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«Қазақ» ұлттық баспасөзі 1913-1918 жылдар аралығында Ахмет Байтұрсынұлының
басшылығымен Орынбор қаласында шығып тұрды. Қазақ ұлт зиялылары мен қазақ
оқығандарын айналасына топтастырған бұл газет қазақтың жан жарасына айналған жер,
тіл, дін, оқу жəне тағы басқа мəселелерді көтеретін басылымға айналды.
Бұл жинаққа газеттің 1915 жылы жарық көрген 93-163 нөмірлері түгелдей араб
əліпбиінен қазіргі жазу үлгісіне көшіріліп енгізілді. Мақалаларда сол жылғы ұлтымыздың тұрмыс-тіршілігі, ішкі жəне саяси жағдайы, экономикалық-əлеуметтік, мəдени,
оқу-ағарту, дін мəселелері, атадан балаға мирас болып келе жатқан салт-дəстүрі, жоралғылары, тарихы жан-жақты қамтылған.
Кітап ұлт, мемлекет жəне Отан тарихымен қызығушы барша оқырман қауымға
арналған.
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Өзге өрелі, өркениетті елдердегідей ұлтты ұйыстырып, жан айқайынан жар салған, мəдениағарту жолына бастап, қоғамдық сананы өрістеткен ұлттық мерзімді басылымның бірінде ұзақ
жылдар шыққан, əрі халықтың көзайымына айналған – «Қазақ» газеті.
ХХ ғасыр басында қазақ халқының үні, тілі болған «Қазақ» газеті ұлт зиялысы, қоғам қайраткері
Ахмет Байтұрсыновтың редакторлығымен бес жарым жыл үзбей шығып, қазақ жұртын үкіметтің
бұйрық-жарлығымен, ішкі жəне сыртқы жаналықтармен, оқу-біліммен, ауылшаруашылық,
мəдениет, тарих, медицина, қазақтың тұрмыс жайымен таныстырып отырды. Жалпы «Қазақ»
газеті Мемлекеттік дума, тарих, этнография, əдебиет, құқық, оқу-ағарту саласы, дін, əлеуметтікэкономикалық жағдай, сауда, қамқорлық əкімшілік, сот жəне сайлау барысы, земство мəселесі
төңірегінде мақалалар жариялады. Бұл мақалалардың көпшілігі кейін «Алаш» партиясы мен
Алашорда үкіметіне мүше болған қазақ зиялыларының қолынан шықты.
1913-1918 жылдар аралығында «Қазақ» жаңа өріс алған азаттық күрестің ұйытқысы бола білді.
Газет айналасына топтасқан зиялы қауым өкілдерінің шыңдалып, саяси күреске шығуына жол
сілтеуші, дем беруші болды. Басылымда аса маңызды деген қазақ елінің саяси-əлеуметтік өмірінің
ең түйінді мəселелері көтеріліп, соның төңірегінде пікірталастар туындаттырып отырды.
Газеттің «Ішкі хабарлар», «Сыртқы хабарлар», «Басқармаға келген хаттар», «Өлең-жыр»,
«Оқшау сөз», «Соғыс хабарлары», «Газеталардан» деген тұрақты айдарлар болып, осы айдарларға
сай материалдар жарық көрді. Дегенмен сол кездегі қиын жағдайға қарамастан газетің əр жыл
сайын мазмұны мен маңызы арта түсіп, əлеуметтік мəселені де, шаруашылық істерді де, саясатты
да батыл көтерді.
1915 жылғы «Қазақ» ал бұл жылғы нөмірлерін де қазақ халық үлкен қуанышпен қарсы алды
жəне қаржылай тапшылық көрген кездерде қол ұштарын беруге əзір болды. Газет қаражатпен
көмек бергендерді газетке жариялап, жəрдем бергендері үшін алғыс білдіріп отырды. «Қазақ»
біріншіден, оқырмандарын дүниеде болып жатқан істермен, айтылып жатқан сөздермен таныстырды, екіншіден, халыққа білім таратушы, үшіншіден, халықтың даушысы бола білді. Сонымен
қатар, осы жылы да «Қазақ» газеті ұлтымыздың сол кездегі тұрмыс-тіршілігі, ішкі жəне саяси
жағдайы, экономикалық-əлеуметтік, мəдени, оқу-ағарту, дін мəселелері ғана емес, халқымызда
атадан балаға мирас болып келе жатқан салт-дəстүрі, жоралғылары, тарихын насихаттаған басылым болды.
«Қазақ» бірінші орында ұлт мəселесін көтерді. Ұлттық езгідегі жатқан қазақтың ұйқысынан
оянып, алдыңғы қатарлы елге айналуына, білімді, мəдениетті халықтардың қатарына көтеруге,
ұлт-азаттық қозғалыс идеологиясының қалыптасуына күш салды. Кейіннен кеңестік жүйе тарапынан қатаң сынға ұшырап, «ұлтшылдықты» насихаттаудың бастауы осы органнан бастау
алды деген тұжырымға ие болды. Əсіресе жалған жаламен жазаға ұшыраған қазақ зиялыларын
айыптау барысында олардың ұлтшылдықтарын осы газетке жариялаған мақалалары мен осы
газетті шығарудағы қызметтерімен дəлелденді.
«Қазақ» газетінің маңайында ұлтқа рух берген А.Байтұрсынов, М. Дулатов, Ə. Бөкейханов,
М. Тынышбаев, Ш. Құдайбердин, Р. Мəрсеков, М. Жұмабаев, Х. Ғаббасов, Ғ. Қараш, Ж. Жəнібеков,
Ж. Тілеулин, М. Жұмабаев, С. Дөнентайұлы, Х. Досмұхамедұлы сиақты зиялылары мен қазақтың
игі жақы азаматтары топтасып, оның беттеріне халықты мазалап жүрген өзекті мəселелерді
қозғауға тырысты, сол мəселелерді шешуге жол іздеді.
«Қазақ» шынайы жалпыұлттық саяси-қоғамдық газет болып, қазақ өміріне қатысты мəселелерге
ой жіберіп, ұстанған бағыт-бағдарын үнемі білдіріп отырды. Жалпыұлттық мүдделер үшін қызмет
етуге əруақыт даяр екендігін, ол үшін əлеуметтік күштерді біріктіру арқылы ұлттық бостандық
пен тəуелсіздікке жетуге болатындығын насихаттады. Сонымен қатар басылым саяси-əлеуметтік
іс-əрекеттердің ұйымдастырушысы да бола білді. Газеттің айналасына топтасқан ұлт зиялылары
Мемлекеттік Дума қазақ, мұсылман мəселелерін басылым арқылы дер кезінде оқырмандарына
жеткізе білді.
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«Қазақ» газеті Ресей империясы мен шет мемлекеттер арасында болып жатқан саяси оқиғалар
барысын оқырмандарына дер кезінде жеткізуге тырысқан. Балқан соғысы, бірінші империалистік
соғыстың басталуы мен оның барысы, Ресей мен Түркия арасындағы қарым қатынастар, соғыс
техникасы мен қару-жарақтар, дүниежүзілік империалистік соғыстың Қазақстанға тигізген
əсері басылымның маңызды хабарлары болды. Бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысушы Карс
мұсылмандарына қазақтардан ақшалай жəрдем ұйымдастырып, қол ұшын бергендер жайында
əр нөмірінде жариялады.
2009 жылы «Қазақтың» 1913-1914 жылдардағы факсемилдік нұсқасын ғалымдар С.О. Смағұлова,
Ғ. Əнес, Т. Замзаева екі том ретінде шығарды. Алдарыңызға ұсынылып отырған бұл кітап осы
томдардың жалғасы іспеттес.
Араб əрібінен аударылған мақалаларды жинаққа енгізу барысында оқушыларға түсінікті болуы
үшін газетте бұрынғы шығарылған томдарда қолданылған тəртіп қалдырылды. Мəселен, барыб,
келіб деп «б» арқылы жазылған сөздер «п» əрібімен таңбаланды.
Сонымен қатар жинақты жасау барысында жазу графикасына аса назар аударылып, оқырмандар
үшін мəтінді қиындатпас үшін орыс тілінен енген кейбір ь, ъ, э, ю, я, ч, ц сиақты əріптер қала,
адам аты-жөні, жер, мемлекет ай атауларын беру барысында қазіргі жазу күйіне көшірілді. Қоян,
аю сияқты сөздерде де я, ю таңбаларын қолдануға тырыстық. Кейбір ай аттары əртүрлі жазылған
мəселен, январь, иануар, ғинуар, иул, иун, ағұст, август жəне т.б. сол күйінше таңбаланды.
Жинақ соңында сирек қолданылатын өзге тілден енген сөздер тізімдері, мақалалар мен
бүркеншік есімдер көрсеткіші берілді. Бір ескертетін кітаптың көлемі көтермейтіндіктен адам
есімдері мен географиялық көрсеткіштерді, қайталанатын жарнамаларды да (газет 71 нөмір)
енгізе алмадық.
Жинақ Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2015-2017
жж. арналған гранттық қаржыландыру жобасы негізінде шығарылып отыр. Тілі, əдебиеті мен
тарих мамандарына «Қазақтың» бұл жинағы толықтай игілігіне жарары сөзсіз.
Светлана Смағұлова,
тарих ғылымдарының докторы
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«Дін уа мағишет» баспаханасы һəм кітап
түптейтін үй.
Оренбургта, Ввидински көше, Сафаров үйі,
телефон №286.
Басуға қабыл етеді: ноғайша, қазақша,
орысша тілдердегі кітаптарды, сшоттарды, хат
бланклерін, конверттерді, визитни картошкаларды һəм басқаларды.
Қазақ емлесі үшін арнаулы əріптер бар.
Жұмысымызды көргісі келгендер Міржақып
əпенді Дулатовтың «Есеп құралын» қарасын.
Баға арзан. Смета бірінші сұрауда жіберіледі.
Адрес хат үшін: Оренбургъ, типографии
«Дин ва Магишетъ».
Телеграм үшін: Оренбург, «МАГИШЕТЪ».

түсер еді. Халық аңды болса, дүние жарысына жарамай, басқалардың айағының астында
қалмас үшін, дүние жүзіндегі болып жатқан
оқиғалардан, істеліп жатқан тіршідік істерінен
хабардар болуы керек қылушылар көп болар еді.
Енді саңылаулы адамдар «Қазақ» шыққаннан
бірге байқауымызша екі мыңнан біреу-ақ десек,
онша аулақпаспыз.
Қазақ алты миллион шамалы халық. Санақ
жүзінде көрінеді: қазақтың үй басына адамын
тегіс бөлгенде, бір үйге алты адамнан келетіні.
Олай болғанда, біз миллион үйлі халықпыз.
Бір ауылнай елде орта санын алғанда 150 үй
болады. Қазақтың түгел санына шағып есептегенде, газетамыздың екі ауылнай елден бірақ кісі алдыратын болып шағады. Газетаның
шығу-шықпасы, күшейу-күшеймес тетігінің
бір ұшы шығарушыларда болса, екінші ұшы
оқушыларда. Бір жағы білімге, тілге сүйенсе,
екінші жағы ақшаға сүйенеді. Екі жағының
бірінен кемістік болса, газета ақсайды.
Бұл жағына көз салып, оқушы көбейсе,
газетаның шығуын көбейту тиіс еді. Біз ақылдың
ол жолынан аттаңқырап, іс етіп отырмыз.
Əуелі, біздің оқушымыз саны былтырғыдан
көбейген жоқ. Екінші, шығуы екі есе жиілеген
соң, жұмысы, расходын екі есе көбейейін деп
тұр. Онымен жазылу ақшасы екі есе көбеймей,
бір-ақ сом қосылып тұр. Сүйтсе де бұлай
еткеніміздің мəнісі: əуелі жұрттың газетаны
керек қылмағандары тіпті керек қылмай жатыр
да. Керек қылғандары жетісіне бір шыққанына
қанағаттанбай, жиірек шықса екен деп жатыр.
Екінші, басқа газеталардай біздің баспаханамыз
жоғын жұрт қайдан білсін. Бағасын төрт сомнан артық қойсақ, басқаларға қарап, алушылар
қымбат сынар дедік.
Басында да қалтаға сүйеніп бастаған іс емес
еді. Əуелі, Аллаға сиынып, екінші, Алаштың
азаматына сүйеніп, қолға алған жұмыс еді. Бұ
да сол Аллаға сиынып, азаматтарға сүйеніп,
істеп отырған... онан екі шығаруда мəнісі жоқ.
... ілгері басып, көздеген мақсұдына жетуіне
...2 Алаш азаматтарына айырықша айтып тапсыратынымыз: газетаның керектігін сізбен
жатқан бауырларымызға керектігін түсіндіріп,
оқушыларды көбейту жағына ат салысу. Бұл

Жаңа басылып шықты «Қобыланды батыр»
Бағасы жекелеп 25 тиын, поштмен 29 тиын.
Троицкіде «Эш» кітапханасында сатылады.
Көптеп алушыларға зор скидка істеледі.
Адрес: Троицкъ, Оренб. губ. Т-ву «Эшъ».
Құрметті оқушыларымыз!
Міні, 1915-нші жылдан бастап газетамызды
жетісіне екі шығаруға кірістік. Қазақша газета
шығару қиын жұмыстың біреуі. Қиын екендігін
«Қазақ» шыққаннан бері біліп отырмыз. Қазіргі
заман, тұрған жер, тұтынған қалып, керек құрал,
қазіргі күйі халықтың бəрінің де жағынан газета ісін қиындататын реттер көп. Заман тар, жер
жолсыз, қалып тəртіпсіз, іс құралсыз, халық
аңсыз. Заман тарлығынан газета ісіне қандай
ұрлық барлығын, оқушыларымыз айтпасақ
та, білер дейміз. Жолсыздық-тың газета ісіне қолайсыздығы: ақшасын төлеп, газетасын
мезгілімен алып, оқып тұруға, қазақ жерінде
пошта жоқ. Тəртіпсіздіктен газета ісіне тиетін шалығы: қазақ волосной кеңестері орыс
иа ноғай волостарындағы сиақты құнтақты
болса, қазақ жерінде поштаның жоқтығын
еленбес еді. Іс құралсыз болғандығынан, істің
оңай жері қиындықпен істеліп, арзан нəрсесі
қымбаттыққа айналып отыр. Құралымыз болса, шығарған газетамыз, бастырған кітаптарымыз ....1 күнгі бағаларынан анағұрлым арзан
1

Көп нүкте қойылған (бұдан кейін де кездесетін) жерлер мəтіннің сапасының нашарлығына байланысты
оқылмады – құраст.
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Көп нүкте қойылған жерлер газет сапасының нашарлығына байланысты оқылмады – құраст.
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жұмыспен жылда жəрмаркелерді аралап, біріміз
жүруші еді. Енді газета жиі шығатын болған соң,
ондай жұмысқа мойын бұрар бізде шама жоқ.
Айрықша айтып тапсырмасақ, бұрында мұндай
іспен еңбек ететін азаматтар, бұрынғының
үстіне əдеми етіп тапсырғанымызды, ұлт
үшіндік қызмет болған себепті, ауырламас
дейміз.

тез айаққа бастырып, жұрт есебіне кіргізу де
сонша жылдам болмақшы. Сондықтан курс аз
оқулы, шабан-шалағайларымыз үшін ғана емес,
зор мектептерді бітірген тəмамдаушыларымыз
үшін де керек. Ұлтымыздың осы күнгі халіне
қарағанда, бастауыш дəрежесінде ғана көрінсе
де, алдыңғы жағымызды зор үмітпен қарап, əр
іске тайсалмай кірісуіміз керек. Өзіміз Орта
Азияда бірсыпыра орын алып тұрған зор ұлт
бола тұрып, онан да, мұнан да күшіміз жетпейді
деп қорқа берсек, дүниеде жұрт болып күнелте
алмаймыз ғой.
Өзімізбен қатар өскен, тереземіз тең ұлттардың бəрі де неше мыңға түсіріп, мектеп, хастахана, жетімхана, дəралғажаз секілді үйлер
ашып, пайдалы істерден малдарын айамай
жатқанын көре тұрып, біз жылдық бір курс
ашуға да ақша таба алмаймыз деуіміз жат елдерден ұйат емес пе? Ақшасы аз, жəрдемшілері
жоқ болса, ғылымға ғашықтығынан дүниенің əр
шетіне барып, неше түрлі кейіс-бейнет көріп,
оқу оқып жүрген қазақ шəкірттердің көздерінен
сор аққан жастарын қазақ байлары көрерлік
уақыт жетті ғой.
Біз осы үмітіміз бойынша жылдық зор курс
ашуды ұлтымыздан сұрармыз. Сұрағанда да
сұрайтын кісілеріміз белгілі: малға келетін қуатты байларымыздан, іске, сөзге келетін қуатты,
жоғары оқыған басшыларымыздан сұраймыз.
Осы күнгі жоғары оқыған азаматтарымыздың
ұлт ісінен қашып жүргені көрінбейді. Бұл істің
басын ұстарлық білімділер табылар деген имандамыз. Енді біз һəм басқалар да ақша деген сөзге
келгенде, дағдарып тұрып қаламыз. Бұл іс біле
білсе, байларымыздың міндеті ғой. Сондықтан
алты миллион қазақтың ішінде бір жылдық курсты ашуға, ашқан соң да тарықтырмауға ақша
беруші байлар да табылар деген ойдамыз. Осы
пікірімізді ұлтымызға ұсынып, байларымыздың
қызмет көрсетуін, білімділеріміздің ойға келген
пікірлерін ашық байан қылуын өтініп, газета
бетінен күтіп тұрамыз. (Жиырма шəкірт қол
қойған).

Мұғалімдер курсы һақында
Газетамыздың 66-ншы нөмірінде ушител
Имам Əлімбеков мұғалімдер курсы хақында
бір мақала жазып, оқушылардың сынына салып
еді. Мұғалімдер курсы бізге бірінші қажет нəрсе
екеніне ешкім шек келтірмесе керек. Бізде жаңа
ғана басталған оқу дəуірінде шын мағынасында
жеткілікті мұғалімдер жоқтығы əркімге белгілі. Мұны жалпы жұрттан бұрын оқушы һəм
оқытушылардың өздері керексіне бастады. Бұл
туралы Уфадағы медресе Ғалияда оқып жатқан
күллі қазақ шəкірттері қол қойып, бір мақала
жазған. Біз өз пікірімізді соңынан айтпақшы
болып, мына мақаланы басамыз. Бұл мəселемен
оқу-оқыту жолындағы азаматтарымыз танысып, пікірлерін білдірер деп ойлаймыз.
-//Мұғалімдер курсының керектігі, ол курске
ұлтымыздың өте мұқтаж тұрғандығы белгілі
бір сөз болғандықтан, ол турада сөзді ұзартып
тұрмай өзіміздің курс турасындағы пікірімізді
ұлтымызға ұсынамыз.
Қайырлы сағатта қозғалған ең керекті бір
мəселемізді сөйлеумен ғана ұйықтатып тастамай, іске асыруға тырбанып, іздену, артына біз
– оқығандар өз міндетімізді атқаруға тырысбай
еңсеміз түсіп, қалғи берсек, ұлтымыздың қайсы
бөлімі ойанып тырысады?
Курс турасындағы бұрын жазылған Əлімбеков
пен Тұрғанбаевтың сөздерінен курстың жазғы
бір-екі айда ғана болып тарқауы аңғарылады.
Жылдық курсты айтса да, ақшаның жоқтығынан
қорқып, тайып шығады. Бір-екі айлық жазғы
курс ашу, сол мырзаларымыздың айтқаны
сықылды, оншама қиын іс емес. Орталық қалаларда тұрған үйретушілеріміз өзара ақылдарын қосып бірлессе, көпке жалынбай-ақ іске
асырарлық жұмыс. Сондықтан жазғы курс ашуды қалада тұратын үйретушілеріміздің қызметтеріне тапсырып өтеміз.
Үйретушілеріміздің ғылымымен бірге тəрбие
жолындағы ептілігі қанша көп болса, ұлтымызды

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабы
Висланың сол жағында 28-нші декабрде күнітүні немістер бізді айналдыра атқылап байқап
еді, бəрінде де кейін жапырып тастадық.
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Əскер Нивицтің күншығыс жағына таман Самице деген ауылдың маңайында болған атысты немістер орысша айғай салды: «Атбаңдар,
өзіміз» деп. Мұндай бұрында сан болған,
сондықтан біздің сақ əскеріміз бұл жолы
алданған жоқ. Жауды күшті зеңбіректермен
қарсы алып, көп шығындатып, ... қайырдық.
Галициядан жаумен түйісіп, ... жеріміз болса
да уақ-түйек .... басқа жоқ.

өлкесіндегі қызу соғыс бізге тиімді келіп тұр.
29-ншы декабр күні 29-ншы полкын 11 афисерімен, 3 дəрігерімен һəм мың жарымдай солдатымен қолға түстірдік, 25-нші полктің батолеонын
жоқ қылдық, оның қалған 250-дей солдаты бір
афисерімен тағы қолға түсті. Түркия жерінен
біз бір тауды алғанымызда, түріктердің қаруқұрал сақтайтын қоймасын олжаландық.
Қара теңізде
Петроград – 30/ XII. Қара теңіз флоты 26ншы декабрде Синоб маңайында жүргенде
Түркияның «Межидие» деген крейсерін көрген.
Оны қууға бізден бір крейсер жіберілді бірнеше миноноспен. Біздің крейсерлер жақындап
келе «Меджидиеге» зеңбірек атады. Онан кейін
біздің жақ оған дүрсе қойа береді, дұшпанға тегі
тəуір-ақ зиан келтірген шығар. Қанша соңынан
түссек те болмай, түрік крейсері аман кетті,
бірақ оны ертіп жүрген Стамбұл параходы «Мария Розита» трапезондыққа нефт алып барады
екен, біз соны батырдық.
24-нші декабрде өте қараңғы түнде біздің
флоттың маңайында неміс крейсері «Брислау»
түрік крейсерін «Хамидие» келгені білінді.
Бұлар дереу прожекторын жағып, атқылай
бастады. Біздің жақтың қарсы атқан оғымен
«Брислаудың» прожекторы үшін түсті. Біз
дүрсе қойа берген соң жау кемелері оттарын
сөндіріп, атуларын қойып, қараңғы түнде жасырынып жүріп кетеді. Сурмон һəм Риза бухталарын соңғы тексерген жолы білінді, біз барлығы
жаудың 51-дей кемесін жоқ қылған екенбіз.
Сурмон бухтасында біздің кемелерді түрік
жайау əскері атқыласа да, біз оларға оқ жаудырған кезде бəрі быт-шыт болып қашты. Хот
портын зеңбірек астына алғанда су жағасында
көп жерден өрт шықты. Біздің шығынымыз:
афисер ортасынан соғыста лейтенант Плансон һəм мищан Алимаров өлді. Бір қызық сол,
«Брислау» крейсері Хоптың солтүстігіне таман
өзінің түрік жерін атқылаған, мұнан кейін бұл
жерді біз оп-оңай алдық.

Кавказ армия штабынан
Қарақорған өлкесінде соғыс қызу. 28-нші
декабрде мұнда біздің жақ екі зеңбірегі алды
оқтарымен ... түрік ротасын афисерлерімен ...
түсірді. Басқа жерлерінде өзгеріс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан
... жол жағасында 29-декабрде күні-түні ... əдет
болып кеткен ретше, немістер біздің əскердің
салығын атқылады. Сүйтсе де бұларды біз тез
қайырдық, қайта өздері көп шығынданып қалды.
Немістердің қарасыңқырап қайрат қылған жері
Суха деген ауыл маңайында болды. Бұлар бізді
өткен сөткеде төрт рет атқылады һəм Фольбарк
Могила деген жерде екі рет атқылады. 29-ншы
декабрде таң алдында біздің майданның бір
бөлімінде күзетшілеріміз немістердің орларына
ептеп барып, гранат атып көп шығын келтірді.
Соңынан алынған хабарға қарағанда немістер
28-нші декабрде түнде бізді Самице маңында
атқылағанда, өздері үлкен шығынға ұшыраған
екен, орындарында 500-дей өлік қалдырып
кетіпті. Бұл жолғы неміс бетін қайтаруымызға
көп пайдасы тиген дала прожекторы.
Біздің өзге өлкелерімізде айтардай өзгеріс
жоқ.
Көкте соғыс
Париж – 29/XII. Германия аэропландары
кеше Дункерхинді бомбаның астына алды, бес
кісі өлді. Емен қасында француз аэропланы неміс аэропланын атқылады, немістікі жеңіліп,
француз əскерінің арасына жерге түсті. Бір неміс ұшқыш афисер өлді, тағы біреуі жараланды.
Кеше екі неміс аэропланы Париждың үстінде
ұшып жүргенін көріп, француз аэропландары
қашырды.

Оқшау сөз:
Тіл-құрал
(Қазақ тілінің сарфы)
Шығарушы – Ахмет Байтұрсынов
Жаңада ғана Ахмет Байтұрсынов шығарған
қазақ тілінің сарфы «Тіл-құрал» басылып
шықты. «Тіл-құрал» туралы жазудан бұрын

Кавказ армия штабынан
.... соғыс болып жатыр. Ватсу өзені бойында һəм оның күнбатысындағы Қара-Орған
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əуелі қазақ тілі жайынан біраз сөз айтып отыруды тиіс көреміз. Қазақ тілі жайынан газетамызда бұрында сан жазылып еді. Қазақ тілі бай,
таза, іргелі жұрт тілі деп бəріміз де айтамыз.
Мұны інкəр қылатынымыз жоқ. Бірақ құр бай,
таза деймін ғана тіліміз өздігінен сақталып,
əдебиетіміз өрбіп кете алар ма? Қай жұрттың
тілі болса да, ту басында біздікі секілді таза да,
бай да болған, бірақ олар, көрші жұрттардың
сөзі қосыла-қосыла, жүре бұзылған. Біздің
қазақ тілі бұрын ылғалсыз таза болса да, бұл
кезде басқа жұрттармен араласа бастады. Басқа
жұрттардың оқуын оқыдық, бұл кезде шаһар
сайын ноғай ... Бір жағы Бұхар, бір жағы Меке,
Медине, Стамбұлдарда оқып қайтқандарымыз
да бар, солардың бəрі елге ноғайшалап, арабшалап, сартшылап қайтып жүр. Бұлардың
сөйлеген сөзінде, жазған хатында шет тілдер
елдегі жас балаларға жұғады. Жас балалар келешектегі бір буын халық. Өзіміз де жеткілікті
оқытушы жоқтықтан, қазақ балаларын оқытып
жүрген ноғай мұғалімдер аз ба? Бір ауыз арабша білмейтіндердің көбі осы күнге шейін
хатының басына «Ху Алла албари, алхата насиф
малахатун ...» дарды тізіп қоймай ма. Бұрынғы
қазақ арасына тарап жүрген қиса-хикайалардың
бəрі ноғайша, арабша аралас тілмен жазған.
Орысша оқығандарымыздың көбі екі сөздің
біріне орысша қатынастыруды үйреніс қылып
алған. Осыдан топшыларға болады, таза деген қазақ тілі де күн бұрын сақталуына қам
қылмасақ, бірте-бірте бұзылып кететіні. Қазақ
тілінің мұндай жолмен бұзылып кетуін көбіміз
сезбей де қаламыз. Олай болса, сұралық. Қазақ
тілінің таза сақталуына бізде қам қылған кісі
бар ма? Болса, ол кім?
Мен өзім медреседе оқымасам да 1904-ншы
жылдан бастап ноғай əдебиетін үйренуге
əуестендім, сол жылдан бастап «Тəржіман»
газетасын, онан кейін шыға бастаған өзге ноғай
газеталарын алып, оқитын болдым. Лұғаттан
қарап, əдебиетімен таныстым. Бұлар маған
сіңді. Бала күнімде оқи-оқи қызығы басылған
ескі қисалардан басқа қазақтан дəмді, мағыналы
кітап болмаған соң, орысшаны бұлай қойғанда
мен əлгі үйренген ноғай əдебиетінен лəзат ала
бастадым. Ноғай газета, кітаптарында көп
ұшырайтын араб, парсы шын əдеби тіл осы екен
деп аңғардым. 1908-нші жыл «Ау. қ» -ды жазып жүргенімізде, əлгі əдеби тілдерді неғұрлым
көбірек кіргізу жағын ескерусіз қалдырмады.

Сол жылдарда Абай кітабы һəм «Қырық мысал»
шықты. «Қырық мысалды» көргенімде өзімнен
өзім ойладым. Өзімнің һəм өзім секілділердің
адам боп жүргенін сонда байқадым.
Екі жыл бұрын «Қазақ» газетасы шыға бастады. Шын қазақша жазылып, тіл мəселесін
қолына алатұғын осы «Қазақ» екенін ешкім
бекер дей алмас. Бұл неден? Əрине, шығарушылардан дейміз. Төрт жылдан бері шығып
тұрған «Айқап», шығып тоқтаған «Қазақстан»
бұл жағын жете ескерген жоқ, кім қалай жазып жіберсе, сол күнде баса бергенге ұқсайды.
Мұны да бекер деушілер көп болмас.
Қазақ тілін қолына қалам ұстағаннан бері
шылғи жаза бастаған Байтұрсынов қазақ емлесі
шығарды, оқу құралдарын шығарды. Осы екі
жылдың ішінде «Қазақ» газетасының тіл, емле
туралы қылған қызметі көзге көрінерлік болды.
Екі жылдың ішінде орта есеппен 250 мың да
«Қазақ» нөмірі тарады, жаңа емлемен 15-тей кітап шықты, бұлар 45 мың данадай бар. Осының
бəрі қазақ арасына тарап жатыр. Бұл емлені
тосырқап түсінбейміз. Оқи алмадық деген ешкім естігеніміз жоқ. «Қазақ» емлесі мұсылман
медреселерде, орыс школдарындағы шəкірттер,
ушителдер, мұғалімдер жабыла қабыл еткендігі былтырғы «Қазақ» нөмірлерінің көбінен
көрінеді. Бұл екі жылдық қана қызмет. Иншалла, мұнан кейін артпаса, кемімес деген үміт
зор.
Əр істің бағыты оң болса ғана ерушісін
адастырмайды, өзі қайда бара жатқанын білмейтін адамның етегінен ұстаушылар қайдан
жол табады. Жақсыны жақсы, жаманды жаман деу, біреуді асырып мақтаған иа кемсітіп
жамандаған болмайды. Олай болса, «қазақ
тілінің һəм жазуының таза сақталып, бір белгілі жылға түсуіне бірнеше қам қылып қызмет
сіңірген, бұл жолда басшылық еткен кім?» деген
сұрауға менің жауабым осы жазғандарымнан
көрінсе керек. Енді түзу жолға бір түскен соң
оқығандарымыздың əрқайсысы таза қазақша
сөйлеуге, қазақша жазуға тырыса бастады.
Мұның белгісі қазір көп.
Тіл мəселесін бірінші дəрежеге қойған
«Қазақ» газетасын өзіміз түгіл, ноғай бауырларымыздың газеталары да байқай бастады.
Мысалы, жаңарада «Тəржіман» газетасы (260
нөмір) «Қайда бара жатырмыз?» деген бір
мақаласында: «Қазіргі Русияда шығып жатқан
ұлт газеталарымыз, журналдарымыздың бірлі
8
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жарымдысын қоспағанда, көбінің қолданып
тұрған тілдері татарша ма, түрікше ме, орысша
ма, татар испирантусасы ма, не екенін білу қиын,
татар-түрік тілінің қағидасына бойсұнбауының
үстіне, түрікше-татарша айтуға болатын сөздердің өзін орысшамен айдап кетеді, бұл қайғырарлық жол...» деп ноғай газеталарының
əрқайсысынан мысалдар келтіреді. Бұл туралы
«Құяш» газетасы (590 нөмір) бір мақала жазып,
«Тəржіманның» бұл мақаласы біздің бір жаман
жарамыздың аузын ашты, тіл туралы кешілмес
зор айыбымыз көрсетті» деп, өз тұсынан тағы
мынаны жазады: «Егер орысқа қараған түрік рулары тілдерін орысшамен толтырса, БолғарияСербиядағыларымыз болғар-серб тілдерімен,
Қытайдағыларымыз қытайшамен, Германия,
Англия, Франциядағыларымыз неміс, Англия,
француз... мен қатысып бітсе, түбінде бұл түр...
тілінен не шықпақшы! «Борышын жасырған
төлер, ауруын жасырған өлер» деген мақалды
келтіріп, бұл туралы өзінің пікірін айтып келіп,
«Құяш»: «Газеталарымыздың көбі таза түрікше
жазамыз деп өзі айтса да, мұны істемей жүр,
тіл туралы айтқанын орнына келтіруге жаһұд
қылып тұрған «Тəржіман» мен «Қазақ» газетасы дейді.
Енді «Тіл – құралға» қайталық. Орысша грамматиканы, арабша наху сарфты жақсы білетін
қазақ баласы жете аңғарып, ақыл таразысына
салып, бір-екі рет оқып шықса, бұл кітаптың
құнын білер. Үстін қарап, саулатып өте шықса,
шытырман тоғайда адасқандай, асылына түсіне
алмас деп шамалаймын.
«Тіл – құралдың» артықшылығы: жалпы
қағидаларға сүйеніп, белгілі тəртіппен тізіліп,
шылығы қазақ тілімен жазылған. Орысша, арабша наху сарфты жақсы білетіндер тез түсінеді
дейтініміз, мұнда наху сарфта ... əр нəрсе
қазақша атанып ... тілінің табиғаты сақталып,
тура ... өзгерілмей өз атымен аталған. Сөз табтаба алмай қиналып, мағынасы дөп келмейтін
еш нəрсе алынбаған. Мұнда қолданған сөздер
алғашқы кезде бір аз жат көріну оң көрінер:
əрбір жаңа нəрсе басында солай болуы белгілі.
Бірақ түсіне, жаттыға, құлақ ауыр бола келе
жаттығы болмаса керек.
Қазақ тілін сақтаймыз, балаларымызды қазақша шыққан кітаптарымен оқытамыз һəм
адабиатымыз шын қазақша болсын дегенде,
бұлардың бəрінің негізі «Тіл – құрал» (наху
сарф) екенін ұмытпасқа керек. Бұл біздің оқу

құралдарымыздың ең қиын, ең керекті мүшесі
еді. Міні, бұ да көңілдегідей болып шықты.
«Тіл – құралды» қолданып, іске асыратын,
көбінесе, мұғалімдер. Олардың көбі мұны
өздері шала түсінсе иа балаларды үйретуге
шорқақтық қылса, ғажап емес. Қазақтан оқыту
жолында жөн-жосық көрген мұғалімдеріміздің
кемдігінен. Бұл екінші мəселе.
М.Д.
Өлең-жыр:
Ұлтшылға
Ауырып «жұртым» дейсің, «елім» дейсің,
Қалғанын елдің артта «ұлым» дейсің.
Жұртыңа, жайшылықта ақыл айтып,
Жолында «жан қиуға» шегінбейсің.
Қарның тоқ, жұмысыңның жоқ кезінде,
Ұлтыңның қызметіне ерінбейсің.
Басына қайғы келіп, сасса жұртың,
Неліктен маңайыңда көрінбейсің?
Көрсетіп жол-жобаны бастау түгіл,
Табалап, ұрсып-жекіп, жəбірлейсің.
Қабағың қабып бір күн, ашса қарның,
Бас салып сол ұлтыңды өзің жейсің.
Дегенде, «ал, істейік, ұлттың ісін»,
Атыңның басын тартып кіжімдейсің.
Əр істі өзің айтып, қулық қылмай,
Қай түрмен «елді бастап едім» дейсің.
Өзіңнің қайда жүрсең қарныңды ойлап,
Ұйалай «Елдің қамын жедім» дейсің,
Орнына өз ақылың келе алмаса,
Дірілдеп қалшылдайсың, безілдейсің.
Əрқашан ақжүрекпен жұртым дейсің,
Қалайша əділ болып сезілмейсің?!
Көңіліңе хақ махаббат иең салып,
Шын жылап, «жұртым-ай» деп егілгейсің!

Сабыр Дөнентаев
Ішкі хабарлар:
Шуйдегі қазақтарда оқу
Томскі губерниада, Шуй бойындағы қазақтар
жайынан бұрын жазған едім. Мұндағы қазақтар
Найман ішінде Қаратай атадан. Осы елде төте
оқу реті бұрын нашар екен, былтырдан бері
түзеліп келеді.
Мұнан бір-екі жыл бұрын бірсыпыра моллалар төте жолмен оқытамыз деп, елдің баласын жинап алып, жөндеп оқыта алмай əуре
болған екен. Сүйтіп, төте оқудан жұрттың
көңілін қайтарып алғандар болыпты. Былтыр
күздікүні Қызылжарда ескіше оқыған бір қазақ
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жігіті келіп, «дүниеде білмеген нəрсем жоқ,
төте оқуы менің қолымнан шыққан, балаларды
қандай болса да тез хат танытам» деп, ноғайша
мұғалім аууал, мұғалім санидың құр қарасын
жаттатып шығыпты. Бұл жердің өз халқында
оқу ретін түсінетін адам аз болғандықтан,
кім айтса, соған нанып, қалай оқытса, солай
оқыттырып, жаңа деген ... еріп жүріпті. Ал енді
биыл бұ жерде төрт орында бала оқытылып
жатыр. Мұндағы барлық қазақ 300 үйден астам. Бұлардың қыстауларының бас-айағы он
шақырым шамасындай-ақ. Бəрінде 80 шамалы бала оқиды. Бұл төрт орынның үшеуінде
жаңа тəртіп, біреуі ескіше. Жаңаның біреуі
ноғайша мұғалім аууал, мұғалім сани оқытады.
Мұны оқытушы Қызылжарда оқыған бір қазақ
жігіті, əлгі айтылған əліппелердің қарасын
балаларға жаттатуға жетік көрінеді. Бұрынғы
оқыған медресесіне һəм алған мағлұматына
қарағанда, бұған да өкпелерлік емес, білгені
сол көрінеді.
Жоғарғы айтылған 4 орынның екеуінде қазақ
оқу құралдары (Байтұрсынов, Дулатовтың)
оқытылады. Қазақша оқытушының бірі Троицкіде медресе Русулияның ағдади сыныптарын
бітірген бір ноғай жігіті, көптен қазақ ішінде
жүріп, қазақ балаларын көп оқытып, қазақшаға
тəуір түсінген көрінеді. Мұны ұстаушы осы
елдің басқа адамының бірі Мандықа би Толыбай
баласы. Мектеп үшін оңаша ағаш үй болмаған
соң, киіз үйдің ішіне темір пеш орнатып, мектеп
қылып 20 бала оқыттырып жатыр. Мұғалімге
беретін ақылық ақшасы 50 сом, расход байдан.
Мандықа би бұрын қатты мінезді кісі екен, балаларын ескіше де оқытпайтын. Биыл қазақ
оқуының жөніне жақсы түсініп, осындай үлгілі
іс қылып тұр. Соның үшін Мандықа биге рахмет айтпай болмайды. Ел ақсақалы, жігіт ағасы
осындай басшылық қылса, оған қолқанат көп
қой.
Төртінші орында оқытушының бірі Уфада
медресе Ғалияда оқыған бір қазақ жігіті, Семей облысы, Қарқаралы үйезінен. Бұл жігітке Бұқабай, Бұқар, Байғожа балалары оңаша,
жақсы екі бөлмелі ағаш үйді мектеп қылып,
оған керекті саймандарын дайар қылып, 20
бала оқыттырып жатыр. Бұл мектеп бастауыш
мектептің орта дəрежесіне қосылады. Мектептің
отын-суына, басқа ондай мұндайларына бас-көз
болып тұрушы Сағила болыс Ақи баласы мен
Мəште мырза Жұрымбай баласы. Бұл мырзалар

«Қазақ» газетасының бағытына жақсы түсінген
адамдар.
Енді мұнан бұлай түпкілікті мектеп салып, ел
баласын жинап оқудан үзбей, тиісті орны мен
мойындағы борышты қызметтен ада қылар деп
атқа мінген жігіт ағаларына нанып тұрмыз.
Ғайса Тоқтарбеков
Ташкентте жер сілкіну
24-нші декабрде, ерте 9 сағат 40 минутта
Ташкентте жер сілкінген. Күнбатыстан күншығысқа қарай сілкінген. Ілулі тұрған нəрселер
ырғалған.
Басқармаға телеграм Уфадан
«Қазақ» газетасының өткізген қызметін енді
жұмасына екі рет шыға бастау қадамын шын
көңілімізден құттықтаймыз. Келешекте де
осындай пайдалы қызметтеріне тілектеспіз.
Қуанышымыз айтып бітіргісіз.
Медресе Ғалияда қазақ шəкірттері
Мəскеуде қазақ студенттер
Мəскеуде қазақтан 5 студент, 2 курсистка
бар.
Университетте: иуридишески факултет:
1) Ғабрахман бек Оразаев – Маргиланнан, өз
күшімен һəм Түркістан қазақтарының көмегімен оқиды. 2) физико-матиматишески факултетте Халел Ғабасов. Семей үйезінің қазағы,
Семей облысынан стипендиа алады, жылға
400 сом. Семей облысынан Мəскеуде екі стипендиа бар: бірі университетте (Ғабасов пайдасында), екіншісі (марқұм Нұх Рамазановтікі
еді). Бұл күнде орыс баласы пайдаланады.
Қазақтан һəм басқа қалаларда Семейден стипендиалар бар, бірақ қай-қайсысында қанша
екенін білмеймін. Қанша болса да бəрі орыс
балаларының қолында. Семей облысынан қазақ
балаларының стипендиа алуы жылдан-жылға
қиындап бара жатыр. Томскі технологишески
институтында оқушы Əлімхан Ермеков күні
бүгінге шейін ізденіп ала алмай жүр.
Селско-хозяйственный институтта: Сатылған Сабатаев Жетісу облысы, Алматы
үйезінен, стипендиа алады, жылға 400 сом. Бұл
стипендиа 1874-нші жылдан бастап Ақмешіт
қазақтарынан 30 жыл шамасында жиналған
ақшаға ашылған. Стипендиалардың бірі 1909ншы жылдан бері Сабатаев пайдасында жүр.
Өзгелері Петроградта: технишески институтта
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Казак 1915 нов.indd 10-11

біреу, Гатчински сиротски институтта екеу, бəрі
төртеу. Жəне де Мəскеуде қыздар оқитын Александровски институтта екеу. Бұлар 40 жылдан
бері орыс балаларының қолында.
2) Тел Жаманмұрынов – Торғай облысы,
Ырғыз үйезінен, стипендиада оқиды, жылға
400 сом. Бұл стипендиа патша ағзамның таққа
мінген қуанышына арналып ашылған Ақтөбе
қазақтарының стипендиасы. Ақтөбе үйезінің
қазақтарына меншікті болғандықтан, Тел
Жаманмұрынов сол үйездің қазақтарының
рұқсатымен ғана пайдаланып жүр. Түп капиталының өсімі 900 сомдай болады. Екі
стипендиалық. Мұнан басқа қазаққа тиісті 4
стипендиа бар: біреуі Барабаш атына, үшеуі
Кржановский атына ашылған. Бұрын 3 земски
стипендиа бар еді, осы күнде олардың не жайда
екенін білмейміз. Былтыр Торғай губернаторы
Эверсман Юриевта қазақ баласына арнап бір
стипендиа ашуға патшадан рұқсат алыпты.
Коммершески институтта: Нəзір Төреқұлов
– Қоқан қаласынан, өз күшімен оқиды.
Жоғарғы əйелдер курсының дəргерлік
бөлімінде: Аққағаз Досжанқызы – Торғай облысы, Ақтөбе үйезінен. Земски стипендиа алады,
жылға 410 сом.
Повевални инстиутта: Таным Құлекенқызы,
студент Сабатаев келіншегі, өз күшімен
оқиды.
Жоғарыда есебі жазылған студенттерден Халел Ғабасов, Ғабдырахман Оразаев жазғытұрым
бітіруге государственни экзаменға қамданып
жатыр. Сатылған Сабатаев институтты жаз
бітіріп, Г. экзаменді келер күз береді.
Студент Халел Ғабасов

Степной генерал-губернатор һəм Ақмола губернаторы жоғарғы хүкіметтен сұраған «Осы
арзан бидайды қазына сатып алып қоймаса,
жұрт ашыққанда қазына беретін қорек болар
еді. Мынау арзан бидай иесі мұжық ақшалы
болып, қазынаға бермек қарызын төлер еді.
Сүйтіп мұнан екі түрлі пайдалы іс шығар еді»
деп.
Ішкі істер министрі осыған министрлер
кеңесі арқылы 3 миллион сом сұрамаған деп
газеталар жазады1.
Ушителски институт
1915 жылы 5 ушителски институт ашылмақ,
біздің қазақ жерінен. Бірі –Оренбургта, ...
– Ташкентте. Бесеуінің ... жылғы расходы 169
мың, 15-нші ...дан бастап ашылады, бұ жылға
расходы 85 мың болса керек2.
Ақтөбе
Соғыс басталғаннан бері Ақтөбенің қаласында һəм үйезінде неше түрлі өтірік хабарлар көбейіп тұр. Көпке шейін қаланың үстінде
ұшып жүрген неміс аэропланын көрдік деушілер болып еді. Соңғы кезде түрік аэропланын
көрдік деген өсек шашылды. Қазақ арасында
түрік əскері үшін бір жерге ет жиналған екен.
сол еттерді түрік аэропланы келіп, мың пұттап
алып тұрады екен деген.
Соңғы кезде тіпті өрескел өтіріктер тарай бастады. Бұл өсек қазақтардың тынышын кетірді.
Қарақобда болысының 5-нші ауылында бір
өсек шыққан, елге хакімдер кісі шығарыптымыс, соғыс керегіне қазақтың текеметтерін,
алтын, күміс нəрселерін жинап алады екен деген. Бұл жалған хабарға нанып, қазақтардың
көбі нəрселерін қарға көме бастаған. Кейбіреулері Орал облысына жіберіскен. Енді бұл кезде Құдайға шүкір, қазақтар бұл хабарлардың
жалғандығын білді. Мұндай жоқ сөзбен жұртты
əбігершілікке түсірушілерді тауып, тоқтау салынса, қандай жақсы болар еді3.

Газеталардан:
II
Шестаков
Мəскеуде Петр Михайлевич Шестаков опат
болды. Көп жыл «Р.В.» газетасының басқармасында шлен болған еді. Неше жыл осы газетаны кезек шығаратын басқарушының бірі
болған еді. Шестаков шығарған бірнеше жақсы
кітап бар. Бұларды орыс школдары шырақша
қолына алған. Мұның кітаптарын біздің орысша
білетін қазақ мұғалімдері алып оқыса, көп жол
көрсетіп, пайда берерлік.

Басқармадан:
Жүсіпбек Жəнібековке – Айтқан
нəрселеріңізді жазып тұрыңыз, тəуірлері басылар.
Ахмет Баржақсинға – басылар.

Арзаншылық
Ақмола облысында теміржолдан 100-150
шақырым жерде бидай пұты 25 тиын болған.

1

«Речь» – номер 347.
«Р.В.» – номер 295.
3
«У.Ж» – номер 300.
2
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Братан Каримовтар саудаханасы
Қазақ адабиатынан бірсыпыра ескі һəм жаңа
кітаптар бастырып таратты. Соларды ардақты
қазақ оқушыларымызға ұсынамыз. Кітаптар
мыналар:
1) «Бақытсыз Жамал» (роман), Міржақып
Дулатов. 18 тиын, 2) «Мұңды Мəриям»
(роман), М.К., 10 тиын, 3) «Мінез», 5 тиын,
4) «Əмхалд» (өлең) 8 тиын, 5) «Жастық
жемістері» (өлең) Əкрам Ғалимов, 8 тиын,
6) «Кеңес» (өлең), Ахметғали Мамытов, 8 тиын,
7) «Алаш» (өлең) Нұржан Наушабаев 12 тиын,
8) «Кітапхана жұрнағы» Б. Хасенов 8 тиын,
9) «Мəлі шайырлар», Б. Бисенбиев 10 тиын.
Заказдардың көптік, аздығына қарамай жіберушілерге кідіріссіз жіберіледі. Пошта расходы алушыдан. Көптеп алдырушыларға мол
скидке.
Адрес: Оренбургъ, т д. «Бр. Каримовы».

үшін 1 сом 60 тиын, жекелеп нөмірлері 15 тиын.
Адрес өзгерту үшін 21 тиын, иғлан бастыру
үшін бір рет басуға журналдың тысының екінші бетінде əр жолына 20 тиын, үшінші бетінде
15 тиын, төртінші бетінде 10 тиын.
Адрес: г. Троицкъ, Оренб. губ. редакции журнала «Айкап»
Товаришества Халел Ерзин магазині
Магазиніміздің бітінасы бұрынғыдан да зорайтылып, керек орыс, керек мұсылмандарға керекті мұсылмандарға керекті болған нəрселердің
бəрінде сатуға дайарладық. Нəрселеріміздің
бағалары ешкім жарысып сата алмастық дəрежеде арзан. Зайсан уезіне қараған 17 болыс
қазақтарға саудамыз арзан болып атақ алған
секілді, Қытайға барған қазақтарға да саудамыз һəрқашан жүріп тұрады. Керек орыс, керек
ноғай, керек қазақтарға бұ күнге шейін біздің
бір тиын хианат етпеуіміз секілді мұнан бұлай
да сенімді болуға ұмтыламыз. Магазинімізде
көптеп һəм уақтап та сатылады. Русияда болған
һəр фабрикалардан мануфактурни тауарларды
һəм галантернни нəрселерді өзіміз тура барып
алдығымыз үшін сатуға да арзан.
Құрмет менен сауда мүдірі: Халел Ерзин
(Зайсан)
Адрес мынау: г. Зайсанъ, Семипал. обл.
Т-во Х. Ерзинъ и К-о.

Зингер жібінің бір ағашы 6 тиын. Сатылады:
Зингер компаниасының барлық магазиндерінде.
«Айқап» шыға бастағанына 5-нші жыл
«Айқап» журналына 1915-нші жыл үшін жазылу дəптері ашылды. Журнал айына екі рет
қазақ тілінде Оренбург губерниасындағы шаһар
Троицкіде шығады.
1915-нші жылы «Айқап» журналы бұрынғы
ұстанған жолыменен барашақ, бірақ көбірек
əдебиет (литература) жағына көз салашақ. Жазылу бағасы бір жыл үшін 3 сом, жарты жыл
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Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №94. 8 ЯНВАРЬ, БЕЙСЕНБІ

Ашық хат
Міні, «Қазақ» жеті сайын екі рет шықты.
Газета тілегі орнына баруына екі түрлі шарт
керек. Мұның бірі – қазына, бірі – мақала жазатын қалам.
Газетаны оқушы көп болмаса, қазына
болғаны. Бұл əліппе сиақты, балаға таныс сөз,
мұны қысқартайық. Мұның тетігі газетаның өз
мойнында: мақаласы көп жер болса, бұл газетаны жұрт алмайды. Маңызды, ғұмыр тілегіне
тұратын кестелі сөзді газета баспаса, бұл газетаны ақша шығарып алмаңдар, жоқты оқып
арам тер болмаңдар, бұл түрлі газета болса,
адам мұны алмаса, өз обалы өзіне.
Еуропа газеталарының тарихына көз салсақ,

көрінеді: жұрт надан, газета оқушы жоқ болса,
бұған Шекспир, Толстой да түк амал қылмайды.
Бірақ газета шығарудың шарты оқушының
барлығы. Осы күні біздің қазақта оқушы бар
десек, газетаның бай-кедейлігі, қазынасы баржоғы өз мойнына ауады. Біз газетаға кіріскенде осыны мойынға ала кірістік. Жалынғанда,
қазақ айап алған газета ғұмыры, жазғытұрым
алашамен жауып, қорғаған қар ғұмыры. Бұл
қар өзінен өзі астынан еріп құрымай қойа ма?
Газетаның бір түрлі қазына жолы осымен тұра
тұрсын, енді қаламға келелік.
Қазына газетаның сырты – жабуы. Қалам,
мақала – жаны. Адам шеберлігі араласып іс
қылмаса, таудай алтын бір ұлы қазына. Милион
12
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болдық. Мұнымыз балықты ... шығарып, енді
жүз емес пе? Қырда ел ішінде жүрген хат
білетін қазақ біздің газетаға тілші-хабаршы
болмаса, кім болады? «Қазақ» газетасы қазақ
ғұмырына айна болмаса, қазақ өзін өзі қалайша
таниды? Ғұмыр жүзінде газетаны қалайша пайдаланады? «Қуандым түнде жүріп, күн шығар
деп» Нармамбет айтқаны қайда? «Қазақ»-қа
тілші-хабаршы болатын азаматтар бармысың,
жоқпысың? Газетаның қашса құтылмайтын бір
ісі жұрт арасы. Жұрт хүкіметпен қасыныспай,
арбаспай ғұмыр сүрмес. Бізде жұрт жоқ па,
хүкімет жоқ па? Қырда болған сайасат ісіне
біздің «Қазақ» тіпті сараң. Бізде хабаршы жоқ!
Бұ қалай, біздің қырда хат білетін кісі жоқ па?
Тоғыз облыс, бір губерниа қазақ жайлау
қылған жерде неше обласной мекеме, неше мировой судиа, неше крестиански, үйездни нашалнік мекемесі бар, осының əрқайсысында тым
болмаса бір қазақ переводшик бар, окружни сот
переводшиктер бар, окружни сот переводшиктері ғұмыр бойы қазақты аралайды. Қазақтарға
ғұыр айнасына, əсіресе, керек сот отшеты. Сотта ғұмыр ісі бойаусыз ... Толстойдың сот отшетын ... роман жазатыны осы. .... қанша ушител,
мұғалім болсын тілші бар. Тағы қырда адам,
мал дəрігері, фелшер бар. Хат білетін қазақ
қанша! Осылар хабаршы-тілші болса, мен мұны
жазам ба?
Сипалап айналама қол сермедім,
Жастардан еріншекті мен көрмедім.
«Қазаққа» бар білгенін жазып тұрса,
Еріншек біздің жастар мен дермедім.
Қыр баласы

иесі надан, қаламға шорқақ болса, мұның ұлы
миллионына газета жүрмейді. Күйлеп, жаратып, бəйгеге қосуға, өз алдына шебер, білгіш,
жүйрік керек. Бұл ғұмыр тойына шақырылған
көп, өз өнеріне тиісті орын алған жоқ. Газетаға
басшы болу кім болса, соның қолынан келмейді. Газета ісі үй ағаш болса, басқармасы мұның
тез болады. Басқармаға басылам деп тіленіп
келген мақала тез басына əкеліп тастаған ағаш.
Ағаш бұтақсыз сомдай, бесбелдеп болса, тез
ширақтанып басады. Бұтақты қисық ағашты
тез кесе алса, шытырлап, жарылып ұзыннан сынатын, тезші сол иінінен асырып ұлақтыратын.
Орынсыз, кестесіз жазылған мақала басқарма...
... ағаштай, жыртылып ... орын алады. Тезші ісі
жақсы болсын десек, сұлу ағаш əкел, басқарма
ісі көркейсін десек көп қып басқармаға жақсы
жазған мақала жібер. Біз басқармамыз айтулы
жақсы деп мақтанбалық: сүйтсе де сабасына
қарай піспегі, мінсіз жалғыз Құдай, секпілсіз алғыз күн. Басқарма жайын оқушылар
сынар. Үйші қанша шебер болса да, үй ағаш
тез қасында боламаса, ісі бар қадар таппас.
Басқарма өз əлінше қанша жақсы қызмет қылса
да, мақала келуі сараң болса, басқарманың
діңкесі құрыр.
Газета жазушыға құмар. Тілші, хабаршы газета отыны. Мақала жазу кез келгеннің қолынан
келмейді, бұған үйренген, күнбіс шеберлік керек. Мұны газета оқушылардың бəрінен тілейді. Мақаланы қалам өзі тілегенде жақса, сөз
кестелі болады. Бұл басқарма һəм басқармаға
жапсарлас газета кісілерінің міндеті. «Керуенге
ермек едің, көшіп бақ» деген. Газета шығаратын
болған соң мақаланы жазып бақ.
Басқарма, мақала жазушы осымен жата тұрсын. Газетаға хабаршы, тілші қайдан болмақ?
Газетаны шығарған Европа, газетаны гүлдендірген Европа, Европада кестелі сөз арасында газета күші ұлығ патшалықтың бірі деп
сөйленеді. Бұл сипат газетаға қалай біткен? Европада газета – ғұмыр айнасы. Ғұмырда не болса, бəрі газетада көрініп тұрады. Газетаны оқып
жұрт өзін өзі көреді, өзін өзі біледі. Білім артығы
орын тапқан əдіс-тəсіл, бұлар ғұмір жүзінде талас-тартыс сипаты. Газетаға Европа ғұмырда
болғанды жазады. Не болғанды əр адам, əр сайасат партиасы газетадан көріп, қарсы шықтың
амалына қарай əдіс қылады. Біз Европаның
газетасын алып, бұған қазақ ғұмырынан не
түк жазбадық, не қарымбайдан тілге, ... сараң

Сыртқы хабарлар:
Еуропа соғысы
(П.А.Т)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 1/I. Өткен
сөткеде төменгі Висланың ең жағында біздің
қимылымыз тəуір болды. Бұл өлкеде жаудың
қимыл қылып тұрған атты əскерін біз кейін
сырып тастадық. Мұнда біздің алдыңғы бөлім
əскеріміз Сирпицті алды. Басқа біздің əскер
тұрған майдандарда атыстар, арбасулар болды. Висланың сол жағындағы кей орындарда
немістер бізді атқылап байқаса да, біз оңай-ақ
бетін қайырдық.
Австрия майданындағы кей орындарда Австрия əскері біздің əскер салығын, əрі оқтары
мен атқыласа да, біздің əскердің көңілдегідей
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көрсеткен қайратына шыдамай тым-тырыс бола
қалды.
Кавказ армиа штабынан – 1/I. Соңғы кезде біздің Əзірбайжандағы харекетімізді теріс
ұғушылар болмасын деп, армия штабы мынаны байандайды: «Біз алдымен көздеген жобамызды əскер айналдыру үшін, əскерімізді
тұрған орындарында һəм Əзірбайжанда реттеп болу, күшімізді өзімізге пайдалы жолмен
нығайту қажет болғандықтан, жоба құрып
бұрынғы тұрған орындардың кейбіреулерін
тастауды лайық көрдік. Əскерді бұлайша топқа
болуымыз жаудың қысымынан болған жоқ,
əскерімізге берген план бойынша болған еді.
Əскерімізді екінші жерлерге аударғанда Умияндуабда алдыңғы қатарда болған уақ-түйек ...
қағыстан басқа əрі соғыстар болған да жоқ.
Сүйтіп Əзірбайжанды біз жауға бергеніміз
жоқ, тек өзімізге пайдалы жағын қарап əскерді
көшірдік.
Қағра – 1/I. Мысыр шегінде түрік əскері
жиылып бітті, азық-түлігі келіп жетті. Түрік
əскері Стамбұлдан көмек келуін тілейді. Неміс
офисерлері тезірек түріктердің жауға жабуына
маслихат береді, бұлардың ойы, Англияның Европа соғысындағы күшін беріп, көңілін алаң
қылу.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 1/I. Жаңа
жылға қарсы түнінде һəм 1-нші иануар күні майдан біткенде сайабыр болды, Лицев өлкесінде
немістер ондай-мұндай біздің алдыңғы бөлім
əскердің салығын атқыласа да, берекелі еш
нəрсе қыла алған жоқ: өздері шығынданып
салықтарына қайтысты.
Төменгі Висланың оң бетінде 1-нші иануарда біздің жақ жаудың атты əскерін һəм
бұған көмектескен жайау əскерін кейін қарай
тоқтаусыз тықсырып отырдық. Біздің жақ серпіп деген жерден қуып шыққан жау əскері Сри
өзенінің өткелін алып еді. Мұнда да тұрақтай алмады, біздің қысуымызға шыдамай солтүстікке
қарай жылжып кетті.
Висланың сол жағында немістер біздің əскердің кейбір салықтарын атқылаған еді, көбінесе Боржимов-Рава өлкесінде, бірақ еш жерде
жолы болып пəлендей іс көрсете алмады.
Кавказ армия штабынан – 2/I. 31/XII.
Қарақорған өлкесінде соғыс бізге тиімді болып
тұр. Бетпе-бет соғыста біз 52-нші түрік полкын
ойран қылды. Бұл полктан аман қалғандары
полк командирімен һəм бірнеше афисерлерімен
қолға түсті.

Жеңілген түрік əскері қашып бара жатқанда
жолда біз соңынан түсіп отырып 5 мыңдай кісі,
15 құрал, көп азық-түлік һəм 10 мыңдай малын
олжаландық.
Түріктер Тевризды алуы
Тифлис – «Машакуға» Жулфадан хабар келді. Тевризды түріктер 26-ншы декабрде алды.
Хаиа һəм Салмаста тыныштық.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Игілік кеші
82-ншы нөмір «Қазақта»: Ақтөбе үйезі 2нші Бөрте болысы, 5-ншы ауылдың қазақтары
заманның ыңғайына қарай іс қылмақшы болып «Сəуле» атты мектеп ашты деп жазылған
еді. Енді болар, сол мектептің келешекте зор
пайда беретінін, соның арқасында ғана қатарға
кіретінін сезіп, шын ынтасымен қызмет қылса
да, оның беретін жемісі, кемінде 5-6 жылсыз
болмайтын болған соң, оған ... бізде құр алақан
жатпай, жатымыздан білмегеніміз болса біліп,
... жеткен нəрселерді істей беруіміз тиіс емес
пе? деген ...дерін білдірген соң, қомданған
халықтың күшін түзеп жібермек деп, Бейсембай мырзаның тырысуы арқасында, мынадай нəрселерді алдына қойып тұрмыз: əр
бейсенбінің жұмаға қараған кешіне жиып, керекті сөздер сөйлесіп, газета, журнал, басқа
тағы əртүрлі кітаптар оқып, болмаса көңілдің
шерін, қайғысын тарататын һəм ұмтылмас үшін
бұрынғы зарарлы іске əндер қосылып өлең-жыр
қылып айтылып «Əдебиет кеші» жасадық. Бұл
енді 5-6 рет болып өтті. Бұған жиылатын орын
мектептің іші. Келген жұрт аса ынталы: тіпті партаға сыймай көбі түрегеліп тұрды. Кей
уақытта елдерде келіп қатысады. Халықтың
құмары күннен күнге артып, шын игілік деп
тани бастаған соң, қуанышымыздан: мектеп
расходынан шығарып, қой сойып, құрмандық
қылып, ет, шай беріп, ақсақалдардың батасын
алып, .... əлпештеп алып баруларын білдірді. Жұртқа жүйесін бостарлық сөздер айтуға
күшімізден келмесе де, халық аңызына түсініп,
пайдасын көздеуі мынадан білінеді: бұл елге
пайда болған екі-үш жаман əдеттері бар еді.
Ашу, карта ойнау, жер сату. Бұлардың зианын
айтып түсіндіргеннің соңында, ашу мен жер
сатуды мұнан кейін істемейтін болып, əбден
қалдырды. Енді картаны да ақырындап бітіріп
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келеді. Бұрынғы сондайлармен əуре болып
жүрген жігіттерден кейбір оқу, жазу білмейтіндер: тым болмаса жазу танып қалайық деп,
түнде бір сағат оқу оқитын бола бастады. Жазу
білетіндер: жұмасында бір болатын игілік
жиылысындағы, əңгімелерге қанағат етпей,
өздері газета алдырып, оқи бастады.
Енді заманға қарай жұмыс қылу əңгімесі
құртылып келгенде, тианақтап, келген жері манау болды: бірінші – байағы ата-бабадан қалып
келе жатқан төрт айақты малдың жұрнағы əлі
күнге шейін болса да. Оның етін жеп, сүтін
ішіп, жүнін, терісін сатып, мінетінін мініп
келе жатқаннан артық пайдасын көргеніміз
жоқ. «Алтынның қолда барда, қадірі жоқ» деген секілді, біз пайдасын көре алмағандықтан,
қадірін де біле алмаймыз. Осы күнде бізде
қатындар сиырды сауады да сүтін шала-пұла
пісіріп, бетіне тұрған қабыршығын «қаймақ»
деп алып, оны шайқап май қылған болады.
Онымен барлық майы сүттің ішінде кетіп,
ақырында айран-шалап болып көрші-қолаңның
өзінде жетеді. 30 сиыр сауған байдың үйі бір
жазға көп болса 3 қарын май алады, онысы
мақтанғанда 4 пұт, болмаса 3 пұт шамасында
болады. Егер де біз бүтін ауылымыз болып 5060 шамалы үй май машинасын алдырсақ, ол
уақытта бір сиарымыздың өзі бір жазда кемінде 5 пұт май алып береді. 15 сиыр 75 пұт май
береді. Пұттан 15 сомнан сатқанда 1125 сом
болады. Сол уақытта біз сиырымыздың өзі бір
жазда бір жігіттің табысын табады.
Екінші – бізде малымыздың жүні бір
басқа кетіп жатқан нəрсе деуге болады. Неге
десеңіз: қойдың жүнін көп болса пұттан 3
сомнан базарға иаки саудагерге сатамыз. Қыс
күні биалай, шұлық, шарф, шəлі секілділерді
Талшуктағы маржалардан сатып алып киеміз,
ол байағы біздің қойымыздың, ешкіміздің
жүні. Бір қадақ түбіттен бір шарқат иаки бір
шəлі тоқып 7 сомға, бір қадақ жөнінен, он
шақты шұлық, биалай істеп əрқайсысын 4050 тиыннан сатады. Ол уақытта біз жүннің
қадағын 8-9 тиыннан сатып, қайтадан өзіміз
80-90 тиынға алған боламыз. «Бір тиын қойан,
он тиын зиан» деген осы болмай ма? Онан да
біз сол маржаның біреуін алып киіп үйреніп,
өзіміз істесек, бірден сол сатып алғанның
орнына ақшамыз жанға қалдырып, өзімізден
кисе. Екіншіден, артығын сатып пайдалансақ,
тым болмаса қатын-баланың көйлек-көншегін

бүтіндеуге болмай ма?» деген соң халық бұған
түсініп, бастаушы кісі болса, еретінін білдірді.
Содан соң Бисембай мырза Орынборға барып
инспектор Еникеевтің көрсетуі бойынша уаққарыз банкенің бастығына жолығып, жұмысын
айтқан соң, о да қуанып, жөн жапсарын айтып,
жəрдемші болатынын «Маслоделни артел»
ашуға маслихат етіп, договор қағазын алып
қайтты.
Енді бұл май шығару жұмысы жазға қарсы
басталады. Əзірге қолымыздан келетін нəрселерден тапқанымыз осы, тағысын тағы көре
бермекшіміз. «Заманың қалай болса, бөркіңді
солай ки» деген бұрынғы ата-бабадан қалған
өрнекті алтын сөзін жұрттың үлгі қылып,
ұстауын тілеймін.
Мұғалім Нығметолла Күзембаев
Жаңа шыққан кітап
«Қобыланды – Қара Қыпшақ Қобыланды»
батыр қиссасы кітап болып басылып шықты.
Бастырушы Троицкіде «Эш» кітапханасы.
Қобыланды қазаққа бұрыннан таныс болса да,
бұрын баспасы жоқ, тек əркімнің өзінде еді.
Халық аузында жүрген сөз, осындай тасқа басылып қалмаса, өзгеріліп, кеміп құны кетеді.
Қобыландының осы баспасында да, біздің
бұрынғы істеп жүргеннен орны бар көрінеді.
Жиушысы М.С. Тұқбаев таза қазақша жазып, мүмкін қадір жақсы тəртіп еткен.
Қобыландының жатқа білетін жыраулар кем
жерін тапса, бастырушысына білдіру пайдалы
болар еді. 2-нші баспасын да түзер еді. Жəне де
біздің бір сұрайтынымыз: осы Қобыландыны
шығарушы кім екенін білетін қазақ бар ма?
Кім шығарса да, мұны шығарушы адамның
ақындығы күшті деп аңғарамыз.
Газеталардан:
Соғыс не тұрады1
Англия үкіметі жариа қылды, Англияға
соғыстың бір күні милион стерлинг (мұнысы
бізше 10 сом) тұрады деп. Күні 10 милион сом
тұрғаны. Францияның бір күндік расходы 46
милион франк (франк 47 тиын). Ынтымақтас
үш патшалыққа (Русия, Англия һəм Франция)
соғыстың бір күні 125 милион франк иағни 5859 миллион сом. Мұны солдат басына шақса,
əр солдатқа 5 сом 40 тиын келеді. Германия
һəм Австрияға соғыстың бір күні 50-51 милион
1

«Р.В.» – нөмір 296.
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құрады. Белгия, Сербия, Түркия һəм Японияға
соғыстың бір күні 5 милион сом тұрады. Осы
жоғарыда жазылған патшалықтарға соғыстың
бір күні 103-108 милион сом тұрады.
Осы есепке қарағанда өткен 5 айда соғыс
16 милиард тұрды. Соңғы есепке қарасақ,
жоғарыда жазылған патшалар жұрты 714 милион, бір үйде 5 ер-əйел десек, 143 милион
шаңырақ мына соғыс шығыны 5 айда үй басына
129 сом болды.
Осы айтылған таза соғыс ақша шығынына
мынадай сауда тоқталған, өртеніп бұзылған
шаһарлар, айналма шығындарды қосса, Европа соғысы 5 айда жер үстіне 38-42 милиард сом
тұрады. Жер үстінде бар адам бір милард 700
миллион, бұлай десек, 5 айда соғыстың адам баласына қылған қазына шығыны, өлген жастардан басқа, кісі басы 22-25 сомнан келеді.

жатыр деген соң-ақ сол ауылдың əйелдері
жиылып толғанушы əйелді қоршап алмақшы,
асылып тұрсын деп жіп иа бақан құрмақшы.
Осы айтқанның бəрі де босанатын əйелге зор
залал келтірмекші.
Əйел толғата бастаған соң абзал оңаша, таза,
мұның алдында ауру бағылмаған үйге салу,
үстіне жаңа жуылған таза киім кигізу, астына таза нəрсе төсеу, жанына жəрдемінде болу
үшін екі кісіден артық қоймау. Бұл екі кісі де
таза жуынып, таза киінген – ауру науқастан
аман адамдар боларға керек. Жұмысқа кірісерде қолдарын сабындап жуып, оның артынан
табылса, спирт деген дəрімен жуып кірісулері
керек.
Босанатын əйел, ешбір кір нəрсені жуытпай,
тынышты таза төсеген шүберекке шалқасынан
жату. Құрған жіпке иа бақанға асылудан пайда болмайды, құр əлсіреткеннен басқа. Дұрыс
толғақ 6-12 сағаттай созылмақшы. Бала дүниаға
келген соң-ақ, əуелі, кіндігін кеспей тұрып,
кіндіктің түбінен төрт елі қашық етіп, таза жіппен мықтап байлау, онан екі елідей төмен тағы
бір жерден байланып, екі байлаудың аралық
жерінен өткір пышақпен кесіп жіберу. Осы кіндік арқылы бала шешесінің қанына қанын араластырып, сол арқылы демалып һəм тамақтанып
жатпақшы. Егер де бұл кіндік мықтап байланбаса, қан тиылмай, бала қансырап қалуға мүмкін.
Осылардан соң баланы айналдырып қарап, өзі
мұртын тазалау, онан соң əрбір ағзасын айналдырып қарап, жылы сумен сабындап баланы
шомылдыру, шомылдырып болған соң бір таза
шүберекке орап, денесі кепкен соң екінші таза
жылырақ нəрсеге орау. Кейде бала талықсып
туып, дауысын шығара алмай жатады. Онда
баланың таңдайына қолдың саусағын жіберіп,
тазаланып жіберу, о да болмаса, денесіне салқын
су бүркеу. Оған дыбысы шықпай тала берсе,
жылдам-жылдам баланы біресе шалқасынан,
біресе екпетінен салып, 20 минуттай байқау
керек. Егер де тірі туған бала болса, соған дейін
бір дыбыс береді.
Баланы дүниаға келген соң 5-6 сағатқа шейін
емізбейді. Емізерде дəйім емшектің алғашқы
сүтін сауып тастап, үшін таза сумен жуып,
таза шүберекпен сүртіп емізу керек. Егер де
баланы туған шешесі тамақтандыра алмайтын
болса, екінші тамақтандыратын əйел табылса, бұл əйелдің босанғанына үш айдан артық
болмасқа керек, жасы 20-дан кем болмасқа ке-

Қазақ киіз үйі
Ақмола облысының губернаторы Неверов
соғыс майданына 130 қазақ киіз үйін жіберіпті.
Мəскеу
31-нші декабрь. Бас нашалніктің жарлығы
бойынша соғыс жайынан жазған бір мақаласы
үшін «Ранние утро» газетасы жабылды. «Русские ведомствоға» 16-ншы декабр нөмірінің бас
мақаласы үшін 500 сом штраф салынды.
Денсаулық
Екіқабат һəм жас босанған
əйелдер жайынан
Біздің жұрттың арасында айанышты халдың
бірі жас босанған əйелдердің көрген күні.
Өткен сөздерде айтылған еді: «Үй ішінде ұрысқағыстың көбеюі, жанжал көбейіп, бірін-бірі
қадірлеуді қойса, жанның, онан барып дененің
бұзылуына себеп болатыны, əсіресе, денесі
нəзік əйел адамға тезірек залал келтіретіні.
Бұл екіқабат əйелге өте залал келтірмек, мұның
жайынан біраз жазатын сөз мынау: əйел бала
көтермекші он ай. Айда 28 күннен. Мұнан
азырақ артық иа азырақ кем болуы мүмкін.
Екіқабат əйелге аздап жеңіл-жеңіл жұмыс істеп
жүріп, уақыт өткізу керек. Ылғи отыра беру залал. Кейде баланың теріс келуі қозғалмай отыра бергендіктен болады. Алғашқы болғандық
белгісі білінгеннен-ақ əйелді таза үйге салу.
Ел ішіндегі бұл күнге шейінгі əдет: босанатын
əйелге айаусыз құны аз ең кір киімін кигізбекші, астына кір-қонын төсемекші, толғанып
16
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рек. Егер де кісі табылмай, қолмен асырауға
қалса, əуелгі кезде жарты қасық сиыр сүтіне
бір қасық қайнаған таза су қосып, бала өсе келе
сүтті көбейтіп, суды азайту керек. Былай ету
себебі: əуелгі кезде шешесінің сүті тым сұйық
болмақшы, соның үшін су қоспай, жай сүттің өзі
берілсе баланың іші бұзылып, аурулары болады. Абзалы ден сау болып, баланы жарытарлық
сүті болса, өз шешесінің асырағаны.
Жас баланың денесі кішкентай болғанмен
ыстыққа, суыққа өте шыдамсыз болады. Баланың жататын жері тынышты, жылы, таза болуға
керек. Жас баланы бастапқы кезде сөткесіне 20
сағаттай ұйықтайды. Ұйқыда жатқанда тамақ
үшін ойату керек емес. Əуелгі үш айдың ішінде баланы əр екі сағат сайын бір емізу. Түні
бойы үш рет тұрып емізсе болады. Үш айдан
былай қарата, əр үш сағат сайын емізу, түні
бойы екі рет тұрып емізсе болады. 6-7 айдан
соң ақырын-ақырын тамаққа үйрету, онда да бір
жасқа шейін ет жегізбей, сүтпен онан болған
тамақты ғана беру. Баланың денесін таза ұстау
тиіс. Ең артығы туғаннан кейін екі айға шейін
баланы екі күнде бір шомылдыру. Екі айдан
бұлай қарата, төрт айға шейін үш күнде бір шомылдыру, алты айдан былай қарата, жұмасында
екі рет шомылдыру. Кейде əке-шешесі нашар,
аурулы болған себепті балалары да нашар болып туып, біраздан соң қазақша «ет», орысша
«рахит» деген науқасқа ұшырайды. Бұлай бола
бастағанда, ондай науқастың алдын ала, тұзды
сумен шомылдыру (бір шелек суға бір қасық
тұз). Баланы астық күн көзі түскен жерге ойатып, таза жерге, ауаға ұстау.
Ж. Тілеулин

Жəрменовке 35 сом берілді («Қазақ» нөмір 92),
енді мынау 10 соммен басқармада барлығы 178
сом 93 тиын қалды.
Өтініш
Құлынды-Құндызды деген жерлер қайда,
қай үйез, қай болыста екеуі бір жерде ме, басқа
ма? Осыны білген адам «Қазақ» арқылы маған
анықтап бермеспе екен.
Абдолла Шоқаев
Өлең-жыр:
Біз қалдық
Біз қалдық, жұрттың бəрі кетті айаңдап,
Ақылмен болашағын кетті аңдап.
Қай рет, қандай əдет, қандай жолдар,
Ілгері жүргізер деп алып таңдап.
Айаңдап, желе басып кетіп қалды,
Біз жүрміз ең соңында басып шаңдақ.
Жел қуса, паналайтын сайлар қайда?
Жүгірген аққа қарай біз бір қаңбақ.

-//Біз қалдық, жұрттың бəрі кетті жортып,
Қараңғы надандықтан қашты қорқып.
Саулемен бек рахат күнін көріп,
Шарықтап дүнианы жатыр серпіп.
Керегін мезгілінде тауып алып,
Кеш болса жатар қамсыз, қарнын жыртып.
Қаратпай бөтен жатқан басты айналтып,
Надандық əурелеп жүр соңынан ертіп.

-//Біз қалдық, жұрттың бəрі кетті желіп,
Біртүрлі ілгеріден хабар келіп.
Өнеге түрлі құрал жасап кетті,
Үлкені баласына түзеп беріп.
Онан да əрмен қарай бала оңдайды,
Жəрдемші құрбысынан тауып серік.
Жабыла қаптай шапқан ұзақ топтың,
Біз жүрміз ең соңында тезек теріп.

Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Воронеж С.Ж. институтында оқушы мұқтаж екі студент Кəрім Жəленов һəм Халилолла Басимовке тапсыру үшін Атбасардан Мұхамедия Фурханұғлы арқылы жəрдем келді: Мұхамедия Фурханұғлынан 2 сом, Ғабдолхалық Исмағұлұғлынан 2 сом, Сұлтанбек
Дəрменұғлынан 2 сом, Баймұхамед Бəймендіұғлынан 1 сом, Жұмағұл Мұстафаұғлынан
1 сом, Сұлтан Ағыбайұғлынан 50 тиын,
Ыдырыс Баймырзаұғлынан 50 тиын, Сəруар
Топшыбекұғлы 50 тиын, Тоққожа Ақтайұғлынан
50 тиын, барлығы 10 сом.
Соңғы кезде мұқтаж оқушыларға жиылған
барлық ақша 203 сом 93 тиын еді («Қазақ»
нөмір 91), бұлардан медресе Хұсайния шəкірті

-//Біз қалдық, жұрттың бəрі кетті шауып,
Өнермен түрлі-түрлі айла тауып.
Əнікей!.. Анау кетіп бара жатыр,
Қайғы жоқ, уайым жоқ, ешбір қауіп.
Қарасын үзіп алыс кетіп қалды,
Шаң беріп əрбір жерден ауық-ауық.
Адастық, қайда кетті? Білмей қалдық,
Қараңғы алдымызды тұман жауып.

-//Біз қалдық, жұрттың көбі кетті озып,
Абайлап алдыңғысын мойнын созып,
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кезде бір жаққа кетіп қалатын болды, істің
көбі қараусыз бітпей жататын болды. Зорлап
келтірер народни сотта мұрша жоқ. Мұндай
народни сот жолындағы қиыншылықтар ішкі
бас министрына жеткеннен кейін, 1889-ншы
жылы 9-ншы ағұста 147 нөмерді министр тарапынан байандалған. Сырттан билік айтуға
болар-болмасы əр істің қаралар тұсында ғана
ашыларға керек. Халық несімінде ондай орында қалай етіледі екен? Соған қарай істеу керек,
үйткені народни соттың билігі халық ресімімен орайласарға тиіс деп. Онан көрі милле
шешілуіне жақынырақ тұрды. Түркістан генерал-губернаторы тарапынан байандау болды. 1902-ншы жылы 28-нші нойабрде 28-нші
нөмірлі Түркістан генерал-губернаторының
байандауынша: народни сот сырттан билік
айтуға мұршасыз емес. Егер де халық ресімінде
ұйытушылық болса: онда да төмендегі сырттар
орнынан келгеннен кейін деп. Əуелі, екі жағы
да шақырылу міндет. Повесткада шақырғанға
келмеген күйде билік сырттан айтылады деп
жазу міндет. Народни сот повесткамен екі
жағы шақырылғанына анық көзі жеткеннен
кейін билік айтарға һəм келмей қалған жағына
айтылған билікті естіртуге міндеткер. Бұл тəртіп
екі жақтың да пайдасына теріс болмағанмен,
законда табан тірерлік тианағы болмаған соң,
қуатты жол болып шықпады.
Народни соттың сырт əлпі жеке бидің соты
болса да, сиез билерінің соты болмаса да, бірдей. Сот қыс кезінде үйде құрылады, жаз кезінде далада болады. Би де, дəргерлер де жерде
отырады. Даугерлер қарама-қарсы отырады.
Екі жағының да жауабын тыңдап болып, би
қарындас болып, ымыраласуға пұрсат береді.
Ымыраласса, біткендігін книгага тіркейді.
Ымыраласпаса, би өз билігін айтып, книгага
тіркеп, орнына келтіру үшін екі жағына билігінен копиа береді. Билік қысқа ғана жазылмайды.
Егер де айғақтардың куəлігіне қарап иа бидің
өзінің байқауы бойынша істің анығы ашылмаса,
іс жанға салынады. Би билігін шарттап книгаға
тіркейді, иағни, пəленнің жанын өткізсе, жауапкер жазадан, иа төлеуден құтылады деп.
Əйтпесе, пəлендей мал төлейді иаки пəлендей
жазаға кіріптар болады деп.
Егер де судиа партиашыл болса, істің əлпі
тіпті басқа болады. Жауапкер қарсы партиадан болса, ол шақырылмай, сыртынан билік
айтылады. Ол билік тұжырылып айтылады. Іс
жүзінде жауапкер шақырғанға келген болып,

Көлдеңең кесе таудай бөгеттерден,
Тоқтамай өте шықты жарып-бұзып.
Басқалар көшіп қосып, бəйге алып жүр,
Біз жүрміз бетімізбен азып-тозып.
Осындай түрлі нашар істі көріп,
Жаз басқа тұра алмадым, арқам қозып.

Шалман
Байандама
(Басы 80-86, 88-90-92-ншы нөмірлерде)
Сотта тұралық көбірек ... үшін (Түркістан
положениесінің ?-ншы статиасы) екі ... мен
қалаған биге түсуге құқық берген. Екі жағы
ымыраласып, істерін бір биге бере алмаған
күйде, талапкердің көрсеткен биіне жүгінбекші.
Жауапкер талапкердің қалаған биінен екі би
шығарып тастауға құқықты. Бұл жол партиалық
қатыстырмай дұрыстықпен пайдаланса, сот ісіне көп туралық кіргізетін жол. Бірақ партиалық
бөлігі бұл жолдың да игілігін жоққа шығарды.
Партиасыз болыстарда би шығаратын құқық,
шығару мəнісіне қарай деп, ешнəрсе айтылмаған соң, құр істі созуға себеп болды. Əсіресе
мұндайлар волосной сиезде көп болады. Би
шығару мағынасыз болып шығады. Өйткені
жауапкер қаламаған бидің орнына екінші сондай партиа қолы би дайар тұр.
Народни судиалар іске екі жақ көзбе-көз
тұрғанда ғана билік айтуға құқықты ма,
əйтпесе сырттан билік айтуға да ықтиарлы
ма, законда бұл туралы көрсетілген жол жоқ.
Түркістан положениесінің 242-ншы статиасында даугер шақырылу турасында сөйлеп өткен
бір сөз бар, онда да жауапкер мен айғақтарды
волосной сиезге келтіру лəзім иесілерге міндеттігін ғана айтқан. Даугерлер шақырғанға
келмей қалса, қайтпек керек, келмегендегі себебі құлақ асарлық-аспастық болса, қайтпек
керек, сырттан билік айтуға ондай орындарда
бола ма-болмай ма, бұл жағын ешбір ашпаған.
Өйтпеген екен деп бұл керексіз болатын мəселе
емес. Бұл жағын ашу зор қажет. Партиашыл
народни сот өздерінің халық ресми деп жасаған
жолдарына сүйеніп сырттан билік айтпақ түгіл,
істің қаралатын күнін жауапкерге білдірмейді. Сөйтіп жауапкер өзін ақтарлық, қорғарлық
жағының қақынан мақұрым қалады. Сондай
қианаттар болмас үшін қазақ ішіндегі бастықтар
іс екі жақтың алдында қаралуын міндет етіп еді.
Бірақ мұнан да еш нəрсе өнбеді. Мұны біліп
алып, жаман ойлы жауапкерлер іс қаралатын
18
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Шығарушы Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25
тиын. Поштамен 30 тиын.
2) Қазақша «Тіл құралы» – басылып шықты,
мектепте 1-нші жыл үйретілетін қазақ тілінің
шығарушы А. Байтұрсынов. Бағасы 18 тиын,
поштамен 20 тиын.
3) Қазақша «Қираат кітабы» –136 бет.
Шығарушы Міржақып Дулатов. Бағасы 35
тиын, поштамен 40 тиын.
4) «Маса» (өлең) – 2-нші рет басылды. Бірінші
басылуында жоқ сөздер қосылды. Шығарушы
Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25 тиын, поштамен
30 тиын.
5) «Аға тұлпар» (өлең) – Ғұмар Қарашев
шығарған. Бағасы 15 тиын, поштамен 20
тиын.
6) «Жиған-терген» (өлең) – Бекет Өтетілеуов
шығарған. Бағасы 13 тиын, поштамен 15
тиын.
7) «Бақытсыз Жамал» (роман) – Міржақып
Дулатов шығарған. Бағасы 18 тиын, поштамен
20 тиын.
8) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте бірінші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
9) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте 2нші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
10) «Бала тұлпар» (өлең). Шығарушы Ғұмар
Қарашев. Бағасы 10 тиын, поштамен 12 тиын.
11) «Өрнек» – шығарушы Ғұмар Қарашев.
Бағасы 12 тиын, поштамен 14 тиын.
Бұл кітаптар ешкімге ақысыз жіберілмейді.
Задаткісіз налож қылынбайды. Бірлі жарым
кітап наложбен жіберілсе, алдырушыға өте
қымбатқа түседі. Сондықтан тиісті бағасына
лайықтап марка жіберу керек. Кітапшыларға
һəм 10 кітаптан артық алдырушыларға сомынан
30 тиын кемітіледі.
«Қазақ» басқармасынан кітап алдырушылар
бұл иғланда болмаған кітапты сұрамауларын
өтінеміз.
Адрес мынау: ОРЕНБУРГ, редакция газеты
«КАЗАК».

көрсетіледі. Риза болмаған жағы биліктен копиа
сұрайды. Бидің билігі қианатпен айтылғанын
көрсетіп, арыз береді. Би қызмет бабында
қылмысты болғанға, тергеуге беріледі. Іс тергеу-тексерумен көпке созылады. Оған дейін,
аулни мен болыс бидің үкімін орнына келтіреді. Сүйтіп, «Болары болып, бойауы сіңіп
қалады».
Қазақтың граждански һəм уголовни істеріне
мемлекет законын жүргізуге жөні келмейтін
болған соң, Степное положение қазақ сотының
жұмысын халық рəсімінде қалдырып еді. Бірақ,
сот ісіне басқаны жатырқағыш шариғат кіріспес үшін қорғарлық шарасын айтты. Жоғарыда
айтылып өткеннен көрдік, қазақта закон есебіне аларлық орнықты жолдың болмағандығын.
Қазақ өз алдына жұрт болғандағы қолданған аз
ғана рəсім жолы, езіліп, басқа сыбайлас жолдар қатысып, араласып, дəлел жол белгісінен
айырылған. Жеке билер билік айтқанда ресім
бойынша істемей, руласының, партиаласының
ыңғайымен айтады. Егер де жұрт жол-жорасынан қалған олай-бұлай алушығы болса, ол шрезвишайни сиездің ғана ережесінде іске аспаса,
басқа орында тұтынудан қалған, бірақ кейінгі айтылған сөздерден көрерміз, екі адамның
арасындағыіске толық жол болғандай мұнда да
еш нəрсе жоқ. Мұнда да бір ресім – екіншісіне
көбінесе ереуіл келеді.
Ереже жол болғанмен көбінесе соттың
құрылыс жағындағы тəртіп жолы. Істің басқа
жағынан да ереже жол көрсеткені рас, бірақ
ол жолдары онша қуатты емес. Оны Түркістан
уалайатындағы істерді тексерген граф Паленнің
жұмысынан көріп отырмыз. Түркістан
уалайатындағы ереженің нашарлығын Дала
облыстарына танып та айтуға болады. Үйткені
между обласной (облыс арасындағы) шрезвишайни сиездерде Түркістаннан да һəм Дала
уалайатынан да қазақтар болады.
Тағы да бар
Зингер компаниасының киім тігетін машиналары өз магазинінде ғана сатылады. Несиеге алушылар жұмысынан бастап төлейді.
Қол һəм айақ машиналарының əртүрлісі бар.
Басқалардың алдастыруынан сақтаныңыз! Магазиндері Русияның хама шаһарларында бар.
Қазақ басқармасында сатылатын кітаптар
1) Қазақша «Əліппе» – бұрынғы екі бөлімі
бірге қосылып 2-нші рет басылды. 96 бет.

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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үміткер болу қиын. Һəр үйезни қалада курс
жасарлық адам табыла береді деп, айта алмаймыз. Біздің ойлауымызша: орта шаһарда курс
ашу боларлық іс.
Мұғалім курсы қолдан келсе, алты ай болуы абзал. Қолдан келмегенде үш ай. Онан
қысқа болса, көздеген мақсұдқа жете алмаймыз. Үйткені курске келушілер бəрі бірдей
біліммен келмейді. Бірсыпыраларына оқыту
тəртібін ғана үйрету керек болса, екіншілеріне
балаларға үйрететін нəрселердің өзін үйрену
қажет болар. Неге десеңіз: ескі тəртіппен
оқығандар, мысалы, есеп ғылымын білмейді.
Оны мұғалімдердің білмейтіндерінен курста
үйретпей болмайды. Сондықтан мүмкін болса,
курстың абзалы алты айлық, амалсыз болса,
үш айлық.
Курс ұзақ болсын, қысқа болсын, екеуіне де
ақша керек, ақша керек болғанда қанша керек?
Оның мөлшерін болжал күйде көрсетпесек, нақ
мынадай сома керек деп айту қиын. Үйткені
курс қайда болары, қанша мұғалім жиылары
мəлім емес. Оренбургтағы тұрмысқа қарап
шамалағанда алты айлық иа үш айлық курсқа
100 иа 50 мұғалім келетін болса, мынадай болар
деп мөлшерлейміз.
Алты айлық қ.
Үш айлық к.
Пəтер 600 сом
300 сом
Отын 150 сом
75 сом
Шам 50 сом
25 сом
Екі ушител 1200 сом 600 сом
Бəрі 2000 сом
1000 сом
Бұлардан басқа курсқа керек құралдардың,
нəрселердің расходы бар. Олар жылына алынып тұратын нəрселер емес, мысалы, стол,
орындық, тақтай уа ғайри сондай құралдар,
қағаз һəм кітаптар.
Бұл көрсетілген сома оқитын орынның ғана
расходы. Мұғалімдердің жататын орындары
мен тамақтарының расходы мұнда кірген жоқ.
Осы айтылған сома 100 мұғалім келсе, курс
алты айлық болса, кісі басына 20 сомнан келеді.
Үш айлық болса, 10 сомнан келеді. 50 мұғалім
келсе, алты айлық курстың расходы кісі басына
40 сомнан келеді, үш айлық болса, 20 сомнан
келеді. Тамақ һəм жатар орын расходы курс
алты айлық болса, кісі басына 60 сомнан, үш
айлық болса, 30 сомнан кем салуға болмайды.
Сүйткенде жол расходынан басқа, кісі басына:
алты айлық болғанда 80-100 сом, үш айлық

Мұғалімдер курсы
Мұғалім курсы керектігі жайынан былтырдан
бері сөйленіп жатса да, керектігі қанша екендігін оқушылардың есіне тағы салып өтеміз.
Біздің мұсылманша оқығандарымыздың
арасында мұғалімдік ғылымын оқыған ешкім жоқ, үйткені Русияда мұғалімдік жайын
үйрететін медресе жоқ. Мұғалімдік – жұмыс.
Һəр жұмыстың əдісін білу керек. Ол əдісті өзі
білмесе, өзгеден көріп, үйренерге керек. Біз
бала оқыту деп сөйлегенде жаңа тəртіппен
оқытуды айтамыз. Жарықтық бұрынғы моллаларша: балалардың бір-бір жапырақ қағаз
ұстатып, «əліп, би, ти, си ...» дегізіп, оларды
айқайлатып қуып, жатқа білетін бетін ыңылдап,
жылап отырып, андасаңдар: «Əй, оқыңдар!»
деп өзі айқайлап қуып оқытқанды оқыту деп
айтуға болмайды. Он жыл оқытып, дұрыстап
хат жазуды білдірмейтін оқытыс оқыту бола ма?
Бұл күндегі оқыту – тез үйрету. Тез үйрету үшін
қайткенде балалар тез үйренетін əдісін білу
керек. Ол əдісін үйрететін Европа жұртында
һəм біздің Русияда мұғалімдіктің медреселер
бар. Ушителски институт, ушителски семинариа, ушителски школа дегендер – орыстың
мұғалімдік ғылымын үйрететін медреселері.
Жоғарыда айттық, біздің Русия мұсылмандарында мұғалімдік ғылымын үйрететін медресе жоқ деп. Ондай медресе болмаған соң үйрету
əдісін жақсы білетін мұғалімдеріміз де жоқ.
Осы күнгі жаңа тəртіппен оқытушылардың
оқытуы бұрынғы моллалардың оқытуынан
көп артық, бірақ нағыз мұғалімдік ғылымын
үйреніп шыққан адамдардың оқытуынан көп
төмен. Іштен ұста туғандары ғана болмаса,
көбінің оқытуында кемістік көп.
Мұғалімдік ғылымын үйретерлік медресе
жоқ болса, мұғалімдердің қазіргі оқытуында
кемістік көп болса, халыққа балалардың басын
қатырмайтын тəртіпті оқу керек болса, қайтпек
керек. Мұның шарасы мұғалімдердің курсымен
табылады деп былтырдан бері сөйленіп жатыр.
Сонан бері керек емес деген ешкім болмады.
Бұл керектігінің сипаты.
Енді сол керек нəрсеге қалай етсек қолымыз
жететін жағын сөйлейік. Курсты біреулер һəр
үйез қалайда жасаса дейді, біреулер орталық
шаһарда істесе дейді.
Һəр үйезни қалада істеудің мұғалімдер жиылуына оңайлығы болғанмен, істеу жағынан
20
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болғанда 40-50 сом ақша керек. Бұл расходы
жердің һəм жолдың ретіне қарай. Осы есеппен
қарағанда курс ашылу үшін мұғалімдер ең азы
50 кісі боларға керек. Онан азайған сайын кісі
басына расходы көбейіп, өсе береді. Үйткені екі
мың иа бір мың сомды он кісіге бөлгенде жүз
иа 50 кісіге бөлгендей болмайды.
Жоғарыда айтылған соманы жұрт шығарса,
милион үйлі қазаққа үй басына бір тиыннанақ келер еді. Оны істеуге, иағни үй басына бір
тиыннан беру қазір күйінде жұрт қолынан келмейтін нəрсе. Бұл соманы жұрт түгел бермегенмен, қарап та тұрмас. Бірақ курс жұртқа қарап
дəмелі болумен ашылмайды-ау дейміз. Курс
сиақты жұртқа керек талай жұмыстар бар, оның
қайсысын жұрт біліп, бірлесіп істеп отыр?
Сондықтан біздің ойлауымызша курс болса,
елдің ақшасымен де емес, байлардың ақшасымен
де емес, курсты керек қылушылардың жігерімен,
ынтасымен болар. Курсты керек қылушылар
курсқа керек соманы табарлық жігері болса,
елге де, байға да алаңдаудан көрі мақсұдқа
жетуге бұл аулақ тұрмайтын жол. Алты айлық
қиын болса, үш айлық курс оңай. Оған керек
соманы табуға жігері жоқ мұғалімдерден курсқа
баратын талап та табылмайды.
Бұл айтылған сөз курсқа керек ақша елден,
байлардан шықпаса, мұғалімдер оларға алаң
болып, қарап тұрмасқа тиіс деген сөз.
Ақшадан соң курсқа керек нəрсе жақсы
ушител. Ол ушител құр ушителдік қағаз алған
адам болмай, ушителдік ісін жақсы білетін адам
боларға тиіс. Мұғалімдер оқытқан əдісінен
өнерге, үлгі аларлық адам болмақ керек. Соның
үшін де ақысын айына жүз сомнан салып отырмыз. Оқыту жағын жақсы білгеннің үстіне қазақ
емлесін, наху, сарфын жақсы білетін адам
боларға керек. Ондай ушител табылуы курс
жаз болса, онша қиын болмас. Курс қыс болса,
ондай ушител оңай табылмас. Дайым болмайтын курс үшін тұрған орнын тастап, ушителдер
келе алмайды. Сондықтан ушител айлық курс
болса, жаз болмай амалы жоқ. Алты айлық курс
болса ғана қыс істеледі, онда да курс жыл сайын
болатын болса, ушител табылар.
Жоғарғы көп сөздің қорытуы мынау: ақша
жағынан да, ушител табу жағынан да, оңайы
үш айлық курс. Жаз отын, шам керек жоқ.
Пəтер табу оңай: медресе һəм школдар босайтын кезі. Жалғыз қолайсыз жері: бала оқытып
жүрген шəкірттер жазғы курсқа келе алмайды.

Курсты керек қылатын һəм ақша табамыз дейтін мұғалімдер күн бұрын газета арқылы білдірерге керек. Сонда көрінеді, қанша мұғалім
жиылатындығы. 50 шамалы болса, курсқа
ушител қарастырылады. Курстың нақ өзіне
керек жоғарыда айтылған кісі басына келетін
ақшасын, иағни: 100 мұғалім болса, кісі басына беретін он сомдарын, 50 мұғалім болса,
кісі басына беретін 20 сомдарын күн бұрын
басқарма сиақты бір орынға тапсырарға керек.
Үйтпесе, айтарда келеміз деп айтып, келе алмай
қалса ақшасын төлейтін болсын. Келеміз деп
көбі келмей қалса, келген азы курстың барша
расходын көтере алмайды. Сондықтан ақша
белгілі бір курсқа жиналмай тұрып, ушител
шақырмасқа, пəтер сайланбасқа тиіс.
Барлыбек Сырттанов
Өлсе, өлер табиғат, адам емес,
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап-күлмес.
Жаны менен кеуденің айырғанын,
Өлді деп ат қойыпты өңкей білмес.
Кей адам дүниаға бой алдырған,
Бой алдырып, айағын көп шалдырған.
Өлді деуге сиа ма, ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған.

Абай
«2-нші декабрде Барлыбек Сырттанов опат
болды» деген хабар «Қазақтың» 89-ншы
нөмірінде басылып шығып, ел-жұртқа жайылды. Қазақ арасында жасынан «Барлыбек, Тұрлыбек атанып Сырттан батырдың екі баласының
аты шықты. Барлыбек марқұмды білмеген қазақ
арасында кемде-кем. Бүйткен соң Барлыбектің
кім екенін һəм қай жолмен бұ дүниені өткізгенін
халыққа білдіруді мақұл көрдік.
Барлыбек – Найман, Найман ішінде Матай,
Матай ішінде Қаптағай аталады, бергі атасы
Құлшақ. Сырттан батырдың үшінші баласы
Барлыбек 1867-нші жылы туды, туған жері
Жетісу облысы, Қапал үйезі, Арасан болысы. Алматыда гимназиа һəм қазақ пансионы
ашылғанда алғаш Жетісу қазағының арасында
баласын орыс оқуына берген Сырттан батыр,
алғашқы орысша оқи бастаған қазақ баласы
Сырттанның екінші баласы Тұрлыбек еді. Онан
кейін Барлыбек 10 жасқа келгенде 1877-нші
жылы мұны да гимназиаға берді. Тұрлыбек
4 клас бітіруге-ақ шамасы келді: қаланың ау21
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асы жақпай науқас бола бастаған соң гимназиадан шығып, Шəуешекте консулға тілмаш
болды. 1887-нші жылда Барлыбек гимназиа бітіріп, Петроград (бұрынғы Петербург)
университетінің востошни факультетіне түсті.
Сол кезде Петроградта 2-3-тей ақ қазақ студент
бар еді, қазақ арасынан университетке алғаш
кірген солар еді. 4 жыл оқып 1891-нші жылы
университет бітіріп, Барлыбек Қапалдағы еліне келді. Барлыбек өз ауылына келіп жатқанда
мен күздігүні оқуға бара жатып, Барлыбектікіне
қонып, алғаш таныс болып едік. Сонда мен 10
жасар бала едім.
Барлыбек Петербургта оқыған кезде теміржолдың шеті Самара еді һəм Ертісте де осы
күнгі параходтар жоқ еді. Сондай қиыншылықта
Жетісу деген бір түкпірден қазақ көмегімен
иа естімеген жерге Барлыбек жарық дүние
көруге, кейінгілерге үлгі болып жол көрсету
үшін жалғыз кетті. Осы күндерде университет иа университет қатарлы оқу бітірген қазақ
бірсыпыра бар, бұлардың көбін білеміз. Барлыбек марқұмдай оқумен биік табиғатты шын
көңіліне тоқып, жаңаланып, өзге адам болып
қайтқан солардың арасында бірен-саран. Біреумен дауыс шығарып қатты сөйлесу, біреуді
жамандап иа жаманшылық қылу, мұндай істі
Барлыбек қылып көрген емес. Үлкен иа замандас болса, оған Барлыбек «тақсыр» деп
сөйлеуші еді, кіші болса «қарағым» деуші еді.
Шын көңілімен мұсылман еді. «Ұлығ болсаң,
кішік бол» деген мақалды анық көрсеткен Барлыбек еді. Үлкен дəрежелі оқуды оқып, шын
үлкен дəрежелі болған Барлыбек еді. Бұл мінезіне қарай бір жолығып, бір сөйлескен адам
Барлыбекті ұмытпас еді. Барлыбекті білген
ұлықтар шын мақтап, қошемет қылып, өзін
артық көруші еді.
Университет бітірген жылы (1891) Ташкент
барып, казенни палатада қызмет қылып 4 жыл
тұрды. 1894-нші жылы Жетісуға келіп Алматыда «секретарь по городским делам присудствия» деген бір орынға кірді. Сол 1894-ншы
жылы оның ағасы Тұрлыбек Шəуешектен келіп,
Алматыда военни губернаторға переводшик
болды. Сол 1894-нші жылдан бастап 1905-нші
жылға шейін (11 жыл) «Барлыбек, Тұрлыбек»
аталып, ағайынды екеуі Алматыда тұрды. Жетісу облысына қараған қазақ-қырғыз бəрі бұларға
ағайын-туған болып, бұлардың үйінде топырлап
жатпаған кезі болған емес. Теңдікке қолы жет-

пегендер Барлыбек, Тұрлыбекке жылап келіп,
теңдік алып, мауқын басушы еді. Һешкімді иа
жылатып иа жылатуға Барлыбек, Тұрлыбек себеп болған емес. Бұлай болған соң бүтін бір
облыс қазақ-қырғыз Барлыбек, Тұрлыбектің
сөзінен еш уақытта шыққан емес. Сол замандарда һəм онан кейін əр жерде байып һəм ағайынтуғандарын байытқандарды орысша оқыған
қазақ балаларынан көп көрдік һəм көріп те отырмыз. Сонда Барлыбек, Тұрлыбек біреуден бір
тиын алып көрген емес. Менің бұл сөзіме Жетісу облысының қазақ-қырғызы куə. «Біз мұндай
болдық, қолымыз жетті» деп кеудесін көтерген
дегенді бұлар білмес еді. Алматыға Сырдария
облысынан, Семей облысынан қазақтар келуші
еді. Барлыбек, Тұрлыбек тұрғанда қайда барып түседі: онан жақын оларға ағайын жоқ!
Бұларды арқа тұтпаған Жетісуда қазақ-қырғыз
қалған жоқ. Оқыған балаларға «Қарақтарым!
Оқыңдар, қазағыңды ойларыңнан тастамаңдар»
деп Барлыбек, Тұрлыбек айтып отырушы еді.
Тағы да бар
Мұхамеджан Тынышбаев
Өлең-жыр:
Біз
Басқаның қызметін көрмейміз біз,
Көрсек те жөнді баға бермейміз біз.
Жалғыз-ақ өзімізді ұлығ тұтып,
Бөтенге қадір, қызмет сезбейміз біз.
Сөйтсе бір себеппенен жазатайым,
Кім үшін болды мұндай демейміз біз.
Көтеріп қолтығынан демеу түгіл,
Табалап үйде отырып, бүйдейміз біз.
«Осылар қайтеді екен тыныш жүрсе,
Өзгеден артылмай-ақ бірдей көрсе,
Етпеген ата-баба ісін істеп,
Обал жоқ! Шіркіндерге жанса-күйсе».
***
Сүрінсе, қабынса да ол біз үшін,
Көрсе де нендей жапа, нендей қысым.
Мал болмай, адам болсақ жөн емес пе?
Азайтбай жəрдемдесу оның күші.

Кішкентай
Байандама
(Басы 80-86, 88-90-92, 93-нші нөмірлерде)
Ережелер
Ең əуелі ереже шрезвишайни сиездің қарауына
қандай істер тиісті болмақ жағын қарайды.
Істің қаралуға тиісті-тиіссізін айырғанда ес22
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кірген-ескірмеген жағына көз салып айырады. Істің болғанынан кейін көп заман өткен
болса, ескірген себепті қарамай қалдырады.
Бұл туралы жасалған ережелерді алайық. Бір
ереже граждански болсын, уголовни болсын,
10 жыл өткен болса, ескіргенге санайды. Екі
ереже бұл 10 жылдық ескіруден жесір дауын
оқшау шығарады. Жесір дауының ескіруіне 20
жыл кеседі. Үш ереже жесір дауына тіпті ескіру
болмасын дейді.
Мұнан əрі ережелер əртүрлі бола бастайды.
Екі ереже ұрлық турасындағы дауға ескіру шарты 7 жылдық, жесір дауына 15 жылдық болсын
дейді. Бір ереже ұрлық ісіне ескіру шарты 5
жылдық, ақы сұрау дауларға 6 жылдық болсын
дейді. Бір ереже уголовни істер турасындағы
істерге талай шарт қойады. Мысалы, жауапкер ұрлығын қойғанына 5 жылдан кем болса,
оған жаза болмасын, жалғыз-ақ оларға затының
бағасын төлесін, қоймаған болмаса ғана жаза
салынсын дейді. Бұл айтылғандар қандай іс,
қанша уақыт өтсе ескіргенге саналу тиісті, ол
туралы ресімнің нық ұстанған бір жолы жоқ
екендігін көрсетеді.
Ескірген істерді қарау-қарамаудан басқа
турасында да жасалған ережелер бар. Мысалы, төрт ереже шрезвишайни сиез ашылмай
тұрғанда спискаға кірмеген істер қаралмай
қалсын деді. Бір ереже мұндай істердің жұртқа
мəлім болғандары ғана қаралатын болсын
дейді. Төрт ереже сиез шақырылғаннан соң
ашылған ұрлық, танылған мал турасындағы
істерде сиезде қаралуға қабыл етілсін дейді.
Қадірлі ақсақалдардың қарап бітірген істері сиезде қаралмасын, қарсы дауға штраф салынсын
деп, алты ережеде айтылған.
Құн турасындағы істер сиезде қаралсын дейді. Он бір ереже құн жағын сөз қылмай, шеккен
зиан жағын ғана қарау тиіс дейді. Екі ереже құн
турасындағы істі хакімнің рұқсатымен қарау
тиіс дейді.
Даугерлер мен айғақтарды шақыру турасындағы ережелерде бір жөннен шықпайды.
Екі ережеде даугерлерге повестка жіберілмесін, волосной управителмен ауылнайларға
даугердің списогі жіберіліп, солар арқылы
шақырылмасын делінген, бірақ көбі повестка
тапсырылсын дейді. Айғақтарын даугерлердің
өздері алып келу кейбір ережелер қолайсыз
көреді, ол болмасын, айғақтарды сиезге келтіру
старшиналар мен шабармандардың ісі болсын
дейді. Кейбір ережелер даугерлер айғақтарын

өздері келтірсін дейді. Келмей қалғанда не
болмақ, ол туралы жасалған ережелерде бетбетіне кетеді: біреулері келмегеннің сыртынан
билік ету-етпеу ықтиары сиездің өзінде болсын
дейді. Екіншілері келмегенде сырттан билік
айту міндетті жол болсын дейді. Үшіншілері
повесткамен хабарланған жауапкер келмегенде
ғана сырттан билік айтылатын болсын дейді.
Келмеген себебінің дəлелі толық болмаса, билік
сыртынан айтылсын һəм 7 күн тұтқын кесілсін
дейтін де ережелер бар. Бір ережелер бойынша
сиезден қанша жауапкердің жақындары жауапқа
тартылсын деген, екінші ереже бойынша кепілдері жауапқа тартылсын деген, үшінші ереже
бойынша ұрлық турасындағы іс болып, жауапкер келмей қалса, билікті сырттан айту, малды
ағайындарына төлету тиіс деген.
Айғақтар келмеуі турасында айғақты народни сот онша керек қылмайтындығынан, ережеде онша сөз қылмайды, айғақ келмей қалса,
ол айыпқа салынбайды, кейде айғақтарға да
штраф салады, бірақ оны айғақ салушы даугерден өнетін етеді. Даугерлер орнына уəкілдер
келу туралы ережеде жартымды сөз жоқ. Бір
ережелер дау ісіне келдік, тіпті жүрмесін дейді,
екінші ережелер талапкер жағынан ғана қабыл
етілсін дейді, кейбір ережеде екі жағынан да
қабыл етілсін дейді.
Ереженің көбірек көз салатыны дау сипаты
жағы. Бұл турадағы ереже, екі тапқа бөлінеді:
1) Айғақтық. 2) Ант. Айғақтыққа народни сот
онша мағына бермейтіндігі туралы жоғарыда талай айтылды, бұл жағынан ереженің көрсететін
жолы өте шағын. Талапкер дауын сипаттау
тиіс деген сөз екі-ақ ережеде бар. Басқалары
ол жағын сөз қылмай, айғақ болудың қандайы
жарайтындығын, қандайы жарамайтындығын
сөйлеп кетеді.
Екі ереже бір болыстағы іске екінші болыстан айғақтық жүрмесін дейді, екінші ереже
жүрсін дейді. Екі ереже айғақты өз руынан ғана
таңдауға қосады, кей ережелер өз болысынан
тіпті айғақ қабыл етілмесін дейді, кей ережелер
айғағы кім болса, ол болсын дейді.
Тағы да бар.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Кавказ армиа штабынан – 3/І. Қараорған
өлкесінде біздің əскердің ілгері басуы
көңілдегідей, 2-ші иануарда мұнда біз мыңнан
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аса тұтқын һəм құрал олжаландық. Өзге орындарда айтардай өзгеріс жоқ.
4/І – Сонғы 3 күнде дамылсыз қарлы боранның
астында болған Қараорған соғысында біз жеңдік.
Біздің айбынды Кавказ һəм Түркістан полктері
һəм Сібір казак-орыстарының күшімен қарсы
келген жау əскерін жапырып тастадық, шегінгенде бетке ұстаған əскерін қардық, қысылған
түрік армиасының қалдығы Ерзирумға қарай
қашып жатыр.
Біздің қуғыншы əскерлер сай араларынан
түрік құралдарын тауып алысты. Түріктер
алып кете алмай сасқанынан қарға көміп кеткен екен.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 6/І. 4 һəм
5-нші иануарда Төменгі Висланың оң жағында
осы өзенмен Варшава – Маллава арасында
біздің əскер бөлімдері жаумен ұшырасып уақтүйек соғыс болып қалды. Кнопка деген ауыл
маңында əрірек соғыстар да болып қалды, біздің
Рудзанов, Бижун маңындағы əскеріміз жаудың
онын шығартқан жоқ, олар алдындағы берік
жерге һəм Добрижинда бекініп тұрып алды.
Бұл жерде жау əскері қарсы шапқысы келсе де,
көп шығынмен шегінді.
4/І күндіз Висланының сол жағынан жау біздің
Вишиградтағы салығымызды атқыласа да,
жауға қарсы қару қылып үнін шығартпадық.
5/І иануарда күні бойы немістер біздің һəм
Вижковиста бекініп тұрған орнымызға көп
зеңбірек атты. Біздің басқа майдандарда өзгеріс
жоқ.
Петербургта – 5/І. Екінші иануарда Австрия
əскері біздің Пиховтың оңтүстік өлкесіндегі
алдыңғы бөлім əскерге үш қабат атқылады,
жаудың бетін біздің полктердің полушик Биркович бастаған бір ротасы қайырды, жау зор
шығындады.
Кавказ армиа штабынан – 5/І. Қараорған
соғысында тайақ жеген түрік əскерін əлі қуып
барамыз. Ендігідегі екі күндік қатты соғыста 32нші түрік дивизиасының бөлімдерін қираттық,
бұлар көп шығынмен шегінді, екі пулеметін
жүктерімен қалдырып кетті. Афисерлерін һəм
көп əскерін қолға түсірді. Мұнда біздің бір
Сібір казак-орыс полкінің түріктерін өлтірген,
жаралаған əскері 800-дей бар. Өзге майдандарда уақ-түйек ұрыс болды.

толтыруды керексініп 1914-нші жылдың 21
иул, 17-нші сентабр һəм 7-нші нойабрларында
берген жарлығымен шақырылғандардың үстіне
жаңадан бірнеше разриад опалшендерді жиуға
лайық таптық. Қай үйездерден һəм қанша жақсы
келгендерді жиу керектігін соғыс министрлігіне көрсеттік, жиу срогы да оның ұйғаруынша
болады. Сенат бұл жарлықты орнына келтіруге
тиісті тендерлерін қылар».
Указдың өзінде патша хазіреттері «Николай»
деп қол қойған.
Царски село 1914 жыл, 24 декабр.
Соғыс министрі генерал-адиутант Сухомлинов бекіткен.
Бес айда Европа майданынан шығып қалған
соғыс кемелері мынау:
Мемлекеттер Кеме саны Кеме ауырлығы, тонна
Германия
53
193 мың 535
Австрия
8
4 мың 690
Туркия
9
9 мың 710
____________________________________
Бəрі
70
207 мың 935
Англия
20
104 мың 215
Русия
3
16 мың 400
Франция
2
? ?
____________________________________
Бəрі
25
120 мың 615

Бір тонна 62 пұттан аз артық. Соғыс кемесін
ауырлығымен есепке алады: ауырлығынан күші
сыналады.
Ішкі хабарлар:
Елден:
20 жылдық бір есеп
Торғай үйезі Сарықопа болысының бірінші
ауылында 1895-нші жылы ауылнай школ ашылды. Қазір бұл школ волосной школға айналады.
Бұл ауылдан сонан бері школ кеткен жоқ. Осы
жиырма жылдың ішінде бұл елден көп бала
оқып, адам болып шыққан шығар деп ойлайтын
шығарсыздар. Жоқ! Бұл школға қазына жылына
540-тан есептегенде де 20 жылда 10 мың 800
сом жұмсады. Қазына дегенмен бұл халықтың
өз ақшасы екендігі белгілі. Осы жиырма
жылдың ішінде бұл елден ілгері оқып, өзіндік
адам болып шыққан жалғыз-ақ Міржақып Дулатов. Бірен-саран бала Торғайға келіп бірер

Патша указы
«Патшалық оплшениесінің кей бөлімдерін
ретке келтіруді һəм запасни баталиондарды
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жыл оқыса да, біреуінің қалыңдығы бойжетіп
қалып, біреуінің əкесі өліп қалып, біреуінің
кəрі шешесі сағынып шығарып алуда. Орысша
оқудың керегін біле тұрса да, əлі мойындамаған
бір елміз. Біздің ел əлі қайдағы қыңыр жолмен
бара жатыр. Құрлық, өтірік, партиа, барымта
жағына, Құдайға шүкір, ешкімге бəріге бере
қоймаймыз. Бірлі-жарымды оқығандарымыз
болса, елге келіп бұрын біле алмай, күн кепсе
қалыбына қайтады, дағдысынан тартып жүр.
Бұл мінезін біліп елге жақындамай шеттеңкіреп
жүргендерін, елден бізді деп өсектейді.
Сарықопада 20-30 жылдан бері волосной молла болып келе жатқан молла Рахмет қажы деген кісінің ана жылдар Троицкідегі Зейинолла ишанның медресесінде оқып қайтқан бір
баласы елге келіп «басшылық» қылып тұр:
бұрынғы атақты ұрылар оның шаңына да бере
алмай қалды.
Сарықопаға қарайтын Қараман дейтін елде
Досай деген қажы бір жақсы кісі бар. Оның
орысша оқуға қарайтын көзі мынау: Мадиар
деген елде алғаш орысша оқыған Қабақ бидің
баласы Сейіл мырза əуел Торғайда оқып, онан
кейін Красно-Уфимскі деген қаладағы орта
дəреже промишленни школда оқып жүрген
заманда, осы елдің сол кездегі болысы Дулат
деген кісі баласын школға бергенде, құдасы
Досай қажының айтқаны: «Дулатқа сəлем айт,
Қабақтың баласы тозаққа жалғыз кетеді деп,
серіктікке о да баласын беріпті, қайырлы болсын!».
Сейіл ағамыз осы күні елде тұрады. «Қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым» деп өкпелегенде, елді жамандаймыз,
сағынғанда, мақтаймыз. Сол еліміздің ортасына
келген соң, Сейіл мырза да талықсына түсіп,
бойын билей алмай кетеді, сөйтсе де Сейілден
үмітімізді үзбейміз. «Ештен кеш қайырлы»,
əлде болса жұртқа жол-жоба көрсетер, жаман əдеттерін тастатып, түзу жолға бастауға
ыждаһат етер деп.
Өткен жиырма жылдың ішінде бұл ел кейін
кетпесе ілгері басқан жоқ: оқығандарымыздың
түрі ілгері, бұрынғы шалқыған байлардың
көбі кедей тартты, елде жөнді бір мектеп жоқ, балаларыңды оқыт дейтін қажымоллаларымыздың сиқы анау, жаманшылық
бұрынғыдан он емес артты. Бірін бірі мұқатуға
қолынан келер жамандықтан тартыну жоқ. Мысал үшін былтыр болған бір уақиғаны айтайын.

Қоңыр ауылы деген өзеннің сағасы мал шаруасына өте қолайлы жер, бір ауылнай елдің
шабындығы сонда. Осы жерді Мадиардың кейбір пысық мырзалары малы көп 6-7 үй хохолға
жалданған. Былтыр хахолдар Мадиар «тамырларына» келе жатса, жолдан қарсы жағының
партиасы өткізбейді, жолдан қарсы жағының
партиасы өткізбейді, шөбімізді жапырдың деп
малын қайырады, жанжал шығады, орыстар
бір қазақтарды атып өлтіреді. Орыс пен қазақ
бітім қылысып, орыстар құн төлейді. Мұны
естіп Мадиардың бір-екі «законшик» жігіті
орысқа келіп адвокаттық қылып, қалаға ертіп
əкеліп, ақырында қазақтан малын қайтартып,
қазақ өзі бізге шарты, малымызды ұрламақшы,
таламақшы болды дегізіп, азаматын қоныссыз
жіберді. Осы хахолдар бұл күнге шейін Қоныр
ауылының сағасында тамырларына паналап
отыр. Бұл елге не айтасын! Қоңыр ауылының
сағасы енді он жылға жетпей кімнің қолында
болғанын, тірі болсақ, көрерміз. Міне, біздің
жиырма жылдық есебіміз!
Мадияр
11 жасар қызды алып қашу
Бйискі үйезінде Антоновский станитсасының
61-нші нөмірлі ушастокті арендаға алып
отырған қазақтарда мынадай уақиға болды:
1-нші нойабрде түн ішінде мектепке біреу сасып жүгіріп келіп: «Жүріңіз, мұғалім əпенді,
Исмағұлдың қызын алып қашып кетті, шауып
кетті...» деп хабар берді. Исмағұлдың біреу
алып қашарлық қызы жоқ еді, бірі 9-да, бірі
11-де екі қыз баласы бар еді. Мен қызын алып
кеткен үйге келдім. Жұрт жиналып қалған. Есік
қираған, төр алдында .... нəрсе кем... Үйдегілер
гуілдесіп, «қайтеміз, барымталаймыз ба, не
қыламыз?» деген ақылда отыр екен.
Исмағұлдың биыл қатыны өліп, басы
қанғырған жігіт, биылғы шамалы, айдап беріп
қатынын ала қойатын малдың реті болмаған соң,
11 жасар қыз баласын мал алып күйеуге берген
екен, Исмағұл өзі жəрмеңкеге кетсе, құдасы 5-6
кісімен келіп, 75-тегі кемпір шешесін байлап
тастап, үйін ойран қылып, 11 жасар қыз баланы
тартып əкеткен. Жақын қаланың атаманы келіп,
протокол жасады, іс сотқа кетті.
Міні, біздің қазақтың «Қалыңсыз қыз беретіні»!
Мұғалім Ғ. Дəулетяров
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Ер жігіт
(Андрей Михайловиш Рекашов)
Рекашов орыс жұртының зор үміт еткен жас
жүрегі еді. Орыс газеталарын оқитын біздің
қазақ білетін «Наша жизнь», «Товарищ» атты
газета басқармасының шлені еді. 1910-ншы
жылы Европаға атын шығарған «Ақша, ақша
хүкімі» атты кітап жазып еді. Осы кітапты
сынға саламын деп екінші бөлімін диссертасиа қылып жазып отырғанда, мына Европа
соғысы басталды. Бұл соғысқа барып, жұртқа
қызмет қылмасам болмайды деп, солдат болып,
соғысқа барған еді. Соғыс майданында опат
болды. Мұны жылап жоқтамаған орыс газета,
журналы жоқ.
Қыр баласы

Газеталардан:
ІІ
1883 жылы Англия сауда падиасын сылтау қылып, Мысырға əскер қойып еді. Сонан
бері ғұмыр жұртында Мысыр белгілі Англия
қолында еді. Мысыр түрік сұлтаны қол астында деу құр сөз еді. «Кімнің іргесі күшті болса,
соның құқы басым» деген данышпан иегер.
Енді Англия «Мысыр менің қолтығымда болады» дейді. Мұны сайасат тілінде «протекторат» дейді. Енді түрік сұлтанының Мысырды
сыртынан менікі деген сөз де жоғалмақ.
XVI ғасырда түрік Мысырды өзіне қаратып
алып, құр алым бергеніне риза болып, өз тізгінін өзіне беріп қойа берген. Түрік сұлтанының
көлеңкесі ғана Қаһырада тұратын тұратын,
Мысыр ісінің бəрі өзінің мамлук (билерінің)
қолында қалды.
Түрік сұлтанының көлеңкесі Албаниядан
шыққан Мұхамедғали ХІХ ғасыр басында 480
Мысыр мəмлук билерін қырып, өзі мықты болды. 1841-нші жылы Европа ұлығ патшалықтары
жаһұд қылып, Мысыр түрік сұлтаны қол астында қалды, Мұхамедғали тұқымынан Мысыр
хадйосы сайланатын жол болып, сонда Европа
түрік сұлтанына болыспаса, Мысыр жеке өз алдына патшалық болмақ еді. Сонан бері Мысыр
патшалық жолында түрік сұлтаны қол астында
сөз де болмаса да, Европа патшалығы айдаған
жолмен кетті.
ХІХ ғасырдың ортасынан бері Мысыр Европа
жұртына тым майдай қызықты көрінеді. Сүйтіп
су қазылып, Европадан Индияға жақын жол
ашылып, осы ХХ ғасырға шейін Англия һəм
Франция бір-біріне күндес болып, Мысырға
таласып келіп еді. Мысырдың күн көргені екі
мықты талас еді. Европа соғысы Англия мен
Францияны достастырып, Англияның қолын
босатты. Англия Мысырды алғанда, Франция
өз мүшем деп Марокканы алады, бұған Франция бұрын Англиядан именіп қол соқпай тұр
еді1.
Соғысқа көмек
Петроград еврей комитеті біраз күнде 50 мың
сом ақша жиып, соғыс майданындағы солдатқа
жылы көйлек, қолғап, шылым жібермек, 10 мың
дорба əр қайсысына жазылған, «Майдандағы
ерлерге Петроград еврейлерінен» деп.
Міні, сорлы евейді қимылы!
1

Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Мұқтаж оқушыларға беру үшін Жағыфар
Ахмед баласынан 1 сом келді. Енді мұқтаж
оқушыларға жиылған ақша қазір барлығы 179
сом 93 тиын.
Басқармадан:
Феврал басында газета срогі бітетін азаматтар осы бастан жаңғыртып қайта жазылып,
ақшаларыңызды жібере берулеріңізді «Қазақ»
басқармасы өтінеді.
* Кейбіреулер простой һəм заказни хаттардың
ішіне ақша салып жіберетіні бар, бұл жарамайтын іс. Мұндай ақша жоғалғанға есеп, мұнан
бұлар хатқа ақша салмау керек.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Трубицкой лекциясы
Петроградта философ, писател, біздің газетаны оқушыларға белгілі П. Трубицкой жұртқа
лекция оқиды. Біз не қылсақ Стамбұлды алуға
хақымыз болады деп1. Стамбұл не заманнан
бері дүние саудасы көшетін өткел аузында.
Алтынға кім қисаймаған, қай уақытта болса да қанша патшалық Стамбұлға көз салып,
күндес болып, таласатыны осы. Біздің орыс
жұрты егінші, əрбір жүзден біздің жұртта 85-і
мұжық. Біз қанша милион-милиард пұт бидай,
он бөтен жұртқа Стамбұл арқылы жібереміз,
бізге Стамбұл осы сауда пайдасы жөнімен
мақсұд дейді.
Стамбұлға өзге телміргендер телміргендердің
де іргелі пікірі осы, бұған ешкім қисық деп таласпас. Адам баласы мал жолына жанын салады
ғой. Бірақ менің Стамбұлды біз аламыз дейтін
дəлелім өзге политика, иағни сайасат, кісілерді дəлелінен бөлек. Маған Стамбұлда қазына
емес, рухани майданы тілек іс көрінеді. Біз
дінді Стамбұл арқылы алдық, осы күні дүниа
жүзіне атақты болған біздің əдебиет Кирилл
һəм Мефодий шығарған əліппе арқылы бізге
пайда болды. Осы екеуі біздің əліппені түзеткен
жігіттер, дін жарығын жаққан софылар еді.
Біздің Стамбұлда ұмытпайтын рухани майдан
еншіміз, мүшеміз бар.
Біз Стамбұлды алсақ, дүние жүзіндегі адам
баласына сүйіспеншілік, татушылық, құрдастық
жол ашамыз. Осындай адам баласына бірдей
ақ жол шығарып, адам баласына біздің орыс
жқрты көсем болады-ау дейім. Владимир Соловьев, Л.Н. Толстой біздің орыс жұртының
белгісі-ау дейім. Орыс жұрты ақ жолға шығадыау деп мынадан үміт етеміз.
Былтыр бір нашар жұртқа өтірік жала жабылған еді (Еврей Билис ісі) . Сонда біздің 12
мұжық ағартып жіберді. Биыл біздің жоғарғы
əскербасы кемде тұрған, қорлықта жүрген
полякқа құрдастық береміз деп, жұртқа жариа
қылды. Европа соғысы басталысымен біздің
жұрт арақ ішуін тоқтатты. Осы үш қарақшы
біздің орыс жұртын ақ жолға бастаған белгілі.
Біздің орыс жұртынан ешкім кемшілік, зорлық
көрсетпес.
Біз Стамбұл менікі дегенде, осыны бетімізге ұстай жүріп іс қыламыз. П.Н.-дың мұнысы

рас іс. Болса мұны аузына май. Стамбұл кімде болса, адам баласы бақытты болсын. Бірақ
П.Н. тілегі жерде тұрағы жоқ В. Соловьев пен
Л.Н. Толстойдың таза пікірі сиақты ақ жол
ғой, «Біріңді бірің өзіңнен артық сүй» деген
Ғайса пайғамбар сөзі сиақты. 1453-нші жылы
Стамбұлды түрік алғанда ақ жолға бастаймын
деп, сұрап алған жоқ, қол күшпен тартып алған.
Европа соғысы тіршілік қамы емес пе? Толстой,
Соловьев, Трубицкойлардың адамшылық ақ
жолында қанша кісі жүр? Тамам қисық, аң мінезінде қара тер болып, қараңғылықта жүрген
дүниада, бұлардың жақсы пікірі алыста жатып,
тұрған шырақта. Бұл жарыққа қашан адам баласы жетіп, шат болмақ?
Міні Трубецкой лексиа оқыған күні Афинде грек газеталары жазып отыр: «Біз бəрімізді
Стамбұл жолына саламыз, Станбұл бізден
қалған, біздің ата мұрамыз, мұны алмай тынбаймыз» деп2. Гректің мұнысы «Ит табаны
қышыса, керуенге үреді» ғой. Бірақ осы грек
пікірі Трубицкой пікірінің сайасат жолында
тұрлаусызына дəлел-ау.
Қыр баласы

1

2

Барлыбек Сырттанов
(басы 95-нші нөмірде)
Сүйтіп жүргенде 1905-нші жылы көк
жөтелден Тұрлыбек өлді. Барлыбек жалғыз
қалып, ағасының қайғысымен бұ да сол мезгілде көк жөтелге алынды: сол кезде-ақ Барлыбек
түнімен жөтеліп ұйықтамай шығатын болды.
Қызметті қойып, қырға шық деп əркім осынша
айтты. Тұрлыбек тұрған үйді көңілі қимай-ақ
қойды: көз алдында тұрғандай болды да тұрды.
Жаңа военни губернатор Ионов сол 1905-нші
жылы Барлыбекті «шиновнік особых порушени» қылып, бұрынғыдан да көтеріп өз қасына
жақындатып, алды. Сол жылғы һəм келер
жылғы істер көп қазаққа белгілі. Губернаторға
осынша жақын болып, жүріп еш уақытта өз
ойын, өз сырын һешкімнен жасырған емес.
1906-ншы жылы Қояндыға барып Ахметтерге
һəм өзгелерге жолығып, талай сөздердің ішінде
болып, барғанына қарай жиылған халыққа риза
болып қайтты.
1907-нші жылы көктемде губернатор Ионов
Барлыбекті шақырып алып: «Мұнда сіздікінде
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«М.Т.» жатыр. Оның атын сіз көтермелеп, тізгінінен тартып тұр деп естідім, оныңыз қалай?»
деп сұрады. «Сізге жасырын айтылған сөз рас:
мен һешкімнен ойымды-пікірімді жасырмаймын, өзіңізге де белгілі» деп Барлыбек жауап
берді. Сонан кейін сол сөз сол бойынша қала
берді. 1907-нші жылы Барлыбек көп халқымен
мені Алматыдан стансиа жерге шейін шығарып
салып: «Қарағым! Көп жұрттың тілеуіне кетіп
бара жатырсың, жолың болсын, Құдай алдыңнан
жарылқап, мəртебеңді биік қылсын» деп,
құшақтап көрісіп, батасын берді. Сонан кейін
хат алысқанымыз болмаса, Барлыбекті қайран
дүние, көре алмадым! Барлыбектің дидарын
сонан кейін бір көруге Құдай тағала жазбаған
екен! Сондағы айтқан сөздері, халыққа берген
насихаты, кешегі айтқан сөздеріңдей құлағымда
тұр! Бəкеңнен сондағы сөйлеген дауысын естіп
тұрған сиақтымын....
Науқас жеңе бастады. Докторлардың, ағайынтуғандардың һəм өзге жақын адамдардың тіліне көніп, 1909-ншы жылы қызметтен шықты.
18 жыл қызмет қылып, біреуден бір жаман сөз
естімей, жамандық көрмей, абыройы қайтпай,
Жетісу облысының қазақ-қырғызының бірінші
ардақты адамы болып, еліне қайтты. Қапалдан
75 шақырым, Ақсу бекетінің қасында 12 шақырым жердегі қыстауына мекендейтін болды. Елге келгенмен Барлыбек қарап тұра алмады, əркіммен хат алысып, «мынаны бұлай
қалалық» деген сөздерден қалмады. 1911-нші
жылы Алматыға бірсыпыра қазақ, қырғыз, сарт,
ноғай жиылып, Барлыбекті сайлап Петроградқа
жіберді. Сөзінің ең барып тұрған қиыны –
байағы қазақтың жері. Науқас болып, қан түкірді. Сонда да ел-жұрттың жібергеніне қарай
қайтпады. «Лепсі үйезінің жерін жазған кітап
менен бұрын басылып шықпады, енді Қапал
һəм Жəркент үйездерінің нормасын азырақ
көбейтуге қолым жетті, Ғалиханға жолығып,
көп сөйледік» деп һəм өзге сондай сөздерді
айтып, маған хат жазды. Жарықтық, қазақ-ай!
Кейбір қиыншылық жерде «қазақшылық» деген бір жаман сырың шыға келеді-ау. Сондай
науқас болып жатқанда, жиып артыңнан жібереміз деген ақшаны Алматыға қараған халық
жиып жіберуге асықпай жатып алды. Өзінің
басына көтеріп, таңдап жіберген Барлыбегін
ұмытқандай болды! Сонда «мен мұндай қылды»
деп Барлыбек һешкімге айтқан жоқ. Ақша жоқ
болып, қысылып, өзі көк жөтелден қан түкіріп,

үйіне əрең жетті. Үйіне келген уақытта хүкімет
Барлыбектің үйін тінтіп, еш нəрсе таба алмай,
мойнына кінə сала алмады. Барлыбек осындай көптің жолында тентіреп жүргенде Алматы
жақта артынан шығарған өсекті де естідік!
Қыран бүркіт не алмайды салса баптап,
Жұрт жүр ғой күйкентай мен қарға сақтап.
Қыран шықса қиаға жібереді,
Олар да екі құсын екі жақтап.
Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан,
Күйкентай да үстінде шықылықтап1.

Петроградтан келген соң-ақ Барлыбек күннен
күнге жүдей бастады. Иун жұлдызында Шымкент жаққа інісін шығара Қапалға келді. Сонан сөйлесіп отырып, əлсіреп қалып, маған
бір ауыз сөз жазуға да дəрмені келмейді. Бұл
хабарды естіп, Қапалға телеграм соқтым, екі
айдан кейін (сентиабрде) «Ағам науқасынан
жазылып, тəуір болды» деп үлкен баласы бізді
қуантып хат жазды.
Қайран Бəкең 2-нші2 48 жасында атаанасының, аға-іні, бала-шағаларының көзінше
бұл жалғаннан қайтты.
Барлыбек марқұм əлі келгенше қазақты ілгері бастыруға һəм жан-жақтан қорғауға көп
тырысты. Жұмысының алды, əсіресе, қазақтың
жері еді. Бұл жұмыс үшін денсаулығын айамай жүріп жөтелін ұлғайтып алды, сол жөтел
Барлыбекті алып кетті. Иманы жолдас болсын,
қазаққа көбірек қалдыртам деп ізденіп жүрген
қазақтың қара жерінің топырағы марқұмға
жеңіл болсын!
Мұхамеджан Тынышбаев
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Кавказ армиа штабынан – 7/І. 6-ншы иануар күні Ахалик, Лавур һəм Нагани өлкелерінде
түрік əскерімен бірнеше рет соғыс болды. Түрік
əскерінің қалғаны тез шегінді, біз көп тұтқын
түсірдік һəм түрік салығы алынды.
5/І. Біз Арданушты алдық. Жиектерді торуға
жіберген миноносымыз Арханда да 12 жүк
кемесін батырды. Өзге орындарда айтарлық
өзгеріс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 7/І. Өткен
1

Абай Құнанбаев.
Біз соңынан білдік, Барлыбек 26-ншы нойабрде опат
болған, басқармаға телеграм 2-нші декабрде берілген.
Басқарма.
2
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Кавказ армиа штабынан – 9/І. 8-нші ианвар
күні көп орында уақ-түйек қағысулар болды.
Əрірек соғыс Зашурукский край болды. Біз,
түріктердің қарсы тұруына бой бермей, ілгері
басып барамыз. Ардоста біздің жақ түрік соғыс
құралын алды.

6/І күні біздің орныққан жерлерімізде артық
өзгерістер болған жоқ, əдеттегі уақ-түйек істер
ғана болды.
Раванның солтүстік өлкесінде немістер екі
рет бізге қарсы шаппақшы болды, екеуінде де
бетін қайтардық, жау шегінді. 6-ншы иануардың
кешінде немістер Витковице ауылының
маңайында біздің салыққа қарсы шапты, прожекторларын жақты һəм үш жүз қадамдай жерге от жағып, маңайды жарық қылды, мұнда да
біздің жақ кейін қайтарып тастады.
6/І күнбатыс Галицияны немістер Радловтың
оңтүстігінде біздің бекініп жатқан орнымызға
зеңбірек атты, біздің арт жағымыздан екі ауылға
өрт салды. Бар күшін жинап, бізге шауып, сым
тартқан бөгеуімізге шейін жетті, бірақ біздің
əскердің шығарған жаһаным отына шыдамай
шегініп, көп шығынмен салықтарына қайтты.
Буковинада біздің əскер ілгері басып, Дарнуварнинің солтүстігінде 15 шақырым жердегі
Юганшты алуын алды. Бұл соғыста көп əскер
һəм солдатын қолға түсірдік.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 8/І.
Күншығыс Пруссия өлкесінде өзгеріс жоқ, Млава бетінде жаумен ұшырасып қалып тұрмыз,
өткен сөткеде біздің майданға өтеміз деуіне жібермей қайырып тұрмыз. Біз соғысып Скимпе
деген жерді алдық, жау тастап шықты.
Бзуура һəм Рафкада жаппай атыс болды,
мұнда біздің жақ жауды көңілдегідей жеңіп
шегердік. Бұл өлкеде болған тағы да бірнеше атыста жаудың жүрегін шайдық. Пилица
өзенінің оңтүстігінде һəм Галицияда соғыс
болған жоқ, кейбір жерлерде ғана уақ-түйек
əскері бек істер болды.
Букувинда біз соғысып Бурухтаны алдық.
Кирлибаба өлкесінде жау əскері бізге қарсы
шаппақшы болып еді, мұнда да кейін жапырып
тастадық. Бір баталионның бастығы, афисерлер
һəм 150-ден артық солдат қолға түсірдік.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 9/І. Төменгі
Висланың оң жағынан Хурнинлиге шейін һəм
он күншығысқа қарай жаумен түйісіп қалып,
уақ-түйек атыстар болып тұр.
Висланың сол жағында һəм Дунацада айтардай өзгеріс жоқ. Кей орындарда əдеттегі
атыстар болды. Буковинада Австрия əскері
жиылғандық білінді.
Қара теңізде 6 һəм 78-нші ианварда бірнеше түрік кемелері батырылды. Хожа һəм Риза
өлкесінде зеңбірек астына алынғанымызда түрік
казармалары, майагы һəм көпірі бұзылды.

Пароход бату
Лондон – Мағас шығанағынан жиырма
милдей жерде Германияның сүңгуір қайығы
Англияның «Дурвард» атты пароходын батырды.
Өлең-жыр:
Мұқтаждық
Əй, мұқтаждық! Кесел болып тұрдың ғой,
Талапкерге қарсы тұзақ құрдың ғой.
Қолды соқып, бойды жазып жүргізбей,
Ауыруы жоқ бір мүгедек қылдың ғой!
Тоқтау салып, кейін қарай тартасың,
Жас талапқа бір ауырлық тартасың.
Сөндіресің жалындаған жүрегін,
Түбін қағып, жел гулетіп қалтасын.
Жазы-қысы бір ақша деп зарлайды,
Жатса-тұрса, бұл ойынан қалмайды.
Шарасыздық күнге ұшырап байғұстар,
Садақа үшін жанын байға жалдайды.
Алты айғы жаз бала оқытып бір байда,
Бұл кəсібі келсе егер ыңғайға.
Жарлымын деп жəне қарап тұрмайды,
Хақтан қорқар ұлтқа қызмет қылмауға.
Бір қызмет қыламын деп ойға алып,
Бұл туралы шын ниетті бойға алып.
Жайраң қағып шықсадағы мұқтаждық,
Жібермейді түп етектен байланып.
«Əй, мұқтаджық, қайтейін!?» деп қайғырып,
Керегімді бермедің деп сай қылып.
Жігері құм болғаннан соң тоқтайды,
Бойындағы талабынан айырылып.

Бимұхамед Майлин
Байандама
(Басы 80-86, 88-90, 92, 93, 95-нші нөмірлерде)
Ережеде айғақтарды шығарып, тастау бар.
Істе айғақ салушы жағы, айғақтарының инабат етерлік адамдар екендігін білетін, екі
қадірлі ақсақал көрсетуге міндеткер. Үйтпесе,
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айғақтығы қабыл етілмейді. Айғақ турасындағы
ережеде де біріне бірі ереуіл келетін шатақтар
көп. Жалғыз ғана бір жөннен табылатын жері:
айғақтар инабат иесі һəм туралығы бар адамдар
болу тиіс дегені.
Ұрлық турасындағы іске айғақтықтан басқа
инабат иесі анты жүреді. Істің ағына жетуге
дұрыс саналатын жол қазақта – жанға салу. Народни сотта жанға салу қалай болатын жайы
ілгеріде айтылған. Бұл арада жанға салу турасында ережеде не бар екені ғана айтылып
отыр.
Бұ жағынан қарағанда ережеде көзге түсетін
нəрсе – қандай орында жанға салу тиістігі
жайынан еш нəрсе айтылмағандығы. Кей ережелер жанмен ағару жауапкерге тиіс дегенде, кей ережелер талапкер айғақпен мойнына
сала алмаса, жанмен мойнына салсын дейді.
Гродиковтың («Қазақ заңы» деген кітабында)
айтуы бойынша жаны ұсталатын ұрланған
малдың дерегін біліп, көп көзінше сүйінші
алған айғағы бір жағы. Егер де ондай айғақ
жоқ болса, жауапкер жағының жанына салынады. Сол Гродиковтың айтуынша, жан талапкер
жағынан да, жауапкер жағынан да салынатын
орындары болмақшы. Талапкер қалауынша да,
жауапкер қалауынша жанға салынатын орындар
болмақшы. Талапкердің де, жауапкердің де өз
жандарына салатын орындар да болмақшы.
Жан берушіні кім көрсетпек?
Ол жайында ереже бір жөннен табылмайды.
Кей ережелер бойынша жан ұстаушы даугерлер
болмақ. Кей ережелер бойынша жан берушіні
сот көрсетпек.
Кімнің жаны ұсталмақ турасында да шатақтар
көп бірсыпыра ережелер жан беруші жанға
салған жағының ағайыны болсын дейді. Бірсыпыра ережелер бөгде адамдардың жаны
ұсталсын дейді. Бірсыпыралары кімнің жанын
ұстау сот қарауында болсын дейді.
Кімнің жаны алынбасқа? Ол туралы да ереже
бытырап кетеді: кей ережелерде қазақтың лауазым иесі адамдарының жаны ұсталмасын дейді.
Кей ережелерде народни судиалардың ғана жандары ұсталмайтын болсын дейді. Бір сыдырға
ережелер жасы алпыстан асқан адамдардың
жаны ұсталмасын дейді. Бір сыдырғысы –
жан ұстауға жас шегі қойылмасын дейді. Жан
түскен жағы мен дауласып жүрген адамдардың
қаламасқа деп айтатын ережелер де ұшырайды.
Бұлармен қатар жан беруші туралы арнаулы еш
шек болмасын дейтін де ережелер бар.

Онан əрі неше адамның жанын ұстау турасында да біраз бен шығатын ереже жоқ. Кейбір адамның жаны ұсталады деп айтса да, кей
жесір дауы туралы екі адамның жаны ұсталсын,
кісі құны туралы төрт адамның жаны ұсталсын
дейді. Жаны қаланғаннан шығарылу турасында
да ережеде саралық жоқ. Кей ереже біреуінақ шығаруға болады дегенде, өзгелері үшке,
төртке шейін шығаруға болады дейді. Тіпті жан
жүрмейтінін де орындар бар. Мысалы, жұртқа
белгілі ұры болса, оған жанға салмай билік
етіледі. Ұрының ұрлығын сипаттаушы инабат
иесі адам болса, онда да жанға салынбайды.
Жанды қалай алу ренінде де ережеде алалық
бар. Кей ережелер жан мешітте алынады дейді. Екінші ережелер, Хантинский айтуынша,
бабаларының моласының басында алынады
дейді. Бабасының моласы жақында болмаса,
кез келген мола басында алынады дейді.
Жан беруші жан берудің алдында жауапкердің
ағайындарымен алдырады, қара қойды шалдырады, өзінен айналдырып ант еткізеді:
жауапкердің жазығы жоқ, ақ дейді. Мұндай
ережелермен қатар жүретін жай дағды да бар:
жан беруге дайар екендігін білгеннен кейін жанын алмай да жіберетіндері болады.
Билікті бұзуға іздену
Билікке риза болмаған жақ екі жетінің ішінде арыз бермек. Ол арыз крестиански нашалнік арқылы народни судиалардың сиезіне
беріледі. Степное положение халық ресімінде
жоқ жолды кіргізіп, арызды тұжырусыз ғана
биліктің үстінен жүргізетін қалды. Түркістан
положениесінің 233-нші статиасы бойынша
30 сомнан иа 7 күн абақтыдан аспайтын іске
айтылған билік тұжырулы билікке саналады.
Оның үстінен арыз жүрмейді.
Мұны жұрттың сотында да қолайсыздыққа саналатын бұл жол қазақ сотына да жақсылығын
тигізе алмады. Қайта залал болып табылды.
Қазақ сотына қатысы бар хакімдердің айтуынша бұл жол партиашыл билердің қолына бір
толық қару болып табылды. 30 сомнан 7 күн
абақтыдан асырмай билік етіп, қарсы партиасындағы адамның ізденуге діңкесін құртып
қойады. Зауиде ізденіп волосной сиезде билеріне барса, ондағы билер əріптесін қуаттап,
ізденушінің арызын тыңдаусыз қалдырады.
Хаты ізденушінің риза болмай, бұзамын деп
қуғаны үшін жазасын көбейтетін сиездер де
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болады. Сүйтіп жеке бидің қианаты сиезде
қосталған болып шығады. Сиез қостаған соң
жеке би онан əрі де соны істеуге жолын ашық
деп біледі.

алып іздесе, даланы да, көлін де, өзенін де Семейге шектесіңкіреген жерден табады.
Семей облысының күншығыс таулы бұрышында Марқакөлдің нақ ар жақ өкпе тұсында
Құндызды деген биік таулар бар. Құндызды
Алтай тауларының Семей облысына шашырап
кіретін бұтақтарының бірі. Жəне Құндызды тауларынан төмен сырғанап ағып жатқан Құлынды
деген өзен де бар. Бірақ Құндызды дегенде,
Құндыздының тауларын айтады. Құндызды
Өскемен үйезінің бүтін бір қолтық жерін алып
жатқан соң, мұны да бір болысқа тиісті деп
жоруға болмаса керек. Құндыздыны қараған
адам Семей облысы, Өскемен үйезінің картасынан Марқакөлдің қымқа қыр жағынан іздесе,
үстінен түседі1.
Т.Ш.

Сот ісіне хакімдердің қатысы
Қазақ народни сотының кемшілігі көбейтетіні
хакімдердің бақылай алмайтындығынан. Қазақ
сотының үстінен қарап, қисығын түзетіп, өңдеп
отыратын хакімдердің хақы жоқ. Народни сотқа
хакімдердің қатысуы өте аз. Крестиански нашалніктер билік книгеге дұрыс жазылуын,
биліктің орнына келтіруін ғана қарайды. Жеке
бидің билігін бұзуға ізденген арызды алу, сиезге
келмеген билерге штраф салу – сондай ғана
құқы бар. Крестиански нашалніктер народни
соттағы істің сыртынан ғана көздеп, нағыз істің
өзіне қалай билік айтқанына қатыспайды. Билік
закон жолынан теріс кеткен кезде де, өз бетінен еш нəрсе істей алмай, прокурорға жібереді.
Сүйтіп, крестиански нашалнік бұл арада құр
тосып аттанатын жалғаушылыққа ғана орын
болып табылады. Істің бұзылу, бұзылмау белгілі прокурор да һəм окружни сотта болады.
Прокурормен окружни соттарға да оңай болмайды. Үйткені бұзу, бұзбау туралы 218-нші
статиа бойынша оларға берілген құқық олардың
қалыпты құқықтарынан тар. Сондықтан, граф
Паленнің айтуынша, прокурорлар бұл сиақты
істерде тайсақтамақшы.
Тағы да бар

Торғай үйезінен
Сарыторғай болысы, 6-ншы ауылға қараған
он шақты кісі қала шығып, келе жатып Атбасарға 25 шақырым қалғанда, мынадай іске
ұшырадық. Атбасар үйезі, Алексей болысының
қазағы Елемес Еламан баласы деген біреу,
қасында он шақты жолдасы бар, бізге келіп
жазықсыз əуреледі. Əуелі терілерді сат деп,
біз сатпаған соң, Елемес ашуланып ірге көшке
салып, сендердің билеттерің жоқ шығар деп
қорқытпақшы болды, біз билетімізді көрсеттік.
Бұл жағынан еш нəрсе өнбейтінін көріп, түйелерінің мұрындығы бар екен деп қасындағы
қаладан бес-алты хахол алып келді.
Қазақ сорлы да үрей қалмаған, бір күн жол
тоқтау қылып, келер күні «Бастан құлақ садақа»
деп, 25 сом беріп құтылдық. Жері алыс жолаушыны мұндай əуреге салған Елеместің бұл
жақсылығы есімізден кететін емес. Осы көрген
сыйымызды Атбасар үйезінің жақсылары
құлақтансын деп газетаға жаздық.
Қалашы бастығы Қожахмет Шектібаев

Елден:
Құлынды, Құндызды жайынан
94-нші нөмір «Қазақта» Құлынды, Құндызды
деген жерлердің қайда екенін Ғ.Ш. сұраған
екен. Құлынды, Құндызды деген жерлер екі
губерниаға қарайды.
Құлынды Томскі губерниа, Барнауыл үйезінің
күнбатыс қабырғасындағы кең дала. Бұл жазық
даланың бір ұшы оңтүстікте Белағаш, екінші
жеті Арқа жақта белгілі Барабин далаларымен шектеседі. Құлынды даласының ортасында Құлынды деген ашшы көл де бар һəм бұл
көлге күншығыс жағынан Құлынды өзені де
құйады. Бірақ Құлынды дегенде көл та өзен
емес, Құлындының кең даласы деп түсіну керек.
Сондықтан Құлынды пəлен болыста деп айтуға
болмайды: бір үйездің бір қабырғасын бөксеріп
жатқан дала бір болыстың жеріне симайды ғой.
Ал керек адам Томскі губернианың картасын

Томскіде қазақ студенттер
Томскіде екі қазақ студент бар. 1) Университеттің медисински факултетінде Семей облысы, Павлодар үйезінің қазағы Асылбек Сейітов
өз күшімен оқыды. Асылбек Омскі гимназиасында 8 жыл оқығанда стипендиамен оқыған
еді, Университетке түскен соң стипендиа бермеді. Ақмола, Семей һəм Торғай губернаторла1
«Россия. Полное географическое описание нашего
отечества. Т. XVIII. Киргизский край. Изд. И.Р.О.Г.
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рына арыз беріп стипендиа сұраса да, бəрінен
де ала алмады.
2) Технологишески институтта Əлімхан Ермеков оқиды, бұ да өз күшімен. Семей губернаторынан стипендиа сұрап, ала алмай жүр.
Ермеков Семей облысы, Қарқаралы үйезінің
қазағы.
М.Д.

сиал-демократ партиасына қосылғаны үшін
айыпталып 102-нші статианың 1-нші бөлімі
бойынша жауапты болды. Істері Петроград судебни палатасының особи присудствиасында
қаралады.
Бұрын бұларды соғыс уақытындағы əскер сотына бірдей деген хабар болып еді. Бұлардың
ісі өзгеше асығыс қаралғалы тұр. Артықша əрі
жұмыстарды тексеретін следовател 30-ншы
декабрда ғана следствианы бітіріп еді, енді дереу айыпкерлердің қолына ғайыптау қағазында
тапсырып үлгерген.
Бұл іс ианвар ортасынан қалмай тексерілер
деп ұйғарысып тұр. Ғайыпкерлерді қоғайтын
атақты адвокаттар: М.Л. Голдштеийн, У.У. Грузинберг, А.Ф. Керенский, П.Н. Переверзиев,
Н.Д. Соколов2.

Анығы мынау
«Қазақтың» 92-нші нөмірінде Мұстафа
Шоқаев Сырдария облысынан стипендиа алады
деп жазылыпты. Бұл қата. Анығы ол стипендианы Ақмешіт1 үйезінің қазақтары 1896-ншы
жылы патшаның тəж келген құрметіне ашқан.
Түп сомасы 8 мың. Бұл стипендианың шарты мынадай еді: стипендиа Ақмешіт үйезінің
қазақтарының балаларына ғана тиісті. Əуелі
балалар Ташкент гимназиасына оқиды (осы
стипендиаға), ол оқуға тəмам болған соң,
патшалықтағы жоғары дəрежелі медреселердің
біріне кіреді. 1901-нші жылы патша ағзамның
қабыл алған рұқсаты жариа болды. 1903-ншы
жылы министр стипендиа тəртібін нығайтып
шығарғанда, қазақтардың үш ұйықтаса түсіне
енбейтін сөздер араласып, бастапқы шарт
бұзылып шығыпты. Стипендиа гимназиада
болады деген шарт жоқ. Жоғары дəрежелі медреселерге барғанда да жалғыз қазақтарға қарап
тұрмайды. Министрдің тəртібінше: Ақмешіт
қазақтарының баласынан жоғары медреселерде оқитын адам болмаса, Ташкенттен оқып
шыққан орыс балаларына тағайын етіледі.
1910-ншы жылға шейін, Мұстафа Шоқаев
Петербургта университетіне кірместен бұрын
қазақтардың осы стипендиасымен пайдаланып
оқыған: Түркістан уалайатының школ бас мекемесінде қызмет қылып тұрған Сперанскийдің
баласы, онан соң теміржолының пұлы Федоров
дегеннің баласы.
М.Ш.

Соғысқа қазақ көмегі
Манғышылаққа қарайтын қазақтар һəм
түрікпендер Кавказда болып жатқан соғыс пайдасына мың түйе беруге переговор жасады. 945
түйені 9 болыс қазақ беруге міндетті болды, 55
түйені түрікпендер һəм Форт-Александровскида тұратын балықшылар беруге міндетіне
алды.
Мұнан басқа түрікпен арасында ақшадай
жəрдем жиылып жатыр. Кейбір ұлдар үй басына бір сомнан берісті. Ақшадай жəрдем 15
мыңнан артық жиылар деп шамаланады3.
Сібірге көшу
1914-ншы жылы Шиланбински арқылы Сібірге барлығы 190 мың 855 мұжық һəм 75 мың 739
жер шолушылар өтті. Бұлай болғанда 1913-нші
жылғыдан 467 адам кем. Сібірден қайтқан 24
мың 119 мұжық һəм 54 мың 189 жер шолушы
өтті. 1913-нші жылғыдан 13 мың 897-і кем.
Гербови маркалар шықты
Бұрын əртүрлі арыздарға, басқа қағаздарға 75
тиындық гербови марка жапсыру орнына енді
1 сомдық, 1 сом 25 тиындық марка орнына 2
сомдық гербови марка жапсырылатын болды,
бұл істе болсын.

Газеталардан:
Депутаттар ісі
5-нші ианвар Г.Д-ның бес шлені Петровский, Бадаев, Самойлов, Муранов һəм Шаковқа
ғайыптау қолдарына берілді. Бұлармен бірге
тағы 7 кісі сотқа тартылды. Бұлардың бəрі со-

Денсаулық
Жас босанған əйелді күні туралы. Өткен жолы
бір-екі сөз жазылды: əйел толғатқан уақытта

1

Ақмешіт үйезі Сырдария облысына қарайды. Сондықтан Ақмешіт аталмай, Сырдария облысы деп жазылған еді. Басқарма.

2
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«Реш» – нөмір 5.
Түркістански ведомство.

жанына екі кісіден артық кіргізбеу керек деп.
Мұның мəнісі: көп кісі жиылып қамауменен
əйелдің тынышы кетеді. Босану деген һəрбір
əйелдің ғұмырында бір қатарлы нəрсе, əсіресе
біздей жəрдемге мұқтаж жұртта. Мұндай
уақытта əйел көп кісінің жиылуымен, көбінесе
ұйалып һəрбір керекті, тынышты істерін орнына келтіре алмайды. Мысалы, босанардың
алдында кейбіреулері ұйалғаннан, кейбіреуі
ұрықсынудан өздерінің қажеттерін еркімен
орнына келтіре алмайды. Бұлай бола берсе,
бала дұрыс туған соң да əйелге қауіпті болады. Соның үшін жоғарғы себептерден қажет
нəрселерді тоқтатпасқа керек.
Бала дүниаға келген соң кейбір əйелдердің
көзі қарайып, басы айналып, талықсып кетеді.
Оны жұрт «марту басты» деп, үшкіріп, оқып,
кейбіреулері шайтанды қуамын деп манағы жас
босанған əйелді ұрып, соғып, өзі əлсіреген кісіні
сүйрелеп далаға шығарып, жылқының ішіне
апарып аурелейді. Əрине, өзі халі нашарланған
əйел мұны көтере алмай өтіп кетуі мүмкін.
Əйелдің босанған соң көзі қарайып, талап кетуі:
қан көп кету себепті мидың қаны азайғандықтан.
Ол уақытта үйге кісі толтырмай, бір нəрсемен
жүрек жалғатып, жатқызып, жастықты аласа
салып тыныштық беру. Бала дүниаға келген
соң 10-15 минуттан кейін «жолдас» түспекші.
Босанған қатын толғата бастағаннан бала
дүниаға келген соң, 4-5 күнге шейін қозғалмай,
шалқасынан жату. Бұл уақытта сотпен оннан
істелген тамақты ғана беру. Ет ұрлатуға себеп
болады. Бала туғаннан кейін бес күн өткен соң,
жата бермей сүйеніп отыруға жарайды. Тұрып
үй шаруасына алты жұмасыз айналысуға жарамайды. Осы алты жұманың ішінде босанудан
басқа науқас араласпаса, əйел жақсы түзеліп,
сау қалыпына кəміл қанады. Осы алты жұма
біткенше босанған əйелге орнынан тұрып жүру,
босанған соң алты ай өткенше ерге араласу залал келтірмекші.
Жоғарыда айтылды: баланы 6-7 айдан соң
емшектен айыру керек деп, бұдан мұрат – бала
ананың сүтімен тамақтанып жүргенде ерге араласу залалды деп көрсетілген.
Бұл жазғандардың бəрі де тыныш, түзу
туылған болып, əйелге тиісті жəрдем қылған
кісілер, маңайындағы пайдаланған нəрселер
таза болып, басқа науқастан аман болған
уақыттағы керекті істер. Босанған һəм босанатын əйелдер де, əсіресе біздей тазалығы жоқ,

жəрдемсіз жұртта, өзге қосымша науқастар
да көп ұшырамақшы: баланың дұрыс келмейтіні, бала туған соң қанның көп жоғалуы себепті дене, одан барып басты жоғары көтеріп
отырғызған соң (құрған жіпке усулы), миы
қансырап, көз қарайып талып кетеді. Кейбір
уақытта тазалықтың жоқтығынан өз алдына бір
түрлі «микроб» денеге кіріп, иа болмаса бұған
қосымша бүйрек ауруы пайда болып белгілі
«жынданулар» (родильная горячка) секілді.
Бұл айтылғандарға оқыған дəргерлер болмаса, басқа кісілер керекті емін істей алмайды.
Науқас желігіп, ақылынан адасқан кезде, қол
жетер жерде дəрігер болмаса, лайықты кісі себеп отырарлық əдіс болса, күнінде бір қабат
дене шыдарлықтай жылы суға 20 минуттай
отырғызу, су, тым болмаса, қолтыққа шейін
келсін. Мұндай науқасқа ет бермеске керек,
қанша айырықша жазылып кенкенше.
Бұ əйелдің босанған кезіндегі халі біздің
жұртта қандай қорқынышты. Жəрдем. Тазалық
жоқтықтан қандай көп шығын болса, басқа
білімді жұрттарда һешбір қорқыныш келтіретін
залалы жоқ. Мұның барлығы: əуелі тазалықтың,
екінші жəрдемінің жақсы қойылғандығынан.
Бұл жұрттарда əйелдің мұндай халіне сонша
мойын бұрған: өз алдына жеке оқу шығарып,
ол оқумен сол əйелдерге жəрдем беретін арнаулы «акушер», əйел болса «акушерка» дейтін
жəрдем емес дəргерлер шығарады.
Жəрдемнің кем, тазалықтың жоқ жерінде жас
босанған əйелдер халінің, оған жəрдем қалай
беру жайынан мыңнан бірі ғана жазылды. Жас
босанған əйелдердің науқасы ел ішінде, əсіресе
қоныстың тарылуы себепті, таза ауаға, таза
орынға кемшілік келгендіктен бұл соңғы кезде бек жыланған. Бұған тағы қосымша себепкер нəрсе: қазақ əйелдерінің хаман ауру, ұзақ
жұмыста ғұмыр өткізуі.
Жұмағали Тілеулин
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
«Қазақ» басқармасында мұқтаж оқушыларға
деп жиылған ақшадан 179 сом 93 тиын қалған
еді1. Бұл ақшадан мынау оқушыларға басқарма
беруге ұйғарды. Воронеж С.Х. институтында
оқушы студент Кəрім Жəленовке 44 сом 4 тиын,
Омскіде орта дəреже С.Х. ушилишеде оқушы
Мұқтар Саматовқа 20 сом 15 тиын, Уфада медресе Ғалияда шəкірттері Ахмет Мəметовке
1
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(Бөкейлік) 25 сом 44 тиын һəм Шаһмардан
Ғұмаровқа (Семейлік) 25 сом 45 тиын. Оренбургта медресе Хұайиния шəкірті Жиенғали
Тілеубергеновке 15 сом, Оренбургта Керуен
сарай медресесінде оқушы екі шəкірт оқушы
екі шəкірт Ғадрахман Жарасбаев 5 сомнан 10
сом, барлығы 140 сом 8 тиын.
Жоғарғы һəм орта дəрежелі хүкімет медреселерінде оқушы мұқтаждарға берілу үшін
(жəрдем бершілердің тапсыру солай) 39 сом
85 тиын басқармада аманат сақтаулы.
Жоғарыда бөлінген ақшалар мұқтаж
оқушыларға жіберілді. Кейбіреулер жəрдемдерін
Воронеждағы екі студентке атап жіберген еді,
біз жалғыз Кəрім Жəленовке бердік, себебі
екінші студент Халиолла Тасымов бұл күнде

институттан шығыпты, оқуды келер жылы
бастамақ болып. Кəрім Жəленов институтқа
оқу қақын төлей алмағандықтан институттан
шығып қалу ықималы барлығын білдік. Оқу
қақы енді төлейтін 100 сом екен.
Бұл жəрдем берілген шəкірттерден басқа,
ақша бөлініп қойғаннан кейін мұқтаждықтарына
басқарманың көзі жеткен 4 шəкірттен жəрдем
сұрап хат келді, олар: медресе Ғалия шəкірттері
Жұмағали Бейсенбаев, Садық Төкебаев,
Əли Бимұхамедов һəм Троицкидегі медресе
Мұхамедия шəкірті Жармұхамед Манғожин.
Бұларға берелік басқармада енді ақша қалған
жоқ, егер мұнан кейін бола қалса іскерлер.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №97. 20 ЯНВАРЬ, СЕЙСЕНБІ $$$$
Соғыстың қазіргі жайы
Далаға жаққан от сиақты, бір олай, бір бұлай
ұйытқыған соғыстың осы күнгі ісінің түріне
қарап, бүгін мынау болып тұр, ертең анау болады деп болжарлық емес. Соғыс майданында
болып жатқан ірілі-уақты уақиғалардың соңғы
кезде онша көзге түсерлігі болмаған соң, бүгінгі
хабар кешегіге, кешегі хабар арғы күнгіге
ұқсап, оқушыларды жалықтырғандай болып
тұр. Соғыстың сыртқы күйін көрсететін шолақшолақ хабарлардан басқа істің ішкі мағанасын
да анда-санда айтып қойғанымыз керексіз болып табылмас.
Бұл соғыста көбінесе күш көрсетіп жатқан
біздің Русия мен Германия. Соғыстың түбін
ақырында Русия мен Германия арасындағы
майдан ашады. Біздің Русиямен соғысып
жатқан үш патша: Германия, Австрия, Түркия.
Австрия соғыстың басынан-ақ нашарлығын
көрсетіп келеді. Түркия Балқан соғысында
нашарлап қалған – о да онша күш көрсете алмайды. Түркияның соғысқа кірісуде Русияның
Англияның хаты Францияның күшін бөлудей
ғана мағына бар. Сондықтан соғыс балын ашып
беретін Русиямен Германия арасындағы майдан.
Оқушылармызға мəлім: Русиямен Германия
арасындағы күншығыс майданының соғыстары
Висла өзенінің өлкесінде болып жатқаны.
Мұнда Германия əскері Варшаваны алам де-

уде, Русия бермеуде. Германияның Варшаваға
көз қадауында екі мағына бар:
1) Германияның Австриямен шектес жағында
Силезия деген жері бар. Австрия ісі нашар
болған соң, Русия əскері сол жағынан Германия жеріне газеталардың хабарына қарағанда
Германия Силезияда да мықтап бекініс жасап
жатса керек.
2) Варшаваны ала қойса, онымен Русияны
мықтап, жеңіп тастамағанмен əуелі əскерінің
көңілі көтерілмек, екінші хақы сүйеніп,
риза болмақ. Үшінші, поляктардың көзіне
көрініп, ойларын бөлмек, төртінші Варшава көп теміржолдың қосылатын түйіншегі
болғандықтан жүріс-тұрысын жеңілтбек.
Сол үшін де Вильгельм Варшаваны түгелдей
алу керек деп бұйрық қылған ғой, хаты жаңа
жылдан əрі кетпей алынсын деп, срок та кескен
ғой. Ол срок өтті. Срок өтсе де немістердің көзі
əлі Варшавада. Варшаваны алу оңай еместігін
немістер де біледі. Бірақ, онан басқа жерге
күш салуда мағына жоқ болған соң амалсыздан
Варшаваға қадалып отыр.
Əскердің күшімен Русияны мұқата алмайтындарына немістердің көзі жетті. Қарын жазып,
батыра-батыра соғып та ұрысты. Қирата алмайтынына көздері жетті. Немістердің енді істеп
отырғаны жиірек тиіп, мазалап əскер күшімен
емес, қару күшімен қажытпақ. Күншығыс
майданындағы Германия əскерінің үстінгі
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бастығы фелдмаршал Гинденбург айтқан ғой:
бұл соғыста қажымайтын, шыдамай жеңеді,
қажымасқа келгенде бізден асатын жұрт жоқ
деп. Немістердің осы күнгі істеп отырған істері сол есебіне тура келтірем дегендік. Əскерін
орға жасырып, қару жағын асырып, жауының
жүрегін шаймақ. Тиген жерін екі жарым саржандай үңгірлейтін атайман зеңбіректерін, хаты
судағы кемелерді өлең қылатын миналарын
құрдағы соғысқа жұмсайтын амалын тауып,
бар өнерін айамай жатса керек. Бұлай істеулері
Варшаваны алмасақ та, Селезия жағында Русия
əскері күшеймесін дегендік. Селезия жағынан
Русия əскері күшейсе, Германия əскерінің сыртын айналуы ықтимал. Сыртын айналса, əскер
тамыры кесілген ағаш сиақты болмақ. Сол
себептен Висла өлкесіндегі іс неміс мықтап
мұқамай, тыңдайтын іс.

мыз ойдың ағынынан қалып қойады. Сүйтіп,
жазу үшін қайта ойламақ керек болады. Қайта
ойланған ой бұрынғысындай болмайды һəм
артық уақыт алады.
Бұл айтылған сөздерге кімді болса түсінер
дейміз.
Біздің «у» хəріптерімізді жазу қиын. Шолақ
«у» мен қысқа «у» жазғанда, екі «о»-дан,
өздерін естілетін «у»-ды жазғанда төрт «о»-дан,
ұзын естілетін «у»-ды жазғанда төрт «о»-дан
жазып отыру өте қолайсыз. Жəне де біздің қазақ
тілінде бұл дыбыстар өте көп жолығады. Кейде
үш «у» қатарынан да келетін жерлер бар.
Балаларға араб кітаптарына түскенде қандай
қиыншылық жолығатыны кімге болса да белгілі. Соның үшін оның жайынан көп сөз айтпаса да болады. Енді айтатынымыз мынау: біздің
ойымызша үтірлі « »ۇ-дың орнына үтірсіз «»ﻮды алу дұрыс. Сонда ол шолақ һəм қысқа «у»дың орындарында бір-бірден, ұзын «у»-дың
орнында екіден жазылады. Біз бүйткен уақытта
«у» хəріпті бұрынғы хəріптағы мағынасында
жүріп, балаларға араб кітаптарында түскенде
оңай болады. Балаларға мұғалім айтады:
«Біздің қазақ сөздерінде шолақ «у» мен қысқа
«у» бөтен хəріптерге тізіліп жазылатын еді.
Араб сөздерінде тізілмей, үстіне қойылатын
жері де болады. Бұл уақытта оны үтір деп атайды. Ұзын естілетін «у» дыбысы бізде қатар «о»
мен жазылушы кдə, арабта бір бірінің үстіне
жазылады деп ...». Бұдан басқа «о» -дың жасқы
жері тез жазылуы.
Бұл «( »ۇу)-дан басқа бізде «( »ﻮо) бар. Оған
біз үтірлі «у»-ды ( )ۇаламыз. Оның мəнісі мынау: үтірлі «у» бүтін хəріптермен араласпайды.
Жəне де біздің қазақ сөздерінде «о» дыбысы аз
жолығады. Соның үшін үтірлі «у»-ды алғанда
да, ол көп жазылмайды, олай болса бұрынғы
басылған қағаздарды түзетуге де онша қиын
емес.
Енді осы айтқан сөздеріміздің қорытуына
түсейік. Біздің қазақ халқы қашанда болса,
жақсыдан, ақылдыдан қашпайтынын көрсетіп
келе жатыр. Бұрын Ахмет мырзаның шығарған
шығарған емлесін бұрынғы емледен жақсы
жақсы болған соң тез қабылдап еді. Енді сол
емленің аз-маз түзетілгенінен де қашпас деп
ойлаймыз. Емле сол халықтың өз пайдасы үшін
түзетіледі. Бұл түзеуді істемейміз деп біздің
оқығандарымыз да қарсыласпас. Қиын, болмайды демес деп ойлаймыз. Əзір уақыт өткен жоқ:

Жазу мəселесі
«О» һəм «у» турасында
«Тіл құралда» мұғалімдер һəм басқармаларға
«о» мен «ұ» жайында берілген бір сұрау бар
еді. Сол сұрауға біздің айтатынымыз мынау:
«у» харібін қазақтың жаңа емлесінде «О» дыбысына, үтірлі «у» ( )ۇдыбысына алынып еді.
(«О» мынадай сөздерде жазылып жүрді: қол,
бол, жол, қой...). Біздің қазақ тілінде шолақ
һəм қысқа «у» дыбыстары болғандықтан (мысалы мынадай сөздерде: құл, бул, жул, қуй...
ау, бау, қау, аул...), оларды біз бір үтірлі «у» ()ۇ
мен жазбақшы болдық. Бұдан басқа бізде ұзын
естілетін «у» бар. Оны «Тіл құралға» қарағанда,
екі «ұ» мен жазу тиіс болды.
Бұлай жазудың көп қиыншылығы һəм қолайсыздығы бар. Қолайсыздығы мынау: араб
кітаптарында «у» ылғи ұзын естілетін жерде
жазылады. Қысқа һəм шолақ естілетін жерде
«о» жазылады. Бізде бұлай болмай тұр.
Қиыншылығы жазғанда һəм балаларды
араб кітаптарына түсіргенде көрінеді. Жазуға
хəріптердің оңай болуы тиіс. Оңай болса тез жазамыз. Тез жазу уақыт сақтауға һəм көп жазуға
ыңғайлы болса, біздің ойлаған ойларымыз сол
қалыбынша қағаздың бетіне түседі. Олай болса
бір үйдің біреуінен туғаны, шыққаны ойлардың
арасындағы байламдары көрініп тұрады. Бұл
өте керек нəрсе. Егер де хəріптер жазуға қиын
болса, жоғарғы айтқандай болмайды. Оның себебі мынау: біз ойлағанда тез ойлаймыз. Соның
үшін тез жазу керек. Тез жазу алмасақ, жазуы35
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жаңа емленің шықаннына да екі-ақ жыл болды
ғой. Жəне де «Ештен кеш жақсы» деген мақал
да бар. Жазуға əріптер жеңіл, оңай болсын
бізден басқа халықтар да əріптерін өзгерткен,
алмастырған. Мысалы, неміс халқы өздерінің
əріптерін қиын болған соң, латын əріптерін
алған. Орыс халқы бұрынғы əліппесін тастап,
осы күнгі əріптерін алған.
Осы біздің айтқан сөздерімізге бөтен
оқығандарымыз не дер екен? Солар өздерінің
пікірлерін газета арқылы бізге білдірсе екен
дейміз. Бəлки біздің түзеуімізден де оңай,
ыңғайлы түзеу тапқандары да болар ма... еді...
Мұғалім А. Бекмұхамедов

Крейсер ойран болу
Лондон 12/І. Хабар алынды Англияның
жəрдемшісі крейсері «Виктор» бұрынғы аты
«Викинг» еді, Ирландияның солтүстік жиегінде, толқыннан ба, иа су астындағы минадан ба,
ішіндегі не бар жүгі, адамы мен ойран болды.
Кеменің құр сынықтары ғана табылды.
Австрия-Германия əскерлері
Бухарест – 13/І. Австрия-Германияның Сербияға кіргізбекші əскерлері Уршов маңайындағы
əлгі Австрия-Германия һəм Венгр немістері
ғана екен. Германия əскерлері Таншивуға бет
алып барады.
Күнбатыс майданында
Париж – 14/І. Кеше түнде Англия əскері
Жуванши һəм Лабассага қарсы шапқан Германия əскерлерінің бетін қайырды, олардың
кеше ғана тұрған салығын алды. Мұндағы
соғыс тəуір күшті болды: жалғыз Бетуктен
Лабассаға шыққан жолдың өзінде немістер 300
өлік тастап кетті. Кешегі кешкі қатты соғыста
немістер кранның күнбатысында Ертувиз
һəм Булон орманының арасындағы ашықта
біздің траншеиаларымызды алды, мұнда олар
əуелі таршеиаларды қазып қопарып тастаған.
Соңғы хабарға қарағанда Булон орманының
маңайында біздің жақ жауды атқылап, бұрын
өзімізден алған бір салықты қайтарып алдық.
Аргун суында біздің əскер екі рет Сенбер һəм
Фунтен-Мадам жағына қарай атқылап, бұрын
айырылған траншеиаларға орнығып, жаудың
бірнеше орларын бұзды. Қарсы келген жау беті
қайтарылды. 13-нші ианварға қараған түнде
Эльзас һəм Вугизде тыныштық болды. Басқа
өлкелерде һешбір өзгеріс жоқ.
Рим – 13/І. Петроград агенствасының хабаршысына Геннадиев мынаны айтқан: менім
Римдегі жұмысым мемлекеттер арасының
халі мен танысу деп. Болғарияның планы туралы сыр ашқысы келмеген, сүйтсе де айтқан:
Болғарияға соғыстан аман тұру керек, Сербияға
қарсы тұрумен Русияның көңілін қалдыруға
болады, Болғар халқын құтқарғаны үшін
Русияға көңілі риза. Осылай бола тұра біз Европа патшалықтары мен Сербияға қосылып та
соғыспаймыз, үйткені Сербия ынтымағымызды
бұзды деген. Егер Румыния Австрияға қарсы
соғыс иғлан қылса Болғария сонда қайтер еді
деген сұрауға, Гиннадиев айтқан, бəрі бір оған
қарап та Болғария өзінің қазіргі күйін өзгертпес
деп. Тағы да Геннадиев айтқан: менім үмітім
бар, Болғария Македонияның бір бөлімін ал-

Басқарма: Жазушы мырзаның «у» үстіне
үтір қойу қиыншылық келтіреді дегеніне қол
қойамыз. Соның үшін де бұл мəселе «Тіл
құралда» қамтылмай, ашық қойылған. Жалғызақ қатарақ ұққан жері қазақ тілінде өзін «( »ﻮу)
бар дегені. Қазақ тілінде ұзын «у» жоқ, екі «у»
қатар келгенде ғана ұзын естіледі.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
11-нші ианвар күні Висла һəм Малава
теміржолының арасында артық өзгеріс болған
жоқ, уақ-түйек атыстар ғана болды. Висланың
сол жағында тыныштық. Боржемовтың
солтүстігіне таман 10-ншы ианварда немістер
біздің алдыңғы қатардағы бір орымызды алды.
11-нші ианварда біздің əскерлер немістерді қиа
бастырмайды, бір орын кеміп тастады, ішінде
пулеметтері қалды.
Кужешин деген елдің маңайында (Раванның
солтүстігінде 7 шақырым) біздің салықтарды
атуға шыққан неміс автомобилін атып түсірдік.
Галицияда Австрия əскері, күлі күншығыс
Карпат усуларында Дуклинскіден бастап
көтеріңкі.
Кавказ армиа штабынан
Зашурух өлкесінде біздің ілгері басуымыз көңілдегідей, түріктердің қарсы тұруы
бөгет болмай тұр. Аулте бетінде бөлек-салақ
соғыстар болып тұр, бұл соғыстардың себебі
– түріктер ол арадан шегінгісі келмегендіктен.
Біздің майданның мұнан басқа орындарында
əдеттегі істер бар.
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май қоймас, мұны Сербия екі ай мұнан бұрын
беруге ынғайланып еді, бірақ бұл іске Греция
қатысып кетіп еді. Сонан кейін бұл мəселе
шешілмей қалды.

