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Daxiliyyə Nəzarətinə [Daxili İşlər Nazirliyinə] məlum edilmədən
kəndi başlarına, sahiblərinin tərk etmiş olduqları mənzilləri (kvarti‐
raları) işğal etmiş bulunan əşxas [şǝxslǝr] bir həftə zərfində Daxiliyyə
Nəzarəti idarəsinə gələrək işbu mənzillərin kimin əmri ilə işğal olun‐
duğu vǝ yaxud nə səlahiyyətlə bu mənzillərdən istifadə etməkdə
olduqları haqqında məlumat verməlidirlər. Əks təqdirdə, yuxarıda
göstərilən müddətin xitamında gəlib məlumat verməyən ǝşxas, işğal
etdikləri mənzillərdən bilatəxir [dǝrhal] kənar ediləcək və məsuliyyət
təhtinə [altına] alınaraq cəzalanacaqlardır. 

Ev komitələrinə, mümkün olan qədər qısa bir zamanda, sahibləri
Bakıda bulunmayan bütün mənzillərin (kvartiraların) bir cədvəlini
təqdim etmələrinin olduğu kimi, böylə kvartiraları işğal etmiş bulu‐
nan ǝşxas[ı], bu xüsusda vǝsiqələri olub olmadığından varəstə olaraq
[vǝsiqǝlǝri olub olmadığına baxmadan] dəxi göstərmələrini təklif
edirǝm. 

Polis komissarlarına, ev komitələrinə balada məzkur [yuxarıda
qeyd olunan] əmrin icrasında təshilat [yumşaqlıq] göstərməmələrini
təklif eylərǝm. 

Daxiliyyə naziri: 
Behbud xan Cavanşir

AZƏRBAYCANDAKI 
TÜRK ORDUSU

Bəzi yerlərdən aldığım xəbərlərə nəzərən, Osmanlı əsgərinin
gedəcəyi şayiəsi əhali arasında dolaşmaqda olduğunu duydum.
Osmanlı Hökumətinin buraya göndərdiyi bir ovuc əsgərə ehtiyacı yox‐
dur. 

Hər ǝsgərin bulunduğu yerdə gəlib‐getmə olur. Bu isə əsgərin
çəkilməsinə dəlalət etməz. Azərbaycana göz dikəcək hər düşməni,
Allahın inayəti [kömǝyi] ilə əzməyə qüvvətimiz vardır və daima da
bulunacaqdır. 

Qafqaz İslam Ordusu 
komandanı: Nuri

Bakı, 19.10.34

ORDU QƏRARGAHINDAN

Təbliği‐rəsmi.
1. Dərbənd cəbhəsində: 18/10/34‐də sol cinahımıza soxulmaq

istəyən qırx qədər düşmən süvarisi kəşf [kǝşfiyyat] qolumuzun atəşi
ilə beş məcruh [yaralı] verərək tərd olunmuş [uzaqlaşdırılmış], tək‐
tük topcu atəşi təati edilmişdir. Öylədən əvvəl bir düşmən təyyarəsi
Dərbənd üzərində bir müddət uçduqdan sonra övdət etmişdir [qayıt‐
mışdır]. 

2. Qarabağda sükunət vardır. Dağlara fərar edən erməni əhali
peydər‐pey [bir‐birinin ardınca] köylərinə övdət etməkdə və təslimi‐
silah eyləməkdədirlər. 

TELEQRAF XƏBƏRLƏRİ

Tiflis Teleqraf Acentəliyindən alınan teleqramlar: 
Berlin – Təşrini‐əvvəlin [oktyabrın] 18‐də qərb cəbhəsindən alı‐

nan əsgəri məlumat: Bu axır günlərdə biz şimali Fransada Flandriya
xüttəsini [ərazisini] və bununla bərabər Ostende, Turku‐en, Rube, Lill
və Due şəhərlərini boşaldaraq, Brügge ‐ Lis arasında olan səngərləri
tutmuşuq. Dünən düşmən dəfələrlə güclü hücumlarda bulunmuşsa
da, hər yerdə dəf edilmişdir. Kortreyk şimalında Lis tərəfinə soxulan
ingilis dəstələri əks hücumumuzla təzədən geri atılmışdır. Lill‐Due
şərqində dişmənlə zəif vuruşmalar vaqe olmaqdadır. Le‐Kato ilə Uaza
arasında tǝzədən müharibə başlanmışdır. İngiltərə, Fransa və
Amerika əsgərləri artıq dərəcədə mühimmati‐hərbiyyə sərf edib cəb‐
həmizi yarmaq istəmişlərdir. Le‐Katonun hər iki tərəfində düşmən
məğlub olmuşdur. Qabaq xətlərimizə edilən hücumlar əks‐hücum‐
larımızla dəf edilmişdir. Le‐Kato arasında düşmən hücuma keçib bir
neçə yerdə bizim xəttimizə soxulmuşdur. Le‐Kato ‐ Vassinyi boyunda
olan şose yolunda təbəddülatlı müvəffəqiyyətlərlə vaqe olan
müharibələrdən sonra düşmən bizim topxana xəttimiz qarşısında da‐
yandırılmışdır. Orinyi şimalında Uaza cəbhəsinə çevrilmiş olan
düşmən hücumları müvəffəqiyyətsiz qalmışdır. Olizi şərqində şiddətli
vuruşmalardan sonra düşmən dəf edilmişdir. Prussiya və
Brandenburq nişançı əsgərləri Maasın şərqi sahilində öz vəzifələrini
müvəffəqiyyətlə ifa etmişlərdir. 

– İstanbuldan xəbər verirlər ki, bütün cəbhələrdə əhval təbəd‐
dülatsızdır. 

– “Leypsiq” qəzetəsinin xüsusi müxabiri teleqrafla xəbər verir ki,
Kursk şəhərində tǝzədən Leninə sui‐qəsd edilmişdir. Tapança gülləsi
ilə Lenini çiynindən yaralayan həbsə alınmışdır. 

– Berlindən xəbər verirlər ki, Qessenski Karl Finlandiya taxt‐tacını
qəbul etməyə razı olmuşdur.  

ƏSGƏRLƏRƏ

Dini, vətəni və ümum müsəlmanların səlaməti üçün əsgər ola‐
caqlar haqqında, istər sahibi‐dövlət, istər kasıb olsun, yazılmış və
müsəlmanların qabaqda keçmiş ataları, cədləri tərəfindən icra
edilmiş nəsihəti‐kübralar [ǝn böyük nǝsihǝtlǝr] şunlardır: 

