R. J.”: qǝzet. 132
Ramana: Bak ǝtrafında kǝnd. 115, 119,
176, 432
Raykroft, Uilyam Henri [William Henry
Rycroft; 1861-1925]: Britaniyann hǝrbi
xadimi; general-mayor . 189
Revel: İndiki Estoniyann paytaxtı Tallin
şǝhǝrinin köhnǝ ad. 66, 276, 329
Rǝcǝbov, Cǝfǝr 94
Rǝhimov, Hüseyn: Hacbǝyov Qardaşlar
teatr truppasnda sǝhnǝ tǝrtibatçs olmuşdur. 98
Rǝhimzadǝ, Hǝsǝn: Ərǝkit ibtidai
mǝktǝbinin müdiri olmuşdur. 234
Rǝsulzadǝ, Mǝhǝmmǝd Əmin (18841955): Azǝrbaycann görkǝmli dövlǝt xadimi,
Cümhuriyyǝtin qurucularndan biri. Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ “Müsavat” partiyasnn sǝdri; eyni zamanda jurnalist vǝ
publisist. 8, 123, 124, 161, 169, 175, 182,
185, 202, 221, 246, 254, 286, 300, 301, 302,
303, 321, 322, 323, 342, 347, 411, 441, 453,
463, 466, 519
Riqa: Latviyann paytaxtı. 111, 329
Roxlin, Abram Veniaminoviç (18811941): Menşeviklǝrin Bak komitǝsinin üzvü,
Sentrokaspi Diktaturasnn Ərzaq komissar,
Bak Şǝhǝr Bǝlǝdiyyǝ Şurasnn üzvü. Sovet

Ukraynann siyasi vǝ hǝrbi xadimi. Ukrayna
Xalq Respublikas Direktoriyasnn rǝhbǝrlǝrindǝn olmuşdur. 111, 119, 132
Petroqrad (yaxud Peterburq) 11, 49, 188,
195, 235, 261, 275, 308, 317, 356, 367, 396,
434, 474, 504, 505, 514
Pilsudski, Yuzef [Józef Piłsudski; 18671935]: Polşann hǝrbi vǝ siyasi xadimi;
marşal. 14 noyabr 1918 – 9 dekabr 1922-ci
il tarixlǝrindǝ Polşa Respublikasnn Sǝdri
olmuşdur. 21, 88, 445
Pirǝkǝşkül: Abşeron kǝndlǝrindǝn. 118,
137, 138
Pirşağ: Baknn kǝndlǝrindǝn biridir. 15,
216, 432
Pirumov: 1918-ci ildǝ ermǝnilǝrin gürcü
yaşayş
mǝntǝqǝlǝrinǝ
hücumlarna
rǝhbǝrlik etmiş zabitlǝrdǝn olmuşdur. 105
Pişnamazzadǝ, Axund Mǝhǝmmǝd
(1853-1937): din xadimi. Tǝhsilini Gǝncǝ vǝ
Tǝbrizdǝ almş, Rusiya ǝleyhindǝ tǝbliğatda
günahlandrlaraq çar rejimi tǝrǝndǝn
Türküstana sürgün edilmişdir. 1909-cu ildǝ
Qafqaz müsǝlmanlarnn şeyxülislam 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 qalmşdr. Maarifçilik vǝ
xeyriyyǝçilik sahǝsindǝ dǝ xidmǝtlǝri olan
Pişnamazzadǝ 1937-ci ildǝ Gǝncǝdǝ vǝfat
etmişdir. 16, 17
Pişon, Stefan [Stéphen Pichon; 18571933]: Fransann siyasi xadimi. 1906-1911-ci
illǝrdǝ Xarici İşlǝr naziri olmuşdur. Birinci
Dünya müharibǝsinin sonlarnda vǝ Paris
Sülh Konfrans dövründǝ aktiv fǝaliyyǝti ilǝ
diqqǝti cǝlb etmişdir. 186
Polşa (yaxud Lehistan) 21, 88, 99, 148,
158, 223, 236, 305, 329
Polşa Tǝsviyyǝ Komitǝsi [Polska Komisja
Likwidacyjna]: Birinci Dünya müharibǝsindǝn sonra Polşann müstǝqilliyinin bǝrpa
edilmǝsi prosesindǝ keçmiş Avstriya imperiyasndan qopan Polşa torpaqlarnda
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Sovet dövründǝ xalq tǝsǝrrüfatınn müxtǝlif
sahǝlǝrindǝ çalşmşdr. 165
Rzazadǝ, Əliabbas: Bak sakini 97
Sabir, Mirzǝ Əlǝkbǝr (1862-1911):
Azǝrbaycanl şair, mǝşhur satira ustas. 78
Sabunçu: Baknn rayonu. 15, 108, 175,
176, 313, 430, 470, 511