Тастан істеген заттарды (кемпірлер) ат байлайтын діңгек қылып алады иа сындырып сатады.
Темір нəрселерді үй ішінің керегіне тұтынады,
саздан соққан (ыдыс секілді) нəрселерді керексізге санап, (көбінде сүгірет, жазу барлығына
қарамай) таратып алып кетіп, үйдің негізіне
қалайды, көпірге салады һəм өзге үй шаруасына
жұмсап жібереді.
Сүйтіп ғылым мен кейінге тұқымымыз үшін
қымбат нəрселер текке қор болып жоғалады.
Бұлар қолда тұрғанда уəлайатымыздың өткен
заманы хақында көп нəрсе білуге болар еді:
бізден бұрын қандай халықтар қайда һəм қашан
тұрған, олардың кəсіптері не болған, ресімдері,
халықтары қандай болған.
Кімде кім сүйіп өскен жерін-елін сүйсе, сол
адамның ісінде боларға керек, ескіден қалған
белгілерді бұлай бұзумен, ол өзінің мекенін
– елін тану ісіне түзелместей зиан келтіреді,
бір бұзылған соң ескіден қалған белгілер қолға
түспей ғылым үшін жоғалады. Өзге мемлекет
халықтары ескіден қалған белгілердің қадірін,
керегін əбден білген, олар өздері бұзбақ түгіл,
шаруасына жұмсамақ түгіл, қайта аман сақтап,
білетін адамдарға мекемелерге хабар береді,
тапқан нəрселерін пайдалануға қызыпай музейлерге тапсырады, мұнда ол нəрселер кейінгі
тұқым үшін сақталады – əркімнің көруіне, танысуына қашанда болса, дайар тұрады.
Географишески обшествоның күнбатыс Сібір
бөлімі халықтан өтінеді, ескіден қалған белгілер бұзылмай, сақталса екен деп. Жөн білетін
адамдар көрген, тапқан белгілері туралы мынау төмендегі «сұрау қағаз» бойынша хабарландырса екен1. Жоғарыда айтылғандай ескі
жат нəрселер табушылар, мүмкін болса, біздің
бөлімдегі музейдегі жіберсе екен, иаки жіберуге болмайтын нəрселерінің сүгіретін жіберсе
екен. Һəрбір нəрсе жіберген иаки бұл туралы
хабар берген адамдарға тəңірі жарылғасын айтылады.
Сұрау қағаз
(Күнбатыс Сібірдегі ескіден келе жатқан
белгілер һəм нəрселер туралы)
«Сұрау қағазға» жауап беруші кісінің өзі һəм
əкесінің аты, кім екені (қай үйез, болыс қағазы)
һəм адресі.

Өлең-жыр:
Дүниенің қызығында кім?
Еркін ұшар қауіпсіз,
Сауысқан, құзғын, қарғалар.
Көрсең бұлбұл – сұңқарды,
Шығалмай тордан зар қылар.
Қызығында дүниенің,
Сансыз, ойсыз жамандар,
Һеш нəрседен хабарсыз,
Саңлауы жоқ надандар.
Қасіретінде дүненің,
Жақсы біткен жүреді.
Таршылық пен тұтқынды,
Қайда болсын көреді.
Білім үшін күйдім деп,
Неге болсын көнеді.
Осындайын зандардың,
Өзі үшін туды деп.
Біздің үшін күйді деп,
Қадірін қашан біледі?!

Мұхамедияр Нұрекенов
Императорские Руские географишеское
обшествоның Омскдегі күнбатыс – Сібір
бөлімі өтінеді
Соңғы кезде біздің уəлайатта болып тұрған
көңілсіз халдарға Императорские георграфишеское обшество көз салмай өте алмайды. Бұл
көңілсіз халымыз ескіден сақталып келе жатқан
нəрселерді һəм атам заманнан қалған белгілерді
халық қалай болса, солай тұтынуы бұзуы.
Жүз жылдар, мың жылдардан бері уəлайатысызда құрғандар, ұйалар, қалалар, əртүрлі
тастан жасалған заттар - моллалар, белгілі
тамдар, «тас кемпірлер» һəм басқа сондай
нəрселер дақ тимей тұрған еді. Ескі қалаларда,
біздің көз алдымызда жақын тұрса да, кейінгі
тұқымдарымызға көп ғибрат боларлық орыс
жұртының ескіден қалған белгілері бар еді.
Осылардың бəрі ешкім көріп күтпеген соң,
заман өткен сайын бір жағынан өз дегенінен
бұзылып, бір жағынан бұзылуына халық,
əсіресе келімсектер көп себепкер болады. Обаларды қазады, ескі молаларды ашады, белгілерді бұзады, ішінен тапқандарын таратып алып
кетеді иаки тіпті естен шығарып тастайды.

1
Пересылка писем и посылок до 1 пуда весой адресованных на имя Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества должны
по закону (св. зак. Т.XII. Ч.І. Св. Учрежд. И уставов
почтовых, прилож. к ст. 368 ст. 4 прим. 2) принимаеться всяким почтовым учреждениям беплатно.
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а) Жазылған белгі (памятник) иаки нəрсе
қай жерде (бұл сұрау қағазда бір ақ белгі жайын жазу керек): облыс иаки губерниа,
үйез, болыс, ауыл. (Белгілі өзен, көл, тау, жайлау, қыстаулардан) қанша шақырым һəм қай
жағында (күнбатыс, күншығыс, оңтүстік, солтүстік).
б) Ескі белгінің аты. (Көрсету керек, мына
жазылған белгілердің қайсысы бар): қорған,
оба, ескі қаланың орны, ескі қаланың өзі, ескі
қыстау, ескі жол, бұрынғы заманда құрбан
шалған, халық құдайға құлшылық қылған
орындар, жер астында қалған зираттар, тас,
шойын діңгектер, тас жəшіктер, бейіттер, кендер, тас «кемпірлер», өзге адам сүгіреттері, ескі
қоймалар, көпірлер, шіркеулер, зеңбіректер һəм
басқалар.
Үй ішіндегі нəрселер, киім. Ғибадат ісіне керекті нəрселер. Соғыс құралы, мергеншілік құралы, балық аулайтын құрал. Өлең, əн
қосатын құрал. Бүтін нəрселер сынығы, түбі.
Сүгіреттер. Ақшалар (алтын, күміс, бақыр),
мөрлер, таңбалар һəм басқа нəрселер.
Т) Ескі белгінің иаки нəрсенің форумы һəм
не нəрседен істелгені:
1) Дөңгелек пе, төрт бұрышты ма, үш бұрышты ма, сопақ па, ұзынша ма, өзге түрлі ме.
2) Неден: тас па, сүйек пе, саз ба, жез, мыс па,
иа басқа нəрселерден бе. Ескі құрал, əдіс һəм
өзге уақ нəрселердің форымы.
Т) Ескі белгілер, нəрселер һəм олардың
бөлімдегі жазулар:
1) Грек, Рим, Армян, Ноғай, Араб, Монғол,
Тибет, Сирия, Қытай, Манжұр, Қазақ, Славян
һəм өзге тілдердің қайсысы.
2) Осы жазулардың өзін иаки тəржімасын
жіберу керек.
Ж) Сүгіреттер.
1) Ойған сүгірет, бүршікті сүгірет, бойаулы
сүгірет па (бойауы қандай).
2) Ненің сүгіреті: бір хайуан ба, біртоп хайуан
ба, үй ішіндегі адамдардың тұрмысы ма. Аң аулауды көрсеткен бе, соғыс иа өзге уақиғалардың
сүгіреттері ме.
3) Жазулар һəм сүгіреттер қандай күйде
сақталған, ұшып кеткені бар ма, көмескі
көрінгендерінің себебі не (көп заман тұрғаннан
ба иаки адам қолынан бұзылған ба).
Ш) Осы сұрау қағазда жазылған белгі иаки
нəрсе хақында халық арасында сөйленіп
жүрген хикайа, ертегілер бар ма.

Егер мұндай хикайа, ертегілер болса, олар
қай ғасырда айтылған, шыққан сөздер. Хикайа,
ертегілер кімнің аузынан естіліп жазылды: өзі
һəм əкесінің аты, айтушы қай үйез, болысқа
қарайды, жасы нешеде, анық адресі қалай.
Белгі иаки нəрсеге ие болып тұрған кім: өзі
һəм əкесінің аты, толық адресі.
Д) Осы белгі иаки нəрсе қазір қандай
күйде тұр.
Бұзылған түрі қандай, өздігінен бе, иаки
басқа себептен бұзылатын ба. Енді қаншаға
шейін бұзылмай, аман тұрарлық.
Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Өскемен үйезі, Шыңғыстай болысынан
Бұл Шыңғыстай елі Алтай тауының салаларына шашылып, көшпелік қалыбында тіршілік етіп отырған мың жарымдай үй. Болыстары һəм қазақшылық жөніменен де билеушісі
Ғабдолкəрім мырза Ережепов дейтін ашық
пікірлі, заманға қарсы түзу бір адам. Бұл жерде басқа ішкерірек қазақтардан көрі, ғылымбілім қонысы шалғайырақ қалған. Ғабдолкəрім
мырзаның саңылаулылығы арқасында орысшақазақша ушилише һəм ауылнай школ көптен
ашылған болса да, оқушының берекесі аз. Екі
класты школдарына қазақ баласы аз түсетін
болғандықтан дайар стипендиаға орыс балалары алынып тұр. Бұл школға сайланған қамқор
Ғабдолкəрім мырзаның ағасы Ғабдыразақ деген кісі, бұл ел қазақ балалары көбейер деген
үмітпен екі школға да дін мұғалімі кіргізді.
Ғабдолкəрім мырза Садық Түкебаев деген
бір нашар жетім баланы өз баласына қосып,
расходын елден жиып беріп, былтырдан бері
Уфадағы медресе Ғалияда оқытып жүр. Бұ
ел бірсыпыра құрбан терісін жиып ақшасын
жіберді. Мен өзім сол екі класты школдың
ушителдерінен оқып, семинариаға кіруге дайарланып жатырмын. Ғабдолкəрім мырзамен
үшін оқу хақы һəм тамақ расходымды көтеріп
тұр, қазақтық жүрегі бұрып талабыма жəрдем
қылғаны үшін тəңірі жарылқасын айтамын.
Бұл ел (Ғабдолкəрімдер) мешіт салайын десе
де, шеткі бір ауылнай елдерінде бір мешіт
болғандықтан, Степное положение кедергі болып тұр.
Тілші-талапкер
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Ақтөбе үйезінен
Қаратоғай болысы, 5-нші ауыл қазағы
Сағындық мырза Жұрынтаев мұнан 5-6 жыл
бұрын бəйбішесіне қанағаттанбай тоқал алып,
ел ішінде екі əйелді кісі атанып, қорада мал,
көңілі шат, қайғысы жоқ болып тұр еді. Жаңа
да сол мырзаның үш жыл өзінде қызмет қылып,
«аса сенімді» болып жүрген адай рулы жігіті
бəйбішесін алып, екі атын мініп бір түннің ішінде жоқ болып шықты, қайда кеткені белгісіз. Бір
кезде шаруа жайы, көңіл жайы болып жүрген
мырза осы күні мұндай ұйатқа ұшыраңқырап
қалып тұр. Жаны ашыған ағайын, «тоқалыңнан
жарылқасын» деседі.
Жолаушы Б.Т.

«Қармақ» журналы
Оренбургта жаңа шыққан күлкі «Қармақ»
журналының 1-нші нөмірі басқармаға келді. Шығарушы «Білік» кітапханасының иесі
Махмұд əпенді Ғалаладинов (мырзаны). Журнал айында екі шығады, жылдық бағасы 4
сом, жарты жылдығы 2 сом, үш айлығы 1 сом.
Адресі: Оренбургъ, редакция журнала «Кармакъ».
Торғай обласной правлениесінде
Торғай витсе-губернаторы Обухов қызметпен
Ақтөбе һəм Ырғыз үйездерін аралап қайтуға
кетті.
Обласной правленменің старши советнигі
полполковник Агапов Ақтөбе һəм Ырғыз
үйездеріне əскерге ат алу үшін кетті.

Соғысқа қазақ көмегі
І
Атбасар үйезінен
88-нші нөмір «Қазақта» жазылған хабарға
қарағанда біздің елден соғысқа көмек аз берілгендей болып көрінеді. Біздің Алексей болысына қараған ел көрші мұжықтарға егін-пішен
кезінде, кісі һəм ат жалдап беріп, көп жəрдем
көрсетеді. Волосной сиезде 3 жарым мың ақша
жиылды, мұның үстіне байлар тағы алты жүз
сом берді. Болысымыз Есет Жанбаев бір ат
берді.
Терісаққан болысы Омарбек Жанайдаров
біздің болыс Есет Жанбаев һəм Садық мырза
Мешенбаевтар басшы болып Атбасарда 4-нші
ианвар кешінде собраниада қазақтың құдалығы,
келген күйеу һəм түскен келіншектің қазақ
ресімінде болатын жайын ойнап көрсетіп соғыс
пайдасына, расходынан басқа 579 сом ақша жиналды. Мұнан да көп болатын еді, тамашаға
жиналған халық үйге симады.
Бостан Жаңабайұғлы

ІІ
Газеталардан:
Осы «Газеталардан» деген ат қойып, газета бетінен орын ашқандағы мақсұд газета
жүзіндегі хабарларды, естіртіп һəр жұрттың,
һəр партианың пікірлері мен таныстыру еді.
Бұл Европадан алынған өнеге. Мұндай орын
Русиа газеталарының барынде де бар. Газеталардан алғанда біреудің жазған мақаласын
тұтасымен алу шарт емес. Алушы газеталардан
өзіне керекті жер ғана алады. Мысалы, «Речь»
газетасында «Пешат» деген бөлімі бар. Мұнда
біреудің мақаласы тұтас алынбайды.
Мұны «Газеталардан» деп жазып, аламаштап
басатының қалай деген оқушыларға жазып
отырмын. Біздің Русиа білгіштерінен «Вестник Европа» журналын шығаратын зор писател
академик К.К. Арсенев «Р.В.» газетінің биылғы
1-нші нөмірінде «Жақындағы болашақ» деген мақаласында мынаны жазады: «Майдан
əскерінің үстінгі бастығының өткен жыл поляк
жұртымен Австрия қол астындағы жұрттарға
жар салып, хат жазғандағы береміз деген
жақсылықтарына қарағанда, Русиядағы тегі
бөтен жұрттардың бəріне де тегіс құрдастық
тимек. Бұларды Европа соғысынан кейін өгей
бала орнында ұстаудың жөні болмас.
Мұжықтың басы артық хақатилармен теңелер.
Жұртты ілгері сүйрейтін тарқи жолындағы
партиалардың мұжықтарға да ұсақ земство
беріліп, шаруа, сайасат істерін бостандықпен
анықтарсың деген мақсұдтары да орнына келер, мұжықтарға да жұртпен қатар турашыл
сот шығар дейді.

ІІ
Қостанай үйезінен
Біздің Аманқарағай болысының қазақтары
үй басына 1 сом 20 тиыннан соғысқа көмек
бергеннің үстіне, мынау байлар ат берді: Оспан
Көбеков 2 ат, Омар Құттықожин 2 ат, Жанұзақ
Қажы баласы бір ат, Асан Күрже баласы 2 ат,
Мұхамед Есекей баласы 2 ат, Бөдене Сағымбай
баласы бір ат, Мардан Берсүгір баласы бір ат,
Мұқыш Болыс Тойғұжин бір ат, Соқырбай
Мəдембай баласы бір ат, Нұрмұхамед Байғұл
баласы бір ат, жəне екі ат берушілердің аттарын
ұмыттым, барлығы 16 ат.
Мырзабек Ақтыкеұғлы
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Онан əрі Арсенев айтады: «Шаһарларда,
земстволарда гласни сайлау һақы жұртқа тегіс беріліп, ондай сайлауға ауқат шартын кедергі қойушылық қалар дейді. (Ауқат шарты
деген осы күнгі закон бойынша шаһар иа земство гласниларын сайлау үшін пəлен сомалық
ауқаты бар адамдар жарамақшы, ондай ауқаты
жоқтар сайлауға кіре алмайды. Сондықтан
шаһар ісі қалаларда байлар қолында болады,
земство ісі двориандар қолында болады. Көп
халық есепке де, қосаққа да кірмей, адалда
қалады. Бұл жұрттың ілгері басуына зор декрет. Тарқи партиалар жұрттың бөгеліп тұрған
жолын ашпақ).
Школдар турасынан Арсенев айтады:
«Мұнан бұлай школдарда саты баспалдақтары
сиақты төменгілері жоғарғыларымен жалғасар
деп. (Біздің «Қазақты» оқушыларға мəлім:
бұл күнде басқа школдардан гимназиаға
түсуге, гимназиадан басқадан университетке
түсуге жол жоқтығы. Америка, Япон, Швеция школдарының төмені жоғарғыларымен
жалғасып, бірінен соң бірінде түсуге орын
дайар, жол ашық. Арсенев балы рас болса, бізде де осы жақсылықтар көп кешікпей жуықта
болашақ. Аузыңа май.
Қыр баласы

Бекіттім министрлер кеңесінің бастығы статис-секратар Горемыкин.
Ардақты басқарма!
Осы хатыма газетаңыздан орын берсеңіз
екен.
Семей облысы, Павлодар үйезі һəм
болысының биі Сəдуақас мырза Маңызовтың
дəулетімен бұ ел медресе Ғалияға жіберіп
оқытуға мына кісілер жəрдем берді: Сəдуақас,
Хамза мырза Маңызовтар 100 сом, Ғұмар
ақсақал Малыбаев 20 сом, Мұқыш Садық
Сүлейменовтар 20 сом, Білəл Ахмедов 20 сом,
Уар, Жанділдə Нұрғазиновтар 20-дан 40 сом,
Əлі, Ыбырай Есенғұловтар 25 сом, Мұса қажы
Қошқарбаев 10 сом, Ағжан, Исхақ Əділбековтар
6 сом, барлығы 241 сом.
Міне, биыл медресе Ғалияға жіберген
осы бауырларым тағы бір-екі жыл үзбей
оқытпақшы болып тұр. Бұларға қанша тəңірі
жарылқасын айтсам да аз. Тек маған солардың
адамшылықтарын ақтауға Алла нəсіп етсін деп
тілеймін.
Ұлыхан Ғұмаров (Уфа)
Басқармадан:
Ырғызда иман Дос Байзақовқа – Сізден
өзініңге мəлім, келген 1 сом, 50 тиын ақша
басқармада сақтаулы. Ол кездегі көрсеткен
адресіңіз бойынша «Қазақ» газетасы жіберілуге
реті келмеді. Енді жаңа адрес көрсетіңіз, газета
жіберіледі.
Мұхамедораз Нұрбаевқа – Сізге кітап үшін
қарыздар кісілер туралы жазғаныңыз газетаға
иғлан қатарында басылатын нəрсе, сондықтан
иғлан хақын жібермесеңіз басылмайды.

Патша указы
Негізгі патшалық законының 99-ншы статиасы бойынша һəм П. Сенатқа 24-нші иулде 1914ншы жылы берген указымызға муафық, жарлы
қыламыз Государственни Дума мəжілісін 27нші ианвар 1915-нші жылда жаңартуға. Бұл
жарлықты П. Сенат орнына келтіруге тиісті
тəдбір қылар.
Указдың өзінде патша хазіретлері «Николай»
деп қол қойған. Царски селода 11-нші ианвар,
1915 жыл.
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Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №98. 23 ЯНВАРЬ, ЖҰМА

Г. Думаның мəжілісін ашуға патшаның
жарлығы болғанын өткен нөмірде жазып едік.
Оң партиалар жағынан Думаның мəжілісін
ашпау керек, Думаның мəжілісі жай уақытта
болмаса, мұндай кезде қолайсыз болады.
Мемлекеттің бітеу жара жерлерін ашып, көпке
көрсетіп, халықтың құлағына жеткізіп қайғылы
ой түсіреді деген. Тарқи партиалар жағы Дума

мəжілісінің ашылу жағын қуаттаған. Ақырында
тарқи партиалардың дегені болып, оң партианың
сөзі тыңдаусыз қалған. Сол туралы Р.В. газетасы жазады1: «Закон шығарушы мекемелердің
мəжілісі ашылуы турасында жарлық болды.
Мəжіліс ұзақ болмайды: патшалық биуджетін
һəм патшалық орындардың сметасын қарап,
1
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15 ианвар 11-нші нөмір.

ұнатпағанын айтып көрсетпекші. Патшалық
қазынасының мəселелері осы мəжілістерде
қаралып, халық өкілдерінің алдына салынып,
сынынан өтпекші. Мұндай дағдыдан тысқары
жұмысты болған кезде патшалық қазынасы
патшалықтың нағыз жанды жері. Халықтың
қазіргі һəм болашақ өмірінің қандай күйде
болуының тетігі осы патшалық қазынасында.
Закон шығарушы мекемелер мемлекеттің
алдағы шаруасының планын қолынан өткерейін
деп отыр. Бұл мемлекет тіршілігіне зор күш,
қайрат болып табылмақшы.
Закон шығарушы мекемлердің мəжілісі жайшылықта болу тиіс, соғыс кезінде орынсыз
сындарымен жұрттың ойын бұзудан басқа. Еш
пайдасы болмас деушілер де болады. Мұндай
сөздер тыңдаусыз далада қалды. Қалғаны
жақсы болды. Əйтпесе, істің байымы басқа болатын еді: закон шығарушы мекемелерсіз істеп
отырғаны, олардың сынына салудан қашып
отырғаны, мұнда жарамсыз бір нəрсе бар ғой
деген ойға қалушылар болар еді. Сүйтіп, əртүрлі
сенбестік, қорқыныш, қауіпті лақаптар туғызар
еді. Конститусианың алдындағы заманда еске
алып, осы сиақты кезде, істің бірі тым-тырыс
жұртсыз істелгенде, халықтың қандай күйде
болғанына қарап отырып, бұл істелейін деп
тұрған істің мағынасын сонда ғана дұрыс ұғуға
болады. Енді құпиалық жоқ: жұрттың сынынан
қашыртарлық, тықпаларлық еш нəрсе жоқ.
Əрине, патшалық пайдасы үшін жұртта шашпай сақтайтын істер бар: олар жау біліп, пайдасына жаратпасын деген сақтықпен шашылмайтын сырлар. Бірақ жұрттан жасырып, жұрттың
көңіліне қорқыныш, үркініш түсіргендей қазір
еш нəрсе жоқ. Закон шығарушы мекемелердің
мəжілістерін ашумен жұрт жүрегі сеніп, енді
орнына түспекші.
Осы күнде Думаның биуджет комиссиасының
мəжілістері болып жатыр. Бұл мəжілістегі
айтылған сөз, кесім-пішімдер жұрттың құлағына тимес үшін, мəжілістің есігі жабық боларға
керек деушілер болды. Бұл айтқандары да істелген жоқ. Мəжіліс атшеттары басылып, шығып
жатыр. Айтылғанның бəрі жұрт құлағына
түгел тимегенмен маңыздылары мəлім болып
жатыр. Бұлай болуында мағына көп. Жұрттың
ойын бұзып, ұнамсыз көрінерлік қорқынышты
еш нəрсе əлі жоқ. Ой бүлінуі үндемеуден
шығады. Ұрлық нəрсе, өтірік нəрсе əшкере
болудан қорқады, растық жұртқа шашылудан
қорықпайды. Осы пікірді биуджет комиссасын-

да Г. Думаның шлені А.С. Посников сөйледі.
Оның айтқаны: «Хүкіметтің істеуге ұйғарған
ісін сынға салмасқа керек. Сынға салсақ,
Русияның бітеу жараларын ашып, əлін кемітеміз деген осында сөздер болғылады. Мен
ойлаймын əркім патшалық қазынасының дефиситин (кемшілігін) көріп, Русия қазынасының
халі уайымды екен деп ұйғарады. Біздің сынға
алып, мəнісін ашып байандағанымыздан гөрі,
ол қайта Русияның жайын жұрт көзіне күйсіз
көрсетер еді» деген.
Əшкере болсын, жұрт сынына салынсын деушілік жеңіп шықты. Енді құпиалауға орын
жоқ. Қайта патшалықтың, жұрттың тіршілігінің
тианағы нығайып, тыныштыққа айналмақшы.
Сынға салудан, ашық сөйлеуден қашатын ескі
дағдыдан шығып, жаңа жөнге бет алғанның бұл
бір нысанасы болар деген үміттеміз. Біздің жұрт
кеңесімен істейтін қалпымыз патшалықтың
тіреуі болатынына енді шек қалмас» деп сөзді
айақтайды.
«Азамат» серіктігінің жалпы жиылысы
«Азамат» серіктігі шлендерінің жылдық жалпы жиылысы осы ианвардың 20-нда болуға
лайықтанып шақыру қағаз жіберілген еді. 20ншы ианварда бұл жиылыс болған жоқ. Себебі,
серіктік шарттарының 9-ншы бабы бойынша
барлық шлендердің жартысынан кем жиылса,
жалпы жиылыс болмайды. Бұлай болғанда
шлендерге екінші рет қағаз жіберіліп, жалпы
жиылыс жаңадан шақырылады. Екінші жолы
келген шлендердің аз-көбіне қарамай, бəрімен
жалпы жиылысты ашуға болады. (Бұ да серіктің
шарттарының сол 9-ншы бабы бойынша).
Біздің «Азамат» серіктігі шлендерінің көбі
шетте, келуге жерлері шалғай, соның үшін
Орынборға көбі келе алмайтыны белгілі. Енді
алдымыздағы феврал жұлдызының бір күні
белгіленіп, серіктерге тағы да шақыру қағаз
жіберіледі, сол күні Оренбургта болған серіктер
қанша болса да серіктік істерін қарайды.
Қаралатын мəселелер:
1) Өткен жылдың есеп-хисабын қарау һəм
оны бекіту.
2) Келер жылдың сметасын бекіту.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 16/І. Өткен
15-нші ианвар күні күншығыс Пруссияда һəм
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Висланың екі бетінде де айтардай өзгеріс
болған жоқ.
Пилкалин һəм Гумбиненің солтүстігіндегі
ормандар өлкесінде соғыстар болулы. Боржимов өлкесінде немістер тағы да қайта
шауып еді, бірақ көп шығынымен қайтарып
тастадық. Біздің бұл жолғы қарсы қимылымыз
дегендей болды. Жауды біз кейбір ораларынан
найзалап қойып шықтық, бірнеше пулеметін
олжаладық.
Галицияда Дуклинскиден Вешковскиге қарай
жүретін ауда біздің əскер Австрия əскерінің
қарсыласуына қарамай, шамалы ілгері басып
барады. Жалғыз-ақ Безкид өлкесінде жау əскері
көшіп кеткендіктен, біздің алдыңғы бөлімдегі
əскерлер күн бұрын дайарлап қойған орынға
шегінді. Соңғы үш күнде жоғарыда айтылған
орындардың бəрінде жаудан біз 60 афисер,
2 мың 400 солдат, үш құрал һəм 10 пулемет
қолға түсірдік.
Кавказ армиа штабынан – 16/І. Зашорох маңайында Башка ауылынан кейін серб
тасталған жау асығыс шегініп барады. Сол
қамыс өлкесінде көзге көрінердей өзгеріс
жоқ. 15-нші ианвар күні түріктер біздің іскер
салығын бар күшін салып, зеңбіректің астына
алды, бірақ онша зиан сала алмады. Алашкер
саласында жаумен қағысып қалып тұрмыз.
Біздің бір колоннамыз Софиянды алды, бір ту,
бір құралын һəм азық-түлігін алды. Жау Тавризге қарай шегінді, бірнеше жүз өлік қалдырып
кетті.
18/І. – Тавриз қаласындағы соғыста түріктер
төрт тау құралынан, азық-түлігінен айырылды.
Тавризден арасы үзілген соң, көп шығынды болып қашты. 17-нші ианварда Тавризды біздің
əскер алды. Өзге орындарда айтарлық өзгеріс
жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 19/І. Пилкалин һəм Гумбиненің солтүстігіндегі ормандар
өлкесінде соғыстар болып жатыр, Либиганин
ауылының оңтүстігінде немістерді кейін тұрып
тастадық.
Висланың сол жағында Борожимов маңайында 16-ншы ианварға қарсы түнде һəм келер
күнінде біздің салықтарды немістер қайтақайта қатты атқылады. Біз жауға тегіс қарсы
тұрдық, еркіне жібермедік, жалғыз-ақ біздің
бір орымыз олардың қолында қалды.
Жидомец ауылының өлкесінде 16-ншы ианварда немістер екі рет бізді баса шаппақшы

еді, екеуінде де біз тауын қайтардық. Карпатта
Дукла суынан Висков суына шейін соғыстың
ұшқыны жайылып барады, Австрия əскері бар
күшін жинап Самгур һəм Стригаға шаппақшы
түрі бар.
15 һəм 16-ншы ианварда Карпатта болған
соғыстар бізге хабарлы болды. Əсіресе бізге
жағымды тиген Нижний Полянка ауылының
өлкесіндегі біздің жауға шауы, үш орын алуымыз болды. Баслик-Балигрдтың оңтүстік күнбатыстағы өлкеде қарсы шапқанымызда жаумен
түйісіп, сым тартқан кедергісіне жақындаған
жерімізде бізге тиімсіз болған жоқ. Осы екі
күннің ішінде жаудан біз тағы 35 афисер һəм
2 мың 500 солдат тұтқын қылдық, екі пулемет
һəм бір соғыс құралын олжаландық. Басқа
орындардағы əскеріміз де жаудан кісі түсірді,
бірақ саны əлі белгіленген жоқ.
Кавказ армиа штабынан – 18/І. Сарықамыс
өлкесінде 14 ианвардың кешінде біздің бір колоннамыз, қатты боранмен пайдаланып, жотадан асып барып Горнес селениесін алды. Мұнда
30-ншы түрік дивизиасының бастығын, 16
афисерин, 7 дəрігерін һəм 350 салдатын қолға
түсірдік, үш тау құралын, екі жүзден артық
мылтығын, көп азық-түлігін олжаландық.
15 ианварда ерте түріктер осы колоннаны
атқылады, бірақ біз күшпен шегердік, бір пулеметін тағы олжаландық. Басқа орындарда
əдеттегі атыстар болып тұр.
Майдан əскерінің үстінгі
бастығының штабынан
Əскердің үстінгі бастығының бұйрығы
бойынша 7-нші ианварда 13 нөмірлі ... жарлығы
жұрттың тегіс құлағына салынады.
Жарлық
«Біздің жауларымыз соңғы кезде əскерлер
арасына һəм соғыс майданының ауданындағы
жердегі елге соғысты ..., татуласу керек деген
қағаздарын тарата бастады. Бұ жағынан Австрия жамандықтың неше түрінің бəрін артта
қалдырды. Австрия əскерінің арасына патша
хазіретінің атынан сондай қағаз татарып жүр.
Патшаға анты түзу адамның бəрі біледі: Русияда əскердің үстінгі бастығынан бастап, һəр
салдат жалғыз ғана патша хазіреті əрине мойын
ұсынатынын һəм соғысты қойу-қоймас жалғыз
патшаның ғана қолынан келетінін.
Біздің жауымыз қарумен қайрат қылып,
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майдан абыройын алмайтын болған соң, арам
жолға түсіп, подог істеп жатыр. Ардан айырылып, адал жолмен майданда жеңе алмасына көзі
жеткен ... істеп отырған бұзықтығын біліңдер.
Адамшылықтан айырылған жаудың ... ісіне
тұрарлық етіп ...жеңгіш əскер сазайын беретініне көзім анық жетеді. Сондай қағаз таратушы
адамдарды военни-полевой сотқа беріп, нағыз
қатал закон бойынша патшалықтың қылмысты
адамы есебінде һүкім салуға бұйырамын.
Генерал-адиутант «Николай»

Қырық-елуге келсе дағы жастары,
Балиғ емес, ғибадатқа жасырақ.
Малы жоқтың өкпесі бар құдайға,
Байды көрсе, шыбын жаны шыдай ма?
Ілгергімен қоймаған соң тең қылып,
Құр жарбаңдап құлдық қылу онай ма?
Мұны кек қып жарлы да жүр жайына,
Деген жоқ қой оған ешкім байыма.
Бергеніне риза боп Алланың,
Бір тигізбес сəждеге бас айына.

Өлең-жыр:
Міні, қазақ ғибадаттың осындай,
Бірен-саран ізгі тұрсын қосылмай.
Там ғибадат сайасында тағаттың,
Ұжмақ есігі қалай қоймас ашылмай.

Мұсылмандық белгісі
Шын мұсылман біздің қазақ баласы,
Хақиатпен нық байланған арасы.
Есептесең неше мың пұт боларлық,
Хаққа айтқан хамад пенен санасы.

Ізгілікке өзек сөздер ермесін,
Көп залымдар ұжмақты бұлғар, кірмесін.
Күллі қазақ иеленіп ұжмақты,
Басқаларға орын қалмай жүрмесін.

Тағтина кемдік қылмас сəрі де,
Құлдық жөннен батар емес күнəға.
Бес намаздың жалғызын-ақ оқып ап,
Кəмілдікпен жағып жүр ғой құдаға.

Бимұхамед Майлин
Қырым сөзі
(Тəржіме Маркстан)
Пайғамбарға хат

Шыбын жанға жақсылықты жоры тұр,
Бар ұжмақты бермей сыртқа қорып тұр.
Қалайынша қазақ надан десеңдер,
Қажы, сопы ел ішінде толып тұр.

Қатынды бай қазақтар көп алады,
Санаты пайғамбардың деп алады.
.........................................................
.........................................................
Біреуін бəйбіше деп дəрежелер,
Бала үшін екіншіні жəне де алар.
Алады үшіншіні қызмет үшін,
Есебі күң орнына бағаланар.

Малы барлар Меке барар жалақтап,
Зекеті жоқ, кірсіз таза малы аббақ.
Бар мүддесі ізгі жерге барып кеп,
Сөзі сыйлы, жұртты аузына қаратпақ.

М.Д.

Тасбиғ алып, сопылар да зарлайды,
Сырты түзу, іште риа қалмайды.
Дəулеті мол, байлау жерге барғанда,
Сый-сиапат қыла ма деп ойлайды.

І
Татарлар сөйлейді: «Ғұмыр айналған қайрақ
дөңгелек, кім өз пайдасына айналдыра білсе,
соған құл.
Жаңғақ ағашының көлеңкесінде мейізден
тəтті тамақ пісіріп отырып, Ғабдолғани қатыны
Фатима ашшы ойға қалды. Күйеуге тигеніне үш
жыл анық толғанда жоқ. Жаңа пісіп келе жатқан
өріктей, Қозы да1 мұнан сұлу қыз жоқ еді. Алған
жары Қозы өлкесінің ең байы еді. Жібек алтынмен кестелеген жасау артқан келіншек көшін
жүз аса жігіт шығарып салған еді. Құрық-жалын жібекпен өремдеген Қырым тауының жел

Байлар дағы тура баспай келеді,
Қайтсе де ұжмақ тиеріне сенеді.
Тəулік тұрған молласына зекет деп,
Көтерем тай, қотыр қойды береді.
Ізгілікке əкем де емес, байың да,
Шариғатты алмастырып ойынға.
«Пəленше бай зекет берген екен» деп,
Айтсын деген мүддесі бар ойында.
Қара қазақ қатын-бала асырап,
Бір құдайдан күні-түні мал сұрап.

1
Қозы – Созақтан 13 шақырым татар ауылы, 20-30
үйлі. Бұрын мұнда да тұрған болған.
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жетпесі тойда шауып, арманынан шыққан еді.
Домбыра шегі шертіліп, ақындар да өнерін
көрсетіп құмарынан шығып еді. Фатиманы
күндемеген адам болмады, əсіресе бір екі қара
күздің көзі тиді. Байға тиісімен Фатима аурулы болды. Ілімді шақырды, моллаға оқытты,
һешбір шипа болмады. Əулие Қаратауға да
барып түнеді, қабір тасынан алынған дəрі де
ішті, қайыр болмады, ауруы бұрынғыдан басым
бола берді.
Фатима ауру ақтай сініп қурап қатты. Махаббат жоғалды, Ғабдолғани күнінде жүз ұрса да
ауырмасын деп. Күз мейіз жеп болған соң байы
тоқал алмақ болды.
– Бұ қалай? Грек қатыны неге біреу, оларда
тоқал неге жоқ, татарда бар. Екеуі де бірдей
адам баласы, ресімдері екеу?, – деп сорлы Фатима ойға қалды.
Фатима жылады. Кешікпей ел мейіз алып
болады. Қаракөз тоқал төрден орын алады.
Ғабдолғани Қаракөзді сүйеді. Шаруа билігі
Қаракөзде болады. Бишара, ауру Фатима жұртқа
күлкі болады, бір күні есік алды күркеге барып
құлады.
– Жоқ! Бүйтпейін, бұл қорлықты көргенше,
құдыққа құлап өлейін, – дейді. Түн жамылып, құдыққа жөнелді. Еңкейіп құдыққа барып еді, көзіне əзірейіл көрінді. Фатиманы
жасқап, қорқытып, қанат қағып көкке шығып,
кұншығысқа ұшып кетті. Фатима жүрегіне майда дыбыс тигендей болып, қала берді.
Кемпірлер у-шу болды, Фатима жоқ. Іздеп бишараны құдық басынан тапты, қолында аппақ
қауырсын қалам бар, аққудікі емес. Фатима өліп
бара жатып, құдық басында не көргенін айтып
кетті. Тамам Қозы əйелі жиылды, түнімен
көрісті, жаң-жұн болды, бишара Фатиманы
айады. Бұ қалай біздің һəрқайсымызбен бұл
болмай ма?, – десті.
Жиылған əйелдер арасында бір оқыған қыз
бар еді.
– Сен оқымыстысың, айтшы, қатын ұрса,
қатын қартайса тоқал алу қайда жазылған?
– деп жиылған əйелдер қызды ортаға алды.
– Нəпсі тілеген, тілекті жазған, – дейді ғалым
қыз. Жазуға мүмкін сөз бе – дейді тағы да сол
қыз.
– Міне, сен де хат жаза білесің, олай болса
сен де жаз: үйде қатын барда екінші қатын алу
жоқ болсын, – дейді жиылған көп.
– Кімге жазамыз? – дейді Зейнеп, – патшаға
ма? Оның өз қатыны мыңнан астам деп күлді
де қойды.

Қатындар қалың ойға қалды. Көп жиылса,
таппай ма: бір қатын кімге хат жазуды тапты.
– Фатимаға қауырсын қаламды кім берді?
– Періште емес пе? Бұлай болса, жаз хатты
пайғамбарға. Бірақ толық, сұлу, əдемі жаз. Біз
бəріміз ризамыз: өзі қартайғанда байым толық
алсын деп кім айтар екен. Жаз, бірақ бəріміз
қол қойамыз, – деді тапқыш қатын.
– Жаздық, қалайша жібереміз?
– Құспен жібереміз, құс күнде көкке ұшады,
хатты апарады, – десті.
– Атама айту керек, – депті Зейнеп.
– Ақмақ, атаңа айтсаң бар іс жоққа шығады.
Бізге қарсы ол екінші хат жазады, – деді.
Қатындар Зейнепті алдап, сулап жалынып
көндірді.
Зейнеп бір тізелеп отырып, қолына Фатмаға
періште беріп кеткен қаламды алып, пайғамбарға
хат жазуға кірісті. Көп жазды, жақсы жазды, тілектің бəрін жазды. Қатындар тырп етпей тыңдап отырды. Анда-санда қаламның
сытырлаған дыбысына ұйып əр жерде бірі
«əуе!» деп қойады. Хат жазылып болған соң,
періштені қойып, қалам көкке ұшып кетті.
Зейнеп хатты алтын жіппен ала сауысқан
құйрығына байлап қойа берді. Балалар ұстап
байлауда жүрген сорлы сауысқан босанғанына
қуанып, шырқырап көкке ұшып кетті. Қатындар
не болар екен деп бекініп күтті, бір біріне уағда
берді, байларына бұл істі айтпасқа, бітпейтін
күлкіге қалмасқа.
Хауа анамыздан қалған мирас, қатын уағда
ұстаған ба, бір қатын бұл əңгімені мақтанып
байына айтып қойған. Сүйтіп қатындар тамам
ерге күлкі болды. «Сауысқан құйрығы» деп
қатындарды бетіне түкіретін болды.
Қатындар ұйалды, ақымақтық іс болғаны
көзге көрінді. Қатындар хатты ойларына
алмасқа тырысты. Үйткені мен бұл хатты ерлер ұмытқан жоқ. Қатынға ашуланса, сауысқан
құйрығына байлап хат жазыңдар деп ақыратын
болды.
Жастар ер жетті. Аталарына еріп, бұлар да
қатындарды мазақ етті. Немістер де қатындарды
мазақ қылды. Бірақ күліп жүріп ешкім сізбен
қалды: не Қозыда, не Тарақтаста, не Отызда екі
қатын алған бір еркек жоқ болғанын.
Сонда кім біледі: ет қымбаттады ма, ерлер
өздері ұйалды ма, жоқ хат пайғамбарға барды
ма, білмедім.
Тəржіме еттім
Қыр баласы
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нашалнігі екі жүз сом штраф салды, төлей алмаса бір ай абақты деп. Шығарушысы абақтыда
бір-екі күн жатып, ақша төлегеннен кейін азат
етілді.

Соғысқа қазақ көмегі
І
Петропавл үйезінен
Ақмола облысы, Қызылжар үйезінің қазақтары
үй басы 2-3 сомнан берді (жүз мың сомға
жақын) һəм көшпелі лазарет қылуға 30 шамалы ақ үй берді. Байлардың берген ат, ақшалары
бұл есепке кірмейді. Ақмола облысының басқа
үйездерінде де қазақтар мың-мыңдап соғысқа
көмек берді. Көрші мұжықтарға егін-пішен кездерінде көп қолғабыс тигізді.
Ғалладин Мəмеков

Газеталардан:
ІІ
Түркістанда мұсылманша театр3
21-нші декабрде шаһарымыздың театрға
əуескерлері казармада мұсылманша театр ойнады. Тамашаға Махмұд Бағиудинің сартша «Підір
каш» деген песасы қойылды. Ойнаушылар өз
істеріне алған бөлімдерін жақсы шығарды.
Əсіресе Дəулетбар Алтынбаев, Дамолла
Мұхамедқари, ушител Қоңырқожа Хожиқовтар
артықша ұсталық көрсетті. Ойнаушылардың
көбі қазақ жастары болғандықтан қазақша
ойнамақшы еді, бірақ қазақша жазылған театр
кітабы болмағандықтан «Підір каш» ойналды.
Спектаклден соң өлең айту, жыр жырлау, домбыра тарту секілді бөлімдері болды. Мұнда əуелі
қазақ өлеңшілерінен Нартай мырза сырнайға
қосылып «Жылама бөпемді» айтты. Күйінің
зарлы-мұңды болуының үстіне өлеңі де өте
мағыналы еді. Түркістан, Шымкент, Ақмешіт
жақтарында қазақ арасында ақшаға қызығып
жап-жас қыздарын қартайған сарттарға сату
секілді көңілсіз хал бар. Міне осы «Жылама
бөпемді» сондай ақшаға сатылған бір бишара
жас қыз шығарған. 15 жасар бір қыз Ташкенттің
бір бай сартына үш мың сомға сатылған.
Алжыған, миы ашыған шал жас жанның ілгері тілегіне, бақытына кедергі болады. Қайғықасіретке салады, сүйтіп жүргенде күндердің
күнінде келіншек бала тауып, сол баласын
уатып отырған болып, өзінің бүтін қайғылы
ғұмырын көз алдына келтіріп, əлгі «Жылама,
бөпем, жыламаны» өлең қылып айтады.
Нартай мырза жас келіншек, Дəулетиар мырза
оның шал күйеуі болып, жастай шалға сатылған
қыздардың жайын, көрген күнін көз алдымызға
елестегендей қылып адами көрсетті. Келіншектің
бір өзіне, бір баласына қарап қайғырып мұңын
өлеңмен айтқандағысын көргенде, көлденең
жұрт жыламай шыдап тұрарлық болмады.
Мұнан кейін Садық мырза Өтегенов шығып,
халыққа осы «Жылама бөпемнің» мəнісін
байандады, мұнан кейін мұндай жаман істен
телу керек екендігін сөйледі. Оның артынан

ІІ
Бөкейліктен
Біздің Қамыс Самар бөліміндегі қазақтар
болыс басына тоғыз жүз, жеті жүз, алты жүз,
айағы үш жүз сомдап соғыс пайдасына ақша
жиып берді, 10 киіз үй берді. Моллалар халыққа
уағыз айтып та шамасынша жəрдем ақша жиып
берді.
Иахи Ғайсаұғлы
ІІІ
Соңғы кезде Жетісу облысының қазақтары
соғыс пайдасына ат бере бастады. Қапал үйезі,
Наз болысына қараған 9 ауылнай ел 9 жақсы ат
соғыс көмегіне берді. Бұл аттарды соғыс майданына жіберу қиын болғандықтан, обласной
мекеме үйезге бұйрық қылды, бұл аттарды сатып, ақшасын Қызыл крест мекемесіне тапсыр
деп1.
IV
Соғысқа киіз үй жіберу
Қазалы үйезіне қараған 18 болыс қазақ 18
киіз үй силады. Бұлардан басқа тағы да подполковник Қасимов бір үй берді. Бұл үйлер 3нші ианварда Красни крест мекемесінің əміріне
жіберілді, бұл үйлерді апарған жерінде тігуге
халық ортасынан үш қазақ жігіт жіберді. Бұл
үйлер орта есеппен 280 сомнан қойылғанда,
Қазақлы қазақтарының осы көмегінің өзі 5 мың
320 сомдық2.
«Оренбургская газетаға» штраф
Оренбургта шығатын орысша «Оренбургская
газета»-ға Сургундегі немістер туралы кейбір
мақалалары үшін Оренбург губерниасының бас
1
2

«Туркестанская ведомости» – номер 12.
Сонда – нөмір 11.

3

«Уақыт» – нөмір 1679.
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Махмұд Бадили шығып қазақша «Бізде» деген (Ғалиолла Ғалымжановтың) өлеңін айтты.
Бұл өлеңде кісінің айызын қандырарлық жерлері болғандықтан, жиылған əлеуметке жақсы
ұнады. Махмұд əпенді тағы да Зиалайлөк,
Қараорман, Тафтилеу, Бұлбұлым күйлеріне салды. Бұған пристав қатыны бір жағынан пианино
дауысын қосып тұрды. Мұнан кейін сартша бір
өлеңді өлеңшілер қосылып айтты.
Бұл кеште қызыққа жиылған жұрт көп болды,
орыстардан да бірсыпыра адам бар еді. Бəрі
де ойынды ұнатысты. Ойын сарт күйімен тамам болды. Бұл кеште керекті нəрселерді дайар қылып тұрған Ғабдыхамит Софыбаев һəм
Ғабдікəрім қажы Ақсақаловқа халық рахмет
айтты. Бұл кеште барлық жиылған ақша 345 сом
болды, мұнан 75 сомдай расходын шығарғанда,
қалғаны соғыс майданына керует жіберу үшін
пристав арқылы комитетке тапсырылды.

түсті. Көлбай Төгісов Семей жағынан Қапалға
келгенде бір аздан соң сол Қапалда тұрған үштөрт қазақ шиновніктерді жамандаған бір-екі
мақала «Айқапта» жазылған. Мақаланың бірі
бұлай басталған еді: «Қапалға да ай туды!..»
деп. Сондағы Қапалға «туған ай» Көлбай
еді. Қапалдағы шиновніктерді жамандаған
мақаланың арт жағында «Көлбай Төгісов келіп,
бұларға жақсы өнеге көрсетіп, таза, тура жолға
салды һəм соның арқасымен қазақ шиновніктері түзеле бастады» деген сөздер жазылып
еді. Мұны кім жазғаны, əрине белгісіз. Бұл
мақалалар «Айқапқа» жіберілгенде Көлбайдың
атынан жіберілген емес һəм Көлбайдың қолымен де жазылған емес. Мақалалар басылып
шыққаннан кейін қазақ шиновніктерге бір-екі
адам келіп «сендер туралы Көлбайдың жазған
мақалаларын көшіре-көшіре əбден шаршадық,
осынша Көлбайға не жазықтарың бар еді» дейді. Осы айтқан сөздерге куəлік адамдар да бар
һəм қағаздар да бар. Тағы да Көлбай Қапалда
тұрған кезде 1913-нші жылы 20-ншы иулде
Аягөзге іс тексеруге Ташкент судебни палатасы барған. Сол күні Лепсі үйезі, Ақшəулі
болысының жеті қазағы кісі өліміне жалалы
болып, істері қаралған. Бұларды бұрын Алматы окружни соты 10 жылға каторжни работаға
айдауға кесім қылған екен. Осы жеті қазақты
судебни палата алдында Семейдегі присиажни
поверенни Райымжан мырза Мəрсеков келіп
қорғаған. Жолы болып, палата қазақтардың жазасын жеңілтіп 10 жылды 8 айға қалдырған. Осы
хабарды хабартып «біреу сол кезде мұсылман
газеталарының бəріне атақты қазақ адвокаты
Көлбай мырза С.палата алдында қорғап, жеті
қазақты 10 жылдық айдаудан алып қалды»
деп шіміркпестен жазып еді-ау. Соның артынан біз естіп едік, біреу Райымжанға «Сіздің
абыройыңызды Көлбай байланып кетпейді
ғой» дегенде, Райымжан «байлансын, бəріміз
бір Найманның баласымыз ғой, бөтендігі бар
ма» деп күлген екен. «Присиажни поверенни»
болғысы келіп жүреді-ау!
Енді жоғарғы айтқандарға қарағанда «Фергански обласной ведомостиға» кім жазғаны
белгілі-ақ болып тұр емес пе.
«Қазақтың» 88-нші нөмірінде басқарманың
һəм 91-нші нөмірінде «Жетісу қазағының»
жазғанынан кейін Көлбай мырза қазақты
құтқаруды қойып (əлде кейінірек құтқарар!)
енді сарттарды тізеге алса керек. Бірақ «Ф.О.В»

Тəңірі жарылқасын
Троицкіде «Медресе Махмудияда» екі жылдан бері оқып жүр едім, биыл жылдағыға
қарағанда расход ауырырақ болған соң, ақшаға
мұқтаж болып тұрғанымызда Торғай үйезі,
Майғарау болысының қадірлі адамының бірі
Бірмұхамед Бөлеков пошта арқылы 5 сом
жіберіпті. Былтырда қаражаттан тарылып
тұрғанымызда өзі басшы болып 20 сом ақша
жіберіп еді. Бірмұхамед ағамызға оқу жолында
жүрген мұқтаж талапкерге еткен жəрдемі үшін
тəңірі жарылқасын айтамыз.
Ғабдолла Орзабеков
Хлиставковтың Ферғанаға қылатын
жақсылығының басы
«Туркестанский курьер» газетасы (3-нші
нөмір, 4-нші ианварда шыққан) «Фергански обласной ведомости»-дан көшіріп бір азырақ сөз
басып шығарды. «Ф.О.В»-да «Мəриям Төгісова
сарттардың қатын-қыздарының көріп жүрген
зорлық, зомбылық һəм өзге түрлі қиыншылық
істері туралы жазып, бұларды пəледен біржола құтқарудың ақылын ойлап жатыр» деп
басылып шығыпты. Сейіт Қапсаламовтың
қызы Мəриямды Ферғанада тұрған қазақ
шиновніктерінің бəрі біледі жəне Мəриямның
мұндай сөздерге бұрын кіріспеген һəм кіріспейтіні соларға мəлім.
«Туркестанский курьерде» жазылғанды
оқыған соң бұрынғы болған бір-екі іс ісімізге
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орыс тілінде шығады һəм оны оқитын сарт
Ферғанада жоқ. Бүйткен соң орысша жазылған
сөздер орысша айтқанмен бірдей. «Сарттардың
қатын-қыздары ілгері бассын, жол беріңдер»
деп қазақ Көлбай орыстарға жазады? Сөз-ақ!
Енді Көлбайдың берген ақылын қабыл көріп
орыстар сарттың қатын-қыздарына жол бермекші болып тұрса керек! Бірақ сарттар көнермекен
деп кейбіреулер ойлар. Қорықпаңыздар! Өзінен
өзі «присиажни поверенни» болған Көлбай
мырза айтқан соң, сарттар көнбей қалмас.
Əркімнің өз ақылы өзіне. Əркімнің аты халыққа əртүрлі жолмен шығады: біреудің атағы жұрт
қамын жеп, тентіреп бейнет көрумен шығады.
Біреудің атағы жұрт көзін ашуға мал, жанын
айамай газета ашып, кітаптар бастырумен шығады. Біреулер «мен сендердің бəріңді қазір
жарылқаймын, ал қарап тұрыңдар» деген сөзбен
атын шығармақшы. Бір күні бір-екі атақты залым ұрылар қолға түсіп абақтыда отырғанда,
бірін-бірі түртіп ыржақтап, қуанып күле беріпті. Неге маза болып сонша қуанып отырсыңдар
десе, «қуанбай қайтейік, біздің аттарымыз да
газетаға басылып шықты» деседі. Оқып қараса,
«Иван Петров һəм Сергей Михайлов деген
атақты залымдар өткен айдың айағында қолға
түсіп, көп халық ау деп демін алды, осы күні
олар абақтыда отыр» деп жазылған екен.

Сүйтіп атақ дегеннің өзі де түрлі-түрлі болды.
Жарайды Көлбай мырза! Не жолмен атағымды
шығарамын десеңіз де еркіңіз, шығара беріңіз!
Бірақ сіз жазған «Түркістанский курьер» һəм
«Фергански обласной ведомостиларға» бірсыпыра дəлелді сөздер жазылып жүрмесін, сол
жағында ескере жүрерсіз.
Алматински
Басқармадан:
Зəкір Ғайсин керек қылушыға – Перовск,
Сыр-Дар. об. БекъХоже Кошаеву перед Уразаеву.
Қазақша Зəкір Ғайсинға.
Фортуна
Бұл атты ұмытпаңыздар, егер шведски сүт
машинасы «Фортуна К.В.»-ны алғыларың келсе
орта шаруалы үйге мұнан артық сүт машинасы жоқ. Т.Д. Кулберг һəм кампаниасының 308
нөмірлі каталогын алдырып қараңыз. Жақсы
агенттер керек.
Адресі: Москва, Мясницкая Кривоколенный
пер., 14. Т.Д. Кульбергъ и К-о.
Отделения в г. Актюбинске и Орске.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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27-нші ианвар
Мектеп ашу турасындағы закон жолын сұраған һəр жерден хат келеді. Олардың бас-басына жауап қайырып отыруға уақыт жетпейді.
Бұл туралы айтылған закон жолын білгенімізше жұрт құлағына салмақпыз. Қазақ мектеп,
медресесі турасында закондар һəм бұйрықтар
1868-нші жылы 21 октиабрде шыққан уақытша
положениесінен басталады. Сол положениенің
259-ншы статиасында айтылған: қазақ балаларын оқытуға, мешіт жанында мектеп ашуға
моллалар үйезни нашалніктерін рұқсат алу тиіс
деп. 260-ншы статиасында айтылған: мешіттің,
мектептің расходын, молланың ақысын əлеумет
көтереді деп. Уақытша положение қалып, Степное положение шықты. Онда қазақ мектеп, медресе жанынан тіпті аз қалған. Жалғыз ғана 90ншы статиасында мешіттің оның жанындағы
мектептің расходын əлеумет көтерді деген.

Сүйтіп, қазақ мектеп, медреселерін ашу
турасында расходын əлеумет көтереді дегеннен басқа шарт қойылмаған. 1874 жылы 20ншы нойабрде патша бекіткен Г. Советтің ұйғаруында қазақ мектеп, медреселері һəм хасуси
бала оқытушылар оқу министрінің қарамағында
болады деген. Онда да қазақ мектеп, медреселері ашылу турасында бұйрықтан басқа еш
шарт қойылмаған.
Қазақ мектеп, медресе ашамын десе қасында
орысша оқи алатын клас боларға тиіс деп шарт
қойатын болып жүр. Қазақ үшін шығарған законда бұл жоқ. Мұны қайдан алып отырмыз?
Мектеп, медреселері туралы шығарған законнан алып отыр.
1870 жылы 26-ншы мартта шыққан правиланың 3-нші параграфында татар мектеп, медреселері туралы айтқан: мектеп қасында орыс
тілін үйрететін ушител болмаса, мектеп ашуға
47

10.06.2018 20:00:03

рұқсат берілмесін деп. Осы 3-нші параграфты
қазақ мектеп, медресесі туралы да тұтынумен
келіп еді. Мұны қазаққа да жол етіп тұтынудың
жөні жоқ-ақ еді. Ноғайлар турасындағы басқа
закондар қазаққа үйлеспегенде жалғыз бұл
параграф үйлесер ме? Ноғайлар отырықшы
халық, отырықшы халық жиын отырады. Бір
жердегі əлеумет те көбінесе бірнеше жүз үй
болады.
Оларға мектеп пен орысша кластың расходын көтеру көп үстінен жеңіл болады. Қазақ
көшпелі. Бір жерде жиын отыра алмайды. Бір
жердегі қыстауда көбінесе оннан аспайтын
үй болады. Он үй қалай мектеп пен орысша
кластың расходын көтере алар? Сондықтан
орысша клас ашпасақ, мектеп ашуға рұқсат
жоқ деп, ноғай туралы қойылған шарт қазаққа
тіпті үйлеспей, мектеп ашпасын дегенмен бірдей болады.
Қазаққа баласын оқыту қажет болса, жол
бойынша мектеп ашуға сұраса, ашуға болмастай шарт қойылса, қазақ не істемекші? Мектеп
сұрағанмен ашуға қолынан келмейтін болған
соң расходпен мектеп алмай-ақ қазақ балаларын оқыта берді. Міне, жұрт үшін шығарған
жол халықтың қалыбына үйлессе жол болып
орнына келіп, үйлеспесе құр қағаздың бетінде
жазу болып қалатындықтың мысалы.
Мұнан кейін патшаның 1906-ншы жылы 14
ианварда етілген əмірі бойынша жасалып 31-нші
марттың правиласы шықты. Бұл правилада қазақ
һəм басқа мұсылмандар мектеп, медреселерін
ашу туралы айтылғанда: дүниауи мектеп, медреселері жалпы қалыпша ашылады деген. Діни
мектеп, медреселер турасында: инспекторға
куəлік қағаз тапсырып, мектеп расходына жетер
қаржысы барлығына сендірсе, мектеп жанында
орысша клас болады десе, ол кластың ушителі
үйрету ғылымын білетін сол халықтың өзінен
иаки тілін білетін орыстан қойылатын болса,
ашуға рұқсат беріледі деген. Бұл туралы олайбұлай сөздер бола бастаған соң оқыту министерствосы тағы халыққа мəлім етті: бұл діни
мектеп, медреселер ашу турасындағы правила
қазір іске кіріспейді. Үйткені мұсылман рухани
адамдары турасындағы һəм діни мектеп, медресе ашу реттері турасындағы мəселелер ішкі
іс министрінің мекемесінде осы кезде қаралып
жатыр деп. Сонымен бұл уақытта мектеп, медреселерге рұқсат беруші мекемелер қазақтан
мектеп, медресе ашуға сұраған адамдарға қай
жолмен рұқсат беріп иа бермей жатқанын өздері

біледі. Бірақ күні бүгінге шейін қазақтың діни
мектеп медреселері жайында орысша клас
болсын деп, шарт қойылып шыққан законды
көргеніміз жоқ.
Қазақтың діні, дүниауи мектеп, медреселері
турасындағы закон һəм бұйрықтарды келесі
нөмірлерде газетаға басармыз.
Кəдімгі біздің Көлбай!
«Қазақ» газетасы 88-нші нөмірде Ферғана
облысы Наманган қаласындағы переводшик
Қапсаламовтың Мариям есімді қызын Көлбай
мырза Төгісов алды деген турада жазылды:
«Бұл қалай? Көлбайдың Қапалда қатыны
һəм балалары бар еді ғой, сірə бұл біз білетін
Көлбайдың басқа біреу болып жүрмеген еді
деп, анықтау үшін жоғарыдағы хатты газетаға
бастық» деп.
Бұл хатта анықтайтын не көмескілік бар?! Ақ
қойдан анық емес пе! Қазақта қанша Көлбай
бар еді? Белгісіз жайына жүрген Көлбайларды
айтпаймын, кəдімгі өзіміздің белгілі бекбеке Көлбайды айтамын. «Қашан болсаң –
қашқаныңнан, болмаса – басқаныңнан білемін»
деген секілді, Намангандағы Қапсаламовтың
қорасындағы жосылған аз-біздің Көлбайдың
шын сүгіреті емес пе? Бұған кім таласар! Болмаса басқа сəукелбай жайау жүріп Ферғана
облысындағы Мариям қыздың төріне шығып,
мұндай қызық кесте пішіп тігер ме, омырауына бір түгіл он университет знагін тақсадағы
ақылдан бұрын бірталай бейбақтық керек
қой!
Бұл жақтағы мұны естігендер жағасын ұстап:
йапырмау, бұл сұмырай, тағы қайдағыны қайдан
барып алдап-арбап алып жүр, мұның қатын-балалары тағы қай бұрышта улап-шулап қалды
екен деп, қалған қатын-балалардың қамын
айтып, қайғырып бірсыпырасы жатыр. Бірсыпырамыз қатын-балалардың Көлбайдан көрген
жалғыз жəбірі бір болмай күндерін қалайда көре
жатар. Бірақ жалғанда естен кетпейтін жəбір,
жазылмайтын жара Мəриям қарындасымыздікі
ғой, ата-анасының алдында уыздай үлбіреп,
шамандай шалқып отырып, ғақылдықпен бір
қарғалған қара жүрекке, ажал мұртынан ілінген
асау балықтай бұлқынып, бір хабарсыз сағатта
кез болды ғой деп шын айаушылық айтысып
жатырмыз. Əліпте, адамшылық көзбе қарасақ,
бұл болған уақиға, нақ бір ғана қазағының
айтуындай болса, бұған кімнің қабырғасы
қайыспас!
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Алаштың азаматы Қапсаламов мырзаға бұл
орны бітелмейтін қайғысы туралы тың хабарлар
болғай еді деген тілектен басқа əзірге не айтамыз, бірақ «пəледен масайық қашқан» деп екінші мұндай сергелдеңнен, масқарашылдықтан
алдағы замандарда аман-сау болмағанымыз
үшін төменде Көлбайдың жай-жапсарын газета «Қазақ» арқылы жұрт құлағына салмағымды
міндет көрдім.
Алты Алаштың азаматтары! Һəрқашан естеріңде болсын: кəдімгі Көлбай қазақта жалғыз
болатын, облысы – Семей, үйезі – Зайсан, болысы – Шорға, руы – Найман болатын. Көлбай өзі
бірде Төгісов, бірде Төлеңгітовпін деп жүретін.
Себебі, Төлеңгіт Көлбайдың шешесінің бастапқы байы – Көлбай дүниаға келместен бірекі жыл бұрын опат болған, Төлеңгіт өлді, енді
мұны бағып-қағар кім бар деп, Көлбайдың шешесін Алтай тауындағы Түркияны қалмақтар
келіп алып қайтайын деп жатса, Төлеңгіттің
ағайыны Төгіс қадірлі, бай адам, қалмақтарға
қатты ақырып: «Қазақта өлсе де, қатынын елден
кетпейтін, жесірімде жұмыстарың болмасын»
деп, қатынды үстіндегі бас қалқасымен Төгіс
бай көшіріп, қорасына қондырып алған екен.
«Арқадағы тоғайға қой бақтырған құдайға»,
Ферғанадағы мейірімді Көлбайға қосқан
құдайға, асылы не қиын! Сүйтіп жүріп шешесінен өзіміздің кəдімгі осы Көлбай болған
екен...
Көлбайдың жасы жас болмағанмен, бет аузындағы түктері санамалы болған үшін, көрген
адамдар оған отыздан артық бермейтұғын.
Сырт нұсқасы Көлбайдың: келбетті, ұзын
бойлы, өрелі, сұңғақтау келіп, қол-айақтарын
жай қазақтан ұзынырақ болатын. Орта басты, маңдайлы, шекелі, мойны ұзын, құлақты,
шықшытты, мұрынды, ерінді, екі көзі онша
ашық та емес, қысық та емес, орташа. Сенімсіздеу болып көбіне күлімсіреп, көбірек қозғалып
тұратын. Басқа мүшелерді онша дəйекпен
тұрмайтын, əсіресе екі қолы. Шашын артық
ұзын өсірмей, жыға тарамай тұрғызып қойатын.
Сақалсыз, селдірлеу ортасы кезек мұрты болатын. Онысын бірде көтеріп, бірде еркіне
қойатын еді. Бет ажары: жаздыгүні - торылау,
қыс – құбақандылау болып, кей кезде қылаңдау
да болып қалатын мінездері болатын. Көлбайда
кекшілдік мінез мүлде жоқ болатын: қандай
қайырып, екі бүктеп тастасаң да, тұра салып
өзіңмен сол жерде-ақ күліп-ойнап жүре беретін.

Оқып шыққан жері Көлбайдың Зайсандағы
төмен дəрежелі селско-хозиайственни школ болатын. Қалған қызметтері: бірнеше жыл мировой судиаларға тілмаш болып, ақырында солардан алған өрнектерімен «мен енді қай адвокаттардан да болса да кем болмаймын» деп тименің
арыздарын жазып, сөздерін сөйлеп жүргенде
«пəле қайда басса, айақ астында» деп бір қара
жұмыстан өз тілі, өз қолы өзіне жау болып,
Семейдің окружни соты тергеп, жыл жарым
отыруға жаза кесіп, бірсыпыра праваларынан
айырып, Өскемен-Семейдің абақтыларында кесімді жазасын бітіріп, босанғаннан кейін артына
қарамай айдап отырып Жетісу облысындағы
Қапалдан шығып, қатын-балаларымен сонда
тұрушы еді. Қапалдағы түпкілікті қатыны, бұған
қосымшалары болмаса да, «Арамзаның құрығы
бір-ақ тұтам» деген, олардың ғұмырлары ұзақ
бола-алған жоқ еді...
«Жігіт өсекке кірмей, есепке кірмес» деп,
бұрынғы қариалардың айтқаны бар. Бұ Көлбайдың өсегі жиып терсе, көлге симайды.
Бұ Көлбай не болмады! Жетпіс түйеге жамбы артқан Төгіс байдың жалғыз мырзасы да
болды. Университет бітірген атақты адвокат
та болды, Степной крайда қай жерде қатты
жазалы қазақтар сот алдында тергеліп ағарса,
бұларды шын құтқарушы басқа Р. Мəрсеков,
Ы. Ақбаев секілді университетті шын бітіріп,
шын знак тағып, шын присажни повереннилар болсадағы татар газетасы «Уақыт» қазақ
«Айқап» беттерінде «Қазақтан шыққан зор
атақты адвокат Көлбай мырза Төгісов оларды
ағартқан» деп жазылып, «Уақыт» пен «Айқап»
Көлбайға шапандарын жауып, гүлдерін шашқан
кездері болған секілді еді-ау.
Бұл Көлбай, əсіресе «Айқаптың» есінде бар
шығар, Қапалға ай да болған, күн де болған...
Сүйткен кəдімгі Көлбай еді... Мұның, қайта
Ферғанаға барып періште болмағанына, жұртау, бір есептен ай мүйізді, аша тұйақты көк
қошқарды көлденең тартып шалсақ, тағы көп
болмас еді.
Қ.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Кавказ армия штабынан – 19/І. 18-ншы иануар күні майдан біткенде айтарлық соғыс болған
жоқ.
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17/І-да жаппай соғыс болды, екі жақ та қызу
қимылдады. Бəрінде де біздің жолымыз болды.
Париж – 19/І. Ресми хабар алынды, Германияның сүнгуір қайығы кеше таңертең Ханифер шығанағында Англияның «Такумару»
деген параходын батырыпты. Адамдарын
франсуз миноносы құтқарды. Кеше күндіз
сол жерде тағы да Германия сүңгуір қайығы
Англияның «Айкариа» деген параходын атқылады, бірақ бұл жолы біржола батырып жібере
алмады, франсуз миноносы қақпайлап Гаврға
алып шықты. Германияның сүңгуір қайықтары
Ирандия теңізінде Англияның «Ландабланш»
һəм «Бенкруиекан» деген параходтарын батырды.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 20/І. Малава бетінде бізге тиімді ұрыс-қағыстар болып
тұр. Висланың сол жағындағы соғыс Болимов
жолында 19-ншы ианварда қызу болды, əскер
құралы мұнда күшті еді.
19-ншы күні немістер Борхимовтың солтүстік
жағынан атқылап еді, көп шығынымен беті
қайтарылды. Қаттырақ соғыс Гумин ауылының
оңтүстік жағында болды, мұнда біз 19-ншы
ианварда айырылған орларымызды қайтадан
алдық. Салық үшін соғыс əлі болып жатыр.
Пилицияның оңтүстігіндегі һəм Дунаицада
жау күні-түні зеңбірек оғын күшейтіп жатыр.
Жаудың бір бөлімі ілгері ұмтылғысы келсе де,
ретін таба алмады.
Карпатта соғыстар болып жатыр. 18 һəм 19ншы ианварда біздің əскер соғысып отырып
ұмтылып Дуклиннен жоғарғы санаға, онан
асып Иаслик, Мизо-Наборшу жолдарына түсіп,
жаудың бір батареиасын, алты құралы, пулемет
һəм басқа соғыс саймандарын олжаланды, бірсыпыра кісі тұтқын алды. Висотско өлкесінде
Ужук асуынан оңтүстік-күншығыс жағында
жау əскері қарсы шабамын деп көп шығынмен
кейін шегінді.
Карпат асуына һəм маңайына кісі тасып жатыр деген хабар əскер арасында көптен естіліп
еді, рас екен. 19-ншы ианварда Бескида асуынан оңтүстік-күншығыс жақта біздің əскер
224-ншы Германия полкінің бір баталионын
ойран қылды. Баталионның қалдығы, бастығы,
бір ротасының камандирі һəм 20 салдатымен
қолға түсті.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 21/І.
Күншығыс Пруссияның Грусмиду-Тмискен

ауылының қасында біздің əскер Ангираптың
сол жағына бекініп еді. Висланың оң жағында
жаумен түйісуіміз жиіленіп тұр, қаттырақ
соғыс Лепно-Бижон өлкесінде болды. Біздің
əскер соғысып Аскемпені алды, Блину ауылын
атқылаған жауды торып шықты. Мұнда біз баталион командирін, үш афисер һəм жүздей салдатын қолға түсірдік.
Висланың сол жағында Борохимов-Гумин-Волашиловский-Тартак-Болимовский өлкелерінде
соғыс қызуы 20-ншы ианвардағыдай.
Күшті құралды соғыс күні-түні дамылсыз
болып тұр. Əсіресе күштірек соғыс Гумин ауылында болды, мұндағы қатты қырғын соғыста
біз жаудың жүрегін шайдық, көп шығынды
болған жау соғысқа тың əскерінкіргізіп жатыр.
Нида өзенінің бойында қара көрсеткен жау
əскері берекелі еш нəрсе қыла алған жоқ.
Карпатта соғыс ұлғайып, күшейіп, барады.
Немістердің көзге көрінерлік күші байқалды.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Алдану
Түркістанда өзін-өзі «Біз пайғамбар əулетінен,
ақсүйек қожамыз» деп халықтан зекет, ұшыр,
садақа болса, қоймастан жиып алып жүретін
бір түрлі халық бар. Бұл халық өздері бір жерде жиылып отырған емес: қазақтың бір елу
басылық жерінде алты-жеті үй, қайсы жерінде онан да көбірек. Бұлардың тұрмысы қазақ
тұрмысы секілді болса да, олардай мал бағып,
егін егіп, өз алдына кəсіп қылмайды. «Енді
бұлар немен тіршілік етеді?» деп сұраушылар
болар. Жауабы мынау.
Бұлардың тіршілігі қазақ сорлының малының зекеті, егінінің ұшыры, оразасының
пітірі, жинасуға байлаған малы оған да қанағаттанбайды: қазақтан өзгесі көп. Егер қазақтың
бір жері ауырса, түк білмесе де қазаққа тəуіп
бола қойады. Мысалы, біреу шехотка иа осындай осындай жаман аурумен ауырса, дереу
осы қожаға шабады. Қожекеңді жалыныпжалпайып ауру көрсету үшін алып келеді. Ол
келіп аурудың тамырын ұстап тұрып: «Бұған
аруақтардың салқыны тиген екен, бір жеті дем
салдырып, бір малмен қақтырып, бірсыпыра
киімдерін садақа қылу керек» дейді.
«Малым – жаным садағасы» деп отырған
қазақ, қожаның ішкі сырын қайдан білсін,
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«Ойбай, не десең де мақұл тақсыр!» деп
айтқанын істейді. Онымен қоймайды, «тақсыр,
өзің оқы, өзің бақ, өзің хақ!» деп жалынады.
Қожаның тілегені осы, бірнеше күн бағып жатады. Қожекең күнінде неше мезгіл ішіп-жеген
тамақтың қуатымен жеті күнге шейін аурудың
басын ауыртып, «Алхамад, бесін, кұлху Аллаларды» һəрдайым салғанда қырық қайтара
оқып, өзі ауру адамды қажытады. Бимазаланған
ауру қожаны сөге бастайды. Қожа мұны естіп,
«көрдіңдер ме, мынаның жындары менім
оқуыма қарсыласып тұр, маған бір қамшы
беріңдер, қуайын» деп аурудың екі қолын артына байлатып қойып, қамшының астына алады. Дауысын бұрынғыдан да көтеріп тағы да
оқи астайды. Ауру бұған не қылсын: əлсіреп,
екі құлағын қолымен басып бүркеніп жатып
қалады.
Қожаның оқуы бітеді. Ауру қаратушы бай
болса бір ат, жарлы болса 10-15 сомнан кем
бермейді. Бұған Қожаның көңілі бітпесе,
«дұғасы» мен тағы қорқытады. Кетерінде бір
сары малдың өкпесімен қағып, оның терісін,
аурудың бірсыпыра киімін алып, қожекем сызады.
Ауруға жазылу қайда, Түркістанның алдауыш, надан қожа-молласы түгіл, осы күнде
дүниенің ең білімді халықтары да ем таба алмай жүрген шехотка секілді аурулар, əлгідей
бағудан кейін кетпесе, ілгері басу жоқ, бұл алданудан тоқталатын күн бар ма?
Алданғыш

4-нші октиабр күні таңертең ауылға пристав
келіп, Ахметті жауап аламын деп қасындағы
қалаға апарып, сонан əрі қарай Қызылжарға
үйезни нашалнікке жөнелткен. Следовател
жауап алып, абақтыға жаптырған. Ақыры не
болары белгісіз. Бұл келіспеген уақиғаның себебі орыс жаласынан ба, қазақтан ба, білмейміз,
қайсысы да құр емес шығар.
Тілші
Өлең-жыр:
Тілегім
Қазақты бір күн санға кірген көрсем,
Қатарлас халықтармен жүрген көрсем.
Білдіріп дүниеде бар екенін,
Шетінен өнер-ғылым білген көрсем.
Жас бала, жаңа өспірім қатар-қатар,
Арқаға кітап қабын ілген көрсем.
Түзіліп ұлы-қызы тегісінен,
Ішіне медресе кірген көрсем.
Білдің бе сабағыңды сабақтас деп,
Сөйлесіп жас балалар күлген көрсем.
Азамат Алашұлы атағымен,
Ғылымның тұлпарына мінген көрсем.
Үйренген білім-өнер арқасында,
Рахат-тыныш дəурен сүрген көрсем.
Айтылған осылардың бəрін көріп,
Құдайға арманым не, со күні өлсем.

Ахмет Мамытов
Байандама
Басы 80-86,88-90-92, 93, 95-нші нөмірлерде
Əсіресе даулы мəселе биліктің бұзылуына себеп болатын «аса билік» бірсыпырасы Түркістан
положениесінің 219-нші статиасында айтылған
мөлшерден тысқары жаза кесуді аса билікке санайды. Бірсыпыралары соттың құрылысындағы
тəртіптерін орнына келтірмегенін аса билікке
санайды. Бұл соңғысы негіздірек: судебни устав
бойынша да сот құрылысының тəртібін бұзу
қалыпты шегінен шаққанға саналады. Бірақ, судебни уставтың жолын, қазақ сотына тура келеді
деуге болмайды. Ол Түркістан положениесінің 218-нші статиасына орайласпас еді. Онда
соттың бұзылатын себептерінің ішінде соттың
құрылысы турасындағы тəртіптерді орнына
келтірмеу де бар демейді, қазақ соты халық
ресімі бойынша құрылады дейді (210-ншы
статиа). 218-нші статиасын закон шығарушы
соттың құрылыс жағын соттың қалай істесе де
өз ықиарына берілген екен деп те түсінуге бол-

–//–
Қызылжар үйезі, Преснов болысы 5-нші
ауылнайға қараған Балтакерей ішінде Ахмет
Жанталин деген талапкер жігіт мұнан 4-5 жыл
бұрын Троицкіден оқу бітіріп қайтқан соң, басына сəлде, астына төрт қабат көрпе салып,
молласып көзін жұмып, шариғат айтуға кіріскен
жоқ еді. Сүйтсе де қолынан келгенше айанбай
жұртқа қызмет етемін деп бел байлап еді. Ахмет
елінің ортасына мектеп салдыруы, оған керек
шығынды беруге жұртты көндіруі, жұрттың
зекет, ұшыр, фадие, пітір секілді садақаларын
бір жерге жинатып, пайдалы орынға жұмсатуы
аз қызмет емес еді. Ахмет школ ашып, ушител
алдырды. Есіл өлкесін қаптаған үлкен ауылдың
зорлығына қарсы тұрып елін қорғады. Мұнан
басқа Ахметтің елге қылған түк жазығы жоқ
еді. Ойламаған жерден Ахмед бір көңілсіз халге
ұшырап қалды.
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майды, үйткені 211-нші һəм келесі статиа қай
сотқа қандай істер түсу, қандай жаза салу, істің
басталу білтесі, сот құрылысы көп көзінше һəм
жариа болуы, бұздыруға іздену сроктері турасынан айтып, жол қылып көрсетеді. Бұл жолдар народни сот шамасының шегін көрсетіп, анықтау
үшін айтылған жолдар. Солай болған соң ол
тəртіптерді орнына келтірмеу шамадан тысқары
кету бұларға тиіс еді. Жолға қарағанда бүйту
дұрыс көрінбесе де, бұл кұнде ол жеткіліксіз.
Ол жолды кеңейту керек болса да бөгет болатын
Түркістан положениесінің 218 статиасындағы
көрсетілген жолдың шағындығы.
Осы 218 статианың жолы көмескілігінен
болатын қиыншылықтарды граф Пален де айтып отыр. Граф Пален Түркістан уалайатының
ісін тексерген атшетында Ташкент судебни
палатасына қараған окружни соттар һəм прокурорлар ісінде болған уақиғаларды айтып
көрсетеді. Народни соттар жаза кесерде бар
жазығын қабаттап бір жаза кесу деген жолды
тіпті ескермейді екен һəм ол жолды ескермей
айтылған билік аса билік болып бұзыларға
тиіс еді, олай етілмейді екен деген. Срокті
аристанттардың арасында екі приговормен 20
ай жаза кесілген Мауламқұлов дегенді тапқан.
Оны народни сот бір приговормен төрт айға,
екінші приговормен 16 айға баршасы 20 айға
отырғызуға билік айтқан екен. Түрме нашалнігі
мұндай болатындар жалғыз Мауламқұлов емес,
көп болады деген. Прокруорлардың көрсеткен
жолы бойынша Түркістандағы тұрғын елдің
адамдарын түрмеге отырғызуға жаза кескен
қанша приговор болса, сонша рет отырып жаза
тартылады екен. Закон бойынша народни сот 18
айдан артық жаза сала алмасқа тиіс. Мұндай
тəртіп сондағы сот адамдарының байандауынша қазақ соты жазықты қабаттап билік айтуды білмейді деп шығарған тəртіп болса керек.
Ондағылар айтқан: Түркістан положениесінің
219-ншы статиасында қабаттау туралы еш
нəрсе айтылмаған, жалғыз-ақ народни соттың
һəр іс туралы кесетін жазасының шамасын ғана
көрсеткен деп. Жоғарғы айтылған статиалардың
сөзіне қарап, бұлай байандау айтуға сиғанмен
ақылға симайды. Ол статиалардың мағынасын
əлгі қалыпша түсінгенде народни сот казенни
(патшалық) сотынан биік болып шығар еді. Иа
ол сот болмай, бетімен жосу болар еді. Закон
шығарушы қабаттап билік айту жайынан еш
нəрсе айтпағанда народни соттан күшті болсын
демеген шығар.

Екінші көмескі мəселе даугерлерді шақырмастан билік ету. Түркістан положениесінде
биліктің дұрыстығына даугерлерді шақыру
шарт деген, бірақ соттар 1899-ншы жылғы 30ншы иунде 11-нші нөмірлі Сенат байандамасына шейін шақырылмастан айтылған биліктерді
бұзу, бұзбасын білмей екі ойлы болушы еді.
Сенат байандамасы бойынша сот екі жағын
сұрап, істің анығына жетіп, барып, билік ету
керек, үйтпей айтқан билік жолдан тысқары
болып, бұзылуға тиісті.
Əсіресе дағдартқан 218-нші статианың жесір
дауы турасындағы жағы. Мұсылман көзінде
əйелдің хақығысыздығы народни сотта орын
тапқан. Народни сот жесір дауын мал дауы
есебінде қарайды да, əйелдерді мал сиақты
бірінен алып, екіншісіне беруге билік айтады.
Қалыпты орыс хакімдері көтеріп, шыдап тұра
алмады. Соңғы кезде жесір туралы айтылған
биліктердің үстінен дау жүрсе, аса билікке саналып, сот хакімдері тілегі озатын болды. Үйткені
риза болмаған əйелді байға қосуға билік империа законының жалпы жолына қисық деп білген
(жаза уложениесінің 1550-нші һəм 1551-нші
статиаларында əйел ризалығысыз байға қосу
айып). Бірақ бұл дəйім сол қалыпта бола бермейді. 1906-ншы жылы Хиуаға қарайтын біреуге Сырдария ателіне қарайтын 13 жасар қызды
беруге билік айтылғанда, прокурор бұзуға бергенде билік бұзылмастан өтті. Бұзбағандағы
дəлел Түркістан положениесінің 210 һəм 211нші статиалары бойынша жесір дауы народни
сотта халық ресімі бойынша бітеді дегендік.
Билікті орнына келтіру
Айтылған билікті орнына келтіру турасында Түркістан положениесінде екі-ақ статиа
бар. Біреуі 234-нші, екіншісі 251-нші статиа.
Алғашқы статиа бойынша айтылған билік екі
жағына да естірілмек, сұраушы болса, құпиа
берілмек. Екінші стаиа бойынша билікті волосной управител орнына келтірмек, крестиански нашалнік орнына келген-келмегенін
бақыламақ. Бұлай аз ғана айтып отырудың іс
жүзінде қолайсыздығы көп, əсіресе шатақ болатыны қазақтар уголовни иа граждански іс
болсын – қарындас болып бітіуге ықтиарлы.
Қарындас болып біту билік айтыларда да, айтып болған соң да билік орнына келетін кезде де
ықтимал. Бұл соттың жолына ереуіл келмекші.
Сот құрылады, билік айтылады, ақырында оның
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бəрі далада қалып, екі жағы өзді-өзі болып,
бітіп кетеді. Айтылған биліктегі ақысын алады
да периговорды мал иесі төлеушінің қолына
береді. Сүйткен соң кесілген жаза орнына келмей қалады. Қазақтың ісінің көбі екі жағының
келісуімен тынады. Айыпкер бола тұра мал иесімен келісіп, жазадан құтылып отырса, народни
соттың бұзықтықты тиу мағынасы жоғалады,
əсіресе жұрттың ауқатының түбіне жететін
ұрлықты тиу мағынасы кемиді.
Тағы да бар.

ншы ғасыр жұртынан надан олар қайдан жетсін! Мынау Европа соғысы бұ жағына келгенде
Балқан соғысында ұрып байланды. Мəдениеті
мəдениетте!
Белгия өтінуі бойынша «Таймс» газетасы мынаны жазады: «Немістер Белгияны алғанда рухани адамдар өзгеше жамандық көрді. Шіркеулерді түрме, ат қора, дəретхана қылды, қиратты.
Шіркеу бұйымдарын ұрлады. Поптардың
көбін атып өлтірді, асып өлтірді. Өлтірмегенін
Германияға мал есебінде айдап апарып, адам
баласына істемейті қорлықты көрсетіп, сорлатып отыр.
21-нші ағұста Ипуген шаһарының 83 жастағы
Иклерк деген попын «Сен əскерге оқы аттың»
деп абақтыға салып, көп қорлық көрсетіп,
ақырында атып өлтірді. Иклерк ол кезде ауруханада отырған поп. Саффин деген қаланы
алғанда 15-нші авғұста 170 үйді өртеп, 27 кісіні
жазықсыз атып өлтірді. Сол қаланың попын
ұстап алып, атамыз деп қорқытып, қорқытып,
ақырында «енді көзіңді жоғалт, кет, кет» деп
босатып, қашып шыға бергенде мылтық атқан.
Поп жығылып, өтірік өлген боп айламен тірі
қалған. Малинде 26, Лиежде 30 попты маткаге
асып өлтірген1.
Европа адамшылығымыз мол, мəдени
жұртпыз, жетілдік, артылдық деп айтатыны құр
мақтаныш болмаса, əлі тағылықтан айырылған
жоқ-ау. «Орыстың сыртын қырсаң ашшы татар
шығады, орыстың төресін қырсаң, ашшы жандарым шығады» дегендей Европаның мəдени
жұртының сыртын қырсаң ашшы... ақсақ болып
шығады-ау . ... Европа-Европа дей беруші едік.
Ұйалдық-ау!
Қыр баласы

Ақтөбе үйезінен
2-нші ианварда Батбақты болысының 5-нші
ауылындағы Мұхамедқазы хазіреттің мешітінде жұма намазына кез болдым. Жұмадан
соң хазірет жиылған əлеуметке: «Біз ілгергі
уақыттарда басымыздағы сəлдемізге алданып,
бұл заманның амалынан бос қалғанбыз, құр мынау кітаптарды көбейткенімізге мəз болып жүре
беріппіз. Енді, халық, ойланалық. Құр ойменде еш нəрсе бітпейді, іске кіріселік. Бұрында
ауылнай школымыз бар еді ғой, енді мешіттің
қасынан бір тəртіпті мектеп салалық, деп оған
сөйледі. Əлеумет мұны мақұлдады. Бұл істің
бұрынырақ қолына ала ма деген хазіретіміз еді,
əлі де болса кенжелік қылмас, елге басшылық
қыламыз десе, айырушы табылар деп талаптарына хабарлы сағат тілейміз.
Мұғалім Ысхақ Ақберлин
Басқарма: Мұхамедқазы хазіреттің мешітінде һəм үйінде мұның алдында болған бір
көңілсіз уақиғаны Ысхақ мұғалім жазған
екен. Басқарама өзінен болмаған себептермен
газетаға баса алмады.
Газеталардан:

Бала жоғалды
Осы ианвардың 16-нда Қарақамыста Темір
Тұрғанұлы Ғабдулваливтің 13 жасар Зариф
деген баласы жоғалды. Үйінен жалаң қабат
киіммен, қалтасында ақшасы да жоқ, шығып
кетіпті. Қайда екенін көріп хабар берген кісіге
сүйінші беріледі. Хабар беруге адрес: Темір,
Ур.об. М-Валию Габдулвалиеву. Иаки Оренбург
«БЭЛЭКЪ».

ІІ
Екі Балқан соғысынан бұрын түрік патшалары Шыңғыс хан, Ақсақ Темірлердің адам баласына істемегені жоқ дейтін едік. Бұлар адам
дəрежесіне таза жетпеген, тағы өскен надан,
азиашылық дейтін едік. Бұларда адамшылық
дейтін едік. Бұларда адамшылық, мейірімшілік
жоқ, қастық болмаса адам баласын адам
қалыбында сүйу, құрметтеу деген бұларда
жоқ дейтін едік. Екі Балқан соғысында өздері
«европалық» əрі «христиан» серб, болғар, грек
адам баласына істеген қастығы, қаталдығымен
Шынғыс хан, Ақсақ Темірлерді ұайлатты.
Бұлар шаңына ере алмай қалды. Өнерлі 20-

Денсаулық
(Науқас һəм оның емделуі )
Науқас деген нəрсе – денемен науқастың
себебінің соғысуы. Бұдан мұрад: дүниеге бір
1

Р.В. 9-ншы нөмір 1915-нші жыл, 13-нші ианвар.
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түрлі микроб кірсе, сол кірген жерінде керекті тамақ тапса, бір минутта сансыз болып
көбеймекші, қанға қосылып (нағыз күн көретін
жері) дененің əрбір клеткаларын жауламақшы.
Бұған қарсы денеде қарманып, белгілі қанның
ақ шаригі «фагутситтер», тағы өзге клеткалар мұныменен жауласпақшы. Бұл уақытта
кəдімгі патшалардың соғыс уақытында артқан
шығыны секілді, бұл ағзалардың да шығыны
көбеймекші: соғыстың əскері – клетка, фагутситтерді артық тамақтандыруға. Патшалар
соғысында шығынның көбейгені патшалықтың
денесі болған қара халыққа тынышсыз тиіп,
шаруа бұзылып, халық нашарланып, бұрынғы
тұрмысы бұзылады... Міні мұнда да сол дене
бір суып, бір қызып, сау халін жойып ауруға
шалынуы осы секілді.
Науқасты емдеу екі түрлі. Бір түрлі науқастың
себебін əбден біліп алып, сол себепті жойатын
дəруді біліп, соны жұмсау. Бұл дəрі, бірінші
микробтың- себептің күшін азайтып, сонан
кейін оны жоймақшы. Екінші, сол уақытта
дененің һəрбір клеткаларын бабына келтіріп
науқастың себебіне қарсы тұрғызбақшы. Екінші
ауру, науқастың сынын жойатын, тура болмаған
уақытта мұндайда ең үлкен ем – денені бабына
келтіріп ұстау, мысал: таза ауа, таза үй, тамақ,
киім һəм өзге дəрілер. Бұлар дененің əрбір
клеткаларына күш беріп, науқастың себебіменен қарсыласуға көп көмек бермекші. Бұларға
қарағанда дененің кəрі, жас, толық, нəзік болуларында көп мағына бар.
Бұдан басқа кейбіреулердің жақсы, денесінің
толықтығы бірдей болса да дененің шыдамды,
шыдамсыз, науқасқа қарсы, тұру, тұра алмаулары болады. Бұлар көбінесе əдеттен болады.
Науқасты емдегенде əртүрлі жөнмен емдейді. Ең жайлы, пайдалысы дəрі. Бұл күндегі
дəрілердің бір түрлісі жерге өсетін нəрселерден,
біразы хайуандардың денесінен біразы темір-
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сиақты. Бұрын ел аманда күпініп, күжілдеп,
күдірейіп күпсіне симайтын оң жақ үндеместен
қалып тұр. Осы Европа соғысы тақырыпты
жасалған жұртпен хүкімет бірлігінен жақсылық
іс шығады-ау деген үміт бар.
Мұның анық бір белгісі мынау: 17-нші ианварда биуджет комисиасы оқу министріне қараған
істі сөз қылды. Жаңадан болған оқу министрі
граф Игнатев мынаны сөйледі: Русианы тегіс
оқу, иағни мектеп көрмеген бала болмайтын,
жолына түсіремін дейді. Бұл 3-нші һəм 4-нші
Думалар мен һүкімет арасында дауда тұрған
жол еді. Дума жұртқа ғылым-білім жолын тегіс
ашам дейтін, хүкімет оған болмай тартынып,
шегіншектей беретін. Орта мектеп (риални
ушилише, гимназиа) істерінде кемшіліктер көп,
оларды түзетемін. Ұсталық, өнер мектептері
(орысша технишески ушлише деген школдер)
аз. Бұларды көбейтемін дейді. Бұ да Думаның
сол жағының жете алмай жүрген мақсұдының
бірі еді. Университет уставын жақсылаймын,
түзетемін дейді. Бұл университет уставын 2нші думаның заманынан бері хүкімет Думаға
сан кіргізіп, сан рет қайтарып алған еді.
Мұнан бұрын біздің министрлер, əсіресе
оқу министрлері Дума депутаттарымен бүйтіп
мəмлеге келіп, ымыраласып сөйлескен емес.
Граф Игнатев сөзін айақтағанда: мен Г. Думамен бірге жұмыс қыламын деп тындырды.
Бұл айтқан сөз шыдам іске айналса, мұнан
көп жақсылық нысанасы көрінеді.
Қыр баласы

Басқармадан:
Басқарманың өз баспаханасы жоқ. Сондықтан
баспахана ісі туралы болған сұрауларға басқармамыз жауап қайырмайды.

Жазу мəселесі
Бірінші жылдық «Тіл-құралдың» мұғалімдер
үшін жазылған байандамасында: жарты дауысты «ү» үшін «у»-ды аламыз ба? Болмаса, үтірлі
« »ﯘаламыз ба деген сөзге айтатыным: бұрын
«о» дыбысына үтірсіз «»ﻮ-ды алып «у»-дың екі
түріне де өнерлі « »ﯘалушы едік. «О» дыбысы
сөздің бас буынында ғана келіп, екі түрлі «у»
қай буында да болса келіп, «о»-дан «у» қазақ
сөзінде екі есе, үш есе көбірек келеді. Үтірлі
«»ﯘ-дан үтірсіз «»ﻮ-ды жазу жеңілірек. Солай
болған соң көп келетініне жеңілірек жазылатынын алып, аз келетініне ұрын алу қолайлы
еді. Бірақ ең басында қазақ емлесі һəм ноғай
емлесі «у» орнына үтірлі «у» («)»ﯘ-ды алды.
Бұл молламен газета шығып, кітаптар басылып,
жұрттың көзі үйреніп «у» орнына жұмсалып
қалды. Енді оны аударып, төңкеріп, қайта

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №100. 30 ЯНВАРЬ, ЖҰМА
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емес. Бұрын буджетті жалғыз комисиа ғана
қараушы еді. Хүкімет кісілері депутаттармен
кірісіп, дау айтуға келуші еді. Биылғы биуджет комисиасының мəжілісіне министрлердің
бəрі келіп, депутаттармен жылы сөйлесіп отыр.
Хүкімет Г. Думаның жетегіне жүретін сиақты
көрінеді. Думаның сол жағы көсем болатын

30-ншы ианвар
Г. Дума мəжілісі 27-нші ианварда ашылды.
Мəжіліс үш күн болып, 1915-ншы жылдың биуджетін бекітіп Дума тарқайды. Ианвар басынан бері биуджет комисиасы құрылып, биуджет
жұмысын қарауда.
Биылғы биуджет комисиасы бұрынғылардай
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тас затынан алынады. Осылардың қайсысы
болса да, дəрігерлік ғылымымен тексеріліп,
қайсысының қандай науқасқа ем екендігі,
дененің қай бөліміне күшін тигізетіні, қанша
берсе аулататыны, бір науқасқа беретін бір
түрлі дəрі не пайда келтіреді, не болмаса жазады, тіпті ем болмаған күнде зианы жоқ. Ел ішінде жəрдемінің жоқтығынан бақсы-балгерлер
қандай науқас болмаса да, білмеймін деп қарап
тұрмай емдей береді. Бұлардың емдеулерінен
қаза табатын аурулар да болады. Мұның ең
үлкен себебі: дəрілердің «химишески составын» білмей аулатып қалғандық. Бір түрлісі,
тазалық жоқ жерде қан жүгіретін һəм жай
тамыр-нервылардың жүретін жолын білмей,
пышақ жұмсап кесіп емдеуден. Егер де қиали
болып ауырған болса, ұрып-соғып емдеулер
секілді. Бұл бақсылардың еміне, қара халық
түгіл, «білдім» деп жүргендердің көбі нанатын
көрінеді.
Бұл соңғы уақыттарда газета, журналдарда мақталып жазылған дəрілер көбейіп барады, мысалы құрт ауруды (шахотка) жазатын,
қылтамақты жазатын дəрі деп. Бұларды жай
алдап, ақша табудың айласы. Бұл дəрілер жаңа
шыққан, көбін əлі медитсински совет бекітіп
шығармаған һəм ғылымдық жолымен де
пайдалығы көрсетілмеген. Соның үшін оларға
да əуес болмау артық.
Осымен былтырдан бері «денсаулық» деп
жазып жүрген сөзді тоқтаттық.
Жұмағали Тілеулин

қопармай-ақ жарты дауысты «у» орнына үтірсіз
«»ﻮ-ды алсақ, үтірлі «»ﯘ-ды қысқа айтылатын
«у» үшін алсақ, сонда жазу жағы бірсыпыра
жеңілденер еді де, емле де қопарылып, қайта
аударылған болып көрінбес еді. «О» мен «у»дың дыбыстарының арасы алыс болғандықтан,
бірінің əрібін біріне алмастырса, өте сезіледі.
Екі «у»-дың дыбыстарының арасы жақын
болғандықтан һəм жарты «у» дыбысы дауысты
дыбыстардан соң келетіндігінен оның һəрібін
өзгертіп , бұрын «о»-ға жазып жүрген һəріпті
алсақ та, ол сезілмейді. Себебі «о» дыбысы
қазақ тілінде еш жерде дауысты дыбыстан соң
келмейді. Солай болған соң «у» əрібін қойсаң,
амалсыз «у» дыбысы қылып оқиды. Əріптің
өзінде де «у» дыбысы біздің жарты дауысты
дыбысымызбен нақ бірдей дыбыс үшін жазылады. Сондықтан мұны жарты дауысты «у»,
иағни сакинді «у» үшін алу маған қолайлы
көрінеді.
Мұғалім Нығметолла Күзембаев
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 23/І. Бзур
һəм Рафка бойында соғыс 21-нші ианварда қызу
болды. Біздің əскер ілгері ұмтылып Бзурдың
сағасынан өтіп, жау салықтарының біраз бөлімі
алды.
Даховта біздің жақ жауды бекітіп жатқан
орнынан шығардық. Боржимов, Гумин һəм
Вулишедловскида екі жақ кезек дамылсыз
атысуда.
Висланың сол жағасы һəм Аскер – НевецВаршава теміржолының оңтүстігіндегі майданда сирек атыстар болып тұр.
Жерники ауылының қасында жау Нед суында көпір салған екен, біз бұздық. Нед бойында
Римгов һəм Дунацқа жақын жерде жау бізге
қарсы шаппақшы болса да, бетін қайтардық.
Карпатта солтүстік-күнбатыс жағында Ужуктан əрі қарай біздің əскер ілгері ұмтылып барады. Жаудан 3 мың кісі түсірдік. Ужуктың
оңтүстік-күншығыс жағында жаудың тəуір,
күшті əскерін ілгері жібермей ісрестіріп
тұрмыз.
Кавказ армиа штабынан – 23/І. 22-нші
ианварда соғыс майданында айтарлық өзгеріс
болған жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 24/І.
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Күншығыс Пруссияда Инстер һəм Шешупа
аңғарларында соғыс қызу болды. Висланың сол
жағында күшті атыстар болып тұр. Немістердің
қарсы тұруына қарамай біздің жақ Бзура
сағасынан өтіп, жаудың бір берік орнын алды.
Господски Двор һəм Боржомовтың маңайындағы Висковец деген ауылдың солтүстігінде
біз жаудың жолын кесіп, орларын алдық, алты
пулемет олжаландық. Боржимов өлкесінде жау
жағы үш рет зеңбірек атты, бірақ өзіне келтірген пайдасы болмады.
Карпаттың қаттырақ соғыстар Оборо-Стропко-Мезо-Лаборш жолдарының солтүстігінде
болып тұр, мұнда біз ілгері басып барамыз.
Бесквид асуында жауды ілгері бастырмай
тоқтадық.
Весков суында һəм Надворниға қарай шығатын жолда да жаудың бетін қайтардық. Карпатта біз жаңадан 2 мың əскер тұтқын қылдық.
Кавказ армиа штабынан – 24/І. 23-нші ианвар айтулы соғыс болмады.
Токио – 23/І. Үшінші күні япон крейсері
«Асама» су астындағы тасқа соқытығып, ойран
болды. Адамдары құтқарылды.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 25/І. Карпатта майдан біткенде соғыс болып жатыр.
Біздің əскер Мизо һəм Лаборш маңайында үш
жерде қарсыласқан жаудың тəуірін шақты, бірнеше шақырым жерге қуып тастап, екі құралын,
бес пулеметін олжалап, бір полк командирін,
47 афисерін һəм 2 мың 516 солдат тұтқын
қылды.
Лотовеску маңайында Ужук суының солтүстігінде жау кейін шегінді. Жаудың орларын
алған əскеріміз, мұнда үш пулемет һəм көп солдатын да қолға түсірді. 23 ианварда қарсы қару
қылған жау Тухолка һəм Бескид асуларынан
шегінді, көп шығынды болып қалды.
Надворни Буковина жолында біздің əскер
жаудың қарқынын басып, қиын таулардан біртебірте кейін созылып қайтып жатыр. Қара теңізде
біздің миноностар Хобты атқылады. «Брислау»
крейсері 24/І-та Батумға жақын келіп, біздің
миноностарға қарсы 20 оқ атты, бірақ тиген
жоқ. Қорғанға екі оқ атып, «Брислау» қайтып
кетті.

тарында қар қалың жауып, төрт түлік малға
бек қиын болды. Бұл екі болыс жерінде қар
жылқының бауырынан келді. Бұлар малдарын
өзге елдерге тартып жіберсе, үлкен қорқыныш
жоқ. Биыл Қарқаралы үйезінде қасқыр көп.
Қасқыр топ-тобымен жүріп, халыққа үлкен
обал қылып тұр. Қасқырмен алысуға сайман
жоқ, беруге у жоқ, қууға байағыдай ат жоқ.
Қазақтың қолындағы шетілерді сыпырып алған.
Уағда бұрынғыдай емес. Оңайлықпен бермейді
һəм көп адам сұрап алуды білмейді. Осы кезде
қасқырдан қалай құтылудың амалын таба алмай
сандалып отыр.
Нойабр жұлдызында əр жерде шешек біліне
бастап еді, осы кезде басылғандай болды.
5-нші ианварда селбе жауды. Артынан қар
жауа борап, жұқа мұзды ұшырып əкетті.
А.И.

күндей ауырып еді. Науқасы бір түрлі болды.
Ауық-ауық есінен танып, сандырақтап, алпарысып жатты. Кірпік қақпай үй-іші бақты, желігі
бастаса, байлап тастайтын болды. Өлетін күні
жеңілденіп, кіші қатынымен сыртқа шықты,
қатыннан бір жаққа күйбежектеп бұрылады
да, сонан кейін сап-сау адамша «Енді іс бітті!» дейді. Бұл сөзге қатыны түсінбей сұрайды:
«Қандай іс?». Сонда Ілияс қатынына бұрылып,
көйлегін көтеріп, ішін көрсетеді. Қараса ішіне
пышақты бойлата шанышқан, пышақ қадалып
тұр. Қатыны сол жерде үйге хабар береді. Фелшер əкеледі, ол ішін тігеді, бірақ онымен қазаға
тоқтау жоқ, пышақ шектеріне шейін кесіп кеткен екен. Келер күні таңертең бишара опат
болған.
Өзін өзі пышақтауының себебі ешкімге белгісіз1.

Жол тосып, жөні келсе жұқтырсам деп,
Көрінген бір жапырақ пəле алып жүр.

Зайсан құндызы
Семей облысына қараған Зайсан қаласына екі
шақырым жерде Тарбағатай тауынан шығып,
Ертіске қарап ағатын «Үйдене» деген бұлақ
бар. Осы суды жағалап қалаға келе жатқан
қазақтар бұлақтың қатқан мұзы үстінде қашып
бара жатқан бір құндызды тірідей ұстап алып,
басқа біраз сабап қанжығаға байланып алады.
Жолаушылар қонған үйінде құндызды кеспекке
салып, соққан он екі кісі он екі сомға бағалап,
араларынан біреуі алады. Ертеңіне құндыздың
терісін бір алыпсатарға 30 сомға сатқан. Алыпсатар Зайсандағы Халел Ерзин магазинына 45
сомға сатты. Ерзин енді мұны 65-ке бермей
тұр.
Зайсан суларынан құндыз ұстаудың бұл
тұңғышы. Алтай тауларының кейбір жерлерінде
болады екен. Əлгі құндызды ұзыны 33 вершок,
ені бір жағынан 6 вершок. Бұл құндызды бұрын
көріп ұстай алмай жүргендер де бар екен. Сол
араларда 4-5 құндыз көрушілер де бар екен.
Кейбір ақсақалдар: «Құндыз қызын ұзатқанда,
алысқа ұзатады. Бұл құндыз Тарбағатай тауынан Алтай тауына қызын ұзатып қайтқанда
көзге түсіп, қолға түскен ғой» деседі.
Тəшен Қиямбеков

Қазанда қазақ студенттер
Қазан университетінде алты қазақ студенті
бар, бұлардың төртеуі иуридишески факултетте: Əбубəкір Иманбаев – Торғай облысы,
Қостанай үйезінен, өз күшімен оқиды. 2) Мұқыш Боштаев – Семей облысы, Павлодар
үйезінен, өз күшімен оқиды. 3) Базарбай Мəметов – Жетісу облысы, Лепсі үйезінен, сол
үйездің қазақтары 1913-нші жыл жасаған приговоры бойынша бекітілген земски стипендиа
алады. 4) Шафхат Бекмұхамедов – Астрахан
губерниасы, екінші округтан, əзір өз күшімен
оқиды, келер жыл патша хазреттері таққа мінген құрметіне ашылған қазақ стипендиасын
алуына үміттеніп жүр.
Екі студент медисински факултетте оқиды:
1) Ғайса Қашқынбаев – Орал облысы, Ілбішін
үйезінен, обласной қазақ стипендиасын алады. (Орал облысында стипендиа жетеу, оқушы
студент он еді, екеуі биыл зауриад-враш болып
шықты). 2) Ғайса Қисықов – Торғай облысы,
Ырғыз үйезінен, Крижановски атына ашылған
стипендианың біреуін алады.
Бұлардан басқа қазақтағы ветеринарни
институтта Орал облысы, Ілбішін үйезінен
Бижанғали Жанқадамов оқушы еді, қаражаты
жоқтықтан оқудан тоқталып қалды.
Студент Ғайса Қашқынбаев

Болғанын мұның неден байқай алмай,
Момыннан залым тегін жан алып жүр.
Қалжамнан бой көрген соң түңілісіп,
Сөзіме кім түсініп қана алып жүр.
Кісі алған сөзге қарап бір адам жоқ,
Кісіге қарап сөзді əлі алып жүр.

Ішкі хабарлар:
Елден:
Қарқаралы үйезінен
Қарқаралы үйезінде қыс жақсы болып басталды. Жалғыз-ақ Ақбота мен Абдырай болыс-

Өзін өзі өлтірген қазақ
Жаңа арада Орал облысы, Қарасу болысы
нөмір 5-нші ауылының қазағы Ілияс Қосбақ
баласы өзін-өзі өлтірді. Бұл туралы Ілиястың
көршілері мынадай хабар береді: «Ілияс он
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Ұлтына шын қызмет қылу үшін,
Кім басын құрбандыққа шала алып жүр?
Қолы еш өмірінде босай алмай,
Тұманға қараңғылық қамалып жүр.
Атының басын түзу жүргізе алып,
Көсіліп кім ұранмен шаба алып жүр!
Көбінің көмескісі көрініп қап,
Өзіне түсіп жарық шам алып жүр.
Қасқырша аңғармастан қапқан сүйек,
Көмейге көлденеңдеп қадалып жүр.
Басында фахым қала білмеген соң,
Кім жұлып қадалғанын ала алып жүр.

Жүсіпбек Жиенбеков
Екі жол
Бұрынғы ескі тарихты оқығандар біледі: адам
баласы біріне-бірі үкімші де, біріне-бірі құл да
болған. Құранда бір ер құны – екі əйел құны.
Кісі өлтірген адам бір құлды азат қылсын дейді.
Екінші қатын орнына қатын дəрежесінде əйел
алмай, ат шалдыру үшін күң ал деген. Бұрын
адам баласы қазына, мал есебінде болған. Біздің
қазақ төрелері, атақты бас адамдары баласының
қалыңмалына, қызының отауына құл, күң тіркеп берген. Орыстың двориандары да 1861-нші
жылға шейін мұжықтарды мал есебінде, бұйым
есебінде тұтынған.
Əр заманның өз рəсім, өз салты бар. Адам
баласы құл кезінде салтында құқы үшін таластартысы болмайды. Құқы үшін таласу-тартысу
орнында жылау болады.
Ғұмыр сапары қанша жанды келтіретін шабан
болғанмен беті тарқи жолында. Жаңа тарихқа
көз салғандар біледі: құлдық жоғалды, адам
құрдастығы теңелді. Тұрмыс жүзінде құлдық ісі
мүңкіп тұрса да, (мысалы, сары түйме көргенде
қазақ пен мұжықтардың қудай шолжып, құрдай
жорғалайтыны) жазылған закон жүзінде адам
баласы құрдас. Біздің замандағы салт: əркім

Өлең-жыр:
Не істеп жүр?
Қолына əркім шоқты шала алып жүр,
Кімге кім ықыласпен нана алып жүр.
1
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хақына таласу, хақына тартысуы болады. Жылау салты артта қалады. Ендігі рəсім хұқы үшін
жылау емес, хұқын талас-тартыспен қорғау.
Міне, бұл екінші жол.
«Заманына қарай амалы» деген, бұл заманда
жылап мұратқа жетпей деу аш түйенің күйсеуі
болады. Атқышылдың асығы түгел деген. Талас,
тартыс, ақылмен, шешен сөзбен, көлденеңнен
келген көк атты құлағына тағарлық дəлелмен.
Жарыс, күрес баййми бəйге, мұның гүлі хақ.
Хақ құрдастығын алатын өзге жол жоқ.
Ертіске біздің қазақ Түркістаннан қайта
келгені 18-нші ғасырдың бас жағында. Бұл
«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұламадан»
кейін болар. Қайта келді дегенім: «Қазақ
Шыңғыс хан жорығында Ертістің күншығыс
жағынан Түркістан, Еділ, Жайық өткен. Арғын,
қыпшақ, уақ, керек айтып жүрген тарих сөзіне
қарасақ, Ертіске алдымен қанжығалы, бəсетин
қыпшақ келген. Бұл қазақ айтып жүрген сөз.
К.А. Шербина экспедитсиасының кітаптарында
табылады. 1864-нші жылы Г.Н. Потанин Омбы
абақтысында отырып, Омбыдағы Западни Сібір
генерал-губернаторының мекемесіндегі архивті
(ескі қағаздарды) қарастырған. Потанин сонда
қазақ тарихы туралы тапқанын Карл Риттердің
«Азия» деген кітабына қосымша ғып басқан.
Осы «Азияда» көрінеді: «Қыпшақ Қошқарбай батыр 1755-нші жылы Ертістің күншығысындағы
жонғардың Үп өзенінен өткізе, Алтай тауынан асыра қуған. Қошқарбайдың мақтаған сөз
осы күнге шейін Үп өзені бойында, Алтай
тауында орыс мұжығы ішінде орыс тілінде
сөйленіп жүр. Қошқарбай ұрпағы Омбы үйезі,
Шарлақ қаласының аузында Қараөзек деген
жерде. Ақмола округіне аға сұлтан болған
Ыбырай атасы Жайықбай Қошқарбайға келіп
паналаған, Есілге Қараөзектен ауған башқұрт
болар. Қазақтың Ыбырайды Естек дейтіндері
де сонан.
18-нші ғасырдан бері қазақ Ертісті күншығысына өте жайлап, мекен қылған. Барнауыл
үйезінде кабинеттен енші алған Қосайдар
қыпшақ, мұның көршісі бəсетин сол кезде Үп
өзенінен барып қалған жұрт. Ертістің күнбатысы
қазақ қонысы болған. 6-ншы мартта 1802-нші
жылы біздің патша Бəсетиннің төресі сұлтан
Шаншар сұлтан Мəмет баласына (мұның атасын Шəкəрім шежіресінен қара) грамота қағаз
берген. Осы грамотадан Ертістің күнбатысынан
Шаншарға «өзіңе қараған қазағыңмен мекен
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қыл»деп қаншама жер атаған. Бұл күнде ол көп
жер түгіл Шаншардың өз орны Подпускной
қаласына жақын казак-орыс афисерлерінің пайдасына ушастка болып кетті. Шаншар қыстауы
Керекі мен Семей арасындағы пошта жолында болады. 1908-нші жылы март ішінде осы
жолмен өткенімде таудың бетінде Шаншар
ұрпағының сырлы бейіті һəм Ертіс қабағында
бос тұрған, қазына ақшасына салынған Шаншар мешіті көрінді. Шаншар төре 1819-ншы
жылы опат болған. Қазақ жерінде жатам деп,
тілеп Ертістің күнбатысына қойылған. Бейіті
жер болып кеткен. Жер Шаншар тамы аталады,
қыстауынан көрініп тұрады. Шаншар төренің
грамотасы молласының қолында кетті деген
өсек бар. Шаншар əуел бастан-ақ моллаға
жарыған емес. Бұрын Шаншар қолында Тобыл ноғайы Тасболат Бекболат баласы болған.
Бұл Шаншарға имам болып жүріп, ақша алып,
шпион (тыңшылық) ісін қылған. Ана молла
алып кеткен грамота сөзі белгісіз. Мына закон
грамоталар законга бір жазылады. Құралына
жазылған Шаншар грамотасында жер аты жоқ.
Аталған жерде отырады деп бітеу айтылған.
Бірақ мұнда тозбайтын бір сөз: патша келешек
уақытта қорған болам деген1. Семей, Кереку
үйезін жазған Шербина кітабынан көрінеді:
«Ертісте бір-екі қазақ патшадан план арқылы
жер алған. Осы жерлер бəрі Ертістің күншығыс
жағы болады. Күнбатыс ғұмыр жүзінде қазақ
жері.
Күнбатыс қазағы Ертіс бойындағы казакорыс қаласының малын қуып алып, тынышсыз болған соң, Ертіс бойындағы қалалардан
қазақтар он шақырым жырақ жүрсін деген
жарлық шыққан. Бұл жарлық қазаққа онда
қысым болып көрінген жоқ. Жарлық құр қағаз
бетінде қалды. Қазақ бұрынғы бойда Ертісте
отыра берді. Ғұмыр жүзіне жанаспаған жарлық
пен закон сифыры осы. 1839-ншы жылы жер
өлшеуші жүріп, Ертістің күнбатысынан қалақала тұсынан он шақырым қылып, десятиверстная полоса деп жер кесті. Бұ да қазақты қысқан
жоқ. Қазақ бұрынғы ата қонысында отыра берді.
Бірақ мұнан кейін қазақтан казак-орыстар пайдасына аз алым алатын болды. Ертіс көп, жұрт
казак-орыспен жақын отырып, бірге төлейтін
ақша аз болған соң, шаруа мұны билеген жоқ.
Осымен он шақырым Ертісті қоныс қылған
қазақ 19-ншы ғасырдың айағына келді. Жыл-

дан жылға казак-орысқа беретін алым көбейіп,
шаруаға зор салық болды.
Шербина кітабына қарағанда он шақырымда
отырған жалғыз Кереку қазағы жылына жер
үшін казак-орысқа 90 мың сом шамалы алым
төлейді. Бұл шығын қазақ шаруасын қысты.
Бірлі жарым қазақ арыз қылып, алым жеңілтуді
ізденді.
Военни министр Куропаткин 1900-ншы
жылы Ертіс қазағына Д.И. Ливкин деген афисерді жібереді. Он шақырымнан казак-орыс
қалыбына түсіп, қызмет қылып, қазаққа енші
алыпты. Солдат болмаймыз деп қазақ онан
қашты. Оренбург казак-орысында казак-орысқа
жазылып, жер алған татар бар. Бұларды ұтылды
деуге болмайды. Біздің қазақ əуел бастан солдат берген болса, біздің жұрт кім біледі, міндет
жолында ілгерірек болар ма еді.
Мен білетін де, жалғыз Кеңтүбек болысының
қазағы Ливкин сөзін жарайды десті. Қазақ казак-орыс болуды жеңілдеттім деп Ливкин: «Законнан кейінгі туған ғана балалар казак-орыс
болып қызмет етсін деп. Мұнысы аз болса,
21 жылдық бостандық емес пе? Ертістен жер
алып қалған ұрпаққа қанша пайдалы екеніне
ондағы ақсақалдардың көзі жетпеді. Төрт жыл
өткен соң белгілі жапон соғысы болды. Соғыста
қан төккен казак-орыстың қадірі асты. Патша
31-нші майда 1904-ншы жылы жарлықпен он
шақырым жерді Сібір казак-орыстарына берді.
Мұнан бұрын бұл жер қазақ жері сиақты қазына
мүлкінде еді. Енді казак-орыс жері болып кетті.
Бірақ бұл жарлықта айтылған он шақырымда
отырған қазақ өзге түрмен орнасқанша,
бұрынғы күйде төлеп отырған алымын үзбей
отыра береді деп. Ғұмыр ісі закон қынына
қашан сиған? Казак-орысқа төлейтін алым күн
сайын өсті. Көнбіс мойын мұны көтеріп еді, бұл
араға байағы сайасат тілегі келіп, қармақтай
жабыса кетті.
Айағы бар.
Ғалихан
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алам деген талай Азия алаштары осы Синайда
тісін тасқа түсірген. Синай аралы қып қызыл
тас, сусыз құм, шөл. Палестина мен Суец суы
арасы 250-ақ шақырым. Бірақ ауасы, шөлдігі
Синай аралының Сахара-жансыз даласында.
«Шөлдеп, судан зарығып еврей жұрты Мұса
пайғамбарға наразы болған, «Бізді неге Мысырдан шығардың, бұл шөлге қатын-бала, малымызды өлтіруге қылдың ба»2 деп. Осыны
Синай шөлінде айтылған деп еврей дін кітабы
жазады. 250 шақырым арасында бір қала, бір
құдық жоқ. 4 мың жыл бұрын ферғауын Рамзес заманында Синайда жол қандай еді, осы
күнде сондай. Мұнан түйе мінген бəдеуиден
басқа адам жүрмейді, Рамзес ғасыры жеңіл екі
дөңгелекті ғана арбамен өткен. ХХ ғасыр əскері
ауыр зеңбірегімен Синай жолынан өту болармекен, бұл шөлге түскен əскерді жабдықтандыру,
əсіресе сусындату зор қиын іс. Мұнда суға
тартқан Измайле атты Нилден шығарған
арықтан су ішеді барлық Суец бойындағы
қалалар. Осы арық жоқта мұқтаждық белгісі
мынадан байқалады: Суец суымен қатар жарыса Суец суын қазған қызметшіге ішетін су
тасуға 1 мың 600 түйе жұмыс қылған. Осы
Измайле арығы тұрған жер Нилдің дəл қасы.
Əскер 200-300 шақырым шөлге кеткенде су
тауып беру қанша қиын болатыны жоғарғы
жазғаннан көрінеді.
Бұл Синай шөлін жеңем деген кісі лорд
Кишенер Суданды алғанда қылған амалын
қылады: Кишенер Сахарадан Судан астанасы
Хартумға 1 мың 200 шақырым жарты жолына
теміржол салған, жолда құдық қазған. Бір күнде
біржарым шақырым жол салды. Лорд Кишенер қашан да болса асығып сасқан емес, осы
күні Англия соғыс министрі, тағы да сасқаны
көрінбейді.
Түрік соғыс басталғалы екі айдан асты, Мысырдан басқа өзге майдан қанға бойалды. Мысыр майданы тым-тырыс. Мұның себебі, Синай
аралының жүруге қиыншылығы. Газеталардан
хабар жазылып өтті, түрік те теміржол салуға
кірісті деп. Тағы газеталар жазды ел-арыш күн
асында жау жүр деп. Бұл рас болса, түрік теміржолы əлі екі айда 20 шақырымнан асқан жоқ.
Қыр баласы.

Газеталардан:
ІІ
«Р.В.»-да айна ғылым-білім туралы бір фелетон жазатын С.Н. «Р.В.»-дың 9-ншы нөмірінде
мынаны жазады: «Бұрынғы заманда Синай аралы Мысыр қорғаны. (Осы Синай тауында Мұса
пайғамбарға құдайдан хабар келген1). Мысырды

Кімге өкпелейміз
Бір газета, бір журналымыз бар. Осы екеуінің
ғұмыры, пайдалы болуына көзі ашық Алаш аза2

Қара: Құран – 30-32 бет, Сүре Алқасс.

Сонда – айт, 52-65 сүре Əлшағра.
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маты тілектес. Газета-журнал шығару жұрттың
бəрінің қолынан келмесе де, шығарушылардың
қызметтеріне баға беріп, сынаушылар көп болар.
Біздің жұртта баспасөздің қадірін білуші болса,
санымызға қарағанда бір газета, бір журнал
көптік қылмайды, тек əрқайсысы өз бағытымен
жүріп, жұртқа қадірлі мағлұмат беріп тұруы
шарт. Қазақ халқы бұлғалақтап жүріп, айағын
енді-енді нық басуға айналғандай болды, мұнан
бұлай газетасыз тұрмайтынымызға көзіміз
жетеді. Он жыл мұнан бұрын ноғайда газета
біреу-ақ еді, енді бұл күнде (шығып тоқтаған
һəм шығып тұрғаны бар) бəрі 30-40-тан асты.
Енді он жылдан кейін біздің де газета-журналымыз 30-40 болар демесек те, тарих жолы
орасан аттамалы емес, оңға бұрылып ілгері
ұмтылсақ, өзімізбен қаралас жұрттардан көз
жазып қалмасақ керек деп үміт етеміз. Адам
баласы үмітпен жасайды. Кімде-кім істеген ісін
аңғарып, түскен бағытына, иеленген пікіріне
иман келтірумен жасағанда ғана, көздеген
мақсұдына жетуге болады. Кешегісін ұмытқан,
бүгінгісін сезбеген, ертеңгісін қайғырмаған
адам кімге басшылық қылады, өзі қайда барады: тұрлаусыз қаңбақтай, көшерін жел,
қонарын сай біліп ғұмырын өткізеді. Бұл хал
бір адамның, бүтін бір елдің мінезінде, пікірінде һəм істеген ісінде болатын зат. Егер ісіміз
осы секілді болса, жолымыз болмағанын түзде
жүрсек атымыздан, үйге келсек қатынымыздан
көруде не мағына бар.
Міні, менің алдымда «Айқап» журналының
31-нші декабрде шыққан 24-нші нөмірі жатыр. Үстіндегі таңбасы «31-нші декабрде»
шыққандығын көрсетсе де, біз тұрған қалаға
15 күн өткеннен кейін келіп жетті. Шыққан
күндерінен есептегенде «Айқаптың» келісі
қашан да болса осылай, хаты мұнан да
шабанырақ болушы еді. Поштасы жоқ, жолсыз
жерлерде қай газета-журнал болса да кешеулеп
баруы белгілі, ал біздің қаламыз бен Троицкінің
арасы от арбамен жалғасулы. Күн сайын пошта
жүреді, 3-4 күндік жол болады. Сондықтан бір
бұл емес, һəр уақыт ойға келуші еді, мұның
себебі не, журнал осынша мезгілінен кеш шыға
ма, иа шықса да поштаға салынбай басқармада
кідіріп жата ма деп. Өзге себебі болса, білмейміз. Бұған қарағанда 3-4 күндік отарба жолымен
«Айқап» 15-20 күн жолаушыласа, отарбасыз
поштасы сирек жолдарда қанша жүретіні белгілі. Бұл туралы осы айтқан 24-нші нөміріндегі
бас мақаласы бізге бірер сөз айтқызғалы тұр.

«Айқап» басқармасы жазады: «...Жылдың
басында журналымыз туралы халық арасында əртүрлі сөздер таратып, журнал тоқталады
екен деген лақап шашылып кетті. Соның үшін
журналымызға 1914-нші жыл үшін жазылушылар бұрынғысынан кемірек болды. Ол
шашылған лақаптардың оқушыларымыздың
қауыптанғанының барлығының да бекерге
шыққандығын алдарыңызға барып отырған
осы 24-нші нөмірі көрсетіп тұр. Дұрыс, баспада басқармамыз жазылушылар көбейсе,
журналды жұмасына бір шығармақ та болып
еді, мəтбұға да алмақ еді, бұлардың біреуі де
орнына келмеді... Һəр нəрсенің ақыры ақшаға
барып тіреледі деген ғұрып мақалы, журналдың
зораймағы да ақшаға тіреледі, оқушыларымыз
ілтипатынан тастамаса, біздер көп үшін қызмет
етуден тартынбайтынымызға оқушыларымыз
енді түсінсе керек еді... Бұл сөздерді жазғандағы
себеп: басқармаға бірлі-жарымды келген хаттар
да «Айқап» тоқталып қалыпты» деп, бұрынғы
жазылып жүргендердің жазылмай қалғандары
барлығы көрінеді...».
Біз ойлаймыз, «Айқап» тоқталады деген
өсек қайдан тарады екен? Журнал басқармасы
халыққа ондай хабарды өзі таратқан емес, иа
болмаса басқа газеталардың бірінде қатадан
ондай хабар жазылғаны да жоқ секілді еді.
Осыны ойлап һəм жоғарыда айтқанымызша
«Айқап»-тың шабан шығуы есімізде тұрып,
жоримыз: «Мұндай өсекке себепкер болып
жүрген «Айқап»-тың мезгілінен кеш шығатын
мезгілінен басқа еш нəрсе емес қой» деп. Екінші
«Айқап» басқармасы журналдың көңілдегідей
жиі һəм жақсы шығуы үшін жұрттың «ілтипатын» қалайды. Оқушының көп болуы, соның
арқасында журнал байып, пайдалы болуы
жалғыз халықтың ілтифатынан ғана болмайтындай мағнада айтады. Ешкімнен «ілтипат»
деген жиулы қазынасы жоқ, «мен журналымды берейін, сен ілтипатыңды бер» деген сауда жүрмейтін нəрсе. Журнал жақсы болса,
мағыналы-пайдалы болса һəм мойынға алған
кісі мезгілінде шығаратын болса, жұрттың
ілтипатын сонда еріксіз өзі тудырады ғой.
Дүниада сансыз кітап, газета журнал болады, солардың қайсысының болса да иеленген
оқушысы бар, əркім сүйгенін, қалағанын алады, шығарушының ілтипат етінген көңіліне
қарап оқушы көбеймек емес. Əр іске ақша
керек болса, оны іске жаратушы білім. Журнал қанша ақшалы болғаныменен оқушының
60
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қолына ақша болып бармайды, журнал болып барады. Ол алған журналмен оқушының
«ілтипаты» келісе алса, жарайды. Келіспесе
былтыр алғандар биыл, биыл алғандар келер жыл, бəрі безеді. Соның үшін «Айқап»
басқармасына біздің айтатынымыз: əлі егін
егіп, сонан кейін құдайдан жаңбыр тілеу керек.
Əуелі журналды уағдалы мезгілінен кешіктірмей шығаратын болып, сонан кейін оқушыға
өкпелеу керек. Əуелі журналдың мағынасын
байытып, пайдалы-керекті сөздер жазып, сонан кейін жұрттың ілтипатынан үміт ету керек. Сүйткенде ілтипат та табылады, оқушы
да көбейеді, ақша да болады. Егер журнал
жұмысы: «Күн жаңбыр деп жылқыны суғармай
қоймаңдар» деген күйде тұрса, іс басында
орнығып отырған берекелі ешкім қалмаса,
тіл үйірер, ақыл қанағаттанарлық тəуір сөз
жазылмаса, оқушылардың ілтипатсыздығына
қашанғы өкпелей береміз: кезек берелік те, олар
да бізге бір өкпелесін.
М.Д.

6) Əбубəкір Құрманов – 3 сом
7) К. Қосыбаев – 3 сом
8) А. Адамбаев – 5 сом
9) А. Тұрсынов – 5 сом
10) Ш. Ахмедов – 3 сом
11) А. Аманбаев – 5 сом
12) Хайырберлі Оспанов – 1 сом
13) Т. Тойсарин – 5 сом
14) Р. Сармасов – 3 сом
15) С. Шəлімбеков – 5 сом
16) С. Тұтқышов – 3 сом
17) Төлеубай Шонтин – 2 сом
18) Исмағұл Мөнеков – 1 сом
19) Мұқсин Бекметов – 3 сом
20) А. Белгібаев – 5 сом
21) И. Асанус – 3 сом
22) М. Иебаев – 2 сом
23) С. Конов – 3 сом
24) Ж. Байжігітов – 3 сом
25) Б. Нарбаев – 1 сом 50 тиын
26) Ғабас Тоқсантаев – 3 сом
27) Қасым Сəнекин – 5 сом
28) А. Теміржанов – 2 сом
29) А. Ақбергенов – 50 тиын
30) А. Шегіров – 3 сом
Барлығы 109 сом 70 тиын пошта расходттарына жұмсалып, бұл ақша студент Ермековке
жіберілді.
И.А.

Студентке жəрдем
Томскіде Технологишески институтта оқушы
студент Əлімхан Əбуұғлы Ермековке мына
кісілер жəрдем берді:
1) Жақып Ақбаев – 10 сом
2) Нұрыш Орнықаев – 10 сом
3) Əміре Исианов – 5 сом
4) А. Аяғанов – 3 сом
5) Ш. Мұсатов – 3 сом

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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2-нші феврал
2-нші февралда «Қазақ» екіден үшке шықты.
Жаңа газета жас бала сиақты. Бала бастапқы
кезде анау-мынауды елегіш келеді. Бір-екі
жылды артқа салып алған соң, буыны бекіп,
бұғанасы қата бастайды. Ата-анасы мінезін
біліп, сынын танып, сырын түйе бастайды. Газета туралы да нақ солай.
Анау-мынауды білгіш, нəзік күйін өткізіп,
газетамыз үшке қарады. Айырықша бір апатқа
ұшырамаса, аз-маз нəрсені елемей өтер деген
үміт зор. Газета бетін шұбарлаған құр қағаз
емес, жұртына қызмет етуші, ұлтының ұлы
екендігін саңылаусыздар болмаса, саналы
қазақ таниды. Ол танығандығын осы өткен жыл

көрсетті. «Тəңірі асыраған тоқтыны бөрі жемес» деген. Тəңіріден соңғы күшті халық қой.
Халық қолдаған іс анау-мынаудың қастығымен
өшпейтінін көзбен көріп, қолмен ұстағандай
болдық. Жұрт жұмысының тегермеші ілгері
айналса, оны шыбық салып тоқтатамын дегендер құр арам тер болу қашаннан-ақ бар нəрсе.
Арам тер болғандар бола берсін. Ахмет болмаса, Міржақып шығарар. Ол болмаса, онан
басқа шығарар. Бірақ қазақ газетасыз тұрғысы
келмейтінін білдік. Соған көзі жетіп, «Күштіге
сиынсаң Құдайға сиын» деген əуелі Құдайға
сиынып, екінші, Құдайдан соңғы күшті халыққа
сүйеніп, «Қазақ» алдағы жасына айақ басты.
Қайырлы болсын!
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Сайасат ісін өнер қылған газетаға жазушылардың жоруына қарасақ, Жапонның бұл ісі
асығыстық, артықшылық болса керек. Бұған
Қытай қанша тышқан ғұмырында болса да,
көне қоймас. Қытай жері тым көп – қазыналы,
Қытайға телміргендер де көп. Англия, Франция Жапонға «мұның қалай» дер, «бізді
далаға тастағаның ба» дер, Европа соғысы
бізді байлағанмен, біз əлі тіріміз дер, дейді
білгіштер. Америка тура Қытай жері, Қытай
қазынасы үшін қару тартудан қашпас. Біздің
орыста мұны жөн көрмес, деп жазады білгіштер. Жапон қарысса, Қытай жемтігінен Европа соғысы ішінен еріп, өзге түрге айналуы
да болмайтын іс емес2.

Жапон һəм Қытай
Əскері көп, мəдени мықты патшалықтар
аулағаны нашар көрші. Күншығыста бұлардың
телміргені тарқи жолынан бос қалған сорлы
Қытай. Мұны сыртынан бағып, олжа көрген
Жапон, Франция, Англия, Америка һəм өзге
аты терістер. Мынау Европа соғысы бұрынғы
күндестік таласты қаңтарды. Қытайдың
күн көргені мына мықтылар күндестігі еді.
Өзгелердің Европа соғысы қолын байлап,
Америка жері шалғай, Қытайдан алыс, Жапон
күншығыста жалғыз, өзі мықты болып қалды.
Құйрық сорып борсық жүр,
Түлкі мырза жортып жүр.
«Құдай аман сақта» деп,
Қой мен тауық қорқып жүр.

Г. Дума
27-нші ианварда Г. Дума мəжілісі ашылып,
29-ншы ианварда жабылды. Қазірінде жұрттың
көзі де, сөзі де, ойы да ішкі іс емес, сыртқы істе,
соғыста болған себепті Думада сөйлегендер
сол туралы сөйлеп, ішкі істерді сөз қылып,
ашпай өтті. Сондықтан біз де сыртқы сайасат
жайын сөйлеген сыртқы іс министрінің сөзімен
халықтың көңілін білдіру үшін сөйлеген халық
өкілдерінің сөздерін ғана жазбақшымыз.

Тышқан аңдып мысық жүр,
Алдап көзін қысып жүр.
Ін табалмай сары шолақ,
Сорлы сасып-пысып жүр1.

Европа газеталары басқан сөзге қарасақ,
Жапон Қытайға қол соққан көрінеді. Жапон
Қытайға Қытай жерлерін атаған, бұл жерлер
1904-1905 жылдан бұрын біздің орыс құлайтын
да болған солтүстік Манжурия, 1895-нші жылы
Қытайдан Жапон тартып алған Хормоз аралы
айналасы. Осы жерлерде Қытай Жапон саудасына бостандық жол ашады, оған Жапонға
тоқтаусыз жер береді. (Жапонның өз жері өзіне
аз: шаршы шақырым жерге 110 кісі келеді). Жапон жер сатып аламын десе, бостандық болады.
Жер асты қазына-кенді Жапон қазады. Теміржол
салу хақы Жапон пайдасында болады. Сөздің
қысқасы күншығыс мұхит қабағы – Қытайды
Жапон билемек, пайдаланбақ. Қытайдың ақша,
теміржол, оқу министрлері мекемесінде Жапон
ақылшы кісі ұстайды, Қытай əскерін, Қытай
флотын үйрететін Жапон болады, Қытай школында Жапон тілі оқылады. Қытай Жапоннан
ықтиарсыз өзге жұртқа теміржол салғызбайды.
Жапонның Қытайдан қазіргі дəме қылып
тұрғандары осылар.
Жапонның осы мақсұды айтқандай түгел
орнына келсе, Қытай Жапон патшалығының
бір уалайаты ғана болып қалады. Қытайға
Жапонның айтатыны: «Сен менім тілегімді
орнына келтірсең, мен сені өзге дұшпаннан
қорғаймын» дейді. Мұнысы, сен – Қытай маған
сайасат жолында протекторат арқылы құл боласын деген.

Сыртқы іс министрінің сөйлегені
Дума шлені бекзадалар! Қазіргі басымыздан
кешіріп отырған заманымыз тарих жүзінде
елеулі заман болғандықтан осы күнгі сайасат ісінің жалпы күйін жұрт алдына жайып,
көрсетуге патша хазіретінің рұқсатын алуды
өзіме борыш көрдім. Австрия мен Германия,
Сербия мен Белгияның патшалық атын өшірем
деп соқтыққан кезінде Русияға таңдарлық
мұнан басқа жол қалмағанын осы мінбеден
сөйлегеніме 6 ай болды. Айаққа басылып бара
жатқан жұрттың хақын қорғау үшін ерлік етіп,
патшасы шақырғанына Русия теп-тегіс бір
адамдай бірігіп, бəле тілеген жауды мұқатуға
жарақ асынды. Отын қамы үшін ұлт жауына
қарсы хүкімет пен халық бірікті, ымыраласты. Сол бірлікті осы Думаның ішінде жұрт
өкілдері сіздер де айтқандарыңа ауыздарың
айғақ. («Пəлі! Пəлі!» деп қол шапалақтау).
Одақтарымыз мақсұдына қарай, айағын бекем басып бара жатыр. Олардың ерлігіне насаттанып, мақсұдқа жетуінің жабдығын жеп,
көмегінде болып, істің ақырғы абыройын күтіп
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отырмыз. Біздің жауымыз оңай жеңемін деп
ұлағып, қырғынға ұшырап жатыр. Бар қолынан
келген əдісінің арам, адалын талғамай, бұл
күреске жұмсап жатыр. («Рас!», «Дұрыс!» деген
дауыстар). Аңдамай, алаңғасарланып істеген
ісін жұртына сездірмес үшін Германия хүкіметі
өтірік айтып, соғысатын емес едік соқтыққан
соң, шарасыз соғыстық деп отыр.
Эдурард жетіншінің заманынан бір елі Англияның планы Германияны жан жағынан
жаумен қоршау ниетте болды деп, ескі ертегіні жаңартып, сөз қылып отыр. Эдурадтың
тыныштықты сүйгіштігі баршаңызға мəлім.
Германия хүкіметінің басындағы адамдардың
көкірегі көтеріңкі болып бара жатқанын түйіп,
Европа тыныштығын көздеген мақсұды бірге патшалар жақындусулары қажет екендігін
данышпандығымен байқаған кісі еді. Оның
көздеген мақсұды біреуге тиу емес, өзіне біреу
тимей қамы еді.
Германияның соңғы кездегі істеген істерінің
беті бұлай болмады. Менің айтайын дегенім:
«Германияның Англиядан флотын асырамын
дегені емес, Францияға Ағадыр туралы істеген
істері емес, Русияға ойлаған қастықтары.
Біз атам заманнан бері келе жатқан тату
сыбайластың көңілін көрсетсек те, Германия
һəр жерде-ақ жолымызға көлденең тұра берді.
Көрші патшалар да көздеген мақсұдтарымызға
неміс бипілдері қарсы жұмыс істей бастады.
Əуелгі кезде қастығын сақтықпен ептеп істеп,
соңғы кезде көріне істеуге кірісті. Скандинав
патшаларына бізді жау көрсетіп, Русияға сенбестік ой кіргізе бастады. Галицияға ақшаға жалданып азғырушылар жіберіп, окраини мəселесін
күшейтіп, орыс жұртын ірітіп, ыдыратуға қулық
жасай бастады. Румынияны азғырып, мақсұд,
пайдамыздың жөні бір екендігін жоққа шығара
бастады. Тарих жүзінде қанды бірге төгісіп,
қамды бірге жиысып, ет бауыр емшектесіміздей
болған Болгарияны азғырып, өзіне бұрмалай
бастады. Əсіресе қасындағы Түркиядағы
істе білінді. Берлинде бізбен сенімді түрмен
сөйлескен сиақты болып, ертеңіне Түркияның
Стамбұлдағы əскер жұмысын қолына ала бастады. Бұл туралы байрықтап, басқа орында тағы
сөйлеймін. Бұл жерде мұны сөз қылғаным:
Германияның Европа бізді жан-жағымыздан
қамауға ойлаған ниетін көрсету үшін Азияда
да сол ниетте болды. Иран ісінде Подстамда
жасалған ымыраға халаф көңіл көрсетіп, Русия

мен Англияның көздеген мақсұдына көлденең
тұра бастады. Қытайдан, Японияда да бізге
қастық көңіл көрсетіп, оларды азғырып, бізбен жауластыру ниетін білдіре бастады. Бірақ
бағымызға қарай онысынан еш нəрсе өнбеді.
Осы айтқандар жетерлік шығар деймін Германияны жаумен қоршауға басқадан қорлық
жасалмай, Русияны жаумен қоршауға немістер
өзі қорлық жасағаннан білуге. Германияның
соғысайық деген жоқ едік, соқтыққан соң
соғысып отырмыз деуі де негізсіз. Оның негізсіз
екендігі жақын арада жариа етілген қағаздардан
да көрініп тұр.
Германияның шығарып отырған өтірігінің
бірі: орыс əскері еврейлердің үйлерін қиратып,
адамдарын қырды деген. Бұл Русияны қаралау
үшін жайып отырған өсегі. Еврейлер соғыс
майданындағы жерде отырып, зиан көрсе,
ол соғыстың зианы. Соғыс зианы жалғыз еврей емес, соғыс майданына қараған жердегі
жұрттың бəріне де тиіп жатыр. Бұл зианды
тигізуші көзбен көргендерің айтуынша Австрия
мен Германия. Əсіресе осы сиақты өсектерді
немістер Америка жұртына жайып жатыр.
Ондағы мақсұды Русияға Американың көңілін
суытпақ. Үйткенмен Америка сиақты есті жұрт
бұл сиақты орынсыз өтірікке ермесе керек.
Германияның бізбен күрескенде істеп жатқан
əдісінің тағы біреуін айтайын. Ымыралас
патшалардың арасының ымырасын бұзу үшін
біресе Русия, біресе Франция оңаша татуласқан
болып жатыр деп, хабар шашып, арамыздағы
ымыраны бұзбақ. Арамызды суытпақ үшін
соғысқа бəрі бірдей қайрат қылмай, кейбіреулері «нарды біреуге артықызып, дарды біреуге
тартқызып» тəсіл қылып тұр деп өсек шығарып
отыр. Олай азғыруына да ерген ешкім жоқ. Ымыралас патшалардың арасындағы ымыра күннен
күнге өспесе, кемімей келе жатқаны баршаңызға
мəлім. Бəрінің көздеген мақсұды бірге жетіп,
жауын мұқатып, Европа тыныштығын орнықты
ету. Одақтарымызбен байласқан уйде былтырғы
23-нші ағұста бекіткен күйінде. Ортақ іске күш
салмай, оңаша тəсіл етіп отырған одақ жоқ.
Сансыз солдат шығарып, үш патшамен үш
жақтап соғысып, істеп жатқан қайратымызға
одақтарымыз риза. Олардың суда, құрда істеп
жатқан қайраттарына біз ризамыз («Пəлі!»
деп көпке шейін қол шапалақтау). Бұл соғыста
Белгияның көрсеткен қайратымен, ортақ іске
тигізген пайдасы ешкімнен кім емес. Еткен
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ерлігі ұмытылмастай болды (қол шапалақтау).
Одақ халықтарға халық өкілдерінің ортасында тұрып ризалығымызды білдіретін кез
келді. (Депутаттар Англия мен Францияның
елшілеріне ризалық ишаратын етеді). Бұл кездегі бірлескен жақындығымыздың шеті қазіргі
заманнан асып, алдағы замандарды қарамайды.
Жақын арада жасалған халықтың қазынасымен
шаруасы туралы ынтымақтарда жауды əбден
мұқатбай тоқтамасқа істеген сайасат һəм соғыс
жолында зор мағыналы іс («Пəлі!» деп қол
шапалақтау).
Айағы бар

болған соң тиісті хүкімет жарлығы арқылы өз
болысына көшуге міндетті. Он шақырымдағы
қазақтар осы айтылған көп ақылдың қайсысын
ұнатқанын, осы жарнаманы алып, қазақты
аралаған қазақ-орыс мекемесінің төресіне
білдірсін. Мұның басында Семей облысының
хакімдері тарапынан өкіл төресі болсын.
Əйтпесе қырдағы переселен төрелеріне білдірсін.
Сібір казак-орысының войсковой хозиаственни правлениесінің председателі генерал майор
Вологодски.
Міне осы жарнамада 1909-ншы жыл иул
басында шыққан. Мұнда 9-ншы иун 1909ншы жылғы насихат бұйрықтың исі аңқып
тұрғанын оқушылар аңғарды-ау деймін. Ертісте
қазақ отырған жердің малға жайлысы Кереку
үйезінде. Ертістің мекен еткен қазақтың көбі
де осы үйезде. Кереку қазағы бұл жарнамада
айтылған көп ақылға қанағат қылмады. Ертістен көшпеді. Хүкіметке жайын айтып, Ертісте
ғұмыр жүзіндегі дəлелге сүйеніп, жер алмақ
болды. Патшаға, министр советінің басына военни министрға аулни-аулни жұрт болып, закон
жолына тиісті жолмен переговор жасап, 4 мың
үй мақсұдын айтты.
Бұл Кереку қазақтарының дəлелі мынау: біз
Ертісте жүз елу жыл отырмыз. Ертіс тоғайының
аты қоныс алған кілең бабамыздың аты. Ертісті өрлей, қуалай жүрген адамдар біледі. Он
шақырым жерінде қазақ бейіті қала сиақты.
Ертіс бізге ата-қоныс болған жер. Біз Ертісті
жоңғарды күшпен қуып, қоныс қылғанбыз.
Алғашқы 70 жылда ешкімге алым төлемей пайдаланғанымыздың жөні осы еді. 1839-ншы
жылы бөліктен кейін де жарытып ақша төлеген
жоқ едік. Əр қазақ руымен бұрынғы ата қонысында отыра беріп еді. Казак-орыс пайдасына
аздап ақша төлеп, Ертістің бар пішенін біз шауып алушы едік. Малды Ертіске бағушы едік.
Ата мұрасы болған жеріміз еді. 31-нші майда
1904-нші жылға патшамыз жарлығымен он
шақырым Сібір казак-орысына берілді. Мұнда
отырған қазақ өзге түрмен орналасқанша, төлеп
отырған ақша өзгермесін деген закон болмады.
Осы кейінгі он жылдың ішінде қазақтың жерге
төлейтін ақшасы төрт есе көбейді. 1897-ншы
жылы Шербина жазғанда қазақ үй басына казак-орысқа 10 сом жылына төлеуші еді. Енді
осы 10 сом 20-40 сом болды. Пайдаланған жер
байағы он шақырым, біз осыған қарамай Ертіс

Екі жол
(100-нші нөмірде)
1904-нші жылы 31-нші майда патша біткен Г.
Советтің ұйғаруында жазылған еді: «Қазақтар
өзге салтпен енші жер алғанша қазақ орысқа
ақша төлеп, он шақырымда отыра береді, бірақ
төлеп отырған ақшасы өзгерілмейді деп. Осы
указ жариа болғанда, қазақты қалай қылып
жерге орнастыру тиіс деп ішкі іс министріна
тапсырылған еді. Бұл туралы Семей обласной
правлениесінде Омбыда генерал-губернаторлар
алдында мəжіліс жасалып еді. 1909-ншы жылы
иул басында Степной край бастығы генералгубернатор алдында переселен мекемесінің
бастығы Глинка бар он шақырым қазағы туралы тағы сөз болды. Енді анықталды. Он
шақырымда қазақтарды орнастыратын жер
жоқ, Сібір казак-орыстарының өзіне де 300
мыңнан астам десиатина жер кем болып тұр.
Солай болған соң қазақтарды он шақырымда
қалдырамын деген сөз емес, он шақырым
қағазын орнастыратын жол бар. Оларға қыр
қазағының жерінен енші алып беру деген.
Генерал-губернатор алдында Семейде соңғы
болған мəжілісте осыны ұнатқан. Он шақырым
қазағын орнастыру үшін мынаны істемек болады: 1) Бұл қазақтар өз еркімен қала болуды
қаласа, мұжықпен қатар қырдан 15 десиатинадан надел алып, отырықшы болады.
2) Бұл бірінші бап ақылын ұнатпаған қазақтар
өз болысынан, үйезінен қыстаулық жер алады.
Өз болыс, өз үйезінде жер жоқ болса, басқадан
алады. Осы кезде артық жер Кереку үйезінде
Ақкөл, Шақшан, Ақкелін, Алексей һəм Баянауыл болыстарында бар.
3) 1-нші 2-нші баптағы ақылды алмаған
қазақтар 31-нші май 1904-ншы жылға закон жоқ
64

Казак 1915 нов.indd 64-65

бойында отырмыз. 40 сом үй басы төлеу оңай
емес. Барар жер жоқ. Қан төгіп, кір жуып, кіндік кескен ата-қонысымыз Ертіс. Мұнан кетсек,
мұнан неше есе бақытсыздыққа кез болуымыз
анық. Биыл бізге Вологодски жар қылып отыр:
«Былтырдан 250-400 шақырым қырдағы ашшы,
тастақтан 15 десиатинадан жер алмасаң, күшпен
Ертістен қуыласың» деп. Біздің төреміз Сұлтан
Шаншарға берген грамотадан патшамыз айтқан
жоқ па еді: мына берген жерімде өз қазағының
мен отыр деп. Бізге ақыр заман күні туды білем:
150 жыл тұрған жерден бізді кет дейді. Осы жер
үшін біз қанша жыл қазынаға, казак-орысқа
ақша төлеген жоқпыз ба? Бұл жерге неше
атадан бері қарай бабаларымыздың, өзіміздің
еңбегіміз, теріміз, кіріміз сінген жоқ па? Біз
жайымызды патшамызға, Думаға, Советке һəм
хүкіметке білдіргенімізді мақұл көрдік.
150 жыл бұрын біздің аталарымыз Ертіске
келгенде ғұмыр салты көшпелі еді. Баққаны,
айдағаны мал еді. Пішен шақпайтын жерде
жүрген соң асыраған малы жылқы, қой еді.
Бұл екі түлік мал шөпті қар астынан қазып,
тебінмен шығуышы еді. Қазақтың көшуге
Құдай қосқан киіз үй панасы еді. Арба, шана
жоқ, жолаушы сиақты артқаны түйе, мінгені ат
еді. Бұл салт қыр қазағында əлі де бар. Ертіс
бойына келген соң 150 жыл ішінде шаруа салтымыз өзгерілді. Ертіс пішенге бай. Осы кезде
үй басы орта есебінде үш мың пұт пішен шабады. Қырдағы қазақ баққаны жылқымен қой
болған соң тышқан қорығын қанағат қылады.
Біз пішен арқасында күн көретін сиырға құл
болдық. Қыстың 8 айын кірпіш үйде өткіземіз.
Көшуіміз шала. Біздің шаруамыз, салтымыз
жарты отырықшы мал бағу. Мінгеніміз арба мен
шана. Үйіміз толған шкаф, шаңырақта ілмелі
лампа. Жазды күні мал оттатпайтын Ертістің
шыбыны болмаса, біз көшеге құмар емеспіз.
Біздің шаруамыз Ертіс пішенінің арқасында
Сібірге сүйенеді. Шыбын кезінде қырға шығып,
шыбыннан қашып, жұрт аударып жүріп, пішен
кезінде тағы Ертіске құлаймыз. Малымыздың
70% (жүзден 70-і) сиыр, жылқыдан мінерлік
ат, сауарлық бие ғана ұстаймыз. Сиыр базарда
пұл. Ертіс бойында білген адам сиыр шаруасын
ұстамай болмайды.
Біз Ертістен көшсек, осы 150 жылдан берлі шынығып қалып алған шаруа һəм ғұмыр
салтымыз бүлінеді. Шаруаны аз күнде аман
күйінде өзгертуге бола ма? Мұны ғылым емес

адамдар білер. Шаруа қалыбын, ғұмыр салтын
өзгерту неше ата, неше баланың ғұмырындағы
жаһұдымен болды. Біз шаруамызды бір күнде
өзгертпек болсақ, қатын-бала бишара болып
қаңғырады. Отырықшы болып, мал бағып,
шаруа қылып тұрған бізді қырға шығып көш
деген, біздің көзімізге 9-ншы иун 1909-ншы
жылғы министр советінің насихат бұйрығына
қарсы көрінеді. Қазақтың біріне отыр деп, біріне көш деп, айтылған бұл қай ақыл екенін біз
надан қазақ оған алмадық. Бізге надел бермек
болған болыстардың жақсы жері 150-200 жылдан берлі қоныс қылған қазақтардың қыстауы.
Онан басқа əскер татар жер мұжық пайдасына алынды. Вологодскидің мұнысына рахмет.
Мұны 1904-нші жылғы 31 майдағы патшамыз
айтқаны бойынша орнастыру деп білеміз. Біз
қырда ашшы тастадық үш мың пұт орнына үш
пұт шөп таппаймыз. 150 жыл Ертісте отырған
ескі жұрт бізді ашшы тастаққа көш дегені мазақ
көрінеді. Ертістің екі қабағында 15 мың үй төрт
үйезден болса керек. Мың шақырым Ертіс
бойының пішенін қазақ шабады. Жүзден астам
жыл казак-орысқа ақша төлеген біз. Ертісте
төрт үйез қазағы казак-орысқа ең кем болса
жарты миллион сом алым төлейді. Мұның 40%
( жүзден 40-ы) біздің Кереку қазағы төлейді.
Осыған адал көзбен қарағанда шөлге, тастаққа
қуу бізді сорлы, бишаралық жолына орынсыз
айдау болады. Біз Ертістен қуылсақ, салулы үй
қора-қопсыларымызды тастап, қайтадан салу
шығыны аз болса, үй басына 300 сомға түспек.
Бұл қазақ шаруасының 25% (жүзден 25-і) болады. Мұнан артық бізге не жұт болмақ? Біз
Ертістен көшпейтін болдық.
Хүкімет һəм басқа жұрт қамын ойлайтын
жұрт иесі мекемелер біздің мына тілегімізді
мəжіліске алса дейміз:
1) Біз казак-орысқа жылына алым төлеп, Ертісте қаламыз. Бірақ бұл алым закон арқылы
кесілсін. Анау 1904-нші жылғы 31-нші майдағы
законның айағын құшпасын.
2) Ақшасын көп жылға бөліп төлейтін қылып,
он шақырымды біз сатып аламыз.
3) Сібір қазақ орысына жазылып, осылармен
қатар жер аламыз.
Ертіс қазағының бұл дəлелді таласына хүкімет не айтқаны маған мəлім емес. Бірақ осы
күнге шейін Ертістен қазақ көшкен жоқ.
1910-ншы жылы министр совететің басы, һəм
жер министрімен Сібір барып, қайтып патшаға
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құлдық ұрған кітабында он шақырым қазағы
туралы мынаны жазған: «4 мың үй қазақ он
шақырымнан сатып, жер аламыз» дейді. Бұл
туралы біз не айтарымызды білмей тұрмыз.
Казак-орыстың ақысы кетпесе болады ғой.
Бұл істі закон арқылы өткізу жол-ау дейміз1»
деп. Хүкімет əлі бұл туралы закон жобасын Г.
Думаға кіргізген жоқ. Күнде кіргізуі мүмкін.
Хақына таласу жолы осы да. Тісі шыққан
балаға шайнап берген іс болмас. Енді оқушы
еңбек өз мойнында. «Еңбек етсең ерінбей, тойар
қарның тіленбей» деп Абай айтқан сөз ғой.
Ғалихан

Немістердің оғынан төрт магазин һəм гостиниса «Русия» бүлінген. Қалада жараланған,
өлген адам жоқ. Ялтаны атқылаған соң, біздің
крейсерлер Трапезундқа жіберілген һəм сол күні
күндіз сағат төртте Трапезундты зеңбіректің астына алған, ондағы сегіз –құралдық батареианы
атқан һəм бір жүк параходын атып, батырған.
Иуруста біздің кемелер жаудың азық-түлік тиеген бір параходын һəм тағы бір кішкене параходын батырған.
Кавказ армиа штабынан – 2/ІІ. 26/І да соғыс
майданда айтардай соғыс болған жоқ.
Петроград. Соғыс басталғалы майдан біткенде түріктердің өлген, жараланған һəм жоғалған
əскер шығыны 220 мыңнан асты.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 29/І.
Күншығыс Пруссияда неміс əскерінің көбейіп
күшейгендігі анықталды, бұлар қарсы шауып,
əскерін Велгувишка һəм Ликуға қарай қаптатып
барады.
Неміс əскеріне Германияның ішінен жаңадан
солдат келіп қосылғандығы білінді. Біздің əскер
жауды Кидергелдр, Мазур суларының бойына
қарай һəм өзіміздің шекке таман қайтып жатыр.
Лупков асуының күншығысындағы биікті
қызу соғыстан кейін біз алдық, мұнда біздің
жақ 1000 шамалы жау əскерін қолға түсіріп һəм
құралын олжаланды.

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 27/І. Немістер бірте-бірте күншығыс Пруссиядан саулап
һəм жаңа күш қосылып, соңғы күндерде бізді
қатты тұр еді һəм 25-нші ианварда көршілерден
Иугансбург арасында күшті əскерімен қарсы
шапты. Мұнымен қатар немістер күншығыс
Пруссияның екі майданында да Ластинен
өлкесінде қайрат көрсетті. Мұнда біз жауға
қарсы тұрып бір баталионның ойран қылдық,
Репин жолында біздің атты əскер Сприпитске
қарай жол тартты.
Висланың сол жағында 26-ншы ианвар
күні жау онша қайрат қылған жоқ. Майданда қалдырған өліктеріне қарағанда, немістер
алты күндей Боржимов-Гумин – Вулашидловскиді атқылағанда өлгені, жараланғаны бар, он
мыңдаған əскерін жоғалтса керек.
Карпатта соғыс болып жатыр. Бардфелд һəм
Сведник арасында жау жағы қимыл қағысы келсе де, біздің жақтың қарсы күшіне шыдамай,
шегініп кетті, тұтқын қалдырды.
Лупков асуындағы өлкеде де біздің əскер
ілгері бусулы. Бір сөткенің ішінде 69 афисер
һəм 5 мың 200 солдатын, 18 пулеметін қолға
түсірдік.
Петроград – 27/І. Сенімді орыннан хабар
алдынды, кеше ерте сағат 7 шамасында біздің
соғыс кемелері теңізде Севастопол һəм Ялта
арасында жауды торып жүргенде «Брислау»
крейсерін көрген. «Брислау» Ялтаға жақындап
бірнеше рет қалаға зеңбірек атып, жүріп кеткен.

Токио – 28/І. Қытай Жапонның сұрағандарын
бермеуге қаулы қылса, қарсы қимыл қылу керек
деген пікірді газеталар қуаттап тұр. Министрлер советі Жапонияда тұтқын саналған Германия һəм Австрия кісілерін қатты ұстауға қаулы
қылды һəм оларды бақылап жүруге, рұқсатсыз
Жапониядан шығармасқа жарлық қылды.
Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Тоқымқағар
97-нші нөмір «Қазақта» жазылып еді, Ақтөбе
үйезі, Қаратоғай болысының қазағы Сағындық
Жұрынтай баласының үлкен қатынын үйінде
жүрген малайы алып қашып кеткендігі. Бұл
хабар сөз басы ғана екен, жолаушылардың
«тоқымқағары» артынан болыпты.
Мекемеде отырған окружни сот секретары
Сейітəзімға бір орыс келіп: «Оренбург көпесі
Н.А. Башкатовпын» деп танысады.

1
Записка председ. Совета Мин. и Г.У.З. и З. о поездке
в Сибирь и Поволжье в 1913 г. стран. 13.
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– Менде не қызметіңіз бар еді?
– Ақтөбе үйезінен істі болып бір қазақтар
келіп еді, сол туралы ақыл сұрай келдім,
пəтеріңіз қайда?
– Мен адвокат емеспін, ақыл беру үшін
үйімде ешкімді қабыл етпеймін, жұмысыңыз
болса, осы арада айтыңыз.
– Қазақтардың қағазы қалтасында қалып
еді, өздері ноғай нөмірінде жатыр, үйіңізде
сөйлесуге болмаса, кішкене нөмірге келіп
жолыға алмассыз ба? Егер бұл іс туралы жол
көрсететін болсаңыз, өзіңізге «шайлық та» болар еді.
– Мен нөмірге де бармаймын, «шайлық та»
алмаймын.
«Оренбург көпесі» орысша сөзді тастай беріп,
қазақша сөйледі: «Өзіңіздің қазағың емес пе,
бір жарты сағат уақытыңды қимайсын ба!».
– Жарайды, уақытым болса, көрермін.
Бұл сөзді малданып, еш пəлен сағатта, пəлен
нөмірде қазақтармен Сейітəзімді күтпекші болып орыс кетті.
25-нші ианвар мейрам күн еді. Сейітəзім
көрген-білгенін окружни сот переводшигі
Елдес екеумізге сөйлеп, «осыны əдік көріп
тұрмыз, Башкатовтың етегінен ұстап жүрген
қазақтар бір шығынға ұрынбаса игі еді, барып
жайын білелік» деген соң, үшеуміз кеш сағат
7 шамасында нөмірге келдік.
Жеке бір нөмірді алған, быжылдап самауыр
қайнап тұр, төрде шай ішіп «Микалай» бай
отыр. Бұған қарсы қалың киініп, терлеп-тепшіп екі қазақ отыр. Біз келіп кірдік. «Оренбург көпесі» кішіпейіл адам екен, жүгіріп алдымыздан шығып, киімімізді алып, орындық
қойып əбігерленді де қалды. Жалғыз-ақ шақырған бір төресінің орнына үш кісі келгенге
азырақ ойға қалғандай болды. Онымен біздің
жұмысымыз жоқ, тура қазақтармен сөйлесіп,
істерінің мəнісін сұрай бастадық. Керекті адамдарды Микалай байдың себебімен Құдай өзі
айдап əкелген соң, қазекең де қойынға қолды
салып, тазалығымен онша мақтана алмайтын
орамалға қағаздарды алдарамызға жайып тастады.
Қай облыс, қай үйезге қарайтыны белгісіз,
Адай рулы Бекіш атты жігіт бірнеше жылдан
бері Сағындық Жұрынтай баласының үйінде
қызметкер екен. Сол Бекіш Сағындықтың
бəйбішесі Қалиамен бір түннің ішінде жоқ
болған. Қайда кеткені белгісіз, іздеуге жігіттің

елін білетін жан жоқ. Сағындық ел ішінде қадірсіз адам емес, өзі осы күнгі болыспен құда.
Есігінде жүрген малайы мырзасының бəйбішесін алып қашты деген жақсы атақ па, əрине
мырзаға ұйат. Бірақ екі ғашық қолға түсер
емес, қайтпек керек. Сүйтсе де ақыл таба алмай саспайды, Сағындық болысқа арыз береді:
«Қатынымды азғырып қашырған ауылдастарым Жанпейіс Ұзақ баласы һəм Жотыбек
Жұмағазы баласы, осы екеуінен теңдік əперсеңіз екен» деп.
Болыс жеке биге салады. 10-ншы ауылдың
биі Қаналы Тоғызбай баласы 22-ншы декабрде билік айтады: «Айыпкерлер, ақтығына бір
атадан (бір кісі шығарып тастап) талапкердің
таңдауы бойынша бір кісінің жанын өткізсін,
жан өткізе алмаса, жігіт пен қатын мініп кеткен
ат, ер тоқым һəм алып кеткен нəрселер үшін 470
сом ақша, қатынға қыз күнінде берілген қалың
мал үшін 300 сом ақша, 30 қара, билік үшін
150 сом һəм қаламақы 2 сом, 922 сом ақша һəм
30 қара мал төлесін» деп. Бұл билікке айыпкерлер риза болмайды. Болыстары қызметке
жедел адам екен, істі кешіктірмей екі күннен
кейін волосной сиез билеріне тапсырады. 24нші декабрде волосной сиез жеке бидің хүкімін
тексеріп, мал кесімі туралы жеке бидің билігін
бекітіп, жан турасында бұлай өзгертеді: «Бір
атадан Дияр Рисалы баласы жан беретін болсын» деп. Сөз қысқа: Талапкер де, айыпкер де
бірі жан ұстап, бірі жан бергізіп əуреленетін
емес, сиез жан беретін кісіні оп-оңай көрсеткен
де қойған.
Бұл биліктің алдында адал билік жоқ-ақ шығар
деп, волосной сиез ойласа да, айыпкерлер наразы болып, Рысалы баласы бізді Сағындықтың
ажарына сатады деп, Орынборға ізденуге
келген сапары екені-ау. Жолы болар жігіттің
жеңгесі алдынан шығады деп, бұларға Миколай
бай ұшырап, əркімге қазақтардан «шайлық»
əперіп, пəледен құтқармақ болады екен. Бүйтіп
жүрген соң байдың еңбегін қазақтар да еш
қылмасқа керек қой. Біз қазақтарға түсіндірдік,
бұл іс туралы ешкімге «шайлық» бермей-ақ,
қолдарыңдағы копиа қағаздарың бойынша іс
жөнін білетін таза адвокатқа арыз жаздырып
беріңдер деп. Қазақтар сөзге түсініп, «енді біз
орысша тіл білмейміз, Микалайдан амалсыз
айырылғалы отырмыз, адвокатқа жолықтыр»
деп, бізге жабысты. Біз «жарайды» деп орнымыздан тұрып едік, Миколай қазақтарды жіберсінші: «Бұларға ермеңдер, өзім ақыл тауып
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беремін, адвокатқа ертең өзім жолықтырамын»
деп. Қазақтар бізге ерейін десе, Микалай ары
тартады, қазақ бері тартады, қарап тұрып
көкбөрі тартқаннан кем болған жоқ. Қанша
айтқанмен қазақ екеу, Микалай біреу, əрең дегенде жұлып шықты, күпілерінің де етектері
аман. Жалғыз-ақ қазақтың шығыны 3 сом ақша
екен, извозшикке бір мінген үшін берген. Біз
бұлай шыққан соң көңілдерін ауладық: «Бұл
еш нəрсе емес, 20 тиын орнына извозшикке
«шайлық» деп үш сом берген шығар, бір-екі
күннен кейін кім біледі, мұнан да кісегірек
«шайлық» беретін орындар табылар еді деп.
Қазақтар адвокатқа жолығып, аз ақшаға
арыздарын жаздырып, еліне қайтты. Сүйтіп
жолаушылардың тоқымы елде бір қағылып,
Оренбургта тағы қағыла жаздады. Қазақ
байғұстың елде ағайыннан көретіні анау, қалаға
келіп «Микалайлардан» көретіні мынау. Осымен ғұмыры өткен ғой.
М.Д.

Біз иағни «Қазақ» басқармасы Хайдар Малуковке мұндай ақшаны Шыңғысбай Жанділдə
баласына тапсыру үшін жібергеніміз жоқ,
Жанділдə баласына бір тиын берешегіміз де
жоқ һəм бұлайша басқарма атынан бұл ақшаны
жіберушіні де білмейміз.
Бір күні Торғайдағы Малуковтан хат алдық.
Хатта жазылған: «Қазақ» басқармасының жіберген 200 сомын алдық, Қызылжыңғыл қазағы
Жанділдə баласы келіп сұраса, тапсырамыз»
деген.
Біз аң-таң болдық: бұ қалай, бұл не қылған
ақша! Қызылжыңғыл елі Торғай қаласынан 5-6
жүз шақырым, бұл елдің қазағы қатынасатын
жақын қала – Ақмешіт, Қызылжыңғыл елі
қыстыкүні Сыр бойын мекен етеді һəм бұл
елдің қазақтарының газета алдыратын адресі
де Ақмешіт екендігі бізге белгілі. Соның үшін
бірінші, анықтау үшін, екінші, Қызылжыңғыл
қазақтары Торғайға қыс қатынаспайтынын
біліп, 200 сом ақшаны һəм перевод купонын
қайта сұратып алдырдық. Бұл ақша басқармада
аманат сақтаулы. Ақша жіберушінің («Қазақ»
атынан) купонға жазған сөзі жоғарыда
көрсетілген, өзге сөзі жоқ.
Осы ақшаны Қызылжыңғыл қазағы
Шыңғысбай Жанділдə баласы басқармадан
алсын деп жариа қыламыз.
«Қазақ» басқармасы

Құтты болсын айту
(Басқармаға телеграм)
Қазан – 2-нші феврал. Екі жасар «Қазақ»-тың
туған күнін құттықтаймыз. Сүйікті ұлтымызға
пайдалы қызметпен ұзақ ғұмыр сүріп, өркені
өссін.
Жас қазақтар
Басқарма – Газетамыздың екі жылдық қызметін құттықтап басқармаға көп кісіден хаттар
келді, бəріне де тəңірі жарылқасын айтамыз.

Газеталардан:
ІІ
Патшалар телеграмы
Нақ соғыс басталудың алдында біздің патша мен Германия патшасы Вильгельмнің бір
біріне берген телеграмдары «Р.В.»-тың 17-нші
нөмірінде басылып шықты. Телеграмдар мынау Вильгельм патша біздің патшаға телеграм
соғады. «15-нші иул 1914-нші жыл. АвстрияВенгрия Сербияға қарсы көтерілуі себепті
сіздің мемлекетте болған наразылық хабарын естігенімде жаныма өте батты. Бірнеше
жылдан бері Сербия халқын на ынсафтардың
құтыртуымен ақырында ханзада Франц Фердинанд жазықсыз құрбан болды. Өз королін
һəм ханымын өлтіруге себепкер болған рух
əлі күнге шейін Сербия мемлекетінде сөнген
жоқ. Бəріміздің ортақ мақсұдымыз, сіздің һəм
менің солайша өзге патшалардың да борышы.
Бұл жанкүйрелік күйінішті уақиғаның айыпкерлеріне тиісті жаза тартқызу керек екендігіне сіз, шүбəсіз, менім пікіріме қосыларсыз.