Ey müsəlman, Allah zülcəlal həzrətləri cihadı üzǝrimizǝ fərz qıldı.
Cihaddan hasil olacaq savab, indi‐ilahidə [Allah qatında] pək
böyükdür. Cihad ciddən əfzəldir [hǝqiqǝtǝn çox fǝzilǝtlidir]. Cihadın
nəticəsi iki eyiliyin biridir: ya mühafizeyi‐mövcudiyyət və fəthi‐zəfərə
nail olmaq; ya mərtəbeyi‐cəlileyi‐şəhadəti ehraz etmək [şǝhidliyin
uca mövqeyini qazanmaq]. Bunun üçün əsgər ol; əsgərlik səni qor x u t ‐
masın, ancaq sevinə‐sevinə get; sözündə dur; qədr [qəddarlıq] etmə,
burun‐qulaq kəsmə, göz oyma, pirifaniyi [qocaları] öldürmə, qadını
öldürmə, çocuqları öldürmə, məvaşiyi [südlük, yaxud ǝtlik heyvan‐
ları] ifna [tǝlǝf] etmə, ancaq zərurət üçün kəs, əkl et [ye]; xurma
ağacını yaxma, şəhər xarab etmə, mali‐qənaimə [qǝnimǝt malına]
xəyanət ətmə, əmri‐hərbdə [müharibə əsnasında] müsəlmanlar
düşmənlərin kötülük işləmələri üzündən mənsur [qalib] və müzəffər
olarlar. Ey əsgər, sən də kötülükdən saqın, müttəqi [Allahdan qorxan]
ol, kötülüyü işləmədə düşmənlə müsavi olar isən, düşmənlər bizə
faiq [üstün] gəlǝrlər. Biz ancaq fəzlimizlə onlara qələbə edəməz isək,
qüvvətimizlə qələbə edəmməyiz. Sizin seyrüsəfərinizdə
[yürüşünüzdǝ] müvəkkǝl olan həfəzeyi‐kiram sizinlə bərabərdir.
İşlədiyiniz işləri bilirlər. Ey əsgər, siz Allah yolundasınız. Allahdan
düşməninizə qalib gəlməyi istədiyiniz kimi, nəfsinizə qarşı da
Allahdan imdad və inayət [kömǝk] diləyin. Sükun və səbr ilə bulunan
kəndlər əhalisinə bir ziyan erişdirməyiniz. Onlar səbr və sükunda
bulunduqca, haqlarında xeyirdən başqa müamilə etməyin. Nüsrət
[qǝlǝbǝ] Allahdandır. Haqq və səbatdan [yolunda möhkǝm olmaq‐
dan] ayrılmamaq ilə hasildir. Düşmənlə qarşılaşdığınız zaman qorx‐
mayın. Qüdrət və zəfər zamanında göz oymayın, təcavüzdə bulun‐
mayın. Allah təcavüzdə bulunanları sevməz. Həzrəti‐Əli kərrə‐mal‐
lahu‐vəchǝhu həzrətləri buyurmuşdur ki, səflərinizi sıxı bir bina kimi
yapın, bir‐birinizdə sabit‐qədəm olun. Düşmənə üz çevirməyin,
ötəyə‐bəriyə baxmayın ki, ürəyiniz bərk olsun. Sidq və səbirlə hərb
edin. Nə dərəcə səbr edərsəniz, o dərəcə nüsrətə nail olarsınız. Din
üçün öz canını fəda edən ey dilavər [cǝsur], Allahdan qorx, vəzifəni
bil, komandanına itaət ət, vəzifəni sui‐ihanǝt etmə [alçaltma], əsgər
arasına fəsad qarışdırma! Növbəti‐vəzifədə [keşik çǝkǝrkǝn] diqqət
et, uyuma! Silah altına dəvət olunduqda qoş, cəsur ol, qaçma,
qüvvətə güvənmə, Allaha güvən, ianeyi‐hərbiyyədən qaçma, oğur‐
luq və yalançılıq və dolandırıçılıqdan iraq ol, qarət və talandan qaç,
yaxlaşma; irz və namusa əsla təcavüz etmə, üsəraya [ǝsirlǝrǝ] əza və
cəfa etmə, arxadaşlarınla eyi keçin, kəndinə əmanət edilən mali‐
miriyi [dövlət malını] eyi mühafizə et. Doğru söylə, yalandan xəstə
olma. Təharətlə [tǝmizliklǝ] səhhəti mühafizəyə riayət et. Mənsur və
müzəffər olmaq üçün daima Allah‐talaya dua və niyaz et ki, vəsayayi‐
məzkurəyə [qeyd edilǝn nǝsihǝtlǝrǝ] riayət və tövfiq [ilǝ] hərəkət
edən ordunun miqdarı (.....) məlum olan ayəti‐cəlilə mövcibincǝ, az
olsa belə baizni‐xuda [Allahın izni ilǝ] çox miqdarda əsgərə qalib olar.
Allahın rəhmət və şəhadətinə [şahidliyinǝ], peyğəmbərimizin şəfaəti ‐
nə, milləti‐müəzzəmeyi‐islamiyyənin [ǝzǝmǝtli müsǝlman millǝtinin]
hörmət və məhəbbətinə məzhər olar. Dünya və axirətdə məsud olar.
Məmləkəti mühafizəyə əzm etmiş ey qəhrəman! İştə bu kəlamları
sən bilirsən, fəqət təkrar edirəm. Qulağında, başında və gözünün
önündə daima bulunsun. Əsgər ol, doğru, cəsur və sabitqədəm ol.
Səni heç bir top düşürəmməz və səni həç bir düşmən qorxudammaz,
vəssəlam. 

18 təşrin, sənə 34. 

* * *

“Azǝrbaycan”ın tǝfriqǝsi 4
Zǝfǝr yolunda 
Ənvǝr paşa hǝzrǝtlǝrinǝ!

Məhməd Əmin bǝy 
Ordunun dastanı 

Çanaqqala qǝhrǝmanlarına 

Buraxınız, hǝr bir şeyi gözlǝrinǝ 
aldırsınlar,

Tǝyyarǝlǝr havalardan, 
Drednotlar dǝnizlǝrdǝn, mitralyozlar  

qaralardan
Quduraraq, böyürǝrǝk üstümüzǝ  

saldırsınlar. 
O zǝhǝrli bombaları, qundaqları, 

obusları
Xǝstǝxana, mǝbǝd kimi çatılara 

yağdırsınlar. 
Hǝr gün sǝkkiz cǝhǝnnǝmlǝ bu 

mübarǝk Bolayırı,
Bir Süleyman türbǝsini torpaqlara 

batırsınlar. 
Bu vǝhşǝtlǝr ǝlvermǝzsǝ, Çad 

önündǝn ilanları,
Qaf dağından qartalları, Qanq 

boyundan qaplanları,
Hǝp yırtıcı mǝxluqları
O ǝsgǝrsiz sahillǝrǝ sürü‐sürü 

gǝtirsinlǝr,
Qadınları, çocuqları bu qan içǝn 

heyvanlara parçaladıb yedirsinlǝr. 
Türk torpağı şu iyirminci ǝsrdǝki 

Neronların
Ən sonuncu zülmüylǝ dǝ xarab 

olsun, qana batsın!
İnsaniyyǝt – bu bir xǝyal! O dillǝri 

yaldızlayan
Mǝdǝniyyǝt davaları…
O düzǝnçi kürsülǝrin haqq‐ǝdalǝt 

sǝdaları –
Hǝpsi dǝssas Judaların sözü kimi 

birǝr yalan!
Burda hǝr şey – şu çivilǝr, şu boğucu 

qumbaralar
Artıq Qǝrbin insanlıqdan çıxdığını 

göstǝrmǝdǝ.
Şu pusular, şu xainlik dolu olan 

mağaralar
Ən çox sevǝn insanların qǝlblǝrinǝ kin  

vermǝdǝ. 

Əgǝr ki, biz İskǝndǝrin, Hannibalın o 
çürüyǝn,

Bir atǝşsiz, qığılcımsız külǝ dönǝn 
qǝlblǝrindǝn

Birǝr ovuc torpaq alsaq, 
“Bir zamanlar sizin röya vǝ eşqiniz 

nǝydi?” desǝk,
Bu zǝrrǝlǝr toplanaraq
Bir üxrǝvi sǝda ilǝ bizǝ şöylǝ 

söylǝyǝcǝk: 
“Sizlǝrin dǝ hǝyatınız beş min illik 

ǝski gediş,
Yalnız bu gün qǝhrǝmanlıq kahpǝliklǝ 

yer dǝyişmiş!”
Lakin zalım düşmǝnlǝrin bǝslǝdiyi 

qanlı sevda
Dallarında heç bir çiçǝk
Bir ufacıq qaynağında heç bir pınar 

gülmǝyǝcǝk,
Yarın sǝrab olduğunu göstǝrǝcǝk bir 

boş xülya.
Zira bizlǝr o bozulmuş Bizansların, 

Babillǝrin
Qǝlbi, ruhu alçaqladan şeylǝrindǝn 

uzaq qaldıq.
Atǝş, dǝmir yurdlarından gǝlǝn fateh 

nǝsillǝrin
Qǝhrǝmanlıq vicdanından, hǝyatından 

qüvvǝt aldıq. 
Millǝtlǝri öldürmǝyǝn fǝzilǝtlǝr yenǝ 

bizdǝ,
Sözdǝ sǝbat, işdǝ ǝzim, sǝbir bizim

qövmümüzdǝ.
O cahangir Oğuzları 
Fateh yapan cǝsarǝtlǝr bizim erkǝk 

ruhumuzda,
O qǝhrǝman Yavuzları
Qalib edǝn itaǝtlǝr bizim igid 

ordumuzda. 
Bu ordunun qabalaqlı arslan‐çöhrǝ hǝr 

nǝfǝri
Özdǝmirlǝr dövründǝki sǝrdǝnkeçdi 

yeniçǝri. 
Gerçǝk, o son xain Balkan qovğasında 

Türk Ordusu
Cǝbxanasız, ac qalaraq, 
Dişlǝriylǝ boğuşaraq, ot yeyǝrǝk, 

bunalaraq
Bir çobansız sürü kimi zor‐zoruna 

bozulmuşdu. 
Şu qǝdǝr ki, o bu günü can evinǝ 

saplanılan
Bir ağulu xǝncǝr kimi xatirindǝn 

çıxarmadı. 
Qurtarıcı başbuğlarla kǝndisini o 

zamandan
Lǝkǝsini qanlar ilǝ silmǝk üçün 

hazırladı. 
Bilsinlǝr ki Tomrislǝrin böyük İran 

fatehinǝ,
Sǝlcuqların mǝğrur Şǝrqi Romaların 

tarixinǝ 
Göstǝrdiyi aqibǝtlǝr
Şu bugünkü düşmǝnlǝrǝ eyni şeyi 

qazmaqdadır, 
Bunlara da fǝlakǝtlǝr
Keyxosrovun, Romanosun bǝxtlǝrini 

yazmaqdadır. 

Türk yurduna yaxlaşanlar burda iki 
şey bulurlar – 

Öldürücü bir dǝmir ǝl, bir dǝ qanlı 
dǝrin mǝzar!
* * * 

Ey Oğuzun saf qanını daşıyanlar!
Ey gözlǝri qığılcımlı qǝhrǝmanlar!
Ey Turanın arslanları!
Hǝr qüvvǝtǝ qaya kimi qarşı durun, 
Sınırları aşanları 
Qǝhr edici ildırımlar kimi vurun. 
O silahı parladın ki, ulu ǝcdad 
Bu dǝmirlǝ yüz dövlǝtǝ tǝmǝl atmış.
Hǝr iqlimdǝ uca, şanlı bir sǝltǝnǝt,
Hür vǝ mǝsud bir türk ömrü 

parıldatmış. 