Sadaxl: Gürcüstanda indiki Marneuli
bǝlǝdiyyǝsinin kǝndi. 1918-ci ildǝ Borçal
qǝzasnn tǝrkibindǝ idi. 26, 63, 87
Salyan: Azǝrbaycanda şǝhǝr; Salyan rayonunun inzibati mǝrkǝzi. Kür çay sahilindǝ
yerlǝşir. 3, 77, 165, 174, 203, 312
Samtredi (Samtredia): Gürcüstann
qǝrbindǝ, İmereti bölgǝsindǝ şǝhǝr. 173
Samuel, Herbert Luis [Herbert Louis
Samuel; 1870-1963]: Britaniyann siyasi
xadimi. Daxili İşlǝr naziri vǝ Fǝlǝstin Ali
Komissar olmuşdur. 47
Sarabl, Hüseynqulu (yaxud Hüseynqulu
Sarabski; 1879-1945): Azǝrbaycan aktyoru.
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin mǝdǝni
hǝyatında fǝal iştirak edǝn Sarablnn,
Azǝrbaycan teatrnn, elǝcǝ dǝ musiqisinin
inkişafında misilsiz xidmǝtlǝri olmuşdur. 76,
193
Satton, Con Edvard [John Edward Sutton;
1862-1945]: Britaniyann siyasi xadimi,
Leyboristlǝr Partiyasna mǝnsub olmuşdur.
47
Sazonov, Sergey Dmitriyeviç (18601927): Rusiyann diplomatı. Bir sra ölkǝlǝrdǝ
sǝr kimi işlǝmiş, 1910-1916-c illǝrdǝ Xarici
İşlǝr naziri olmuşdur. Rusiyann cǝnubunda
Xüsusi Şura Hökumǝtinin tǝrkibindǝ yer
almşdr. Mühacirǝtdǝ ölmüşdür. 64, 132,
285, 305, 505
Sevastopol: Krm yarmadasnn cǝnubqǝrbindǝ, Qara dǝniz sahilindǝ liman şǝhǝri.
21, 48, 88, 172, 505
Seyidzadǝ, Ağa Mirkazm (? - 1918): Keşlǝ
sakini. 92
Seyidzadǝ, Bǝdrǝddin (yaxud Mir Bǝdrǝddin Seyidzadǝ; 1882-1945): Azǝrbaycan

dövründǝ Bakda kommunal tǝsǝrrüfatı
sahǝsindǝ işlǝmişdir. Casusluqda tǝqsirlǝndirilǝrǝk 1939-cu ildǝ hǝbs edilmiş, 1941ci ildǝ güllǝlǝnmişdir. 35, 371, 372, 373, 389,
390, 401, 452, 472
“Royter” [Reuters]: Dünyann ǝn böyük
xǝbǝr agentliklǝrindǝn biri. 46, 47, 62, 172,
187, 223, 259, 329, 350, 366, 367, 520
Rumniya 65, 66, 148, 149, 225, 260
Rus, ruslar 2, 5, 13, 17, 22, 24, 28, 43, 44,
45, 46, 50, 51, 53, 58, 60, 61, 62, 70, 74, 75,
78, 82, 91, 96, 101, 102, 105, 108, 112, 113,
117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 137, 138,
143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153, 156,
158, 159, 165, 168, 170, 172, 173, 176, 179,
180, 181, 182, 194, 203, 206, 207, 211, 215,
228, 232, 236, 239, 248, 270, 285, 286, 290,
303, 306, 309, 310, 313, 318, 322, 330, 335,
345, 348, 357, 364, 365, 366, 367, 374, 376,
377, 383, 387, 395, 397, 404, 408, 409, 411,
412, 413, 415, 419, 427, 428, 434, 438, 443,
444, 449, 455, 459, 475, 484
Rusiya 2, 5, 12, 24, 33, 35, 45, 47, 49, 61,
64, 66, 67, 73, 87, 91, 92, 101, 102, 107, 111,
118, 119, 121, 124, 127, 128, 132, 135, 139,
144, 149, 179, 180, 181, 186, 187, 188, 190,
203, 219, 224, 261, 262, 264, 285, 298, 304,
319, 320, 324, 329, 330, 337, 345, 350, 355,
384, 418, 419, 421, 423, 424, 427, 428, 446,
459, 464, 468, 480, 484, 505, 521, 522, 523
Rüstǝmbǝyli, Şǝ bǝy (1893-1960):
Azǝrbaycann ictimai-siyasi xadimi. Kiyev
Universitetinin Hüquq fakültǝsini bitirmişdir.
Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü, “Azǝrbaycan” qǝzetinin redaktorlarndan biri
olmuşdur. 35, 165, 166, 299, 502, 503, 520
Rüstǝmbǝyov, Baxş bǝy Əsǝd bǝy oğlu
(1870-1942): Petroqrad Texnologiya İnstitutunu bitirmişdir. Abşeronda neft mǝdǝnlǝrindǝ müdir vǝ mühǝndis kimi işlǝmiş,
Azǝrbaycan Balq Vǝtǝgǝlǝri İdarǝsinin müdiri olmuşdur. Cavad qǝzasndan Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝti Parlamentinin üzvü olmuşdur.
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küçǝsi. 18
Staro-Tereçni (Staro-Tereçnoye): Dağstann Qzlyar rayonunda kǝnd. 62
Stokholm: İsveçin paytaxtı. 27, 148, 305,
329
Sur, Abdulla Toq [1882-1912]: müǝllim,
publisist, tǝnqidçi vǝ ǝdǝbiyyatşünas. 52
Suraxan; Suraxan dairǝsi: Baknn rayonu (Cümhuriyyǝt dövrü). 116, 119, 176,
486
Sülh Konfrans, Ümumdünya Sülh
Konfrans 3, 8, 9, 13, 14, 41, 49, 64, 79, 112,
125, 132, 133, 148, 172, 187, 199, 212, 225,
290, 305, 350, 368, 374, 375, 384, 386, 401,
410, 421, 505, 521
Sürmǝli qǝzas (uyezdi) 75, 105, 106, 142,
167, 343, 344
Şabadin: Zǝngǝzur mahalnn kǝndi; halhazrda Ermǝnistan ǝrazisindǝ Yeğek kǝndi.
83
Şağan 15, 216, 432
Şamax (şǝhǝr) 1, 2, 3, 40, 53, 54, 70, 94,
165, 214, 215, 266, 312, 355, 448, 511
Şerbaşev 107
Şerman, M. Q.: Bakda fǝaliyyǝt
göstǝrmiş tibb işçisi, mama. 38, 57, 176, 216,
396, 454
Şeydeman, Filipp [Philipp Heinrich Scheidemann] (1865-1939): alman sosialdemokrat, 1919-cu ilin fevral-iyun aylarnda
Veymar Respublikasnn Baş naziri olmuşdur.
149, 224, 248, 290, 349, 495
Şeyxülislamov, Əkbǝr ağa (1891-1961):
Azǝrbaycan Cümhuriyyǝtinin Əkinçilik vǝ
Əmǝk naziri, “Hümmǝt” partiyasnn üzvü,
Parlamentdǝ Sosialistlǝr Fraksiyasnn üzvü
olmuşdur. Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra
mühacirǝtdǝ qalmşdr. 14, 161, 167
Şǝki 10, 77, 165, 166, 199, 262, 323, 440,
471, 482, 503, 504, 519, 520
Şǝrifov, Mǝhǝmmǝd 94
Şǝrin (Cǝnubi Azǝrbaycan) 75
Şǝril: bax. Şǝrur.
Şǝrur 56, 84, 99, 105, 106, 142, 166, 167,

şairi. 199
Seyidzadǝ, Mir Bǝdrǝddin: bax.
Seyidzadǝ, Bǝdrǝddin.
Sǝkürdski, Aslan bǝy (1881-1937):
Azǝrbaycann dövlǝt xadimi. Zaqafqaziya
Seyminin, Azǝrbaycan Milli Şurasnn vǝ
Azǝrbaycan Parlamentinin üzvü olmuş, 3-cü
hökumǝt kabinǝsindǝ Poçt-Teleqraf vǝ Əmǝk
naziri, 4-cü kabinǝdǝ Ədliyyǝ vǝ Əmǝk naziri
vǝzifǝlǝrini tutmuşdur. 68, 133, 168, 169,
183, 200, 401, 418, 465
Sǝhhǝt, Abbas (Abbas Əliabbas oğlu
Mehdizadǝ; 1874-1918): Azǝrbaycan şairi,
dramaturqu, tǝrcümǝçisi vǝ dǝrslik müǝlli.