Варшавада қазақ студенттер
Варшава ветерниарни институтында 4 қазақ
студенті бар: 1) Семей облысынан Əшірбек
Шəлімбеков һəм 2) Əбілмəжін Күшіков, 3)
Жетісу облы-сының қырғызы Сұлтанаев. Бұл
үшеуі де өз күштерімен оқиды. 4) Торғай облысынан Ахмет Тұңғашин стипендиа алады.
Ғ.Қ.
Екі жүз сом кімдікі?
Өткен 1914-нші жыл 23-нші нойабрде біреу
Оренбургта «Қазақ» газетасы басқармасының
атынан Торғайдағы Хайдар əпенді Малуков
атына 200 сом перевод қылған. Перевод купонда былай жазады: «Құрметлұ Хайдар Малуков жанабларына! Өтіледі үшбу ақшаны
тапсырмағыңызды Қызылжыңғыл болысының
қазағы Шыңғысбай Жанділдəұғлына. «Қазақ»
басқармасы.
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Екінші жақтан, сізге һəм сіздің хүкіметіңізге
жұртыңыздың наразылығына қарсы тұру қиын
екендігіне мен зəредей шек келтірмеймін.
Көптен көңіліміз қосылған достығымыздың
белгісіне, Австрия-Венгрияны татулық түзу
жолға түсіріп, Русиямен мəслихаттасуға бар
айбынымды жұмсап көрермін. Менің жолда
ұшыраған қиын түйіндерді шешуге пайдаңыз
тиер деп, мен сіздің жəрдеміңізден үміт етемін.
Шын ықыласпен қызметіңізге дайар досыңыз
һəм бауырыңыз.
Вильгельм»

де тілектеспін. Сөйтсе де бастапқы телеграмымда айтқанымша, Австрия-Венгрияның
көтерілуін «Содырлы соғыс» деп айта алмаймын. Австрия-Венгрия тəжірибемен білген –
құр қағаз бетінде ғана болған халде, Сербияның
уағдаларына еш сенуге болмайтындығын.
Менім қарауымша, Австрия-Венгрияның бұл
ісі Сербияның уағдасын түгел орнына келтіру
һəм соған көзін жеткізуге қылған талабы деп
шамалау керек. Австрия-Венгрия хүкіметінің
жариасы менім пікірім бекітті, бұл мемлекет
Сербиядан жер-су олжалану секілді пайда
іздемейді. Сондықтан мен ойлаймын, Австрия-Сербия соғысында Русия қоржын аумас,
ара қарындас болып, дүние көрмеген қиамет
соғысқа Европаны кіргізбеске лəж бар. Менім
пікірімше сіздің хүкіметпен Вена хүкіметі өзді
өзі хабарласып пікірлерін білісу мүмкін һəм
тиіс. Олай болғанда, менім хүкіметім, бұрынғы
бір телеграмда айтқанымша, істің саты түсуіне
бар жəрдемін жұмсар. Ап-анық тұр, Русияның
соғысқа қам қылуы, мұны Австрия-Венгрия
өздерін қорқытқанға есептейді, біз екеуміз
безуге ыждаһат қылып тұрған бүліншілікті
жеделдетуге ғана себепкер болады. Бұлай
болса, сіздің достық құрметіне меннен өтінген
жəрдеміңізді орындауға ара қарындастық қыла
алуым мүмкін болмай қалады.
Вильгельм»
Айағы бар

Біздің патшаның Вильгельмге жауабы
«Петрограф сарайы, 16-ншы иул 1914-ншы
жыл. Осындай егер заманда Германияға (сапардан) қайтқаныңызға жəрдеміңізді қуанамын.
Сіздің жəрдеміңізді қатты өтінеміз. Содырлы
соғыс нашар халыққа иғлан етілді, Русияның
басына түскен ренжуге мен де қосыламын.
Жұртымның жиілігін басуға тез қарсы тұра
алмасымды байқап тұрмын, қазір-ақ намысы
хабар бастады. Амалсыз соғысу қамына кірісеміз білем. Европа соғысының содырынан
жұртты құтқару үшін ескі достығымыздың
одағыңызды түбінде түзелместей істерден
тоқтатуға қолыңыздан келгенше айанбасаңыз
екен.
Николай».
Вильгельм патшаның біздің патшаға
берген жауабы
«16-ншы иул 1914-нші жыл. Телеграмыңызды
алдым. Сіздің татулық сақтау талабыңызға мен

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Германия жер үстіндегі тамам колониасынан айырылды. Франция һəм Англия алған
Африкадағы Германия жері 2 милион 697 мың
300 шаршы шақырым. Бұл бар қазақ жайлаған
тоғыз облыс, бір губерниадан артық болады.
Германия мұнан басқа Қытайдан 99 жылға
жалдап алым қылып, алып отырған Кило-Шаудан 552 шаршы шақырым Жапонға алдырды.
Мұнан өзге Германия мұхиттағы барлық аралын Англия мен Жапонға алғызды. Бұл жер 2
милион 245 шаршы шақырым.
Осы алты елді Германия алдырған колониа 2
милион 952 мың 924 шаршы шақырым. Адами

Алты ай соғыс
19-ншы ианварда неміс пен біздің Русия
соғысы басталғанына алты ай болды. Осы
жылғы 18-нші нөмірлі «Реш» газетасы алты
айда Европа соғысы не істеп тұр деп, мынаны
жазады: орыс пен Австрия арасындағы Галиция
майданының соғысы Австрия жерінде болып
жатыр. Мұнда Австриядан орыс алған жер 68
мың 100 шаршы шақырым. Күншығыс майданында күншығыс Пруссиядан біздің орыс
əскері немістен алған жер 6 мың 100 шаршы
шақырым. Күнбатыс майданында немістен
Франция алған жер 500 шаршы шақырым.
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12 милион 279 мың, мұның ішінде 28 мың 674-і
Европа адамы.
Германия алдырғаны Европа мен өзге жерде
бəрі 2 милион 959 мың 524 шаршы шақырым.
Енді Германия алған жерге келелік: Германия алды Люгсембургты 2 мың 275 шаршы
шақырым, Белгияны 24 мың 100 шақырым,
Франциядан алып отырған жері 13 мың 500
шаршы шақырым, біздің Полшадан алғаны 37
мың 72 шаршы шақырым. Германияның барлық
алған жері 76 мың 947 шаршы шақырым. Бұл
ана жоғарыда жазылған Германия һəм Австрия
алдырғаннан əр бір манға 23 ғана болады. Бірақ
неміс алған жер мəдениет гулеп жүріп тұрған,
асыл жер.
Түрік Англияға Мысырды алдырды – 920 мың
шаршы шақырым. Кавказ майданында соғыс
шекарада болып жатыр. Алты айда екі жақтан
жоққа шыққан кісі саны 6 милион болар. Бұлар
бірме-бірге Португалия патшалығынан да,
Голландия патшалығынан да, иа біздің барлық
қазақтан да көп. Германияның жеке солдат
шығыны 2 милион болар, бұл Германияның өз
адамының жүзден үшеуі, жауға қолды болған
Германия солдаты 240 мың, Австрия солдаты
260 мың, түрік солдаты 20 мың шамасында,
Англия һəм Франция қолға түскен солдаты
болардан асса керек. Екі жақтан қолға түскен
солдат бір милионнан астам болар.
Алты ай соғыста жоқ болған соғыс кемелері
«Қазақ»-та бұрын жазылған.
Қыр баласы

Түркияның кемелері біздің жағалауға келіп
соқтыққаны Германияның төртеуімен болған
уақиға. Германия бір түртіп, домалатып жіберген соң, Түркия айға қарай домалаумен болды. Русия мен Түркия шекаралығында болған
уақиғалар Германия ісінің Түркияға жағымсыз,
ажалына алып бара жатқан іс екенін көруге
түріктердің көзін ашса керек. Бұл уақиғалар
Русия қарауының абыройын зортайтумен ғана
бітпей Ақ теңізге шығуға алдымызды аршыса
керек («Пəлі!» деп айқайлап, көңілденіп бəрі
қол шапақтайды).
Əлгі «Оранжеви книгеден» Русия хүкіметінің
соңғы кезде көздеген мақсұды Түркия қол
астындағы армандардың халін жеңілдетуде
болғандығы көрінеді. Бұлай ету қашаннан
бері сайасат жолында мемлекетіміздің пайдасы
үшін адамшылығымыз жолында абырой үшін
тұтынып келе жатқан жолымыз.
Армения мəселесін шыдап қолға ала
бастағанымызды байқаған соң, Германия біздің
мұнымызды ұнатқан болып, бізге қосылып,
ендеусіретіп, жұмысымызды кешіктіре беруге
қулық жасады. 1914-нші жылы 26-ншы ианварда Русия мен Түркия арасындағы жасалған
мəмле Русияның Армения мəселесінде айрықша
орын алуына Түркияны мойындатқанының белгісі. Соғыс біткен соң, Армения мəселесіндегі
өзіне тиген айрықша орнын император хүкіметі
Арменияға жағымды түрде пайдаланса керек
(«Пəлі!» деген деген дауыстар).
Русияның Сербияны қорғауға қылыш
сүйреуі ағайын жұртына болысатын ата жолына адаспастық. Серб жұрты ерлігін осы
соғыста көрсетті һəм орыс пен серб арасын
бұрынғыдан бетер жымдастырды («Пəлі!» деп
қол шапақтау).
Славиан орнына қосылып, ұлт намысына шауып жатқан Қаратаулыққа да ризамыз
(қол шапақтау). Сербия одағымыздың досы
грек жұртымен де көңіліміз жақын. Түрік қол
астындағы бауырларын түрік қамытынан босатамыз деген мақсұдтары біз тілектес боларлық
іс. Өткен иунде император хазіреті Констанция
шаһарында болғаннан бері Румынияменен де
көңіліміз өте жақын. Күзден бергі Румынияда
Русия туралы ықылас шарттары бізге достық,
Австрияға қастық көңіл белгісі болады («Пəлі!»
деген дауыстар).
Сіз бекзадалар, менен естуге ниеттеніп отырғандардың соғысқа бізбен бірге керегі жөні

Г. Дума. Сыртқы іс министрінің сөйлегені
Басы 101-ншы нөмірде
Түркиямен соғыстардың алдында Босфордағы
болған істің жай мəнісін жақын арада жариа
еткен «Оранжеви книгеден»1 білдіңіздер. Бұл
туралы да Германияның ойлаған арамдықтарын
сөздерге айтып өтемін.
Түркия Германиядан əуелі əскер үйренушілер
алдарығанда, онан соң генерал фон Сандерсті
шақырғанда, əскерін күшейту үшін ғана солай
істеп еді. Түркияға Русия тарапынан боларлық
қорқынышты көбейтіп, Германия солай берген
оң əскерін күшейту Түркияның басын қорғауға
істеген қамы еді. Түркия əскерінің ісіне кірісіп
алған соң, Түркия Германия уысына əбден
көп болды. «Гибн» кемесі кіргеннен былайғы
Түркияның істеген істері Германия хүкіметінің
істеткен істері.
1

Сыртқы сайасат жайынан хабар ететін кітап.
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бола тұрып, кіріспей отырған патшалардың
жайы бола тұрып, кіріспей отырған патшалардың жайы шығар. Бұл патшалардың ішінде
ұлтының қамын жеушілер көптен-ақ бізбен
бірге соғысқа кіруді қолайлы көретіндері рас.
Бірақ хүкіметтері бел байлап, кесіп, пішкен
іс жоқ. Халықтың обал сауабына қалатын хүкімет болғандықтан, қолайлы мезгілді жұрт
пайдасы үшін қолдана алмай, жұрт обалына
қалмаса, қалатын өз хүкіметтері болғандықтан
һəм жəне де ол патшалармен арамызда достық
көңіл болғандықтан, ол жағынан сіздерге ашып
бір нəрсе айтуды қолайсыз көремін («Дұрыс!
Дұрыс!» деген дауыстар һəм қол шапақтау).
Битарап патшалар жайынан сөйлегенде жау
жеріндегі біздің отандастарымызды панасына
алған Италия мен Испания патшаларына шын
көңілден алғыс айтамын (қол шапақтау). Германиядан зорлық көрген жолаушыларымызға
айрықша ықылас көрсеткен швед халқына да
көңілімнің ризалығын айтпасыма болмайды
(қол шапақтау). Барша швед арқылы келген
орыстар швед халқының көрсеткен ықыласын
айта алмай келді. Бұл екі халықтың арасын
бұрынғыдан бетер жақындастыруға себеп болар деген үмітіміз бар!
Жау жерінде қалып қойған отандастарымыздың
халының ауырлығын жеңілту үшін император хүкіметі қам қылып жатыр. Олар кешікпей Отанымызға қайтса керек. Соғыста қолға
түскен отандастарымыздың да халін тəуірлеу
үшін һəм олар арасындағы соғысқа жарамсыз
мешеу болып қалғандарын қайыруға да қам
қылып жатырмын.
Иран мен Түркия арасындағы шекара дауын
1913-ншы жылғы күзден бері олға алып, соғыс
басталардың алдында ғана көп қиыншылықпен
бітіріп, Иран шығанағынан Қазықұрт тауына
шейін араларының шегін ашып едік. Русия
мен Англияның арқасында Түркия аламын деп
жүрген 20 мың шаршы шақырым жер Иранның
өзіне қалып еді. Түркиямен соғыс басталған
соң-ақ Иран битараптығын мəлім етті. Онысына қарамай, Түркиядағы Германия мен Австрия кісілері енді Түркияға еруге азғыра бастады. Иранның бас ғұламаларының жазғаны
қылып, Кирбале, Нажов өлкелерінде Русия мен
Англияға қастық етуге үгіттеген сөздер тарата
бастады. Германия, Австрия, Түркия жеңілді.
Русия мен Англия жеңіліп, Иранға бұлардың
шеңгелінен шығатын мезгіл жетті деген сөз
таратылған. Сүйтіп, Иран жұртын желіктірмек-

ші болған. Əзербайжан да түріктердің желіктіргеніне еріп, күрд руларының бірсыпырасы
түріктерге қосылды.
Соғыс басталудан бұрын-ақ бұл күрдтер
Түркия қол астындағы күрдтермен бірігіп,
оларға түрік əскерлері қосылып, Урмия мен
Холм өлкелерінде бізге қастық қылықтарын
бастаған еді. Соғыс басталысымен Иранның
битараптығына қарамай, Иран шегінен асып,
көп күрдтерді ертіп алып, түіктер Иран жерінде тұрған біздің əскерімізге қарай ұмтылды.
Сүйтіп, Иранның битараптығын жоққа шығарып, Əзербайжан өлкесін соғыс майданына
аударды. Мұнда азырақ ашып айтарға тиіс:
Иран жерінде біздің əскеріміздің тұруы Иран
битараптығына халафтық қылмады. Үйткені
біздің ол əскеріміздің бұрыннан тұрғанына
бірнеше жыл болған. Иран бізбен сыбайлас,
арамыз да алыс, беріс шаруамыз болғандықтан,
əуелі өзімізбен шектес жердің тыныштық,
амандығын қорғау үшін, екінші Түркияның
Урмия өлкесін алып, Кавказ тұсынан соғысқа
қолайлы орын жасарлық ниеті болған үшін,
қарауылға қойған əскеріміз еді.
Иран хүкіметі өзінің битараптығын сақтауға
күші жетпей, түріктердің басып, көктеп кіргеніне риза еместік көңіл мəлім етуге ғана жарады. Иран турасында Англиямен арамызда
арамыз сонша жақсы. Бір-бірімізге деген сенім
күшті («Пəлі!», «Пəлі!» деген дауыстар). Иран
турасындағы арғы істердің түйіндері шиеленбей, оңбай шешілсе керек.
1907-нщі һəм 1910-ншы жылдарда Жапониямен жасалған сайасат турсындағы ынтымақтар
пайдалы болып, осы жолы көзге көрінеді. Жапония бұл соғыста біздің жағымызға шығып,
одақ ісін істеп отыр (қол шапақтау). Жапония
Германияны күншығыс суынан қуып шығып,
Қытай ішінде Германияның орын тепкен жерін
өз қолына алды. 23-нші ағұстағы ымыраға Жапония қолы қойылмағанмен Англиямен жасаған
араларындағы одақ сертінде Англиядан оңаша
бітім жасамасқа уағдасы бар. Сондықтан бұл
соғыста Германия Англиямен, біздермен бітім
жасамайынша, Жапониямен оңаша бітім жасай
алмапты («Пəлі!» деген қол шапақтау). Жапониямен арамыз жақын болған себепті Қытайға
істе деп қойып отырған шарттарынан біздің
пайдамызға халаф еш нəрсе шықпайды деп
сенеміз.
Енді бекзадалар, тілегімді айтып, сөзімді тұжыруға рұқсат етіңіздер. Жарты жыл бұрын осы
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Ұмтылған жан үміттен,
Сыбағасын алады.
Үмітпенен əр адам,
Іздегенін табады.
Үмітсіз адам ез болып,
Айдалада қалады.
***

іске бел байлап кірісерде хүкімет һəм халық
өкілдері арқылы, тақты қоршап бірігіп, бір
адамдай бəріміз орыс ұлтының ортақ отанын
қорғау үшін атқа мінісіп едік. Сол бірлікті қуат
қылып, іске кірісіп едік. Істің абыройымен тынуы үшін мұнан бұлай да сол бірліктен айырылмай іс еткей едіңіздер. Əскеріміздің ерлігінің
арқасында қолымыз жеткен нəрселерді ұстап
отырып есептескен кезде, Русия көркейіп, абыройы көтерілу үшін сол сүйеніш бірліктеріңнен
хүкіметті тастамағайсыздар («Пəлі! Пəлі!»
деп қол шапақтау). Министр мінбеден орнына жеткенше депутаттар тік тұрып, қол
шапақтайды).
Мен Колобакинмен 1905-нші жылы нойабр
кезінде ашна болған едім. Поляк жұртына құрдастық-автономиа береміз деген жақты тартқан
жүректің бірі Колобакин еді. Бұл пікірі міне
көз көрді, жоғарғы əскербасы поляк жұртына
былтыр жазған хаты арқылы орнына келіп тұр.
Колобакин атқарған ісі айағы бəрі осы болады
гой. Бірақ ғұмыр шіркін шабан, айаңдап жеткенше амал құриды. Үшінші Г. Думаға Петроград кадет партиасы үш депутат сайлады:
Родишев, Милюков һəм Колобакин. Ана екеуі
аты шулы, мынау жас, отставной порушик,
кадет партиасының мұнысы қалай дескен еді.
Петроград кадет партиасы жұрты сонда Колобакинге 19 мың тас салды.
Заманына қарай амалы: сайасат ісі аңдысқан.
Колобакин бірінші Г. Дума қойылған соң жұрт
аралап, жиылыс қылып, кадет партиасын арттырам деп сөз сөйлеген еді. Сол кезде Саратов
та сөйлеген сөзінде хүкіметке шек бар деп, депутат Колобакинді байар сотқа берді. Үшінші Г.
Дума түйеден жетекшіл, Колобакин Г. Думадан
шығып, алты ай абақтыда отырды. Сонан бері
ол кадет партиасы депутаттарының секретары
еді. Істеген ісі депутат ісінен кем болған емес.
Өткен жаз мұсылман сиезіне барғанымда
көрісіп, шер тарқатқан едік. Осы мұсылман
сиезі туралы да талай ақылын пайдаланған
едім. Қазаққа екі орыс бір қазақ туралы істеп
отырған іс туралы запрос қылуға материал керек деген еді.
Тар жерде ат салысқан достым, қош!
Əлихан

Жігіттік үміт басқышы,
Қиа таудан асуға.
Жігіттің үміт бақ кілті,
Қиындық құлпын ашуға.
Жігіттің үміт көлігі,
Тілеген жерге баруға.
Келіспейді жігітке,
Үмітсіз бекер қалуға.
Қаптағай
Байандама
(Басы 80, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 99-ншы
нөмірлерде)
Народни сот турасындағы істің көп
кемістігінің бірі билік ақыда. Сот міндетін
атқарған бидің ақысына белгілеп кескен жалование жоқ. Түркістан положениесінің 226-нші
статиасында жалғыз-ақ айтқан: билер бітірген
дауларынан 10% (сомынан 10 тиын) билік ақы
алады деп. Бірақ бұл көрсеткен өлшеумен билік
ақы алатын билер кем. Билер бітірген ісінен
законда көрсеткен мөлшерден аса көп алады.
Əсіресе дау да, талас та жығылған жағы болса, шамадан артықша тысқары алады. Қарсы
партианың адамынан өш алу үшін өтірік жаламен мал сұраса, ондай іске билер өзіне түсім
көбірек түсу үшін көбінесе өтірік дау қозғатып
ақ-қарасын айырмастан билік айтады.
Көшпелі қазақтардың
сотын өзгертудің негізі
Жоғарыда жазылғанның бəрі народни сот осы
күйінде ада соттың ісін атқара алмайтындығын
көрсетеді. Сол кемістігіне қарағанда, народни
сотты жоқ қылып, Дала облыстарына қалаулы
мировой сотты иаки каронни сотты кіргізу
тиіс еді. Солай ету қанша жақсы көргенмен,
ол пікірдің іске асып, орнына келу жолында ұшырайтын көп қиыншылық бар. Əуелі,
қалаулы мировой сотты кіргізуге қазақтың көбі
көшпелі күйде (Семей облысында 85%, Ақмола
облысында 50%, Торғай облысында 60%, Орал
облысында 80% көшпелі) орысша түгіл қазақша

Өлең-жыр:
Үміт
Үміт деген дəрі ме,
Əркім онан қанады.
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да хат білетіндері кем, мəдениет жүзінде орыс
адамдарынан төмен тұрған кезде мүмкін емес.
Екінші, народни соттарға тиісті істерді хүкімет
ұйғаруымен қойылатын мировой сотқа беруге
тағы жөні келмейді. Əуелі, ақша жағынан, екінші жеткілікті лайық адам табу қиын. Қазақ салтына, қалпына жетік адам болмаса, ұсақ-түйек
күнде ұшырайтын қазақ арасындағы істердің
халық ресіміне, шаруа қалпына тірелетіні көп
болғандықтан, сот ісін жөндеп жүргізе алмайды.
Қазақ түгіл орыс мұжықтары туралы мировой
сотқа қаратуды ыңғайсыз көріп, волосной сотты жоғалтпай кейбір іс туралы сақтауды мақұл
көргенде, халық ресімінің əуенімен жүретін
народни сотты бірден жоқ қылуға бел байлау
келісті болар ма екен.
Народни соттың жаман жағы толып жатса да, бір артық жері қазаққа жақындығы,
ақшамдығы, бөлтек-сөлтегі жоқ – саралығы.
Народни судиалар өзі сол халықтың ішіндегі
адамдардың бірі болғандықтан даугерлердің
кім екенін, көздегені не, неліктен дау шығарып
отыр, ниеті нендей екенін шапшаң ауға қойады.
Даугерлердің қайсысы инабатты, қайсысы
инабатсыз екенін халықтың өзінен болған
судиа жақсы білгендіктен қайсысының сөзі
рас-өтірігін де біліп тұрады. Қазақ ісінің
араларындағы ұсақ қалыпты істері болады.
Ол істерді қазақ қалпындағы өлшеумен пішіп,
қазақтың қалыпты жолымен кесерге тиіс болады. Қазақтың қалпымен, салтымен таныс
емес каронни судиа қандай қиыншылыққа
ұшыайтынын осынан шамалауға болады.
Қазақ ісін қарауға қойған каронни судиа
қазақтың білімді адамдарынсыз еш нəрсе істей алмас еді. Қазақ қалпымен таныс адамға
оп-оңай нəрсені қазақ қалпын іс көріп не істерін білмей дағдарар еді. Солай болған соң
каронни судиа народни судиадан артық болып,
қазаққа пайдасы тиеді деп айтуға зор барар ма
екен. Осы айтылған мəністерге қарағанда, қазақ
қалпына жетік адамдар табу қиын болған себептен народни сотты тіпті жоқ қылу қолайлы бола
қоймас. Онан да народни соттың кемшіліктерін
түзетіп, əділдік, дұрыстық болар жағына қам
ету тиіс болар.
Жəне де ескеру керек: патша бекітуі бойынша 1911-нші жылы болған Түркістан өлкесі
туралы құрылған Г. канторлар Харитонов
кеңесі де осы пікірге келген. Рас, бұл кеңестің
қолайлаған нəрселерінің көбін министр советі

өзгертіп, Түркістан уалайатындағы народни
сотты тіпті жоқ қылуды һəм оған тиісті істерді
мировой сотқа қаратуды ұнатты. Олай етуінің,
бірақ айрықша себептері болады. Түркістан
көшпелі қазақтарына тиетін отырықшы мұсылмандардың салтының салқыны күшті. Онда
народни судиалар халық ресімінің орнына шариғат жолын жүргізеді. Онда шариғат жолынан басқа жол деп білмейді. Біздің патшалық
мақсұдтарымызға онда бөгет нəрсе көп.
Ондай шариғатқа бой ұру Дала уалайатындағы
народни сотта жоқ. Мұнда шариғат билеп кеткен іс жоқ. Қайта мұжықтармен араласып, шаруа қалпы түгел, басқа қалыптарын да орыс
өнегесіне салып, жатырқау дегенді білмейді.
Солай болған соң народни сотты жоғалтпай,
сақтаса да, онан келе патшалық мақсұдына
қауіпті еш нəрсе болмас. 1912-нші жылғы 15нші иулде шыққан закон бойынша ауыл халқы
үшін волосной сот сақталғанда қазақ ішіндегі
сол сиақты народни сотын жиудың негізі жоқ.
Əсіресе бұл соттың орнына жүргендей қолайлы
сот жоқ бола тұрып, бұлай етудің жөні жоқ.
Солай болған соң қазақтың народни сотында
кемшілік жерлерін түзетіп, туралық болғандай
түрге түсіріп, 1912 жылғы 15 иул законының
жоспарына салынқырап, өзгертсе, нағыз жақсы
болмағанмен зор кемістік қылатын жерлері
жоғалар еді.
Сүйтіп қазіргі народни соттың түзеніп өзгерту үшін, əуелі, бұл соттың басын ашалап,
виборнайлардың сиезінен босатарға керек.
Партианың шалығын тигізбей қорғарға керек. Екінші, халық ресіміне салынатын істің
ауданын тарылтарға керек. Ақырғысы народни
соттың мұршасын азайту. Бірақ соттың өзінің
түрін өзгертпей, мұндай ғана өзгеріс істесек,
онан ешнəрсе өнбес еді. Солай болған соң,
əуелі, народни соттың түрінде өзгеріс боларға
тиіс. Жеке бидің халық ішінде инабатсыз
ақшаға, ажарға, партиалыққа сатылғыш судиа
есебіне лайық емес билер екені жоғарыда айтылды. Əрине, билердің мұршасын кемітіп,
қарайтын ісінің ауданын тарылтқан соң, осы
күнге билікке құмарлық кемуінде сөз жоқ.
Бірақ, бидің сайлауына партиалық кіріспей,
таза сайланады деп айтуға болмайды. Мұнан
тұжырлауға болады: жеке билер мұнан бұлай
да қазақтың көңіліндегідей сатылмайтын судиа болып шықпайтындығын. Сондықтан
да қазақтар істерін жеке билерден шығарып,
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волосной сиез билеріне жеткізуге тырысады.
Жеке бидің жанында волосной сиез билері
инабаттырақ екенін жоғарыда талай айттық.
Бұл би бір емес, бірнешеу болып кірсе туралық
көбірек болатындығын көрсетеді. Сондықтан
народни, сотта туралық болу, үшін өзгеріс болса, артықтығын қазірінде көзге көрініп тұрған,
осы волосной сиездің жөніне қарай өзгеріс
боларға тиіс. Олай болса, ендігі народни сот
халық ортасынан қалап шығарған волосной
билердің басын қосқан кеңесімен құрылатын
боларға тиіс.
Айағы бар.

афисер, 1 мың 400 солдатын қолға түсірдік, үш
пулеметін олжаландық.
Козувка–Вишковски асуында Германия əскері
күні бойы біздің əскерді зеңбірек астына қатты
алды, бар күштерін Вишковке таман жылжытып
барады. Бұл атыстарының бəрін қарсы тұрып
қайырдық, шығындары көп. Бір баталионы
түгел ойран болды, қалдығы қолға түсті.
Буковинада айтулы өзгеріс жоқ.
Ішкі хабарлар:
Елден:
«ов» туралы
Газета, журналдарымыз да көбінесе, «ұғлы,
баласы, қызы» дегеннің орнына «ов, ва» жазылады. Бұл қазақ тілінде болмаған себепті,
құлаққа тіпті ерсі естіледі. «ова, ев, ин, ва»лар жалғыз-ақ орыс халқында бар деп айтуға
болады, басқа Европа халықтарында да жоқ,
бізге өзге патшалы мұсылмандарда да жоқ.
Бұларды орыстан көріп еліктеуіміз орынсыз,
басқа жұрттардың сөздерінің құйрығын əкеліп
өзімізге тағудың қанша қажеті бар. «ов»-дардың
орысша жазылғанда қолдансақ та, қазақша
«ұғлы, баласы, қызы» деп жазуымыз келіспей
ме. Мұнан бұлай жұртқа өнеге беретін газетажурналдарымыз мұны ескерсе қандай жақсы
болар еді, қиындығы да болмас еді.
Студент Ыдырыс Оразалыұғлы

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Петроград. Көптен-ақ біздің əскер бастығымызға хабарлар келген еді, Германия əскерін
күшейтіп жаңа тəртіпке салып жатыр деп.
Күншығыс майданына жіберу үшін реттеген
корпустарының саны, күнбатыс майданындағы
əскерлерінен іріктеп шығарған, төртеу екен,
оларға жаңадан жинаған солдаттар һəм запастарынан қосып толтырған. Осы күні сенімді орындардан алынған хабарға қарағанда, күншығыс
майданына немістің күшті əскері жиылғандығы
білінді. Күншығыс майданына жаңа һəм күшті
əскер келген соң, істің реті əліпте, біраз өзгереді.
Сондықтан мұнда таңырқарлық еш нəрсе жоқ,
біздің əскер реттеліп бөліну үшін һəм белгілі
орындарда нығайу үшін өз орындарына қайтып
жатыр. Мұнда əскеріміз қорғандарға арқа сүйеп,
кешікпей іске кірісер һəм күншығыс Пруссияда дамылсыз созылып тұрған соғысты айақтар
деген үміт бар. Соның үшін еске саламыз, осы
алдымыздағы соғыстар жайынан берілген хабарлар толық бола алмас, халық толық хабарға
қанша ынтық болса да, соғыс сырларын тым
жариалап жіберуге болмайды.

Басқарма: Біз Ыдырыс мырзаның бұл
пікірін мақұл көреміз. Мұны елеусіз тастамасқа
ыждаһат етерміз. Бұл туралы айтарлық берер сөз бар. Біздің қазақ фамилиа орнына өз
əкесін атаса, «ов, ин, ва, на» орнына «ұғлы,
қызы» деп жазуда ыңғайсыздық жоқ, «Ыдырыс Оразалыұғлы» деген секілді. Ал жұрттың
көбі фамилиа орнына үлкен əкесінің иа бабасының атын жазады. Мысалы «Əлихан Нұрмұхамедұғлы Бөкейханов» деген секілді. Мұндайда «Нұрмұхамедұғлы» деу ыңғайлы болса
да, «Бөкейханұғлы» деп атасының ұлы қылып
жазудың реті келмесе керек. «Əлихан Бөкейхан»
делінсе, ретке келіңкірер еді: (Бөкей-хан» деген
руын атағандай болар еді, «Атығай, Қарауыл,
Айдабол, Қаракесек» деген секілді. Қазақтың
руының өзі орыстың фамиласына тура келеді ғой. Енді бір əйел атын алалық: «Назифа
Сағызбайқызы Құлжанова» дегенде, «Құлжан»
деуіміз һəм «Нұрғали Құлжанов» дегенде де
«Құлжан» деуіміз, иағни əйелдің де, еркектің

Жоғарғы əскербасы штабынан. 4/ІІ. Висланың оң жағында соғыстар бұрынғы орындарда болып жатыр. Кей жерлерде күшейіп те кетіп
тұр. Неман жағында жау құр тұрумен жүр.
Висланың сол жағында өзгеріс жоқ. Галицияда
Хава-Веркош өлкесінде жаудың бетін мықтап
қайырдық, Австрия əскері көп шығынды болып
қалды. Күншығысқа таман Любне һəм Студиное өлкесінде жау атқыласа да, түк бітіре алған
жоқ. Осы жолы жаудың бетін қабырғамызда 10
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де фамилиасын бір қалыпта атауымыздың
ыңғайсыздығы болмас па? Жəне де мұндайда
«ұғлы, қызы» делінбей, əкесінің атын қалдырып,
«Нұрғали Құлжан», иа «Назифа Құлжан» деп
жазсақ, жай екі кісі аталып тұрған секілді болады һəм ілгері-кейін тұрғанынан байқамаса,
араласқанда, қайсысы өз аты, қайсысы фамилиасы екендігі білінбей қалса керек.
Фамилианы жоғарғы айтқандай қылып қалдырамыз ба, жоқ басқа бір ыңғайлысын табуға
бола ма, оқушылар не айтасыздар?

В.Л. Бурцев
20-ншы ианварда Петроград судебни палатасы В.Л. Бурцевті Сібірге айдауға бұйырды.
Бұл орыс жұртын бақытқа жеткізем деген
жүйріктің бірі. Абайды оқытқан Михалэстің
жолдасы. Біздің орысша білетін қазаққа белгілі,
Бурцев «Былое» журналының шығарушысы
еді. Ана бір күн шығып жақсылық болғаннан
бұрын Франция, Англияға қашып барып, сонда
жүріп, 1905-нші жылы патша манифесі себепті
Русияға қайтып, қараңғы тұман қайта түскенде
тағы бөтен жұртқа жан сауғалап қашып барған
еді. Міне, Европа соғысы басталғанда ердің
қаны қызып, еліне қайтып, хүкіметпен бірге
жұртыма қызмет қылам деп, өзі келіп еді.

Опат
Семей облысы, Кереку үйезі, Қарамола елі
Айдабол руынан Ақтай мырза Барлыбайұғлы
опат болған хабарын бүгін бір жолдасының
хатынан білдім. Марқұммен тар жерде жолдас
болып, танысып едім. Осы күнгі қазақтың қара
сөзге шешені – би адам еді. Кереку үйезінде
бастап үйінен школ ашып, ағайындарының
баласын оқытқан, һəм өз балаларын шетке жіберіп оқумен адам қылған өнегелі ақсақалдың
бірі еді. «Ағайын тіріде аңдып, өлсе өкірер» деп
Абай айтқандай, Ақтай марқұммен ағайындары
партиа жөнінен араздасып, ұлыққа шағулары
себепті, 1912-нші жылдың күзінде Степной
генерал-губернатор жер аударуға бұйырды.
Марқұмға бұл жабылған ағайынның құр наһақ
жаласы екендігі, неше жылдан бері семіздіктен
жүре алмауынан байқалып, құтылған еді1. Көзі
тірісінде оқытып, адам қылған Үмітті баласы
Ахметолла мырза əкесі сондай жұмысты болып
жатқан кезде Петроградқа əдейі адвокат жалдап
жіберіп, (сол кезде генерал-губернатор Шмидте
Петроградта еді) телеграммен бұйрық алып,
бостандырған еді. Сондағы ағайындарының
Ақтайды жамандап көрсеткен сылтауы, менің
түсінуімше мынау: Ақтайға жақын бір атаның
ұлы 15-тен мұжықша жер кестіріп алмақ болғанда, Ақтай мұнысын жаратпай, көбін жер
кестіріп алу пікірінен қайтарған. Сондықтан
сылтау таба алмай жүргендер осындай басқа
мағына шығарып, Ақтайды мұқатпақшы
болған. Ақтай марқұмның əлгі өзге жазығы
бар деп ешкім айтпақшы еді.
Алла тағала марқұмның топырағын жеңіл,
рухын шат қылсын!
М.Д.

Газеталардан:
ІІ
Патшалар телеграмы
(Басы 101-нші нөмірде)
Вильгельм патша біздің патшаға «17-нші иул
1914-нші жыл менім елшім насихат-бұйрық
алды, соғысқа құралданудың түбі қатерлі һəм
ауырлығын сіздің хүкіметке ескерту үшін. Сізге соңғы телеграмда айтқаным осы еді. Австрия-Венгрия əскері жалғыз Сербияға қарсы
құралданды һəм əскерінің бір бөлімін ғана жинады. Егер Русия, сіздің телеграмыңызға һəм
хүкіметініңздің хабарына қарағанда, мұны Австрия-Венгрияға қарсы өзінің əскерін жинауға
себеп қылып көрсетіп, сіздің достықпен маған
тапсыруыңыз һəм өтінішіңіз бойынша міндетіме алған ара қарындастығым тіпті орнына келместей болмағанда да, жұрт көзінде маған абырой берместей болатын. Жасалған қаулының
барлық ауырлығы сіздің мойныңызда қалғалы
тұр һəм бүліншілік иаки бүтіншіліктің жақсы
ат, жаман аты да сізге келер.
Вильгельм
Біздің патша Вильгельм патшаға
«Петергоф, 17-нші иул 1914-нші жыл. Тез
жауабыңызға рахмет. Бүгін кешке Татишевті
өз насихат-жарлығыммен жіберіп тұрмын. Осы
күні болып жатқан соғыс қамы, Австрияның
құралдануына қара-қарсы келтіру мақсұдымен
мұнан бірнеше күн бұрын басталып еді. Шын
көңіліммен үміт етемін, менім қарауымда өте
қымбат ара қарындастығымызға, бұл қылынған
қамдар кемшілік келіте алмас деп. Австрияны
бізбен келістіруге көндірерлік сіздің жігермен
қатынасуыңыз бізге керек.
Николай».

1
«Қазақ» – нөмір 9, 1913 жыл һəм «Реш» – нөмір 64,
1914 жыл.
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Біздің патша Вильгельм патшаға
«19-ншы иул 1914-нші жыл. Телеграмыңызды
алдым. Сіз соғысқа лəжсіз құралданғаныңызды
түсінемін. Маған да, менім сізге сенгенімдей,
сенуіңіз һəм көзімді жеткізуіңіз керек, иағни
бұл қамданулар əлі соғыс белгісі емес, бар
күшімізді халқымыз арасында соғыс болмасқа
һəм бүтін дүниа үшін бізге қымбат тыныштықты
бұзбасқа жұмсалық. Біздің ұзақ һəм сыналған
достығымыз, Алланың мархабатымен, бұл қан
төгілуден құтқаруға жəрдем етер, деген үмітпен
жауабыңызды күтемін.
Николай».

Вильгельм патша біздің патшаға
«18-нші иул 1914-нші жыл. Достық хақын
атап меннен жəрдем сұрауыңыз бойынша мен
сіздің хүкіметіңізбен Австрия-Венгрия арасына дəнекер болып қарадым. Мен бүйтіп ара
қарындастықты бастай берген кезімде сіздің
əскеріңіз менім одағым Австрия-Венгрияға
қарсы құралданып қалды. Ақырында, бұрында
айтып едім ғой, менім араласуым іске аспайтын құр қиалдай болып қалады. Сонда да мен
қимылдап жатырмын. Осы кезде мен анық
хабар алдым, біздің күншығыс шегімізде де
соғыс қамы басталып қалыпты. Менім борышым өз мемлекетімді қауіп-қатерден сақтау
болғандықтан, сақтық үшін қам қылуға амалсыз
кірістім. Татулықты сақтау үшін мен шамамнан келгенше күшімді жұмсадым. Күлі мəдени
дүниеге келгелі тұрған пəлеге мен жауапты болмаймын. Хаты қазірде бұл пəледен қағу жалғыз
сіздің қолыңызда. Русияның намысына һəм
қуатына қарсы ешкім қол көтеріп тұрған жоқ,
Русия менім ара қарындастығымды сабырмен
көтерер жөн бар. Сізге һəм сіздің мемлекетіңізге
менім достығым, өлім жастығында жатқанда
марқұм бабамнан мирас болып қалған, бұған опа
қылуға маған парыздай болған, мен Русияның
басына тұрған ауыр күндерін де, əсіресе, сіздің
соңғы соғыста, опасыздық қылмадым. Хаты
қазірде Европа тыныштығын сіз сақтай аласыз, егер Русия Германия мен Австрияға қарсы
құралдануын тоқтатса.
Вильгельм».

Вильгельм патша біздің патшаға
«Берлин, 19-ншы иул. Телеграмыңыз үшін
рахмет. Мен кеше сіздің хүкіметіңізге соғыстан
құтылудың жалғыз-ақ жолын көрсеттім. Түс
кезінде не жауап бер деп сұрап едім, өз елшімнен сіздің хүкіметтің жауабын білдірген телеграм ала алмадым. Сондықтан мен əскерімді
жиуға лазсыз кірістім. Өлшеусіз пəлені
тоқтатуға себеп болатын жалғыз жол – сіздің
хүкіметтің мəлім, ашық һəм екіұшты емес жауабы. Осындай жауапты алғанымша, қайтейін,
амал бар ма, сіздің телеграмыңыздағы айтылған
нəрсені орындауға кірісе алмаймын. Мен сізден жығыла өтінемін, əскеріңізге тоқтаусыз
жарлық қылыңыз, жерімнің шетіне зəредей бел
көрсетуші болмасын.
Вильгельм».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

Біздің патша Вильгельм патшаға
«18-нші иул 1914-нші жыл. Істің түбі мəмлемен тоқтарлығына үміт берерлік талабыңызға
шын көңілден тəңірі жарылқасын айтамын.
Австрияның құралдануы себепті басталған
біздегі соғыс ...1 тоқтату мүмкін емес. Бізде соғысалық деген ниет жоқ. Қашан Сербия туралы Австриямен сөйлесу біткенше,
менім əскерім арамыз бұзыларлық ешбір қарекет етпес. Бұл туралы менім уағдама наныңыз. Мен Алланың мархабатына сүйеніп,
үміт етемін, мемлекеттеріміздің игілігі һəм
Европаның тыныштығы үшін Венада сіздің
қарындастығыңыз далада қалмас. Тілектесіңіз
Николай».
1

Көп нүкте қойылған жерлер газет сапасының
нашарлығына байланысты оқылмады – құраст.
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11-нші феврал
Сыртқы сайасат төңірегінде бұлт бұрынғыдан
гөрі де қалыңдайтын түрі бар. Соңғы телеграмдардың, газеталардың сүріне қарағанда
битарап тұрған ірілі-уақты патшалардың көбінің соғысқа кірісуге жақындаған түрі көрінеді.
Жапон Қытайды түртіп отыр. Оны Америка
һəм Европа патшаларының көбі жақтырмайтын көрінеді. Жапонның бел байламай сөз шығармайтын мінезіне қарағанда, ол «анау жақтырмайды, мынау жақтырмайды» деп бастаған
ісінен бас тарта қойады деп айтуға болмайды.
Сондықтан соғыс күншығыста орын тебуі
ықтимал.
Күнбатыста соғыс басталғаннан бері «осы
қайтеді» деп тұрған патшалар Италия, Румыния, Болғария еді. Бұлардың соңғы кезде істеп
жатқан істерінен, сөйлеп жатқан сөздерінен
қарап тұрмайтын қам қылғандық көрінеді.
Болғариядан Гиннафиев Италияға баруы, Италияда хүкімет тіл жағы есебіндегі «Италия жерунали» деген газетасында басталған сөздің
сиқы, Румыниядағы Русия елшілігі Поклевски
күзде Петроградқа келіп кеңесуі – осылардың
бəрі сайасат бұлты қалыңдағанын көрсетеді.
Ендігі жұмбақ: кім кірісіп, соғыс ұласар
емес, қалай кірісер түрге айналған. Гиннафиев Италияға барған жұмысы туралы «Р.В.»
газетасының Римдегі тілшісі жазады1: Гиннафиевтің Римге келген жұмысы, сөзіне қарағанда
біткен көрінеді. Италияда бірнеше күн тұрып,
парламент ашылғанда болып, сайасат басшыларымен күресіп, Болғарияға қайтпақшы. Теңізбен
қайтуға қасында бірге келген қатыны аурулы
болған себепті Австрия арқылы қайтпақшы.
Барған жұмысының мəнісін теріс жорымас
үшін, Венаға тоқтамастан кетеді. Болғарияға
қайтқан соң министр болатын шығар.
Əрине, барған жұмысының мəнісін ашып
айтқан жоқ, бірақ «жолым болды» дейді. Италия мен Болғарияның көздеген пайдасының
ыңғайының бірлігі, ереуілдік жоқтығы, Европа соғысы ұласқан күнде де, Европа бітім
сөйлескен кезде де, екі патша бір жөннен табылу үшін ымыраласуына зор себеп болған.
Газеталар Гиннафиев Италияға барғанын
көпіртіп жазса да, жұмысының байырығы, Гиннафиев сөзінен шамалауша, Италия мен Балқан

патшаларының арасына жаңадан кіргізген еш
нəрсесі жоқ сиақты. Жұмысының маңызы Европаның болашақ бітім кеңесінде жалғыз-ақ
Сербияның ғана күшейуіне риза болмасқа, Болғарға Макендонияны бермей, Сербияға Далмацияны бермеске Италиядан сөз алмақ көрінді.
Егер де Сербия күшейіп, Италияға қауіпті сыбайлас болса, Болғария Италияның көмегінде
болуға уағда берген. Қысқасы бұл жұмысының
мəнісі қазірінде соғысқа қатысуда емес, алдағы
болашақтың қамы болса керек дейді. Гиннафиев айтады: Италияның соғысқа кірісуі Балқан
патшаларының сайасатының көбінің түйінін
шешеді деп, бірақ Болғария қайтетінін, қандай
орын алатынын айтпады. Онан басқа Балқан
биплдарының бірі айтады: «Италия соғысқа
кіріссе, Болғария үш ымыралас жағына
қосылатын шығар» деп.
Германиядан Болғарияның парызында сайасат мəніс жоқ дейді. Орталық Европа патшаларының бəрімен жасаған ынтымағы бар деген
хабарлар да бекер дейді. Болғарияның Германиядан алған қарызы Германияның ақшалы
адамдарына теміржол, кен қазу істерін берген
үшін дейді. Қазуды Германиядан алған себебі
де ымыралас патшалар қарыз беру үшін сайсат
жүзінде міндетті шарт қойған, Германия ондай
шарт қоймаған.
Италия қазірінде қай түрде тұрғанын жоғарыда айтылған «Италия жирунали» деген
газетасының сөзінен байқау қиын емес. Бұл
газета хүкіметтің ойын білдіретін тіл мен жағы.
Сондықтан мұның сөзі хүкімет айтып отырған
сөз болады. Мұнда істеу керек деген жұмыс,
хүкімет істейін деп отырған жұмыс болады.
Бұл газета жазып отыр2: Осы біз тараптық күй
түпкілікті мақсұд емес, күш жетіп, қолайлы
кезді күту үшін ғана істеп отырған іс екенін,
жұрттың ауыққанына бірнеше ай болды. Мұнан
бұлай битараптық күйде қала беру жоққа алдану болар еді, сондықтан бұл битараптықты
тастау керек деп Италия жұртының айтатын
кезі жетті. Соғыс күшін жиылмаса да, рухын жиатын кез болды. Бұл белгісіз күйден
шығу тиіс. Алдағыны көз жетіп болжауға
болмағанмен, бұл Европа соғысынан кейін де
Италия халқы партиасының пікірінің Русияның
басқалығына қарамай, Италия ұлғайып, абы-

1

2
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ройы артып, атағы зорайу тілегінде болу тиіс.
Мұндай қолайлы кезбен пайдаланбай, жерін
бүтіндеп ала алмай қалса, Италияға ол өзін өзі
бауыздағанмен бір есеп болады.
Істің ақырына шейін осы битараптық күйде
қаламыз десек, дүнианың болғанымен жұмыссыз жоқ деп өз ойымен өзімізді ұлық патшалардың қатарынан шығарып тастағандық болар
еді. Осы күнде қалу: жеккен патшаларға міні
не қылсаң ау құл деп қол-айағымызды өзіміз
байлап, ықтиарына беру болады. Жеңілген
патшалардың өкпесіне қарау болады. Оны
Италия істемес, істеуге һəм жөні де жоқ. Европа соғысына Италия кіріскенде қай жақтық
болып кірісерге керек деген бұрынғы таласты
қайтадан жаңғыртудың қажеті жоқ. Халықтың
обал сауабы хүкімет мойнында. Соғысқа қалай
кірісудің еркін хүкіметтің өзіне беру керек.
Халық хүкіметпен бірігіп, Отан үшін қандай
құрбандыққа риза болатындығын, қандай
қиыншылықтан бас тартпайтындығын білдіруі
ғана қажет. Онан арғысын хүкімет өзі істейді.
Соғысқа керек ақшамыз, аспабымыз дайын. Ендігісі халықтың рухы дайын болуында. Осы
кездегі керегімізді анық түсініп, айтып отырған
сөзіміз алалықты жойып, халыққа ерлік рух кіргізіп, ауытқуды қойғызып, тайсақтауды тастатар
дейміз. Əр азамат тереңінен ойлап, тиісті орнына ие болатын кез жетті. Отанымыз пайдасы
бізден батылдықты, батырлықты, қандай уақиға
болса дайын тұруымызды күтеді дейді.
Румынияның қазіргі сайасаты жайынан «Реш»
газетасына «Қырағы» деген атпен біреу жазады1: Румынияның бас министрінің туған бауыры
Витил Братиану «Ұлт саңылауына» деген кітап
шығарып, таратып отыр. Ол кітапта бас министр
Братианудың сайсат жолындағы тұтынған прогарммасымен көздеген нысанысын түсіндіреді.
Витил Братианудың айтуынша Румынияның
сайасат ісі Румынияның ұлтшылдығына һəм
Отанның көздеген пайдасына тірелмекші. Румыния соғысқа кірісіп, қанын төгетін болса,
Германияның күшін мұқатуды мақсұд көретін
одақ патшалар үшін емес, иаки олардың жаулары Германия һəм Австрия үшін емес, өз пайдасы үшін, иағни қан қарындасы тұрған Австрия
мен Русия қол астындағы жердерді өзіне қосу
үшін соғысқа кіріседі. Мұны өзгеше ашығырақ
түрде айтқанда: Румыния қайсысына да болса, қарсы шыға қалса, қан қарындасы тұрған
1

ғана жерлерді алудан əрі ұзамады. Румыния
мемлекеті пайдасы үшін теңіз қылиларының
битарап күйде болуы қолайлы. Қылилар жалғыз ғана Русия билігіне берілу Румынияға
жағымсыз. Қылилар түгел Қара теңіздің өзі
жұртқа бірдей битарап жайда болуы тиіс дейді.
Қылилар жалғыз ғана Русия билігіне берілсе,
Румынияның жарты милиардтық суы арқылы
саудасы, Румынияның барша кемесі Русия ықтиарында болды. Бұлай болуда Румынияның
өз тізгіні өзіндегі патшалық қалыбын кемітудің
қаупі бар. Əсіресе бұл қауіп Русия жеңген күнде
өте зораймақшы.
Румыниядағы ешкім қол салмасына, Румыния
халқының өз алдына жұрттығы жоғалмасына
славиандар мен немістер тең тұрғаны жағымды.
Əйтпесе біз жоғаламыз. Мемлекет ісіне қатысты
бар басқа адамдары да айтатын болса керек.
Румыниядағы Русия елшісі Пуклевски-Кузелді шақыртып алып, сыртқы іс министрі кеңескен. Ол кеңесте Румынияның Русиядағы елшісі Диаманди де болған. Үшеуі бір сағаттай
кеңескен. Бұл кеңеске Петрогардта зор мағына
беріліп тұрған көрінеді.
Г. Дума
Басы 101 һəм 102-нші нөмірлерде
Сыртқы іс министрінің сөйлеуінен соң мəжіліс
үзіліп, қайта құрылады. Қайта құрылғанда
һəр жұрттың өкілдері дұшман көзі сөздерін
сөйлейді.
Ең алдымен мұжық депутаты Евсеев шығып сөйлейді: 4-нші Думадағы крестиан өкілдері көп милион мұжық жұртының атынан
айтуға маған тапсырып тұр: бүгінгідей тарих
жүзінде зор мерекелі сағатта, екі жақтағы соғыс майданында славиан ұлтының ата жауы
неміс һəм түрікпен соғысып жатқан туған балаларымыз, туысқан бауырларымыз жайынан басқаны ойламайтындығымызды. Осындай артықша елеулі сағатта Құдай жолында,
адам жолында симайтын іс қылып, осынша
қан төктіріп отырған неміс ұрпағы онда соғыс
майданында, мұнда Русия ішінде мықтап мерейіміз үстінен болғанынан басқаны қазірінде
біз тілемейтінімізді (қол шапақтау). Немістер мұқаса ғана зорлық-зомбылық жоғалып,
жер жүзіне тыныштық, татулық орнайды
(қол шапақтау). Русия ішіндегі істерімізден
неміс ісі жоғалса, орыс халқына дұрыстық,
білім, сүйімшілік қонып, риалық, менмендік,
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озбырлық жоғалып, бірлік һəм теңдік орнайды. Ісімізге рух, малымызға береке сонда ғана
кіреді (қол шапақтау).
Сонда мұжық қазіргі соғыста қандай алда
жүрсе, мемлекет тіршілік істерін қолға алған
кезде де алда жүрер (қол шапақтау). Орыс
жеріне де дұрыстық күні жарқырап кез болар. Бұл иманымыздың дұрыстығын соғыс
майданындағы əскеріміздің бірлік істері көрсетіп тұр (қол шапақтау). Ардақты патшамыздың
айтқаны болып, жұрт тілегі қабыл болып, Русияда ашушылық жоғалар (қол шапақтау). Осы
иманымыздың, Отанымыздың, патшамыздың
жолында жауды мұқатпаққа мұнан бұлай да
қандай құрбандық керек болса, бəріне де дайармыз (қол шапақтау).
Майдан əскерінің үстінгі бастығы, ұлық кназ
Николай Николаевичке, оның бастаған əскерінде
Отан үшін, ұлт үшін қанын төгіп жатқан балаларымыз бен бауырларымызға бас ұрып сəлем айтамыз (қол шапақтау). Мақсұдымыз
бірге, абыройға ортақ одақтарымызға да шын
көңілден сəлем (қол шапақтау).
Мұжық депутатынан соң поптар өкілі
Биссараб депутаты поп Гипетский сөйлейді:
Орыс руханиалары орыс мемлекеттер тіршілік
істеріне қай уақытында да болса, кіріспей
қалған емес. Барша Русия жұрты болып, Отан
намысына бірігіп, қандарын төгіп, жандарын
қиып жатқанын көріп тұрмыз. Вильгельм
солдаттарының істеп отырғандары ақылға да,
адамшылыққа да тырыс. Мұндай соғыстан
айарлық еш нəрсе болмас. Отан қамы үшін
алалық жоқ екенін жұрт білгізді. Осы аласыздық
мұнан бұлайда Русиядағы əртүрлі жұрттың
арасын жақындатар. Ауырмалдық кезінде
Отын үшін ашушылық та жоғалып тұр. Сол
күйде қалар деген үміт бар. Соғыс амалы мен
əдісінің сарқылмастай бұлағы қолымда деген
Вильгельмнің сөзі бізді һəм біздің əскерімізді
қорқыта алмас. Біз білеміз онысы не өнер, не
əдіс екенін. Оның қолындағы əдіс арамдық,
əзəзілдік етіп одақтарымыздың арасына от
салулық. Онымен еш нəрсе өндіре алмас.
Одақтарымыз арасында қанымызбен құтқарған
Болғарияның жоқтығына ренжиміз. Өз пайдасы
үшін біздің айтатынымыз достық ақыл. Сербия
мен Қаратаулық ерлігін көрсетеді. Белгияны
қайта туғызуға бар күшімді айамаспыз. Бұл
соғыста майдан үстінде болғандықтан поляк
жұртының көрген жəбірі көп. Ол жарасын да

жазармыз. Ата-бабаларымыздың өсиеті орнына
келіп, Галиция өрісін Австрия қолынан жұлып
алдық. Отан үшін өлгендердің аты өшпесін!
Отанымызды, патшамызды, əскербасымызды
Құдай сақтасын! Əскерімізге жар болсын! (Қол
шапақтау).
Мұнан соң поляк өкілі депутат Яронски
сөйлейді: Бұл соғыстың зианы бəрінен де поляк
жеріне тиіп, қанша қиындық, қандай құрбандық
салмағы поляк жұртына түсіп жатса да, біздің
көздеген мақсұдымыз, ойлаған ойымыз,
жұмсайтын күшіміз славиан ұлтына қауіпті
Германияның күшін мұқатуда болмақшы (тегіс қол шапақтау). Өткен жыл 26 иулде поляк
өкілінің айтқан сөзі осы жөнде еді. Сол жөннен
поляк түгел табылды (пəлі деген дауыстар).
Майдан əскерінің үстінгі бастығы бізге
жазған хатында бұл соғыстың мақсұдының бірі
балаларымыздың өсиетін орнына келтіріп, поляк жұртын біріктіріп, Русия қолтығында басын
құрау деді. Бізге сол ұран болды. Бəріміз сол
ұранға жиылдық (қол шапақтау). Польша мен
Русия арасындағы істің түйіні соғыстан соң
шешілетінін біз білеміз. Біздің бағу Русияның
кең ауданында хүкімет һəм хакімдер сол
əскербасының хатының жөнімен жүреді деп
дəмелі боларлық хақымыз бар (Орталық пен
сол жақта шапақтау).
Русия мен одақтарының соғысып жатқаны
бөлек-бөлек жұртты босатып, ел қылмақ.
Мұндай игілік ниеттің жолындағы іс, үстін
болып орыс əскері жеңеді деген үмітіміз (қол
шапақтау).
Поляк депутатынан соң армян депутаты
Шашажанов шығып сөйлейді: 26-ншы иулдің
мəжілісінде болуға мұршам болмады. Жұрттың
бəрі біріккен арасына мен де дауысымды қосып,
мені өкіл еткен армян жұртының мақсұдын
басқалардың мақсұдымен біріктірмекпін (қол
шапақтау).
Орыс армяндары Отан пайдасын қорғануға
міндетті əскерден артықша Кавказ майданына еркін қолдарда жіберіп, жауға көп қайрат
көрсетеді. Англия һəм Франциядағы армяндар
да қол жетіп, одақтарымызбен қатар жауға
шығып жатыр. Өз бетінен соғысқа тіленіп барушылар тасыған судай тұс тұсынан келіп жатыр. Түрік қол астындағы армяндар əскерімізді
құшағын жайып, қабыл алып, қолдан келген
көмегін айамай жатыр (қол шапақтау). Көп
армяндар Түркиядан Русияға қашып келіп
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жатыр. Түркиядағы армяндардың бұл Русияны тəуір көргенінің сипаты емес пе? (қол
шапақтау). Орыс-казак орыстарының армян
қашқындарына, қатын-балаларына көрсеткен
михрабаншылығын қалай айтпаспын (Қол
шапақтау. «пəлі» деген дауыстар). Соғыс түрік
армяндарының жерінде болса, армяндардың
шегетін зианы Белгия мен Польшадан артық болатынын білемін. Армяндар соғыс басталғаннан
кейін, өзінің ата жолына қарсы қару жұмсады.
Бұл риасыз ұлт намысына шабу Русияға бойұрғандық 200 жылдан берлі барлығынан. Біз
орыс армяндары, Русияның шын ұлы, Русияның
намысына жанымызды құрбан қылып, істің
ақырына шейін сол жолдамыз. Түрік армяндары ішкі іс министрінің армяндар турасындағы
сөздерін ауыздарынан тастамай, армян халін
жеңілтеді деген үмітте. Түрік қамытынан босататын ұлық Русия һəм орыс əскері аман болсын!
(Ұзақ қол шапақтау).

Висланың сол жағында соғыс болған жоқ.
Карпатта біз Австрия əскерінің бетін мынау
орындарда қайтардық: Свидниктан жоғарғы
Санға шейін, Козовка, Тухла, Синешов, Вешков
һəм Клауседе.
Немістердің дамылсыз атқылаған бетін қайтарып отырып, өзіміз қарсы тəуір қару қылдық.
Буковинде біздің отриадта Прудқа таман
қайтты.
Токио – 4/ІІ. Кейбір сайасат ісіне жетіктер
министрлерге маслихат беріп тұр: Америкадан
Филиппинді сатып алу керек. Бұлай еткенде
Америка мен Жапония арасын салқындатуға
себеп болып тұрған эмигрант (бір мемлекеттен екіншісіне ауып барып орын алғандар)
мəселесінің түйіні татулықпен шешіледі. Егер
Жапон Германияның оқтүстік теңіз жағындағы
колониаларын алса, Филиппиннің құны киімінде деседі.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 6/ІІ. Неман һəм Висла арасындағы өлкеде Августинов
алабынан біздің əскерлер бірте-бірте шығып
жатыр. Осовица маңайында һəм Лумжа жолында соғыстар ұлғайулы.
Висланың сол жағында айтулы өзгеріс жоқ.
Дунаец өлкесінде атыс қызу. Австрия əскерінің
біздің сол жақ қорғанымызға Оцинов тұсынан
жақындауға талабы босқа шықты.
Карпатта Ясунски һəм Строконның солтүстік
күншығыс жағындағы атыстардан тоқтаттық.
Найзамен қарсы шауып, біздің əскер ВолаМеховстың солтүстігіндегі бір төбені алды.
4/ІІ-да таң алдында біздің бір батарей Равака
өлкесіндегі бір кішкене берік орынды алды,
қорғап тұрған неміс солдаттарын шауып-шаншып тастады.
Немістердің қалың түзіліп екі рет зеңбірек
жаудыра бастаған əскерін шығынданып қайырдық. Вешков өлкесінде қызу соғыстар бар. Екі
күннің ішінде 2 мыңнан артық кісілерін қолға
түсіріп, алты пулеметін алдық.
6/ІІ. Австрияның ресми хабарларында соңғы
күндерде қолға түскен əскер туралы көрінеу
өтірік бар. Австрия хабарының қаншалық
өтірік екендігі мынадан көрінеді: Австрияның
хабарынша жаңада орыс əскері Буковиннен
шегінгенде 12 мың адамын қолға түсірдік дейді, расында Буковинде соғысқа шыққан біздің
əскердің саны əлгі саннан кем.
Буковиннен шегінген кезде бізден өлген,
жараланған һəм дерексіз жоғалып кеткен

Өлең-жыр:
Жанға
Уай жаным! Сен денеде аз күн қонақ.
Заман жоқ көп тұруға, өмір шолақ.
Жас мезгіл екі айналмас, мойнын бұрмас,
Жұмыс ет оқтай зырлап, қардай борап.
Көп жүрген қара жолмен қадам бассаң,
Кім саған зорлық етер талап, тонап.
Отқа күй, оққа байлан, адалды тап,
Киген тəж, мінген тағың болсын сол-ақ.
Күнің бұл, іс ететін ....
Сонда бақ, сонда дəулет, мұнда зор ат.
Сен қайда, біріккен соң, ол Құдай да.
Əйтеуір талап, топшы мəңгі жоқ-ақ.
Қорқасың, айақ басып аттамайсың,
Алған соң алды-артыңды жылан орап.
Бұл емес, ежелден-ақ жауған бұйрық,
Кез келсін жүз «ұлы ара» тоқсан «тоғап».
Орынсыз орға түссең, көппен бірсің,
Тіл алсаң, тек жатпаудың деймін жол-ақ.

С. Дөнентаев
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 5/ІІ. Неман-Висла арасындағы өлкеде 4/ІІ соғыстар
болды, əсіресе қызу болған жері Августов өлкесінде Сем-Сербица мен Плуписка
арасындағы жол үстінде болды.
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Жасаған ие о дүниеде рахметіне батып, қалған туысқандарына хабарын берсін деп дұға
қылдым.
Жүсіпбек Басығараұғлы

адамның бар болғаны 7 афисер һəм бір мың
7 солдат еді.
Белградқа зеңбірек ату
Ниш-5/ІІ. Белградтан алынған хабарға
қарағанда, Кеше Австрия əскері Белградты
зеңбірек астына ала бастаған. Бірнеше хүкімет
үйлері һəм жай үйлер бөлінген. Бейбіт адамдардан 8 кісі өлген, 8 кісі жараланған. Күндіз сағат
5-те Сербия зеңбіректері Австрия əскерінің
атуын тоқтаттырған.

Опат
Семей облысы, Зарешни Слободкада мұғалім
Мұхамеджан қари Ибраһимұғлы сары аурумен қатты науқастанып ауруханаға алынып
еді. Ауруханадан шығып, ағайыны Əбіш
Төребаевтың үйінде 9-ншы ианварда дүниеден
қайтты. Марқұм биыл биыл 32-де еді, бишара
бар ғылымымен ұлт қызметі жолында жүріп
300 шақырым жер Қарқаралы үйезі, Абыралы
еліндегі ата-ана, туысқандарын көре алмай,
арманда кетті. Қайырлы қаза болғай еді деп
көңіл айтамын.
Ғабдірахман Жүсіп қажы ұғлы

Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Барлыбек марқұмды еске түсіру
«Қазақ»-тан Барлыбек мырзаның опат хабарын естіп, рухына дұға қылдық. Марқұммен аз
күн бірге болғандығынан мен де оны қай көзбен
танығанымды жұртқа жариа қылмай қалуымды
айып көре алмадым. 1909-ншы жылы Сырдария
военни губернаторының бұйрығымен мен 10ншы иунде Жетісуға қарайтын Піспек қаласына
барып едім. Ондағы жиылыс: Түркістан уалайатын ревизиа қылуға шыққан граф Паленнің
бастауымен құрылған сиез болып табылды.
Шақырылған өкілдер: Жетісу облысына қараған
қазақтар, қырғыз, тараншы, дүнген, татар. Сырдария облысынан – жалғыз мен болдым. Осы
жиылысқа Барлыбек марқұм да келген екен.
Басқа өкілдер қарасы – молласы аралас еді.
Сиез басында орыс төрелері болды.
Бұл сиезде қаралатын мəселе: қазақ-қырғыздан əдет. Ресімнің түпкі қалыбын сұрап
жинамақ, моллалардан шариғаттың дұрыс пəтуасын сұрап білмек екен. Сүйтіп, əдеттің де,
шариғаттың асыл негізін біліп бір қалыпқа келтірмек екен. Шариғаттың шын пəтуасы табылса, өзгерте беруге көне бермейді ғой, ал əдетті
əркім əртүрлі қылып, өзінің білгендерін айтып,
бір жобадан шығара алмады.
Ол онымен тұра берсін, менім айтайын дегенім Барлыбек марқұм еді ғой. Сиез он күнде
тамам болды, сол он күнде марқұм Барлыбек
тамаша болып, орыс пен қазақтың арасындағы
сөзді ашық ажарлап түсіндіргеніне жұрт рухтанып қалды. Марқұмның мінезі: шын мұсылман,
майда, мəлім, жылы жүзді, сөзі маңызды, білімді жігіт көрінді. Мен одан сол жақтағы
найманның бірсыпырасы руларын сұрап жазып алып едім.

Өнегелі мұғалім
Темір үйезі, Темір Орқас болысының 3-нші
ауылында өткен октиабрдан бастап бір мұғалім
төте жол, «Қазақ» емлесі мен 30 шамалы бала
оқытып жатыр. Бірсыпыра балалар бұрын
оқығандықтан, екі-үш бөлім қылып, жеткенінше қазақша, жетпегеніне ноғайша кітаптарды
қолданып жатыр. 3-4 айдың ішінде балалары
тіпті жақсы болып қалыпты. Баспаханада деп
жақтырмаған адамдар, осы күні дұрыстығына
түсіне бастапты.
Бұл мұғалім Ғабдолла Беркенов ескіше оқыса
да пікірі түзу, зерек көрінеді. Ағайындарына
айтып қараса да, іс шықпаған соң өзінің шағын
дəулетімен ыждаһат етіп 50-60 сом ақша шығарып, балаларға керек кітап, саймандар алып,
өз үйінде оқытып жатыр.
Жиенғали, Құдайберген
Алматы
Алматы гимназиясында Жетісудан 28 қазақ
баласы оқиды: бұлардың 20-сы қазына күшімен,
қалғаны өз күштерімен.
С.Ж.
Тəңір жарылқасын
Өткен жаз елге қайтпай, Сібір жағында
мұғалім болып, осы қыс тағы да Уфадағы
медресе Ғалияға келіп, оқып жатқанымда 12ншы ианварда атамның опат хабары келіп, үйге
қайтып едім. Елге қайтуға қаражатым кем болып тұрғанда серіктерім, қазақ шəкірттері өз
араларынан жолдық ақша жинап берді.
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Енді медресеге қайта барудан үміт үзіп
тұрғанымда «Қазақ» басқармасынан 25 сом
барғанын көріп, баруға жігер еткенімде Лақман
Көжеков, Əжікей Жакеев секілді құрбылар
Уфаға жетерлік жолдық расходын жинап
беріп, тағы қайта бара жатырмын. Бұлардың
əрқайсысына тəңір жарылқасын айтамын.
Ахмет Мəметов

бебі осы. Соғыстан бұрын Лондон базарына
күніне келетін балық: кемемен бір мың тонна,
теміржолмен 500 тонна еді. Енді күніне Лондон
базарына келеді кемемен 35-ақ тонна, теміржолмен 100-ақ тонна, соғыстан бұрын 4 силлинг тұратын көмір енді 13 силлинг болды, бұл
сумаға 2 сом 25 тиын жамалғаны болады.
Англия жұрты Шпберлингіне жалынған, жылына 151 милион тсиннер3 ұн ішеді. Осының
бəрі біздің орыс, Америка, Аргентин һəм Австралия беретін еді, сиыр етін Аргентин, қой
етін Австралия беретін еді. Англия сары майдай
біздің Сібірден, ірімшікті Канададан, шайды
Цейлоннан, жұмыртқаны Русиядан алатын еді.
Европа соғысы осы жұрттардың бəрінің арасына тоқтау салды4.
Қыр баласы

Басқарма: Ахмет Мəметов еліне қайтып кеткен хабары келген соң оған арналған 25 сом 44
тиынды медересе Ғалиядағы мұқтаж үш қазақ
шəкірті Жұмағали Бейсенбаев, Садық Төкебаев
һəм Ғали Бимұхамедовке бөліп берген едік.
Енді Ахмет Мəметов басқарманың жіберген
ақшасына сеніп, медресеге қайта келгендігі
білінді, соның үшін біз оған басқармада мұқтаж
оқушыларға деп жиылған ақшаның қалдығы 20
сом 11 тиынды (осы нөмірде есебі басылған)
жібердік.

Мұқтаж оқушыларға жəрдем
І
Зарешни Слободкадан мұғалім Мұстақым
Малдыбаев арқылы мұқтаж оқушыларға
жəрдем берушілер:
Медеу Оразбаев – 5 сом, ушител Кəрім
Дүйсебаев, Ж. Жоленбаев, Айқымбай Тəтібаев,
Тоқар Бегімбетов – 1 сомнан, Камаладин Оразаев – 50 тиын, жəне үш кісі берді 50 тиын.
Мұстақым оқытатын мектеп шəкірттері:
Ғарыф Бұрнашев – 3 сом, Салықбай Исабек
баласы – 70 тиын, Ахмед Иусупов, Тұрсын
Ғайса Байзақов, Яқұп Шəкіржанов – 50 тиыннан. Өзге балалардан он тиын-бес тиындап 4
сом 91 тиын, 20 сом 11 тиын. Бұл ақша «Қазақ»
басқармасына тапсырылды.

Газеталардан:
ІІ
Англияда Европа соғысы зардабы нашарларға
жақсы болмады білем. Тіршілікке алдымен
отын, нан һəм ет керек. Осы алдымен қажет
болатын заттар күннен күнге қымбаттады.
Лондонда бір қап (7 пұт 28 қадақ) ұн: 1812ншы жылы Наполеон соғысында 126 силлинг1
1854-ншы жылы құм соғысында 74 силлинг,
1914-ншы жылы Европа соғысында 42 силлинг болды. Европа соғысынан бұрын 29 силлинг еді. Соғыстан бұрын 4 пинс2 тұратыннан
айында 7 пинс болды. Бұл сумаға 75 тиын
жамалғаны болды. Лондон қара бұқара жұрты
жегені қой еті. Бұл ет Австралиядан келетін.
Сауда кемесі соғысқа алынып, Австрия қой
еті үйінде қала берсе керек. Соғыстан бұрын 6
пинс тұратын ет енді 20 пинс болды. Бұл сумаға
екі сом жамалғаны болады. Соғыстан бұрын 14
пинс балық енді 19 пинс, бұл сумаға 35 тиын
жамалғаны болады. Балық аулайтын кемелер
неміс минасын аулап жүр. Соғыс телеграмда
траллер дейтін кемелер осылар. Англия тілінде сүзгіш болды, бұлар темір шынжыр салып
теңізді сүзеді. Осы күні Англия һəм Германия
арасында қызмет қылып, мина сүзіп жүрген Англия траллері 7507. Мұнан бөлек 500 балықшы
кемесі аралда қамаулы тұр. Балық қымбат се1
2

ІІІ
Студентке жəрдем
Воронеж С.Х. институтында оқушы студент
Кəрім Жəленовке Орал облысынан мына кісілер
жəрдем берді: Молдағали Жолдыбаев 5 сом,
Ғабдырашид Өтеулин 3 сом, Айтбай Тəуенов,
Өтеш Баймұқашев, Рахметжан Сəрсенбеков,
Ғабидолла Қазиев, Рақыш мырза Беков 1 сомнан, Əлібек Дүйсалиев, Ақдəулет Шыңғырбаев,
Алмақ Қатжанов, Аунашов, Əміре һəм Мұқаш
Сидалиновтар, Құрманғали Махмұдов, Алдаберген Иақұпов, Тален Есполатов, Ғали Жантаев, Иманали Елешов һəм Ықылас Мұхамедов
50 тиыннан. Барлығы – 19 сом.
А.Ғ.
3

Силлинг – 46 тиын.
Пинс – 4 тиын.

4
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Тсиннер – 6 пұт 4 қадақ.
«Р.В.» – нөмір 11.

Басқарма: Студент Кəрім Жəленовке бұл 19
сом жіберілді.

шаһары һəм сол облысындағы түрік əскерінің
кейін қарай шегінген жолындағы мұсылман
һəм армян ауылдары олай-бұлай жөңілген
əскердің айағының астында, оғының аузында
болғандықтан, жаман шабылды. Армяндардың
шыққан шығындары шамалы болса да, мұсылмандардың шыққан шығыны, көрген бейнеті
шамадан тыс болса керек.
Кавказда шығатын мұсылман газеталары сол
сорлаған мұсылмандар һақында көп сөздер жазды. Түрік əскерінің таланына түсіп сандалған
мұсылмандарға сол маңайдағы христиандардың
қара халқы тізесін батырса керек. Карс генералгубернаторының алғашқы һəм соңғы жарлығы
солай болғандығын ашып көрсетеді. Генералгубернатордың жарлығы мынау: «Түркиямен
соғыс басталғалы христаиндардың қара халқы
тұрған белгісін көрсете бастады, олардың желігуі тегін емес екен, мұсылмандарға тарпа бас
салып бірнеше жай тұрған мұсылмандарды
өлтіріп тынды...
Русия мемлекетінің қол астында, Русияға
қарсы дұшпандық мінез көрсеткендер болса
да, оларға жəбір қылуға, бибастақтық көрсетуге
жол жоқ. Карс облысындағы исі бар христиандар есерсоқ болып, көзі қызарып кеткен
қара халыққа тоқтау салсын: мұсылмандарды
қуудан, оларға тізе көрсетуден телсін, олардың
болып жатқан соғысқа ешбір қатынас жоқ.
Г.-губернатор сөзінің аңызынан бірбіріне қашаннан сыбайлас мұсылмандармен сол
жердегі христиандардың (көбі армян) арасына
суық кіріп, біріне бірі қырғыз-қазақ қарауға
айналғандығы аңғарылады.
Г.-губернатордың үсті-үстіне баспалатып
жарлық шығарып жатқаны мұсылман мен христиан арасына шоқ түспесін деп қол астындағы
елдердің тыныштығын ойлағандық.
Жаудың табанының астында қалған, қаружарақ асынбаған тыныш халыққа (кемпіршал, қатын-қалаш, бала-шаға) бұлайғы соғыс
жерінен шеттегі кісілер жəрдем қолын созып,
аштарына тамақ, жалаңаштарына киім беріп,
адамшылық белгісін көрсетіп жатыр. Русияның
зор шаһарларында сондай шабылғандарға
жəрдем жиатын көп жамиғаттар бар. Армян, грузин байлары соғыс жерінде шабылып қалған бауырларына айанбай жəрдем қылып жатыр. Карс
облысында мұсылмандардың шабылғандығын
көріп, бұлайғы Кавказ иа мұсылмандары да
өзара жəрдем жиа бастады. «Акбал» газетасы

Мектеп пайдасына жəрдем
(Ақбұлақтан)
Мектебіміз тəртіп жөнінен ілгері басып келеді. Бұрынғы мұғаліміз кеткен соң жаңадан
биыл медресе Хұсайниядан бітіріп шыққан
Мұстафа Олданов деген жігітті алдық. 75-тей
бала оқиды, ішінде қазақ балалары бар. Енді
Ақбұлақ халқы медресе салуға ойланып жатыр, былтыр жинап Ақтөбе банкесіне салып
қойған мың жарым сом ақшамыз бар еді. Өткен
декабрдің 26-ншы күні жұмадан соң халық
тағы да сөйлесіп, енді қанша ақша жинауға
күшіміз жетеді деп күштерін сынап қарап еді,
сол мəжілісте болған байларымыздан Шамсалдин Нəжімалдинов 150 сом, Зəкір Шəкіров
150 сом, Шəриф Зарифов 100 сом, Ғабидолла
Хасенов 100 сом, Ғабдырахман Ахмедаллин 50
сом, Шахабалдин Хасамалдинов 50 сом, Зариф
Садықов 150 сом, Бірханалдин Хасамалдинов
25 сом, Жəдид Деменов 25 сом, Ғабдолғазиз
Хасенов 20 сом, Ахметгерей 5 сом, Ғабдахман
Мұртазаұғлы 5 сом, барлығы 830 сом болды.
Енді мəжілісіміздің бай брадан Хабибалдиндер
500 береді деп тұрмыз. Жана 100 сомнан беретін үш байымыз Ғабдолла Ғабидов, Ыдырыс
Ахмеров, Исуф Əбубəкіров мəжілісте жоқ еді.
Бұлардан басқа да 25-30-дан берелік жеті-сегіз
адамымыз бар, солай етіп келер жазға төрт мың
сомға түсіріп, медресе тұрғызу талабында болып тұрмыз.
Имам Ғабдрахман Мұртазаұғлы
Көрген-білген бар ма?
4-5 жылдан бері бір балам Троицкі һəм
Қызылжар жағында оқып жүруші еді. Өткен
1914-нші жылы Петропавлдағы Хасан Панаморев медресесіндемін деген хаты келді. Сонан
кейін зым-зиа жоқ, хат келуін қойды. Баламның
аты-жөні: Семей облысы, Павлодар үйезі, Ұрық
елінің 4-нші ауыл қазағы Ысхақ Хамиоллаұғлы
Наурызбаев болады, жасы 25-те. Осы жігітті
білетін адам «Қазақ» газетасы арқылы иа мынау
адреске хатпен білдіруін өтінемін.
Павлодаръ, Семип. обл. Магазин С.Г. Тумашева, Шариф Ақбановқа.
Шабылған мұсылмандар
Карс облысындағы түнеу күні түрік əскері
алып, біраздан соң тастап шыққан «Ардахан»
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ра мұсылмандарға жаны ашыған қазақ баласы
жəрдем берер болса, мына екі адрестің біріне
жіберсе, тапсырылады:
Баку в ред. газ. «Икбалъ». Баку, мусульманское благотворительное общество.
Ж.Ж.

жəрдем құтысы ашылды. Жалғыз мұнымен ғана
тұрмай, жуырда бастығы Ғалимарданбек Топшыбашев болып, Бакудан бірнеше өкіл Кавказ
наместнигінен барып, жəрдем жиуға рұқсат
алғандығы газеталарда жазылды. Кавказда
жəрдем жиуға рұқсат болған соң, əліпте басқа
жерлерден де жəрдем беруге тоқтау болмаса керек. Соғыс алаңынан мұндай апатқа ұшыраған
дін қарындасымыз – Карс облысындағы биша-

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Алдану
«Қазақты» оқушыларға алдауыш шарғиалардың ісін талай жазғанымыз мəлім. Сөзіміз
құлағына тиетін қазақтарға біздің айтатынымыз:
алдаушылардың жазасын тартқызғаннан басқа,
олардан құтылудың амалы жоқ. Айтқанымызды
қазақтың көбі естімейтінін, естігендерінің де
көбі естімейтіндерін білеміз. Бірақ көптен бері
істесе де тіпті істемегеннен жақсы ғой деген
үмітпен жазамыз.
Біздің қазақты алдаушылар қалада да, далада
да көп. Қалада өрмегін құрып, шыбын аңдыған
өрмекші сиақты істі болған қазақты аңдып, түрлі
мақлұқтар отыр. Далада үлкен сəлде салған,
асай-мұсай алған, у-ухлеп, Алланың атын көп
айтқан болып, бұл бейнелі алдауыштар бір
жүр. Мойнына кітабын асып, ал ашып, ішірткі
жазған, тұзға үшкірген, əулие түрде көрінген
бұл алыпты алдауыштар бір жүр. Өтірік емшілік қылып, арзан дəріні қымбатқа бағалап,
балзам, арақтарды дəрі деп сатып, түрлі ауруларды күшті дəрі деп беріп, қазақ мұрындарын
пышақпен қашап, күре тамырларынан қан алған
бұл сиақты емшілер бір жүр.
Осы айтылған алдаушы сырғылардың бəрінен зиандысы у дəрі берушімен, пышақ жұмсаушылары. Мұндай алдауыштар көбіне шығып
үйездерде жүреді. Осылар туралы көрген білгенімізді азырақ сөйлеп, ондайлардың емі қауіпті
болғандықтан өлімге басын байлаған адам болмаса, емдетпеске тиістілігін айтпақшымыз.
Торғай үйезі қазақ облыстарындағы шеткергі
үйездің бірі. Губернаторски обзорда тұрған
үйезіндегі қазақтың саны 1911-нші жылы 100
мың 800. Бұған қала адамын қосқанда 103 мың
270 жан. Бұл күнде онан да көп. Торғай үйезінде
бір доктор, 4 фелшер, бір акушерка бар. Жері
– 147 мың 500 шаршы шақырым. Бұл түсінікті

түрде айтқанда бір жарым шақырым жерге бір
адамнан ғана келеді. 100 мыңнан астам жаны
бар елге 150 мың шамалы шаршы шақырым
жерде бір ғана доктор бар. Елдің шеті доқтор
тұрған қаладан 400-500 шақырым. Мұндағы
аурулар докторға қалай емдетпекші. Докторлар оларды қалай емдемекші? Оны Торғай
үйезінде дəрігер бар деп қалай айтамыз? Əрине
бұл қазаққа жоқ доктор. Жалғыз дəрігер сонша
жұртқа сондай далайған кең далада түгіл бір
жердегі жиын Торғай шаһар халқына жеткілікті
болар ма? Оренбург шаһарында 130 мың шамалы жан бар. 60 шамалы доктор бар. Оған тіс докторларын, акушеркаларды қоссақ, фелшерден
басқасының өзі 100-ден асады. Бұлар орнына
бір-екі доктор болса, оны Оренбургта дəрігер
бар деп айтуға болар ма? Шеті 4-5 шақырымға
толмайтын жердегі 130 мың адамға бір-екі
доктор жоқ есебінде болғанда, шеті 400-500
шақырымға далайған бір үйез елге бір доктор
жоққа есеп екендігіне дау жоқ. Торғайдағы
доктор қала мен қала жанындағы қазақтарға
болмаса, басқасына жоқ доктор.
Ауру қазақ арасында көп аурулардың бірінен біріне жұғуына қайым қылып шығарған
қазақ салтында істер көп. Сондықтан бірінде
бар жұқпалы ауру көбінесе екінші қазақта да
болады. Аурулы адамдар қазақ арасында көп
болса, дұрыс емдейтін докторлар жоқ болса,
кім емдемек?
Бұрынғы кезде бақсылар, балшылар көбінесе
қазақтың өз емшілері емдеуші еді. Қазақ салтында қайырым ісін сатушылық жоқ болған соң,
олар ақы болмай, жай емдеуші еді. Ем қонуына
жақсы деп аурулы адам ырымға бір шақырым
шүберек, 10-15 тиын ақша бере салатын. Бақсылар ойнап, сарнап, сұсымен емдеуші еді.
Бақсының емі осы күнгі гипнотизммен емдеу
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сиақты, иағни сен жазыласын деп айтқанымен
аурудан айығуы ықтимал. Қазақтың емшілері
салқын сумен ұшықтап, қалампыр, қара бұрыш
сиақты жеңіл дəрілермен емдеуші еді. Қысқалап
айтқанда қазақтың бақсыларының, емшілерінің
емінен пайдасы аз болғанда, зианы да болушы
еді.
Бұл күнде қазақтың өз емшілері кем, бақсылары жоқ қасында. Емшілердің орнын ноғайлардан, сарттардан, башқұрттардан, басқалардан
шыққан алдауыш емшілер алды. Бақсылардың
орнын кітап ашқан, ішірткі жазғыштар, тұзға
үшкіргіштер алды. Кітап ашқан, ішірткі жазған,
тұзға үшкіргендердің зианы аз: 5-10 тиын,
елтірі-мелтірі алдырып алумен жұмысы бітеді. Зиан алдауыш емшілерден. Тірі қойдың
құйрығын кескізіп, сасқалақтайтын емшілер
осылар. Бұлар химиа, медитсина, анатомиа
ғылымынан хабарсыз бола тұрып, неше түрлі
улы дəрі береді, қан алады, пышақ жұмсайды.
Дəрінің көбі-ақ у, ол удың қайсысын, қай
мөлшерде тұтынса, адамға зианы болмайтынын
ғылымды дəрігерлер біледі. Улаған адам болса, олар қайыруын да біледі. Пышақ жұмсаса,
қағынбайтын етіп жұмсайды. Қағынбастың
шарты тұтынған пышақ таза болу. Таза болғанда
көрер көзге ғана таза болу емес, шексіз таза
болу. Сондықтан пышақ жұмсарда, ғылымды
дəрігерлер жұмсайтын. Құралдарын, ұстайтын
қолдарын дəрімен жуып алып жұмсайды.
Мүмкін болса, отқа ұстап, өртеп, аластап алып
жұмсайды. Кескен жерін алдан жазылуға бет
алғанша күн сайын дəрімен жуып отырады. Қан
алу ғылымды дəрігерлер ісінде тіпті сирек болады. Күре тамырды қиу денеге зиан келтіреді.
Қазақ ішіндегі алдауыш емшілер не істейді?
У дəріні беріп, бастығысын білмейді. Пышақ
жұмсаса, кір құралмен істеп, емдеген адамы
ісіп-күйіп иа өледі, иа өлімші болады. Қан
алса, күре тамырын қиып, қолынан, айағынан
айырады. Соңғы кезде бұл емшілер мұрын
ауруының емі деп мұрын сүйегіне пышақ
қағатынды шығарған. Құрт ауруға кеңірдегін
тесіп, өкпесіне күшаланың суын құйамын дегенді шығарған. Мұрнына пышақ қақтырып,
беті-көзі іскен адамдар көп болса да, кісінің
кеңірдегін тесіп өкпесіне дəрі құйамын дегенге
қазақ қанша аңқау болғанмен, көне қоймайды
екен. У бергеннен өле жаздап, май ішіп, сүл ішіп
аман қалдым дегендер толып жатыр. Кейбіреулер иманымды үйреніп, Құдай қазасы шығар,

хакімге білдіріп, əурелемеңдер деп үйішіне
өсиет айттым дейді. Неге олай? Білдіру тиіс десек, білдіргенмен, өлген тіріле ме дейді. Қазақ
сірə, мұндай өлгендерін партиалықпен болмаса, суйудан қашып, хакімге білдіре қоймайды.
Бұл сырын алдауыш емшілерде біліп алған.
Сондықтан неше түрлі қауіпті емдерден өліп
кетер деп тартынбайды.
Елде мұндай адамдарды бақылау, тексеру болыс, ауылнайлардың міндеті. Бұлардың емінен кісі өлсе, білдіру де солардың міндеті. Бұлар білдірмей жасырып, басқалар білдірсе, болыс, ауылнайдың маңдайынан хакім сипамас.
Сондықтан, əуелі болыс, ауылнайлар басының
қамы үшін, мұндай емшілерді елге жолатпасқа.
Емдеп біреуді өлтірсе хакімге білдіруге. Екінші, аурулар мұндай емшілерге емдетуден
сақтанарға. Сақтық үшін істейтін іс: емшінің
паспортын алып, қолға ұстап отырып емдету.
Сүйтсе іс жаманға айнала бастағанда, емші жылысып қанша жөнеле алмас. Һəм емдегенде де
сақтаныңқырап емдейтін болар.
Г. Дума
Басы 101,103-ншы нөмірлерде
Эстон жұртының атынан өкіл Рамот шығып сөйлейді:
6 ай бұрын мұнан естен кетпестей 26-ншы
иул күні эстон һəм латыш жұрттарының атынан
депутат Гулман сөйлеп, халқымыздың көңілін
білдіріп еді. 6 ай өтті, халқымыздың көңілі сол
қалпынан айныған жоқ. Сонан берлі көңілімізге
шетіндей кіреуге түскен жоқ (Пурешкевиш орнынан «дұрыс» дейді). Онан бері сол қалыпта
болу түгіл, онан гөрі де шынықтық. («Пəлі!»
деп қол шапақтау). Ондағы көңіл енді білгенге
айналды. Білгендік соғысқа көмек ретті іске
айналды («Пəлі!» деп қол шапақтау). Даладан,
ауылдан, үйден жүрегіміз түбінен ықылас
көңілден сəлем жібереміз əскерімізге. Олар
һəм біліп тұрсын біз мұнда шаттықпен масайрап еткен ерліктеріне риза болып, екі көзіміз
соларда болып тұрғанын. Əскеріміздің жеңгені
ұлық Русияның ұлғайып, көркейуіне негіз
құрайтынына Русиямен жымдасып біріккен
эстон халқының да Русиямен бірге көркейуіне
еш шегіміз жоқ (ұзақ қол шапақтау).
Ұлық Русия сау болсын, батыр əскеріміз һəм
флотымыз сау болсын! (Ұзақ қол шапақтау).
Еврей өкілі депутат Фридман сөз сөйлеуге
мінбеге шығады.
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Пурешкевиш жақтырмағанын көрсете мəжіліс залынан шыға жөнеледі. «Дума шлені
бекзадалар! деп Фридман сөз бастайды. Естен
қалмайтын иулдің 26-ншы күні мен де өзге
жұрттың өкілдерімен қатар Русия еврейлерінің
Русияның басқа ұлдарымен бірге бұл басқа
түскен істен бəрін һəм басын айамай қызмет
ететінін осы мінбеден айтқан едім. Бұл күнде
соғыстың бірсыпыра ісін бастан кешірдік.
Қан төгілген соғыста қалың жұрттың ішінде
соғыс қамын еткен жерде, еврей жұрты өз міндетін өзге жұрттан кем атқармайтындығына
мойындарлық болды. Өткен 6 айдың ішінде көп
уақиғаны, көп жан шошырлық істі еврей жұрты
басынан кешірді. Күтпеген жерден хақысыздық
салмағын күшейткен жайға ұшырады. Бірақ
жаумен жалғасып, төбелес қызып жатқан кезде, істеген һəм істеліп жатқан жəбірді есептемей қойа тұрайық. Мұнан 6 ай бұрын еврей
депутаттары қандай құрбандықтан болса да
тартынбай, еврей жұрты Отан турасындағы
міндетін атқарады деп сонда-ақ айтып қойған
(қол шапақтау).
Латыш жұртының атынан депутат Залит
сөйлейді: Мұндай ауырмалдық душар болған
кезде латыш жұртының ықыласы Отаны
болған Русияға қашанғы қалпында. Латыштар
қашаннан-ақ Русияның шын баласының бірі
болатын. Латыш жұртының мал басына береке кіргені – Балти өлкесі Русияға қарағаннан
берілі. Соңғы кезде орыс арасында да Балти
төңірегінің бағасын байқаушылар көбейіп
келеді. Бұрынғы жетіспеген көңілдің зілдері
алдырар, оралғы болған заттарды соғыс жолымыздан шығарар. Бұл соғыста Русия жауының
жеңілетініне көзіміз жетіп, біздер латыш жұрты,
бəріміз тегіс жаудың мұқалу жолына айанбастамыз. Жанадан соғыс біткеннен кейін жарығырақ
күндер туып, Тивтон қамытынан босап, закон
жүзінде жұрттың бəріне де бірдей теңдік тиеді
деген үміттеміз (сол жақта, орталықта октиабристер жағында қол шапақтау).
Мұсылман фраксиасының есімінен Тевкелев сөйлейді: 26-ншы иул күні мұршамыз
болмай, мұсылман фракцисиасының дауысы
естілмей қалып еді. Бұ күн маған айтуға мынадай сөз табыстырылып тұр. Русия империасының мұсылмандары хақын іздегене ғана
ұзын орыс гражданына (азаматына) санаушы
емес, Отан мідетін атқарарда да санайды
(«Пəлі!» деген дауыстар). Сондықтан сырттан

жау тигенде Русияның абыройын, намысын
қорғап, бұрын да, бүгін де Отан тақырыпты
міндетін таза көңілмен атқармақшы (түгел
қол шапақтау). Сыртқы жаумен алысу жолына барын айамай салып, атасын, баласын, ағаінісі Русия мемлекетіне бұрынғы соғыстарда
да беретін һəм мұнда да беріп отыр. Бұл
соғысқа да мұсылмандардың бергі салтымыз:
Русия үшін соғысқанда қанымызды орыстың
өзімен бірдей төгуді. Сондай-ақ бұл соғыста
да, Русия мемлекетінің бүтіншілігіне, барша
граждандарының халінің есендігіне қатер
көрінген кезде, мұсылмандардың көңілі мен
ойы Русияның басқа граждандарының көңілі
мен ойына қосылмай, өзгеше боларлық орны
жоқ (түгел қол шапақтау). Жалғыз-ақ мұсылмандардың əттегені дейтіні: олардың граждандық көңілдерінің қадірін біліп, орыс хүкіметі
дұрыс бағалаған емес. Дін һəм ұлттық істері
жағынан мұсылмандардың көңілі ұрарлық
соққы хүкімет тарапынан осы күнде де кейде
тиіп тұрады. Ішкі істер туралы сөйлеуге қазірінде
мезгіл емес деп, мұсылмандар ондайын соғыс
бітуіне қаратады. Сырттан қатер көрініп тұрған
осы кезде мұсылмандар басқа отандастарымен
бірге жалғыз-ақ міндетін біледі: қару-жарақ
қолға алып, орыс патшалығының намысына
шауып, абыройын қорғау. Мұсылмандардың
тілегені соғыс тез һəм абыройлы бітуі (түгел
қол шапақтау).
Қазан губерниасындағы бұратана жұрттар
атынан И.В. Гуднов сөйлейді:
Қазан губерниасының жартысы тегі басқа
бұратана жұрттар. Олардың бəрінің де өкілдері
мұнда жоқ. Сондықтан мен айтуға міндеттімін,
оларда, біздер орыстар сиақты Русия жеңеді
деуде. Русияны əлсіз болар деу, олардың миына
қонбайды. Орысы бар, бұратанасы бар – бəрін
айамай соғысқа салып жатқанынан Русия жеңеді деуде. Соғыс басталғаннан берлі, ішу жоғалып, береке кіре бастады. Бəрі жаңарып анадан қайта туғандай болды. Бұл жаңарыс соғыс
біткеннен кейін мұнан да күшті болар деген
үмітте.
Əскердің үстіңгі бастығының Австрия жұрттарына айтқан сөздері естерінде. Соғыс біткен
соң жақсылық болып, орыс жұрты көркейіп,
олармен бірге бұратаналар да көркейіп, тіліне, дініне тигізбес закон құрған болар деген
үмітте (түгел қол шапақтау). Осымен əртүрлі
жұрттардың өкілдерінің сөзі бітіп, мұнан кейін
əртүрлі партиалардың шешендері сөйлейді.
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тоғыз күннің ішінде төрт күн жүрерлік жерде
жауды кес-кестеп келді.
6-ншы февралда бұл корпуста етегіне таман,
Лумжадан Августовтан аса шегініп, соғыстан
шығып, өздеріне көрсетілген орынға келіп
тоқтады.
Бұл кезде соғыстар неміс майданында
Осуфцаның етегіне таман, Лужадан Едбану жолында. Кадзиллоның солтүстігінде һəм ПлуцкПлунскидің жарты жолында болып жатыр.
Кей жерлерде соғыс қызу. Висланың сол
жағында, Плуцк жолының үстінде Германия
əскерінің арасында Австрия əскері барлығы да
білінді.
Соңғы екі күнде біздің жақ Гераниядан 1 мың
кісі қолға түсірді.
Кавказ армиа штабынан - 8/ІІ. 5-6-ншы
февралда айтулы соғыстар болған жоқ.
Париж - 7/ІІ. Теңіз министрі министрлер
кеңесіне хабар берді, Англия-Франция флоты
Дардинел қылиларын зеңбірек астына жаман
алды деп.
Генерални штабтан бас мекемесінен. Біздің
Карпатта соғысқан армиамыз, 8-нші ианвардан
7-нші февралға шейін (бір айда) жаудың 691
афисерін 47 мың 640 солдатын қолға түсіріп,
17 құралын, 118 пулеметін һəм аиропланын
олжаланды
Кавказ армиа штабынан – 8/ІІ. 8-нші февралда соғыс Зашорох крайында болды, мұнда түріктер Михалеу өзенінен əрі қуылып шығарылды. Өзге жерлерде ұрыс-қағыс болған
жоқ.

Осымен Дума мəжілісіндегі сөзді тұжырамыз.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан. 8/ІІ. Немістер, неше рет бізге тиіп, адамдары құрығаннан
кейін, қамалымызды бұза алмайтынына көздері
жетіп, ианвар ішінде жаңадан жасаған планын
орнына келтіруге кірісті.
Мемлекетінде бірнеше жаңа корпустарды
тəртіпке келтіріп һəм əскерлерін өз майданының
күнбатыс тұсынан бізге қарсы шаппақ болып,
олар дамылсыз өздерінің мың тарау теміржолымен пайдаланып, қалың əскерін күншығыс
Пруссияға қаптатты, үйткендегі мақсұды,
Анграп һəм Мазур өзенінің бойындағы берік
орында жатқан біздің оныншы армианы ойран
қылмақ еді. Бұл мақсұдына жету үшін немістер
əскер күшінің біраз бөлімін Бузура һəм Рафка жағынан Висланың оң жағына шығарды.
Күншығыс Руссияда Германия əскерінің күшейуі 22-нші ианварда білініп еді, бірақ мөлшері бірнеше күн соң білінді. Жауға қарсы
тору үшін күншығыс Пруссия майданына əскер
толтыруға жеткілікті теміржолымыз болған соң,
əскербасыларымыз əмір қылды, жоғарғы айтылған (10-ншы) армианы күншығыс Пруссиядан шығарып шекараға таман һəм онан да əрі
Неман һəм Бубр өзендеріне қарай аударуға.
Осы айталған қозғалуда оныншы армианың
оң қанаты, бір жағынан күшті жау əскері қамап,
бір жағынан оң қанатты айналып, аларлықтай
қорқынышта болып, лажсыз дереу Кувнуға
қарай шегініп кетті. Оныншы армианның бұл оң
қанаты əлгідей тез шегінгендіктен маңайындағы
бір корпустың бойын жауға көрсетіп алды,
сүйтіп бұл корпус қиын халға ұшырап қалып,
қиыншылықтан кейбір бөлімдері ғана шықты.
Онын армианың қалған корпустары соғысып
отырып, ақырындап өзінің бет алған жағына
қарай, соңынан шапқан жауға қайрат қыла, жауды қатты шығындата, қалың қар, жол біткеннің
бəрін басып, қалған куртиктерді иелеместен,
шегінді.
Жолдардың жамандығынан автомобилдер
жүре алмады, поиздарымыз кешігіп һəм баратын жерлеріне жете алмады. Ақырындап
бір аттап, екі басып шегініп отырып, оныншы
армианың сол қанаты болған корпустарымыз,

Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Ақтөбе үйезінен
Торғай облысы, Ақтөбе үйезі һəм болысы, 6ншы ауылының қазағы Торғай Алданазарұғлы
өткен жылдарда қазақ ресімінше өзімен болыстас 5-нші ауылдың қазағы Алтынбек
Жүсіпұғлының қызын баласына айттырған.
Бұл күндерде ұл ержетіп, қызы бой жетіп,
ұл əкесі, қыз əкесіне қалыңмал һəм тиісті
кəделерін түгел беріп, алмақшы болады. Бір
күні Торғай ұшып құдасына келді, келінімді
бер, оң жағыма отау орнатып, қызығын көремін
деп. Сол түні қыз (шариғатша неке жүрсе де,
ресімше қыз алыспайтын) жақын бір жігітпен
жоқ болып шыққан. Бишара Торғай шырылдап,
ауылына қайтып, жан-жаққа кісі шаптырып,
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хакімдерге арыз беріп, бір топ кісімен құдасына
келіп, келінімді тауып бер деп əлек салып жатыр. Енді мықты дау қыз иесі мен қызды алып
қашқан жігіттің əкесі арасында. Бұлар екеуі
де бір ауылдың адамы. Еріккендерге ермек
табылып, бірсыпыралары «бұл ресімге халаф,
қызды қайыру керек» деп, бірсыпыралары «бұл
шариғатқа дұрыс, мал кеселік» деп, реп-сүйіп
жатыр. Кісі – қараның басы көп қосылған соң,
қыз алып қашқан жігіттің үйінен екі семіз биесін қыз иесінің үйіне сойып, жиылған азаматтар соғым жағынан уайым жоқ болып тұр. Əзір
бітім болған жоқ.
Д.Қ.

Қағаз ақшаны алтынмен құрдас болатын себебі
осы болатын. Қағаз ақша өлшеуі ретінен асса,
кедей берген вексил секілді болмақ. Ақшаға
сатылып алатын нəрселер қымбаттанбақ. Бұл
бірақ политишески экономиа атты ғылымды
жақсы оқыған, ойланған кісіге анық. Бұл оқудан
хабары жоқ кісі ойлайды, қағаз ақшаны көп
қылып, баса берсе, бай болмай ма деп. Бірақ
төлейтін кісінің малы болмаса, вексил қадірі
қанша екенін байқамайды1.
Неміс аштығы
Германия хүкіметі тəмам бір патшалығы
бидай, ұн, картоп һəм өзге нанға айналатын
заттың бəрін қазынаға алмақ болды, мұны Европа тілінде конфискатсиа дейді. Бар етті сақта
деп тағы бұйрық қылды. Малға нан бермеңіз
деді. Германияның барлық 70 милион жұрты
күн көргені орыстан сатып алатын ұн еді.
Соғыс мұны тоқтатты. Енді қалған қолдағы
ұнды өлшеп жеп, келер 1915-нші жылғы егін,
картоп суына жетпек. Малды ас үйде тамақтан
қалған оны-мұнымен асыраңдар деп жарлық
шығарды. Жақын арада ет те конфискатсиа
болса керек. Осы күні қазына жұртқа деп картоп салғызып жатыр. Сауда тоқталғаны жұртқа
қандай қиыны мынадан байқалады: Берлинде
бір коропка оттық2 бұрын 1 тиын болатын, енді
4 тиын болды.
Бір жылға кісіге, малға беретін тамағын қоса
есептесе 18-20 пұт астық керек. Білгіштер
есептеп отыр, соғыс басында Германияның
бар қолындағы астығы адам басына 14 пұт 4
қадақ, деп. Бұл рас болса, Германия осы мартта
аш қалмақ. Англияның сиынғаны осы неміс
аштығы3 .
Қыр баласы

Гуриев үйезін жазу
Переселеншески управление Орал облысына
қараған Гуриев үйезін жазуға бұйрық шығарды.
Бұл жұмысты басқару Оренбургтағы ОралТорғай районының статистика бөліміне тапсырылса керек, үйткені бұған жұмыс планын
реттеуге қосқан. Бұл үйезді жазуға үш отриад
шықпақшы, (һəр отриадтың бір заведиваиуши
һəм үш регистратуры болмақ).
1-нші отриад жұмысты Ойыл районында
бастайды.
Газеталардан:
ІІ
Петроградта профессор М. Туган-Барановски
есебінше алты айдағы Европа соғысы шығыны
12-15 милиард. Соғыс бір жылға созылса, бұ да
мүмкін, 25-30 милиард болады. Жер үстіндегі
шаруадан бос қылып отырған іске байлаусыз,
мысалы патшалықтар қарыз алам деп (мұны
орысша государственни зайем дейді) жұртқа
билет басып шығарса, осының сатып алатын
бір жылда таза пайда ақша 10-ақ милиард.
Европа соғысына бір жылда ұсталатын ақша
25-30, жер үстінде барлық артық ақша 10 милиард! Міні осымен Германия, Франция һəм
Русия қағаз ақша басып шығарып, ауре болып
жатқаны, дейді Туган-Барановски.
Қазына байлығы киетін киім, ішетін тамақ
һəм адамға өзге керекті нəрседе. Қазына таразысын тот баспайтын, жоғалмайтын, тозбайтын алтын. Қағаз ақша сүйенгені қазынадағы
сақтауды қорық алтын. Біздің Русияда 600 милион қағаз ақшаға Г. Банкеде 300 милион алтын сақтаулы болады. Мұнан артық қағаз ақша
басылса, сомға сом алтын Г. Банкіде сақтау
керек. (1897-нші жыл 28-нші авғұст указы).

Роман бəйгесі
Есенғұл Мамановтың роман бəйгесіне тағы
да екі кісі қосылмақ болып, басқармаға хабар
берді.
Тəңірі жарылқасын
Былтыр Уфадағы медресе «Ғалияны» бітірген, осы күні Маман-Тұрысбектердің мұғалімі,
Мейіржан мырза Ермек Тасуов, биыл менім
мұқтаждықпен ғұмыр өткеруімді жазған хатым1

«Реш» – нөмір 16.
«Реш» – нөмір 14.
3
Һəр жердің қазағы əртүрлі айтады: оттық, шырпы,
сіріңке деп.
2
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нан байқап, аймағынан маған жəрдемге 15 сом
жиып жіберіпті. Оқу жолында жүрген мұқтаж
шəкіртке қылған ағайыншылығы үшін тəңірі
жарылқасын.
Медресе Ғалия шəкірті
М. Тұрғанбаев

тіріп, жұртқа өте жағымды сот болып тұр. Забайкал жұртымен Дала облыстарының көшпелі
халқының қалпы ұқсас болғандықтан һəм
қазіргі бұл облыстардағы мұжық соттары крестиански нашалнік мекемесіне қарағандықтан,
Дала облысының народни сотын бақылап, ісін
тексеруші орын крестиански нашалнік мекемелері боларға тиіс. Ең болмағанда 15-нші иун
законының қалыбына Сібірдің үш бөлімінің
бірі түсіп болғанша солай етіп тұру керек.
2-нші дəрежелі сот турасына келгенде
қазақтың народни соты осы күнгі жаман деген
қалыбының өзінде де мұжық сотынан 2-нші
дəрежелі сотымен артық еді. 15-нші иун законы шықпай тұрғанда, мұжық сотына ешбір
жанаспайтын үйезни сиезі, мұжықтың 2-нші
дəрежелі сотының орнына жүруші еді. Народни сот ондай емес. Мұның 2-нші дəрежелі
орны народни судиалардың сиезі болды. Бұл
халықтың өз ішінен шыққан халық жайына
қанық судиалардан құрылып, қазаққа жақын
сот еді. Бұл мұжық волосной сотында болмаған,
жаңа шыққан законда ғана мұжықтың қолы
жетіп отырған сот. Осыған қарағанда қазақтың
билерінің сиезін сақтап, бірақ оны түзеп жөндеу
үшін 15-нші иун законы мен 23 апрелдің бурят
турасындағы законда бар жолға түсіру керек.
Ол сиездің басы кім болады десең? Жоғарғы
айтылған жөнге қарап, бақылаушы крестиански
нашалніктердің мекемесі болғанда сиез басы
да сол бұларға керек, иағни ушасткови сиездің
председателі ушасткови крестиански нашалнік
боларға тиіс.
2-нші дəрежелі сотта хүкімет адамының болуы бұл сотта орыс сотына жақындатпақшы. Азаздап қазақ судиаларының пікіріне адамшылық,
əділшілік кіріп, аз-аздан түбінде жалпы мемлекет сотына аударуға көпір салынар еді.
Əрине крестиански нашалнік қазақ сотының
басында болғанда, оған басқа билерден гөрі
айрықша хақ беру керек. Əйтпесе, билік айтар кезде сиездегі судиалардың көбі қазақтан
болған соң, крестиански нашалнік бүктемеде
қалып қойа берер. Сүйтіп хакімшілік сұсы кем.
Олай болмас үшін: билік айтқанда екі жақтың
тасы тең болса, председател қостаған жағы басатын болсын.
3-нші дəрежелі сот
Қазақ сотына қолайлаған жол бойынша, 3нші дəрежелі соты крестиански нашалніктердің
сиезі болмақшы. Жалғыз-ақ 3-нші дəрежелі
сотқа түсудің жолын кеңітіп, əлеуметтің айып

Байандама
Басы 80,86,88,90,92,93,95,99,102-ншы
нөмірлерде
1-нші дəрежелі народни сот
Билердің волосной сиезі басқа түрінен гөрі
адал болғандықтан, народни соттың 1-нші
дəрежелісі солайша болуға тиіс. Соттың бір
би емес, бірнеше бидің басының құралуынан
болуының көшпелі қазақтарға онша қиындығы
болмас. Үйткені бір болыста 4 ауылни елден
кем болмайды. Һəр аулни елден бір би сайланады. Солай болған соң бір болыс елден қай
кезде болса, 3 би табуға болады.
2-нші дəрежелі сот һəм бақылау
Народни соттың кемшілігінің бірі басқа соттан өзгешелігі. Сондықтан істеген ісінің дұрыстерісін бақылауға, тексеруге болмайтындығы.
Көзге көрініп тұрған хианат биліктері де сотқа
берілу жағынан һəм кескен жаза жасының
мөлшері жағынан тек жолға сиымды болса,
бұзылмай, орыс хакімдері орнына келтіреді.
Народни соттың істеген ісінің дұрыс-терісін
бақылайтын орын болса, сотта дұрыстық болуына себеп болар еді. Бұл бақылаушы қай
мекеме боларға тиіс?
1912-нші жылғы 15-нші иул законындағы
жолға түссек, бұл бақылау жұмысы мировой
судиаларға тапсыруларға тиіс еді. Бірақ олай
етуге болмайды. Үйткені олай ету үшін Дала
облыстарында мировой судиалардың санын
көбейту керек болар еді. Ол қазынадан көп расход шығарар еді, əсіресе, оның қолайсыздығы
жəне басқа жағынан да бар: қазақтар 15нші иуннің законына кірген кезде, Дала
облысындағы мұжықтар крестиан мекемелерімен жалғасулы ескі соттың жолында қалар
еді. Сүйтіп облыстағы сот ісі аламаштанар еді.
Жəне де ескеруге тиіс: Забайкал облысындағы
көшпелі бұратана жұрттардың соты 1901-ншы
жылы 23-нші апрелде 15-нші иун законындағы
жолмен тəртіп етіліп шыққан, онда бақылау
жұмысы крестиан мекемесіне тапсырылған.
Олай еткеннен еш кемшілік болған жоқ. Қайта
соттарының дұрыстығын зорайтып, жұртты
риза қылып отыр. 12 жылдан берік əділдік кел89
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туралы жалғыз даугерлерге емес, политсиаға да
прокурор арқылы қуарлық хақ берілсе екен.

кітаптардың басқармада бəрі таусылды. Енді
осы үш кітапты басқармадан сұратылмаса екен.
Зəуде бұл кітаптар үшін ақша иаки марка келе
қалса, орнына басқа кітап жіберіледі. Иаки
ақшасы иа маркасы иесіне қайтарылады.
«Ферғаналыққа», Шабанбай баласына,
«Кенжинскиге» – Мақалаларыңыз басылмайды, Көлбайды əзірге қойа тұрса да жарар.
• Ибраһим Нүрекеновке – Сіз жазған елдегі уақиғалардың анығына көзіміз жетпей
басуға болмайды. Ағайын арасының өкпепанасын бөгде адам жазбаса, екі жақтың бірі
хабарыңқырап жіберетін көрінеді.
• Ғабдолла Тұяқбаевқа – фелетоныңыз басылмайды.

Билер сайлау реті
Народни соттың негізгі кемшілігі виборниларды сатып алу. Сонан соң оған шығарған
шығынын өтеу үшін пара алу. Билердің сайлаусыз болуы мүмкін емес. Олай етсе, халыққа
патша тарапынан берілген хақын кеміту болады. Жəне де судебни устав жөніне де халаф
келеді. Қазақ арасындағы хакімдер айтуынша:
билер хакім ұйғаруымен қойылатын болса,
крестиански нашалніктерге, губернаторларға
жұрттың обал-сауабын міндетіне алу қиын болар еді. Үйткен билікке ұйғаратын қазақтың
адамшылығы қандай екені оларға мəлім емес.
Сондықтан сайлау жолын сақтап, бірақ сатылушы виборныйлар кем боларлық жағына
қам қыларға керек. Осы күнгі би сайлаушылар
волосной виборныйлар, елубасылар. Бұлардың
саны болыс ішінде 50 есе кем сайлауға хақы
бар үй иелерінен. Елу үйден бір адамды сатып алумен үй басына бір адамнан сатып алу
бірдей емес. Сондықтан билерді елубасылар
емес, үй қожалары сайласа, сатылу кемір еді.
Онымен қатар билердің ерік адамдардан болуы үшін, хакім жағының қатысы болмас үшін,
проект 15-нші иундегі сайлау жолын ұнатады.
Əр аулни ел ортасынан би боларлық екі адам
сайлап шығарады. Бұлар жиылып, крестиански
нашалнік алдында, құпиалап, ортасынан үш
жылға волосной соттың председателін, шлендерін һəм бұлардың орынбасарларын сайлап
шығарады. Би сайлауын аулни обшестваға
берсе де, соттың адал болу қамы үшін сайлау
тынғылығын хүкімет бақылауына қойу тиіс.
Сондықтан үйезни сиез бекітпеске хұқықты
боларға керек: сайлау законға, ретке қисық
жолмен болған кезде түгел, сайлап шығарған
адам сиез қарауынша биге лайық емес иаки
би міндетін арттыру қолынан келмейтін адам
болған кез еді.
Айағы бар

«Қобыланды» қазақ басқармасында сатылады. Бағасы поштамен 29 тиын.
Зингер жібінің бір ағашы 6 тиын. Сатылады:
Зингер компаниясының барлық магазиндерінде.
Жалғыз ерлер үшін ғана
Денесінің күшін жоғалтқан əркім үшін
өте керекті хабар
Зағфлікке душар болған əркімге жіберуге
дайар поселке тұр. Шаттық һəм келешекке үміт
берер. Менім қолымда керемет дерек, кімнің
нервасы бұзылған: жаман əдеттеп пе, рахат етіп
пе? Мен əмір ете, дауасын табушы, дауамды
тегін байқауыңызды өтінемін. Ау біткенімен
білемін, бұл дəрі бұ күнге шейін іштен ғана
жапа шеккендерге саламаттық һəм бақыт бермекші.
Менің дауам əркімге Құдайдың нығыметі,
неге десеңіз саламаттық һəм күш береді. Əсіресе
сондайларға қата, кімдер ерлік зағифілгеннен
дауалануға тиіс, барлық нерваларын тазартып,
бекітеді. Осындай зағифлік ішуге салыну, бек
көп темекі тарту, тарта ойнау иаки һəр нəрсені
сабасынан арттыра істеу һəм жаман əдеттер
себебті ерлігіне зағифтік келтіргендерге пайдалы. Сол секілді жаман əдеттермен бірдей қойу
шай, қағуа, нашар тамақ секілді нəрселерді көп
ішуді де есептерге тиіс. Қазіргі күнде бек көп
кісілер сақтанады. Мұндай қаталарды істемей,
ішінен ғана жастықта болған жаман əдет һəм
жаңылыстықтың жапасын шегеді.
«АМРИТА» – үлкен-кішіге қарамай пайда
береді.
«АМРИТА» – саламаттық бұлағы ол ерлік
жағына жаңа қуат һəм күш тудырады. Тегін
жіберіледі. Ұйқы да тəтті болады, қорқақтық

Басқармадан:
Шаһмардан Əлжановқа – Мақалаларыңызды қайтардық, «Қазақта» басылуға лайықсыз
табылды. «Айқапта» бастыруыңызға қызғаныштығымыз жоқ, еркіңіз.
Кітап сұратушылар ескерсін!
«Бала тұлпар», «Өрнек», «Тұрмыш» деген
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һəм басқалар бітеді, зағифлықтан бұйығу тамам
жоғалады, мұнда басы да ауырмайтын болады.
«АМРИТА» – қуат енгізеді һəм жасартады.
Кімде кім қажыған һəм үмітсіз деген болса,
ол маған жазсын, мен оған тоқтаусыз қуат
беретін һəм хал кіргізетін дауаны жіберемін.
Бұл дауаны істеп қарағаннан кейін сіз өзіңізді
10-30 жыл жасырақ табарсыз. Меннен керегі
сұраушы кім болса да, менім ықыласым шын
екенін білер. Болғаны тек пошта шығынына үш
жəне жеті тиындық марка салып, хат жазарға
ғана керек, мен сынап көруге сізге əмір айта
дауасын жіберермін. Бек жақсы қобдида болар,
не алғаныңызды ешкім білмес. Ойлап, сектеніп
тұрмаңыз, кезі келгенде пайдаланып қалыңыз,
саламаттаныңыз.
Адресіңізді, есіміңізді һəм атаңызды анық
орысша жазыңыз.
Москва, Большая Лубянка, дом № 14. Отд.
72. Горашио Картеръ.
Картер айтады: «Артық жапа шекпеңіз, маған
жазыңыз, іздегеніңізді табарсыз».

«Амрита» ерлік зағилықтарына һəм ананизм, оның насирына қарсы артықша пайдалы һəм қымбатты дауа екен. Мен сізге өзімнің
алғысымды айтуға сөз таба алмай састым.
Құрметпен: Иа. Паиелге
Рантсин, 10-ншы феврал, 1911-ншы жыл.
Ардақты Горашио-Картер!
«Амрита» пелиулдары ерлік зағифаларын
бек жақсы дауалайды. (Мен бұған нанамын).
Мен мұны өзіме жұмсап сынадым. Мен бұрын
ерлік жағынан бек нашар едім, осы дауаның
арқасында тамам саламаттандым. «Амрита»
маған өзінің пайдасын келтірді.
Енді мен сізден менім шын көңілімнен айтқан алғысымды қабыл етуіңізді өтінемін. Менің хатыммен тілесеңіз тұтас, тілесеңіз бағыз
жерлерін ұйғаруыңызша пайдалануға ерікті сөз. Сізге сугіретімді де жібердім, керек
бола қалса, сугіретімді тілегініңізше таратуға
ықтиарлысыз.
Сізден дауаңыз мен емдеуге тілеушілерден
бұл жазғандарға нанбаушылар болса, тура
маған хат жазып сұрасын, мен оған өзімнің
нешік тəжірибе еткенімді түгел жазармын.
Александр Егоровиш Кузмин
16-ншы феврал, 1913 жылда, Томскі, Николски, 28.

Ардақты Горашио-Картер!
Сізге өзімнің сүгіретімді жібердім, кім менім
атыммен тілегеніңізше пайдалануға рұқсат беремін. Мен сізден алған «Амрита» дауасынан
125 пелиул жұмсап, соның арқасында 29 жылдан бері душар болған ерлік зағилығымнан
құтылдым.

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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дар шығып, қалай өзгеріліп келе жатқанымен,
жəне де қай бағдар, қандай мақсұдпен өзгерілген һəм өзгерілейін деп тұрған жайымен
оқушыларымызды таныстырдық. Жаңа жоба
бойынша шығатын закон қолайлы болу-болмасы турасынан пікірін жазушылар болар.
«Қазаққа» сөз жазып жүрген иуристеріміздің
біреуі пікірін бастап бізге жіберіп те отыр.
Жайлы кезде жайғасып отырып басармыз деп,
сақтап отырмыз.
«Көп кеңесімен пішкен тон келте болмас»
деген ғой. Басқа иуристеріміз де бұл туралы пікірлерін білдірмей, қарап қалмас деген
үміттеміз.
Сүйтіп, бұл закон жобасы туралы халықтың
білім иесі адамдарының пікірлерін жиа тұрып,

Басылып шықты
«Тіл құрал» мектепте 2-нші жыл оқытылатын
қазақ тілінің сарфы. Шығарушы Ахмет Байтұрсынов. 120 бет. Бағасы 30 тиын, поштамен
35 тиын.
18-нші феврал
Осы нөмірде байандама айақтады. Бұл байандама Ақмола, Семей, Орал, Торғай облыстарында жүргізіп тұрған Степное положениені
өзгертуге жоба жасалып, сол жобадағы көздеген
өзгерістер не үшін болатын мəнісін түсіндіруге
ішкі істер министрінің шығарған байандамасы екені, оқушыларымыздың есінде бар
шығар. Айтылған төрт облыс қазағы Русияға
қарағаннан берлі, қазақ туралы қандай закон91
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қазақ туралы шығатын екінші законның жобасымен оқушыдарымызды таныстырмаққа кірісеміз. Бұл екінші закон Ішкі Орданың қазақтары,
Астрахан губерниасындағы қалмақтар үшін
шығатын закон. Жаңа закон жобасы бойынша
Ішкі Ордалық қазағы бір үйез ел, қалмақтар
бір үйез ел болмақшы. Қазақ үйезі Алексевски, қалмақ үйезі Павловски аталмақшы. Бұл
законның да əуелі жобасын, сонан соң байандамасын келесі нөмірлерден бастап газетаға
баспақшымыз. Ішкі Орда қазағының жайына
қанық адамдар закон жобасы туралы пікірлерін
айтып, газета арқылы жұрт құлағына салғаны
абзал болар еді.

де бір одақ болдық. Ианвар басында 1906-ншы
жылы Керекуден Семейге баруға шыққан мені
ұстасын деген Семейге хабар келген. Марқұм
Омарбек пен Кəкітай һəм өзге аты теріс достар
мені қашыртпақ болып, маған қарсы үш атпен
«Б»-ды жіберген. Бұл, мен ұсталған Тұзқалаға
бір күн қана жетпей, ұсталғандай істеп, кейін
қайтты. Бірақ ол күнімен «Б»-ға жолықсам
да, қашпақ емеспін. Мен онда қашсам, қырға
отриад шығып, қазақты қор қылмай ма? Мені
Тұзқалада күзетке алып, қарауылшы бір казакорыс қойып, мені, ұстаған орыстар бір үйге
тамақ ішуге кетті. Сонда маған жиылып келіп
тұз қала кісілері қашырайық, қаш деп. Міне,
ұстамас бұрын маған Керекуден «С» қойып
келді, қашайық деп. Керекумен болсам, мен
қашпаймын, абақтыда бір кісі жатқаны жұрт
қор болғаннан ыңғайлы болар дедім «С»-ға.
Омарбек пен Кəкітай (өзге достар бұған тұрсын)
ісін жолдасқа осылай болатын.
Екі Г. Дума сайлауында да Кəкітай марқұм
виборошни болған. Екінші Г. Дума сайлауында
ынтымақ қылмай, Темірғалимен таласып, тасқа
тосып, Кəкітай бүктелді. Шəкəрім, Кəкітай,
Темірғали, Хасен, Омарбек – осылардың бірін
сайлаңдар деп жұртқа мен көрсеткен 5 кандидат
еді. Омарбекті сенат мұжетті. Басқаруда мал
бағып шаруа қылған қазақ қана жарайды-мыс.
Жақып та Г. Дума сайлауына осы жолы əлгі
ретпен кіре алмай қалды. Жақып университет бітірген, қазақ емес екен. 1908-нші жылы
Жақыпты қазақ қылып жер аударды. «Закон
арба жетегі, қайда бұрса, солай қарайды» деген
осы болар. Шəкəрім тасқа түспей, Темірғали
болсын деген соң, байлау келер уақытта үлгіжол еді. Кəкітай ісі бұл жолы адасқандық болды.
Мұндай сынын міне жеті жыл өткен соң биыл
көрдік, оқушылар. Екінші Г. Дума сайлауына
таласып, тасқа түскен Көлбай, Құдай қазақты
сақтап, бүктемеде қалды. Көлбай депутат бола
қалса, анасы – қазақ жұртының абыройын қай
жерде ашар еді. Құдай қазақты сақтады-ау!
Сонда ісі ағат болғанын Кəкіш мойнына алған
еді. Ер жігіттің белгісі – адасқанын мойнына
алған, «Шын сөзге жан пида» деп Шəкəрім
айтқандай.
Соттан кейін бірінші Г. Дума депутаттары сайасат əдісіне сайланған жерде абақтыға отыралық
десті. Мен осы шартпен жазғұтыры 1908-нші
жыл Семей келдім. Мен Семейде абақты борышымды күтіп жүргенде Шəкəрім, Кəкітай,

Кəкітай
Бүгін 10-ншы февралда Семейден Медеу
телеграм соқты, 6-ншы февралда Кəкітай (кітапша аты Ғабдолхакім) Ысқақұғлы Құнанбаев
опат болды деп.
Кəкітайдың əкесі Ысқақ – ақын Абайдың
інісі. Кəкітайды жасынан сүйіп, Абай қасына
ертіп баулаған. Абай қасында жүріп, школ
көрмей Кəкітай орысша оқу, жазу білген. Абай
білетін Европа писателдерімен Кəкітай да таныс, оқыған еді. Ыждаһат-талап арқасында ұста
болған, орысша топта сөйлеуге ұйалмайтын
сөз білетін еді. Мен депутат сайланып шыққан
соң, Семей қаласының орыстары Клупита бізде қонақ болғанда, орыс шешендеріне Кəкітай
жауап қайырған. Біз Михаиэлс пікіріндеміз,
солардың шəкірті Ғалиханды сайлағанымыздың
себебі осы деп. Абайдың тəжірибе халін
жазған Кəкітай. Осы екі ісінен Кəкітай білімі
оқушыларға анық болар.
Əуелі Кəкітайды 1900-ншы жылы күздікүні
көрдім, қасқырдың бөлтірігіндей тоғыздағы
баласы болды. Гимназиаға берем деп, Семейге келгенде. Онда заман тып-тыныш, тұңғиық,
бірігіп қалар іс жоқ. Біз сынаса алмадық. 1904ншы жылы Абай марқұмның өлең кітап қылып
басыңдар деп, балаларына хат жаздым. 1905ншы апрел айағында Кəкітай Абайдың жазба кітабын алып, Омбыдағы маған келді. 1905-ншы
жылы жазғытұрғы сайасат ісі не екенін біздің
«Қазақты» оқушылар білер. Кəкітай біздің үйде
бірер жұма жатты. Абай, Пушкин, Лермонтов
сөздерін бірге оқып, мəз-майрам болдық. Анық
таныстық. 5-нші майда Семейге қазақпен сайасат ісін кеңесуге мен бұғып бардым. Параходта
Кəкітаймен бір жүрдік. Сонан бері сайасат ісін92
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Тұрағұл əдейі қалаға келіп, тағы да біраз күн
көңіл көтеріп, шат болған едік. Мен абақтыда
жатқанымда осылар тағы келіп амандасқан.
Бұған бізге қазақ жарамады-ау дейім. Мен
абақтыдан шыққан соң, бір түн Қаражан
үйінде бір болып, мені Қарқаралыға Омарбек,
Кəкітай шығарып салып, қош айтысқан жерде
құшақтап жыласты. Жауға биыл бермеймін деп,
қарысып, тістеніп, буындырған қысаны сыртқа
шығармады. Бекер жыламаған екемін, тастан
қатты деп ойладың ба? Есіл ер шырақтарым-ай!
Сонан бері Омаш, Кəкішті көргенім жоқ. Арманды кестелеп жазуға қалам шіркін шорқақ!
1909-ншы жылы Шəкəрім, Кəкітай маған хат
жазып, ақыл сұрады. «Не айтасын, ата қоныс,
кір жуып, кіндік кескен Қарауыл өзені мұжыққа
кетіп барады, 15-тен жер алды дейді, аламыз
ба?» деп.
Бұл жолсыз Қоқан-лоқи тамам қазақ баласына жерің кесті. «Құнанбай баласы Тобықтыға
мұрындық болды деген атқа қаларсың. Не болса, жұртпен бірге көр. Жұрт шаруасы қағазбен
15-ті алғанменен егінге айналмас. Тамам қазақ
Құнанбай баласына еріп қалған, артыңнан
еріп 15-ке қол болса, мал баққан шаруаға зиан
болар», дедім. Құнанбай баласы жұрт қамы
деп, шыға жайлап, көгермейік деп, 15-ті алмай, Қарауылдан айырылды. Сайасат жолына мұндай ерлік қылған қазақ басшысынан
көргенім жоқ!
Барымыз бұл сұм дүниеге қонақ. Артыңда
орынбасарың табылсын! Қош, қарағым, достым, Кəкіш!
Əлихан

Свинтуианск һəм Гиже өлкесінде өзеннің сол
жағын немістер алып, Свинтуианск тұсынан
өзеннің оң бетіне кішкене жайау отриад
шығарды. Бұл өлкеде соғыс болып жатыр.
Неманның сол жағында Грудноның солтүстік
бетінде һəм жоғарғы Бубрда штабын өлкесінде
ұрыс-қағыс болып жатыр. Ософса бетінде
құрған зеңбіректеріміз Германия батарейаларына қарсы жедел қимыл қылды.
Нарифтың оң жағында соғыс майдан біткенде
болды, мұнда жаудың маңдай күші Новгородски һəм Праснишскиге таман ауытқыған. Біздің
əскерлер көп орындарда немістердің атқылаған
қаруын қайтарып, жаман шығындатып, өздері
Оржетс өзенінен асатын жерде немістерді қызу
атқылады. 11-нші февралда кеш сағат алтыда
біздің жақ жеңіп алған Господски Двор һəм
Красноселтс деген жерде немістер жанталасып
қорғады. Бұл тайаныш орында гарнизоннан
аман қалған 150 шамалы неміс қолға түсті.
Висланың сол жағында 11-ншы февралда
немістер Филвардың Могили өлкесінде бізге
қарсы шапты. Қарсы шапқан бөлімдерін атқылап
қайтарды, біздің жайау əскер бар менінше алға
ұмтылып, шегінген жауды бастырмалап отырып
салықтарына жетті һəм найзаласып соғысып
жаудың бірінші һəм екінші линиалы орларын
алды. Осы соғыста біздің жақ жаудың 7 афисер,
бір дəрігер, 400 шамалы солдатын қолға түсіріп,
пулеметтерін де олжаланды.
Болимовты құтқаруға қозғалған үш жау баталионы біздің зеңбіректің отымен быж-тыж
болып кетті.
Карпатта соғыстар болып жатты. Күншығыс
Галицияны қызу соғыс Шешва өзенінде болды. Мұнда біз түнгі атыста Австрия əскерін
Лухи ауылынан алтын Бистрица һəм Вурунда тұрып шықтық. Волшенец һəм Пруд-Луже
ауылдарының тересінде біздің қаруға ұшыраған
Австрия солдаттары бет-бетіне кетті, осы
араларға өліктерін үйіп-төгіп жөнелді. Пудшишары ауылда да Австрия əскерін біздің жақ
қарсы атып, соғысып шегіндірді.
Петроград – 12/ІІ. Осы соғыстың басында
соғыс министрлігі əскер жиылғанда шығып,
патшаларда жүрген Русияға қарайтын адамдарды уақытша əскер қызметіне шақырмауға қаулы
қылып еді. Енді əлгі берген кеңшілікті бітіруге қаулы қылынды. Мұндай кеңшілікті бітіру
жалғыз соғысқа енді шақырылатындар туралы ғана емес, соғыс басталарда шақырылған

Х.А. – Кəкітай хатынан (13-нші май 13-нші
жылы): «Өзің көргендегіден көңіл басқарған
жоқ, өмір нұры кетті, басқа үміт қыларлық нəрсе
көргенім жоқ. Барарлық жер жоқ. Мұңдасар
кісі де кем қалды. Тірі қалған соң өмір сүріп
жүрміз. Біреуге тигізер пайда қолдан келмеген
соң, ең болмаса, ешкімге зарар тигізбесең деп,
сақтанғаннан басқа жұмыс жоқ».
Əлихан
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 12/ІІ. Неман өлкесінде Кувнадан Аулитаға шейін біздің
алдыңғы бөлім əскерлер өзенінің сол жағынан
едəуір жер ілгері басты.
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запасни һəм опалшендер ретіндегілер туралы
да солай. Əскер қызметіне келіп көрінуден
құтылатын адамдар жалғыз-ақ солар: кімде-кім
1-нші мартқа шейін жаумен соғысып жатқан
біздің одақ патшалардың əскерлік қызметіне
кірген болса.
Киев – 12/ІІ. Соғыс басталғаннан бері Киев
арқылы өткен Австрия-Германияның тұтқын
əскері: саны 2 мың 832 афисер, 182 мың 425
солдат. Ауруы һəм жаралысы 814 афисер, 60
мың 245 солдат. Біз арада Карпаттағы соғыста
түскен көп тұтқын һəм ақша олжа –белгілер
келуі күтіледі.
Бухарест – 12/ІІ. Стамбұлдан телеграм алынды. Жақын Əнуар паша Түркияның Қара теңіз
порттарының біріне кетіпті, Кавказ майданына
бару үшін.
Кавказ армиа штабынан – 9/ІІ. Кавказ
майданының бірнеше орындарында түріктермен ұрыс-қағыстар болды. Зашурух крайында
түріктер ілгері ұмтыламыз деп, көп шығып мен
шегерілді.
10-ншы февралда түріктер Ихшалустың сол
жағасындағы биікті аламын деп байқап еді,
шығынданып қайтарылды.
Кавказ армиа штабынан – 13/ІІ. Зашурух
өлкесінде 11-нші февралда біздің əскер жолы
болып, ілгері басты. Өзге жерлерде сол күні
ұрыс-қағыстар болды.

Жейтін жемің қайда бар?
Жейсің жүріп шоқақтап.
Шықылықтап қонасың,
Шықылықтап ұшасың,
Түпкілік тұрлау сенде жоқ:
Бір түнеп кеттік қонақтап....

Ғ.А.
Байандама
Басы – 80,86,88,90,92,93,95,99,102,104-нші
нөмірлерде
Судиалардың еңбек ақысы
Судиалардың еңбекақысы турасындағы
мəселеде, өзгесінен кем емес. Осы күнгі еңбек
ақыларының жолы қолайсыздығы жоғарыда
айтылды. Судиалар шаруасын тастап, қызмет
атқарғандағы көретін зианын осы күнгі алатын ақылары ақтай алмайды. Сондықтан олар
сол зианды жолдан тысқары жөнмен өтеуге
кіріседі. Сүйтіп, билікті малдан шығатын
бұлағы сиақты көрсетіп, жаман үйретеді. Екі
жағын ымыраластырып, бітіріп, ол үшін артық
еңбекақы алуға қалыптандырады. Билік пара
алудың орны сиақты би мен даугер арасында
сауда сиақты болады.
Бұл болмас үшін билерге белгілі жалование
кесерге. Ол жалование патшалық қазынасынан
берілгені артық. Патшалық қазынасынан беру
абзал болғанмен оны бұл кезде істеуге бола қойар
ма екен. Үйткенде қазақтарды мұжықтардан
ардақты көрген болар еді. Мұжықтардың волосной сотының судиалары ақылы қазынадан алмай, мұжықтардан алады. Сондықтан қазақтың
народни судиалары да, буряттың һəм Сібірдегі
орыстардың волосной судиалары сиақты, жұрт
шамалап кесуінше əлеумет ақшасынан алғаны
қолайлы. Жұрт шамалап кескенде, аға судианың
ақысы жылына 200 сомнан, шлен судиалардың
ақысы 100 сомнан кем болмасқа. Крестиански
нашалніктер мекемелері жұрт белгілеп кеспесе,
иаки аз кессе, өздері кесуге ықтиарлы болсын.
Бұлай ету əсіресе қажеттігі екінші жағынан да
сезіледі. Сот турасындағы қызметпен елді аралау расходы, əсіресе екінші дəрежелі соттың
құрылуына баратын адамдардың расходтары
судиа жалованиелерімен сабақтас һəм солай
ету Забайкал облысындағы көшпелі жұрттарда
да бар.
Народни соттың мұршасы
Народни соттың мұршасының көптігі туралықпен іс етуге көп кемшілігі барлығы қолайсыз

Өлең-жыр:
Опасыз досқа
Ойнақы жүрек ойнақтап,
Тұра алмас тоқтап тұрақтап.
Жан бірге бүгін, тан бөлек,
Кеттік ертең жырақтап.
Білгенсіп біреу сөз бақпақ,
Бөлдім сөзін ұнатпақ.
Түстім сенің жолыңа,
Кез келіп менім сөзіме,
Баттым миға бір батпақ.
Жақсылық күнде жар едің,
Жамандық күнде кетесің.
Сырдаң тартып сырғақтап.
Өткен күннің бəрі үміт:
Керегім болса келесің,
Жарамсақсып жорғақтап.
Мақсұтты ниет көңілің сол:
Жақынды жарып жағалап,
Жат қалам деп, от жақпақ.
Сен бір жүрген сауысқан:
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қарау екендігі жоғарыда айтылды. Енді сот
өзгермекші болған соң, мұршасын да көрсетіп,
народни соттың күшін кемітуді Харитонов
кеңесі де ұнатқан еді. Осы жоба бойынша уақтүйек қазақ араларында күнде болатын істер
үшін волосной сот сақталып отыр. Волосной
сотқа қарайтын уақ іс болған соң, ол соттың
мұршасы да аз боларға тиіс. Солай болған соң
15 иун законы бойынша мұжықтардың волосной судиа берілетін істер қазақ волосной сотына да берілуге қисыны келіп тұр. Бірақ, олай
ету қисыны келгенмен, мақсұдқа тура келер ме
екен. Үйткені Сібірдегі мұжықтың волосной
судиалары 1861-ншы жылғы 19-ншы феврал
положениесинде жатқанда, қазақтарға ол положениеден артық сот беру оларды мұжықтардан
артығырақ көрген болар еді. Сондықтан қазақ
сотын сол жерлік мұжықтар сотымен теңгеру
қолайлы болар.
Сүйтіп, қазақ народни сотына уголовни істердің нағыз ұсақтары ғана түсінуге тиіс, иағни
қарындас болып бітуден аспайтын істер ғана
народни сотта қаралу керек. Бірақ қарындас болып бітпесе ғана жазалау, уголовни политиканы
жолына тура келмейді. Кейбір қауіпті уголовни
ұсақ істерге хүкімет, қол сұға алмай, шарасыз
болар еді. Олай болмас үшін закон да анықтап
ашып көрсетерге керек: қандай уголовни ұсақ
істер қарындас болып тынуға тиіс, қандай істер
екі жағының қарындас болып бітуіне қарамай
епті жолында болмақ. Үйту үшін істердің
атын атап-атап, законда санап көрсету тиіс.
Бұл мəселеге келгенде қазақ сотына тиіс істер
1866-ншы жылғы 28-нші сентиабрде шыққан
секілді соттардағыдай боларға керек. Жазасын
онша көп тартқызарлық зор іс болмаған соң
бұрынғы ескі волосной соттың мұршасы жеткілікті болса керек, иағни, 7 күн тұтқындық пен
штраф ғана боларға.
Граждански істердің сотқа берілу мəселесіне
келсек, бұл жағын ілгері айтылған мұжық соттарымен теңгеруге болмайды. Мұжық сондағыдай
сумамен мөлшерлерге болмайды. Олай етуге
болмайтын істер жесір турасындағы істер.
Сумаға мөшерлеуге болмайтын жер дауы, енші,
мирас даулары. Бұлардың бəрі де халықтың
рəсіміне сүйенеді. Ондай істерді халық рəсімін
білетін народни сот қана тексере алады. 15нші иун аз күні мұндай істерді сумасының аз
күніне қарамай волосной соттың қарауында
қалдырғанда қашаннан берлі ондай істі қарап

келе жатқан народни соттың қолынан алудың
жаны болмас. Солай болған соң граждански
істер туралы народни соттың күшін кеміткенде бұл сиақты емес, басқа граждански істер
тақырыпты кеміту тиіс. Жесір дауы, жер дауы,
енші дауынан басқа граждански істерден 100
сомдық-ақ іске билік айтуға народни соттың
мұршасы келетін болса, иағни, қазақ сотының
мұршасы да жалпы граждански істер туралы Сібір мұжықтарының волосной сотының
мұршасындай болса екен.
Народни соттың мұршасының шегін ашқан
кезде, оның қарауынан бұрын алынған істерді
сол алынған күйінде қалдыру, мысалы: 1) Көшпелі қазақтар отырықшы – қала адамына істеген жазықты ісі болса, хаты қаланың шегінде
қазағынан істеген жазықты ісі болса, народни соттың қарауынан алынбақшы. 2) Қазақ
лауазым иесі адамдары, судиалары істеген
жазықты істері – оларда народни сот қарауынан
алынбақшы. 3) Қазақтан басқа адамдар қатысқан
істер народни соттың қарауынан алынбақшы.
Жоғарыда айтылған негізбен өзгерілген народни сот, осы күнгі кемшілігінің көбінен арылар еді. Хүкімет мекемелерімен сабақтасып,
бірте-бірте олардан бізге өнегелер алар еді.
Ушасткови сиезде біліп, басшылық ететін
председателдер, народни соттың ісін көз
жазбай бақылаған крестиански нашалніктер
һəм олардың сөздері, əуелі, билерді, екінші,
халықты орыс законының жолына үйретіп,
жақсылық қадірін білдірер еді һəм жол мен іс
қылуға дағдыландырар еді. Жіне де қазақтар да
Русия мемлекетінің мүшесі екендігін танытып,
терішігі сабақтас екендігін білдірер еді.
Соңы
Ішкі хабарлар:
Елден:
Соғысқа қазақ көмегі
І
Атбасар
Ақмола облысы, Атбасар үйезі, 3-нші ушасткага қараған 11 болыс Бағаналы халқының
бір дүркін соғыс пайдасына берген көмегіміз
мынау:
1) Ұлытау елі – 158 сом.
2) Айыртау елі – 142 сом.
3 Сарысу елі – 142 сом.
4 Жаңа сарысу елі – 158 сом.
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5 Құм қоңыр елі – 142 сом.
6 Барша құм елі – 142 сом.
7 Қаракеңгір – 150 сом.
8 Кеңгір елі – 158 сом.
9 Айнакөл елі – 134 сом.
10 Жезді елі – 150 сом.
11 Жаңа жезді елі – 142 сом.
______________
Барлығы – 1618 сом.
Бұл ақшалар тиісті орнына тапсырылып, губераторымыздан алғыс алдық.
Екінші дүркін берген көмегіміз: 3-нші ушасткеге қараған 11 болыс Бағаналы һəм 8 болыс
Арғын – бəрі 19 болыс ел ортамыздан 16 кез
шығарып беріп едік, бұл хабар газеталардан
басаған көрінді.
Үшінші дүркін əлгі 19 болыс елдің жай
халқынан һəм бас адамдарынан 1100 сом тағы
жиналып тапсырылды. Мұнан басқа 150 ат жинап бермек болдық.
Қалманбай Байдəулетұғлы

көрінді: Оренбургта бір, соғыс майданында
бір-екі лазареттерің бар, бұл сүйенерлік іс деген. Жалғыз бұл емес, басқа да жəрдемдері көп
болып тұр деп, Торғай облысының қазағына
ризалығын білдірген.
Ашық хат
Биыл Саратов университетінің медисински
факултетін Орал қазағынан Бақытғали мырза
Бисенов һəм Ғұмар мырза Есенғұлов бітіріп,
екеуі де осы күні доктор болып тұр. Бұл екеуі
Уралски обласной правлениеден стипендиа алатын еді, мен соларға орынбасар боламын ғой,
қашан бітірер екен деп, тілегін тілеп жүруші
едім. Өткен жыл кіріп бір курсын тамам еткен
орныма биыл ақшам жоқтықтан бара-алмай
қалып тұрсам да, бір жылдың əрісі не, берісі
не, Бақытғали мен Ғұмар мырзалар бітіріп, стипендиаларын босатады ғой. Ендігі жыл Алла
қосса, оқу жолым түзелер деп көңіліме тоқ санап жүруші едім.
Өткен ианварда үмітті мырзаларымыз бітіріп
шығыпты деген хабар естіп, екі азаматымыз
жүлде алған, өзіме стипендиа босаған екі той
бір келіп, қуанып күн-түн қатып, үш тəулік
жүріп, Уралскіге келдім. Мақсұд: екі жолдасыма құтты болсын айтып, екі стипендианың
бірін алмақ едім. Уралскіде жаңа докторларымыз жоқ екен. Вороноич С.Х. институтында
оқушы студент, өзіммен «қалталас», Халиолла
Тасимовты ертіп, екі стипендианы екеуміз алып
шыға қоймақ болып, обласной правлениеге келдік. Қуанышымыз асығыс болған екен: барған
хакімдеріміздің жауабы көңілімізден шықпады.
Себебі, доктор болып шыққан екі мырзамыздың
Г. екзамендері берусіз екен. Олар екзамен беріп
шыққанша, стипендиаларын обласной правление өзгеге беруді мақұл таппайды екен. Бұл
жайды білген соң көтерілген көңіл қалпына
түсіп, обласнойдан шықтық.
Орал облысынан стипендиаға мұқтажданып
жүрген қазақ оқушылары жалданып жүрген
қазақ оқушылары үшеуміз. Екі-үш жылдан
бері үміттеніп кетіп жүргеніміз осы осы екі
мырзаның орны еді. Бұл екі стипендиа алды
екі-үш жылсыз босайтын көрінбейді, пайдаланып тұрған докторларымыз Г. екзамендерін жау
басылғаннан кейін беруге тиіс болғандықтан.
Бұрын ақша жоқтықтан харекетсіз өткен
бірер жылымызды ұрланып жүргенде, мынау
бір ойламаған жерден шыққан ауыр болып,

ІІ
Патша хазіреттерінен алғыс
Түркістан генерал-губернаторының атына телеграм беріп, Прижевал үйезіне қараған, Алматы үйезінің Ново-Илински болысына қараған
қазақтарға, Лепсі мен Қапал үйезінің кей аулни
обшестваларының адамдарына құлдық ұрып,
көмек еткені үшін, патша хазіреттері тəңірі
жарылқасын айтты1.
ІІІ
Торғай облысы, Ақтөбе үйезі, 2-нші Бөрте
болысына қараған 11 ауылнай ел жүз сомнан
бəрі 1 мың 100 сом жинап ауыл сайын бір кісі
өкіл сайлап тұрған губернаторына жіберген.
Өкілдер губернаторға жұрттың əлгі ақшасын
əкеліп тапсырды, бұл ақша соғыс керегіне киіз
үй алу үшін жұмсалмақшы. Губернаторға ақша
əкеліп тапсырған өкілдер: Баймұқан Оразбек
баласы, Керей Оразбай баласы, А. Көкен баласы, Жұмаш Қазым баласы, Құрманғали Тəжібай
баласы, Шынжан Бекбатыр баласы, Ерғожа
Қаратай баласы, Бөртебай Үмбет баласы,
Жəлімбет Тұрымбет баласы, Жармұхамед Ерше
баласы һəм Жолдыбек Аймырза баласы.
Губернатор өкілдер арқылы қазақ халқына
тəңірі жарылқасын айтқан, əсіресе Торғай
облысының қазақтары бұл соғыста көзге
1
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дағдарып тұрған жайларымыз бар. Көңілімізді
жұбатқандар «анаған кір, мынаған кір» деп,
əр мекеменің есігін көрсетеді. Шын жаны
ашыған кісілер: «Бақытғали мен Ғұмар мырзалар докторлық жалованиесін алып тұр ғой,
бір-екі айда тамам болатын емтихан үшін
сендердің қолдарыңды байламас, өздері-ақ
стипендиа алмаймыз», деп жолдарыңды ашар,
шыдасаңдаршы, дейді. Біз өзіміз адасқан
ақылдарымызбен осы соңғы сөзден үміттіміз.
Не айтсасыз Алаштың азаматтары?
Сасқан Алаш
«Қазақ» – «Аталы сөзге арсыз да тоқтайды»
деген. «Біз де осы соңғы сөздің қисыны бар-ау»
деп ойлаймыз.

ласы оған айтқан, өрт көрінуден бұрын, өрт
жақтан шауып келе жатқан Тəжкен баласы һəм
Сұлтан баласына қарсы ұшырадық, деп.
Тəжкен баласы бұрын Бек баласымен араз
екен, себебі 1911 иаки 1912-нші жылы Тəжкен
баласының үй-ішін жерінен қууға приговор
жасалған екен. Тəжкен баласы бұл приговор
Бек баласының кірісуімен жасалды дейді екен.
Мұнан басқа, əлеумет Тəжкен баласының біраз
жерін де алған екен.
Бұл туралы Тəжкен баласының Т. Амантас баласына һəм Байқас Берқали баласына айтқаны
да бар екен, Дəуенге қалмай қоймаймын деп.
Бекқұлы Сұлтан баласының да Дауенге сақтаған
кегі бар екен. Үстінен екі ат ұрладың деп протокол жасағаны үшін.
Лепес һəм Дүйсекен балалары сол кеште
Шілік поселекесінен қайтып келе жатыр едік,
Бек баласының қыстауынан өте берген кезде
қараңғы еді, қора алдынан көрдік екі салт кісі
пішеннен шығып келе жатыр екен, деген.
Он қадамдай жер өткенде куəлар артына
қараса, Бек баласының пішені жанып жатқанын
көреді. Олар қайырылып, пішенді айналады,
мұнда ешкім көрінбеген соң ілгері екі кісінің
соңынан шабады. Бірақ оларға жете алмаған
соң келіп өрттің хабарын Бек баласының өзіне
білдірген.
Сотқа 12 кісі – куə шақырылған. Айыпкерлер де, куəлар да орысша бір ауыз сөз білмейді, сот басынан айағына шейін переводшик2
арқылы болады. Айыпкерлердің екеуі де сотқа
нақақтығын айтады.
Куə Бек баласы жауап береді: «Менім
бар білетінім, маған Лепес һəм Дүйсекен
балаларының ғана айтқан сөздері, өзім еш
нəрсе көргенім жоқ».
Лепес һəм Дүйсекен балалары бұрынғы
жауаптарын бекітеді, өрт болған түні кешке
Бек баласының қыстауы қасында екі салт кісі
көрдік, бірақ оларды танығанымыз жоқ. Олар
біз Пангерей һəм Бекқұлымыз деді. Бірақ бұлар
қазіргі айыпталып отырған кісілер ме, басқа ма,
білмейміз. Айыпкерлермен Бек баласы көптен
араз еді. Тəжкен баласы мен Бек баласы екеуі
екі партианың бастығы.
Тəжкен баласы көп жыл би болды. Бұл
куəлардың бəрінің айтуына қарағанда Тəжкен
баласы мұндай өрт саларлық кісі емес, халық
арасында қадірлі, құрметті кісі.

ІІ
Газеталардан:
Сот ісі
Өлім жазасының қорқынышы
Осы февралдің 9-нда Самарда əскери-окружни сот Орал облысының қазақтары Пангерей
Тəжкенұғлы һəм Бекқұлы Сұлтанұғлының ісін
қарады. Олар Дəуен Бек баласының пішенін
өртеуде айыпталған.
Қасап өрт салу ісі, Орал облысының бас
нашалнігінің 26-ншы иул 1914-ншы жылғы
жарлығы бойынша жай соттың қарауынан
шығарылып, военни (əскери) сотқа таратылатын болған һəм мұндай істе айыпты болған
адам, военни положениенің 279-ншы статиасы1
бойынша жазасына бұйырылады.
Бұл істің жай-жапсары мынау.
1914-ншы жыл қилы Ойыл болысының 9ншы ауылнай старшинасы Дəуен Бек баласы болысына рапортпен білдірген: 9-ншы
авғұстың кешінде менім үйулі пішенімді, тезегімді біреу өртеп кетіпті, төрт қорамның, екі
шоланымның һəм екі үйімнің төбесі жанып
кетіпті. Мұны өртеген ауылдастарым Бекқұлы
Сұлтанұғлы һəм Пангерей Тəжкенұғлы деп
күмəн қыламын.
Бек баласының алғаш тергеушіге берген жауабынан көрінеді, 10-ншы ағұсқа қараған түнде
оның үйіне ауылдастары Нұшаман Лепес баласы һəм Дəулет Дүйсекен баласы шауып келіп,
пішеннің жанып жатыр деп хабар берген. Бек
баласы өзі өрт басына келсе, жарты майда пішенді өрт алып кеткен екен.
Келер күні Лепес баласы мен Дүйсекен ба1

2
Бұл іске переводшик болуға Əлихан Бөкейханов
шақырылған.
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Куəлар Құрманбай һəм Сүнденбай балалары айтады, 10-ншы ауғұста оразаның соңғы
күні еді, бұл түні һəр мұсылман үйінде болып, түні бойы тамақ ішіп, келер күні жатып ұйықтады. Бұл куəлар сол түні Пангерей
Тəжкен баласының ауылында болды, екі рет
ет жеп, үш рет шай ішкен. Айыпкердің ұлы
Бек баласының қыстауынан 15 шақырым жерде, бұл түні Тəжкен баласы ешқайда шыққан
жоқ. Куəлар Шайке һəм Тəжкен балалары айтады, 10-ншы ауғұсқа қараған түнде Сұлтан
баласының ауылында болдық, қонақасы жедік,
айыпкер ешқайда барған жоқ.
Сот тексеріп болған соң прокурор айыпкерлерді айыптайды. Адвокаттарға айыпкерлердің
айыбы сипат етілмегеннен көрсетеді. Бар жала
екі күннің сөзімен мыйға жайылып тұр, бұлар
өздері де білмейді, қыстау маңайында көрген
адамдары осы айыпкерлер ме, жоқ, басқа ма,
бұл болмашы жала емес, айыпты саналса,
айыпкерлер өлім жазасына душар болғалы
тұр» дейді.
Соңғы сөзінде Пангерей переводшик арқылы,
жан ұшырып, сөйлейді: «50 жыл таза, түзу өмір
сүрді, 12 жыл би болдым, соттың əділшілігіне
мойын ұсындым, не қылса да өзі білсін» дейді.
Айыпкердің жауабын сотқа жеткізіп тұрған переводшик шыдай-алмай жылап жібереді.
Сот мəжілісте аз уақытқа бөледі. Мəжіліс
бөлінгеннен кейін һəм айыпкерлер ақтық
сөзінен кейін сот хүкім айтуға кетті. Халық
тықыршып «бишараларға не болар екен» деп
дəйексіз күтті.
«Көп кешікті, қарайтады ғой» деген бір
сыбыр сөз естіле бастады. Бір мезгілде сот
шығып, жұрт тым-тырыс, председател билікті
естіртті:
… - Сипат салуда нақақ табылып, сот ағартты.
Жиылған жұрт «уа» деп демін алды. Ақталған
қазақтар жылады.

• Н. Қошановқа – Өлеңіңізді газетаға басуға
лайығы келмеді.
• Ғаділбек Мұратовқа – «Жамантұз школы» һақында жазғанының келсе де, газетаға
басыларлықтай қылып жазбағансыз, соның
үшін басылмады.
• Молдағали Жолдыбаевқа – «Балалар
тəрбиесі» басылады.
• Торғайдағы Моллағали қажыға – 90-ншы
нөмір «Қазақта» сіз һақында жазылған сөзге
қарсы мақалаңызды Жүніс Жайсаңбай баласына
дəрі беріп улатпағандығыңызды айтпай өткенсіз
һəм қазаққа дəрі сататындығыңызды бекер демегенсіз. Соның үшін жауабыңыз басылмайды. Сіз дəріні қазаққа арзанға сатамын десеңіз,
«Қазаққа» жазған тілші қымбатсынған секілді:
сатушы қымбатсынбай, алушы қымбатсынатын
жайды білетін шығарсыз.
«А.Б»-ға – Мұжық ретінше 15-тен жер
алған қазақ жалпы крестиан положениесіне
кіреді. Бірақ бұлардан солдат алынбайды деген бұрыннан закон да бар, ол туралы бұрын
«Қазақта» жазылған, қараңыз. Бірақ «Қазаққа»
жазушылар да болған, осындай қалай болған
қазақтардан да солдат алған жер болды деп.
Мұны да қарарсыз.
Кітап сұратушылар ескерсін!
«Бала тұлпар», «Өрнек», «Турмыш» деген
кітаптардың басқармада бəрі таусылды. Енді
осы үш кітапты басқармадан сұратылмаса екен.
Зəуде бұл кітаптар үшін ақша иаки марка келе
қалса, орнына басқа кітап жіберіледі. Иаки
ақшасы иа маркасы иесіне қайтарылады.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

Басқармадан:
Хабиболла Лекеровке – Шаһмардан Ибраһимовке адресі: г. Акмолинскъ, Нурмухамеду
Кощегулову. Ш. Ибраһимовқа тапсырылсын.
• Иусуф Темірбековке – «Ғылым хал» туралы біз еш нəрсе айта алмаймыз, өзіңіз білесіз.
Қазақ молласымен кітап бастыру үшін Оренбургта Хасенов һəм «Дін уа мағишат» баспаханаларында арнаулы əріптер бар.
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азаматтарымыз басқа жұрттың жаман өнегесін
алып, кейінгі жастарға үйретіп, өнеге берсе, біз
қалай оңармыз? «Май сасыса, тұз себер, тұз
сасыса не себер?» деген мақалдағы күй осы
емес пе?
Міні, қазақ ішінде осы күйді ойлап, қайғырып
қам қылушылар шыға бастағанына қатты
сүйінеміз. Ақтөбе үйезіне шығып келген уақ
қарыз инспекторы Еникеев əпенді қазақ ішінде
карта ойнау турасында істелген іске игілік істі
етіп отыр.
1) Бірінші Бөрте болысының 6-ншы ауылының қазақтары карта ойнау күшейіп, үлкендері
түгіл балалары да картаға салынып бара жатқандығынан шошып, үй қожалары болып аулни
сходта кеңесіп, бір ауыздан қаулы етіп, бұлайша
приговор жасаған: кімде кім үйіне карта ойнатса аулни старшинаның постанавлениесімен
ойнатқан үй қожасы 5 сом, ойнаушылар кісі
басы 3 сомнан штраф төлейтін болсын. Төлеуге
əлі келмесе, үй иесі 15 күн, ойнаушылар 7 күн
болыс кеңесінде мейман тоқтау болсын деген.
Приговор бекіту үшін крестиански нашалнікке
тапсырылған.
2) Бұл приговор бекіле ме, жоқ па? Ол екінші
мəселе. Халық арынан қорқып, өз дертінен емді
өздері іздей бастағаны қымбат.
Екінші Бөрте болысында Биалевски деген уақ
қарыз серіктігі бар. Бұл серіктіктің шлендерінің
көбі қазақ. Жақын арада серіктік шлендерінің
жалпы жиылысы болған. Сол жиылыста:
мұнан бұлай шлендерден кімде кім карта ойнайтын болса, оны серіктіктен шығаруға ереже
жасаған.
Уақ қарыз шлендері қазақ ішінде теңіз ішіндегі тамшыдай аз. Аз да болса игілікке айақ
басушылар шыққаны сүйеніш іс.
Бұл екі Бөртеде істелген сиақты істі басқа
жерлерде де істер деген үмітте тұрамыз.

Оренбург, 22-нші феврал
Бір жұрттан екінші жұрт өнеге алғанда əуелі
жаман жағынан өнеге алатыны бар. Біздің
қазақ та осы осы жолдан адасқан жоқ. Орыс
жұртынан біздің қазақ, бəрінен бұрын керегі
солдай-ақ əуелі орысшалап сөгуді үйренді.
Орысша бір зор сөз білмейтін қазақтар көп.
Орысшалап сөгуді білмейтін қазақ жоқ десек
жалған болмас. Онан соң карта ойнау, домалақ
арыз беру, подлог жасау жағынан өнеге алып,
оны Русияның өзінен асырып жіберді.
7-8 жылдан бері қазақ арасына мұжық келуі
көбейе бастап еді, қазақтардан арақ ішушілер
көбейе бастады. Басқармаға қазақ арасынан,
əсіресе Қостанай үйезінен келген хаттардан
қазақ арақ ішуге салынып бара жатқан жайынан көп жазыла бастап еді, соғыс бөгет болды.
Соғыс басталғаннан бері Русияда арақ ішу тиылып қалды. Соғыстан кейін де ішу қойылады
деп тұр. Олай болса, қазақ ішінде жаңа орын
теуіп келе жатқан орыс жұртының бір өнегесі
атадан балаға қарай тұқым қуаламай тұрғанда
жоғалуы ықтимал. Онша құнықпай тұрғанда
ішуге тиушылық болса, құныққан мұжықтардан
гөрі қазақ арақ ішуін оңай тастар. Сүйтіп, арақ
ішу жағын қазақ орыстан асыра алмай қалуы
ықтимал. Бұл осымен жоғалар деген үміт. Мұны
онша сөз қылмай қойа тұрып, қазақтың орыстан
асырған ісіне келейік.
Карта ойнау қазақ арасында көптен бар болса да, күшейгені соңғы жылдарда күшейді
дейтініміз: картаны ермек үшін жай ойнап,
ақша тігіп ойнау қалада болмаса, ел ішінде
жоқ болушы еді. Бұл күнде қалада да, далада
да, жəрмеңкелерде де карта мен ақша ұтысы
көбейген һəм сонша күшейген: кəрісі, жасы,
баласы, ел ағасы, қадірлі ақсақалдары ел ағасы
атқамінер азаматтары бала-шағамен ойнап, солармен ұрысып, сөгісіп отырғанын ар көрмейтін
болған. Бас күшейіп, бар малын, мүлкін тігетін
дəрежеге жеткен. Қысасынан айтқанда: карта
ойнау қазаққа індет болуға айналған.
Басқа жұрттың бас адамдары пайдалы
іске уақытын жеткізе алмай, жұрттың дүниа
бəйгесіне ілестіру қамында тырысып, тырмысып жатқанда қазақтың жұрт қамын жерлік бас
адамдары, талаппен, талпынарлық жастары
уақытын карта ойнаумен өткізсе, біз қашан жұрт
болармыз? Бар үміт етерлік ақсақалдарымыз,

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 16/ІІ. 15нші февралда біз көздеген мақсұдымызға жетіп,
Праснеш маңайындағы соғыста Германияның
екі корпусындай əскерін қираттық һəм өздерін
шекараға таман шегеріп тастадық.
Немістер біздің оныншы армианы шегіткен99
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нен кейін мақсұды біздің Млава бетіндегі жігермен қайрат қылуға қамданған əскерімізге қарсы
қимыл қылмақ еді. Əуелі Млава өлкесіндегі
біздің қимыл қылып жатқан əскеріміздің сол
қанатын қысқандай болып көрініп, немістер
онан кейін тегі біздің оң қанатқа Хоржеле
жағынан дүрсе қойа бермек һəм біздің əскерді
Вислаға таман төңкеріп жібермек болған.
24-нші ианварда немістер бес дивизиадай
əскері мен Липно-Серпитс-Бижун өлкесінде
қарсы шапты. Феврал басында жау бұл арада Плутск-Радсионжға жетті, бірақ онан кейін
3-нші һəм 5-нші шислада қызу соғыспен бұл
өлкеде немістердің қарқынын басып, ілгері
ұмтылмастай қылдық.
Сол кезде Млава һəм Виленберг арасында
жау күшті əскерін құрып қарсы шапты. 5-нші
февралда Хоржиле өлкесінде жау əскерінің
алдыңғы қатар бөлімінің қызу харекеті біліне
бастады. 7-нші февралда күшті əскері жанталасып ілгері ұмтылып, Прасништің күншығыс
жағынан айналып, Тншуки ауылына жетті.
Прасниш бұл өлкеде біздің оң қанаттың шеткі
сүйеніш қорғаны еді. Мұнда біздің жайау бригада қимыл қылып, қызу сақтаныс соғыстан
кейін бір бөлім күшімен Праснишқа айақ басты.
Мұнан басқа біздің біраз, көбінесе атты əскер
бөліміміз бар еді, бұлар көңілге тоқ запас болып
немістерді айнала шапқызбай тежеп тұрды.
Прасништы атқылау үшін əскер болып һəм
Нарива жағынан Пржитулы-Красноселц-Подосие-Вингерге сағасы, Красно Калпаков өлкесіндегі соғысқа қарсы күші əскер шығарып,
жау бар қуатын біздің Млава өлкесіндегі
əскеріміздің оң қанатына қарсы салды.
Лисаково-Хойнованың он бір шақырымдық
өлкесі бірден солтүстіктен де оңтүстіктен де,
иағни желкеден, зеңбіректің астына алынды.
Мұнда Прасништы айналған жау əскері Прасниш һəм Виржбовскидің дəл орта жолындағы
Вола Виржбувскіге жетіп еді.
Тағы сол кезде біздің əскер салықтарына тегіс
жəрдемші зеңбіректері атылды. 11-ншы февралда күндіз жау қызу соғыстан кейін, Праснишке
кірді, бірақ сол күнгі ерте сағат алтыдан біздің
жақта бел байлап қарсы шапты.
Красноселц – Венгр Жиновокола Шковтан
Воли-Виржовски арасындағы кең өлкеде біздің
əскер тегіс жауды қысып, Оржец суында бекініп
тұрған 36-ншы Германия запас дивизиасы сол
күні кешке жақын тəуір-ақ шығындады. Сүйте

тұра өзінің көздеген мақсаты – біздің армианы
ойран қылудан қайтпай, Волы-Виржбовскида
екі жақ шықпасқа соғыс болды.
12-нші феврал күні кешке таман ғана біздің
əскер немістерді Пранишке жақын орындарға
анықтап шегерді.
13 һəм 14-ншы февралда Дзилин-ХойноваПрасниш-Барнихи-Шала өлкесі үшін қызу соғыс болды. 13-ншы февралда кешке біздің əскер
Праснишке кірді, мұны біз келер күні кешке
армансыз бекітіп алдық. Германия əскері Млава-Хоржилеге қарай шығу үшін тəртіпсіз ретте
шегіне бастады.
Неше күндей бейнет шегіп жүрген жұртты һəм
төрт күндей қарсы қимыл қылған соғысты елемей, біздің əскер жаудың соңынан түсіп отырып,
15-ншы февралда жауды жаман шығындатты.
Осы соғыстарда біздің қимылымызға көп соғыс
олжасы түсті. Жаудан қолға түсірген əскер саны
барлығы 10 мыңнан кем емес.
Сүйтіп біздің Млава бетінде қимыл қылып
жатқан əскерімізге қарсы ойлаған неміс ойы
орнына келмей Нарива жағынан біздің əскер
қарсы ұшырап, тас-талқан болып жеңілді.
Кавказ армиа штабынан – 17/ІІ. 15-нші февралда біздің əскер Приморски өлкесінде соғысып түріктерге қымбат құратын Хопа портын алды. Өзге жерлерде айтулы соғыс болған
жоқ.
Афина – 16/ІІ. Бұ күнгі хабарға қарағанда
Дарданелдің ішкі қорғандарының айтылуы
жақсы. Мыналар бірінің артынан бірі жиып
алынып жатыр.
Мидие, Иулдыз, Табие, Мажиде қорғандарын
атқылауда көңілдегідей. Атқылаушы флот күші:
40 кеме, 8 дриднот, 8 сүңгуір қайық, 38 минонос, 7 траллер (мина жиатын кеме), 10 гидоплан
һəм айроплан. Кеше Дарданел қаласын да ойран
болған қорғанда қасына əскер түсіріле бастады.
Бұл істі тез бітіру үшін 100 мың іскер керек.
Лондон – 16/ІІ. Ресми хабарланды Дарданелде соғыс харекеті тағы да тоқталды, себебі
солтүстік күнбатысында соққан қатты жыл,
жаңбыр һəм тұман алыстан зеңбірек атуға һəм
айрропланмен іс қылуға бөгет болды.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Баянауыл
Семей облысы, Кереку үйезіне қараған Баянауыл маңайында он болыс Сүйіндік бар. Бұл
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Сүйіндік арасында 6-7 ауылнай школдан басқа
школ жоқ. Ауылнай школды бітірген балалар,
ауқаты бола, Керекудегі екі класты школға барып түседі. Нашардың балалары қазыналық
орынға түсе алмаса, үйінде қала береді. Біраздан соң 2-3 жыл оқыған білімінен айырылады.
Керекудегі екі класты школда қазаққа 30
қазыналық орын бар, оның да біразы орыс
баласының пайдасында. 6-7 жыл болды, Сүйіндіктің жақсылары Ыбыш Нұржановты ортасынан сайлап өкіл қылды, Баянауылда бес класты
городской школ сұран деп. Ол кездегі губернаторымыз кəдімгі Троиницки. Нұржановтың
жұрт атынан берген арызы жасырынбақ арнап
жатып алды.
Былтыр осы арызды Нұржанов қайта қозғады.
Ақырында крестиански нашалнікке оралып
келіп, нашалнік болыс басы үш өкіл шығаруға
бұйырды. Бұлармен сөйлесіп, жұрт қандай
школды тілейді, осыны жоғарғы һакімге білдірмек. Бұған жұрт не айтар, ашылса қандай
школ ашылар, бұл əлі белгісіз. Менім білуімше
4 класты прогимназиа ашылса, тəуір болар еді.
Прогимназианы бітірушіге гимназиаға түсіп
үшін жол бос болар еді. Баянға жақын Семеймен Омбыдан басқа жерде гимназиа жоқ. Бұл
қалалар Баянға 5-6 жүз шақырым мұндай алды
жерге қазақ баласын .... сырқасы қиын болады
деп, қорқады. Бір жеткен соң гимназиаға алмапты. Сондықтан Сүйіндіктен осы кезде гимназиада оқитын бір бала жоқ. Прогимназианы
бітірген бала 15-16 жаста болды. Ондай баланы
əке-шешесі де жассынып көп қорықпас еді, һəм
бала да оқу үшін тізгін алар еді.
Городской школ керек болса, Керекі һəм
Қарқаралыда бар ғой. Бұл қалалар онша алыс
емес. Городской школды бітірген балаларға жол
бар ма? Олар ең көп болса, семинариаға түседі,
онда да емтихан беріп, семинараианы бітірген
соң ауылнай школға ушител болады. Ушител
болғысы келген кісі 4 жыл прогимназиада оқып
болса да, жарамай ма?
Мұқыш Боштаев
Опат
Ішкі Ордалық ғылмасынан ахунд хазірет
Ахмед қажы Қабылұғлы дүниеден қайтты, 23
ианварда жанбасы жерге тиді. Марқұм халыққа
қадірлі адам еді. Алла тағала орнын жанат
қылғай еді.
Л.М.

Əулиеата
Осы февралдың бір жаңасында Алмалы елінің
бір иесі Дербіс мырзаға Əулиеатадағы зиалылар қонаққа келді. Бұлар биыл салынған мектепке құтты болсын айтып, шəкірттердің оқуын
көріп, мұғалім һəм мұғалимамызға өте риза болысты. Осы мəжілісте кейбір жарлы шəкірттер
үшін мына кісілер жəрдем берісті: Балқожа
Тастанбек баласы 50 сом, Дулатқұл Дəли баласы 20 сом, Байəлі Ерəлі баласы һəм Ошақбай
Қашқынбай баласы 10 сомнан, Бошай Бастаубай баласы 5 сом, барлығы 95 сом. Бұлардан
басқа Низамалдин əпенді Қахарладинов үшінші
бөлімдегі бір қыз баланы, Ахмет болыс Өмірбай
баласы үшінші бөлімдегі бір ер баланы, барлық
шығынын көтеріп оқытуға уағда берісті.
Шəкірттер һəм мəжілісте болған азаматтар
бұларға тəңірі жарылқасын айтты.
С. Алмалы
Соғысқа қазақ көмегі
І
Шымкент. Шымкент үйезінің қазағынан
соғысқа былтырғы жинаған ақша 70 мыңнан
асады.
Қазалы. Қазалы үйезінің қазағынан жиылған
ақша 33 мың болды1.
ІІ
Орал облысы военни губернаторының жариасынан көрінеді: соңғы бір айдың ішінде иағни
3-нші ианвардан 3-нші февралға шейін Орал
облысының қазақтары соғыс пайдасына 9 мың
697 сом 92 тиын берген2.
Депутаттар ісі
Газетамыздың 86 һəм 96-ншы нөмірлерінде
жазылған еді, Г. Думада сотсиал-демократ
партиа шлендері Петровски, Бадаев, Самойлов, Муранов, Шагов һəм шеттен 7 кісі сотқа
беріліп абақтыға жабылғандығы. Бұлардың ісі
осы февралдың 10-ында басталып, бірнеше
күн Петроград судебни палатасында қаралып
бітті.
Депутат Петровски, Муранов, Бадаев, Шагов
һəм Самойлов жəне де Розенфилд, Яковлев,
Линде, Воронин уголовни уложение 102-нші
статиасының 1-нші бөлімі бойынша айыпты табылып, айдалуға бұйрылды. Гаврило1
2
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ва һəм Антипов 136-ншы статианың 2-нші
бөлімі бойынша айыпты табылып, крепоске
бұйырылды: Гаврилова 1 жыл 6 айға, Антипов - 8 айға. Екеуінің де сотқа шейін отырған
күндері есепке кірді. Антипов пен Козлов 102нші статиа бойынша айыпсыз табылды.
Палата приговорды бекігеннен кейін патша
хазіреттерінің мархабатты назарына ұсынбақ
болды. Айыпкерлер билікке наразы болып,
бəрі де бұрынғы адвокаттарын ізденуге өкіл
қылды.
ІІ
Газеталардан:
Неміс міндеті
Европадағы неміс (Германия) соңғы қырық
жылда 40 милион 800 мыңнан 64 милион 900
мың болып өскен. Бұл жылына екі жүз адамға
үш адам қосылған болады. Мал бағып, ойланған
қазақ білер, малдың өсімді болуы жақсы
өрістен. Күйек алғанда қой өрісі жайлы болса,
тоқты қашады. Бұрын қазақ жерінде сынық шөп
жемей, тұнық суы жайлағанда, тоқты қоздап,
тай құлындаған. Егін жақсы шыққан жылы
ойы түскен орыс мұжығы көп болады. Мұндай
шаруа жақсы жылы балада көп тұрады. Неміс
жұртының жоғарыда жазылған өсімі алдыңғы
емес, мұндай мəдени жұрт өскен емес. Бұл
өсімнен неміс жұртының неміс жұртының
тамағы тоқтығы көрінеді.
Европада шаршы километрде1 күн көріп
жүрген адам:
Германияда .............................120
Италияда ................................121
Англияда ................................169
Голландияда ............................185
Белгияда ...................................
Русияда .................................. 25
Міне, осындай тар жерде отырып, бұл жұрттар
күн көрінгені адам шеберлігі. Жер көп-аз міндет дəрежесіне қарай болады. Өнерсіз, жаһұды
шабан біз сиақты жұртқа һəм жалғыз бидай
ғана салғаннан басқа қолынан түк келмейтін
орыс мұжығына ер басына жүз 15 десиатина да
аз. Жұрт аш, арық, егін, шөп бір жыл шықпаса,
жұт, ашаршылық келеді. Міне, жоғарыда
жазылған Европа жұртында, орыстан басқа,
жұртта ашаршылық та болмайды. Мұнда адам
қол жетпес құдайдың жаңбырына жалынбайды.
Жоғарыда жазылған Европа жұртының ішін1

Мың километр – 878 шаршы шақырым.

де ғұмырын бақыт жолына аударған, əсіресе,
неміс. Ғылым неміс халқының артықша өсімі,
осымен болды деп біледі.
Міндет ілгері басқан сайын қала зорайып,
қалада табан ақы, маңдай термен күн көрген
адам көбейеді. Европа мəдени болған сайын
қалалар зорайды. Зор қалалардағы адам есебінен мəдениет дəрежесі сыналады. Осы ғылым
жолын құлаққа тағып, оқушылар, мынаған
қараңыз:
Зор қала адамы Русияда – 15 %
–//–
Америкада – 33 %
–//–
Германияда – 60 %
Мал баққан, егін салған, өзге шеберлікті аз
күтетін өнер қылған адам Русияда жүзден 85,
Америкада 67, Германияда 40-ақ. Немістің
өнеріне құл адамы орыстан төрт, Америкадан
екі есе артық. Немістің тонына симай жүргені
осы болар.
Міндет ғылымда екіге бөлінеді: бірінші міндет – рухани газета, журнал, кітап шығарған,
бұларды жазған, ғылым жолында ізденіп іс
қылып, данышпандық жол ашқан. Рухани
міндет белгісі, сөз қысқартайық, парсыда
Фердауси, гректе Сократ, Англияда Шекспир,
орыста Толстой, бізде өз əлімізше Абай, Козы
Көрпеш, Тарғынды шығарған ақындар. Екінші міндет – нəрсе затына жалынған адам ісі.
Шанышпа үш ағаш қосты біздің қазақ үйіне
айналдырған, мұны мəдени жұртта 57 істі
– ұсталы үйге айналдырған. Салт атпен əрең
жүретін соқпақты теміржолға айналдырған.
Шақырымды телеграмға айналдырған.
Табақты осы күнгі оғы 21 пұт болат зеңбірекке
айналдырған. Адамның көп шеберлік өнері,
осы екінші түрлі міндет болады. Бұл жолы осы
екінші неміс міндетін жаздым. Рухани неміс
міндеті тағы бірде жазылар.
Неміс завод һəм фабрика жұмыскерлері 1882ншы жылдан 1907-нші жылға шейін 4 милион
100 мыңнан 8 милион 600 мың болған. Мұны
өзге сөзге аударсақ, жүзге құралған болады.
Жоғарғы жазылған 25 жылда сауда, кеме,
теміржол жұмыскері 700 мыңнан 2 милион
болған. 1870-нші жылы неміс теміржолы 19
мың 575 шақырым, 1911-нші жылы 59 мың 763
шықарым, бұл жүзге екі жүз бес қосылған болар. 1870-нші жылы немістің мұхитта жүретін
сауда кемесі 180, 1913-нші жылы 2 мың 400
болған, бұл жүзге 1 мың 233 қосылған болар.
Мəдени іс жүйріктігі ғылым жолында бір
жылғы жер астынан қазып алынған темір, тас

102

Казак 1915 нов.indd 102-103

көмірмен саналады. Жаққан көмір, соққан темір
көп болса, бұл жұрт шебер, жұрт байлығы белгісі. Зат – мəдениет ісі темірсіз, көмірсіз ілгері
баспайды. Темір кенін қорытып, шойын алады, шойынды қорытып болат һəм темір алады. Шойын, болат, темір заты бір. Бұл химиа
ғылымындағы таза темір емес, таза темірді
əдейі емге деп аршып алмаса, қолға түспейді.
Адам қару-жарағындағы біздің темір дейтініміз
темір мен көмір қоспасы. Таза темірге 2%,
жүзге 2, көмір қосса, базардан сатып алатын
балта, шөп, шеге темірі болады. Көмір 6% болса, базардан сатып алатын шойын қазан болады.
Көмір 2%-тен артық, 4%-тен кем болса, һəр
дəрежедегі болат болады, бірі шойынға жақын,
бірі базар теміріне жақын. Базардан сатып алатын темір, шойын-болаттағы таза темір мен
көмір, айрандағы сүт пен су секілді. Енді мына
кейінгі сөзді шойын есебінде темір һəм болат
бірге жүреді. Жоғарғы Азияда ма темір, шойын,
болат туралы осымен жазылды.
Немістің бір жылда қарып алған тас көмірі
1885-нші жылы 73 милион 600 мың тонна1,
1913-ншы жылы 191милион 500 мың тонна,
бұл жүзге 160 қосылған болады. Бір жайғы
неміс қорытып алатын шойын 1885-нші жылы
3 милион 700 мың тонна, 1913-ншы жылы 19
милион 300 мың тонна, бұл жүзге 422 қосылған
болады. Неміс 1885 жыл мен 1913-нші жыл
арасында сауданың жүз сомына 264 сом қосқан.
1872 жылы неміс жұртының байлығы, қазынасы
70 милиард марка (бір марка 46 тиын), 1914нші жылы 350 милиард марка, мұны өзге сөзге
аударсақ, 44 жылда неміс байлығы 5 есе асқан.
Тағы өзге сөзге аударсақ, соңғы 40 жылда жұрт
байлығына жылына 7 милиард таза пайда байланып отырған. Неміс жұртының қалта түбіне
сақтаушы кассаға салған ақшасы 1875-нші
жылы 1 милиард 112 милион марка, 1911-нші
жылы 11 милиард 227 милион марка, бұл жүз
сомға 900 сом қосылған болады. Өзге жабайы
шастни банкеде неміс жұрты сақтаған ақша
1883-ншы жылы 749 милион марка, 1907-ншы
жылы 6 милиард, 625 милион марка, бұл тоғыз
есе артылғаны болады2.
Бүйтіп ілгері міндет жолына желіп-жортып
кеткен жұртты бүгінге шейін тарих білген
емес.
Қыр баласы
1
2

Тонна – 62 пұттан аз артық.
«Рускаиа записки» – нөмір 1.