Bizim böyük irqimizin fateh adı, 
Dünya qǝdǝr ǝski olan şanlı yadı
Hǝr hasarın bürclǝrindǝ
Qan vǝ atǝş hǝrflǝr ilǝ yazılıdır. 
Hǝr sarayın divarında 
Altun qaxma tunc qalxanı asılıdır. 
Yenǝ bu gün qılınc, qalxan 

mǝbudunun 
Bu millǝtdǝn istǝdiyi xain leşi,
Neçǝ illǝr sönük duran türk yurdunun
Bu ordudan bǝklǝdiyi şan günǝşi. 

İrǝliyǝ! Türkün alnı 
Yalnız rǝbbǝ sǝcdǝ edǝr. 
Onun ǝsil, hürr vicdanı 
Taxtda xaqan görmǝk istǝr. 

Şu canavar ingilislǝr, fransızlar,
Bu hürriyyǝt düşmǝnlǝri vicdansızlar
Ali‐Osman dövlǝtini
Hindistana, Cǝzairǝ çevirsinmi?
Mǝhǝmmǝdin ümmǝtini 
Əsarǝtin zǝncirlǝri gǝmirsinmi?
Layiqmi ki, bizim uca taxtımızda
Kralların sǝdaları eşidilsin?
Bir yabançı sǝs duymayan çatımızda
Candan ǝziz namusumuz çeynǝdilsin?
Bu gün Şǝrqin bütün ǝziz qübbǝlǝri,
Altay, Atlas, Himalaya tǝpǝlǝri,
Hǝrǝmeynlǝr, İstanbullar
Bizǝ böyük ümidlǝrlǝ güvǝnmǝkdǝ. 
Milyonlarca mǝzlum dullar 
Mǝsum canlar “Zǝfǝr!” deyǝ  

sǝslǝnmǝkdǝ. 
Ah, vǝtǝnin varsın hǝr bir bucağında 
Dağlar yansın, nurlar sönsün, can 

qalmasın.
Lakin Qazi Osmanların otağında 
Taxt qurulsun, xaqan dursun, tac 

parlasın!

İrǝliyǝ! Türkün alnı 
Yalnız rǝbbǝ sǝcdǝ edǝr. 
Onun ǝsil, hürr vicdanı 
Taxtda xaqan görmǝk istǝr. 

İrǝliyǝ! Göy, yer, dǝniz 
Basqınlarla inildǝsin. 
Bizim erkǝk sǝslǝrimiz
Hǝr sipǝrdǝ “Vur, kǝs!” desin. 

Türklǝr daha dünǝ qǝdǝr üç qitǝnin,
Şu xǝraca kǝsdiklǝri Avropanın
Göz qaraldan, baş döndürǝn
Yerlǝrinǝ qartalqanad gedǝnlǝrdi. 
Qaflar, Alplar üstlǝrindǝn 
Şǝrqin, Qǝrbin bǝxtinǝ hökm 

edǝnlǝrdi. 

Fransua deyimliydi Süleymandan
Dövlǝtinin hǝyatını dilǝnmişdi. 
Padişahlar padişahı adı alan 
Bu xaqandan böyüklüyü öyrǝnmişdi. 
Biz gǝnclǝr dǝ ürǝklǝri qollarından 
Vǝ qolları qılıclardan güclü olan 
Bu cahangir ataların 
Yetişdiyi bir toprağın ǝrlǝriyiz. 
Turqutların, Samsaların 
O dalqılıc ordusunun ǝsgǝriyiz. 

Sonu var

HACI ƏHMƏD PAŞANIN 
BAKIYA VÜRUDU [GƏLİŞİ]

Bir qaç gün bundan müqəddəm Qafqaziya İslam Ordusu Baş
komandanı fəriq Nuri paşa və Ənvər paşa həzrətlərinin pədəri Hacı
Əhməd paşa həzrətləri xüsusi qatarla Bakı şəhərinə varid olmuşdur.
Hacı Əhməd Paşa həzrətlərini istiqbal üçün Azərbaycan Hökumətinin
Daxiliyyə naziri Behbud bəy Cavanşir və Hökumət Kontrolu Əbdüləli
bəy Əmircanov, “Əlǝt” mövqifinǝ [stansiyasına] getmişdilər. Şəhər
mövqifindǝ Hacı Əhməd paşa həzrətlərini şəhər əhalisi tərəfindən
Bələdiyyə İdarə[si] nümayəndələri pişvaz etmişlərdir. Bələdiyyə
İdarəsi rəisi əvəzində M. Y. Mehdiyev və islam əhalisi nümayəndələri
möhtərəm müsafirə təbrik nitqlərilə müraciətdə bulunub, əsgəri
qitəat [hərbi hissələr] isə bu möhtərəm müsafiri musiqi ilə
qarşılamışlardır. 

Hacı Əhməd paşa həzrətləri şəhər mövqifindǝn Nuri paşa
həzrətlərinin nəzdi‐alilərinə təşrif buyurmuşlardır. 

İdarədən: Bu xüsusda qəzetəmizin keçən nömrǝsindǝ məlumat
verilmişsə də, fəqət xəta olaraq “Bakı xəbərləri” içərisində qonul‐
muşdur ki, burası pək namünasib olduğunu etirafla bəyani‐etizar
edəriz [üzrxahlıq edirik]. 

BAKI XƏBƏRLƏRİ

– Gəncə Kazyonnı [Xəzinə] palatası müdirinin məruzəsinə görə,
Maliyyə naziri qərar vermişdir ki, təşrini‐əvvəlin [oktyabrın] 5‐dən
Şamaxı xəzinəsi Şamaxı şəhərində layiqli mülk olmadığından, Çuxur ‐
yurda köçürülsün. 

– Bakıda asayiş bərpa olduğuna binaən, Bakı poçta kantorunda
adəti üzrə axşam saat 5‐dən 7‐yə qədər məşğuliyyət başlanmışdır.  

Mərkəzi Ev Komitəsində
– Mərkəzi Ev Komitəsi tərəfindən bütün dairə komitələrinə bir

böylə məlumat göndərilmişdir:
Daxiliyyə nazirinin əmri mövcibincǝ, Mərkəzi Ev Komitəsi sizə elan

edir ki, üç gün müddətində məhəllənizin evlərindən aparılan əşya
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Düşǝnbǝ, 14 mǝhǝrrǝmülhǝram sǝnǝ

1337. 21 tǝşrini‐ǝvvǝl sǝnǝ 1918.

Gündǝlik siyasi, ictimai, ǝdǝbi, 
iqtisadi türk qǝzetǝsidir

Mǝhǝlli‐idarǝ: 
Bakı, Kolyubakinskaya küçǝdǝ

“Azǝrbaycan” idarǝsi. 

Telefon nömrǝ: 6‐91. 

Tǝk nüsxǝsi 50 qǝpik. 

Türk vǝ islamlığa müfid mǝqalǝlǝrǝ
sǝhifǝlǝrimiz açıqdır. 

Dǝrc olunmayan övraq iadǝ edilmǝz. 

Dǝrc edilǝn mǝqalatın mükafatını 
idarǝ tǝyin edir. 

Abunǝ şǝraiti: 
Yanvarın birinǝdǝk Bakı üçün 35,
başqa şǝhǝrlǝrǝ 42 rublǝdir. 

Bir aylığı Bakıda 12, 
başqa şǝhǝrlǝrdǝ 19 rublǝdir. 

Elan fiatı: sǝtri 2 rublǝ. Kǝrratla gedǝn
elanlar üçün güzǝşt edilir. 

ELAN 

Şəhərdəki mağaza və dükan və bilümum [ümumən]
lövhə bulunan məhəllərdə qırmızı lövhə üzərinə bəyaz yazı
ilə türkcə olaraq yazılacaqdır. (Lövhənin yuxarısında türkcə
olmaq üzərə aşağısına da rusca yazıla bilər.) Bu xüsus bu on
beş gün zərfində xitam bulmuş olacaqdır. 

Mərkəz Komandanlığı 

ELAN

Edadi məktəblərin əlifba; birinci, ikinci şöbələri və sinif ‐
ləri milliləşib ibtidai və ali‐ibtidai məktəblərdən bu şöbə və
siniflərə imtahan verərək mütəəllimlər [şagirdlər] qəbul
olunacaq. Binaileyh, Azərbaycanda yaşayan müsəlman
əhalisinə ixtar olunur ki, edadi məktəblərin milli şöbə və
siniflərinə imtahan vermək arzusunda olanlar, həmin
oktyabr ayının iyirmisinədək edadi məktəblərin müdirləri
namına [adına] şu barədə ərzihal versinlər. 

Maarif naziri: 
Yusifbəyli Nəsib bəy

BAKI FÜQƏRASINA ELAN

Ucardan Bakıya bir min put, iki qism buğda unu gətir‐
mişəm. Birinci qisminin putu füqəra camaatı üçün yüz iyir‐
mi manat, ikinci qisminin putu yüz manatdır. Həmişə bu
qərar üzrə Bakıya un gətirilməsinə çalışacağam. Xahiş edən‐
lər Bazarnı küçədə Hacı İsrafil Aydəmirovun evinin ya‐
nında, Tağı bəy Səfərəliyevin evinin müqabilində, Hacıbaba
Ağababayevin 111‐ci nömrǝli evində vaqe dükana müraciət
eyləsinlər. Səhər saat 7‐dən axşam saat 7‐yədək. 