54
Sǝidzadǝ, Molla Haşim: Zǝngǝzur müsǝlmanlar Milli mǝclisinin üzvü olmuşdur. 85
Sinn Feyn (yaxud Şinn Feyn; Sinn Féin):
İrlandiyann müstǝqilliyi uğrunda mübarizǝ
aparmaq mǝqsǝdi ilǝ 1905-ci ildǝ yaradlan
tǝşkilat. 59
Sisyanovski: Bakda küçǝ; indiki Tǝbriz
Xǝlilbǝyli küçǝsi. 135, 175
Skobelev, Mixail Dmitriyeviç (18431882): Rusiyann hǝrbi xadimi, general.
Türküstan işğal edǝn Rusiya ordularnn komandiri, Fǝrqanǝ vilayǝtinin hǝrbi qubernatoru olmuşdur. 18, 39, 58, 78, 98, 117, 137,
158, 176, 196, 216, 533
Skobtsov, Daniil Yermolayeviç (18841969): Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi dövrünün siyasi xadimi. Kuban Radasnn üzvü
vǝ Kuban Hökumǝtndǝ Kǝnd Tǝsǝrrüfatı
naziri olmuşdur. 1920-ci ildǝ mühacirǝtǝ
getmişdir. 132
Slovak, slovaklar 128, 305
Spartak İttifaq [Spartakusbund]: 19161918-ci illǝrdǝ Almaniyada fǝaliyyǝt
göstǝrǝn marksist tǝşkilat. Ümumdünya proletar inqilab tǝrǝfdar idi. Tǝsisçilǝri arasnda
Roza Lüksemburq, Karl Libknext vǝ başqalar
yer alrd. 47, 129, 149, 185, 223, 224, 325,
350
Spasski: Bakda küçǝ; indiki Zǝrgǝr-palan
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olmuşdur. 86, 167
Taqanroq: Rusiyann Rostov vilayǝtindǝ
şǝhǝr. 188
Tarkovski, Nuh-bǝy (1878-1951): Dağllar
Respublikasnn hǝrbi xadimi. Kumk ǝsilli
Tarkovski Rusiya ordusunda xidmǝt etmiş,
Dağllar Respublikas dövründǝ isǝ Hǝrbi
nazir vǝzifǝsini tutmuşdur. 1920-ci ildǝ
mühacirǝtǝ getmişdir. 28, 473, 486
Tazǝşǝhǝr: Krasnovodsk (indiki Türkmǝnbaş) şǝhǝrinin bǝzi mǝnbǝlǝrdǝki ad.
Bax. Krasnovodsk. 88, 411
Tehran 53
Ter-Avanesov, Leonid: hǝkim. 78, 98,
117, 137, 157, 176, 195, 216, 235, 256, 275,
296, 317, 336
Teymurxanşura: İndiki Buynaksk şǝhǝri.
Rusiya Federasiyasnn tǝrkibindǝ Dağstan
Respublikas Buynaksk rayonunun inzibati
mǝrkǝzi. Əsas XIX ǝsrdǝ qoyulan şǝhǝrin ad
1922-ci ildǝ dǝyişdirilǝrǝk Buynaksk
olmuşdur. 28, 46, 50
Tǝcǝddüd rqǝsi: Osmanl Dövlǝtindǝ
mövcud olmuş siyasi partiya. 5 noyabr 1918ci ildǝ qurulmuşdur. İttihad vǝ Tǝrǝqqi
partiyasnn davamçs olduğu üçün 1919-cu
ilin may aynda bağlanmşdr. 89
Tǝlǝt paşa (1874-1921): Osmanl dövlǝt
xadimi. İttihad vǝ Tǝrǝqqi cǝmiyyǝtinin
liderlǝrindǝn biri idi. Daxili İşlǝr naziri, Poçt
vǝ Teleqraf naziri, Baş Nazir vǝzifǝlǝrini
tutmuşdur. Berlindǝ ermǝni terrorçusu
Teyliryan tǝrǝndǝn odlu silahla vurularaq
öldürülmüşdür. 84, 127, 128, 129, 208, 285,
336, 513
“Tǝrcüman”: İstanbulda nǝşr edilǝn
qǝzet. 65
Tiis (şǝhǝr) 16, 26, 53, 66, 74, 84, 95,
99, 107, 146, 173, 189, 211, 215, 225, 232,
236, 237, 261, 262, 263, 333, 351, 355, 368,
403, 412, 420, 438, 443, 468, 473, 486, 493,
522, 530
Tomson, Vilyam Montqomeri [William
Montgomerie Thomson; 1877-1963]: Bri-

343, 344, 466
“Şimal”: XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝ Abşeronda
neft hasilatı ilǝ mǝşğul olan şirkǝt. 108
Şişǝ: bax. Şuşa.