Закон жобасы
Астрахан губерниасының Алексевски һəм
Павловски үйездерінің билеу һəм сот жағын
орындау турасындағы.
Уақытша положение
Бірінші бөлім
Хакімшілік жағын орындау
Бірінші тарау
Жалпы қалыптар
1-нші статиа. Алексевски үйез3 билеу
жағынан Астрахан губернаторына һəм Астрахан губернски мекемелеріне қарайды.
2-нші статиа. Үйезни управлениеде болатындар: 1) Үйезни нашалнік, 2) помошниктері:
бірі хакімшілік жағынан, екіншісі палитсиа
жағынан, 3) үйезни сиез, 4) земски нашалніктер, 5) становой приставтар.
3-нші статиа. Үйезни управление Хан ордасында болмақшы. Земски нашалніктер мен
станавой приставтардың тұрағын губернски
присутствиемен губернатор көрсетпекші.
4-нші статиа. Ел бағу, елді жайғастыру міндетін земски нашалніктерге артпақшы. Бақылау
міндеті үйезни нашалнікпен үйезни сиезде
болмақшы.
5-нші статиа. Земски міндеттердің ісін қарау
һəм басқару үйезни нашалнікпен үйезни сиездің
міндетінде болмақ. Олардың ісін бақылаушы
осы положениеде айтылған қалыпша губернатор мен губернски присутствиа.
Екінші тарау
Үйезни нашалнік туралы
6-ншы статиа. Үйезни нашалнік губернатордың дегенінде болып, көрсетуінше істейді.
7-нші статиа. Уезни нашалніктің міндеті:
1) Үйезді билемек: хакімшілік жағын да, политсиа жағын да; 2) Үйезни сиезде қаралатын
істердің бəріне де председателдік ету; 3) Өз дегеніне қараған лауазым иесі адамдардың ісін өз
көзімен иаки хакімшілік жағындағы помошнигі
арқылы бақылау, басшылық ету, тəптіштеу.
8-нші статиа. Үезни нашалнік ауырса, иа
бір жаққа кетсе, оның орнына хакімшілік
жағындағы помошнигі болады. Егер де помошнигі бір жаққа кеткен болса, иаки басқа себеппен үйезни орнында тұра алмайтын болса, онда
үйез билігін губернатор земски нашалніктердің
біріне тапсырады.
3

Қалмақ турасындағы сөздерді қалдырып ...
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9-ншы статиа. Үйез орнындағы адам үйезни
нашалніктің мұршасына берілген істерді істейді. Егер үйезни нашалнік өз үйезінің шегінен
шықпай қызмет бабында жүрсе, онда ол бір
жаққа кеткенге саналмай, бастықтық ісін атқара
береді. Үйезни нашалніктің кенісі алдыңғы (8ншы статиа) ретше болса, онда орнында тұрған
адам «Үйез қызметін атқарушы» деп қойады.
Кетісі соңғы ретінше болса, орнындағы адам
«үйез орнына» деп қол қойды.
10-ншы статиа. Хүкімет тарапынан шыққан
закон һəм бұйрықтардың орнына келуін үйезни
нашалнік бақылайды. Халықтың күн көргіштік
жағының қамын көздеу үйезни нашалніктің
міндеті.
11-нші статиа. Губернатор қосуы бойынша орнына келтірерде губернаторға қараған
мекемелердің лауазым иесі адамдарына бұйрық
береді. Бұйрығын істегісі келмеген адамдар болса, үйезни нашалнік губернаторға білдіреді.
12-нші статиа. Үйездегі əлеуметтің орындарын бақылаушы, істерін қараушы үйезни
нашалнік. Көрген, білген тəртіпсіздігін ол
губернаторға жеткізеді.
13-нші статиа. Үйезни нашалнік істің жөніне,
ретіне қарай өз дегеніндегі адамдар арқылы да,
тегілей өзі де бұйрық етіп істетеді.
14-нші статиа. Үйездегі палитсиа ісінің бəрі
үйезни нашалнікке қарайды.
15-нші статиа. Ел ішінде тыныштық, реттілік
болуын бақылау. Малы, жаны жоқ. Қатерден
аман боларын көздеу міндеті үйез мойнында
болады. Сол міндетінің бабында бір жердегі
палитсиа қызметінде тұрған адамды екінші
жаққа жұмсауға ықтиарлы, бірақ олай еткенін
губернаторға дəйім білдіріп тұрады.
16-ншы статиа. Үйез ішінде бүліншілік
бола қалса, оны басуға жалғыз палитсианың
күші жеткіліксіз болса, үйезни нашалнік закон
бойынша1 жақын жердегі əскерді шақыруға
хақы бар.
17-ншы статиа. Үйездегі орта һəм төмен
дəрежелі школалар істерінің жалпы қамын жеу
үйезни нашалнікке міндет. Школдарда қарағанда
көрген-білген, байқаған тəртіпсіз деген оқу
ісіндегі хакімдерге білдіреді. Егер де школада
жұрттың тыныштығына қауіпті бүліншілік бола
қалса, оны басуға қам қылады.
Қосымша. Оқу жұмысы турасындағы үйезни
нашалніктің һақы һəм міндеті ішкі іс минис1

Прилож. к ст. 316 (прим.) Общ. Учрежд. губ. по прод.
1906 г.

трімен оқу министрі екеуі ұнатып шығарған
инструксиада көрсетілмекші.
18-нші статиа. Жұртқа иа малға індет келсе,
басқа түрлі түрлі пəлеге, ауырмалдыққа жұрт
ұшыраса, оған өрел қам қылу, үйезни нашалнікке міндет.
Қосымша. Алексейевски үйездегі (Ішкі Ордалықтағы) осы күнгі шума (оба) жұмысындағы
дəрігерлік істер губернатор қарауында болады.
19-ншы статиа. Адам дəргерлігі һəм мал
дəргерлігі істеріне уезни нашалнік қатысуы
һақы, адам мен дəрігерлерінің инспекторларымен қатынасу жөні ішкі іс министрінің берген
инструксиасында көрсетілмекші.
20-ншы статиа. Помошниктердің земски
нашалніктердің ұнамсыз, жетпеген істері болса, үйезни нашалнік бетіне басады. Онан артық
ебі болса, губернаторға көрсетеді. Үйезни
управлениенің шиновніктерінің қылмысы болса, бетіне басады, ұрсады. Бірақ қызмет списогіне тіркемейінше, үйезни управлениеге приказ
қылып, шығармайынша істейді. Кеңседе қызмет
етуші төменгі орындағы адамдардың қылмысы
болса, жалованиесін кемітеді иа тігілей орнынан шығарады.
21-нші статиа. Үйезни нашалніктің 1) Хакімшілік жағындағы һəм палитсиа жағындағы
лауазым иесі адамдардың үстінен болған арыздарды тексеруге, 2) Қызметі жаққан адамдарға наград шығаруға губернатордан сұрауға һақы
бар.
22-нші статиа. Үйез қол астында тұру,а паспорт беру үйезни нашалик міндетінде.
23-статиа. Үйезни нашалнік жыл сайын губернаторға өткен жылдың үйезни атшетін беріп
тұрады.
23-статиа. Үйезни нашалнік губернаторға
представление істейді, предложение алады2.
Өзіне қараған орындарға предписание жазады,
басқа орындарға атнашение жазады.
24-нші статиа. Үйезни нашалніктің істейтін
ісінің реті һəм атшоттарының айрықша наказында көрсетілмекші.
Тағы да бар.
Жаңа шыққан кітап
«Иман һəм намаз» есімді мұғалім Мұстақым
Малдыбайұғлы шығарған (бастауыш қазақ
2

Представление предложение предписание, араларындағы қызмет жүзінде қатынасу жолдарының түрлері.
Атнашение басқалар мен қатынасу жолының тұрды.
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мектебінің 2-нші жылына арнаулы) ғылымхал кітабы басылып тарады. Кітап Семейдегі
«Иардем» матбұғасында басылған, 26 беттік,
бағасы поштамен 14 тиын. Көптеп алдырушыға
30% кемтіледі екен.
Бұл ғылым жолда балаларға үйрететін білімдер сабаққа бөлініп жазылған, тізіліс реті мынадай:
Алла тағала турасында. Алла тағалаға
нану, періштелерге нану. Кітаптарға нану Алла
тағаладан енген қағаздар. Пайғамбарларға нану.
Қыран. Ақырет күні. Алла тағалаға құлшылық
жайы. Мұсылмандық шарты. Таһарат реті.
Таһаратты бұзатын нəрселер. Айаққа келген
нəрсеге мəсих қылу. Ғасыл. Темір соғу. Тиімді
соғу реті. Бес уақыт намаздар. Намаздың парыздары. Намаз уақыты. Намаздың ішкі парыздары. Иттиһат. Намаздың əжибтары. Сəжде
саху. Намазды бұратын нəрселер. Намаздың
сүнеттері. Қамат айту. Намаздың масхабалары.
Намаздың макрухалары. Намаз оқу реті.
Барлығы 30 сабақтан астам. Бұл ғылым-халге
түзу баға беріп сенуді дін ғылымына жетік һəм
оқыту тəртібіне шебер мұғалімдерге қалдырып,
біз шығарушының кітабындағы мұғалім һəм
мұғалималарға жазған «Сөз басы»-нан мынаны көшіреміз: «... Бұл кітапты жазуға себеп,
мектепке келуіне екінші ғана жыл болған, өз
тілінде жөнді сөйлей білмеген - біз қазақтың
баласына ғұмырында көрмеген, араласпаған
Қазан иаки басқа бір шиуедағы кітаптан оқыту
бұрынғы ескі медреседе ғұрып зарфын татар
баласына қарсы тілімен үйрету сықылды.
Бұлай ету - тайға аттың жүгін салу сықылды
... мектеп кітаптары, əсіресе, бастапқы төрт
жылғы оқу балалардың ана тілінде болу керегі
бөтен дүнианы ғалым-педагогтары тарапынан
тастық етілген бір мəселе. ... бір мезгілінде
жұрттың ағасы халықтың көз нұры болатын
ғазиз балаларымызға дейін исламның ең керекті қағидаларын бек жеңіл һəм сүйкімді
етіп үйрету оқытушылардың бірінші мақсұды
боларға керек...» дейді.
Мектептерімізде керекті оқу құралдарының
мүшесі түгел жетіспей тұрған кезде талапкерлер кейін толтырғанына сүйінеміз. Мектеп кітаптары бізге көптік қылмас, көбейгенде де қай
тəуірлері орын алар. Бірақ осы бастан мектеп
кітабы жазушы талапкерлерге бір ескертетін
нəрсе сол, əркім əртүрлі емлемен жазғанда бір
баланың қолындағы үш-төрт кітап үш-төрт

емлемен жазылған болып, баланың басын
қатырмас па! Оқушыларымыз емле түзетеміз,
пəлен емлені қабыл етеміз деп аузы айтып,
жазғанда дағдысына тартып кететін болса,
емлеміз тез бір ізден шыға қойар ма? Осы
ғылым халды жазушы ... емлесін қабыл еткен ...
мұғалімдеріміздің бірі, бірақ мына кітабының
емлесіне қарағанда, олай көрінбейді. Бір бұл
емес, «Қазақ» емлесін қабыл еткендердің көбі
бұл күнге шейін өздері айтып, қаламы бетімен
жайылып жүр.
«Иман һəм намаз» кітабын алдырушыға адресі: Заречная Слободка, Семипал. обл. Мустакиму Малдыбаеву
Басқармадан:
Студент Есенғалиға – Мақалаңызды алдық,
бірақ соңырақ жайы келгенде басуға тоқтатып
қойдық. Саратовтағы қазақ студенттерінің санын һəм стипендиаларын жазып жіберсеңіз,
тəңірі жарылқасын айтар едік.
• Əбухайыр Иусуфұғлына – Зəкір
Ғайсаұғлының адресі: Перовскъ Бекходже Кошаеву.
• Кейбір таныстарымыз һəм жақын адамдарымыздың газетаға жазылған сроктары, өздері
қайтадан жаңғыртқанша, бітіп қалады. Ол
кісілер тағы да жазылатыны анық болса да, біз
істің тəртібін бұзбау үшін срогі біткен газеталарды басқалармен бірдей тоқтатып тастаймыз.
Бұлай етпеудің өзі мүмкін емес, жұмысқа аса
ыңғайсыздық келтіретін реті бар. Соның үшін
бұл туралы көңіліне келіп бірлі-жарым хат жазушылардан ғафу өтінеміз.
• Басқармаға хат жазып, бір нəрсе һақында
жауап сұраушылар 3 иа 10 тиындық марка жіберулері тиіс, олай етпегенде жауап берілмейді.
• Студент Мұқыш Поштаевқа – Мақалаңыз
басылады.
• Жетіқара болысы 5-нші ауылдың молласы Нұрмұхамед Тасболатұғлына – Кеткен
қалыпыңыздың атын һəм фамилиасын хатта
көрсетпегендігіңізден (түбінде ақша төлеген
кісі сіз болсаңыз да) адрес алмастыруға мүмкін
болмады. Халқыңыздың атын һəм фамилиасын
газетаға жапсырылған адрестің нөмірін жазып
жіберіңіз.
Шаруаға аса қажет
Дүниадағы артық шведски машина «Геркулес» һəм сеперат «Фортуна» 308 нөмірлі каталогін сұратыңыз. Жақсы агенттер керек.

105

10.06.2018 20:00:14

Адресі: Москва, Мясницкая енный пер.14.
Т.Д. Кульбергъ и К-о.
Отделения в г. Актюбинске и Орске.
«Қазақ» басқармасында сатылатын кітаптар
1) Қазақша «Əліппе» – бұрынғы екі бөлімі
бірге қосылып 2-нші рет басылды. 96 бет.
Шығарушы Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25
тиын, поштамен 30 тиын.
2) Қазақша «Қираат кітабы» – 136 бет.
Шығарушы Міржақып Дулатов. Бағасы 35
тиын,поштамен 40 тиын.
3) «Маса» (өлең) – 2-нші рет басылды. Бірінші
басылуында жоқ сөздер қосылды. Шығарушы
Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25 тиын, поштамен
30 тиын.
4) «Аға тұлпар» (өлең) – Ғұмар Қарашев
шығарған. Бағасы 15 тиын, поштамен 20
тиын.
5) «Жиған-терген» (өлең) – Бекет Өтетілеуов
шығарған. Бағасы 13 тиын, поштамен 15
тиын.
6) «Бақытсыз Жамал» (роман) – Міржақып

Дулатов шығарған. Бағасы 18 тиын, поштамен
20 тиын.
7) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте бірінші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
8) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте 2нші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
9) «Тіл құрал» басылып шықты, мектепте
1-нші жыл үйретілетін қазақ тілінің ғаріпі.
Шығарушы А. Байтұрсынов. Бағасы 18 тиын,
поштамен 20 тиын.
Бұл кітаптар ешкімге ақшасыз жіберілмейді.
Задаткасыз налож қылынбайды. Бірлі-жарым
кітап наложбен жіберілсе, алдырушыға өте
қымбатқа түседі, сондықтан тиісті бағасына
лайықтап марка жіберу керек. Кітапшалырға
һəм 10 кітаптан артық алдырушыларға сомынан
30 тиын кемітіледі.
Адрес мынау: ОРЕНБУРГЪ, редакция газеты
«КАЗАК».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №107. 25 ФЕВРАЛЬ, СƏРСЕНБІ $$$$
Оренбург, 25-нші феврал
Көптен-ақ Европа патшалары Түркияны
ауру адамға санап, өлсе мүлкіне қайсымыз ие
боламыз деп таласта болатын. Русия: «Қара
теңізде мен қамалып отырмын. Басқалармен
қатынасуға Қара теңіз есігінің кілті Түркияда,
көңілі келмеген күні есікті бекітіп тастап, мені
қамайды да қойады. Менің есігім ашық боларға
керек. Олай болу үшін Қара теңіз кілті маған
берілуге тиіс, иағни Стамбұл түрікте болмай,
менде боларға тиіс» дейді.
Оны Германия мен Австрия түгіл Англия мен
Франция да бұрын жақтырмайтын. Балқандағы
ұсақ патшалар да, мысалы Болғария, Румыния һəм Греция, бұлар да Стамбұл мен Қара
теңіз кілті Русияға берілгенін жақтырмайтын
көрінеді. Ұлық патшалар Русияның алғанын
жақтырмағанда, күшейіп өзімізден асып
кетеді деп жақтырмайтын. Ұсақ патшалардан Болғария мен Румыния жақтырмағанда
Русияның қолтығының астында қалып, дегенінде болып, Русия губернияларының бірі сиақты
боламыз. Еркіміз кетеді дейді.

Греция: «Стамбұл 500 жылдан берлі нысанамызға қойылып, көзімізді талдырып, ынтығымыз құртқан ата мүлкіміз. Түріктен қалса,
өзіміз аламыз» дейді.
Өткен 27-нші ианварда болған Г. Дума мəжілісінде сыртқы іс министрі Сазановтың Қара
теңіз туралы сөйлеген сөздерінен түрікті жеңіп,
Стамбұлды түпкілікті аламыз деген ниетін
байқап, Англия халқы сыртқы іс министрі Грейден сұраған: «Русияда Стамбұлды түпкілікті алу
ниет барлығы рас па?» деп. Оған Грей жауапты
ашып айтпады. Сондықтан Русия адамдарының
көңіліне күдік болған: «Бұ қалай? Англия жұрты
бізбен одақ бола тұрып, Стамбұлды түпкілікті
алғанымызды əлде жақтырмай ма екен?» деп.
Осы туралы Р.В. газетасы жазады1: «Германия Русиямен соғысуға бел байлағанда, үш
ынтымақты патшаның бəріне қарсы шығатынын
білген. Бірақ іс жаманға айналып бара жатса,
ынтымақтылардың арасына от салып, аман
құтыламыз» деген. Қай жерден ол отты салатынын да білу қиын емес. Түркияны соғысқа
1
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17-нші феврал 38-нші нөмір.

келтіруге тырысқанда түрік майданында күш
көрсетіп, көмегі тиеді деген емес, қашаннан
бері Русия, Англия, Франция үшеуінің ымырасын біріктіретін шарқ мəселесінің шешуін
тезірек қолдарына алдыру ниет болған. Рас
бұл шарқ мəселесінен аман өту, оттан өтумен
бірдей.
Бұл оттан өту ретін ынтымақты патшалардың
бипылдары таба білген. Бірақ қалай реті табылғанын айтып, жұртқа жайуға қолайлы көрмеген. Оны неге жасырады деп, бипылдарға
кінə қойу да дұрыс емес.
Бұл қаулы етіскен істерін орнына келтіруден
бұрын, жауды жеңу керек. Жау аз ба, көп пе
мұқайды. «Ауру адамның» адыра қалған мүлкін
соған қарай орындамақшы. Əзір жау мұқаған
жоқ. Аюлар тісімен де, тырнағымен де қару
қылып жатқанда, қайсысының терісін қалай
тілімдеп болып аламыз деп мəселе қозғап, халыққа уайым салуға əлі ерте. Халыққа керегі
жалғыз ақ жеңгеннен кейін Балқан патшаларының айағын құшпасқа сену. Ол жағынан сендірерлік хүкіметтердің тарапынан құлақтандыру
болған. Сүйтіп, ынтымақтасқан жұрттардың
көңілдері бекіп, есі-дерті жалғыз ғана соғыста
болып тұр еді.
Міні соңғы кезде төңірек тұманданып, бұлдырлана бастады. Аз ғана күн болып өткен Г.
Дума мəжілісінде қылилар жайы сөз қылынып,
Русия бұрынғы қамау күйінде қалмасқа белді
бекем байлауға тиістігі айтылып еді. Думада бұл
мəселені жайғасып, қолға аларлық шаруа болған
жоқ. Бірақ жұрт қолға алып, газеталарда көп
жиылған жерде бұл мəселе туралы пікірлерін
айтумен болды. Русия шаруасы мұнан бұлай
көркейіп, көгеруіне қылилар Русияға еркін тиерге керектігіне сүйенетін табанды пікірлер де
айтылды. Бəрінен қымбаты «Аясофияның басына крест орнату» деген, құр көңілге сүйенетін
қиали пікірлер де айтылды. Русияның өз ішінде
Стамбұлды алудың керегі не екендігін қанша
айтқанмен тежеңкіреп сөйледі. Бірақ, жауымыз: «Русияның қылилары өзіндік етуді славиан дəуірлерінің туын тігу болады. Стамбұлды
алған соң, Русия бұрынғы Византияға қараған
жердің бəрін аламын» дейді. Сүйтіп, Балқан
түбегінің бəрін өзіне қаратып, Эгей һəм Адриат
теіздерінің жағасына қожа болады деп, осындай пікірлер таратқан соң, Балқандағы битарап
патшалардың бəрі сескенерлік жөні бар. Немістер осы күнде Русияда да, Грецияда да, Итали-

яда да осы қауіпті күшейтіп, құбыжық қылып
көрсетуде. Болғария астанасы София шаһарын
Русия губернски шаһараның бірі қылмақшы
деп, Болғарияны шошытады.
Мəскеу «Үшінші Рим» болуы туралы байағыдан бері келе жатқан қысыр əнгіме ешкімнің
желегін желпімесе де, осындай кезде жанжаққа қараңқырап сөйлеу тиіс еді. Стамбұл
турасындағы сөз жалғыз битарап патшаларды
сескендірген жоқ, Англия да кəдіктене бастады. Думада айтылған сөздерді айтып, Англия
жұрты ынтымақты патшалар арасында Стамбұл
туралы болған ымыраны бетін аш деп, сыртқы
іс министрі Грейге айтып еді. Грей жұртының
айтқанын қыла алмады. Русия Ақ теңізге
шығуға алдының ашық болғанын тілейді. Ол
тілегі қалай қабыл болатын жағын тұмшалап
жауап берді. Англия жұрты сол жауабын жеткілікті деген болар, соған тоқтаған.
Біз де Англиядан өнеге алып, тоқтау керек.
Күшімізді бөлмей, жауға жұмсау керек. Жау
жеңілдім деуден əлі алыс жатыр. Одақтарымызбен келісіп, қылиларды алғанмен де оны
Германия, Австрия патшаларымен алысыпжұлысып отырып, ұстап тұра аламын. Олар
қазір Орта Европадағы атайман патша болып,
тұтасайын деп тұрғаны сезіліп тұр. Көптен
айтылған жоқ па еді: «Қылиларға жол Берлин
мен Вена арқылы жатыр» деп. Ол сөз əлі сол
күйінде өзгерген жоқ һəм мұнан бұлай да ол
сөз тексерілмей қалмас. Қайта Қырым соғысы
болғандағы мəністің бұл күнде жалыны едəуір
басылған. Бұл жағынан қауіп аз деп сөзді
тұжырады.
Жəрдем комитеті
Карс облысында шабыншылыққа ұшырап,
ішерге тамағы, киерге киімі, паналарға үйі жоқ
– күйсіз жалға түсіп тұрған мұсылмандардың
жəрдемге өте мұқтаж болып жатқаны һəм
оларға көмек ету үшін һəр жерде мұсылман
жамғиаттары ашылып, жəрдем беріліп жатқаны
«Қазақтың» 103-нші нөмірінде жазылып еді.
Оренбург мұсылмандары да губернаторлардан рұқсат алып, осы февралдың 21-нші күні
жəрдем комитетін ашып, тəртібін түзеп, басқарушыларын сайлап, жұрттан жəрдем жиуға
жəрдем ағзалар арнады. Қазақтан ағзалыққа
мен ұйғарылдым.
Басқа мұсылмандар жаны ашып, жəрдем
етіп жатқанда, үйі күйгенді жылулайтын, малы
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өлгенге қызыл көтеретін, тоналғанға киім беріп,
ат мінгізетін ағайыншылық жүзінде қайырымы
көп біздің қазақ, бұл турада да салтын істемей
қарап тұрмас деп, ағзалықты қабыл еттім.
Таланып, шабылып, бар мүлкінен айырылып,
аш, жалаңаш отырғандар жері жырақ болғанмен
қаны жақын, діні бір қарындастардың. Əлде
қайдағыны айтып, айаушылық етіп отыр демеңдер. Аз-көп демей, жəрдем ету, əуелі адамшылық, екінші, ағайыншылық міндеттерің.
Біреуіңіздің берген 5-10 тиыныңыз бір адамды
бір күнгі аштықтан құтқармақшы.
Қалай жіберу ретін білмегендер «Қазақ»
басқармасына жіберсе, тиісті орнына тапсыруға,
көп-көп алғыс айтылып, қабыл етіледі.
А. Байтұрсынов
Соғысушы патшалар əскері
Германияның 100 корпусы бар. Өзі 42 сантиметрлік (екі қарыс) зеңбірегі бар. Дерижаблдері көп, блиндированни автомобилдері
бар. «Бұларды жеңіп болмас» деген сөздерді
əркім айтады. Соғыс жайынан хабарлы болмағандар һəм оқыған сөздерді жөндеп көңіліне
тоқымағандар сүйтіп сөйлейді. Военни закондарға қарағанда Германияның 4 милион жарымдай соғысқа дайар адамы болса керек.
Жəне 5 милиондай бұрынырақ солдат болып,
енді мылтық жайын ұмытқан адамдары бар.
(Бұларды немістер «ландштурм» дейді. Орысша
«ратник ополчина» дейді). Бəрі 9 милион жарымдай.
Францияда соғысқа кіруге жарар адам, военни закон бойынша 3 милиондай һəм 4 милиондай «ратник»-тері бар. Бəрі 7 милион жарым.
Бұлайша санағанда əр жерде, əр патшалықта
соғысқа адамдар жарар тым-ақ көп. Бірақ, мұнша əскерді салған жерден соғысқа қабат кіргізіп болмайды. Мұнша көп əскерге жетерлік қару-жарақ, киім-тамақ, неше түрлі зеңбірек, ат-сайман – мұның бəрін сайғастыру патшалыққа үлкен қиын жұмыс. Сол себептен мұндай ... патшалықтардың һешқайсысы ... алмайды. Əр жұрттың байлық-жарлығына қарай,
қазынасының ақшасына қарай, халықтың хисабына қарай, соғысқа кіргізуге шамасы жетерлік
əскерлері бар.
Германияда бейбітшілік уақытта 25 корпус
бар, соғыс уақытында бір корпус бар, соғыс
уақытында бір корпуста 42 мың əскер. 25 корпусында бір милион 50 мың əскер. Военни за-

кон бойынша соғыс басталарда Германия жəне
25 корпус шығарды: бұларды соңғы 3 жылдай
қызметтен шыққан запаснойлардан жасайды.
Үш жылдың арасында үйреткен мылтық ату
һəм өзге түрлі солдат қызметін бұл запаснойлар ұмытып кете қалмайды. Ескірек запаснойларды бұларға араластырмайды һəм бұлардың
өздерін запасной деп санамайды: «Отпуск алып
үйлеріне кеткендер» деп аталады. Бұлай болған
соң Германияның соғысқа дайар əскери 50 корпус, иа екі милион бір жүз мың əскер. Бұл елу
корпусты жайғастырып, керекті қару-жарағын
дайарлап, Германия соғыстың басталған кезінде-ақ кіргізіп жіберді. Бұдан соң тағы да бар
күшін жиып, Германия тағы да он шақты
корпус жасады. Бұлар 4 жыл, 5 жыл бұрын
қызметтен шыққандар. Үш ай, төрт ай үйретіп,
сонан кейін соғысқа кіргізуге əлі келді. Бұл 60
корпустан (екі милион жарым) артық əскерді
қанша тырысса да Германия соғысқа кіргізуге
мұршасы келмейді: бұлардан ... иа Австрия иа
штаб болмады, иа ... зеңбірек қалмады. Сол себептен жоғарғы айтылған 9 милион жарымдай
əскердің 7 милиондайы соғысқа əуелі кірмеді.
Осы күнгі есепке қарағанда Германия екі милиондай адамын сарп қылды. (Өлгені, қолға
түскені, жараланып істен шыққаны). Бүйткен
соң ендігі қалған запасы (соғысқа кірмегендері)
5 милиондай. Бірақ, бұлар мылтық жайын əбдан
ұмытқандар.
Германияның одағы Австро-Венгрияның бейбітшілік уақытта 17 корпусы бар еді. Мүның
корпусы 50 мың əскер. Запаснойларын жиып
бітіргенде үш корпустан артық қосуға мұның
шамасы келмеді. Мұның соғысқа кіргізгені 20
корпус иа бір милион əскер.
Бұлардың одағы Түркияның бейбітшілік
уақытта 12 корпус жарым «низамы» əскері бар
еді. Соғысқа кіргенде запаснойларын (түрікше
«рдив») қосып, қол астындағы көшпелі курд
жұртын анға міңгізіп, Арабстанға бадауиларды
қозғап, 13 корпустайды жинауға əрең шамасы келді. Бұлардың корпусында 40 мың əскер.
Түркияның əскерлерінің бар болғаны 5 жүз
мыңнан артық емес.
Тағы бар
Қазақ инженері

108

Казак 1915 нов.indd 108-109

Өлең-жыр:
Зарлық
Жердің жүзін бұл күнде,
Тұман басып, қап-қара.

Көмескі тартып əр нəрсе,
Анықтамай ақ-қара.
Сол тұманның салдары,
Айналып халық нахаққа.
Үске шықпай барады,
Ақиқат істер сап-сары.
Залымның жолы болып тұр,
Хүкім сұрап күш-қайрат.
Нашардың соры қайнап тұр.
Адалдық, ынсаф, жоқ ұйат.
Айналайын бар Құдай!
Пəк ұжданмен жаратқан.
Пенделерің болды екен,
Неге мұнша масқара!
Қараңғы тұман серпіліп,
Қашан бастан арылар!
Жайма шуақ – жарық күн,
Қашан бізге табылар!
Алланың салған ақ жолы,
Қара жүрек халықтың,
Сəуле кіріп көңіліне,
Қашан анық табылар!
Осы күйде тұрғанда,
Кең дүние – жер жүзі.
Болмай кетіп барады,
Нашарларға бас – пана.

Қалжан Қоңыратбайұғлы
Игілік ісі
Март басынан бастап бір айға Мəскеуде
«коператив» курсы ашылады. Ашылатын жер
Шанаевски университеті оқытатын алғы аты
шулы жүйрік политишески економиа професорлары.
«Коператив»-тың тура тəржімасы: «Бірігіп
əдіс қылған, бір одақтас, бір қостас, бір оттас,
құрдас, мүшелес». «Коперативке» кірген кісі
мақсұды жолдас пайдасы үшін айанбай қызмет
қылған, іс ілгері басқаны, халық игілігі. Осымен
«коперативті» айналдыра түрі тəржіма қылсақ,
қазақша «игілік ісі» болар.
Біздің қазақ болымысын бұл игілік ісі жоқ
емес. Бұрынғы уақытта қуатты, енді ғұмыр
өзгере бастағанда біздің қазақ жұртының игілік
ісі тозып, көмескіген. Осы күні қазақ игілік ісі

мысалы құс салып, ит жүгірген аңшы ісінде
түгел көрінеді. Аңшы жабыла аң қаққанда əркім
өнерінше өз орнында айанбай қызмет қылады,
олжаны рəсім шартпен пұшпағынан бөліп байланады. Игілік ісіне аңшы қызметі дəл келетін
бір жері, аң бағушы айанбай қызмет қылады.
Бұған біздің қазақ құл. Игілік ісінің ең қымбат
шарты одақ істі орнына апаруға айанбай қызмет
атқарған. Біздің қазақта бірігіп жүн сабап, киіз
басқан, отау жапқан ісі дəл Европа коперативі.
Қызметке қызмет күтіп, қатындар айанбай
қылады. Суғарып егін салатын Жетісу, Семей
облысында жиылып тоғам шығарып, суды, егін
жайды көрмекке бөлген дəл коперативтің өзі
болады. Ру болып, жақын ағайын болып, жігітке қалыңмал беріп, қатын əперген, өлгенге ас
берген – Европа копреативі болады. Бірақ қазақ
игілік іс уақытша, коператив – көп уақытқа, бұл
екі істің айырмасы осы ғана. Енді бұл заманда
ғұмыр салты өзгерілу жолына түсіп, қазақтың
бұрынғы игілік істері тозуға айналды. Бұл
қашан да болса, рəсім аспай, аттап өтпес бұл.
Һəр уақытта ғұмыр салтына қарай өз игілік іс
қылмақ. Заманына қарай – амалы. Ендігі бізге
қол игілік ісі ана 2-нші Бөрте болысы, 5-нші
ауыл қазағы бастаған болар1. Бұлар істегеннен
басқа да игілік ісіне аударатын халық ісі көп.
Зат-мəдениет, зат-тарқи жолында игілік ісі салулы соқпақ. Шаруа бұл соқпаққа түспей жұрт
тарқи жолына айналмайды. Игілік ісі халық өзі
қызмет қылса, өзі талаптанса ғана орнына барады. Мұны жұртқа ешкім бір жақтан əкеліп төге
салмайды. Зат-мəдениет тарқи жолында болмаса, құр жалғыз оқумен жұрт ілгері баспайды.
Құр мола көбейіп, шаруаға артық салық болады. Қызметпен табысы жоқ аш қарын қызметші
табысына телміреді.
Қазақты бір күн санға кірген көрсем,
Қатарлас халықтармен жүрген көрсем.
Білдіріп дүниада бар екенін,
Шетіне өнер-ғылым білген көрсем2.

Бұл тілек міні зат – мəдениет ісіне жұрт өзі
кіріссе, орнына келеді.
Енді өзге жұрт игілік ісінен біраз сөз жазайын.
Біздің Европадағы:
1) 50 губерниа облыс 126 милион адам
2) 10 -//- Полякта 13 -//3) 12 -//- Кавказда 12 -//- 300 мың
1
2

«Қазақ» – нөмір 94.
«Қазақ» – нөмір 99, Ахмет Мамыт баласы.
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4) 11 -//- 9 -//- 500 -//5) 9 облыс Орта Азия 11 -//Мына Орта Азияда біздің қазақ бар. Орыс
қол астындағы бар адам 172 милион, мұнда
Финландияның 8 губерниа 3 милион халқы
жоқ.
Ана жоғарғы 5 тапта коператив, игілік ісі,
мынау:
1) 21 мың 602.
2) патшада – 3 мың 460.
3) Кавказда – 1 мың 209.
4) Сібірде – 1 мың 926.
5) Азияда – 863.
Мына екі ұзын есепті анықтайық: 1-орыста
бір игілік ісі қамы 6 мың адамға, 2- Польша
4 мың адамға, 3-Кавказда 10 мың адамға, 4Сібірде 4 мың адамға, 5-Азияда 13 мың адамға
келеді. Игілік ісі көп-азы зат-мəдениет дəрежесі
белгісі болады. Зат-тарқи көшуінде шабан, артта тезек теріп қалған жұрт игілік ісі де кем болады. Бұл мына жоғарғы жазылғаннан көрініп
тұр. Зат-мəдениет кем Сібірде 4 мың адамға бір
игілік ісі болғаны, Сібір мұжығы бай, сары май
көп алады, бөтен жұртқа көп сары май сатады.
Осы сары май арқасында Сібір мұжығы игілік
ісіне құл, осы – мен орыстан бұл турада озып
тұр. Бұл лақап ғылым жолына шек емес. Игілік
ісі тарқи зат-міндет жолына байлаулы, мұны
мынадан қараңыз:
1912-нші жылғы игілік ісі мен адам санына
салыстырсақ, бір игілік ісі келеді:
Германияда 2 мың адамға
Австрияда 4 мың адамға
Русияда 9 мың адамға.
Міне, игілік ісі зат-мəдениет белгісі
болғаны.
Қазақта игілік ісі сыбағасы қайдан болатын дəні ана 2-нші Бөрте болысы 5-нші ауыл
қазағы бастаған істен көрінеді. Бұған біраз сөз
қосайын: бар малды атқа шақса, 20 ат болса, осындай байлық-қазынасы бар қазақты
статистика ғылымы орта шаруалы қазақ үйі
шаңырағы дейді. Бай қазақ мұнан жоғары,
кедей қазақ мұнан төмен. Тамам қазақ малын
шаңыраққа есеп қылса, бір шаңыраққа 20 ат
есебі мал қазынасы келеді. Бұл 20 ат орта
қазақ байлығы – ғылым жолының қарауылы.
Бұл қарауыл атқаратын қызметі кездеме кездегендегі кез, бидай пұттағандағы пұт қызметі.
Нақ мал қазынасы 20 ат болатын қазақ 17%-ақ,
бай қазақ 8%, қалған 75% қазақ кедей түтін кеп

жүр. Орта қазыналы қазақ үй басы бір жылда 100 сомға мал, жүн, тері сатады. Киімнің
жартысын бір жылда жаңаласа, 50-60 сомға
пұл, 24 сомға шай, қант алады. Бұл есептен
бір жылға бір үйдің алып-саттығы, орысша обороты 174 сом болды. Бір аулни қазақ 100 үй
болса, бұл ауылдың алып-саттығы 17 мың 400
сом болады. Ана Бөрте қазағы бастаған игілік
ісіне ауыл болып кіріссе, 17 мың 400 үстінде
жүрген пайда халыққа қалады. Жəне игілік
қауымы сатып алған нəрсе абзалырақ болмақ,
мал базарда бағасына сатылуға ыңғайлы, халық
базарға барып қайтқан шығыны кемиді. Игілік
ісі болған бір ауыл халықтың қалтасында аз дегенде 1 мың 740 мың сом қалады. Осы күні бұл
ақша жазғытұры жиылып барып, бұта сайын
тастаған түйе жүні есесбінде, саудагерлердің
қалтасына алынып қалып тұр.
Игілік ісін саулатып жүргізіп жіберуге таза
мінез, білім, шаруа ісіне ұсталық шарт.
Орыс тілін білетін талапкер жастар ана
мақала басында жазылған коператив курсына
бару дұрыс. Курс хақы 50-60 сом. Бұл жолғы
шығынды халық көтергені дұрыс. Біздің орыс
жұртының төрт бұрышына бұл коператив курсына жігіттер жұрт жиып берген ақшамен келеді. Бұл жолға шыққан қазына далаға кеткен
болмайды.
Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Кавказ армиа штабынан – 16/ІІ. 17 фервалда Кавказ майданында айтулы соғыс болған
жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 18/ІІ. 16ншы һəм 17-нші февралда Неман һəм Висла
арасында немістер жалғыз Усовца өлкесінде
ғана бізге қарсы шапты. Неше рет қорғанға
жақындауға амал қылса да, бетін қайтара бердік.
Грудни өлкесінде һəм өзге орындарда да біздің
əскерлер жаңадан ілгері ұмтылды. Омулевтің
сол жағындағы Кержик ауылын соғыспен
алдық. Мұнда біз жаудың он афисер, бірнеше
жүз солдат һəм екі пулеметін қолға түсірдік.
Висланың сол жағында өзгеріс жоқ. Карпатта Ондава һəм Сан арасында біздің əскерлер
Австрия əскерінің қарсы атуын көңілдегідей
қайтарып тұр.
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Германия əскері Козовки һəм Ружанки өлкесінде атқыласа да, түк өнген жоқ. Соңғы орында біз Германияның екі ортасын қамап алып,
ойран қылдық.
Күншығыс Галициядан əскери жаңа да əрі
шығынға ұшырап қалды. Біздің əскер соғысып
отырып, бұл өзеннен өтіп, Красна ауылын алды.
Бір сөткенің ішінде 64 афисер мен 6 мың тұтқын
алдық, төрт құрал, жеті пулемет һəм бірсыпыра
соғыс керегін тиеген жүгін олжаландық.
Жоғарғы əскербасы штабынан -19/ІІ. Неман һəм Висла арасындағы өлкеде біздің жақ
хаман ілгері ұмтылып барады. Улте жолында
жау əскері Симна маңайындағы көлдердің алабында һəм оның солтүстік жағында кідіріп тұр.
Грудно өлкесінде біздің əскер тағы да ілгері
басты.
Усовца бойында зеңбірек соғысы қызу.
Идвабуноның күншығысында біздің əскер жау
ұрларының бойына жетіп қалды, Мусарже һəм
Сестржанка ауылдарының өлкесінде бетпе-бет
ұстасқан соғыс болып жатыр.
Кержетсте біздің əскер, осы ауылдан шығарған, Германия бригадасына қарсы жақсы
қайрат көрсеткеннен кейін қолға түскен тұтқыннның саны 21 афисер һəм 600 шамалы
солдат болды. Карпатта Ондава һəм сан арасында, көп шығынына қарамай, Австрия əскері
күні-түні, түк өндірмесе де біздің салықтарды
атқылауда. Біздің əскерлер бұлардың бетін
қайтарып, зеңбірек атып, найзалап, сонымен
көп тұтқын һəм пулеметін алып тұрамыз.
Күншығыс Галицияда Австрия əскері Луква өзенінде һəм онан ары Иезорпулға шейін
орнығып құрмақ ниетінде бар.
Соңғы сөткенің ішінде Карпатта һəм күншығыс Галицияда біздің жаудан қолға түсіргеніміз:
47 афисер, 3 мың солдат һəм 16 пулемет.
Лондон – 19/ІІ. Адмиралтейства хабар береді: Дарданел сəрсенбі күні зеңбіректің астына алынып тұрды. Флот басы адмирал Əли
қылиларда болған соғыс нəтижесі туралы хабар
берген жоқ.
Соғыс кемесі «Дублин» қылиларға кіретін
жерде Галипулиа түбегін көздейтін орынды
бұзды.
«Сапфир» түрік батарейаларын əр жердегі
һəм Адамиттағы əскерлерін атқылады. Б. фортуна жақын жерде алты дала құралы бұзылды.
Барлығы 40 түрік құралы істен шықты. Француз броненостары Бұлаир форттарын атқылады
һəм Кавказ көпірін бұзды.

Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Қала болудан қайту
1910-ншы жылы Меңдіғара болысына шыққан
переселен шиновніктері, бастығы производител
работ Даркшивич болып, Меңдіғара қазақтарын
қала болып, отырықшы нормасымен жер алуға
үгіттеді. «Қала болсаңдар айырықша хүкімет
тарапынан сіздерге болатын жақсылықтар
бар. Жан басына 15 десиатина қалаған жерден аласыңдар. Жерлердің Кершахат 2-ншы
дəрежелі болғандықтан 2-3 сыбаға бірге есептеледі. Оның үстіне 9 десиатина жер мəдени
тұрмысқа үйренгенше асса 12 жылға, қалса
6 жылға оброшни есебінде пұлсыз беріледі.
Онан əрі пұлмен, бірақ түріксіз беріледі. Оның
үстіне поселке басына 120 десиатинадан мешіт,
медресе үшін жер беріледі. Орыс переселендеріне беретін һəм ағаш көмектері беріледі
дейді. Егер де тілімді алмай, көшпелі нормада қаламын десеңдер, Меңдіғара болысының
жеріне мұжықтар келіп қала салады. Сендер
Сыр жағындағы көшпелі қазақтарға қарай
көшесіңдер» деді.
Мұны естіген соң Меңдіғара болысы болып,
кеңестік: неше жүз жылдан берлі ата-бабамыз
кіндік кесіп, кір жуған жері Меңдіғараны тастап,
қайда барамыз? Барғанда жақсы боларымызға
көзіміз жете ме? Жер 2-нші дəрежелі кем қол
болғандықтан екі есе, үш есе көп беріледі деп
тұр. Аброшни статиа əуелі пұлсыз, сонан соң
пұлмен болса да, түріксіз беріледі деп тұр. Оның
үстіне беретін көмектері де көп көрінеді, жəне
де қала болу тақырыбындағы басқа тілектерің
болса да, қабыл алынады деп тұр ғой дедік те,
қала боламыз деп, мəлім еттік.
1910-ншы жылы октиабрдің 12-14 һəм 16ншы күндерінде Буровой поселкесінде комисиа болды. Комисиада переселен районының
бастығы Цабл председател болды, крестиански
нашалнігіміз Таскин, лесниши, байағы Даркшивич һəм Меңдіғара болысының өкілі Бати
мырза Қосылбаев болды.
Комисиада біздер манағы беріледі деген
нəрселерді ақша, ағаш қашан беріледі дедік,
сусыз поселкелерге құдық қашан қазылады дедік. Аброшни статиа 30 жылға берілсін дедік.
Бəрімізді топографтар дегендей қылып бермегенін айттық. Кейінгі тұратын жандарымызға
запас жер қалдыр дедік.
Душевой надел беріліп, аброшни статианы
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бес жыл пұлсыз пайдаланудан басқа тілектерімізді комисиа жылжытпаға салып, жер министрына жеткіземіз. Комисианың оларды беруге қолынан келмейді деді. Олай деулері құр
жылжытпа екендігін ол кезде білмесең де, енді
түсіндік. Сұрағанымызды береді деп дəмелі болып, күте-күте шаршадық. 1911-1912 жылғы
қыс қатты болып, еліміз жұтап, бұрынғыдан
нашарлап, мүлкін көшіріп, қалаға арнаған жерге жаңадан орнасуға мұршасы болмай қалды.
Шамасы болмай қалды. Шамасы барлары ғана
арнаған жерге барып, орнасты. Береміз деген
көмектер берілмеді. Бұл үш жылдың ішінде
егінмен күн көре алмайтындарына да жұрттың
көзі жетті.
Сүйтіп, қарқынмен қала орнына барып қалғандар болмаса, басқалары қала болудан көңілі
қайта бастады. 1913-нші жылы крестиански
нашалнік Куфтин келіп, беріледі деп дəмелі
қылған нəрселер туралы түк сөз жоқ, қалаға
арнаған жерлеріңе барып орнығыңдар, əйтпесе
Сырға көшесіңдер деді. Поселка болғандарды
крестиан положениесіне түсіріп, поселка басына староста сайлай бастады.
Міне сонда жұрт іс мəнісіне түсініп, есін
жиып, екінші ойға қала бастады. Өткен жыл
ағұс басында Меңдіғара қазағы 2150 үй болып, приговор жасап, қайтадан Степное положениеге кіруге тіленді. 1914 жылы 19 декабрде 1088-ншы нөмірлі обласное присудствие
ауыл приговордағы тілекті қабыл етпей босқа
қалдырған.
Осы 1815-ншы жылы Меңдіғара болысы бұл
жұмыс туралы жоғарғы жақтан ізденуге бес
кісі довренинай сайлады. Сайланған адамдары:
Иман Аймурзин, Молдаш Нұрханов, Əлмұхамед
Нұралин, Хашымжан Айтенов һəм Мұса Жаналин осы феврал ішінде бұлар тұрған губернаторына арыздарын ауыз айтып, халықтың тілегін
білдірді. Губернатор «Қайтадан Степное положениеге қайтару қолымнан келмейді, ішкі іс
министріне тілектеріңді жеткізейін» деді. Крестиански положениемен сайлау жағын тоқтата
тұруға крестиански нашалнікке бұйрық берді.
Істің мəнісіне, жерінде қану үшін Меңдіғара
болысына непременни шленді жібермекші
болды.
Мұса Жаналин
Киевте қазақ студенттері
Біздің Киевтен алған хабарымызша онда
қазақтан 4 студент бар.

Университетте:
1) Ирудишески факултетте Хамза Нұржанұғлы, Сырдария облысы, Əулиеата үйезінің
қазағы, өз күшімен оқиды. Бұ күнде университет курсын бітіріп, государственни экзаменға
қамданып жатыр.
2) Медисински факултетте Иусуфбек Жақыпбайұғлы, Жетісу облысынан, Үлкен Алматы
елінің қазағы. Земски стипендиа алады, жылға
360 сом.
Политехнишески институтта:
3-4) агрономишески бөлімінде Орал облысынан қазақ бар, екеуі де земски стипендиа алады, біреуі Шүленбай Оралбайұғлы, екіншісінің
өз атын һəм аты-жөнін біле алмай тұрмыз,
қосымша хабар алсақ, білдірерміз.
Студент С.С.
Соғысқа қазақ көмегі
Семей облысының қазағы 1-нші ианварға
шейін Семей губернаторының қолына тапсырған ақша 16 мың 986 сом 96 тиын болды, деп
«Семипалатински обласной ведомствада»
(нөмір 5) басылып шықты.
Бұл əрине, Семей қазағының соғысқа берген
көмегінің барлығы емес, бөлімі ғана боларға
керек.
ІІ
Торғай үйезі Қызылжыңғыл болысының
ақсақалы Шыңғысбай Жанділдаұғлына соғысқа
көрсеткен өз жəрдемі үшін, Торғай губернаторы
тəңірі жарылқасын айтады. («Торғайски обласной ведомости» нөмір 6.»
Студентке жəрдем
Марқұм Əбілхайыр Жұмашұғлының құрметіне мұқтаж оқушыларға шығарған 60 сомнан басқармада аманат 39 сом 85 тиын қалып
еді1. Бұл ақша Жұмаш отағасының тапсыруы
бойынша, жоғарғы һəм орта дəреже мектептерде оқушыларға берілмек еді. Бұл кезде орта мектептерде біздің қазақ балалары
бірен-саран болмаса, қазына күшімен оқиды,
сондықтан бұларға керек, бұл күнге шейін
олардан мұқтаждығын білдіруші болмады,
өздігімізден де біле алмадық. Сол себепті
Жұмаш отағасынан рұқсат сұрап, əлгі 39 сом
85 тиын ақшаны Воронеж С.Х. институтында
оқушы студент Кəрім Жəленовқа беруге қаулы
қылдық һəм жібердік.
Басқарма
1

112

Казак 1915 нов.indd 112-113

«Қазақ» – нөмір 96.

Тоболски – 19/ІІ. Тобыл губерниасынан 2
һəм 3-нші Г. Думада депутат болған Скалазубов
қорғанда опат болды.
ІІ
Газеталардан:
Газета оқушыларға белгілі біздің орыс патшалығы, орыс һəм парсы үшеуінің қосылған жерінде күрд жұрты тұрады. Грек тарихшыларының сөзіне қарағанда күрд халқы бұл
жер дағысы пайғамбардан 400 жылдан арғы
уақыттан бері тұрады. Сонда тағы аты шулы
халық атанған. Міні ХХ ғасырға осы тағы атпен келіп отыр, осы күні жалынғаны да ерлік,
тағылық. Тарихта жазылғаннан белгілі, қашан
да болса, қиын тауды мекен еткен халық тентек,
осы күрд мінезді болатыны. Кавказ татары мен
біздің жауынгер қырғыздың мінезі мекен еткен
қиын тауы арқылы пайда болған.
Күрд жұртын неше мəртебе парсы патшалары өзіне қаратқан, күрд жерінде Ақсақ темір
əскері ойран салған, күрдті араб халифалары
өзіне қаратқан, бұл күнде күрд халқының көбі
түрік қол астында. 2300 жыл күрд жұрты талай патшалыққа құл болған, бірақ құл болды
деген қағаздағы сөз болмаса, қай уақытта бекінуге мықты тауына жалынып, өз бетімен күрд
халқы тағы өсіп жүре берген. Осы күнгі түрік
қол астындағы түрі де осы. Ғабдіхамит сұлтан
күрд халқынан біздің қазақ-орыс сиақты əскер
жасамақ болып еді, күрд əскерін 200 мың кісі
қылмақ болып, мұнан өнерлі əскер шықпады.
Бұл күнгі соғыс əскерден білім, өнер, бастыққа
құлдықты күтеді. Күрд əскері соғыста адамға
көнбей тағылықпен өз бетіне жайылады, айғай
шықса, еті қызып бет-бетімен кетіп, соғысты
бастап жұртты барымталап, алуға айналады.
Күрд жұртының жайы Ефрат һəм Тигр
өзенінің басы. Екі өзен арасы Месопатамия адам
пайғамбар тұрған жер деп тарихи сөйледі.
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Күрд жұрты 21/2 -3 милион болса керек, 11/2
милионы түрікте, 800 мыңы парсыда, 50 мыңы
орыста, Ереван губерниасында. Упенгемиа деген жаһанкез түрік қол астында күрд жұрты
5 милион дейді. Күрд өздері орыс, парсы һəм
түрікте 7-8 милионбыз дейді.
Күрд жұрты біздің қазақ, қырғыз сиақты
өлеңші, бұрынғыны еске түсіретін жыры, өлеңі
көп, ақындарының ұмытпайтындығы біздің
қазақ ақыны сиақты. Аты шулы күрд ақындары
болған: Əлихайыр ХІ ғасырда, Мейли ХІІ
ғасырда.
Бұл күнде оқуды Европадан оқыған жастар
жасаған «Жас күрд» сайасат партиасы бар.
Мұның «Күрстан» деген қахырада газетасы
болған, түрік хүкіметі өз жеріне жібермей
қаңтарып қойған1.
Қ.Б.
Басқармадан:
Ғайса Тоқтарбековке – «Русияға қараған
монғолдар» атты мақалаңыз басылады, ескірмейтін сөз болғандықтан басылуы кешігіп
тұр.
«Жалғыз ерлер үшін ғана» деген иғландағы
дəрі һақында мағлұмат сұраушыға: «Газеталар
қандай иғлан басса да, сондағы мақтаған нəрсені
қуаттаған үшін баспайды, иғлан орнына ақша
алу үшін басады. Бұл газеталардың бір түрлі
кəсіп-табыс жолы. Соның үшін сізге жалғыз-ақ
біздің айтатанымыз осы. Бұл туралы «Қазақ»тың 99-ншы нөміріндегі «Денсаулық» атты
мақаланы оқып қараңыз. Сіздің сұрауыңызға
төте һəм пайдалы жауап сонан табылса керек.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Жəрдем етушілерге
Карс облысында шабыншылыққа ұшырап,
ішерге тамақ, киерге киімі, паналарға үйі жоқ
– күйсіз халге түсіп тұрған мұсылмандардың
жəрдемге өте мұқтаж болып жатқаны һəм
оларға көмек ету үшін əр жерде мұсылман комитеттері ашылып, жəрдем беріліп жатқаны
оқушыларымызға мағлұм.

$$$$

Таланып, шабылып, мүлкінен айырылып, ашжалаңаш отырғандар – жері жырақ болғанмен
қаны жақын, діні бір қарындас-ағайын. Аз-көп
демей жəрдем ету əркімнің əуелі, адамшылық,
екінші, ағайыншылық борышы.
Басқа мұсылмандар жаны ашып, жəрдем
етіп жатқанда, үйі күйгенді жылулайтын, малы
1
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өлгенге қызыл көтеретін, тоналғанға киім беріп, ат мінгізетін, ағайыншылық жүзінде қайырымды салты бар біздің қазақ та салтын істемей
қарап қалмас.
Қалай жіберу ретін білмегендер «Қазақ»
басқармасына жіберсе тиісті орнына адастырмай табыстыруға алғыс айтып, қабыл етіледі.
Оренбург, 28-нші феврал
Соғыс басталғаннан берлі жұрт көзі көбінесе,
Германияның ар жақ, бер жағындағы майдандарда еді. Австрия һəм Түркия жаққа онша назар
салып, сөз қыла қоймаушы еді. Əскерді көбірек
жиып, бір жағынан Германияның көмегіне
сүйеніп, ай жарымнан бері Австрия бар күшін
салып-ақ қимылдап жатыр. Ай жарымнан бері
Австрия майданында соғыс күшті, күшті болса
да оған əлі жұрт назары ауған жоқ. Міні, үш
жеті болды жұрттың көзі де, сөзі де түрік болып
тұр. Түрікке бұлайша ілтифат ету себебі Дарданел қылиларында басталған соғыс. 6-ншы
февралдан бастап Англия мен Франция флоты қосылып, Дарданел қылиларын қорғайтын
түрік қорғандарын атқылай бастады.
Дарданел соғысындағы флотта француз кемелері ескілеу, бірақ құралдары жаңа деп айтылады. Англия кемелерінің ескілері де, жаңалары да бар, жаңаларының ішінде ең соңғы
түрде жасалған нағыз күштілері бар деп айтылады. Нағылса да Түркияға барған флот өте
күшті көрінеді. Мұнша күшті флот шығарып
отырғаны Англия флотының Германия флотынан басымдығы. Франция Австрия флотын бақылап тұрып тұрғандықтан жаңа һəм
күшті кемелерін жібере алмаған. Германиямен
соғысуға өзінде қалғаны да жетерлік болған соң
Англия мықты-мықты кемелерін жіберіп отыр.
Түрік қорғандықтарын атқылап жатқан кемелер
ішінде Түркияға деп істеліп, соғыс басталған
соң берілмеген «Рашадие» һəм «Ғасман» деген кемелер де бар көрінеді. Бұлар нағыз күшті
кемелерден саналатыны өткен жыл «Қазақ» та жазылған. Қысқасы Түркияға барған флот
күшті.
Күшті болған себепті Дарданел қорғандықтарын шыдатпай, қиратып алып барады. Дарданел қылилары Стамбұл шаһарының қақпасы
есебінде. Бұл қылилардағы қорғандар сол
қақпаның құлыптары есебінде. Құлыптарын
қирата бастаса, Стамбұлға кірмегі ықтимал.
Дарданел ашылып, Стамбұл алынса, дүниадағы

ең зор даулы мəселені қандай екенін өткен
нөмірде жазғанбыз. Бұл мəселе қалай қолға алынып, қалай шиеленбей шешілуі қазір қараңғы.
Газеталардың сөзіне қарағанда мəселе сара
шешілсе, екі түрлі шешілмекші: иа Стамбұл
Белгия сиақты бір нашарлау патшаның қолында
болып, қылилар жұрт ортасында, бəріне бірдей ашық болмақ. Иа Стамбұл Русияға беріліп,
қылилар жұрт ортасында бəріне бірдей болмақ.
Бұл газеталардағы жору сиақты сөздер. Русия
мақсұды Стамбұлды да, қылиларды да қабат
алу. Оған одақтарымен бұрыннан келіскен болса, иа келісер болса, күнінде көрерміз. Қазірінде
барған флот қылилардан өтіп, Стамбұлды
алу-алмасы туралы айтылатын пікірлермен
оқушыларымызды таныстыра тұрайық.
«Р.В.» газетасында соғыс ісінің жайын жақсы білетін жазушысы Оғлин деген айтады1:
«Дарданел қылиларын қорғандықтары сайлы
күйде болса, алуға тіпті мүмкін емес. Бірақ,
түрік қорғандықтары сайлы күйде болмасқа
тиіс. Неге десек, түрік пен Италия соғысы
болғанша, түріктер Дарданел қорғандықтарын
салақ ұстаған. Дұрыстап түзете бастағандары
Европа соғысы басталғаннан бері ғана. Ондай қысқа отты мықты қорғандықтар жасап
болмайды. Сондықтан түрік қорғандары сайлы болмаса керек һəм барған флот өтсе керек
дейді. Бірақ оңай өтеді жеп айта алмаймын.
Ол айтады: бастапқы кезде пəлен айтты деп
мəз болмасқа керек. Үйткені қылилардың
кіре беріс аузы кең. Кең жерде кемелер еркін
жүріп, қысылмай қимылдайды. Əрі барған
сайын қылилар тарылады. Қазіргі флот жүрген
жердің ені 7 шақырым. Əрі барған соң, мысалы, Сұлтанқала, Шанаққалаларының тұсында
қаланың ені бірақ шақырым болады. Судың
ені тарылған сайын зор кемелерге тынышсыз
болмақ, алыстық зеңбіректер алыстағыдай күш
көрсетуден қалмақ. Құрылған, атқан, ағызған
миналардан қауіп көбеймек. Сондықтан Дарданелді флот көп қиындықты бастан кешіріп,
көп қатты өткізіп, асықпай, саспай, əдіс пен
шеберлікпен іс қылып отырып алар» дейді.
«Реш» газетасында да2 Дарданелді Англия
мен Францияның флоты алар дейді. Бірақ
қорлық əскер төгіп барып алар дейді. Бұлар
жағынан 100 мыңдай əскер төксе, Галипули Нубеги қамауда қалып, ондағы түріктің əскерлері
1
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һəм қорғандықтары Стамбұлмен қатынасудан
айырылады. Азық-түлік, керек-жарақ алу жолы
кесіледі. 100 мың əскер төккізбеске қайрат
қылғандай, Галипулиде əскер жоқ. Басқа жерден əкеліп жылдам əскер түсіруге теміржол жоқ.
Дарданел маңындағы əскери Европа жағында 60
мың, Азия жағында 15 мың, баршасы 75 мыңақ. Онан артық онша қармаулы əскер шығара
алмады деуге түріктің мəнісі кем. Əскерінің
көбі біздің Кавказ жағында һəм Стамбұлда.
Стамбұлды əскерсіз тағы қалдыра алмайды.
Оңтүстік Сириядағы, Бағдад уалайатындағы,
Смирнадағы əскерлерін келтіруге жолы жоқ
дейді. Сүйтіп, бұл газетаның айтуынша да
Дарданел алынбақшы, бірақ мұның айтуынша құрлық əскер төгіп алмақ. Оны істемей
Дарданелді алғанмен қолда ұстап тұра алмаса
керек.
Соғысушы патшалар əскері1
Францияның бейбітшілік уақытта 22 корпусы бар, бұлардың корпусының саны соғыста
көбеймейді: запаснойларды сол 22 корпустың
ішіне кіргізіп таратады. Соғыс кезінде корпуста
55-60 мың əскер. Бар болғаны бір милион 250
мың.
Мұның одағы Англияның бейбітшілік
уақытта əскері болмайды. Соғысарда Англия
жар шақырып, өз еркімен соғысқа барар адамдарды жинайды. Мұның солдаттары жалование алады. Соғыс басталғанда Англия 200 мың
əскерді кемеге отырғызып, қару-жарақтары
мен, 80 мыңдай аттарымен Францияға Англия
адамының есебі жарты милион. Осы кездерде
Англияда көп адамдарды дайарлап үйретіп
жатыр. Жаз шыға Франциядағы əскерін бір
милионнан асырмақшы болып тұр. Жəне де
Англияның Мысырда, Бағдад жақты түріктер
жағынан тұрған əскерінің есебі 250 мың. Бəрін
санағанда Англияның əскері осы күндерде 700
мыңдай, жазғытұры 1 милион 200 мыңдай болады.
Үшінші патшалық – Англия. Бұл аз халық.
Бірақ өз жағындағы патшалықтарды (Франция
һəм Англия) көп пəледен құтқаруға себепкер
болды. Əскері 200 мыңдай.
Төртінші һəм бесінші патшалықтар – Сербия
һəм Қаратаулық. Бұларда аз халық. Əскерінің
иесі 300 мыңдай.
Алтыншы – Жапония. Бұл өзі бір шетінде. Өз
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жұмысын бітіріп, аламын дегенін алып, қарап
тұр. Мұның жағындағы патшалықтарды жау
шегініп бара жатса, бұлар сонда көмек бермекші.
Жетінші патшалық – өзіміздің Русия.
Соғыстың ең ауырлығы Русияның мойнында
болып тұр. Соғыс басталған уақыттан бері
қарай үш жақтан жайылған жауларын беттетпей тұр. Əскердің есебін жазуға болмайды. Русиядан өзгелерінің (одақтардың) саны соғыс
басталғанда 2 милион 250 мың еді, осы кезде
2 жарым милионнан аса бар. Жаз 3 милионнан
асады. Германия, Австрия һəм Түркия əскерінің
саны 4 милионнан көбеймейді, қайта осы
күндерде азайып келеді (түрік пен Австрия).
Жəне де жаз бола жоғарғы жеті патшалыққа
қосылуға дайарланып тұрған екі патшалық
бар: Италия 700 мың əскермен һəм Румыния
300 мың əскермен. Бұлардан соң қосылуға
дайарланып қозғалып тұрған бір патшалық бар
– Греция (Ром жұрты) 300 мың əскермен. Грецияны бұлай қойа тұрып һəм Русияның əскерін
санамағанда, бір жақтағы сегіз патшалықтың
əскері жаз 4 милион болады. Германия Австрия
һəм түріктердің саны жазғытұры 3 жарым милионнан асатын көрінбейді.
«Қазақ»-тың 94-нші нөмірінде «Соғыс не
тұрады» деген мақалаға қарағанда, Англияның
бір күнгі шығыны 10 милион сом, Францияныкі
21 милион, Русияныкі 28 милион, үшеуі бір
күнде соғысқа 59 милион сом шығарады. Бұл
шығынды солдаттың санына бөлсе, солдат басы
5 сом 40 тиын келеді. Бұл есепке қарағанда, бұл
жақтан соғысқа шыққан əскер шамасы 11 милион. Германия, Австрия һəм Түркия жағынан
9 милион, барлығы 20 милион болмақшы.
Жоғарғы военни закондарға қарап һəм өзге
түрлі жайға қарап қылынған есеп мұның жартысындай-ақ əскерді көрсетіп тұр. Екеуінің дəлелі
қайсы? Шығынды солдат басына бөлгенде,
солдат есебін алғанда, соғыс басталғаннан
бері майданға қарай шыққан адамның бəрін
санайды. Соғыс басталғаннан бері 5 милиондай
адам соғыстан шықты (өлгені, қолға түскені,
жараланғаны һəм жоғалғаны). Майданның дəл
аузына кірмей жақын жерде үйреніп жатқан....
запаснойлар бар. Бұл ... шыққандардың орнына кіргізіп тұрады. Мұнша көп əскерді қабат
майданға кіргізуге қару-жарақ, зеңбірек һəм
өзге соғысқа керек нəрселер жетпейді деп
жоғарыда айтып едік. Енді əлгі 20 милионнан
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бұл 9 милиондайды шығарса, қалған 11 милион
бастапқы есебімізден көп қысқа кетпейді.
Аяғы бар
Қазақ инженері
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Кавказ армиа штабынан – 21/ІІ. Зашурух
уалайатында Хупаның оңтүстік жағындағы
өлкеде ұрыс-қағыс болулы. Өзге орындарда
өзгеріс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 22/ІІ. Неманның сол жағында һəм Груднадан солтүстік-күнбатысқа шыққан жолда біздің ілгері ұмтылуымыз бөгетсіз болып тұр. Біздің
əскерлер немістерді Сопобкин-Липск өлкесінен
сыпырып шықты һəм жігермен ілгері ұмтылып
барады.
Млава бетіндегі бір күннің ішінде 500-дей
солдат, жеті офисер һəм үш пулемет олжа
түсірдік. Висланың сол жағындағы политсиа
өлкесінде соғыстар қызып барады.
Карпаттың Ондава һəм Сан арасында .... болып тұр. ... оңтүстік күнбатысына таман ... оң
бетіне шықпақшы болды. Бірақ 21-нші февралға
қараған түні Саннан өткен Австрия əскерінің
бөлімі ойран болды.
Бухарест – 20/ІІ. Стамбұлдан хабар береді,
банкелер қымбат нəрселерін Конияға көшірді.
Германия афисерлері тегіс жиған-тергендерін
Германияға жіберді һəм үй іштеріне билеттер
дайарлап қойды. Газеталар бекер деседі, Талғат
бекке екі рет жанына қас қылу болды, бірақ
аман қалды. Ұсталған көп кісінің арасында
сұлтанның жиені Жалеладин бар. Сұлтанның
үй ішіндегі нəрселері Конияға жіберілді.
Петроград – 23/ІІ. Біздің флот (соғыс кемелері) 22 февралда Зунгулдак, Кемели һəм Козлуды атқылағанда, Зунгулдак һəм Козлудағы жиек
батарейалар қарсы жауапп берді (атқылады),
бірақ үнін шығартпадық.
Зунгулдакты атқанда көп өрт һəм оқ жарылу
болды. Соғыс кезінде жаудың алты дүйімдік
оғы «Алмазға» түсіп, жарылды, өрт шығарды,
бірақ тез сөндірілді. Оқ үш солдатты ауыр жаралады. «Алмаздың» тесілген жері жамалды.
Машиналары аман. Зунгулдак шығанағында
тұрған жаудың үлкен «Иригли» деген параходын андырдық. Біз жеті параход һəм зор
қайығын батырдық.

Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Торғай
Торғай үйезінің шаруасы жайлы, қысы жеңіл
болып тұр. Астық-шөп арзан. Бірақ халық шаруа жағынан жайлы болса да, бұл күнде ел ішінде һəм түрлі науқас жайылып барады. Күздігүні
Торғай қаласындағы ноғай ағайындар арасында
қорасан (шешек) дерті жайылып, əсіресе, жас
балаларға ауыр тиіп еді. Бұлардан қаладағы
қазақтарға жұғып, қала қазағынан дала қазағына
жайылып кетті. Халыққа келген бұл апатқа
қарсы қылынған шара жоқ, доктор-фелшер дегенді білмейміз. Ел ішінде сүзек һəм өзге ауру
да көбейіп барады. Тез жаз шығып, таза ашық
ауаның себебімен құтылмаса, қазақтың қысқы
үйінің өзі мұндайда аурудың ұйасы ғой.
Халықтың жайы осылай болса да, бақсы,
балгер, өтірік əулие, алдауыш дəрігерлердің
егіні пісті, білем.
Мадияр
Ардақты мұғалімдер!
Əр қайсыңызға мəлім, өткен жылдан бері
«Қазақта» курс ақында түрлі мақалалар жазылып, пікірлер сөйленіп келеді. Курстың керегін ешкім інкəр қылмаса да, расход жағынан
тайсақтай беруші еді.
95-нші нөмір «Қазақта» көрсетілген бір жолды көргендеріңіз болса, мұны қиын, қолдан келмейтін іс деуге болмайды, біз – мұғалімдеріміз
ыждаһатына барып тірелетін нəрсе. Рас, жекежеке əрқайсымыздың қолымыздан мұндай
іс келмейді, бірақ күш қосып, үй біріктіріп,
бел байласақ, найза бойламайтын тұңғиық
көрінбейді. Өзімізде жігер болмаса, қашан да
болса, мұндай мəселелер қозғалар да, сөйленер
де, олай ету керек, бұлай ету керек деп, шулап-шулап қалармыз. Ал ойлаған істің жарыққа
шығарайық десеңдер осы бастан қам қылыңдар,
қам қылудың басы: «Қазақ» арқылы мұғалімдер
санын білдіру керек, қандай курсты һəм кісі
басы қаншалық расходты курсты тілейді, курс
қанша һəм қайда болсын. Сөздің қысқасы, шамасы келетін һəм талабы бар һəм мұғалім «Мен
барамын, пəлендей сомға күшім жетеді» деп
білдірсін.
Біз өзіміз курс Семей қаласында болуын
тілейміз, орталық һəм арзаншылық жер, мұғалімдерге келуге де ыңғайлы (жаздыгүні бол-
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са). Курс қашан һəм қайда ашылуына қаулы
қылынса, біз тиісті ақшамызды күн бұрын жібереміз һəм өзіміз де барамыз.
Мұғалім Ғ. Дəулетбаев
Молла Ғұсман Тоқсарин һəм жолдастары
«Қазақ» – Бұл туралы келген хаттар басқармада жиыла бастаған еді, солардың арасынан осы хатты басуды лайық көрдік. Біздің
пікіріміз де осы: қам қылатын кез болды.
Ұлтшыл жігіт
Басқаға залал келтірмей, ақ-қараны танып,
білімділердің көрсеткен ізімен жүріп, өзіне
жақсы, пайдалы иа залалды деген істің өзгеге
де солай деп білген кісі екінің бірінен шыға
бермейді. Кей азаматтар ақыл, білім, ұйатының
арқасында жалғыз жанның пайдасын қуа бермей, жайаулап-жалпылап шамасына қарай
ұлтына қызмет қылып жүрсе, кейбіреулер пайдасыз да болуды былай қойып, аймаққа қызмет
қылам деген азаматтардың айағынан алып, ит
қосып, шамасынан келгенше ақсату да болып
жүр.
«Қазақтың» 99-ншы нөмірінде Қызылжар
үйезі, Приснов елінің қазағы Ахмет Жанталин
біреудің шағымымен абақтыға жабылғандығы
жазылды.
Ахметті Көкшетау һəм Қызылжар, екі үйезінде,
ұлт қамын қайғырған бірінші адам деп түсіну
қате болмас. Бұл екі үйездің жерін һəм басқа
шаруасын Кузнецов жазғаннан кейін 1907-1908нші жылдарда Ахмет екі рет Петроградқа барып
қайтқан еді. Ол жылдарда Петроградқа кімдер
бармады! Бірақ Ахмет онда өздігінен бұзып-жарып іс қылмаса да, білімді жол көрсеткендердің
ақылымен болып һəм оларға ел ішінен керекті
дəлелдерді дайарлап беріп тұрған еді. Мұнымен
тұстас жұрт ақшасымен барған Көкшетау
үйезінің бір үйір қажы-моллалары Петроградта біраз тұрып, тамаша етіп, Невски проспекті көрген соң, біраз Мəскеу арқылы ұзататын
қыздарына жасау алып қайтып, кейбіреулері еліне аман-есен қайтып, қарағайдан екі-үш бөлмелі
үй салып алған еді.
Ахмет ол кезде бір жағынан оқып, бір жағынан Уфа, Троицкіден жақсы мұғалімдер алдырып, аймағының балаларын оқытпақ та болды.
Мұжық қазақ арасынан жер алып, қазақтың
жерді көп қадірлемейтін жайын білген соң,

шекарадағы қазақ жерінің біразын жырта кетуден қашпайды. Иа болмаса ат үстінен кейбір
ақсақалдар, мырзалар азырақ ұн, жайға орыс
гранының шетіндегі «пайдасыз» қазақ жерінен
бір-екі десиантина сата салса, ол жер жыртыла келе 10-15 десиатина болып кетеді. Бұл іс
жөнсіз, мұны қалдырайық десе, Ахмет секілділерге бір жағынан манағы ақсақал, екінші
жағынан мұжық қабағын түйеді.
Ел ішінде партиалық, араздықпен туысқандар
бір-бірінің басын, шамасы келсе жойудан
қашпайды. Жайшылықта «мұсылманбыз!»
деп кеудесін қағатындар, мұндайға келгенде
ешкімге бəйге бермейді. Мұнан бір жыл бұрын
сол Ахметті жоғарғы айтқандай жақындары,
бір аты жоғалған жақын қаланың орысына
«атыңды ұрлаған Ахмет» деп, жай кетіп бара
жатқан кісіні мылтықпен атқызып, оқ киіміне
тиіп, өзін құдай сақтап еді. Сонда қылған бар
жазығы: «Адамшылық есебіне кірісіп, қол жетсін дегендік пе, азаттыққа?»1. Бұл күнде Ахмет
абақтыда ................
Ж. Тілеулин
ІІ
Газеталардан:
Солдат хаты
Европа соғысы түрін мына франсуз солдаты
хатынан байқауға болады-ау деп, келер сөзді
тəржіма қылдым. Кеше кешке түн жамылып
жолдасым Гардуин, жалынғаны жалғыз алты
атар, неміс пен бізді бөліп тұрған батпақты
көлсымақты кешіп, жүріп кетті.
Түн ортасы ауа, олжасы бір неміс солдаты,
қайтып келді. Осы екеуін біздің жандарал алдында көрсеткендер таң қалар едіңдер. Неміс
көзі айналып маңдайына шығып кеткен, өзі
мең-зең. Гардуин ... сақтаныңдар сүйікті достарым! Бұған кез болсаңдар, арбалғандарың!
Ұзын бойлы, тіп-тік, төсі сұңқардың жемсауындай, көзі оттай жайнаған. Жап-жадағай айтқан
сөзі, қандай қоздатады.
Міні, полковник айтты, бізге бір неміс керекау деп. Мен мұны өзім де дұрыс көрдім. Рұқсат
сұрап, жолға шықтым.
Өзіміз отырған ордан шыға бір орға түстім,
осы ормен еңбектеп жөнеліп едім, қиын болды:
ор тұрған сасып-шіріп жатқан неміс өлігі болды. Бір мезгілде бір неміс қырдан: «Бұл кім?»
демеспе. Мылтық дауысы шықты, мен неміс
солдатын көріп қалдым. Мұрынды басып, дем
алмай ары қарай еңбектеп жөнелдім... Қасына
1

«Маса», 38-нші бет.
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əбден жақындап келіп, мылтық атқан солдатты
шап етіп ұстай алдым. Екеуміз алыса кеттік,
менде де үн жоқ, онда да үн жоқ. Неміс меннен əлсіз болып шықты. Міні, жетелеп алып
келгенім осы» деді.
– Хамам, мұның жолдастары қайды?
– Жолдастары қашып кетті, міні бүйтіп келген
көп шығар, жалғыз емес шығар деп ойладым.
– Мылтық атты ма?
– Атты, атқаны маған не керек, мен өз
сыбағамды алдым, деді ер Гардуин1.
Күнбатыс майданында неміс пен франсуз
əскері арасы қай жерде жүз-ақ қадам. Екі əскер
де інге кіріп, жүз қадамдай екі жақты асыл сыммен шарбақтап, қорған соғып, міне, неше ай
бірін бірі күзетіп отыр. Екі жақ та түн жамылып, бірінің бірі күзетшісін аулайды. «Р.В.» -де
бір франсуз солдаты хатында жазған: «Неміс
күзетшісін аулап, франсуз солдаттары бір сағат
45 минут еңбектеп барса, неміс күзетші солдаты темір шарбақ ішінде көрініпті. Шарбақтан
шығарып ала алмайтын болған соң, франсуз
солдаттары алдына он қадам жерге франсуз
республика туын шаншып қайтқан. Бұл ту
шайтанға Алланың атындай болып көрінеді.
Франсуз солдаттарының мұнысы немісті аза
қылғаны.
Қыр баласы
Соғыс салығы
1915-нші жылғы патшалық шығынымен
түсімін түйістіру турасында болған комисианың
ұйғаруынша ақша министрінің соғыс салығы
тақырыпты жасаған проектін министр советі
13 февралда болған кеңесінде ұнатқан.
Бұл проект бойынша қазақ һəм басқа солдат алынбайтын облыс һəм губерниалардағы
халыққа солдаттық орнына ақша салығы
түспекші. Бұл салық бұрын төлейтін əртүрлі
зборлардың үстіне просент (өсім) түрінде
жамамақшы. Мысалы, түндік ақша, мал басы
ақша, жер ақша, аброшни һəм пəтер салық
ақшаларға шамаламақшы. Жамау мөлшері əр
облыста əртүрлі көрінеді. Ең азы 13% (просент),
ең зоры 65%, мұны түсінікті түрмен айтқанда
бұрынғы 10 сом төлейтін үйлер енді аз төлейтін
облыста 1 сом 30 тиын артық төлейді. Көп
төлейтін облыста 6 сом 50 тиын артық төлейді.
«Реш» газетасының хабарына қарағанда 2, бұл
1
2

«Р.В» – нөмір 12.
44-нші нөмір.

салық түсетін облыс һəм губерналар төмендегі
айтылғандар:
1) Ақмола облысында салық – 20%, 2) Семей
облысында – 18%, 3) Орал облысында – 17%, 4)
Торғай облысында – 13%, Түркістанның негізгі
үш облысында һəм Жетісу, Закаспи облыстарында – 21%, Астархан губерниасында – 40%,
Кавказ өлкесінде – 60%, Ставропол губерниасында – 65%.
Закон жобасы
Басы 106-ншы нөмірде
26-ншы статиа. Үйезни нашалнік маңында
екі помошнигі болады: бірі хакімшілік жағынан,
екіншісі политсиа жағынан. Бұлар үйезни
нашалніктің дегенінде болмақшы.
27-нші статиа. Хакімшілік жағындағы помошник үйезни сиездің неприменни шлені
болмақ, үйезни кеңесінің бастығы болмақ.
28-нші статиа. Үйезни нашалніктің жалпы
көмегінде болудан басқа, хакімшілік жағындағы
помошниктің арнаулы міндеті осы положение
бойынша үйезни сиездің қарауында болатын істердің докладын дайарлау һəм сиездің
мəжілісінде оларды доклад ету.
29-ншы статиа. Хакімшілік жағындағы помошник бір жаққа кетсе иа ауырса, оның орнына үйезни нашалнік земски нашалніктердің
біреуін ұйғарады, губернатор бекітеді.
30-ншы статиа. Политсиа жағындағы
помошниктің атқаратын міндеттері жалпы губернски положение (ст. 680 и след. 1892 г. изд.
Т.ІІ.) бойынша исправниктің атқаратын политсиа істері, үйезни нашалніктің өзі һақындағы
осы положениенің 24-8-нші статиаларында
айтылған міндеттерден басқа.
Төртінші тарау
Үйезни нашалнікті, оның помошниктерін һəм үйезни кеңесіндегі шиновніктерді
орынға қойу һəм шығару турасында.
31-нші статиа. Үйезни нашалнік һəм оған
помошниктің орныға қойылатын империаның
жоғарғы иаки орта мектептерін бітірген, ішкі іс
министерствосының қосқан тиісті емтиханын
ұстаған һəм жасы 25-ке толған адам.
32-нші статиа. Үйезни нашалніктің орынға
(31-нші статиадағы) емтиханды ұстамаса да
һəм көрсетілген дəрежелі оқуы болмаса да
қойылады: ең аз болса үш жыл двориан басшысы болған, не губерниски присутствиеде
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неприменни шлен болған, не губернски иаки
үйезни земски управада председател болған, не
городской голова болған, не үйезни нашалнікке
помошник болған, крестиански иаки земски
нашалнік болған, немесе сол дəрежелі орында
болған адамдар.
33-нші статиа. Үйезни нашалніктің һəм
екі помошниктің орындарға губернатор көрсетуі бойынша ішкі іс министрі қойады.
Үйезни кеңсесіндегі штатни орындарға үйез
көрсетуінше губернатор қойады. Бұл статиадан айтылған лауазым иесі адамдардың
жауапқа тартылуы, сотқа берілуі хүкімет
қызметі турасындағы уставқа айтылған жалпы
қалыпша һəм уголовни сот уставының 3-нші
кітабындағы бөлімінің І, ІІ-нші тарауларында
айтылған жолша.
Бесінші тарау
Земски нашалніктер һəм земски нашалнікке кандидаттар туралы.
34-ншы статиа. Земски нашалнік һəм оларға кандидаттық орынға қойу Астрахан губерниасындағы сондай орынға қойу туралы көрсетілген закондағы ретше (Т.ІХ; Особ. прил.,
кв. ІІІ, по прод. 1906 г. ст. 16 и 19.
35-нші статиа. Земски нашалніктердің орнына түсу, жауапқа тартылу реті Астрахан губерниасындағы ушасткови земски нашалніктер
турасындағы уставта көрсетілген жалпы жол
бойынша.
36-ншы статиа. Земски нашалнік ауру болған
кезінде, отпуск алғанда, иа орнынан түскенде,
иаки өлгенле оның қызметін үйезни нашалнік
кандидатына немесе жақын ... ушастканың земски нашалнігіне береді.
37-нші статиа. Земски нашалніктердің қызметінің жайы, істейтін жұмыстарының ауданы,
хакімдік мұршасы крестиан ісін басқарушылар
турасындағы положениенің1 20, 21, 22-35, 3742, 44, 50, 52, 54, 58, 59, 61 һəм 62 статиаларында көрсетілгенше һəм мынау төмендегі
көрсетілген өзгеше ретінше.
38-нші статиа. Көшпелі қазақтарды айтып жерге орналастырғанша, олардың үй
қожаларының иаки аулни обшестволарының
арасындағы жер дауын Алексеевски үйезіндегі
земски нашалніктер бітірмекші. Бітіргенде мировой посредник һəм крестиански нашалніктер
1

Положение объ уставов заведыв. крест. дел т. ІХ,
Особ. прил. ІІІ, изд. 1902 г. и по прол.

тұтынып жүрген судебно-политсеиски жолмен
тексеріп бітіру (Пол. Уст. крест., изд. 1902 г. ст.
153-196 и 442).
39-ншы статиа. Оның үстіне земски нашалніктердің міндетінде болатын жұмыстар:
1) Осы положениеде көрсетілген жолмен үйезни
сиездің земски міндеттер турасында тапсырған
жұмыстарын орнына келтіру; 2) Податной инспектормен бірге қазақ малынан алынатын
збордың шамасын білуге мал есебін дұрыс
көрсетуін бақылау (ашық салық уставының
634 һəм 643-нші статиалары, том V-нші), қазыналық һəм земски зборлардың жұрттан
түгел жиылуын көздеу. Недаимка һəм кем жиу
болмасқа податной инспектормен қосылып законда көрсетілген жолмен қам қылу.
Алтыншы тарау
Үйезни сиездің құрылысы, істейтін жұмысының ауданы, мұршасы һəм істерінің
жолы.
40-ншы статиа. Үйезни сиез құрылысында
председател һəм шлендері болмақ: председател
үйезни нашалнік болады. Шлендері: податной
инспектор, жер министерствосының шиновнигі, үйезни нашалнік екі помошнигі.
41-нші статиа. Бұл 40-ншы статиада айтылған адамдардан басқа үйезни сиезге шлен
дəрежесінде болып кірмекші: а) Халықтың
əлеуметтік һəм қалыбындағы жұмыстар туралы губернски присудствие көрсеткен кезегімен
земски нашалніктер; б) Солдаттық жұмысы
туралы войнски нашалнік иаки оның орнына
жіберілген адам, ушастканың земски нашалнігі һəм дəргері (войнски повинност уставының
102 һəм 103-нші статиалары); п) Земски міндеттер турасындағы істер қаралғанда земски
нашалніктердің бəрі де һəм жұрттан төрт уполномошненни; т) Пошта һəм телеграф, соғыс,
денсаулық мал дəрігерлігі һəм оқу турасындағы
істер қаралғанда əрқайсысының өкілдері
болмақшы: адам һəм мал дəрігерлері, оқу инспекторы, шіркеу школдарын бақылаушылар;
ж) Қызметтегі адамдар жауапқа тартылу
турасындағы істер қаралғанда Астрахан окружни сотының товариш прокуроры болмақшы.
1-нші қосымша. Солдаттық жайындағы іс
қарағанда, жер министерствосының өкілі болмайды.
2-нші қосымша. Үйезни сиезде жұрттан уполномошенни болу турасындағы заң осы положениеге тіркелген.
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3-нші қосымша. Жұрт уполномошенниларының даусы басқа шлендермен тең саналады.
42-нші статиа. Үйезни нашалнік жоқ кезінде председателдик қызметін үйезни сиездің
шлені (27 стаита) атқарады; Ол жоқ болса, иаки
үйезни қызметін атқаруға оған басқа себептер

$$$$

«Р.В.» 43-нші нөмір.

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №109. 5 МАРТ, БЕЙСЕНБІ

Оренбург, 5-нші март
Оқу ісі туралы бұл күнге шейін хакімдердің
тұтынып келе жатқан жолы: оқу ісіне хүкімет
мекемелері мен шиновнікетрінен басқа ешкім
қатыспасқа дейтін еді. Хаты оқушылардың атааналарын да бабаларының оқу жұмысына жолатпайтын. Школада оқу халықтың тіршілігіне
керек, қажетін шығаратын жөнмен оқытылмай,
басқа көздеген нысаналарға тура келсе болады
дейтін. Халық тарапынан оқу туралы халыққа
пайдалы жолмен іс бастап, көсемдік еткендер болса, ол бастаған іс пайдалы болғанмен
хакімдер өз көздеген нысанасына тура келмесе
жол бермек түгіл, жойуға тырысатын. Земства, қаланың хасусы мекмелерінің оқу туралы
бастаған істеріне кедергі қойылып, айақ бастырмайтын. Бұл қалып бастауыш мектептерде ғана
емес, орта һəм жоғарғы мектептерде де бардым.
Сол күймен күні бүгінге шейін келген.
«Қазақ» оқушыларына мəлім: оқу министрі
Кассу өліп, оның орнына граф Игнатев болғаны.
Жаңа министр сөзіне қарағанда бұрынғы жол
қалып, оқу ісі басқа жөнге түспекші. Оқу
халыққа керек іс болғандықтан көбінесе халық
пайдасы көзделіп, оқу халық тіршілігіне керек
жөнмен оқытылмақшы.
Оқу ісін жаңа жөнге түсіру туралы кеңеспек
үшін граф Игнатев оқу округтерінің попешителдерін Петроградқа шақырған. Февралда
20-нан бастап, сол кеңес болып өтті кеңес
құрудың алдында министр попешителдерді
шақырған мəнісін, мақсұдын сөйлеп, оқу министерствосына қараған школдардағы оқу ісі
қай жөнде болуға тиістілігін айтқан. Министр
бір сағаттай сөйлеген. Ол сөзі газеталардың
қорытып айтуынша мынау1: Русиядағы оқу
басындағы адамдар биыл күнге шейін оқу
ісін халықтың тіршілігіне қадірлі түрде болуын көздемей, тек оқу һəм оқыту бар деген
1

бойынша болмастай болса, осы положениеде
айтылған ретше земски нашалниктердің біреуі
председател болды.
Тағы да бар

аты болса, жарайды деген түрді тұтынған. Оқу
ісіндегілер халықты оқу жұмысының маңайына
жолатпаған. Сондықтан оқу басындағылар
өзімен кітап, халық бір жақта қалып, аралары
ашылып қашқақтаған. Оқу ісі олай болмасқа керек еді. Жұртқа керек істі жұрттан қаштыртпай,
қайта жұртқа жуық жолмен істесе, оқу ісі
көгеріп, көркейуіне халықтың көп көмегі тиетін еді. Бұл школа жұмысы бүтіндей халық
билігінде болсын дегендік емес, школа ісінде
патшалық негіз боларға керек, бірақ патшалық
негізге қорған оқуды халыққа жұғымды жөнмен
істеуге болады деген сөзім. Русияны көгеріп,
көркейетін жолға салған ұлық түзетішіміз
(Петр Велики патша) жұрт ішінде өзі бас жұмыскер болған. Əрқайсымыз міндетімізге алған
ісіміздің ауданында алдымыздағы сол өнегені
ұмытпай, халыққа қызметті соларға істерге керек. Школа ісінің басында болып, жол көрсетіп
жөн сілтеп, басшылық етіп тұрған адамдар,
халықтың мақсұдын танытып, мұңын біліп,
іс қылып, мұқтажына қолын жеткізу амалын,
жолын табуға іздеу керек. Школа ісін тіршілікке керек жағынан қолға алып, сол жөнмен
істеп шығару нысанаға қойыларға тиіс. Жұрт
оқуының жұмысына шын ықылас, жылы рай,
сүйкімшілік кіргізу керек. Əрине, біздің ісіміз
закондағы көрсетілген жолын шығып кетпеске
керек, бірақ закон жолынан шықпай отырып,
халықтың мұңын біліп, тіршілігіне жақын
жөнмен іс қылуға болады. Тіршілік ыңғайына
жұғымсыз, жуыспайтын жол, нағыз игілікті істерді жойып, жоққа шығармақ. Оқушылардың
ата-аналарының тілегіне, мұңына зор ілтифат
етіліп, оқу ісіне көсемдік қылып, іс бастаушылар болса, оларға һəм ықылас назармен қарау
тиіс деп, сөзін айақтаған.
Кеңес бастауыш мектептер жайынан басталған. Төмен дəрежелі бастауыш мектептер
кеңеске түскенде Русия халқы түрлі тілде
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болған себепті ана тілінде оқыту туралы сөз
болған. Əр жұрттың бастауыш мектепте оқыту
əуелі ана тілінде болып, сонан соң орыс тіліне түсу қолайланған. Қазіргі мектеп-медреселерде оқу ісі нашар болғандықтан, олардың
оқытушылары оқыту жайын білетін адамдардан болуына қам қылуды, оқу кітаптарын
жақсылауды, инспекторларды сол халықтың
тілін білетін адамдардан қойуды һəм бұратана
жұрттардың бастауыш мектептерін школа
айшығына кіргізуді мақұл көріскен.
Соғысушы патшалардың қаружарақтары
Соғысып жатқан патшалардың қаружарақтары һəм соғыс туралы шығарған
өнерлері бірінен бірі онша үздік асып кете
қойған көрінбейді. «Германияның əсіресе ауыр
зеңбіректері көп екен» дейтіндер бар. Зеңбірегі
көбі жеңсе, онда соғыс деген өзі оңай нəрсе
болар еді: мұндай болғанда һəр халық жиғантергенін зеңбірекке жұмсар еді. Ататұғын
адамдар сайлы болмаса, атылатын оқтар дайар болмаса, ары-бері шауып зеңбіректерді
алып ұшып жүретін аттар болмаса һəм өзге
түрлі қару-жарағы бұған сəйкес болмаса,
онда артилерианың көптігінде не қасиет бар?
Қылышты атты əскер (казак-орыс бейнелі),
жеңіл артилериа (зеңбірек), ауыр артилериа, ор
қазатын иа көпір салатын саперлар (инженерное войско) жаңадан шыққан ұшу машиналары,
блиндированни автомобил (кейін биандалар),
блиндированни поезд, əскерлерді тыным алмай
əрі-бері тасып тұрған теміржолдар, қару-жарақ,
азық-түлік, киім-кешек əрі-бері тасып жүрген
керуен арбалар неше жүз, неше мың шақырым
жерде болып жатқан қырғыздардың хабарын
бірінен біріне жеткізіп жатқан телеграм, телефон, фонопор һəм өзге түрлі соғыс өнерлері,
ойлы-таулы жердің ой-шұқыры – мұның бəрі
бірдей сəйкес болмаса, бір жерінен аз ғана
хата кетсе, бір сағат түгіл 10 минуттай керекті
уақытты босқа өткізсе, онда əскердің сиқы кетеді. Соғысқандар бірін-бірі алдап-арбап, көз
тайғызбай аңдып тұрады.
Мысал үшін Сербия мен Австрияны алайық.
Австрияға Сербияны теңеп болмайды: Сербия
əскерінің бар болғаны 2 жүз 50 мың, жəне өзі
соғыстан тыным алмай, əлсіреп жүрген əскер.
Русия əскерінен əбден əлсіреп, жеңіліп, енді
тым болмаса, Сербиядан кек алмақ үшін, Сер-

бияны құртпақшы болып, Австрия 3 жүз мың
əскерді қару-жарағымен Сербияға жіберді.
Сербияның құритын кезі келген екен деп жұрт
ойлайды. Сербия Австрияның ар жағында
болған себепті мұны жақтаған Русия, Англия,
Франция һəм өзге патшалардан бұған көмек
бере алмады. Австрия əскерінің көптігіне һəм
күшіне сеніп, «қырамын-жойамын» деп, абайламай Сербияның ішіне кіріп кетті. Өзі аз Сербия əскері шегініп отырып, патшалықтың астанасы Белградты жауға соғыспай беріп, сыры
белгілі өздеріне ыңғайлы жерге келіп соғыс
қылды. Бір жұмадай қырғын ұрыс болды. Аты
құриды-ау деген Сербия 10 күннің арасында
адам есітпеген істерді көрсетіп, Австрияның
2 жүз мың əскерін қырып һəм қолға түсіріп,
қалған əскерін Сербиядан қуып шықты. Сербия көрсеткен қайратына дүние таң қалды.
«Біз абайсызда Русия əскерінің үстінен түсіп,
қырып тастаймыз» деп, түріктер Кавказға
қарай ұмтылды. Русия əскері кейін шегініп,
ыңғайлы жерге келіп 2 жұмадай соғыс қылды.
Сол соғыста түрік əскерінің шығыны 5 корпус (2 жүз 50 мың), 3 жүздей зеңбірек, толып
жатқан оқ һəм басқа соғысқа керек нəрселер
орыстардың қолына түсті. Бас-айағын тегіс ойлап, барша сəйкесін келтірмей, құр күшке сеніп
омыраулап, іс қылғандардың істері осындай
болып жатыр. Бұл күнде соғыс ісінде көп əдіс,
көп тəсіл, өнер керек. Екі жақ қарсы шығып,
қалай болса, солай соғыса бермейді.
Жайау солдаттың ұстаған мылтығы «винтовка» бесатар магазин. Винтовка бір минутында
40 оқ шығарады. Оғы үш шақырым жарымға кетеді. 400 қадам (130 сажын) жерге шейін атқан
оқ адамның бойынан аспайды. Сол себептен
130-150 сажыннен атқан оқ тым-ақ қатерлі.
Бір шақырым жарым жерден атқан оқ көп
далаға кете қоймайды. Винтовканың оғы қатар
тұрған 6-7 кісіден өтіп кете береді. Найза мен
қылыштың сыры біздің қазаққа белгілі: бұлар
нақ шабысар жерге келгенде ғана жұмсалатын
қарулар. Бір түрлі кішірек зеңбірек сиақты екі
ат тартып жүре алатын мылтық бар: мұны пулемет дейді (оқ шашар деген мағынада). Бұл минутында 300 оқ жұмсайды. Оғы төрт шақырым
жарымға жетеді. Жайау əскер «пулеметная
ротаға» (5-6 пулемет) беттеп тұра алмайды.
Мұның үш-төрт солдат көтеріп жүре беретін
жеңілдігі болады.
Айағы бар
Қазақ инженері
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Николай Лукиш Сколозубов
20-ншы февралда шыққан «Реш» газетасының
49-ншы нөмірінде Қорғанда Николай Лукиш
Сколозубов опат болғанын оқыдым.
Сколозуов Мəскеудегі бұл күнде селскохозйаственни институт болған Петровски-Разумовски академианы бітірген аграном. Орыста
аты шулы, ғылымы асқан, талай кітап жазған
аграномның бірі еді. 1914-нші жылы Тобылға
келіп, Сібір мұжықтарының шаруасын ізденіп,
тесе қарап оқып, жұртқа пайдалы үлгі, өнеге
шашып, кітап шығарып, Сібір мұжығының шаруасын мəдени жолға түсірген Сколозубов болатын. Машинамен сары май алып, оны Лондонға
апарып сататын Сібір мұжықтарының игілік
ісі Сколозубовтың бастауымен, үйретуімен
көгеріп, көркейген іс. Мұндай Сібір шаруасын жақсы білетін һəм жұрт шаруасы ілгері
басуға өнегелі, өнерлі іс қылған адам жоқ. Сібір
мұжықтарына бірлесіп іс қылуды үйретті. Талай жиып сиез де жасатты.
1906-ншы жылдың қысында «сен мұжыққа
бас болдың» деп Сколозубовты абақтыға жапты.
Сол жылы жазғытұрым мұзы ерімейтін мұхит
маңындағы Березов қаласына жер аударды.
Тобыл мұжықтары екінші һəм үшінші Думаға
Сколозубовты депутат сайлады.
Топта сөйлеген шешендігі кем, дəлелге
мықты, білім көп, кіріскен ісін аударып алатын.
Думаның жалпы мəжілісінде Сколозубов андасанда ғана шығып, сөйлейтін, істің көбін комисиада орындайтын. Сколозубов кіріскен Дума
комисиасы жоқ. Сөзі негізді, дəлелді болған
соң, комисиада мұны тыңдамасқа болмайтын.
Үшінші Думада қазақ жері үшін қазақтың өз
депутатындай қызмет атқарды. Буджет мəжілісі
болғанда қазақты қорғап, сөйлемей қалмайтын.
Комисиада қазақ шаруасы, қазақ халі туралы істеген ісін кітап қылып шығарды. Қазақ
жайынан сөйлеген сөздері Дума комисиасының
1909-ншы жылғы атшетінде бар. Қазақ 15тен жер алғанмен аз уақытта егінші бола ма?
Мал шаруасы егін шаруасына қанша уақытта
айаңдап айналмақшы. Қазақ жерінде мұжықта
мал бағуға құл. Жердің түріне қараған Сібір
мұжығы да малды көп ұстайды. Жұрт шаруасын сайасат ісіне көгендеп, жəбір қылып
отырсыңдар дейтін.
Төртінші Думаға өзі сайланбады. Аз кісі Г.
Думада бүктемеде қалып, құр əуре болады.
Мұнан да жұрт ішіне тұрып, қылған қызмет
артық деп. Сонда да .... ісін жиі ...

Жəне де Сколозубовтың айтатын бір пікірі
мынау еді: қазақ жайын орыс ісі, қазақ шаруасы біздің жұртқа басшы сайасат жолындағы
кісілерімізге қараңғы. Думада жетекшіл көп
депутат бəрі қара көңіл, жəбіршіл біле тұра
қазаққа жəбір істі қуаттайды деп айтуға ауыз
бармайды. Білмеген соң басқаның адастыруымен қазаққа зорлы іске қол қойып отыр.
Сондықтан қазақ тұрмысы, қазақ салты, шаруасы турасынан орыс тілінде кітап шығарып,
газета, журналдарға жазып, орыс жұртының
сайасаттағы адамдарының көзін ашу зор мақсұд
іс дейтін.
Былтыр «Қазаққа» жазылған Өскемен үйезі
Қошанай жерін мұжықтан айырып, қазаққа
қалдырған Сколозубов болатын. Осындай талай
қазаққа үшінші Думаға депутат болған кезінде
Сколозубовтың пайдасы тиген. Қазақ жері үшін
байлап апармаса бармайтын жерлерге барып,
көрмейтін есіктерді көрген.
Бірігіп іс қылған есіл ер Николай Лукиш
кезегің мезгілсіз келіп кеткенің бе! Сен кеткен
соң қазақ ісінің көбі жесірсірер. «Қош, Николай Лукиш!» дегеннен басқа қолымыздан келер
жоқ.
Ғалихан
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 25/ІІ. Сувалка өлкесінде біз көңілдегідей жауға қарсы
бара жатырмыз. Біздің атты əскеріміз Симно
һəм Крамнопол маңайында 200-дей Германия
жайау солдатын қолға түсірді.
23 һəм 24-нші февралда жау Усуфцаға 12
дүйімдік көп бомба атты. Нариваның оң
жағындағы өлке біткенде қызу соғыс болып жатыр. Құр желеден Праснишқа қарай һəм Оржиц
өзенінің бойында жау күшті əскермен қарсы
шауып тұр. Жаудың бұл арадағы əскері Груднулкесіндегі əскерін тəртіпке салып бөлуінен
һəм жаңа əкелген əскерінен құрылған.
Висланың сол жағасында Пилица өлкесінде
біздің жақтың қаруы жаудың қарсы атқанына
қарамай, тəуір болып тұр. Біз бірте-бірте ілгері
ұмтылып барамыз, бірнеше жүз кісі һəм пулеметтер олжаландық.
Лопуснода біз Германия əскерінің қалың
жиылып, тізе қосып атқылаған күндізгі һəм
түнгі бетін қайтардық. Дунацада күшті зеңбірек
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атысы бар. Карпатта Австрия əскері Гурлицеден Ужукқа шейін қайдан біткенде есепсіз көп
оқ атты, бірақ зор шығынмен шегерілді.
Күншығыс Галицада айтарлық өзгеріс жоқ.
Кавказ армиа штабынан – 25/ІІ. Зашурух
өлкесінде 24/ІІ-де біздің əскер түріктерден екі
құрал түсірді. Əзірбайжан бетінде Дилман
маңайындағы соғыста біз бір түрік құралын
һəм 3 жəшік оғын олжаландық. Өзге орындарда
өзгеріс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 26/ІІ. Неман һəм Висла арасында қызу соғыс 25-нші
февралда Семну өлкесінде Омулев һəм Оржец
алабында һəм Прасниш бетінде болды.
Висланың сол жағында өзгеріс жоқ. Карпатта жаудың барша атыстары тоқтатылды, түнгі
атыстан жолы болмаған соң біздің фронт алдынан ор қазып бекінбекші болған Австрия
əскерінің бөлімін Галицияда қарсы атып, тасталқан шығардық.
Күншығыс Галицияда Нежниковтың оңтүстік
жағына таман немістерді біз тысқырдық.
Кавказ армиа штабынан – 27/ІІ. Түріктерді
оңтүстік күншығыс батысқа таман серпіп
тастап, біздің əскермен Приморскі өлкесінде ілгері басты. Өзге орындарда ұрыс-қағыс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 26/ІІ. Сувалка өлкесінде жау, Симну һəм Августовты
бермей отырып, Симнуда бізге қарсы шапты,
осы арада соғыс болды.
Нариваның оң жағасында күшті зеңбірек
соғысы бар. Омулев һəм Оржице арасындағы
өлкеде һəм Праниш бетінде қарсы шапқан жауды біздің əскер еркіне жібермей тұр. Висланың
сол жағындағы өзгеріс жоқ.
Карпатта Гурлице һəм Лупко асуының
арасындағы өлкеде біз неше рет қарсы қызу
атыс қылдық. Гурлиценің оңтүстік жағына
таман Синковкадан өтіп, һəм соның жағында
бекітбекші болған жау əскерінің бөлімін ойран
қылдық.
Əр орында бөлініп шыққан үш Австрия ротасын біздің күзетші əскер қамап алып, түгел
қолға түсірді. Біздің, əсіресе, жолы болған қанат
əскеріміздің Австрия əскерінің орталық жеріндегі атыстары болды, мұнда біз Лубков һəм
Смокты маңайындағы биіктерімен алдық, екі
ауыр зеңбірек, екі дала құралын, жеті пулеметін,
жаралыларды қарайтын пунктын дəргерлерімен
олжаландық һəм барлығы 4 мыңдай солдат, 70тей афисерін қолға түсірдік.

Өлең-жыр:
Көңіліме
Көтеріл көкке тисін төбең көңіл,
Үміт бар сүрер деген сенен көңіл,
Қалмаймын еш артыңнан мен сенікі,
Күн-түні қажымастан ерем көңіл.
Мынау сай, мынау жар деп іркілмейтін,
Мен қашан со күніңді көрем көңіл.
Бастасаң басшы болып айыру ма,
Ант етіп уағданы берем көңіл.
Қайырылмас қара болат болар-ау деп,
Болғанда тап осылай сенем көңіл.
Осы алған бағытыңнан жаңылмасаң,
Тоқтаусыз дегеніңе көнем көңіл.
Жалтармай жарып шықсаң салған жерден,
Сен үшін шырт ұйқыны бөлем көңіл.
Алданып алаңдама жоқ-бар іске,
Менім сол саған берген төрем көңіл.
Ал енді тау қайырма жан жолдасым,
Сенімен бірге шарлап желем көңіл.
Тайғанап танып кетсең еткен сертіңнен,
Өмірге сені жолдас демен көңіл!

Ахмет Мамытов
Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Қостанай үйезінен
1914-ншы жыл Қостанай үйезі Жетісу Қара
болысының қазағы Отарбай қажы һəм Ахмет
болыс Қондыбай қажы балалары аймағына
пайда келтіру мақсұдымен «Жалтыркөл» деген жерде мешіт һəм оның қасына екі бөлмелі
мектеп салдырып, өткен жылдың сентиабрінен
бері қарай төте жолмен оқытатын екі мұғалім
алдырып, аймағының балаларын оқытып жатыр. Екі мұғалімнің қызмет ақысы біреуі айына 35 сом, екіншісі 15 сом. Һəм мұнан басқа
мектептің не түрлі расходтарының барлығын
осы Отарбай қажы мен інісі Ахмет болыс өздері
шығарып, мектепті ақсыз тəрбиелеп тұр. Бұл
мектепте осы күні елу шамалы бала оқиды.
«Қазақ» емлесі һəм оқу құралдары қолданады.
Бұл екі азамат жалғыз бұл емес, əр жерде ілгері
басуға талаптанған орын болса, қайсысына да
қолдан келген жəрдемін айамай қызмет етеді.
Егер де һəр жерде ат арқасына мінген адамдарымыз əрқайсысы осылардан өнеге алып,
қолынан келгені мал жəрдемін етіп, малы аз
болғаны тіл жəрдемімен айанбай қызмет еткенде, біз де біраз халықпыз ғой, ақырындап
ілгері айақ басуға себеп болар еді. «Жақсының
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жақсылығын айт, иманы тасысын» деген, қазақ басқармасынан осы айтылған сөздерді
газетаңызға жазуды өтінемін.
Есенғұл қажы Тобылбаев
Өтініш
Өткен жылдарда қайсы жыл екені есімде
жоқ, Ақтөбе үйезінің қазағынан «Селско-хозиаственни школ» саламыз деп ақша жиналып еді. Қанша сома жиналғанын, қай орында
тұрғанын білетін кісі болса, «Қазақ» арқылы
жариа қылуын өтінеміз.
Сол жұмысты бастаған қазақ қырағылары ма
екен, болмаса жалпы жұрттың қамын ойлаған
хакімдер ме екен, қайсысы болса да тəңірі
жарылқасын. Ол уақытта қазақтар мал, шаруа
жайын школсыз да білеміз деп шегіншектеп
еді, енді жер тарылды, заман өзгерді, шаруа мал
өсіруден айырылуға бет алған шығар деймін.
Əсіресе біздің Ақтөбелік секілді елдерде. Ол
уақытта ат-тонын қашып шегіншектесе де, енді
ол мінезін тастар, қазақтың 10 жасар баласына шейін оқу-білім керектігін сезді. Биігіректе
оқу-білім ішінде мал өнерін білу аса керектігі
парыз десе де болар. Əрине, шаруа ғылымын
білу үшін ортамыздан селско-хозиайственни
школ ашуға міндетті емеспіз бе? Енді Ақтөбе
үйезінің қазақтарынан өтінетінім, сол жиылған
ақшаны тауып алып, көрпе түсіп, жоқ болған
школды тұрғызуға кірісейік, егер бұл мүмкін
болса. Жұрт ақшасы бір іске арналып жиылып,
соңынан өз игілігіне жұмсалмай, өстіп жоғалып
кете беретін болса, жұртшылығымыз қайсы,
мұны ескеретін азамат біздің Ақтөбе үйезінен
табылмас па?
Бейсенбай Тыныштықбаев
Том губерниасы, Биискі үйезінен
1913-ншы жылдан бермей қарап Антонски стансиасында арендаға жер алып отырған
қазақтар төте жолмен балалар оқытып тұрған
көрінеді. Мұның себебі мынау: Огни қаласында
тұрған Набиолла Қазылаллин деген ноғай жігіті
бұл қазақтардың қараңғылықта жатқанына
жаны ашып, сол 13-ншы жылы қазақтарға келіп,
бəріміз дін қарындас-бауырымыз, бір қауым
болып мектеп ашып, балаларды оқыталық деген соң, қазақтан Мұстафа Балағазин, Садық
Арғынов деген екі жігіт қосылып төрт жүз
сомға түсіріп, бір мектеп салғызыпты. Уфада
Ілияс əпенді деген бір жақсы мұғалімді ұстап
балаларын 1914-ншы жыл 1-ншы апрелге

шейін оқытыпты. Біздің қазақтың бақытсыз
дегеннен бе: мұғалім Ілиас əпенді шəкірттерін
емтихан қыла алмай опат болыпты. Балалар
жетім қозыдай болып қалған соң, əлгі айтылған
мырзалар һəр жерден мұғалім сұрап ақырында
дəм қосып 7-ншы октиабрде мен келіп, қазақша
оқу құралдары бойынша қырық бала оқытып
жатырмын. Он шақтысы қыз балалар. Осындай
халыққа басшы болып жүрген ағаларымызға,
əсіресе, дін қарындас-бауырына жаны малын
айамай қызмет етіп жүрген Набиолла əпендіге
шын көңілден тəңірі жарылқасын айтпай өте
алмаймыз.
Мұғалім Ғалымжан Дəулетияров

ІІ
Газеталардан:
Осы жақын арада Петроградта оқу министрі
граф Игнатиев қол астында попешителдер сиезі

болып өтті. Бұл сиезде инородистерді оқыту
һақында хүкіметтің қандай жолмен бару керектігі өте тексерілді. Бұл мəселе жайынан
Русияның түп инородес көп болған Оренбург,
Кавказ һəм Балтық бойы уалайаттарының попешителдері бек керекті докладтар жасаған. Ұзынұзын сөздер сөйленген. Бірақ əзірге мəтбұғат
жүзіне шыққаны төмендегі қаулылар:
«Осы күні инородистер балаларын өздерінің
мектеп, медреселерінде ғана оқытып, тəрбие
беріп жүр. (Инородис деген сөзден мұсылмандарды ойлағаны көрініп тұр). Бұл мектеп, медреселердің оқыту, тəрбие жақтары тіпті
кемшілікті. Олардың көңілдегідей ашылып,
ағарулары үшін бұл ғана жетпейді. Сол себепті оларды əлгі халден құтқару үшін, жалпы
школни сетке кіргізіп, оларға көп оқу орындары ашу керек. Һəм бұларда инородистердің өз
тілдерімен бас кезде пайдаланып, мүмкін қадір
ертерек орыс тілімен оқыта бастау тиіс. Инородис бар жерлерге инспекторлар, ушителдер
қойғанда, олардың тілін білетіндерді алға ұстау
керек. Бұл школдарда оқыту үшін өз тілдерінде
жақсы кітаптар жазу һəм солардың тіліне жетік
ушителдер əзірлеу де ең керек жұмыс.
Бұл турада «Уақыт» газетасы1 мына сөздерді
жазды: «Бұл пікірлер, бұл пландар бек көп
сөйленген, көп шайналған нəрселер. Бұлар он
шақты жылдан бері сөйленіп келе жатыр. Мұны
іске асырмай жүр. Сүйтіп, не хүкімет үшін, не
Русияның ең сенімді, момын бір халқы үшін
əлі бір пайда келтіре алмады. Мұның себебі:
бұл пікірлердің бəрі де хүкімет адамдары мен
халықтың (мұсылмандар) өзінің кеңесіп, əр екі
жақтан ұйғаруымен жасалған нəрселер емес.
Сондықтан бұлардан пайдалы жұмыс үміт етіп
болмайды. Қайта, бұлар бек зор ішкі ерегеске
күш береді.
Біз ойлаймыз, хүкіметтің инородистер арасына оқу, білім татару мəселесіндегі сайасаты
оларға орыс тілін білдіру һəм орыс мəдениетінен
жақсы пайдаландыру боларға керек. Осы
күнге шейін хүкімет бұл пікірді масұд қылып,
мұсылмандардың өздерімен пікір алысқан
болса еді, Русия мұсылмандарында орысша
білмеген, оқымаған бала табу қиын болар еді.
Орыс тілін білуге мұсылмандардың өздері
құмар. Біздің ойымызша оқу министрлігінің
əлгі пландары іске асыруға өз ісі бөгет болар.
Мысалы, оны жылдан бері қарай инородис школаларында ушител болу, хаты инспекторлық
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Атбасар үйезінен
(Губернатордан алғыс)
Ақмола губернаторы биылғы феврал жұлдызының 10-нда 2591-ншы нөмірлі жарлығымен Атбасар үйезни нашалнігі арқылы Атбасарлық Əлмұхамед Жылқыайдарұғлына,
Садық Мешенбайұғлына, Есет Жанбайұғлына,
Мұхамедиар Бұрқанұғлын, Əділбек Мəйкөтұғлына Атбасар қаласында (4-нші ианварда)
басшылық қылып игілік кеші жасап, соғыс
пайдасына көмек көрсеткені үшін тəңірі
жарылқасын айтты.
Шайхислам Жылқайдарұғлы
Граф Витте
Байағы бас министр болған граф Витте 28ншы февралға қараған түні опат болыпты.
• «Азамат» серіктігінің шлені Ғабдіхакім
Құнанбаев опат болған соң, орнына марқұмның
баласы Архам мырза шлен болып жазылды.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Биыл 6-ншы февралда Ғабдіхакім (Кəкітай)
Исхақұғлы Құнанбай қажы немересі опат
болды1. Сол марқұмның рухына бағыштап
шығарған садақадан «Қазақ» басқармасына 100
сом жіберілді. Оқуға қаражаты жетпей жүрген
орта һəм жоғарғы школдағы қазақ балаларына
үйлестіріп беру үшін «Қазақ» басқармасына
аманат тапсырамын.
Архам Құнанбаев
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қылу үшін олардың тіл һəм тіршіліктерін білген
кісі алға ұсталу керектігі сөйленіп келеді: хаты
рухпен жасалған закондар да бар, бірақ, сүйте
тұрып, Уфа һəм басқа уəлайат земстволары
мұсылмандар үшін ушителски семинариалар
ашуға рұқсат ала алмайды, он жылғы, хаты
Уфа земство сенікі секілді, жиырма жылғы
еңбектері босқа қалып жатыр.
Бастауыш мектептерден мақсұд халықта
Отанға махабатпен бірге діни, ихлақи тəрбие
беру екендік айтылады. Сүйте тұрып, хүкімет
мектептерінде мұсылман балаларына дін, ихлақ үйрету мəселесі ескерілмейді. Егер оқу
министрлігі мұсылмандардың өз тілін, өз діні
оқыту турасындағы кемшіліктерін ескеріп,
соған хүкімет тілін жақсы үйретуді де істесе, һəм мұсылмандардың өздерінен орысша
үйретушілерді көбірек шығаруға жаһұд қылынса, бұған мұсылмандардың көзі ашықтарынан
ғана түгіл, хаты қара бұқарасынан да, наразылық
естілмес еді. Һəм орысша білдіру де тез жарыққа
шығар еді. «Школ ашар едік, мұсылманша оқу
жоғала ма деп қорқамыз» деген сөздердің бек
жиі естілуі, «пəлен земства пəлендей мұсылман
ауылына школ ашпақшы болған екен, мұсылман
ушителдер табылмағандықтан аша алмай тұр»
деген хабарлардың көптігі көз алдымызда тұр.
Сол себепті мыңдап, он мыңдап, жүз мыңдап
мұсылман балалары орысша оқи алмай қалып
жүр.
Осы себептерге қарап, бүкіл Русия тарапынан шаттықпен қабыл етілген жаңа оқу
министрінің попешител кеңесіне қарап, закон жобасы түзегенде мұсылман өкілдерін де
шақырып, олардан да мағлұмат алуын шын
көңілден тілейміз. Белгілі хүкімет төрелеріне
халықтың жайын, кем-кетігін білуге, тырысу
қанша лəзім болса, өздерінің жетіспеген жерлерін, өз пікірлерін білдіру халық үстінде де
бір күшті міндет.
Карс мұсылмандарына жəрдем
«Қазақ» басқармасына Ж. Жəнібеков арқылы
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру
үшін жəрдем берушілер: Ж. Жəнібеков – 3 сом,
Х. Досмұхамедов – 1 сом, Ғабдолхамид Алмусилами – 1 сом 50 тиыннан, барлығы – 6 сом
50 тиын.
Басқармадан:
Мəште Жұрымбайұғлына – Жақсы ниетінің
үшін тəңір жарылқасын айтамыз, бірақ сіз
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айтқан жолмен ол мақсұдқа жету қиын-ау деп
шамалаймыз.
• Бимұхамед Майлинге – «Қазақ басқармасынан Ибраһим Құнанбаев кітабын сұратушыларға: бізде ол кітап жоқ, басқармамызда бар
кітаптар газетамызда иғлан етіліп тұрады, иғланда жоқ кітапты ешкім сұрамауын өтінеміз.
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• Молла Жұмағазы Темірəліұғлына
– «Қазақ» басқармасында сіздің шайыр
кітаптарыңыз жоқ.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №110. 9 МАРТ, ДҮЙСЕНБІ

Жаңа жыл құтты болсын!
Жаңа жыл құтты болсын Алашым!
Мал мен басың өссін - өнсін, тарасын!
Жаңа талап, жаңа дəулет, жаңа бақ,
Беріп жұрттың толықтырсын шаласын.
Тоқшылықпен, тұнықтықпен, салықпен,
Шаттандырсын үлкен бала-шағасын.
Өрттен, жұттан аман сақтап шаруасын,
Төрт түлікпен бақыратсын даласын.
Жанын, малын, айамайтын ұлты үшін,
Айтып берсін мұнда туған баласын.
Ақ көңілдік, ақ пейілдік нəсіп қып,
Жұрттың жойсын жүректегі қарасын.
Тілек те бір, ниет те бір, іс те бір,
Тістейтіндер жаңа жылдың қалашын.
Біреу айақ, біреу ауыз, біреу қол,
Болып əркім қызметіне тарасын!

Сəбит Дөнентаев
Оренбург, 9-ншы март
Бүгін жыл басы – наурыз. Міні, «барыс»
кетіп, «қоян» келіп тұр. «Қоян» халыққа жайсыз жылдың бірі. Осымен төрт қоянды көрейін
деп тұрмын. Бұл төртеуі де халыққа жайлы
болған жоқ. «Қоян» жылы не малға, не жанға
ауырмалдық түсірмей өткен емес. 1880-нші
жылғы «қоян» жұт болып, қазақ малы қатты
қырылды. Қар кеткенде жер жүзі өлексеге
толып кетіп, ана жер, мына жерде көздерін
қарға шұқып үңірейткен өлекселерді көріп,
бала кезімде шошығаным бар. «Пəлен жерде
атқұлақтың басын үгіп, көше қылып ішіпті»
деп, үлкендердің аңыз ғып айтып отырғандары
есімде бар. Қазақтан басқа жерге ол «қоян»
қандай болғанын білмеймін.
1892-нші жылғы «қоянда» қазақтар жұтады,
бүтін Русияда да ашаршылық болып көнек
аурудан, обадан адамдар көп қырылды. Бұ

«қоян» Оренбургта оқып жүрген кезімде болды. «Тамағымыз аш» деп инспекторға арыз
еткенімізде «сендердің бұл ашығып отырған
тамақтарыңды таба алмай отырғандар көп,
басқа жерде аштықтан мынаны нан ғып жеп
отыр» деп ала бұтаның үккен басын əкеліп
көрсеткені есімде бар.
1904-нші жылғы «қоянда» қазақ жұтаған жоқ.
Бірақ ауырмалдығы адамға түскен сиақты Русия
мен Жапония арасында соғыс басталып, адам
қырғыншылығы болды. Қазақ жұтамағанмен
соғыс болған соң, қалыптан тысқары көстенше
шығындардан құр болған жоқ.
Мынау «қоян» дүниада болмаған зор қырғын
соғыстың үстіне келіп тұр. Адамға түскен
ауырмалдық үстіне мал ауырмалдығын қоспай
өтсе, қазақтың бағы. Бұрынғы жұт қояндардай
болып, малға да салмағын салса, қазақ жүгі
көбейіп, көтеруге əлі келмес. Түндік ақша екі
есе көбейіп тұр. Соғыс салығы түсейін деп тұр.
Нəрсе қара қымбаттап тұр. Малдың еті мен
сүтінен басқаның бəрін сатып алатын қазаққа
бұ да жеңіл тимес. Құдай жұтқа ұшыратпасын.
Жұтаса қазақ бұрынғыдай тез оңала қоймас.
Өткен жаздың шаруаға жайлы болғандығынан
жұртта пішен мол шаруаның іші шарпилы.
Жаз өте жайсыз болмаса, «қоянның» қаупі мал
жағынан онша зор бола қоймас еді деп, алдағы
жаздан үміткерміз.
Наурызбен құтттықтап, жаңа жыл жайлы болуын тілейміз.
Наурыз мейрамының
жуықтауы тақырыпты
Март келді. Табиғат қыстан шығады.
Ызғарлы суық бəсеңдейді. Ауаға бір орташалық
жанға бір кеңдік келеді. Күншығыс халқының
сүйкімді жанын пайдалығымен сипаған əдемі
күндер, жан-жануар, шөптерге жан беретін ауамен сəулелер һəм нұрлар келеді. Күншығыс
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мұсылмандарының, əсіресе Кавказ арты мұсылмандарының ардақты екі мейрамы наурыз
жуықтады.
Наурыз. Атынан да белгілі жаңа күн. Бірақ
бұл марттың тоғызы біз үшін шынымен жаңа
күн болып жетер ме? Қорқынышты соғыстың
қандай уақиғалары, ұлт арпалысуының жексұрын киістері табиғаттың ең əдемі бір күнін
мейрамға арнаған біздің ғалымға да аз бəле, аз
қайғы келтірген жоқ.
Сорлы діндестеріміз, шабылған бауларымыздың Карс һəм Ардахан тауларында көрген
кейістік бейінеттері, əттең олардың көрген
кейістік бейнеттерін, душар болған сорлылықтарын мүмкін болса еді, барлық анықтамаларымен кестелеп келістіре алсақ, сонда газетамызды оқушылар мейрамға емес, қара киіп
қайғыға түсер еді.
Бастан айақ дерегі мұғалім болмаса да емісеміс бізге келген хабарлардан аңғарамыз,
Түркия шекарасында соғыс майданы болған
жерлердің мұсылмандары бəлеге душар болған:
еркектер туралған, əйелдер бет-бетімен қайда
болса сонда қашқан, бала-шағалар тау-тас арасына бытырап кеткен, қысқасы бұлардың
тұрағы күл-талқан болған.
Сорлылыққа душар болған жерлерден жау
жаққа босқан сорлылар сондай халге келген,
суыққа қарсы тұру түгіл, əйелдердің басында
жаулықтары да жоқ. Қашқындар аш, жалаңаш,
ділгер. Ділгерлік шаруасынан асқан. Бұл ділгерліктерді атқару үшін мейрамды көңілділік,
онан соң мол жəрдем керек.
Бұл күнге шейін жамиғат хайрие арқылы
жиылған жəрдем ақша бар болғаны 25 мың
шамасында. Сарықамыстан Гербалай аға Балақалиев пен доктор Мұхамедриза аға Үкиауов
жанабларының телеграм арқылы сұрауларына
қарағанда олардың сұрағанын жіберу үшін
кемінде он бір мың сом ақша шығару тиіс.
Басқа жерлердің ділгерлігі Сарықамыстыкінен
көп артық. Бұл жерлердегі ділгерліктерді атқару
үшін мыңдар емес, жүз мыңдар керек.
Жұртымызға сенеміз, бұл ділгерліктің атқарылуы үшін қолынан келгенін айамас. Көріп
тұрмыз, Русиядағы мұсылмандар арасында
Кавказдағы сорлылық хабарлары бір жанашырлық туғызған. Бұл жанашырлықтан пайдалана білу, бір пайда шығару керек.
Мінеки жуырда мейрам келеді. Білеміз, көп
кісі осы күннен-ақ мейрам қамын жеп жатса

керек. Бірақ мынау ескерілсін: адамшылық,
мұсылмандық һəм ағайындық сезіп, бауырмалдық қызуымен жанданған бір кісі мұндай
қанды жылда ұлтының, Отандасының басына
мың түрлі бəле келген бір заманда қалайша шат
көңілмен мейрам ете алсын.
Мейрам ұлттың жеке-жеке болған мүшелерін
біріктіріп бір денедей қылып қосатын бір
дəнекер. Мейрам болған соң тірі бір ұлт бір
адам секілді дайын бір сезімге болу керек. Наурыз мейрамында мұндай мейрамдардың біреуі.
Бұл күнде мөлшерлі бір ауданға алсақ, барлық
Кавказ арты өзін бір адамдай көріп, барлығы
сенер, қуанар, табиғатқа қарсы жылмайар,
бірақ Кавказ арты бұрынғыдай бұл мейрамда
да сүйінер ме?
Əрине, қалай сүйіне аламыз бұ күнгі мыңдаған
мұсылманның айдалада сорлы болып тентіреп
жүргенін естіп отырмыз.
Өзінің ардақтаған балаларын қасына жиып
мейрам үстелінің айналасында көңіл шат болып
отырған бір үйдің іші көп арасы керек жер емес
шабылған талай үйдің ішін ұмыта алар ма?
Былтырғы наурыз мейрамында қуанышы
қойнына сыймай өз жайында отырып, балашағасымен келіп ойнап, оразасын үйлерінде
ашқан бір қатын бұ ел жетім қалған балаларына, «апа, қарным ашты» деп мұңайып тұрған
қозыларына қарап екі көзінен жасы ағып
мөлиіп, паналауға бір құс, жылынуға бір киім,
жеуге бір сынық нан таба алмай сандалып
жүрген істен шығарып жібере алар ма?
Көңілінде мұсылман иманы, түрік қаны болған бір кісі балаларына мейрам киімі кидіргенде арқасындағы жүгін жеңілту үшін жас балаларын омбы қардың ортасына тірілей көміп,
Құдайға тапсырдым, қозым деп бетінен бір
сүйіп қашқан қояндай сорлаған қашқындарды
ескермес пе?
Жарайды, мұндай кесірлі болып келген бір
мейрамды қойа тұрайық. Биылғы бір мейрамымыз ың-жыңсыз өтсін. Биылғы мейрам сырты
өтірік алабажақ, безектерден құралақан болсын. Немізге жетісіп мейрам қыламыз. Оның
орнына бұ мейрамымыз ішкі шын безекпен
əдеміленсін: сорлы болған бауырларымызға
жəрдем қылумен.
Айтайын деп келе жатқаным, ай, бауырлар,
биылғы мейрамға ұстайтын ақшаңызды соғыста шабылып қалған мұсылмандар үшін беріңіз.
Беріңіз де біліңіз, түрлі істер, тəтті жемістер
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үшін беретін бұл пұлдарыңыз қатқан нан
түгіл, арпа кебегін таппай жүрген аштарды
тойғызбақшы.
Бір ақын талған бір жүректі тірілтуді мың
қажден артық көрген екен. Рас, пəлеге душар
болған бір сорлы қашқынды киіндіріп, тойындыру мың мейрамынан артық.
Сыбайласының науқасын көрмегенге салынып, өз кейіпін бұзбаған кісілер білу керек,
олардың кейпі де тез бұзыла білер.
Діндестерінің жылаған көздеріне жаны
ашымаған кісілер, өз көздерінің мықты болуларына тіпті айнанбасын. Шаттық мейрам
күндерінде бəлеге душар болған киіс бейнетке
тап болғандарын ұмытқан бір ұлт, анық болсын, түпкілікті бір мейрам жүзін көруден бос
қалар.
Анық бір наурыз еліміздің салтынан болса,
биылғы наурызға ұстайтын ақшамызды Карс
һəм Ардахан соғысында шабылғандарға берейік.
Шын бір мұсылман, мейрамды бір адам
үшін бұл, ең салтанатты мейрамның беретін
қызығынан мың есе артық бір рухани қызық
берер.
М.А. Русулзаде «Ақбал»
Тəржіма еттім: Ж. Жəнібеков
Кназ В.Л. Геловани
Февралдың айақ кезінде Тифлисте 4-нші Дума
шлені кназ В.Л. Геловани сүзектен опат болды.
Геловани грузин, аты шулы жүйрік, шешен, Г.
Думада трудовайа группа партиасының шлені
еді. Жасы 37-де Кавказ майданына Г. Думаның
ауруханасы бастығы болып барған. Сонда жанын аймай іске кірісіп, сүзек жұққан.
Бірінші Г. Думадан бері біздің орыс қол астында тамам аз аталы жұртты одақтас қылып,
теңдікке жеткіземін деген сайасат партиасы
бар. Мұның аты «Обединение народности»,
қазақша жұрт ұйымы. Геловани осы партианың
секретары еді. Үстіп шабан жатқан аз жұртты
бір құстас қылып көгертем деп көп қызмет
өткерген. Геловани опаты жалғыз Грузия
емес, барша біздің орыс қол астындағы аз аталы жұртқа төлеусіз шығын. Енді мұның ана
партиадағы атқарып тұрған ісі жесір қалды,
орны осырайылды. Бұ да бірге бишаралық
жолында қалған жұртымызды көгертем деп
бірігіп, іс қылған дос еді. Хош, достым, жұртың
үшін құрбан болдың, өзің армансыз!
Ғалихан

Граф Витте
Граф Витте өлген хабарын өткен нөмірде
жаздым. Бұл граф Витте азаттық манифесі
шығатын кезде министр кабинетінде председател болып, қазақтан көп петитсиа (арыздар)
берілген Витте осы. Қазақтың сұраған нəрселерін берген-бермегені, өздеріне мəлім. Сондықтан ол жағын сөз қылмай мемлекет ісі
жүзінде не істеген адам екенін ғана айтып,
Витте Русияда қандай адамдардан саналатын
жағымен оқушыларды қысқалап таныстырып
өтпекпіз. Граф Витте жайын жақсы білетін профессор һəм Г. Советінің шлені атақты Максим
Ковалевски «Р.В.» газетасында1 Витте туралы
былай жазады: «Граф Виттеге, – дейді, сансыз
көп дұшманы һəм шамалы аз досты түрлі сын
тағар. Дұрыс іс тағу алда. Русияның ұтатын
көтеруге, жұмысшылардың халін жеңілтуге,
Русияда кəсібін көгертуге, қазынаны байытуға,
ақша алым-салым жағын жақсылауға, фабрика
законын шығаруға, дінге еркіншілік беруге, Г.
Думаның ашылуына, Русияда закон жолында іс
етушілік қалыптың орнығуын тілеп, граф Витте
не істегенін кейінгілер айтар.
Жеңілген соғыстан жеңіл құтылып кантрибутсиа төлемей, Манжуриядан қол үзбей,
шыққанымыз да Виттенің арқасымен. Жапонға
жалғыз Сахалиннің жартысын бергенбіз,
оны бергенімізде Виттеден емес-ті. Жеңіске
шыдамдылық керек деп, неміс əскербасы Гинденбург айтқан ғой, Жапонмен бітім сөйлесуге
көп шыдамдылық керек болған. Қанша шыдамды болғанмен бітім болып, бата қылған кезде,
шыдай алмай Витте еңіреп жылап жіберген.
Шыдамдылықты Витте Германиямен сауда
шарттарын жасағанда да көрсеткен. Ол шарттар Русияға жағымсыз болып шыққаны Виттеден емес, жасалған кезінің жайсыздығынан
болған. «Германия Жапонмен соғыса бер, мен
қол байлау болмаймын, бірақ сауда шарттарын
сөйлесуге ымырашыл адам жіберілсін» деген.
Соғыстан кейінгі Русиядағы болған істерде де
Витте шыдамдылық қылып, иілу керек, законды, жолды қалыпқа түсу керек деген. Бетімен
көшушілерге қайырылу ... үшін жүріп, қалаған
адамдары мемлекет ісіне қатысу керек. Бірақ
қарғу-секіру дұрыс емес деген.
Граф Витте нағыз ұлтшыл адамның бірі деп
білетінін. Қиын жерде қиадан жол тауып, ақыл
айтатын алыстан болжағыш адам еді. Жапон1
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49-ншы нөмір.

мен соғысуды қолайламаған. Əбден жеңіле
бастағандақ тезірек татуласу керек деген. Əбден
жеңіліп, бітім сөйлесуге бар дегенде, абройы
болмастай іс ғой деп басын тартып, тайсақтаған
жоқ.
Витте асқан ақылды, көңіл тетігін қолға ала
білетін, ескі пікірлі, бірақ ескі пікірлі болғанмен
алыстан болжап, керекті кезінде жаңалыққа да
иілуден қашпайтын адам еді.
Русия соңғы кезде мемлекеттік əскер адамдарға онша жарыған емес. Сол аз əскерлердің
ішінде бас əскері Витте десек, адаса қоймаспыз
деп, сөзді айақтайды.
Закон жобасы
Басы 106, 108-нші нөмірде
43-нші статиа. Үйезни сиездің қарауына тиісті
істер: 1) Земски нашалніктер турасындағы положениеде үйезни сиезде бітірілетін деп айтылған
істердің судебни мекемелерде қаралатындардан
басқалары; 2) Солдаттық турасында үйезни
присутствиелердің атқаратын істері; 3) Губерниа бастығының тапсыруы бойынша трук
жасау; 4) Дисиатски һəм политсианың төменгі
орындағы адамдардан сотқа беру (губернски
ушреждение законының 672 статиасы); 5)
Қазаққа деген қарыз суманың кассасиының
ісін басқару (П.С.З. 1867 г. 29 мая); 6) Үйезни
нашалніктің мұршасына беріп қойған істердің
үйезни сиезге салынғандарының бəрі.
44-нші статиа. Жоғарғы 43-нші статаиада
айтылғаннан басқа земски міндет турасындағы
істерден үйезни сиезде болатын істер: 1) Земски
ақша һəм жай міндеткершілік істерін басқару;
2) Үйезни управлениенің билігіне берілген сума
һəм мүліктердің ісін басқару; 3) Жолдарды
сайлы күйінде ұстау. Омақа үйу, шыбық шаншу, жолдарды түзету; 4) Дəргерлік жағының
жұмысын жақсы күйде ұстау, аурудан сақтық
үшін істелетін түрлі шартты жұмыстарды
басқару, пақырларды, оңалмас аурулыларды,
ақылынан алмасқандарды, жетімдерді, кемкетіктерді бағу; 5) Мал дəргерлік жағындағы
істерді басқару; мал індеті жайылмасына,
жұқпасына һəм тиылуына қам қылу; Малдың
терісі, түгі арқылы ауру жұқпасына қам қылу; 6)
Елдің оқу турасындағы істері көркейіп, көгеру
жайын қарастыру; 7) Елдің шаруасы, сауда һəм
басқа кəсіптері ілгері басуына қам қылмақ,
егіндерді, шабындарды, ағаштарды зианды
мақұлықтар болдырмасына, залалы тимесіне

шара қылу. Қасқырлар сиақты мақұлықтарды
қыру амалын істеу; 8) Земски зборға түскен
халықты билеу турасындағы міндеттерді орнына келтірту (Земски міндет ұстауының 125-нші
статиасы); 9) Земски смета һəм раскладка жобасын жасау; 10) Бұлардан басқа земски міндетке
түсетін істерді орнына келтіру.
45-нші статиа. Үйезни сиездің қолайлаған ісін
орнына келтірушілер: 1) Үйез қарамағындағы
жерде үйездің хакімшілік жағындағы помощнигі; 2) Земски ушастканың қарамағындағы
жерде земски нашалнік; 3) Болысқа қараған
жерде Болыстағы лауазым иесі адамдар.
46-ншы статиа. Үйезни сиез өзіне тиісті
болған істі қолға алады: 1) Губернатор, губернски присутствие, үйезни нашалніктің айтуы бойынша; 2) Үйезни сиездің шлендерінің
постановлениесі бойынша; 3) Жай адамдардың
арызы, сұрауы бойынша.
47-нші статиа. Үйезни сиез құрылысы керек
кезінде болады, бірақ айында бір реттен кем
болмайды. Сиез құру срогы, құрылатын мезгілі істің шамасына һəм түріне қарай үйезни
нашалнік көрсетуінше; Бұл турасында үйезни
сиез шілендеріне қаралатын қандай іс екенін
көрсетіп, күн бұрын хабар қылынады.
48-нші статиа. Əр іс қаралғанда сиезде
председател мен үш кісіден кем болмасқа һəм
41-нші статиада айтылған шлендердің келуге
міндеткерлер бұларға тиіс.
49-ншы статиа. Үйезни сиезде көп жағының
дегені болмақ. Бірақ председател көп жағының
ұйғаруына қол қоймаса, істің губернски
правлениенің иа присутствиенің қарауына беру
үшін губернаторға тапсырмақ. Солдаттық турасында істер қаралғанда уставының жолынша
болады.
50-нші статиа. Сиез постанавлениесі журналға жазылады, председател һəм болған
шлендердің қолдары қойылады. Сиез ұйғаруынан өзгеше пікірде қалған шлендердің пікірлері
де журналға тіркеледі.
51-нші статиа. Осы положениенің 85-нші
статиасында айтылған смета жайындағылардан
басқалары турасында болған постановлениелер
қол қойылғаннан кейін 7 күннен қалмай губернски присутствие бекітуіне тапсырылады.
Бекітілмей тұрып орнына келтірімейді.
52-нші статиа. Үйезни сиездің тұжырусыз
жасаған постановлениесіне риза болмағандар
сол сиездің өзі арқылы губернски присутс-
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твиеге иа правлениеге арыз береді: законда
көрсетілген ретше һəм срокше.
53-ншы статиа. Земски міндеттері раскладкасы тегіс түспегелі турасындағы иаки земски шаруалық турасындағы істер тақырыпты
арыздар: 1) Исход һəм елдің лауазым иесі
адамдарының үстінен болса, земски нашалніктерге беріледі; 2) Нашалніктер үстінен үйезни
сиезге беріледі; 3) Үйезни сиез үстінен губернски присутствиеге беріледі; Соңғысының постановлениесі тұжырулы.
Жетінші тарау.
Үйезді билеу кеңесі туралы.
54-нші статиа. Осы положнеие бойынша
үйезни нашалнік пен үйезни сиезге түсетін істерді атқару үшін үйезни сиездің председателінің
қарамағында үйезді билеу кеңсесі болады. Ол
кеңсенің секретары, оның помошнигі, бухгалтері, канселериарски шиновнік һəм басқа
қызмет адамдары болады.
Сегізінші тарау.
Ел ішінде билеу туралы
55-ншы статиа. Отырықшы һəм көшпелі елдерді билеу жалшы крестиански положениенің
жолдары бойынша (47-112, 179-229, 359-370)1
жалғыз ақ көшпелі ел үшін төмендегі 5664-ншы статиаларда айтылған өзгеріс һəм
толықтырулармен.
56-ншы статиа. Көшпелі ел қазағы шаруа
һəм жер жұмыстарының ыңғайымен аулни
обшестваға бөлінеді. Аулни обшествалары
жақын жерден билеу үшін болыс болып бірігеді.
57-ншы статиа. Аулни обшествалар ыңғайы
бірге үй қожаларынан болады.
58-нші статиа. Волосной һəм аулни обшествадағы үй қожаларының саны қанша болуын
губернски присутствие көрсетеді. Бірақ болыс
қол астында 2 мыңнан, аулни обшествада 2
жүзден көп болмасқа.
60-ншы статиа. Үй қожасы басқа обшества
кіруге де қонақ есебінде иқтиарлы. Ол үшін
исход рұқсаты қажет емес. Түпкілікті кіруге үйезни сиездің рұқсаты керек. Ол рұқсат
бұрынғы обшествасындағы жерінен безгеннен, кейін приемни приговор алғаннан кейін
беріледі.
61-нші статиа. Қазақтарды түпкілік етіп
1

Особ. прил. т. ІХ изд. 1902 г. по прод.

жерге орналастырғанша оларға берілетін
қазына жері дəйім пайдалану үшін аулни
деп обшестваның иемденуіне беріледі, иаки
ақсақалдық ауыл ауылға беріледі. Ауылға иаки
аулни обшестваға жерді шын пайдалану һəм
халықтың рəсімінше үйезни сиез болып береді.
Дау шықса мал есебіне, шаруасының шамасына
қарай жер арналады.
62-нші статиа. Аулни обшестваның ішінде
бірнеше ақсақалдық – ауыл болса, олардың
өздері иемденген жерлері туралы исход жасауға
ықтиарлы.
63-нші статиа. Волосной исходты выборнайлар құрады. Оларды аулни исходта 20 үйден бір
кісі сайлап шығарады.
64-нші статиа. Губернски присудствиеге
бекіттіріп, қазақтың қызмет иесі адамдарына,
крестиански жалпы положнеиенің 196-ншы
статиасында айтылғандардан басқаларға һəм
збор жиушыларға кесімді жалование арнау
үйезни сиездің билігінде.
Қосымша: Волосной старшина һəм селски
(аулни) староста жанындағы шабарманға керек
шамасынша ақы төлеу обшества міндеті.
Тағы да бар
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан -1/ІІІ.
Прасниш өлкесінде біз жаппай теміржолдан
Малаваға қарай Оржетс өзеніне шейін һəм оның
сол жағында соғысып отырып ілгері бастық.
Немістердің қарсы атқылауын əр жерде-ақ
тоқтаттық. Ософтса зеңбірегі қорған бетіндегі
ор құралдарын қиратты. Висланың сол жағында
соғыс болған жоқ.
Карпатта айтардай өзгеріс жоқ. Австрия
əскерінің Балигруд бетінде һəм Германия əскерінің Козовкидің 992-лік биігінде атқылаулары
тоқтатылды.
Күншығыс Галицияда біздің əскер жауды Обиртенің солтүстік жағындағы өлкеге
тысқырып тастады. Перемышл маңайында
зеңбірек атысы болулы.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 3/ІІІ.
Неманның сол жағында біз жаудың алдыңғы
бөлім əскерін Консевтан айдап шықтық. Оржец
өзенінің екі жағынан да жауға қарсы басуымыз
көңілдегідей болып тұр.
Қызу соғыстан кейін біздің əскер Сегка һəм
Единорожец ауылдарын алды һəм немістердің
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қарсы қызу атысын тоқтатты. Мұнда біз немістен бір ауыр, үш жеңіл құрал һəм 7 пулемет һəм
500-дей тұтқын түсірдік.
Прасниш-Гродоски бойынан солтүстікке таман біздің əскердің кей жерлерде жолы болды.
Висланың сол жағасында жау біз Ордағы біздің
берік орындарға зеңбірек атуын күшейтті һəм
Пилица өлкесінде қарсы шабан деп текке əуре
болды.
Карпатта біздің əскерлер қалың қар, боран
һəм күшті айазға қарамай Смолник өлкесінде
жауға қарсы ұмтылып, жаудың салдарына
жетіп, 2 мың 400 салдат, 36 афисер һəм 17 пулеметін қолға түсірді.
Біздің бұл, дəл Австрия əскерінің қызу
атысының ортасында жолымыз болуы, жаудың
Балигруд бетіндегі кейбір жерлерге кетуге себеп болды.
Ужук бетінде Яблонки маңында біз тағы да
жаудың орларын алдық. Завадки һəм Руханки
өлкесінде жау атқылауын қоймай тұр. Стаислав-Коломи теміржолының күнбатыс жағына
таман жайылып қызды.
Марттың бірі күні таң алдында жау қарсы
қалың омбы қарды кешіп отырып, біздің жайау
əскер Тарновце-Полон қаласындағы жаудың
берік орындарын алды, мұнда 2 мыңдай 20 афисер һəм жеті пулемет қолға түсірді.
Перимышл маңында зеңбірек атысы ... Біздің
əскер солтүстік майданда қорғандардан оқжетер
жердегі биіктерді алды.
Кавказ армиа штабынан – 1/ІІІ. Қорғақта
екі жақтың да алдыңғы бөлім əскерлері ұрысқағыс қылып қалған жерлері болды. Біздің
əскерлер түріктерді кейін сиырып тастады.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Семейден
(Қазақша əдебиет кеші)
13-нші февралда Семей қаласындағы
қазақтар, бастығы оқығандар һəм саудагерлер болып, əдебиет кешін жасады. Бұл кеште
жиылған ақша Петроградта Русия мұсылманы
атынан ашылған соғыс ауруханасы һəм мұқтаж
оқушы қазақ жастары пайдасына берілмекші
еді. Кеш көңілдегідей жақсы болып, 917 сом
69 тиын ақша жиналды.
Ойын тəртібі мынадай болды:
1-нші бөлім
1) Əн-күй, өлең-жыр жайынан.
2) Сара қыз бен Біржан салдың айтысқаны.

2-нші бөлім
1) Жаз. Ыбырай Алтынсарин сөзі.
2) Ырғақты, Татиана, Жарықетпес (əндер).
3) Қыс. Абай сөздері.
4) Əн. (Домбыра мен мандалин).
5) Бұлбұл мен есек – Абай сөзі.
6) Əридаш, Шілде (əн).
7) Өсиет өлең – Ыбырай Алтынсарин,
3-нші бөлім.
1) Жанақ пен баланың айтысқаны.
2) Күй (домбыра).
3) Балғожа бидің оқудағы баласына жазған
хаты.
4) Жай сөздер (надандық жайынан).
5) Ғалия (əн).
6) Қарға мен түлкі – Алтынсарин.
7) Скрипка мен қазақша əн.
4-нші бөлім.
1) Қазақ батыры.
2) Орал облысының келіншегі.
3) Торғай облысының келіншегі.
4) Жетісу облысының келіншегі.
5) Семей облысының келіншегі.
Ақырында қыз, келіншек, бозбала əн салды.
Омбы семинариасы
1909-ншы жылы Омбыдағы ушителски семинариада қазақ баласына арналып 10 қазыналық
стипендиа ашылды. Стипендиа ең əуелі айға
10, онан соң 12, ақырында 15 сом болды. 15
сомның 11/2 -н интернат пайдасына алып қалды,
131/2 -н оқушының қолына береді. Қазақ баласы болса, қай облысқа қарағаны шарт емес,
ала береді. Қазыналық стипендиаға кіргендер симинарияның өзінде тұрады. Пəтерге
шығамын десе, тоқтау жоқ, тиісті ақшасын
береді. Мұнда стипендиа ашылғалы алтыншы
жыл болды, əлгі күнге шейін толған жоқ. Бір
толар жылы 1913/4 жыл еді, 8-ақ бала болды.
Сол жылдың айағында 3 бала бітіріп шықты. 5
орын бос еді, 6-ы болды. Биыл екі бала бітіреді,
сонда келер күзге қарсы Омбы семинариасында
6 қазақ баласына орын болады. Талапкерлердің
бұл ісінде болсын.
Ахмет Баржақсин
Қызылжар үйезінен
Жамантұз болысы Ілияс Қанғожаұғлы һəм
сол болыстың молласы Хамза Ғайсаұғлы екеуі молланың ауылындағы мешітте, бірталай
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халықтың көзінше, карта ойнайтын жастарға
тиу салуға қаулы қылысты. Көрсе, уриадник
алып жүріп, ойнаған кісілерге һəм ойнауға
жіберген үй иесіне протокол жаздырып айып
салмақ. Оған тиылмаса, қолдарынан приговор жасап беріп, абақтыға салдырмақ. Осы
елде Балтабай дегеннің баласын, əкесінің
ризалығымен, приговор жасап, абақтыға жіберейін деп жатқанда бір жолға бір қадірлі адам
сұрап алып қалды.
Қарлығаш
200 сом иесіне тапсырылды
101-нші нөмір «Қазақта» мəнісі жазылған
200 сом, не қылған ақша екендігі анықталып,
иесі – Торғай үйезі, Қызылжыңғыл қазағы
Шыңғысбай мырза Жандылдаұғлына тапсырылды.
Газеталардан:
Соғыс көлеңкесі
«Қазақты» оқушыларға белгілі, Англияда
əскер жалдама, өзі тілеген ғана кісі солдат болды. Бұл мына Европа соғысында мемлекетке
тынышты болмады білем. Лондон газеталары магазин иелеріне мынадай атап бес сұрау
жазған:
1) Сіздің магазинде 19-38 жаста ер бар ма,
бұлардың орны майданда емес пе?
2) Қызметшіге айтпайсыз ба, соғыс жылдам
біту амалы солдат көбейту? 3) Ерлер соғысқа
кеткенде үй-іші далада қаңғып қалмайды. Мұны
ұқтырмассыз?
4) Соғыс болып тұрғанда қалыпты сауда
болмақ емес. Мұны ұқтыңыз ба?
5) Сіздің қызметшісі жұмысын шалдар,
əйелдер атқаруға болар ма?
***
Бұрын «Қазақта» талай жазылған еді, адам
баласы ғылым жолында жүзге 11/2 %, иағни екі
жүзге 3 адам деп. Бұл есепті өзге анық сөзге
айналдырсақ 1 мың – өсімі 15, он мың – өсімі
150 адам болады.
Франция жұртының 10 мың адам - өсімі:
1831-нші жылда – 1, 1851-нші жылда – 0, 1895ншы жылда – 9.
Франция жұрты өсуден қалған немістің Франция жұртын басынатын іргелі дəлелінің ең
мықтысы осы: бəрі бір сен жоғалатын жұртсың.
Сені мен олжаламай, кім олжалайды.

Франция жұртының бұл ұайымды жол
кіргенінің неше дəлелі бар. Бұларды мұнда
жазуға «Қазақта» көп орын жоқ қыздар, жас
қатындар екі қабат болып баладан құтылам деп,
дəрігерлер арқылы бала тастайды. Европада
үлкен қалалы жерде əйелдер ресім қылған іс осы
əйел əдетіменен де адам өсімі кемиді. Франция
жұрты, Франция законы мұны қылған əйелге
зор жұтарыңқызады. Бұл байандама мына газета сөзі үшін жазылды. Енді газеталардағы
мына соғыс көлеңкесіне келелік.
1870-нші жылғы Неміс-Франция соғысында
да талай орынсыз тағылық істі неміс қылған
еді, бірақ онда неміс қыз, қатын басқан жоқ
еді. Мына осы күнгі Европа соғысында неміс
солдаты Францияның көп қыз, қатынын басып,
екі қабат қалды. Францияның балалары, осы
балаларды ... сор қылып жатыр. Сенатор Марин уақытша ана амал тоқталсын дейді. Өзге
жазушылар немістің некесіз баласын дəрігер
арқылы тастатқан шешеге біздің Франция соты
бəрі бір, жаза кеспейді дейді. Міне, Евроап
соғысының ойда жоқ тағы бір көлеңкесі.
***
Осы соңғы жылдарда Англия əйелдері сайасат партиасын жасап, хүкіметке қарсы қол
іс қылып, шіркеуді өртеп, бомба тастап, министрлерді ұрып, бізге сайасат жолында ерлермен бірдей теңдік шығар деп хүкіметпен
таласып, тартысқан еді. Бұл əйел партиасының
лақап аты «Софражистка». Англия бұл Европа
соғысына кірмес деп, неміс үмітінің бірі осы
Софражистка жанжалы еді. Соғыс басталған
соң бұлар жұрт ұйымына кіріп кетті, жанжалды
уақытша қаңтарды. Жақын арада Францияға 6
мың Софражистка келіп, іскер артында майданда қызмет қылуға араласты. Бұ да Европа
соғысының көлеңкесі болар.
***
«Қазақты» оқушыларға белгілі Ниш қаласы
Сербияның екінші астанасы. Европа соғысы
басталғалы серб хүкіметі осында. Газета сөзіне
қарағанда мұнда осы күні қиамет-қайым. Қалың
толған неше түрлі қырғын сүзек, шешек, скарлатина – жүз аурудан 85-і өлетін тамақ ауруы.
Жақын арада аз күннің ішінде он дəрігер өлген.
200 ауруға аурухана ашам деп барған біздің
Мəскеу кісілері төрт жүзге шыққан. Ниш біз
орыс жұрты – туысқанынан көмек сұрап, зарлап
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жылап жатыр. Міні, Европа соғысының тағы
бір көлеңкесі.
***
Англияда палата обшинада (бұл Англия Г. Думасы), депутаттар Англияның сыртқы істер министрі Сергрейден сұрады: «Сіз палата обшина
алдында жауап бересіз бе, орыстың сыртқы істер министрі Г. Думада біз – орыс Стамбұлды
мүлде аламыз дейді ме, бұған біздің Англия
хүкіметі разылық қылып па еді?» деп.
Сергрей жауабы мынау: «Бұл сиақты Сазонов
сөзін мен бір атшоттан да көрмеді. Түрікпен
екі арадағы соғыс ісі біздің орыс жұртын шаруа, сайасат жолындағы мұхитқа жол ашатын
тілегіне жақындататын көрінеді деген орыс
министрі, бұл іс қалай болатын жөні бітімде
көрілер» дейді Сергрей.
Петроградта шығатын «Биржевой ведомости»
газетасы бұл Сергрей жауабын жақтырмады.
Біздің бас министр Горемыкин Г. Думада
сөйлеген еді: «Түрік қуаты Кавказда ойран болып бітті. Біз – орыс жұртына күн шығып келеді, Қара теңіз жағасынан, Царград (Стамбұл)
қаласынан ...». «Биржевой ведомости» жазады,
мұны Сергрей білмей ме, бұл атшотта жоқ па.
Бұл Стамбұлды аламын болмай ма? деп1.
Қыр баласы
Күлкезік
Күлкезік деген жұқпалы һəм қоқынышты
ауру. Дəріден емі табылмаған ауру. Сондықтан
қатты түрімен ауырғандар көбінесе өледі.
Осы күнде Самара шаһарында күлкезік індеті
бар. Көп адамдар ауырып өлген. Бұл аурудың
бір адамнан біріне, бір қаладан екіншісіне, бір
ауылдан екінші ауылға жайылуы оңай. Жалпы
аурудың тұқымы кішкене жай көзге көрінбейтін
құрттай «микроб» деген нəрсе. Бұл аурудың
сол «микробы» адам денесі іссе, сол адамға
аурудың жұққаны.
Ауру денені қатты қыздырып басталады.
Үшінші, төртінші кейде бесінші күні қызылша
сиақты қызарған-қызарған бөртпешіктер
шығып, адамның терісі қызарып-қызарып
теңбілдене бастайды. Ауру екі жетіге шейін
созылады. Науқастанған адам ауру беті қайтып
оңалғанша ессіз болады. Жеңіл түрімен
ауырғандар 7-8 күндерден соң тəуір болып,
дененің қызуы жоғалып, қызарған дақтар бозарып, оңала бастады. Қатты түрінің екі жетіге
1

шейін беті қайтпайды. Екінші жетінің айағында
науқас тəуір болса, болғаны. Əйтпесе өледі.
Бұл ауру жоққыш болатын себебі бит арқылы
жұғатындықтан. Биті жоқ жерде күлкезік дерті
тіпті болмайды. Мысалы, Англия, Франция,
Белгияда бит жоқ. Күлкезік те жоқ. Біздің Русия
битке бай, сондықтан күлкезікте көп болады.
Бит арқылы жұғатыны бит ауру адамы шыққаннан кейін сау адамды шақса,
биттің аузына жұққан ауру сау адамның бит
шаққан жеріне жұқпақшы. Сүйтіп, сау адам
ауырмақшы. Ол ауырған адамның биті екінші
адамға жұқса, ол адам тағы ауырмақшы. Міні,
сондықтан күлкезік қай жерде бит көп болса,
сол жерде бəріне жұқпақшы. Күлкезік шаһар
ішінде көбінесе адамдар көп жиылған лас,
таза ұсталмайтын нас жерде болады. Мысалы
абақтыдағы тұтқындар, жұмыскер артелдері,
пəтерге түсіретін аралас-құралас көп үйлер
арасында аурушылар көп болды.
Русияда битке бай жұрттың бірі біздің қазақ
бір-біріне қатынасы көп жұрттың бірі де біздің
қазақ. Сондықтан күлкезік қазақ ішіне кірсе
қонысын табады.
Бұл ауруға ем жоқтығы жоғарыда айтылды. Алай болған соң шаһарлы жердің істейтін істері ауру жұқпасына қам қылу болады.
Үйткенде ең əуелі бит болмас шаруасын істейді. Биті барлардың биті жұқпасына қам қылады.
Біздің қазақта биттің тұқымын құртуға да,
жұқпасына да қам қылып болмайды. Қазақтың
сақтанғандарының істейтін істері ауруы бар
үйге қатынаспау, иағни ауруы бар үйге бармау
һəм ол үйдің адамдарын келтірмеу. Бұл қолынан
келмесе, басқалардың сақтық үшін істейтін істері қазақ қолынан келмейтіні даусыз.
Басқармадан:
Мұхамеджан Алкинге – Басқармада мұқтаж
оқушыларға арналып жиылған ақша болғанда
да хасуси оқушыларға берілмейді. Белгілі медреселерде иаки школдарда оқып жүргендер
болмаса.
Білəл Маңса баласына – «замандас» атты
жазба кітапшаңыз заказни қылып лесник атына
жіберілген.
Сұлтан Шоқаевқа – Мезгілі өткендіктен
басылмады.

«Реш» – нөмір 44.

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оренбург, 11-нші март
Русия солдаттық салмағы көбінесе мұжыққа
түсетіндігінен, ол мұжықтың тамақ асырап,
күн көретін кəсібінің зоры егін болғандықтан,
ол егінді егетін жері аз, тапшы болғандықтан
соғыстан кейін жер мəселесі зор мəселелердің
бірі болмақшы.
Қыс күні жылқы күзеткен жылқышы таңертең
тамақ ішерге келгенде: «Түні бойын суық сорып, жылқы күзетуде болдым» деп қандай зілденеді. Ол зілденгенде: Отан үшін жанын қиып,
қанын төгіп, соғысқа барып келгенде мұжық
қалай зілденбес.
Өткен орыс пен жапон соғысында жері аз
мұжықтар жері көптердің жеріне, ай-жайға
қарамай, тігілей қол сала бастаған. Сонан бері
хүкіметтің зор қамының мұжықтарға жер тауып беріп, риза қылмақты. Жапон соғысынан
соғысынан кейін переселение күшейу мəнісі
де сол-ды. Сібір, Түркістан һəм біздің қазақ
жерлеріне ауыстырып, мұжықтарды жерге
молықтырмақ еді. Əлі мұжықтар молықпаған
көрінеді. Молықпауының себебі бұл айтылған
өлкелерде мұжық шаруасына жарайтын жерлер
кем. Мысалы, қазақ жерінде нағыз бас дəрежелі
жақсы жерлерді мұжықтар өздері тіміскілеп
келіп тауып, қазақтан бітеп алып, переселениеден бұрын орныққан. Онан соңғы жақсы
жерлердің аларлық шарасы барларын сырмалап, переселен шиновніктері де алып болды.
Ендігі қалған қазақ жерлері төмен дəрежелі
жерлер.
Соңғы кезде переселен шиновніктері дайарлаған жерлерді мұжық жер қараушылары көріп,
көбін ұнатпай қайтып жатыр. Мысалы, Торғай
үйезінің Арқа жақтағы болысында ушастка
кесілгеніне 5-6 жыл болды. Жылда мұжық
жер қараушылары барып қарап, егін мен күн
көрерлік жер емес деп, ұнатпай кетеді. Жақсы
жер толып тұрса мұндай төмен дəрежелі жерлерді мұжыққа дайарламас еді. Осындай шамалауға
болады қазақ жерімен де мұжық молығып
жырымдайтындығын. Сібір, Түркістан қазақ
жерлері мұжықты жарытпайтындығын һəм
бұған сенбей басқа жақтан да жер қамдастыру
керектігін айтып, жақын арада жер министрі
Кривошеин министр советіне доклад мазмұны
газеталар хабарынша мынау1:

«Соғыс біткен соң,* – дейді Кривошеин,
Отан үшін жанын, қанын айамай соғысқа беріп
қайтқан мұжықтарды ауқаттандыру мəселесі
қозғалуында шек жоқ. Біздің мұжықтың
кəсібінің ең мықтысы егін болғандықтан, оны
ауқаттандыру үшін егін егерлік ... молайту керек екендігінде де шек жоқ. Сондықтан соғыс
біткен кезде хүкімет қолында соғыстан қайтқан
мұжықтарды риза қылғандай сақтаулы жер дайар болып тұруы қажет, оны дайарлау үшін осы
бастан қолдан келгенше қам қылу керек. Менің
ойлауымша бұл жұмыс осы күнгі жұмыстардың
ең маңдай алды, маңыздысы болуға тиіс.
Өз қарамағындағы дайарланған һəм дайарлық
жерлер сақтаулы тұру үшін шарасын істедім.
Мұжыққа деген жерлерден тезірек ушасткалап бөлуге, құдығын қазуға, арығын жыруға
жасалған жұмыс пландары дайар. Жұмысына
жарамайтын болып жатқан мұжықтар үшін
қолөнер кəсібін күшейтерлік жағына қам
қылынып жатыр. Переселение жұмысы
жұртында да бұл туралы істейін деп тұрған планымыз: азбадағы алынған һəм алуға шарасы бар
жерлердің бəріне кілең соғыстан қайтқандарды
ғана қондыру.
Бірақ, бұл айтылған істің бəрі мұжықты
қанағаттандыруға жеткіліксіз. Бұлармен қатар
басқа жағынан да қам қылу керек. Қазыналық
жердің мұжық шаруасына жарарлығы біздің
қолымызда қазірінде аз. Солай болған соң, бұл
жағына онша сенуге болмайды. Менің ойлауымша, крестиански банкдағы һəм 2-нші феврал законы бойынша, немістерден босайтын
жерлер соғыстан қайтқандарға берілу жағын
қамдастыру керек деген.

1

2

«Р.В.» 52-нші нөмір.

Соғысушы патшалардың қаружарақтары2
Артилериа (зеңбірек) үш түрлі болады: горнайа артилериа (тау зеңбірегі), жеңіл артилериа
һəм ауыр артилериа. Бұл үшеуінің ең жеңілі тау
зеңбірегі. Тау зеңбірегі төрт-бес бөлік болып
бөлінеді. Бұл бөлек-бөлегін бір-бір атқа артып
алып, таулы жерлерде жалғыз айақ жолмен
жүре береді. Кавказда декабр һəм ианвар айында Русия əскері мен түрік əскерлері соғысқанда
екі мылтықтан көбінесе атқан осы түрлі тау
зеңбіректері болды.
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Басы 107-109 нөмірлерде.