Telefon nömrǝsi: dükan üçün 68‐24; kantor üçün: 23‐35. 
Ticarət və neft “İşıq” cəmiyyətinin rəisi 

Mustafa bəy Əlibəyli
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Türk dilində ərizə yazdırmaq xahişində olanlar hər gün
axşam saat 4‐dən 6‐ya qədər Starı poçtovı küçədə Rzayevin 57
nömrəli mənzilinə müraciət edə bilərlər. Ərizələr artıq savada
malik olan şəxs tərəfindən yazılır. 

Müsəlman diş təbibəsi Ayna xanım Malakan bağının
qarşısında Zeylidsonun kabinəsində hər gün xəstə qəbul və
hər növ diş emal və tədavi [müalicǝ] edir. Zabitan və əfradın
[zabitlərin və əsgərlərin] dişləri əhvən şəraitlə [münasib
şǝrtlǝrlǝ] tədavi və emal edilir. 

213

Diş müalicəxanəsi
S. M. İtkinin süni diş laboratoriyası 
Süni dişlərin ağrısız çəkilməsi. Tǝzə üsul ilə farfor və qızıl

dişlər qondarılması. Dişlərini qayıtdırmaq və diş qoydurmaq
xahişində olanlar səhər saat 9‐dan birə və 4‐dən 6‐ya qədər
qəbul olunurlar. 

Ünvan: Bolşoy Morskoy küçədə 37 nömrǝli ev, telefon 06‐25.
208

Həkim S. L. Şklovskaya
Mamalık və daxili ünas əmrazını [qadın xǝstǝliklǝrini] qəbul

edir. Naxoşlar qəbul   olunur: səhər saat 9‐dan birǝ və 5‐dən 7‐yə
qədər. 

Ünvan: Aziatski küçədə nömrə 153, Bolşoy Morskoy və
Krasnovodski küçələrin arasında. Telefon: 67‐50.
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Diş həkimi Melçarski  
Torqovaya soqaqda Muxtarovun xanəsində nömrə 15.

Dişlərə tədavi [müalicǝ] edir, doldurur, ağrısız ixrac edir. Gözəl
altun və sairə dişlər emal edir. Xəstələri qəbul edir: sübh saat
9‐2‐yədək.

210

Elan 
Bakıda olan böyük firmalardan birində buxqalter vəzifəsini

ifa edən ukraynalı, müsəlman firmalarından birində kantora
müdiri vǝ ya buxqalter xidməti etmək arzusundadır. 48‐45
nömrəli telefon ilə danışmaq və ya “Azərbaycan” idarəsində
bir nömrə qəbzi nişan verənə məktub ilə müraciət etmək
mümkündür. 
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barəsində ev sahiblərinin adlarını, mümkün olarsa əşya aparanların
dəxi adlarını bizə məlum edəsiniz. Bu vaxtadək təslim edilməmiş silah
barəsində dəxi məlumat verməlisiniz. Bununla Mərkəzi Ev Komitəsi
məlum edir ki, ovçu cəmiyyətlərində üzv olanların ovçu tüfəngləri
üçün xüsusi icazənamə lazım deyil. 

– Mərkəzi Ev Komitəsinin Ərzaq şöbəsi, məhəllə komitələrinə
yazır: 

Şəhər İdarəsinin Ərzaq şöbəsinin qərardadı ilə kooperativ dükan‐
larında qalan mallar camaat arasında paylanacaqdır. 

Mərkəzi Ev Komitəsinin Ərzaq şöbəsi, Şəhər İdarəsinin təklifini
qəbul ilə əhali arasında qənd paylamağı öhdəsinə götürmüşdür. Bu
şərtlə ki, qənd camaata 3 manatdan satılıb, məxarici isə Şəhər
İdarəsinin öhdəsində qalsın. Bu günlərdə camaata qənd və çay veri ‐
ləcəkdir. 

3‐cü Ali‐ibtidai məktəbində
3‐cü Ali‐ibtidai məktəbi təşrini‐əvvəlin [oktyabrın] 26‐dan

etibarən açılacaqdır. Təşrini‐əvvəlin 20‐dən etibarən yeni mütəəllim‐
lər [şagirdlǝr] qəbul ediləcəkdir. Məktəbə daxil olmaq arzusunda
bulunanlar işbu ünvana müraciət etməlidirlər: Şamaxı caddəsi,
Kǝlǝntǝrovun mülkü, 3‐cü Ali‐ibtidai məktəb. Ərizələr hər gün saat
9‐dan 1‐ədək qəbul olunur. 

Neft ticarəti haqqında 
Azərbaycan Hökuməti, Neftçilər İttifaqından neftə təyin ediləcək

müəyyən qiymət haqqında onların fikrini sormuşdur. Neftçilər
İttifaqının ümumi iclasında bu qiyməti təyin etmək üçün xüsusi heyət
seçilib, bu barədə hökumətə məruzə pişnihad [tǝqdim] etməli idi.
Keçən gün bu heyət fəaliyyətini itmama yetirib [tamamlayıb], bu qiy‐
mətləri təyin etmişdir:

Neft (mədənlərdə)  – 5 manat; 
Cövhər [kerosin] (zavodda) – 8 manat; 
1‐ci dərəcə benzin – 40 manat;
2‐ci dərəcə benzin – 30 manat; 
3‐cü dərəcə benzin – 12 manat; 
Qudron yağı – 7 manat.  
Bu günlərdə heyət bu qiymətləri hökumətə pişnihad [təqdim]

edəcəkdir. 
NƏZARƏTLƏRDƏ
[NAZİRLİKLƏRDƏ]

Təşrini‐əvvəlin [oktyabrın] 18‐də vüqu bulmuş olan Hökumət
iclasında hökumət qulluqçularının məvaciblǝrinin artırılması qanunu
qəbul edilmişdir. 

Həmin tarixdə vaqe olan iclasda Azərbaycanın Hökumət teatrosu
olmadığı nəzərə alınıb, ədalətli bir qiymətlə Mailov qardaşlarının
teatrosunun hökumət ixtiyarına keçirilməsi qərara alınmışdır. Mailov
qardaşları teatrosu “Hökumət teatrosu” adlanacaqdır. 

Hökumət idarələrinin ehtiyacatından ötrü Nikolayevski küçədə
vaqe Mirzǝbekyanın böyük mülkünün yuxarıdakı şərait üzrə
hökumətə məxsus edilməsi qərara alınmışdır. Bu qərarı əmələ gətir‐
məkdən ötrü bir komissiya təşkil edilməsi Maarif nazirinə həvalə
olunmuşdur. 

Maliyyə Nəzarəti Sərhəd Mühafizəsi Təşkilatı üçün layihə hazırla‐
maqdadır. 

Taxıl və qənd almaqdan ötrü Kubana və Ukraynaya göndərilmək
üçün Ərzaq Nəzarəti tərəfindən iki komissiya təşkil edilməkdədir. 

Bakı Şəhər Ərzaq şöbəsinin Ərzaq Nəzarəti dəftərxanasına əvəz
edilməsi təsəvvür olunur. Taxıl almaqdan ötrü Ərzaq naziri ilə
Mühimmati‐Əsgəriyyə İdarəsi [Hǝrbi Lǝvazimat İdarǝsi] arasında
saziş hüsula gəlmişdir. Taxıl alınacaq yerlər məntəqələrə təqsim
edilmişdir [ayrılmışdır]. 

Ərzaq Nəzarəti Gəncə, Qazax və Quba məhəlləri ilə Zaqatal
nahiyəsində taxıl almaq təsəvvüründədir. Qalan yerlərdə isə ancaq
Mühümmat və Ləvazimati‐Əsgəriyyə [Hərbi Təchizat və Ləvazimat]
İdarəsi taxıl alacaqdır.

Post [Poçt] və Teleqraf Nəzarətindən
Məlum olduğu üzrə, Qafqaziyada ixtilal baş qaldırdığı gündən bu

ana kimi post və şose yolları gündən‐günə təxrib [xarab] edilir,
əvəzində isə bir şey təmir edilməsi hələ yox idi. Şimdi Post və Teleqraf
Nəzarəti, Daxiliyyə Nəzarəti müavinəti [kömǝyi] ilə bu yolları yavaş‐
yavaş nizama salmaq və yaxın bir zamanda bütün Azərbaycanda bir
çox simsiz teleqraf məntəqələri (radio stasiyonlar) təsisinə şüru edə‐
cəkdir [başlayacaqdır]. Sənaye nöqteyi‐nəzərindən hazırlığı olan
zəvatı [şǝxslǝri] Nəzarət bu işdə çalışmağa cəlb və dəvət edir.
Stasyonları idarə üçün ali mənsəbləri qəbul etməkdən maəda
[başqa], bir çox aşağı siniflərdə çalışacaq adamlar lazımdır. 