Şiştəpə: Zǝngǝzurda dağ.
Şmaqaylov, Georgi Leonidoviç (1886 - ?):
Nikolayev Mühǝndislik Akademiyasn
bitirmişdir. 1918-ci ildǝ polkovnik rütbǝsi
almşdr. Rusiyada Vǝtǝndaş müharibǝsi
illǝrindǝ Gürcsütanda xidmǝt etmiş, Kür
çaynn üstündǝn keçǝn Dzeqvin köprüsünün
partladlmasnda iştirak etmişdir. Gürcüstan
hökumǝti tǝrǝndǝn güllǝlǝnmǝ cǝzasna
mǝhkum edilmiş, ancaq Qafqazdak Antanta
nümayǝndǝlǝrinin işǝ qarşmasyla azad
edilmişdir. Mühacirǝtǝ getmişdir. 107
Şollar su kǝmǝri, Şollar suyu 40, 526
Şternin, Boris Moiseyeviç: Bakda
fǝaliyyǝt göstǝrmiş diş hǝkimi. 195, 235,
275, 317, 356, 396, 434, 474, 514
Şuban: Bak ǝtrafında kǝnd. 108, 268
Şumski, Leonid İvanoviç: Azǝrbaycan Parlamenti İdarǝsindǝ protokol katibi işlǝmişdir.
159
Şuşa (şǝhǝr) 1, 83, 85, 127, 229, 230,
255, 295, 300, 312, 373, 374, 380, 385, 387,
406, 407, 408, 409, 410, 415, 423, 424, 425,
432, 481, 498, 511, 513, 527
Şülǝver (yaxud Şulaver): Gürcüstann
cǝnubunda, Kvemo-Kartli diyarnda kǝnd.
1925-ci ildǝ ad dǝyişdirilǝrǝk Şaumyani
olmuşdur. 12, 26, 63, 87
Şüvǝlan 15
Şvets, Fyodor Petroviç (1882-1940): Rusiyann vǝ Ukraynann ictimai-siyasi xadimi;
geoloq. Kiyev Universitetinin professoru,
Ukrayna Xalq Respublikas Direktoriyasnn
üzvü olmuşdur. Mühavirǝtdǝ elmi-pedaqoji
fǝaliyyǝtlǝ mǝşğul olmuşdur. 132
Tağyev fabriki (toxuculuq fabriki) 73,
487, 489, 497
Tahirov, Yusif bǝy: Hǝrbi tǝhsil almş vǝ
çar ordusunda xidmǝt etmişdir. Araz Türk
Cümhuriyyǝti hökumǝtinin nümayǝndǝsi
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Ural 147
Uralski: Rusiyada şǝhǝrtipli qǝsǝbǝ;
Sverdlovsk vilayǝti ǝrazisindǝdir. 371
Üçkilsǝ: Qǝrbi Azǝrbaycan torpaqlarnda
rayon vǝ bu rayonun inzibati mǝrkǝzi olan
şǝhǝr; bir müddǝt Eçmiyǝdzin adn
daşmşdr.