Жеңіл артилерианың зеңбіректері үш түрлі:
біріншісі – «Полевая скорострелная пушка».
Бұл 6 шақырым жерден атып тигізе береді,
бір оғының ауырлығы жарты пұттай болады.
Жеті-сегіз пушка бір батарейа болады. Бұл бір
батарейа бір минутта 21-24 оқ атады. Атылатын оқ екі түрлі: срапнил дегені жерге түскенде
жарылып 300 уақ оқ болып жан-жағына батырып атылады. Граната иа бризнатни снариад
жерге түскенде жарылып, 150-200 бөлек болып ұсатылып, жан-жағына бытырап атылады.
Мұның ішінде оқ болмайды. Шрапнилды қалың
əскердің ортасын көздеп атады, гранатамен
көбінесе жаудың зеңбіректерін атады, жəне де
крепостарды атады. Жеңіл артилерианың һəм
үшінші түрлісі «Полевая гаубица» һəм «Полевая муртира». Бұлар пушкадай ұзын болмайды,
қысқа болады. Сол себептен алысқа ата алмайды. Жау жақындағанда 3-4 шақырым жерден
ата бастайды. Бұлардың оғы бір пұттай болады.
Мұның шрапнилі 400-500 оқ болып атылады.
Граната иа бомбасы 250-300 бөлініп бытырайды.
Ауыр артилериа деген жоғарғы айтылғандардан
ауыр болады. Пушкаларының аузы көбінесе 6
дүйім гаубитса һəм муртиралардың өзі 6-91/2
дүйім болады.
«Қазақ»-тың 87-нші нөмірінде «Англия
һəм Германия дредноуттары» деген мақалада
соғыс кемелерінің зеңбіректерінің ауыры 11-12
дүйім һəм Англияның сверх дредноутарының
зеңбіректері өзі 131/2 деп жазып едік. Соғыс
басталғаннан кейін Англияның тұрғызған бір
кемесінің зеңбірегі өзі 15 дүйім (екі қарыстан
артық). Су кеме зеңбіректері 21 шақырымнан
атады деп едік. Оқтарының ауырлығы 11/2-2 пұт,
ең ауыр гаубитсалардың оғы 5 пұттан ауыр болмайды. Германияда 42 сантиметрлік (екі қарыс)
біраз ғана гаубитса бар. Ауырлығы 51/2 мың
пұт, оғының ауырлығы 40 пұт, бірақ ататын
жері 4-5 шақырымнан артық емес. Мұндай
ауыр зеңбіректі əскермен бірге алып жүруге
болмайды: мұны əдейі қорғандарды бұзуға
жасаған. Кемедегі һəм крепостағы (қорған)
ауыр зеңбіректер жылжымай бір орында
тұрады. Сол себептен бұлардың зеңбіректерінің
ауырлығының ешбір зианы жоқ. Қырғыз майданында мұндай тауларды ары-бері жүгіртіп
тартып жүруге хал жоқ.
Германияның бір корпусында алғашқыда
160 зеңбірек болушы еді (144 жеңіл, 16 ауыр
артиллериа). Австрияның корпусында 80-90
зеңбірек һəм Францияның корпусында 108-120

зеңбірек. Немістер зеңбіректің құрылым көп
болғаны жақсы деп ойлаушы еді.
Майдан жерді екі жақтың əскері алысырақ
жерден атысып, жақындай-жақындай келіп,
штикпен (мылтық найзалы ұшы) бірін бірі шанша бастады. Бірін-бірі шабысып, шаншысып
жатқан екі жақтың əскеріне зеңбірекпен атуға
болмайды. Біресе ілгері, біресе кейін жүріп
тұрғанда жау əскері деп көздеп, өз əскеріне
тигізу оп-оңай. Қай жағы күшті болса, сол жақ
жауын майдан жерден қуып шығады. Бүйткен
соң жау солдаттары бір-біріне ұмтылардың
алдында екі жақтың зеңбіректері əуелі бірінбірі атып, жау зеңбіректерін істен шығаруға
тырысады һəм жаудың мылтық ұстаған жайау
əскерін атып əлсіретіңкіреп, сонан кейін өз
əскерін штикқа жұмсайды. Жайау солдаттар
алда тұрады, өз зеңбіректері олардың артында
тұрып, бұлардың басынан асыра жауға қарап
атады. Майдан жерде əрине жау бетін түзегенге
ешкім қарап тұрмайды. Бірін бірі көрген соңақ тезірек бетін түзеп, əрқайсысы орын орнына тезірек тұра қалуға тиіс. Немістер 160
зеңбіректің бір корпусқа ауыр екенін көзі көрді:
мұнша зеңбіректерді тезірек жайғастырып
орын-орнына қойа салудың өзіне бірталай
уақыт кете береді. Онан кейін 160 зеңбіректі
бір рет қойса, талай жерге созылып бұрылуы
қиын болды. Бірінің артынан бірі қойса, 3-4
қатар зеңбіректердің басынан аса атуы қиын
болды. Сол себепті немістер корпусына 110
зеңбіректен қойатын болды. Əскерлердің қаружарақ, саймандары сай болу керек, артық иа кем
болғалы зиан деген жоғарғы айтқан сөздеріміз
осындай келеді.
Айағы бар
Қазақ инженері
Н.Л. Сколозубов
Екінші Г. Думада Сібір депутаты өз алдына сайасат қауымы жасады. Осы Сібір депутаты бірлігін жарыққа шығарып, іс қылған аз
депутаттың бірі Н.Л. болатын. Петроградта оқу
оқып жүрген жастарды біріктіріп, «жау Сібірге
қайтқанда қарап жүріп ғұмыр өткізбеңдер» деп,
əрқайсысының өзінің сүйген ғылым жолымен
Сібірді ізденіп, оқып рухани мəдениет жолына
тартыңдар деп, лексия оқып, программа жазып
беріп, жастарға жоғалмас жол көрсетті. 1911нші жылы академианың зор залында Сібір студенттері, курсисткалары жұртқа Сібірден алып
келген заттарды көрсетіп, ғылым жолымен до-
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клад қылды. Бір жылда жастар жиған нəрсе
800 екен. Осы жастар жиған нəрселер сондай
толымды болып, академиа бір бөлмесін босатып беріп, Сібір музейі басталды. Н.Л. сонда
доклад оқып, осы докладты кітап болып басылып шықты.
1910-ншы жылы біздің Қарқаралыдан Хасан, Ыбырай, Бұдаубек, Ахмет Райымбек баласы, Сүлеймен екі жылға жер аударылды.
Жазықтары: бірімен бірі туысқан, бірі Ахмет
Байтұрсынұғлының өлеңін айтқан, өзгелері ...
мен таныс. Осы жігіттер болмай үйіне қайтты.
Столыпинге неше қайтара барып, байды сөзге
көшіріп, осы алты жігіттің қайтуына көп
қызметін өткізген Г. Совет шлені Л.Н. Толстой досты, Михайл Александревиш пен Н.Л.
Сколозубов болатын. Осындай қызмет қаруы
жұртқа жұрт, азаматына тиген асыл ер Н.Л-ді
біздің «Қазақ» жоқтамасқа болар ма?
Ғалихан
Петроград – 5/ІІІ. 2-нші мартқа қараған
түні Карпатта Уравшиктің оңтүстік жағында
Германияның үш ротасы, тұманмен пайдаланып, біздің орларға жақындап қалып, бекініп
жатқан жарты ротамызды тұрып шығарды.
Алдыртқан орымызды қайтаруға біз қарсы капитан Сомов һəм прапоршик Смулак бастаған
екі рота шығардық. Қызу атысқа қарамай,
біздің қимылымыз көңілдегідей болды. Бетпе-бет соғыста Германияның үш ротасын жоқ
қылдық. Аман қалған үш афисер һəм 93 солдат
қолға түсірдік.
Перемышлде құрған зеңбіректері күнінде
мыңнан артық ауыр оқтар шығарып тұр. Перемышлды қамалаған біздің əскердің шығыны
күніне он шақты ғана кісі.
Нариваның оң жағындағы көлсімақтардың
арасында «сухая места» деген ... қазылған көп
...... торларға ..., табан тіреген соғыс болмай
тұр.
Атыстар қызу болып тұр. Екі жақ кезек-кезек
атысып қалады. Кейбір кішкене ауылдар күнінде
бір қолдан бір қолға сегіз рет ұйытқып ауысып
тұр. Көшелерде уақ оқтар атылып, пулеметтер
үйге кіргізіліп, терезеден атылып тұр. Бетпебет соғыстар түндерде өте қызу болып тұр.
Бастықтардың айтуына қарағанда əскер ерлік
көрсетіп тұрғандай түрі бар. Афисерлер жан айамай ілгері ұмтылуыларымен өнеге беріп тұр.
Рафканың жиегінен асқан су Дулицки маңайындағы Германия орларын басып кетті. Пи-

лицаның сол жағындағы 20-ншы февралдан
бері немістердің қара көрсеткен болып қылған
соғысында, енді созыылып кетіп, шығыны 25
мың кісі болды деп ұйғарылады.
Кавказ армиа штабынан – 6/ІІІ. 5-нші
март күні соғыс халі һəм екі жақтың харекеті
өзгерген жоқ.
Лондон – 6/ІІІ. Банковтан Лондонға келе
жатқан «Гилнартней» деген параходты Ламаншта сүңгуір қайық батырды. Ішіндегі адамдарынан бір ақ кісі суға кетті.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 6/ІІІ.
Неманның сол жағасында біз соғыспен Висиені алдық. Біздің атты əскер Сиинадан шегінген
немістердің соңына түсті.
Прасниш һəм Остролин бетінде жеке ауылдар
һəм төбелер үшін уақ-түйек соғыстар болып
тұр.
Карпатта 5-нші мартта жау текке əуреленіп
Цин-Жнувице-Горлице-Тирирупице-Руская
һəм Мункаш-Стри бетіндегі біздің салықтарды
атқылаған болды. Өзге орындарда айтардай
өзгеріс жоқ.
Кавказ армиа штабынан – 5/ІІІ. 3 һəм 4-нші
мартта Кавказ майданында ұрыс-қағыс болған
жоқ.
Игілік қауымы
«Қазақ» газетасы оқушылардың бəріне
де мəлім болды, бұл кезде мұсылманша һəм
орысша оқып жүрген жастарымыздың арасында талабы мол, бірақ қолы қысқа – жəрдемге
мұқтаждардың аз емес екендігі. Дүние жүзін
көргеннен бірі жаңа талап «қазағымыз» оқу
жолында тарыққан бауырларынан шамасынша жақсылығын айанбай келеді. Мұнысы
Құдайдан қайтсын.
Жылдан жылға ғылым жолына түскендер
көбейіп келеді. Бұлар көбейген сайын
мұқтаждары да көбеймекші. Сол шақта осы
көп мұқтаждарды қайтпекшіміз? Керексіз
қылып жылатып тастаймыз ба, жоқ байағы
жазған «Қазақ» бар деп үйді-үйімізді тім-тырыс
жата береміз бе? Неге бұлай шыдап жатамыз
ба? «Кедейдің баласын оқытсақ, қойымызды
бағатын қойшы табылмайды» дейтін ой 20ншы ғасырда ақылға симас. Өнер білімінің
керектігін қазақ білгендей болған шығар:
оқушыларға көзінің қырын салар. Бірақ сол
көмекті қай жөнмен қалай қылып береміз?
Жалғыз «Қазақ» газетасына иек сүйей берумен
бұл мақсұдымызға жетісерміз бе?
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«Қазақ» күллі мұқтаждарға жəрдем берем
десе, ғұмыры алға жылу жиумен өтеді ғой. Ол
уақытта өзінің мойнындағы қарызын қалай
етпекші? «Түйенің танығаны жапырақ» дегендей болмай бізде жұртшылықты ойлап,
бар жүгімізді бір газетаға үйіп-төгіп арта
бергенше, бір қам ойлау керек емес пе, көпке
қызмет айтатын көп. Жан-жағымызға көз
салсақ, бізден басқа жұрттың бəрі де мұндай
істерде көптен жұртшылығын қылып келеді.
Бұл жұртшылықтың бір тарауы орыстарда
«Жамғиат Хайрие», қазақ тіліне аударғанда
«Игілік қауымы» ашылып, өнер-білім жолына
һəм мұқтаж оқушыларына жəрдем беріп тұр.
Бізге де осы керек қой, керек қана емес, бұған
аса мұқтажбыз ғой.
Жəрдемімді мұқтаж оқушыларға газета
арқылы бермей, «Игілік қауымы» арқылы
берудің тағы бір артық жері бар. Əркімнің мінезі əртүрлі болады: бір нəрсенің өзіне əркім
өз көзімен басқа-басқа қарайды. Біреулер ойлайды: Біздің ғой оқығымыз келеді, оқысақ
жұртымызға пайдамыз тиеді, бірақ қаражатымыз
жоқ. Қаражатымды əзір кім арқылы, кімнен болса да ала берейік, соңыра адам болып шыққан
соң бізде қарап тұрмаспыз, кейінгі жастарға
қарасармыз деп. Екінші біреулер ойлайды: енші
алған соң əке туған баласын да бөлек санайды
ғой. Біздің оқу оқығымыз келеді, бауырларым
бізге ақша беріңдер деп кімнен жариа қылып
сұрап жүреміз деп. Міне, осылай ойлаушының
бірі «Қазақтың» 100-нші нөмірінде жазылды:
«Қазандағы ветеринарни институтта Орал облысы, Ілбішін үйезінен Бижанғали Жанқадам
баласы оқушы еді. Қаражаты жоқтықтан оқудан
тоқталып қалды» деп. Бұлардың қайсысына
болса да оңай емес: жылу сұрағандай болғаны
да, оқудан қалғаны да. Бұлардың бірін
қызартпайық, бірін томсартпайық десек, тез
«Игілік қауымы» ашу керек. Бұл қауым бастап
қайда ашылуға лайық, оны «Қазақ» арқылы
кеңесу керек. Осындай игілік қауымын ашуды
ардақты алаш азаматтарынан Мəскеу, Қазан
һəм Варшавадағы қазақ студенттерінің атынан
өтінемін. Басқа қалалардағы жолдастарымыз да
бізбен бір тілекте болар деген үмітіміз зор.
Осы қолқамызды ел қамын ойлаған білімді
ақжүрек ағаларымыз беріп, қазағы көбірек
қалалардың бірінен іс бастаса, біздер қолдан
келер қызметіміз болса, айанбасқа уағда береміз.
Студент Мұқыш Боштаев

Ашық хат
105-нші нөмір «Қазақта» «Сасқан Алаш»
ашық хаты басылды. Ол хатта жазылған сөз
мұнан бұрын біздің қазақ арасында болған емес.
«Сасқан Алаш» сөзін таза, ақкөңіл тезіне салмай, жадағай тастау мүмкін емес. Жұрт үстінен
жиған стипендиа оқу оқып жүрген ғана уақытқа
байлаулы. Стипендиа сыныпқа отырғызғанда
аталған сынып аты емес. Қазақ стипендиасы
оқуда жүрген қазақ баласынікі. Г. екзамен беретін уақытта стипендиа алып тұратын уақыт.
Бірақ бұл өзін сарынға Бағытғали мен Ғұмар
бауырларымның ісі түсетін көрінбейді. Стипендиа студентке өзге ақшасы жоқ деп беріледі.
Бұл жас балаларға анық. Семей олысына
қараған Павлодар үйезінен оқитын адреске
Семей жандаралы «əкең бай» деп стипендиа
бермей қойды. Жандаралдың бұл ісінің өзге
астары болғанымен, ақылға толық. Бақытғали
мен Ғұмар қызметке кіріп, жалование алған
соң құр Г. екзамен бергеніміз жоқ, əлі студент
атымыз бар деп стипендианы жалованиаға қос
атқа алғаны Құдай жолына, таза ақыл тезіне
симайтын іс. Стипендиа жұрт қазынасы, оқуда
ғана жүрген жас еншісі, Бақытғали мен Ғұмар
бұл стипендианы жалованиеға қоса байланғаны
қомағайлық. Мұны білуге университетте оқу
керек емес.
Қарқаралы үйезінде Кент тауы айуға бай, 5-6
кісі айуға аңға шығады. Бір ер жігіт аюмен алыса кеткен жерде, өзгесі далаға қашады. Ең алдымен қашатын Қожан ақсақал, мінгені жүйрік ат,
мойнына салғаны жақсы берданкі. Аюды Құдай
оңдап бір жігіт соғып алады. Аңшы ресімі аю
терісін мүшелеп болып, байланған. Бақытғали
мен Ғұмар сүйенген осы аңшы ресімі сиақты закон жолы. Жастар қорыққанын, аңшы міндетін
атқармағанын мойнына алып, аю терісі ана
қызмет атқарған бір жігіт олжасы болсын дейді.
Қомағай Қожан ақсақал (Бақытғали мен Ғұмар
осы Қожаннан бата алған ба?) аңшы мүшесін
алам деп, дауласады. Қалада Қарқаралы жұрты
сөзі тыңдайтын Андрей Иванишқа аю соққан ер
жігіт пен Қожан ақсақал жүгінеді. Аңшы мүше
алғанда атқарған ісіне алмайды, құр аңшы атына ала ма, бұл жақсы рəсім қызметке қарап олжа
деген адал жол емес пе? Аюға барып қашан
сен олжа алсаң, əділдік қайда барады, жақсы
рəсім не болады, ақсақал «оттамашы» деп,
Андрей Иваниш Қожан ақсақалды қамшымен
басқа салып кеп жібереді. Бақытғали мен
Ғұмар бұл аю терісін қанжығаға байланғаннан
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қайтар, қайтпасына, мұнан біздің қазақ балаларына үлгісіз жол шықпақ. Мұнан бұлай өзге
де «Əркімнің өз көйлегі етіне жақын» дейтін
қазақ жастары болар. Бауырларым Бақытғали,
Ғұмар сақтаныңдар! Сендерге еріп стипендианы жалованиаға қос атқа жастар ала қалса, біз
Андрей Иваништай адал би таппаспыз.
Үлгілі орыс балалары – студенттер мынаны
қалады. Петроград лесной институтында төрт
жүз сомнан 20-30 стипендиа бар. Мұнда жылда
институт советі емтиханда озған балаларға береді. Земстводан иа өзге жерден стипендиа алып
жүрген жігіт озып, мына бəйгені алатын болса,
алмай өзге кейінгі кедей жолдасқа орын береді.
Совет бұған бермейтін болса, студент қағазда
ғана бəйгені алған болып, кедей жолдастарға
береді.
Тарқы жолында шабан, артта қалған біздің
жұрт. Біздің жастар орыстың үлгілі студенттерінен тəлім алу мақсұд еді. Бұл болмады-ау!
Жаман жақ қашан да болса, оңай болады. Біз
осы оңай жаққа аудық білем. Басқарма «Аталы
сөзге арсыз арсыз тоқтайды» дейді. Тоқтаса,
арсыз бола ма?
Ғалихан
Басқарма: Екі-үш күн болды, Петроградта
бір таныс студентімізден хат алдық. Бұл студент жалғыз Г. екзамені қалғанда үйіне қайтып,
екі-үш жылдан соң Петроградқа қайта барса,
бұрынғы алып тұрған стипендиасын мұны университет бітіргенге есептеп тоқтатып қойды.
Уралскі областной правление стипендиа сұраған
жігіттерге уақытша доктор болып тұрған екі
студент Г. екзаменнен ұстамай стипендианы
өзгеге бермейміз, дейді. Ал мына студентке
(бұл басқа облыстікі) қалып отырғандары мынау. Бұл жұмбақты қалай шешпек керек? Əлгі
студент хатында: «Егер де менің артымнан
күтіп отырған қазақ баласы болса екен, онда сөз
қысқа, ол жоқ. Кімге алып беретіні белгісіз...»
деп қынжылады.
«Бұлай тартса арба сынады, былай тартса өгіз
өледі» деген осы да.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Кеңес хат
Ардақты басқармамыздан өтінемін: төмендегі
айтылған сөздерімді газетаға басып, көзіқарақты Алаш азаматтарының құлағына салсын.
Мен Қарқаралы үйезінде Қу деген тауда

тұрамын. Кəсібім қазақша мал бағу, азырақ
сауда қылу, азырақ егін егу еді. Бұл күнде малдан басқа кəсіптерімнің бəрін бір ғана кəсіпке
аударғым келіп тұр.
Қу тауының өлкесінде ата қоныс, көлім бар.
Сол көлдің басына салған қыстау-қора-қопсы
мүлкім бар. Осы көл басынан былғары заводын
һəм тері илету кəсібін бастағым келеді. Өзім
бұл істің жайын білмеймін, бірақ істетуге шамам келеді. Менің ойым былғарылық һəм басқа
киімдік мал терісін, аң терісін сонда илетпек.
Қазақтар терілерін арзанға сатып, қымбатқа
өзі қайта сатып алады. Ел ортасында істелген
былғары һəм басқа терілер нағыз басқа жерге
барып істеліп келгендей қымбатқа түспес еді.
Олай болса, басқалардан гөрі арзанырақ сатылар еді. Сүйтіп, бұл іс əрі өзіме, əрі бауырларыма пайдасыз болмас еді деп ойлаймыз.
Бұл істі жүргізу үшін қандай завод жабдығы,
құрал-саймандар керек болса, алдырар едім.
Менің мұқтаж болып тұрғаным осы істі істеп
жүргізу керек білем. Сондықтан мұндай істің
ғылымын оқыған иаки оқып жүрген бауырларымнан өтінемін: бұған не нəрселер керектігін. Не шамаға түсетінін газета арқылы иа хат
арқылы ұғындырып, қысқалап смета көрсетіп,
түсіндіруін. Ишілік жайын білетін Алаш баласы болса, адрестерін маған білдірсе екен.
Былғары істей білетін, мал терісін, аң терісін
илей білетін нанымды адамдар болса, ақысынан
қашпаймын. Менің тоқталып тұрғаным жалғызақ бұл ойым қазақ ішінде іс болып, шығарлық
па, жоқ па? Соған көзім жетпейді. Егер де іс болып шығатындығын ұғындырушы болса, расход
жағынан тартынбаймын. Адресім: Қарқаралы,
Семей облысы, Қу болысы, Хасен Ақаев.
Қазақ жері туралы закон жоба
Ертіс бойындағы он шақырым (десятиверстная полоса) жер туралы хүкімет закон жобасы
жасап государственни Думаға кіргізді. Бұл туралы соң «Қазақта» жазылар.
Ай-қап журналы
Басқармаға «Ай-қап» журналының 28-нші
февралда 4-нші нөмірі келді. Басылған сөздері:
алдыңғы күндеріміз, ана, тарих, қазақ жайынан,
бізде неге олай емес? Рүстем-Зораб, Пайғамбар,
Елден, Соғыс жайлары һəм ішкі хабарлар. «Айқап»-тың соңғы нөмірлері мезгілінде шығып
тұр.
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Соғысқа қазақ көмегі
Омбы
Омбы үйезіне қараған жеті болыс ел соғысқа
жақсы көмек беріп тұр. Біз Николай болысына
қараған екі мыңдай үй едік, ауылнай басы бір
киіз үйден һəм үй басы 2 сомнан ақша бердік.
Қасым, Сəлім деген екі ағайынды мырзаларымыз екі үй һəм екі аттан көмек берді. Қазақ
халқының ықылас-көмектері үшін Ақмола губернаторы алғыс айтты.
«Азамат» серіктері
27) «Азамат» серіктігіне 100 сом жарнасын салып жаңадан кірді Ережеп мырза
Қойайдаров.
Тəңірі жарылқасын
(Троицкіден)
Сексен жасар Исма деген кемпір (ноғай)
көрместей болып көзі ауыра бастаған соң қазақ
бауырларымыздан доктор Əбубəкір мырза
Алдияровқа барған. Əбубəкір мырза емдейін,
ауруханаға бар деп жіберген. Сонан кейін кемпірді ауруханаға жатқызып, көзіне апиратсиа
істеген. 18 күннен кейін кемпір көзі көріп, жазылды. Осы кемпір Əбубəкір мырзаға алғысбатасын беріп отыр. Жан шіркін тəтті ғой.
Əбубəкір мырза Алдияровтың ауруды жақсы
һəм шын көңілмен қарауы жалғыз бұл емес,
əрқашан емдетуге келгендердің келгендердің
көңілін тауып, риза қылып тұрады. Істеп болған
һəм білетін адамдар Əбубəкір мырзаны жақсы
хирург иағни кесіп-сылып ем қылуға жетік
дейді.
Х.С.
Облыс мекемелерінен
Түркістански обласной ведомомостың 28-нші
февралдағы нөмірінде: аурулы жердің малын
һəм ұрлық малды өткізуге тиушілік болу үшін
деп, Торғай губернаторының шығарған сиркулиары басылып шықты.
Сиркулиарда айтылатыны: волосной управител һəм аулни старшиналар сататын малға
удостоверение (сенім қағаз) бергенде жалғыз өз
облыс, өз ауылының қазақтарына беріп отырмайды, басқа ауыл, басқа болыс хаты басқа үйез
һəм басқа облыстың қазақтарына да береді.
Онымен де тұрмай, ақ қағаздарға қол қойып,
мөр басып береді.
Бұлай еткен соң аурулы жердің малдары да,
ұрлаған малдары да өтіп кетеді. Мұнан былай

мұны істемес үшін, аулни старшина һəм волосной управителдерге формалы удостоверение
книгасы беріледі. Удостоверение сол книгеден
жазылып беріледі. Ол книгені хакімдер қарап
тексеріп тұрады.
1- нші майдан кейін мал дəргерлері һəм
политсиа жалғыз ғана сол книгеден берілген
удостоверение болмаса, мал туралы басқаша
берілген удостоверениені қабыл етпейді. Осыны крестиански һəм үйезни нашалніктер күні
бұрын халыққа хабарландырсын дейді.
Март күндері
Март күндері орыс есепшілерінің айтуынша жақсы болмаса керек. Март ішінде күндер
өте желді, боранды болмақ. Желдің, боранның
күшейетін кезі «қоян» кірген күнінен кейін
қарай, иағни, 10-ншы марттан былай қарай
болмақ. И. Советски деген жазып отыр: «Мезгілсіз боранда адасып, жаурап өлушілер көп
болушы еді. Сондықтан жұрттың есіне саламын: марттың онынан бастап отызына шейін
күнде сенім жоқ. Қазір тəуірдің болып Торғай
деп алданып, далаңға ұзап шықпасқа. Марттағы
борандардың араларында кейбір күндер əпəдемі шуақ болып тұрып, жарты сағаттың ішінде бұзылып, бұрқыраған боран болып, кетуі
оп-оңай. Сондай кезде бір жаққа бара жатқан
жолаушылар жолдан қалмайын деп, асығып
жүріп кетіп, қатып өлуі ықтимал дейді.
Советски айтуынша март күндері мынадай
болмақ: марттың онынан бастап күшейген желборан барша Европа һəм Сібірдің күнбатыс
бөлегенде, мысалы, біздің қазақ жерлерінде
біразға шейін болмақ. Əсіресе күшті сұрапыл
борандар Европаның күншығысында, Русияның
орта губерниаларында, күншығыс пен оңтүстік
аралығындағы жерлерде һəм Сібірдің күнбатыс
жағындағы жерлерде болмақ. Бұл боранның
қамтитын жерлеріне біздің қазақ облыстары
да кіреді. Қара теңіз, Кавказ маңайында таусыз
жерлерде жиылмақ болып, қарлы-жаңбырлатып,
күн бұлыстау болмақ. Германия, Белгия, Франция, Австрияда да күндер сондай болмақ.
6-ншы марттың шамасында жел бəсеңдемек.
Бір-екі күннен соң тағы күйшейе бастамақ.
Бұл күшейу Русияның күншығыс жағынан
тағы желдетіп, борандатып басталмақ. 23-нші
марттан кейін жел тағы барша Европаға бірдей
жайылады. Германияда, Австрияда, Белгияда,
Францияның солтүстік жағында суық қарлы жел
болып күшеймек. Русияның күншығысында,
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орта губерниаларында, Сібірдің күнбатысында
қатты жел һəм борандар болып күшеймек.
Кавказда, Түркістанда бастапқы бір-екі күн
жылымақ, сонан соң суық жел соғып, жаңбырды
қарға аудармақ. Кавказ бен Қырым тауларының
араларында қатты борандар болмақ.
Марттың 27-сі шамасында жел бытырап,
əлсірей бастайды. Европада жел басталып,
күн ашылып жадырай бастайды. Сонан бастап
басқа жерлерде де күн түзеле бастамақ, басқа
жерлерде де күн түзеле бастамақ. Сүйтіп, орыс
есепшілерінің айтуына қарағанда март күндері
шаруаға жайсыз болмақ.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
І
Түркістаннан С.У. арқылы келген 70 сомның
40 сомы мұқтаж оқушы қазақ жастарына беруге
лайықтанды. Бұл 30 сомнан Оренбургта Керуен
сарай медресесінде оқушы Ғабдірахман Жарасбай баласына 7 сом берілді.
ІІ
Менім қолымда мұқтаж оқушыларға
арналған 27 сом 16 тиын бар еді. 10 сомын өз тұсымнан Уфадағы медресе шəкірті
Мəнаф Тұрғанбайұғлына жіберген 1 сом 16
тиынды «Қазақ» басқармасына жібердім, өз
лайықтауымен жəрдемге мұқтаждарға беру
үшін.
Бұл ақшаны беруші кісілер: мұғалім Ғайса
Тоқтарбеков 5 сом, Иусуф Бұқабаев 4 сом, Рахымжан Садықов 3 сом, Шақша Садықов, Бөгіс
Боқаев, Қаби Байғожа баласы, Зиад Сағила ба-

ласы, Зарқұм Ислам баласы, Мұди Құмар баласы, Шағыр Ақи баласы, Нұрпейіс Мүке баласы, Мəште Жұрымбай баласы 1 сомнан, Хамит
Мəште баласы, мұғалім Матиғолла Мангелді
баласы, Нұреке Мүке баласы, Аиыс Мүке баласы, Мұхамеджан Əбітай баласы, Шəкір Əміре
баласы, Шыныбай Мат баласы, Сəбіке Əбубəкір
баласы 50 тиыннан, Серікбай Сағынай баласы,
Ыбырай Əміре баласы, Сейітқазы Шəкір баласы 25 тиыннан, М. Ислам баласы, Қара Оспан
Нұролла баласы, Шүйдебай Төлепберді баласы,
Тоқай Молдаш баласы, Дəлел Қиабай баласы 20
тиыннан. Тілеулі Топшақ баласы 16 тиын. Бəрі
(Тұрғанбай баласына тапсырылған 10 соммен)
27 сом 16 тиын.
Ғайса Тоқтарбеков
«Қазақ» - Қазір басқармада мұқтаж оқушыларға арналған барлық ақша 140 сом 16 тиын.
Басқармадан:
• Студент «Ғ.А.»-ға – Мақалаңыз басылады.
• Студент Есенғалиға – Басылады.
Қарақыпшақ Қобыланды батыр
Бағасы жекелеп 25 тиын, поштамен 29 тиын.
Бір сомнан налог қылынбайды. Бірлі-жарым
кітап сұраушылар пошта маркасын жіберсе де
жарайды, түп қоймасы Троицкіде «Эш» кітапханасы.
Адрес: Троицкі, Ор. губ. Т-ву «Эшь».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №112. 15 МАРТ, ЖЕКСЕНБІ $$$$
Дауқұмар
Ішім өлген, сыртым сау,
Көрінгенге деймін «ау!».
Бүгінгі дос, ертең жау,
Мен не қылам апырмау!
Абай
Қазақта туысқандық, достық байансыз,
«Бүгінгі дос, ертең жау», аңдығаны ағайын,
айтқаны өтірік, жапқаны жала, ақкөңіл-адал
ниет жоқ деп, данышпан Абайды ішінен кемірген дерт көбінесе осы еді.
Бұл кезде қазаққа өзінен басқа ермек табылып, «Ауыл иті ала болса да, бөрі көрсе

бірігер» дегендей заманға ұшырап тұрғанда,
бұрынғы алалықты азайып, жұртшылықты ...
еді. 20-ншы дəуірдің таңы атып, өзге жұрттар
өрге ұмтылғанда біз өзді өзімізді аңдуды
бұрынғыдан да арттырып жібердік. Өзге жұрт
өнер, білім, кəсіптің жаңа түрін тапқанда, біз
даудың, пəле-жаланың жаңа түрін таптық.
Қазақ бұрын «жауын» мұқатбақшы болғанда,
көбінесе, өтірік ақы даулаудан аса алмайтын еді.
Мұндай істерді народни сот, иағни қазақтың өз
билері тексеретін еді. Бұл жолмен ешкімнің
аттырып, шаптырып, айдатып жібере-алмайтын
болған соң, енді орыс сотымен пайдалануды
үйренді.
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Соңғы жылдарда қазақ арасында тамыр
жайып, өршіп бара жатқан дау-жаланы бұлай
бөлуге болады:
1) Лауазым иесі адамдарға қарсылық қылушыға законда ауыр барын біліп алып, болысбилер алдынан шығатындарға ретін тауып осы
жаланы жабу көбейді.
2) Екі қазақтың жөпшенкі дауы народни сот
талқысына түсумен еш нəрсе өнбейтінін сезіп,
окружни сотқа тарту үшін, «талады, шапты,
өртеді, зорлады, байлады...» деп орыс соты
арқылы «жауынан» кек алуды дағды қылып
алды.
3) Ақмола, Семей облыстарында сенімсіз
адамдар бес жылға жер аударылатын жолды
біліп алып, қит етсе астыртын шағып бірін-бірі
айдату баланың ойынындай болып кетті.
4) Соғыс кездерінде мемлекетіміздің жауына
жəрдем жиып жүр деп өштескен адамдарына
өтірік жала жауып, əурелікке салып, сонымен
хүкіметті де адастыру һəр жерде көбейіп кетті.
5) Бұрын сайасат ісінен хабарсыз болса да,
1905-нші жылдардан бері біреуден кек алу үшін
иа өзге көздеген мақсұды үшін иманын жалдап, жазықсыз адамдарды шағыстырушылар
һəм жаңа айаққа басқа мəтұғатымызға қастық
қылушылар бола бастады.
Бұл айтылғандардың бəріне де есепсіз көп
мысалдар келтіруге болады. Мұндай ... «жақсыларды», білгіштерді, хаты кейбір оқығандары.
Жұртқа аты шыққан белгілі тұқымдардан да
бұл қара істерге, əсіресе соңғы екі бапқа қатысы
барлар көп. Олардың бетін ашып көрімдік
алар күн туса, атаусыз қалдырмаспыз. Кезінде
жұртқа нандырармыз.
Осы марттың 1-нде шыққан 9-ншы нөмір
«Уралски областной ведомства» жариа қылынды: 4 һəм 7-нші нойабрда Орал окружни соты
54 қазақ ісін қарап, бəрін де айақсыз қалдырды.
Мұның 2-і кісі өлімі, 2-і əйел басу, 2-і миман
тоқтау туралы, 36-сы талады, шапты деп бір
қазақ бір қазақты қаралаған істер, қалғаны өзге
түрлі істер. Екі күннің ішінде бір сотта бір облыс қазағының айақсыз қалған өтірік дауы елу
төрт! Осындан-ақ шамалауға болады, мұндай
істер жалпы қазақта қанша екендігі. Егер сот
жалғандығына көзі жетпей, қазақтың жаласына, өтірік куəлігіне нанып, кесім қылса, ... не
болмақ!
Қазақтың бағына қара... окружни соттар ...
қазақ дауларына талғап ... айналған һəм қа-

зақта талау, шабу, əйел зорлау жоқ екендігіне көзі жеткендей болған. Мұндай істердің
бəрінде де қазақ өтірік айғақ салып, қаралаған
адамдарының қолына алған мылтық, найза,
ту ұстатады. Айғақтар сотта үйретінді жырды жырлайды: пəлен жылдың пəлен күнінде
шапты, талады ... деп. Судиалар иа адвокаттар
сынау үшін ерсіл-қарсыл сұрағанда, уақиғаның
сағатын, минутын бұлжытпай айтып тұрғандар
«үстіміздегі қай жыл, қай ай, өткен һəм келер
айдың аты не, бүгін айдың нешесі?» дегенде
тілдері байланып, тұрып қалатындар көп болады. Бір айғақ айыпкердің астындағы аты
«ала» десе, екіншісі «құла» дейді. Бір айғақ
айыпкердің қолында мылтық көрдім десе,
екіншісі найза көрген болады. Сөздің қысқасы,
сұрайды деген есінде жоқ, үйрене алмай қалған
жауаптарға келгенде шатасып, сот өз өтірігін
тез ашады екен. Тəжірибе һəм закон таразысына салып, сот қазақтың мұндай істерінің көбі
өтірік дау екендігіне көзі жеткен.
Əлгі Орал окружни сотында қаралған істерден
жазықсыз айыпкерлер жазадан құтылғанмен
қанша шығынға, қанша əурелікке ұшырамады
дейсіз!
1911-ншы жылы Торғай облысы, Ақтөбе үйезіне қарайтын атақты Дербісəлі Беркінбаевтың
болыс баласы Барлық мырза «маған қарсылық
қылды, мылтық атты» деп қарсы партиасынан
ішінде ауылнай, би, тəуір адамдар бар 10 кісіні
сотқа берді. Бұлардың бірсыпыралары бірнеше ай абақтыда жатты, бірсыпыралары қаштыпысты, адвокаттан адвокат қоймай шапты,
ізденді. Өткен октиабрдің 17-нде осылардың
ісі қаралып, Оренбург окружни соты бəрін де
ақтап жіберді. Айыпкерлер енді «құтылдық
па» деп тұрғанда Дербісəлі бабалары Нещиритов деген адвокатқа доверени беріп, аналардан 2-3 жүз сом шығын даулап тағы арыз
берді. Бұл ақы дауы алдымыздағы апрел ішінде
Саратовски судебни палата қарамақшы. Енді
əлгі жүрегі шайылып қалған қазақтар «палата шығынды кессе, мойнымызға жаза түсіп
қалама» деп қорқып, тағы да адвокаттардың
есігін күзетіп жүрсе керек. Даудан дау туады деген осы. Бишаралардың төрт жыл əуре болғаны
аздай тағы да орынсыз шығынға ұшыраса керек. Болмаса мұнда олар қорқатын еш нəрсе
жоқ, палата шығын кескенменен, бəлки кеспес те, закон бойынша егер прокурор протест
қылмаса, олардың ісін қайта қарап, жазаға
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кіріптар қылмайды1. Прокурор протест қылған
жоқ, бұл анық. Соның үшін палата жаза кеседі деп қорқулары һəм қорыққанынан тағы да
шығынданып көрінгенге олжа болулары орынсыз көрінеді. Бұл мұнымен тұрсын.
Ақтөбе үйезінде бір қазақтың үстінен түрікке
астық жиып жатыр деп шағым болады. Тексеріле келе түрікке жиды деген астық Оренбургтағы
бір орыс байының аманат үйулі астығы болып
шыққан.
Қазақ арасындағы өсек-жала, даудың бəрі
осындай. Қазақты жаумен жұрттан Құдай
сақтар-ау, бірақ бұл мінезін қоймаса, тегінде
түбіне дау жетер.
М.Д.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Дарданел соғысы
Лондон – 6/ІІІ. Адмиралтейства хабар береді? Англия броненостары «Иррезистибл»
һəм «Ушен» һəм франсуз броненосы «Бувені»
Дарданелде мина батырды.
Англияның адам шығыны онша көп емес.
«Бувенің» үстіндегі адам тегіс қолды дерлік.
Париж – 6/ІІІ. Теңіз министрінің хабары.
Дарданел соғысында 5-нші март күні одақтас
патшалардың əскер кемелері күшті зеңбірек
оғына ұшырады.
Кейбір кемелер қлида жүзіп жүретін
миналарға соқтықты. Франсуз һəм Англия броненостары Килидбарх, Шанақ қаласы, Суйдере,
Дарданос, Кифез форттарын зеңбірек астына
жаман алды.
Бұ күнгі қызу соғыста көрсеткен ерлік одақтастарға кем шығынға келген жоқ, мұнда броненос «Буве» атылған минадан суға батты.
Жау зеңбірегінің салған дағымен «Гулиуа» уақытша шығып қалды. Англия флоты да
шығынға ұшырады. Оның екі броненосын мина
батырды. Бірақ бұл шығындар қанша ауыр болса да, соғыс харекетінің бұлар жолын тоқтата
алмас.
«Бувенің» халынан хабар алысымен теңіз
министрі дереу «Анри-Катр» броненосының
бастығына телеграм берді. Тез «Бувенің» орнына бар деп. Əлі «Бувенің» үстіндегі адамдар не
болғаны туралы хабар жоқ. Кейбір хабарларға
қарағанда адамның бір бөлімі, қанша екені белгісіз, құтылса керек деп ұйғарылады.
1

Ст.ст. 859 и 891 Уст. Угол. Суд.

Лондон – 6/ІІІ. Малтадан «Риттерге» хабар береді: Англия крейсері «Амитест» -тің
бұзылуы өзінің ерлігінен болды. 4-нші мартта
«Амитистқа» қиын қызмет тапсырылды. Килидбарх пен Шанақ қаласы арасын біріктіріп
тұрған кабелді бұз деп. Тегі кеме болжаған
жеріне білдіртпей барса керек, кабелді кесіп,
кейін қайта тастады. Мұнда ол екі жағы қысқы
Қлида түрік фортының ... құралының арасынан
өтер болды. Белгілі крейсер Жаһнам ұғлының
артында қалды. Сүйтсе де өткір шағын кеме
бар жүрісіне Шығанақтан өтуге бой ұрды.
Жаудың бұған көп оғы тиді. Сүйтсе де ол Керден құтылып шықты.
Біздің əскер Жемел қоғанын алды
Жоғарғы əскербасы штабынан. Бүгін ерте
тоғызыншы мартта Пржемишл қорғаны біздің
əскерге берілді.
Ставкада ұлығ дəрежелі əскербасы һəм бүтін
штаб алдында шакрлік дұғасы оқылды.
***
Пржемишл Австрияның күшті қорғаны
еді. Мұнда біздің əскер дəл алты ай соғысты,
ақырында шыдатпай алды. Бұл біздің əскердің
мақтанарлық жолды іс болды. 10-ншы мартта
соққан жоғарғы əскербасы штабынан телеграмына қарағанда, Пржемишл қорғанының коменданты (бастығы) Кусмаик қорғанында сөзсіз
беруге риза болған. Оның айтуынша қорғанда
қолға түскен əскер саны: 9 генерал, 93 штабафисер, 2500 обер-афисер һəм шиновнік һəм
117 мың салдат.
Біздің əскер қорғанға кіріп, бекіне бастады.
Тұтқындардың есебін алуына һəм өзге олжаларды есептеп, атқылауға кірісті.
Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Əдебиет кеші
(Томскіден)
Өткен февралдің 19-нда Томда «Тарқиун ислам» жамғиаты2 əдебиет кеші жасады. Əуелгі
бөлімі қазақ тұрмысынан алынған: қазақ үйінің
іші, адамдарының келбеті, киім реті, қазақ салтанаты. Төр алдында қонақтар малдас құрып,
2

Бұл жамғиаты жаңада хүкімет жапқаны .. бері
халыққа һəр жаһандан пайдалы болып тұрған бір
игілік қауымы еді. Басқарма.
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қымыз үстінде үй отағасымен қызық əңгімеге
кіріп, дуласып отырғаны. Ақ жаулықты, келбетті, жүріс-тұрысы маңызды бəйбішесі сары
тегенедей сары айақпен қымыз құйып беріп
отыр. Төсек алдында жаңа түскен жас келіншек, сəукелесі басында, қайын сіңілісі қасында.
Ұзындығы кез сəукеле, етегінен төгілген маржандар алтын-күміс жарқыраған тенгелер,
қатар-қатар ойу салып тізген меруерттер
қызылды-жасылды болып алыстан қараған
кісінің көзіне шағылысып таңырқарлық тамаша көрінді. Қонақтың қасындағы ақыны домбыра шертіп, күй тартып сүйсініп тыңдайтын
қазақтың белгілі əндерін шырқап салды.
Мұның артынан төрт жігіт скрипка, гитара, мандалинаға қосылып əн салды, қазақша
салынған өлең-əндер: «Мақпал, Балқадиша,
Əлди бөпем», күйлер: «Шырмаулат, Жайау
Мұса» болды.
Бұл көріністер таңырқарлық тамаша демесең
де, шамалы көңілдегідей өтті. Ойынның екінші һəм үшінші бөлімдерінде біздің қазақ
тұрмысынан алған секілді, башқұрт, шеркеш
жұрттарының тұрмысынан үлгі көрсетеді.
Ноғай тілінде камедиа ойналды – «Күйеу іздеу»
деген. Ноғайша жалғыз шығып, өлең айтқан
ақында болды, қосылып та əнге салысты.
Жиылған халықтың көбі ноғай: еркек, əйел
аралас. Бар түсімнің 20%-і Карс мұсылмандары
пайдасына беріліп, өзгесі жамғиат тəрбиесіндегі
русша-мұсылманша мектеп пайдасына қалды.
Расходын шығарғанда таза пайда 317 сом 38
тиын болды. Əдебиет кешінің бұл көргеннен
өзге қанша пайдасы барлығын ойланған адам
білер.
Осыларды көріп отырып, бізде неге жоқ деп
арман қыласың.
Студент Ғ.А.
Саратовта қазақ студенттер
Саратов университетінің медитсински факултетінде оқитын студенттер: Орал облысынан:
1) Есенғали Қасаболатов – төртінші курста,
2) Ықылас Шұғұлов – үшінші курста. Екеуі
де Уралскі обласной правлениеден. Стипендиа
алады.
Астрахан губернасынан: 3) Батырғали
Иусуфғалиев – төртінші курста, қазақ земски
сумасынан стипендиа алады. 4) Ахмет Ниязов
– үшінші курста, өз күішімен оқиды.
Бұлардан басқа Орал облысынан стипен-

диамен рқитын екі студент бар еді: Ғұмар
Есенғұлов һəм Бақытғали Бейсенов. Бұл
екеуі г. экзаменнан басқасын бітіріп, осы күні
доктор болып тұр. Бұл екеуінің стипендиасы
бос.
Есенғали
Мəскеуден
Мəскеу университетінің дəрігерлік бөлімінде
оқушы курсистка Аққағаз Досжанқызы хал
үстінде қатты науқас деп ондағы студенттерден басқармаға телеграм келді. Халін білуге
Аққағаздың ағасы ушител Сағындық мырза
10-ншы мартта Мəскеуге кетті. Аққағаздан
басқа университетте оқушы қазақ қызы жоқ
еді. Ғылымға құмар, кейінгі сіңілілеріне үлгі
боларлық талапкер қарындасымыз еді, тез
айығып, мақсұдына жетуіне тілектеспіз.
Қазан
«Иулдыз» газетасының 1914-ншы жыл 15нші иулде шыққан нөміріндегі мақаласы үшін
сол кездегі уақытша шығарушысы Ғалиасқар
Кемал əпенді сотқа тартылып еді. Осы марттың
4-нде Қазан судебни палатасы ісін тексеріп,
Ғалиасқар əпендіні алты ай крепостқа хүкім
етті. Сотта қорғаушысы, адвокат Садри мырза
Мақсұдов еді.
Уфа
Атақты ғалым Мұса əпенді Бегиев Петроград
мешітіне имамдыққа сайлану себепті, Уфаға
духовни собрание хасуринде емтихан беріп
имамдық куəлігін алды.
Газеталардан:
ІІ
Соғыс көленкесі
Соғыстың дəл ұзын жазуға мұз тайғақ.
Оқушыларды, тым болмаса. Соғыс көлеңкесімен
таныстырайық.
1913-нші жылы біздің орыс патшалығы
бөтен жұртқа 1 милиард 421 милион сомға
нəрсе сатқан. Мұның 90% астық, мал, сары
май, жұмыртқа, тауық, қазы һəм өзге мұжық
пен қазақ шаруасының табысы. Европа соғысы
бұл сауданы тоқтатты. Бір жылда біздің орыс
жұрты бөтен жұртқа сататын жұмыртқа 4 жарым милиард. Мұның аз болса, биыл 2 жарым
милиарды қолда қалса керек. 1913 һəм 1914-нші
жылғы авғұст, сентиабр һəм октиабрдегі бөтен
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жұртқа сатқан сары майдай састырсақ, қолда
қалған сары май бір милион пұттан артық. Осы
тағы 3 айдағы бөтен жұртқа сатқан астықты
салыстырсақ, қолда қалғаны 260 миллионан
артық. 1914-нші жылы астық, шөп аса жақсы
шықты. Ғылымда малға беретін астықты
тұқымды бір кісінің бір жылғы тамағын бір
ауызға 18-23 пұд деп есеп қылады. Орыс
патшалығы жұртына есеп қылып, биылғы
астықпен салыстырсақ тамақтан артық сататын
астық 318 милион пұд болады. Бұған қарағанда
қара бұқара жұртқа тамақ жоқ, арзан болуға
жөн. Бұл есепке жөн болса да, соғыс теріс
кестелеп тұрған көрінеді. Осы көп нəрселер
сататын мұжыққа, қазаққа арзан, қалада бұл
мол нəрселерді сатып алатын қара бұқара қала
жұртына қымбат көрінеді. Ақмола облысы даласында бидай пұты 20-25 тиын, орыс ішінде 1 сом 20 тиын. Бұл заманда ақшасыз өмір
сүретін бір мұжық, бір қазақ жоқ. Қолдағы сататын пұл арзан, ақша қажет. Киім, шай, қант,
алым- берім ақшаға саналады. Қай жерде Сібір
мұжығы қызмет қылатын жолдасы – атын сатып
жатыр. Келер жазғытұры аты жоқ мұжыққа егін
шаруасы қиынырақ болмақ.
Енді қала жұртының тамақ сатып алатын
қара бұқарасына келелік. 10 жұмыртқа мұжық
сатқанда 13 тиын, қала кісісі дүкеннен сатып
алғанда 30 тиын, сомға 1 сом 30 тиын жамалып қалғаны. Мұжық өгіз сатқанда бір пұд ет 3
сом 20 тиын, Мəскеуде бір пұд 6 сом, сомға 87
тиын жамалып қалғаны. Бір мың коропка оттық
(сірінке) 8 сом. Хүкімет бұған 5 сом салық салды. Енді қалада 13 сом орнына 18 сомнан сатылады, сомына 49 тиын жамалып қалғаны. Бұрын
пұды 30 тиындық тұз, енді қалада 70 тиын, сомына бір сом 33 тиын жамалып қалғаны. Бұрын
қадағы 11 тиын сабын, енді 18 тиын, сомына
36 тиын жамалып қалғаны. Біздің қазақ жақсы
білетін «Циндел» мануфактурасының шыты
кезіне біржарым тиын қоса салды, мұнысы
бұрынғы 10 тиындық шыттың сомына 15 тиын
қоса салғаны.
Осы жоғарыда жазылған қазақ бұқара жұртқа түскен қосымша салық кімнің қолына жабысқан? Америкада Чикаго қаласының комиссиасы есеп қылып көрсетті. Бір жылғы қала
адамы сатып алатын тамақ 642 милион сом.
Мұнан саудагер қылатын пайдасы 258 милион.
Бұл 258 милион 642 милионға 40% болады. Осы
есепті салыстырсақ, Европа соғысы қай түрмен

жұртқа салық болып түскені оқушыларға анық
көрінер.
Бұған енді өзге бір жағынан келелік. Соғыс
басталған соң патша əмірімен біздің орыс жұрты
арқадан тоқталды. Арақты ішіп өндіретін тамам
біздің патшалық жұртының жүзден 85-і мұжық
бишара еді. Бір жылы арақтан қазына алатын
таза пайда 900 милион болатын. Арақ ішу
тиылған соң 900 милион мұжық қалтасында
қалды деп қуанысқан еді. Ежелден қалтасы
тесік мұжық 900 милионнан айырылған
сиақты көрінеді. Біздің орыс жұрты 30 милион шақырақ, мұның бір милионы біздің қазақ
Бір жылқы бір шаңырақ биуджеті, алық-берікті
40-50 сом болса, бар 30 милион шаңырақ жұрт
биуджеті 12-15 милиард болады, мұның 7-8
милиарды ақшамен іске айналатын жармасы.
Осының үстінен ең жоқ болса, саудагер қолына
сомынан 10 тиын 700-800 милион саудагер пайдасы болып шықты. Мұжық байағы сынған іске
астаумен қалды білем.
Қараса, лашығында кемпір отыр.
Байағы жарық астау жырық-жырық.
Түсіріп таз кебіне бірақ күнде,
Қойыпты қу қақпасты Құдай ұрып1.
Қыр баласы

ІІ
Карс мұсылмандары пайдасына тағы да
мына кісілерден басқармаға тапсырылған
ақша: Елтай Қаналыұғлы һəм А. ұғлы 5 сомнан, Сейітмұхамет Құлыншақ баласы 3 сом,
Айсұлтан Досмұхамедұғлы һəм Мұхамедғали
Нəренұғлы 2 сомнан, Нұрмұхамед Қалменұғлы
1 сом 25 тиын. Мұхамедғали Баймаған ұғлы,
Сұлтанкерей Күшікұғлы, Күзенбай Ақиықұғлы,
Ишан Ордабайұғлы, Бірім Түркенұғлы, Сəрсембі Сейсембіұғлы, Құрманиаз Көтібасұғлы,
Мұңайтпас Дүйсенбіұғлы, Елібай Жұмықұғлы,
Бүркіт Өтегенұғлы, Алдамейір Кеншауғарұғлы,
Хасенғали Андабайұғлы, Тыныш Жолбатырқызы, Əлипа Тұпарқызы, Əндіжан Мұрғам-

Жаңа кітаптар
Записки Семипалатинского подотедла Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества. Выпуск VІІІ,
1914 г. цена 1 руб.
Бұл кітап Евгений Петрович Михайлеске
аталған. Михайлес Абай ұстазы. Мұны 44-нші
нөмір «Қазақ»-тан қара. Михайлес 1871-нші
жылдан 1913-нші жылға шейін біздің қазақ
жерінде тұрып, қазақ жерімен, суымен, мұны
жайлаған аңмен, өзге жануармен Европа ғылымын таныстырған. Қазақ үшін көп аралап,
қазақ ресім-жолын ізденіп жиып, қазақ билігі
атты кітап жазған кісіні байытқан1. Мұнда біздің Абай Михайлеске айтқан көп сөзі болуға
лайық. Михайлес тəржіма халін жазған Г.Б.
«Қырда жоғалатын қазақ алтыны Абайды
тапқан Михайлес» дейді. Ол рас қой. Михайлес
болмаса, бұған Абай шимайлы ғұмыр жолында жолықпаса, Абай ана Қозы Көрпеш, Баянды, Тарғынды, Қыпшақ Қобыланды батырды,
Едігені шығарған ақындар айағын құшар еді.
Неше жыл Михайлес Семейде тұрғанда Абай
əрқашан декабрден мартқа шейін қалада жатып,

1

1

Карс мұсылмандарына жəрдем
Соғыс əлегінен шабылған Русияға қараған
Карс мұсылмандарына «Қазақ» арқылы жəрдем
берген адамдар: Қосыбаев 50 тиын, Сарыбаев
50 тиын, Айдарбек 50 тиын, Есмұхамед Оразбаев 1 сом, Елжан Оразбаев 3 сом, Бəдрисафа
Байтұрсынова 3 сом, барлығы 8 сом 50 тиын.
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сейітұғлы, Құлриза Дəржанұғлы, Ізбасар Қожабайұғлы, Дəулетғали Жəнікейұғлы, Нұрғазы
Шақанұғлы һəм Жанысбай Жаршыұғлы 1 сомнан, Ермұхан Топайұғлы 70 тиын, Ақбай Тəңірбергенұғлы, Ғабдолла Андырауұғлы, Шымбай Ақиықұғлы, Мұхамед Мамайұғлы, Замандин Имансейітұғлы, Аташ Сəкенұғлы, Алла
Нуатова, Қартжан Қойшекенұғлы, Ғабдолла
Таутенұғлы, Тəжібек Боранбайұғлы, Түзелбай
Қалбаұғлы 50 тиыннан, Бəсен Сəнкібайұғлы 35
тиын, Жаңылша Досмұхамедова 34 тиын, Ақзер
һəм Нұржамал Досмұхамедова 33 тиыннан,
Ғабдолла Топайұғлы 30 тиын, Сапарбай, Сафа,
Салжан, Ізбасар Ишан Жаманша балалары 1
сом, Бибі Қамартопаева, Шаймұрат Жұбайұғлы,
Жəркейқызы, Тастемір Дилманұғлы, Айтжан Ишманұғлы, Қалдыбай Артынтайұғлы,
Жұмағали Сүлейменұғлы, Бирай Батаниазұғлы,
Исен Айтуарұғлы 20 тиыннан. Барлығы (25
тиын расходын шегергенде) 49 сом 65 тиын.
Басқарма: Шабылған Карс мұсылмандарының
пайдасына деген ақша басқармада. Осымен
барлығы 64 сом 65 тиын болып еді, комитетке
тапсырдық, мұнан кейін келгендері де осылай
кезінде тапсырылып тұрады.

Маса – 73-нші бет.

Юридические обычай киргиз П.Е. Маковецского.

кеш сайын Михайлеспен көріседі екен. Сонда
Абайды Михайлес Пушкин, Лермантов, Толстой өнері жолына сілтеген. Мұны біліп, қымбат
бағалап, Абайды Михайлеске өлгенше риза
болып кетті. Қазақта Михайлес жоқтады деп
Михайлес тəжірибе халын жазған Г.Б. «Қазақ»ты көрсеткен.
Мұндай жүйрік топта бел көрсетпей жоғалама. Михайлес əуел баста жұртқа көз, көсем
болуға туған. Айдалып Сібір кетпесе, ғылым
жолында Михайлис екінші Менделеев болар
еді. (Д.И. Менделеев жұрт оған дүниаға орыс
атын жайған, химиа ғылымында Л.Н. Толстой).
Бұл көпірткен емес, Михайлис өнері осы. Амал
бар ма, алмас Михайлис ұстайтын қол таппады. Мұхит жүзетін зор кеме қазақ шөлінде
қайрандады» деді Г.Б.
Біздің қазақ алмасы Абайды Михайлеске кез
келтірген құдырет бізді де бос қалдырмайын дегені. Бұл жоғарғы жазылған кітапты Михайлес
хаттары, жазған мақалалары бар. Бəрінде біздің
қазақ жері, суы, жануары, Алтай, Тарбағатай
тауларының ғұмырлары туралы ғылым жолы
жазылған. Бұл кітапты біздің талапкер жастар
алып оқу дұрыс. Бұл кітаптан білімнен бөлек,
ғылым сүрінді жолын байқауға болады. Қай
түрмен, не қызметпен жер, су, мұның жануары
ғылымға кірісетіні көріледі.
Уай, жаным! Сен денеде аз күн қонақ,
Заман жоқ көп тұруға, өмір шолақ.
Жас мезгіл екі айналмас, мойнын бұрмас,
Жұмыс ет оқтай зырлап, қардай борап2.

Қыр баласы
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Ардақты басқарма!
28-нші ианварда анам Жақай бəйбіше опат
болды. Айтқан өсиеті бойынша 50 сом ақша
«Қазақ» басқармасына жібердім, мұсылманша
оқып жүрген қазақ балаларына беруге.
Шайзада қажы Ғайсаұғлы Шорманов
ІІ
Семейден Ғабдырахман Иусуфұғлы арқылы мұқтаж оқушылар пайдасына жəрдем
берген кісілер: Байділдə Дауылбайұғлы 2 сом,
Бейсембай Жұрымбайұғлы 1 сом, Мұхамедғали
Иусуфұғлы, Ахмеди Исуфұғлы, Əлжан
Күнтуұғлы, Əлиқара Жөкеұғлы 50 тиыннан,
Төлеутай Əбділдаұғлы 30 тиын, Төлеубай
Күдеұғлы 20 тиын, барлығы 5 сом 50 тиын.
2

Сəбит, «Қазақ» нөмір 103.
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«Қазақ» - Мұқтаж оқушыларға деп келген
ақша осылармен бəрі 195 сом 66 тиын болып
еді, мұнан Уфадағы медресе Ғалия шəкірті
Жұмағали Бисенбайұғлына 25 сом 16 тиын бердік. Енді басқармада қалды 170 сом 50 тиын.
Басқармадан:
1915-ншы жыл 1-нші ианвардан бастап жазушылардың «Қазаққа» жабыстырылып жіберіліп тұрған адрестерінде срогі қашан бітетінін қазақша жазылған еді. Ардақты жазуылушылар сол адресте көрсетілген срокті
күн бұрын байқап, газетаның жіберілуі тоқтап,

$$$$

үзіліп қалмасын үшін қайтадан ақша жіберу
тиіс. Келесі апрелде жаңа жылдан бастап 3 айға
жазылған кісілердің срогі толады.
∗∗Моллағазы Құлмұхамедұғлына: 6 сом
ақша жіберіп сұратқан кітаптарыңызды жіберіп едік. Темір поштаханасында екі ай жатып қайтып келді, енді оны қалай жібереміз?
Темірде тұратын біреу арқылы алдырсаңыз
қалай болар екен?
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №113. 19 МАРТ, БЕЙСЕНБІ

Шешек (қорасан)
«Қазақтың» 108-нші нөмірінде Мадияр хаты
басылды. Торғай үйезінде шешек. Жұрт сенгені жазға шығу деп. Адам баласына шешек
қашаннан бері жолдас болғанын тарих білмейді. Ғайса Пайғамбар тумастан мың жыл бұрын
Қытай патшасы Шин Тонға аурудан алып шешек егіпті. Анда-санда сиырда болатын шешек
адамға да жұғатынын Англия, Дания, Мексика, Хиндия, Германия жұрты не заманнан бері
біледі екен. Шешек қырғын аурудың бірі екені
жер үстіндегі жұрттың бəріне белгілі. Əуелі
аурудан тұқым алып, сауға еккен.
1879-ншы жылы Қарқаралы үйезінде оңтүстік
надан болыстарында қырғын шешек болып,
мұның артынан сүйретіліп ере жүретін қожа
табылып, ол қожа-екең сұқ қолмен бармақ арасынан бəкі салып, аурудан алған тұқымды сол
бəкі салған жерге жұқтырып еккен. Сүйтіп, көп
адамды өлтіріп, жұртқа шешекті көбірек жайған.
Əлдеқалай жазылғаны болса, екі саусағынан
айырылған. Аурудан тұқым алып еккен шешек
жай жұққан шешекпен бірдей қатерлі. Шешекке бұл айланы жұрт надан кезінде ғана істеген.
Жоғарыда айтылған Қытай патшасы Шин Тонға
еккен сиақты ескі заманнан қалған нəрсе.
1717-нші жылы Стамбұлда Англия елшісі
Герцуг Мунтагу баласына егіп, ол баласы əлде
қалай жазылып еліне қайтып, шешекті кісіден алып егуді Англия жұртына жайған. Соны
көріп, біздің Русия қатын патшасы Екатерина
1768-нші жылы өзіне адамнан алған шешекті
еккізген. Адамнан алып еккен шешектің қаупі
жұққан шешекпен бірдей болған соң, басқа
қауіпсіз боларлық амалын қарастырғандар

болған. 1796-ншы жылы осы жағын көп іздеген
Англия дəргері Едуард Женне біз одан алған
шешектің тұқымы адамға егуді тапты. 20 жыл
қарай сынап, сонан кейін жарыққа шығарды.
Ғылым жолының қиыны міне. Біздің қожалар
өздері түк білмей тұрып бəкі сала бастайды.
Англия парламенті (Думасы) 1798-нші жылы
Е. Жиннер кітабы шыққан соң бұған 200 мың
сом бəйге берді. 1858-нші жыл Женнер аты
өшпес үшін Лондонда ескерткіш қорған соқты.
Оған жазылған: «Адам баласының қорғаны
Женнерге Англия жұртынан» деп.
Шешекке қылатын амал сонан бері оп-оңай.
Біз одан алған шешек тұқымын адамға егеді. Бір
кісіге егуге 3-4 минут ғана кетеді. Бір сағатта
15-20 кісіге егуге болады. Қазақтың бір ауылнай елінде 100 ай десек адамы 500 болады.
Бұларға шешек егуге көп болса, үш күн керек.
Бұзау шешегін еккен адамға жай шешек жоламайды. Шебер кісі ексе ет ауырмайды. Жұқа
қалақша болақ пышақ басын бұзау шешегінің
тұқымына алып алып, теріні сипап қанаттанды.
Шешек екті деген осы.
Қырда бұрын болған шешек егуші қазақ
жігіттері бала қолына анасының көзінше шырылдатып пышақ салған хайуандық қазақты
қорқытып ақша жиып алу үшін істейтін іс. Бұл
күнде шешек егуден қорқыту надандық. Мұны
тастау керек.
Шешекке бұл айтылғаннан басқа ем жоқ.
Адам баласы басқа жануарлардан ақылымен,
естілігімен, шеберлігімен айырылады. Бұлай
болған соң жаз шуға сиынған адам жолына
шыға жайылу болар.
– Атың қайда?
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– Құдайға тапсырып қойа бердім.
– Атың мықты екен, сонда да «өзің қара» деген қазақ сөзі бар.
Мəдени жұрттар балаға шешекті бір жасында тегіс егеді. Осымен нағыз шешектен өлу
мəдени жұртта аз болады. Мысал үшін бір милион адамнан шешектен өлетіндердің санын
көрсетелік:
Германиядан милион адамнан 2 кісі
Францияда
«
«
147 «
Белгияда
«
«
259 «
Австрияда
«
«
313 «
Русияда
«
«
836 «
Мынау соңғы жолдағы санның ішінде біздің
қазақ, ноғай, сарт, башқұрт жоқ-ау деймін.
Шешек ұстап қойа берген кісі бұл жұртта тым
көп болады. Бұлардың өлгені есепте жасырын
қалған десек онша адаса қоймаспыз.
Соғыс шешексіз, кезіксіз болған емес. 1870ншы жылғы неміс пен француз соғысында шешектен өлгеннің есебі:
Германиядан өлген 300 солдат
Франциядан « 23 мың 400 «
Германияда закон арқылы балаға шешек тегіс
егіледі. Шығын мемлекеттігі.
Біздің қазақ облыстарында шешекке қарсы
мəдени жұрттың қылатын шаруасының түрі
төменгі шығынынан көрінеді. Шешек егу
турасындағы шығын:
Орал облысында 2 мың 600 сом
Торғай
3 мың 890 сом
Ақмола
1 мың 200 сом
Семей
1 мың 200 сом
Жетісу
1 мың 800 сом
Самарқан
Сырдария
Ферғана
3 мың 800 сом
Бұл есепті Г. Дума қараған 1913-1915-нші
жылдар үшін жасалған земски сметадан алдым.
Сол сметада қаншасы шешек егуге шығатынын
байқау үшін салыстырып қарасақ, сомынан
мұнша тиыннан келеді екен:
3
Оралда
/4 (үш ширек) тиын
Торғайда
1
«
1
Ақмолада
/4 (ширек) «
1
Семейде
/4 « «
Сырдария һəм Самарқан 1/10 (онның бірі) т.
Осы айтылған облыстардың адамы 1897-ншы
жылғы жалпы санақта 6 милион 896 мың 368
еді. Енді милион адам өсімі жылына 15 кісі болады десек, бұ күндегі адам саны 7 милионнан

асады. Осы жеті милион жұрт шешекке қарсы
қарсы қам қылғандағы шығыны 14 мың 490
сом. Бұл 500 кісіге бір сомнан келеді. Земствасы
бар Уфа губерниасында шешек шығыны адам
басына 1 сомнан. Қазаққа земства артық керек. Оның бір дəлелі міні осынан анық көрініп
тұр.
Ал енді анау Мадияр хаты рас болса, кідірмей бұл бұл шешекті қалаға барып хакімдерге
білдіру керек, Торғай губернаторына телеграм
соғып, шешек егуші һəм шешек тұқымын сұрау
керек. Шешекке деп шығарған жұрт қазынасы
жоғарыда жазылды. Ол ақшамен жарытып іс
қылуға болмайды. Келген ауруға қарсы қам
қылу шығыны мемлекет қазынасы көтеретін
закон бар. Бірақ бұл жол соғысы кезінде тар,
шабан. Өлген адам қайтпайды. Жан үшін бұл
туралы шығынды қазақ өзі көтергені дұрыс.
Қазір шешек егетін кісілерде табыла қоймас.
Бұлардың жұмысын Омбыдағы фелшер школасында оқып жүрген қазақ балалары тіленіп
шықса істер еді. Орыста бұл болып жүрген
іс. Ажалдан алып қалған қазақтар бір жылғы
оқудан арзан болмас еді.
Ал қазақ шешектен сақтан, шешектен бұрын
қаңғырған қожадан сақтан!
Қыр баласы
Қазақ əдебиеті жайынан
Басы 112-нші нөмірде
Ілгеріде айтқанымыздың бəрі қазақ əдебиетінің
əуелгі дəуірі болған ескі замандардағы қалпы.
Енді əдебиеттің екінші дəуірі келеді. Бұл екінші
дəуірі жазудың халық арасына көбірек таралған
заманы. Əр жақтан əртүрлі халықтың адамдары
келе бастап, қалың қазақтың ортасына орнап
қалғаны да болған. Осындай адамдар өлең етіп
сауық қылу, домбыра шерту дұрыс емес деген.
Бұл «дұрыс емес» деу қожа, моллалар көбейген
сайын молайған. Сүйтіп, жұртқа тиу салына
бастаған. Түрлі-түрлі кітаптар таралып, тіл
кітапшаға айналып, ескі, сөздер жазбаға түсіп,
мирас болып қалмақ. Бұрынғы тілге, бұрынғы
жақсы сөзге жұрт жаман көзбен қарап, кітапшаны үлгі қыла бастаған. Домбыра шертпек, күй
тартпақ, əн салмақ, мұның бəрі сиақты кісілерге
лайық көрінбей, ерсі көріне бастаған. Үстіп,
əдебиетіміз төмендеп, тіл болса, кедейленіп,
бара жатқан уақытта ардақты Абай марқұм
шығады. Қазақ əдебиеті көркейтіп, көгертіп,
түрлендіріп, сөз қадірі кетіп бара жатқан
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Көзіңді ашып-жұмғанша,
Жылдам хабар алғызды.

уақытта сыртына өң беріп, ішіне жан кіргізіп,
сөз қадірін танытқан осы Абай болады.
Абай бұрын қазақта жоқ өзендерді білгізді,
неше түрлі мақаммен таныстырды, сөздерін,
ойларын жұртқа мирас қылып қалдырды.
Абай марқұмнан бері қарай қазақ əдебиетінің
үшінші дəуірі басталады. Өлең мен сөз
турасындағы Абайдың айтқаны еске түседі.

Мың шақырым жерлерге,
Аты жоқ құр арбаны
Күн жарымда барғызды.
Адамды құстай ұшырды,
Мал істейтін жұмысты
От пен суға түсірді.
Отынсыз тамақ пісірді.
Сусыздан сусын ішірді.
Теңізде жүзді балықтай,
Дүниені кезді жалықпай,
Білгендерге осылар
Бəрі-дағы анықтай,
Білмегенде танықтай.
Біз де бекер жатпалық,
Осыларға таныспай.
Ат өнері білінбес,
Бəйгеге түсіп жарыспай.

Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.
Бөтен сөзбен былғанса сөз сарасы,
Ол ақынның білімсіз бишарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбі надан,
Бұл жұрттың сөз танмас бір парасы.
Өлеңге əркімнің-ақ бар таласы,
Сонда да солардың бар таңдамасы.
Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын,
Қазақтың келістірер қай баласы?

Желкілдеп шыққан көк шөптей,
Жаңа өспірім достарым!
Қатарың кетті-ау алысқа-ай!
Ұмтылыңыз, қалыспай!

Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап,
Мақалдап айтады екен сөз қосарлап.
Ақындары ақылсыз, надан келіп,
Көр-жерді өлең қыпты жоқтан қармап.

Біз надан боп өсірдік,
Иектегі сақалды.
Өнер – жігіт көркі деп,
Ескермедік мақалды.
Біз болмасақ, сіз барсыз,
Үміт еткен достарым»
Сіздерге бердім батамды.

Қобыз бен домбыра алып, түнде сарнап,
Мақтау өлең айтыпты əркімге арнап
Əр елден өлеңменен қайыр тілеп,
Кетірген сөз қадірін жұртты шарлап.
................................
Қазаққа өлең деген бір қадірсіз,
Былжырақ көрінеді соларды аңдап.
Ескі бише отырман бос мақалдап,
Ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап.
Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел,
Сендерге де келейін енді аяңдап.

Бұ күнгі жиында айтылатын өлеңнің көбі
Абайдың сөзі, бірсыпырасы Абай аттас Қыпшақ
Ыбырай Алтынсарин деген кісінікі. Бұл кісі
де сөзге ажар берушінің бірі. Ыбырай Алтынсарин Абайдан азырақ бұрын туған болса да,
Абайдың замандасы. Алтынсариннің заманына
қарай шығарған бір өлеңі мынау:

Осы айтқан Абайдың һəм Алтынсариннің
өлеңдері қазақтан шыққан жас ақындарға үлгі
болды. Сөз түзелді, өзін оңдалды.
Қазақтың əдебиеті бүгін кеш жарыққа шығып, жұрттың сынына түсіп тұр. Əдебиет те
жас баламен бірдей, сүйеу күтеді. Халық жақсы
көзбен қараса, əдебиетке демеу болып, əдебиет
өрге басады.
Абайдан бері һəм одан үлгі алған кейінгі
жастарымыздың ыждаһатымен əдебиетіміз
түзу жолға түсті. Енді мұнан бұлай сөз қадірі
ұлғайып, өлең керектігі байқалып, өзге
жұрттарда қандай болса, бізде де сондай болар
деген үмітпен сөзді айақтаймыз.
Р. Мəрсеков

Өлең, білім бар жұрттар,
Тастан сарай салғызды.
Айшылық алыс жерлерден,

Ұйым керек
Ұйым күрес, тартыс, талас, көп те, аз да шалы148
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на бірігіп, тырбанып өлмесін көздеп бастарыңа
келер бейнетті үлесіп алып жатқан заман.
Дүниаға келген адам біреуден күш алмай,
біреуге күш бермей мақсұдына жетпекші емес.
Қосылып іс жүргізу көпке пайда болса, ішінен
шығар аз ғана жетпекші. Аздыкі көпке жоқ.
Сол себепті адам өзін ойламай, көпті ойлау керек. Қазаққа келген жақсылық, кемшілік баршамызға ортақ, бөлінбей түгел тимекші. «Қазақ» бетінде жазылған мағналы сөздің баршасының ақырындағы тренді – ұлт пайдасы,
ұлт өмірі, ұлт өлімі. Бұрын, күні кеше бар
халықтардың артында қалып, қолын жайып
Алладан тілек қылар тұқым қалмағандары
бар. Бұл қалғанға үлгі, білем. Осы кезде дүние
жарысынан созылып шығып, төрден орын
алған ғылымды халықтар бір басқада, кейін
мүшеге келмей, артында тозаң астында шаң
жұтқандар бір басқа. Кейінгіге ғылым жүзі бізді
де қосады. Біздің қазақтың ресми, ат қосқанда
ат иелері ата аруағына сеніп, жанталасқандай
атына шылбыр салып, көмек беріп көтеріп алып
кетеді. Ұлт жарысы – ат жарысы. Қатар қойып
ұйқастырмақ емес, салғастырмақ көңілім.
Осы көтермей, айға бізге осы күнде қатты керек. Халық көтермелемей, түбір қозғалмай,
жұмыс алға баспайды. Жақсылықты сырттан
əкеп беруші жоқ, жойушы болмаса. Өзімізді
өзіміз асырай алмасақ, емшекке сенген балаға
ана қайда!?! Халық керегін ойлап күні бұрын
қам қылып, бейнет қылмаса жетімдік басқа
келмей қоймайды. Ойында көзі бар адамдар
халықтың кемшілігін шамасынша көрсетіп, сездіріп, аурудың атын айтып, емін жазып, қағаз
бетінде халық алдына салып жүр. Бірақ сөз
қандай терең, үлгілі, орынды болсын, іс көмегі
болмаса, жұмыс болып дүние жүзіне шықпаса,
келісімді болғанмен жансыз сүгірет қатарында
қалмақшы. «Қазақ»-тың бетінде халықтың жантəніне қатысқан. Қанына араласқан талай сөз
жазылды. Қайсысы тамырына барып бойына
тарады. Халық қамын қайғырғандар басында
болып, жұмыс жүргізу керек. Осы кезде кезде
халық тұрғынына жақын балалардың бəрінде де
ашық пікірлі, саңылаулы, талапты ағаларымыз,
шүкір, бар деп білеміз. Осылар басшы болып,
халық бас қосып, ұйым жасап, іс жүргізуі
жұртқа зор қажет, өздеріне міндет. Бізде ғылым
жоқ, хал нашар, байлық жоқ. Аз бейнетіміздің
өзін сырт пайдаланып, қанымызды сорып отыр:
тістегеннің аузында, ұстағанның қолындамыз.

Күннен күнге халық нашарлап кедейленуге
айналды. Себеп не? Қайта соңғы кезде ғылым
сəулесі еніп, көңілге қуаныш кірген еді. Бұған
біздің əзір жолымыз жоқ, тілегіміз мынау:
халық ішінде бірігіп іс жүргізетін ұйым, игілік
қауымдары таралса екен. Мұнымыз халықтың
тұрмысына, ғұмырына қарай өзгерген коператсиа, ғылым таратуды мақсұд қылған қауымдар,
халықтың ұлттығын сақтауға атын басқаға
таныстырмақ үшін бұрынғы өмірін қазып, сөзін
ашып, мағынасын дүние жүзіне шығармақты
мақсұд қылған қауымдар...
Осы айтқан игілік істері туралы шама келгенше кейінгі нөмірлерде жібере бермекшіміз,
ардақты жазушылардан өтінеміз, бұл туралы
газетада сөз жазылып тұрмағын.
Студент Ғ.А.
Соғысушы патшалардың қаружарақтары1
Жапон соғысында да, Балқан соғысында да
екі жақтың артилериалары (зеңбіректері) бірінбірі атып, əрі-беріден соң əлсіреп қала беруші
еді. Əлсірегенде зеңбіректері онша бұзыла
қоймайды екен: зеңбірекші солдаттардың ортасына түскен жаудың шрапнел һəм гранаттары адамдарға көп зақым келтіреді екен. Осы
соғыста зеңбіректердің алдынан һəм үстінен
асыл темірден қалқа ұстайтын болды.
Бүйткен соң зеңбіректер һəм зеңбірекші солдаттар тасада тұратын болды. Соғысқа патшалықтар мұнан да ілгері жайыла бастады:
қалқалы зеңбіректі үлкен кебеже сиақты қылып, автомобилге отырғызды. Бұл блиндированни автомобил деп аталады. (Сауытты автомобил деген мағынада). Жəне де автомобилге отыртқан қалқалы пулеметтер шықты. Ол
блиндированни пулемет деп аталады (сауытты
пулемет деген мағнада).
Осы айтылған сауытты автомобилдерге бірнеше солдаттар отырып алып, жүгіртіп қалың
жаудың ішіне кіріп кетіп, қиратып жан-жағына
атады да отырады. Кебежеде отырғандарға
оқ тимейді: винтовканың оғы асыл темірден
өтпейді. Өз əскеріне зақым келетін болған соң
зеңбіректермен көп ата алмайды. Əсіресе көп
қирататын блиндированни пулеметтер. «Блиндированни поезді» жапон соғысында естідік.
Бұл өзі он шақты вагон (теміржол арбасы).
Бірақ бұл вагондар ұзын болады. Жан-жағына
1
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қалың болаттан қалқа ұстаған. Бұл қалқаның
əр жерінде мылтық, зеңбірек, пулемет атуға
лайық қылып қойған тесіктер бар. Алдында
алып жүретұғын блиндированни паравоз бар.
Блиндированни поезд теміржолдың арбасындай кəдуелгі теміржолдың үстімен жүреді.
Декабр айында Германия һəм Францияның
блиндированни поездары көп атысып, француздар жеңгені 27-нші декабрде «Русское слова» газетасында (298-нші нөмірінде) басылып
шықты.
Айроплан һəм дирижабл турасынан
«Қазақтың» 81-нші нөмірінде жазып едік. Айроплан сиақты гидроплан деген машина бар.
Айроплан суға түссе батып кетеді. Гидроплан
суға түссе моторлы1қайық сиақты сумен жүріп
кетеді.
Соғыс басталғаннан кейін, асыл темірден
қалқа ұстаған блиндированни (сауытты) айроплан шыққанын естідік. Жəне де мұндай
айропланның үстіне пулемет те отырғызады.
Байағы замандарда Шыңғыс хан һəм Əмір
Темір уақыттарында көшпелі халықтардың
əскері атты болушы еді. Қару-жарақтары: найза, қылыш, айбалта, садақ болушы еді. Европада отырықшы халықтардың əскері жайау да,
атты да болушы еді. Қару-жарақтары: найза,
қылыш, айбалта, шойын шоқпар, садақ, селебе еді. Бері келе мылтық шықты. Онан кейін
зеңбірек шықты. Келе-келе жоғарыда айтылған
қару-жарақтар бірте-бірте шыға берді. Адам
баласы бірін-бірі қару-жарақпен мұқатуын
қоймаса, тағы да талай жат қарулар шығар.
Бұрынғы замандарда жер үстінде соғысушы
еді. Бері келе суда соғысатын болды. Енді
осы соғыстан бастап, аспанда да соғысатын
болды. Осы үш жайда жүріп (жер үсті, су, аспан) бірінен біріне ататын болды: жер үстінен
жер үстіндегі, су үстіндегі, аспандағыны атады. Су үстінен (кемелерден) жер үстіндегі
қорғандықтарды, əскерлерді 20-30 шақырым
жерлерден ата беретін болды. Су үстінен де
судағы, құрдағы, аспандағыларға ататын болды. Аспанда айроплан, дирижаблдер бірі мен
бірі атысады. Жердегі қалаларға, қорғандарға,
əскерлерге бомба (шрайнел, граната) тастайды.
Ғылым тапқан өнердің көбі-ақ соғысқа жұмсап
жатыр. Осы күнгі адам баласы тапқан өнерден
соғысқа жұмсалмағаны қалмады.
Қазақ инженері
1

Мотор деп жүргізетін тетігі бар машинаны айтады.

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан -13/ІІІ.
Орта Неманның күнбатысына таман шапқан
едік, 12-нші мартта жау қарсы қару қылдық.
Соғыс болып жатыр.
Наривтің оң жағында һəм Висланың сол
жағында айтардай өзгеріс жоқ.
Бардфилит һəм Ужук беткейінің екі
арасындағы майдандар, жаудың бекітіп орын
алуына қарамай, біз көңілдегідей ұмтылып
барамыз.
11-ншы март күні жаудың 1700 əскерін һəм
2 құралын қолға түсірдік. Монкаш-Стри һəм
Куст-Долина беткейінде немістер жаңадан
біздің салықты атқылаған болды, өндіргені
жоқ.
Кавказ армиа штабынан - 13/ІІІ. 11нші мартта Зашурух облысында һəм Олте
бетінде ұрыс-қағыс болды. Өзге орындарда
тыныштық.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 15/ІІІ.
Неманның күнбатысында 14-нші мартта екі
жақтың əскері түйісіп қалды. Осовцада болмашы зеңбірек атысы болды.
Шкой һəм Охулев өлкесінде Цартав-Вах-Завад беткейіне таман неміс салығы үшін қызу
соғыс болып жатыр.
Бір сөткенің ішінде мұнда біз 600-ден астам солдт, 5 афисер һəм екі пулемет қолға
түсірдік.
Дарданел соғысы
Афина – 14/ІІІ. Тинедос аралынанхабар береді, одақ патшалардың қазіргі Дардинелдегі
қимылы соғыс кемелерінің панасында мина
ұстау болып тұр. Форттар зеңбірек атып тұр,
бұған қарсы соғыс кемелері көңілдегідей жауап беріп тұр. Күн сайын Сарос түбегіне əскер
түсіріліп тұр. Ұшқыш кемелермен құрғақтағы
мен қатар, жау торулы.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 14/ІІІ.
Неманның орталық ағысынан күнбатысқа таман Наревтің оң беті һəм Висланың сол бетінде
12-нші мартта айтардай өзгеріс болмады.
Карпатта біз Бартфилд беткейіне таман
тəуір ілгері бастық. Австрия əскері шегініп,
Сборо ауылын өртеп кетті. Балигрод бетіне
біз Иаворужецдің күншығысындағы биікті
алдық.
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Руске, Дедов һəм Козувкеде біз жаудың күшті
зеңбірек атуын тоқтаттық. Бір сөткенің ішінде
біз 2800 Австрия солдатын, 40 афисерін һəм 7
пулеметімен қолға түсірдік.
Күншығыс Галицияда Жужав маңайында
Днестрден өтіп жатқан жау баталеонын зор
шығындатып қайырып тастадық.
Кавказ армиа штабынан – 12/ІІІ. Ұрысқағыстар Зажурух уалаиатында һəм бетінде
болып тұр. Өзге жағында тыныштық.
Стокголм – 14/ІІІ. «Сотсиал демократ» газетасы хабар береді: «Бавария», «Германия»
һəм «Кинигсберг» деген үш Германия параходы жүгімен Балтық теңізіне батты, тегі минаға
соқтықса керек, иаки сүнгуір қайықтар батырса
керек. Бұл туралы шведски Т. агенстваның білгені: Штетин параходы «Бавария» 1-нші мартта
Екселзондтан шығып, ішіндегі бар адамымен
батты, бірақ параходтың бату себебі қатты дауылдан болған деп ұйғарылады. «Киннигсбург»
орыс минасына соқтығып батқан. «Германия»
аман-сау көңіліне алған жеріне жеткен.
Ішкі хабарлар:
Елден:
І
Маслоделни артел
1915-нші жыл феврал жүзінің 7-нші күнінде
Ақтөбе үйезі, 2-нші Бөрте болысы, 5-нші ауыл
қазақтарынан 30 кісі сарымай заводы ашуға
қаулы қылысып, договор жасадық. 30 иуннен
191 сиыр жиылатын болды. Басқарып іс жүргізу
міндетін мен мойныма алдым. Бұл май заводы шаруаға жəрдем етер деген үмітпен атын
«Жəрдем» деп атадық.
Машина саймандарын алдыру үшін инспектор Еникеевтің жəрдемімен уақ-қарыз серіктігінен 200 сом ақша алып 17-нші февралда
Оренбургқа бардым. Оренбургта инспектормен таныстым. Барған жұмысым жайынан сөз
қозғап, керек нəрселер һақында мағлұмат алдым. Сиыр жайынан айтқаны: орта есеппен 4
сиыр бір шелек сүт береді. Егер серіктердің
күніне 100 сиыр саудырса, бір сауғанда 25 шелек береді, екі рет сауса, бір күнде 50 шелек
сүт болады. Бір шелек сүт 30 қадақ болады. 50
шелек сүт 1500 қадақ болады. 18 қадақ сүттен
бір қадақ бай түседі. Сол есеппен 1500 қадақ
сүттен 83⅓ қадақ май түседі, қадағы 40 тиыннан сатылса, 33 сом 33 тиын ақша болады.
Бір айда 999 сом 90 тиын ақша жиылады. Бір

айда шығатын шығын май шайқаушы шеберге,
жұмысшыға, пəтерге, бөтен уақ-түйек шығынға
100 сом кетсе, таза пайда қалады 899 сом 90
тиын. Бұл пайданы 100 сиырға бөлсек, сиыр
басы айына 9 сомнан пайда келер, -деді.
Қандай сепаратор (сүт машинасы) аламыз?
– Адам баласы білмеген, көрмеген іске қорқақ
келеді. Сол себепті аз бағып, анық түсініп
қосылушы болады. Бұл кəсіп пайдалы, не
қылғанмен зиансыз кəсіп. Қосылушы аз болмайтын көрінеді, ауырсынбасаңыз сағатына 25
шелек сүт шайқайтын сепаратор алу мəслихат,
соңғы кезде сүт көп болса, жұмыс кідіріп қалу
ықтимал дейді.
Инструктордың мəслихатын мақұл көріп,
машинаны өзі арқылы алдыратын болдым.
Петроградтағы Алфа-Нобел серіктігінен
алдырмақшы болып, 200 сом задатка жіберді.
Барлық саймандарымен 450 сомаға түсер деді.
Март ішінде келер деді. Сепаратор келген шамада сүт шайқайтын шеберді де жіберуге уағда
қылды.
Сепаратор қолға тие, көп жұмысы басталса
керек. Алла жəрдемші болғай, бұл ісіміздің сəті
түссе, тағы да осындай жұрт бірлігіне сүйеніп
істемекші істеріміз бар, оны кезінде «Қазақ»қа жазармыз.
Бейсенбай Тыныштықбайұғлы
Зор кемшілік
Көшетау үйезі, Жыланды болысының ішіндегі Ақан деген елден мұнан бірнеше жыл
бұрын Троицкіден Моллағазы Аллажанұғлы
деген шəкірт оқып, еліне келген соң медресе
ашып, жаңа жолмен бала оқыта бастаған еді.
Үш жылдан бері ешбір ақы алмай, медресесін
тоқтатпай келе жатқан сабаз Моллағазы биыл
еріксіз оқытудан тоқтады. Себебі, бала оқытқан
ағайын тиісті ешбір жалование бермеді, хаты
медресеге отын да жиып бере алмады. Отын
сұраған шəкірттерге күлкі сөзбен жауап берген
ағайын да болыпты. Өстіп оқу-білім қадірін
білмеген надан елдің жазасы деп, Моллағазы
оқытудан бас тартты.
Бұл жұмыс біле-білсе бөтен Ақан еліне зор
кемшілік емес пе?
Қамқор
Соғысқа қазақ көмегі
Сырдария облысы, Ақмешіт үйезінің қазақтары соғысқа тағы да үй басы бір сомнан
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ақша жинап беруге уағда қылып приговор
жасады, ақша жиналып жатыр. Мұнан бұрын
болыс басы 500 сомнан жаралыларға жəрдем
берілген еді. Полшадағы һəм Галициядағы
шабыншылық көргендерге үй басы 20 тиыннан
ақша тапсырылған еді.
Қалжан Қоңыртбаев
Темір үйезінен
Темір үйезі Қалмаққырған еліне қарайтын
Кердарықана ақсақал Оншаұғлы опат болды.
Бай адам еді, басына 40 қара, 500 сом ақша таратты. Екі болыс елден 800-дей кісі жаназасына
жиналды. Марқұмның бір Мұхамед деген баласы енді атасының аруағы жұртына бір медресе
салдырмақ ниетінде болып жатыр.
М.Б.
Газеталардан:
ІІ
Газет шөп жемес
Қоқанда шығатын «Садай Ферғана» деген
сарт газетасы1 жазады: Түркістан уалайатында сарт тілінде шығатын 4 газета-журнал бар. Түркістанға қарайтын неше милион
мұсылманнан осыларды оқушы бес мыңға
жетпейді, оның да көбі шаһар халқы. Соның
үшін қышлақ халқының да көзі ашылуына себеп болсын деп, біз Əндіжан үйезіне қарайтын
қазы-болыстарға, қол астындағы халқына тегін таратуға, газетамызды жіберіп едік, өткен
февралдың 20-нда бір болыс мұрын басып,
басқармаға мынадай хат жазады: «Біз өзіміз
«Обласной ведомости» һəм Остроумов газетасын алып тұрамыз, ал еліміз газета оқуға шаруадан қолы босамайды, менім атыма жиі-жиі
газета жібере көрмеңіз», – деп.
Сарт болысының бұл жауабы менім есіме
өзіміздің бір қазақ болысын түсірді. 1913-нші
жылы Ақмолада бір болыстың пəтеріне бардым. Ыстыққа терісіне симай желпініп отырған
ел емес, газета жайынан сөз шыққан соң мені
тастай беріп, алдында отырған екі даугерге
түсті. Жолаушыдан жуас кім бар: болысты
күттім. Біраздан соң болысекең маған аз ілтифат болды. Сөз тианағы болысқа газета алдыру
еді.
– Газет, мазетіңді білмеймін, оқып та көргенім
жоқ, оқымаймын да, – деп ширықты.
– Енді оқып көріңіз, бəлки үнемі оқитын бо1
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ларсыз. Балаларыңыз оқыр, сізден елдегі талапты жігіттер өнеге алар...
– Керек болса, Хасеннің газетін қарармыз.
– Жалғыз Хасеннің газетасы кімге жетеді,
мен сізге ел басшысы-болыс деп айтып отырмын...
– Шырағым, өзіңе керек ақша ма? – деп, болыс қабағын шытып, бес сомдық қағаз суырып
тастай берді.
– Мен сізден өзіме ақша сұрап отырғаным
жоқ, алсаңыз газетаға жазыласыз, болмаса
ақшаңызды жиып алыңыз...
– Қап! Қап! Болмас, қоймадың ғой, жазсаң
жаз, газет шөп емес, – деді данышпан болыс.
Осы екі болысты салыстырып, қайсысын аса
мақтарымды білмей сасып отырмын. Қанша
айтқанмен екеуі де ел баққан, ел қамын жеген Едіге ғой. Сарт болысы газета оқитын елін
шаруадан алаң қылмайын деп, тегін газетадан
безіпті. Біздің болыстың сарт құрлы ақылы жоқ
па? «Газета шөп жемейтінін» білген соң ғана
жазылып еді. Бірақ осы болыс келер жылы газета алдыруын қойды деп естимін, тегі, мені
ұйатты қылып, газетасы бар болғыр болыстың
шөбіне түспедімекен!..
М.Д.
Маклаков һəм өзгелердің ісі
Мəскеу-14/ІІІ. Окружни сот Г. Дума шлені
Маклаковты «Руски ведомости» шығарушы
Егоровты һəм «Русский мысль» шығарушы
Струвені 1004 статиа бойынша Маклаковтың
Биелс ісі туралы жазған мақаласы үшін айыпты тауып əрқайсысын екі айдан абақтыға
бұйырды.
Мұғалім бар
Төрт жылдық бастауыш мектептерде
оқытылатын пəндерді педагогика қағидаларына
муафық қылып оқытудың жөнін мұғалімдерге
жəне мұғалім болайын деп жүрген шəкірттерге
көргізуге талаптанған мұғалім бар. Оқушы онан
кем болмау шарт. Елде он шақты шəкірттің
басы құралатын жер болса, осыны ескерсін.
Қай жерге болса да барып оқытады. Өзге шарттары турасында сөйлесу үшін адрес мынау:
г. Оренбургъ, Панфилов пер. №7. Х. Алиеву.
Жаңа келді
«Қазақ шежіресі» - бағасы поштамен 1 сом
8 тиын. «Қазақ айнасы» (өлең), бағасы пошта-
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мен 27 тиын. «Жолсыз жаза» (өлең), бағасы
поштамен 20 тиын. «Қалқаман-Мамыр»
(өлең), бағасы поштамен 15 тиын.
Үшеуі де Шəкəрім Хұдайбердіұғлының
шығарған кітаптары.
Алдырушыларға адрес: Оренбургъ, ред. газ.
«Казак».

«Алфа-Лавал»-дікі. Сатып алуға болады Омбы
шаһарындағы «Алфа-Нобел» серіктігінен. Бұл
серіктіктің машина сататын агенттері көп, солардан алуға да болады. Машинаның жайын
байандайтын қазақша кітабын сұраушыға тегін
жібереміз.
Адрес: Т-во «Альфа-Нобель». г. Омскъ, Никольская пл. соб. домъ.

Сүт машинасы
Сүтті рəсуа қылмай, майын мына машинамен алыңыздар. Анық оңды сүт машина
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Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №114. 28 МАРТ, СЕНБІ

Оқушыларға жəрдем қауымы
111-нші нөмір «Қазақта» студент Мұқыш
хаты басылды. Оқудағы жастарға жəрдем
қауымы – рухани дүкен. Мұндай іс тарихта,
қашан болса оқу оқыған жастармен басталатын.
Анау грек, серб, болғарды тарқи жолға сүйреп,
кісілік жөнге бастаған осылардың Европада
оқыған жастары-ды. Мұқыш пікірлі жігіттер
бізде көбейсе, біз рухани міндет жолына бет
қойғанбыз. Мұқыш хаты жақсы үміт.
Ой сөз боп сөйленіп, хат болып жазылып,
неше қиын толғаулардан өтіп, іске айналмақ.
Ой, сөз, іс аралары толып жатқан қиындық, кедергі. Жүйрік ат жарату, қалың бүркіт қайыру,
өткір пышақ соғу ұстаны күтеді. Ой білім, сөз
шешен, тіл хат жазушы, іс білгіш, талапкерлік,
жаһатшылдық, шеберлік күтеді.
Оқудағы қазақ балалары жəрдемге мұқтаж
екендігі, «Қазақты» оқушыларға мəлім болды.
Бұған жұрт таласпай сөз байлар. Оқуда жүрген
жастарға жəрдем қылу жұрт борышы деп білсек, бұған мойын ұсынсақ, енді мұны іске айналдыру шарасын қылу керек.
Бізден рухани мəдениеті озған жұрттың бұл
туралы салған қасқа жолы бар. Бізде сол жолға
түсу жөн. Бұ да талассыз болар. Анау Мұқыш
қалалық деп талапкерлерді шақырған жол да
осы жол. Тарқи жолына түскен жұртта оқу
оқитын жастарға жəрдем қауымын зор орта
қалаларда тұратын талапкер кісілер шығарып
бастап, іс қылады. Бізде де бұл істі атқаратын
жөн білетін кісілер қаладан табылар. Бұ да талас болар ма екен. Законде де оқудағы жастарға
жəрдем қауымының басқармасы қалада болғаны
жолға сиады. Қырда бұл істі басқара бірерлік
кісілер де кем болар, бұрын болған іс емес деп,
сыныққа сылтау табар.
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Бір қиын кедергі жері мынау: осыны ойдан
іске айналдыратын жаһадшыл, жігерлі, істі орнына тəрбиелеп салатын жігіттер шығу.
Газета-журнал шығару үлгілі рухани дүкен.
Бұлар бізде бар. Газета-журнал шығаруға зор
шеберлік керек. Мұны атқарған кісілер анық
біледі. Жəрдем қауымының ісін бастауға,
атқаруға таза пікір, талап, жаһадхана шарт.
Менің жоуымша бұл іс қолынан келетін жігіттер қазақта осы күні бар. Газета басқармасына
озған жүйрік керек. Газета ісіне көнбіс жазушы
керек. Газета ісі аз болса да, шеберлікпен орнына барады. Оқу жəрдем қауымының ісі ізденетін, шығарып алып басқаратын талапкерлерді
ғана күтеді. Ізденуге 4-5 жігіт бас қосу керек.
Қалған қауым адамы газета алушылар сабақты
жылына 50 тиын иа бір сомын алып, баласының
оқуына айамайтын, өз еркімен ағза болған жұрт.
Бұл істі орнына салатын 4-5 қазақ біздің Дала
облыстарында қала сайын табылады десем,
онша адасқан болмас.
Енді оқудағы жастарға жəрдем қауымы қай
түрлі болғаны жөн, соған келейік. Тамам қазақ
баласына жəрдем беретін қауым біреу болуы.
Оның бас басқармасы бір жерде болып, басқа
жерлерде тараулары болғаны абзал. «Закон жолымен қауым ашам» деп ізденген талапкерлер
осыны қарауға алса, жақсы іс шықпақ. Жəрдем
берілетін мұсылманша, орысша оқып жүрген
адамдар.
Менің бұл сөзім білгіш көпке мақұл көрінсе,
қауымды қай қалада ашу жөн?
Қауымды ел ортасынан ашу жөн. Қазақ ортасы Қараөткел (Ақмола) қаласы. Бірақ мұнда бұл
істі ізденіп, шығарып, тəрбиелеп басқаратын
жігіттер кем-ау деймін. Ал, бұл ел ортасы
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болғанмен басқа жағынан реті келмеді, басқа
талапкер жігіттері жиын жерге ауайық.
Енді қауымның бас басқармасын ашарлық
талапкерлер табыларлық қалалар санаулы.
Менің білуімше ондай қалалар Семей, Троицкі, Оренбург. Оренбургта іргелі қазақ аз.
Мұндағы қазақ бəрі оқудағы жастар. Закон жолында бұлар қауымға ағза бола алмайды. Қауым
басқарушы 4-5 кісі де Оренбургта табылар ма
екен. Ахмет, Міржақып, бір-екі переводшик
болмаса, Оренбургта оқушылардан басқа қазақ
жоқ. Ахмет, Міржақыпқа газета да жетер. Оренбург бұлай болған соң анау айтылған екі қала
ғана қалады. Бұлардың қауым бас басқармасын
ашуға қолайлысы Семей. Мұнда қазақта, басқа
мұсылмандар да көп, оқыған басшы боларлық
жігіттердің де басы құралулы.
Оқудағы жастарға жəрдем қауымын ашуды
Семей жігіттері ізденіп ашу жөн. Енді мұны
қалай ізденуге келейік. 1905 жылғы 17-нші октиабр манифесі қауым ашуға бостандық деп
басталған. Бұрын «Қазаққа» талай жазылған
еді: жазылған закон тұрмыс ісіне пақыр келсе, тынығып, шаң басып, шкафта жата бермек,
сайасат өз қошқар мүйізін ғұмыр жұмысына
сала бермек деп. Манифест қайда екені жұртқа
мəлім. Мұны бойап, қауым ашу туралы 1906ншы жылғы 4-нші март заңын шығарды. Семей
жігіттері жəрдем қауымының бас басқармасын
ашамыз десе, осы 4-нші март заңы кедергіге
түседі. Семейде орыс баласына жəрдем қауымы
бар. Соның ұстауын қолға қарауылға алып, закон жолымен іске кірісіп, жұмыс қылады. 4-нші
март заңын мынау орындардан қарау: Собрание узаконений №48 7 марта 1906 г. ст. 308.
Законодательные акты перехолного времени
(1904-1908 гг.) Н.И. Лазаревского.
Біздің қазаққа қауым ашуға анау əскердің
үстінгі бастығының поляктарға жазған хатына
қарағанда оқу министрі болған граф Игнетев
сөзіне қарағанда, сайасат кезі күйлі көрінеді.
Сүңгуір қайық
«Қазақтың» 87-нші нөмірінде дридноут деген
зор соғыс кемелері турасынан жазып едік. 90ншы нөмірінде сондай зор кемелерді қиратып
суға батыратын мина турасынан жаздық.
Кемелердің екінші қорқынышы сүңгуір қайық.
Мұны франсузша «Сумаруң» дейді, су астымен
жүретін қайық деген мағынада.
Бұл қайықтың тұлғасы үлкен балық сиақты

сопақ, асты-үсті жұмыр, жан-жағы бітеу.
Ұзындығы 15-18 сажын, көлденеңі 3-4 сажын.
Ішінде 25-30 адамынан көп болмайды. Ішінде
түрлі-түрлі машиналар. Əр машина басында бір
адам. Қайықтың екі бүйірінде дайарлап қойған
мина сиақты «торпед» деген оқтар бар. Осы
күнгі қайықтар 5-6 торпедтен көп алып жүре
алмайды. Жау көрінбеген кезде қайық судың
бетінде кəдімгі кішірек параход сиақты болып
жүреді. Жаудың кемелеріне жақындағанда 4050 шақырымдай жер қалғанда, қайық ішінде
тұрған машинист бір түймені бармақпен басып
қойса, балық сиақты кеме денесінің көбі суға
батады. Қайықтың үстіңгі жағында бір адамның
басы сиғандай ғана тесік қойды. Осы тесіктен
капитан (қайық бастығы) кемелерге қарап,
кеменің жүрген жүрісін, өзінің жүрісін байқап,
болжап һəм екі ортасы неше сажын екенін есептеп біліп тұрады. Труба мен қазандай су ішіндегі нəрсе көрінеді-ау дегенде, тесікті тарс жауып,
қайықты су ішіне біржолата батырып жібереді.
Жəне сол кезде судан бір қарыс шыққан қамыс
сиақты қылып, трубаның екі ұшын шығарып
қойады. Осы шыққан трубаның ұшымен капитан судың бетіндегіні көріп тұрады. Судың
толқынымен судың бетінен бір қарыс шыққан
қамыс сиақты нəрсе көрінбейді. Мұндай нəрсе
көрінсе де балық па деп ойлауға мүмкін. Бірақ
қайық су астымен келе жатқанда судың бетінде
аппақ болып келе жатқан ұзын көбік көрінеді.
Бұл көбікті көрген соң-ақ кемелер аман қалу
амалын ойлай бастайды. Енді атарлық жерге
келдік ғой дегенде, бір түймені басып қойса,
торпед атылады. Судың астымен барып, кемеге тиеді. Неше миллион тұрған таудай соғыс
кеме, қанша саймандарымен, адамдарымен 23 минуттың арасында 5-6 пұт оқтың күшімен
жоқ болады.
Бүйткен соң сүңгуір қайық кемелерге аса
қатерлі болғаны. Кемелер қайықтан сақтанып,
ұзынша көбік көріне бастағаннан-ақ, су
астындағы қайықты ата бастайды.
Түріктер Англия һəм Франция кемелерінің
жолына Дардинел Қлисында 5 қатар мина
қойып еді. Англияның бір қайығы 5 қатар
минаның астымен өтіп, түріктің «Мсғудие»
деген зор соғыс кемесін торпед жіберіп батырып қайтты. Қайтарында да минаға соқпастан
аман өтті. Германияның қайықтары Англияның
бірнеше сауда кемесін суға батырды. Англия
қайықтары да Белгия тұсында Германияның
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3-4 кемесін суға батырды. Русияның бір қайығы
Германияның бейбіт жатқан жеріне келіп, бір
кемесін суға батырды.
Осы күнде Англияда сүңгуір қайық – 85, Германияда – 20 шақты, Францияда – 15 шақты.
Қазақ инженері
Жазу мəселесі
Ахмет мырзаның жаңада шыққан «Тілқұралы»-ның айағында «о» мен «у» жайынан
мұғалім уғайрилары мыздан сұраған пікіріне «Қазақ» бетінде А. Бекмұхамедов һəм Н.
Күзембаев өз ойларын айтып өтіп еді. Бұл
екеуінің ойларының түйісетіні де, қиғаш кететін де жерлері бар көрінді. Біз бұларды оқып
көріп, салыстырып қарап, мынадай өз пікірімізді айтқымыз келеді:
1) Күзембаевтың «о» һəм шолақ «у»-ға «»ﻮ-ды
алып, «у- »ﻮбойынша қала берсе де ыңғайсыз
болмас еді деген. Себебін айтқан. Біз мұны
азырақ қолайсыздау табамыз: неге десеңіз:
«Қарыстан сүйем жуық, сүйемнен елі жуық»
деп атамыз айтқандай, шолақ һəм басқа «у»лардың сөйлегенінде дыбысы бір-біріне жақын
болған соң, жазғанда таңбаңызда ұқсас болғаны
мақұл көрінеді. Ал «о» -ның аты һаріп демесең,
бұл «у»-ларға қатысы жоқ ғой.
2) Жарты дауысты «у»-ды қазақ сөзінде дауысты һаріптің артында жүргенін білуге болғанмен,
зауиде сырт сөздерді жаза қалғанымызда мықты
қолайсыздығы болса керек, неге десеңіз «Токио», «фиорд», «ханхоу», «иостедал» деген
сөздерде дауысты һаріптерден соң « »ﻮбіресе «о», біресе «у» болып естіледі. «У» жарты
дауысты «у»-ға алғанда қазақ тілінде қалай
жазып, оқуымызға ереже тапқанмен сырт тілдерге келгенімізде тіпті ереже шығаруға қиын
көрінеді.
3) Жаңа емлеміздің қасиетінің мықтысы,
əуелі өз сөзіміз, қала берді сырт сөздерді оймен
шешепей, һаріптердің таңбасына қарата оқып,
жазатын болған соң «»ﻮ-ды «о+у» алғанымызда,
бұл емлеміздің бағдарынан азырақ бұрыстау
кететін шығармыз дейміз.
4) Арабта «о» алғы сəкин емес, қайта біздің
«қол» деген сөздегі шолақ «у» -ымыздай
оқылады ғой. Мысалы: «Уалалу салибанкум, уасару уалланнажуаи, аулаика» уа ғайри сөздерде
сəкин емес, шолақ «у» болып оқылмақшы.
Бұған қарағанда біздің «бұл» дағы шолақ «у»мыз арабтың «у»-сымен бірдей. Арабта «у»-

ның сəкин болып оқылатын орны бар екені
рас, бірақ бұл уақытта «у» һаріпі мад болады.
Мысалы, «қалу, салу» деген ғана «мад»-лі
сөздерде жолығады. Осыған қарағанымызда
да шолақ «у»-ға «о»-ны алғанымыз қолайлы
болса керек.
Міні, осыларды салыстырып келгенімізде
А. Бекмұхамедов мұғалімнің пікірі көңілімізге
дөптеу соққан соң, біз де «о» мен «у» жайында
осы мұғалімнің сөзіне «Қазақ» басқармасына
қосылып біз де қол қойдық. Жəне «Балық
тереңге, адам жайына қашады» деген орыс
халқының мақалындай, мұнда бұлай қол қойған
амалымызбен жаза бастаймыз.
Желкек
Өлең-жыр:
Қайғылы сұлуға
Көркің хор, періште еді сенің жаның,
Ойлаушы-ең күні-түні көк аспанын.
Мінезің адамзаттың сынамаққа,
Мезгілді орын қып ең бұ жалғанда.
Байқадың алыс-жақын тегіс жайын,
Жанашыр ата-ана һəм ыңғайын,
Көзі жоқ кеудесінде өңшең соқыр,
Бір көрді сені адаммен қарапайым.
«Қара жер, көкті ойлама, орның» дейді,
«Қара тас мəңгі өлік құрбың» дейді.
Ескідей бір қазаққа арқандай сап,
«Құр енді, жануарым, түрдің» дейді.
Құрдың ғой жақының да қан болмады,
Қазаққа қыз арқандау таң болмады.
Жан-жаққа мұңды көзбен қарасаң да,
Сен үшін жанын қиар жан болмады.
Солма енді, жерлік емес, ұжымақтық,
Гүл!
Шекпе азап, жауыздардан енді тұтыл!
Бере алмас саған баға өңшең өлік,
Көкке ұш, асылыңа қайт, періште бол!

Мыжмыжмыж
Қазақ əдебиеті кеші
13-нші февралда Семейдегі саудагерлер
клубында қазақтың жас талапкерлерінің
ыждаһатымен мұсылман атынан жаралыларға
деп ашылған науқасхананың һəм қазақ мұқтаж
оқушыларының пайдасына болған қазақша
əдебиет кешінде болғандарды жазбақшымын.
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Кеш басталарда сағат 8 жарымда Райымжан
мырза Мəрсеков шығып, қазақ əдебиеті турасында біраз сөз сөйледі1. Онан соң Нұрғали
мырза Құлжанов шығып, ақсақалдардан,
қажылардан ғафу өтінді: алдыңызға келіп өлең
айтатын келіндеріңізді айыпқа бұйырмаңыздар,
игі жұмыс үшін істелген кеш ғой деп. Жəне де
Сара қыз бен Біржан салдың жөнін айтты.
Біраздан соң перде ашылды. Ойын болатын
алаңда тігулі турған шатыр көрінді. Сырты
неше түрлі қызыл-жасыл ойулы, маңайы ағаш,
дəл қасында жайып тастаған кілем. Алаңның
оң жақ, сол жағында отыратын биік орындар
тұрды: үстінің ойулысы да бар, масаты келем
жапқаны да бар.
Перде ашылысымен-ақ алаңның оң жағынан
басында шоқпардай үкі татқан құндыз бөрік,
үстінде жібек шапан, белінде күдері белбеу,
қолда өкілі домбыра, қасында 4-5 бозбаласымен əсемденіп, əн салып, Біржан сал шыға
келді. Тігулі тұрған шатырдың қасына келіп:
«Осы үйде Сара бар ма?» деп сырттан айғай
салды. Əрі беріден соң шатырдан қасында он
шақты қыздарымен жарық етіп Сара қыз шыға
келеді. Басында камшат бөрік, үстінде оқалы
тон. Біржанға біраз қарсы қарап тұрып, «Кел
шырағым, амандасайық» деген Біржанның
сөзіне ілтифат етпестен сол жақтағы биік
орынға барып, шалқайа түсіп отыра кетті. Көпке
шейін көзіне ілмегенсіп, сəнденіп, маңызданып
отырды.
Біржан сал оң жаққа отырып, сонан соң
екеуі айтысты. Сара қыз болған Тұрар ханым
Қозыбағаров жамағаты еді. Бұ кісі өлеңді анық
айтып, сөзін салмақпен сөйлеп, сөз айағында бір
түрлі əнмен байауланып, ақырындатып келіп,
соңғы жағында көтеріп салғанда, жиылған
халық сүйінгеннің белгісін үсті-үстіне қол
шапақтап білгізді.
Біржан болған семинариада оқитын шəкірт
Жүсіпбек мырза Аймауытов Біржанның өлеңін
өзіндей болып-ақ айтты. Бұлардың шыққан
түрі, отырып өлең айтқан əлгі жиылған жұртқа
Біржан сал мен Сараның өздері отырып айтысқандай-ақ көрінді.
Кештің бұдан соңғы бөлімдерінде əн салынып,
домбыра шертіп, Абайдың «Қыс», «Бұлбұл мен
есек», Ыбырай Алтынсаринның «Жаз», «Өсиет
сөз», «Түлкі», «Балғожа бидің оқудағы баласы1

Райымжан мырзаның айтқан сөзі 112 һəм 113-нші
нөмірлерінде басылды.

на жазған хаты» оқылды. Əншілер «Ырғақты»,
«Толқыма», «Гауһар тас», «Əридаш», «Ғалия»
деген əндерге салды.
Əн салушылар: Жүсіпбек, Ғали, Қайықбай
бала, Əлмұхамед, бұлардың қай-қайсысы
болса да, енді келістіріп, жұрттың көңілін
көтеріп, риза боларлық естіп салады. Əсіресе
Ғали əн салғанда, əні де, үні де басқасынан
гөрі көтеріңкі болып, жиылған халық біртүрлі
ризалық көрсетіп, қайта-қайта шақырып, қол
шапақтады. Мұны естігенде ардақты Потанин ақсақалдың сөзі еске түседі: «Енді бір 50
жылда қазақ ойыншылары патша театрында əн
саларлық дəрежеге жетеді» деген.
Қайықбай 13-14 жасар бала, «Əридаш» деген
əнге салғанда, мұның даусына кісі таңданарлық
болды. Жүсіпбек пен Əлмұхамед те əндерін
жақсы-ақ салды. Əсіресе Жүсіпбектің «Ғалия»
деген əнге салғанына жұрт қатты сүйінді.
Үшінші бөлімді Жанақ пен баланың айтысы
болды. Бұлар жерге малдасын құрып отырып,
қарама-қарсы айтысты. Жұртқа Жанақ пен
баланың өздері айтысқандай-ақ көрінді.
Екінші бөлімде екі домбыра мен бір мандалинашы қосылып қазақ күйлерін тартты.
Бұл ойнаушылар да күйдің жақсысын салып,
бірдей келтіріп, сондай ұста ойнады. Ойынға
келген халық біртүрлі құмарланып, үсті-үстіне
шақырып күй тартқызды.
Төртінші бөлімде қазақтың бұрынғы замандағы батыры, үстінде соғысқа шаққанда киетін
сауыт, басында темір дулыға, бір қолында найза, бір қолында айбалтасымен көрінді. Онан соң
Орал, Торғай, Жетісу, Семей облыстарының
жас келіншектері өз киімдерімен көрсетілді.
Ең ақырында қыз-келіншек, бозбалалар айнала
отырып өлең естіп, əдебиет кеші осымен сағат
12 жарымда тарқады.
Бұл əдебиет кешін бас болып істеуші Назифа ханым мен Нұрғали Құлжановтар еді.
Бұларға қазақтың жас талапкерлері қосылып
һəм құрметті қажыларымыз, ақсақалдарымыз
бəйбішелерімен ойынға келіп, бар ықыластарымен жақтас болып, əдебиет кеші көркем де,
қызық та болып өтті.
Бұл кеш жалғыз қазақтарға емес, барша
келген адамдарға біртүрлі көңілді көрінген.
Орыстар болсын, ноғай балаларымыз болсын,
біз əдебиет кешінің мұндай қызметі болып
шыққанын білмейміз десті. Жұрттың көпке
дейін сөйлеген əнгімесі осы ойын болды. Бар-
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май қалғандары қатты өкініште болып, енді
осындай ойын қашан болар екен дегендер де
көп.
Ойыннан жиылған ақша 817 сом болды,
шығын 277 сом. Мұның үстіне қадірменді ақсақалымыз Жақия қажы Бейісбеков жастарымыздың алғашқы талап еткен жолы еді ғой,
біз көтермегенде кім көтереді деп 100 сомасы
қалды. Барлығы 917 сом болды. Саф пайдасы
– 640 сом.
Бұл ойын істелгенде кішкене ғана бір кеш бола
ма деп ойлап айтылса да, қазақтың жақсылары,
ақсақалдары, қажылары бəрі жастармен ынтымағын біріктіріп, қызметтерін айамай, дəулет
қылысып, жұрттың жиылуы ойлағаннан артық
болып, отыратын ойын жетпей клубтың іші
тура келіп тұрған халыққа симай кетті.
Билет сатуға қатты ыждаһат етіп, керекті нəрселерді тапқызып беру турасында һəм
ойынға құрметті ханымдардың келуіне себепші болып көп қызмет көрсеткен Қаражан
бай болды. Бұған шейін жақсыларымыз бен
қариаларымыз бір бөлек, жастарымыз бір бөлек
болып жіктеніп жүруші еді. Енді бұлардың
ынтымағы бірігуінің басы осы болар деп үміт
етіп, қуаныш қыламыз һəм ұлтына қызмет етерлік Жақия қажыдай ақсақалдарымыз, Қаражан
байдай мырзаларымыздың көбейуіне тілеулеспіз.
М.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 18/ІІІ.
Неманның күнбатыс жақ өлкесінде соғыс болып жатыр.
Біздің Краснопол өлкесінде едəуір ілгері
ұмтылып, 17-нші мартта Германия əскерін тез
қайтарды, мұнда 200 солдат, екі афисер һəм екі
пулеметін қолға түсірді.
Карпатта біз ілгері басудамыз. Өткен 16-ншы
март күні біздің жақ жаудың 38 афисер, 1750лей солдат һəм бес пулемет қолға түсірді.
Біздің Қара теңіз флоты Зунғылдақ, Козла, Келемли һəм Ириглини зеңбірек астына
алды. Біздің зеңбіректеріміздің оғынан теңіз
жағасында неше жерден шартыл һəм өрт
шықты.
16-17 мартта Босфор алабында болған
тұман біздің соғыс кемелерімізге атқызбақты.

Зунғалдақ, Козла, Келемли һəм Ириглини атуға
кірісіп, біздің флот түріктердің түзетіп қойған
үйлерін, қалқаларын қайтадан бұзып тастады.
Мұнан басқа біз бір параходын һəм көмір таситын көп қайығын батырдық. Біздің ұшқыштар
жаудың жаудыртқан мылтық оғын елемей, көк
кемесінен бомба тастады.
Марттың 7-нен 16-ына шейін Карпат маңында
көрші үш корпус майданында біздің жақ жаудан барлығы 202 афисер, 8 дəрігер, 16 мың
207 солдат қолға түсіріп, 62 пулемет һəм 10
құрал олжаланды.
Кавказ армиа штабынан – 17/ІІІ. Пример
бетінде болмашы атыстар бар. Артив өлкесінде
түріктер Милуға таман шегерілді. Сарықамыс
беткейінің сол қанатында біздің əскер Делибаба-Қарадир, Бентиша, Килас өлкесін алып,
түріктерді күнбастысқа таман серпіп тастады. Мұнда ескі Кавказ полктерінің бірі айбынды атыспен өлеңдетіп отырып, түріктерді
салығынан тұрып шықты. Өзге беткейлерде
атыстар болып жатыр.
Опасыздық
10-ншы армиа штабында тілмаштық лауазыммен атқарып тұрған подполковник Мясоедовтың
істері туралы алынған хабарлар бойынша
сыртынан тыңшы қойылып, бақыланған еді.
Бұл штаб-афисердің бұзық ниеті барлығын
ұйғарған ойды тыңшы анықтағаннан кейін,
бізбен Жаупад-Шалқардың бірінің астыртын
адамдарымен ақыл қосып араласқандығы үшін
абақтыға жайылған еді.
Мұнымен қатысы бар амалдас адамдардан
армиаға кірмеген өзге сезіктілер де ұсталып
жабылды. Мясоедов һəм жолдастарын тексеруге сайланған следствие Мясоедовтың шын
ғайыпты екенін анықтады. Сол себепті Мясоедов тыңшылық һəм опасыздықта ғайыпталып
военно-полевой сотқа тартылды. Сот оны айыпты тауып асып өлтіруге бұйырды. Сот хүкімі
орындалды. Ал өзге жолдастары һақында
тағы да бұл іске қатысы барларды анықтау
үшін, тергеу болып жатыр. Бұлардың ғайыбы
анықталғаннан кейін бəрі де тиісті хүкімге
беріледі.
Прислау крейсері
Бухарест – 22-нші март. Стамбұлдан 19-ншы
мартта соғылған телеграм алынды, «Прислау»
крейсері Қара теңізге шығыпты.
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Түрік крейсерінің қазасы
Одесса – 23-нші март. Кеше «Хамидиа» крейсеріндей түрік кемесі біздің жиек маңында тайаз
жерде минаға соқтығып батты. Крейсердің
əскері құтқарылды. Хакімдер анықтауға шықты.
Жау кемелері теңізде кеше таң ертең көрініп
еді. Анықталды, минаға соқтыққан «Мжидие»
крейсері екен. Су бетінде қарулары көрініп
жатыр.
Сербия-Болгария арасы
Ниш – 20-ншы март. «Присбивру» хабар береді: түнгі сағат екіде болған Кометадждары
əскерше киініп көп кісі абайсызда Сербияның
Валандуво деген кішкене қорғанын атқылады.
Шекара күзетшілерінің тірі қалғандары қуылып,
Стромецки вокзалына лəзсіз кетті. Болғарлар
Вардардың сол жағасындағы биіктердің
бəрін алды. Соғыс болып жатыр. Өлген һəм
жараланған адам екі жақтан да көп. Болғарлар
сербтен екі құрал тартып алды деседі. Вокзалға
келген жаралылар айтады, болғарлардың
қозғалуы һəм соғысы афисерлердің бастауымен болып тұр. Көптің ұйғаруы бұл жай
Кометадждарға ғана емес, тəртіпті əскер ісі
болса керек. Гивгели һəм Солун арасындағы
телеграф хабары үзілді.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Жер туралы
Торғай облысы, Қостанай үйезі, Дамбар
болысының 1 һəм 7-нші ауылдарына қараған
елге 1911-ншы жыл жаздыгүні жер өлшеушіземлемерлер шыққан. Бұлардың бастығы делопроизводител работ Кретик деген адам. Бұлар жер
өлшеуге кірісе бастаған соң, 7-нші ауылнайға
қараған 158 үйден 33 үй өзді-өзді сөйлесіп, «міне
орыс жерді кесіп жатыр, осы жерде қаламызба
иа өзіміздің ағайын-туысқанымызды табамыз
ба» десіп, ақырында əлгі 33 үй ата-қонысын
тастап, ағайын-туысқан табуға маслихат етісіп,
сол жаз переселеншески правлениеге аз берген.
Бұлардың барамыз деген ағайындары Дамбар
болысының 1-нші ауылында. Берген арызына қоса 7-нші ауыл қазақтарының ризалықпен
бұларды жібердің деген приговорын һəм 1 һəм
ауыл қазақтарының 33 үйді ризалықпен алдық
деген приговорын тіркеп берген. Бұлар арызында 1-нші ауылнайға шыға қалсақ, Корсай деген
топтың жел жағында бір саласын мекен қылсақ

екен деп сұраған. Бұл қазақтар осы арызды берейін деп тұрғанда производител работ Критикке не қылғалы тұрған жайларын айтқан.
Критик бұларға: сұраған жерлердің берілетін
болғанда бұрынғы жерлеріңде 3 жыл тұруға
болады, түбінде онда барғыларың келмесе,
осы жерлеріңнің өзінде қалуға болады деген.
Бірақ бұлардың Критиктің бұл сөзінен алған
қағаздары жоқ. Сол 1911-нші жылы қыстыгүні
33 үйдің 1-нші ауылнайға шығамыз деп Корсайды сұраған тілектері қабылданып келіп
естіртілген. Осы күнгі отырған жерлеріңнен
3 жылдың ішінде көшіп ана алған Корсайға
барасыңдар деген.
Қазақтар соңынан біледі, сол 1911-ншы жыл
жаздыгүні əлгі уағда берген Кретик Корсайды
мұжыққа деп кесіп кеткен. Мұның не мəнісі бар
екенін қазақтар білмейді, əйтеуір 1913-нші жыл
Корсайға келіп, қала түсті. Қазақ тым-тырыс
жата берген.
1914-нші жылы қыстыгүні 33 үйге естіртеді, сендердің бұл отырған (бұрынғы жер)
жерлеріңде енді отыруға болмайды, сроктарың
толды, сендер 7-ншіден шықтыңдар, қалаған
1-ншы ауылдарыңа барыңдар деген. Сонан
бері бұл 33 үй 1-нші ауылнай санағанда болып, Алматы соған төлеп отыр. Бұл қазақтар
осы күні бір қызық, егер қызық деуге болса,
халде отыр: 7-ншы ауыл қазақтары айтады, сендер енді көшіңдер, бізден шықтыңдар дейді.
1-нші ауыл қазақтары айтады, аламын деген
Корсайларың мүжыққа кетті, енді сендерге
берер жеріміз жоқ, қайда барсаң онда бар дейді. Бірі қуып, бірі жолатпай, 33 үй бұ күнде не
қыларын білмей сасуда.
33 үй осы қыс Торғай губернаторына арыз
беріп, бұрынғы отырған ана мекенімізді өзімізге
қалдырсаңыз екен, ешқайда бармаймыз, барар
жеріміз де жоқ деп. Əлі жауап жоқ. Бұл туралы
қысылған Алаш азаматтары «Қазақ» арқылы
білетіндерден ақыл сұрайды. «Суға кеткен тал
қармайды» деген, қайтсын!
М. Есполұғлы
Зайсан
Өткен февралдың 3-нде Тəшен Қиямбеков
деген жігіт Семей облысы Зайсан қаласындағы
Казнашестваға барғанда бөрікін алмай тұрады.
«Неге бөрікіңді алмайсың?» десе, «Біздің
мұсылман ресімінде бөрік алмай тұруымның
өзі мұндай орынды құрметтеу болады» дей-
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ді. Соның үшін Тəшен хакімге беріліп, Зайсан
судиасы 50 сом штраф, төлей алмаса 18 күн
абақты кесіп еді. Айыпкер судианың билігінен копиа алып, қайта арыз беріп еді, судиа
істі 18-ншы февралда қайта қарап, бастапқы
билігін қалдырып, Тəшенді ақтап жіберді.
Тəшен судиаға «Қазақ» газетасының 88-нші
нөміріндегі һəм «Реш» -дің 294-нші нөміріндегі
сынап байандамасын бетке ұстап еді.
Тілші
Опат
Өскемен үйезі, Ұлан елінің қазағы Жəкежан
қажы өткен 18-нші февралда опат болды.
Марқұм бұл жақта белгілі, халыққа құрметті бай
адам еді. Жаназасына екі болыс терістаңбалы
һəм көрші шаһар халықтарынан мыңнан аса
адм жиылды. Иманды болсын!
Х.К.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Əбілхан
Жолбатырұғлы 6 сом, Ахмет Белгүрекұғлы 3
сом, Дəрбай Құлбатыұғлы, Мақаш Кетебайұғлы,
Ералы Бөкембайұғлы, Қиақбай Қалқаманұғлы,
Смағұл Байгүреңұғлы, Қалмұхамед
Жаманшаұғлы, Қорғанбай Алышұғлы бір
сомнан, Зүбайда Əндірұғлы 50 тиын, Сунітай
Жиенқұлұғлы 20 тиын.
Елдес Омарұғлы 1 сом, Таймінер Қоқанұғлы
50 тиын. Нысанғали Бегімбетұғлы бір сом. Бəрі
19 сом 20 тиын. Бұрынғыларымен 83 сом 85
тиын.
Газеталардан:
ІІ
91 милиард сом
Англия статистігі Эдгар Краммунд Европа
соғысының шығынын былай есептеп отыр. 18
иул 1914-нші жылдан бергі соғысқа кіріскен
(мұнда серб, Қаратау, түрік һəм жапон жоқ)
жұрт шығыны 91милиард 147 милион сом.
Мұнан біздің Русияға жолдастарымен келеді
48 милиард 700 милион, неміске жолдастарымен 42 милиард 770 милион. Мұны патшалыққа
таратса келеді:
Германияға 27 милиард 775 милион
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Эдгар есебінше қызмет қылатын жастар
соғысқа алынып, бұлардың табан қақы маңдай
терімен табатын қазынасы жоғалады. Бұл
қазына 40 милиард сом болады. Өзге соғыс
арқылы жоғалған жұрт пайдасы 51 милиард
500 милион сом.
Жер үстіндегі тамам адам баласы 1 милиард
623 милион болса, мұның дəл жарымы Европа
соғысына алынып тұр.
1912-нші жылы дүнианың алып-сатығы 77
милиард сом. Сол 1912-нші жылғы Европа
соғысына кірген 9 патшалық алып-сатығы
48 милиард 320 милион сом, бұл дүние сауда
сомасының 62% болады. Бұл патшалардың сауда параходы 31 жарым миллион тонна. Бұл
дүние сауда параходы ауырлығына 70% болады.
Эдгар жазуынша Германия шаруасының табысы биыл 33% кем. Бұлай болған соң 1915
жылғы астық 8 айға, 1916 жылғы мартқа шейін
ғана жетер. Онда да неміс бар малының жартысын сойса. 1915 жылғы егін орғанға шейін
неміс те ашаршылық болу да мүмкін. Германия
шаруа шығыны 2 милиард 180 милион. Мұнан
бөлек неміс завод, фабрика табысының 50%
жоғалтты. Сауда жолында айырылған пайдасы мұнан неше есе артық. Соғыс басталғанда
Германия сауда параходы 2 мыңнан астам,
ауырлығы 5 милион тонна еді. Осы күні қалғаны
жарты милион тонна ғана бастады, бұл 10-ақ.
Соғыстан Англияның көрген залалы арал Англия жұртының қазынасының он төрттен бірі,
Англия патшалығының қазынасының жиырмадан бірі. Бұл болады Англия жұртының жеті
айлық, Англияға қараған халықтың 4 айлық
табысы. Бұл жоғарыда жазылған есеп 7 айлық
вропа соғысының шығыны. Осы жеті айда Англия мемлекет бұрынғы 10 милиард сом жа-
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малды. Мұны төлеуге жыл сайын жұртқа жаңа
салық 400 милион сом болып жабысты1.
Қыр баласы
Басқармадан: Биыл жаз Орал облысы, Гурев үйезін жазуға шығатын отриатқа қызметке
сұранушы талапкерлерге арыз беретін адрес.
Оренбургъ, Заведывающему Стат. частью Переселенч. партии Тур. –Урал. района.
«Толқынға» – Сіздің мақалаңыз кезінде
басылады. Қазір асығы жоқтықтан рет күтіп
жатыр.
• «Көзі көргенге» – «Шəуешек халы» басылады.
• Кімге орысша оқытатын мұғалім керек?
Семей семинариасында оқып жүрген Жүсіпбек
Аймауыт баласы 15-ншы апрелден
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«Қобыланды батыр» қисасы тамам, сатылып бітті. Екінші рет бастыру ниетіндеміз. Қобыланды қисасын білушілер əуелгі
баспасындағы кемшіліктерін көрсетсе һəм
басылмай қалғандарын жазып жіберсе, алғыс
айтып, қабыл етер едік һəм ендігісін түгелдеп
шығарар едік. Өтінуші: «Еш» кітапханасы.
Оренбург, 31-нші март
Русияда қазір қымбатшылық болғаны білініп
тұр. Астық қымбат, ет қымбат, отын қымбат,
жем қымбат, мақта қымбат, жүн қымбат, темір,
көмір, бойау, дəрі-дəрмек – бəрі де қымбаттады
деп газета арқылы жұрт зарлап жатыр.
Бұрын басқа патшалардан алынатын нəрселерде, басқа патшаларға жіберілетін нəрселерде,
еш жерге жіберілмей, Русияның өзінде өтетін
нəрселерде – бəрі де қымбаттаған.
«Реш» – нөмір 72.

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №115. 31 МАРТ, СЕЙСЕНБІ

Жаңа ғана басылып шықты қазақ тілінде
«Иман-иғтиқат» кітабы
Тілі таза қазақша, емлесі түзу мағнасы усул
тағылым жаһатынан балалардың аңғаруына
жатық. Бірінші ғылым хал кітабының жазушысы Жүсіп Темірбеков. Бағасы 7 тиын, поштамен 9 тиын. Көптеп алдырушыларға баға да
көп кемітіледі. Түп қоймасы Троицкіде «Еш»
кітапханасы.
Адресі: Троицкъ, Оренб. губ. Т- ву «Эшъ».

1

15-ншы ағұсқа шейін қазақ ауылында қымыз
ашып, орысша балаларын оқытбақшы. Керек
қылған кісілер тез мынау адреспен хабарлассын: г. Семипалатинскъ, учительская семинария, Аймауытов.
• Студент Есенғалиға – Басылады.
• Көрген-білген бар ма? Карбай Тілеуліұғы
сұрайды, 7-8 жыл мұнан бұрын Кереку үйезі
байын ауыл еліне қарайтын Омар, Осман Əшкен
балалары екі жігіт Омбыға кетіп еді. Сонан бері
қайда екенін білмейміз, осыларды білуші болса
мынау адрес бойынша Алаштың аруағы үшін
хабарландырса екен деп. Адресі: Павлодаръ,
Семип. об. Ш. Фардетдинову. Тілеуліұғлына.

Бұл қымбатшылық болудың бас себебі соғыс
екені екені даусыз. Соғыс болған соң расход
көбейді. Ол расходты бітеу үшін түрлі салықтар
көбейді. Ашық салық, бітеу салықтардың бəрі
де өсті. Ол өскеннің түп салмағы келіп халыққа
түседі.
Екінші қымбатшылық болудың бір себебі
соғысты сылтау етіп, нəрсенің бағасын орынсыз көтеру. Бұрын сыныққа сылтау таба алмай
отырған пайдакүнемдер, соғыс болысымен көп
нəрсенің бағасын көтеріп, қазір қымбаттата бастады. Соғысқа дейін сатылған бағасынан соғыс
басталғаннан кейін бағасы орынсыз арттырған
нəрселер көп болды.
Орынсыз қымбаттатпас үшін хүкімет тарапынан таксамен сатуға жарлық етілген. Ендігі
мəселе басқа шарасын қарастыруға жол тартты.
Басқа шарасын қарастырғанда істейін деп
жатқандары: əуелі қымбаттаған нəрселердің
қайсысы құр соғыс сылтауы мен қымбаттап
тұр, соны ашпақ болып жатыр. Қымбатшылық
болмасқа не шарасын табар? Оны күнінде
көрерміз.
Үшінші қымбатшылық болу себебінің бір
жақ тетігі жұртта: жұрт бірлесіп іс қылып,
қымбатшылық болмасына қам ете алмайды.
Пайдакүнемдер бірлесіп қымбаттатқан кезде,
халық бірлесіп қымбаттатпасқа істейтін шарасы жоқ. Мұны түсінікті түрмен айтып қарайық:
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жоғарыда айтылған қымбат нəрселердің ішінде
ет қымбат, жүн қымбат деп зарлап жатыр дедік.
Ет пен жүн малдан шығады. Олай болса, мал
пұлды болып, қазақ малының бағасы көтеріліп,
қазақ пайдаға молығады екен деп түсінушілер
болар. Малдан пайдаға молығушылар болатыны рас. Бірақ олар қазақтан басқалар болар.
Үйткені мал қымбаттады деп отырған жоқ,
ет қымбаттады, жүн қымбаттады деп отыр.
Малдың тұқымы мол зəбір біздің қазақ облыстары. Мұнда мал қымбаттады деп зарлаған
дес естілмейді. Солай болған соң бұл мал
қымбаттады деумен ет һəм жүн қымбаттады
деудің арасында парық барын ашады.
Мал жерінде арзан. Ет жерінде арзан. Жүн
жерінде арзан. Басқа жерде қымбат. Қымбат
болғанда зарлағандай қымбат, иағни өте
қымбат. Жерінде арзан сатушы да жұрт. Басқа
жерде қымбат алып, зарлаушы да жұрт. Арзан
алып, қымбат сатушы пайдакүнемдер. Бұл
пайдакүнемдердің бұлай істейтіні алғыз соғыс
кезінде болып тұрған емес, қашаннан-ақ бар
нəрсе. Бірақ қазір өте білініп тұрған себебі,
соғыс салмағының үстіне жамалып, соғысты
көлеңкелеп шамадан тысқары өскендігінен.
Пайдакүнемдердің арандай ашылған аузына түсе бермес үшін сəулелі жұрттар шарасын
қарастырып, жетім болмасқа істеген істері
бар. Осы күнгі мұжықтар арасында жаңа басталып, күннен күнге ілгері басып, іске асып,
елге таратып, тамырын жайып, халық ішінде
орын тиіп келе жатқан коператсиа обшествалары (ұйым қауымдары) осы арқылы ашылған
пайдакүнемдерге жетім болмасқа шығарған
амал. Бұл амал тапқан амал екендігі ұйым
қауымын жүргізген жерлердің ісінен көрініп
тұр.
Ұйым қауымдары істейтін істерінің асыл
негізінің бірі пайдакүнемдерге жем болмай,
олардың көретін пайдасын өздері алу. Өзіне
керек нəрсені өзге нағыз сол нəрсе шығатын
арзан жерінен алып, өзіндегі нəрселерді өзге
қажет қылған жеріне апарып, өз қолынан сату.
Мұны істеу жалғыз-ақ ұйым қауымдарының
қолынан келеді. Осы күнгі газеталарға жазылып
атқан уақ қарыз серіктіктері, сүт майының артелдері, потребител дүкендері – бəрі сол ұйым
қауымдарының ісі.
Бұл ұйым қауымдары көбінесе əуелі уаққарыз серіктігінен, сүт майының артелдерінен,
потребител дүкендерінен басталып, онан əрі

ұсақ қауымдар үлкен қауымдармен жалғасып,
зор іс істеген қолдарынан келеді. Мысалы,
ауылдағы иаки болыстағы қауымдар үйездегі
қауымдармен жалғасып, үйездегі қауымдар
онан зор қауымдармен жалғасып, іс жүргізеді.
Демек, ұсақ қауымдар не керегінің бəрін үлкен
қауымдар арқылы нағыз арзан жерінен алып
тұрады, сататын нəрселерін үлкен қауымдар
арқылы нағыз пұлды жеріне сатып тұрады.
Русияда осы айтылған ұйым қауымдары тегіс
жайылған болса, соғыс сылтауымен, өсірген
қымбатшылықтар болмас еді. Осы күнгі
қымбатшылықты кеміту шарасының бірі осындай ұйым қауымын көбейту десіп те жатыр.
Бұл қауымдар бірден көбейіп, жұртқа тегіс
жайыла қоймас. Бірақ соғыс кезінде болсын, жай
кезде болсын пайдакүнемдерге жем болмастың
амалы осы екені даусыз. Бұл қауымдар жалғыз
мал жағынан емес, басқа жағынан да пайдасы көп. Оны басқа бір орында тағы сөйлерміз.
Қазіргі айтайын дегеніміз: бұл қауымдар
қазаққа өте керектігі. Қымбатты арзанға сатып, арзанды қымбатқа алып, пайдакүнемдерге
жем болатын жұрт біздің қазақтай-ақ болар.
Сол жем болмасқа асал үшін шығарған іс ұйым
қауымдары болса, ол қауымдарды жүргізу қазақ
қолынан келерлік жұмыс болса, қазаққа мұнан
пайдалы һəм қолайлы іс табыла қоймас. Жəне
де мұның бір оңай жағы: хүкімет тарапынан
қостау болмаса, тоқтау жоқ.
Біз мұнан бұлай осы ұйым қауымдары
жайынан білген қадірімізше жазып, халықтың
мұндай пайдалы іске кірісіп, басқаға жем болмас жағын көздеуін тілейміз.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Вашингтон – 25/ІІІ. Неміс жəрдемші крейсері «Бител-Фридрихтың» бастығы Ниопор
Тниустағы таможна бастығына хабар береді,
амалсыз қолға түсеміз, үйткені құтқаруға келмекшілер келе-алмай қалды деп. Крейсер Нурфол дукунда тұтқын болып, тұрады.
Петроград – 26/ІІІ. Мимелден Андреевке
қарай өтіп жатқан Германия əскері, 25-нші
мартта əлгі ауылды алды, бірақ кешке сағат
бес кезінде қайтадан қойылып шығарылды.
Андреевті біздің жақ қайта алғанда, бізден 34
жарлы солдат табылды.
Төрт солдатты немістер бауыздап, бір казак-
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орысты кескілеп кетіпті. Свент шығанағының
жиегінде кешке 25-нші мартта Германия крейсері көрініп, Буйендисговқа жиырма əрі оқты
бомба атты.
Граевтан алынған хабарға қарағанда əлгі
арада жиылған Германия керуендерін біздің
көк кемелеріміздің атқылауы көңілдегідей
болыпты. Мариамполдан күн шығысында 24нші мартта біздің азғантай жайау əскер бөлімі
Гудунишка ауылын алды, 50 неміс солдатын
қолға түсірді.
Кавказ армиа штабынан – 24-нші мартта
біздің əскер жолы болып Примор бетінде һəм
Олте-Артвин арасында ұшырасып, қағысты.
Түріктер жаппай шегерілді. Өзге беткейлерде
өзгеріс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 27/ІІІ.
Неманның күнбатыс жағындағы майданда уақтүйек соғыстар бар. Карпатта біздің əскер Германия-Австрия əскерлерінің көп жерде қарсы
тұрған бетін қайтарып, ілгері түсулі.
Осы кезде Регетовтан Волосатқа шейін 110
шақырымдық тау жотасы, Волимехованың
оңтүстігіндегі 909-дық биіктен өзге, бəрі біздің
қолымызда. 25-нші мартта біз 1200 жау əскерін
қолға түсірдік. Өзге жерлерде айтулы өзгеріс
жоқ.
Петроград – 27/ІІІ. Балтық теңізінде Поланген маңында біздің жақ 24-нші мартта
Германияның бір көк кемесін ұстадық. Екі
ұшқыш афисері тұтқын болды.
Карпат Адринің солтүстігіне таман біздің
жақ, Австрия əскері Цисиннен Смебикке һəм
Смолниктен Устрижке Горни арқылы Волсатаға
қарай салған жіңішке теміржолдың өлкесін
алдық.
Адрианополда
Солун – 27/ІІІ. Санти хабар береді: Анулда
патша Адрианополға келіп, форттарды қарады,
мұны 5 мың солдат түзетіп жатыр еді.
Кавказ армиа штабынан – 27/ ІІІ. Примор бетінде 25-нші мартта күні бойы атыс
болды. Арвин бетінде Олтенің солтүстігіндегі
біздің жақ ілгері басулы. Алашкер алабында
түріктердің Клыш-Гиадоске асуын атпақшы ниетін біз бұздық. Өзге беткейлерде өзгеріс жоқ.
Тамбов – 27/ІІІ. Күн сайын Сібірге қарай
Пржемишлда алынған Австри тұтқындары
тоғыз ат арбамен өтіп тұр. Қазірге шейін өткен
40 мың. Соғыс басталғалы Тамбов арқылы неше
жүз мыңдап өтті.

Албания
Рим-25/ІІІ. «Трибунаға» Валуннан телеграм береді: тегі Албанияда үлкен уақиға болатын түрі бар. Хабарлар бар, Илбассан һəм
Тиран арасында 40 мың Албан бұзақылары мен
жиылыпты, басшылар Германия һəм түрік афисерлері. Бұл бұзақылардың мақсұдтары əуелі
Дурацоны, онан кейін Сербия шегін алмақ.
Бұзақылар арасында Германия һəм түріктен
көп аздырушы агенттер бар, осы іске жұмсауға
көп ақшамен жіберілген. Бұл уақиға Валандаво
уақиғасы мен түйіндес деп айтылады. Сратиги, бұлардың мұндағы Македонияны жаңадан
құтырып, Балқан патшалықтарының түрік пен
Австрияға қарсы тұруға бірігу ниетін бұзбақ
болса керек.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қызылжар үйезінен
1910-ншы жылдан бері Қойлы Атығай
Жансүгір батыр ауылы мектеп ашып, Уфа
медресе Ғалиясынан оқыған өз елінің бір
жігіті мұғалім болып, төте оқуы мен қазақша
оқытып келіп еді. Мектеп ашылысымен 30-дан
бала жиылып, көңілдегідей оқи бастаған соң ел
азаматтары, заманына қарай орысша оқудың
да керегін сезіп, өткен 1914-нші жыл аулни
школ ашты. Школ «Жамантұз аулни школы»
деп аталынды. Ушителдікке былтыр Омбы
семинариасын бітіріп шыққан Ахмет мырза
Баржақсыұғлы сайланды. Орысша оқуға теріс
қараңқырайтын адамдар да ушител өзіміздің
қазақ, білімді-жатық жігіт екенін көріп, 7-8
жасар балаларын əкеліп бере бастады. Сонымен биыл қыс 34 бала оқиды, 15 бала школдың
өзінде школды өзінде жатып оқиды.
Екі оқу бірден табылып, ушител де көңілдегідей болған соң, он шақты пікірлі адамдарымыздың көмегімен киратхана ашылды. Шаруадан қолы босағанда танитын бозбалалар келіп,
газета, журнал, кітап оқуды дағды қылып келеді. Қиратханамыздың алдыратын газеталары:
«Қазақ», «Уақыт», «Сибирская жизн». Журналдарды: «Айқап» һəм «Шура». Қазақша 60 шамалы, ноғайша 20-дай кітап бар. Бұл істеріміз жүре
зоайар һəм көркейер деген ойымыз бар.
Ғаділбай Мұратұғлы
Жетісу облысынан
Өткен жаз Рамазан Шариев басында жалайырдың атақты байларынан Есімбек қажы
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Бұржықұғлы опат болды, үш мың сом өсиет етті.
Сол ақшадан 100 сом «Қазаққа» тапсырылсын
дейді. «Қазақ» басқармасы өзіне белгілі мұқтаж
шəкірттерге таратар деген еді. Ол құрметті
қажы өткен шағында өсетін басқарып, жаназасын оқыған молла Ғалымбек Жұматайұғлы еді.
Біз марқұм қажының өсиетінде қандай нəрсе
айтқанын һəм нендей орынға жұмсалғанын
Ғалымбек молла «Қазаққа» жазылды ғой, оқып
көрген кісілер марқұмның рухына дұға болып
тұрар деуші едік, «Қазақ»-тың əр нөмірі келген сайын қажының өсиетін қарап ұшырата алмай, бұқалай, қажы һақында бір ауыр сөз жоқ,
«Қазақ» басқармасына жіберген ақша қайда
деумен тұрмыз. Осы анықталса екен. Ардақты
қажы марқұмның балалары һəм бəйбішелері
өсиетті орындамайтын кісілер емес еді.
Бір молла
«Қазақ» – Бізге Есімбек қажының опаты
туралы хабар һəм 100 сом ақша келген жоқ.
Жоғарыда жазылған сөздің жауабын қажының
балалары һəм Ғалымбек молла беруге лайық.
Семейден
1915-нші жыл 13-нші февралда Семейде Русия мұсылмандары атынан ашылған
Петроградттағы соғыс ауруханасы һəм мұқтаж
оқушы қазақ жастарының пайдасына жасалған
қазақша əдебиет кешінің есеп-қисабы: барлық
түсімі 917 сом 69 тиын болды деп, бұрын
«Қазақ»-та жазылып еді, осы сумадан барлық
расходтар шығарылғанда, таза пайда 640 сом
болды. Мұны екіге бөліп, 320 сомын жоғарыда
айтылған ауруханаға шығардық, қалған
320 сомын Семей облысынан орысша һəм
мұсылманша оқушы мұқтаж 12 қазақ жастарына бұлайша бөлдік:
Студент-технолог Əлімхан Ермековке 100
сом, студент Халел Ғабасовқа 40 сом, Уфада
оқушы Мағфура Найманғожақызына 30 сом,
Семей гимназиасындағы Зуфнун Ыбырай баласына 25 сом, Николаевски городской школ
шəкірті Хасен Міржақып баласына 25 сом, Уфа
медресе Ғалия шəкірті Манап Тұрғанбайұғлына
25 сом, Омскіде орта дəреже С.Х. школда оқушы
Мұхтар Саматовқа 19 сом, Семей высше-нашални школындағы Ғарифолла Ғабдыхакімовқа 15
сом, торгови школдағы Оразбай Бадақ баласына
12 сом, семинарист Жүсіпбек Аймауытовқа 10
сом, екі класты школдағы Нақымжан баласы-

на 10 сом һəм сол школда оқушы Мұстамбай
баласы 10 сом.
Ақшалар тиісті орнына тапсырылды. Бұл
əдебиет кеші жасалу туралы ұйымшылық етіп
не түрлі қызмет жəрдемін айамай айел-еркегі болып ат салысқан ағайын-азамттарға, айырбасқа
мұндай бастапқы ізгі ісімізге жол көрсетіп,
көсемдік қылған қадірлі қариа ақсақалдарға һəм
барша ілтифат етіп келушілерге көңіл салығын
білдіріп, ықыласыммен тəңірі жарылқасын айтуды міндет көрді.
Əдебиет кешін жасаушы Назифа
Құлжанова
«Ай-қап» журналы
Басқармаға «Айқап» журналының 5-нші
нөмірі келді. Бұл нөмірі 15-нші мартта шығыпты. Ішіндегі сөздері: Ескеретін бір кеңес
(мектеп), Диқаншылық (М. С-ов), Тарих қазақ
жайынан (С. Ғабасов), Рүстем-Зораб (М.С.) һəм
хабарлар.
«Ескеретін бір кеңес» деп басталған «Айқап»тың бас мақаласын жазушы, бір хахолмен
сөйлесіп, егін жайынан айтқан сөздеріне
не айтарын білмей, «тілім қырқылды» деп
мақаласын айақтайды. «Айқап» басқармасы,
жазушыларының тілін қырықтырмай-ақ, шаруа жайын жазатын жақсы орыс журналдарын алдырып, егін ғылымн сонан жазатын
болса, екі пайда бірден табылар еді: бірінші
егін салатын қазаққа пайдалы болып, екінші
жазушыларының тілдері де аман қалар еді.
Журналдардан:
ІІ
Кекесін
Европа соғысы жалғыз əскер ғана соғысы
болмай, тамам жұрт соғысы болғаны «Қазақ»ты оқушыларға мəлім. Екі жақта да жазушылар
өз жолымен майдан жасап, газета, журнал, кітап бетінде мақала, көркемсөз жазып, жауға
тікенектей қадалып, соғысып жатыр.
Сексен жыл болған, Европа патшалары қол
қойған уағда бар еді: кім соғысса да, Белгия патшалығының жерін баспасқа, аттап
өтпеске деп. Германия осы уағданы бұзды.
Белгия қарсыласып, соғысқа кіріп, шабылды. Германияның бұл қылығы Европа көзіне
кешірілмес зор күнə. Бұған қарсы қылған
қайрат, зор жолды іс. Европа соғысына кіріскенде, мен Белгияның таза һақысы үшін кірдім
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деп, Англияның бетке ұстағаны да осы һақы
пердесі. Англияны бұл соғысқа итерге Германиямен зат мəдениет жолындағы күндестік осы
һақы, тазалық пердесі жабулы.
Англияның атақты жазушысы бəрі Германия
патшасын шашып театрда ойналатын «Дертаг»
атты (қазақша «Ана күн») көркем сөз жазған.
Ана күн
Афисер: Бұрыннан талай ескерген Англиямен арбастын ана күн тайанды.
Вильгельм: Пəлі! Қашан туды күткен күн?
Афисер: Бүгін.
Вильгельм: Алдымен көршіні алмай,
Англияға барарлық жол ашылмас. Көршіні
алған соң, Англияға бармайтын жол болмас.
Кантслер: (кішірейіп) Англия дəл осы кезде
соғыспастық.
Вильгельм: Мен бұған сенем ...
Кантслер: Мен бұған кепіл. Осы уақыт
соғысқа дəл уақыт. Англия осы күні өзімен
өзі əлек. Қатындар сайасат жолында ер мен
құрдастық һақы аламыз деп, хүкіметпен
аюдай арпалысып жатыр. Англия колониасы айағынан ала түрегеледі. Ирландияда
бүліншілік Англияның аз əскері өз жұртымен
тістесіп жатыр.
Вильгельм: Соғыс ұраны шыққан күні бұл
жаралар біте кетер, қанша айтқанмен Англия
ескі мəдени жұрт қой, қашаннан орында іске
құл.
Афисер: Англияның іргелі ісі өткен заманға
байлаулы, зор атағы мықты дəурені кешкен.
Вильгельм: Рас. Бұл шын. Германия айтқаны
пұл, осы жөн. Англия шабандады, бос белбеу болды. Көп жер іші нəжіске толған үлкен
қарын, Англияны қос төсекке тартты. Англия
жас балаша ойау жүріп, түс көретін тілек итерген жолдан айырылды, ез, ынжық, жалқау кебін
киді. Англия тамырында қызыл қан ауруында сары су ағып тұр. Енді Англия мақтанса,
өз басын ғана қорғар, жау сауғалар. Англияға
«саған тимейміз» деген болайық. Сонда Англия қуанып майда құс төсегіне құлай кетер.
Дүниеге көсем болған Англия сыбағасы бітті.
Шебер, жүйрік, көсем, талапкер Англия – сакс
жұрты өлді. Басына «мен болғанмын» деп тас
жазып қойыңыз!
.........................................
Вильгельм: Мен бет бұрып, қайтпасмын:
қызыл қан тамырда қозды. Жер, су үстінде
ашылған есік менім сүйген жолды сыбағам.

Құлағым менім бұлбұл əнін естіп, мəз боп
тұр. Қайратым жазғытұрғы судай тасыпты.
Хиндияның бар пілін жемес де, қойатын емеспін. Тісімді Страсбург соборының (шіркеу)
кіріпішімен шұқысам болатын.
Афисер: Бүгін осы қайрат біздің ұлтта
дүрілдеп қызып тұр. Біз, тақсыр, өзінің үйреткен
қолың, біздің əрқайсымыз сіз болуға ынтықпыз.
Бірақ бізді сіздей Құдай қылығы жоқ. Сіз қол
жетпес те, біздің мақсұдымыз сіз. Сіз бізді,
тақсыр, қанжар қылып соқтыңыз, қанжарды
қанға бойайтын күн туды.
Вильгельм: (есін жиып) Бір жетіде милион
əскерді Линзас–Лоторингия арқылы Францияға
өткізем.
Афисер: (мұңайып) Онда алдымыз жүз бөгеу
құрған.
Вильгельм: Менім зеңбірегім бұзады.
Афисер: (жұмбақтай) Тақсыр, өзге оңай жол
жадыңызда болмас па?
Вильгельм: Менім күні-түні сол ойлағаным.
Афисер: Бұл жол солтүстікте Белгияны басып шығады.
Вильгельм: А, дариға, ау, жол ашық болса!
Афисер: (ұқпай) Ашық түгел ...
Вильгельм: Ол жол менім зеңбірегім
бұзылмайтын қорғанменен бекітулі. Бұл қорған
өзіміз берген уағда, біздің ұйатымыз!
Афисер – Бірақ тақсыр ...
Вильгельм – (ұйытқып, ұйытқып) Жоқ, жоқ!
Мен бүйтіп жүзіқара болмайиын1!
Қыр баласы
Х.А. – 14-нші жыл октиабрде В.Г. Кормеленко шығаратын «Руское вогатствоны» хүкімет
жапқан. Нойабрда басталып, айына бір кітап «Руские записки» журналы шығып тұр.
Жазушыларға қолданған пікіріне қарасақ, бұл
ана жабылған «Р.Б.» -ның інісі көрінеді. Кітабы
бір сом. Орыс тілін білетін қазақ алып оқыса,
тарқи жолына көзі ашылар.
Адресі: Петроградъ, Широкая, 9.
Қ.Б.
Закон жобасы
(Басы 106108,110-ншы нөмірлерде)
Алексеевски үйездегі земски міндеттер
туралы
65-ншы статиа. Земски мекемелер ашылмаған жерлердегі земски міндеттер турасындағы
1
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«Руские записки», нөмер 1.

заңның үстіне қосымша Алексеевски үйезінде
төмендегі (66-87) статиалардағы закондар жүрмекші.
66-ншы статиа. Земски міндет турасындағы
устав бойынша атқарылатын керек жұмыстар
үйездің земски міндетіне саналады һəм оның
үстіне осы положениенің 67 һəм 68-ншы статиаларында көрсетілген нəрселер жамалады.
67-ншы статиа. Ақшадан басқа түрде атқарылатын земски міндеттер: 1) Жер түгіне зианды мақлұқтарды қыру шарасын істеу; 2) Пошта жолындағы адаспасқа қойылған белгілерді сақтау; 3) Қазақ пайдасындағы жерлердегі
құмды бекіту жұмыстарына жұмысшы шығару
һəм құм бекіту істерін қорғау; 4) Пошта һəм
земски жолдарынан тысқарғы жерлерде қызмет иесі адамдар жүргенде ат беру, үй беру;
5) Шума індеті болған кезде аурулы жерлерді
құр шамалауға кісі шығару.
68-ншы статиа. Закон бойынша земски міндетке тиісті болатын расходтардан ақша түрінде
үйездегі өз алдына атқарылатын шығындар:
1) Халық азығы һəм əлеумет тəртібінен бишараларды бағу расходттары; 2) Елдің шаруасы, саудасы һəм басқа кəсіптері ілгері басу
жағының шарасын істеу расходтары; 3) Мал
індеті жайылмас қамын істеу, егін, пішенді шегіртке һəм басқа мақұлықтар жеместен қорғау
үшін істелетін жұмыстардың расходтары;
4) Бастауыш мектеп һəм оқу турасындағы расходтар.
Оныншы тарау
Земски доход өнетін орындар
69-ншы статиа. 68-нші статиадағы земски
расходтарды атқару үшін салық салынатындар: 1) Көшпелі ел (қазақ); 2) Иеленген жерлер,
қазақ һəм орыс əлеуметтерінің пайдасындағы
жерлер; 3) Қазыналық жерлер һəм ағаштар;
4) Фабрика һəм завод үйері; 5) Сауда һəм кəсіпке
алынатын рұқсат қағаздар. Бұл айтылғаннан
басқа да закон бойынша земски сомаға түсуге
тиісті ақшалар да земски доходына кіреді.
70-ншы статиа. Земски салық шамасы земски сметаны бекітерде көрсетіледі; Земски алым
мал басынан алынатын патшалық збордың
протсент өлшеуінде кесіледі.
71-ншы статиа. Қазыналық жерлер, жай иеленулі жерлерге, əлеумет пайдасына шығарған
жерлерге, жəне де фабрика һəм завод үйлеріне
бағасына қарай, беретін доходына қарай салық

салынады. Бұлардан алынатын земски салық
мөлшері земски смета бекітілерде кесіледі.
Қосымша: 71-нші статиада айтылған нəрселердің бағасын кесу турасындағы заңды ішкі
іс министрімен ақша министрі ынтымақтасып
шығарады.
72-ншы статиа. Сауда һəм кəсіп рұқсат
қағаздарынан земски збор мынау мөлшерімен
алынады: сауда қағаздарының бастапқы бес
дəрежелісінен 15%-тен артық алынбайды. Онан
төменгі сауда қағаздарынан һəм басқа кəсіп
қағаздарынан 10-тен артық алынбайды.
Он бірінші тарау
Земски смета раскладка жасау, бекіту
һəм орындау реті турасында
73-ншы статиа. Земски ақшамен істелетін
істердің шамасы земски расход һəм доходтың
сметасына қарай. Оның бір жағында барша
смета расходы барша земски доход түсімінен
аспасқа тиіс.
74-ншы статиа. Алексеевски үйездегі земски смета земски положениеге кірмеген жерлер турасындағы устав бойынша жасалады, бекітіледі, орындалады, бірақ төмендегі
айтылған заңдарда ескеріледі.
75-ншы статиа. Смета бойынша істелетін
расходты бітеу үшін доходқа кіретін: 1) Арналмаған земски соманың қалындысы, иағни келесі смета жасалуына шейін жұмсалмай қалған
сомалар; 2) Аброшни статиалардан капиталдардан закон бойынша земски сомаға кіруге
тиісті доходтар; 3) Сауда һəм басқа кəсіптерден
алынатын зборлар. Смета бойынша бітілмеген
расходтар 69-ншы статианың 1-4-ншы бабтарында айтылған орындардан өнген ақшамен
толықпақшы.
76-ншы статиа. Сметана істеуге керек
саналған нəрселердің расходына 75-нші статиада айтылған орындардан түсімнің доходы
жеткіліксіз болса, Алексеевски үйезінің земски
сомасына қосымша патшалық казнашействасынан ақша берілмекші. Бұл ақша земски доход
өнерлік орын табылып доходы молайғанша
жəрдем есебінде беріледі. Қазынадан берілетін
ақша 62 мың сом шамалы болмақ. Оның шамасы смета бекілерде ашылады.
77-ншы статиа. Закон шығатын жолмен бекітілетін бастапқы сметадан басқа земски сметалар мынау жолдар бойынша жасалады:
1) Əр екі жылда жасалатын земски смета
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бойынша збор (69-ншы статианың 1-4-ншы
баптарындағы) 6% -дан артық өспеске; 2) Бұл
1-нші баптағы көрсеткен шама земски збор
өнетін мүлік көбейген иа үлкейген болса, оған
жүрмейді; 3) Егер де бірнеше жылдай земски
збор 1-нші бапта айтылған нормадан кем алынып отырған болса, онан кейінгі зборлар нормадан артық жиылыста болды, бірақ онда да асқан
ақшаның жалпы шамасы алдыңғы жылдардың
кемін толықтырудан əрі аспасын һəм бірден
10%-тен артық өспесін.
78-ншы статиа. Земски ақшаның сметасына
ақшаламай атқарылатын міндеттердің жайынан
тиісті мағлұматтар тіркелді. Бұл мағлұматтар
ақшаламай атқарылатын істердің шамасын һəм
бағасын көрсетпек.
79-ншы статиа. Земски сметамен раскладкаға
байандама тіркеледі. Бұл байандамада земски
доход, расход мəнісі байандалады, земски сомамен ақшалап һəм ақшаламай атқарылатын
қажет істер байандалады, земски збордың өскен
мəнісі һəм себебі айтылады.
80-ншы статиа. Земски смета һəм раскладка
екі жылға жасалып бекіледі.
81-ншы статиа. Жоғарыда айтылған түрмен
жасалған смета һəм раскладкаға үйезни нашалнік һəм үйезни сиез шлендерінің қолы қойылып
губернски присудствиеге тапсырылады. Оның
кантролни палатаның бастығы шақырылып
сынға түседі. Сонан кейін келесі екі жылдың
басынан бір жыл бұрын ішкі іс министріне табыстырылады.
82-ншы статиа. Бастапқы екі жылдың сметасын ішкі іс министрі мен ақша министрі
қарап, закон шығаратын мекемеге тапсырып
бекіттіреді.
83-ншы статиа. Онан кейінгі жылдардың
земски сметаларын ішкі іс министрімен ақша
министрлері ынтымақтасып бекітпеді. Законға
қырын келетін жерлері болса, министрлар оны
түзетеді.
84-ншы статиа. Земски сметаға кірген
расходтарға доходы жетпейтін болса, земски
салықты 77-нші статиадан айтылған нормадан
өстіруге керек деп ішкі іс министрі ақша министрі мен ынтымақтасып, закон шығаратын
орынға пікірін кіргізеді.
85-ншы статиа. Сметада көрсетілмеген иаки
сметадан артық расход ету үшін үйезни сиез
губернски присудствиенің рұқсатын сұрайды.
Егер де ондай расход 5 мыңнан аспаса, оны

губернски присудствиенің өзі рұқсат етеді.
Егер де 5 мыңнан астам болған мен 10 мыңнан
аспаса, иаки запасной сомадан берілетін расходтар болса, оларға расходты ішкі іс министрі ақша министрімен ынтымақтасып береді.
Сметадан артық расход жоғарғы көрсетілген
мөлшерлерден артық болса, сметамен раскладканы бекітетін қалыпты жолмен рұқсат
етіледі.
86-ншы статиа. Раскладканы болыс басына
таратып салушы казеннайа палата. Збор алынатын мүлік һəм болыстарға акладнои қағаз
жасалып, тиісті орындарға таратады. Болысқа
түскен земски збор түндік ақшамен бірдей ауылауылдарға тиісті сходтар мен таратылады.
87-ншы статиа. Земски зборды жиу, жиылған
ақшаны сақтау, керек орнына жұмсау, һəм ол
турасындағы есеп-хисап жұмыстары, атшот
беру, дұрыстығын тексеру турасындағы істер
қазына расходымен доходы турасында жүріп
тұрған заңдар бойынша істелмек.
Тағы да бар
Газетамызға шраф
91-нші нөмір «Қазақта» «Бұ қалай?» деген
мақала үшін Оренбург губерниасының бас нашалігі шығарушы Ахмет Байтұрсынұғлына 50
сом штраф салды, төлемесе екі жұма абақтыға
отырады деген. Бұл жарлық бүгін естіртіліп,
Байтұрсынұғлы 50 сом штрафты төледі.
«Ел» газетасы жабылуы
Мəскеу газеталарының жазуына қарағанда
Мəскеуде Ғиас əпенді Исхақов шығарып тұрған
«Ел» газетасын градонашалнік Мəскеуде шрезвишайни ахрана бітіргенше тоқтатып тұруға
жарлық қылған.
Облыс мекемелерінен
Орал губернаторы қазақ жеріндегі саршұнақ
тышқандарды қыруға бұйрық шығарған. Бұл
бұйрық бойынша:
1) Əр үй қожасы һəм Оралдың қазаққа қараған
жағында егін еккен əр адам өлтірген тышқанның
саны үй басына жүзден кем болмасқа тиіс.
2) Өлтіргендігін білдіріп, сендіру үшін 1-нші
иунге шейін əрқайсысы тышқанның төрт жүз
айағын ақысыз əкеліп, аулни старшинаға тапсырып, квитансиа алмақ.
3) Тапсырылған айақтарды волосной управител иаки аулни старшина сақтап қойып, крестиански нашалнік иа становой пристав иаки
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политсейски удриадник алдында пратокол жасап жоқ қылмақ.
4) Бұл бұйрықты орнына келтірмегендер аз
күн бойынша ілінбек.
5) Орнына келтіруін бақылау міндеті сол
жердің политсиасына тапсырылған.
6) Бұл бұйрықтың қуатына кіру срогі Уралски обласной ведомосына басылған мезгілден
басталмақшы: Уралски ведомоске 20-ншы
мартта басылған. Сүйтіп, 20 марттан бастап,
жоғарыда айтылған адамдар тышқан қыруға,
тисуге міндеткер.
Басқармадан:
Майнангинге – «А» мен «Қ» жайынан
жазғаныңызда қате бар демейміз, дұрыс-ақ.
Бірақ бір жайы келгенде басылмаса нақ осы
кезде ол мəселені хабартуды мезгілсіз көреміз.
Ойласаңыз, себебін өзіңіз де аңғарарсыз. Бұл
кезде баса алмағанымыз үшін айыпқа алмассыз.
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Нотаға салып алған əн-күйлеріңіздің бір екеуін
жіберсеңіз жарар еді. Сіз жіберген Ақмоланың
өлеңдері бізде бар еді. Ескергеніңізге рахмет.
«Айқап қайда жүр?» деп жазушыға – Мақалаңыз басылмады. Əлде болса «Айқап»
басқармасының өзіне хат жазып, «Айқап»
бұрынғыдай шығып тұрады.
Адресі: Троицкъ, редакция «Ай-каъ».
Жаңа келді
Қазақ айнасы (өлең), бағасы поштамен 27
тиын. Жолсыз жаза (өлең), бағасы поштамен
20 тиын. Қалқаман-Мамыр (өлең), бағасы
поштамен 15 тиын. Үшеуі де Шаһкəрім Құдайбердіұғлының шығарған кітаптары.
Алдырушыларға адрес: Оренбургъ, ред. газ.
«Казак».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оренбург, 4-нші апрел
Европада соғысқан патшалар соғысып жатыр да, соғысқан патшалар соғысқа кіріспей
сол бейтарап күйінде қала ма, əйтпесе олар да
кірісер ме һəм кіріскенде қайсысы қай жағына
кірісер деген ой, соғыс басталғаннан берлі бал
ашудағы нəрсе. Сол битарап патшалардың ішінде соғысқа кірісуінде ықтимал мол, «əні кіріседі, міні кіріседі» деп тұрғандары да бар. Тіпті
қосылмас дейтін ықтимал кем патшалар да бар.
Соғысқа кірісуге ықтималы зор патшалардың
бірі Болғария еді. Түрік соғысқа кіріскеннен бері
Болғарияда қосылады деген сөз газеталардың
нөмірі сайын айтылып келді десек жаңылыс
болмас. Бірақ соғысқа Болғария күні бүгінге
шейін қосылған жоқ. Қосылуының себебін жорушылар Сербиямен қастығы дейтін.
Болғария мен Сербия келісе алмады. Екеуінің
келісе алмайтын жерлері Македония мəселесі.
Ие деп соғысқа Болғарияның кірісуін тілегенде
Македонияны Болғарияға қайтару жайынан сөз
бастағанда-ақ, Сербия тегілей айтқан: «Македонияны Болғарияға тартып алмаса, бермейміз»
деп. Сол бермеймін деумен Сербияға келе жатыр, соғысқа кіріспестен Болғария келе жатыр
еді. «Қазақты» оқушыларға мəлім: жақын арада Болғария мен Сербия шекаралық жерінде
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ұрыс-қағыс болып қалғаны. Бұл жанжалды
Болғария істетіп отыр деп, Сербия хүкіметі
Болғария хүкіметін айыптайды. Болғария
хүкіметі: «Жанжалға біздің қатысымыз жоқ.
Сербияның қысымшылығына шыдамаған Македония жұрты өз беттерінен бүліншілік жасап, Болғарияға қашып тығылғаны рас. Сайаси
айыпкерлерді жол бойынша пайдаланғанымыз
болмаса, біз де кінə жоқ» дейді. Газеталардың
бастығы кездегі сөзіне қарағанда Русия хүкіметі
Сербия сөзін дұрыстап, кінəні Болғарияға
аударғандай түрі болып еді. Соңғы хабарларға
қарағанда Сербияның айыптау сөзінде шикілік,
Болғарияның өзін ақтау сөздерінде растық
табылған сиақты көрінеді. Р.В. газетасы жазып отыр1.
Болғариядан келген хабарлардың айтуынша
Македониядағы улату əлі тынбаған. Болғария
мен Сербия сөз таласы əлі битпеген. Бастапқы
күйінше Сербияның айтқан сөзімен Болғария
сөзі бір жерден табылмай жатыр. Сонда да
кейбір жерлері анықталып, ашылыңқырады.
Сербтердің бастығы айтуынша: Македонияға
келген камитаждар əскер формасында деп айтылып еді. Сондықтан бұл келгендер камитаждар емес, болғардығ солдаттары болар деп те
жүріп еді.
1

71-нші нөмір.
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Келгендерден басқа тұрғын елдің істеген істері жайынан ешнəрсе онда айтылмас еді. Ол
хабардың мақсұды Болғария Сербия теміржолын бұзып, Австрияға көмек бермек деп
көрсетуде еді.
Сербияның соңғы сөздері бастапқы сөздерінің
шикі жерлерін ашып отыр. Бұрын кілең əскер
формасында деген камитаждар енді əртүрлі
киінген болып шығып тұр. Бұрын өңшең камитаж дегеннің ішінен енді тұрғын мұсылмандар
да табылып тұр. Əлі де болса бұрынғысынша
қысым көріп, риза болмай отырған ел жоқ дейді. Бірақ бұл сөзді онан кейінгі сөзіне ереуіл
келді. Болғарияға қашқан жұрттың қашу себебін көрсету үшін камитаждар жүрген жеріндегі елдің бəрінде Болғарияға зорлап қуды
дейді. Онан əрі сөзінің шегі жүре тағы шығып
тұр. Бұрыннан Түркияға кеткісі келіп жүрген
түріктер камитаждарға қарсы сөзге де келген
жоқ, ере берді деп бір айтқан. Шекарадағы
зорлық пен қорлығын мұсылмандардың
кейбіреулері қайтып келді деп тағы айтты.
Болғарияға кеткен елдер біресе зорлықпен
қуылған болып шығады, біресе еркімен кеткен
болып табылады. Бұл шатақ жерлердің бəрінен
аңғарылатын жалғыз-ақ нəрсе: тұрғын елдің
көңілінің Сербияға риза еместігі.
Бұл риза болмасқа дем беруші Болғарияның
шеттіктері болуы ықтимал. Болғарияда
болған македондықтар мен Сербияға қараған
македондық араларында қатынас болуы шексіз. Олай болса, Сербиядан күшпен құтылу
ниеттері болуы да ықтимал нəрсе. Сондықтан
Македониядағы жұртты уландырушы Болғария
шеттіктері екені даусыз. Бірақ оны Болғария
хүкіметі қостайды деп айтуға ауыз бармайды.
Оларды қостаудан бұрын Германия, Австрия,
Түркия одақтығына қосылуға Болғария бел
байлау керек. Сонан кейін бұл істі қостауға керек. Істің қазіргі күйінде олай етуге Болғария
бел байлар деп айтарлық жөні жоқ. Қазір
болып жатқан істердің ыңғайына қарағанда
Болғария үш ынтымақты патшаларға қосылып
Түркиямен соғысса, онымен одақтасар деп
айтуға жөні келер ме екен. Болғарияны соғысқа
кіргізбей тұрған бөгетте ма кедуниа мəселесі.
Сербиямен екеуін сүйкендіре беретін себепші де Македония мəселесі. Соғыстың ба деп
басталған кезінде Македония үшін Болғария
Австрияға қосылып кетер деген қауіп бар еді.
Енді онан бергі оқиғалар Болғарияның көзін

ашқаннан кейін сыныққа сылтау қылып, Сербиямен соғысуға Болғария хүкіметінде ниет бар
шығар деп жоруға миға қонбайды. Бұл əншейін
Германияны жақтаушы партиалардың Македония мəселесін күшейтіп, Болғария ынтымақты
патшаларға қосылмасын деп істеп отырған əдісі
дейді.
Ұйым керек
(Екінші хат)
Европа ғалымдарының айтуынша өмір кілті
халық байлығында. Халықтың көзі ашылуына, қараңғылық ордасына жарық сəуле енуіне,
мектеп-медресе ашылып, ғылым жайылуына,
халықтың денсаулығына күзетші ауруханалар
молайуына һəм өзге түрлі керектің бəрі өсіпөнуіне себепкер халық байлығы. Өзіне-өзі
жеткілікті халық біреуге телміріп, құл болып,
босағасында тұрмайды. Халықтың байлығы
кемісе, қайраты кетеді. Ғұмыр жүзінен еркін
орын табылмай, тамағы үшін басқа қаратабан
құлдыққа жазылады.
Халық байлығы азайып-көбеймегеніне əр
жұрттың тұрмысына қарай əртүрлі себептер болады. Бұл себептерді білу, ойлану баршамызға
қажет. Пəленің түп негізін таппай, оны жоруға
болмайды. Біз бұл сөздің бір тарауынан бастап,
өз пікірімізді айтып өтпекшіміз.
Осы кезде біздің жұрт тамағын өзі істеп,
киімін өзі тоқып киіп отырған жоқ. Қолындағы
азды-көпті барын беріп, сырттан айырбас қылып саудамен алып отыр. Қазақ ақтан шығып,
жайға жайылады. Жайға біздің жұрттай жаймен
туысқан Қытай да жерік емес. Өнді, қатты, басқа
керек азық-түлікті қолдағы малға сырттан сатып
алып отырмыз. Бұрынғы шекпен тоқып, малдың
терісін тон қылып киу заман өтіп, биқасап, малкн, ситсе, лиондарға айналған заман. Байқап
қарасақ, дүние керегінің бəрі қолдағы алтынымызды беріп, бəрін сырттан сатып алып отырмыз. Халық қолындағы жақсысын жаманға,
қымбатын арзанға айырбастап, кедейлікке жол
ашық. Түпсіз терең байлық жоқ, Құдайдың таусылмас кені біз емес, байлығымыз өлшеулі.
Алдымызды ойлай отыралық, жалаңаш қалып
жүрмелік. Осы уақытта керегімізді келтіріп,
ашқа тамақ, жалаңашқа киім жеткізіп беріп,
тынымсыз бейнет шегіп жүргендер орыс, еврей, ноғай, сарт көпестері. Қазақтан шыққан
саудагерлер бұларға қызметкер болмаса,
өз бетімен іс жүргізуші аз. Бірақ көзімізді
жұмып, өтірік соқыр болмасақ, Европа тілін-
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де Азия саудасының тартысы деп сөйлейтін
сөздің түбі бізге келіп соғады. Бұл сауданың
негізі: «Алдамасаң, өтірік айтып ұрламасаң,
сауда жоқ». Бұл пікірге қол қоймайтын саудагер аз: «Үйтпесе болмайдыны»істеп жүрміз.
Халық мұны көріп отырып, қалар қайраны не?
Көзі ашық, көкірегінде саңылауы бар, басшылар ойламаса, амал таппаса, жалпы наданның
қолында не бар! Бұлардың бар айтары: Құдай
салды, біз көндік. Ұйым жоқ, береке жоқ,
өздігіңнен не тапсын. «Жақсылардың» ісінде
жақсылық аз. Бар ақылын, білімін байға жалдап, өз нашарының қанын соруда. Саудагер
кепілдікке алса, мұрад хасыл. Несиеге берген
пұлдың төлейтін күні жетсе, бұлтартпай, бас
салып сорлының қолындағы бəрін сыпырып
айыру оларға оңай. Несие арқасында пұлдың
халық арасына қымбат таралуы қажет. Несиеге алғанда халық кезінде тегіндей көрінеді.
Несиеге берген соң, пұлдың жақсы-жаман,
арзан-қымбатына қарамай, құлдық ұрып алады. Біздің Қарқаралы үйезінде Высотски жайы
қорда жай атанса да, өтуі тамаша. Біздің бір
болыс ел жылына 50-60 мың шамалы пұл еткізіп береді. Бұл қазақтың сауда ретінде қолы
жеткен жақсы жұмысының бірі: фабриканттан
араға кісі жалдамай өзі алып отыр. Көбінесе,
халықтың қолы фабрикантқа жете бермейді.
Біріне бірін ұштастырып тұратын адамға уақ
саудагерлер. Бұлардың қызметі қазаққа арзан
келмейді. Сомына 50% десек, асырып айтқан
болмаспыз.
Осы күнгі сауда-саттық реті халықты құрт
жайлағандай қылуға айналып барады. Көзі ашық
азаматтар бірігіп, жол көрсетіп, халықты қорғау
міндет. Қазаққа ұрымтал қалалардың қоныс
реті келсе, елдердің бəрінде де сауда серіктігі,
əулет дүкендері ашу аса қажет. Пұл алса да,
мал сатса да бірігіп іс қылып, басқаға жем болмау жағын көздерлік мезгіл жетті. Мұндай іске
тек таза, білімді басшы керек. Мұндай істерді бұрын біздің қазақ істеп көрмеген, соның
үшін бұған алдымен өнеге, мысал көрсетушілер
жалпақтамай, тез қимылдау шарт.
Өткен Қоянды жəрмеңкесінде потребител
қауымы туралы аз сөз қозғалған еді. Иақұп
ағайдан хат алдым, уставын жандаралға жібердік деген. Іске сəт! Мұның ақыры не болғанын,
қауым ашыла қалса, газета арқылы жариа
қылуын өтінеміз.
Студент Ғ.А.

Школдарда ана тілімен оқу
Патша хазіретінің 1906-ншы жылғы 14-нші
иануарда еткен бұйрығында: мұнан бұлай
бастапқы оқу балалардың ана тілінде болсын
деген. Осы бұйрық бойынша жасалып, оқу
министрі бекіткен сол жылы 31-нші марттың
правиласы шықты. Бұл правила бойынша балалар бастапқы екі жылдай ана тілінде оқымақ.
Өз һəріпі жоқ жұрттар үшін оқу кітаптары ана
тілінде болғанмен орыс һəріпімен басылмақ.
Өз һəріпі бар жұрттар үшін оқу кітаптары ана
тілінде өз һəріпімен де, орыс һəріпімен де,
иағни екі һəріппен де басылмақ.
Сонан соң бұл правиланы жұрттың көзіқарақты адамдары қолайсыз тапқан. Бұл правилада істеліп отырған тəсіл бар: қараңғы жұртқа
правиланың қараңғы жерлерін қайдан білсін
деп халыққа зианды жағынан жұмсаушылар болуы ықтимал деген. Мысалы, ноғайға, қазаққа,
башқұртқа араб һəріпі сендердің өздеріңдікі
емес, арабтыкі. Сендердің оқу кітаптарының
сөздері өздеріңше болғанмен һəріп орысша
боларға керек деп əурелеушілер болар. Сүйтіп,
балалар ана тілімен оқыса да, араб һəріпімен
оқыған соң мұсылманша хат білмей, өзінше
жазғанда да орыс һəріпін қолданып, араб
һəріпін тұтынудан қалар. «Ата-бабамыздан бері
тұтынып келе жатқан» деп мен бірге байласулы
араб һəріпінің жоғалуына риза емеспіз деген.
Бұлайша сөз шыға бастаған соң оқу министерствасы тарапынан жайып, жуған сөз болды.
Ондағы айтқаны мынау: өз һəріпі дегенде сол
һəріптің тұтынып келе жатқан һəріпін айтып
едік. Орысша һəріппен оқу кітаптары басылсын
дегеніміз орысша тіл үйренуді жеңілтуге ғана
еді. Енді хата аңғарылмас үшін ашып айтылады: ана тілін оқытатын кітаптар əр халықтың өз
тілінде тұтынған һəріпімен басылсын, орысша
үйрететін кітаптар иа орыс һəріпімен иа екі
һəріппен бірдей басылсын деді.
Онымен қоймай 1907-нші жылы оқу
министерствасының мекемесінде осы 31-нші
март правиласын түзету туралы кеңес болды.
Кеңеске мұсылмандардан адамдар шақырылды,
біздің қазақтан Ғабдолғали Балғымбаев пен
Отыншы Əлжанов барды. Бұл кеңесте 31-нші
марттың правиласы сынға түсіп, ұнамаған жері
өзгертіліп, жетіспеген жері толығып, 1907ншы жылға 1-нші нойабр правиласы болып
шықты. Ондағы айтылғаны мынау: «Бастапқы
оқу баланың тілінде оқытылсын. Ана тілге

169

10.06.2018 20:00:24

баланың үйінде өзді-өзі сөйлескенде тынатын
тілі сақталсын. Оқитын школ бір класты да,
екі класты да болсын. Бір класты школдың
бірінші һəм екінші жылдық бөлімдері жер
ретіне қарай өз алдына бөлек ашылса да болады (ауылни школ сиакты). Бір класты школдарда үйретілетін нəрселер: дін, ана тілі, орыс
тілі, есеп. Екі класты школдарда бұл айтылған
нəрселерден басқа оқытылатын: орыс тарихы,
жағрафия, жаратылыс ғылымы, сызу һəм өлшеу
ғылымының басы.
Алғашқы екі жыл оқыту ана тілінде болсын.
Онан соңғы жылдарда оқыту орыс тілінде болсын. Бірақ ана тілі оқу нəрселерінің бірі болып
оқытылсын һəм басқа нəрселерді орыс тілімен
үйреткенде түсіндіруге демеу болсын. Орыс
тілін үйрету əуелгі жылдың соңғы жартысынан ауыз үйретумен басталады. Орысша һəріп
таныту һəм жазу екінші жылдан басталады.
Орыс тілімен оқитын үшінші жылдан басталады деген.
Сүйтіп, бұл правила бойынша: орыс тілі
бастапқы жылдан əуелгі жарымында тіпті үйретілмей, оқу, жазу бəрі де баланың ана
тілінде болмақ. Бастапқы жылдың екінші жартысынан басталып, орыс тілі үйретілмек, онда
да оқылатын нəрсенің бірі ғана болып һəм
орысша оқу-жазу үйретілмей ауыз үйретілмек.
Екінші жылы да орыс тілі оқытылатын басқа
нəрселердің бірі болып, оқытылмақ. Бірақ
жалғыз ғана ауызша түрінде емес, һəріп таныту, жаздыру түрінде үйретілмек. Үшінші жылы
оқыту ана тіліндегіден орысшаға аумақ. Ана
тілі басқа үйретілетін нəрсенің бірі болмақ.
Онан арғы жылдардың бəрінде де ана тілі сол
күйде қалмақ.
Мұнан ана тілі өніп кетті деп іш күйгендей еш
нəрсе болмаса да, мұны да көпсінгендер болды.
Араб һəрпін сауырлап шығарып, орыс һəрпін
жүргізуді қалаушылар, школда мұсылманша оқу,
жазу правила бойынша оқытылғанын сүймеді.
Сондықтан правила қағазға жазылған күйінде
қағаз бетінде бола береді де, оқу басындағылар
өз көздеген жағына қарай оқу ісін жүргізе береді. Қазақ облыстарындағы школалардың
бірінде де правила бойынша оқытылған оқу
жоқ. Бұл сиақты правила бар екенін қазақтар
білген жоқ. Білгендері үндеген жоқ.
Білгендердің үндемегеннің екі себебі болды:
бұл правиланы білгендер əуелі ушителдер.
Бұлар енді жаңа правила бойынша оқытамыз

ба деп, үстінен қарайтын хакімдерден сұраса,
ол хакімдер иа демеді. Таза топырақ болмаса,
көпшікті қақса да тиым соққан болады деп,
жеңілдеткен сиақты, қазақ тілінің сабағының
орнына орысшадан қазақшаға, иа қазақшадан
орысша перевод істесе, ана тілін үйреткеннің
ырымы болады деп, хакімдер айтқан соң ушителдер үндемей бұрынғы қалыпша оқыта берді.
Үшителдерден басқа бұл правилаларды
білетіндер үндемеген себебі, ол кезде қазақта
журнал һəм газета болған жоқ. Қазақтың өзінде
газета, журнал болмаса, правила барлығын білгендер қайда жазып білдірмек. Сүйтіп, 1907нші жылғы 1-нші нойабр правиласын қазақтар
тіпті білген жоқ, білгендері əлгі айтқан себептермен үндеген жоқ.
Правила шыққаннан кейін 5 жыл өтеді. Ол
5 жылдың ішіндегі заманда да оқу басындағы
адамдар да өзгерістер болады. Правила
жасалған кезде оқу министрі фон Кауфман еді.
Онан кейін Щварц болды. Онан соң Кассу болды. Ұлтшылдық əуесі көтеріліп, бұатаналарға
қырын көзбен қарайтын мінездер күшейе бастады. Сол жақта ана тіліндегі оқу туралы жаңадан
правила жасалып шықты. Бұл жаңа правила
дегеніміз патша хазіретінің 1913-нші жылғы
5-нші иунде бұратана жұрт үшін ашылатын
школдар турасында еткен жарлығы бойынша,
оқу министрінің сол иуынның 14-інде жасап
шығарған правиласы. Бұл правила жайынан
келесі нөмірде сөйлемекпіз.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 29/ІІІ.
Неманың күнбатысына таман Шешон өзені алабында соғыстар болып жатыр. Карпатта 27-нші
мартта һəм 28-ге қараған түні жаудың қалың
əскері күшті зеңбірекпен бізге қарсы қимыл
қылды, біздің бұл əскер Ростов беткейіндегі
биік белдің оңтүстік жағына өткен еді.
Жаудың бұл атысын біз өзіне зор шығын келтіріп қайтардық, мұнда біз бір баталионның 23
афисер һəм пулеметтерімен қолға түсірдік.
Ужок беткейінде қатты соғыстан кейін біз бірнеше биіктерін алдық, 1000 солдат, 22 афисер
һəм төрт пулемет қолға түсірдік.
Астри беткейінде жау жағы əлі зеңбірек атып
тұр. Өзге орындарда айтардай өзгеріс жоқ.
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Афина – 29/ІІІ. Екі отарба жолы көмір
жоқтықтан жолаушыларды алмай жатыр. «Итихат тарқи» комитеті əлі іс басында. Жалпы Мобилизатсиа иғлан етілді. Дарданелден баруын
Клук бастаған түрік миноносы шыққаннан бері
біздің одақ патшалар флоты Смиртаны қамауды
күшейтіп тұр.
Италияда
Рим – 29/ІІІ. Таңертеңнен бері шаһардың түрі
соғыс лагеріне ұқсатып кетті. Ащық майдандар һəм үлкен көшелер, Германия һəм Австрия
елшілері тұратын һəм Биулов тұратын үйлер
күзетулі, неге десеңіз көлденең жай тұрушылар,
əй-шəйге қарамай, жиылыс жасамақшы ниеті
білінді. Күндізгі сағат үште жиылған жұрт
вокзал алдындағы алаңда топтанды, бірақ тарапты. Көп кісілер абақтыға жабылды. Күні
бойы бірнеше жерде халықпен политсиа арасында қағысып қылғандар болды, жиылған
көп Биуловтың үйіне бармақшы болғанда,
көптің ішінде «Пополод, Италия» газетасының
шығарушысы Муссолини қолға алынды.
Северо-германски Ллуид үйінде терезелер қиратылды. Көп қалалардан жиылыстар
болғандығын білдіріп, телеграм алынды.
Қымбатшылыққа қарсы тұру
Петроград – 30/ІІІ. Сауда министрлігінің
бастығы патша хазіреттерінің мемлекетте азық-түлік мəселелері туралы тапсыруы
бойынша, Мəскеу, Қазан, Омбы округтерінің
əскербасыларына һəм Дон əскерлерінің атамандарына телеграм беріп, əлгі айтылған жерлерден басқа жақта азық-түлік шығармасқа
бұйрық қылған. Жалғыз-ақ сұлу шығаруға
болады. Егер шетке жіберуге қиыншылық
көрінбесе, хакімдердің көлігі бойынша басқа
жаққа тұқымдық сұлы шығаруға болады. болады. 1-нші апрелде сауда министрлігінің
бастығы қарамағында азық-түлік комитетінің
мəжілістері болады. Азық-түлік мəселесі туралы соңғы хүкімет мəжілістерінде халыққа
тұқым əперуге ақша шығару керек деген
өтініштердің бірсыпырасы қабыл етілді.
Ішкі хабарлар:
Елдерден:
Қытай қазағы
(Алтайдан)
Былтырғы монғол бүліншілігі себепті Қобда
бетінен ауып келген Керейдің (Шеруші руы)

билеуші əмбісі Сүгірбай деген кісі монғол
тыныштанған соң қасына 100 кісі ертіп, былтыр
Қобда бетінде келе алмай қалған ағайындарын
көшіріп алуға барды. Барған ағайындарын
көшіріп алуға барды. Барған ағайындары «Келген жолыңызға 500 еркек қой, 100 ат жиып берейік. Біздің жылы орнымыздан қозғама» деп
үйренген жырын қимаған. Сүгірбай еркіне
қоймай оларды көшірген. Сүгірбай со жолы елін
көшіріп əкеле жатып Базарбай деген ағайынның
үйіне қонады. Үйіндегі бір шеті мылтықты көріп
отырып, ойнап шаңырақтан далаға атып жіберсе, мылтықтың дауысынан белдеудегі аттары
үркіп, үйді сүйрей жөнелгенде, Базарбайдың
екі ұлының бірінің үстіне қайнап тұрған самауыр төгіліп, күйіп өледі. Сүгірбайдың бір
көізінің мүкісі бар екен, Базарбайдың қатыны
азаға шыдамай, «Соқыр көзін ашылсын!» деп
қарғаған, жылап отыр дегенді естіп, Сүгірбай
айыпқа 60 жылқысын күш жөнекей айдатып
алып, сіңіоіп кетті. Сүгірбайға мұның беріс,
Дəржан жоқ деседі.
Тілші
Басқарма: Бұл заманда əрі біреудің баласын
өлтіруге себепкер болып, əрі ашумен баласын
жоқтап, айыпкерге тіл тигізген үшін, 60 жылқы
айдатып алып, айып салды дегенге нанбастай
нəрсе болса да, Қытай қазағында мұнан да
орасан ұрлық-зомбылық күні бұ күнге шейін
тұратыны анық.
Қосымша хабар
107-нші нөмір «Қазақта» Киевте оқитын төрт
қазақ студентінің бірінің аты-жөні жазылмай
қалған екен. Бұл Орал облысы, Ілбішін үйезінің
қазағы Əбілмағжан Балтанұғлы.
А.К.
Ашық хат Көлбай Төгісовке
Былтыр қыс күні Аягөзде мұқтаж оқушыларға
деп бізден кісі басы 10 сомнан алып едіңіз.
Онан кейін мизан айында өзіңізден сұрағанда
«Қазақ» басқармасына жібердім деп едіңіз. Осы
күнге шейін сіз арқылы ондай ақша тапсырылды дегенді «Қазақта» оқығаным жоқ. Осының
жауабын берсеңіз екен.
Берікбол Малдыбайұғлы
Бұл кім?
Өткен 1914-нші жыл күздігүні Алматы
үйезінен Петроградқа Тоқашбай Бөкиұғлы де-
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ген қазақ жігіті келді. Өзінің айтуынша Алматы гимназиасының 4 класын бітіріп, сондағы
окружни сотқа 3-4 жыл, переселеншески нашалнікке бір-екі жыл тілмаш болып тұрыпты.
Бұл орындардан қалайша шаққанын Алматы
қазақтары білетін шығар. Мұнда келген соң,
тағы да өзінің айтуынша, əуелі окружни сотқа,
онан кейін судебни палатаға секретар помошнигі болыпты. Петроград судебни палатасына
секретар помошнигі болу да кішкене дəржеде
емес, қазақ баласының мұнан да үлкен орынға
кіріскеніне қуанамыз, бірақ ... мырзамыз азырақ
сыр алдырғандай болды. Петроградтағы қазақ
студенттерімен санда-санда келіп араласып
жүргендей болатын еді. Студенттер мұның кім
екенін анық білмесе де, «Аздың атасы бір» деп
шет жерде сыртқа теппеді. Сүйтіп бойы үйір
бұлыңғыраған соң аздап ақша қарыз сұрайтын
болды. Үш-төрт студенттен төрт-бес сомдай
ақша алып, айдың 20-ында бермекші болса да,
жиырмасыз ай бола ма, бір жиырмадан екінші жиырмаға жылжытыңқырап жіберетін мінез шығарды. Жалғыз қазаққа ептілік жүргізу
қанша өнер, Тоқашбай мырза қыстай 15 пəтер
ауыстырып, көбіне студенттер кебін кигізіпті.
Ақырында Самарқанд облысына шығатын Федоров деген инженерге қызмет етпек болып,
Тоқаң студенттерге көрінбестен бірақ тартты.
Тоқашбай мырзаның тегін кісі емес екені
сөзінен-ақ біліне бастап еді. Окружни сот пердседателі айтады екен: «Иаппырмай, қазақтың
бəрі сөздей данышпан, зерікпе, канселариа жұмысына қалай тез түсініп кеттіңдер!»
деп. Біліміне əбден риза болған соң, судебни
палатаға түсірген екен ... Тоқаштың судебни палатаны бастап инженерге еріп кеткені
мұндағы қазақ жастарының қабырғасына
қатты батып тұр. Азынаулақ ақшасы кеткендері «Ер мойнында қыл арқан шірімес», кім
біледі Самарқан, Ферғана облыстарына барып «присажни поверенни» бола қалса, біздің
төрт-бес сом ақшамызды төлеу қанша қиын деп
көңілдерін аулап тұр.
Петроградтан бір қазақ
Газеталардан:
ІІ
«Қазақ»-ты оқушыларға белгілі сүзек екеу:
бірі орыс тілінде спиной тиф, қазақша секпіл
сүзек. Екіншісі орысша бриушной тиф, қазақша
іш сүзегі.