Ticarət və Sənaət Nəzarətindən [Ticarǝt vǝ Sǝnaye
Nazirliyindǝn]

Bakıda mövcud “Savet Syezd” adlı neft mədənçilərinin təşkilatı 16
təşrini‐əvvəldə [oktyabrda] Ticarət və Sənaət Nəzarətinə verdiyi isti‐
dasında [ǝrizǝsindǝ] əvvəla bu təşkilata sədr intixabı [seçilmǝsi],
dǝvətlə 4 yeni üzv daha qəbul edilməsi üçün icazə verilməsini
istirham [xahiş] etmişdi. Nəzarət istidanı qəbul ilə icazə vermişdir. 

TÜRKİYƏDƏ

Azərbaycan Heyəti‐fövqəladəsinin Sultan həzrətlərini ziyarəti 
Eylülün [sentyabrın] 6‐da “Ayasofiya” camesindəki mərasimi‐

səlamidən sonra Azərbaycan Heyəti‐fövqəladəsi Zati‐həzrəti‐padişahi
tərəfindən xüsusi surətdə hüzura qəbul edilmişdir. 

Heyət, işbu zəvatdan [şǝxslǝrdǝn] ibarət idi: Sədri‐heyət:
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə; üzvlər: Xəlil bəy Xasməmmədov, Aslan
bəy Səfikürdski. Hüzura qəbul ǝsnasında Ənvər paşa həzrətləri də
isbati‐vücud edirmişlər [orada imiş]. 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları, Zati‐həzrəti‐padişahinin
cülusi‐hümayunları [taxta çıxması] münasibətilə, əsrlərdən bəri
əzilməkdə olduğu əcnəbilər boyunduruğundan qurtarmış və yenicə
istiqlaliyyətə müvəffəq olmuş Azərbaycan namından [adından]

Sultan həzrətlərini təbrik etmiş və Azərbaycanın Həzrəti‐padişahi
təhti‐himayəsində [Padişah hǝzrǝtlǝrinin himayǝsi altında] nəşvünü‐
ma tapacağına [tǝrǝqqi edǝcǝyinǝ] ümidvarlığını izhar etmişdir.
Heyət, Zati‐həzrəti‐padişahinin təşəkkürlərinə nail olmuşdur. 

Zati‐həzrəti‐padişahi öz nitqlərində Cənabi‐haqqın inayətilə ǝn
yaxın zamanda müttəfiq Türkiyə‐Azərbaycan qüvvəsi düşməni mün‐
həzim [mǝğlub] etməyə müvəffəq olacağını bəyanla, Zati‐həzrəti‐
padişahinin salamını Azərbaycan əhalisinə yetirməyi əmr buyur‐
muşlar. Mərasimi‐vidada [vida mǝrasimindǝ] Sultan həzrətləri keçirt‐
dikləri dəqiqələri ömürlərinin ən xoşbəxt dəqiqələri ədd [hesab]
etdiklərini Ənvər paşaya bəyan etmişlərdir. 

Türkiyə mətbuatı 
İstanbulda nəşr olunan “Tərcüman” qəzetəsi bolqar ordusunun

sülhcuyanə [sülhdǝn yana olan] hərəkətlərindən bəhslə yazır: 
Ola bilsin ki, Malinov ordunun pərişanlığından naşi [pǝrişanlığı

sǝbǝbindǝn] böylə iqdamatda [tǝşǝbbüslǝrdǝ] bulunmuş, fəqət
bunu da əlavə etməlidir ki, ordunun pərişanlığına səbəb Malinovun
kəndisidir. 

“Tənin” yazır: 
Bolqariya kəndisi də sülhdən fənalıq aparacaqdır. Qəzetənin

əqidəsincə, Avstriya‐alman qitəatı [hǝrbi hissələri] cəbhəyi saxlamaq
və yaxud Türkiyə ilə müttəfiqlər arasındakı dəmiryolunu əldən burax‐
mamağa müvəffəq olacaqlar. 

İttifaq haqqında Türkiyǝ kabinəsi 
“Fossişe zeytunq” qəzetəsinə Berlindən teleqrafən [teleqrafla]

xəbər verilir ki, Türkiyə Şurayı‐Vükəlası [Nazirlǝr Kabineti] siyasi və
hərbi əhvaldan naşi iniqad etmişdir [yığışmışdır]. Şurayi‐Vükəla, itti‐
faqı möhkəm saxlamağı qət etmişdir. 

Ənvər paşa həzrətləri öz nitqlərində bəyan etmişlər ki,
Bolqariyanın İttifaqdan çıxması hərbin əhvalını dəyişməyəcəkdir.  

DƏRBƏNDDƏ

Dağlılar İttifaqı Cümhuriyyətinin Hökuməti Sədri Çermoyev
həzrətləri oktyabrın 14‐də camaata xitabla belə bir əmrnamə nəşr
etdirmişdir: 

Əmrnamə
Dağlılar İttifaqı Cümhuriyyəti Hökuməti cənbində [nǝzdindǝ] olan

Osmanlı İmperiyasının (səltənətinin) hərbi və diplomatik heyəti sədri
Yusif İzzət paşa ilə Dərbəndə varid olaraq əmr verirəm: 

Bütün hökumət qulluğunda olan qulluqçular öz qulluqlarında təs‐
diq, yaxud yerlərinə başqaları təyin olunana qədər, qulluqlarında
baqi [yerindǝ] qalmalıdırlar. 

Və ümum əhaliyə təklif edirəm, xatircəm olsunlar. Zira Türkiyə
əsgərləri bizim yerlərimizi almaq üçün gəlməyib, ancaq yerimizdə
törəyəcək hǝrc‐mǝrcliklǝ mübarizə və Qafqaz Dağlılar İttifaqı
Cümhuriyyəti Hökumətinə kömək etməkdən ötrü gəlmişlərdir. 

Bu köməklik Dağlılar İttifaqı ilə Osmanlı Hökuməti arasında
bağlanmış olan dostanə əhdnamənin [dostluq müqavilǝsinin] 2‐ci
maddəsində şərt edilib, 1918‐ci il, iyun ayının 20‐də çap edilən
Zaqafqaziya qəzetələrində elan edilmişdir. 

Millətlərin azad yaşaması əsası şüarı mövcibincǝ [şüarına uyğun
olaraq] Türkiyənin Azərbaycan Hökumətinə, Almaniyanın Ukraynaya,
Dona, qonşu gürcülərə və sair tǝzə dövlətlərə edilən köməkdən
Türkiyənin bizə etdiyi bu köməyin heç fərqi yoxdur. Əgər Türkiyə və
Dağlılar qüvvəsi Dərbəndə girdiyi zaman bəzi qəmli hadisələr üz ver‐
mişsə də, bunu da bilmək gərək ki, dava həmişə bu cür qəmli
hadisələr törədir. Lakin Dağlılar İttifaqı Hökuməti hər cür tədbirlər
ittixaz eylǝmişdir [tǝdbirlǝr almışdır] ki, burada asudəlik bərpa edilsin
və inanır ki, “qrajdanların” [yǝni] həmvətənlərin öz köməklikləri
sayəsində tezliklə nizam və asudəlik bərpa edilǝr. 

Daxiliyyə Vəzirliyi [Daxili İşlǝr naziri] vəzifəsini ifa etməyə İbrahim
bəy Heydərov təyin edilmişdir və ona tapşırılmışdır ki, bilatəxir
[tǝxirǝ salmadan] şəhərə və ətrafına məmurlar təyin eyləsin. 

Dağlılar İttifaqı yaşayışının əsası bunlardır: 
1) Milli azadlıq və istiqlal xüsusunda çalışmaqda olan Dağlıların

hüququna hörmət edən hər bir kimsə, nə millət və nə dindən olursa‐
olsun, onlara ədalət nəzəri ilə baxılacaqdır. 

2) Qafqaziyada yaşayan millətlərlə dostanə bir surətdə rəftarda
bulunmaq, xüsusən ruslara və Qafqaziyada qalıb da öz yerlərində
yaşamaq istəyən ruslarla ən gözəl rəftar və dostanə əlaqədə
bulunulacaqdır. 

Qafqaz Dağlılar İttifaqı Cümhuriyyətinin Sədri 
Əbdülməcid Çermoyev 

TƏHLÜKƏ QARŞISINDA

Qarabağın son günləri

(keçən nömrǝlǝrdǝn mabǝd)
Keçən nömrəmizin birində Qarabağın halından bəhslə,

ermənilərin təqib ettikləri məqsəd və ittixaz etdikləri tədabirdən
[tədbirlərdən] yazmışdıq. Bu gün isə türk‐islam əhalisinin fəa‐
liyyətindən bəhs edəlim. 

Türklər nə yapırlardı?
Hələ Şəhər komandanı Həsən Bəsri ǝfəndinin vürudundan

müqəddəm [gǝlişindǝn ǝvvǝl], şəhər islamları [müsəlmanları]
ermənilərin hərəkətini görərək, bu işlərin bir vaxt müsəllǝh mü‐
sadiməyə müncər ola biləcəyini [silahlı toqquşmayla nǝticǝlǝnǝ
bilǝcǝyini] dərklə, “sülh istər isən hərbə hazır ol” məsəlinin məfhu‐
munca, müqavimətə hazırlaşmağa başlayılar. 