Hal-hazrda
Ermǝnistan
Respublikasnda qalan rayonun ǝrazisi Armavir vilayǝtinin bir hissǝsini tǝşkil edir,
şǝhǝr isǝ Vağarşapat adlandrlmşdr. 75,
145
Varşava: Polşann paytaxtı. 21, 88, 223,
308, 329
Vartanǝzir: Zǝngǝzur mahalnn kǝndi
olmuşdur. 83
Vaşinqton: Amerika Birlǝşmiş Ştatlarnn
paytaxtı. 95
Vels, Otto [Otto Wels; 1873-1939]:
Almaniyann ictimai-siyasi xadimi, sosialdemokrat. Almaniya İmperiyas vǝ Veymar
Respublikas reyxstaqnn (parlamentinin)
deputatı olmuşdur. Berlin şǝhǝrinin
komendantı vǝzifǝsini tutarkǝn, Spartak
hǝrǝkatı iştirakçlarna atǝş açlmasn ǝmr
etmişdir. 110
Vestermark: Almaniyada yer. 248
Veşapeli, Qriqori Georgiyeviç (18921926): Gürcüstann siyasi xadimi. Moskva
Universitetinin Tarix-Filologiya fakültǝsini
bitirmişdir. Gürcüstan Tǝsisçilǝr Mǝclisinin
üzvü olmuşdur. Sovetlǝşmǝdǝn sonra
mühacirǝtǝ getmiş, Parisdǝ sui-qǝsd
nǝticǝsindǝ öldürülmüşdür. 12
Veysov, Mǝhǝmmǝdǝli: Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝtinin Sosial Müdaǝ Nazirliyindǝ
işlǝmişdir. 118, 137
Vborq: Baltik dǝnizindǝ Rusiyaya mǝxsus
liman şǝhǝri. Fin körfǝzinin şimal-şǝrq
hissǝsindǝ yerlǝşǝn Vborq körfǝzinin
sahilindǝdir. 66
Vilhelm II (Wilhelm II, 1859-1941): Almaniya imperatoru, 1888-1918-ci illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olmuşdur. 119, 178, 397
Vilson, Vudro (Woodrow Wilson; 1856-

taniya general. Baknn general-qubernatoru olmuşdur. 5, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 35, 50,
52, 72, 85, 90, 93, 205, 249, 253, 374, 379,
380, 386
Topçubaşov, Əlimǝrdan bǝy (1863-1934):
Azǝrbaycann siyasi xadimi; Azǝrbaycan
Cümhuriyyǝtinin banilǝrindǝn biri. Tiisdǝ
anadan olmuş, Peterburq Universitetinin
Hüquq fakültǝsini bitirmişdir. Rusiya
müsǝlmanlarnn tǝşkilatlanmasnda vǝ
siyasi hǝyatında müstǝsna xidmǝtlǝri
olmuşdur. Rusyia Dövlǝt Dumasnn üzvü,
Dumada Müsǝlman fraksiyasnn 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 konfransna
göndǝrilǝn
Azǝrbaycan
nümayǝndǝ
heyǝtinin sǝdri idi. Cümhuriyyǝtin süqutundan sonra mühacirǝtdǝ qalmş, siyasi
fǝaliyyǝtini davam etdirmişdir. Parisdǝ vǝfat
etmişdir. 14, 161, 365
“Trudavaya qazeta” 88
“Trudovoye znamya”: 1918-ci ildǝ
Tiisdǝ rus dilindǝ nǝşr edilǝn gündǝlik
qǝzet. Sosialist İnqilabçlar Partiya-snn Tiis
komitǝsinin orqan idi.
“Tunerb”: hǝrbi gǝmi. 65
Türkiyǝ 21, 50, 65, 75, 85, 127, 128, 129,
130, 133, 168, 172, 179, 180, 181, 186, 188,
210, 247, 256, 282, 283, 284, 285, 286, 291,
306, 373, 408, 413, 420, 421, 433, 445, 446,
459, 480, 484, 493, 505, 521, 522, 524
Türküstan 88, 89, 90, 91, 92, 99, 159,
346, 388
Ufa: Rusiyada şǝhǝr; müasir dövrdǝ
Başqrdstan Respublikasnn paytaxtı. 147,
203, 306, 493
Ukrayna 27, 66, 67, 88, 99, 119, 124,
132, 225, 236, 306, 419, 420, 469, 471, 503,
505, 508
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Yekaterinoslav 64, 111
Yeni Bayǝzid: Müasir dövrdǝ Ermǝnistan
ǝrazisindǝ, Göyçǝ gölünün qǝrbindǝ şǝhǝr.
XIX ǝsrin ortalarna qǝdǝr Kǝvǝr adlanan
yaşayş mǝntǝqǝsi daha sonra Novo-Bayǝzid
vǝ Nor-Bayǝzid adlanmş, 1959-cu ildǝ
Kamo, 1995-ci ildǝ isǝ Qavar adn almşdr.
75, 105, 343, 485
Yessentuki: Rusiyann Stavropol diyarnda kurort şǝhǝri. 87, 445, 479
Yeva xanm: bax. Olenskaya, Yeva.
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1918-1920

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.
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