Ана секпіл сүзекке ем жоқ. Бұған Европа
дəргері түк амал қылмайды. Мұны адам беті
аурудан сауға егеді.
Секпіл сүзек ауруды бөліп қойуға Самараға
қазына 700 мың сом беріп отыр. Бұл шұбалып
қазақ жеріне де барар. Биттен қорқып, битпен күн бұрын жауласу дұрыс. Тарқи жолына
түскен қорқыныш емес. Бұған қарсы ғылым əдіс
тапқан. Бұған қылатын ем, алдын ала сақтану.
Сау күнде сүзекті ексе, ауру жеңіл болады,
өздігінен шығатын құдірет сүзегі жұқпайтын,
қайта ауырмайтын болады. Мұның жолы ана
біздің қазақ жақсы білетін шешек еккендей.
Англия, Америка, Франция əскеріне жалпы
сүзек егіп, келтірмей отыр. Бұл өнерді тапқан
Франция əскер дəрігерлері. Сүзек егілген болса,
нағыз сүзек жұғымы үш есе кем, сүзектен өлім
алты есе кем.
Біздің орыс жұртының адамы іш сүзегінен
қауіп қылып, бұл біздің əскерге жабысып
қалмасын деп, солдатқа сүзек егуді сөз ғып
жатыр. Бұл біздің қолдан келсе керек1.
Қыр баласы
Көз ауру (трахома)
Көз ауруы толып жатыр, бəрін бірдей жазып
шығу мүмкін емес. Сондықтан біздің қазақ
арасында шебі болатын «трахома» деген ауру
жайынан жазамыз.
Бұрын бұл ауру тек Мысырда болатын еді.
19-ншы ғасырда сол жерде тұрған Франция
һəм Италия солдаттарына жұғып, елдеріне
қайтқанда бірге біздің Европа жеріне ала келіп,
бірден бірге таратып халыққа жайған.
Трахома біздің қазақ сиақты салақ, тазалығы
кем жұртта көбірек болады. Себебі ондаймұндай настықты елемей біріміз ұстап тұтқан
нəрсемізді екіншіміз қолданып жүре береміз.
Мысалы, бір үйде бір рет орамалды өзіміз де,
келген қонақтар да қолданады. Трахома біреуден
екіншіге осы бет орамалдай нəрседен жұғады.
Сондықтан ауруды жұқтырып алып емдетемін
деп жігерленіп жүргеннен, тəн тазалығына
мұқым болып, салақтықты қалдырып, күн ілгері сақтану артық болса керек.
Өзге көз аурудан трахоманың айырмасы мынадай болады: қабақтың ішкі астарын орысша
«коневиктива» деп атайды. Сол коневиктива трахома болғанда, қабақты айналдырып
қарасаңыз, қызарып ісіп, бұжырмақтанып
1
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тұрады. Бұл бұжырманды орысша «фулликула» дейді. Көз аурудың өзге түрлерінде де
фулликула болады, бірақ трахома неге олардан көре басқарақ. Бір жағынан көбейіп өсіп
жатады, екінші – бірі мен бірі қосылып зорайа
береді, үшінші – үлкейгендері, шайқауы жеткен
жұмыртқадай жарылып, ішіндегі іріңі ағып,
қайтадан қабының аузы бітіп жамалады. Бұл
біткен жараны орысша «рубец» дейді. Жара біткенменен жоқ болып жазылып кетпейді. Мұның
орнына тағы да ірің толып, жаңа фулликула
шыға береді. Осы рубец болғанда конунктива
ағарып іріңдеп, жарылған жараның орнындай
былжырап тұрады. Ауру бірдей екі ұлғасып
көздің «роковая оболочка» деген бетіне жұғады.
Мұнан кейін кірпіктер қиғаштанып қосылып,
ішке қарай бүгіліп көзге жабысып, бір жағынан
тынышты алады. Егер емделмесе, ұлғайып
кетіп, ақырында көзден айырылуға болады.
Трахома жаңа басталған кезде көзге тынышсызданып білінбейді. Сондықтан жанға батпаған
соң біздің қазақ секілді жұрт, «елде қалай
ауырғанды, өзі жазылар» деп жүргенде, ауру
жұмысын бітіріп ұлғайа бастайды. Бұ жылда
емдеп жазуға да көп уақыт керек һəм асқынған
трахоманы біздің қазақ ішінде дəргерлердің жазатын аспаптары да сай бола қоймайды. Соның
үшін ауру жаңа білініп келе жатқан кезде алдын
алып доктор, фелшерге көріну керек.
Студент Есенғали
Тағы да бар
Емле туралы
Былтыр «Қазақ» емлесін қабыл ету, бітпеу туралы медресе Ғалия шəкірттері арасында кеңес
болғанда мен қабыл етпеу жағына шықпаса да,
осы емлені қолданып, бала оқытып қаралық,
тəжірибе не айтар деген пікірде болған едім.
Енді бір жыл «Сəуле» мектебінде ғылым болып,
бар білімді бұл жолға салып қарағанымда, кейбіреулерге жат көрініп жүрген ережелер туралы
қорытынды пікірім мынау болды: «с, з, т, з, ш,
қ» туралы айтарым жоқ. Бұлар һақында көп сөз
болса да, сөз қылушылар «Бұл əріптер араб.
Парсы сөздерінде өзгерілмейді, бұрынғыша
қалады» дегенді жете қарамай, біржола айырылып қалғандай қата түсінушілер еді. Ал бізге
аса керек өзгерістер: 1) дəйекші «»ﻋ, 2) орысша
«е» иаки «э» орнына жүретін «ﻴ, ﻲ, ﻪ, »ﻩ. 3) «»ﻮны орысша «о» орнына қойып, «у» орнына, «»ﯘ
таңбаларын алу. Осылар көп жеңілдік келтіреді.
Мысалы, бұрынғыша жазалық: «Ор қасында

үріп жүрген иттерді ұрып жіберіп едім, өзіме
қарсы үрді» дегенде, төрт «ор» келеді. Оның
біріншісі – қазған жер. Бұл дəйексіз «ор» болып жазылады. Екіншісі – шұбырып деген сөз.
Бұл «ор» деп жазылады. Үшіншісі – сабау деген сөз. Бұл «ұр» деп жазылады. Төртіншісі
– иттің үруі. «Үр» болып жазылады. Осындай
сөз ұзын, қысқа, жуан болып айтылады: «он,
ұн, үн» секілді. Мұндайлар тіпті көп, бəрін айта
беруге симайды.
Ноғайша айтылғанда « »ﺁболып естіліп, «ﻪ, »ﻩ
суретінде жазылған таңбаларды «е, э» дыбысына алып отыр. Жалғыз ақ бас буында « »ﻴболып
жазылады. Мысалы, «Кісіне қарай кесесі» һəм
«Қасқырым, сенің жазығың сорлығың емес,
ұрлығың» дегендерде «е» мен «ы» дыбысынан көп мағна айырылады. «Кісі» бір басқа,
«кісе» бір басқа. Осы жоғарғы сөздің бəрінде
«и» арқылы жазсақ, көп жанасуға мүмкін.
Енді бір айырықша таңбаға ие бола алмаған
жарты дауысты «и, о» -лар дауысты «и, о» -ның
таңбасына мінгесіпті. Сүйтсе де олардың алғалы
жоқ, себебі, олар дауысты дыбіс болмаған жерде келмейді. Сондықтан айқын білініп тұрады:
«Біреу айтыпты» дегендегі, «о, и» екеуі. Жана
да «араб əліппесінен жырақ кетпей, кейбір
өзіміздің дыбысымызға қарай үйлеспеген жерін
ғана өзгертіп алдық. Ол жарты дауыстылар
үшін арабтың өзінің сол жарты дауысты екі
таңбасынан жырақ кете алмадық. Оның үстіне
өзгертуге аса қажеті де жоқ» дейді.
Бұл емле майданға қойылғаннан бері қазақ
тіліндегі мектеп кітаптарынан М.Д. «Қираат
кітабы», «Есеп кітаптары» һəм өзгелер осы
емлемен жазылып шығып еді. Былтырдан
бері қазақ тілінде сарф-наху шығарам деп
жүрген Ахмет мырза «Тіл құралды» жазып
шығарды. Соның бірінші жылдығын басылып
шығысымен алдырып бір рет шығып, балаларға
да оқыта бастадым. Бұ да бұрынғы емле негізіне
құрылған екен. Тексерушілерге нағыз тартысқа
түсетіннің өзі көрінеді. Бұрынғы емле жайына түсінбеген мырзаларға мұндағы ережелер
«соқырға ұстанған тамақ» деуге болады. Əрбір
оқу білетіннің қолында, əсіресе мұғалімдер де
боларға тиіс.
Мұғалім Ниғметолла Күзембаев
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
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Имам Махмудов – 20 тиын, Тасқынбаев – 20
тиын, Жұмабай Оразалин – 1 сом, Дəржан
Мұсаұғлы – 20 тиын, Сафар Наурызбаев
– 15 сом, Ғарыфжан Мұхтаров – 3 сом, М.
Ғарыфжан жамағаты 1 сом, Хасен Ақбердіұғлы
– 1 сом, Жаншау Хасен жамағаты – 50 тиын,
Досжан Дүзелбайұғлы – 15 тиын, Нығметолла
Күзеабайұғлы – 2 сом, Бектұрған Досымұғлы
– 1 сом, Мұртаза Қанатбайұғлы – 25 тиын,
Ғабдолла Ақсатбайұғлы – 25 сом, Ғабдолла
Бегенекұғлы – 25 тиын, Жұмағали Тілеуліұғылы
– 50 тиын, Ғабрахман Жұмағалиұғлы – 20 тиын,
Аймұхамед Ермұхамедұғлы –1 сом, Ғабдолла
Пішенбайұғлы – 1 сом, Төлебай Имамбайұғлы
– 1 сом, Ерназар Жауғашарұғлы – 1 сом,
Бадиғұл Ерназар жамағаты – 1 сом, Ғалымжан
Ерназарұғлы – 50 тиын, Забира Ерназар
қызы – 50 тиын, Жауғашар Сатыбалдыұғлы
– 1 сом, Өмірəлі Бапышұғлы – 1 сом, Петр
Маршиповски – 50 тиын, Ақан Айжанұғлы
– 40 тиын, Жалмəмбет Тұрмəмбетұғлы – 4
сом, Ғазиза Жалмəмбет жамағаты – 20 тиын,
Оразғали, Бақытғали, Зейнеп, Меруерт, Маржан
Жалмəмбет балалары бір сом, Талжан Хасен
жамағаты – 50 тиын, Хасен Үкенұғлы – 2 сом,
Бейсенбай Тыныштықбайұғлы – 2 сом, Жағыфар
Тыныштықбайұғлы, Сабыржан Үкенұғлы,
Сағиджан Хасенұғлы, Жұмабек Хасенұғлы,
Жамила Бейсенбайқызы, Данабек Хасенұғлы
– 20 тиыннан, Сəрсен Қалдымоллаұғлы – 20
тиын, Мұқан Тұйақұғлы, Төпей Бəжекұғлы,
Мырзағали Жанғазы інісі – 20 тиыннан, Ділдаш
Айжанұғлы – 1 сом, Ізмұхамед Толыбайұғлы
1 сом, Бөрбай Ырысмұхамедұғлы 10 тиын,
Барлығы – 49 сом 90 тиын.
«Қазақ» басқармасына тапсырылған ақша
бұрынғылармен бəрі – 133 сом 75 тиын.

Мұқтаж оқушыларға жəрдем
«Қазақ» басақрамасына жиылған мұқтаж
оқушыларға арнаулы ақшадан жəрдем берілді:
1) Троицкіде 2-нші махле медресесінде
шəкірті Ғабдолла Тұйақұғлына 15 сом.
2) Уфа медресе Ғалиа шəкірті Хамза
Ибрахимұғлына 10 сом.
Енді «Қазақ» басқармасында мұқтаж
оқушыларға арнаулы қалған ақша барлығы 145
сом 50 тиын.
Басқармадан:
Нұрмұхамедов Ғалиұғлына – «Əтеш» есімді
өлең кітабыңызды бастыра алмаймыз, өзіңізге
қайтарамыз. 21 тиындық марка жіберіңіз.
Сағындық Бақырашұғлына – Мəскеудегі
волосной писірлер курсына түсу ниетінде
болсаңыз, төмендегі адрес бойынша ашық хат
жазып, программасын сұрасаңыз, тегін жібереді. Өз адресіңізді жазып жібересіз. Бұл курсқа
түсуге қандай білім, расход керектігін сонан
көреміз.
Адресі: Москва, Нижне-Масловская ул.,№33.
Директору первых Московск. Курсов подготовки вол. писарей.
Нағыз арзан
Сүт машинасы қымбатқа түседі, егер ол майда
кем шығарса һəм тез тозады. Шведски сиператор «Фортуна К.В» -дан да арзан сипараторлар
бар, бірақ олардан артығы жоқ. 308-нші нөмірлі
каталогін алып қараңыз.
Жақсы агенттер керек.
Адресі: Москва, Мясницкая Кривоколенный
пер.,14. Отделение в г. Актюбинске и Орске.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Стамбұл һəм қылилар
Сайасат ісі мəдениет соқпағына анық түскен
жұрттың сайаси партиасы аз болды. Англияда
қашаннан бері екі-ақ зор партиа: бірі бостандық,
жылдам ілгері басқан. Мұның бұрынғы көсемі,
зор ақсақал аталған, гладстон, 65 жыл депутат,
һəм министр болған. Жазған кітаптарының құр
жазылған аттары 22 беттік баспа кітап бетін
алатын. Екінші Англияның сайаси партиасы
ақырын жүріп, ескіні бұзып-жармай, еппен іс

қылған. Мұның гладстон мен жариа шыққан
көсемі лорд Солсбри. Депутат жалпы сайлауында қай партиа көп болса, содан хүкімет
шығып, не гладстон, не Солсбри аға министр
болатын соы күнгі Англия хүкіметі гладстон
партиасынан. Аға министр Шквит зор ақсақал
баулаған балапан. Осы 20-ншы ғасырда Англияда сотсиалист партиасы шықты. Бұл əлі аз, нашар. Аз жұрт Ирандия партасы бұрыннан бар.
Бұл өз жұртына құрдастық, бос тізген күткен
гладстон мен одақ.

174

Казак 1915 нов.indd 174-175

Осы күнгі хүкімет партасының атақты газетасы «Дели ниу»: «Стамбұл һəм кыли не
болар» деп, мынаны жазған: осы күні дүние
болып тұрған қылыққа бай. Стамбұл, қыли
жұрт аузында. Мына Англия, Франция флотына келіп грек қосылса, екі мың жыл бұрын осы
арадағы троианы жұрт қамағаны тағы болар
еді. Стамбұл тұрған жер Азия, Европа арасы.
Осымен Стамбұл ескі дүниаға əмір шашқан.
Дарданелдегі зеңбірек дауысы Европаға естілді.
Стамбұл 450 жылдан бері көрмегенін көрді,
түрік жарлығы болып барады, Европадан
қуылады.
Англия, Франция қызметі қиын, оңай деп
бекер ойлайды. Осы күні Дардинел қылысына
қылып жатқан соғыстай соғысты тарих көрген
емес. Мұны қылғызып тұрған біздің 15 дүйімдік
кеме зеңбірегі деуге сиады. Жұмбақ бұл шеті
де шешілмесе, ендігі жетіде, ендігі айда, онан
арғы айда шешіледі, болмаса биыл. Софиа
мешітінде 500 жыл оқылмаған христиан намазы оқылады.
Ал Стамбұл алынды, мұның күзетшісі кім
болады?
Бұл қиын жұмбақ. Бұған дүние нəфсісі байлаулы. Европа соғысы басталған жұмбақтың ең
қиыны: «Спиктатор» газетасы асығыс жазды,
Стамбұлды Русия алады деп. Бұл сөз асығыс
айтылған. Оңай емес. Біздің сайаси партиалар
біледі, біз дүнианы аламыз деп, қанат жаймаймыз, Русияның Стамбұлды аламыз дейтіні де
жөн. Православни жұртқа Айасофиа мешіті
мақсұд. Екінші русия суы қанбайтын мұхитқа
құмар. Бұ да жөн.
Тарих жолына салса, Стамбұл грек құлаққа
көрмейді. Егер де соңғы Балқан соғысы
болғар, серб, грек арасын ашпай біткен болса, бұлар Стамбұл біздікі дер еді. Бұл Балқан
патшалықтарының сөзі құлаққа естілер еді.
Бұл күнде Стамбұлды алатын Англия, Франция флоты. Біз, «Əркімнің өз көйлегі етіне
жақын» деп отырғанымыз жоқ. Стамбұлға
телмірген жетім көз көп, бұлардың ішінде біз
жоқ.
Не болады, Стамбұл бізге бір патшалық
қолында кетсе? Бұрынғы өсек, қызғаншақтық
Стамбұлға жабысып айырылмайтын, қайта
қозады. Сайасат жолындағы уағда белгілі,
бүгін беріп, ертең қайтып алатын. Бүгін дұрыс
патшалықтар, ертең қас, бүгін біз бұзған қорған
орнына, таң ата жаңа қорған соғылады. Кім

біледі, біздің баламыз иа немереміз Дардинел
қаласын тағы қайта бұзып жүрмесін?
Бұл Европа соғысынан біз дүние тыныштығын
күтсек: Стамбұл ешкімге қарамайтын, тамам
Европа патшалығы қорғайтын бос қала болады.
Қылилар жұртқа бірдей, бостандық. Мұндай
қорған жоқ болады.
Бұл тарихта болған іс. Бұл құрықсыз сөз дейтіндер болар. Бұларға менім айтатыным: Канада мен Америка арасына қорған соғу қысыр сөз
деген болған. Бұл бұлай болмай шығып тұр.
Бұлай болса, Русия қатынайтын мұхитқа
шығады. Стамбұлды алса, арты Русияға көп
шатақ болады. Балқан патшалықтары арыпшіріп, тарқады. Рас, бұлар қайта бірігуі де қиын
емес. Орыс Стамбұл, Балқан патшалығы бірлігі
жақсы көрші көрінбейді.
Қорғансыз, жұрт ортасы ұмыт ат шалдыратын жақсы қала болады1.
Қыр баласы
Школдарда ана тілмен оқу
Басы116-ншы нөмірде
14-нші иун правиласы оқу басындағы
адамдардың көрмесін алып, қалай жайылам
десе де еркін жіберген. Бұл правила 13 басқа
бөлінген. 4-нші бабында ана тілі туралы бұлай
атылған: ана тілін үйрету ана тілінде болады.
Басқа нəрселерді үйрету бір класты школдарда əуелгі екі жылда, екі класты школдардың
бастапқы кластарында ана тілінде болады.
Бірақ бұлар екі жыл өткенше орыс тілімен
оқытқанда балалар түсінбестей болса ана тілінде оқытылсын деген. Үшінші жылдан бастап
ана тілінің сабағынан басқасының бəрі де орыс
тілінде оқытылсын: орыс тіліне үйрету əуелгі
жылдың 3-нші айынан кеш басталмасын деген.
Қағаз бетіндегі правиланы оқығанда школдарда ана тілмен оқыту əуелгі жылда бұларға тиіс
сиақты көрінеді. Іс жүзіне келгенде ол тиістілік
жоғалады. Ол жоғалатын себебі 14-нші иун правиласын попешителдерге таратқанда жазған
министр сиркулиарларынан көрініп тұр. Ол
қағазда айтылған сөз мынау:
1913-нші жылғы 5 иундегі патша хазіретінің
бұйрығы бойынша бұратана жұрттар үшін
ашылған бастауыш школдар турасындағы правиланы осымен бірге жолдап, сіз құрметтеудің
төмендегі айтылған жағына назар салуыңызды
1
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өте қажет деп білемін. 1-нші нойабр правиласын 5 жылдай іске жүргізіп сынағаннан кейін
көрініп тұр: бұратаналардың ана тілімен оқыту
көбейген себебінен орысша аз оқытылып, школ
бітірген балалар орысшамыз біліп, бітірмегендері тіпті орыс тілімен таныспай жатқан болды.
Сүйтіп, павила шығарудағы мақсұдттың
бірі, иағни бұратаналар арасына орыс тілін
жайып, оларды орысқа жақындатып жуықтату
жұмысы орнына келмейтін болды. Олай болуы мемлекет пайдасына өрел келмейді, орыс
тілінің басқадан жоғары боларлық дəрежесін де
кемітеді. Орыс тілі патшалық тілі болған себепті, барша школдарда өзіне лайық орын аларға
тиіс. Бұратаналар үшін школ ашқандағы мақсұд
жалғыз ғана білім білдіру емес, жас тұқымды
жақындатып орыс тұрмысына шексіз жабыстыру. Бұл мақсұдқа жету үшін əуелі орыс тілін
білдіру қажет екендігі даусыз.
Сондықтан жаңа правиланың 4-нші
бабындағы сөз: бір класты школда бастапқы
екі жылдай, екі класты школдардың бастапқы
кластарында ана тілінде оқытылсын дегенмен,
ол балалар орысша оқытқанда түсінбейтін болса ғана ана тілінде оқыту керек деген сөз. Егер
де орысша оқытса да түсінетін болса, онда
орысша оқытуды ертерек бастаса да болады.
Оқу басталғанда адамдар школды қарағанда,
енді орысша оқытса да болады десе, орысша
оқыта бастау тиіс дейді.
Министерствадан бұлайша алған соң, оқу
басындағы адамдар қазақтың туғалы орыс сөзін
естімеген балаларын да орысшаға түсінетін жасап щығаруға тырысатыны шексіз. 5 жылдай
школдарда ана тілімен оқыту көбейді деп оқу
министріне мəніспен айтқаны мəлім емес, бірақ
біздерге мəлім қазақ арасындағы школдарда
ана тілімен оқыту 1-нші нойабр правиласы
бойынша болған жоқ. Жоқ нəрсені көпсініп, ана
тілін азайту үшін 14-нші иун правиласында оқу
сағаттарын бұлайша бөлген: бастауыш школда күніне 5 сағаттан жетісіне 30 сағат сабақ
болмақ. Бұл жетісіндегі 30 сағат сабақ əуелгі
төрт жылға бөлінген сиқы мынау: 4 сағат дін
сабақ, 6 сағат ана тілі, 12 сағат орыс тілі, 6 сағат
есеп, екі сағат жырлау. Соңғы екі жылдағы оқу
сабақтары жетісіне о да 30 сағат болмақ. Оның
4 сағаты дін сабақ, 4 сағаты ана тілі, 10 сағаты
орыс тілі, 4 сағаты есеп, 1 сағаты жырлау, екі
сағаты орыс тарихы, 3 сағаты жағрафиа, 2
сағаты сызу һəм өлшеу ғылымының басы.

Бұл бөлінген сабақ сағаттарынан ана тілге сыбаға аз тигені көрінеді. Ол аздың өзі де
правила қағазында болғанмен іс жүзінде қазақ
ішіндегі школдар да жоқ. Оның жоқ болып
отырғанының себебі араб һəріпінің қазаққа
керегі жоқ, оның орнына орысша білсе болады дегендік. Қазақ арасындағы школдардың
үстінен қарайтын адамдардың көібінің-ақ пікірі
осы түрде. Қазақтарда бұл пікірін сезгеннен
кейін, оларда араб һəріпінен айырылмас шарасын істеп, балаларын школға бірден бермей
мұсылманша хат танып, оқи һəм жаза білгеннен кейін беретін болды. Сондықтан қазір екі
жағының да асығы түгел сиақты болып тұр.
Анаугі Петроградта болған попошителдердің
кеңесінде бұратаналардың бастауыш мектептерін школ айшығына кіргізу керек, оқу
бастапқы екі жылдай ана тілінде болу керек, школ үстінен қарайтын инспекторларда
бұратана тілін білетіндерден қойыларға керек
деген сөз болды. Бұл ана тілінде оқу дегендері
бұрынғыша болса, ол қазаққа жоқ оқу. Бұл
жағына қазақтың тамағының құлағы түріңкі
боларға тиіс. Ана тіліндегі оқу бұрынғыша
қағаз жүзінде ғана жата бермей, іс жүзінде де
көрінуіне қам қылу керек.
Ашық хат азаматтарға
Былтырғы роман жарысының мезгілі жақындады. 1) Бəйгеге қосыламыз деген талап
келер «Қазақ» басқармасына білдіріп тұрса керек. Енді солардың жазғандарын қарау жұмысы сыншы азаматтардың мойнында. Сыншылар бір жерге жиылып, кеңеспей болмас.
Жиылуға Семей шаһарын ыңғайлы көрдім.
Үйткені сыншылыққа шақырып отырған
мырзаларымыздың бірсыпыралары сонда
көрінеді.
Сыншылыққа мына мырзаларды лайықтаймын: Ғалихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатов екеуінің бірі, Мұхамеджан
Сералин, Райымжан Мəрсеков, Шаһкəрім
Құдайбердин, Жақып Ақбаев, Нармамбет Ормамбетов һəм Нұрғали Құлжанов.
Ардақты азаматтар! Жаңа бас көтеріп келе
жатқан əдебиетімізге бір қызмет бола ма деп
бастаған ниет еді, бұған əрқайсыңыз ілтифат
етіп, ұлт дүниені құрметіне сыншылықты
қабыл етулеріңізді өтінемін.
Есенғұл Маманов
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«Қазақ» – Газета жұмысынан босанып Ахмет, Міржақыптың қайсысы болса да Семейге
бара алмайды. Ал өзгелер жауаптарын өздері
берер. Сыншылар кімдер болғаны һəм май
жұлдызының қай күнін бас қосуға белгілегенін білдіргеннен кейін басқармадағы жарысқа
түсетін кітаптар көрсеткен адрес бойынша
құтқарусыз жіберіледі.
Өлең-жыр:
Көңіл
Сұм көңілге риза емен мін,
Тез жанат да сөнет.
Бір тілегін істесең сен,
Оған басқа ой келед.
Жас баладан артық жеңсек,
Мұндай нəрсе көрмедім.
Тұрағы жоқ, шайтан секек,
Тіпті-ақ сырын білмедім.
Бір жар іздеп, болса əуре,
Таптым, бардым қасына,
Аш құшағың дедім сауле.
Шомылып көз жасыма.
Жанған жүрек жасты көріп,
Көңілі сенгіш пері зат.
Ақырын деп қолын беріп,
«Жанба, сəулем көрме жат!»
Жанып-күйіп сүйсе таңда,
Кешке сөнген ол отсыз,
Бүгін мұнда, ертең онда,
Тым-ақ нəрсе ұйатсыз.
Мағжан
Закон жобасы
Басы 106,108,110, 115-нші нөмірлерде
Екінші бөлім
Сот жағын орнастыру туралы жалпы
қалыптар
88-нші статиа. Алексеевски үйезде
соттың жалпы қалыптары император екінші
Александрдың судебни уставы бойынша (Св.
зак. т.XVI, ч. 1, изд. 1892 г. и по прод. 1906, 1908,
1909, 1910 гг.) төменде айтылған өзгерістер һəм
толықтырулармен.
Бірінші тарау
Судебни установление жағы жайынан
89-нші статиа. Ушасткови һəм қосымша
мировой судиаларды судебни установлениенің
200 һəм 201-нші статиаларының шарттарына
тура келетін һəм судебни следовател туралы

айтылған сол установлениенің 202 һəм 205
статиаларындағы шарттарға тура келетін адамдардан сот министрі қойады. Ушасткови һəм
қосымша судиаларды өстіру һəм қызметтен
шығару сот министрінің билігінде.
90-нші статиа. Пошотни мировой судиаларды да судебни установлениенің 19-ншы
статиасының 1-нші һəм 2-нші баптарына жəне
де 21-нші статиасындағы шарттарына тура
келетін адамдардан сот министрі үш жылға
бекітеді.
91-нші статиа. Ушасткови һəм қосымша
судиалардың шен дəрежесі 6-ншы кластық.
92-нші статиа. Алексеевски үйезни мировой
ушасткеге бөлуге һəм шекараларын ашуға өз
алдына айрықша губернски комитет болмақ. Ол
комитетте Астрахан губернаторы председател
болмақ, шлендері, вице-губернатор, Астрахан
окружни сотының председателі, прокуроры
һəм Алексеевски үйезни нашалнік болмақ.
Бұлардың ұйғарған нəрселері бекіту үшін сот
министрына жіберіледі. Сол комитеттің міндетінде пошотни мировой судиа боларлық
адамдардың списогын жасап, сот министрына
тапсыру.
93-нші статиа. Опекун жағының ісі мировой
судианың міндетінде болмақ.
94-нші статиа. Мировой сиездің қызметін
Алексеевски үйезге уголовни істерді тексеруге шыққанда окружни сот атқармақ. Мировой
судиалардың ісін қараушы да окружни сот.
95-нші статиа. Мировой сиездің непременни шленінің міндетін окружни соттың
обши собраниесінің постановлениесі мен сот
шлендерінің біріне артпақ.
96-нші статиа. Ушасткови судиалардың
дəйім тұратын мекенін өз ушасткасының ішіндегі жердің бірінен Астрахан окружни соты
көрсетпек.
97-нші статиа. Астрахан окружни сотының
общи собраниесінің рұқсаты мен мировой
судиалардың камерасы өз ушасткасынан
тысқарғы жерде болуы да мүмкін. Бірақ сол
собраниенің айтқан өз ушасткасындағы жерге
керек кезінде көрсеткен срогінен қалмай камераларын көшіріп келтірмек.
98-нші статиа. Оқиға болған жер судиа камерасынан 50 шақырымнан қашық жерде болса,
мировой судиалар оқиға болған жерге тайау
қалада қарауға міндеткер.
99-нші статиа. Ушасткови мировой судиа
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болса, ауырса, иаки орнынан тайса, Астрахан сотының обши собраниесі оның міндетін
қосымша мировой судиаға артпақ. Олай ету
шарасы болмаса, сынай ушасткови мировой
судиаға тапсырмақ, иа болмаса судебни орынға
старши кандидат болғандарға тапсырмақ.
100-нші статиа. Астрахан окружни сотының
мировой сиезі есебінде, иа бірінші дəрежелі сот
есебінде құрылғанда орнасын толықтыру үшін
пошотни мировой судиалар, ушасткови һəм
қосымша мировой судиалар, судебни следовател һəм шақырылмақ. Жалғыз-ақ қаралатын
қаралатын іс турасында əу басында жауап алған
судебни следовател, иаки сол іс туралы үстінен
арыз түскен судиалар присудствиеде бола алмайды.
101-нші статиа. Соттың салған решениесін,
басқан қосқа жұмыстарын орнына политсиа
келтіреді. Ол жұмысты соттың председателдері
һəм мировой судиалар тапсырады.
102-нші статиа. Сот тапсырған істерін орнына келтіргені үшін политсиа адамдары ақы
алады: 1) Егер де ол іс мировой судианың
қарамағындағы болса, судебни установлениенің
581-нші статиасында тіркелген такса бойынша;
2) Егер де ол жалпы соттың жұмысы болса, судебни установлениенің 313-нші статиасындағы
қосымша бойынша. Егер де ондай орнына келтіретін решениелер политсианың тұрған жерінен тысқарыда болса, ол үшін ақыны судебни
установлениенің 645-нші статиасына тіркелген
айырықша такса бойынша алады (по прод. 1906
г.).
103-нші статиа. Астрахан окружни сотының
басқалардың жұмысын окружни сотта ізденуге берген қағазын алған адам Алексеевски
үйезіндегі мировой судиалардағы істі ізденуге
шықты.
Екінші тарау
104-нші статиа. Қандай іс қай сотқа тиісті
һəм тұжырып хүкім саларлық қайсысында
қандай мұрша бар – граждански сот уставының
1462, 1467 һəм 1477-нші статиаларындағы заң
бойынша ашылады һəм осы положениенің
төменде көрсетілген (105-107-нші) статиаларында айтылады.
105-нші статиа. Мировой судианың қарауына
тиіс емес істер қазына пайдасына қатысы бар
істер. Қазына қатысы бар істерден мировой
судиаға түсерлік істер қазына иелігінен орын-

сыз ауысқан мүліктерді қайтару турасындағы
дау һəм потрава болсын, басқа түрлі болсын
жер министрінің һəм ішкі іс министрінің ие
болып іздейтін қазына ағаштарының бүлінгені
турасындағы даулар. Егер де дау сумасы 2
мыңнан аспайтын болса.
106-нші статиа. Оңай хүкім жолымен
төмендегі (107) статиада айтылғаннан басқа
істер қанша сомалық болса да граждански сот
уставының 80-нші статианың 3-нші бабына һəм
№365-нші статиасына өрел іс етеді.
107-нші статиа. 2 мың сомынан астам бірнеше кісіден сұралатын ақы турасындағы даулар
жауапкерлер əр ушасткада болса, оңай хүкім
ретінде Астрахан окружни соты граждански
сот уставының 365, 365 һəм 365, 365І4-нші статиаларына айтылған заң бойынша қарайды (по
своду и прод. 1906 г.).
108-нші статиа. Адам жалдау шарттан
шыққан даулар мировой судианың мұршасынан
тысқары болмаса, мировой судиа хүкіміне
түседі.
109-нші статиа. Мировой судиаға беретін арыздар, басқа қағаздар – бəрін де пошта
арқылы жіберуге болады.
Тағы да бар
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Тегеран – 31/ІІІ. Түріктер «Қысршырынды»
алып, Керманшамға қарай жөнелді, Керманшам һəм Синнандағы Иран тəртіпті əскерлері
Хамданға қарай шегініп жатыр.
Тегеран – 2/IV. Түріктер, Керманшамға
бара жатып, Серполды алды. Керманшамдағы
Русия һəм Англия елшілері, орыс һəм Англия
банктары Хамданға көшті. Иран хүкіметі мен
түрік елшісі арадағы жанжалды басу жайын
сөйлесіп жатыр. Елшінің пікірінше шекарадағы
болмашы жанжал екі мұсылман мемлекетінің
жігін ашпас мағынасында һəм осы мағынада
Стамбұлмен хабарласып жатыр. Сүйтсе де,
соңғы мағлұматтарға қарағанда телеграф хабарлары үзілген. Қақсиршырын өлкесінде
түріктердің қозғалуы тоқталған жоқ, бірақ
мəжіліс һəм астана газеталары қорқыныш хал
жоқ деседі.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 2/IV.
Осовца маңында 1-нші апрелде жау біздің
майданға өтпекші болып текке əуреленді. Мла-
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ва беткейінде біздің алдыңғы өлім əскерлер
көңілдегідей ұрыс-қағыс қылып тұр.
Біз ұранның сол жағында біздің алдыңғы
бөлім əскер Сохашев өлкесіндегі Куношинді
алды.
Карпатта біз Ужук асуының солтүстігіне таман біраз ілгері бастық. Мұнда біз жаудан 200
кісі қолға түсіріп, Волосатиннің оңтүстігіндегі
Иаворовқа жақын биікке һəм Козовканың
оңтүстік жағына таман атқылауында
тоқтаттық.
Кавказ армиа штабынан – 2/IV. Примор өлкесінде атыс болды. Арвин өлкесінде
түріктердің қарсы шабу ниеті тоқтатылды. Өзге
орындарда өзгеріс жоқ.
1/IV – Улте беткейінде біздің тұрушылар мен
түріктер арасында атыс болды. Өзге орындарда
өзгеріс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 3/IV. Карпатта біздің əскерлер 2-нші апрелге қараған түні
дыбыссыз телефон һəм зуйел ауылдарының
арасындағы жаудың құрған сым түріне
жақындап келіп, абайсыз тас-талқан қылып үзіп
һəм аз уақыт найзаласып соғысқаннан кейін екі
биігін алды.
Көп тұтқын түсті. Жау мұнда бізге қарсы
жығылуға запас əскерін жіберді. Соғыс болып
жатыр. Астри беткейінде 1-нші апрелде біз
көңілдегідей-ақ жау əскерінің бетін қайырдық.
Карпаттың əр жерінен хабарлар келіп тұр, жол
тегіс бұзылыпты һəм өзендердің тасуы қатты
дейді. Біздің майданның өз жерлерінде өзгеріс
жоқ.
Қара теңізде 2-нші апрелде біздің минономтар Анатолия жағаларында төрт параход ойран қылды, бұлардың екеуі көмір тиелген һəм
бірнеше парусни кемелер. Зунғылдақта атыс
болды.
Солун – 3/IV. Мителиннен хабар береді,
түріктер Симирта һəм Кастраки қорғандарды
күшейтіп жатыр, һəм соңғы атыста бұзылған
екі портты да түзеп жатыр.
Лондон – 2/IV. «Птармиген» деген Англия параходы Нордгиндарға жақын Жүзбемайық жанында минамен батырылды. 22 қызметшісінен
11-і құтқарылды.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қыз тартып алу
Бөкей қазағы 7-нші болыстық Қойтан көп
жылдан бері орысқа малшы еді. Биыл 13 жа-

сар қызы һəм келінімен ұзатқан қызына амандасып қайтып келе жетып, 17-нші февралда
Қойтан жолда өзіндей орыс малшысы Қарасай
Лұқман баласының үйінде ат шалдырып аттанады. Бұлар былай шыға бергенде, қасына төрт
жігіт еріп артынан Қарасай қуып жетеді. Келе
Қойтанды тамағымен тұншықтырып ұстап
тұрып, шүйкедей қызын тартып алған.
Бірнеше күннен кейін Қойтан келіп, 5-6
ақсақалдардың алдында бітім қылып, қызының
айырбасына бір ат, бір түйе, бір баспақты сиыр
һəм 50 сом ақша алып қайтады. Енді малды
ауылына апарып тастап, Қойтан урадник ертіп
келіп 14-нші мартта қызын қайтарып алды.
Арты, əрине, дау.
Ғабдолқанат Жарылқаев
Семейден
Оқып шыққан қазақ баласы дəрігерлерден
сұраймын: «қылтамақ» деген науқасты бала
күнімде құр естуші едім. Жыл сайын бірден,
екіден көре бастадық. Бұл індет жылдан жылға
көбейуінің, əрине, бір себебі болмай қоймас деп
ойлаймын. Сол себептен дəрігерлік ғылымын
оқыған бауырларынан осы науқас туралы білгендерін һəм неден сақтануға лайықтығын,
білгенінше айтса екен деп білемін. Басқа жерде білмеймін, біздің маңайда жылдан жылға
көбейіп барады.
Екінші өтініш. Білесіздер, көшпелі қазақтың
көбінесе күн көргені малдың соты. Қай бір жылы
қымыз татып бұзылады. Бұзылған соң жүрекке
тынышсыз болып темір татып, қыздыратын
қуаттан да айырылып, бойға сіңіп тамақ болуы
да нашарлайды. Бұл жұқпалы да сықылданады.
Кейбір кезде құрт қайнатуға жиған іркіт
(қарамал сүті) те татиды. Осыны түзетерлік
айла бар ма? Неліктен болады? Білгендеріңіз
«Қазаққа» жазсаңыздар екен. Сақтануға бола ма
екен? Жəне қой-ешкінің сүті бұзылып, сарысу
болып кететіні бар, оны «ақ болған» деседі.
Ондайдан желіні бұзылып сыңар емшек болып
та кетеді. Жоғарғы айтылған татығанның да,
бұл «ақ болған»-ның да сүті төлге де жұқпай
нашарлық қылады, əсіресе ақ болғандыкі.
Мінекей бауырларым! Қазақтың сүтпен күн
көретін жаз жақындады. Осылардың не емі,
болмаса, сақтанарлығын айтсаңыздар, халыққа
көп мархабат қылғаныңыз болады.
«Қылтамақ», «қымыз тату» һəм «ақ болу»
туралы қандай болатын жайын қазақ баласы
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білер деп жазбадым. Егер қалайша болатынын
анықтаймыз десеңіздер, жауап беруші табылар,
болмаса өзім де жауап қайырармын.
Кəрі жолаушы
Соғысқа қазақ көмегі
Сырдария облысы, Шымкент үйезі
қазақтарының соғыс жөнінде ақша, тон һəм
өзге нəрсемен жеткізген жəрдемдері газеталарда басылған еді. Жақын арада 15 болыс елдің
бай адамдары 129 ат жинап, пристав арқылы
үйезге тапсырылды. Үйезіміз мал дəргеріне
қаратып, 18 атты əскерге жарамсыз тапты. Бұл
аттарды сол арада қазақтар 40-50 сомнан төлеп
алды. Қалған 111 атты Ташкентке жеткізуге 28
қазақ жігіті шығарып, болыстардың арасынан
мені басшы қылып, губернатор жанабларына
тапсыруға лайықтады. 14-нші мартта бұл аттарды Ташкентке жеткізіп губернаторға тапсырдым. Губернаторымыз барлық елге рұқсат
айтып, ілгергі орындарға да білдіруге уағда
қылды.
Сейітжапар Байсейітұғлы
ІІ
Красновски үйезіне қараған 2 болыс Адай бар
еді. Бұл ел соғысқа жəрдем деп 100 ат жинап
берді. Аттар преговормен жиналды. Біздер 5нші болысқа қараған ел 300 сом ақша бердік.
Маңғышлақ үйездеріне қараған 10 болыс
Адай мың түйе жинап берді.
Б.
Газеталардан:
Жаз – цеппелин шағы
«Р.В» газетасының Париждегі тілшісі Белоруссов жазады1: цеппелиннің ұшуына қыс
қолайсыз болып еді. Қыс бойы цеппелиндер
бір-ақ рет Англияға барып, аман қайта алды.
Басқасының бəрінде де дүкіртке ұшырады.
Екі цеппилин Ботландиада қызаланды. Біреуі
теңізге құлады. Біреуі Белгияда құлады. Екеуі
орыс жерінде құлады. Германияның өз жерінде ұшқандарының қызаланғаны болды деген
хабарлар да шықты. Сүйтіп, цеппелиннен бірте-бірте қорқуды жұрт қойып, цеппеллиннің
базары кеміп, қорқынышсыз сиақты болыр еді.
Бұл бекер көрінеді. Бұлай ойлау өлмей жатып,
көмеген сиақты екен. Оны цеппелиннің Парижге соңғы келгенін де білдік.
1

71-нші нөмір.

Түн тынық һəм қараңғы еді. Жаз кезінде
ондай күндер Парижде жиі болады. Мұндай
түн аспан кемесінің жұртқа аттануына өте
қолайлы. Оған керегі: 1) Жер үстінде тұман
иаки төмен ұшатын бұлт болмауы. Сонда оған
жер жүзі көрініп тұрады; 2) Түннің қараңғы
болуы, сонда ол жердегілерге көрінбейді. Оған
керегі жəне де күннің ұйытқымағаны: құйын
дауылға ұшырамас үшін. Жаздыгүні апрел, май,
иун ішіндегі күндер ұйытқымалы болмады.
Міні сондықтан жаз цеппелин жағы деймін.
Цеппелиндердің Парижге ұшып келгенінде
сондай тынық һəм қараңғы түннің бірі еді. Бұл
цеппелиндер франсуз əскеріне сездірмей; өткен
Кампенде 12 сағат 44 минутта ғана білген. Онан
кейін жарты сағатта Париж үстіне келіп қалды.
Парижге келіп айналып, қалықтап ұшып жүріп,
тағы да Кампинен арқылы қайтып кетті. Парижге 20 шақты бомбы бастады. Кампинетке 20
шақты бомбы тастады.
Парижге келе жатқаны білінгеннен-ақ,
шаһардың отын сөндіріп, прожекторларды
жағып, аиропландар ұшырып, цеппелиндерді ұстап алмақ ниетінде болды. Прожектор
жазығын түсіріп цеппелиндерді көрсетіп, жерден зеңбіректің оғымен иаки көкті аироплан
үстінен тастап, бомбымен қиратпақшы еді.
Бұлай ету оңай жұмыс емес екен. Цеппелиндер ұйықтап бір олай, бір бұлай бұлтарып,
прожектор жарығын үстіне түсіртпейді екен.
Кей жерде прожектор жарығы түсіп, аиропланнан омбы тастарлық ыңғайы келіп қалса да,
бомбы тастауға қорқыныш, шаһардың үстінде
болған соң бомбы шаһарға түседі. Тастаған
бомбы шаһарға түсіп, бір бөлегін мамыт қылуға
ықтимал. Далаға қуып шығарып барып, бомбы
тастауға шаһардан тысқары жерде прожектор
жоқ. Аиропландарды һəм басқа қарулардың
бəрін келемеж қылған сиақты, цеппелиндер
асықпай-саспай шаһар үстінде жайғасып ұшып
жүрді. Цеппелин күні енді туды.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
1) Қызылбай Сансызбайұғлы 10 сом, Елубай Машақұғлы 10 сом, Мұртаза Бекенұғлы
20 сом, Серғазы Нұрлыбайұғлы 5 сом, Əбіш
Нəзірмұхамедұғлы 5 сом, Исхақ Рахметұғлы 3
сом, Ахмет Жаңабайұғлы 5 сом, Баймұхамед
Айтбайұғлы 1 сом, Балқыбек Қарымбайұғлы
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3 сом, Садық Тулақбайұғлы 3 сом, Нұрғазы
Нұрлыбайұғлы 2 сом, Бəкі Мамышұғлы 1 сом,
Тəтжан Исхақұғлы 3 сом, Нұралдин Канаков
5 сом, А.С. 3 сом, Баштай 2 сом, А.М. 3 сом,
А.Б. 3 сом, А.С. 3 сом, Исмағұл Бектемірұғлы
5 сом, Тойғанбай Шорабайұғлы 2 сом, Мұстафа
Құнанбайұғлы 1 сом, Айтқұл Тілеубергенұғлы
1 сом, С. Ай. 1 сом.
2) Ахмет Сауытбекұғлы 2 сом, Асқар
Жұрымбетұғлы 1 сом, Хасен Махамбетұғлы
1 сом, Елубай Теміршеұғлы 1 сом 50 тиын, Ғалия
Көлбаева 50 тиын, Уалиахмет Ғайсатайұғлы
1 сом, Хасен Тілеуліұғлы 1 сом.
3) Əлмұхамет Байзақұғлы 5 сом.
4) Ғабдыханан Жарылқаев 1 сом 5 тиын,
Жарылған Жарылқаев 85 тиын, Насим Манисов 30 тиын, Меңдіғали Шоңайтов, Досғали
Жанпеиісұғлы, Қуанышғали Бекетұғлы, Досжан
Баймұқашев 20 тиыннан, Хамзамахмұдов, Смақ
Досжанов, Қошым Мұқашев, Шуман Мұқашев,
Дəулет Мырзақаев, Лұқман Махмұдов, Əлсейіт
Жақиа баласы, Үсен Досжанұғлы 15 тиыннан, Ғабдолахат Жайылғанов 30 тиын, Харун
Хабиболлаұғлы, Ғабас Ерғалиұғлы, Əбілхайыр
Намазалыұғлы, Қадин Баймұқашұғлы, Балта-

бай Əлитмоллаұғлы 10 тиыннан.
Барлығы – 119 сом. Бұрынғыларымен 252
сом 75 тиын.
Басқармадан:
• Əбікей Сəтбаевқа – басылады.
• Имам Əлімбековке – басылады.
• Ғайса Тоқтарбековке – басылады.
• Шаһкəрімге – «Жаңа закон жобасы» туралы мақалаңыз соң жайғасқанда басылады.
• М. Жаңа Байбақтыға – «Ғалымның
надандықтан жаңылуы» басылады. Аналар
күндердің күніне шейін сақтаулы тұрады.
• Кəрі жолаушыға – «Ишан мүрид» өлеңі
газетаға басуға ұзын.
• Машраб қажыға – Ол туралы Шаһкəрімнің
өзіне хат жазып көрсетіңіз. Адресі қолыңыздағы
кітапта бар.
• Жазға қарсы мұғалім керек адамдар һəм
мұғалім болуға талабы барлар «Қазаққа» шарттарын айтса, иғландарын басып тұрамыз. Бұл
екі жаққа да пайдалы болар деп ойлаймыз.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Басқармадан:
Былтыр «Қазақ» газетасы жұмасына бір
шығып тұрғанына жыл ортасында 3 сомнан
жазылғандардың срогі биыл бітетіндерге апрел басына шейін қосымша бір сомдарын
жіберуді кезінде неше қайтара иғлан қылған
едік. Бұл күнге шейін сол қосымша бір сомын жібермегендердің газетасын, иағни срогі
апрел, май һəм иунде бітетіндіктердікін енді
тоқтаттық. Бұрынғы иғланымызда осы шарттар айтылған ед. Бұл адамдарыңды жаңадан
жазылуылары лайық, осы нөмірден кейін газета
бармайды.
Оренбург, 12-нші апрел
Қазіргі істеліп жатқан істердің түріне
қарағанда жазғытұрым шағында соғыс
күшейетін сиқы бар. «Р.В» газетасында1 Киров деген жазады: «Күншығыс майданындағы,
əсіресе Неман сыртындағы Германия əскерінің
ісіне, Вильгельм риза емес дейді. Ол риза
1

77-нші нөмір.

емес екендігін бірнеше генералдарын түсіріп,
көрсетіп те қойды деседі.
Солай ма? Жоқ па? – Онысын жақсы білмеймін. Бірақ мұндай лақаптың шығуы тым
орынсыз емес.
Рас, біз Мариамполды да, Калварианы, Сувалкиниды алғанымыз жоқ. Оларды алмаған
мен Германияның Неман сыртында тұрған
əскерін басқа жаққа жібермей, табандатып
ұстап тұрмыз. Төрт корпусын əлі де болса,
жылжытпай ұстап отырғанымыз аз ба?
Вильгельмнің күпірлік риза болмастық жөні
бар. Неман сыртындағы істердің бəрі де Германия штабының көңілдегісіндей болып, шықпай
жатыр. Германия əскер бастығының енді бір
үміті осы жазғы кездегі қар суының жүруге
бөгеттігімен пайдалану болса керек. Жол түспей
тұрғанда əскерлерін басқаша жөнмен реттеп,
жөндеп алуда болып жатса керек. Күншығыс
Пруссиядағы əскер шеніне жер қазып, төмен
қол əскерлерін қойып, барша қайрат қыларлық
тəуірлерін басқа майданға апарады деседі.
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Қайдағы майданға апармақшы? Міні, шешуге
нағыз керек жұмбақ. Германияға енді кідіруге болмайды. Англия жаңа əскерінің жиылып болғанын, франсуздың қыстай суықтан
қорыққан африкалық əскерін солтүстік жағына
тасып, төккенін көну жағымды емес. Қалған
күшінің бəрін салып, Карпатты бізбен соғысып
жатқан Австрия əскеріне көмек бермей тағы
болмайды.
Қысқасынан айтқанда қазіргі істің мəнісі
жер кəсібімен Германия ілгері ұмтылатынын
көрсетеді. Ілгері аспай, басын қорғау ниетте болса да, қам қылатын кезі осы. Мұны
Германияның соғыс басындағыларының бəрі
де жақсы біледі. Сондықтан қазіргі жолсыз
кездегі сайабырлықпен пайдаланып, əскеріне
қайта сап түзеу. Сыртқы телеграмдардың хабарына қарағанда бұл сиақты жұмысын немістер бастаған көрінеді. Франсуз жақ пен орыс
жағындағы екі майдан арасында от арбалардың
жүрісі күшейіп тұрған көрінеді. Франсуз
жағындағы Германия əскері басқа жаққа алынып жатқаны білінген. Қазірінде анық білінген:
франсуз жақтағы герман əскерінің 3 дивизиасы
екі бригадасы басқа жерге көшірілген. 41-нші
корпусы да көшірілетін шығар деседі, мұнымен
қатар тағы да лақап шығып тұр: Силезияға
əскер жиып жатыр деген. Олай болса, немістер
Силезия жақтан тиуі ықтимал.
Онымен тұрмай немістер Австрия əскерінің
оң жақ қанаты мен орталық шебін күшейтіп,
Козбувка өлкесінде һəм Буковинада қару қылып
жатыр.
Сүйтіп, осы жазғытұрғы Германия планы
болса керек. Буковина мен Карпат тауында
бізбен соғыс қылып жатқан Австрия əскерінің
ортасы мен оң жақ қанатын күшейту һəм Карпат тауынан асып бара жатқан біздің əскердің
оқ жақ қанатына қамшысын баса соқпақ. Бұлай
ету үшін қазіргі жолсыздықпен пайдаланып,
басқа жерлерге аз-аздап əскер қалдырып, көбін
сол көздеген жеріне жимақ.
Солай болар ма? Жоқ па? – Оны онша
ұзақтамай көрерміз. Жақындағы күндер сайланып болғанша тыныштықпен өтер деп сөзді
тұжырады.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 5/IV. Карпат майданында марттың 6-сынан 30-на шейін

жау жаман шығынданып, бізге 70 мыңдай
кісісін түсірді. Бұлардың 900 шамасы афисер.
Бұлардан басқа біз 30 құрал һəм 200 пулеметін
алдық.
Түрік миноносы бату
Лондон – 4/IV. Адмиратеиства хабар береді,
Англия əскерімен «Маниту» транспортын
Егей теңізінде түрік миноносы үш рет су асты
жаһаным оғымен атқылады, бірақ көздеген
жеріне тигізе алмады. Англия крейсері «Минерва» контр миноностарымен кетіп бара жатқан
түрік миноносының соңына түсті. Бұл амалсыз
жиекке қарай ашып, Хиос аралының жағасында
батырады. Факимедегі кісінің жүз шамасы суға
кетті деген хабар бар. Түгел хабар жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 4/ IV.
Карпатта 2-нші апрелде соғыс туы тігілген
жер Телепош пен Зуел арасы болды. Біз мұнда
бекініп, найзаласып отырып, 1140 тұтқын 24
афисермен һəм үш пулеметімен қолға түсірдік.
Жау атысқан болып, көп қазаға ұрынды.
Астри беткейінде біз қарсыласқан жауды көңілдегідей қайтардық. Өзге орындарда
өзгеріс жоқ. Германия əскерінің артықша қызу
қимылдап жатқан орны Мариампол һəм Калуари арасындағы өлке.
Дарданелде
Солун – 5/ IV. Мителеннен хабар береді,
кеше одақ флоттар Дарданелдің бірнеше форттарын зеңбірек астына алды. Түрік ұшқыш кемесі одақ флоттардың үстіне бомба тастады.
Одақтар жағының ұшқыштары түрік ұшқышын
қылилар аузына шейін қуды. Одақтастың гидро-айропландары күн сайын Смирна үстінде
қарауыл қарап тұр.
Кавказ армиа штабынан. 4-ншы апрелде
Примор беткейінде атыстар болды. Артубин
беткейінде біздің əскерлер оңтүстікке таман
жосытып ілгері басып барады. Өзге орындарда
ұрыс-қағыс жоқ.
Жапон һəм Қытай
Токио – 7/IV. Монғол һəм басқа мəселелерде
Қытай Жапонның шарттарын орындамағаны
үшін бүгін министрлер кеңесі болады.
Мəтбүғаттағы жаңадан тұжыра қам қылу керек деп жазып тұр. Хүкімет бұрынғыша ұрысқағыссыз тілегін орындату ниетінде болып
тұр.
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Иокосоки, Кобе һəм Накасакиде асығыс
«Иамасиру», «Хиуга» һəм «Исси» дриднуттары құралданып жатыр, бұлар 30 мың 600 тон.
Дариаға көз түседі десіп тұр. Теңіз министріне «Харуна» һəм «Конго» секілді 27 мың 500
тонналық «Кершима» деген бронироанни крейсер тапсырылды.
«Гипен» крейсері
Бухарест – 7/IV. Стамбұлдан хабар береді:
«Гипен» крейсері тамам түзетіліп, жүрісін
байқау үшін теңізге шығып, Стамбұлға
қайтты.
София – 6/IV. Стамбұлдан хабар береді, ФонДер Гулц 1-нші Түркия армиасына бастық болып сайланыпты.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Түркістан
Садық мырза Өтегенұғлы һəм Мəуленғұл мырза Байзақұғлы есіміне Петроградтта ашылған
жаралыларға жəрдем етпекші мұсылман комитетінен қағаз келді. Шаһарымыздың зиалылары
өзара жиылыс жасап, төмендегі істерге қаулы
қылысты:
1) Басқалардан соңға қалмас бұрын тезірек
губернатордан рұқсат алып, жоғарғы комитет
бөлімін ашуға.
2) «Оқушыларға жəрдем қауымы» уставының
түзететін жерін түзеп, тезірек рұқсат алуға. Бұл
устав жазылып, бұрын губернаторға жіберілген
еді, бірақ губернатор кей жерлерін өзгертуді
лайық көріп, солар түзетілсе, рұқсат берерін
байан қылған еді. Қай жерін, қалай түзету керектігін көрсеткен.
3) Карс мұсылмандары пайдасына театр
ойнау. Театр май жұлдызында ойналмақшы,
тамашалауға түркістандық Сүлеймен мырза Күнжарық баласының қазақ тұрмысынан
жазған «Ақ жайнатар тапты» есімді песасы
қойылмақшы.
Кітап жазылып бітті, бірақ əлі басылмаған.
Мұхамед Бəдили
Х.А. – Еш нəрседен хабарсыз һəм қамсыз
тұрғанымда солдаттыққа қаралу туралы хабары келіп қалды. Елім Түркістаннан алыс,
қаражатым кем тұрғанда, араласып жүрген
Түркістан зиалылары мынадай жəрдем
көрсетті. Садық Өтегенұғлы 11 сом, Сейітна-

сір Мирхалелұғлы 10 сом, Сейітмұрат болыс
Рысмұхамедұғлы, Дəулетиар Алтыбайұғлы,
мырза Рахым Атабайұғлы 5 сомнан, ушител
Қоңырқожа Хажыбеков, Ізтілеу Жаңғараұғлы,
Мəуленқұл Байзақұғлы, Жұмабек Батырбекұғлы,
Ғабдолла қажы Ақсақалұғлы 3 сомнан. Баршасы – 56 сом.
Енді мен бұларға жасты көзіммен шын
көңілден рахмет айтып, жинап құқтан тездікте
һəм саламаттылықта дидарласуымызды тілеп
қалам. Хош, бауырлар!
Мұхамед Бəдили
Троицкі
23-нші мартта Троицкі жамғиат хайриесінің
жалпы жиылысы болып, жылдық есеп-хисабын қарап, бекітті. Мұнан кейін жиылыс
жамғиатқа жəрдем етіушілерге рахмет айтып,
дұға қылысты. Жамғиат алғыс айтқан адамдар:
қазақ бауырларымыздан доктор Əбубəкір мырза
Алдияров. Бұ кісі жамғиат хайрие тəрибесіндегі
балалар һəм қираатхана қызметінде болған
адамдардың ауру кездерінде тоқтаусыз,
күндіз-түні демей, келіп тегін емдеп, жəрдем
көрсеткен екен. Екінші, жас балаларымыздан
Файзырахман əпенді Уəлиевке алғыс айтты. Бұ
кісі қиаратханаға 70 сомға түскен бір шкаф пен
көп кітап силаған екен.
Тілші Х.С.
Оренбургта əдебиет кеші
Кеше 11-нші апрелде «Оқушы мұсылмандарға
жəрдем жамғиаты» басқарушылары жамғиат
пайдасына шаһар театрында əдебиет кеші жасады. Мұнда қазақ білімі де болды. Бұл туралы
келер нөмірде түгелірек жазылар.
«Азамат» серіктері
«Азамат» серіктігі 100 сомнан жарналарын
салып жаңадан мына кісілер кіреді:
28) Ахмет мырза Баржақсыұғлы һəм
29) Ғабдолла мырза Найзабекұғлы.
Газеталардан:
Қазақ арасынан ноғай мұғалімдерді қуу
Өткен ғасырдың 70-нші жылдарынан бастап,
белгілі Ильминский дəуірінде қазақ арасына
школдар ашыла бастауымен қатар. Ильминскийден соң оның шəкірттері əсіресе қазақ облыстарында бастауыш школдарға инспектор
һəм директор болған Алекторовтар ұстазының
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өсиетін орнына келтіруге көп тырысты. Бірақ
1905-нші жыл өрмекшінің өрмегін бұзып, асылында иа мемлекетте иа қазақ халқына пайдадан басқа еш зоры жоқ ноғай мұғалімдерінің
арамызға кіріп, балаларымызды оқытуына
бөгет болмап еді.
Соңғы кезде матбұғат жүзінде бұл туралы
көңілсіз хабарлар көріне бастады. Шамасы
мұнан бір ай бұрын «Уақытта» жазылып еді, Семей облысына қараған Зайсан үйезінде хүкімет
төрелері қазақ арасындағы ноғай мұғалімдерін
тексеріп, қазақ балаларын оқытудан тиып,
жерлеріне қайтарып жатыр деп. Енді бүгін
«Тұрмыш» газетасының 5-нші апрелде шыққан
217-нші нөмірінде мынаны оқимыз.
«Тұрмыш» жолдасымыз мақаласында бұрын
қазақ халқы Русияға қарауына Түркістан һəм
Қазақстанды аралаған ноғай саудагерлерінің де
себепкер болғандығын айтып, онан кейін қазақ
қарындастарының арасында хүкімет борышынан сақталған өнер-білім қарату һəм оларды
мəдениетке жақындастыру борышында өтеп
келген сол ноғайлар екендігін байандағанның
соңында бүй дейді: «Бұл борышты кімдер өтеді
десеңіз, оны бұрынырақ мұқтаждықта езілген
ескі медресе жемістері болған шəкірттеріміз
өтіп келді. Қазірде ұйымды бұл борышты
жеріне келтіру бұрынғылардың орнындағы
тəртіптірек медресе шəкірттеріне көшіп барады.
Бұрынғылары қазақтарға оқу, жазу үйретіп қана,
бұл борышты өтесе де, қазіргілері мəдениеті
жұрттардың һəм солар қатарында хүкіметіміз
мектептерінде оқылатын пəндерді үйретіп, бұл
борышты өтеп келеді. Қазақстанның əр жағына
таралған сол шəкірттер һəм мұғалімдер күші
соңғы жылдарда едəуір қазақ үйлерін ретті
мектеп халына келтірді. Оны жер болатты,
қаратақтай, дүние ғылымдарына тиіс суреттермен безеді. 14-нші жылғы ел аралауымда мен
мұны өз көзіммен көрмесем, ықтимал нанбас
та едім.
Бұл шəкірттер Түркістан далаларына һəм
Тянь-Шан тауларына шейін таралған. Бұлар
Қазақстанның əр жерінде дерлік хүкімет һəм
мұсылмандар үстіне жүктелген ыжтимағы һəм
ғылыми болған сол парызды өтеп келеді. Белгілі ноғай шəкірттері туған елдерінен білмеген
һəм көрмеген қазақ даласына міндет таратуды
асыл мақсұд етіп шықпаған, бəлки екінші түрлі
қиал оларды қазақ арасына айдаған еді дейміз.
Онысы: қыс оқу үшін 50-60 сом ақша тауып,

оқуларын үдету. Сол бишаралардың тырысуы
һəм жігерлерімен қазақ үйлерінің бір ғылым
жұрты халына айналғанын көргенде, ауыздан
еріксіз. «Мұқтаждық! Тағы да дəуір сүре түс!»
деген сөз шығып кетеді.
Кейбір ыжтимағ ғылымдарының мұқтаждықтың адам баласы үшін болған пайдасын əспет етулеріне нанбаған кісі сондай
көріністерді көрсе, еріксіз пікірін өзгертіп,
мұқтаждықтың да міндет үшін болған істеріне
айнанар.
Соңғы жылдарда ноғай шəкіртінің ақшаға,
қазақтардың өнер-білімге сусағандығы тағы
да арта түскен, хаты тəуір медреселерімізден
шəкірттерді арнап шақырып та ала бастаған
еді.
Бұл қосулардан Қазақстандағы шəкірт һəм
мұғалімдердің халі ауырлаған, хаты кейбіреулері елдеріне амалсыз қайтар болған. Бұл
хал созыла берсе, Қазақстанда өнер-білім ісі,
əрине, сонға қалмақшы. Тұрмыстары күн сайын
ауырлап бара жатқан қазақтардың халі тағы да
ауырламақшы.
Біз əркімнен бұрын мемлекетте бассыздық
тілейміз. Мемлекет əрине, дағдылы заң һəм
тəртіппен ғана жасапты. Мұсылмандардың
оқу істері бір низам-тəртіпке салынбастан
бұрын неше жүз жылдардан бері оларға дін,
оқу-жазу, соңғы жылдарда бұлар үстіне бастауыш дəрежеде болса да қиын, хаты едəуір
қазақ ауылдарында орысша тілге шейін оқытып
келген.
Бұлардың бұрынғы саудагер бабалары Русия хүкіметіне Қазақстан һəм Түркістанды
қарату үшін жылдар дайарлағаны секілді,
ноғай мұғалім-шəкірттері де кең Қазақстанды
мəдениет қабыл етерлік түрде өстіріп, дайарлап қойған. Мұсылмандардың ғылыми һəм
діни істері тəртіпке қойылып біткенше, бұлар
қазақтардың көзін ашуларын үдете берсін һəм
хүкімет нормалары да соған қарап, іс қылынсын
еді».
Қымбаттай
Еліміздің ортасында бұрын жетіде бір, енді екі
болатын базарымыз бар еді. Анаукүнгі аласапыранда дүкеннен қант-шай алып шықсам, біздің
Мақаш соғылған, қасында тамыры соқыр Иван
бар, торы шолағына мініп, бір тайды қосарға
алып, желе жотып бара жатқанын көрдім. Бұ
құрғыр нағып Иваншыл болып кетті, ауылға
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қайтпай ма екен деп, соңынан «Мақаш, Мақаш,
тоқта!» деп дауыстап едім, Мақашым маған бір
қарады да, Иванға бір нəрсе сыбырлағандай
болып, шоқыта жөнелді.
Осынша жасқа келгенше құдай мұны желіктіріп алды ғой, қорасында тіс шұқитын шөп
жоқ, айналдырған екі сиырдың бірі көршінің
шөбіне түсіп, мүйізін қақтырып, қаңсырап жатыр, қатықсыз қара көжеге қамалып, қатынбаласы үйінде шулап отыр, мұның мұнда бір
көтерем тайға дүниенің қазынасын алатындай
Иванның үйінен шықпай сандалып жүргені
мынау деп кейіп, артынан ат базарына мен де
келдім. Келсем Мақашты бес-алты орыс ортаға
алған. Бетінен майы шыққан, аузы-басын түк
қаптаған Алексей тайын саудалап тұр екен.
– Тай сатасын тамыр?
– Сатам.
– Қанша сұрайсың?
– Жүз сом.
– Тфу! Күтер дүние, Макашка! Айтар едім,
мас болған, арақ жоқ. Жүз сом сұрайсың, ұйат
қайда?
– Азнаком, бұл тай арғымақ баласы, атасы
ұлы дүбірде бəйге алған, қара арғымақ, оны
мына Иван да біледі деп, Мақаш қоразданып
қамшысымен бүйірін тайанып торы шолақтың
мінер жағына таман қисаңқырап отырды.
– Атасы кəрі арғымақ! Кəрі арғымақ болса
міне, кокое дела? Сенікі атасын сатпайды, мынау тұрған жаман баласын сатады.
– Бай алмасаң да, тайымды жамандама, жануар да осы күні сен бар ма, жаздыгүні көрсең бір
жүз түгіл екі жүз берер едің. Онда мақпалдай
қара еді, қазір жүні оңып, азып құйақан болып
кетті...
Соқыр Иван Алексейге орысшалап: тай
арғымақ тұқымы екені рас, Мақаш өтірік
сөйлемейтін жігіт, жаздыгүні көргенімде
көмірден қара, сүгіреттен сұлу еді. Əттең,
ақшам жоқ, өзім алар едім.
Тайын Иван мақтаған соң, Мақаш бұрынғыдан
артық көтеріліп, ана жылы осы таймен бір енеден туған торы арғымақты онбаған байына мың
жарымға саттым деп мақтанды. Мұнысы əлде
өтірік, əлде рас, əйтеуір Алексей танып «балтай-шалтайды не керек, сатар болсаң, тамыр,
өлер жерін бірақ ет» деді.
Екеуі бір сағаттай саудаласып, ақырында
50 сомға келісіп, қол қойысты. Мақаштың ептілігіне сүйеніп, манадан бері қарап тұрған мен

де Алексейге «Бай, бек, арзан алдың, терісін
қымбат сатарсыз!» дедім. Қазақшаға шорқақ
Алексей бұл сөзіме не не түсінсін, тайды жетелеп үйіне тартты.
Мадияр
Көз ауру (трахома)
Ауру асқынып кетсе, біздің қазақ ішіндегі
докторларға емдеп жазуға мүмкін бола бермейді дегеніміздің мəнісі мынау: өнердің түрі
қандай көп болса, дəрігерлік оқуының да түрі
сондай тарау-тарау болып бөлінеді. Мысалы,
көз ауруы бір басқа, мұрын, құлақ, тамақ ауруы
өз алдына. Ішкі сарай індеті кесу-салу түрлері
де бөлек ғылым болып шығады. Мұның баршасын бірдей біліп шығатын доктор болмайды. Бірін тəуір білсе, екіншісін онан төмен
біледі. Өтер ретінде де етікшінің етігін темірші тіге алмайды. Темірді етікші иа ағашшы
соға алмайды. Сол секілді дəргерлік ғылымы
бөлімдерінің бəрін бірдей біліп шығу бек қиын
болады. Мұның бір жағындағы қазақ ішінде
аспап-айбары көп дұрыс жинақты ауруханада
жоқ: отау үйдің затындай бірі болса, екіншісі
жетпей тұрады. Соның үшін асқынған ауруларды емдеуге докторлардың көңілі жете тұрса да,
құралсыз болған соң, қолы жетпейді. Қалалы
жерге қарасаңыз, əрбір доктор бір ауруды тіке
аралап жақсы біліп, құралдарын қолға алып,
сыбанып ем етіп тұрады. Бұлардың оқулары иа
білімдері қазақ докторларынан артық болғаннан
емес, жүз кісінің түсін танығанша, бір кісінің
аты-жөнін біл» дегендей өзгеге көңіл бөлінбей,
бір заттың соңынан түсіп жеткеннен болады.
Мұндай тек бір бөлімді оқыған доктор біздің
қазақ ішінде бола бермейді.
Сондықтан салақтықты қалдырып, бұрынғы
айтылған ретпен бойды таза тұтып күтіну тиіс.
Ауру жұға қалған халда, асқындырмай алдын
ала докторға көріну керек. Неге десеңіз, жаңа
басталған кезде емдеуге жылдам көнеді. Күні
өтіп кеткен трахоманы салып, емдеуге тура
келеді. Жаңа бөліп келе жатқанда мынадай
дəрілер бар: егер көзден аққан ірің суы аз болса, карындаш секілді «мəдени копорус» деген
затпен күнде бір рет екі қайақты қайып жіберіп, ішіне жағады. Көзден ірің суы көбірек
ақша, «аргентум нитрикум» деген затпен емдеу тиіс. Басқа жасайтын дəрілер де бар. Хаты
ауырған адамдардың өздеріне ем бітіруге лəжі
болмайтындығы себепті бəрін бірдей жазып
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түсіндіріп шығуға ретін таппадым. Емденбесе, су қараңғы болып екі көзден де айырылуға
болады.
Қысқасы, менім айтатын үгітім: «Сақтанғанды
Алла сақтар» деген, көзінен үміті бар кісіге мұндай жаман аурудан қолдан келгенше
сақтану керек.
Студент Есенғали
Рухани мəдениет қарауылынан
Рухани мəдениеттің бір белгісі жұрт баласына жалпы оқу, газета, кітап оқып, ғылым жолын
тану, қол жеткені ғылым жолында ізденіп, адам
баласына жақсылық жол ашу.
Рухани мəдениет жолындағы алдыңғы
басқыш бастауыш мектеп. Сол мектептен
басталық. Əр патшалықтағы бастауыш мектеп
мұғалімінің санына халқының санын бөлсек,
мұғалім басына келетін адамның саны:
Америкада
184 адам
Англияда
221 адам
Францияда
250 адам
Германияда 485 адам
Италияда
610 адам
Австрияда
710 адам
Русияда
819 адам.
Мұны қазақ тұрмысына аударсақ, алдыңғы
озған солтүстік Америкада 37 үйге, жабылып
қалған Русия (мұнда бəрі оқымысты қиналатын
ба жоқ) 164 үйге бір мұғалім келеді. Мұны
тағы өзге сөзге аударсақ, Америка қазақтың
бір ауылында 3 мұғалім, Русияда үш айға бір
мұғалім келеді. Біздің Русияда бастауыш мектеп мұғалімдердің саны 210 мың, Америкада
500 мың, мұнан 70% (жүзден 70-сі) əйел. Европа білгіштері жас баланың мінезіне еркектен
гөрі əйел оқытқаны тынышты дейді. Мұғалім
əйел болса, ол мектептегі оқу тəрбиесі жақсы
болмақ.
Ғылым жолында 8-12 жастар балалар мектебінде болмақ, адам жасының есебінен
көрінеді 8-12 шамасындағы жасты балалардың
9% ұл бала, 9%-тен азырақ кемі қыз бала
болмақ. Осымен бастауыш оқудағы болатын
ұл мен қыз шамасы 17%-18% болады. Бұл 17%18% ғылым қарауылы. Осы қарауылға салса,
қазақтың 20 үйінде жүз адам болады. Бұлардың
ішінен 17-18 кісі оқуда болса, оқу қарауылына
жөн келеді. Мұнан қазақ қай жағында жүргені
оқушыларға белгілі.
Осы ғылым қарауылы мен төмендегі
жұрттардың оқу жолындағы дəрежесін жа-

рыстырайық. Бастауыш мектептерде оқитын
шəкірттердің жүз адамға келетін саны: ғылым
қарауылы, иағни оқуда болуға тиісі 17%-18%
Америкада
21 %
Англияда
18 %
Германияда 17 %
Австрияда
16 %
Русияда
4 %.
Мынау 4% есебінде қиналатын ба жоқ. Бұл
зор оқымысты жұрт дəрежесінде. Анау жоғарғы
есепке қарасақ, көрінеді: солтүстік Америка
оқу жарысында ғалым қарауылынан өтіп кеткен. Англия һəм Германия ғылым қарауылында
жүр. Австрия бұған азырақ жеткен жоқ.
«Қазақты» оқушылар білетін шығар: əскер солдаты жабайы көп жылдан ашық қараңғылығын
көрсетеді. Жүз солдаттың ішінде қай патшада
қаншасы хат білетінін көрсетейік:
Германияда 100-і түгел біледі
Англияда
96-ы -//Жапонияда
95-і -//Францияда
94-і -//Русияда
38-і -//Германияда 100 деп оқушыларға оңай болуын көздеп жаздым, дұрысы 200 солдаттан
бір-ақ солдат хат білмейді. Англия мен Франция
солдаттарының хат білетіндерін Германиядан
төмен етіп тұрған школы аз колониаларының
солдаттары. Европада ұл екі жұрттың
оқымыстылығы Германиядан кем емес.
1897-нші жылғы жалпы жазуда Русияда хат
білетін адам жүзге 42. Мұның 29-і еркек, 13-і
əйел. Қалғаны 58-і хатқа қараңғы. Германияда
жүз адамнан бір кісі ғана хат білмейді. Америкада бұ да жоқ. Жұрт тегіс хат біледі. Бастауыш
мектеп шығыныадам басынан:
Германияда 3 сом 54 тиын
Англияда
3 сом 80 тиын
Русияда
44 тиын.
Біздің қазақ анау қол жетпестерді қойып, бала
оқыту жолында жетемін десе, жүз үй ауылбасы
220 сом ақшаға мектеп ұстау керек. Бұл бір үйге
2 сом 20 тиыннан келеді. Бұл шығын осы күнгі
бір тоқтының қолынан да жетпейді.
Бір жылда бір бастауыш школда оқығандағы
шығыны бала басына:
Германияда
22-84 т.
Англияда
21-58 т.
Канадада (Англия)
61- 2 т.
Оранживая республикада 64-82 т1.
1
Бұл біздің қазақ білетін Африкадағы бұр жұрты Англия қол астында.
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Трансилванияда (Бұ да сонда1) 52-38 т.
Русияда
11-60 т.
Неше жыл Г. Дума болғаннан бері тарқи сайасат партиалары бастауыш оқу школдарының
расходын көбейтем.
Рухани мəдениет бір белгісі жұрт алып оқыған
газета, поштаға салған хат, жұрт алысқан телеграм. Айнала жан-жағына көз салып, қазақ
алып тұрған газета, журнал, хат, телеграмдарға
қараса бұл біздің оқушыларға көрініп тұр. Жүз
адамға салғанда келеді.
Германияда Францияда Русияда
газета 2 мың 627 3 мың 531 217
хат
8 мың 839 3 мың 179 467
телеграм 63
106
13
Енді біраз сөз жоғарғы оқу турасынан. Университет «Универсал» деген сөзден. Мұның
мағынасы тамам ғылымды қоршап алған деген.
Мұнда барша ғылым жолы түгел болмақ. Қазақ
сөзінде бұл сегіз құрлы болар. Толық университеттер төрт факультеті болмақ.
Русияда 11 унверситет бар. Мұның томда,
Сарытауда, Петроградтағысы 4 факултетті
емес. Петроград университетінде де медитсински (дəрігер) факултеті жоқ. Францияда
18 университеттің үшеуі-ақ толық. Біздің
университеттердің бəрі Томдағыдан басқасы
Европада, шетте жалғыз жатыр. «Қазақты»
оқушылар біледі, Германияда 27 мемлекет бір
ұйым болған.
Русияда 6 мың келеді
Францияда 2 мың келеді.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
1) Рысбек мырза Ақыл баласы 10 сом, қажы
Мештібай Кенжекей баласы, Əйтім мырза Райыс баласы һəм мұғалім Ғабдырахман
Сұлтан баласы 5 сомнан, Нұрым мырза Райыс
баласы, Жүніс Мықтыбай баласы һəм Рысбай
1

Бұр жұрты франсуз нəсілінен 13-нші ғасырда Африкаға барып орнаған: жері біздің Алтай, Тарбағатай,
Алатаудай қиын: шаруасы мал баққан. Ауылы біздің
таудағы қазақ қыстауындай аз үйдемін. Бала 3-5
шақырым жерге барып оқыды. Таңертең школға баратын шəкірт, кітап боқшасы мен мойнына шеті мылтық
жалғыз оқпен салады. Қайтқанда бір құс атып ала келеді. Бұрдың бəрі сондықтан мерген. Осы жалпы мергендік арқасында 19-ншы ғасыр айағында Англиямен
екі жыл соғысты.

ақсақалдың келіні Дəмелі марқұм садақасы 3
сомнан, Иусуфбек Түрке баласы 4 сом, қажы
Сейітжан Қонысбай баласы 2 сом 50 тиын,
Шаймұрат һəм Шахмардан Əйтім балалары
Ғабдастар Мықтыбай баласы, Қожам Жармола Ниет баласы һəм Сəтімбай Кеншімбай
баласы 2 сомнан, Исмағұл Тоқтас баласы һəм
Жексембай Мырзалы баласы 1 сом 50 тиыннан, Қажкен Сейтімбет баласы 1 сом 25 тиыннан, Алпы Есенғали баласы 1 сом 10 тиыннан,
Мешітбай қажының шешесі Байбасын бəйбіше,
жамағаттары Жаниа һəм Жамила, қызы Лазиза ұлдары Əлиакбар һəм Əлиасет, Əйтім мырза жамағаттары Айша һəм Бəдіғұл, қыздары
Хоралғын, Нұралғын, Бибіжамал, Бибікамал
һəм Гүлəндам, Ғадижəлел Рахмет баласы,
Нұрым мырзаның шешесі Қатша бəйбіше, балалары Ғадіуахит, Ғабдихамит, Мағауиа, Гүлшат,
Жүніс балалары Ғабдырахым, Ғабдымүтəліп,
жамағаты Бəтіш шешесі балжан, Азығожа
Ниет баласы, Ғадымомын қажы Кенжекей баласы, Ғұсман қажы Қозғанбай баласы, оның
жамағаты Мақыш, Иақұп Мұса баласы, Бекібай Қартаба баласы, Түлкібек қажы Малқозы
баласы, Сүлеймен қажы Қошқарбай баласы,
Ахетғали Елшібек баласы, Мұхаметғали Елшібек баласы, Ыбырай Қазымбет баласы,
Райыс Жолдыбай баласы, Нұрғали Бөгембай
баласы, Матай Нұрпейіс баласы, Ыбырай
Нұрсейіт баласы, Иусуфбай Кенжекей баласы,
Нұрлыбай Төлес баласы, Дүйсенбек Сейіт баласы, Ғабдалстар Нұрғазы баласы, Əйтімбет
Кенжекей баласы, Исхақ Ғұмар баласы, Өтеген
Амандық баласы, Мұхамед Өмірбек баласы,
Сарыбай Құттымбет баласы, Ыбырай Шақпақ
баласы һəм Дүйсембай Тынымбай баласы 1
сомнан, Иақыпбек Иускфбай баласы 55 тиын,
Қалабай Жұман балас, Садық Шайқы баласы,
Дүйсембай Қаттыма баласы, Иусуф Тəукебай
баласы, Нұрғазы Жақсылық баласы, Серғазы
Жақсылық баласы, Исмаил Наймантай баласы,
Айтмұхамед Көшке баласы, Əшір Тұман баласы, Қожық Сейсембай баласы, Мұхамед Əбен
баласы, Бейсеке Жолдасбай баласы, Кенжетай
Исмайл баласы, Мұхамедиа Сатай баласы,
Əли Бимырза баласы, Бабаш Жанболды баласы, Əбдімбай Бұламбай баласы, указни молла
Ибрахим Кешубай баласы, Тоққожа молла,
Исмағұл Байсейіт баласы, ИсуфбекЫбырай
баласы, Рахымбек Иусуфбай баласы, Иусуфбай
Қонысбай баласы, Ғабдолкəрім Иусуфбай баласы, Нұрқан Бөгембай баласы, Ахмед Жарылғас
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баласы, Мүхамедғали Нұржан баласы, Мұсабай
Құдабай баласы, Иса Қайырбай баласы, Рысбай
Тоғамбай баласы, Атымтай Жаңбыршы баласы, Ғабдыислам Айтімбет баласы, Найманбай
Итеген баласы, Рысбай мырза Келді баласы,
Əйтім Белбеу баласы, Өтеген Күзембай баласы
һəм Ғабдығали Нұрғазы баласы 50 тиыннан,
тиындап жиналғанда 19 сом.
2) Ушител А.А. шəкірттері 4 сом.
3) Ушител Р.М. шəкірттері 3 сом.
4) Мүкарам Шеруанұғлы 2 сом 6 тиын.
5) Шаһмардан Жалмұхамедұғлы 10 сом.
Машай ақсақал Ералыұғлы 10 сом, Бибіғайша
Дүсенғали қызы 10 сом һəм Бармұхамед хазірет
Ғабдыболат ұғлы 3 сом.
6) Сағадат Шахмарданұғлы 5 сом, Хасан Шахмарданұғлы, Амет Тілеубек молла Балғожаұғлы, Ахметзия Алдин Ахмет
Тілеубекұғлы, Қаймолда Мəдірұғлы, Ғабдолла
Сəкіұғлы, Рахиам Сағадат жамағаты, Шыныбай
Қуандықұғлы, Əйіп Рахманқұлұғлы һəм Абау
Дүйсекұғлы 1 сомнан, Жұман Асарбайұғлы
60 тиын, Сүлеймен Олжабайұғлы һəм Бейсен Арстанбайұғылы 55 тиыннан, Жақып
Сəрсенұғлы, Исхақ Сəрсенұғлы, Əбдірайым
Меңдібайұғлы, Ғабдолла Бекмұратұғлы,
Əбілғазы Қазұқұғлы, Иақұп Шортанбайұғлы,
Байсалбай Асарбайұғлы, Исабай Жомартұғлы,
Бəйкен Салықбайұғлы һəм Баймұхамед

Рахметқұлұғлы 50 тиыннан, Əбілда Қоршынұғлы һəм Ғабдышайх Ғабдыкəрімұғлы 25
тиыннан, Мүбарак Рақымұғлы, Серікбай
Байжұманұғлы һəм Сенбай Нəтесұғлы 20 тиыннан, уақтап 50 тиыннан.
Барлығы 209 сом 36 тиын.
Бұрынғыларымен 462 сом 11 тиын.
Қыр баласы
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Мұқтаж оқушыларға жиылған ақшадан
«Қазақ» басқармасы Уфа медресе Ғалия
шəкірттері Нұғман мырза Манаевқа 10 сом 16
тиын берді. Енді басқармада қалды барлығы
135 сом 34 тиын.
Шаруаның байлығы мал
Сіз оның табысын екі есе арттырасыз. Егер
сүттен май шығаратын «Домо» сепараторын
алсаңыз. Бұл машина сізге жан қинамай көп
май əпереді. Құдайдың бергенімен пайдалана
білетін олақ шаруа болмаңыз. Тез мына орындардан сұраңыз:
Рига, Омскъ. Фирма «Сильвергельм и Ульгренъ»
Семипалатинскъ, В.В. ГОЛУНЕНКО.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Шаруа кеңесі
Өткен «Барыс» қысы айазсыз, қары жұқа,
шаруаға тым-ақ қолайлы болып өтті. Енді
март туа қар жауып, жыл айағы келер қысқа
да хабарлы болар деген үміт кесіліп, март
туысыменен жұқа қар шыжымдап ери бастап,
15-іне дейін еріп болды. Қырдан ойға аққан
су болмады. Торғай үйезіндегі қырандағы қар
суыменен шабын болатын бидайықтар һəм
жазғытұры шығып отыратын мерзімді ойпат
жерлер сусыз қалды. Сусыздықтан шаруалар
жазғытұры отыратын жерлеріне бара алмай,
су сағалап, шөбін мал тақырлап тастаған, өзен
һəм қопалар маңайында отыр. Бірсыпырасы
осы бастан былтырғы тақырлап жайлап кеткен
жайлауларына асып жатыр.
Торғай облысындағы ой шабындықты суаратын белгілі өзендер: Торғай, Жыланды, Мұқыры,

Сары һəм Теке сайсай табанындағы ғана
Қарасуменен аздап табаныменен тасыған болды. Теке, Мұқыры, Сары һəм Жаланшық сулары құйылыстарында болатын шабындықтарды
аздап қана басқан болды.
Торғай бойында Батпаққара қосында
қыстайтын Қара Торғай болысы 1-нші ауылының
қадірменді адамы Баймұхамед Бектібайұғлы
қар ери бастасыменен су тасымасын біліп,
ескі бұзылған шым үйлердің шымыменен һəм
боқтықпенен өзінің қыстауы қасынан Торғай
өзенін аз тасқын келер алдында бөліп қойған
екен. Өзен табаныменен жайылмай бірте-бірте
ағып кететін су əлгі буған жерге кідіре-кідіре
Батпаққара, Шақпақ һəм Сартал шабындық
жерлерге су асып, енді онан əрі жайыла
бастаған кезде, нашар бөгет бұзылып кеткен.
Жиналып һəм жайылып тұрған су біржола аға
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жөнелгенде, Торғай бойындағы төменгі екі-үш
жерлердегі ойпат шабындықтарды су басқан.
Сүйтіп бұл бөгет өз маңайына һəм бірсыпыра төменгі елге зор пайдасы болған. Қамқор
Баймұхаметке рахмет. Бұл секілді қамқор 56 кісі табылып, өзен табаныменен ағып бара
жатқан суды өзен аққан Торғай бойының əр
жерінен буғанда, ең болмағанда шабындықтың
төрттің біріне су түсіріп алуға мүмкін еді. Бұлай
болғанда халық бір қысқа уайымсыз болатын
еді.
Былтырға су басқан шабындықты есептесек,
айналасы 500 мың шөмеленің орны болады.
Су ерте түскендіктен шабын қырма болып, 300
мың шөмеле шабылса керек. Бұл алты жүз үйдің
малын асырауға жарайды. Торғай үйезінде 16
мыңдап үй бар. 15 мыңнан артығында шабын жоқ. Өткен қыс жақсы болса да үйренген
əдетінше қыстауға ерте қонып, тақырлап жеп
қойғандықтан, шаруалар малын жерден жегізе
алмай, ерте бастан шөпке қойып шығып еді.
Қалған ескі шөпті айнала есептегенде, екі
ай қысқа жарарлық ғана болса керек. Кемінен төрт ай қыс болады. Екі айдың шөбі жоқ.
Кез келген шаруалардан «келер қысқа не қам
қылмақшысындар» деп сұрасаңыз, айтатыны:
«Пəлен жерге, пəлен жерлерге су түсті дейді
ғой. Сол жерлерден тілес қоныс қылармыз, құда
болармыз. Болмаса сатып алармыз. Көппен
көрген ұлы той ғой» деп күлімдейді.
Шабындығын су басқан елдердің құда-тамыры, əлек-шатыс, май туысыменен андайды.
Бұлармен қатар мал беріп, құда болушылар
да һəм сатып алушылар да шұбырады. Белгілі
қазақтың кең пейілдігі құда-тамырына берем
деп, малға қызығып құда түсіріп, шөп берем
деп, шөбі шыққанда һəм шөбі шықпағанда,
бірін-бірі ала кетіп қоса жұтайды.
Осы күннен-ақ басқа етем деген қамы жоқ.
Су түскен жерлерге телміріп отыр. Оның жеткілікті иа жеткіліксіз екендігін шамалайды. Келер қыстың қамына Торғай елі мынаны істеу
керек:
1-нші, қыс декабр басынан басталады. Соған
дейін қара малды жерден жегізу үшін, шөлейіт
шөпті жерлерден осы апрел ішінде күздік үй,
қора-қопысы салу керек.
2) Пəлен жердегі, түлен жердегі су басқан
шабындықтан дəме қылып, телміру дұрыс
емес, құр алданған болады. Оған сенбей май
туысымен ескі қауды шауып, жинай беру ке-

рек һəм бұған қоса көкбек шабу керек. Қау мен
көкбек ашшылы-тұшшылы болып, көк шөптен
кем болмайды. Қауды күз шабармыз деп, қапы
қалсақ керек. Қау күзге дейін сініп құриды.
3) Су түскен жерлердің халқы приговор
жасап, шөпті өзінен басқаға бергізбеске һəм
сатқызбасқа керек. Бұлай болғанда жұрт бұрын
бірін-бірі ала кетпей, ала шарпы жұтайды: бұ
да халыққа пайда.
4) Жылдағыдай жаз қыдырып, қымыз ішуге салынып кетпей, малдың оңалатын жеріне
алыссынбай һəм ауырсынбай жайлау керек.
Тоқшылықтан қашпасқа керек. Жаз оңалған
мал етіменен қысқа түссе, қыс көтереді. Арық
мал шөпті жеп-ақ тұрып өліп қалады. Жаз
оңалмаған малды қысқа салмай, жілігі барында көз салып аларға керек. Жəне де жинаған
шөп шала, мыңнан артық малды не сатып, не
сойып аларға керек. Қимасаң бар малыңнан
айырыласың. Соғымды бұрынғыдан көп сойып,
астық, тұз, отынды күн бұрын жер қарада жинастырып аларға керек. Қарғыс жаманы: «Білме,
білген тілін алма» деген. Егіс біле беру мүмкін
емес. Енді Торғай елі! Білген шамамыз қарызды
түсірдік. Алдыңда қояның тұр. Ол белгісін білгізіп тұр. Жұтама, қамыңды қыл!
Торғайұлы
Бала тəрбиесі
Адам баласы басқа мақұлықтардан қандай
ақылды, өнерлі болса, сондай осал төзімсіз:
басқа жəндіктер ешбір жəрдемсіз, қарусыз жортып жүретін ыстық иа суықта адам баласы киім
киіп, ой салып, басын қорғайды. Тауықтың балапаны туысымен тамақ іздеп, шауып кетсе, адам
баласы берген тамақты əрең ішеді. Сондықтан
адамның адам болуына көп күтім, көп тəрбие
керек. Басқа жəндіктерге тəрбие бек аз һəм тек
тəн тəрбиесі ғана керек. Адам балаларына, жаратушы Аллаға, ұлтына һəм өзінен кейін өсіп
өтетін ұрпақтарына міндеті көп болғандықтан,
тəн тəрбиесі қанша керек болса, жан тəрбиесі
сонша керек. Адамның аштан, отқа күйіп,
суға түсіп өлмей, адам болуына туған сағаттан
бастап, тəн тəрбиесі жасау керек болса, жан
тəрбиесі де ол мезгілден бастау керек. «Баланы
жастан, қатынды бастан» деген қазақ мақалы
осы туралы айтылса керек.
Бала тəрбиелеудің керектігін жұрт байағыда
білген. Бірақ, əр халық əр уақытта əртүрлі себептермен түрлі-түрлі түсінген. Мысалы, Мысыр
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халқы баланың шаруаға шеберленуін мақсұд
қылған. Спарта халқы бала тəрбиелеуден мақсұд
баланы өжет, жауынгер қылу деп түсінген.
Бірқатар халық бала тəрбиелеуді патшалыққа
беретін салғырт орнына жүргізген. Біздің қазақ
халқы да балаға тəрбиенің керектігін көп заманнан түсінулі. «Ұлың өссе, ұлы жақсымен!
Қызың өссе, қызы жақсымен жолдас бол!» деген ескі мақала. Бірақ, біздің халықтың бала
тəрбиелеудің негізін анық түсінбегендігі даусыз. Түсініп, дұрыстап орындаған болса, біз
мұндай болмас едік.
Біздің бала тəрбиелеудің негізі «Бетегеден биік, жусаннан аласа бол» һəм «Көм
бойыңды, жасыр ойыңды» болған. Дүниедегі
адамнан басқа жəндіктер бір пайдаға асумен,
қаруымен құрметтеледі. («Ат мініс берумен,
сиыр сүт берумен» деген сиақты). Адам баласы тек адам болғаны үшін ғана құрметтеледі.
(Қазіргі біздің сауда сату заманында олай болмаса да, түбінде бір адам болған жердің құны
бірдей болар...) құтырған иаки басқа бір себеппен пайдасыздыққа шыққан мақұлықты атып
өлтірсе, жұрт қуанады. Пайдасыздыққа шыққан
кісіні атып өлтірсе, жұрт айайды, өлтіруші
ождан азабын тартады. Мұның себебін тағы
айтайын: адамның адамдығы. Иағни басқа
нəрселерінің бір мақсұдқа жеткізетін құрал
болғанда, адамның өзінің мақсұд болғандығы
əңгіме адамның жанында, рухында болғандығы.
Олай болса, адамның тəрбиесі тек тəн тəрбиесі
(көжеге тойғызу) болмай, жан тəрбиесі де болу
керек. Жан тəрбиесі бір дүздеме болмай, нағыз
екі бет болу.
Бұл бала тəрбиелеу һақында біз бүгін əңгіме
қылып отырмыз. Грек халқы бұдан екі мың жылдай бұрын түсініп, педагогика дейтін ғылым
шығарып, қолданып, көгерген. Бұл біздің көп
кенже қалған ғылымдарымыздың бірі ғой. Бала
ақыл тоқтатып, есеймей тұрып-ақ көргенін істей бастайды: үйінде намаз оқушылар болса,
намаз оқиды, насыбай атушы болса, қол насыбай қылып атады, шылым тартушы болса, шөпті
шылым қылып тартады, домбыра тартушы болса, қолына түскенін домбыра қылатын. Қысқасы
үлкендер не қылса, соны қылады. Жақсы істесе,
жақсы! Жаман істесе, жаман істемейді. Бұлай
болса, бала тəрбиелеудің негізі ата-анасында.
Бірнеше шарты ата-анасының балаға мүмкін
қадір жақсы үлгі көрсетуге тырысуы. «Баланың
жайы кірсіз тақтай, не жазсаң, соны оқырсың»

деп бұрынғы даналар жұлдыз қылып белгілеп
кеткен. Сондықтан ата-анаға қолдары келгенше
«Ұлы, қызы жақсымен ауылдас болып, жаманнан жеркендіріп, жақсыны қызықтыру парыз.
Екінші шарт мезгілі жеткен (7 жасар) баласын
8 айға 3 сомға жалдап, шай алып ішіп, ішін
сипап үйде жатпай, үсті Құдайдан, баласынан
кейінгі ұрпағынан қарғысы алмай, баланы баланы молдаға, дін ғылымын үйретуге, ордаға,
дүние ғылымын үйренуге беру. Бастапқысынан
Құдайын танып, иманын біліп, соңғысынан
Құдайдың жаратқан заттарын танып, иғтиһатын
күшейтіп, шын мұсылман адал ұлтының шын
баласы болсын. Молдалар мен мұғалімдерге
де бұрынғыдай «Аюды үйреткен тайақ» деп,
балаларды сабап, арқасын қанатып, сонан соң
«молданың соққан жері отқа күймейді» деп
жұбатуды қойуға керек, тамақ аюды-айуанды
үйретеді. Ақыл иесі адам баласын аза қылып
араландырып шатадан шығады. Дін ұйытушы
пайғамбарлар һешкімді сабамаған көрінеді.
Мұғалім «ғуттие» шығар деп тамақ жұмсаса,
ушител «ударение» қайда? деп құлаған болса,
бұл бала тəрбиелеу болмайды. Иағни баланың
тауын қайыру, баланы бұзу, баланың кірсіз-ақ
қағаздай жанын аластау болады.
Адам баласы барлық білікті сыртқы 5
мүшесімен алады: көбен көріп, құлақпен
естіп, мұрынмен иіскеп, тілмен татып, денемен сезіп. Сондықтан баланы уатқан уақытта 5
мүшелердің барлығын бірдей тəрбиелеу керек.
Бірқатары тəрбиеленіп, бірқатары тəрбиеленбей
қалса, ол балаға зор кемшілік келтіреді.
Адам балалары бір нəрсені білуде түрлітүрлі болады: біреу есіткенін ұмытпайды,
біреу ұстағанын ұмытпайды, біреу татқан
дəмін ұмытпайды. Кейбіреу осылардың бəрін
ұмытпайды. Бірақ, ондай адам сирек болады. Бір медереседе, бір класта оқып жүрген
балалардың біреуінің олай, біреуінің бұлай болуы осыдан. Сондықтан оқытушылардың бұл 5
мүшені бірдей тəрбиелеуге ыждаһат қылулары
тиіс. Мысалы, кітаптың ішінде «қызғалдақ»
деген сөз ұшырайды. Оқытушы «қызғалдақ»
деген бұл жапырақ деп өте шықса, ертеңге
шейін тек есіткенін ұмытпайтын балалардың
ғана қатарында қалады. Басқасы ұмытады. Егер
де «қызғалдақ» деген мынадай жапырақ деп
көрсетсе, өзі жеңіл һəм жұмсақ деп, ұстатса,
исі жақсы деп иіскетсе, дəмі ашшы деп жалатса,
оны балалардың біреуі де ұмытпайды.
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Соныңмен баланы оқытқанда жеңіл жолмен
бір мүшелерін бірдей тəрбиелеп, арыз-білімді
баланың кішкентай басына тыға бермей, жетелеп өзіне іздетіп, ақылын кемелдеп, ізгілікке
жетелеп, жүрегін адалдап, жақсыға қызығатын,
жаманнан жиіркенетін қылып, табиғатын
жіңішкертіп, шығару мақсұд.
Бұл газета бетіне жазылған қысқа ғана ой.
Қалың кітаптар, маңызды тауыса сөйленетін бұл
туралы сөздер ардақты ғылым иесі адамдардың
жұмысы.
М. Жаңа Байбақты
Өлең-жыр:
Қыз əкесіне
Сөзіме, қыз əкесі, құлағың сал!
Биыл сен іс жасадың бір ахуал.
Қызыңды бір су қысырға бердің ұстап,
Қарамай обалына ақымақ шал.
Гүлəйім он төрт жасқа биыл шыққан.
Кеткен жоқ ерніндегі сүті жұққан.
Жыласа қарт адамға бармаймын деп,
Ұрсасың білмейсің деп бабалықтан.
Гүлəйім білмейді емес, бек біледі,
Əншейін əкем білсін деп жүреді.
Еншісі қыз баланың алға жарды,
Ол сеннен онан басқа не тіледі?
Ұжымақ төрт есе қарт берген байың.
Білем ғой құлқы қатты білем жайын.
Сыпырып барлық малын өзің алып,
Тастадың бирашаның жалғыз қамын.
Сабабсың оңашада қызды өзің,
Бармасаң ойамын деп екі көзің.
Баланың базнасын көтермесең,
Айтады ол бишара емге сөзін.
Гүлəйім қоқып кеткен сойылыңнан,
Жылы қан ағызбасын мойыныңнан.
Тал түсте қара шашын қанға бойап,
Ойасын ұстап па едің қойынынаң?
Қор қылдың Гүлайымды қыз сəуірі,
Тек жанды бағын таппай бақ дəуірі.
Қаның мал, жаның да мал, малдың құлы,
Қадірсіз мақұлықсың жоқ бауыры.

Рахметжан Моллабайұғлы

Закон жобасы
Басы 106, 108, 110, 115 һəм 117-нші
нөмірлерде
110-ншы статиа. Мировой сот судиалардың
тұжырусыз хүкіміне риза болмаған арыздар,
иаки олардың ісіне риза болмаған арыздар Астрахан окружни сотына беріледі. Граждански
соттың уставында көрсетілген риза болмаған
хүкім турасындағы заңдар бойынша Астрахан
соты риза болмаған арыздарды мировой сиез
есебінде қарайды.
111-нші статиа. Мировой судиалардың
салған тұжырулы хүкімін бұзу турасындағы
арыз Астрахан окружни сотына беріледі. Хүкім
бұзылса, істі қайта қарау үшін иа сол хүкімді
салған мировой судиаға жібереді, иа басқа
судиаға жібермеді. Егер де бұлай етуді сот
қажет деп білсе.
112-нші статиа. Астрахан окружни соты мировой сиезі есебінде граждански сот уставының
201-нші статиасындағы айтылған ақысын алып,
салған хүкімінен іске қатысқан адамдардың копиа сұрағандарына сұраған күнінен кейінгі жеті
күннің ішінде копиа беруге міндетті. Егер де
хүкім салынбай тұрғанда сұраған копиа болса,
хүкім салынған күнінен бастап, жеті күннің
ішінде береді.
113-нші статиа. Алдыңғы (112) статиада
айтылған копиа сұраушылар Астрахан окружни сотының хүкіміне риза болмай, арыз беретін
болса, срогі копианы алған күннен саналады
һəм шақырым есебі қосылады.
114-нші статиа. Астрахан окружни сотының
мировой сиезі есебінде салған тұжырулы
хүкімін бұзуын сұраған арыз правтелствиуши сенаттың касатсионни департаментіне
беріледі. Хүкім бұзылса, іс қайта қаралуға сол
соттың өзіне, бірақ бұрынғы қарағандардан
басқаларының қарауына тапсырады.
115-нші статиа. Судебни пошлинасы қандай
сома болса да, ақшадай төленеді.
116-ншы статиа. Мировой һəм жалпы судебни орындардың хүкіміне, ісіне риза болмай
берілетін арыздардың срогі өткенге саналмайды, егер де срок өтпей тұрып, поштамен жіберуге тиісті орынға тапсырылған болса.
117-нші статиа. Жалпы соттық істер туралы 200 шақырымнан қашық жерде тұрса,
екі жағына да мүмкін: істің қаралатын күнін
білдіруін, қарсы жағының дауын һəм бөгде
үшінші адамдардың іс турасындағы арызын,
салған хүкімді кесімді исполнителни листі
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тұрған жерін дəл көрсетіп, жібер деп сұрауға.
Бұл қағаздар граждански уставтың 282-289ншы статиаларындағы айтылған заңдар орнына
келітіріліп беріледі.
118-нші статиа. Егер де бұл (117-нші статиадағы) һақымен пайдаланушылар болса, жауап қайыру үшін иаки соттың салған хүкіміне
риза бола беретін арыздың срогі сол статиада
айтылған қағаздарды қолына алған шақырым
есебі қосылады.
119-нші статиа. 117-нші статиадағы берілген
һақымен пайдаланған адамдар тақырыбында
соттың салған хүкімі сырттан саналғандыққа
саналмайды. Сондықтан риза болмағандағы
арыз апилатсиа ретінде беріледі.
120-нші статиа. Айақтардың тұрған жері 200
шақырымнан қашан болса да сол тұрған жерінде жауап алыса екен деп сұрауға шықты.
121-нші статиа. Граждански сот уставының
91 һəм 383-нші статиаларында айтылған
штрафтың төлейтінде тұрған жері сотын бірге
иаки 200 шақырымнан жуық болып, келмеген
себебі толымсыз адамдар.
122-нші статиа. Сот хүкімі орнына теріс келтірген турасындағы арыздар, таластар закон
мағынасын байандаудан басқасы сот хүкімі орнына келтірілетін жердегі мировой сотының
қарауына тиісті.
123-нші статиа. Сот салған хүкімі бойынша қазақтан өндіретін ақы үшін жазылмайтын, тиу салынбайтын, сата алмайтын
қазақ пен қалмақтың мал-мүлкін Астрахан
губернаторының ұйғаруы бойынша ішкі іс
министрі бекітеді.
124-нші статиа. Граждански сот уставының
1133-нші һəм онан кейінгі статиаларында
айтылған жол бойынша сатылатын мал-мүліктер
екі мың сомнан кем бағаланған болса, мировой
судиаларда сатылады. Егер де екі мың сомға
иаки онан артыққа бағаланған болса, Астрахан
окружни сотында сатылады.
125-нші статиа. Жер турасындағы 38-нші
статиада айтылған дауаларды сол статианың
жолы бойынша земски нашалнік бітіреді.
126-ншы статиа. Қазақтардың жесір даулары басқа жақтың рухани істерінің уставында айтылған жол бойынша рухани мекемеде
қаралуға тиісті (1418-нші статиа).
127-нші статиа. Саудадан сынғандардың
ісі граждански уставтың 1400-нші статиасына ІІІ-нші тіркеушіндегі қосымша) мұндай
закондар бойынша істелмекші: 1) Борыш-

қордан һəм басқаларынан жауап алу, Астрахан окружни сотының басқа бұйрығын һəм
ұйғарғандарын орнына келтіру жалғыз ақ
конкурсни управлениенің үйезінде мировой
судиаларға міндет етіледі; 2) Алексеевски
үйездегі тұрағы бар борышқорға ауыз байандау
орнына (торгови сот утавының 409-ншы статиасы) жазып байандаса да болады; 3) Сынғанның
борышқорларына да, қарыз берушілеріне де
(торгови сот уставының 418-ншы статиасы)
қанша сомалық дау турасында болсын, отзыв
беруге рұқсат.
Үшінші тарау
Нотариални жағының положениесі
бойынша
128-нші статиа. Астрахан губерниасының
үйезінің нотариусы жоқ жерінде оның міндетін
ушасткови судиалары атқарады.
129-ншы статиа. Біреудің қолын куəландыру,
нақ сол адам екенін сипаттау, пошта иғлан еткен
нəрселерді куəландыру, біреу үшін арыз беру
турасындағы сенім қағаздарды куəландыру сол
жердің политсейски мекемесінің шеневниктеріне де тапсырылады.
130-ншы статиа. Нотариус міндетін атқарушы адамдар старши нотариус бекітетін выпистерді жасауға һəм нотариални архивке пошта арқылы жіберуге ықтиарлы.
Тағы да бар
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 9/IV. Карпатта Австрия əскері 7-нші күні һəм апрелдің
сегізіне қараған түні біздің Телепош-Рутин
фронтындағы салығымызға қарсы атпақшы
болып əуреленді.
Жаудың бетін қайтарып, найзаласып қалдық.
Зор шығынға ұрынып, жау өзінің салығына шегінді.
Майданның өзге орындарында əне жер, міне
жерде əдетше болмақшы істер болды.
Дарданелде
Солун – 8/IV. Лимностан алынған газеталар
хабарынша, 7-нші апрелде Мудрос алдында
одақ патшалардың əскері қозғалғаны білінді.
Кешке келіп, сол сағатында 110 транспорт
тиелген əскер кетті. Германия тыңшысы қолға
алынды. Мителеннен хабар береді, 7-нші апрелде одақ флот ыли аузындағы түрік тұрағын
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зеңбіректің астына алды. Төрт сезікті неміс
қолға алынды.
Варшава үстінде цепеллин
Варшава – 8/IV. Түсте неміс аиропланы қала
үстінен ұшып өтіп, үш шақтым ұшы тастады,
бірақ еш зиан келтірген жоқ. Хаты біреуі жарылмай да қалды, жай тұтатындыратын ғана
нəрсе екен.
Италияда
Рим – 8/IV. Министрлер кеңесінде өте керекті мəселелер қолға алынып, қазіргі заманға
қатысы бар істер туралы барлық министрлердің
атшеттары тыңдалды. Сыртқы істер министрі
қазіргі патшалықтар арасындағы жайды түгел
байандады. Италия қай жағында иа қандай
орын алу керектігі ұзақ тексерілді, үйткені министрлер кеңесі бұл туралы мəселелердің бəрін
де қолға алған еді.
Жапон һəм Қытай
Токио – 10/IV. Біраз өзгертіп һəм бірнеше
шарт қосып Қытайға қарсы жасалған жаңа жобаны жапон патшасы мақұлдап бекітті.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 10/IV. Лотовис беткейінде біз көңілдегідей ілгері бастық,
мұнда Луинаның солтүстік күншығысында
1001лік биіктегі жау орларын алдық. 7 афисер, 200-ден артық солдат қолға түсірдік, екі
пулемет олжаландық.
9-ншы апрелге қараған түн бойы жау Лубна-Буковец-Сианки өлкесінде қарсы шапты,
бірақ жаппай тауы шағылып, көп шығынмен
шегерілді.
Өзге қалған фронттарда сирек зеңбірек атысы бар. Мұнда кейбір біздің салықтар ауыр
зеңбірек атыстарына ұшырап тұр. Айта келгенде күн бойында пəлендей өзгеріс болмады,
хал қалыпша.
Мəскеуде тəртіпсіздік
Мəскеу – 10/IV. Мəскеудің бас нашалнігі иғлан қылды: 5-нші апрелде азық-түлік
қымбаттау себепті Приображенски плошадта
тəртіпсіздік шығып, тез политсиа басты. 8 һəм 9
апрелде кеш сағат жетіден кейін жаңадан Приснада тəртіпсіздік басталды. Бірақ бұл соңғысы
қымбатшылық туралы емес, жай əдістікбұзақылық. Мұнысы жиылған халықтың істеген істерінің һəм политсиа кісілеріне тас һəм
бөтелке атуынан байқалады.

Бас нашалнік Мəскеу халқына ескертеді, азықтүлікті арзандату туралы не түрлі шаралардың
бəрі істеледі, сондықтан үміт етеді, астана
халқы тыныштанар һəм есінде болар, мемлекетте болған əрбір тəртіпсіздік, əсіресе Русияның
жүрегі - Мəскеуде болған тəртіпсіздік, біздің
айбынды əскеріміздің көңілін жабырқатар һəм
мұнан жауымызға ғана пайда болар. Халықтың
ынсап ақылға қайтуына үндеп, бас нашалнік
ескертеді, көшелердегі əртүрлі жиналуларға
рұқсат жоқ, тəртіп бұзушыларға нағыз тиулы
шаралар қолданады деп.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қалаға жақын қазақтар
Оренбургқа жақын жердегі қазақ
ауылдарының бұ күнгі тіршілігі, басқа жердегі қазақтарға қарағанда аса айанышты бір
жайда тұр. Бұларды қызғанышта қалдырған
нəрсе кəсіпсіздіктен емес. Өздерінше кəсіп
харекет қылған болады. Бірақ кəсіптік қалай
істеуін білмегендіктен. Мысал үшін бұлардың
бір жылда істейтін кəсібін алайық. Оның түрі
мынау: қыс ортасы ауып, ет азайа бастап,
шай-шекер таусылып, көйлек-көншек тозған
уақытта барады да Орынбор көпестерінің жерін
тырмалауға, жер басы 4-5 сомнан пұт ретін
алады. Содан жаз шыққанша жексенбі сайын
қалаға барып, байағы тырманың ақшасын 510 сомдап алады да, жарым жартысын пəтер
расходына ұстап, қалғанына шай-қант, көржер алып, тырмаға шейін бітіріп те қойады.
Тырманың уақыты жеткен соң амал жоқ, кантракпен векселдеп алған ақшаның жұмысын
өтеуге керек. Майға шейін орыстың жұмысын
істеп, уақыт қалса, күші жететін болса, біраз
егін салады, қалмаса о да жоқ – одан босанысымен май біткенше тезек басып, оны бітіріп
келгенде азын-аулақ пішенінің уақыты болады. Сонда да байағы қатын-балаға тамақ керек.
Шапқан пішенің арбалап қалаға тасы бастайды. Күзге кəсіптен қолына біраз ақша түскен
соң кіре тартып, ақшасын өтеп, басын пайдаға
қалдырам деп Орынбор саудагерлерінен 100120 сомдарға түйе сатып алып, жарты басын
беріп қойып, қалағанын бір-екі айдан соң тауып бермекші болады. Онымен бір-екі айда еш
нəрсе өндіртіп-таба алмайды. Көпестен кіреге
алған астығы бітіп қалып, енді кіре тартуға
жүк таба ламай, қайта түйесі арықтап қалады.
Уақытында саудагер келіп, ақшасын сұраса,
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қысылып, қымтырылып басқамен өтейін десе,
артық нəрсесі жоқ. Ақырында жалынып-жалпайып сол жарты басына байағы түйенің өзін
қайтарып береді. Саудагер бір жағы өтірік, бір
жағы шын, киген болып, себепсіз түйе еді.
Титығына жеткізіп тастап, енді өзін ал дейді.
Қайтерсің, шара жоқ деп, түйесін алып кетеді.
Жаз кетті, жайымен суық та сезілмеді, аштық
та біліне қоймады. Енді қыс келді. Оған да
əзірленбек керек. Маңызды кəсібі жоқ. Сойуға
соғымы, киуге киімі жоқ, қайтсын, қыс қысып
барады. Амал жоқ: біреуі жаншылыққа, біреуі ұрлыққа, біреуі хабар сұрап болса да тамақ
тойғызудың қамын қылады. Оныменен жетіспеген соң, байағы соққан тезегін арбалап қалаға
тастап, қыс ортасы кезінде о да біткен соң, əрі
киім, əрі тамақ, əрі жылы үй, шын сорлы болып
сүмірейіп жаурап, бір жағынан жұқпалы аурулар пайда болып, ақырында иа өліп бітеді иа
жазылмайтын сары ауру ауру болады. Мұнан да
сол соқа уақытында төрт-бес кедей көмектесіп
бір-бір аттарын соқаға шығарса, бір қожаны
оған ие қылып, басқалары соған тұқым үшін
болса да, иаки сол 4-5 үйдің қатын-баласын
асырауға қалса да, уақытында салынған игіні,
Құдай бергенде бір жерінен де 200 пұттап алуға
болар еді. Ол бір үйге əбден тамақ болмай ма?
Басқа кəсібі болса уақытта да көре жатар еді.
Мұғалім Нығметолла Күзембаев
Əдебиет кеші
11 апрел күні Оренбургта шаһар театрында
он протсенті жаралы əскерлерге берілу шарты мен Оренбургта «Оқытушыларға жəрдем
жəмғиаты» пайдасына əдебиет кеші жасалды. Кешті жасаушылар мұндағы ноғай, қазақ
жастары.
Кеште халық тіпті көп болды. Билет ертеден
сатылып бітіп, орын жетпегендіктен бірталай
адамдар қайтып та кетісті. Оренбургтың өз
мұсылмандарынан басқа, маңайдағы елдерден
де əдейі келушілер аз болған жоқ. Оренбург
театры ғұмырында көрмеген күндік тартқан
бəйбішелермен тамақты отағасыларға ең
қадірлі лужаларынан орын берді.
Кеш сағат 9 шамаларында басталып, бірінші
пердеде ноғай шəкірттері Тоқаевтың «Туған
тіл», Сейд Рамиевтің «Сіздер» деген өлеңдерін
хормен жырлады. Оның артынан екі кісі мандалина һəм скрипкамен бақұртша «Сақмар» күйін
тартты. Бұлардан соң қолына сырлы домбырасын ұстап алаңға ардақты «Арғын» (А.Б.) ақын

шықты. Халық «Арғын» ақынды көрінгенненақ қол шапақтап қарсы алды. «Арғын» ақын
төре келіп тұрып, домбыраға қосылып «Соқыр
қыз» деген əнге салды. Халық бұл əнді тептегіс ұйып ықыласпен тыңдады. Бұрын
олай-пұлай шала білетін адамдардың өзінен
естіп, қазақ атын кемсініп жүрген бірсыпыра
адамдарға шейін ықыласпен қол шапалақтап,
«бис!» қышқырып қайта шақырып алды. Тек
артқы жақтағыларға домбыраның дауысы талып жетіп, ашық естілмеді. Онан соң екі кісі
шығып, қара қарсы Тоқаевтың «үйлену түгіл
сөйлену» деген өлеңін айтты. Оның артынан
Хұсайнядағы қазақ шəкірттерінен он шақтысы
қосылып «Ахау Семей» һəм «Қобақан»
əндерінен салып, А.Б.-тың «Қазақ қалпы»
деген, Ғ. Қарашевтың «Бар еді қазағымның
оңған күні...» деген өлеңдерін айтты. Бұлардың
ішінде бір екі бала үміт қылғаннан артық ашық
дауыстарымен театрды жаңғырықтанып жіберді. Алдында жүрексініп жүрсе де, алаңға
шыққан соң аруақ көтергендей ашылып кетті.
Бұлардың артынан 12 жасар бала «Боланы»
шығып, «Кслефон»-да ноғайша «жамғиа» һəм
«Бала Мешкин» күйлерін ойнаған соң, махдұм
əпенді Ғ. Тоқаевтың «Тіленші» деген өлеңін
дикломироват етеді. Сонымен бірінші перде
бітіп, антрактан кейін «Деншик ғылми» деген
пиеса ойналды. Мұны ойнаушылар ғұмума,
жақсы шығарды. Əсіресе Ғали рөлін ойнаған
Ғ. Мутин əпенді келістірді. Бұл біткен соң антракт артынан үшінші перде басталды. Қылды
музыка орекстрі «Ғабрахман» һəм «Екі бесті арасы» деген ноғай күйлерін ойнады.
Оның артынан Кашев һəм Ғаболла əпенділер
«Ашқазари» атына салып, «Қаратау» деген
өлең айтты. Оның соңынан қажы Ибраһим
əпенді шығып, «Ақигит» деген башқұртша
ертегі айтылды. Қажы Ибраһим əпендінің
сөйлеуі бек келісті болса да, тым ұзынырақ
болып халық жолығыңқырады. Онан соң тағы
да «Арғын» ақын шығып «Кəмшат бөрік» атын
салды. «Арғын» артынан қазақ ханымдарынан
Ғанижамал Дулатова һəм Жаңыл ханым Кадырбаевалар шығып «Білім-ай», «Кəндірғазы»
аттарына салып өлең айтты. Бұларды халық қол
шапақтап қарсы алды. Өлеңдерін ықыласпен
тыңдап, соңынан «бис!» қышқырып, қайта
шығарды. Бұл ханымдар екеуі де қазақша
үстеріне айнала етегіне алтын оқа ұстаған
бешпент, бастарына үкілі тақиа киіп шықты.
Ханымдар бұрын мұндай топ алдында алаңға

194

Казак 1915 нов.indd 194-195

шақпауларына қарамай, көңілдегідей шығара
алды. Мұнан бұрынғы мұндай əдебиет һəм
шарық кештерінде мұсылман əйелдері шығып,
өз мəлі күйлерін өз ауыздарынан естіргені жоқ
еді. Бұл жақтан бəйгені осы жолы біздің ханымдар алды. Ханымдардан кейін «Боланы»
əпенді қоңыраулармен бір-екі башқұрт шығып,
біреуі сыбызғы тартты, біреуі оған қосылып
өлең айтты. Сонымен перде түсіп, антрактыдан
кейін 4-нші перде басталды.
Уақыт тар қалғандықтан бұл қысқартылды.
«Боланы» əпенділер мандалина һəм гитарада ноғайша күйлер ойнаған соң тағы да
Ғанижамал һəм Жаңыл ханымдар шығып
«Ахаулашын, майда шашым» əніне салып, М.
Дулатовтың «Айырылу» деген өлеңін айтты.
Бұ жолы да халық ықыласпен тыңдап, соңынан
«бис!» қышқырса да, уақыт тарлығынан байағы
башқұрттар сыбызғы ойнап, кеш айақтады.
Ғұмыма қарағанда кеш көңілдегіден кем
шыққан жоқ. Ноғайшасы болсын, қазақшасы
болсын жақсы шықты. Əсіресе кешке рух беруші əлгі ханымдар болды: сондықтан оларға
жақсы ойнауларымен құтты болсын айтып,
рахмет оқимыз.
Бортаң
Тəңірі жарылқасын
Елге қайтайын деп тұрғанымда елде Рамазан Ғабдоллаұғлы деген кісі опат болып,
марқұмның жақындары фəдиесінен мұқтаж
оқушыларға жəрдем болсын деп, маған 8 сом,
Халел Ахметұғлына 3 сом жіберіпті. Алла
тағала марқұмның топырағын жеңіл қылсын.
Медресе Ғалия шəкірті: Шаһмардан
Ғұмарұғлы
«Ай-қап» журналының 31-нші мартта
шыққан 6-ншы нөмірі басқармамызға келді.
Басылған мақалалар: Алаш азаматтарының назарына; Тағы да бір ескеретін кеңес; Ұлтшыл
қазақ; Құлжа сахараларында жұт; Сөз таласы;
Тарих қазақ жайынан; Өлең-жыр; Хабарлар.
Газеталарымыздан:
Соғыстан зорланған Русия қоластындағы
мұсылмандарға жəрдем комитеті1
Құрметті бас нашалнік жанабтарының
рұқсатымен Оренбургта ашылған комитетке
жиылған жылулардың төрт мың сомы 27-нші
1

марта «Руски Дала внешни торгови банке»
арқылы телеграфпен Баку жəмиғат хайриесі хазурында намыстының жанабтарының
рұқсатымен ашылған «Соғыстан зорланған
мұсылмандарға жəрдем комитетіне» жіберіліп,
Карс жағында соғыстан зорланған мұқтаж
мұсылмандар пайдасына ұсталуы өтінілген һəм
оның тапсырылғандығына Баку комитетін 17нші нөмірлі квитансиа һəм жылу берушілер
жəне жылу жиуға ыждаһат етушілерге алғыс
айтқан хаттар алынған еді.
Онан кейін Оренбургтағы комитет тарапынан 30-ншы мартта Баку мұсылман жамиғат
хайриесі жанындағы жəрдем комитеті атына
тағы да үш мың сом жылу жіберілді. Мұның
да тапсырылғандығына Баку комитетінен 31нші нөмірлі квитансиа һəм жылу берушілерге
алғыс хаты алынды.
Оренбург жəрдем комитеті жылу берушілерге һəм жылу жинаған ханым һəм мырзаларға
осыларды естірумен бірге бұл ардақты заттарға
өз тарапынан да шын көңілден алғыс айтуды өзінің борышындай көрді. Зор пəлекетке
ұшырап, бишара болған мұқтаж бауырларымыз
– жəрдем һəм бірсыпыра аурулар, шал-кемпір
һəм сəбилерге қарасып, мұсылмандар жата
айырықша əйелдеріміз бек зор адамшылық һəм
есіркеушілік көрсетті. Мұнысы тіпті артықша
жан сүйінерлік бір хал.
Комитет бастығы: Рамиев
Секретар: Кəміл Каримов
Қазынашы: Ғабдолкəрім Хасенов
Басқарма: Оренбургтағы мұсылман комитеті
Карс мұсылмандарының жиылған ақшасы 12нші апрелге шейін 13 мың 155 сом 65 тиын
болды.
Сүт машинасы
Сүтті рəсуа қылмай майын мына машинамен алыңыздар. Анық оңды сүт машина
«Алфа-Лавал»-дікі. Сатып алуға болады Омбы
шаһарындағы «Алфа-Нобел» серіктігінен. Бұл
серіктіктің машина сататын агенттері көп, солардан алуға да болады. Машинаның жайын
баяндайтын қазақша кітабын сұраушыға тегін
жібереміз.
Адрес: Т-во «Альфа-Нобель». г. Омскъ, Никольская пл. соб. домъ.

«Уақыт» – нөмір 1746.

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Земски қазақ ақшасы
Г. Дума болғаннан бері Земски ақша үш жылда бір қаралып, закон болып шығады. Өзге
земствосы бар губерниаларда Земски сметаны,
бір губерна жұрттың салығын, шығынын губернски земства өкілдерінің мəжілісі бір жылға
бекітеді. Бұлардың бұл турада өз тізгіні өзінде.
Земски ақша салығын пайда ұстау жұрттың өз
қолында. Біздің қазақ бұл сиақты жақсылықтар
тысқары. Қазақ жүрген облыстардан Г. Думада
депутат жоқ. Қазақ облысы земски сметаны
қарағанда Г. Дума көзі байлаулы, қайда жетелесе, сонда кетеді. Осы соқырлықты Г. Дума
мойнына алып, қазақ облысы сметасын қараған
сайын, бұл облыстарда земства болу лайық дейді1. Бұл Г. Дума тілегін сол құлағы мүкістер
есті алмай тұр.
1913-1915 жылдары бір жылға бекілген земски қазына облыстарда:
Орал
341 мың 386 сом
Торғай
375 мың 530 сом
Ақмола
471 мың 955 сом
Семей
456 мың 461 сом
Жетісу
454 мың 830 сом
Сыр, Ферғана,
Самарқан
1 млн 786 мың 609 сом.
Бұл əр облыстағы тəмам жұрттан жиылатын
бір жағы земски ақша, салық. Енді осы ақшаны
кім төлейдеге келелік.
Оралда төлейді қазақ 294 мың 506 сом
-//мұжық 14 мың 540 сом
Торғайда -//- қазақ 280 мың 879 сом
-//мұжық 36 мың 244 сом
Ақмолада -//- қазақ 176 мың 970 сом
-//- мұжық 130 мың 635 сом
Семейде -//- қазақ 311 мың 663 сом
мұжық 18 мың 370 сом
Жетісуда -//- қазақ 324 мың 881 сом
-//мұжық 37 мың 240 сом
Сыр, Ферғана -//- қазақ 335 мың 709 сом
Самарқан -//- мұжық 28 мың 969 сом
Мына соңғы үш облыс земски ақшасын Г.
Дума қосып қараған законда қозы қоспай бір жүз
қазақтан, мұжықтан, басқа земски салықты бұл
үш облыста өндіретін отырықшы халық. Бұлар:
сарт, тəжік, өзбектер. Земски деп бұлардың бір
жылда үш облыста беретін ақшасы бір миллион
737 мың 941 сом.
1
Доклад в чл. К.Е. Сувчинского. Смета 1913-15 г.
Уральская и Тургайская обл. 1913 г.

Мына жоғарыда жазылған ұзын есепті ғылым
қарауылына салып, оқушыларға оңайлатайын.
Анау əр облыста жиылатын бір жылғы земски
салықтың қаншасын қазақ, мұжық, өзге халық
төлейді?
Земски ақшаның əрбір сомының алынады:
Оралда қазақтан 86 тиыны.
мұжықтан 5 сомға 2 тиын.
қалғаны 14 тиын өзге жолдан.
Торғайда қазақтан 75 тиын.
мұжықтан 9 тиын.
қалғаны 16 тиын өзге жолдан.
Ақмолада қазақтан 37 тиын.
мұжықтан 27 тиын.
қалғаны 36 тиын өзге жолдан.
Семейде
қазақтан 68 тиын.
мұжықтан 4 тиын.
қалғаны 28 тиын өзге жолдан.
Жетісуда
қазақтан 71 тиын.
мұжықтан 8 тиын.
қалғаны 21 тиын өзге жолдан.
Сыр, Ферғана қазақтан 13 тиын
Самарқан
мұжықтан 1 тиын.
сарттан 62 тиын
қалғаны 24 тиын өзге жолдан.
Ең сара есеп тілі осы. Мұны оқушы өзің
ақылға сал. Менің бұған қосар сөзім жоқ.
Орал қазағы үй басына 3 сом 16 тиын, Семей
қазағы 2 сом 44 тиын, Жетісу қазағы 1 сом 17
тиын, Торғай қазағы 3 сом 17 тиын земски
збор төлейді. Мұны қазынаға төлейтін 4 солыммен салыстырсақ, алымның бір сомына келеді: Оралда 79, Торғайда 79 ширек, Семейде
61, Жетісуда 43 тиын. Оралда мұжық земски
шығыны қазынаға төлейтін мұжық алымының
сомына 41 тиын болады. Орал облысының 4
сомынан қазынаға алым тартатын ойы, анау
жоғарыда жазылған есептен шығарсақ, 85 мың
590 болмақ. Мұның жүзден 15-і партиалықпен
өтірік жазылған отау болады десек, бұлар 12
мың 840 үй, үй басына 4 сом қазынаға алым,
316 тиын земски сбор, бір жылда жалғыз Орал
қазағы 91 мың 934 сом 40 тиын наһақ төлеп отыр.
Бұл біздің болыс, би, старшын, елу басылыққа
таласқан арамтер қазақ басшыларының жұртқа
келтірген залалы. Бұл ақшаға, бір мектеп үйі бір
мың сом десек, 92 мектеп салуға болады.
Земски ақша қайда ұсталатыны тағы бір жолы
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жазылар. Жоғарыда жазылған есеп саны 1913
жылы Г. Дума қараған земски смета туралы
законнан алынды. 1916-1918 жылғы смета биыл
қаралады. Г. Дума жиылса, бұл жарыққа шыға
қалса, уақытында жазылар.
Қыр баласы
Роман бəйгесі
117 нөмір «Қазақта» Есенғұл қажы басылды. Роман бəйгесінің күні осы майда толатын
көрінеді. Қажы сыншылары өзі атап, Семейге
шақырып тұр. Өзге мəдени жұрттардың бұл
сиақты бəйгесінен бір-екі ауыз сөз жазайын.
Кен қазып, тас бұзып, адам баласы қазынасын
байытқанда, мына Европа соғысып адам баласын қырғанда, екі іске бірдей пайдасы тиген
динамитті шығарған швед инженер Алфред
Нолбел бəйгеге 18 милион қазына қалдырды.
Үш жылда бір мұның % (өсімі) хүкімет, химиа, дəргерлік, роман жазып озғанға, адам
баласының татушылығы жолына аса өнер
қылғанға берілсін деп. (Л.Н. Толстой, Америкада бұрын болған президент Рузвелттер1 сол
айтқандай кісілер). Л.Н. Толстой бəйгені алған
жоқ. Мен ақшаны алмайым: адам баласын
хайуан жолына сүйреп отырған қазына жиған
құмарлық деп.
Мəскеу университетінде граф Уваров атына аталған 1500 сом бəйге бар. Мұжық жайы
туралы жазылып озған кітапқа беріледі. Былтыр мұны «Р.В.» һəм «Р.богатства» жазушысы
Огановски алды: мұжық жері һəм оған мұжық
атты кітабына. Орыс тілін білетін біздің қазақ
баласы оқыса, мұнан көп білім табылады. Қазақ
жеріне оған мұжық мəселесі де мұнда бар.
Біздің Петроград академиасында пушкин атына аталған 2 мың сом бəйге бар. Бұл
көркемсөз (роман, өлең) жазып озғанға жыл
сайын беріледі. Сыншылар жылда жазылған
өлең, романнан бəйгеге лайықтысын таппаса,
бəйге берілмей жатып қалады.
Сөз қысқартайық осы екі мысалмен. Швед
академиасы да, біздің академиа да, Мəскеу
университетінде де бұл бəйгелер туралы
озғандардан сайлаған комитет бар. Бəйгеге
қосылған кітаптарды осы комитет шілендері
сынға алады. Өз ортасынан сыншыл, жүйрік
табылмаса, сынға кірісуге шлендер тасырқаса,
мамырласа, комитет бөтен жерден жүйрік,
сыншы шақырады. Сыншылар баспа кітапты
1

Бұл жапон мен орысты татуластыруға себеп болған.

қолға алып, сын мақала қылып жазып, комитет академиаға қайырады. Университет, академиа мəжіліс осы сыншы мақалаларын тыңдап,
соттағы присажниша билік айтады.
Анау жоғарыда жазылған Огановски алғы статистика есебі 335 бет. Мұны сынға алып, мақала
жазуға аз болса, көнбіс-білгіш адамға 15-30
күн керек. Бізде мұнан бұрын роман жазылған
емес. Міржақып романы «Бақытсыз Жамал»
кішкентай ғана кітап. Мен мұны «Қазақ»-қа
сын жазбақ болып, қолға алып едім. Екі жұма
отырдым. Бұл менің бұрын қылмаған ісім еді.
Сонан ба, жоқ, сын өнерімен де жоқтықтан ба,
оны оқушылар білер.
«Қазақ» басқармасында неше роман бар,
бұлар неше беттен екенін білмеймін. Анау
«Бақытсыз Жамалдай» десек, сынға аз болмас. Сын мақала болып хатқа жазылмаса, аты
бəйгеден қалған талапкер дəлел сұраса, қиын
болады. Кітап жазған адам қулық құлындаған
биеден де қызғаншақ болатын.
Менің бұл сын туралы пікірім жоғарыда
жазылғаннан анық болар. Бізде академиа, университет секілді ғылым дүкендері, бұлардың
комитеті де жоқ. Сынға түсетін кітаптар жазба,
басылмаған. Кітап баспа болғанда, ана қажы
көрсеткен, бұлардың ішінде сыншы қарызын
адам деген, сыншы болмақ оңай жұмыс емес.
Əр шебер өз орнында іс атқарса, іс орнына келеді. Маған өлең айтқызса, мұнан түк пайдалы
нəрсе шықпайды. Сыншыларға кітапты жіберіп,
бұлар жазған мақалаларын қажы қалаған 2-3
кісі қараса, дəл осы еді. Жазулы кітап біреу-ақ
болып, амалды қорытып тұр. Жиылып бұл неше
адамның жазба кітаптарын сөз сынына салсақ,
бұған жеке би билігіне көндім дегендей, роман
жазушысынан уағда шарт. Бұл сыншыларға да
роман жазушыларға да ыңғайсыз.
Əлде болса, кітаптарды сыншы болам деген
кісілерге поштамен жіберіп, жылдам қайтаруын
сұрап, бұлардан сын мақаласын жиып, мұны
кісі саны аз, жазушы басы құраулы Семей
(Шаһкəрім бар) Троицкі (Мұхамеджан бар),
Оренбургтың (Ахмет, Міржақып бар) бірінде
комитет қарағаны дұрыс.
Бұған қажы мен роман жазушылар не айтар
екен?
Мен мақаланы газетаға роман-өлең, өзге
көркемсөз емес, білем деген жолмен жазып
отырмын. Роман сыны маған қол емес. Бірақ
бұл күнде қажы атаған соң, мұнан қашу маған
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жол емес. Мəдени жұртта көркем кітап жазып
отыратын Ахмет, Міржақып газетаның уақ ісіне
есіл ғұмырды байлап отыр. Білгенді қылам дегенге жұрт керегі қойып жатыр ма: Шаһкəрім,
Ахмет, Міржақып (бұлар Апполоннан бата
алған жоқ) жеріме түсті демесе, мен сыншы
қарызын өткеруге қол болдым.
Əлихан
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 13/IV. 12
апрелде бір неміс крейсері Палангин жағасында
екі ауылды зеңбірек астына алды. Бірақ зиан
тигізе алмады.
Карпат тауларында Иалин районындағы
төбелерде дұшпан əскерінің беті қайтарылды.
11 һəм 12 апрелде таңертең істері өзені районында қатты соғыс болды. Əлі де бар. Фронттың
басқа жағында ғадеттерге атысулар ғана.
Бухарест. Бурдукиннан 8 апрелде бір орыс
аиропланы Буовинадағы Черновец қаласына
келіп бомбылар тастады. Бірнеше үйдің
төбелеріне зиан келтірді. Буковинада теміржол
жүруі тоқталды. Пойыздар басқа жақта əскер
тасу үшін керек болған, деп хабар береді.
Беласток. 12 апрелде ертеңгі сағат 4-де бір
Германия цепеллині келіп шаһарға үлкен, бірнеше уақ бомбалап тастады. Зиан жоқ.
Лондон – 13/IV. Адмиралтества былай иғлан
таратты: Клибули түбегінде десант (əскер)
түсірілді.
Лондон – 13/IV. Малта аралынан хабар береді: Клибули түбегіндегі түрік форттарына
зеңбірек атқанда «Тримов» деген Англия параходына үш оқ тиіп зианға ұшырады. Бірақ
зиан онша көп емес. Əскерлерінен екі кісісі
жараланды.
Петроград – 13/IV. 12 апрелде біздің Қара
теңіз флоты Босфорға барып зеңбірек атты.
Түріктің бір фортында от шықты. Қылидағы
түрік кемелері шегініп кетті. «Торғод» деген
түрік кемесі біздің кемелерге атып үрейленсе
де, зиан тигізе алмады.
Германиядан алтын келу. Соңғы кезде Германиядан Түркияға тағы да 7 милион сом алтын
ақша келген.
Теһран – 12/IV. Мұндағы Англия һəм Русия елшілері шаһ Ахмедтің жанына кіріп,
одан мемлекетті ауыр халден құтқарарлық,

тыныштық сақтарлық бір кабинет түзеуін
өтінді. Шаһ бұлармен кеңескен соң, кабинет
түзеуде сағалдинулерге тапсырды. Қазір шаһар
бимаза. Мұндағы армандар пагром болмасын
деп қорқуда. Иран халқы екі жақ.
Теһран – 13/IV. Сағдалдуле əлі кабинет
сайлай алмай жатыр. Күшті түпті бір хүкімет
болмағандықтан халықта тəртіп кеміп барады.
Бұ күн таңертең халық «Шахиншах» банкесін қамап алды. (Бұл банке Англия суммасына
ашылған) оның шығарған қағаз ақшаларын
қайтарып шын күміс ақша сұрап жатыр.
Теһран – 14/IV. Сағдалдуле Əли кабинет сайлай алмай жатыр. Англия мен Русия елшілері
бүгін тағы да шахқа барып, еш тоқтаусыз
қатты қолды бір кабинет сайлауын өтінді. Шах
Теһранда тəртіп сақтау һəм Иранды битарап
қалдыру үшін əртүрлі шаралар қылып бағармыз,
деді. Шаһарда тəртіп бұзыла қоймағанмен, бимаза. «Шахиншах» банкесі күндіз сағат 2-де
есіктерін жауып алды. Банке алдында жиылып тұрған халықты политсиа əрең тиып тұр.
Кеше милат мəжілісінде асығыс жиылыс болды. Көшелерде халық толған. Шаһарда Иран
афисерлері қол астында жандарм, политса
патрулдері жүр.
Теһран – 13/IV. Бүгін күндіз сағат 6-да Австрия һəм германия елшілері келді. Жанында
бек көп жандарм, политсиа кісілері бар. Принс
Руис жанында бес неміс бар. Олардың ішінде
машһүр зеңбірекші «Газе» де бар.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Шымкент қаласынан
Шымкент қаласы ауасының тазалығы, жерінің
егіске қолайлылығымен Сырдария облысында
бірінші жер. Қаланың оңтүстік «Қошқар Ата»
дейтін ауылының зираты бар. Соның түбінен
жылап атқан күмістей жылтыраған таза бұлақ
суы бұралып, қаланың ортасынан жарып
өтеді.
Құдайдың адам балалары үшін тегіс
пайдалануға ағызып қойған нығметінен пайда көріп, бау-бақша өстіріп, қаланы безеп
көркейткен халық орыстар, онан қала сарт бауырларымыз екен.
Біз мұнда 25-нші февралда болып едік.
Қаланың сырт жағына шығып жүрдік. Жер жүзі,
əртүрлі шөптер, бəйшешектермен қапталып,
масатыдай құлпырған. Аспанға қарасаң түрлі-

198

Казак 1915 нов.indd 198-199

түрлі əнге басқан құстар. Мұның бəрі бірге май
айын еске түсірді.
Шымкент əуелде сарттар салдырған қала
болғандықтан халқының көбі сарт. Бұл сарттардың ашық пікірлі, заманадан хабардар бірекі байлары салдырған бір мектебі бар. Мұнда
үш мұғалім жүздеп баланы төте оқуменен
оқытады. Сарт балаларынан басқа балаларды
оқытуға хүкімет рұқсат қылмайды.
Мұнда он екі үй ноғай бауырлар да бар екен.
Бұлар да, аздығына қарамай, өз алдына мұғалім
ұстап, балаларын төте оқумен оқыттырып жатыр.
Келелік қазақтарға не қала қазағы, не дала
қазағы болсын, мұғалім ұстап, баласын оқытқан
бір қазақ жоқ. Шымкент үйезіне қараған 38
болыс қазақ бар екен. Көбі Ұлы жүз, Дулат.
Одан қала орта жүз Найман, Арғын, Қыпшақ.
Бұлардың бұрынғы жерлеріне бұ күнде мұжық
орнаған. Жайаулап көшіп келген хахолдар жылына үш жүз десиатинадан егін салып, осы
күні мың мыңдап мал айдаған қазақ байларын
басып озды. Қазақтар бұрынғы байлықтан да
айырылып, оның үстіне хахолдарша ұқсатып
егін де сала-алмайды деседі. Ілгерірек заманда
үкілеп ат мініп, өздерінше сауық-сайран қылып
жүрген мырзалар осы күнде хахолдарға малшы
болып жүрген жайы бар көрінеді.
Шымкент үйезіне қараған осынша қазақтың
ішінде көзі ашық, халықты ғылым жолына бастайтын, ұлт қайғысын қайғыртқан не орысша
не мұсылманша оқыған біреу жоқ.
«Қазақ» газетасына Мұхамедғали Оразаев
арқылы он шақты кісі алуға жазылды. Сол
жазылған адамдардың ішінде бір-ақ жігіт шымкенттік. Басқасы шет үйезден келіп, уақытша
қызмет қылып тұрған азаматтар. Басқа елдерге
қарағанда, заманада ең хабарсыз жатқан ел
– Шымкент елі болса керек.
Зəкір Ғайсин
Шəуешек жайынан
Шəуешек бір жағы Жетісу облысына қараған
Тарбағатай тауының түбіндегі Қытай қаласы.
Мұндағы халықтың көбі Қытайға қараған
қараған қашқарлық сарт, дүнген һəм қазақ.
Русиялық халықтары сарт, ноғай һəм азынаулақ
қазақ. Көбі сауда кəсібімен тұрады. Сарт, ноғай
халықтары сауда кəсібінде. Қазақтардың бірлі-жарымдысы болмаса, көбі қара жұмыспен
күнелтеді.

Шəуешекте Қытай хакімдерінен басқа Русиядан қойылған бас хакімі – консул бар. Онан
кейін ақсақал. Ақсақалды халық өз арасынан
үш жылға сайлап қойады. Мұның бітіретін
істері Русияға қараған халықтың алық-беріктерін, дау-жанжалдарын қарастырып, Қытай
ұлықтарымен сол турада сөйлесіп тұру.
Шəуешек мұсылмандары діндер һəм біздің
қазақ секілді қонақ асыға жомарт, бауырмал
келеді екен. Бірақ шеттен келген неше түрлі
сұмдар, мысалы С. Кəшімов секілділер, запы
қылып тастаған көрінеді.
Ғалым жайынан Шəуешектің осы кездегі халіне қарағанда, Европаны қойалық,
Сібір шаһарларынан кем емес. Өзінде екі
мұсылманша. Бір орысша мектеп бар. Бұлар да
оқитын сарт һəм ноғай балалары. Бірлі-жарымды Русиялық қазақ балалары болмаса, Қытай
қазағынан бір де бала жоқ. Бұл мектептерді
тəрбие етушілер, көбінесе, сарт ағайындардан
П.П. гражданин Амин Елхамжанов, Рахымжан
Рахманбаев, ноғай ағайындарымыздан Шанишев һəм өзге сондай байлар. Бұлар Шəуешектің
бірінші адамдарынан саналады. Ғылым жолына көздері ашық, кем-кетікке жəрдемдері мол.
Дүние көрген, өнер-білімнің қадірін білген заттар. Шаһарда қираатхана болмаса да, бұлардың
үйлерінде неше түрлі газета, журналдар болып,
əркімнің пайдалануына жол бос.
Бұлардың бəрі жақсы һəм көңілді болса
да, Шəуешек қаласы өте көңілсіз. Шаһарға
жақынырақ тайанғанда салынған үйлері біздің
қазақ қыстауынан айырмасы кем, бəрі балшық,
төбесі салом, иа қамыспен жабылып, үстіне езіп
топырақ қойылған. Көшелері тар, қайсы бір
көшелерінің арасы екі қадамынан артпаса керек.
Егер өрт шықса, Шəуешекте бір үй қалмай жанса керек. Көшелері ылас. Шəуешек салынғалы
көшелері бір тазаланбаса керек. Қашанғы қорда
боқтықты ең жақсы деген көшелерінен табуға
болады. Егер құдай Шəуешекке оба ауруын
жіберсе, бір адам қалмай өлуге ықтимал. Таза
болмағандықтың белгісі, көшеде ит сиақты
хайуандардың басы-көзі қотырдан сау емес.
Шəуешектің магазиндері, ет базарлары, мал
сойатын жерлері, ас пісіріп сататын харшовкелері, бəрін бір жерден табуға болады. Алыстан
қарағанда Шəуешек бір тоғай, орман сулардың
арасында мешіттің мұнараларынан шаһар
екенін біледі. Болмаса, қашан ішіне кіргенше
шаһар екенін біліп болмайды.
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Жоғарыда айтылған кемшіліктердің баршасын
түзету, жеткізу консул болсын, ақсақал болсын
һəм құрметті байлар болсын, əрқайсыларының
қолдарынан келеді. Əлде болса, осылардың есіне саламыз.
Көзі көрген
Ғылымның надандықтан жеңілуі
(Оралдан)
Орал облысында Уралскіден 120 шақырым,
Електен 170 шақырым, Қаратөбеден 80
шақырым жерде, Өлеңті суының бойында
Жымпиты дейтін қала бар. Жымпиты əуелі
Өлеңті һəм Шідерті дейтін сулардың қосылған
жерінде дін күткен 40 шəкірт софылардың
елден бөлек шығып келіп, орын тепкен жері
екен. Ол күндегі аты «Қоспа» екен. Берігірек
келген соң орыс-ноғай келіп қыстап, сауда
жасап, ғұмыр қазанын қайнатқан. Мұнымен
қатар машһұр Сүйінішғали хазіреттен күтіп,
мүрид тəрбиелеп, шəкірт оқытып, рухани істе
көгерген. Сүйте-сүйте жүріп екі қошқардың
басы бір қазанға симай, 15-20 жылдардың шамасында рухани қоспа орнында қалып, мəдени
қоспа еншісін алып, 20 шақырымдай жерге барып, өз алдына ғұмыр сүріп тұра берген.
Бұ күнде Жымпитыда екі мешіт, бір шіркеу
бар. Бай ноғайлар, орыстар һəм Өтеш, Жаһанша
Дүйсенбаев сиақты зор саудалы қазақтар бар.
Екі класты орыс школы, діні медреселері,
əйел школы, жамиғат хайриесі бар ... қалың
қазақтың ортасында Базарбек қызу. Крестиански нашалнікке, базарға келетін Əндіжан
Жұбаналиев. Тыныштықбай қарт, Сейсенғали
мырза сықылды құрметті болыстары, Бақытжан
сықылды құрметті төрелері һəм сонда тұратын
мал дəргері Шаһбаз Керей сықылды мырзалары
бар ...
Жымпиты жер ортасы. Сондықтан ушителски сиездер һəм басқа мəжілістер сонда болады.
Қысқасы мəдениет жүзінде Жымпиты біздің
елдің кіндігі. Айтайын деген сөзге жақындалық:
Жымпитыда 25 кроваттық земски балнитсе бар:
1 доктор (Дəулетшаһ мырза Көсепғалиев), 4
фелшер, 1 акушерка бар. Көп жылдан тəуіптық
қылып келе жатқан тəжірибелі фелшер-шешек
егуші Нығметолла Малков дейтін ноғай бар.
Лешебнитса-аптека ұстап тұрған Ғабдырахман
Қазиев дейтін тəжірибелі фелшер бар. Шумаға
қарсы лабараториада тұратын бірнеше фелшерлер һəм ұлыларды бек ықыласпен қарап

дəрі беретін Г.И. Колцов дейтін доктор бар...
Осылардың бəрін басып, қырдан келген надан
науқастарды өзіне аударып алып, əлгі залалды дəрілер беріп, жұртты сорлатып тұрған
Дəулетғазы есімді бір бақсы бар. Базар күндерде
есігінің алдында тұратын арба, шаналарды санап болмайды ... ұшқан құс, жүгірген аң тамақ
іздемек: Дəулетғазы айыпты емес. Мұнан он
жыл бұрын шабата жамап, тамақ асырап отыратын жалаң айақ етікші еді. Бұ күнде орысша
үй салдырды, мал жиды. Ақ шапан, түлкі ішік
киіп, ресурни арба, қос көк атпен жүреді ...
біреу өлмей, біреу күн көрмейді, надандықтан
тамақ жеп, жылап сорлы ғылым жатыр. ... кітап
ашып, төбеге түкіріп, надандықпен құда болып,
гүл жастанып, Дəулетғазы жатыр...
«Аспанмен таласқан бақ пен бақытсыздықтың
арасы бір-ақ қадам» деп, данышпан Напалеон
айтқан. Мұндай-ақ Дəулетғазылар да құлап,
жаншылған ғылымда біраз басын көтеріп, бір
аштықтың бір тоқтығы болар-тағы.
М. Жаңа Байбақты
Оқшау сөз:
Мақалдар
Халық аузынан шыққан əдебиет түрлерінің
аралары тіпті жақын. Олар халықтың дүниаға
һəм ғұмырға қандай көзбен қарағанын
көрсетеді. Бұлардың арасында мақалдардың
пайдасы басқа өлеңдермен ертегілерден кем
емес. Əсіресе халықтың закон, əдеті, ғұрыпын
білу үшін жиһат қылып жүрген этнографтарға
һəм тарихшыларға өте пайдалы. Халық əдебиеті
дегеніміз ертегілер, өлеңдер, мақалдар һəм
мəтелдер.
Ертегі – кеңес қылып айтылатын сөздер.
Онда халықтың жоқ нəрселерді бардай қылып
айтатұғындығы көрінеді.
Өлең – домбыра əнмен қосылған əдебиет. Бұл
халықтың ішіндегі қайғы-шерін һəм қуанышсүйінішін көрсетеді.
Жұмбақ – бір нəрсені өзіне ұқсаған екінші
бір нəрсе арқылы аңғартқан сөздер. Бұл ақылойды молайтады.
Мақала – қысқа, тегістеліп айтылған халық
аузындағы өсиет. Онда, қай жағынан болса
да, дұрыстық айтылады: «Уайым түбі теңіз
– батасың да кетесің». Тəуекел түбі қайық
– мінесің де өтесің». Мақалдар мен мəтелдер
халықтың бірнеше ғасырлық данышпандығын
көрсетеді.
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Мəтел – қысқа һəм қай түрмен айтылған
халық өсиеті. Оның ішінде бар анықтық. Ойды
қысқа ғана айтады. Мəтел растықты тіке айтады. Бұларды былай қарағанда мақалдан айыру қиын, əсіресе мақалдың екінші бөлімі жоқ
болса. Анықтап айтқанда: мəтел деп айтылады:
сөз арасында көп келетін «жай сөзді». Бұларды
айту онша керек болмаса да, əдеттенгендіктен
айтылады.
Жоғарыда айтылған əдебиеттердің белгісі
сол: ауызбен айтылып, бір-бірінен өсіп, бір
тұқымнан бір тұқымға, кəріден жасқа көше береді. Бұларды шығарған адамдар белгілі емес.
Бұлар шыққан халықтың арасынан, пəленше
деген шығарыпты деп көрсетерлік адам жоқ.
Бұлар бүкіл халыққа тиіс нəрселер. Бұлар да
халықтың таза ойы, мінезі, сыны көрінеді.
Бұл айтылған халық əдебиеттерінің бір
жерге жиналып шығарған кітабы мақал һəм
мəтелмен осыларға тоқтаймын. Мақалдар
халықтың əртүрлі іс, жұмысына дұрыс жол
көрсеткендіктен сүйкімді болып көп тараған.
Мақалдар мен мəтелдер де пікір сонша тығыз
айтылған, өлеңнен сөзді тастау қандай қиын
болса, бұлардан да сөзді тастау сондай қиын.
Мақалдар да артық сөз болмайды. Олар əбден
қысқартылып, əдеміленіп айтылған сөздер.
Өсиет қосып айтылған мақалдар көбінесе екі
бөлім болып, біріне бірінің айағы ұйқасады.
Мұнысына қарағанда, өлең-жыр сиақты
əдебиеттің түріндей түрі бар. Мақалды екі
түрмен түсінуге болады: тіке һəм жанап айтқан
оймен. Халық аузындағы мақал халық ойынан
шыққан өсиет, оның ішінде бар растық.
Орыстың мақалшысы Снигировтың айтуына қарағанда, мақалдар көрсетеді ақылдасқандықты, сөзге һəм жұмысқа ынтымақ қылысқандықты, мақалдар шығады халықтың
ғұмырында көрген, байқаған нəрселерінен.
Мақал турасында əр халық əртүрлі қылып
сөйлейді. Оңтүстік халықтар (араб, парсы,
түрік һəм басқалар) айтады: мақала тілдің гүлі
деп. Қытайлар – бұрынғы данышпандардан
қалған өсиет деп. Немістер көше арасындағы
данышпандық деп. Италия халқы-халық мектебі деп. Ағылшындар, франсуздар – көп
көргендіктің жемісі деп. Орыстар – қанатты
сөз, əдемі сөз деп айтады. Біздің қазақтың қалай
дейтінін мына мақалдың өзі айтады: «Шариғат
ағып жатқан бұлақ. Бұрынғылардың сөздері
жағалай біткен құрақ».

Басқа халықты білмеймін, ноғай мен орысқа
қарағанда біздің қазақ халқы мақалды көп айтады. Билер, шешендер былай тұрсын, біздің
қазақтың еркек-əйелі, үлкен-кішісі мақалсыз
сөз айтпайды. Ең айағы кішкентай балалар
үлкендерден есіткен мақалдарын сөз арасына
қыстырады.
Жоғарыда айтылған халық əдебиеттерінің
бəрін бізден басқа ғылымды жұрттар, пайдасын
біліп, жинайды. Өзінікі былай тұрсын, басқа
халықтыкін де іздейді. Осы уақытта біздің
қазақ арасынан жинай бастаушылар бар, бірақ
аз. Жинаушылар көбінесе татар бауырларымыз һəм орыстар. Бірақ, біздің көптігімізге,
тұратын жерімізге һəм мұндай əдебиетіміздің
молдығына қарағанда, жинағандары тіпті аз.
Хаты жоқ деп айтуға мүмкін. Себебі, орыстар
жинауға қанша жаһұд қылғанмен халықтың
заңын, ғадеттерін білмегендіктен анда-санда
бір тиіп, жөнді жинай алмайды. Орыстардың
ішіне кірісіп қазақ оқығандары жинасатын
болса, олар ақыл мен күшін айамас еді. Əзір
қазақтан мұндай ұмтылған ешкім жоқ.
Сібірде қазақ ортасындағы музей жағрафиа
жамиғатында Омбыдағы шлендерден Əлихан
Бөкейхановтан басқа ешкім жоқ. Сол себепті
біздің қазақ халық əдебиетіне тіпті жарлы деп
айтуға мүмкін. 1913-14 жылдарда кітап алып
жүріп мəз ештеме көре алмады. Осы күні шлен
– сотрудник болып тұрмын.
Аздығын өздері де біліп, 1913 жылда апрелде белгілі, ертегі ғылымымен аты шыққан Потанинді Семипалат облысындағы Тоқырауға
жіберді. Жол расходын беріп, əдеби ертегілер
жинау үшін. Оның ақылымен Омбыдағы музейде «қазақ комиссиасын» ашты. Председателі Ақмола һəм Семей облысындағы народни
ушилишалардың деректері Михаил Филипов.
Оны қойғанның мəнісі: ушителдердің бəріне
программа беріп жиғызбақшы еді. Қол тимегендік пе, немене, программасы əлі жазылып
шыққан жоқ.
Қазақ əдебиет кітаптарынан, орыс книгаларынан һəм өзім жиып 1710 шамалы мақал
жинаған едім. Сонан бір мыңнан таңдап алып
«Мың мақал» атты кітап шығарып отырмын.
Орыстың мақалшысы Елустров дегеннің
«Жизнь русского народа в пословицах и поговорках» деген кітабында айтуына қарағанда,
жүздеп, мыңдап мақал жинаған орыс жазушылары Остраумов, Грудиков дегендер һəм басқалар
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бар. Бірақ олардың жиған мақалдарын қолыма
түсіре алмай жүрмін. Қазақтан жиналған
мақалдар он мыңдап бар.
Ахмет Баржақсин
Тəңір жарылқасын
Жолдасым Ғаблокəрім Ешмұхамедов ауырып
қалып, еліне қайтуға ақшасы жетпей тұрғанда
мына кісілер жəрдем қылып ақша жинап берді:
Ғабдолла Айтов пен мырза Зəкір Хайров үш
сомнан, Файзрахман Тимошов пен Ғабдықой
хазірет екі сомнан, Нығметолла хазірет, мүзін
Ғабдолла Смағұлов, Ғабдолхалық Насыров
бір сомнан, Бимолла Сейфалдиев 20 тиын.
Барлығы: 13 сом 20 тиын. Бəріне тегіс тəңірі
жарылқасын айтамыз.
Зейіналғабдин имам Махмұдов
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Ғали
Асиғұғлы, Ғұсманхан Күзембайұғлы, Əділқазы
Тынықұлұғлы, Құдайша Досанқызы, Хасен Əлімбаев 1сомнан. Омар Əлімбаев 1 сом
40 тиын. Садық Ташмұхамедов, Жағыфар
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Ташмұхамедов, Шаһмардан Асиұғлы, Əбушахма Асиұғлы, Жұмағұл Мейірманов, Өтебай
Оразəліұғлы, Есқазы Досбайұғлы, Ғабдрахман
Төлепұғлы, Саламат Байғабылұғлы, Рахым Бештанұғлы, Ханифа Əлімбаев, Ыбыш
Əлімбаев, Сүлеймен Есмағамбетұғлы, Айазбай
Жүргенұғлы, Сəрсембай Құлмұхамедұғлы 50
тиыннан. Мұхамедиар Байғабылов 40 тиыннан. Мұхамедғали Əділғазыұғлы, Баймұқан
Қожасұғлы, Бекет Айтайақұғлы, Бейсембай Қожасұғлы, Бап Дүйсебайұғлы, Хасен
Нұрсайдұғлы, Ғабдолғафар Асиұғлы, Тасболат Сүйіншəліұғлы, Ермағамбет Темірбайұғлы,
Досмұхамел Шайханұғлы, Қожай Жампейісұғлы, Жанбосын Елдесбайұғлы, Омар Жайлыбайұғлы 20 тиыннан. Шахкөз Дəрменұғлы,
Мұқан Бабаев 30 тиыннан. Уəли Əлімбаев,
Кенжетай Əлімбаев, Ахмет Тұрғанов, Қалғара
Сақтағанұғлы 15 тиыннан. Рысқұл Өтебайұғлы,
Смаил Өтебайұғлы 10 тиыннан. 60 тиындап
тиын. Барлығы (25 тиын расход шегерілгенде)
18 сом 65 тиын.
Бұрынғылармен 480сом 76 тиын.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оренбург, 22-нші апрел
Англия мен Франция Дарданел қы-лиларынан
өту талабында болып, бірнеше кемелерін суға
батырып, бірнешесін зақымдандырып, өте алмайтын болған соң, Дəрданелге ісерін тоқтатып
еді. Соңғы хабарларға қарағанда тағы сол
қылилардан өтеуге кіріскендері көрінеді. Бұл
жолы бұрынғыдан көрі басқа түрмен кірісіп тұр.
Енді істейтін істердің басқалығы сол: жалғыз
судан емес, қырда да күш көрсетпек. Суда да,
қырда да түріктерді кейін тұрып шығарып,
қылилардың минасын жоқ қылып, тазартқаннан
кейін қылилардан флоттарын өткізбек. Сүйту
үшін Галипули түбегінде əскер төге бастады.
Телеграм хабарларына қарағанда қырға əскер
төгу жұмысы онша қиындыққа ұшырамаған
сиақты. Флотты жанамсақтап қырға шыққан
əскерлеріне түрік əскерлері қарсы тұрып, онша
қайрат көрсете алмай жатса керек. Сондықтан
Англия мен Францияның Галипулы түбегіне
əскер төгу жұмысы орнына келеді десіп тұр.

Бұл жұмыс орнына келгенмен флоттары Дарданел қылиларынан өтуі шешілер-шешілмесі
екі талай жұмбақ күйде. Қырдағы əскердің ісі
судағы іске демеу болғанмен флотты қылилардан оңай өткізіп жібере қойарлық дəрежелі
көмегі болмаса керек. Бұл туралы соғыс ісін
жақсы білетін Оглин деген «Р.В.» газетасында
жазылды1.
Қалай айтқанмен Англия мен Франция
əскерлерінің қырға табылуы ұзақ һəм қиын
жұмыстың басы ғана. Флотқа арқа сүйеп, Галипулы түбегін Түркия əскерлер тез қолға алулары да мүмкін. Түріктер түбекке қамалып, қайта
шыға алмай қалу қаупі болғандықтан қарсы
тұрып, онша қару қылмаулары да мүмкін. Бірақ
Галипулы түбегін қолға алғанмен флоттарға
Дарданел қылиларынан өтерге жол аршылған
болып табылмайды. Əрине қылилардың Европа жақтағы жағасын қолға алып, Англия мен
Францияның одақ əскерлері Азия жақтағы
1
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85-нші нөмір.

қорғандықтардың да күшін кетірер, бірақ
қылилардың қорғаушының зоры əуелден-ақ
қорғандықтар емес ті. Одақ флоттары марттағы
мұқатқан түріктің қорғандықтары емес,
ағызба миналары еді ғой. Броненостарды суға
батырған түрік қорғандықтарының зеңбірегі
емес, суға бастаған ағызба миналар екендігі
мəлім емес пе? Дарданел қылиларынан өту
үшін одақ флоттарының жолындағы миналарды
алдын ала тазарту керек. Оны қылилардың бір
жағын қолға алып отырып істеу мүмкін бола
қоймас десек те адаспаймыз. Азия жағындағы
қорғандықтарды бұзып қиратқаннан кейін де
түріктер көшірмелі зеңбіректермен атқылап
мина аулаушы кемелерді тыныш қоймас.
Сондықтан Галипулы түбегі қойға алынғанмен түріктер мұқап біткені болып табылмайды. Онан əрі істейтін бірталай істер бар.
Оларды екі түрліше істерге ықтимал: иа əскерді
Азия жақтан да төгіп, қылилардың екі жағасын
бірдей қолға алып, Стамбұлға сумен баруға.
Иа суды қойып Европа жақтағы төкпе əскер
құрлықпен Стамбұлға барады. Бұлардың қайқайсысының да болса, жағымды-жағымсыз
жақтары бар. Бірақ құрлықпен Стамбұлға
бару, Азия жақтағы жағалауды қолға ұстап
отырудан көрі оңайырақ болар еді. Түріктің
Европа жақтағы əскерінен Азия жақтағы əскері
қазірінде аз болса керек, бірақ қазірісін ғана
есепке алмай, көбейтуге мүмкін жағын іске алу
керек қой. Азия жақ жағалауды қолға алу үшін
төккен əскерден кем болмасқа. Ондай əскерді
Европа жақтағы əскерге қосса, Стамбұлды
құрлықпен барып аларлық əскер болып шығар
еді. Рас Стамбұлға баруға жолда балғар əскерін
Балқан соғысында ілгері бастырмаған Шаталжа
бекінісі бар. Бірақ онда түрік əскері бекінгенде
екі қанаты екі теңізге тіреліп, түрік флотына
сүйеніп еді.
Қайткенде де төкпе əскер жұмысы соғыс
ісінің ең қиыны. Мұнда кəдік көп. Мұнда
əскердің төгу қиын емес, төккеннен кейінгі істер қиын. Əскердің құйрығы жалғасып тұрған
қомақты күш болмаған кезде қаупі зор жұмыс
болатын деп сөзді айақтайды.
Сын:
Қалқаман-Мамыр
(Шаһкəрім)
Бұ кітап 1912-нші жылы басылған. 1914ншы жылдан бері иғланы «Қазақ»-та басталып,

оқушыларға білінді. Бұны шығарған «Қазақ
һəм хандар» шығармасын жазған Шаһкəрім.
Шаһкəрім Абайдың ағасы Хұдайберді баласы.
Абай барда таласып ақындық қылып, жарыққа
шықпай, көлеңкеде жүре берген. 1900-ншы
жылы Шыңғыс елін жазған Иван Филипш
Гусев Шаһкəріммен сөйлескен. Маған сонда
айтылды: «Жұрттың бəрінің аузына алғаны
Абай» дейді. Гусев Шаһкəрімнің тамырын тауып, ұстаса керек.
Осы 2-3 жыл ішінде Шаһкəрім «Мұсылманшылық», «Қазақ айнасы», «Қазақ һəм хандар шежіресі», «Жолсыз жаза» һəм «Қалқаманмамыр» кітаптарын шығарды. Бұларды оқыған
кісі Гусев адасыпты, дейтін емес.
Білімді жұрттың ақыны,
Біздің сөзді сынамас.
Жазушының жақыны,
Қазақ міні ұнамас.
Сынатарсың өзіңді,
Менің түгім құрамас1.

Өсіп көпіру ақындық сафты. Қанша кішірейем
дегенмін, Шаһкəрімге мұны ақындық жырлатып отыр. Шын ақын бір көпірмей қоймайды.
Ескі бише отырман бос мақалдап,
Ескі ақшаны мал үшін тұрман зарлап.
Патша Құдай сендім, тура баста өзіңе,
Жау жағадан алғанда, жан көрінбес көзіме.
Арғын, найман жиылса, қаңырқаған сөзіме,
Қыран сөзім қор болды тобықтының езіне2.

Өлеңді ақын сынаған жөн. Оқушы-жазушы, ақын болмаса да, ақын сөзінде бұлар
сынға салатын да мүшелер болатын. Орыста
Пушкин, Лермантовты сынға салып, жұртқа
жайған Белинский сөзге ақын емес, ойға ақын
еді. Шаһкəрім Пушкин болмас, біз Белинский
болмаспыз.
Жазушының жақыны,
Қазақ міні ұнамас.
Ұнатарсың өзіңді,
Менің түгім құрамас.

Болса дағы «Қалқаман-Мамыр» туралы біраз
сөз жазайын, бұл кітапты оқушыларға жауы
үшін.
«Қалқаман-Мамыр» ғашық болып, қосылып,
бишара болған сорлыларды өлең ғып жазған
жыр. Жігіт Қалқаман, қыз Мамыр 190 жыл
бұрын болған адамдар3.
1

«Қазақ айнасы» 37 бет.
«Абай кітабы» 31 һəм 35 бет.
3
Шаһкəрім шежіресі. 37 бет.
2
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«Қалқаман-Мамыр» өлеңі орыс тілінде «Историческая хроника» аталады. Бұл сиақты тарихта болғанды өлең қылған мысал: Пушкинде
«Цар Борис Годунов», Лермонтовта «Песня о
купсе Калашникове». Бұл орыс өлңдерінде
өткен замандағы адамдардың мінезі, тұрмыссалты айнадағыдай көрінеді. Оқушыларға мұны
тəржіма қылып көрсетуге, ақындықтан аман
болы, амал құрып тұр. Бұл айтылған Пушкин,
Лермонтов өлеңдері Абайдың мына мақтанына
тура келеді:
Алыстан сермеп,
Жүректен тербеп,
Шымырлап бойға жайылған,
Хиуадан шауып,
Тағының жетіп қайырған,
Толғауы тоқсан қызыл тіл,
Сөйлейін десең, өзің біл!1
Ойуын ойып,
Орындап қойып,
Түр салғандай өрнекке.
Қиыннан қиып,
Қиырдан жиып,
Құрап сөзді термекке.
Еңбекке егіз тіл мен жақ,
Ерінбесең сөйлеп бақ!2

Ер жеткен қыз еркімен ерге тиер,
Моллалардан естдім əлдеқашан3.

Қалқаман мұны айтқан жоқ. Қазақ қызын,
190 жыл бұрын түгіл, осы күні еркімен ерге
тиу болған жоқ. Шариғатта бұл болғанымен
мұны ол уақыт сөйленген жоқ. Бұл ақынның
Қалқаманмен өтірік айтып ресімнің ыңғайына
жайылатын моллаға жапқан жаласы.
Қыз алған жоқ жақыннан Тобықты əзір,
Өлтірем деп жүрмесін бізді қазір.