Bu məqsədlə şəhərdə “Ənvəriyyə”, “Şövkətiyyə”, “Xəliliyyə” və
mütəəllimlərdən [tǝlǝbǝlǝrdǝn] mütəşəkkil “Vəhbiyyə” dəstələri adı
ilə dörd könüllü əsgər dəstəsi təşkil edirlər. Hər dəstədə zabiti əvəz
edəcək bir neçə dəstəbaşı zabit təyin olunur. Şəhərdə silah götürə

bilən hər bir şəxs (on beş yaşından altmış yaşınadək) tamamilə siyahı
edilir. Cavanlar “hərəkət ordusu” adı ilə həmən dəstələrə daxil olur‐
lar. Qırx yaşından yuxarı olanlar isə ehtiyat əsgəri hesab olunaraq
fövqəladə hallarda işə cəlb olunacaqları xəbər verilir. Təslihat
[silahlanma] işlərinə baxmaq üçün şəhərdə on dörd məhəllə komitəsi
təsis edilir. Məzkur komitələrin vəzifəsi hər kəs öz məhəlləsində
siyahı tərtib verərək, qüvvəsi çatan hər şəxsə bǝqədri‐qüvvə [gücü
yetdiyi qǝdǝr] silah aldırmaq və para toplayaraq maddətən zəif olan‐
lar üçün camaat puluyla silah almaqdan ibarət idi. Bu surətlə şəhərdə
dövlətli, fəqir hamı silahlanır və hər məhəllənin on minlərcə
müştərək ehtiyat gülləsi və yüzlərcə tüfəngi olur. 

Bundan əlavə, məhəlli [yerli] türklər müsəlman hissəsiylə
Ermənistan [ermǝnilǝr] arasında xətti‐hüdudu dava ehtimalına qarşı
təhkim edərək [möhkǝmlǝndirǝrǝk], şəhərin şimalından qərbinə
doğru bir xətti‐səngər qururlar. Xətti‐hüdudda bulunan evləri dəxi
səngər qərar verərək divarlarını deşir, pəncərələrini [h]örür, səngər
qayırırlar. Hangi məhəllənin tüfəngçiləri hangi səngərə gedəcək,
ehtiyatda kimlər duracaqlar, səngərə güllə, çörək və sairəni kimlər
daşıyacaqlar, çörək nərədə bişəcək, kənardan kömək gələrsə, nərədə
təvəqqüf edəcək [qalacaq], kimlər müqəyyəd olacaqlardır [muğayat
olacaqlar, qeydinǝ qalacaqlar]? Xülasə bütün cüziyyatı [xırdalıqları]
belə unutmamaq şərti ilə müqavimətə hazırlaşırlar. 

Gecə‐gündüz şəhər cavanları əldə silah olaraq, səngərlərdə
“qarağol” [qarovul] çəkirlər. Şəhərin füqərası dəxi unudulmayaraq,
hər məhəllədə varlılardan para toplanaraq, füqəra üçün taxıl alınır və
girvənkəsi əlli qəpikdən çörək buraxılır. Əhali bu surətlə öz dərdini
anlamış, dərmanını aramış, bulmuş hesab olunur. Fəqət, şübhəsizdir
ki, əsgərlik görməmiş, qışlada [kazarmada] yaşamamış, zabitlik mək‐
təbində təhsil etməmiş bir camaatın təşəbbüsləri nə qədər şayani‐
təqdir [tǝqdirǝlayiq] olsa da, bir çox nöqsanı vardı. Daha sonra
nöqsanın islahına şüru edildi [nöqsanların aradan qaldırılmasına baş‐
landı]. İbtida [ǝvvǝla] Şuşada ümumi səfərbərlik elan edilərək, bütün
cavanlara əsgərlik məşqi verilməyə başladı. Şəhərdə olan bir neçə
kiçik zabitin iştirakı ilə əsgəri idarə təşkil edildi. Bir müddət cavanlara
məşq verildikdən sonra buraxıldılar. 

Aradan bir qədər keçdikdən sonra şəhərdən bir qədər könüllü
yığılaraq, daimi olmaq üzərə qışlada sakin edildi. Oxumuş cavanlar‐
dan isə əlli nəfərədək məktəbi‐hərbiyyədə oxumaq üçün ərizə
verərək namizəd yazıldı. 

Bunlar süvari və piyada dəstələrə bölünərək, hər gün saat 9‐12 və
4‐6‐ya qədər məşq edirlər. Eyni zamanda zabitlərin nəzarət və iştirakı
ilə səngərlər dəxi islah edilirdi. Belə ki, şəhərin bu başından o başı‐
nadək xəndəklər, tunellər qazılıb, səngərlər arasında yeraltı yollar
çəkilir, qanuni‐hərbin tələb etdiyi qayda ilə üstü örtülü qazmalar
yapılır. Şarapnel və bomba və sairəyə qarşı hər səngərdə sipərlər,
quyular, çalalar qazılır. 

Nəhayət, şəhərdə dava vüqu bularsa, kəndlərdən dəxi hücum
ediləcəyi ehtimal daxilində olduğundan, müsəlman hissəsinin dörd
tərəfində səngər qurulur. Bundan əlavə, şəhər üzərində hökmfərma
[hakim mövqedǝ] olan “Üçmıx” ucalığında dəxi səngər qurmağa
ehtiyac görülür. Bir gündə şəhərdən dağın başına xəndək vurularaq
dağın təpəsində səngər qurulur. Burası erməniləri həyəcana
gətirərək narazılığa və müsəlmanların həmən səngərləri tərk
etmələri haqqında bir tələb süduruna [meydana gǝlmǝsinǝ] bais olur.
Fəqət bir növ ilə ixtilaf yatırılır. 

Şəhərin şimalında iki buçuq çağırımlıqda “Dotələb” adlı bir təpə
dəxi var. Hər kəs bu təpəyə malik olub iyirmi tüfəngçi bulundurarsa,
tərəfi‐müqabildən [qarşı tǝrǝfdǝn] bir şəxsi belə Xəlfəli, Xankəndi,
Malıbəyli və Qaryagin yollarına çıxmağa buraxmaya bilər. İştə,
məzkur təpənin dəxi əhəmiyyətini etirafla, məhəlli türklǝr orada dəxi
səngər quraraq daima iyirmi, otuz qarağol [keşikçi] bulundururlardı. 

Ümum səngərlər bir neçə uçastoka təqsim [bölmǝyǝ ayrılmış] və
hər uçastoka bir rəis təyin edilmişdi. Hər rəisin binagüzarlığına [sǝrǝn‐
camına] bir‐iki məhəllə verilmişdi. Rəislər isə öz dairələrindən onbaşılar
təyin etmişlərdi. Hər məhəllədən gündə bir onbaşı öz dəstəsi ilə
qaraqola gedirdi. Qışlada yaşayan əsgərlər isə başqa vəzifələr ilə
müvəzzəf idilər. Ancaq bunca hazırlaşmaqla bərabər müsəlmanlar heç
vaxt dava istəmirlərdi. Unutmamalıdır ki, dava hazırlığı səngər qurmaq,
silahlanmaq və sairə xüsusda müsəlmanlar nə yapmışlarsa, ermənilər
daha ziyadə ciddiyyətlə çalışmış, hətta müsəlmanları hazırlaşmağa
onlar vadar etmişlərdi.

(yenə var) 

Xəlil İbrahim

QƏZETƏLƏRDƏN

Ukraynada 
“K.M.” qǝzetǝsinin verdiyi xǝbǝrlǝrǝ görǝ, tǝşrini‐ǝvvǝlin

[oktyabrın] 9‐da Ukrayna ilǝ Krım arasında müşavirǝ mǝclisi
açılmışdır. Sǝdrǝzǝm [Baş nazir] Ukrayna ilǝ Krım miyanında [arasın‐
da] ǝmǝlǝ gǝlmiş etilaf [uzlaşma] qǝtnamǝsini oxumuşdur. Krım
heyǝtinin sǝdri Vomatoviç demişdir ki, Ukrayna Sǝdrǝzǝmi tǝrǝfin ‐
dǝn tǝklif edilǝn şǝrait [şǝrtlǝr] Krımdan ötrü qeyri‐mǝqbuldur. Başqa
maddǝlǝrin cavabını isǝ 10 günǝ kimi öz hökumǝti tǝrǝfindǝn pişni‐
had [tǝqdim] edǝ bilǝcǝkdir. 

Cǝbhǝ haqqında general Foş nǝ deyir?
“N.L.Z.” qǝzetǝsi marşal Foşun “D.T.” qǝzetǝsi müxbiri ilǝ

müsahibǝsini dǝrc edir. General müxbirǝ demişdir: “Düşmǝn
mövzeindǝn [tutduğu mövqedǝn] çıxarılmış, fǝqǝt yenǝ möhkǝm
durur. Öylǝ xǝyal etmǝmǝlidir ki, biz yaxın zamanda mǝqsǝdimizǝ
nail olacağız. Biz zirvǝnin kǝllǝsinǝ ermişiz. Hal‐hazırda isǝ yamac
boyu ilǝ aşağı enmǝliyiz. Biz qüvveyi‐fövqǝladǝ vasitǝsi ilǝ birdǝn‐birǝ
aşağı hoppanarsaq, daha da eyi olacaqdır.”