Міні, заманына үйлесімді, жақсы жазылған
қыздың мінезі. Бұған айтқан Қалқаманның
(Шаһкəрім) жаласы мынау:
Мамыр-ау, айтып тұрсың əлде нені,
Шариғат қосады екен немерені.

«Қалқаман-Мамыр» өлеңі біздей ақын емес,
надан сынына аса жақсы көрінеді. Мұны
оқушылар төменде жазылатын мысалдардан
байқар. «Қалқаман-Мамырда» бұрынғы қазақ
жұртының салты, қазақ мінезі, қазақтың ісі,
қылығы əлгі орыс өлеңдеріне қарағанда тіпті
аз. Шаһкəрім жақыннан қайырып, ойдағыдай
толымды қылып жазбады. Жұрт көзін ашуға
«Қалқаман-Мамыр» сиақты өлең өте керек. Рас,
біздің қазаққа осы бойы мен де «Қалқаман-Мамыр» айтулы жақсы өлеңнің бірі болар. Бірақ,
«Көп бергеннен көп сұра алады» деген. Мұны
Шаһкəрімнен көп сұрап жаздым.
Əке берсе, қыз болмас кімге қатын,
Қайтейін сендей-ақ еді мұқтажым.
Алдыңа кешу сұрай келіп тұрмын,
Көзге тірі болсам да, өліп тұрмын.
Қалқаман, осы саған қоштасқаным,
Денемді емес, жанымды беріп тұрмын.

Дүниеде адам баласы айналып өтпес екі-ақ
көпір бар: бірі өлім, бірі махаббат. Қалқаман
мен Мамырдың жалынғаны махаббат емеспе-ді.
Сүйткен екі ғашық молла айтты, шариғатта солай деп мыжи ма? Махаббат адамды байлағанда
шариғат пен моллаға уақыт қала ма? Бұл жерде Шаһкəрім ақындық жолына шыға шабылып, Пушкин, Лермантов, Шекспир, Толстой
қарауылына салсақ, зор кінəға батып тұр.
Менде де екі ғашық кетіп қалды...4).
Міні, шын ақын сөзі жаңа келді. Молласы
түзу шариғат айтқан тобықты мінезі мынау:
Мəмбеттей жатып алды ырық бермей,
Қалың мал ал, бүйт, деген сөзге келмей,
Қалқаман мен Мамырды өлтірмесе,
Кетеміз деп бабаңды тіпті көрмей.
Көкенай тағы көнбей жатып алды.
Бітім болмай неше күн жұрт сандалды,
Қалқаман мен Мамырдың дауындай деп.
Осы белгі мақал боп сонан қалды.
.................................
Ести сала садағын қолына алды.
Аулақ жүр деп Мамырдан айқай салды.
Ұайлмай жүр қараның жүргенін деп,
Айамай дəл жүректен атып қалды5.

Міне, бұрынғы заман тобықты мінезіне
дəл жақсы айтылған өлең. Көкенайдың атып
тастағаны Мамыр. Жазасы – қашығымен
қашқаны.
Ай, жұртым, мен өлемін, сендер қалдың,
Орнына бауыздадың айтқан малдың,
Өз бауырын оққа байлап өлтірді деп,
Қалдыңдар обалына мына шалдың.

Міні, қазақ қызының қашаннан болмысы,
кестелі жазылған ғашықтың мінезі. Бұған
Қалқаманның берген жауабы:
Əй Мамыр, бұл іс оңай алдамасаң,
Зорлық жоқ біздің сүйіп, таңдамасаң.
1

Абай. 60 бет.
2
«Маса», 24 бет.

3

«Қалқаман-Мамыр», 7 бет.
«Қалқаман-Мамыр», 7- бет.
5
Сонда, 10-11-бет.
4
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Назасы нақақ жастың қата кетпес,
Демесін қалмақ сені тентіретпес.
Мамырдан қалған жанның керегі не?
Ісім ақ, қосылармын еш нəрсе етпес.
Белгілі Мамырдан соң көп жүрмесем,
...............................
Айамай елім оққа байланған соң,
Кетер ме өлгенімше ойдан зарым!

Қалқаманның садақпен атылуға байланғанда
қоштасқаны.
Бұл өлең сырты сұлу болса да, ішінен ақаулы
көрінеді: қоштасқан зарлы адам көңілге жалынушы еді. Мұнда ақыл жағы шығып тұр. «Демесін қалмақ сыны тентіретпес»-ті айтуға ол
жерде Қалқаманның əлі не келер дейсің.
Махаббаты жарым жоқ, жəрдемшім жоқ,
Өлейін бе, қайтейін, кімге айтайын?, – деп

Қалқаман Мамырға.
Қалқаманның мақсұдын Мамыр білді.
Аз ойланып, үндемей сабыр қылды.
Жылы жүрек өзіне жар тапқандай,
Тыншымайды, тулады, жүз құбылды.
Қызарды, бір ағарды байдың қызы,
Бетке шықпай қойа ма жүрек азы1!
«Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы», –

деген өлең осы болар. Шаһкəрімнің өлеңінің
түрі жоғарыдағы өлеңдерінен белгілі болар.
Өзге кітабына тағы бір кезде айналармын.
«Қобыландыны» аз уақыт талап алған біздің
жұртта оқушылар бар көрінеді. Бұл кітап та
кезікпей отыр. Қайта басқанда ана Ахметтің
«Масасы» формына салып, «Қазақ» емлесімен
басса, жақсы болар еді.
Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 17/IV. Неман үйезінің күнбатыс жағында бүкіл фронт
бойынша жаудың тысқырдық. Кеше кешке немістер Суецқа жақын Сосли Ули маңында біздің
позитсиаларға қарсы шапқан еді, өздері көп
шығынмен шегінді.
Висла өзенінің сол жағында бізге қарсы
шапқан бір бөлек жаудың əскерін шегіндірдік.
Галицияда Гарлица районында 16 апрелге
қарсы түнде бізге қарсы шапқан жаудың етін
1

Сонда 5-бет

қайтардық. Астри өзені алабында Гавадовицко районында біз өзіміз қарсы қимыл қыла
бастадық. Окоптағы жау əскерлерінен бірталайын шаншып өлтіріп, 7 афисер, 400 тұтқын
алдық.
Күншығыс Галициада надворни маңында
16 апрелде таң мезгілінде бізге қарсы шапқан
жаудың беті біздің зеңбіректерден атқан
оғымызбен қайтарылды.
Лондон. Неміс цеппеленимен аиропланы
Англияның Ибовиш һəм Еритен шаһарларына
бомба тастады. Екеуінде де үш-үштен үй жанды. Басқа шығын болғаны білінген жоқ.
Париж. Адриатик теңізінде батқан Гамбица
крейсерінен (франсиеники) құтқарылған 136
кісі Италиян Лиманында. Батқан адмиралмен
25 кісі əскердің денелері табылып көмілді.
Кавказ армиа штабынан – 17/IV. Шорх
өлкесінде атысу бұрынғыдай. Улит жағында
біздің əскерлер алға барады. Басқа жақтарда
өзгеріс жоқ.
Лондон. Инос түскен ынтымақшылардың
əскерлері 35 шақырым жер жүріп, бұрынғы
«Троиа» шаһары жанында бірнеше ауылды
алды, мұнда 8 мың түрік қолға түсті.
Лондон. Мадлили аралынан «Таймс» газетасына мынадай хабар келді: 16 апрелде Тинедос
һəм Лимнос аралынан келген кісілердің айтуларына қарағанда, өткен жексенбі күн күн бойы
Шанақ Қлиға да соғыс болған. Қлидың Европа жағасында ағылшындар 1200, Құмқылға
маңайында франсуздар 1300 түрік тұтқын
алған.
«Димли ниос» газетасы ынтымақшылардың
бір орнында əскер түсіргендерінде мынадай
Хайле қорғанын жазады: соғыс кемесімен бір
жерге ағаштан тау топтарымен бір мың есек
алып келіп түсірген. Түріктер оны əскер деп
ойлап оған көп əскер жіберген. Сол уақытта
ынтымақшылар екінші жақтан шын əскер
түсіріп, түріктерді қамап алған. Түріктерден
көп қырылып, 100 кісі қолға түскен. Арасында
бірталай неміс афисерлер де бар.
26 милион əскер
Стокголм. Бұ да Пштеттен хабар береді: депутаттар мəжілісінде соғыс министрі осы соғыста
барлық соғысқа кіріскен патшалықтардың
құрал астына жинаған əскерлері 26 миллион
болып, бұлардың жартысы соғысқа кіргенен
сөйлеген.
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Ішкі хабарлар:
Елден:
Ішкі Ордадан
Астрахан губернасы Бөкейлік екінші округ
10-ншы болыс арамыздан ополномошенни
сайлап, Астрахански губернски комитетке
арыз беріп ішімізден уақ-қарыз қарыз серіктігін ашуға рұқсат сұрап сұрап жүр едік.
Қазақ халқы бір жерде орнығып отырған ауыл
болмағандықтан көшпелі халде беру қиын деп
біраз кідіріңкіреп тұрып, ақырында рұқсат
болды. Осы 1915-нші жыл 13-нші хотта инспектор келіп, арыз берген адамдарды жинап,
əртүрлі жайларын түсіндіріп серіктікке өз алдына правление салғанша, өзіміздің волосной
правлениеде тұрмақ болды. Обши собраниада
совет шлендігіне Мирсадық Мұқанов, Өтепғали
Кенжеғалиев, Харун Нұғманов, кандидаттыққа
Шаһахмет Адресов, правление шлендігіне
Теміртас Інкəров, Шаһмардан Сəтеков, Хатым
Арықов, кандидаттыққа Кемал Ғайсин, Ғабас
Жабағиндер сайланды. Бұлардың əрқайсысы да
бір жыл халық үшін тегін қызмет етуді мойындарына алды. Серіктігімізді ссудо-сбергательное товарищество «Талъбъ» деп атадық. Топ
сомаға шлен 30 сомнан ақша төлейді. Жылға
10 сомнан болып, 13 жылға срокке қосымшаға
государственни сберегателни кассадан 1500
сом алдық, қысқа срокке госдурственни банкеден 3000 сом алдық, əртүрлі кісілерден өсімге
салынған ақша болды 1000 сом. Шлендердің
əуелгі полвой ақшасы болды - 970 сом. 3 марттан бастап қызметке кірістік. 97 кісі шлен болды. Бəріне, жұмысына қарай, ақша үлестірілді.
Устав бойынша əртүрлі жақтан правление
тұрған орыннан 20 шақырым жерге шейін тілеген кісінің шлендікке алуға болады. Серіктіктің
тəуір кісінің шленін көбейтіп, алыс-беріс тура
жолмен алып бару талабындамыз.
Хатым Арық баласы
Шымкент
8-нші апрелде Пржевалски үйезінен 40
қырғыз соғысқа қарай өтті. Баршасы мылтықты,
қылышты. Ат өздерінен, өздері тіленіп бара жатыр. Қастарындағы бастық афисері орыс.
Тілші
Өлең-жыр:
Жарыма
От жұтқан туысқанның халін көріп,
Кінəсіз судай аққан қанын көріп,

Айырылған ар-намыстан қарындастың,
Көз жасы, қалың қайғы, зарын көріп,
Елжіреп жүрек, бауырым, ішім еріп,
Бейнетке белді буып, қолды беріп,
Ант етіп айнымасқа ес білгеннен,
Байлаулы бауырыма тілеп ерік.
Жан жарым, ұзақ, қиын түстім жолға.
Алдымда түпсіз дариа, сор да, ор да,
Бетбақ шөл сусыз, отсыз қайнаған құм,
Ысқырған жылан, шайан оң мен солда,
Өткелсіз, қарлы, отты таулар асқар,
Мейірімсіз табан тілер қиа тастар...
Кім білет, қуат құрып, арып талып,
Төгетін күндер болар астық жастар!
Со күнде, алтын сəулеш, қолыңды бер,
Жастанба, жолым бастап алдыма жүр.
Қара түн қорқынышты қаптағанда,
Жарқырап жұлдызым деп, түкке есің нұр,
Айырылса иманынан көңіл құбыл,
Кейін қайт, жапа шекпей, жазым деп жол,
Жан салып, тура қайтпас жүрек беріп,
Жаңадан жаратып, сен Аллам да бол!
Жол алыс. Жақын үшін жаннан кештім,
Бауырдың халін көріп, бейнет құштым.
Құшақта, сүй күл, жыла – қайраттандыр,
Жан жарым, ұзақ, ауыр жолға түстім.

Мағжан
Закон жобасы
(Басы 106,108, 110, 115 һəм 117, 119-ншы
нөмерлерде)
Төртінші тарау
Уголовни сот уставы бойынша
131-нші статиа. Істің қай сотқа тиістілігі,
мировой судиалардың тұжырулы хүкім салу
турасындағы мұршасы уголовни сот уставинің
1260-ншы (По прод. 1906 г. и в ред. зак. 20 марта
1911 г. Собр. Указ. Ст. 560) статиада һəм оның
қосымшасындағы (по прод. 1906 г.) 1263-ншы
статиа да һəм оның қосымша сындағы (по прод:
1909 г.) айтылған заңдар бойынша.
132-нші статиа. Политсиа һəм хакімшілігі
бар адамдар өз қарауындағы істер жүзінде сезген, білген хасуси адамдар қумастай айыпты
істер һəм қылмастарды, мировой судиаға білдіргеннен кейін ол істер сотта қаралғанда судиа
иаки өздері басында болуын керек қылмаса,
келулері қажет емес.
133-нші статиа. Мировой судиа салған
тұжырулы хүкімге риза болмай берілетін
арыздар, отзывтар Астрахан окружни сотына
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мировой сиез есебінде окружни сот уставында көрсетілген мировой судиалардың хүкімін
бұзу турасында айтылған заңдар бойынша
беріледі.
134-нші статиа. Товариш прокурор үйде
болмаса, иаки товариш прокурор қойылмаған
жер болса, мировой судианың тұжырусыз
хүкімін бұзу турасындағы арызды уголовни
сот уставының 147-нші статиасында айтылған
сроктан қалдырмай, политсиа мировой судиаға
тапсыру тиіс.
135-нші статиа. Мировой сотқа тиісті іс
турасындағы қағаздар, арыздар – баршасын да
поштамен жіберуге болады.
136-ншыстатиа. Астрахан окружни соты
мировой сиез есебінде құрағанда іске қатысы
бар адамдардың келмегені істің қаралуын
тоқтатпайды. Егер де айыпкерге іс мойнына
қойылғанда түрме кесілерлік болса, оның іс
қаралған кезінде сотта болу қажет.
137-нші статиа. Мировой судиалардың
тұжырулы хүкімдерінің үстінен риза болмай
берілетін арыздар Астрахан окружни сотына
мировой сиез есебінде беріледі. Хүкім бұзылған
шақта істі сол хүкім салған судианың өзіне
қайта қарауға жібереді, иа қажет көрсе, басқа
судианың қарауына жібереді.
138-нші статиа. Астрахан окружни соты мировой сиез есебінде салған хүкімінің копиасын
іс қаралған кезінде келмеген айыпкерлерге повескамен жібереді.
139-нші статиа. Астрахан окружни сотының
тұжырулы хүкіміне риза болмай берілетін арыздар
правителствуйуши сенаттың уголовни касасионни департаментіне беріледі. Хүкім бұзылған
шағында істі сол окружни соттың өзінде басқа
судиалар қайта қарауына жібереді.
140-нші статиа. Астрахан окружни сотының
мировой сиез есебінде салған риза болмай арыз
беру срогі арыз берушіге сот хүкімі мəлім
болған күннен басталады.
141-нші статиа. Барша адамшылық һақынан
иаки өз басына, болмаса айрықша күйіне
арналған һақынан жүдə боларлық айыптар
турасындағы істер окружни сотта присажни
заседателдерсіз қаралатын істер турасындағы
заңдар бойынша қаралады.
142-нші статиа. Астрахан окружни сотының
өз қарауына түскен соң қаралған кезде айыпкерді һақынан жүдə қылатын иаки айыпкердің
һақын кемітетін дəрежелі еместігі білінсе де
мировой сот қарауына түсірілмейді.

143-нші статиа. Окружни уставтың 201№нші һəм 202І-нші статиалары (по прод. 1906
г.) жұмсалмайды. Сол уставтың 1073-нші
статиасының 3-нші пунктында көрсетілген істер Астрахан окружни сотында қаралады.
144-нші статиа. Судебни следователдің
тұрған жерінен уақиға болған жер алыс болып,
следовател тез келерлік болмаса, іс һəм күтерлік
болмаса, айыпкер мен айғақтардан жауап алуға
политсиа кіріседі. Ондай жерлерде уголовни уставтың 258-нші статиасында айтылған
оқиалардан басқалары туралы да палитсианың
жауап алуға мұршасы бар.
145-нші статиа. Алдыңғы следствиада
айғақтардан ант арқылы жауап алынады, егер
де олардың тұрағы іс қаралатын окружни
соттың құрылатын жерінен 200 шақырымнан
астам жерде болса.
146-нші статиа. Тұтқынға алынған айыпкерлер дознание жасаған жерге жай адамдармен
жіберілмейді (уголовни сот уставының 456ншы статиасы), бірақ ол дознание басына оз
орнына ағайынын иаки басқа адамдардан өкіл
жіберуге құқықты.
147-нші статиа. Барша адамшылық
құқықтарынан ада боларлық иаки адамшылық
құқықтарын кемітерлік дəрежелі айыбы бар
адамдар еркінде жүрген болса, іс қаралған
кезінде сотта зашитнигі болса да, өздері де болулары тиіс бұл заңның жолынан шығарылады,
егер де іс түрлі адамшылық һақынан айырарлық
дəрежелі болмаса һəм айыпкердің тұрағы сот
құралған жерден екі жүз шақырымнан артық
болса. Мұндай орындарда айыпкердің өзі
сотқа келуі міндет емес. Ондай істер туралы
айыпкердің өзі сайлаған зашитнигі болмаса,
айыпкер сұрамай да сот председателі өзі оған
зашитник сайлайды.
148-нші статиа. Хасуси айыптаушылардың
һəм айыпкердің көрген зианын даулаушылардың
тұрағы соттан 200 шақырымнан қашық жерде
болса, сот құрылғанда келмей қалғаны даудан
иа айыптаудан бізге нектікке саналмайды.
149-нші статиа. Сотқа келулері міндетке
саналмаған айыпкер, иаки айыптаушылар,
иаки зианын сұраушы даугерлер тұрақтары
200 шақырымнан қашық болып сотқа келмеген шақта олардың жазып берген арыздары,
жауаптары сотта оқылады.
150-нші статиа. Айғақтардың мировой
судиаға, иаки окружни сотқа мировой сиез
есебінде һəм нағыз окружни соттың бірінші
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дəрежесі есебінде құрылғанда келмесіне законды себептер тұрғанының 200 шақырымнан
қашықтығы.
151-нші статиа. Тұрған 200 шақырымнан
айғақтардың өздері келмесе, жазып берген жауаптарын сотта оқу жолға симайды.
152-нші статиа. Екі жақтың көрсеткен
айғақтары, тұрағы 200 шақырымнан артық
болған себепті келмеген кезде, оның жауабы
іске өте керек болса, мировой судиа иаки окружни сот онан алынатын жауапты мировой
судиаға иаки судебни следователге тапсырса да
болады. Мұндай орындарда айғақтан алынатын
жауаптың сұрау жоспарын мировой судиа иаки
окружни өзі жібереді.
153-нші статиа. Уголовни уставтың 160 һəм
688-ншы статиаларында көрсетілген уақиғалар
турасындағы сипаттарды анықтау: сот қорлаған
жерінде шлендердің біріне, иа сол жердегі
ушасткови иаки қосымша мировой судиаға
иаки судебни следователге тапсырылады, сот
құрылғаннан тысқары жердегі ондай сипаттарды анықтау: сол жердегі ушастови иа қосымша
мировой судиаға иаки следователге тапсырылады.
Тағы да бар
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Басқармадағы мұқтаж оқушыларға арналған
жəрдем ақшадан медресе Хусайния шəкірттері
Жиенғали Тілеубергенұғына 5 сом, Елемес
Жарменұғлына 5 сом, Ғабит Сарыбайұғлына
3 сом ақша берілді.
Енді басқармада қалды барлығы 122 сом 34
тиын.
Жауап
«Қазақ»-тың 116-ншы нөмірінде Берікбол Малдыбаев жазады: «Былтыр қыс күні
Аягөздегі мұқтаж оқушыларға деп кісі басы
10 сомнан ақша жиып алып едік. Соның есебін
көрсет» деп.
Қыстыкүні Аягөзде тұрған Рахымжан
Сасықбаев оқушыларға жəрдем деп, өзі үшін
10 сом, Берікбол Малдыбаев үшін 10 сом берген
еді. Басқа бергендер де болды. Ол мəжілісте
Берікбол Малдыбаев өзі жоқ еді. Рахымжан
мырза əшейін сыртынан билеп берген еді.
Мен сонда ақша алғанда айтқан едім, «Қазақ»
болмаса, басқа газеталар арқылы жазармын
деп. Айтқанымдай «Уақытта», «Тəржіманда»,
«Иулдыз да», «Айқапта» жазылып өтті. Қазір

өзім Омскіде болғандығымнан ол газета һəм
квитансиалар қолда жоқ.
Көлбай Төгісов
Тəңір жарылқасын
Орақ болысты 11-нші ауылының қазағы
марқұм Рамазан Ғабдоллаұғлының садақасынан
маған 8 сом келді. Бұл ақшаны жанымдағы
бір жолдасыммен екеуміз бөліп алдық. Тəңірі
марқұмның рухын шат қылсын. Жəне бізді ескеріп, садақадан бөліп жібергені үшін Ғарыф
молла Əмірұғлына да тəңір жарылқасын.
Троицкіде «Медресе Мұхамедия» шəкірті
Рашид Мұхамедғалиұғлы
Мұғалім керек
Ташкент теміржолы үстінде Шиелі стансиасында тұратын Қалжан Қоңыратбаев мұғалім
іздейді. Егер мүмкін болса, өздеріне таныс Зəкір
Ғайсиннің баруын өте ұнатады. Оның жөні болмаса медресе Ғалияда оқыған басқа бір тəуір
мұғалім болса да жарайды. Жалование айға 25
сом. Талапкер табылса, май басына шейін келіп
жетсе екен. Қалжанның адресі: Ст. Чийли, т. ж.
д. Халжану Конратбаеву.
«ов» туралы
Газетамыздың 102-нші нөмірінде студент
Ыдырыс Оразалыұғлының осы күні фамилиа жазылғанда қосылып жүрген орысша
«ов», «ова»-ны тастап, оның орнына «ұғлы»,
«қызы» деп, жазу тиіс деген пікірі басылған
еді. Басқарма бұл пікірді мақұл көрсе де, фамилиа орнына үлкен əке иаки баба жазылғанда
«ұғлы», «қызы» деп жазудың ыңғайсыздығын
айтып, мұндай орнында үлкен əке иаки бабаның
айағына еш нəрсе қосылмай-ақ жазылса, қалай
болар деген пікірді көрсеткен еді. Сонан кейін
басқармаға бұл туралы мына кісілер өз пікірлерін жазып отыр:
1) К.С. – «ов» орнына «и» «ова» орнына «иа»
жазу тиіс. Мысалы, Ғалихан Бөкейхани, Назифа
Құлжаниа. Өз əкесін жазғанда «ұғлы», «қызы»
деген сөздер жазылар.
2) Жармұхамед Ғаидболатұғлы - жоғарғы
пікірде. Бірақ «и» мен «иа»-ны арабша, жат
тіл десек, түрікше «лу», «ли» дегенді алу лайық
болмас па? Мысалы, Ғалихан Бөкейханлу, Назифа Құлжанли.
3) Желкек – «ов» пен «ова»-ны қалдыру тиіс.
Еркек, əйелді айыру үшін біреуінің айағына еш
нəрсе қоспай айтармыз: Нəзифа Құлжан секіл-
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ді. Екіншісінің айағына «и»-ды жалғармыз:
Ғалихан Бөкейхани секілді.
4) Нығетолла Күзембаев - əкені жазғанда
«ұлы» (ұғлы емес), «қызы» деу керек. Үлкен
əкені иаки бабаны жазғанда айағына еш нəрсе
қоспау лайық.
5) Кенжеғали Ғабдоллаұғлы – «ов» орнына «дан», «нан»-ды жалғау керек. Мысалы,
Ғалихан Нұрмұхамедұғлы Бөкейханнан. «ова»
-ның орнына еркектен айыру үшін, «нің», «дің»
-ді қосу тиіс. Мысал, Нəзифа Сағызбайқызы
Құлжанның ...
6) Ыдырыс Оразалыұғлы - əкенің аты
жазылғанда «ұғлы», «қызы» деп жазу тиіс. Ал
енді, үлкен ата иаки баба жазылғанда олардың
айағына еш нəрсе жалғаудың қажеті жоқ.
Мысалы, Ғалихан Бөкейхан, Назифа Құлжан
дегендей. Қазақтың тілінде түбінде еркек,
ұрғашылығы өз атынан ақ білінеді.
7) Ғалихан – Ыдырыс Оразалыұғлы пікірін
мақұлдайды.
Басқарма: Шын қазақша айтқанда «Оразалының Ыдырысы» деп жазу керек еді, бірақ
біз өзге халықтарды еліктеп əуелі атымызды,
онан кейін фамилиа жазып жүрміз. Сондықтан
бұл үйреністі бұзбай-ақ орысша «ов, ова, ин,
ина»-ны тастап, кейін «ұғлы, қызы, қатыны»
деп жазуды лайық көреміз. Мұны жазушалар
да ескеруі лайық.
Бұл туралы енді еш нəрсе басылмайды.
Жаңа шыққан кітаптар
«Уақ-түйек» атты өлең кітап басылып шықты.
Шығарушы Сəбит Дөнентаев. Бағасы 25 тиын,
поштамен 29 тиын. Көптеп алдырушыға 30%
кемітіледі. Бастырушы Таниа Қасымқызы. Бұл
кітап Уфада «Шарқ матбұға»-сында басылған.
Емлесі «қазақ»-ша. Бұл кітаптың басылуынан
көрінеді, «Шарқ матбұға»-сы біздің «Қазақ» емлесіне арнаулы һəрпі бар осымен енді үш баспахана болды. Екеуі Оренбургтағы Хұсайнов
һəм «Дін уа мағишат»-тікі.
Сəбит мырзаның бұрынғы «Қазақ»-та басылып жүрген өлеңдері көркемділігімен таныла
бастаған еді. Бұл кітапта сол пікіріміз теріс
еместігін көрсетіп тұр. Алдырушыға адрес: г.
Павлодаръ, Семипалат. Обл, магазин Айткина
Сание Иртысбаевой иаки Сабиту Дунентаеву.

поштамен 9 тиын. Шығарушы Иусуф Темірбеков. Алдырушыға адресі: Троицкъ. Орен.
губ., «Эшъ».
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Жұмағұл
Тынышбайұғлы, Дəржан Боранқұлұғлы,
Поштай Төлемісұғлы, Байдəулет Өмірұғлы,
Мұхамедғали Сейсенбайұғлы 1 сомнан,
Есғали Сейсенбайұғлы 80 тиын, Мұқан
Айтбайұғлы, Офа Қадырғалиұғлы, Сынабай Отарұғлы, Сынабай Отарұғлы, Сауыт
Андабайұғлы, Қасым Биғазыұғлы, Жылқыбай
Рахметов, Ғали Жұмаұғлы, Мақат Мақанұғлы,
Бекқұлы Шабақұғлы, Махмұд Нысанбайұғлы,
Мырзағали Наурызбайұғлы, Нұрмұхамед
Мендібайұғлы, Ғатаолла Мендібайұғлы,
Дəуше Зергенұғлы, Арыстан Ғали Бекішұғлы,
Қараш Тұрсын Əлиұғлы, ТəшенБіржанұғлы,
Байтас Мұхамедниязұғлы, Жұмағали Аманқұлұғлы, Жұмат Сейсенбайұғлы, Жұмағали
Сейітқазыұғлы, Үмбет Оразалыұғлы, Опа
Дүйсебекұғлы, Байдəулет Санаұғлы, Сафа Танайұғлы, Моллағали Сейітғалиұғлы, Əбілбай
Иманұғлы, Уайс Өнкелбайұғлы, Тұрсын-Əли
Құлмұхамедұғлы, Нұрғали Күнтуарұғлы, Барғали Құлмұхамедұғлы 50 тиыннан. Сағымбай
Самалықұғлы, Хасен Бекмұхамедұғлы, Сейітниаз Сағындықұғлы 40 тиыннан. Өтешег Сейітғазыұғлы, Хамза Тоқмұхамедұғлы 30 тиыннан.
Елек Əбешұғлы, Мұқат Исмаилұғлы, Лазир Литохин, Иван Кутишов, Арток Иван, Иван Мантобшин (бұл төртеуі орыс), Өсербай Бөлегенұғлы
20 тиыннан. Досмұхамед Ыбырайұғлы 10 тиын.
Рақиа Ахмеджамиқызы 1 сом. Барлығы 26 сом
60 тиын. Бұрынғыларымен: 507 сом 36 тиын.
Басқармадан:
Құлақтандыру
Переселен правлениесінің статистикасының
бастығы Гурев үйезінің санағына шығуға
сұранушыларға жауап үшін поштавой марка
жіберу керек дейді. Марка жібермегендерге
жауап қайырмайды.
«Қазақ һəм хандар шежіресінің» басқармадағы бəрі сатылып бітті. Түпкі қоймасында
да таусылса керек. Енді бұл кітап сұатылмаса
екен.

ІІ
«Иман-Иқтиһат» атты ғалым-хал кітапшасы басылып шықты. 16 бет. Бағасы 7 тиын,

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оренбург, 26-ншы апрел
1907-нші жылы Русия мен Англия Иран
патшалығын оңтүстік, солтүстік екі жаққа
бөліп, оңтүстігін Англия, солтүстігін Русия өз
икемдеріне алып қойған еді.
Европа соғысы басталып, түрік соғысқа
кіріскеннен бірлі Иран қолынан еш нəрсе келмегенмен тілегі қай жақта болатын түрі емісеміс білініп еді. Соңғы хабарларға қарағанда
ондай сыры анығырақ сезіле бастаған сиақты.
«Р.В.» газетасы жазады1: Ираннан соңғы кезде
кəдікті хабарлар келе бастады. Бір жағынан
түрік əскерлері Иран жеріне кіріп, Керман шахына қарай жүргені айтылады. Екінші жағынан
Иранның ішінде де уалану бар көрінеді.
Істің қиынға айналуына Мширдің кабинеті
атставкаға шығып, оның орнына халыққа да,
мəжіліске де инабатты, Англия мен Русияға
сенімді адам табылмай əуреленулері көп себепкер болды.
Түріктердің Керман шахқа қарай жүрулері
Иранды соғысқа кірістіру ниет. Түнеуге Əзірбайжанға кіргендері де сол ниетпен еді. Керман
шах пен Əзірбайжанға арасындағы айырмасы
сол: онда сайаси мақсұттан басқа көздеген
соғыс тəсіліне керек жері де бар еді. Мұнда
соғыс тəсіліне керек еш нəрсе жоқ, жалғызға
сайаси мақсұд. Ондағы ниет Əзірбайжанды
алып, Кавказски Армианың сол жақ қанатына
қауіп түсірмек еді. Мұнда Керман шахты
алғанмен соғыс тəсіліне пайдаланарлық Иран
жауласқанменде онан қауіп аз. Ол соғысқа
кіріскен күнде де көп əскер шығаратын көбі
жоқ. Шығарған əскерлері де соғысқа сайлы
болмайтыны мəлім. Бірақ Германияға керегі: аз да болса, жауына дұшпандық көбейту.
Күн шығысында аз да болса қауіп көрінсе,
күнбатыстағы істен көңіл алаң болып, күш
бөлінеді. Жəне де соғысқа көбірек жер кіріссе,
соғыс біткеннен кейінгі ұтыста Германия тігуіне асығы көбеймек. Германия жеңіле қалса, өз
жерін бүтін сақтап, басқалардың жерінен үлес
беріп, аман құтылмақ. Жеңіле қалса, Англия
мен Русияның Ирандағы алып меншіктеген
орнына өзі ие бола кетпек.
Иран өз алдына патша болып құруы Германия
есебіне тура келмейтіндігінде шүбə жоқ. Германия көптен ақ Иранды ақшасымен арбап байлап
1

87-нші нөмір.

алуда. Германия сайасаты Англиямен Русияның
Иранды колониасына айналдыруға қарсы
екені рас, бірақ ол Иранға жаны ашығаннан
емес, өзіне колониа етіп алу мақсұдпен қарсы
тұрады. Англияның шеңгелінен құтылса,
Германия шеңгеліне түсіп, Иран өз бетінше
дəурен сүрерлік болып, күшейе алмайды. Олай
болғанмен де Германия сөзі Иран жұртының
құлағына жағатын көрінеді. Иа Германия
арқасында жұрт болып, қайта жасармыз деген
үміт бар шығар.
Соғыс шалығынан Иран жұртының ауалануы, кінə қойарлық жұрт тізгінін қолына
алып отырған тегеурінді хүкіметтің жоқтығы,
қазына жағының тапшылығы, Иранның сайасат ісін меңдетіп, Русия мен Англияның
сыртқы сайасатшылары мəймөңкелеуді қоып,
істі қатаңырақ қолға алмасқа болмады. Жақын
арада орыс пен Англияның Ирандағы елшілері
шаһқа барып жолығып, жігерлі, жұрт тізгінін
қолға аларлық Русия мен Англияға көңілдес
адамдардан кабинет жаса деді. Бұл елшілердің
ойлауынша сондай кабинеттің ғана айтқаны
жұртқа ем болып, сайасат ісінің меңдеген ауруын жазбақшы. Шаһ əрі ойлап, бері ойлап
ақырында айтқандарын қылмақшы болды.
Бірақ Теһеран халқы көтеріліп, шаһтың əмірін
орнына келтіруге болмады. Сағдалдулеге қарсы
руханилардан, көпіштерден, шаһар халқынан
депутаттар барып, болмауын тіледі. Мəжілістен
депутаттар барып, Шаһдалдулемен қатарласып
қызмет қылмайтын жайын мəлім етті. Нақ сол
күні Теһеранға Германия мен Австрия елшілері
келіп кірген.
Ақырында Шаһалдулені қойудан безіп, кабинет жасау жұмысын мəжіліске сенімі бар
халыққа машһүр Ғайналдулеге тапсырды.
Атақшыларға көңілдес Шаһдалдуледей бұл
болмас, бірақ Германияға да онша жақын көңіл
көрсете қоймас. Бұл сиақты күй Иранның ажалын кешіктіріп, Иран мəселесін біразға дейін
созар.
Иран қылығы соғыстағы ұлығ патшалардың
қимылдарына қарай анықталмақшы.
Екі план
1870-ншы жылғы Германия һəм Франция
соғысының алдында Германия штаб бастығы
атақты мүлтке келер соғыстың планын неше
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жыл бұрын ойлап қойған. Сондағы һəм осы
күнгі Мидан жер Францияның күншығысымен
солтүстігіндегі біразырақ түкпір. Бұл түкпірден
Францияның күнбатыс жағындағы мұхит теңізі
көп алыс емес. Бұлай болған соң, Молткенің
планы бойынша Германия əскері Францияның
күншығыс жағынан кіріп, ұрысқан сайын
əскердің сол жағын ілгері созып отырып,
Францияның жері мен əскерінің тап ортасына
кірмекші. Сонан айдап отырып, мұхит теңізіне
қыспақшы. Бүйткен соң Германия əскерінің
сол жағында Франция əскерсіз қалмақшы. Оң
жағында Франция əскері жерінен не көмек ала
алмай, не қару-жарақ ала алмай құр болып
қолға түспекші.
Сол соғыста Молтке өз планын орнына келтіре бастады. Бірақ, бірінші, Германия бұрыннан
күтіп, дайарланғандықтан, екінші өнерсіз 3-нші
Напалеонның кесірінен Франция əскері оп-оңай
қолға түсті. Молтке планының бас жағында-ақ
іс бітіп қалды. Франция жеңіліп, 3-нші Напалеон қолға түсіп, императорлықтан қалып, Германия Францияның Эльзас, Лотарингия деген
екі облысын алды. Сонан соң Франция əлсіреп
Русияға жақындаса бастады. Берігірек келген
соң Русия мен Франция дос болып, жау көрінсе,
бір жерден шықпақшы болды. Бұлардың жауы
Германия мен Австрия еді.
Бұлардың жақындасқанын Германия сезді.
Сол уақытта-ақ Молтке кейінгі болар соғысқа
екінші план жасады. Атақты Молтке планы
деп газеталарда көп жазылатын план, сол екінші план. Ол мынау: Германия Франция мен
Русияның екі ортасында болғандықтан жау
Германияға екі жақтан шаппақшы. Бүйткен соң
Германия əскеріне байағы неміс патшасы ұлығ
Фридричтан, əсіресе атақты жаһангер франсуз
патпатшасы бірінші Напалеоннан үлгі алу керек
болды. Напалеонның əдісі: екі жау екі жақтан
жабылса, біреуін қойа тұрып, салған жерден
бар əскермен екіншісіне ұмтылып əлсірету.
Мүмкін болса, біржолата бүктеп алу. Ал енді
біреуін бітірген соң, барлық əскермен екінші
жауға қарсы тұру жеңіл болмақшы. Бұл əскер
жеткенше қолы бос жау бұлардың жеріне көп
кетсе, бұдан əскерге көп зиан жоқ: қай жерде
қырғын болғанмен əскердің аман болуы есеп.
Екі жағындағы екі жаудың əскері бір миллионнан екі милион болса, ортадағының əскері
біржарым милион болса, сонда да ортадағы
күштірек болғаны: соғысқан сайын бет беріп

соғысқан жау бірақ милион болса, алғашқы да
шығын болса да, біреуін бүктеген соң, екіншіден əскери аз болмайды. Ал енді бұл екі жау
көршілес болып, тізе қосып, екі милионды қатар
шығарса, онда бір милион жарым əскер аздық
қылмақшы. Германия мен Австрияның осы
соғыста жан сақтап тұрғаны (əсіресе алғашқы
кезде) жерлері ортада болғандықтан, Франция
мен Русияның тізе қоса алмауынан.
Бар əскерді бір жауға жапқанда, алғаш
қайсысына жабу тиіс? Молткенің планы
бойынша Францияға жабу тиіс. Франция 1870нші жылдан кейін əлсіреп, көтеріле алмай
жүргендіктен бастап оны жаншып алып, онан
кейін Русияны мықтамақшы еді.
Бұл Молтке планының бірінші бабы. Екінші
бабы шапшаңдық һəм тез мобилизасиа қылу.
Молткенің мобилизатсиа һақындағы планы
бойынша «ал соғысамыз» деген күннен тап
12 күнде Германияның барлық əскері Франция жерінің шетінде болу тиіс. 1870-нші
жылдағыдай əскердің сол жағын ілгері созып отырып, Франция əскері мұхит теңізіне
қыспақшы. 13,14,15,16-ншы күндерде қатты
қырғын соғыс болып 18,19-ншы күндерде
Франция əскерін əбден жеңбекші. Сүйтіп,
теп-тез, Францияны айағынан жығып, жеңілжелпі əскерді онда қалдырып, қалған барлық
əскермен Русияға қарсы келмекші. Онан алты
күннен соң (соғыстың басынан 25-нші күнде)
Германия бар əскерін Русия жерінің шетіне тасып бітірмекші. Теміржол кем болғандықтан
Русия 12 күнге шейін əскерін Германия шегіне
жеткізе алмас деп ойлаған.
Айағы бар
Қазақ инженері
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы – 17/IV. Неман өзенінің
сол жақ өлкесінде біздің əскер əлгі алға барады. Асувес фронтында 17-нші апрелде кешке
немістер біздің Соснадағы позитсиаларымызға
екі қабат ұмтылып қарады. Бірақ, екеуінде
де көп шығынмен шегінді. Рава районында
Германиялардың зеңбірек атулары күшейіп
барады. Астри өзені жағында Козовка һəм
Галавитсоның оңтүстік жағында екі түбекке
орнадық. Сонда оңнан артық жақта өзгеріс
жоқ.
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19/IV. Дұшман əскері Шаули районына келіп
орнады. 18 апрелде немістің атты əскері Липава
маңында көрінді. Дəл сол күні Рига шығанағына
неміс минамостары келіп кірді.
20/IV. 19 апрелде Неман өзенінің күнбатыс
жағында соғыс болды. 18 апрелде кешке немістер Асувеске жақын асылына ауылына шапты.
Бірақ, крепост зеңбірегінен атып шегіндірдік.
Бизора өзені бойында мистр Жетвитс ауылы жанында мықты соғыс болды. Висла өзенінің сол
жағында 19 апрелге қарсы жаудың əскері алты
қабат шапты. Бірақ бəрі де шегерілді. Астри
өзені жағында біз Маковка төбесін қолымызға
алдық, 10 афисер, 300 тұтқын қолға түсті.
21/ IV. Висла өзені бойында Криснева жанында жау əскері біздің позитсиаларға жақын келіп,
ор қаза бастаған еді, 20-ншы апрелге қараған
түні біздің əскер қарсы шауып бірталай қырды,
400-деп тұтқын алды. Солардың ішінде 9 афисер бар. Астри өзені жағында Глаоитско районында мықты соғыстар болып жатыр. Бір төбе
біресе жаудың қолына, біресе біздің қолға түсіп
тұрды. Ақыр 20-ншы апрелде біз оны əбден
қолымызға алдық. Мұнда бір тəулік ішінде 1200
тұтқын, үш пулемет біздің қолға түсті.
Параходтар батырылу
Лондон – 17/IV. Жер көмірін артқан «Мобиле» деген Англия параходын Гебрие аралдары
жанында Германия сүңгуір кемесі батырды.
«Лидеил» деген тағы бір Англия траллирін
«Тайн» порты тұсында бір немістің сүңгуір кемесі батырды. Мұның əскері құтқарылды. Бұл
сүңгуір кемені Англияның күзетші соғыс кемесі
қуған екен, жеткізбей кетіпті. Бірақ, өзіне зиан
тиген шығар дейді.
Лондон – 19/IV. Теңіз министрлігі хабар береді: 18 апрелде Нутр Фортланддан 30 Мил
жерде «Реклот» деген Англия контр минаносын
Германия сүнгуір қайғы батырды. 4 афисері мен
21 матросы құтқарылды. Дəл сол күні күндіз
сағат 3-те «Калус» деген Англия траллиріне
екі Германия миноносы келіп батырды. Бір-ақ
кісісі құтқарылды. Бірнеше Англия контр миноносестері екі неміс кемесін қуып жетіп батырды. Немістерден құтқарылған екі афисер, 44
матрос тұтқынға алынды. Оңтүстік Америкадан
келе жатқан Англияның «Идел» деген параходын Германия сүңгуір кемесі батырды. Кісілері
құтқарылды. «Гелфалет» деген Америка параходын Германия кемелері батырды. Параходттың
капитаны өлтіріліп, екі қызметкері батты.

Лондон – 20/IV. Англияның «Крот», «Рекрейт» деген контрминоеносистерден, «Ероп»
деген Франция параходын неміс сүңгуірлері
батырды. Англия миноносестері екі Германия миноносестерін батырды. Неміс теңізінде
«Балдуин» деген бір Норвегия параходын неміс
сүңгуірі батырды. 18 апрелде Нағида бір «Алеркинт» деген Норвегия параходы батырылды.
Кавказ армиа штабынан –19-20 апрелде
Шорх һəм Аулти райондарында өтімсіз ұрысқағыстар ғана болды. Хоай мен Дилман арасында (Иран топырағында) үш күн соғысып,
біздің əскер Халелбек қол астындағы бір түрік
корпусын тəмам жеңді. Соғыстың соңынан
түріктерден 3500 кісі жоғалғаны мағлұм болды, мұның 900-і өлік. Дилманда біз барлық
қызметкерлерімен бірге бір түрік госпиталын
қолға түсірдік.
Жоғарғы əскербасы штабынан –19/IV.
Біздің Фара теңіздегі флот Босфор қылысын
зеңбірек астына алды. Зеңбіректер жақсы
қызмет көрсетті. Түрік батареялары да жан
пəрменмен қарсы тұрды. Бірақ, біздің флотқа
зиан тигізе алған жоқ. Алмас фортында өрт
шықты. Түріктің көмір артқан бір параходы
мен екі үлкен қайығы батырылды.
20-ншы апрелде Қара теңіз флоты Шаталже
позитсиаларының оң қанатындағы крепостарды
Қара Бұрын фортын зеңбірек астына алды.
Дарданелде
Соланик. Мадли аралынан мынадай хабарлар келді: 16-17 апрелде одақтас флот Дарданел
қаласының көп крепсотарына зеңбірек атқан.
Əсіресе Клидалбахир фортына.
Афина. Мадлли аралынан келген хабарларға
қарағанда 17 апрелден бері Клибули түбегінде
бек қатты срғыс болып жатыр. Соғыстың əзіргі
түрі одақтастарға пайдалы.
Соланик. Одақтас əскербек қатты соғысып
Клубули түбегін алды. «Клидалбахир» фортын
да алып, онда телеграф стансиасы жасаған. Осы
күнге шейін түсірілген одақтас əскердің саны
120 мыңға жетеді.
Афина – 20/IV. Кеше одақтас флоттан 4
соғыс кемесі Измир форттарын зеңбірек астына алды.
Қытай – Жапон арасында
Түркия – 21/IV. Министрлер жиылысы
Қытайға ултиматум беруге қаулы қылысты. Бұл
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қаулы ертең Гинрудің (государственни совет)
қарауына беріледі. Онан кейін императордың
қол қойуына тапсырылады.
Траблиста бүліншілік
Париж – 19/IV. Траблистан хабар береді: 16
апрелде Италия əсікері мен бунтшылар арасында соғыс болды. Италия əскерінің бір бөлегі
де бунтшыларға қосылды. Сонан соң Италия
əскері шегініп қайтты. Бірақ көп шығын болды.
Өлең-жыр:
Жаз
Жаз келіп, жайды құлаш халайыққа,
Өлшейік, ғибрат көзбен қарайық та!
Жадырап жазылды жан қысылғаннан,
Дəулеті халықтың берген, танайық па.
Бəрі арыз, бəрі тегін түрлі нығмет,
Мұны бір «ұжмақ» етіп санайық та.
Қаз қаңқыл, үйрек сымпыл, аққу сұңқыл,
Еткенге құлақ түріп салайық та!
Құс-құрттар білген əнін жырламақ та,
Тым-тырыс біз үндемей қалайық па?!
Жер жайып, түрлі кілем той қылмақшы,
Кел қазақ! Тойға таман барайық та!
Той еді атаң барған, бабаң барған,
Тосаңсып жатырқауың лайық па?
Кеңіген, белденген кезегінде,
Ие боп, бергеніне қалайық та.
Асқан бай, Өткен мырза, Озған шебер,
Иесін таң боп еске алайық та.
Шолақ тіл бастан-айақ бəрін түгел,
Кестелеп келтіре алмас, қойайық та.

Сəбит Дөнентайұғлы
Жауап хат
111 нөмір «Қазақта» Хасеннің хаты басылды.
Мен былғары заводы ісін оқып, ізденіп, білген
кісі емеспін. Алай да Хасен хатына біздей кісі
де жазатын жауап бар көрінеді.
Көде-қара, қара-қоңыр топырақты, мық жусан таза-тақыртақты, көкпек ашшыны жайлайды. Жылқы бозды, қой қара өтті, сиыр өлеңді,
түйе көкбекті жайлайды. Завод ісі жұрттың
жалпы, шебер, көнбіс, ұста болуына байлау-

лы. Қазақ білетін атақты Зингер киім машинасы Америкадан келеді. Мұны біздің Русияда
қызмет атқаратын жұрт шеберлігі кем. Завод
ісі мəдениет дəрежесіне байлаулы. Біздің қазақ
анық білетін саудаға келелік. Сауда өнері де
мəдениет дəрежесіне құл. Мəдениеті кем жұртта
саудалық алдау, ұрлықтан қылдай жіңішке
болып айырылады. 50-60 жыл бұрын біздің
қазақ жерінде бір шай, бір ат, бір түйе болған.
Мұның ұрлықтан артық-кемі қанша. Орыс
көпесі шығарған бір мақал бар: «Алдамасаң,
сатпайсың!». Бұл мақалға біздің қазақ саудагерлері де құл. Мəдениет жалпы жұртқа жайылса, сауда тəртібі ұрлықтан шығады. Жұрт жалпы ұсталыққа айналғанда завод тəрбие қылу
ісі жақсы дүкенге айналады. Біздің Русияда
мəдениет төмен. Жақсы нəрсе шығаратын завод,
фабрика жоқ. Істеген ісі сарт шегесі, сарт бозы
сиақты. Жақсы киім, жақсы нəрсе ұстайтын
адам бұларды Англия, Белгия, Франция, Германиядан алғызады. Бұлардың саудасында ұрлық,
ісінде қайау жоқ, Зингер машинасы қалыпты.
Завод ісі жұрт кетуіне жылқы жайлауы боз дала,
тұнық судай, мəдениет ауасы шарт.
Қарқаралы үйезінде бос жатқан күмісті нан
салатын пешке қортып алып, дүрілдеген Попов қайда? Мұның заводы немен жоқ болған?
Күмісті жерден қазып алуға ғылым, шеберлік
керек. Бұлар бос жатқан күміске қызығып,
келер күнді ойламай, қазу жайын қарамай,
өз топырағы мен өз күмісін көмген. Күмісін
қортатын ұстасы 25 сом алатын қазақ. Бұл от
жаға бергеннен бөлек не қылады. Күміспен бірге
жүретін алтын шөгіп, жасырынып қала берген.
Күмістен айырған қорғасын жал-жал болып,
міні 30 жыл далада жатыр. Базарда қорғасын
бағасы кірені көтермейді. Міні мəдениет ауасы қош көрмесе, іс айағы осылай болмақ. Бұл
Попов зауыды қасынан теміржол жүрсе, зауыт басқарушы ғылым білсе, қызмет қылатын
жігіт шебер болса, ол күміс кені қайта қозиды.
Мəдениет дəрежесінің қолы болған зауыт ісін
осы күнгі жалқау, олақ, солақай қазақ жігіті
арқылы атқарам деген сұңқарды ағаш үйге
асыраған болады. Мұны Хасен ұғар: қыстыкүні
бүркіт сұңқарға үй тігіп жүрген.
Біздің қазақтың көп терісі төмен, Макаржа
арқылы Вяткаға барып, былғары болып бізге
қайтады. Вятка мұжығы тегіс былғарышы. Үйіші, қатын-бала болып былғары илейді. Біздің
қазақтың үйшісі, ұстасы қалыпты бір жағынан
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ағашын кесіп, егінін сала жүріп, былғары да
илейді. Бұл неден болған?
Вятка жерінің ауасынан болған. Вятка губерниасында жердің 60%-і ағаш. Вятка мұжығы
жарытып егін салмайды, егін егетін жері 30%ақ. Былғары иіне көп су, емен, тал қабығы
керек. Бұлар мұжықтың отының басынан табылады. Былғары иіне ақкеріш балшық керек. Бұл Еділмен арзан келеді. Вятка мұжығы
жалпы былғары иін өнер қылған, не заманнан
бері үйренген былғары ісіне шебер. Бұларға
былғары илек – қазаққа мал баққандай. Міні
осында завод жасаса, өз орнында мəдениет ауасына лайық іс қылған болады. Мұнда шебер
қызметші екінің бірі, не зауыт керегі от басынан
табылады. Хасенде мұның бірі жоқ. Былғары
иі су таңдайды. Шəйді жақсы шығаратын, кірді
ашатын су ғана былғары иіне жарайды. Мұндай
су зор көлде, қалың ну ағаштан шыққан өзенде
ғана болады. Біздің қазақ жері тұшшы көлге,
ағашқа кедей. Суы, көбінесе кір ашпайды, шəй
шығармайды. Қай су да болса, оны жайлаған,
көзге көрінбейтін, ғылымда микроб атты көп уақ
жануар болады. Мұның кейбір атасы былғары
иіне зəбірлі. Зауыт салмастан бұрын су тамырын ғылым білетін кісіге ұстатқан жөн. Қазақ
жеріндегі ағаш закон жолында, қазынаныкі.
Хасен қызыл шілікті зауытқа кесе бастаса,
«сен пайдалы іске аудардың» деп, шілікті
қазынаға алады. Тал қабығы сатулы болады.
Арзан ақкеріш балшық жақында бар ма, жоқ
па, білмейм. Былғары иіде бір-екі ай, 12-18 ай
жатады. Иі болуы қазақ сабыны сиақты қиын.
Есік ашылып, тыстағы жел желпіп кетсе, сабын
болмай қалатын. Мұны қатындар «көз тиді»
дейтін. Шебер, тəрбиелі жаһаншыл адам ізденіп
қарап отырмаса, былғары иіне де «көз тиеді».
Европада былғары иі 3-4-ақ күн. Мұнда істі
қабық, балшық, су орнына дəрімен атқарады.
Біз Европа боламыз ба?
Зауыт жолында Хасеннен айырылдық. Хасен
дүкен жасауға бел байлап кірісетін болса, құтты
болсын!
Айағы бар.
Қыр баласы
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қапал үйезінен
(Қажы болыстың өнері)
Ақмола көпесі Кəрім Халфин көп жылдан
бері Қойшыбек Үйші баласының ауылында жа-

тып, сауда қылады. Кəрім Қойшыбектің қызын
алған күйеуі. Кəрімнің приказшигі Қарқаралы
елі, Тоқырауын елінің қазағы Алмағамбет
Құлмағамбет баласы Іле-Балқаш болысында
қойшы ауылында 1904-нші жылдан 1914-нші
жылға шейін он жыл тұрған, қатын-баласы
қасында.
Қарны тойған қазақ партиасыз жүрсе, іші
аурады. Іле-Балқаш болысы екі партиа. Партиа
бастары Қойшыбек Үйші баласы мен Санатбай Исмайыл баласы. Бұл соңғысы жарықтық
қажы, өзі болыс.
1914-ншы жылы 24-нші майда Қапал үйезінің
помошнигі Қойшыбайдың малын жазуға ІлеБалқаш болысына келсе, қажы болыс, билеті жоқ деп, Алмағамбетті ұстап берген.
Алмағамбет етаппен Аягөз, Семей, Керекулетіп
17 авғұста Қарқаралы түсті. Бала-шағасы зарлап Іле-Балқаш болысында қалды.
1902-нші жылы Алмағамбет, Санатбай
бастаған бір қатынды алған екен. Мына айдатуды қажы осыған қарсы құда қылды біледі.
«Шын қолым, кешірімді» деген Құранда əр
жерде-ақ көрінеді. Қажының ісі өзіне лайықақ көрінеді.
Сұңқар
Омбыда əдебиет кеші
15-нші апрелде Омбыда əдебиет кеші жасалды: орысша, қазақша һəм ноғайша үш бөлім болды. Алаңда қазақ үйі тігілді. Үй алдында Орымбай һəм Тоғжан ақын болып оқушы жастардан
Мұқтар Саматұғлы һəм Шайбай Иманұғлы
қолына домбыра алып айтысты. Мұнан кейін
осы екі жігіт мынау əндерге салды: Қаракөз,
Майдақоңыр һəм Көзімнің қарасы. Соңғы
əнді Шайбай əдемі салды. Бұлардан кейін ел
бозбаласынан бір-екі жігіт əн салды. Бір қазақ
шалы домбырамен күй тартты. Жай өлеңдер де
айтылды. Қазақ өлеңдеріне тыңдаушылар өте
риза болып, қол шапалақтады.
Алаңдағы үйге келем, көрпе төселіп, жасау
жиылған еді. Омбыдағы қазақтардың қызкеліншектері сырлы шарадан сапырып қымыз
құйып беріп отырды.
Ноғайша бір перделі «Ерім қайтты» деген комедия ойналды. Ноғай қыздары өлең айтып, өз
ретінше көркем шығарды. Тамашаға жиылған
халық көп болды.
Бекмұхамед Серкебайұғлы
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Уфа
Биыл Уфадағы медресе Ғалияны үш қазақ
шəкірті бітіріп, куəлік қағаз алып шықты. Олар:
Мəнан Тұрғанбайұғлы, Əбілғазы Иманбекұғлы
һəм Жұмағали Бейсенбайұғлы.
Қостанай
Кеңарал болысы, 4-нші ауыл қазағы Əмірхан
қажы Жұмнайұғлы 11-нші апрел күні опат болды. Марқұм аймағына пайдасы тиіп тұрған кезі
ашық азаматтың бірі еді. Мешіт, медресе салдыру талабында болып, ағаш-тасын дайарлап,
хүкіметтен рұқсат сұрап жүр еді. Көп оқымаса
да, тоқығаны көп, ағайындарының балаларын
оқытуға мұғалім ұстап, көп басшылық қылды.
Алла тағала марқұмның топырағын жеңіл
қылсын!
А.А.
Соғыстағы қазақтар
1) Военни доктор Нұрғали Ипмағамбетов –
Орал облысынан, Кіші жүз, Жетіру. Кавказдағы
əскерде еді. Екі қайтара сүзек ауру болып,
көтеріліп еліне екі ай бостаншылық алып
қайтты.
2) Военни доктор Санжар Асфендиаров
– Ташкенттегі полковник Сейітжапар төренің
ұғлы. Германия тарапындағы əскер ішінде еді.
Соғыста қолға түсіп, осы күні Германияда
тұтқында.
3) Афисер Ғали Самратбеков – Жетісу облысы, Лепсі үйезінен, төре затты. Германия
жағындағы соғыстан жеңіл жараланып, апрел
басында Мəскеуге қайтарылып лазаретте жатыр. Ол жігіт 4 жылдан беріп науқас еді, сол
бойынша өз полкімен Ташкент барып, Ташкентте екі жұма науқастанып кетіп еді.
Роман бəйгесі
Газетамыздың 117-нші нөмірінде Есенғұл
қажының хаты басылды. Ол кісінің жарысқа
түсетін романдарды сынауға шақырған кісілері
əр қаладан болғандықтан, бастары қосылу
мүмкін еместігі көрінеді.
120-ншы нөмірде бұл туралы Ғалихан
хаты басылды. Ғалиханның пікірінше, кітаптар сыншыларға поштамен кезек жіберіліп,
əрқайсысы арнап сын жазып, сонан кейін
Есенғұл қажының көрсетуімен бірнеше адам
бір жерде қарап шығуын лайық көреді.
Біз Ғалихан мырзаның мұнысын ыңғайлы

жол деп білмейміз. Себеп: кітаптар қаладан
қалаға, сыншы да сыншыға жіберілсе, ұшықиыры жоқ ұзаққа созылып қадірінде болса
керек. Сондықтан басқарма былай бітуді жөн
көреді. 1) Бəйгеге роман қабыл етулі 1-нші майда тоқталсын.
2) Есенғұл қажы сыншыларға жайлы кезде кең срок кесіп, қай қалада болса да, кісі
басы құраулы бір-ақ жерден сыншыларын
көрсетсін.
Басқарма
Газеталардан:
Шымкент үйезі, 2-нші ушастка приставы
қазақ һəм сарт болыстарына мартта мынадай
иғлан таратты: араңызда хүкімет қызметіндегі
кісілер мен саудагерлерден басқа шығып губернадан кісілер болса, 15 күн ішінде хакімдерге
білдіріңіздер, олар сол 15 күн ішінде өз губерниаларына қайтып кетсін. Қымыз ішіп жатысушылар да қалмасын. Егер 15 күннен кейін
хакімдерге білдірмеген кісілер табылса, оларды
үйінде жатқызған кісілерге 3000 сомға шейін
штраф салынады, иаки түрмеге отыртылады.
Сол иғланды алған соң қазақтар өздерінде
тұрған мұғалімдерін елдеріне қайтарып жіберді.
Ноғай мұғалімдерінің бұл жақындағы сарт
пен қазақ арасында қадірлері жақсы еді. Шымкент шаһарындағы ноғай мұғалімдерге ноғай
балаларын оқытуға рұқсат болса да, сарт балаларына мұғалімдік қыла алмайды. Сүйтіп мұнан
соң ноғайлар мен сарт, қазақтар арасындағы
бұған шейін келе жатқан мына себеп өзгерсе
керек1.
-//Омскі үйезі, Қызылғақ болысты 4, 7 һəм 11нші ауылының қазақтары 1914-нші жыл иун
айында отырықшы болуға жер кесіп беріңіз деп
крестиански нашалнікке приговор мен арыз берген еді. Сол істері осы 15-нші жылдың басында
айналып шықты. Крестиански нашалнік жіберген төрелер келіп, арыз берген қазақтардың да
верниларынан тағы екінші қабат таңба алды.
Ауылнай старшиналардан мөр бастырып алды.
Бұл төрелердің айтуынша, жер кепкен соң землемер шығып, əлгі қазақтарға жер кесіп бермекші.
Бұл қазақтардың жерлерінде екі-үш жыл егін
1
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жақсы шығады, төрт-бес жылдан кейін ескере
бастап, алтыншы жылы егін шашуға тіпті жарамайды. Ал енді мал бағуға нағыз қол. Соның
үшін өздері: «Малдан айырылып күн көре алмаспыз, онан да жеріміздің көбін мал бағуға
тек сақтап, егінді ішермендік қана салармыз,
деп отыр. 11-нші ол балаларын жаңа асылмен
оқырмаса да, басқалары оны жаратпайды1.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Жұмабек
Нұржанұғлы, Мырзағали Наурызбайұғлы,
Таным Мұқанұғлы, Жангерей Тілегенұғлы,
Ержан Сүлейманұғлы, Садық ТұрсынƏліұғлы, Хасен Жекенайұғлы, Шүлен
Шореұғлы, Бəйеш Күнтуарұғлы, Еркеш
Жұмабайұғлы, Ілияс Құлмұхаметұғлы, Оразбай Тұрсын-Əліұғлы, Нысан Рахметұғлы, Бəйке
Оразалыұғлы, Табылды Несіпбайұғлы, Нұрмаш
Бердімбайұғлы, Қазкелді Сүйіндікұғлы,
Дəулетияр Байжанұғлы, Қарабала Жанжолұғлы,
Жұмағазы Сейітəліұғлы, Құсайын Оразақұғлы,
Əлімжан Дүймұхамедұғлы, Сапарғали
Көпжанұғлы, Құрман Исақанұғлы, Исмағұл
Нұрғалиұғлы, Қысықбас Жанжолұғлы, Ташжан Шəкентұғлы, Нұрмұхамед Опаұғлы,
Бейсен Ожанұғлы, 50 тиыннан. Əлдеш

Тілегенұғлы, Сармақан Құрманұғлы, Алтыбай Көбжанұғлы, Есен Өтемісұғлы, Нұрыш
Мырзакелдіұғлы, Қосмұхамед Шомаұғлы,
Өмірəлі Темірбайұғлы, Сұлтан Ізбасарұғлы,
Рахметолла Əлмұхамедұғлы 1 сомнан. Душар
Үмбетұғлы, Бірмұхамед Азбасұғлы 40 тиыннан.
Қажыкерей Ғалиұғлы, Шегін Имашұғлы, Дəмөш
Нысанбайұғлы, Үмбетай Жонжолұғлы, Ижан
Есенұғлы, Ақбалақ Өркешбайұғлы 20 тиыннан.
Сəлім Бақанұғлы 25 тиын, Ғали Жомартұғлы
30 тиын, Ақмұхамед Қойлыбайұғлы 80 тиын,
мұхамеджан Құрмагұғлы 1 сом 50 тиын.
Барлығы 28 сом 35 тиын. Бұрынғыларымен
бəрі 535 сом 71 тиын.
Жаңа шыққан кітаптар
«Уақ-түйек» атты өлең кітап басылып
шығып, сатыла бастады. Шығарушы «Қазақта»
басылып жүрген өлеңдерінің көркемдігімен таныла бастаған Сəбит мырза Дөнентаев. Бағасы
25 тиын, поштамен 29 тиын. Өзіміз бастырған
кітап болмағандықтан скидке жасалмайды.
Ұлтымыздың əдебиетіне жаңа қосылған бұл
кітапты алып оқуды ұнатамыз, ақша орнына
пошта маркасы жіберілсе де жарайды. Адрес:
ред. газ. «КАЗАК».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №123. 30 АПРЕЛЬ, ЖЕКСЕНБІ $$$$
Жапон мен Қытай арасы
Соңғы телеграм хабарларына қарағанда Жапон мен Қытай арасынан ши шығу жақындаған
көрінеді. Қазіргі ши шығуына себепкер болайын
деп тұрған істің басы иануар ішінде басталған.
Жапонның Қытайдан талап ететін бірталай
нəрселері бар. Олар турасында «Қазақта» жазылған. Сондағы сұраған нəрселердің бəрін
түгел береміз деп, Қытай айта алмаған. Айта
алмаған мəнісі: Жапонның айтқанының бəрін
қабыл етсе, Қытай тізгіннен айырылып, Жапон
жетегінде болмақ. Қытайға Жапония Англияның
Мысырға кигізген кебін кигізбек. Қытай Жапонның босқа соқтықпайтынын біледі һəм
оңай жау еместігін де біледі, əйтсе де сұраған
нəрселерінің бірсыпырасын бере алмаймыз
деп жауап қайырды. Мысалы, министрлердің
1
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Жапоннан советниктері болсын дегенін, будда дінін жайуға еркіншілік болсын дегенін,
Қытай школдарында жапон тілі оқытылсын
дегенін, түстік Қытайдағы теміржол жұмысын
бергенін, Фудзан өлкесінде теміржол һəм порт
салу ісін жалғыз ғана Жапонға бер дегенін,
жəне де күншығыстық Монғолия турасындағы
сұрағандарын Қытай қабыл етпей, біздің береге
қолайлағанымыз мынау деп, өз ұйғарғандарын
білдіріп жауап қайырды. Қытай береміз дегеніне
Жапон риза болмады. Риза болмағаннан кейін
Жапонға иа Қытайдан мəмлемен сөйлесу жолды таңдауға қалды иаки түгелдей қабыл етесің,
əйтпесе қолдың күшімен, найзаның ұшымен
жолдасамыз деуге қалды. Жапон соңғы жолды
қалады. Бұл жолды Европа тілінде «ултимтум»
дейді. 48 сағаттың ішінде сұрағандарымызды
беретін-бермейтініңді білдір деп, Жапон
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Қытайға «ултиматум» қойды. Бұл ултиматум
срогі апрелдің 26-нда бітпек. Қытай Жапонның
сұрағанын беріп, патшалық тізгінін Жапонға алдырып, соның қарауында, бақылауында болып,
өз алдына патшалық дəрежесінен айырылады,
иа Жапон, Европа соғысы ұласқаны. Қытай
мен Жапон арасында соғыс бола қалса, мұның
тамыздығы Европа өртінің ұшқынынан.
Басқа кезде Жапон Қытайдан мұндай нəрселерді дəме қыла қоймас еді. Қытайға Жапонның
əлі жететіні белгілі, бірақ Қытайдан дəмелі
жалғыз Жапон болмаған себепті оны Жапон
өзіне икемдеуін ұнатпай, шеңгеліңді онша
жайма деушілер болар еді. Оны айтарлық
патшалықтар бұл күнде Европа соғысында.
Қытай үшін мойын бұрып, сөз айтарлық уақыты
жоқ. Қытай ісі туралы қарсы тұрарлық Германиядан қазір мұрша жоқ. Русия мен Англия Жапон талабына көлденең түсерге өзімен одақтас.
Бір қарсы тұрарлық патшалық Американың
ұйымдас штаты еді. О да Жапонға қарсы мінез
көрсетпей тұр. Жапонның Қытайда көздеген
істері Америкаға жағымды істер емес. Бірақ
ол Жапонға қарсы күш қылса, Англия, Франция, Русияға қарсы іс қылған болып табылады. Онда Германияны жақтаған болып шықты.
Жапония осы жайды біліп, бұл істі қолға алып
отыр. Алыстан болжап, ақылмен іс етуге Жапон
жұртының ұсталығы мəлім. Оқ жетпес жерден қылыш суырмайтын. Шеңгеліне симайтын
жерге қол созбайтын. Көздеген жеріне көрекөре жылжып жетуге жалықпайтын халық.
Қазірінде Қытайды бірден шеңгеліне алайын
деп тұрған буынсыз жерге пышақ ұрғандық
емес, қисыны, жөні келіп, бұйым білініп тұрған
соң есеп отырған істері. Бұл істеп отырғаны
жаңа ғана ойына түскен іс емес, талай жылдан
берлі көздеген мақсұдтары. Ол мақсұдына жетуге мұндай қолайлы шақ кез келе бермейтініне
көз жетіп, қолынан келгенін істеп қалайын деп
отыр. Соғыс бітетінін, Европа патшаларының
соғыстан қолы босайтынын да жақсы біледі. Ол
жағынан Жапон қауіп қылмайтыны: соғыстан
кейін де Европа сүттей ұйи қоймайтынын біледі.
Олай болса, қазір Жапонды керек, қылып қолын
қаға алмай отырған патшалықтар, онда да керек қылып, Қытайдан қуып шығарып тастай
қоймайтынына көзі жетеді. Европа патшалары
соғыстан кейін де бір жағы əбден жаншылып
қалмаса, екі жақ болуын қоймайды. Екі жақ
болса, бір жағы Жапонды керек қылмай, тағы

тұрмайды. Мұны Жапон жақсы біледі. Европа
патшалары бұл соғыстан кейін тағы соғысқа тез
кірісе қоймайды. Соғыстың жарасы бітіп əбден
оңалуына 5-10 жыл керек. Олар оңалғанша Жапон қолына алған ісін қандай күйге жеткізетінін
тағы өзі жақсы біледі.
Сондықтан Қытайға тиме деушілер болса,
қазір айтады. Қазір айта алмағандар соңыра
да айта алмайтынын біліп істеп отыр. Жапонның Қытайға бер деп жармасының мəнісі түсінікті. Қайта Қытайдың бермеймін деп кейи
сұрағандарын қабыл етпеуі түсініксіз.
Бұл турада екі түрлі жору бар: бірі – Жапонның
айтқанының бəрін істесе, қазіргі Қытай президенті Иуаншиқайға қарсы жұрт бунт шығарады
деп қауіп қылуы ықтимал. Ондай бунт болуы
мүмкін: Иуаншиқайға қарсы болған бунттың
басылғанына бірер жылдан артық болған жоқ.
Екінші жору – басқа патшалар Жапонның
қолын қалай еркін жібере қойар екен деген
үміт шығар дедйді Америка ара тұрар деп те
ойлайтын шығар. Əйтпесе Қытайдан дəмелі
басқа Европа патшалары араға түсер деп те ойлаулары ықтимал. Иуаншиқай Жапонға жауап
қайырардағы есебі мынау болса керек: Англия мен Русия Германиямен жауласқанда Жапонмен қанша жақсы болғанменен, Қытайдан
дəме ететін пайдалары да зор. Қарап отырып
Қытайдағы көздеген пайдаларын Жапонға жіберуге күте қоймас деп ойлаған. Сондықтан
Жапонның сұраған нəрселерін екі бөліп, бір
бөлегін беремін деп қабыл еткен, екінші бөлегін
бермеймін деп жауап қайырған. Беремін дегендері Жапонның бұрыннан икемдеп қойған
жерлері. Бермеймін дегендері: Жапон, Русия
һəм Англия бəрінің көздеген пайдаларының
дəмелерінің түйісетін жерлері. Пайдалары
түйісетін жерде өздері қалай түйіспес екен деп
істеп отырған айла. Бұл есебін қисық деп айтуға
болмайды, бірақ кем білсін қазіргі күйде есебі
тура келер деп те айтуға болмайды.
Бұл мақала жазылып қойғаннан кейін телеграм келді: Қытай Жапонның сұрағанын беретін
болып, көнді деген.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 22/IV.
Либава тұсында біздің жаудың крейсері һəм
уақ соғыс кемелері көрінді Расисни районын-
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да біздің əскер алға барады. Бұл фронттың
басқа жағында өзгеріс жоқ. Галиция мен Карпат таулары арасында соғыс ілгері қызуымен
өсіп барады. Немістер жаңадан көп əскер һəм
зеңбіректер тасып əкеліп жатыр. Астри өзені
бойында жау əскері 20 апрелге қарсы тағы да
Маковка төбелеріндегі позитсиаларының бір
бөлігін алды. Бірақ екінші күн түнде ол позитсиалардан қудық һəм 1200-ден артық тұтқын
алдық. Олардың ішінде 12 афитсер бар.
23/IV. Кеше Липавада Германия минаносестерімен атысу болды. 21 апрелде Оржец өзенінің
оң жағында немістер сағат жарым, құйын
секілді оқ жаудырғаннан соң, бар күштері көп
шығын көріп, шегініп кетті. Висла өзенінің сол
жағында қызу қимылдар жоқ. Галицияда Висла
өзені мен Карпат таулары арасында 22 апрелде
қызу соғыс болды.
24/IV. Митава районында біздің əскер жауды
тысқырып барады. 23 апрелде біз Марцехов,
Гриженки ауылдарын алдық. 24 апрелде немістер Казловец районында Пилиция өзенін өтуге
тырысты. Бірақ біз оларды шегіндірдік.
Параходтар батырылу
Лондон – 21/IV. Кеше Селли аралы жанында «Монтерн» параходын немістер батырды.
Жиылып алынды.
Лондон. Неміс теңізінде Гектор, Продрес,
Рекби, Дуду, Бобайт һəм Астратион деген деген Англияның алты тралирі (мина жиатын уақ
параходтар) батырылды.
Христиания – 22/IV. «Амрита» деген Норвегия параходын немістер батырған еді. Мəтбұғат
оған ашуланады.
Лондон – 24/IV. Ливерпулдан оңтүстік
Африкаға қарай шыққан «центровка» деген
параход Ирландия маңында Германия сүңгуір
қайықтары тарапынан батырылды. Кісілері
құтқарылды.
Лондон – 23/IV. Копенгагеннан Қатайға
бара жатқанда батырлығын «Қатай» деген
параходтың қызметкерлері расгитке əкелінді.
Ол параход иа жүзбе минаға соқтыққан, иа
болмаса, неміс сүңгуір қайықтары батырған.
Барлығы 20 минут ішінде жоқ болған.
Ливерпул – 24/IV. Ирландия теңізінде
«кандидат» деген Англия параходын германия
сүңгуірлері батырды. Кісілері құтқарылды.
Кавказ армия штабынан – 23/IV. Теңіз
бойы районында атысу бар. Ұлты жағында бір

өзіміз жауға қарсы шабамыз. Түріктер біздің
əскер тарапынан тықсырылып ақырын шегініп
кетіп жатыр. Дилманда түріктер жеңілген соң
тауларға барып тасаланды. Онда оларға жəрдем
келді. Қазір сонда тынығып алуға тырысып жатыр.
24/IV. Улты жағынан біздің əскерлер түріктерді мықтап тысқырды. «Сиори шай» өзенінің
алабында нығайтылған позитсиаларынан шығады. Алашкруд өлкесінде де біздің атты əскерлерін
түріктер арасында соғыс болды. Фронттың басқа
жағында айтарлық өзгеріс жоқ.
Дарданелде
Лондон – 21/IV. 18-19 апрелде түнде түріктер
Дарданел Қлисындағы одақтас əскердің позитсиаларына əлденеше қабат шықпады. Оларға
артынан жаңа жəрдемдер келіп тұрды. Одақтас
əскерлер түріктерді шегеріп, оларды позитсиаларына тысқырды. Қазір одақтас əскер түбектің
ішіне қарай ілгеріліп барады.
Афина – 22/IV. Одақтас əскер Клибули
түбегінің бірнеше жерінде қимыл қылып жатыр.
Бұлар бəрі бір жерге түйіспекке қам қылады.
Соңғы екі күннің ішінде бек қандай соғыстардан
кейін соғыс жағынан ең ыңғайлы бірнеше орында алды. Бірақ өздерінде көп қырғын тапты.
Кеше жəне бір мың түрік тұтқынын Тинедонс
аралына əкелген деген хабар бар. Шынақ қылға
фортына, ту тоқтаусыз болып тұр. Бір Англия
ұшушысы Бандрме шаһарындағы зор көпірді
жемірген. Бір франсуз сүңгуір қайығы «Барбарос Хиралдин» деген түріктің бір үлкен параходына мина жіберіп, көп зиандатқан. Параход
батырудың қамын қылып, сайаз жерге барып
тоқтаған.
Бухарест – 23/IV. Стамбұлдан алынған
хабарға қарағанда Дарданел Қлисындағы
5-нші армианың бастығы Фон-Сандерс патша өзінің штабымен Клибули шаһарынан
көшкен: онда одақтас флоттан атылған зеңбірек
оқтарынан үлкен қатер бар екен. Қазір оның
штабы «Родостоға» келген. Дарданел Қлисынан
Стамбұлға көп жаралылар келтіріліп жатыр.
Арада неміс афисерлері һəм зеңбірекшілері
көп. Барлық жаралылардың саны 15 мың шамасында. Өлген, жараланғанымен 60 мыңға
жетеді.
Қытай-жапон арасында
Пекин – 24/IV. Бүгін күндіз сағат үште Қытай
хүкіметіне Жапонияның ултиматумы тапсы-
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рылды. Жауап беру үшін 26-ншы апрел кешкі
сағат 6-ға шейін срок кескен.
Токио. Қытайдың президенті Иуаншиқай
Жапонияға ултиматумын қабыл қылмасқа
əлден-ақ бел байлаған. Олай болғанда, амал
жоқ, Жапония Қытайға əскер жібермеді. Хакодат, Хироштим деген жерлерде əскер əзірленді.
Екінші ескадра бір жерге жиылды. Бұйрық
болғанда күтіп тұр. «Сода», «Сағами» деген
соғыс кемелері жапон елшісін алып қайтуға,
жапондарды қорғауға Синдауға кетті.
Соңғы хабарларға қарағанда Жапония
хүкіметінің Қытайдан сұраған нəрселері, екшеп келгенде мына төмендегі сегіз нəрсеге
тұрақтаған:
1) Бұған шейін неміс билігінде болған Шандон
уалайаты (Синдау маңайы) енді Жапондардың
билігіне көшер. Ондағы бұрын неміс пайдаланған
нəрселердің нəрмен мұнан соң Жапон пайдаланар. Бұ шартқа Қытай көнген.
2) Жапондар оңтүстік Манжурияда тілеген
жерлерінде жүріп, тұрып, өзін срокпен жер
жұртты арендаға алар, сауда қыла алар.
Қытай бұған да көнген.
3) Кантон түбегі (порт Артур маңайы)
һəм оңтүстік Манжурия, Мукдин, Андон
теміржолдарының Жапон қолында тұру срогі
99 жылға созылар. (Əйтпесе 1922-нші жылда
уақыты толатын еді). Қытай мұны да қабыл
еткен.
4) Қытайда теміржол жсалу һəм кен қазу үшін
ақша керек болғанда, Қытай хүкіметі банклері
ең əуел Жапониядан сұрау керек. Қытай бұған
да құл.
5) Фудзен уалаиатында теміржолдар салу, кен
қаздыру істері жалғыз жапондарға ғана арнаулы, солардың ғана еншісі болу. Қытай мұны
«Жапондар басқа шет жұрттан алды көрілер»
деп ғана қабыл еткен.
6) Жапондарға оңтүстік Қытайда теміржолдар
салуға ерік берілер. Қытай бұған көнбейді.
7) Жапондар Монғолияда жер билей алар, мектептер, ауруханалар, ғибадатханалар ашар. Будда
дінін тарата алар. Бұларға Қытай көнбеген.
-//25-нші апрел күні кешке неміс əскері флоттарының көмегімен Либава шаһарын алды.
Жауап хат
(Басы өткен нөмірінде)
Енді Хасеннің қолынан келетін, өзінен де
жұртқа да пайдалы бір іс көрсетейік. Қазақ

жұрты мал бағуға жалпы шебер. Мұжық кедей
болса, егін салатын қызметкер болып жалданады. Қазақ кедей болса, малшы болады. Оренбург, Уфа, Самара, Том губерниаларында орыс
көп мал ұстайды. Осылардың малшысы, бəрі,
қанша көрсең, қазақ. Кедей қазақ жігіті əлде
қалар қызмет таппай, жерінен ауып, байағы
қылып қалған мал бағуға бөтен жерде жалданады. Мəдениет жолының күші осындай. Бұл
жолдан шыға жайылып, ондырып іс қылып болмайды: мəдениет əмірі – құдырет əмірі. Түйені
жетелей білсең, жүк Ұмай Алтай, Тарбағатай,
Алатау, Шыңғыс асасын. Ғылым аспанында жарқыраған жай отын қолдан істеп алып,
телеграмға хабаршы, теміржолға, трамвайға ат.
Жарты кезден жуан зеңбірекке мерген қылып
отыр. Əр нəрсені амалын біліп, өз орнына
жұмсаса, іс көркейеді. Мал бағуға жұрт шебер
болған соң, осы малды қазақ айналдырғаны
жөн.
Ғылым есебінде қазақ жұртының жалпы
жаңарғанына 24 қойдан келеді. Бұл ана ғылым
қарауылы 20 аттың 20%-60% жеріне қарай
қазақтың бір шаңырағына 240 десиатинадан
жер келеді. Мұнда қой сыбағасы 48-144 десиатина болады. Қазақ жерінде кер-ала, кемпіршал жерден 20 кездей көделі жерден 60 пұт
пішен шабуға мүмкін. Бұлай десек, ана қой
сыбағасының пішені 960-2880 пұт болады.
Қыстыгүні бір қой ақтамай шығуға күніне 4
қадақ таза шөп керек. Қазақ күтіп шөп бере
білмейді. 4-ті 8 қылалық. Қой алты ай пішенде
тұрса, бір қойға 36 пұт шөп керек. Бұлай десек,
ана пішенге 26-78 қой асырауға болады. Мұның
бірі аз, бірі көп жақта. Ортасын алсақ, қазақтың
бір шаңырағында, жалпы есепте 52 қой болуға
тиіс. Бұлай болғанда, қазақтың қой байлығы екі
есептен артқаны жөн. Семей, Ақмола, Атбасар, Торғай, Ырғыз үйездері ана алдыңғы көп
есепке төте. Бұларда бір шаңырақтың қойы 78,
иа жүз қойға 325% қосылып өскені жер шарасына жөн. Мал баққан, кен қазған, тері илеген,
кіре салған, сауда қылған, егін салған – ұлы
қазынаны адамның қызметімен бала қылған.
Адам қызметі кіріспей, қазына тұрмайды.
Мал тəрбиелеп өсіріп, қызмет атқарса, байлық
тапқан деген сол болады. қазақ осынша жерде шалқып жатып, мал басын қосып, шаруа
қыла алмай отыр деп. Мұнысы ақылға толық.
Қазақ жеріндегі «артық» қазына жерін мал
бағатын адамға 36 жылға арзанға жалдап,
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онан кейін сатып алам десе, осы жалдағанға
сатамыз деп 1912-нші жыл 17 нойабрдан беріп
хүкімет Г. Думаға закон жұмасын кіргізіп отыр.
Жоба нөмірі 3647 осы жобаның түземесінің,
орысша правило болады, бірінші статиасында
бұл қазына жерін бөтен патшалық адамы һəм
бөтен аталы (инородес) жұрттар жалдап та,
сатып та ала алмайды деген. Закон жолында
біздің қазақ ана инородес тонын киіп жүр. Бұл
жерлер мұжыққа деп, қазақтан алып, онан соң
егін салуға мұжық жайсыз деп алмаған жер,
қала болған қазақ уақытша пайдалана тұр деп,
шырғаға тартқан жер.
Маған мағад айтқан еді. Қара кесек, (қарқаралыүйезі бəрі қаракесек) Түркістанда жүріп,
Арқаға (бұл орыс кітабында Аралу – Ертешски водораздел болады. бір су Ертіске, бір су
Балқаш көліне ағатын Бел, Жонғар, Тарбағатай,
Шынғыс, Мизек Қалақтас, Үшқоңыр, Берікқара,
Бұғылы-Тағылы, Ақтау-Ортау, Ұлытау-Кішітау,
Тобыл, Торғай, Ырғыз басы бел болып, Темір
үйезіндегі Мұғажар тауына қосылады) Бошан
Қазбек би жер шолуға кісі жіберген. Бұ кісілер
Қу, Едірей, Мыржықта шалқып, байып отырған
Қанжығалы абыз, Шомаққа келген. Жер жақсы:
тай құлындап, тоқты қашады. Бошан мұнда
ауып келген соң, Ғұмар Қараш баласы көпірте
мақтайтын, бұрынғы қазақ билері (сиынғаны
мүйізі), Қазбек Қанжығалыны мүйіз деп, Қу,
Едірейден қуған. Абыз, Шомақұлы осы күні
Песшан қаласы тұсында он шақырымда болады. Қарқаралы, Қарақұс, Едірей, Қу, Байанаула
тауын бес қазылық дейді. Бұл мал кіндігі. Қойға
бұлардан артық жайылыс дүниеде жоқ десе болады. Мұнда 150 жыл отырып, мал тəрбиелеп
бақпай, былғары зауытына кірісу – түйені мұзға
жетелеу.
Англия араб атын тəрбиелеп өсіріп, жүрістіні
жүйрікке салып, араб атынан оздырып отыр.
Жер үстінде ең жүрісті ат – Англия аты. Біздің
қазақ сиыры осы қазақ жерін жайлағанға ғылым
жолында 8 мың жыл болған. Осы сиырды
тəрбиелеп, жақсы бұқа салып, тамағын тоқ
қылып, қыс жылы қорада асырап, мұжық,
қалмақ сиыр, атты бұғыдай қызыл, көк сиыр
шығарды. Өгізі 100 пұт кіре тартады. Еті 30 пұт.
Базарда қазақтың екі-үш өгізі орнына атылады.
Күші төрт қазақ өгізінің күшіне бара-бар. Жейтін тамағы қаралас. Біздің қазақтың бұрынғы
шабыншылық заманында малға саналмаған
сиыр-қадірсіз жолда əлі жүр. Көрші ауыл-

да бұқа бар деп, сүйенгені біреудің тайынша
бұқасы. Қыс болса, сиыр сықырлап айазда
тұрады. Құлақ, құйрық үсіген. Базарда күн
сайын бұл сиыр пұл. Қазақтың қойының етіндей, профессор Кулишев жазғанына қарасақ,
жер үстінде ет жоқ. Жер үстіндегі адам баласы
өсіп, бар жарамды жер егін болып жыртылып,
20-ншы ғасырда ет жылдан жылға қымбаттады.
Америкада Колорадо штатында бидай салып
отырған жерді суарып, жоңышқа егін, ет қымбат
болғандықтан, мал жайлауына, мал бағатын
өріске айналдырды. Мұнда бір десиатина жерге 50 қой асырайды. Австралия қойының еті,
4 ай кеме қоймасында жатып, мұхит жүзіп,
Лондон, Петроградта сатылады. Мұжық екінші
болғанда, қазақ жақсы малшы болса, біріне бірі
керектерін алып тұратын жақсы көрші болады.
Екі қошқардың басы бір қазынаға симас. Бір
өнер қылған екі кісіге тар жер - екі өнер қылған
екі кісіге кең болады. Бұл ойлаған кісіге қиын
емес, сүрінді ғылым жолы.
Бұрын ақша болмаған. Ғұмыр керегі жалғыз
малмен орнына келетін. Бұл - біздің қазақтың
соңғы 50-60 жылдағы ғұмыр салты. Ол уақытта
қазына – мал тұйағы. Қонаққа еркек қозы сойу,
қалың малға, құнға, төлеуге еркек мал беру сонда шыққан ғұмыр салты-рəсім. Тай құлындап,
тоқты қоздаса, шашу шашып қуанып сонан келеді. Енді заман өзгерілді. Базарда бағыланға да
пұл болады. Қазына басы көпке байлаулы емес,
базарда ақша болатынға байлаулы. Енді жарыстан қалмаймын десең, мал сүйегін асылда.
Мына Европа соғысын көз көріп тұр. Қанша
кісі солдат қызметін қалатыны болжаулы. Аз
болса, дүниедегі адамының 20%-і əскер кебін
киеді. Мұның бар шекпені біздің қазақ қойы
сиақты қой жүні болмақ. Бұл базарда бағалы
болатын қойды қазақ жерінде тұрып, тəрбиелеп,
өсіріп іс қылмаған қазақ – адасқан. Қойды
жақсылап асырауға көп іс қажет емес. Қошқарды
жақсыдан, ұзын сирақ, жүндіден салу. Тамағын
тоқ, қорасын жылы қылу. Саулықты екіден
артық қоздатпай. Қошқар тоқты, бестен асса,
баласы нашар тұрады. Қазақ ішінде базарда пұл
болатын қой – Қарқаралыда: керей, төленгіт,
бесата, тобықты - Ақмолада: тама - Атбасарда: Бағаналы – Балталы – Торғайда: Торғай,
Ырғыз қойы.
Қыр баласы
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Ішкі хабарлар:
Елден:
Тоқырауын
(Қарқаралы үйезінен)
Өткен декабр ішінде болыс Кəрбек Қосыбай
баласы, тілмаш Исмағұл Бекбау баласы һəм
фелшер Жаман үшеуі жолаушы жүріп, 8-нші
ауыл қазағы Əбіш Ғұмар баласының үйіне
қонады. Ана пайғамбар жасына келіп қалған,
шойын Құман көлеңкесі сымбатты, кісі басты кесертке сипатты ақсақал қонақ Əбішқызы
Сəниені өзіне айттырады. Болыс пен тілмаш
жүз сом киіт киеді.
Қай жерде етке тойған шал жас қыз балаға
қызығып, құда болмаған! Бұл құдалықты
өзін құлақ ойын дейді. Болыс пен тілмаштың
көздегені жүз сом, бір тойған ет болса керек. Жұрт өсек қылады. Жүз сом Сəниенің
бақыт садақасы. Құдай жалмауыз шалдан
қарындасымды сақтаған жоқ па?
Тоқырауын елі тілмашқа жарыған емес.
Исмағұлдың орнына ескі фелшер Жақиа
Мақан баласы болды. Жылдам лауат дайарлай қоймадың деп, бұл тілмаш 8-нші ауыл
қазағы Əлімбет Шүлембай баласын сабап кетіп
жөнеледі. Жақиа мырза істе жүргенде əкесіне
болысып, Əлімбеттің баласы Жақиа тілмашты
салып кетсе, мырза исі ауып жығылып қалады.
Жақиа Əлімбеттен айыпқа ақ тайынша алып
«ақ тайынша» аталды.
Сұңқар
Емтихан
Қостанай үйезі, Сарыой болысты, 1-нші ауыл
қазағы болғанша Сомжүрек ауылында қыстай
оқыған балаларға емтихан болды. Мұнан ілгергі жылдарда да болатын еді. Емтихан 9-ншы апрелде ауыл ақсақалдарының алдында жасалды.
Мұғалім Қорғанбек Қайдауылұғлы балаларды
ретіменен əліппеден бастап, рашиди дəрежесіне
дейін оқыған сабақтарын тыңдатты. Балалар
10 шақты бар еді. Оқытқан нəрселері, тəртіпті
медреселердің ретінше жасап, жағрафиа, тарих
секілді пəндер.
Осы сабақтарынан балалар жақсы ғана емтихан беріп, жаттаған сабақтарын іркілмей
оқып, сұраған сөздерге тоқтамай жауап беруіне тыңдаушы ақсақалдар өте риза болды.
Балаларға риза болғандықтарынан балаларға
бата беріп, біраз ақша да берісті. Челябинскі
үйездни сиезде тұрушы жасөспірім талапты

мырзаларымыздан Рахметжан Сомжүрекұғлы
шəкірттерге жарты сомнан ақша үлестірді.
Тыңдаушылардан Бекберген Майоров
Ішкі Ордадан
Астрахан губерниасы, Бөкейлік екінші округ
10-ншы болыстың қазағы 900 үйден артығырақ.
Краснойар деген үйезни қаланың 50 шақырым
күншығыс жағында, Каспий теңізіне жақын
жерде мекен етеміз. Халықтың көбі балық аулау һəм мал бағу. Жеріміз егінге қолайсыз құм
болады. Еліміз 3 ауылнайға бөлінеді. Болыста
екі указнои имам, жақсы мешіт бар. 4-5 жерде жаңа тəртіппен оқытатын мектептер бар.
Бұл мектептерде қазақша оқу құралдарымен
оқытылады. Арамыздан тағы бір мектеп
салдыруға ыждиһат қылып жүрушілер бар,
мектептерімізде мұсылманша оқуға һəм министерски ушасткови школдарда орысша оқуға
балаларымызға ушител оқытамыз.
Қатым Арықұғлы
Газеталардан:
Германияда бітім халықты екі пікірге бөлген.
Бір парасы Англиямен бөлек бітім жасарға керек десең, бір парасы Русиямен бітім жасау
тиіс деседі. Бітім деген сөз жұртқа жайылып,
сөз қылына бастаған соң хүкімет тарапынан
жұртқа бұлайша жарнама болған: Англиямен бөлек бітім жасауға дайарлану бар деген
жұртқа хабар шашылыпты. Сондықтан хүкімет
халыққа хабарландырады: бақ қарап тұрғанда
мақсұдына жетпей, Германия жауының
ешқайсысымен де болса, бітім жасаймын деп
жарым жолда тоқтамайды. Соғыс мақсұдын
имперски канслер байандаған. Сол айтылған
жөнмен мемлекеттің амандығы үшін һəм келешек замандарда жау соқтыға бермес үшін
Германия қолындағы бəрін сарф етіп қалу керек. Соғысқа белді бекем байлап тұрған кезде
бітім деген сөзді ауызға алу əзезілдің һəм құр
ұнтаған былшыл сөз болады.
Гиорг Бернгер деген «Ішкі һəм тысқы сайасат»
деген мақалада жазады: «Хүкімет тарапынан
болған жарнама бітім турасындағы шені-жеті
жоқ хабарлардың тамырын қырықты. Дұрысы
да сол: күнбатысында болсын, күншығысында
болсын Германияның жасаған қазіргі бітімі,
шірік бітім болар еді. Германияға ұзақ, өмірлі
бітім керек, ең азы он жылдан əрі баралық
бітім. Бұл соғысты қанша уақытқа шейін созуға
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Германия жарайды. Бітім салып біраздан соң
соғысқа қайта шығу Германияға қолайсыз.
Сондықтан əуелі жауды бітім сұрарлық етіп
мұқату керек» дейді. Қазіргі бітім турасындағы
сөздерді Бекерге шығарса да бітім туралы пікірлесуді тиіс көреді1.
Болғария жол айрықта
«Таймс» мақала жазған газетасының
Балқандағы тілшісі Болғарияның қазіргі
күйі турасынан «Болғария жол айрықта» деген мақала жазған. Сонда айтады: «Біткен
Балқан патшаларының ішінде Болғарияның
өте сақтықпен іс қылатын жөні бар. Түрік
пен Балқан патшалары соғысқанда соғыс
салмағы көбінесе Болғарияға түскен. Жалғыз
Болғариядан шығынданған адамның саны
басқа одақтастарының шығынының бəрін
қосқанда да артық болды. Жеңу Болғарияныкі
болды, бəйге басқаныкі болды. 30 жылдан берлі ізденген ұлтын жиып, біріктірумен тынды.
Одақтарымен жасалған үш уағданың бірін
Русия, екеуін Европа патшалары бекітсе де,
бұзылды, һəм бұзылуы Болғарияға өте зианды
болып шыққаннан бері, Болғария берген уағдаға
енуді қойды. Жұлдызы оңынан шықпағанын
Болғария өзінің сөзге еріп, қолтығына су
бүріккендердің əуенімен кетіп, артын ойламай
асығыс іске кіріскенінен көрмеді һəм мұнан
бұлай ондай жолға жолағысы келмейді. Болғар
жұрты бейнетқор, шебер халық. Ол татулық,
тыныштықты сүйеді. Жалғыз-ақ ата-бабасының
мирасы сиақты нəрселердің шет жағасын көзіне
көрсетсе ғана соғысқа кірісетін».
Болғарияның соғыстағы патшалардың біріне де кіріскісі келмейтінінің мəнісі осы. Біз
бейтараптығымызды сақтаймыз деп айта беретіндері де сондықтан. Сайасат жүзінде Болғарияның байласқан иа берген ешкімге уағдасы жоқ. Ондай нəрселерден Болғарияның
қол-айағы бос. Германиядан қарызға ақша
алғанда арнаулы шарттармен алыпты деген
газеталардың алып қашпа сөздері «Таймс»
айтуынша бекер болмақ. 1913-нші жылғы декретке ұшырағаннан кейін Болғария қарызды
əуелі Англиядан, сонан Франциядан сұраған.
Олардан ала алмаған соң барып Германия мен
Австриядан сұраған. Бұлар Болғария жерінде
кəсіп істеу турасында ауыр шарттар қойса да,
сайасат жүзінде қарыз тақырыпты қойған шар1
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ты жоқ. Сайасат жүзінде түрікпен де байласқан
Болғарияның уағдасы жоқ.
Болғарияның бас министрі Радославовтың
сайасат жүзінде тұтынған қазіргі жолы «қолын
бос сақтау». Кабинетінің басқа шлендері Австрия жағына бұрындыраса да, оларға ере
қоймайды. Германия Антверпенді алған кезде
де, Парижге қарай ұмтылған кезде де Радославов жүрісінен танған жоқ. Сайасат жүзінде
тұтынған бұл жолын Фердинанд патша да
қолдайды.
Бұл күнде Болғария көп тұрар ма екен?
Сербия Болғарияға книаз Трубицкойдың бер
дегенін берсе, Болғария ынтымақшылардың
жағына шығар еді. Енді соғыс ісінің жүрісі де,
мəнісі де өзгеше болып тұр. Болғария бел байлап, іске кірісетін күні тайанды дейді2.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
1) Жұмағали Кісенбайұғлы, Рысбай Кісенбайұғлы, Ерман Дəуқараұғлы, Жақсылық Күмісбайұғлы, Дəужан Əшөнұғлы, Тұрған Есжанұғлы, Хасен Санабайұғлы 50 тиыннан. Ешім
Ерінқұлұғлы Жұмағали Меңдіқұлұғлы, Нұрыш
Оразəліұғлы, Дəуелт Қонысұғлы, Əлмұхамед
мырза Келдіұғлы, Жұмағали Қадірбақұғлы,
Бақыт Дүжкейұғлы, Мұқаш Біскенұғлы, Құрмаш Жаманбайұғлы, Мұхамед Етібайұғлы
20 тиыннан. Жүндібай Жиіметұғлы, Нұржан
Татанайұғлы, Жарылғасын Қойлыбайұғлы,
Сарбөпе Досанұғлы 30 тиыннан. Қалдай Ишанқұлова, Нұрыш Дүйсембіұғлы 40 тиыннан.
Сəнтібен Əлмұхамедұғлы, Дəулетғали Бермұхамедұғлы, Сұлтан Бектұрғанұғлы, Дүйсенбі
Ешімұғлы, Мұқатай Жақыпұғлы, Арыстанғали
Азбасұғлы, Дінмұхамед Билайұғлы, Ақжігіт
Серенұғлы, Зарлық Бостанұғлы, Ыбырай Құлмызаұғлы, Арыстанғали Иманқараұғлы, Сахабат
Қарымшыұғлы, Мұхамедғали Шұдауғалиұғлы
10 тиыннан. Алдамжар Сеңгірбайұғлы, Дəулет
Есбанұғлы 25 тиыннан. Тапақ Мырзағұлұғлы,
Сырым Құлмырзаұғлы, Өтеген Əйденұғлы,
Дəулет Есбанұғлы, Құрманғали Сөменұғлы
15 тиыннан. Ұзақбай Айтуғанұғлы 22 тиын.
Болат Балантайұғлы, Балгерей Ташжанұғлы,
Ахметжан Анайбекұғлы 1 сомнан.
2) Хатым Арықұғлы арқылы 17 сом.
2
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3) Ысқақ қажы 25 тиын. Шаһмардан Таубай, Сəкен Нұртай 20 тиыннан. Əміржан
Ханифаұғлы, Сұлтан Хамид Рамзан, Сұрайғыз
қажы 50 тиыннан. Ғабдалрахым Нұртай,
Көсенбай Бейсенбай 15 тиыннан. Ханифа Бексары 10 тиын. Тағы 4 сом 75 тиын. Барлығы 37
сом 57 тиын.
Бұрынғыларымен 573 сом 28 тиын.
Басқармадан:
Көлбай Төгісовке – 98-ншы нөмір «Қазақ»тағы «Алматински» мақаласына қарсы жазған
хатыңыз басылмады. Себебі, сіз бастан айақ
жазған мақалаңызда өзіңіздің жақсы адвокат
екендігіңізді һəм көп кісіні ағартқаныңызды ғана
жазыпсыз. «Алматински» мақаласындағы «Жаланы» жасытарлық бір ауыз сөз айтпағансыз.
Жалғыз-ақ сіздің жазғаныңызда «1913-нші жыл
20-ншы иулде Аягөзде бір қазақтарды Райымжан Мəрсеков қорғады депті. Бұл бекер, мен
едім» дегенсіз. Мұныңызда басарлық болма-
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ды, үйткені алдыңғы жылы бұл сөз «Айқапта»
басылған, онда да бұл қазақтарды қорғаушы
Мəрсеков, Көлбай емес делінген еді. Бұл туралы сіз «Айқап»-қа кезінде жазуыңыз керек еді,
бекерлігін сипат етпедіңіз.
Мұса Жанəліұғлына – Хабарыңыз кеш
жазылғандықтан басылмады.
Көрген-білген бар ма?
Семейлік Кенжебай Көбеков деген орысша
оқыған жас жігіт 1914-ншы жылдың жаз басында Қытай жері Сарысүмбеде тұрып еді,
сонан кейін үшті-күйлі дерексіз болып кетті.
Осы кезде ол қайда, өлі ме, тірі ме? Газетадан
осы сұрауды оқыса, өзі хабарландырса екен
иа білген адам хабарын білдірсе екен. Хат
жазушы тура «Қазақ» басқармасына білдірсе
жарайды.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оренбург, 5-нші май
Біздің қолымызға төмендегі басылған Орал
обласной правлениесінің Орал үйезінің крестиански һəм үйезни нашалніктеріне 1915-нші
жыл 22-нші ианварда 2685-нші нөмірлі жазған
қағазының һəм Орал облысындағы алты болыс
елдің соғыстағыларға көмек беру турасында
жасаған протоколының копиалары түсті.
Мұнан бұрында бұл туралы еміс-еміс хабарлар болып еді, бірақ анығына қанып жараса едік. ... соғыста талай рет көмек алынып
жатса да, бұл көмектің орны басқарақ болып
тұр. «Қазақты» оқушыларға мəлім: Петроградта соғысқа кеткендерге һəм олардың үй ішіне көмек беру үшін мұсылман комитеті бар.
Бұлардың талабы мұсылман атынан сомалары жиып, жараланған иа ауырған əскерлерді
бағатын лазарет ашпақ. Үйінде қалған қатын,
балаларын, қарт əке, шешелерін асырауға көмек
бермек, уа ғайри сондай екі істер істемек. Оған
көп сома керек. Ол соманы барша мұсылман болып, көптеп көмек жиумен таппақ. Көмек жиуға
ел арасында комитет бөлімдерін де ашпақ ниеттей бар. Ондай комитет бөлімі ашылды деген
қазақ арасынан хабарлар естілмейді. Комитет
ашу турасында Петроградта болған мəжіліске
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Түркістаннан барған біздің қазақ өкілдері де ілгері барып, комитет бөлімін ашпақ болып кетіп
еді, олардан да хабарымыз жоқ.
Асылында біздің қазақтар комитет бөлімін
ашып келістіре алмас. Онан Орал қазақтарының
істеген жолы қолайлы болар дейміз. Сондықтан
басқаларға өнеге болу үшін Орал қазақтарының
көмек жиуы туралы істеген ісімен түгел таныстыруды мақұл көріп, қолымызға түскен копиаларды басып отырмыз.
Бұл копиалардан көрінеді: Орал облысының
қазақтары бірнеше адам мұрындық болып, көмек
жиу туралы бас қосуға рұқсат сұрағандары.
Оған рұқсат бергенде обласной мекеме бір-екі
шарт қойғаны. Ол шарттар жиылыста көмек
жайынан басқа нəрсе кеңеске алынбас үшін
һəм көмекке деп жиылған ақша басқа жолға
жұмсалмас үшін ғана қойылған. Шарт орнына
келтіру үшін жиылыс басында крестиански иа
үйезни нашалніктер, иаки становой пиставтар
болмақ һəм жиылған сома мұсылман комитетіне губернатор арқылы тапсырылмақ. Бұл екеуі де орнына келтіре алмастай қиын шарттар
емес. Қазақ арасында комитет ... жаз күнінде
қазақ жерінде болатын жəрменкелерді жұрт
жиылып бас қосып, болыс басына үлесіп, Орал
қазақтары сиақты жəрдем жиу оңай болар.

223

10.06.2018 20:00:33

Жоғарыда айтылған қағаз копиаларының мазмұны төменде айтылғандар: 1) Уралски обласной правлениенің 1915-нші жылы 22-нші иануарда крестиански һəм үйезни нашалніктерге берген қағазында айтылған: «Соғыста жараланған
һəм ауырған əскерлерді бағатын барша Русия
мұсылмандары есебінен лазарет ашу үшін жұрттан көмек жиу туралы бас қосуға сұрап, Орал
облысының кей облыстарының қазақтары арыз
берген екен. Арыздан қабыл алдық, бірақ мынау шарттарды орнына келтірсін: ондай бас
қосулар жиын жасау турасындағы заңдарға
мұафық істелсін (Правила о соьранииях, прилож. к ст. 1150, по прод. 1906 г. Уст. о пред. и
пресч. преступ.) һəм крестиански иа үйезни
нашалніктердің иаки становй приставтардың
көзінше жасалсын, жəне де жиылған ақша
арыздағы айтылған нəрседен басқа орындарға
жұмсалмасын: олай болу үшін жиылған сома
жəрдем берушілердің список қағаздарымен бірге, əуелі, газеталарда иғлан ету үшін, екінші
тиісті орнына жіберу үшін военни губернаторға
тапсырыларға керек».
2) 1915-ншы жылы 2-ншы мартта Жымпиты базарында бас қосып, Орал облысының Ілбішін үйезінің Өлеңті, Бүлдірті, Қалдығайты,
Сабынкөл болыстарына қараған һəм Орал
үйезінің Жымпиты, Романовски болыстарына
қараған қазақтардың жасаған протоколында
айтылған: «Орал облысының Ілбішін үйезінің
2-нші ушасткасының крестиански нашалнігі Лушашкин алдында Германия, Австрия
һəм Түркиямен соғысуға барып, жараланған
иа аурулы болған əскерлерді бағатын барша
Русия мұсылмандарының есімінен сайланатын лазаретке һəм соғысқа ... ету көмек беру
үшін жоғарыда айтылған Өлеңті, Бұланты,
Қалдығайты, Сабынкөл, Жымпиты һəм Романовка болыстарының қазақтары, Бақытжан
Бисалыұғлы Қаратаев, Ерғали Темірғалиев,
Хасен Бекебасов басшылық етіп, мұрындық
болумен бас қосып, жиылыс жасады. Сол
жиылыстағы қазақтар өздеріне салық қылып
үлесіп, болыс басына мың сомнан көмек жиып
беруге міндеткер болды. Жиылған соманы волосной управителдер соғысқа кеткендердің
өздері һəм үйлері үшін көмек жиатын Петроградта уақытша ашылған мұсылман комитетіне
жіберуге крестиански нашалнік арқылы военни
губернаторға тапсырады» деген.
Келесі нөмірде бұл комитетке басқа жерлерден жəрдем берушілердің списогін басамыз да.

Екі план
(Басы 122-нші нөмірде)
Бірақ əр нəрсе өз мезгілінде ұнамды болады: 40-45 жыл бұрын ойлаған мүлткеннің планы осы уақытқа лайықтап өзгерту тиіс екенін
Германия штабы да білді. Əлсіреп қалды деген
Франция басын көтерді, бетін түзеді. Русияда
оңай жау көрінбепті.
Осы соғыс басталарда Германия штаб бастығы
Мулткенің інісінің баласы еді. Мулткенің атақты
планын уақытқа лайықтап өзгертуге не бұл кіші
Мулткенің, не өзгелердің заһаны жетпеді.
Военни кеңес болғанда əр жандарал əртүрлі
сөйледі. «Германия, Австрия болып салған
жерден Русияға жабылайық. Бұл күшті жұрт
мұны жеңген соң Францияны жеңу оп-оңай»
деп, осы күнгі түрік əскерінің бастығы ФонДер-Голц көп айтты. «Менің аты шыққан ағам
ең əуелі Францияға жабыл, деген» деп кіші
Мултке болмады. Вильгельм патша һəм ағайын,
туған, қатын-балалары кіші Мулткенің сөзін
жақтырды. Сол кезде бір жағынан бажылдап
Вильгельмнің қатыны шыға келді: «Мұның
үлкен баласы (Крон принц) əскербасы болып,
Францияның ең үлкен Тарих деген қаласын
алды деген атақ болсын деп қатын тырысты.
Əрине, өзі тапқан баласы, надан болса да,
өз көзіне жаһангер Напалеон патшадан кем
көрінбеді. Бірақ атақты Мулткенің планын
бұлар өзгертті: Германия əскері Францияға
күншығыстан тимей, Белгияны басып барып,
солтүсік жақтан кірді. Һəм соғысқан сайын оң
жағын ілгері соза берді. Мултке əскердің сол
тарапын соза беріп, түп Францияны əскерінен
айырмақшы еді. Бұл жолы Франция əскерін шегіндіргенмен Германия əскері еш нəрсе қыла
алмады: Франция əскері арт жағынан көмек,
қару-жарақ алып күшейіп тұрды. Сүйтіп, Германия əскері Франция əскеріндей екі есе болса
да, бұларды қолға түсіре алмады. Мулткенің
«қылмаңдар» деп кеткен ісін бұлар қасақана
қылғандай болды.
Білгіштердің осы жолы Германия екі-үш
қылды:
1) Күшін екіге бөлді: Германия Францияға
жабылып, Австрияны Русияға қарсы шығарды.
Мултке болса, Германия һəм Австрия əскерін
бітіктіріп, бастап Францияға шабар еді. Ол
жақты жайлы қылған соң бар əскермен Русия
əскерінің алдынан шығар еді. Білгіштердің айтуынша Германия штабы ақылды да ұмытқан
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жоқ: Германия əскерінің өзі-ақ Францияның
əскеріндей екі есе болған соң, бұларды аз заманда ойымызды бітіреміз деп кесірленіп, көзіне еш нəрсе көрінбей кетті дейді.
2) Францияға жайылғанда Мултке планы
бойынша іс қылмады.
3) Белгияның үстінен таптап өтеміз деп, айақ
астынан, аз болса, қайратты Белгия əскерін
өзіне жау қылып алды. 18 күнде Францияны
жоқ қыламыз деген Германия штабы Белгия
қарсы тұрғандықтан, Францияның шетіне бір
жарым айда əрең жетті. Бұрынғы Мултке план
бола ма деп, Франция əскерінің бірсыпырасы
күншығыста еді. Германия əскері Белгияны
басып, Францияға жеткенде, бұл əскердің көбі
Германия əскерінің алдынан шықты.
4) Австрия бірме бірге Русиядан жеңілмес
деп Германия штабы ойлаған еді. Германия
əскері Франциядан қайтқанша, Австрия əскері
Русия ішіне кіріп, Киевке шейін барабар деп
үміттенді. Онан соң Русияда мобидизатсиа
тез бітіреді деген. Германия штабының бұл
ойларының бірі дұрыс шықпады: Русияның
мобилизатсиасы Германия штабы ойлағаннан
бір жұма бұрын бітті. Русия əскері салған жерден Австрияның жеріне кіріп кетіп,олардың
əскерлерінің басын көтертпей, бұ күнге шейін
ауырып келе жатыр. 25 күнде Франциядан
қайтып келеміз деген Германия əскері осы
күнге шейін Францияны женген жоқ. Енді
Франция мен Англия əскерлері қайта көшіп,
Германия əскерін түріп келе жатыр. Жалғызақ Германия штабының сенгені теміржолдары.
Германия бір шетінен бір шетіне шейін 15-20
сағаттық жол. Қысылғанда 6-7 корпусты біресе
күншығысқа, біресе күнбатысқа тасиды. 4-6
күншығыста мұнша əскерді (250-300 мың) 12
жақсы теміржолмен таситұғын болып жүр.
Қазақ инженері
Сыртқы хабарлар:
Еворпа соғысы
(П.А.Т.)
«Лузитаниа» параходы батырылу
Квистаун – 24-ншы апрелде «Лузитаниа»
деген бір зор Англия параходы минамен батырылды. Квинтаун қаласына күндіз сағат екіні
соғып 12 минутта сымсыз телеграфпен «параход қазаға ұшырады» деп хабар алынған. Үш
минутта параход су астына жоқ болған. Параход
батқан жерде теңізде 20 кемесі қалды. Параход

иесі «Конар» серіктігі параходтағы бірсыпыра кісінің құтылуы үмітті болғандықты иғлан
қылды. «Лузитаниа» да барлығы 1978 жолаушы болған деседі. Мұның 290-ы бірінші, 662-і
екінші һəм 361-і үшінші класта, қалғандары
төртіншіде. Параход қызметкерлерінің барлығы
665 екен.
Қазір олардың құтылғандарын жинауға Квинтауннан бірсыпыра параходтар кеткен.
Стокголм – 26/IV. «Вулоф» агентствасы
«Лузинатиа» параходының құралданған болуын һəм құрал тиеп келуін жана да Америка
халқына бұрыннан-ақ бұл параходтың қазаға
ұшырауы туралы хабар берілгендіктей иғлан
қылды. Германия матбұғаты бұл уақиғаға еш
өкінбей, хаты соғыс ісін басқарушылардың бұл
сотқарлығын да мақұл етіп көрсетуге тырысып тұр. Бұған қарағанда, Германия қаншама
көп ісі өлтірсе, сонша олардың мақтануы ғана
артатындығы көрінеді.
Лондон – 25/IV. «Лузитания»-дағы бар адамнан 658-і құтқарылды. Параходта барлығы
2160 адам бар еді. Жай хабарға қарағанда,
22-сі Квинстаута өлген. Тирнирден басқа
афисерлердің көбі қырылды, бірінші кластағы
жолаушылардың ғана біразы құтқарылған.
Бұлар, əлде болса параход батырмай тұра тұрар
деген үмітте болса керек. Бірақ параход 15-25
минуттың ішінде батырды. 100 өлік əкелуге үш
траулер келеді екен деген хабар бар. Бұл өліктер
арасында орыстар бар, үшеуі екінші класта һəм
59-ы үшінші кластағы, тағы да үшінші класта
болған бір қиын бар еді деседі.
Кавказ армиа штабынан – 24/ IV. Аулте беткейінде біздің ілгері басуымыз үдеп тұр, мұнда
біздің əскер Ардос-Киғик өлкесін алды. Біздің
қанатқа жайылған түрік баталионына біздің
əскер найзамен дүрсе қойа беріп, баталионнан
қалдық тоғыз афисер һəм үш ротадай əскерін
қолға түсірдік.
Алашкер беткейінде түріктер Қылшық құдық
асуынан оң түстікке қарай сиырылды. Өзге беткейлерде өзгеріс жоқ.
Вильгельм патша
Стокголм – 27/ IV. Берлиннен хабар береді:
Вильгельм 25-нші апрелде оңтүстік-күншығыс
майданына келіп, бірінші атты əскер дивизиасы
соғыстарында болды.
Германияда малдың азығы таусылғандықтан
ағаштың жас жапырағын беру пікір туған.
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Лондон – 27/ IV. Вистигарипулдан келе
жатқан «Квин-Вилгелмин» параходын сенбі күні Блет биігенде Германияның сүнгуір
қайығы батырды. Кісілері құтқарылды.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 29/ IV.
Бірнеше бізге хабарлы болған ұрыс-қағыстан
кейін біздің əскер 27-нші апрелде Шавали
қаласына жақындады, соғыс болды. Бұл қалада
жау бар еді.
Осы өлкеде біздің атты əскер кең фронтта
жауды тысқырып, бірнеше тұрушыларын қолға
түсірді. Фронт біткенде Галиция шегіне шейін
тыныштық.
Висла һəм Карпат арасындағы өлкеде жаудың
атсуы болып тұр. 26-ншы апрелдің кешіне қарсы
Астришев-Биржошов өлкесіндегі соғыстың
орталығындағы хал бізге бапсыз тиді. Бірақ
біздің қордалы əскер бой бермей атысып, БескоИажмирз өлкесінде біздің оң қанатымызды жапырып өтпекші болған немістердің қарқынын
басып, жолын тоқтатып, өзімізге қатерлі көрініп
тұрған орыннан аман-есен болжаған жерге шегіндік.
24-нші апрелде ғана қиыншылықтан құтылған
айбынды 48-нші дивизиа, 26-ншы апрелде өзге
жерде тағы да соғысып ерлік көрсетті. Дембец
өлкесінде жау əскері біздің бронированни автомобил атуынан зор шығын тапты.
Карпаттың орталық бөлімінде біздің əскер
жаудың бірнеше нашар атысын тоқтатты. Бұ
көбінде Днестрдің оң жағасында емін-еркін
қимылдап, 26-ншы апрелдің таңында біздің
əскер тағы да жаудың 500 кісісін, үш ауыр һəм
бір жеңіл құралын, бірнеше пулеметін қолға
түсірді.
27-нші апрелде Қара теңіз флоты Босфор
форттарын атқылағаннан кейін, «Гиен» крейсерімен атысты. Бірнеше жеріне оқ тигізіп,
«Гиен» теңізден шығып кетті.
Закон жобасы
Басы 106,108, 110, 115, 117, 119
һəм 121-нші нөмірлерде
154-нші статиа. Адамшылық һақын жойарлық иаки кемітерлік іспен айыпталған адамдар турасындағы Астрахан окружни сотының
ағартқан хүкімі сол хүкім законын күшіне
кіргенше орнына келтірілмей тоқтала тұрады,
егер де ол тақырыпты сотта прокурор сұраған
болса. Олайша орнына келтіруден тоқталған
хүкімдерді, тоқтатпай орнына келтіре беруге
қайтадан рұқсат прокурор тарапынан беріледі.

155-нші статиа. Сот құрылысына келуге
міндетті емес тергеудегі адамдар сотқа келмей
қалған болса, тыңғылықты түріндегі хакімнің
приговорының копиасы көрсеткен адресі
бойынша тұрған жеріне жіберіліп естіртіледі.
Сол копиада жазылады: қандай срогі, қай ретпен ізденетін жолы. Іздену срогі сол копианы қолына берген күннен басталады иа үйде
болмаған кезде копианы үйіне тастап кеткен
күннен есептеледі (уголовни сот уставының
384 һəм 385-нші статиалары).
156-ншы статиа. Хасуси айыптаушылар
иаки зиан өндіруге ақы сұраушылар тұрған
жері 200 шақырымнан қашық болып келмей
қалса, тыңғылықты түріндегі хүкім приговоры оларға алдағы (155-ншы) статиа бойынша
естіртіледі.
157-нші статиа. Сот құрылысына келуге
міндетті емес тергеудегі адамдардың істері
қаралғанда уголовни сот уставының 834№-834ншы статиаларындағы заңдар жүрмейді.
158-ншы статиа. Астрахан окружни сотының
бірінші сот дəрежесіндегі салған хүкімін даулап
апилатсионни отзив беруге болады: əбігерге
де, хасуси айыптаушыға да, зианын сұраушыға
да һəм прокурор да апиласионни отзив беруге
шықты.
159-ншы статиа. Судебни мекемелердің
хүкімін даулау турасында срок өткенге саналмайды, егер де кесімді күнінен кешікпей
поштаға тапсырылған болса.
160-ншы статиа. Сот салған хүкімнің уголовни сот уставының 94-ншы статиасына муафық
сотқа тиісті жағын орнына келтіру жұмысы сот
тұрағынан тысқары жерде болса, судиаға иаки
судебни следователге тапсырылмақ.
161-ншы статиа. Тұтқын қыларлық хүкім
салынған адамдарды тұтқын үйін салғанша
иаки жалданғанша сол жердегі арестни үйлерге
жаба тұрады.
162-нші статиа. Сотқа шақырылған айғақтар
һəм басқа адамдар тұрған жері 50 шақырымнан
қашық болса, уголовни сот уставының 193 һəм
979-ншы статиалары бойынша жол ақшасын
алады.
163-ншы статиа. Уголовни сот уставының
1030 һəм 1031-ншы статиаларындағы (по прод.
1906 г.) жандармски дознаниені жандармски
афисер жоқ жерде иаки келіп жеткенше политсиа жасайды.
164-нші статиа. Уголовни сот уставының
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1032-нші статиасындағы (по прод. 1906 г.) істерді қарауға құрылғанда Саратовски судебни палатасының старши председателі мен үш
шлені болады. Палатаның құрылысы Астрахан
окружни сотының қарамағындағы үш пошетни
мировой судиалармен толықпақшы. Бұлар осы
положениенің 90-ншы статиасындағы жолмен
ұйғарылады.
165-нші статиа. Қазақтың лауазым иесі адамдары жазықты болса, уголовни сот уставының
1072-ншы статиасы (по прод. 1906 г.) бойынша
һəм осы положениенің 143-ншы статиасына
муафық Астрахан сотына берілмекші.
–//–
Осы положениенің 14-нші статиасындағы
2-нші қосымшаны толықтыру тіркеуі.
Земски міндеттер турасындағы үйезни
сиездің кеңесіне Астрахан губерниасының
Алексевски үйезіндегі жұрттан ұйғарылатын
уполномошеннилар турасындағы заңдар.
1) Жұрт уполномошенниларына үйезден төрт
адамды үйезни сиез көрсеткендердің ішінен
губернатор тағайындайды.
2) Жұрт уполнлмошенниларының сөзінің
пұлы үйезни сиездің басқа шлендерімен бірдей.
3) Əр уполномошенниға кандидат тағайындалады.
4) Уполномошеннилыққа һəм оған кандидаттыққа жарайтын адамдардың тұрағы сол үйезде
бұларға, өзінің иа қатынының, иаки шешесінің
иемденгеніне үш жыл болған жерлері, үйі,
саудалық иа кəсіптік мүлкі болып, онан земски төлеуші иаки патшалық қазынасына салық
төлеуші боларға тиіс.
5) Уполномошенни һəм оларға кандидат болуға адамшылық һақын адам қыларлық иаки
кемітерлік іспен иа қызметтен шығарарлық
іспен, иаки ұрлық үшін, алдау үшін аманатқа
қианат еткен үшін ұрлаған нəрсені жасырғаны
иа біле тұра сатып алғаны үшін сотты болып,
сотпен ағармаған болса, хаты манифеспен
иаки күні өткендіктен құтылып кеткендер;
г) Солдаттықтан қашқаны үшін соты болғандар; д) Сот хүкімі бойынша қызметтен шығарылғандар үш жыл өткенше; и) Осы статианың
в пунктында айтылған істермен басы тергеуде тұрғандар; ж) Банкрот болып сынғандар,
егер де бір декретке ұшырағаннан сынбаған
болса; з) Ебі білініп, рухани дəрежесінен
айырылғандар, иаки айырықша двориан сиақты
дəрежелерінен айырылғандар; и) Политсианың

жариа бақылауында тұрғандар; й) Біреудің бақташылығына берілген адамдар.
6) Уполномошеннилықтан шыққандардың
орнына кандидаттары болады.
7) 5-нші статианың в пунктінде айтылған істермен иаки қызметтен шығаратын істермен
тергеуде тұрған уполномошеннилар соттағы
ісі біткенше үйезни сиездегі орнынан шығып
тұрады.
8) Уполномошенни қызметін атқарған кезде
лауазым иесі адамдармен бірдей дəрежеде болады һəм қызметке кірерде тиісті жол бойынша
ант береді (Зак. Осн. Изд. 1906 г. V).
9) Уполномошеннилар үйезни сиездің құрылысында болған күндеріне земски сомадан ақы
алады һəм бару-қайтуына екі ат есебімен прогон алады.
10) Мұжықтың һəм қазақтың уполномошеннилары қызмет атқарған кезінде крестиан
турасындағы жалпы положениенің 197-нші
статиасындағы айтылған фристандармен пайдаланады (Особ. прил. т. IX, Зак. Сост. Кн. 1).
Соңы
Ішкі хабарлар:
Елден:
Лепсі үйезі
(Кісі өлімі)
Қарқаралы үйезі, Қотанбұлақ болысына қарайтын надан Тобықты жылда Лепсі үйезіне
барып, сондағы мұжықтан астық алады.
1914-ншы жылы 15-нші нойабрде неше қос
Ақшөмші, 150 ат-түйекөлігі бар. Андреев
атты мұжық қаласының жанында қанып жатса, Ақшөмші атына үш ұры тиеді. Ол өлген
жігіт сол араныкі, аты Құттықадам. Мұның екі
ағасы мұжық болысына көрсетеді, Құттықадам
Ақшөмшіге бидай сата кетіп еді, ұры емес деп.
Бидай қайда десе, ұрада деген. Ұраны барып
қараса, ұрада аузы бітеу болған. Ұра бетіне
белгілі қылып көмген сынық бөтелке орнында
көрінген. Алғашқы аз шығарар тергеу болып,
екі жақ сұралып, Ақшөмші бастығы атына
таласқан Əйіп Бəкиза баласы сот күтіп, сонан
бері Лепсіде абақтыда жатыр. Қарқаралы үйезі,
Қотанбұлақ болысындағы ағайыны Лепсіден
бір адвокат, Қарқаралыдан бір адвокат жалдап,
6 кісі 12 атпен Қотанбұлақтан Лепсіге келді.
Бұл тобықтылар Құттықадам ағайындарынан
қашып-пысып келген. Бишара Əйіптің ісі не
болары белгісіз. Құттықадам туысқаны кек
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алам деуін қоймай, тобықты Ақшөмға Жетісу шығуын қойатын болады. Бұл жұртқа зор
кемшілік. Қотанбұлақтың өз жерінде егін болмайды, шөл.
Сұңқар
Торғай үйезінен
Өткен қыс Қараторғай болысының бірінші
ауыл қазағы Əбдір Баймұхамедұғлының Нұрыш
атты інісі опат болған. Бұл ауылнайда Жұмабай
қажы салдырған Байғабыл деген жерде мешіт
бар. Мұнда имам болып тұрған «А.» деген
молла бар. Əбдір ауылы мен мешіт арасы қыс
күні 35-40 шақырым. Осы жазғытұры əлгі «А.»
молла, басында қазандай сəлдесі бар, Əбдірдің
үйіне келіп, інісіне бата қылады да, Əбдірге
айтады: «Шырағым, ініңнің иманы жолдас болсын! Өзіңе ақыры қайырлы болсын! Мен мұнда
саған көңіл айтуға һəм жаңадан атың өлді дегендей естіп, əдемі ініңе арнап құран шығарып
едім. Соны ініңе дұға қылып бағыштауға келдім. Осы бір ауылнайда имамдық қылып тұрған
соң осы ауылнайдан өлген адамдарға, жас-кəрі
демей құран шығарып бағыштау өлік иесі айтса-айтпаса да, бізге шариғат бойынша міндет.
Шығарған құраныма һақ сұрамаймын. Берсең
– рахмет, бермесең - қыстамаймын. Еркің,
əйтеуір, өз борышымды атқардым деп, құранды
бағыштайтын сөрелерді оқып, бағыштағанда
төрде ұйадай болып отырып алған.
Əбдір нашар жігіт болса да, үйінде діңдей
молла шариғат жолымен келдім дегеннен
қысылып, құр жіберуден ұйалып, қасындағы
бір үйден бір тушаны қарызға алып, моллаекеңе
беріп жөнелтеді.
Өлген кісіге иесі тапсырмаса да құран шығарып, үйіне келіп бағыштау моллаларға шариғат бойынша міндет дегенді бұрын соңда
естімегендіктен ерсі көріп, «А.» молладан
өтінеміз: қай ет, қай қажетпен міндет болғанын.
Білмейтіндердің көзі ашылып, молланың келуіне күн бұрын дайарланып отырсын, «Қазақ»
газетасы арқылы жариалап білдірсеңіз екен.
Мұнан білмейтін моллалар да пайдаланар еді.
Малының басы бар үйден қыдырып зекет
сұрап келгеніңізде, үй емес. Моллаға зекет
малын таратып жіберіп едік, енді не қыламыз
дегенде, «жыланға да ақ қойып шығарушы
еді ғой», бос шығарма деп, моллалығыңызды
сатып, ұйатын жиып алмай кетпейтін əдетіңіз
сиақты. Бірақ шығаруды сылтау қылып, əйтеуір

мал алуға еткен бұ да бір жаңадан тапқан
əдісіңіз болса, мұны мұнан бұлай доғарыңыз!
Торғайұлы

сы естілсе һəм жарқылдаған жарығы көрінсе,
сымсыз телеграф стансасы болғаны2.

Нева суында сымтемір
17-нші апрелде таңертен Нева суына салған
Николаевски һəм басқа теміржолдар келіп Финляндия теміржолдарымен қосылатын жеріндегі тіреудің маңайынан балық сүзіп жүрген
балықшылардың сүзгісіне сым темірдің бір
ұшы алынып шыққан. Сымды балықшылар тартып бірсыпыра жерге сұрап, сонан соң жиекке
шығып, дейін Шлиссербургски ушастокке келіп
мəлім еткен. Онан Николаевски теміржолдың
жандарм мекемесіне хабар еткен. Сым табылған
жерге дереу, басы политсиемейстр полковник
Мараки болып, жандармски һəм политсейски
хакімдері келген.
Төрт жүз сажындай суырғаннан кейін сым
үзілген. Сымның жуандығы жуан ұшы шамалы. Сым жаңадан жасалған, ескі емес. Келіп
тоқтаған ұшы су жағасынан 20 сажындай
қашық. Сым бұрылып, басқа жөнге кететін жерінен үзілген көрінеді. Табылған ұшында тегеріш

Сымсыз телеграфты іздеу
Финлияндия генерал-губернатор бұлайша жар
салып отыр. Сымсыз телеграф арқылы жаумен
сөйлесу қаупі болған себепті, кімде кім сондай
сымсыз телеграфтың стансиасын тапса, хакімге
білдіру керек һəм ондай станса жасаушыларды
ұстауға қолдан келгенше көмек беру тиіс. Ондай
ұрлық стансаларды табу қиын болған себепті
халықтың көмек етуін өтініп, құлақтарына саламын: сымсыз телеграфтың ұрлық стансасын
тауып берген адамға соғыс мекемесі тарапынан
500 сом құлақ сүйінші беріледі. Сымсыз телеграф стансасының белгілері мынау: 1) Стансаның айырықша аспабтары болады (хабар
беруші һəм хабар алушы); Олар ұзатушы сымдар арқылы бір-біріне қатынасады. 2) Жоғары
көтеру керектігінен шаншыпа сымдар кеменің
шаншыпасына, биік ағаштың басына, үйдің
төбесіне, пештің мұржасына, тауларға тартылады; 3) Хабарласу үшін «мотор» тетікті машинасы болмақ, жұмсалғанда жарқылдап ұшқыны
шықпақ. Ондай стансамен көбінесе түнде пайдаланады. Мотордың сып-сып еткен дыбысы
естілсе жəне де шытырлаған ұшқынның дауы-

Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Білəл
Ержанұғлы 1 сом, Қалжан Қоңыратбайұғлы 2
сом, молла Ахмет Ержанұғлы 1 сом 50 тиын,
Балғаным һəм Дəрбике Ержан қыздары 55
тиыннан, Рысбембет Арғынбайұғлы, Ермақан
Бұсырманқұлұғлы, Сейітбатал Тасұғлы,
Зерегүл Ержан қызы 40 тиыннан, Даниар
Құлжанұғлы, Мəнен Базарқұлұғлы, Қоқар
Қарманұғлы, Ғалым Ержанұғлы, Бірмұхамед
қажы Мұхамедұғлы, Бəлімбет Аманкелдіұғлы,
Оразымбет Темірұғлы 50 тиыннан, Қожақ
бек Аманұғлы һəм Күлəн Ержанұғлы 35
тиыннан, Өнеген Ержанұғлы, Жұмағұл
Рысбембетұғлы, Смағұл Рысбембетұғлы,
Əйбаділда Рысбембетұғлы, Сағырбай
Қадырұғлы, Шəріп Айтмұхамбетұғлы, Шəміс
Үдерұғлы, Есен Күнтуғанұғлы, Əлиакпар
Жəрменұғлы һəм Жаңыл Қадыр қызы 30
тиыннан, Назым Үдер қызы 33 тиын, Кемел
Тоқмұратұғлы 27 тиын, Мырзабек Ержанұғлы,
Əуезбек Ержанұғлы һəм Отарбай Асауұғлы 25
тиыннан, Рысбембет Құлжанұғлы, Күлмəмбет
Ержанұғлы, Қыдыр Құлжанұғлы, Бəден
Бəйімбетұғлы, Тыныштықбай Біржанұғлы,
Қалдыбай Таңбанұғлы, Алдыбар Тұрманұғлы,
Əбу Тұрманұғлы, Жетпісбай Қарынбайұғлы,
Жүзбай Ержанұғлы, Рүстем Байжанұғлы,
Ерімбет Жаулыбайұғлы, Құдиар Құлжанұғлы,
Қалмұрат Ерімбетұғлы, Өмірбек Құдабайұғлы,
Ғабдолла Санбайұғлы, Құсен бай Рысбайұғлы,
Құлахмет Ержанұғлы, Қожабек рысқұлұғлы,
Зейнеп Рысбембет қызы, Жұмакүл Рысбембет
қызы, Исагүл Рысбембет жамағаты 20 тиыннан,
Қасым Ғабдықұмұғлы, Əбдір Тастемірұғлы,
Ахмет Тоқмұхамедұғлы, Үдер Құлжанұғлы,
Рысбай Маралбайұғлы һəм Үмітгүл Ержан
жамағаты 15 тиыннан, Қожаназар Есқараұғлы
11 тиын, Ордалы Қабылұғлы, Досмұрат
Жетібайұғлы, Өмір Білісбайұғлы, Тұрсынкүл
Күлмəмбет жамағаты һəм Үмітгұл Ғабдолкəрім
жамағаты 10 тиыннан, Құлымбет Білісбайұғлы
5 тиын, Қазына Сəтібек қызы 3 сом, Өмірбек
Аблайұғлы 50 тиын, Жүзкен Иусуфұғлы 30
тиын, Шаштыгүл Əймбет жамағаты 35 тиын.

1

1

2

Газеталардан:
«Лузитаниа» параходы жайынан
Германия батырған Англияның «Лузитаниа»
деген параходы дүниадағы ең зор параходтардың бірі. Үстінде екі мың кісі болған. Параход
Америкадан шығардың алдында Германияның
сондағы елшісі граф Берсторф газета арқылы
мəлім етіп, Америка адамдары мінбесін «Лузитанианы» Германия суға батырады деген.
Оған Америка жұрты құр қоқаң-лоқы қорқытыс шығар деп, нана қоймаған. Германияның
көпіртпе көп мақтанышының бірі деп, һаты
ысқақ қылған. Сүйтіп Америка байлары жүргізі
келіп, тоқтай қоймаған. Ақырында Германияның
елшісінің сөзі дұрысқа шығып, сүңгуір қайық
барып «Лузитаниа»-ны батырған.
Бұл хабарды сөйлеп келіп, «Реш»1 газетасы
сөздің айағын мынаумен тұжырады: Америка
штатының хүкіметі мұнан кейін де осындай
оқиғалар болмасына қам қылар ма, қылмас па?
Білмейміз. Бірақ енді Германия сөзін сөйлерлік
ешкім қалмаған шығар. Жақын арада Америка президенті Вильсонның аузынан шыққан
бітім сөйлесу деген əңгімелердің тамыры енді
қырқылар дейді.
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бар. Екінші ұшы əлі табылған жоқ, Ивановски
қосуынша көпірдің тіреуінің маңайын қарауға
су астында жұмыс істеушілер түскен. Тіреу
маңайын үш күндей əбден анықтап қарады.
Табылған сымның түрі електришески күшті
жіберуге жаралық һəм жай тегеріштер арқылы
да қимылдатып іс қыларлық. Сым табылған
орынның тұсында жиекте бос үй бар. Ол үйді
біреу жалдаған, бірақ əлі жалдағандар кірмеген. Бұл үйді тінтіп қарағанда бір ауым папирос һəм жақын арада тартылған папиростардың
түбірлері табылған.
20-ншы апрелде таңертең 6 сағатта су түбіне
түсушілерді шығарып еді, тағы 10 сажындай
сым тауып шығарған. Онан əрі тағы үзіліп
кеткен болса керек. Қайтадан түсірген кезде
бір суға түсіретін құрал бұзылып, жалғыз ғана
біреуі түсіп қарады. 11-ншы сағаттың басында жұмыс басындағы подполковник Иленски
Ладуж көлінің мұзы жүріп Нева өзеніне кірді
деген телеграм алған. Мұздың қауыпынан сым
іздеу жұмыс уақытша тоқталды. Сым табылған
жерде политсиа шенеуніктер һəм инженерлер
дəйім тұр1.

113-нші нөмір.

«Ау.Г» 94 нөмір.

«Р.В» 96-ншы нөмір.
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Барлығы 26 сом 06 тиын. Бұрынғыларымен
599 сом 34 тиын.
І
Мұғалім керек
Қараторғай болысы, 5-нші ауылының «Шортанды» деген жерінен салып жатқан медресеміз
сентиабрге қарсы бітеді. Жаңа тəртіппен 4-5
жылға шейін бала оқытуға жарайтын жақсы
мұғалім керек. Беретін жалуаниеміз: айына 30
сом, бойдақ болып тамақты бізден ішсе, айына 15 сом. Бұған риза болып келеміз деушілер
мынау адреспен хабарлассын.
г. Тургай. Управителю Каракугинской волости, для передачи Мулла- Калию Керкунанову.
Моллағали Керқұнанұғлы
ІІ
Бізге де мұғалім керек
Мұғалімдікке шақырған Зəкір Ғайсаұғлы
келе алмайтын болды. Енді бізге медресе Ғалия
шəкірті болсын, медресе Хасения шəкірті болсын, бір тəуір қазақ мұғалім керек. Хабарласу
үшін адрес: Ст. Чийли, Т.Ж.Д. Халжану Конратбаеву.
Қалжан Қоңыратбайұғлы
Басқармадан:
Медресе Ғалия шəкірттеріне – Сегіз шəкірт
қол қойып жазған мақалаларыңызды ол туралы мəселелерді қазір газетаға басуға кезі емес.
Əйтпесе теріс демейміз.
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Əбубəкір Бəтешевке – Орыс газеталарының
тəуір жолы түзу, тианақты пікір беретіндері мыналар:
1) Реш. Жылдығы 12 сом, 6 айға 6 сом. Адресі:
Петроград, ул. Жуковского, 21. Ред. «Речь».
2) Руские ведомости. Жылдығы 11 сом, 6 айға
6 сом. Адресі: Москва, Чирнышевский пер.,
близ Никитской, д. №7№ ред№ «Русские ведомости».
«Қазақ шежіресі» – Басқармадағы сатуға
алдырылған «Қазақ шежіресі» таусылды. Түпкі
қоймасында таусылса керек. Бұл кітап үшін
енді ақша жіберілмесе екен.
Т. Ержановқа – «Тіл құрал» үшін прастой
хаттың ішіне 20 тиын ақша салып жібердім
деген екенсіз, хаттан ақша шықпады. Олай жіберілген ақшалар еш уақытта қолға тимейді.
Қашан да болса простой хат ішіне ақша салып
жіберу жарамайды.
Нағыз арзан
Сүт машинасы қымбатқа түседі, егер ол майды кем шығарса һəм тез тозады. Шведски сепаратор «Фортуна К.В.»-дан да арзан сепараторлар бар, бірақ бұлардан артығы жоқ. 308-ншы
нөмірлі каталогын алып қараңыз.
Жақсы агенттер керек.
Адресі: Москва, Мясницкая, Кривокольный
пер, 14. Т.Д. Кульберг и К-о. Отделения в г. Актюбинске и Орске.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №125. 9 МАЙ, СЕНБІ

Оренбург, 9-ншы май
Европаның алты ұлық патшасының ішінде
соғысқа кіріспей тұрғаны жалғыз Италия еді.
Соңғы телеграм хабарларына қарағанда Италия соғысқа кірісетін түрі бар. Олай деудің
мəнісі мынау: көптен-ақ үш ынтымақты патшалар – Русия, Англия, Франция Италияны
соғысқа кірістірмек қамында еді. Екі одақ патша – Германия һəм Австрия, Италияны битарап
күнінде қалдырмақ қамында еді. Қай жағының
дегенін қылса, сол жағы Италияға соғыстан
кейін олжа үлескенде сыбаға бермек. Қайсысы
қандай сыбаға береді, Италия соны ашпақ үшін
екі жағы мінен де көптен бері сөйлесіп жатыр

еді. Газета хабарлары дұрыс болса, ынтымақты
патшалардың Италияға беретіні мынау деп аталады: Тринтену, Гирц, Градеску, Триест, Истрия, Далмация, Валуна маңайындағы албан
өлкелерімен һəм Анатолида Адалия өлкесі.
Бұл аталған жерлердің ішіндегі Валуна алабына
жері, Адалия Түркия жері, басқасы Австрия
жерлері. Екінші жақтан беретін болып атаған
нəрселері мынау: Тринтину, Гирц, Градискулерді бермек, Триестке автономиа (тізгінін қолға)
бермек, Албанияда көздеген жұмыстарына еркін жібермек.
Мұнан көрінеді: ынтымақты патшалардың
беретіні көп, одақ патшалардың беретіні екі
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жағының шарты бірдей болса, Италия қай
көп бергенін алуы даусыз, бірақ екі жағының
шарты бірдей емес. Ынтымақты патшалардың
беретін себебі көп, бірақ оны алу үшін Италия
соғысқа кірісерге керек. Одақ патшалардың беретін себебі аз, бірақ ол Седи Италия ағынсыз,
шығынсыз, тып-тыныш қарап отырып алмақшы.
Сондықтан Италия жұрты екі жақ болып, бір
жағы соғысқа кірісіп, көп алуды ұнатты, екінші
жағы тыныш отырып, аз алуды ұнатты. Сүйтіп,
екі партиа болып, ел тартысты. Көп бергендігін
алуды ұнатқан осы күнгі хүкімет басындағы
Саландра министрдің партиасы, тыныш отырып азын алуды ұнатқан бұрын депутат һəм
министр болған Италияның бас адамының
бірі Жолеттң партиасы. Саландра ынтымақты
патшалармен келісіп, алатын беретіндері туралы уағда байласты деген хабар шығысымен
артынан іле-шала жолықты һəм оған қараған
жұрт битараптықты қуаттап халыққа пікір
жайып жатыр деген сөз шықты. Онан кейін
Саландра кабинеті атставкаға шықпақшы болды деген хабар дүңк ете қалды. Бұл кабинет
атставкаға шығуы соғыс партиасы жеңіліп,
битараптық партианың жеңгеніне жорыды.
Онан арғы Италияның соғысқа кірісуі – кіріспеуі жаға кабинеттің түрінен білінбекші болды.
Жаңа кабинет Саландыра партиасынан болса,
Италияның соғысқа кіріскені, Жулитты партиасынан болса, Италия битарап күйінде қалғанын
көрсететін болды. Сүйтіп тұрғанда Саландра
атставкаға шығуын карал қабыл көрмепті, Саландра кабинеті орнында қалатын болды деген хабар сап ете қалды. Бұл хабарға қарағанда
Италия енді соғысқа кірісуге биыл байлаған
болса керек. Бір күні Италия соғысқа кірісті
деген хабар келіп қалар десіп, күтіп тұр.
Италия соғысқа кіріссе, тең таразыға көп салмақ. Австрия мен Түркия екеуіне өте жағымсыз болар. Австрияның ісі бұрыннан нашар.
Оның үстіне Италия келіп жармасса, Австрияға
жеңіл болмас. Түрікке һəм солай. Дардинел
қылиларын Англиямен Франция флоты ала алмай жатқаны қордағы əскердің аздығынан еді.
Енді Италия соғысқа кіріссе, əскерін сонда жібермей тұрмас. Құрлықтағы əскер көбейсе, Дарданел өылиларын алу жұмысы жеңілденеді.
Сүйтіп, соғыс басталғаннан бері осы қайтер
екен деген патшалардың бірінің беті ашылды.
Одақ бола тұрып соғысқа кіріспей қалғанынан,
Германия мен Австрия тайағын соқпайтыны
бастан ақ мəлім еді. Бірақ Германия мен Авс-

трия тілегені Италияның битарап қалуы еді.
«Базар өтіп, пайдасы кетер жерде» одақтық
сиақты олай-бұлай нəрселер құр қағаз, иа жыл
сөз болып қала бермек. Италия өзгеден гөрі өз
пайдасын көбірек қарастыруы күтілмеген іс
емес. Енді шешілмеген жұмбақтар: Балғария,
Румыния һəм Греция. Бұлар қайтер екен?
Бір керек жұмыс
Семейде 13-ншы февралда болған қазақша
ойынның рұқсаты артықша қиындықпен
алынды: ойында айтылатын өлең, сөйленетін
сөздерде Дарматишски цензура (ойынға кіретін
жазба сөздердің рұқсаты) болмағандықтан. Бұл
өткен əдебиет кешінде тек екі Ыбырайдың
сөздері ғана базардан өтіп, басқа жақсы-жақсы
сөздер, таңбасыз малша, бұл базарға кіре
алмағандығы да осы себеппен болды.
«Құдайдың күні таусылмай, бораны таусылар дейсің бе?» деп бір кемпір айтқандай,
дүниа осы қалпта тұрғанда адам баласының
жоғының саны артпаса, азаймайтын көрінеді.
Жоғының саны көп, оны аз деп табарға жайы
кем жұрттың бірі біздің қазақ. Осындай көп
жоғамыздың біріне себеп болар ма деп. Басқа
үлгілі халықтарша Семей азаматтарының қолға
алып жүрген бір ізгі ісі бар еді. Шама қадірлі
Семей облысындағы артықша жоқтықтың
қысымына түскен туысқандарға тар жерде
тайақ бергендей бір «көп жақсылығы» деген
іс қылсақ деп. Бұған ақсақал, қарасақал болып
сөздерін бір жерге ертерек байласа да, кезінде
іс етіп шығаруға болмап еді. «Атым келіссе,
тоным келіспейді. Тоным келіссе, атым келіспейді» деп Жəнібек батырдың айтқанындай
армандай болып.
Былтырдан бері ол армандар ажырап, атаған
істі түгел деп тағы қолға алып, устав жасап,
30 кісі ушредител қол қойып, Семей губернаторына ашуға рұқсат сұраған арыз осы апрел
басында беріліп отыр. Бұл істің жөні болып,
жолы ашылса, Алашқа газета арқылы жайын
жайармыз деген үміт бар.
Бұл жақсылық ескі ақша əртүрлі жолдармен жиылмақшы еді. Сол жолдардың бірі
– қазақтың жиын жерлерінде əлгіндей əдебиет
кештері, жəне басқа түрлі ойындар жасау еді.
Мұндай ойындар көбейсе, ақшасы бір, 2-нші
жақсы сқздер жарысқа түсіп, əдебиетіміз ілгері
басуға зор себеп болар еді. Сондықтан, осындай
жақсылық жолдарға ойын істейміз деп кезенген
жерлерде жол бөгеу болмайтын қылып, тамам
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іске, жаңа сөздерімізді - өлеңі бар, қара сөзі
– жиып теріп, бір кітап (сборник) қылып Дараматишски сензурадан өткізіп алсақ, бір санаулы
жұмыс біткен болып табылар еді. Жана бұл сензура қазақша драма, комедиа жазушылардың да
хабарларында берілу лайық шығар.
Бұл істі қабыл көріп, қолға алатын талапкерлер табылса, газетаға жазбай жатбас деп
ойлаймыз.
Назифа
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 1/V. Шавали өлкесіндегі соғыстар бізге пайдалы қалыпта
өсіп, күшейіп барады. Бір тəуліктің ішінде
мыңнан артық тұтқын, 9 пулемет біздің қолға
түсті. Күнбатыс Галициядағы қатты соғыстар
27 апрелде жұмсады. Біздің əскерлер пары бір
жерге жиылыңқырап орнасу үшін Сан өзені
бойына шегініп жатыр.
Австрия əскері 28-нші апрелде Бистриц
өзенінен Романия шегіне шейін созылған 140
шақырымдық Бегинесин тастап, 29-ншы апрелде асығып Прут өзеніне шегінді. Жаудың
атты əскері шегінген басқаларын қорғау үшін
бірнеше қабат жан пəрменмен мен бізге шапты.
Бірақ, біздің жақтан атылған зеңбірек оқтарына
шыдай алмай бытырап кетті. Жаудың тұтқынға
түсушілер толып жатыр.
2/V. Апрелдің баскездерінде Германияның
күнбатыс фронтынан күнбатыс Галицияға
бек көп əскер көшірілген деп, хабар алдық.
Сондықтан, енді Мизулаборш һəм Ужок жақтарында артық жауға қарсы жайылып шаппасқа,
сақтық əскерімізді фронттың жау жағынан
қорқынышты болған орындарына дайарлап
тұруға лайық көрілді. Сүйтсе де, жаудың біздің
фронтқа көшірген күші соншама соншама көп
болып шықты: біздің үшінші армиа Цинжковиц – Гурлиция сызығында жау əскерінің
екпінін тоқтата алмады. Біздің əскер жаудың
шабуларына қарсы табандап соғысып, оларды
біздің фронттан жарып өткізбейді. Сүйтіп, жау
əскері əлгі біздің үшінші армиа орынап жатқан
бекіністерге келіп, маңдайларын ұрып тауып
шағылып тұр.
Бірінші майда бүкіл үшінші армиа Сан өзені
бойына қайтты. Һəм соған қарап, онымен көршілес армиалардың да орындарын өстіруға
тура келді. Қазір енді бұл орын өстіру іс та-

мам болып келеді. Бізге бұл уақытта Карпат
тауларынан шегінуге тура келді. Сонымен бірге
күншығыс Галицияда қызу шабуылдар жасап,
өзіміздің сол қанатта, Днестр өзені бойында
150 шақырым фронт бойынша Австрияларды
жеңдік. Осы районда бес күн ішінде Австриялардан бізге 20 мың тұтқын түсті. Австриялылар тамам тəртіпсіз қалыпта Прут өзенінің ар
жағына шегінді.
Перемышлдағы біздің алысқа ататын зеңбіректер күнбатыс жақтан Перемышлға жақындап
келе жатқан жау əскерін быт-шыт қылып татарып жіберді. Сан өзенінің басқа жағында һəм
Карпат тауларының күншығыс етектерінде
соғыстар болған жоқ.
4/V. 2-3-нші майда Шавали өлкесінде соғыс
бізге ыңғайлы қалыпта күшейді. Біздің əскерлер
«Дубица» өзенін өтіп Германияларға шапты.
Олардың орларын тартып алып, 8 топ, бір бірнеше тұтқын қолға түсірді.
Пилиция өзені мен Висла өзенінің жоғарғы
жақтары арасында неміс əскерлері біздің жаңа
фронтқа көшіп жатқан əскеріміздің артына түсті.
Гилнов, Русски Бруд маңында біз немістердің
шабуылдарына қарсы шауып, оларға бек көп
шығын қалдық. Уиржиник пен Апатов арасында һəм Апатовтың оңтүстігінде біздің əскерлер
3-нші майда қызу соғыс қылып, бірі ұмтылған
неміс əскерін 10 шақырымдай кейін шегірді.
Сан өзені бойында Ойслук өзенінің тамағынан
Перемышлға шейін қызу зеңбірек соғыстары
болып жатыр.
Астри өзені маңында немістер біздің іскер
орнап жатқан жаңа бекіністерге əлденеше қабат шапты. Бірақ, бəрінде де өздері көп шығынданды. Бізге бірнеше жүз тұтқын түсті. Прут
өзені бойында 2-нші майда жау іскері ойлайтын һəм Колумбиядан қабат-қабат бізге шапты. Бірақ біз барында қайтардық. Мұнда біз
жаудың тағы 4 зор гаубицасын қолға түсірдік.
Əлгі əскеріміз Прут өзенінен өтті.
Кавказ армиа штабынан – 1/ V. 28-29 апрелде Улте жағында біздің əскерлер «Қызылдағ»
төбелерінде орнықты. Түріктер ол жерлерден
шегінді. Дотах жағында біз Дотахтан оңтүстік
жаққа шаптық. Біздің атты əскермен Күріддер
арасында соғыс болып, біздің əскер оларды таратты. Он жағында біздің əскерлер түріктерді
«Абаға»-дан тықсырды. Басқа жақтарда өзгеріс
жоқ.
2/ V. Теңіз бойы жағында ғадеттегіше атысулар бар. Делман жағынан түріктер оңтүстікке,
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күншығысқа қарай тысқырылды. Біздің əскерлер түріктердің артына түсіп, Хансуер өткелін
алды. Басқа жақтарда өзгеріс жоқ.
Дарданелде
Лондон – 30/ ІV. Теңіз министрі Черчиль
Англияның Гулияф деген соғыс кемесі Дарданел де минамен батырылды деп иғлан қылды.
500 кісісі халаң болса керек. «4.И» деген бір
Англия су асты кемесі Дарданел қылсын өтіп
Мармаре теңізіне кірген, онда екі түрік канонеркасымен бір транспорт параходты батырған.
Афина – Дардиналдағы Англия флотының
бастығынан мұндағы Англия елшісіне: «Ақ
теңізде неміс сүңгуір қайықтары пайда болды» деп телеграм алынған. Газеталар неміс
сүңгуірлері Аубие аралы һəм Доро тұмсығы
жанында көрінгілері деп жазады. Бұл орын
Змирионанстан арасында. Иағни Дарданел
жанындағы одақтас флоттың тап артында болады.
Португалияда бунт
Мадрид – 2/ V. Португалияда бунт шықты.
Басында тұрғандар флот адамдары. Бунт бастап
тагу (Таж) өзенінің тамағында тұрған «Адамастур» крейсерінде басталды. Крейсер Лиссабон
қаласына зеңбірек атты. Шаһарда көп нəрсе
бүлінді, қырылған халық көп. «Вашкодигама» деген тағы бір крейсерде де бунт шыққан.
Лиссабондағы құры əскері президент жақта.
Əскермен «Алкинтарат» казармаларын басып
кірген халық арасында атысу болды. Бірнеше кісі өлді, жараланды. Бомбалар жарылды. Қазір жұмһұриат (республика) гвардиасы
шаһардың барлық көшелерін, майдандарын
билеп, Лиссабондағы бунтты басты. «Апорто»
шаһарында да сондай бунт болған. «Сантарим»
шаһарында зеңбірекші əскер бунтқа қосылып,
24-нші жайау полкке қарсы атқан. Қазір бүкіл
мемлекетінде теміржол, телеграф қатынасуы
тоқталды.
Лессабон – Бунт шыққан соң кейін бір шет
мемлекет елшілері шаһарды һəм басқа патшалық
кісілерін сақтау үшін өз хүкіметтерінен крейсерлер жібер деп сұраған. Лиссабонда хүкімет
өзгерді. Жаңа хүкімет тəріп орналастырды.
Мал нормасына һəм қазақ
положениесіне қайту
Егін нормасымен жер кестіріп алған Қостанай
үйезіндегі Кеңарал болысының қазақтары ол

норма бойынша берілген жермен күн көре
алмайтындарын байқап һəм крестиан положениесі қазаққа жанаспайтын қолайсыздығын
білгеннен кейін, қайтадан мал нормасына һəм
степной положениеге кіруге сұраған екен. Оған
обласной правлениенің обши присудствиесі
бұл сұрауларының мəнісі һəм жөні жоқ деп,
тілектерін қабыл алмаған. Мəнісі жоқ дегені:
басында егін нормасына риза болып, енді
қайта сұрануларыңның мəнісі не деген сөз.
Жөні жоқ дегенін: крестиан положениесіне
кірген қазақтар қайтадан қазақ положениесіне
кіруге болады деп законда айтылған екен деп
түсіндірген.
Сонан соң Кеңарал қазақтары жоғарғы орыннан ізденуге орталарынан екі кісі доверенни
сайлаған. Бұлардың бірі – Елжан мырза Оразов,
екіншісі – Есмұхамед мырза Оразбаев. Бұл екеуі Оренбургқа келіп, обши присудствиенің постановлениесінен копиа алып, 19-ншы мартта
Сенатқа арыз жолдапты. Арыздағы сөздерінің
көшесі мынау:
1) Кеңарал болысының қазақтары егін нормасына ризамыз деп құр ауыз айтқаны болмаса,
«əлі күнге иа крестиан положениесіне жазылып,
иа қала болып отырған еш нəрсесі жоқ. Олай
болса, əңгіме Степной положениеге қайтуда
емес, бұрынғы Степной положение қалдыру турасында ғана. Обши присудствиенің көрсеткен
закондарын біз де көрген едік, сол законның
26-ншы статиасындағы қосымшада айтылған
емес пе: «Көшпелі бұратана жұрттар егін егуін
көбейткенмен еріксіз селски обувателдікке жазылмайды һəм қашан да болса, өздері тілемейінше өзге сословиеге (тапқа) кіргізу жоқ» деп.
Қазақ крестианмен терезесі тең өз алдына бір
тап жұрт, билеу законы қазақтың қалпына қарай
крестиан турасындағы закондардан өзгеше өз
алдына басқа.
Қазақтар кей жерде крестиан положениесіне
түскен-ақ шығар. Соныңмен қайтадан Степное положениеге қайтуға жолы қырқылып қалды деуге бола ма? Законда қайтуға болады
деп айтпапты деп, сонымен жұмыс тынғандай
көреді. Қайтуға болады деп законда айтылмас, қайтуға болмайды деп те айтылған жоқ.
Законның тыймаған нəрсесі қалайша тыйуға
жорылады?
2) Біздің мал нормасында қалдыр деп сұрауларымыздың мəнісі: егін нормасымен жер
алып, қазақ күн көре алмайтынын үш жыл
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байқап, көзбен көрдік. Малдан қол үзсе, қазақ
күні қараң. Оны жалғыз біз емес, крестиански
нашалнік те айтып отыр. Қазақтың егін нормасын күн көре алмайтынын крестиански нашалнік обласной правлениеге ұсынған докладында
айтқан жоқ па? Біздің айтқанымызға нанбаса
да, хүкімет тарапынан қойылған крестиански
нашалніктің сөзіне обши присудствие қалай
нанбайды?
Қазақ пен крестиан – екеуі екі басқа жұрт.
Екеуінің қалпы да, салты да, ресім – жолы да
басқа һəм біріне-бірінің тұтынып келе жатқан
шаруасының түрі де жанаспайды. Күні бұ күнге
шейін - бірінің күн көргені егін, бірінің күн
көргені мал. Мұжық нормасымен жер кесіп бере
сала қазақтың қалпы, салты, ресімі, тұтынған
шаруасының түрі өзгере қала ма? Өзгере
қалмаса, қазақты мұжық нормасына қамап,
мұжық положениесіне кір деу жөн бе? Мұжық
нормасын алғанмен де, қалпы-салты мұжыққа
жаңаспайтын қазақ, мұжық заңына түсуге
міндетті ме? Қазақ пен мұжық салт-рəсімі бірдей деп ешкім айта-алмас. Үйдеп ешкім айта
алмас, қазаққа мұжықша жер алдың, мұжық
положениесінің түс деу де жөнсіз. Жер нормасымен ел билеу жұмысы – екі басқа норма.
Жер қарасы өзгергенмен ел ресімі өзгермейді.
Біз Кеңарал қазақтары мұжық положениесіне
түседі екенбіз. Жан-жағымыздағы сыбайлас
болыстар Степной положениеде қалады екен.
Олармен қыз берісіп, қыз алысып отырмыз. Солармен арамызда жесір дауы, қалың мал дауы
бола қалса, мұжық салтында жоқ мұндай дауды мұжық положениесімен қалай тындырмақ.
Осындай істер туралы қандай шатақ болмақ!
Міне, жер нормасымен халық билеу жұмысының
екі басқа нəрсе екендігінің сипаты. Сондай-ақ,
осы күнге шейін мал бағумен күн көріп келген
қазақ, мұжықша жер кестіріп алып, мұжықтай
егінші бола қоймайды.
Түбінде қазақ мұжықтай бəлкім егінші де
болар. Бəлкім мұжық салтына да түсер. Бірақ,
оған уақыт керек. Ондай өзгерістер бірден
болмайды, бірте-бірте аздап өзгеріліп барып
болады. Мұжықша жер алып, мұжықтай егінші
болмайтындығымызды үш жыл байқағаннан
кейін анық біліп отырмыз. Біз малсыз күн
көре алатын емеспіз. Мал асырауға аброшни
статиадағы жерлер мен жайлаулық жерлер
өзімізге қалмаса, тағы болатын емес. Егін нормасымен берген жерге мал жайғанда өзі тар жер-

ді онан жаман тартылып тұрған тағы бір нəрсе
бар. Жер кесушілер қолайсыз кескен: қазақ
ушаскаларының орталарында қазына ағаштары
бар. Хаты егін егетін жерлеріміз жанында сондай ағаштар бар. Жұмысқа мінген малдарымыз
жайылғанда, иа болмаса су атқа барарда ағашқа
түспей тұра алмайды. Ағашқа түссе, ағаш
күзеткендер ұстап, потрава төлеткізіп, əуре
қылады да жүреді. Сүйтіп, қазына ағашының
жақындығын мал жайуымызға зор тығыздық
келтіріп тұр.
Землемер Кеңарал болысының жерін бас
дəрежелі жер деп көрсеткенмен, жеріміз ондай
жақсы емес. Егін еккенде тез тозады. Төрт жылдай бидай, екі жылдай сұлы егілгеннен кейін,
істен қалып, қайтадан егуге жарағанша он жыл
тынығу керек. Жерді жаман дейтін жалғыз біз
емес, мұжықтар да жаман деп отыр. Олар егін
сала білмегеннен жерді жамандайды деп ешкім
айта алмас. Қазірінде олардың тарықпай, хаты
байып отырғандары қазақтың артық егіндік,
пішендік, жайылымдық жерлерін жалдағаннан.
Қазірде оларда жалғыз егінмен болмай, малды көп асырап отыр. Енді қазақ мұжық нормасымен алған аз жерін жалдай алмайды.
Сондықтан оларда зарлап отыр, қазақта артық
жер болмаған соң бізге де қиын болды. Өзімізге
берген жермен күн көре алатын емеспіз деп.
Қазақ жеріндегі мұжық солай деп отырғанда
қазақ қалай жалғыз егінмен күн көрер? Малдан қол үзбес, қазақтың жұмысы біткені: бір
жыл егін шықпаса аштан қырылады. Мал шаруасымен тұрғанда, қазақ нақ сондай күйге
түсе қоймайды. Қанша қырғын жұтшылық
болғанмен, бір-екі сиыр, бір бие, бір ат, бір-екі
ешкі, 5-6 қойы болса, солармен бір үйлі жан жаз
тамағын асыруға да ірімшік, құрт, май алып,
қысқы азығының да бірсыпырасын сайлап
алуға да болады. Сондықтан қазақ жалғыз егінге сеніп, малдан қол үзбеске керек. Малдан қол
үзбес үшін бірінші статиадағы һəм жайлаудағы
жерлер қазаққа берілмесе болмайды. Мұжық
нормасымен жер алған қазақтарға аброшни статиамен жайлаулық жер бермеске болмайтын
тағы бір мəнісі бар. Қазақ денсаулыққа керек
істер жайынан хабарсыз. Ойын таза тұту дегенді білмейді. Қысы-жазы қазақ қыстауда отырса,
ол қыстау неше түрлі аурудың ұйасы болмақ.
Қазақ аурудан өліп құрымақ.
О басында неге мұжық нормасына риза болып, қол қойдыңдар деушілер болар. 1911-нші
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жылы бізге производител работ келіп, хүкімет
қазақты мұжықша отырғызатын мезгіл болды
деп, енді отырықшы қылмақ. Қостанай үйезінің
Меңдіқара болысынан бастап, 3-4 жылдың ішінде Қостанай үйезінің қазағы тегіс мұжықша
орналастырады дейді. Меңдіқарадағы жұмыс
бітті, енді кезек Кеңаралға келді дейді. Жəне
де осы күні мұжықша жер алып қалу 2-3 жыл
кейін алудан гөрі пайдалы. Үйткені қазір
мұжықша жер алатындарға толық 15 десиатинадан егіндік жер береді. Оның үстіне мал жайу
үшін еркек басына тағы 9 десиатинадан аброшни статиа есебінде жер қалдырылады. Қазір
мұжық тұрмасын қабыл етпегендерге 3-4 жыл
өткен соң олай беру жоқ. Онда ер басына 7-12
десиатинадан артық берілмейді. Аброшни статиа оларға тіпті жоқ. Мал нормасында қалған
қазақтар уақытша пайдаланып отырғанға саналып, олардың пайдасында тұрған жерлер переселенге беріліп, өздері тұрған үйезінің қабыл
жағындағы жерлерге һəм Сырдария облысына
көшіріледі деді.
Біз қысылдық. Ала жерміз құриды. Ойласып,
ойласып, жалғыз біз емес ғой, 3-4 жылдан ішінде бəрі де мұжықша орнасатын болса, қайсысы
жерін тастап, Сырға көше қойар, көппен бірдей көрерміз дедік те егін нормасына риза
болдық. Производител работ тарапынан басқа
да тəсілдер болды. Мысалы, ол ақсақалдармен
сөйлескенде: қай бұрын риза болғандарыңа,
қай жерден де болса, қалаған жерін береміз
деді. Жері жақсы адамдар жерімізді бұрын
риза болғандарға беріп қойама деп, ризамыз
деп өздері бұрынырақ айтуға асықты. Жəне
де производител работ көп нəрселер беріледі
деп жұртты қызықтырды: аброшни статиалар тегін болады, жайлау жерлер көпке шейін
пайдаларыңда қалады, мешіт-медреселер үшін
ушастка басына 120 десиатинадан жер беріледі.
Қора-қопсы салуға ағаш беріледі, үй басына 82
сом ақша беріледі дейді. Бұл беретін нəрселері
бізге көп көрініп, қызықтық. Қанша нəрсе беріп,
қарқ қылатынын енді ғана білдік. Айтуы көп,
беруі аз болып шықты. Бұл бергенімен біз күн
көріп тіршілік ете алатын емеспіз, деп келіп
ақырында сұрайтындары мынау:
1) Осы 15 десиатинадан берген жерде-ақ
қалайық, бірақ бізге осы күнгі пұлсыз пайдаланып отырған аброшни статиадағы жерлер һəм
жайлаудағы жерлер берілсе екен: түбінде туған
балалардың сыбағасына саналатын шартпен.