Samarinin güllǝlǝnmǝsi 
Sinodun sabiq Baş müddǝiyi‐ümumisi [Ober prokuroru] Samarin,

Moskvada güllǝlǝnmişdir. 

Sofiyanın müqǝddǝratı 
Rum vǝ serb qoşunlarının Sofiyaya daxil olmamaqları barǝsindǝ

bolqarlar tǝrǝfindǝn verilmiş istidanı [xahişi] Müttǝfiqlǝr qǝbul
etmişlǝrdir. Bolqariya paytaxtı müttǝfiq İngiltǝrǝ‐Fransa‐İtaliya
qitǝatı [hǝrbi hissələri] tǝrǝfindǝn işğal edilǝcǝkdir. 

Vilson, Rusiya ǝhvali‐iqtisadiyyǝsi haqqında 
Rǝisi‐cümhuri [Prezident] Vilson, Rusiyanın iqtisadi cǝhǝtinin

tǝmini müzakirǝsindǝn ötrü bir xüsusi komisyon dǝvǝt etmişdir.
Vilsonun ǝqidǝsincǝ, Amerikanın sǝnaǝt [sǝnaye] vǝ maliyyatı
[maliyyǝsi] Rusiyanı iqtisadi cǝhǝtdǝn tǝmin edǝ bilǝcǝkmiş. 

Trotskinin yaralanması  
Trotskinin yaralanması tǝsdiq edilir. Trotski afiyǝt kǝsb etdiyindǝn

[sağaldığından] Moskvaya gǝtirilmişdir. 

Ukraynada: Yeni parǝ [pul]
Kiyevǝ Almaniyada çap edilmiş iki qatar yeni parǝ gǝlmişdir. Bu

günlǝrdǝ yeni pullar işlǝnmǝyǝ başlayacaqdır. 

Krımda: Krım Hökumǝti ǝzasına [üzvünə] sui‐qǝsd 
Hǝrbiyyǝ naziri Milkovskinin yanına bir nǝfǝr şǝxs gǝlib,

Petroqraddan xüsusi mǝmuriyyǝtlǝ gǝldiyini söylǝr. Nazirin iznilǝ
Ədliyyǝ naziri ziyarǝtinǝ müvǝffǝq olmuşdur. Ədliyyǝ Nǝzarǝtinǝ
gǝldikdǝ, şübhǝli göründüyü üçün dǝrdǝst [hǝbs] edilir. İstintaqdan
mǝlum olmuşdur ki, bu şǝxs Sǝdrǝzǝm [Baş nazir] Sulkeviç, Ədliyyǝ
naziri Əhmǝdoviçi[n] vǝ başqa hökumǝt ǝzası[nın] qǝtli qǝsdi ilǝ
göndǝrilmişdir. Hangi firqǝ tǝrǝfindǝn göndǝrildiyini cani
söylǝmǝmiş, fǝqǝt Petroqraddan gǝldiyi mühǝqqǝqdir [qǝtidir]. Cani,
Cǝfǝr İbrahimov namdır. 

***
Berlin – Tǝşrini‐ǝvvǝl [oktyabr] 11. “Nyu‐kurant” qǝzetǝsi mühǝr‐

ririnin dediyinǝ görǝ, Almaniya tǝklifinin rǝdd edilmǝsi müharibǝ
mǝsǝlǝsini gǝrginlǝşdirir. Almaniya mǝcburǝn Belçika vǝ Şimali
Fransanın xaraba qalmasına sǝbǝb olacaqdır. İmdiki Almaniya ricası
cǝbhǝnin yarılmamasını, Almaniya ordusunun mǝğlub olmamasını
göstǝrir. Lazımi tǝqdirdǝ alman ordusu müqavimǝt göstǝrmǝk
mǝcburiyyǝtindǝ qalacaqdır. 

Xarici tǝbǝǝlǝrinin Moskvada hǝbsi 
Moskvada Serbiya, İngiltǝrǝ, Fransa tǝbǝǝlǝri hǝbs edilǝrǝk Nijni

Novqoroda göndǝrilir. 

Bolşevik intibahnamǝlǝri 
Moskvada bolşeviklǝr 18 milyon intibahnamǝ [tǝbliğat vǝrǝqǝsi]

tǝrtib vermişlǝr ki, Ukrayna ǝhalisi arasında nǝşr etsinlǝr [yaysınlar]. 

Azərbaycan Dəmiryolu İdarəsi elan edir ki, bu ilin 4 təşrini‐
əvvəl[in]də Bakı ilə Tiflis şəhərləri arasında 3 və 4 nömrǝli qatarlar bu
qərarla hərəkət edəcəklər: 

“ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ” ãÿçåòèíèí 1918-úè èë 21 oktéàáð (базар ертяси) òàðèõëè XВIII íюìðÿñèíèí ADA Universitetinin dяstяyi ilя òðàíñëèòåðàñèéàñû

Elan
“Şǝhǝrdǝki mağaza vǝ dükan vǝ bilümum lövhǝ bulunan mǝhǝl-

lǝrdǝ qırmızı lövhǝ üzǝrinǝ bǝyaz yazı ilǝ...”: Eyni elan, qǝzetin 17-ci
nömrǝsindǝ belǝ getmişdir: “…bǝyaz lövhǝ üzǝrinǝ qırmızı yazı ilǝ…”

Azǝrbaycandakı 
Türk Ordusu 
“19.10.34”: Burada il, rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir (1334-cü il).

Miladi tǝqvimlǝ 19 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Ordu qǝrargahından
“18/10/34” – Burada il, rumi tǝqvimlǝ verilmişdir; miladi tǝqvim-

lǝ 18 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. Qǝzetdǝ “34” yerinǝ sǝhvǝn “23”
getmişdir. 

Teleqraf xǝbǝrlǝri
“Leypsiq” qǝzeti: “Leypsiqer abendzeytunq” qǝzeti nǝzǝrdǝ tutulur.
Qessenski Karl: Bu ad rusca yazılışına uyğun olaraq verilmişdir;

xǝbǝrdǝ Fridrix Karl fon Hessenden danışılır. 

Əsgǝrlǝrǝ 
“Sizin seyrüsǝfǝrinizdǝ müvǝkkǝl olan hǝfǝzeyi-kiram sizinlǝ bǝra-

bǝrdir. İşlǝdiyiniz işlǝri bilirlǝr.” Mǝtnin bu hissǝsindǝ, ǝsgǝrlǝrǝ öz
vǝzifǝlǝrini layiqli surǝtdǝ yerinǝ yetirǝrkǝn, heç kimǝ haqsızlıq
etmǝmǝk tövsiyǝ olunmaqdadır. “Hǝfǝzeyi-kiram”, islam etiqadına
görǝ, hǝr insanı xüsusi olaraq izlǝyǝn, onun işlǝdiyi yaxşı vǝ pis (xeyir
vǝ şǝr) ǝmǝllǝri qeyd edǝn mǝlǝklǝrdir. Müǝllif, müharibǝ dövrünün
qarışıqlığından vǝ hǝrc-mǝrcliyindǝn faydalanaraq vǝ cǝzasız qalmağa
ümid edǝrǝk haqsızlığa yol vermǝmǝyi ǝsgǝrlǝrǝ tapşırır, işlǝdiklǝri
günahlara görǝ bu dünyada mǝsuliyyǝtdǝn qaça bilsǝlǝr belǝ, axirǝtdǝ
hesab vermǝli olacaqlarını onların yadına salır. Mǝqalǝnin bu hissǝsi,
Xǝlifǝ Ömǝrin öz sǝrkǝrdǝsinǝ yazdığı mǝktubdan aşağıdakı cümlǝlǝri
xatırladır: “Mütlǝq bilmǝlisiniz ki, hara getsǝniz, ilahi tǝrǝfindǝn
müvǝkkǝl hǝfǝzeyi-kiram sizinlǝ birgǝdir. İşlǝdiyiniz işlǝri bilirlǝr.”

“Kǝrrǝmallahu-vǝchǝhu”: “Allah onun üzünü ağ elǝsin” mǝnası-
na gǝlǝn dua. İslami ǝdǝbiyyatda mǝxsusi olaraq Hǝzrǝti Əli barǝsindǝ
işlǝdilir. 

“…ordunun miqdarı (…) mǝlum olan ayǝti-cǝlilǝ mövcibincǝ…”
Mǝtndǝ bu yerdǝ nöqtǝlǝr qoyulmuşdur. Cümlǝdǝn anlaşılmaqdadır ki,
nöqtǝlǝrin yerindǝ “Quran”dan ayǝlǝr olmalı idi. Söhbǝt ǝsgǝrlǝrin
sayının hǝlledici olmadığından, az sayda ǝsgǝrin çox sayda ǝsgǝrǝ
qalib gǝlǝ bilǝcǝyindǝn getdiyinǝ görǝ, burada “Bǝqǝrǝ” surǝsinin

249-cu ayǝsinin sonu yada düşür: “Neçǝ dǝfǝ olub ki, kiçik bir dǝstǝ
Allahın izniylǝ böyük bir dǝstǝyǝ qalib gǝlmişdir.” Elǝcǝ dǝ “Ənfal”
surǝsinin 65 vǝ 66-cı ayǝlǝrindǝ, Allah yolunda sǝbr edǝnlǝrin,
özlǝrindǝn daha böyük kafirlǝr ordusuna qalib gǝlǝcǝyi deyilir: “65.
Ey Peyğǝmbǝr! Möminlǝri savaşa tǝşviq et. Əgǝr içinizdǝ sǝbrli iyirmi
nǝfǝr olsa, iki yüz nǝfǝrǝ qalib gǝlǝr. Əgǝr içinizdǝ yüz nǝfǝr olsa, kafir-
lǝrdǝn min nǝfǝrǝ qalib gǝlǝr. Çünki onlar anlamayan bir qövmdür. 66.
İndi Allah yükünüzü yüngüllǝşdirdi vǝ sizdǝ mütlǝq bir zǝiflik olduğunu
bildi. Əgǝr içinizdǝ sǝbrli yüz nǝfǝr olsa, iki yüz nǝfǝrǝ qalib gǝlǝr.
Əgǝr içinizdǝ min nǝfǝr olsa, iki min nǝfǝrǝ qalib gǝlǝr. Allah sǝbr
edǝnlǝrlǝ birlikdǝdir.” 

“18 tǝşrin, sǝnǝ 34” – Burada il, rumi tǝqvimlǝ göstǝrilmişdir.
Miladi tǝqvimlǝ 18 oktyabr 1918-ci ilǝ uyğundur. 

Ordunun dastanı 
“Çanaqqala qǝhrǝmanlarına”: Şeir, Birinci Dünya müharibǝsi

ǝsnasında Gǝlibolu yarımadasında cǝrǝyan edǝn quru vǝ dǝniz
döyüşlǝrinin qǝhrǝmanlarına hǝsr edilmişdir. Bu döyüşlǝr tarixdǝ
“Çanaqqala döyüşlǝri” yaxud “Çanaqqala müharibǝsi” kimi
adlandırılır. 

“Drednot”: hǝrbi dǝniz donanmalarında XX ǝsrin ǝvvǝllǝrindǝn
etibarǝn istifadǝ edilmǝyǝ başlanan, güclü artilleriya silahlarına malik
zirehli gǝmi (drednout).

“Obus”: Artilleriya silahının bir növü (haubitsa).
“Hǝr gün sǝkkiz cǝhǝnnǝmlǝ bu mübarǝk Bolayırı”: Şeirin 1915-ci

ildǝ İstanbulda kitabça şǝklindǝ çap edilǝn variantında bu misrada “bu
mübarǝk Bolayırı” yerinǝ “bir mübarǝk Bolayırı” yazılmışdır. Şeirin
konteksti daxilindǝ “bir” sözü daha doğrudur. (Bax. Məhməd Əmin,
“Ordunun dastanı”, Mǝtbǝeyi-Əhmǝd İhsan vǝ şürǝkası, [İstanbul],
1331 [1915], sǝh. 24).

“Bolayır”: Türkiyǝdǝ Çanaqqala ilinin (vilayǝtinin) Gǝlibolu
ilçǝsinin (rayonunun) kǝndi. 

“Süleyman türbǝsi”: Osmanlı dövlǝtinin ikinci sultanı I Orxanın
(Orxan Qazi) oğlu Süleyman paşanın türbǝsi (mǝqbǝrǝsi) Bolayır
kǝndindǝdir. 

“Juda”: Xristianlıq inanışında İsanın hǝvarilǝrindǝn olan İuda
[Judas Iscariot] nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. 

“Qabalaq”: Osmanlı ordusu ǝsgǝrlǝrinin Birinci Dünya
müharibǝsindǝ istifadǝ etdiklǝri papaq. 

“Fateh”: Osmanlı hökmdarı II Məhməd nǝzǝrdǝ tutulur.

“Yavuz”: Osmanlı dövlǝtinin doqquzuncu sultanı I Sǝlim nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“Sǝrdǝnkeçdi”: Osmanlı ordusunda, döyüşlǝrdǝ ǝn ön sıralarda
olan könüllü ǝsgǝrlǝr. 

“İran fatehi”: Əhəmənilər imperiyasının hökmdarı II Kir nəzərdə
tutulur.

“Keyxosrov”: Əhəməni imperiyasının hökmdarı II Kir nəzərdə
tutulmuşdur.

“Romanos”: Səlcuqlu sultanı Alp Arslan tərəfindən əsir alındıqdan
sonra sərbəst buraxılan Bizans (Şərqi Roma) imperatoru Roman 
IV Diogen nəzərdə tutulur.

“Hǝrǝmeyn”: Bu sözlǝ Mǝkkǝ vǝ Mǝdinǝ şǝhǝrlǝri birgǝ nǝzǝrdǝ
tutulur. 

“Qazi Osman”: Osmanlı dövlǝtinin qurucusu vǝ ilk hökmdarı 
I Osman (Osman Qazi) nǝzǝrdǝ tutulur. 

“Fransua deyilmiydi Süleymandan...”: 1515-1547-ci illǝrdǝ
Fransa kralı olan I Fransisk [I François] vǝ 1520-1566-cı illǝrdǝ
hakimiyyǝtdǝ olan onuncu Osmanlı sultanı I Süleyman nǝzǝrdǝ tutulur.
Fransisk, Avropadakı rǝqiblǝrinǝ qarşı Süleymanla ittifaqa girmişdi.  

“Turqudların, Samsaların”: Osmanlı dövlǝtinin qurucusu 
I Osmanın yaxın silah arxadaşları olan Turqud Alp vǝ Samsa Çavuş
nǝzǝrdǝ tutulmuşdur. “Samsaların” sözü qǝzetdǝ sǝhvǝn “Samsarla-
rın” kimi getmişdir. (Bax. Məhməd Əmin, “Ordunun dastanı”,
Mǝtbǝeyi-Əhmǝd İhsan vǝ şürǝkası, [İstanbul], 1331 [1915], sǝh. 32).

“Ordunun dastanı” şeiri 
(sǝh. 283-286) üçün lüğǝt
çatı: bina; dam
yaldızlamaq: bǝzǝmǝk
düzǝnçi: saxtakar; yalançı
dǝssas: yalançı, hiylǝbaz
kahpǝlik: xǝyanǝt
dal: budaq
otaq: hökmdar çadırı
pınar: bulaq
başbuğ: komandan, sǝrkǝrdǝ; başçı
dalqılıc: siyirmǝqılınc
Hacı Əhməd paşanın 

Bakıya vürudu
“fəriq Nuri”: səh. 10-dakı izaha bax.

Nǝzarǝtlǝrdǝ: 
Ticarǝt vǝ Sǝnaǝt Nǝzarǝtindǝn 
“Savet Syezd”: Bakı Neft Sǝnayeçilǝri Qurultayı Şurası nəzərdə

tutulur.

Türkiyǝdǝ: 
Azǝrbaycan Heyǝti-fövqǝladǝsinin 
Sultan hǝzrǝtlǝrini ziyarǝtlǝri
“Mǝrasimi-sǝlami”: “Sǝlamlıq mǝrasimi”, yaxud “cümǝ sǝlam-

lığı”. Osmanlı dövlǝtindǝ padişahların cümǝ namazını xalqla birgǝ qıl-
ması, namazdan ǝvvǝl vǝ sonra xalqla görüşmǝsi adǝti. 

“Cülusi-hümayunları”: Burada söhbǝt 3 iyul 1918-ci il tarixindǝ
taxta çıxan Osmanlı sultanı VI Məhməd Vǝhidǝddindǝn gedir.
Rǝsulzadǝnin tǝbrik etdiyi padişah, axırıncı Osmanlı padişahı olan
Vǝhidǝddindir. 

Tǝhlükǝ qarşısında 
“Hələ Şəhər komandanı Həsən Bəsri əfəndinin vürudundan

müqəddəm...”: Şuşa şəhərindən bəhs olunur. 
“Ənvǝriyyǝ”, “Şövkǝtiyyǝ”, “Xǝliliyyǝ”, “Vǝhbiyyǝ” dǝstǝlǝri:

anlaşılır ki, Şuşadakı müdafiǝ dǝstǝlǝrinǝ türk paşalarının – Ənvǝr
paşa, Mahmud Şövkǝt paşa, Xǝlil paşa (Xǝlil Qut) vǝ Məhməd Vǝhib
paşanın adları verilmişdir. 

Qəzetələrdən:
Ukraynada 
“K.M.”: “Kiyevskaya mısl” qəzeti nəzərdə tutulur.

Qəzetələrdən:
Cəbhə haqqında general Foş nə deyir?
“N.L.Z.”: “Noye Leypsiqer zeytunq” qəzeti nəzərdə tutulur. 
“D.T.”: “Deyli teleqraf” qəzeti nəzərdə  tutulur. 

Qəzetələrdən: 
Sofiyanın müqəddəratı
“Müttəfiqlər”: Antanta bloku nəzərdə tutulur. 

TRANSLİTERASİYA İLƏ BAĞLI QEYD VƏ ŞƏRHLƏR

Müdirlər: 
Ceyhun bəy Hacıbəyli
Şəfi bəy Rüstəmbəyli 
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