2) Қазақ ушасткасының ортасында қалып,
мал жайуымызға тынышсыздық етіп тұған
қазыналық ағаштар бізге берілсе екен.
3) Қостанай үйезінің һəм барша Торғай
облысының басқа қазақтарымен қатар бізде
Степной положениеде болсақ екен дейді.
Тілші
Ішкі хабарлар:
Елден:
Тоқырауын
(Қарқаралы үйезінен)
Өткен жылы май айында Семейден инспектор келіп, школ аралап жүріп, 7-нші ауылда
Сұлтан Фазылхан Нұрмұхамед баласының
үйіне қонған. Фазылхан: «Мен ауылымнан
школ ашам деп, инспекторға үш бөлмелі бір
үй көрсеткен. 20 шақты оқитын бала таппақ
болған. Үйді инспектор жаратып, Фазылханның
тілегін қабыл еткен.
Ауылни школ билеушісі (Заведуиуши) Сетников Фазылхан ауылында школ ашуды мынадай саудаға айналдырды: ушител тамағы айына алты сом болсын. Бір күнде екі ет, үш шай.
Мұны Фазылхан көтере алмайым деп школ
ашылмай қалды.
Қалада біздің мұсылман арасында орыс мұжығы арасында бастауыш школды жұрт ашқанда мұғалімнің тамағын, отын-суын шəкірттер көтереді. Сетников пікірі аулни школда осы
жабайы жұрт школы дəрежесіне айналдырмақ
болғаны. Бірақ аулни школ земски ақшаға байлаулы. Жұрт үстінен алынған ақшаға ашатын
школды бұлай төмен дəрежеге тартудың жөні аз.
«Ешкі болсын, теке болсын, сүті болсын»
деген қазақтың жақсы мақалы бар. Школ ашу
мақсұд болған соң, Фазылхан жұртпен ақылдасып, ана алты сомнан артық шығынды бала
басына салып, школды ашу жөн еді. Школ
жоқтығы айналып келіп қазақты соғады. Əлде
болса, мұны қайта сұраған жөн.
Сұңқар
Нұра
(Қарқаралы үйезі)
Нұра елінің 11-ншы ауылының биі Момынбет мырзаның ауылында түнде төбені жазбай
танитын жас жігіт Қосан жүреді. Би мұның
қызметіне маз болып жүргенде 1913-ншы жылы
август айында Қосан бидің қызын алып қашып,
Қапал кетеді. Бір жыл өткен соң 1914-ншы жылында бидің бəйбішесі, қашқан қыздың анасы
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опат болып, би қатындыққа ана Қосанның үйде
қалған қатынын алады.
Бұл некені моллекем қиып берген. Молласы
мынау, би анау, бұл жұртты бір құдай, біздің
сақта!
С. -Р.
Маслоделни артел
Ақтөбе үйезі 2-нші Бөрте болысы, 5-нші
ауылда «Жəрдем» атты май шығаратын серіктік ашылған. «Қазақ»-та1 жазылған еді. 25-нші
апрелде машина саймандарын түгелдеп алып,
27-нші апрелде іс бастадық. Ырыс істің жөні
түзу. 120 сиыр сауамыз, күніне біржарым пұд
май шығып тұр. Сиырды 150-ге толтырамыз
деген ниет бар.
Бисенбай Тыныштықбаев
Емтихан
Петропавл үйезі, Зеренді болысы, 5-нші ауыл
қазағы Қасымбек қажы Жарылқасұғлының
медресесінде 15-нші апрелде емтихан болды.
Медрсенің мұғалімі медресе Ғалияда оқыған
Ибраһим мырза Тасболатұғлы емтихан болатұғынын балалардың аталарына һəм басқа
жұртқа да білдіріп қойған еді. Емтиханға
Средни, Ертауски, Баймбетски болыстардан
бірталай адамдар келді. Сол елдің крестиански
нашалнігі де емтиханда болды.
Балалардың емтихандағы жауаптарына келген адамдардың бəрі де риза болып, мұғалімнің
қызметіне, қажының хаматына алғыс берісті.
Бұрын жаңа оқудың атынан шошып жүргендер
мынау емтиханды көріп, жаңа пікірге келісті.
Ақыр айағында осындай медресе салдырған,
оған расходын ұрламай мұғалім алдырып,
ауылдың балалары оқуға себеп болған қажеке
рахмет айтып тарқастық.
Ешмұхамед Боранбайұғлы
«Ени Акбал» газетасы
Бакуда шыатын «Акбал» газетасын хүкімет
соғыс біткенше тоқтатқан екен. Енді онан кейін
«Ени Акбал» атты екінші газета шыға бастапты.
Мұның екі нөмірі басқармаға келді. Бас жазушысы Ахмед Аминбек Русулзада деген кісі.
Газеталардан:
Соғыс көлеңкесі
Италия екі жақпен, базарда кəрі тоғыз
саудалаған сығандай саудаласып жатыр. Авс1
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трия қол астындағы славиан жері Адрианик
теңізінің қабағын берем десең неміспен соғысам
депті-мыс. Италияның бұл қорқаулығы сербке
шөгір болып қадалған: Италия телмірген Далмацияны қылып қойған екен. Біздің орысы серб
өзі сынат аты қылып қойған екен. Біздің орыс
газеталары «Биржевая ведомости», «Петроградски курер» серб, сенің мұның қорқаулық. Македонияны Болғарға искетпейім деп Болғарды
бұлаңдаттың. Енді Италияны үркітіп тұрсың,
мұныңның жөні жоқ дейді.
Грек Дарданел қаласына өзгелер мен бірге
кіргенде, бұған бəйгеге Измир уалайатын бермек болған екен. Бұған грек қанағат қылмай,
Дарданелді аулай бірге шықпады. Енді кіруге
ебін таппай тұр деседі.
***
Неміс соғыс қайығы минамен «Лузитаниа»
деген Англия параходтын суға батырды. 2 мың
кісіден 5 жүзі тірі қалды. Соғыс əдетінде жалпы
бөтен адамға тиу жоқ. 2 мың адам Америка һəм
өзге соғыста жоқ жұрттың кісілері. Немістің
бұл ісін хайуандықтың ең алды деседі. Мұның
қайсысы хайуан, қайсысы адам екенін тарихи
сыны айырмаса, бізге айыру қиын болды-ау.
Неміс тағы солдатына аудан тұтын салатын, жауды түлкі ұстағандай қылатын қару беріп отыр.
Жел өз жағынан болса, түтін салады. Жау, асқа
күйген түлкідей қата қалады. Немістің мұнысы
да болмаған іс, адам үстіп соғысқан ба еді, деп
немісті сөккендер көп болып еді, бұларға Англия əскербасы жанарал Френш айтып тұр:
неміс олай, неміс бұлай деген бос, қысыр сөз.
Соғысқан кісі айай ма. Шамаң келсе, сен де сондай у тауып, қарсы амал қыл, дейді.
Тағы жұрт-мəдениет жырақ. Біріне бірі жолсыз зəбір қылады деген деп, жасымыздан үйренген сабақтан осы күні қарайлайық дедік білем.
Мəдени Европаң адамшылықты тастап, төрт
айақты бабасының ұрысына қаптап жөнелді!
Қыр баласы
Емтихан
Екінші Бөрте болысы, 5-нші ауылда «Сəуле»
мектебінде майдың 25-нен 30-на шейін (5 күн)
шəкірттердің жылдық емтиханы болады. Көруге тілеген мырзалар сол күндерде мектепте
боларға керек. Биыл алғаш бастаған жылымыз
болғандықтан оқу кеш басталып, емтихан да
кеш болды.
Мұғалім Нығметолла Күзембаев
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Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Мұқыш
Болыс Тойғожа баласы 3 сом, Хасен Арыстанов,
Байділда Тілепұғлы, Ерғазы Наурызбайұғлы 2
сомнан, Сейіл Əлжанұғлы, Хамза Байқадамұғлы, Баймұхамед Байжанұғлы 1 сомнан. Нəдір
Бошбайұғлы 1 сом 50 тиын. Ораз Бошбайұғлы,
Оразақ Нəдірұғлы, Бектұрған Сағындықұғлы,
Хасен Мұсірейұғлы, Міржақып Арыстанұғлы,
Сажы Арыстанұғлы, Нұрмұхамед Сандыбайұғлы,
Моллағали Есжанұғлы 50 тиыннан, Жаңа уақтап
75 тиын. Ушител Əміржан жалмұхамедұғлы 1
сом 50 тиын. Сейд Жанталин 1 сом, Есет Жанталин, Ғайша ханым Жанталина, Ғадырашид
Ахмедұғлы Жанталин, Зере Ахмед қызы Жанталина, Ғабдолла Мұқышұғлы 50 тиыннан, Бибай
Қозыбайұғлы, Омар Бектасұғлы, Сейд Ахмед
Үмбетұғлы 30 тиыннан, Қошқар Тұрманұғлы,
Төкіш Дəудауұғлы, Əбіш Бектасұлғы, Ғабдолла
Есілұғлы 20 тиыннан, Биқожа Мұстафақғлы,
Рамазан Бөкейұғлы 15 тиыннан, Кəртай Ақжігітұғлы 10 тиыннан, Махмудриза Дұржанбаев,
Əбуқасым Еңсебаев 1 сомнан, Райымжан Биісов, Мұхамедсəлім Мұсəтірұғлы, Кəмілбай
Сирақбайұғлы, Садық Кəмілбайұғлы 50 тиыннан. Молла Тиа Намазғалиұғлы, Жармұхамед
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Биісұғлы, Сəдуақас Түлкібайұғлы, Бəшен бəйбіше 20 тиыннан. Уақтап 2 сом 20 тиын. Барлығы
32 сом 35 тиын.
Бұрынғыларымен – 631 сом 69 тиын.
Мұғалім керек
Қараторғай болысы, 5-нші ауылының «Шортанды» деген жерінен салып жатқан медресеміз
сентиабрге қарсы бітеді. Жаңа тəртіппен 4-5
жылға шейін бала оқытуға жарайтын жақсы
мұғалім керек. Беретін жалованиеміз: мұғалім
үйлі болып, өзінен ашса, айына 30 сом. Бойдақ
болып, тамақты бізден ішсе, айына 15 сом.
Бұған риза болып келеміз деушілер мынау адреспен хабарлассын.
Г. Тургай Управителю Каракугинской волости для передачи Мулле-Калию Керкунанову.
Моллағали Керқұнанұғлы
Киім тігушілерге
Өз жұмысын ілгері басқызып, кеңейту үшін
керек білімді тігін шеберін. 3 тиынды айамаңыз.
Өзіңіздің һəм таныстарыңыздың адрестерін
жазыңыз. Адрес: Рига. «Посредник для портных» 355.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Соғыс жайы
Анда-санда соғыстың жалпы жайын жазып қоймасақ, бөлек-бөлек телеграмнан оқушылардың көбі бөлек-бөлек хабар алып, соғыстың жалпы халы не күйде тұрғанын дұрыс
біле қоймайды.
Қазір дүниенің назары күншығыс майданында, иағни Германия, Австрия мен Русия
арасындағы майданда. Қыс бойы біздің Русия
əскері жауды – жау демей, тауды – тау демей,
қысты-қыс демей, белшесінен қарға батып
жүріп, басын ғана алып жүрерлік жерлерден,
зеңбірек һəм басқа соғыс құралдарын сүйреп,
тауға тасып жүріп, Австрия əскерін құра-құра,
жазға салым Карпат тауынан асыра бастап
еді. 18-нші апрелден бастап, кейін шегінетін
мəністер болып, біздің əскер шегініп келеді.
Шегінуіміздің себебі: феврал ішінде-ақ
Австрия əскерін Буковинаға қарай жиыстыра
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бастағаны сезілді. Перемишлды орыс алған соң
Буковинаға əскер жиыстыру бұрынғысынан
да артық күшейе бастады. Русия əскерінің сол
жақтағы қанаты Буковинада. Карпат тауындағы
əскердің салмағы Буковинаға ауды. Таудағы
салмақты қаруларды да Буковинаға тасиды.
Біздің əскердің сол қанатының ұшына бір
сұмдық ойлаған сиақты көрінді.
Оны сезсек те біз алдымыз ашылып, Австрия əскерінің сирегеніне қызығыңқырап Карпат тауына кіріп, тым ілгері барып қалдық.
Сол кезде Краков жағынан немістің Макинзин
генералының əскері шыға келіп, үшінші армиаға
жайдың оғындай сап ете қалды. Макинзиннің
ойы шапшаң тиіп, біздің əскердің шебін бұзып,
қасқыр тиген ығыса берді. Қойға бөлектеп
қырмақ болды. Біздің əскер Макинзиннің ол
ойын сезіп, бойын жұтпай кейін ағыса берді.
Бойын кейін сала, жан-жақтағы шашыранды
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əскерлерді жиыстыра, үшінші армиа кейін
тартты. Жалғыз ғана дивизиа қамауда қалып,
өте шығынданды, басқаларды Карпат тауын
тастап, аман құтылып шықты. Онан бергі жерде табан тірерлік қолайлы жер болмаған соң,
Сан өзеніне шейін тоқтамай шегіндік. Сүйтіп,
қыс бойы еңбегіміз сіңген Карпат тауын жауға
қайта берсек те, əскеріміздің шебі бұзылмай
аман сақталды.
Буковинаға жиған Австрия əскері жарытып
һешнəрсе істей алған жоқ. Буковинаның ең
зор шаһары Шиновитсиди біздің əскер алып
қойды.
Апрелдің айақ кезінде немістер Балты теңізінің жағасынан шыға келіп, Липаваны алып,
Митаваға қарай ұмтылып еді, онан бетін қайырдық.
Майдың басынан бері соғыстың зоры Упатов пен Коломей арасында. Бұл екі ара 300
шақырымнан астам жер. Сонша жер екі жақтың
жиылған əскермен толулы. Германия мен Австрия жағынан ғана сол екі арада 30-35 шақты
корпус бар деп айтылады. Оның ішінде Германиядан 10 корпус болса керек. Олардың
əскерінің əсіресе жиын жерлері Упатов, Коломей һəм Сан өзенінің бойында болса керек.
Карпаттан Сан өзеніне шегінгенде қалдырғанда
зеңбірегіміздің саны 50-ден артық емес деп,
телеграмда бір айтылып еді. Онан бері немістер Сан өзенінің оң жағына өтіп кеткен. Бұл
неміс əскерінің сан бойында өте жиындығын
көрсетеді.
Істің түріне қарағанда Германия мен Австрия əскерінің көбін Русия жаққа жиып, бар
салмағын Русияға салатын көрінеді. Упатов пен
Коломей арасында 300 шақырым жерге 30-35
корпус жиғанда, Упатовтан əрі Балты теңізіне
шейін 700 шақырымдай жер. Соның бəрінде
де қаздай тізілмесе де, жалғасқан-жалғасқан
əскер. Екі жақ та күшін жиып болып, енді «генерални сражениеге» (ұлығ соғысқа) кіреді
деседі. Упатов пен Коломей арасында болып
жатқан зор соғыстар «генерални сражениенің»
басталуы деседі.
Оқушыларымыдың көбі «генерални сражение» деп не айтылатынын анық түсіне қоймас.
Сондықтан байандаңқырап өткеніміз керексіз
болмас.
Соғыс екі адамның күрескені сиақты. Екі
балуанның күші де, əдісі де тең болса, жығыса
алмайды. Күші иа əдісі тең болмағанда, күші

кем иа əдісі кем жағы жығылмақ. Əдісі көп балуандар өзінің күші көп, əдісі жоқ адамдарды
көбінесе шығып кете береді. Күшіне, иа əдісіне
сенген палуан бел ұстасқаннан-ақ қимыл қыла
бастайды. Күшіне иа əдісіне сенбеген балуан
бойын қашық салып, жығуға болмайды. Тізе
бүгіп тура келе береді. Қашан шалқасынан
түскенше күшім кем, жығыламын деп мойындамайды. Сүйтіп жүріп қапысын тауып жығып
кетуі де ықтимал. Нағыз саралап жығу, екі жақ
жақын келіп, қойан-қолтық алысып, белдескен
кезде болады. Шыққан жығылғанның басынан
аттап күш алған соң, жығылған мойындайды.
Австрия былтыр күздей, өткен қыстай шегінумен болды. Мұнысы күшіне сенбей, қаша
күрес салған балуанның ісі. Талай тізе бүккен
жерлері болды, жығылдым деп əлі мойындаған
жоқ. Екі жағы шегінбей тұрып, иа қырып, иа
қырылып шығайын деп соғысқанда, қойанқолтық алысып күресу болады. Міне, сондай
соғысты «генерални сражение» деп атайды.
Қойан-қолтықтан қашқан балуан сиақты əскер
«генерални сражениеге» кірмейді. Үйткені «генерални сражениеде» жеңілген жағы меңдеген
ауру сиақты, ұрынған көтерем сиақты, онан əрі
оңала алмайды.
Русияның да, Германия-Австрияның да əскерлері қойан-қолтық алысып, күш сынасатын
жерге келді деседі. Қалай болып шығар.
И.И. Мешников
1845-3 май – 1915 жыл
Үстіміздегі осы май айының үшінде атақты
ғалым Мешниковтың тууына 70 жыл толды.
Бірақ, мына болып тұрған Европа соғысы
бүкіл жұрттың көзін байлап, Мешниковтың
70 жылдық тойы болмай өтті. Осы күні жұрт
соғысқа байланулы. Өлгенге айымдау, тіріге
қуаныш қылу ұмытылып тұр.
Мешников 20-ншы ғасырдың жұрттан озған
ағасы. Тегі біздің орыс. Біздің Русиядағы сайасат ауасы оның атқарған ғылым ісіне қарсы
болып, 35 жылдан бері Франциядағы Париж
шаһарында тұр. Сонда пастор институты деген бір үлкен ғылым жұртының атқарушысы.
Бұл институт жер үстінде болмаған бір ғылым
дүкені. Онда ғылым жолына жүйрік, талапкер
болса, сен кім деп талғамай, қабыл ете береді.
Аспап, пəтер дайар, қолыңнан келсе ғылым жолын ізде де тап!
Бұл ғылым дүкенін машһүр француз ғалымы
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пастор ашқан. Пастордың адамзатқа қылған
бір үлкен қызметі құтырған ет қапқанға қарсы
қылатын амалды тапқан. Мешниковтың да іздегені осындай іс.
Сүзек ауруы аурулы адамнан сау адамға бит
арқылы көшеді. Бит болмаса сүзек жайыла
алмай құриды деп тапқан Меншиков. Франция жұртында бит жоқ. Мешников əлгі пікірін
тəжірибе қылып қалу үшін, достарына хат жазып, Мəскеуден 30 битті поштамен алдырған.
1911-ншы жылы Астрахан губернасында,
Орал облысында шума болды. Сонда Мешников келіп, шумамен ауырған кісі тұрған
қыстауларға бұзау, түйе байлап қарады. Бұлар
қыстауда тұрып шумамен ауырған соң: бүрге,
бит арқылы шумада көшсе керек деген пікірді
жарыққа шығарып кетті. Шума болған адамның
нəрселерін өртеп жіберудің пайдасы осыдан
келеді.
Меншиков тамам жер үстіндегі жұрттардың
жасын салыстырып қарап, бір жұрт көп жасайды, бір жұрт аз жасайды деген пікірді тапты. Мысалы, болғар жұртында шал, кемпір
көп. Мұның себебін табу үшін əр жұрттың
тамағын тексеріп, қарап: сүт ішкен жұрт көп
жасайды екен деді. Адамның ауруының бəрі
көтенді жайлаған микробтардан басталады.
Бұрынғы дəргерлердің ауырған адамның ішін
жүргізуі осыны сезгеннен істеген іс. Айран,
қатық, қымызда да микроб бар. Бірақ, бұлар
денсаулыққа пайдалы – ана көтенге жиылатын
зəбірлі микробты жоқ қылады, зор қалаларда
Мешников қатығы деген қатық сатылады.
Жұрт мұны көп алып ішеді. Бұл кадегі болғар
əйелдері ойататын қатықтың өзі.
Мешников тапқан өзге ғылым жолдарының
бəрін жазуға «Қазақ»-та орын тар.
Мешников: «Адам баласы кəрілік жетпей аурудан өледі. Бұған себеп əлгі көтендегі микробтар. Бұл көтене болмаған хайуан құс. Құстың
бəрі көп жасайды. Құзғын мың жасайды деген
ертегі жер үстіндегі барлық жұрттар бар. Осы
сөз рас болса керек» дейді. Атадан балаға, баладан немереге қалып келе жатқан бір тоты
құс болған. Жасы жазулы: 750 жыл жасаған.
Мешников өзі бір тасбақа асырап отыр. Мұнда
да əлгі көтен жоқ. Жасы 150-де. Мешниковтың
пікірінше: адам баласы тамақты əлгі сүтке айналдырса, көп аурудан аман болар еді. Һəм көп
жасап тəні тозбай өлімнен қорықпас еді.
Мешниковтың ғылым жолында қандай екені
мынадан байқалады: 1911-ншы жылы швед ака-

демиасы бұған жүз мың сом Нобел бəйгесін
берді. Сонда Стокгольмға барып, (бұл бəйге
алған адамның сынты) доклад оқып, Русияға
келіп, Л.Н. Толстойға амандаса барды. Қош
айтысқан жерде Толстой айтқан: «Сізді риза
қылуға жүз жасайын деп тұрмын» деп. Бірақ
Толстой сөзін орнына келтіре алмай, сол жылы
күз опат болды.
Мешников адам баласының артықтығын
көрсеткен бір сабаз. Ылайым, көп жасап, адам
баласына тағы да пайдалы істер тапсын!
Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 8/V.
6-ншы майда біздің əскер Құршана ауылы
жанындағы жаудың бекіністерін алды. Шавалиннің күнбатыс жағында бүкіл фронт бойынша жау əскері шегінді. Русиен районында жау
біраз күшейді. Біразы Думисса өзенінің сол
жағына шықты. Висла өзенінің сол жағында
біз жауды алғы тысқырып барамыз.
6-ншы майда Галицияда фронтында атақты
соғыстар болды. Астри өзені бойында 6-7ншы майда қызу соғыстар болды. 7-нші майда
Қара теңізде біздің флоттан шығарған десант
жаудың шабуылдарына қарсы тұрып, Иргеліден күншығыс жақ районда жауға біраз зиан
келтіреді.
9/V. 7-8-нші майда Галициядағы жау əскерінің ілгері ұмтылуы біраз кемиді. Һəм бірталай
орында шаппақ түгіл өздерін қорғау қамын
қарай бастады.
Сан өзенінің төменгі жағында, сол жағасында
біздің əскер Висладан өтіп, Гравце, Буржы,
Пжишу-Камирал ұлдарын соғысып алды. Һəм
Сан өзенінің қң жағында Игнаце деген ауылда
қалдық. Перемышл маңайында өзгеріс жоқ.
Гусаковтың күншығыс жағында жау əскері
алға ұмтылып, қызу соғысқа кірісіп жатыр. Біздің бір полктың орларын алды. Бізге мұнда
мыңдап тұтқын түсті. 7-нші майда жаудың ең
қызу шапқан жерлері Тисменица мен Астры
өзендерінің арасындағы ушастке болды. Словеку районында бізге бізге жүз тұтқын түсті.
Завадов ауылы жанында бізге жаудың екі ротасы берілді.
Шавали районында біз немістерді Видав,
Винта өзенінің сол жағасына тысқырып ба-
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рамыз. Нарива фронтында жау уақ-түйек шабуыл жасады һəм сонда тұншықтыратын газ
қолданды.
Кавказ армиа штабынан – 6/V. Біздің бір
минанос түріктің он жүк таситын қайығын батырды. Милазгерит маңайында түріктер «Койа»
ауылының күнбатыс жағына тысқырылды.
Милазгерттің оңтүстігіне таманырақ біздің
əскермен күрд атты əскері арасында ұрыс болды. Күрдтерді тараттық. Маңайында біздің
əскер Қошкөл асуын алды. Түріктер «Башқала»ға тысқырылды. Басқа жақтарда өзгеріс жоқ.
8/V. Теңіз бойында түріктердің бізге қарсы
шабуылдары тоқтатылды. Улта маңында алдыңғы əскерлердің Битлсқа һəм оңтүстік жаққа
қашып жатыр.
Дарданелде
Сланик – 6/V. Митилен аралынан: ынтымақтас флот екі ескадраға бөлінді. Біреуі Дарданелде тұрады. Екіншісі Кіші Анатолының
теңіз жағасындағы шаһарларына зеңбірек ата
бастады, деп телеграф келді.
Лондон – 7/V. Теңіз министрлігі хабар береді: Мармара теңізінде Англияның бір сүңгуір
қайығы түріктер тарапынан батырылды деген
хабар рас болып шықты. Мұның командасынан
3 афисер, 17 матрос тұтқынға түскен.
Түрік флоты
Бухарест – Стамбұлдан хабар береді: Соңғы
күндерде түрік флоты шындап қимыл қыла
бастады. Прислав крейсері мұржаларын аққа
бойаған, Босфордан Қауафқа қарап өтті.
Теңізде
Лондон – 7/V. «Луцерна» деген Англияның
траллирін Германия сүңгуір қайықтары батырды.
Лондон – 6/V. Англияның «Домфрайс» деген параходын неміс сүңгуір қайықтары тескен. Параход əлі батқан жоқ: құрғаққа жақын
болғандықтан халқын жарға шығарып құтқарып
алды.
Португалияда өзгеріс
Португалияда бунт ұлт мəжілісіне жаңа депутаттар сайлау уақытында, 1-нші майда шыққан.
Бунт шығарған оңдар емес, президент «Ариагу»-дың сайасатына риза болмаған демократ
республикашылар. Флот əскері бунтшыларға
қосылып, шаһарға зеңбірек атқан. Халқын,
əсіресе қара халықтың көбін өз жақтарына

аударған. Президент «Ариагу» өзіне қараған
əскермен шаһардан қашып, маңайындағы тау
араларына барып жасырынған. Сол уақытта
бунтшылар Лессабаонда президент «Ариагу»ды түсіріп, орнына өздерінің бастықтарынан
Шанмасты сайлаған. Бұларды желіктіріп жүрген
немістер. Қазір мемлекет неміс жақ партианың
қолында. Жаңа президент Шанмас бұрын Парижде Португалия елшісі болып тұрған кісі.
Қазір мемлекетте жаңа хүкімет құрылған.
Италияда
Рим – 7/V. Депутаттар палатасы ашылды,
мəжіліске 480 депутат келді. Тең жиулитті
мен сосиалистер болмады. 74-ке ұарсы 407
дауыспен: соғыс шыққан уақытта əртүрлі істер қылуға хүкіметке тамам ықтиар беру турасындағы закон жобасын палата қабыл көрді.
Рим – 8/V. Сенат бір ауыздан палатаның
қабыл көрген закон жобасын дұрыс тапты.
Рим – 8/V. «Масса жеру» газетасының сөзіне
қарағанда, əлгі закон жобасын сенат ұнатқан
соң министрлер советі жиылмақшы. Сонда
Австро-Венгрияға қарсы соғыс иғланының
ғабаресін (тексін) тартып қалады.
Рим – 9/V. Бүгін түс уақытында министрлер
советі жиылды. «Масса жеру» газетасының
сөзіне қарағанда, соғыс иғланының ғибарасын
совет қабыл көрген.
Рим – 9/V. «Стефани» агентствасы хабар береді: əскер һəм флотқа жалпы мобилизатсиа
пəрменіне карол қол қойды. Мобилизатсиа 10ншы майға тағайын қылдынды.
Рим – 10/V. Италия əскері флоты үшін мобилизатсиа болды. Сондриу, Брисжиа, Биженца, Ботонна, Одино, Венеция, Тривизу, Иадуа,
Фирара уалайаттарында военное положение
иғлан қылынды. Хүкімет Адриатик теңізінің
шеттеріндегі крепостерді осодное положение
деп, иғлан қылды.
Ең соңғы келген телеграмда Италия Австрияға соғысатындығын мəлім қылды деген хабар
келді.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Үлгілі іс
(Тоғай үйезінен)
Торғай үйезі, Қараторғай болысында 120
үй «Сары» деген ел бар. Бұл елдің бұрыннан
тұтынып келе жатқан бір салты: өлгендердің
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басына шығарған салты ата-ананың ұлы үлесіп
алушы еді. Кісі өлген соң бір жыл толар-толмаста ат шаптырып, иаки ат шаптырмай ас
беруші еді. Өткен 1914-нші жыл ішінде бұл
елдің бүкіл Торғай үйезіне машһүр үш қадірлі
ақсақалдары: Айғожа Айабергенұғлы, Мадиар
Көжекұғлы һəм Асаубай Жұрынұғлы дүниеден
қайтты. Бұрынғы ғадет бойынша бұларға ат
шаптырып, ас беретін шығар деп жүйрік аты
барлар дəмелі болып, аттарын жарата бастаған
кезде, бұл ел бұрынғы іс беретін ғадетін кенеттен тұжырды.
Асқа шығаратын малымызды «Сарының»
орталық «Шортанды» деген жеріне мешіт
һəм медресе салуға жұмсайтын болдық, асты
доғардық деп хабар таратты.
Бұл елдің сүйекке сіңіскен бұл ғадетін тастатуға
себепші болған кісі – Ғали Керқұнанұғлы деген сол елдің молласы. Молланы қостап, оның
пікірін қуаттаушылар сол елдің ауылнай, старшинасы Бижан Тоққожаұғлы һəм народни судиасы Ыбрай Мадиарұғлы. Бұл үшеуі «Сары»ның бірсыпыра ақсақал, қарасақалдарын жинап алып, үлкен үш ақсақалға ас беру жайын
кеңескен. Бұл жиылыста Ғали молла айтады:
«Ақсақалдарға ас беру орнына басқа бір пайдалы іс қылалық. Оларға іс бермедің деп, ешкім
біздің халқымызды қарымталамас. Ас беруден мүйіз шығатын болса, байағыдан бері ас
беріп келе жатырмыз ғой. Онан қанша абырой алып, жұрт алдына шықтық. Бір тойған
тамақ жиналған жұртқа қаншаға үнем болады.
Шариғатқа салғанда да ас берудің жөні жоқ,
ысырап қылып күнə таппасақ, алар сауабымыз
шамалы. Енді онан дағы мұнан бұлай бұрынғы
бұл адасқандығымызды тастап, өлікке сауап
боларлық ел-жұртқа тегіс пайдасы тиерлік
орынға шығынданалық. Айғожа, Мадиар һəм
Асаубайға біз ас бермесек, мұнымыз кейінге
«Сары»-ның баласына үлгі болып, бұл жаман ғадет жоғалады. Бижан, Ыбырай үшеуміз
осыны ойлап, үш ақсақалдың асына арналған
малды мешіт, медресе жолына жұмсауға қаулы
қылыстық. Енді, көп сендер не айтасыңдар?»
деп сөзін айақтады.
Жиылған көптің бірсыпырасы «Ойбай, атаусызды қалдыру деген не сұмдық. Қайдағы
еліміздің бас адамдары тұсында ата-бабадан келе жатқан ғадетімізді тастап, жұртқа
не бетімізбен қараймыз» деп, арлы-берлі
тартысқан. Ақырында жұрт Ғали молланың

сөзін мақұлдап, мұнан бұлай асқа арнаған
малды, пітір садақасын, құран терісін мешіт,
медресе пайдасына бермек болып, соларды жинап тұратын қазынашылыққа Бижанды сайлап
тарқасқан. Сонан бері ас малынан, пітірінен
һəм құран тірісінен жиналған 8 жүз сом шамасында болыпты. Енді, соларға керек кірпіш
қойылып жатыр. Ғали молланың планынша:
медресе алты бөлмелі болады. Үшеуі мұғалімге
арналып, үшеуінде балалар оқиды. Медресе
сентиабрге шейін бітсе керек. Сонан соң бір
жақсы мұғалім алдырып, балаларды жаңа
тəртіппен оқытпақшы.
Əр жерден Ғалиядай жұрт қамы үшін өз
пайдасын қиатын моллалар көбейсе, ондай
моллаларға Бижан, Ыбырайдай серік табылса,
біздің кенже қалған жұрттың ілгері басуына
үлкен себепші болар еді-ау. Бұлардан басқалар
да үлгі алар деп үміт етеміз.
Торғайұлы
Жазғы хабар
Қыс өтіп, жаздың айы келді көптен.
Ызғардан жан – жануар құлынды өткен.
Ұшқан құс, суда балық, құрт-құмырсқа,
Тірлікке қам қылып жүр əрі де еппен.
Мақлұқтың жатқаны жоқ, қарап текке,
Көздерін үмітпенен салды шетке.
Гүлденіп қара жерде нұр беріп тұр,
Ниеті жайлы болу барлық көпке.
Қашаннан адамзаттың мəлім халі,
Білу де өнер, білім ынтазары.
Бір тиын болса дағы пайда ғып жүр,
Тұрғанда танда аман шыбын жаны.
Көңілінде бəрінің де таудай талап,
Өлгенге талапсызды қойған санап,
Жантайып, жан күтіп жай жатқаны жоқ,
Кəсіппен дүниесін қылып талақ.
Сол шақта сахараға салсаң назар,
Таппайды оңды нəрсе қалам жазар.
Жер дауы, жесір дауы, кесір дауы,
Тіркеліп бүлінді исход болған базар.
Ақсақал, қарасақал қалмай бірі,
Арылмай дау-жанжалы, көңіл кірі.
Шұбырып бəрі соны қолға алып жүр,
Еш кəсіп табылмас деп онан əрі.

241

10.06.2018 20:00:36

Қыс болса əмеңгерге жесір сатып,
Айанбай көз жасына белден батып,
Жаз болса пішендік пен қоныс дауы,
Қалған жоқ қаз-екеңнің де қарап жатыр.

Соған енді баралық,
Жылқысын қуып алалық (42 бет).

Бимұхамед Майлин
Сын:
Қыпшақ Қобыланды
Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тисе,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы,
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол – ақынның білімсіз бишарасы.

Абай
І
Бұрынғы заманда Тоқтар атты бір бай болыпты. Малы көп, парызыңды жоқ болыпты. «Əулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып» құдайдан бала сұрапты. Тоқтар бай бір
күні əулиеге түнеп жатқанда: «Саған құдай
парызыңды берді» деп айан беріпті.
Кемпір менен шал байғұс,
Бір-біріне жолықты.
Еш нəрсе болмай торықты,
Өлдім-талдым дегенде.
Жабар ие жар болып,
Бір нəрсе енді болыпты.

Үйге қайтқан соң, тоғыз ай, он күн өткен
соң алпыстағы аналық бір ұл, бір қыз тапты.
Ұлдың атын Қобыланды, қыздың атын Қарлыға
қойды.
Тоқтар байдай секілді,
Кеңіген енді секілді.
Дүниесінің тарлығы,
Көңілдің кетіп зарлығы.

«Қарақыпшақ Қобыланды» жырында осы
Қобыландының жорығы өлең қылып айтылған.
Қызылбастың жұртында патша, Көклен кемпір
бар екен. Алты жастан Қобыланды жүз құлаш
биіктен теңге атып түсіріп, осы Көкіленің
Құртқа атты қызын алды.
Қиат жұртынан шыққан құрдасы Қараман деген жігітті ертіп алып, Қобыланды қалмақтың
Қазан деген ерін шапты.
Бірге туған құрдас жан,
Құлағың сал сөзіме,
Мен айтайын өзіңе,
Көбікті деген қалмақ бар,
Көрсетейін көзіңе.

Қобыланды мен Қараман осы Көпкедіге
барып, соқтығып қолға түсті. Одан құтылып,
қалмақтың Алшағыр деген жанымен соғысты.
Қобыланды жорықта жүргенде Алшағыр
ата, анасы мен қарындасын олжалаған еді.
Алшағырды алған соң, оған болысам деп келген Шошай ханды тағы алады.
«Сүйтіп, бұрынғы қазақтың батырлары
мұратына жетпеді» дейді жыр.
ІІ
Едіге би Тоқтамыс ханға өкпелеп, Еділдің
күншығыс жағына өткен. Сонда Тоқтамыс хан
тоғыз батырын шақырып есік алдына қойып,
бір-бірлеп алдына келтіріп, ақыл сұраған.
Сондағы Тоқтамыс ханның тоғыз батырының
біреуі Қарақыпшақ Қобыланды:
Қараңғыда жол тапқан,
Қысылғанда сөз тапқан.
Тай қазан қақпақ жауырынды,
Қолағаш тоқпақ айдарлы.
Кісі ақылына ермеген,
Қиын жолға жүрмеген.
Қара қыпшақ Қобыландым,
Хан тоқымға не дейсің1?

Тоқтамыс хан Шыңғыс ханның үлкен ұлы
Жошы нəсілінен. Бұл Ақсақ Темірмен соғысып,
жеңіліп қашқан. Бұл Қобыландының ісі 14нші ғасыр ортасы болуға лайық2. Тоқтамысқа
болысқан Литва книазы Витовты Воркисла
өзені бойында (Бұл Полтава губерниасында
Днепр ашасы) Ақсақ Темірдің қолбасшысы
Едіге алған. Бұл соғыс 1399-ншы жылы болған.
(Қара: Шоқан кітабы, 71 бет). Бұған қарағанда
Едіге Тоқтамыстан кеткен соң Ақсақ Темірге
қолбасы болған болса керек. Мұнан көрінеді:
Қобыландының Тоқтамыс, Едігелермен замандас болғаны.
Арғынның атасы Дəрқожа Əбухайыр
ханның қазасы екен. Ғаділ билік айтқанынан
Ақжол атанған. Қарақыпшақ Қобыланды
да ханға сүйікті екен. Сондықтан бұл екеуі
күндес болған. Күндестікпен Қобыланды батыр Ақжолды өлтіріп кеткен. Əз Жəнібек хан
Қобыландыны өлтірем деп сұрағанда, қалың
Қарақыпшақ Қобыланды деп, Əбілқайыр
хан бере алмаған. Шаһкəрімнің жазуынша,
1
2
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Бұл орысшадан тəржіма. Шоқан кітабы 243 бет.
Қара: Шəһкəрім шежіресі, 78 бет.

«Қарақыпшақ Қобыланды да нең бар еді,
құлыным!» деген қазақ мақалы Ақжол атасы
Құдан жылауына қалған. (Қара: шежіре, 31бет). Бұл екі ханның заманы 1450-нші жылдар. Бұған қарағанда Қобыланды 15-нші ғасыр
ортасындағы жігіт болады. Онда Тоқтамысқа
жігіт бола алмайды. Мұны Едіге жырына ақын
қосқан болады. Шəһкəрім айтқаны тарихқа
жөн болса, Қарақыпшақ пен Əз Жəнібек
қазағы Қобыланды үшін араз болған көрінеді.
Қобыландының атысқаны Қызылбаста,
қалмақта болмай, Жəнібектің жұрты Арғын
һəм өзге қазақтар болып жүрмесін.
Қобыланды жұртындағы қалмақ ханы Қазан
Жошыдан төрт-ақ ата төмен1. Бұл Қобыландыдан
бұрын болған. Қазіргі Түркиенің ескі патшасы
Ғұсманмен замандас. Ғұсман 1299-ншы жылы
патша болған. Шыңғысұлы Толыға алты ата,
орысты алған тағы екінші Қазан хан бар2. Бұ
да Қобыландыға замандас болатын көрінбейді.
Қобыландыны Қазан мен Ақын соғыстырып
қойса керек. Шағатай болысында, Шағатайға
алты ата бір Қазан хан болған. Бұл 1332-нші
жылы таққа отырды. Бұл мықты, хаты жұртқа
зəбірлі болған. Шағатай ұлысын жалғыз қаратып
алам деп, көп жаһұт қылған. Шағатай, Жошы
облысы жанжалсыз болған емес. Қыпшақ
Жошы облысында. Қобыландымен соғысқан
Қазан хан осы болуы ықтимал. Бұл Қазан опат
1347-нші жылы3.
Едігеге 5 ата Едіге жырында бір Алшағыр бар.
Бұ да Қобыландыға замандас болатын емес.
Қазан басты қара дəу,
Шығып еді қаладан,
Орақ алып тастады.
Жүзден Тайлақ батыр,
Шығып еді қаладан,
Қараман алып тастады.
Берен түннің жағасы,
Көбікті жанның баласы4.

Бір Орақ ана жоғарғы Алшағырдың баласы Едіге інісі. Өзбек хан Рақ батырды Мекеге жіберіп, молла алдырған деседі. Бұл Орақ
Қобыландыға замандас болмас. Өзбек хан
болған 1310-ншы жылы, опат болған 1340
жылы. Онан басқа өз алдына жыры бар Қарауыл
Орақ батыр болған. Бұл орысқа тұтқын түсіп 10
1

Қара: Шаһкəрім шежіресі, 81 бет.
Қара: Шаһкəрім шежіресі, 91 бет.
3
Қара: «Түрік,татар тарихы», Ахмед Зəки.
4
«Қобыланды», 75 бет.
2

жыл жатыпты. Бұдан Қобыландыдан көп соң
болса керек: Қобыланды заманында орыс-казак
батырын ұстап отыра алмайтын.
«Ана қазан басты қара дəу» сөзге құс атқа
алған ертегідегі қара дəу болар. Атантай,
Тайлақ ағайынды екі батыр, жау қырғыз, 19ншы ғасырда болған, руы Сайақ. Бұ да ақын
қосымшасы көрінбейді.
Жыр басында Көбікті қалмақ еді, енді хан
болып тұр. Ноғай жұртының ханы Көкітай
асы деген бір жыр бар. Мұны Шоқан орысша
жазған5. Қобыланды жырындағы Көбікті хан
осы Көкітай хан болмасын. Бұл Көкітай жыры
жау қырғыз айтатын «Манас» жырының бір
тарауы.
Көбікті мінген тарлан ат,
Жамандатқыр сол көк ат. (43 бет)
Айналайын Қарлыға,
Жер астына бір түсер,
Бұл пенденің барлығы.
Қайысқан болат сынғандай,
Асқа көңіл тынғандай,
Екі пенде əкелдім,
Берсем сені күйеуге,
Бас жетімнің қылғандай. (46 бет)

Ана Манас тарауы. Ал енді, «Көкітай асы»
жырында Көкітай ханның мінген шатырдай боз ат. Көкітай ханның қызының аты да
Қарлығаш.
Жоғарыда жазғанымнан анық болар:
«Қобыланды» да ақын қосқан, тарихқа тура
келмейтін көп қосымша бар. Қазақ тарихына
пайдалы сөз «Қобыланды» да аз көрінеді.
Тағы бар.
Қыр баласы
«Айқап» журналының 30-ншы апрелде шыққан 7-8 нөмірі басқармамызға келді.
Басылған мақалалар: Келер күніміздің қамы;
Роман жарысы туралы; Қайсыныкі дұрыс; Оқу
жайынан бірнеше сөз; Қазақ жамғиат хайриесі;
Берікбол Малдыбаевқа жауап; Қара қарға (фелитон); Өлең-жыр; Халық назарына.
Газеталардан:
Италия
Италиядағы орыстың бұрынғы елшісі Крупински Русияға қайтып келген соң, «О.В.»
газетасының тілшісі сөйлесіп, Италия соғысқа
5

Қара: Шоқан кітабы, 215 бет.
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кірісер-кіріспес турасында айтқанын жазады1:
Крупински сөзі: «Италия жұрты қазірде соғыс
туралы екі жақ болып тұр. Бір жағы соғысқа
кіріскенді ұнатады, екінші жағы - кіріспеуді
ұнатады. Кіріспеу жағындағылар халықтың
сауырсы: ақсүйектер, руханшылықтар, сотсиалистер. Сынатулардың да көбі соғысқа кіріспеу жағында. Соғысқа кірісу жағындағылар:
əскерлер, байлар, орта мен төмен қолды табы,
сотсиалистердің де кейбіреулері. Солай болған
соң, жұрттың көбі, иағни үштен екісі соғысқа
кірісуді ұнатушы болып табылады. Бірақ қалай
айтқанмен соғысқа кірісу-кіріспеу тұтқасы
королдің өз қолында. Италия конститутсиасы бойынша корол жұрт өкілдерінің кеңесіне
салмайды да соғыс бастауға һəм бітім жасауға
ықтималы. Сына тураларды парламент ұнатуына
салмай-ақ өз бетінен қойуға ықтиарлы. Италия
корол Еммануел өз мұрасына берілген істі өз
бетімен істеуді жек көрмейтін адам. Бұл жолда сол мінезінен айырыла қоймас. Римде сайсат ісіне қатысты бар адамдардың бəрі де сыр
қылып бүкпей-ақ айтып жүр: корол Еммануел
соғысқа кірісуді ұнатады» деп.
Аңдалмаған жерден артықша бір себеп болып,
тоқтамаса, Италия соғысқа кіріспей қалмайтын
шығар: корол соғысқа бел байлаған көрінеді. 8нші майда палата мəжілісі құрылмақ. Ондайда
депутаттардың көбі-ақ соғысқа кірісуді ұнатса
керек. Депутаттардың көбі ұнатса болғаны,
хүкімет басында кім болғаны онша қажет емес.
Корол өз мұршасына берген істі істей бермек.
Мен сəуегейлік дұғасын қылудан жырақпын.
Бірақ істің түріне қарап, Италия соғысқа
кіріспей қалмайды дейді. Австриямен қанша
сөйлесіп келіссе де, қанша нəрсе беремін деп,
Австрия қызықтырса да, оның түбі бос ғой.
Бүгін бергенін ертең қолайына келген күні
қайтып алады ғой. Италияның алдағы тілеуі
үш ынтымақты патшалармен бірге бұларға
жөнім бар. Оны сонша қырағы, сонша данышпан бола тұрып, Италияның бас адамдары
көрмеске мүмкін емес. Жолетті де көрсе керек
деп, сөзді тұжырады.
Соғыс салық
Солдаттықтан құтылған адамдардан солдат бермейтін жұрттардан соғыс салық алынатын положение жобасы жасалғанын бұрын
«Қазаққа» жазып едік. Сол министр советі
1

«О.В.» 403-нші нөмір.

жасаған положнеиені 19-ншы апрелде патша
хазіреті бекіткен.
Бұл положение бойынша солдаттықтан құтылған адамдардан һəм біздің қазақ сиақты
солдат бермейтін жұрттардан осы 1915-нші
жылдан бастап соғыс салық алынбақшы. Салық
мөлшері закон палаталарында қаралып, үш
жылға бір тығындалады. Қазақтан соғыс салық
түндік басынан һəм мал басынан төленетін
ақшаларға қосымша болып алынады. Мысалы, Ақмола, Семей, Торғай, Орал облыстары
збордың түндік басынан төлеуші еді. Соғыс
салық сол түндік ақша үстіне % (өсім) есебінде
жамалады. Ішкі ордалық зборды мал басынан
төлеуші еді. Оларға сол мал басы ақшаға %
болып жамалады.
Жамалатын өсімнің шамасы əр облыстар
туралы: Ақмолада 25 % (сомынан 25 тиын),
Семейде – 18%, Оралда – 17%, Торғайда – 13%,
Сырдария, Ферғана, Самарқан, Закаспи, Жетісу
облыстарында – 21%, Астрахан губерниасында,
иағни Ішкі ордалықта – 40%.
Бұл 1915-1917-нші үш жылдарға тығындалған
мөлшер. Онан арғы үш жылға тағы закон ретінде тығындалмақ.
Басқармаға хаттар:
Əскерлерге һəм олардың үйде қалған
бала-шағаларына жəрдем үшін Петроградта
«Уақытылы мұсылман комитеті» жасалғанға
«Қазақ» оқушыларына мағлұм. Сол комитетке
күнге шейін жəрдем етушілер:
І
Байанаулдан (Семей облысы) Сəдуақас
Шорманов 100 сом, Петроград мұсылман
жамғиаты хайриесі 300 сом, Оренбург
мұсылман жамғиаты 1000 сом, «Құйаш» газетасы арқылы (Перм губерниасы, Туренски рудникте Фазыл əпенді Шамғонов жиған
жəрдемдері) 32 сом, Уфа жамғиаты хайриесі
1000 сом, Петроград Нашір Мағариф жамғиаты
500 сом, Омскі мұсылмандары (Ғариф Манапов
əпенді арқылы) 100 сом, Уфа губерниасы Төбен
Қиғыұлынан бірнеше махле имамы Ибрахим
Махсұдов арқылы Зəкір əпенді Ғабидаллин 10
сом, Мұса Рамиев 2 сом, уақтап22 сом, барлығы
34 сом. Екінші махле Нұрахмет Фазыл Ахмедов арқылы, 44 сом 50 тиын. Төртінші махле
имамы М. Ғабдолғазизов арқылы 10 сом, сол
ауылдағы Мұхамед Мəжитфатахалдинов 10
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сом, Оренбург ханымдарының жамиғаты 158
сом 50 тиын. Орскі мұсылман жамғиаты 200
сом, Грудне шаһарындағы мұсылман ханымдардан Хуа ханым Шембаевиш 15 сом, Иркутски
мұсылман жамғиаты хайриесі 200 сом, Астрахан мұсылман жамғиат хайриесі 200 сом, Уфа
губерниасы Белебей үйезі Ескі Шөмей ауылынан: Ғабдолфатах хазірет Ғабдоллиев арқылы
16 сом, Ибраһим хазірет Ыдырысов арқылы
10 сом 29 тиын. Грудни губерниасы Слумина
шаһарында Мұстафа Шахидовиш 10 сом, Уфа
губерниасы белебей үйезі Ахмет аулының бірінші махле имамы арқылы 9 сом, сол үйездегі
Шахмағұш Уақ қарыз серіктігі 50 сом, Мензеле
имамы Исмағұл əпенді Ғасманов арқылы 10
сом, Уралскі мұсылман жамғиаты хайриесі 400
сом, Қырымда Керш мұсылман жамғиат хайриесі 120 сом, Саратау губерниасы Қылшура
имамы шаһид əпенді Ражбев арқылы 10 сом,
Самарқанд жастары комитет қаласына шарық
кеші жасап, онан 228 сом, Оренбург губерниасы
насы екінші Иманқұл мұсылман жамғиаты хайриесі 20 сом, Вилна-Литва мұсылман жамғиат
хайриесі 400 сом, Оренбург губерниасы Таймас
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временной ушасткови комитеті 50 сом, Томскі
губерниасы Тайға шаһарының мұсылмандары
(молла Нұр əпенді Мағазов арқылы) 78 сом.
Декабрде сиезд жиу үшін жиылған сомадан
қалған 23 сом 29 тиын.
Барлығы – 5, 838 сом 58 тиын.
Комитет пайдасына жəрдем қылған мұсылман
жамғиаттарына һəм жəрдем жиып жіберушілерге, жəрдем қылушыларға шын көңілден алғыс
айтамыз.
Комитеттің райсы: Ғабдолғазиз Дəулетшин
Қазынашы: Хасейн Мансуров
Секретары: Жантөрин
Жəрдем жіберу үшін адрес: Петроград, Невский 42, Русско-французскому коммерческому
банку на тек. Счет Временного мусульманского комитета по оказанию помощи войнам и их
семьям №457.
Хабарласу, хат жіберу, телеграм соғысу үшін
комитеттің адресі: Петроград, Таврическая 31.
Мусульманскому комитету.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі .

ҚАЗАҚ. 1915. №127. 17 МАЙ, ЖЕКСЕНБІ

Оренбург, 17-нші май
Италия Европа соғысына кірісті. Германия
мен Австрияның елшілері жеріне қайтты. Олайпұлай ұрыс-қағыс та болып қалады. 1883-нші
жылдан бері үзілмей келе жатқан одақтық
енді Италия басқа одақтыққа алмастырды.
Соғысты иғлан еткені болмаса, одақтықтан
шыққандығын Италия хүкіметі 21-нші апрелде
мəлім еткен. Онан бері Италия мен АвстрияГермания арасында болған əртүрлі əңгімелер
жел буаз сөздер. Италия кіріскен соң соғыс жиі
қалай болар, қазірінде еш нəрсе айтуға болмайды. Ынтымақты ұлығ патшалардың бұрынғы
күшіне күш қосылатыны рас, бірақ соғыс кейін
тез өзгертіп жіберерлік Италиядан күш қосылар
ма, оны қимылын көрсеткенде болмаса ол туралы бұл кезде балгерлік қала алмаймыз. Италия
ана жылы Түркиямен соғысқанда 1911-ншы
жылы 11-нші сентиабрден бастап 1912-нші 26
сентиабрге шейін созды. Ақырында Түркия
Балқан жағынан қатер біліне бастаған соң
бітімге келіп еді. Сондықтан ол жолы Италия
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күші анық сыналмай қалып еді. Онда соғыс
Түркиядан да, Италиядан да қашық жерде болып, Түркия Европадағы əскерін жібере алмап
еді. Соның өзінде де 20 мың адам, 900 мың лира
шығын қылып, ет шығыс түсіп, соғыс айағы
əлгідей болып тынып еді.
Енді соғыс майданы алыс болған соң, жəне
де əскер су арқылы тасылып, қиыншылық
болғандықтан шығар. Енді соғысатыны іргелес патша. Күш көрсетуіне қолайлы: жері де,
суы да Австриямен түйісіп тұр. Былтыр Европа
соғысынан бері қарай қамсыз жатпаған боларға
тиіс. Одақтарынан сытылып, қалып қойғанда
ойсыз болмаған шығар. Сонан бері адамдай
да, пұлдай да күшін жиған болар. Италиядан
қанша көмек болуын шамалау үшін адамның
əскерінің, флотының шамасы көрсетелік.
Италия əскері төрт түрден құралады: оның
бір түрі қызметтегі солдаттар. Екіншісі соғыс
кезінде солдатқа алынатындар, үшіншісі
қорғандық қызметке ғана алынатындар. Олар
жау ішке кірерде шақырылады. Төртіншісі
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басқа жақтағы колониаларынан алынатындар.
Соғыс кезінде Италияның жайау əскерінде
161 полк бар. Əр полкте 3 мың адамнан. Атты
əскерінде 29 полк болады. Зеңбірек əскерінде
12 корпусни артилериа полкі, 24 дивизионни
артилериа полкі, бір атты артилериа полкі, 2 тау
арилериасының полкі. Қорғандық артилериада
10 полк. Жағалаулық артилериада 3 полк.
Жоғарыда айттық: Италия əскері соғыс кезінде төрт түрден құралады деп. Енді əр түрінен
қанша құралатынын айтайық: бірінші түріндегі
адамның саны – 20 мың 135 афисер, 696 мың
180 қара солдат. Екінші түрінен құралды - 6 мың
235 афисер, 250 мың 450 қара солдат. Үшінші
түрінен - 8 мың 936 афисер, 383 мың 666 қара
солдат. Сүйтіп, Италия соғысқа шығаратын
əскерінің есебі 35 мың 82 афисер, 1 милион
250 мың 280 қара солдат. 1915-нші жылғы
солдатқа алынатындардан 170 мың кісі алынып,
енді 1916-ншы жылдыкі жиылса һəм сол шамалы болады деседі. Қазірінде 1908-1911-нші
һəм 1888-1891-нші жылдардың запаснилары
шақырылыпты.
Сүйтіп, Италиядан болатын көмек құрлық
əскер жағынан тəуір қомақты: 4 армиа – 12
корпусқа, 25 дивизияға бөлінген. Италияның
судағы күші: 7 дритнот, 12 зеңбіректі, 9 броненос, 10 сауытты крейсер, 8 жеңіл крейсер, 139
əртүрлі минонос , 20 сүнгуір қайық. Италияның
судағы күші де қомақты.
Болысқан жағына бұл Италияның күші көп
көмек екенінде сөз жоқ. Европа соғысын тұтас
алып қарағанда Австрия-Германия-Түркиямен
соғысып жатқан патшалардың бəріне де
Италияның пайдасы зор: үйткені соғыс
таразысының екі басы тең тұрса, енді Италия
кіріскен жағы басады. Кім тұрса, толықтырады
иа арттырады. Бөлек-бөлек майдандарды алып
қарағанда, Италияның көмегі тиерлік ие, тиместік те майдандар бар.
Құрлықта Италия көмегі Франция мен
Англияға болады. Күнбатыс майданға Италия əскері баруға жақын, қолайлы. Əсіресе
Франция əскерінің оң қанатына ақын. Италия
Сербияға көмек беруі де мүмкін: сумен əкеліп
əскер төгуге болады. Дарданел қылиларындағы
құрлықтағы əскерді көмек беріп күшейтуі де
ықтимал. Үйткені сумен əскер тасуына болады.
Бірақ, біздің Русияға келіп көмек бере алмайды. Русия мен Италия екі арасында Германия
мен Австрия жатыр. Сумен қатынасуға да жол
жоқ.

Қазірде соғыстың зоры Русия жақтағы
күншығыс майданында. Австрия мен Германия
күшінің көбін Русияға салып жатыр. Италия
кіріскен соң Русиямен соғысып жатқандардың
да көңілдері алаң болар. Бірақ Русияны қойа
салып, Италияға қарай жүгірмес. Бұлар бұл
жақтағы ойға алғаннан қолына келгенше бір
нысана ғана жеткізіп, бір жайлы еткеннен кейін
Италия жаққа мойын бұрар. Оған дейін Италия
екпіні де мəлім болар. Италия екпіні күшті болып бара жатса, бұл жақтағы əскерін бəлкім
тасыр да, онда Русияға да көмегі тигені.
Игілік қауымы
111-ншы нөмір «Қазақ»-та Мұқыш мырза Боштаев қазақ ұлтының білім, өнер алуына жол
ашқан «Игілік қауымы» деген бір жобаны жұрт
алдына салды. «Осы істі болдыруға көсемдік
қылатын ер табылса, біздер де қолымыздан
келетін қызметіміз болса, айанбасқа уағда береміз» деп, Мəскеу, Қазан, Варшавадағы қазақ
студенттері атынан Алаштың азаматтарына сөз
жазып отыр. Сараңдық қолы болған мал иелерімен жалқаулық пендесі болған бам иелері лебіз
шығармай бұғып қалса, ғажап емес. Бірақ, аз
да болса, саңылауы бар адам «Игілік қауымы»
керек пе еді деп айта қоймас. Бұл іс бірнеше
дүние тіршілігіміздің зейнеті, екінші дініміздің
бұйрығы. Осы сөзімізді тианақтау үшін атақты
бір жазушының бұл туралы жазғандарынан
пайдаланып біраз сөз жазайын.
Дəулет пен бақыт адам баласының бəрінде
тегіс бір қалыпта емес. Һəм бұлардың біреуде
тұралуы да жоқ. Мың жылқылы байдың бір
күнгі бораннан кейін сып-сида кедей болып
қалғанын көреміз. Сағатында ат-айғырларды
бүктеп соғып отырған бір батырдың лаздың
арасында қойға да күші жетпей қалуы оп-оңай.
Сондықтан ешбір адам баласы ғұмырында
кісіге мұқтаж болмайым деп айта алмайды.
Осындай басқаларға мұқтаждықта қалғандарға
жəрдем қолын созу əркімнің міндеті. Мұны
«жалпы міндет» деп атайық. Бұл табиғаттың
заңы. Дініміздің жəрдем қыл деп бұйыруы
да осы заңнан туған. «Шын мұсылман өзіне
сүйгенді басқаларға да сүйген адам» деген
пайғамбарымыздың сөзі, мұсылмандардың бір
біріне көңіл қостық айта тұруының тиістігін
білдіреді. Сүйтіп шариғатта мұсылмандарды
қарындас қылып, бір-біріне қосақтап отыр.
Осымен «жалпы міндет» жолын тірілтпек. Біреу
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суға батып бара жатса, онда мініп не жұмысым
бар деп, қарап тұруға жарамайды. Əлден келгенше құтқаруға қам қылу міндет. Міні, жалпы
міндет деген осындай болмақ.
Байлардың кедейлерге, сау адамдардың ауруларға, шат адамдардың қайғыларға қайырылулары жалпы міндеттеп болған сиақты, білгіштердің тəрбиеден мақұрым қалған надандарға
ақыл, тəрбие үйретуі де жалпы міндетке кіреді.
Дүниада адам баласының басына келетін
əртүрлі қайғы, қасіреттерді бір жолы мүлдем
тамырынан құртып жіберу мүмкін емес. Сүйтсе
де біраз жеңілдетуге болады. Міні, осындай
ауыртпалықтарды көптеп, көмектеп қақпалап
жіберу, жақсы жолдарға сілтеп, жаманынан
тайдыру, керек малмен болсын, керек қадірі,
білімімен болсын басқаға көмек беру бəрі де
жалпы міндеттің тармақтары.
«Игілік қауымы» деген нəрсе де сол «жалпы міндеттің» бір тарауы. Осы кезде де сауда
саттық, өнер, кəсіп сиақты ғұмыр айлаларын əрім бет-бетімен жүргізе беруді қойып,
ұйымдасып, қауым болып істеуге айналып барады. Малмен, жанмен болсын күшті бір жерге жинап, іс қылғанда ол іс берекелі, пайдалы
болмақ. Дара-дара жүз кісі істей алмайтын бір
жұмысты ұйым қылған 20 кісі бітіріп кетеді.
Жай уақ-түйек істерді ұлтқа істеу пайдалы
болғанда, көпке ұлтқа пайдасы тиетін «Игілік
қауымы» неге пайдалы болмасын? Біреудің мал
дəрмені бар, бірақ оны реттейтін білімі жоқ.
Екінші біреудің қолынан əртүрлі іс келеді. Бірақ
мал дəрмені жоқ. Мініғ «Игілік қауымы» осындай сыңарларды бір-біріне қосақтап, халыққа
пайдалы іс тудырады. Онда əркімге өнеріне
қарай, орын бар.
«Игілік қауымы» бірінші шлендерінің тексеруінде, екінші хүкімет қарамағында болғандықтан ақшаның орынсыз жерге жұмсалу қаупі
жоқ. Жайшылықтағы алдауыш, озбырлардың
сұғанақтығы онда жүре алмайды. Жетім-жесір,
кəріп-қасерлерді асырау, оларға тəрбие беріп,
өнер үйрету үшін приут, құдайыханалар һəм
мектеп, медреселер ашу сиақты істер көптің
міндеті. Мұны «Игілік қауымы» ғана атқара
алады. «Игілік қауымының» тағы бір пайдасы:
мұнда қанша адамдардың бастары қосылып, əр
уақыт бір ниет, бір ойда болмақ. Осынша пайдасы үлкен «Игілік қауымы» шариғатымызша
да бізге уəжіп.
Хабиболла Лекеров

Сын:
Қарақыпшақ Қобыланды
Басы 126-ншы нөмірде
Қобыланды батыр Ақжолға тұстас болса, оның жорықтары 15-нші ғасырда болған.
Жақсы, көркем жырда сол уақыттағы қазақтың
болмас салты көрініп тұруға лайық. Тарихтың
сарын жолы екіге бөлінеді: бір бөлек тарихтың
пайдаланғаны соғыс істері. Біздің қазақ
білетін тарих осы. Шаһкəрім шежіресінің
де малданғаны осы жол. Тарихтың екінші
түрлісінің (мұны орыс тілінде История культуры дейді) пайдаланғаны жұрттың болмас-салты,
рухани мəдениетінің дəрежесі. Бұлардың бəрі
сол жұрттың сол замандағы тіккен үйінен, киінген киімінен, ұстаған аспаптарынан, сөздерінен
білінеді. Анық тарих – осы екіншісі. Бұған жем
нəрселер (материал) жақсы, шын ақындар
шығарған, бұзылмаған жырларда болады.
Даңғырлап арба кетеді,
Аттар пыс-пыс етеді.
Ғасырдың ата-анасы,
Жəне жастау баласы.
Етегіне жабысып,
Шабарып-ай деседі.
Сары бұл айналған,
Санды шаһар қасында.
Соғысшының қатыны,
Кимешегі басында,
Өрмек тоқып болады.
Қарғаның ұнын есетіп,
Қызарып күн батқанда.
Өрмекті қатын жиады.
Байым өлді-ау деп ойлап,
Төсекке барып жатқанда.
Жаңырдай жасын құйады1.

Міне, мəдениет тарихи пайдаланатын жыр
сөзі. Бес ауыз өлеңді жұрт салты, айнаға
түскендей көрініп, тұр. Жеккен арба, болдырған
ат, жемтік іздеп ұшқан қарға, өрмек тоқыған
қатын, жылаған бала, қайғырған ауру – мұнда
бар. Осы жырдан бұл жырда айтылған істің
қашан болғаны көрініп тұр: Шыңғыс хан
жорығында һəм онан бұрынғы жорықтарда
жұрт қатын, баланы алып, малды айдап, ауып
жүріп соғысқан.
«Қобыландыда» бұл сиақты дəмді сөз жоқ
десек, адасқан болмаймын. «Қобыланды»
кейінгі айтушының тікпесін көп көріпті. Бұл
айтушылар өз жандарынан көп сөз қосқан.
1

Шаһкəрім шежіресі, 19-бет.
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Ана қазақ ішінде белгілі «Салсал», «Зарқұм»
қиссаларының жолына «Қобыландыны» да
сілтеп, қадірін жойған. Сүйтіп, Қобыланды
батырды қисыны жоқ бос сөзбен орынсыз
мақтаған.
Енді, кейінгі жаман айтушылар қосқан қисынсыз қоспаларға келдік.
Көклен кемпір Қобыланды теңгені атып түсірген соң келіп «шырағым-ай, мұсылман зат
бала екенсің деп, мұсылман болған1.
Көк есегі астында,
Шар кітабы қойнында,
Өзі хақтың жолында,
Есектен түсе қалады,
Қасына жақын барады.
.......................................
Еңсе бойлы қара сарт,
Етегіңіз сіздердің,
Орым-орым көрінген,
Арт жағынан бұлтиып,
Жаман нəрсе көрінген,
Көрінбей көзіме жоғал деп,
Иінге түртіп қалады (45 бет),

Міні, мұсылманшылығы асқан Қарақыпшақтың баласы батыр Қобыландының кітап артқан
бабасына қылған қарымты. Қобыланды заманында қазақ кітапқа қол емес. Көклен кемпірді
ақынның өзі мұсылман қылып отыр. Рас болмас өтірік пен айналдырғанға көнбейді, қапқа
салған біздей-ақ тисіп шыға келеді. Батыр
Қобыланды өз күшінен бөлек кімге сүйенген.
Көк есекті сартты қуып тастағаны жырдың өзін
сарын жолына дəл келеді. Сөздің расы керек
болса – Қобыландыға сарт бишара келген жоқ
еді-ау.
Құртқаның тойында қырық кез қызыл батыр
Қобыландымен теңге алысып ойнайды. Бұған
кім нанар. Қобыланды батыр көкпар тартып,
аударысып ойнаушы емес пе еді. Теңге алысып
ойнау жаңада шыққан жоқ па2.
Арымасын деп Тайбуырыл ат,
Жеміне қызыл дəрі қосып жегізеді.
Қобыланды аштқан бал ішпеді (7 бет).

Қазақ атқа дəрі байлап, ашытып бал ішкен
бе? Бұл бергідегі ақынның жырға қосқан бал
ішкен жұрттан алған жұқпасы болды.
Жиырма төрт келген сағатта,
Кірпігін қақпай таң атты (13 бет).
Тоқсандағы əкем Тоқтарбай,
1
2

«Қобыланды», 4-бет.
5-бет.

Құдыретіме тапсырдым.
Алпыстағы шешем Аналық,
Фатимаға тапсырдым.
Қарындасым Қарлыға,
Қарашашқа тапсырдым.
Қосқан жарым қыз Құртқа,
Балуан қызға тапсырдым (16 бет).
Шай қайнатып жүргенде... (17 бет),
Ғұмар, Ғұсман, Шаһкəрім,
Жиырма сегіз пайғамбар,
Қырда Хазар пайғамбар,
Суда Ілиас пайғамбар,
Ықылас атты Шаш тазы,
Дем бермесең біз кеттік.
Ықылас атты Шаш тазы,
Етегін жайып қағып тұр.
Көл иесі Қамбар-ай,
Жол иесі Қамбар-ай,
.....................................
Қамбар өзің қолдасаң,
...................................... (19 бет).

Қамбар мен Ықылас Шаш тазға сиынған,
жылауда Фатима, шаһар бар, пайғамбарлар
соңынан ақынның қосуымен пайда болған
болар. 24 сағатта Қобыланды заманына келе
алмас.
Ай басына мың сомнан,
Жатып жеген бейбақтар.
Билер мінген жалды атты,
Қырық мың əскер солдатты.
Түймелетіп келгендер,
Төре келіп ... ндер.
Масақ құлақ мылтық қолында,
Қара сухар қойнында,
Алты атары қолында,
Талай төре келеді.
Төсінде алтын медалы.
Ішеміз деп бал алып,
Шайнаймыз деп нан алып (34-35-бет).

Солдат, сухар, түйме, медал, бал, шай, алтыатар – Қобыланды заманынан көп бері пайда
болған нəрселер. Мұның бəрін бишара жыршы
өзінен қосып, жырдың көркем түрін бұзған.
Мұндай айтушының өзінен қосылған,
Қобыланды заманының салтына үйлеспейтін,
қаңғыбас қосымшалар «Қобыландыда» толып
жатыр. Оның бəрін мұнда жазуға орын жоқ.
«Қарақыпшақ Қобыландыны» қайта басқанда,
жақсы қылып басам деген адам мына беттерді
қарасын: 3-7, 34-36, 38, 40, 42, 46-48, 53, 55,
57-61, 66-68, 73, 81, 82.
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Азды-көпті жиған деп,
Нанның түбі иман деп,
Шетінен тістеп алады,
Қоржынға батыр салады (61 бет).
Буырылды Құртқа көрген соң,
Омырауда он түйме,
Құртқа ағытып жіберді.
........................................ (68 бет).
Сенің атаң Тоқтарбай,
Бұтында жоқ станы.
Алпыс жасар Аналық,
Арқан есіп, жүн түтіп,
Алшағырдың елінде,
Құрт қайнатып жүр екен.
Қарындасың Қарлыға,
Пиаласы қолында,
Дастарханы қарында,
Белдемшесі белінде,
Бөтен жаудың елінде,
Шай қайнатып жүр екен (54 бет).

Тоқтарбайдың кигені тері шалбар, Алшағырдың ішкені қымыз емес пе. Ат емізген Құртқа
да түйме бола ма?
Нанның түбі иман деп айтты деп, Қобылакеме
жала жапқан. Жоғарыда жазылған беттерде
осындай қозы қоспай, ескі заман салтын жаңа
заманға аударған сөздер болып жатыр.
Тағы да бар.
Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 12/V. Дубисса өзенінің бүкіл фронтында Бубге ауылынан Вилені ауылына шейін Неман өзені бойында 10-11-нші майда бек қызу соғыстар болды.
Бұл соғыстар əлі тоқтаған жоқ. Висла өзенінің
жоғарғы төсінде сол жағада Опатов районында
соғыстар болып жатыр. Мұнда жау əскеріне
тегі жəрдем келсе керек. Жаудың бізге қарсы
шабуылдары біздің қарсы тұруымыз арқасында
тұжырылды. Жау мұнда көп шығынданды.
Галициада Ярослав пен Перемышл арасындағы фронтта 11-нші майда таңертеңнен қатты
соғыстар басталды. Сан өзенінің екі жағасында
да бізге қарсы шапқан жаудың көп əскері 1011-нші майда Гусаков –Куркенеца фронтында
біздің артилерианың атқылауы мен бытырап
кетті. Буршице ауылы жанында біз тағы да
мыңнан артық тұтқын алдық. Бұлардың ара-

сында 20 афисер бар. Һəм бірнеше пулемет
қолға түсірдік. Басқа фронттарда сайабыр. Песменице ойында һəм Астри өзенінің оңтүстік
жағында бөлек-бөлек соғыстар бар.
12/V. Шавали районында əскер Виндава, Винта, Дубисса өзендері бойын, бірталай кең жерді өздеріне қаратты. Дубисса өзенінің төменгі
тұсында біздің əскер күнбатысқа қарап шабуыл
жасады.
Галицияда біз жаудың шабуылдарына қарсы
шабуыл жасап, ақырын-ақырын оларды бүкіл
фронт бойынша деп айтарлық өздерін қорғау
қамын қылатын жайға қалдырдық. Никбарпол,
Падуулин һəм Гусаков районында 9-ншы майда жау əскері бізге ұмтылып əуреленді. Бірақ,
жеңе алмады. 9-ншы майға қарсы түн ішінде
Днестр өзенінің сол жағын бойлап шабуыл
жасадық. Екінші күн жаудың қарсыласуына бой
берместен алға ілгері баса бердік. Сүйтіп ескі
һəм жаңа Бошица ауылдарын соғысып алдық.
Онан бөтен Шерпунов, Далубу ауылдарын һəм
Астров ауылының бір жағын алдық. Бір тəулік
ішінде 2200 тұтқын, бірнеше десте пулемет
һəм көп соғыс аспабын қолымызға түсірдік.
Днестрдің арғы жақ бетінде қызу соғыстар болмай тұр. Шешува мен Румница арасында 10ншы майға қарсы түнде жау əскері бізге қарсы
шауып əуреленді.
Италия-Австрия
Стокголм – 11/V. 10-ншы майда Италияның
Венадағы елшісі герцог Аварна Австрияның
сыртқы істер министріне Италияның соғыс
иғлан біткендігі хақында нота тапсырды.
Стокголм – 11/V. Венадан хабар береді: император Франс Исуф Италияға соғыс иғлан
қылып манифест шығарды.
Рим – Швецариядан келген хабарларға қарағанда Бавария (Германия) əскері қазір Австрияның Италия шегіндегі Терол һəм Трентино уалаиаттарына жиылып жатыр. Мұнда Италия
əскеріне қарсы 100 мың Бавария һəм Мадиар
əскері тұр.
Рим – 11/V. Ертеңгі сағат 3-те Италияның
контр миноностері Австрия-Италия шегіндегі Портибозутқа кірді. Онда пристан, вокзал, казармаларды батырды. Италия контр
миноносестерінің өздеріне ешбір зиан тиген
жоқ. Австриялықтардан екі кісі өлтірілді, 47
кісі тұтқын алынды. Тұтқындардың арасында
бір афисер, 15 унтер афисер бар. Тұтқындар Ве-
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неция шаһарына əкелінді. Таңертең Венецияға
Австрияның екі аиропланы келіп 11 бомба
тастады. Онша шығын тидірген жоқ. Өздерін
қуып жібердік.
Кавказ армиа штабынан – 12/V. 10-ншы
майда теңіз бойында Қызыл Дарбинде өткелі
районында түріктер бізге қарсы шауып əуреленді. Бірақ, біз оларды күнбатыс жаққа қарап
қайтарып тастадық.
Дардинелде
Ақ теңізде немістің сүңгуір кемелері пайда
болды деген хабар шыққан соң ынтымақтас
флоттың бүкіл уақ кемелері теңізге таралып күзетшілік қызметін қыла бастады.
Сүңгуірлердің орныққан ұйалары табылған
жоқ. Оларды тауып айтқан кісіге Афинадағы
Англия елшісі 20 мың сом сүйінші беруге уағда
қылды.
Жапон-Қытай
Токио – 12/V. Жапон мен Қытай арасындағы
уағда қағазына (договорға) қол қойылды.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Тоқырауын
(Қарқаралы үйезінен)
1914-нші жылы 15-нші ианварда Тоқырауын
болысының 5-нші һəм 6-ншы ауыл қазақтары
Ғабдолкəрім Жүніс баласы мен Ыбырай
Сұлтанқұл баласы һəм Шəріп Тілеген баласы
жерге таласып, төбелеседі. Төбелесте Ыбырай
Сұлтанқұл баласы тайаққа ұшады.
Бұлардың бəрі де Жидебай батырдың нəсілі.
Жидебай батыр Тоқырауын елінде Алтыке деген руға əулие. Бұл ру надан, қара қазақтың
бірі. Бұл елдің ұрылары қуып келген мал
иесі: алмадым деп құран алып, жан бер десе,
құран алып алмадым деп, əлгі қуғыншыны өз
түйесінің қуырдағына тойғызып жібереді. Сайлауда болыс болатын мырзалар көк қасқаны
бауыздап, елу басылардың тырнақтарын қанға
батырып, «Уағдаменен қайтсам, Жидекемнің
аруағы атсын!» дегізіп, жан алады. Алтекеңнің
ұрысына малын қуып келген қуғыншы: алсам
Жидекемнің аруағы тисін!» деп жан бер десе,
ұры оған беттей алмай малын қайтарып береді.
Жидебай батырдың бейіті Шерубай-Нұра
өзенінің басында Мүшіреп атты Аралтөбеге
қара қарсы, өзеннің күн батыс қабағында. Беті

бітеу, сырлы маңдайшалы. Жидебайдың асында
Бөкейхан болыпты. Бөкейхан 1918-ншы жылы
опат болған. Онан көрінеді Жидебай батырдың
опатына жүз жылдан артық болған. Бейіті əлі
қаз қалпында. Мұндай мықты бейітті, сірə
сырттың шебері соққан шығар.
Жидебай батыр жанталасып жұрт жиылып,
сөзді қайда қойған деп сұраса, Мүшіреп түбіне
қой деді. Мүшіреп ана жоғарыда жазылған
Аралтөбеге ат шығарған, Жидебай батырдың
көңілі. Жұрт: «Батыр, атыңыз жоғалар» десе,
батыр: «Жидебай барса, ондай-мұндай көк ...
н қысар» деп, болмай, дүниеден қайтыпты.
Батыр адасып, жер аты əлгі Мүшіреп атанып
кетті. Жидебайды құран орнына ұстап отырған
Алтекеңнің өзі де бұл жерде «мүшіреп» дейді.
Төбелесте жазатайым болып кісі өлсе, арты
не болатыны белгілі. Бұл Ыбырай туралы
ұзынқұлақ мынаны айтып жүр: «Жұрт жиылып, бəріміз бір Жидебайдың тұқымымыз ғой»
деп, талапкерден бір ақсақал, айыпкерден бір
ақсақал шығып, бітім қалады: Сексен Қарақұн,
Бесікжал деген жерде талапкерге берген.
Бұл бітім болғаннан кейін өзге Жемнің
аңдығандар біз қалай өлікке тұмсық бойамай
құр қалдық деп, Ыбырайдың қатынын азғырып,
байымды сегіз кісі өлтірді дегізіп сотқа арыз
бергізген. Мұның алтауы тіпті төбелесте жоқ.
Бұлар ана құдай қарғаған «Жидекем атқан»
көшкендердің қоспасы. Енді осынан жұрт
бөлінбек. Қазақтың атқа мінген жігіттерінің
өнері осы.
1914-нші жылы 25-нші ағұста бүкіл Тоқырауын болып жиылып, қайта бітім қылады. Бұл
да ұзынқұлақтан.
Бесікжалды қайтадан талапкерден алып,
айыпкерге береді. Сексен Қарақұнның 20
қарасы ақсақалдардың тоқтасына ноқталанып
кетеді. Ана бітімге риза болмай, жесір қатынның
жетілгені мынау! «Қасапшыға май қайғы, қара
ешкіге жан қайғы» - ақсақалдар «Жидекеме»
сеніп, олжаны жетелеп жөнелді. Ыбырайдың
қатын, баласы зарлап, шулап қала берді.
Бұ да халық тыныштығына аз болып, айыпкер
жақты елертіп сотқа арыз бергізген: ана өлген
Ыбырай халқы алып, қуғыншымен төбелесіп,
тайаққа ұшыпты-мыс. Бұл арыз өз бетімен тергеуде жүр. Сүйтіп, алдымызда екі сот тергеу.
Талай жігіт-ақсақал, қайталап, жалғанға көмек
болып, құран сүйеді. Біздің Алтекеге «Жидекем» болмаса, құран қорқыныш емес.

250

Казак 1915 нов.indd 250-251

«Жұрт айтпас, жұрт айтса, қата айтпас» деген, Расы-Бесікжал Ыбырай жері. Бұған мықты
ағайын басып келіп қой жайған. Жер емес Ыбырай ызаланып, ұрысып қаза тапқан.
Сұңқар
Емтихан
Көкшетау үйезі Қарашенски болыста Бектас Шəкібаевтың ұстаған мұғалімі Ханифа
мырза Шахмұратов 20-ншы апрелде қыс бойы
оқытқан шəкірттерін аталарының һəм басқа
ақсақалдардың алдында емтихан қылды.
Мұғалім өзі ескі усулмен оқыған болса да, жаңа
тəртіпті үйреніп, қазақ əдебиетінің пайдасын
аңғарып, газета, журнал оқып, пікірін ашқан
жігіт. Сондықтан шəкірттерін қазақша жаңа
кітаптармен оқытады.
Шəкірттер емтиханды тегіс жақсы жауап берді. Көбі аз уақытта хат танып, жазу үйреніп
қалған. Емтихандағы кісілер балаларға да,
мұғалімдерге де риза болып, алғыс айтысты. Қыстай сол мұғаліммен ауылдас отырып,
бұрынғы наданшылық күйін күйлеп, балаларын оқуға бермеген бір адамдар емтиханды
көргеннен кейін сандарын соғысты. Əр істі
мезгілінде ескермей, елесіз жүріп, соңынан сан
соққан біздің түпке жетіп жүр ғой.
Уəли Доғалақов
Газеталардан:
Иран
Осы күнгі Иран жұртын билеп тұрған бас
адамдардың көңілін байқаған, Иранда көп
тұрып, Иран жайына əбден қанық болған
бір адам Петроградқа келген екен. Сонымен
сөйлесіп, Иран жайын сұрағанда айтқанын
«Реш» газетасына «Дални» деген жазады1:
«Иран ісі қазірінде былықпа. Хаты астанасының
өзінде хүкімет басындағы адамдары өзгеріле
бергендіктен, жұртты бекем ұстарлық тегеурінде хакім болмағандықтан, бейбастақтық
шығуы зор ықтимал. Иран жандарымдарының
бастықтары, шет патшалардан қойылған
афисерлердің көңілдері Германияға ауып болған.
Олардың һəм халықтың көңілін Германияға
аударып жатқан немістермен түріктердің дем
беруі. Түріктер Иран жұртын дінімен тартады,
немістер ақшасымен тартады. Германия ақшасы
Иранға суша төгіліп келіп жатыр. Төгілгенде
босқа далаға кетпей, іс бітіріп жатыр.
1

116 нөмірде

Иранның орысқа əскеріңді жерімізден шығар
деп, хабар салуы сол Германияның ақшасымен
дем беріп желіктіргеннен. Орыс əскері Иран
жерінде тұрғанына жұрт риза емес һəм ол əскер
тұрғанда Иран битараптық күйін қорғай алмайды дегені Германия мен Түркияның үйретуінен
шыққан сөз. Əрине бұл жағын Русия мен Англия елшісі сезді де, Иран хүкіметінің айтқан
сөзін құлаққа ілген жоқ. Олар Иран хүкіметінің
басындағы Машир əл Долеге түгелдей-ақ айтты: Германия мен Түркияның Иран жұртына
дем беруін тиу керек. Германия адамдарының
Теһранда белгілі орында тұрған-тұрмағанын,
бəрін де қуу керек. Жандарм қызметінде тұрған
швед афисерлері де көңілдерінің Германия
жағында екендерін сыртқа шығарып көрсете
бермесін. Бұл айтылған сөзді Иран хүкіметі
қылмады. Машир əл Доле кабинеті атставкаға
шықты.
Жаңа кабинет түзерде Русия мен Англия елшілері Иран хүкіметінің басында Сағаддоле
болуын қалады. Үйткені көріне Русия мен
Англияға жағымды іс қыларлық адам сол
еді. Оны мəжіліс қаламады. Қаламаған себебі: Иран жұртының Русия мен Англияға
жақындасуына бөгет бола беретін мəжілістің
өзі деп, Сағаддоленің талай айтқаны бар. Жəне
де бұл мəжілісті тарқатып, қайтадан мəжіліс
жиғанша халықты билеу тəртібін өзгерту керек, Синат мекемесін ашу керек деген, Сахаддоленің мəжіліске жағымсыз пікірлер қозғағаны
бар. Сондықтан жаңа кабинет түзету жұмысы
Ғайнаддолеге тапсырылды. Сағаддоле де қолға
алған ісін дүрілдетіп ала жөнелетін онша жігерлі адам емес. Бұ да іс қылып жарыта алмас.
Тез-ақ атставкаға шығатын болар. Иран ісінің
былықпада тұрғаны Германия мен Түркия тарапынан жұртқа дем берушілеріне қолайлы. Бұлай
болған соң, «не болсаң, о бол» деп, уақытша
Иранды қуып, əскерді Иран жерінен шығару
керек. Болмаса, Ирандағы əскерді күйшейтіп,
өтімдірек тілмен сөйлесу керек. Нақ осы күнгі
күйде қалса, Иран ісі қатерлі. Ойдағы жоқ жерден оңға шығып қалу оп-оңай дейді.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетінің тапсыруы үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
Ахмет ишан Оразбаев 125 сом, Фадахмет
Бубкин, Сүлеймен Мергенбайұғлы, Қыстаубай Мыңғожаұғлы 5 сомнан, Хасен Қыдырəлі-
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ұғлы, Тахфатолла Бекшентаев, Жақып Шашушалұғлы, Ғабдрахман Мергенбайұғлы, Ибраһим Жотабайұғлы, Ахмет Тоқсанбайұғлы, Олжай Омарұғлы 3 сомнан, Сабырбай Мазақұғлы, Садыр Жұбанайұғлы 2 сомнан, Орманбай Орынбайұғлы, Мұқыш Қалабайұғлы,
Дүйсембай Тұрғанбайұғлы, Терлікбай Қожабайұғлы, Əбубəкір Шабанұғлы, Халелолла
Ерзин, Ибраһим хан Рашхожаұғлы, Садық
Қашқарбайұғлы, Анашбай Бикешалұғлы, Хүкімжан Байсаұғлы, Иманбай хан Текеұғлы, Қашқарбай Елеусізұғлы, Сəрсембай Мамышбайұғлы, Ибраһим Құрбанғалиев, Ғабдолрахим молда Қожаұғлы 1 сомнан, Ахметжан
Орынбасарұғлы, Хасен Сүлейменұғлы, Ғалиолла Ғалымжанұғлы, Бекқожа Текебайұғлы,
Төлеухан Ысқақұғлы, Тоғас Иақұбұғлы, Ақыш
Аманбайұғлы, Ешмұхамед Аманбайұғлы, Өтеулі
Кепешұғлы, Рашид Иақұпұғлы 50 тиыннан, Есбай Сиқымбайұғлы, Ғаид Жайлаубайұғлы 30
тиыннан, Қосбақ Əділбайұғлы 23 тиын, Байсалбай Бабин 25 тиын, Қажыгерей Сафаұғлы,
Насих Асқарұғлы, Жүніс Мөңкеұғлы 20 тиыннан, Балықбай Бөжен 10 тиын, Нəжімаддин
Хасен баласы, Шектібай Дəуіт баласы, қазы
Мұхамедқазы Қара баласы, Қарымбай Местжаб баласы 1 сомнан, Жетпісбай Бошыбай
баласы, Кəубай Құрмантай баласы, Төлеу
қажы Мұхамед баласы, Ізбасар Бекман баласы, Есғали Өтен баласы, Нұрмұхамед Орынбай
баласы, Жеңсікбай Наурызбай баласы 50 тиыннан, Төлеубай Жүрсынбай баласы 35 тиын,
Боранбай Орынбай баласы, Құлшай Орынбай
баласы 25 тиыннан, Ершай Орынбай баласы,
Нұржан Бекман баласы, Иманбай Сары баласы
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20 тиыннан, Қайырбай Есғали баласы 10 тиын,
Жетес Шаймұхамед баласы, Сұлтан Өмірзақ
баласы 30 тиыннан, Сиық Өмірзақ баласы,
Əмір Қарымбай баласы, Жеңсік Наурызбай
баласы, Рысмағамбет қазы Мұхамед баласы,
Дилмұхамед қазы Мұхамед баласы, Ержан Ізбасар баласы, Сағидан Жетпісбай баласы, Сабыр
Қамырбай баласы, Жармұхамед Боранбай баласы 5 тиыннан, саймақ Төлеубай баласы 4 тиын,
Демей қазы Мұхамед баласы 3 тиын, Əміржан
Тұрдығұл 3 сом, Қоажахмет Ілмұхамедұғлы 1
сом, Шейхолла Ислам Əміржанұғлы 80 тиын,
Қанша Қожахмет жамағаты 50 тиын, Көзке
Шейхолла Ислам жамағаты 20 тиын, ушител Есболов шəкірттерінен 4 сом 32 тиын,
Ғабдолла Дүйсебаев 50 тиын, Хасейін Таниев,
Қажыртаниева, Күлжамила Ғабдолстарова 3
сомнан, Нағым Таниев, Сейфолла Ғабсаттаров
1 сомнан, Хасейін əпенді Бірзин 2 сом, Есенғұл
қажы маман баласы 10 сом, Қожахмет сырза
Сейітбатал қажы баласы 5 сом, Құдайберген
мырза Тұрысбек баласы 3 сом, Нұрахмет мырза
Сейітбатал 2 сом, Молла Хасен Əлі баласы,
Мейірман əпенді, Ғабдолла Ғабдоллаұғлы 1
сомнан, Нұрмұхамед Толқын, Айт Нұрлан, Бəке
Намазкелді, Сəреке Бошақ 50 тиыннан, Қасабек
Қалқабай, Өзбек мырза, Мұхамед Шауелі 20
тиыннан, Бекқожа Тұрысбек 30 тиыннан,
Берікбол Қалыбай 28 тиын, Марлан Толқын
10 тиын, Тахауи Тойбақтин 72 тиын. Пошта
расходынан басқа барлығы – 247 сом 15 тиын.
Бұрынғылармен барлығы: 878 сом 87 тиын.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №128. 20 МАЙ, СƏРСЕНБІ

Оренбург, 20-ншы май
Италия соғысқа кіріскеннен кейін соғыс жайы
қалай екен, басқа битарап патшалар қайтер екен
деген сөз жұрттың аузында. Сыртқы істердің
басындағы, сыртқы сайасат жайына қанық
министр Сазонов пен газета жазушылары барып сөйлескенде жоғарғы мəселелер туралы
министр Сазоновтың айтқан сөзі: «Италия үш
ынтымақты патшалар жағына шыққаннан барша
Русия қандай қуанса, мен де сондай қуандым.
Ынтымақ патшалар күшейген соң соғыс тез
бітер деген үмітім бар. Соғыс басталғаннан-

ақ біз һəм біздің серіктеріміз Италияны
одақтарынан айырып, өзімізге қосуда болдық.
Г. Думаның 1914-нші жылы 26-ншы иундегі
мəжілісінде: «Сайасат жүзінде екі халықтың
көңіліне үйлеспейтін одақтықтар бар дегенімдегі айтқаным осы Италияның Австрия һəм
Германиямен одақтығы еді. Екінші жағынан
Русия мен Англия арасындағы жақындықты да
айттым: «Русия мен Англия арасында жасасқан
одақтық жоқ, бірақ екі жақтың пайдасының
ыңғайы бір екенін екі жағы да біледі, білгендігін көрсетеді» деп.
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Италияның Австрия-Германиямен одақтығының өмірі ұзақ болмайтын жөні бар. 19-ншы
ғасырдың тарихымен таныс адамдардың
бəріне де ол ап-анық нəрсе. Бұл үш патшаның
пайдасының реті бірыңғай емес. Пайдасы
бірыңғай болмай тұрып жасаған одақтардың
түбі орнықсыз боларға тиіс. Русия мен Италия арасында қашаннан-ақ көңілдестік, тілектестік бар. Ондай жақтық барлығы 1911-1912
жылдардағы Италия мен Түркия арасында
болған соғыстан-ақ белгілі. Русияның тілегі
барынша Италия жағында болды. Сонда Италияда кімнің көңілі жақын, кімнің көңілі алыс
екенін жақсы түсінген: өзімен одақтас болған
патшалардан да басқа таптағы патшалардың
тілектес екенін сонда білген.
Италияның бізге қосылғаны сайасат жүзіндегі мақсұтымызға да, Русия жұртының қашаннан бергі тілектес көңілінен де тура. Ескі достарымыздың да, одағымыздың да соғыста жолы
болсын деп тілейік.
Битарап патшалар қайтер екен деп сұраған
сөздерге Сазонов айтқан: «Бірікпес деп тұрғандар бірігер, келіспес деп тұрғандар келісер,
ақырында араларының адыр-бұдыр жерлері
тегістеліп, біріне-бірі жанасар, жақындасар
деген үмітімізді əлі де болса, үзгеніміз жоқ.
Ең болмаған күнде Австрия мен Германияға
қосылып, олар таяғын соғысушы жоқ. Туысқанымыз (Болғария) əлі толқуда, қайда барарын білмей, жол айрықта тұр. Сайасат жайы
Болғария бізге қол көтергендей күйге түсірер
деп ойлай алмаймын. Ойламаған жерден оңы
шығуы ықтимал болғанмен, болғар жұртының
Русияға һəм Русия Болғарияға қастық қылмайтынына көңіл сенеді. Болғар жұртын айырғандай
дүниеде еш нəрсе жоқ.
Сербиямен достығымыз соғыс майданында
бекіп болды. Биік мақсұтқа жету жолында,
Балқандағы православни діндегі жұрттарды
біріктіру жолында аяулы нəрсеңнен құрбан
қылмай болмайды дегенді біздің дипломатия
Сербия құлағына құюда. Русияның Балқанда
дəме ететін еш нəрсесі жоқ. Балқан патшалары
алақандарын тастап, ағайын болып жарасып,
мақсұд һəм пайдаларының ыңғайы бір екенін
біліп, бірлікпен мақсұдтарына жететіндеріне
түсініп, қайтадан Балқан одақтығын тірілтсе,
Русияда арман жоқ.
Сербия мен Италия арасы жақсы. Тізелесіп
соғысқа бірге қару қылған соң ол жақындық

бұрынғысынан артар һəм бекір. Сербтердің
Италия жағынан қаупі орынсыз қауіп. Русия
Далмацияның жағасының бəрін Италияға беретін болды деп шығарған өтірік қауесет. Олай
еткенде Русияның Сербияға істеген жақсылығы
зайы кеткен болар еді.
Дарданел қылиларының басындағы істер
турасында сұрағанда, Сазонов айтқаны: «Дарданел қылиларын алу оңай жұмыс емес, бірақ
Англия мен Францияның істері жаман емес.
Босфор мен Дарданел не болары белгілі».
Анда санда естілетін бөлек бітім деген хабарлар туралы Сазонов айтқаны: «Бөлек бітім
туралы Австрия түгіл Германия жағынан да
қармақ салып, байқағандар болды. Қармағына
бірақ ешкім ілінбеді. Ол туралы жауап жалғыз:
«Бөлек бітім болмайды һəм бола алмайды» деген.
Ақтығында Италия соғысқа қосылуының
сайасат жүзінде маңызы қанша деп сұрағанда,
Сазонов айтыпты: «Сайасат жүзіндегі салмағы
зор. Италияның бізге қосылғаны: Австрияның
Балқанға аранын жүргізуіне қарсы бізбен бірге
тұрмақ ниет һəм Германияның да Европа жүзіне
аранын жүргізуіне қарсы тұрмақ, сөйтіп Балқан
сайасаты жүзінде де барша Европа сайасаты
жүзінде де таразының екі басын теңеруге себепкер болмақ.
Кімге өкпелеуіміз тиіс?
Оқып жүрген қазақ жастарының түрлі-түрлі
мұқтаждары болып жатады. Бірақ менің осындай мұқтаждығым бар демеген соң, бір шетте
жатқан кісінің не күйде жүргенін біліп бола
ма. «Жыламаған балаға емшек бермейді» дегендей, құрбым мұқтажбын деген газетаға жариаламаса, бұл біздің стипендиа берілу ретінің
кемшілігін жазып білдіру көңілімде болатын
еді. Бірақ, біздің Оралдың атқа мінген азаматтары стипендианың кілтін өз қолдарына алып,
областной правлениеге арқа сүйеу жасамай,
құрал ететін болмаған соң, тілімді тістеп
жүретін едім. Енді мына оқушыларға ететін
зор жəрдем туралы сөз басталды. Орта белінен
кесіп тастай бермей, бірақ елдік етіп, жөнін
тауып жұмсаудың реті келді.
Біздің білімпаздарымыздың жақындасып
кетсе, қазаққа пайда ету керек деп сөйлейді.
Оқып жүрген жігіттер де сол көп қазақтың бірі
еді ғой, стипендианы областной правлениенің
билігіне беріп өз көздерімен де қарап, ретті ор-
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нына жұмсалмаса обласное правлениеге білдіру
тиіс емес пе еді? Елді екі етіп, бір волосты үшке
бөліп, жоқ затты бар етемін дегеннен ретсіз
жүрген затты реттеу атқа мінген ел адамдарына
міндет емес пе еді? Оқып жүрген жігіттерге
ел түзеудің реті болар ма? Кімге өкпелеуімізге
тиіс?
Біздің Орал облысында жоғарғы орындарға
оқитын жігіттерге берілетін жеті стипендиа
бар. Бұл күнге шейін олардың бəрі де толулы
еді. Өздеріңізге мағлұм Ғұмар мен Бақытғали
бітірген соң олардың орындары босаған соң
да Уралски областной правление ол екі стипендианы сұраған жігіттерге бере қоймапты,
Бақытғали мен Ғұмар əзірге берген жоқ. Сол
себепті олар əлі студент хисабында деп. Жана
біздің Орал облысынан берілетін стипендианың
реті мынадай: 1-нші, бос тұрған стипендианы
берерде біздің қолымыздан: «Оқып шыққан
соң Уралски областной правление қарамағында
қызмет етеміз» дегізіп подписке алады. 2-нші,
бір стипендиа екі кісіге бөлініп берілмейді,
қашан Г. экзамен ұстап, дипломын областной
правлениеге тапсырғанда болмаса. Сол уақытта
кейінгі сұраушыға қайтадан смета жасап белгілейді. Егер де сұраушыға бұл уақытша босаған
стипендианы берсе, областной правлениенің
қарауынша, бұл тегін пособиа болып табылады.
Пособиа беру Уралск областной правлениенің
органында жоқ зат. Хаты бұл, туралы Ғұмар
мен Бақытғалиды айыпқа алуымыздың жөні
жоқ. Неге десеңіз бұл жігіттердің басқаға бермейміз деген сөздері болған жоқ əлі. Өздеріне
де ақша келмей жатыр. Билік Уралски областной правлениеде болып тұр. Сол себепті басқа
облыстардың адамдары біздің стипендианың
ретіне түсініп жетпеген соң, айып Ғұмар мен
Бақытғалида тұрғандай көріп, Орал облысының
атқа мінген азаматтарының кінəларын мойындарына қойып, көздеріне шұқымай, оқып
жүрген жаңа талап жас жігіттердің олпылысолпылы сөздерімен жандарына тиіп, ақсақал
аңшы Қожан-можандармен табақтас қылады.
Бəрімізде оқып жүрміз: «Əуелгі алып, ілгері
басып халқымызға пайда келтіреміз бе» деп.
«Қазақ»-тың 111-нші нөмірінде «Ашық хат»
жазған ақыл емесі Алаштың азаматтарының
оқушылар туралы мұндай керек пікірлі болуы
көңілімізге ауыр тиеді.
Студент Есенғали

Сыртқы хабарлар
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы ғаскербасы штабынан – 14/V.
Шавали районында 12-13-нші майда бізге
пайдалы соғыстар болды. Мұнда біздің іскер
ғаскер Мурава-Шавали сызығынан күнбатыс
– оңтүстік жаққа ілгеріледі. Төменгі Дубисса
бойынша жау бізге қарсы шапқан еді, шегердік.
Мұнда бізге бірнеше жүз тұтқын, автомобилдер
һəм басқа олжалар түсті.
Бубр өзені бойынан жау əскери 13-нші майға
қарсы түнде Сувец районына зор зеңбіректерден
атқылады. Идвабнудың күншығыс жағында
жау əскері бізге шауып əуреленді. Мұнда олар
тұншықтыратын газ қолданды.
Нарбу өзені фронтында көп орында қызу
атысулар бар. Висла өзенінің сол жағында біз,
Ура өзені бойында немістің күзетші əскері мен
біздің мергендер арасында төбелес болып, немістерден 160 кісі өлтірілді. Басқалары тұтқын
түсті.
Апатов жағында жау бізге көп күшпен
шапқан еді, жеңе алмады. Галицияда 12 һəм
13-нші майға қарсы түнде жау Висла өзенінің
жоғары жағы мен Сан өзенінің сол жағы арасында бүкіл фронт бойынша шабуыл жасады.
Бірақ əр жерде көп шығын көріп шегінді. Сан
өзенінің екі жағында Перимишл мен Лубашевски өзені арасында қызу соғыстар бар.
Днестр өзені өлкесінде 12-нші майда Үлкен
Днестр батпақтығы мен Долина арасында бүкіл
фронт бойынша жау барлық пəрменімен шабуыл жасады. Көп шығынға батып шегінді. Астри өзеніне жақын жерде біздің нығайтылған
қатарымызға жауып кірген жау əскерлері қырылды, көп тұтқын түсті.
15/V. Шавали районында Бубие ауылы жанында 13-нші майда біз немістердің нығайтылған
бекіністерін алдық. Мыңнан артық тұтқын
қолымызға түсті. Дубисса өзенінің төменгі
жағында қатты соғыстар бар.
Галициядан Сан өзені бойында соғыс бұрынғыдай. 14-нші майға қарсы біздің əскерлер
Синавидан солтүстік һəм күншығыс жақтағы
неміс бекіністеріне қызу шабуыл жасай бастады. Немістерді көп шығынға батырып, Пигани-Игнаце сызығындағы бекіністерін алды.
Мұнда біздің аруақты 3-нші Кавказ корпусы
австриялықтардан 6000-дай тұтқын, 6 үлкен
зеңбірек 3 жеңіл топ алды. Сөйтсе де Радомни-
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дан оңтүстік һəм күншығыс районында жаудың
зеңбірек күші біздікінен артық болғандықтан
Сан өзенінің екі жағында да бірталай орынды
билеп алды.
Гусаковтан күншығыс жақта жау əскері
бірнеше күншығыстан соң тағы да біздің екі
баталионның орларын алды. Соңғы алынған
хабарларға қарағнда біздің 3-нші Кавказ корпусы Синави ауылын алған һəм мыңнан артық
тұтқын түсірген.
Италия- Австрия
Рим – 13/V. Карол теңіздегі һəм құрлықтағы
əскерге бастық болуды өз үстіне алды, түнде
соғыс майданындағы бас квартирге штабымен
бірге жүріп кетті. Жануиз (Генуя) герцогін
карол орнына белгілеу хаһында пірман иғлан
қылынды. Карол үйде болмағанда ол Каролдың
орнына тұрады. Ең керекті мəселелер ғана соғыс
майданындағы каролдың өзіне көрсетіледі.
Рим – 15/V. Тирол шегінде топ атысу бар.
Италия əскері біраз Австрия жеріне кірді.
Кавказ армия штабынан – 14/V. 12 майда
теңіз бойы районында ғадеттегіше атысулар
ғана болды. Милазборттан оңтүстік жақта
біздің əскер түріктерге қарсы шауып бытыратты. Дилман-Ван жағында біздің əскер «Баш
қала» маңында түріктермен төбелесіп, Ормие
шаһарын ады. Басқа жақтарда өзгеріс жоқ.
15/V. 12 майда Ван жағында біздің əскер
«Вастаниені» алды, үш топ қолға түсірді.
Түріктер Дилман-Диза жолында да жеңілді.
Біздің түріктердің артына түсіп, «Бижирг» ауылын алды. Түріктер көп шығындап шегінді. Ван
шаһарын алғанда бізге 26 топ, көп қол құралы,
дəрі запасы һəм қазына кассасы түсті. Басқа
жақтарда айтарлық зор керістер жоқ.
Дарданелде
Лондон – 14/V. Теңіз министрлігі «Триумов»
деген Англияның бір соғыс кемесі батты деп,
иғлан қылды. Ол кеше Дарданелде минамен
батырылған. Əскерінің көбі құтқарылған.
Лондон – 14/V. Клибули түбегіндегі соғыстарға қатынасқан «Мужистик» деген бір Англия параходы бүгін таңертең су асты кемесі
тарапынан батырылды. Кісілерінің барлығы
деп айтарлық құтқарылды.
«Албионның» бұзылуы
Түркияның əскери штабы мұнан екі жұма
бұрын Дарданелдегі түрік топтары тиіп Англия-

ның «Агамумнон» деген бір сауытты кемесін
бұзылды деп иғлан қылған еді. Енді осы жақын
арада тағы да «Албион» деген Англияның бір
сауытты кемесі бұзылып қатардан шықты деп
хабар береді. Бұл хабардың екеуін де Англия
өтірік деп қарсы келген жоқ.
Ішкі хабарлар
Елден:
Кісі өлімі
Зайсан уезіне қараған 17 болыс қазақтың
сəуірі бес болыс «Байжігіт» елі. Бұл ел шетінен бай, байағы замандағы ғұрып, ғадеттерін
жоғалтпаған. Мұнда болыс, би һəм басқа
бастық адамдары хан қатарында дегендерін
орнына келтіре алады. Атқа мінерлер жарлы,
жақыбайдың құқықтарын қорғап, қолдарын
теңдікке жеткізу үшін онша қам қылмаса да,
бір-бірімен терезе теңестіріп, күш салтыруға
бар өнерлерін айаспайды.
Осы өткен 1914-нші октабрінде «Терісайрық»
болысымен «Шорға» болысының арасында
үлкен жанжал болды. Біздің бастық адамдар
бақ күндес болмай жүре ме? «Терісарық»-тың
ұлығы Қыдыр молда қажы мен «Шорға»-ның
болысы Əбділдабек Төгісовтің аралары едəуір
жылдан бері салқын екен. Елдің бұзылғанын
түзейтін адамдардың өздері осылай бұзылып
жүргендіктен, ауыл арасындағы ұйа бұзарлар
жесір беріп жіберу секілді ашылған жікті
ұлғайтатын істерді жиілетіп жіберіпті. Шөп жиналып шөмеле болғандай, аз нəрселерден жіктері
ашыла-ашыла айағында «Шорға» елі егінімізге
түсті деп, анау елдің жылқыларын ұстап алыпты. Бұған қарсы «Терісарық» елі 40 жылқы барымта алады. Мұнан кейін, ағайыншылықпен
бітістіруден үміт үзгендіктерінен бе, екі жағы
да қол жиып, екі патшаның əскеріндей қарамақарсы сап құрып, тұрысады. Бір жағы екінші
жаққа бір шақырым шамасы жерден кісі жіберіп, жарасайық десе де аналар көнбейді.
Ақырында ат құйрығын түйісіп соғысуға
ынғайланысады. Сойылдасуға бір-біріне жақын
баруға бата алмай алыстан мылтықпен атысады. Сонда Шорға елінің 500-дей адамы, біреуі
оққа ұшқан соң, үріккен қойдай быт-шыт болып
қашады. Жығыла, сүріне қайтып, біразы бір
үйде тынығып отырғанда ана женген жақ қуып
келіп, Шорға елінің ең тəуір деген бір адамын
тартып əкетеді. Осы кісіні бір-екі айдай бермей,
бітімге жақындағанда ғана қайтарды.
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Ертеңіне-ақ уез бен пристав келіп, не өлікті
көре алмай, не оның бір белгісін таба алмай
құр əшейін дознание қылып қайтып кетеді. Екі
жағы да бастап істі сотқа берсе де, соңынан бес
болыстың бас адамдары елде неше рет Зайсанда
жиналысып, март ішінде қазақшыланып бітім
қылысты. Өлтірілген кісінің құнын 4 мың сом
кесіпті. Бірақ, оның жесір қатын, жетім балаларына 4 мыңнан қанша тиер екен?!
Мұндай үлкен адамдар да болыстар мен
билердің алатын «хандық», «билік» «төре басылық» деген ережелері бар. Мысалы, «хандық»
сыбағасы жүз сомнан кем болмайды.
Шорға болысында жылда бір үлкен төбелес
шықпай қоймайды. Былтыр да қала болып отыру турасынан бір үлкен төбелес болған еді.
Тілші
Мұғалім қуу
Ақмола болысы Петропавл уезі Преснов
болысы Мусайт ауылында Омар Көшер баласы биыл қыс Петропавлда Мұхамеджан медресесінде оқыған Ғизатолла деген мұғалімді
балаларын оқытуға ұстапты. Мұғалім өзі ескі
усулмен оқыған болса да, балаларды заманға
лайық жаңа жолмен оқытқан.
Қыс айғында сол маңайдағы басқа бір ауылдан Əлмырза деген молла келіп: «Төте оқудың
молласына үйіп намаз оқу дұрыс емес. Оларға
ерген кісі кəпір. Олар 6 пəнді өтіп, 7-нші пəнге
жеткенде мерт болады. Олардан балаларды
оқытуға жарамайды» деп, жұртты азғырып
жүреді. Ол сөзге Омар да инанып, Əлмырзаны
əулие көріп, ол айтқан соң кідірместен мұғалімін
қуады да жібереді.
Бұл күнге шейін жақсы мен жаманды, пайдалы мен зиандыны айыра алмаған сасық милы
Əлмырза моллалар толып жатыр ғой. Бірақ,
сондайлардың аузынан шыққан һəр сөздің
құдайдың айатынан кем көрмей, қолындағы
баласына тəрбие-тағылым беріп отырған
мұғалімін қуып жіберген Омар ағайға не айтамыз.
Хамза Ибрахимов
Жазғы кеш
Бұлт шықты оңтүстіктен мұнарланып,
Нұры мен батар күннің шұбарланып.
Созады мақлұқ біткен көкке мойнын,
Тұрғандай сусап өліп құмарланып.

Ескен жел күншығыстан болып майда,
Ие ғып бар жəндікті жақсы жайға.
Жыбырлап көлдің беті шағаламен,
Дауысы бар қу қаздың əлде қайда!
Секілді бейне ұжмақ қарағанға,
Қаларлық абайлаған ғажап таңға.
Ыстықта бой тасалап жерде жүрген,
Шырылдап əнді құстар жүр аспанда.
Қой маңырап, сиыр мөңіреп маң-маң басып,
Келеді еркін жүріп, көңілі тасып.
Саууға келіншектер қарсы шықты,
Қолына шелек алып, белдемше асып.
Жиналып қарттар құрды кешке кеңес,
Шығып ап ел сыртында жерге дөңес.
Ақсүйек балалар да ойнап жатыр,
Тұратын текке қарап олар емес.
Жазғы кеш ойлап тұрсаң жаңға рахат,
Əркім де көтеріңкі көңілі шат.
Əн салды қосылысып қыздардағы,
Биікке «алтыбақан» құрысып ап.
Ыңырсып жердің жүзі шыққан үнмен,
Тұнық кеш қосылысты қысқа түнмен.
«Құлдарым көңіл ашып қуансын» деп,
Мың шүкір бұл сиына хақтың берген!

Бимұхамед Майлин
Сын:
«Қарақыпшақ Қобыланды»
IV
Енді, «Қарақыпшақ Қобыландыдағы» бұрынғы болымыс салтына келелік: «Тоқтарбай
əулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтқан. Жырда бар тоқсан құл, тоқсан нар, тоқсан тоғай,
тоқсан бай тоқсанда, аналық алпыста, қырық
кез қызыл батыр, қырық күн түн ойын. Батыр
аңғырыт, бай салғырт, мыстан кемпірдің терісінен қырық кез қызыл батыр қанжыға қылады.
Ертегінің белі шығар аты. Міні, осы сөздер де
бір жағы ертегі, бір жағы қазақтың қосарлап айтатын сөздері болғандықтан, бұрынғы тұрмыс
салты көрініп тұр.
Қобыландыға қыз Құртқа: «Міні, берсең де
мынау бинені ал!» дейді. Бұл «Ат биеден, ер
анадан» деген қазақ мақалына дəлел.
Болмасын біздің мініміз,
Жасаған ие жар болып,
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Қолтығынан демесін.
Қырық шілтен ғайып піріміз,
Жүк саламын шанаға,
Үш əйелім бар еді,
Ортаншысы жүкті еді,
Арнап едім мен оны,
Іштегі соның балаға.
Тайдың несін сұрайды,
Ап кете бермей далаға,
Қалауымды алдым деп,
Мақтанып барсын алдында,
Тоқтар сынды ағаға. (6 бет)
Желіні жеткен биенің,
Жақсылығы болсын иенің.
Биең құлын табады,
Табанын жерге тигізбей,
Маңдайын күнге күйгізбей,
Жақсылап Құртқа бағады.
Айақтанып алған соң,
Көкала бие қасында,
Айнала құлын шабады. (7 бет)
Замандасым, мұңдасым,
Жасың бірге құрдасым,
Жылың бірге жылдасым,
Сен шыққан соң құрдасым.
...............................................
Қазан салған шаһарға,
Сапарланып жол шықтым.
Жүрмейсің бе, жолдасым? (8 бет)
Қорасанға қой айтып,
Шыбын жанын жəне айтып,
Тілеп алған баламын.
Өкпелеме, қарағым. (13 бет)
Түк ұйқыны көрмеген,
Ақ орданың алдына,
Буырыл атты жетелеп,
Өткізді Құртқа көлденең. (14 бет)
Қарындасым Қарлыға,
Қарашашқа тапсырдым.
Қосақ жарым қыз Құртқа,
Балуан қызға тапсырдым. (16 бет)
Қысылғанда дем берсін,
Жылқышы Қамбар піріміз (33 бет).
Буырлыма жаптым сауыт,
Сиынамын, Қамбар дəуіт! (39 бет)

заманына ұйқаспайтын жырларды, қазақ
жұртының мəдениет тарихына ешбір пайдасы
жоқ өлеңдерді əлгі «Салсал», «Зарқұм»-дарға
құл жаңа надан ақындар қосқан.
V
Ай бетінен кіреді,
Күн бойы сүрен салады,
Қойға кірді бір бөрі,
Бөрсектіре қырады.
Талай қалмақ құлады,
Ер қайратын сынады.
Атысқан жау артық көп,
Қай уақытта тынады.
Толып жатқан қалмаққа,
Қобылекең салды ойынды.
Қар жаудырды қабақтан,
Бір уақыттар болғанда,
Жалғыз жаумен ойнады,
Жауды ерікке қоймады.
Қаланың аузын қан қылды,
Көшенің аузын шан қылды. (30-31 бет)

Бұл Қобыланды батырдың Қазан ханның
қаласын алғанда қылған ісі. Алшағыр хан мен
Көбікті ханды алғанда қылған ерліктері де
осындай. Мұны жазып сөзді көбейтпелік.
Қара аспан тауға қаратты,
Қаратып тауға шу деді.
Атылып бурыл күледі,
Тау мен тасты көрмеді,
Құлақ түбі терледі,
Тер шыққан соң өрледі,
Көлденең жатқан көк тасты,
Тіктеп тиген тұяғы,
Саз балшықты иледі.
.................................... (60 бет)

Қобыланды шапқан сайын Тайбурыл аттың
өнері осы өлеңмен мақталған. Жер үстінде
көрініп жатқан сары балшық біздің қазақ
мекені далада көп болады? Бұл жақсы өлең
«Қобыландыны» алғаш шығарған шын қазақ
ақынының сөзі-ау.

Осы жоғарыда көрсетілгендердей бұрынғы
қазақ тұрмыс-салтының, рухани мəдениетінің
исі бар өлеңдер «Қобыланды»-ның 47, 48, 52,
53, 54, 55, 60, 64, 70, һəм 80-нші беттерінде
бар. Осы сөздер жырдың ең алғаш шығарған
ақынның сөздері болар. «Қобыланды»-дағы

Оң табағым тартады,
Шырағым менің келгенде,
Иінім менім тартады,
Қара аспанға ел көшіп,
Парымен жорға мінгендей.
Жан қосағым Тоқтар шал,
Итіме қатқан қос тері,
Бұлақ болып есілді,
Жалғызым келіп емгендей,
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Бір нышанын көргендей,
Қуанамын мен ғарып,
Кеткен қозым келгендей (64 бет).
Қобыландыны көрген соң,
Бұлаңдаған Құртқа жан,
Тұра келіп иілді,
Қол қусырып жиылды,
Дүниедегі аңғарым,
Бұрын жетті өзіңнен.
Астыңа мінген тұлпарың,
Тұлпар мініп ту алған,
Тонын қанға суарған,
Кеткен жері қуарған,
Келген жері қуанған.
Аман, есен келдің бе? (69 бет).
Он ай жүріп көтерген,
Омыртқамды бүгілкен,
Айазды күні айналған,
Айқара ісік тайанған,
Бұл күні бұралған,
Мұзды беік тайанған,
Дауысы шықса ойанған,
...., ................................(30 бет)

Міні, осындай «тілге жеңіл, жүрекке жылы
тиіп, теп-тегіс жұмыр келген айналасы» деген
Абай сынына жанасатын өлең мынау беттерде: 7, 87 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 35,
37, 40, 50, 51, 56, 58, 62, 64, 66, 69, 71-74, 79,
83, 84 көрінеді. Қазақ»-та: «Қобыланды»-ны
шығарған кісі тегінде жақсы ақын екен» деген
сөз осы өлеңдерге қарап айтылған болар.
Қыр баласы
Газеттерден:
«Р.В.» газетасында Валерий Брюсов жазады1:
«Осы соғыстың бір тамаша жағы сол: нағыз
соңғы кезде шыққан соғыс амалдарымен қатар
бұрыңғы замандарда қолданған амалдар істеліп
жатыр.
Бір жағынан: бұрын болмаған, істелмеген
нағыз соңғы кезде ғана шыққан, хаты осы
соғыста ғана құлаққа тиіп тұрған жаңа амалдар жұмсалып жатыр. Мысалы, тастан берік
«бетоннан» жасаған қорғандықтарды 42 сантиметрлі зеңбіректер тас-талқан қылып жатыр.
Алыстан тегіс зеңбіректердің күштілігі сонша, қырық шақырым жерлерден тиіп қиратып
жатыр. Түтінімен тұншықтыратын бомбалар, көзді ауыртып басыр қылатын, өкпеңді
атып булықтыратын «газдар» жұмсалып жатыр. Мылтық дəрісінің орнына «бром» буы
1

100-ншы нөмір

жұмсалатын амал шығып тұр. Жер үстімен,
темірмен қаптаған сауытты автомобиль, поездар соғысқа жүріп жатыр. Су астымен балықша
жүзген сүнгуір қайықтар. Көкте құстай
қалықтаған аирплан, дирижабл, ципеллиндер.
Əскербасылардың сөзін алыстан жанындағыдай
жеткізетін сымсыз телеграф, телефондар.
Екінші жағынан: осы соғыста жұмсалып
тұрған кей амалдар мұнан 60 жыл бұрын Севастопол «компаниасында» 100 жыл бұрын Наполеон соғыстарында, онан əрі ертерек батырлар заманында, онан да əрі хаты пайғамбарлар
заманында істелген соғыс тəсілдері жұмсалып
жатыр. Осы күнгі əскерлердің жер қазып жасырынулары. Топырақ ойып тасаланулар. Ескі
заманның тəсілі емес пе? Топырақ үйіп, ор
қазып, аран қойу, тас қорғандардан əлдеқашан
бұрын істелген соғыс тəсілдері, бұрынғы славян қалаларының айналасы топырақтан үйген
қорған болатын. Рим əскерлері соғысатын
жерге келгенде жан-жағын орлап алатын.
Орға су құйу, ағаштан, сымнан аран жасау
бұрынғылардың темірден жасаған аранды
шарбақтары сиақты нəрселер. Жер астынан
мина мен аспанға ұшырып халак ету бұрыннан
келе жатқан амал. Қазанды орыс алғанда жер
астына мылтық дəрісін төгіп, аспанға ұшырып
алған. Сол сиақты күнбатыс майданында қолқол əскерлерді түтінін аспанға бір-ақ ұшырып
отыр. Бұл күндегі мықты қорғандықтарға жау
жақын келе алмайтыны жер астына мина төсеп
қойылғаннан: жау келісімен аспанға ұшырып хилак етеді. Бұл амал мылтық дəрісін тұтынғаннан
бері істеліп келе жатыр, əлдеқашан жұмсалудан
қалып. Ұмыт болған қарулар қайтадан жұмсала
бастады. Неміс ұшқыштары бұрынғы саржаның
осындай оқтарды алып ұшып, төбеден жаудыратын болды. Мұндай оқтардың залалы тастаған
жеріне бомбадан анағұрлым артық. Немістер саржа оғының екінші түрлісін шығарып,
жұмсап отыр. Мұнысы тиген адамның киімін
өртеп, жандырып өлтіреді. Бұл байағы кемелерді жандыратын гректің оты сиақты.
Қысқасынан айтқанда қазіргі соғыста істеліп
жатқан, адам заманынан бастап, бұ күнге
шейін адам өлтіруге шығарған амалдардың
қолайлысының бəрі десе де болғандай дейді.
Карс мұсылмандары
Карс облысында шабыншылыққа ұшыраған
мұсылмандардың осы күнде не күйде тұрған-
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дығын оқушыларымызға көрсету үшін Бакуда
шығатын «Иени акбал»1 газетасына басылған
бір хаттың қорытып қысқа мағынасын жазамыз.
«Баку жамиғат хайриесінің алғашқы міндеті Карсқа барған соң ауыл-ауылды аралап
шабыншылыққа ұшыраған адамдардың есебін
алу, сонан соң оларға жəрдем ету еді. Осы күнде
Карс, Сарықамыс һəм Хорасан маңайындағы
ауылдардың есебі алынды, өте шабыншылыққа
ұшырап сорлаған Ардахан һəм Аулти жағында
10-ншы апрельден бері қолғабысшылары мен
доктор Сұлтанов жəрдем ету жолында қызмет
сіңіріп жатыр.
Карс, Сарықамыс һəм Хорасан маңайлары
обласной шаһарға һəм отарба жолына жақын
болғандығынан бұл арадағы ауасы бұзылған,
қарны ашып көзі қарайып, өзегі талған сорлыларға жəрдем қоры созылып, барлығына
он, кейбір жерде шай, қант, тары, киім-кешек
үлестірілді.
Жамиғат хайриенің сайлап жіберген адамы Сафи Курдски Сарықамыс, Қаракелисе,
Делибабаға шейін барып ол жердегі тұрағы
жоқ қашқындарға ұн, шай, қант үлестіріп,
жалаңаштарына киім берген. Əр жерде жетім бала, жесір қатындар барлығы білінді. Келінтөбе деген ауылда жетпіс шамалы жетім
қалған бала бар.
Күн қатты суық, бір жағынан қар жауа борап
тұр еді, біз бір шабылған ауылға келсек төбесі
ашық бір там үйдің ішінде бірінің бауырына
бірі тығылып үйме-жүйме болып жатқан он
əйел баланы тауып алдық. Тұр-тұрлап едік
өлмесе де өлімше болған бишаралар екен,
азырақ кеуделерінде шыбыны барлығын сездірді. Сонан біз оларды жылы үйге апарып, жылы
шай, ыстық ас ішкізіп тірілтіп алдық. Бұларды
сол ауылға сыбайлас бір ауылға апарып киер
киімі, ішер тамағымен сол ауылдың адамдарына тапсырдық.

$$$$

нөмір 5

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Соғыс һəм қымыз мəселесі
Соғысқа қазақ үйі қолайлы болған соң, киіз
үй алынды. Соғысқа қазақ аты төзімді болған
соң, қазақи аттар алынды. Соғысқа қазақтың
қымызы да керек болатын көрінеді. Соғысқа
біздің не керегі барлығын «Р.В.» газетасында
1

Қараглиса, Делибаба Келінтөбеге жетім əйел,
балаларды жамғиат хайрие адамдары Гнже, Бакуге жібермекші болған еді, балалар қойдай
маңырап, қозыдай шулап: «Ағалар! Тəңірі сіздерге риза болсын, киерімізге киім, ішерімізге
тамақ тауып бердіңдер, бұларыңа рахмет, бірақ
біздердің ел-жұртымыздан айырмасаңыз еді,
кеткен соң ұайтып келу бізге мұң болар ... деген соң өз жерлеріне орналастырып мұқтажын
түгелдепті.
Карс шаһарының ішіндегі тұрған мұсылмандар жау келе жатқанда шаһардың маңайындағы
ауылдарға босып кетіп еді, солар енді есін
жиып шаһарға қайтып келіп жатыр, жиылған
ақшадан жəрдем ала бастады. Карс мешітінің
қасында «тойындыратын үй» ашылып тегін
тамақ беріліп тұр, күніне қырық-елу адам
тойынады.
Соғыстан мал-басы аман қайтқан кейбір
ауылдардың мұсылмандары шабылған бауырларына қолдарынан келген жəрдемін айанбайды
істеп тұр, əр жерде оларды айап, бəрін болып
бірін, аты-өгізімен де пайдасын тигізіп тұр.
Ардахан маңайында Хакім Сұлтанов қолғабысшыларымен жəрдем таратып жүр. Есебі
алынып ұн беріліп жатыр. Ол жерге бұ күнге
ше үш мың пұттан артық ұн жіберілді. Елдің
ділгерлігіне қарағанда бұл аз, сонда да жамиғат
хайрие азаматтары қолынан келген жəрдемін
айанбай істеп жатқандығынан кем-кетік толыланып-жетіліп келе жатқан көрінеді.
Хүкімет мекемелері Карс комитетіне іс істеуге ешбір бөгет болған жоқ, бəлки һəр жерде
комитеттің адамдарына олардың көп жəрдемі
тиіп тұр..».
Жанұзақ Жəнібеков
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М.К. деген біреу былай жазады: «Біздің Русияда
көкірек аурулылар қай кезде де болса көп еді,
енді соғыс уақытында, соғыстан кейінгі кезде
де көкірек аурулылар бұрынғысынан көбейеді.
Соғыстан қайтқан əскерлердің арасында көкірек
аурулылар көп болатыны шүбəсіз. Көкірек
ауруға қарсы қам қылу үшін соңғы кезде бүкіл
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Русиялық көкірек ауруымен алысатын қауым
деген шықты. Бірақ ол қауым ісіне қалалар,
земстволар кіріспесе, халық арасына тамыр
жайып тарала қойатын емес. Халыққа тарап
тамыр жаймаған соң, онан пайда аз болып тұр.
Жайшылықта бұл іске көңіл қойып істеушілер
кем болса да, енді соғысқа барып қайтқан
əскерлердің қамы үшін бір жағынан ілтипат
назар саларға тиіс. Бұл жұмысқа көп расход,
көп күш керек, бірақ денсаулығы кеміп қайтқан
əскердің аурудан айығып қатын-баласын
асырарлық болғаны ол ем жұмысына шығатын
расходтан жүз есе артық. Соғыстан көкірек ауру
болып, иаки басқа түрмен денсаулығынан айырылып қайтқан əскерлердің оңалуына керек
зат қымыз һəм дала ауасы. Бұлар нағыз емнің
барып тұрғаны екендігі даусыз. Соғыс бітіп,
əскерлер жеріне қайтқанда оның ішінде қатынбаласын асырау түгіл, үй ішіне масыл болып,
аурулы қайтатындары болатынында шүбə жоқ.
Олардың алдына еміміз дайар тұрғаны абзал
болар. Олай ету үшін қалалар, земстволар күш
қосып көмектесіп бірігіп іс қылуылары тиіс».
Бұл қымызбен емдеу жұмысын қай жерде,
қалай реттеу жағына келсек, қай жерде болуы
туралы екі пікір болмаса керек: қымызбен емдеу
далада, көделі жайылымы бар жерде боларға керек. Ол жерде сауатын биесі жеткілікті боларға
тиіс. Аурулылар баруына, азық-түлік, керекжарақ алдырып тұруға жолы қолайлы боларға
керек. Тақ осы шарттардың бəріне тура келетін
жер осы күнде дайар тұр. Əскерге əлгідей керегі болса, ол жердің ондай жұмысқа берілуі
даусыз.
Бұл қалайша дайар тұрған жер деушілері
болар. 1911-нші жылы Оренбургта көкірек
ауруға қарсы қауымның председателі болып
тұрғанымда сол қауымның билігіне қазыналық
жерден жер беру туралы ізденген едім. Министерства тарапынан ол пікірімді бек ұнатып, 5
мың десиатина жер беретін болды. Ол жер бұл
күнде ушастка болып кесіліп қауым билігіне
алынды, бірақ қауым оны іске асырып əлі күнге
шейін пайдалана алмай тұр. 5 мың десиатина
жер күні бүгінге шейін қарап тұр. Бұл ушастка Ташкент теміржолының бойында, Мұғажар
тауының ішінде, Оренбургқа жақын. Егер де
сол ушастканы қымызсана турбасы үшін алуға
керек қылса, Оренбургтағы көкірек ауруымен
алысатын қауым берер еді. Сөйтіп, қай жерде
қымызхана турбасын ашамыз деп, дағдарарлық
емес.

Қалай реттеу жағына келсек, менің ойымша ол жағы да онша қиын болмасқа керек.
Қазірінде сайлап нағыз жайлы санаториа салуға
уақыт тар. Солай болған соң қолайлысы мынау:
көкірек аурулыларға қазақ үйлерін тігу, жылы
шатырлар құру. Жай денсаулығынан айрылған,
жүдеген адамдар үшін жұқа тақтай үйлерді
салу. Лекардың бір жерде жиылып жатбасына
да жақсы болады дейді.
Бұл айтылған 5 мың десиатина жер «Қазақты» оқушыларға мəлім байағы Біршүгір стансасындағы жер. Бұл жерде қазақ пайдасынан алғанда жолдан аттаңқырап алған. Оны
қазақтар даулаймыз деп, ақырында ынтымағы
бірікпей қойған. Сонымен бұл күнде ол жер
көкірек ауруымен алысатын қауымның иемденуінде. Ол жерді қазақ пайдасынан алғанмен
қауымның күші жетпей, санаториа салдырған
жоқ. Соғысты жамылшылап, бұл жерді пайдаға
асырып қалалық деген пікір сиақты көрінеді.
Земства қолға алып, көмекші болса, бұл мақсұттарына жетуі де ықтимал.
Оқу министрінің есебінен
Министрлер жыл сайын патшаға есеп береді. Біздің оқу министрінің 1912-нші жылғы
патшаға берген есебі соңғы газеталарда басылып шығып жариа болды. Осы министр есебінен алып біраз сөз жазайық. Біздің «Қазақ»
оқушыларына пайдасы болар.
Біздің Русияда 10 университет бар. Бұлардың
бəрінде 638 профессор бар. Бұлардың ізбасарлары (доцент деп аталады) – 658. Осы 10 университетте түгел сабақ беруге 1364 профессор
һəм доцент керек. Осы күні барлық профессор, доценттердің саны – 1296. Сөйтіп 68 сабақ
берушінің орны бос.
Оқуды жақсы бітірген жігіттер доцент, профессор болуға университетте қалады. 1912-нші
жылы осы жолда қалған жігіттер 398 екен. 10
университеттегі барлық студенттер – 34 мың
538. Басқа сабақ тыңдаушылар (Вольнослушательдер) – 1205. Бұл студенттердің ең көбі
Мəскеуде. Мұндағы студент саны – 9390, 27%
Петербургта – 7282, 21 %. Ең азы Саратовта
– 412, 1%-тен аз артық.
Толық университет 4 бөлім болады. Бұлар
ғылымның 4 саласы: 1-нші адвокат, судиалық
ғылымы, мұны иуридишески факултет дейді. 2нші дүниа һəм есеп ғылымы, мұны физико-математишески факултет дейді. 3-нші дəрігерлік

260

Казак 1915 нов.indd 260-261

ғылымы, мұны медисински факултет дейді.
4-нші тарих-тіл ғылымы, бұл историко-филологишески факултет аталады.
Ал енді осы 4 саланың əрқайсысында қаншадан студент оқиды? Ана 34 мың 538 студенттің
əрбір жүзінен оқиды:
Иуридишескиде
385 %
Ф. математишескиде 25 %
Медисинскиде
174 %
Ист. филологишескиде 83 %

студенті жүзден жеті. Бұлар университеттен
екіден артық пайдаланып отыр. Он студентке
бір-ақ студент еврей болады деген қазақ болмаса, еврей мұнан да неше есе арттырар еді.
Қанша еврей осымен университетке кіре алмай
отыр. Русияда мұсылман жүзден 9, мыңнан 90,
студенті мыңнан 5! Осыны да университеттен
пайдалану дейміз-бе?
Тағы да бар
Қыр баласы

Қалған біраз студент востошни факултет
пен діни бөлімде оқиды. Востошни факултет
күншығыстағы жұрттардың тілдерін оқытатын
ғылым бөлімі. Мұнда оқитын студент тым аз:
он мыңнан 37, діни бөлімде оқитын студенттер
де бұған тете – он мыңнан 43.
Мына жоғарғы есепті ақылға салып қарасақ,
көрініп тұр: жастардың іздегені мал. Бұлардың
көбіне адвокат, сауда, дəрігер, шенеунік болу
мақсұд, тарих, дін ғылымдары көпке ғұмыр
жүзінде опа бере қоймайды. Күншығыс
халықтарының тілдерін оқып та ғұмырда бəйге
алып, ешкім жарымайды. Оқуды халықдың көбі
бұ күнгі дүние үшін оқиды.
Ол енді, бұл студенттердің, қаншасы қай
жұрттарға келелік. Министр есебінде студенттерді діндеріне қарап бөлген. Біздің Русия
патшалығында əрбір жүз адамнан келеді:
Православни
71 % адам.
Католик
9 % - // Арман
0,8 % - // Өзге христиан
7 % - // Еврей
3 % - // Мұсылман
9 % - // Русияда оқитын əрбір жүз студенттен:
Православни
74 % процент.
Католик
70 % - // Арман
3 % - // Өзге христиан
6 % - // Еврей
7 % - // Мұсылман
0,5 % - // Бұлардан басқа Русияда 0,7 % мəжүсі бар.
Бұлардан студент əлгі есеппен 0,4 %. Православни жұрт жүзден 71, студенті жүзден 74.
Бұлар университеттен артық пайдаланып отыр.
Католик адамы жүзден 9, студенті жүзден 7.
Бұлар университеттен пайдалана алмай отыр.
Арман адамы мыңнан 8, студенті мыңнан 30.
Бұлар университеттен өзгеден төрт есе артық
пайдаланып отыр. Еврей адамы жүзден 3,

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 16/ V. Шавали районында жау Бабие əулие жанындағы
бекіністерден шегініп, 14 майда КуртованиПодубес қорғанында соғысты. 15-нші майда
біздің əскерлер ол фронттағы жаудың бекіністерін алды. Куртовани ауылында өрт шықты.
Немістер ол ауылдан шегіндірілді. Біздің əскер
артынан қуып бара жатыр. Дубисса өзенінің
төменгі жағында жау 11-нші майда бізге шабуыл жасаған еді. Екінші күні тоқтаттық. 14нші майда Суевц районында жау қатты зеңбірек
атты. Бірақ, Крипуске зиан тигізе алған жоқ.
Сан өзені бойында Синава ауылы мен Перимишл арасындағы қызу соғыстарда 15-нші майда оншама өзгеріс болған жоқ. Біздің əскерлер
Лубашевка өзені бойында һəм Тукла, Калинков-Нукла- Бариш ауылдары маңында жауға
қарсы өздері шабады. Сонда көп ауылды барып
басады.
Перимишл мен Ұлы Днестр батпағы арасында 14-нші майда біз жаудың үш қабат бетін
қайтардық. Немістер мұнда біздің сым темірден жасалған арандарымызға келіп жеткен еді,
бірақ, шыдай алмай, көп шығындап, шегінді.
Днестр өзенінің ар жағындағы фронтта 1415-нші майда соғыс бек қызу болды. Жаудың
бір талайы күшті əскері шығындауға қарамай,
Ұлы Днестр батпағымен Долина арасындағы
бекіністерге қатты шабуыл жасады. Бірақ, біз
бəрін де тұқырып тұрдық.
Перехински жанында біздің алға ұмтылуымыз
əзір тəуір. 15-нші майға қараған түнде біз
3,200-ден артық тұтқын, 72 афисер, гонведни
полктардың бірінің туын һəм бірнеше пулемет
алдық.
18/V. Шавали районында немістер бізге
зеңбірек атып қарсы тұр. Бұл районда соғыс
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бізге пайдалы тұрмын зорайып барады. Пилица
өзені мен Висла өзенінің арасындағы жоғарғы
жағындағы фронтта 29-нші апрелден 11-нші
майға шейін бізге 209 афисер, 8617 солдат
тұтқын түсті.
Днестрдің ар жақ районында 16-нші майда
жау Задреваш-Болехов- Яворув фронтында бізге
шабуыл жасаған еді. Өздерін көп шығындатып
шегердік. Біздің əскер 17-нші майда өзі шабуыл
жасады. Бəрі де бізге жаман болған жоқ. Бұл
фронтта біздің қолға 7 мыңнан артық тұтқын,
30 процент түсті. Жау сасқалақтап быт-шыт
болды.
Біздің фронттың басқа жағында 17 майда
айтарлық өзгеріс болмады.
Кавказ армия штабынан – 14/V. 16/V.
Біздің алғы бөлім əскеріміз Аркинс жанында
түріктермен уақ-түйек төбелес жасады. Теніз
бойындағы районда ғадеттегідей атысулар бар.
Ван жағында біздің əскер «Шкиолақ» ауылын
һəм «Мишрин» өткелін, «Рза» ауылын алды.

Сербия-Арнауд
Ниш – 16/V. Ухридадан хабар береді: кеше
түнде Арнаудтар «С. Фааум» маңайында һəм
Жафасон жағында Сербияның шегіне шапты.
Бірақ, сербтер оларды қайтарды. Серб əскерлері
Арнаудтары қуып кетті. Соғыс əлі бар.
Сын:
«Қарақыпшақ Қобыланды»1
VІ
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол ақынның білімсіз бишарасы.
(Абай)
Елім қонды Нұраға
Мінген атым сұр ала.
(Шаһкəрім)
«Қобыланды»-да жақсы өлеңдердің қосағына
көп дəмсіз өлеңдер қосақталған көрінеді.
Жүк саламын шанаға,
...................
Іштегі соның балаға. (6 бет)
Іс тықырға созылды,
Мінгенде аты қызылды,
Жарлының аты кез келсе,
Ұрының құрығы ұзын-ды. (8 бет)
Екі тоқты, бір саулық,
Жарамай ма қырқуға,
Жұмсады ма сіздерді,
Үйдегі нашар тұлпарға. (9 бет)
Кентті жердің жиылса,
Үзілмейді базары,
Қайда қалмас жігіттің,
Өлгеннен соң мазары. (12 бет)
Құс төсекті мамықты,
Арпа, бидай қабықты. (12 бет)
Қыс қыстауым қаздайын,
Жаз жайлауым жайлайын. (12 бет)
Мал сатамын базардың,
Бойағы мен бұзына.
Салған жылқым тоқтайды,
Арқанның сары бозына.
Құлағың сал сөзіме. (16 бет)
Күзгі жердің шықтысы,
Бір дұшманның мықтысы. (17 бет)
Қазып салған кең орға,
Ақ сұңқар құс түседі,
Тамақ үшін ақ торғай,
Төрт айағым тең жорға.

Дарданел
Кивкили – 14/V. Тинидурс аралынан хабар
береді: Клибули түбегіндегі соңғы соғыстар
адам айтар емес қатты. 12-нші майда түрік
əскерінен екі мың кісі өліп, бес мың кісі
жараланған-мыс. Кей орында ынтымақшылар
ақырын-ақырын алға жайысады.
Афина – 17/V. «Жаннад, Арк» деген
Францияның бір сауытты кемесі Түркияның
Азия жағасындағы «Қаратофиқ», «Ушиланде», «Мускли», «Фритмун», «Буква», «Бурдум» деген ауылдарға зеңбірек атқан. Бұл
ауылдардың күбінің күл-талқаны шықты. Бір
бензин қоймасы бұзылды. Бензин тиген бір
жыл қайықты түтіп алған.
Параход батырылу
Лондон – Португалия жағасында «Кадбей» деген бір Англия параходы батырылды.
Батырған немістің сүңгуірледі. Шулаушылар
құтқарылды.
Лондон – 17/V. «Елдрдимутр» серіктігінің
«Ифиун» деген параходын сүнгуірлер батырды.
Камандасынан 16 кісі құтқарылды. Басқалары
əлі құтқарғыш кемелер де қалды. Параход ЛаМанш қаласының күнбатыс жағында батырылды.
Лондон – 17/V. «Талмажур» деген бір Англия
параходы 15-нші майда Ушантаға жақын жерде
неміс сүнгуірлері тарапынан батырылды.
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Басы 126, 127 һəм 128 нөмірлерде.

Қараша емес қауысты
....................
Қырға біткен қамысты. (25 бет)
Базарда болар ақша боз,
Арқада болар сары көз (?)
(35 бет)
Жайдың бойы қамысты,
Бермейміз деп намысты. (37 бет)
Заман ақыр тақалды,
Саудагер сатар бақалды. (52 бет)
Байлар мінер дөненді,
Жарлы мінер көбеңді. (54 бет)
Қарағай кестім талымды,
Қайнаттым шекер, балымды. (56 бет)

Омырауы есіктей,
Ойынды еті бесіктей
Құмдаудан қазған көсіктей1,
Қос құлағын қайшылап. (28 бет)
Маңдайында месі бар,
Марал ішсе таусылмас. (69 бет)
Мінуге керек Қазан ат,
Белге керек шар болат. (9 бет)
Байлауда тұрған Тайбуырыл,
Шығыршық атып ойнады. (22 бет)
Қырық күншілік шаһарды,
Көрсетіп бұ күн көзіме. (23 бет)
Төрт айағы көсілді,
Абырсымдай есілді. (26 бет)

«Елім қонды Нұраға, мінген атым сұр-ала»ға осылар да дəлел болар. «Қобыландыны»
қайта басқанда бұл сары ала сөздерді шығарып
тастаған жоқ. Бастырушы міндетін таза атқарам
деп ізденсе, сары-ала сөздер мына беттерден
табылады: 6,8, 9, 11-13, 15-17, 20, 23-25, 27, 28,
32, 34, 35, 37, 39, 41, 42-44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
57, 63, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 77.
«Қобыланды» кітабы аз уақытта сатылып,
өтіп кетті. Мұнан көрінеді: біздің қазақтың
уақытша бар болғаны. Кітап бастырушы қазақ
матбүғатын көркейтем десе, (бұл жұртқа қызмет
қылам деген ерге міндет) қолға не түсті соны
баса бермей, жақсы, көркем қылып басуды
көздеу керек. «Қобыланды» кітабы осы күнде
қазақ арасына жайылып келе жатқан «Қазақ»
емлесіне қарамастан, өзге бұрынғы ескі жолмен басылған. Қазақ ішіне көп таралатын
кітаптардың қазақ емлесімен басылуы біздің
рухани міндет жолына жақсы болар еді.

Өзі Тайбуырыл, өзі Қазан ат, сымдай созылатын ат кітаптың басындағы суретте тіпті
көрінбейді. Кітаптағы ат орыстың «Тяжелый
воз» дейтін жүк аты. Шабандығы өгіздің аз-ақ
алдында. Жал-құйрығы құшақ айыр. Жырдағы
шын тай буырыл азбан. Кітапта суреті салынған
бозайғырдың бірде бір мүшесі, жылқылығынан
басқа, Тайбуырылға ұқсамайды. Суретке қараңыз, осы боз айғыр қалайша сымдай созылмақ?
Ұзын бойлы, нұр жүзді,
Сымбат бойлы дембелше. (72 бет)
Қоңынан найза салады,
Сүйтіп кегін алады.
Қобылан сынды еріңіз,
Шоңқайып аттан құлады. (80 бет)
Бірін-бірі қинады,
Тұрайын десе қимады.
Қобылекеңнің асылы,
Қыз Құртқаға сыймады.
Бұйырғанын бермеді.
Тоқсан екі қатын жеңгесі,
Ертең түсте келеді,
Жарқырап атқан асылын,
Қатындар келіп көреді.
Көрген қатын қызықты.
Қызыққанның себебі:
Алтыннан түсі бұзықты.
Көрген қатын қызығып,
Қасықпенен алады,
Денесіне салады. (77-78 бет)

VII
«Қобыланды» кітабының сыртында батырдың
сүгіреті басылған. Бұл сурет, Европа жолында,
кітаптағы жазудан алынған болар. Ер, ат суреттері жырда байандалған болса, сурет кестесі
түгел болмақ.
Жырда суреті байандалған Тайбуырыл ат
қандай?
Астындағы Тайбуырыл,
Елбең-елбең жортады,
Ерні төмен салынып,
Қара терге малынып. (21 бет)

Бұл жыр қазақтың «Ат ерінді, ер мұрынды»
деген мақалына төте-ақ қой.
Қос құлағы тігілді,
Қырға біткен қамыстай. (25 бет)

Жырдағы жазуға қарағанда Қобыланды
батырдың түрі осы. Кітап бетіндегі суретте
Қобылекең бір нашар бақалшы болып салынған.
Қазақта мақал бар: «Ат ерінді, ер мұрынды»
деген. Суреттегі Қобыланды батыр мұрнынан
айрылып пұштиып тұр.
1

Ноғайша «кішір» – морковь (Басқарма).
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Орыстың үш батырын салған Воснецов
шебердің картинасы бар. Бұл ашық хаттың сыртына басылып, 5 тиынға сатылады. Осы орыс
батырлардың суреттеріне қарасақ, Қобыланды
батырға мінгізген боз айғыр Добрыня Никитичтікі, Қобыланды батыр өзі Алеша Бобович, күн
салып қарауы Илья Муромец көрінеді.
Бұл менің жоруым рас болса, «Қобыландыны»
басқан басқарма адасқан. Бұл ұйат. Мұны
мəдени жұрттарда ұрлық дейді.
Кітапты қайта басқанда Қобыланды батырдың
өзінің суретін де, атының суретін де жырдағы
жазуға дəл қылып басу керек. Тайбуырылды
тежеловоз боз айғырға айырбастағанға қазақ
көзі ұйалады.
«Қарақыпшақ Қобыландыда» мынау жер, су
аттары бар: Қарасыбан тау, Андулы тау, Алалай
һəм Сыңслам өзендері, Жүнтөбе, Арыс, Азулы,
Өлең өзендері, Есенбай, Борсықбай, Аманбай
(Тікен), Күдері Қарадөң, Ембе, Жем, Темір
өзендері, Тобылғылы Нұра, Барлы-Барлы тау,
Қарлы тау, Алатау, Атасу, Манасшы, Күзгілі
Азулы көл, Сары өзен, Есіл, Ақсай, Мұштан
(қала) Балалы тау, Жайық. Бұлар мына беттерде: 7, 21, 22, 24, 27, 28, 47, 48, 50, 54, 71, 74.
«Қобыланды»-ны қайта басқанда мұндағы
жер. Су һəм кісі аттарын əліпбе тəртібімен
кітаптың айағына басса һəм олар хақында
кітаптың қайсы бетінде сөз бар екені көрсетілсе,
бірінші кітап тəрбиелі болар еді, екінші бұл
жырдан қазақ тарихына жем іздеген адамдарға
оңай болар еді. Европада мұндай кітаптар сол
ретпен басылады. Ана географишески общество
басқан Шоқан кітабы да осылай басылған.
«Қобыланды» қазақ тілінде тұңғыш басылған
жыр. Бастырушы осы жолға түссе, бұл ендігілерге де үлгі болар еді. Жыр-өлең басу екі түрлі:
бірі ана «Зарқұм», «Салсал»-ды бастырушының
жолы. Мұның мақсұды оқушылардан алым алу.
Екінші жол əлгі Шоқан кітабы басылған жол.
Мұның көздегені оқушы пайдасы – ғылымға
жол оңайлау. Ана «Зарқұм», «Салсал» баспасын
орысша «макулатура» иағни бақалшы жолы
дейді. Шоқан кітабы басылған жол «литература» жолы атанады. Бітті.
Қыр баласы
А.Х. Көкітай хан, Едіге жырларының Шоқан
жазған қазақшасы Петроградтта геогр. об-во
да бар. Ондағы қазақ студенттер көшіріп алса,
жақсы болар еді. Бұл екі жырдың екеуі де,

Шоқан жазған орысшаға қарағанда, көркем
көрінеді.
Қ.Б.
Ішкі хабарлар
Елден:
Опат
Қарқаралы. Осы майдың 4-нде ушител
Ермұхамед (Ержан) Айманұғлы көкірек аурудан опат болды. Марқұм көп жылдардан берлі
екі класты руско-киргизски школда ушител
болып келіп еді. Ауру əлсіретсе сүйретілемүйретіле жүріп қызметінен қалмаушы еді.
Биылғы февралдың айақ шенінде ажал төсегіне
бүтіндей жатып еді. Марқұм өте ақ көңіл, анық
қызметшісі еді. Құдай тағала марқұмның
топырағын жеңіл етіп, туған-туысқандарына
һəм жолдасы Фатима ханымға көркем сабырлық
берсін!
Мұғалім И.Ш.
Ержан Айманұғлы
Жоғарыда Ержан Айманұғлы опат деген И.Ш-ның хабарын басып отырмыз. Ержан Айманұғлы Семей облысында белгілі
бір орынның жұрағаты. Бабасы шоң қазақ
ішіндегі қайратты һəм білімді адамның бірі
болған. Ержан Омбы семинариасынан оқып
шыққаннан берлі ушител еді. Қалада туып,
қалада өскен қазақ баласы болмаса, даладан келіп қалада оқыған иа қызметте тұрған
қазақ баласына қала ауасы жақпайды. Ауаның
жағымсыздығынан көкірек аурулы болып,
əсіресе орысша оқығандарымыздың арасынан
көп өлетіндігін «Қазақты» оқушылардың бəрі
де байқаған болар. Орысша жоғары һəм орташа
оқығандарымыз тіпті аз. Сол аздың ажалының
көбі көкірек аурудан болатын күйге қалдық.
Ержанның да түбіне жеткен сол көкірек ауру.
Ержан 1906-ншы жылдан берлі Қарқаралы
қаласындағы екі класты орыс һəм қазақ балалар оқитын школда ушител еді. Бастап келгенде-ақ денсаулығы нашар еді. Қарқаралы ауасы
анау-мынау көкірек ауруды жазарлық жайы бар
ауа: құрғақ ауа һəм қарағай ағаш. Көкірек аурулы адамдарға іздегенде таптырмайтын жер.
Ержан сол ауада тұрды, жазы-қысы қымыз да
ішті. Сонда да болмай ауруының күшейгені
істеген қызметінен, бала оқитын үй нағыз
денсаулыққа жағымсыз үйдің бірі болады. Əуелі
үй жайы школ орыстың Қарқаралы сиақты шет
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қалаларында аз болады. Екінші школ үйінде
адам көп. Адам көп жерде де ауа ауыр болады.
Үшінші школдағы балалар ойнаған-жүгірген
айағынан тозаң болмай тұрмайды. Осындай
кемшіліктің үстіне арқаралы школында тағы бір
кемшілік болды: школ жалдаған жай үйлерде
болды. Ол үйлер əуелінде көп адамға арнап
салған болмаған соң, əрине жайсыз болмақ.
Бала оқытудың өзі қиын жұмыстың бірі.
Оның үстіне үй-жайсыз болып, Ержанның ауруын меңдеткен ушителдік қызмет.
Ержан мен 3-4 жыл қызметтес болып, 1909ншы жылы 1-нші иулде айырылып едік. Сонан
бергі жазған хаттарында ауруының бірден-бірге
күшейіп келе жатқаны байқалушы еді. Ақыры
барып мұндай болды. Алла топырағын жеңіл
етсін!
А.Б.
Жаңа уақ-қарыз серіктігі
Торғай облысы, Ақтөбе уезі бірінші Бөрте
болысының 4, 5 һəм 6-ншы ауылдарының, 2-нші
болысының бірінші, 9, 10-ншы ауылдарының
қазақтары һəм Билаювски болысындағы Крушковски паселкесінің хахолдары баршамыз
бірігіп осы өткен февралда Торгайски областной комитетке арыз беріп уақ-қарыз серіктігі
ашуға рұқсат сұрадық.
Кешікпей рұқсат беріліп, 8-нші апрелде инспектор Хидаятолла мырза Еникеев елімізге
келіп, серіктікті ашты.
Серіктігіміз «Нұрмұхамедовски уақ-қарыз
серіктігі» атанып, басқармасы бірінші Бөрте
болысының 6-ншы ауылында Сұлтан Қарабаев
үйінде болатын болды. Жалпы жиылыстың
басқарма шлендеріне: Нұрғали Атантаев,
Бақытгерей Кикин, Сұлтан Қарабаевтар сайланды. Кандидаттығына Зарғали Қашжанов,
Хасанғали Сапаровтар сайланды. Совет шлендігіне Задегерей Нұрмұхамедов, Есғали Баймұхамедов, Ахун Егізбаев, Хасейн Елауов,
Рахиб Казимов, Тарас Инищинковтар сайланды. Бұларға кандидат болып, Жұбаныш Қожамқұлов сайланды. Бұлардың əрқайсысы да
бір жыл халыққа тегін қызмет етуді мойындарына алды.
Совет председателдығына Нұрғали Атантаев сайланды. кандидат Сұлтан Арқабаев. Касса билігі Бақытгерей Кикинге тапсырылды.
Шотоводттықты һəм іс жүргізуді С. Арқабаевқа
тапсырды. Шотоводттың айлық жалованиясы
20 сом.

Государственни сберегателни кассадан серіктікке ұзақ срокпен 2 мың сом түп сума алдық.
Гоударственни банктен қысқа срокпен 10 мың
сом қарыз алдық.
14-нші апрелде серіктерге қарыз беріле бастады. Бірінші майға шейін серіктікке 329 шлен
кірді. Кассаға кірген ақша: 2 мың сом түп сума,
10 мың сом қарыз, 3729 сом əркімнің өсімге
салған ақшасы. Шленге əзірге 11 мың бір жүз
40 сом қарыз бердік.
Сұлтан Арқабаев
Тəңірі жарылқасын
Шет жерде ғылым іздеп жүргенімде мені
ескеріп мына кісілер біраз ақша жиып жіберді: Шоқай қажы 15 сом, Кенжебек Камал,
Тайшықғалиұғлы, Бірман Аймұхамедұғлы, Балабек Рахметұғлы, Сағын Күмпейісұғлы, Алпыс Есболұғлы, Елубай Бапақұғлы, Тынжан
Ысхақұғлы 3 сомнан, Асан Дүйсембайұғлы,
Айнабек Құлыбайұғлы 2 сомнан, Ілияс, Өтебай
Мұқанұғлы, Ермағамбет Рахметұғлы, Ислам
Балабекұғлы, Разия Балабек жамағаты 1 сомнан, Рахымбек 60 тиын. Барлығы 51 сом 60
тиын.
Алыста жүрген бауырларын ескерген жоғарыдағы кісілердің бəріне тəңірі жарылқасын.
Зеналғабдин имам Мұхамед ұғлы
Газеталардан:
Германия һəм Америка
«Лузитаниа» параходын батырған тақырыпты
Германия мен ұйымды Америка арасында суық
сөздер болып қалды. Себебі «Лузитаниядан»
ұйымды Америка адамдарынан көбі суға кеткен.
Сондықтан Америка хүкіметі Германияға соғыс
кемесінен басқа сауда кемелерін батыруыңды
қой, əйтпесе жұртымыздың амандық қамы үшін
қолдан келгенін істейміз деп.
Бұған Германия былай деп жауап қайырып
отыр: Америка адамдары Лузитания параходында суға батқанына Германия хүкіметінің
жаны ашиды. Бірақ кінə Германиядан емес, Англиядан. Англияның мақсұды Германия жұртын
аштан қамамақ. Бізге басқа жерден еш нəрсе
жіберткізбесе, біз басқа жерден Англияға еш
нəрсе жіберткізбеске тырысамыз. Англия онысын қойса, біздің сүнгуір қайықпен кемелерді батыруды қойамыз деп едік. Оған Англия
құлақ аспай, бұрынғысынан жаман қамауды
күшейтті.
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Англия сауда кемелеріне зеңбірек орнатып,
біздің сүңгуір қайықтарымызды батырмақшы
болды. Ондай кемелер жай сауда кемелеріне
қалайша саналмақ? Англияның сауда кемелерінде зеңбірек барлығын лор Шарлиз Берисфорт сұрағанда парламент секретары да айтып
отыр. «Лузитаниа» параходы мұның алдында
Америкаға барып қайтқанда соғыс керекжарағын тиеп қайтқанын Англия газеталарының
өздері де жазып отыр.
Англия біздің айтқанымызға болмай сауда кемелерімен соғыс керек-жарағын тасып, параходқа мінген адамдардың обалынан қорықпай, Америка адамдары біздің
сақтандырғанымызға құлақ аспай, Англияның
сөзіне сеніп, мұндай болғанына өкініштеміз.
Облыс мекемелерінен:
Торғай обласной ведомсында Торғай
облысындағы қазақтардың борыш үшін жазылмайтын, арест салынбайтын, сатылмайтын
мүліктерінің 1915-1917-нші үш жылға ішкі іс
министрі бекіткен списогі басылып шықты.
Борыш үшін тимейтін мүліктер мынау: 1) киіз
үй һəм там үй; 2) жазғы һəм қысқы киім, төсекорын, ыдыс-айақ; 3) екі сиыр, екі түйе, 3 ат,
бес қой; Ат орнына өгіз тұтқан қазақтардың
пар өгізі бір атқа, иа бір түйеге есеп етіледі.
Азықтық заттар үй ішінің ішіп-жеуіне қойған
келесі егінге шейін, азық басына бір пұттан
есептеп. Мал жемі борышқа тимейтін малдарды асырауына жетерлік шамамен есептеп: əрі
мал басына бір пұттан пішен, сабан болса 11/2
пұттан. Ұсақ малдың алтауы бірері қараға есеп
етіледі. Мал азығы 1-нші майға шейін саналады. 5) Егін құралдары, үш десетинаға жететін
еіне тұқымы; Десетина басына 6 пұттан есеп
етіп. Балық аулайтын аспаптар, арба һəм шана;
6) Дін жүзінде қадірлі заттары, нагретке берілген шекпендер. Басқа нəрселер.
Басқармаға хаттар:
Ғаскерлерге һəм олардың үйде қалған балашағаларына жəрдем үшін Петроградта жасалған
уақытты мұсылман комитетіне бұ күнге шейін
жəрдем етушілер:
ІІ1
Мəскеу мұсылман жамғиат хайриесі 500 сом,
Оренбур уезі иаңа Елек мұсылман жамғиаты 9
сом, Уфа губерниясы, Старлитамақ уезі Иаңа
1

І-нші бөлім 126-ншы номерде.

Иумарты ауылы бірінші махле имамдарынан
Граев арқылы 10 сом, Самара губерниасы
Бұзауылдықауылдан əпенді Ғұмыранов 50
сом, Одесса мұсылман жамғиат хайриесі 50
сом, Харков мұсылман жамғиат хайриесінің
комитет пайдасына қойған киноматограф сиансынан келген пайда 200 сом 23 тиын, Торғайда
Ғабдалрахман əпенді Хабибаллин 10сом, Петроград Уктсиуншілерінен Фатих əпенді Болатов арқылы 10сом, Самара губерниясы, Бугуруслан имамы Камаладдинов арқылы мешітте
жиналған жəрдемдер 7 сом 86 тиын, Оренбург
шаһарының 3-нші махле мешітінде имам
Ғабдалғазиз Каримов арқылы 58сом 3 тиын,
Орал облысының военни губернаторы арқылы
Қаракөл болысы қазақтарынан үй басынан
жиналған 175 сом 65 тиын, Қызылжар болысы қазақтарынан үй басынан жиналған 72 сом
12 тиын, Уфа губерниасы, Златауст уезі Озге
Қиғы Тағауын жамғиаты жанында ашылған
комитеттің шағбесынан (отделение) 135 сом.
Варшава шағбесына қабыл етілген жəрдемдер:
Д. Крищевский, А. Янушевский, И. Ахмедович, Х. Соншелевтар 5 сомнан, К. Кришинский,
С. Янушевскийлер 3 сомнан, Б. Палтаржинский, А. Иваношевский, С. Кришинскийлер
2 сомнан, К. Байрашевский бір сом. Барлығы
33 сом,
Барлық сумасы 1321сом 19 тиын.
Бірінші бөлімге жəрдемдер 5838 сом 58
тиын.
Бірінші майға шейін қабыл етілген
жəрдемдердің бəрі 7,159 сом 77 тиын.
Комитет пайдасына жəрдем қылған мұсылман
жамғиаттарына һəм жерден жəрдем жинап жіберушілерге, жəрдем қылушыларға шын көңілден
алғыс айтармыз.
Комитеттің райсы: Ғабдолғазиз
Дəулетшин.
Қазынашы: Хасеин Мансуров.
Секретар: Сəлімгерей Жантөрин
Басқармадан:
Басқармаға кейбір азаматтар жазба кітаптарын жіберіп, бастырып таратсаңыз екен деп
өтінеді. Мұндай кітаптарды келе салысымен
қолға алып, көзден көшірмесек те қолымыз
тигенде оқып қараймыз. Ішінде бастырғанда
сөзі пайдаға асып, халыққа көп тарап өтімді
боларлықтайы болса өз мұршамыз келгенде бастыру қамында боламыз. Егер кітапты
ұнатпасақ қоса жіберілген пошта маркасы
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жоқ болса иесіне қайтармаймыз. Басқарманың
қоймасына қойамыз.
Кітап-газета ақшасыз басылмайды. Пайдаға
аспайтын, ақшаны ұтып аққұла өтпей табандап жатып аларлықтай кітаптарды бастыруға
болмайды.
Жазба кітап жіберушілер кітабын жібергенде неше тиындық марканы сыртына жабыстырса, сондай марканы ішіне де салып жіберу

$$$$

керек. Ол уақытта кітап ұнамаса ізінше адресі
бойынша қайтарылар еді. Кітаптің сыртында
иаки ішінде жіберушінің анық адресі болуы аса
керек. Жазба кітап жіберушілер осыларды ескеретін болса басқарма біреудің кітабын бағып
отырудан құтылар еді.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №130. 28 МАЙ, БЕЙСЕНБІ

Оренбург, 28-нші май
Италия соғысқа кіріскеннен кейін өзге битарап патшалардың да беттері ашылыңқырады.
Үш ынтымақты патша Балқандағы битарап
патшалармен сөйлесіп, олардың не үшін соғысқа кіріспегендігін газеталар бұрынғыдан
көрі ашығырақ жаза бастады. Грециямен сөйлескенде Греция көбірек сұрапты. Ол сұрағанын ала алмаған себебінен һəм қазіргі кезде
королінің науқасы қауіпті болғандықтан соғыс
біткенше битарап күйде қаламыз деген сөзді
айтып тұр.
Румыния сұрауы да Греция сұрауынан кем
соқпапты. Оның да сұрағанын ынтымақты патшалар бере алмапты. Сұрағанын бере алмастай
болған соң Румыниямен сөйлесу тоқталыпты.
Сүйтіп, бұл екі патшадан ынтымақты патшалар
күдер үзген көрінеді. Енді соғысқа кірістіреміз
деп үміт ететіні Болғария.
Болғарияның бас министрі Радославов əлі
күнге сөзінің үшығын ұстатпай келеді. «Битарап күйде қаламыз ба, жоқ па оны қазірінде
өзіміз де білмейміз. Жұртымызға керекті мақсұд еткен нəрселерімізді көзімізге көрсетіп, қолымызға ұстатпайынша осы қалыптан айырылмаймыз» деумен келді. Германия тілшісі
Радославовтан сұраған екен: «Ынтымақты
патшалар Болғарияға беретін сыбағасын атады деген сөз бар. Ол рас па?» деп. Оған Радославов айтыпты: «Бізге ананы да, мынаны
да береміз деп, қағаз жүзінде уағда беретіндер
бар. Бірақ біз қағаз жүзіндегі уағдадан таба алмай өзіміз күйгені бар. Сондықтан Болғария
хүкіметінің басында енді кім болса да болғар
жұртын қағаз жүзіндегі байлықты малданбай,
еңбегіне тұрарлық нəрсені қолына ұстағаннан
кейін əурелер» деп.
Радославовтың бұл сөзінен Болғария да керегін сұрап, ол сұрағанын қолына ұстатпай
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қағазбен уағда қылатыны байқалады. Бұл
жағының да бүркейін Болғария газеталары
ашыңқырады. Мысалы, «Заря» газетасы жазады1: «Софиядағы Англия елшісі Бакс Еруксайд
27-ншы апрелде Радославовқа жолығып, үш
ынтымақты патшалардың Болғария олардың
жағына шықса беретіндерін қағазға жазып
тапсырып еді. Ол қағаз бойынша ынтымақты
патшалардың міндетіне алатыны: 1912-нші
жылғы договор, Лондонда, Петербургта болған
договорлар бойынша Болғарияның көңілін табу,
Каваланы, Драманы, Сиристі, Флоренияны,
Касторияны Болғарияға алып беру.
Болғария хүкіметі мұны қалай көргені мəлім
емес. Бірақ 27-нші апрелден бері күні бүгінге
шейін ынтымақты патшаларға қосылғандай
Болғарияның ыңғайы көрінбеуіне қарағанда,
Болғарияның бұл бергенді азсынғаны иаки беруіне көзі жетпегендігі байқалады.
Газеталардың хабарына қарағанда, Болғария
қазіргі береміз деп тұрған жерлерді, мысалы,
Кедунияны қолына алғысы келетін көрінеді.
Оны берушілер қазір қойа тұрып, соғыс
біткен соң ал дейтін көрінеді. Сондықтан
Радославовтың «бұл беріс қағаз жүзіндегі
ғана беріс» деп көңілі тұрақтамай тұрса керек. Ынтымақты патшалардың береміз дегендерін қазір бермей тұрғаны, Австрия-Германия жағына жағымдырақ болып тұр деседі.
Олар да беретіндерін атап атап, Болғарияны
қызықтырмақ та. Ынтымақ патшалардың беретіндерін біліп алып, Болғария хүкіметі Австрия-Германия хүкіметтеріне хабар қылса керек: «Сендердің беретіндерің не?» деп. Оған
олар жауап қайрған: 1) Барша Македония
саған беріледі; 2) Ескі Сербия Неиш шаһарына
шейін саған беріледі, Албан тауларына шейін
1
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шек тартылады; 3) Сиристі, Драманы, Каваланы, Тазус аралын аласың; 4) Румыниямен
шекараңды Добричты кіргізе түзетіп аласың;
5) Адрианопол уалайатымен шекараңды, Марица өзенінің екі бетін кіргізе түзетіп аласың.
Демотика беріледі. Лузинградқа шейін жер
шегің кеңейеді» деп.
Болғарияға екі жағының беретін жерлерінің
алаңы шамалас. Айырмасы сол, Австрия мен
Германияның береміз деген жерлерінде Сербия жерінен беретіндері көп, Грециямен Түркия
жерінен беретіндері ынтымақты патшалардан
көрі аз.
Екі жақтың пайдасының бергені Болғария
алатыны қазір мəлім емес. Италияшылап ойласа, Болғария Австрия-Германия бергенін алады. Италияның ынтымақты патшалар жағына
шейін мəнісі: берілетін жер һəм Италияға қажет
жер Австрияныкі болғандық. Австрия Италияға
ризалықпен жер бере ме. Австрия соғыстан
мұқалмай шықса Италияның қоылна тие ме.
Жер сіңімді болу үшін Австрияны мұқатып
еңбекпен алуды мақұл көреді.
Болғарияның қазіргі күйі де сол Италия
сиақты. Болғарияға өте қажет жер Сербия
жері. Сербия ризалықпен Болғарияға жер бермейді. Сербия риза болмаса, оны қолдаушы
басқа патшалар да риза болмайды. Сондықтан
қазір ол жерді береміз дегенмен дұшпанын
мұқатып болған соң қолына тиер-тимесі, тигенменен сінер-сінбесі екі талай. Сербияны
жарға қамағандай қылып отырып алған жерді дос болып, ұстап отыра алмайтын болған
соң, Болғария қипақтап ынтымақты патшалар
жағына шыға алмайтыны сондықтан.

школында оқиды. Оның 60 %-і православни.
Барлық Т. школдың барлық шығыны 2 миллион
358 мың 773 сом, мұның 60 %-н қазына, 40 %-н
студенттер төлейді.
Петербургтағы медисински институтта 1525
қыз, тағы сондағы женски курста 5897 қыз,
Мəскеудегі женски курста 6477 қыз оқиды.
Студент ұл мен қызды салыстырсақ, қыз саны
ұл санының 32 %-і ақ болады. Əйел сорлы
үш көшсе де ұл қатарына кірер емес. Сонда да мұсылманнан артық. Бұл университет
мүшесінен 18 қайтара кем қалған.
Біздің орыста гимназиа – 939, прогимназиа
– 142 мың 935, бұлардан бір жылда оқу бітіруші
– 7592, бұлардың ішінен – 70 %-і православни,
еврей қызы – 95 %, еврей бишараның ана он %
дегенге болмай, адам санынан үш есе асырып
отыр.
Біздің орыста риални школ – 276 боларда
оқушы шəкірттер – 76 мың 971, технически
школдар – 570, бұларда оқушы шəкірттер – 10
мың 321, бұлардан бір жылда оқу бітіретіндердің
саны – 1119, қыздар оқитын гимназиа – 826,
прогимназиа – 95, бұларда оқитын шəкірт
қыздар – 303 мың 690.
Мұғалімдер институтында (ушителски институт) барлық шəкірт – 1818, семинариаларда
– 11 мың 662.
Қыр баласы

Оқу министрінің есебінен1
Еврей анау, армиян мынау деп мұсылман
өкпелейді. Бұлардың озып жүргені осы балаларын оқытқандарынан емес пе?
Бір жылда барлық студенттің жүзден 83% -і
ғана емтихан ұстайды. Қалған 17 % тезек терген жалқаулар. 10 университеттің бір жылғы
шығыны 10 миллион 52 мың 138 сом, мұның
59 %-н қазына, қалған 41 %-н студенттер
төлейді.
Біздің патшалық қол астындағы шеберлік
школда (высши технически школ) 447 профессор, 9343 студент бар, басқа сабақ тыңдаушылар
– 41. Ана студенттердің 30 %-і Мəскеу Т.

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан. 21/V.
19-ншы майда Галицияда Висла өзені мен
Надворни арасындағы соғыстар тіпті жуасымастан қызды. Сан өзенінің төменгі жағында
сол жақтағы біздің əскер 20-нші майда жауды
тықсырған соң жаудың қатарын жарып кіріп,
нығайтылған бекіністерінен бір талайын алды.
Радинке районынада біздің əскер 4 мың тұтқын,
топ һəм бір талай пулеметтер қолға түсірді.
Мұнда біз бүкіл фронт бойлап Вилоның өзеніне
шейін ілгері барамыз.
Перемишл крепосты өзіндегі зеңбіректерімен
жауға қарсы тұра алатын болмады: австриялылардан біздің қолға көшкенде ондағы форттар
əбден бұзылып іске аспайтын болып қалған
еді. Перемишл біздің қолдан сақталып қалу
үшін оның солтүстік һəм күнбатыс жағындағы
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бекіністер біздің қолда тұру керек еді. Һəм сол
уақытта ғана Сан өзені бойындағы жаумен
төбелесу үшін Перемишл бізге пайдалы еді.
Ярослав мен Радом жау қолында түскен соң һəм
жау əскері Сан өзенінің оң жағына жайылған
соң əлгі бекіністерді сақтау үшін біздің əскер
35 шақырым ұзын һəм қисық қатар болып
соғысуға, сүйтіп жаудың күшті зеңбіректерінің
аузында қалуға керек болды. Сондықтан Перемишл креспосын жауға бермекші болдық.
Мұнан біраз уақыт ілгері қамданып, Австралиялардан қалған олжа нəрселерді Перемишлдан ішке таси бастадық. Бұларды əбден тасып
болған соң 21-нші майда біздің əскер өздеріне
жіберілген бұйрық бойынша онан шығып
күншығыс жағына келіп орналасты.
Перемишл мен Днестр арасында жау бізге
шапқан еді, біз қайтардық. Днестр өзенінің
арғы жақ районында жау əскері Астри жанына
көп болып жиналып, алға қарай келді. Бірақ,
онда өздері көп шығындады. Біз жаудың шабуылдарына қарсы шабуыл жасағанда мың
шамалы тұтқын алдық.
22/V. Балты теңізінің орта шенінде Германия
флотының бір талай күштілері барлығы білінді.
Рига шығанағы маңайында біздің параходтар
мен Германия параходтары арасында атысу
болды. Неман өзенінің екі жағында да Нарива
фронтында һəм Висла өзенінің сол жағасында
айтарлық өзгерістер болған жоқ.
Санның төменгі жағында біздің шабуылымыз
21 һəм 22 майда тəуір өсті.
Рига. Шавали районында айтарлық өзгерістер
жоқ. Нарува фронтында 23-нші майда таңертен
жау бізге Писса өзенінің сол жағасында қатты
зеңбірек атқылады.
Равкеде жел өздері жағында болудан пайдаланып 23-нші майда жау бізге тағы да
тұншықтыратын газ жіберді һəм əуелі түтін
шығаратын нəрсе жақты. Жау əскері Перемишлдан мостикке қарай шабуыл жасап жатыр.
Кавказ. Армия штабынан – 21/V. 19-ншы
майда теңіз бойы жағында ғадеттегідей атысу
болды. Біздің əскер Пасрика ауылы жанында
түріктің бір бөлек əскерін жеңді. Ванжағында
Шилхишан өткелі районында біздің əскерлер
түріктерді Мангилов ауылынан қуып шығарып,
Раков, Зах ауылдарына жетті. Түріктерді онан
да оңтүстік оңтүстік һəм күнбатыс жаққа шегіндірді.
21 майда теңіз бойы жағында ғадеттегідей

атысу болды. Улти районында солай. Аркинс
жанында түріктер ілгері жылысуға ұмтылған
еді, біз зеңбірек атып ілгері жібермедік. Миллазкрут районында біздің əскер күрдтерді
Пшайдан күнбатысқа қарай қуып жіберді. 60тап кісілерін өлтірді.
Ван жағында Жавлиба белеңінің усуларына
соғыстар бар.
Дарданелде
Саланик – 20/V. Мителиннен хабар береді:
Калбулидағы соғыстар тіпті қызу барады. Екі
жақтың əскері де жан пəрмендерімен соғысып,
көп шығындапты.
18-нші майда ынтымақшы флот бірнеше
сағат Шанаққалаға крепосын зеңбірек астына
алды. Крепостан түріктер де қарсы жауап беріп
тұрды.
Саланик – 20/V. Мителиннен хабар береді:
Калбули түбегінде Крития белдерін алу үшін үш
жеті созылған соғыс – ең қанды соғыстардың
бірі болды. Ынтымақшы əскери бұл бекіністің
айналасындағы төбелерді алғаннан соң
түріктерге жəрдем келіп, олар бек қатты шабуыл жасады. Олар қабаттан алты қайтара шабуыл жасаса да, бəрінде ынтымақшылар қиын
шегерді. Соғыстан соң екі мың өлік саналды.
Ынтымақтас əскерге жəрдем келген соң 20-ншы
майда тағы да қатты шабуыл жасады.
Лондон – 23/V. «Таймс»-қа Мителлиннен
телеграф береді: Калбули түбегінде 20-ншы
майда таңертең ынтымақтас əскер түріктердің
бекіністеріне жалпы шабуыл жасады.
Параходттар батырылу
Лондон – 23/V. «Иуна» параходы һəм «...»
деген .............. қайықтары тарапынан батырылды. Командасы құтқарылған. Тағы да сол 21нші майда екі трауллир Германия сүнгуірлері
тарапынан батырылды. Мұның да командасы
құтқарылды.
Жəрдем етушілерге
Карс облысында шабыншылыққа ұшырап,
ішерге тамағы, киерге киімі, паналарға үйі жоқ
күйсіз халға түсіп тұрған мұсылмандардың
жəрдемге өте мұқтаж болып жатқаны һəм
оларға көмек ету үшін əр жерде мұсылман комитеттері ашылып, жəрдем беріліп жатқаны
оқушыларымызға мағлұм.
Таланып, шабылып, бар мүлкінен айыры-
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лып, аш-жалаңаш отырғандар – жыры жыр-ақ
болған мен қаны жақын, діні бір қарындасағайын. Аз-көп демей жəрдем ету əркімнің
əуелі адамшылық, екінші, ағайыншылық борышы.
Басқа мұсылмандар жаны ашып жəрдем етіп,
жатқанда, əуелі күйгенді жылулатып, малы
өлгенге қызыл көтеретін, тоналғанға киім
беріп, ат мінгізетін, ағайыншылық жүзінде
қайырымды салты бар біздің қазақта, салтын
істемей қарап қалмас.
Қалай жіберу ретін білмегендер «Қазақ»
басқармасына жіберсе, тиісті орнына адастырмай табыстыруға, алғыс айтылса қабыл
етіледі.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Ғұмар
хазірет Көбенов 1 сом, Ғабдолла Алсағиди,
Шыңғали Жалмұхамедов, Аманжол Бощы баласы фадиесинен, Əлімбай Қойайдаров, Əзмұхамед Оразбаев, Бейсенғали Жаралғасын, Дəрібай Қойайдаров, Əлифа Қойайдарова, Нұрбике
Қойайдарова, Төремұрат Қаратай баласы, Самрат Қаратай баласы, Хатиме Кірқабақова 50
тиыннан, Қарасай Қойайдаров 1 сом, Айтмұхамед Қаратаев, Аймұхамед Оразалин, Əлин
Дүйсин, Нұрмұхамед молла Мыңдыбеков,
Молла Кашафаддин əпенді, Ағайдар Бапишев,
Досмұхамед Бөкенеев, Медетбай Қылышбаев,
Аламан Жылысов, Қазбай Жылқыбаев, Ершайын Исмағилов, Ғабдолла һəм Ғабдалсамид
əпенділер, Байзақ Саныбалдин, Хасейін Жиенбаев, Арыс Елеусізов, Сəтмұхамед Келбетов,
Бəдіғұл Қойайдарова, Сейілхан Қойайдарова,
Амантай Қойайдаров, Назарбай Қойайдаров,
Таубатыр Қойайдаров, Нұрəлі Қойайдаров,
Алтынжан Тінімқызы, Кенжеғази, Құрманғазы
Қази балалары, Күлжамиға, Ырысалды Ғабдалрахман балалары, Шахзада Олжабай қызы
20 тиыннан, Өмірғали Жалмұхамедов, Жаңбырша Қартбай баласы 40 тиыннан, Қосуақ Шынтеміров, Мырзагерей Дүйсин, Шаукен Естеміров, Есенəлі Оразбаев, Сейіл Шынаев,
Фатифаддин Насраддинов, Ғали Бажиков, Сармолла Жиенбаев, Дəулетғали Өмірбек баласы,
Молодбай Махмұдғали баласы 15 тиыннан,
Бахыт молла Өтеғұлов, Бектен Жақсыбаев,
Ахмед Бекбаев, Қанəлі Жанқұл баласы, Ал-

тын Есмұхамед баласы, Əлімғали Сəрсенғали
баласы, Иманғали Арыс баласы, Ғабдолла Бейсен баласы, Өміржан Ахмед баласы, Рабиға
Сүлейманқызы, Ормұхамед Бүркіт баласы,
Қази Құрманғали баласы 10 тиыннан, Асылжан Тынымқызы, Балжан Бейсенғалиқызы
30 тиыннан, Мұратша Зарғали баласы, Сəлім
Нұрмұхамед баласы 25 тиыннан, Наурызəлі
Қалдыбаев, Ораз Сүйеуов, Дəулетғали Мұхамедəли баласы, Хасейін Ершакин баласы,
Қоянбай Өмірəлі баласы, Балмұхамед Бүркіт
баласы, Жаубатыр Қойайдаров 5 тиыннан, Баймырза Өмірбеков 8 тиын, Мұхамəлі Байғарин
21 тиын, Низам Құрманғалиқызы 29 тиын, Тілеулес Кемебайұғлы, Осман Мұсаұғлы, Молла
Ибраһим Салих Жаменкеұғлы 1 сомнан, Исмағұл
қажы Андабайұғлы, Дүйсенбек Матебайұғлы
70 тиыннан, Қазымбек Кезігенұғлы, Əбжан
Бектасұғлы, Жұмабай Өмірбекұғлы, Ысқақ
қажы Аманбайұғлы 50 тиыннан, Мұқат Өмірбекұғлы 40 тиын, Рамазан Исмағұлұғлы 35
тиын, Саусақ Шаңбайұғлы, Əли Шыныбекұғлы
30 тиыннан, Сүлеймен Игебайұғлы, Сейтен
Баймырзаұғлы 20 тиыннан, Уақтап 45 тиын.
Дербіс қалабаев 2 сом, Жаман Қарабөртебаев,
Атамғұл Сəлімбаев, Жақсымбет Таубасов,
Мəмбетқұл Сармембетов, Хамза Айманқұлов,
Қуандық Бошанаев, Қалмұрат Байназаров,
Мамыр Бекхожин, Қалдыбай Бектұрғанов,
Орымбай Шемпейісов, Тұрəлі жаманқұлов,
Сəке болыс Сəлібаев, Қыдырбай Оразбаев,
Сатыпалды Таласбаев, Исламбек Сейітəлиев,
Халдыбет Үсенбаев, Файпақ Көбекенов, Рахметолла Тілқарауов 1 сомнан, Атау Ташкеуов 5
сом, Ғабдолхалық Шегесариев 1 сом 50 тиын,
Қойтай Бұралқиев 70 тиын, Оңғарбай Садырбеков 68 тиын, Үмбет Сақалов, Жүсіп Көмеков,
Əли Мейірханов, Есімбай Асаубаев, Егізбай
Жиенбаев, Аманбай Ресімбеков, Қарабай
Тұяқов, Фазыл Асылов, Əуезбай Мырзалиев
50 тиыннан, Басығара Жанқожаев 30 тиын,
Төкен Жүсіпов 10 тиын, Сейітжан Шакилов
1 сом. Пошта расходынан басқа барлығы: 66
сом 20 тиын. Бұрынғыларымен барлығы: 954
сом 7 тиын.
Басқармадан:
Кəмəлі Бегəліұғлына – Павлодардан салынған
5 сом 60 тиындық переводыңыз 28 апрелде тапсырылып еді. Басқарма ол ақшаның неге жіберілгенін біле алмады. Ақшамен бірге хат та
келмеді. Сол ақшаны не үшін жіберіп едіңіз?
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Ішкі хабарлар
Елден:
Темірші
Қарқаралы уезі, Темірші болысы 14 ауыл болады. Мұнда үш ауыл қырғыз, үш ауыл қамбар бар.
Бұлар кірме. Қырғыз Абылай хан жорығынан
кейін қаракесек ішінде қалған. (Қарқаралы уезі
бəрі қаракесек болады). Қамбар Мейрамның
бəйбішесіне еріп келген құл бала. Қаракесектің
шешесі Қарқабат күң. Бұ да Əргүл бəйбішеге
еріп келген. Мейрам Қарқабатқа ат шалдырып,
сонан Болатқожа туған. Əргүлді ертіп келген
жеңгесі шұбыртпалы, ел арасы алыс болып,
іс жұртқа айналып, Мейрамның қолында қала
берген. Бұған да Мейрам ақсақал ат шалдырған.
Мұнан болған жұрттың аты Шұбыртпалы.
(Кенесарының Ағыбай батыры Шұбыртпалы
болады). Бұлар Қарқаралы уезі Шу болысында. Бəйбіше балалары: Қуандық, Сүйіндік,
Бегендік, Шегендік. Тоқал балалары: құрама
Болатқожа, Қамбар, Шұбыртпалыға зомбылық
қылған соң бұлар жанжал шығарып, төбелесіп,
қамауда тұрып түнмен атып, сонан «Қаракесек»
атанған-мыс. Анау төртеуі бəйбіше, мынау
үшеуі тоқал атанады. Соңынан «Қаракесек»
ат тоқал ішінде Болатқожада қалған.
Қаракесек қап-қара,
Күңнен туған.
Қазыбегі би болып,
Бетін жуған.
Осыдан келед.

Темірші болысының қалған 8 ауылы Қаракесек ішінде Қарашор атанады. Бұлар іргелі көп ел.
Майлы, Қарашормыз,
Құдайдан да зормыз, –

деп келеді.
Қырғыз, Қамбар, Қашан болса да бүктемеде
жүреді. Темірші болысы Нұқыш Қоспабай
баласы (руы Қарашор, өзі орысша оқыған).
Тілмəші Бедринмен екеуі 1914-нші жылы, 14нші ноиабрде Қамбар Оспан Ерубай баласының
үйіне қонады. Болыс қонып отырып, бүктеп
салған алым-шығын берешекті толтырмақ болып, Оспанның малын жазам дейді. Оспан,
əрине, бұған көнбейді. Ақырында қонақтар мен
Оспанның арасында жанжал, төбелес шығып,
іс зорға айналады. Өзін құлақ қазақтың алып
қашты сөзіне қарағанда іргелі ауыл қонақтарды
ұрып тастапты. Сонымен Оспан осы күні
жолдастарымен тергеуде. Мысықтың ойыны
тышқанға өлім болмаса игі-ді. Оспанның жазасы Қамбарлығы.

Ана болыс бала əулие Сеңкебай тұқымы.
Сеңкебайдың бейіті Қызылтау елінде, Нұраның
ашасы «Талды» бойында болады. Сеңкебайдың
басына түнеген қатын балалы болады, топалаң
қой жазылады деседі. Тұқымы мұндай болатынын Сеңкебай əулие жарықтық білмеген-ау.
Бала болса, бабасының басына түнесе, жазылар
ма еді?
Сұңқар
Құлақ кесу
Біздің қазақта партиа деген жұқпалы аурудай
бір əдет бар. Сол партианың басында жүрген
адамдарға: осы партианың не пайдасы бар?
əкім болғандарың шығарған шығындарыңа
шұрмайды» десек. «Үй шырағым-ай, шығатын
ақшадан қашып, ағайынға ар-намысымызды
жіберіп қалай қарап отырайық» дейді. Бас
адамдарымыздың ар-намыс үшін тастай алмай
жүрген партиалары туралы мынадай бір үлгілі
уағиға болды:
Темір уезі. Жетімтемір болысы 7-нші ауылда биыл штат болатын болғандықтан ауылнайлыққа талас болып, жұрт екі партиаға
бөлініп тұр. Бұл партиа жұмысында іс ашып,
ат мінеміз деп бірге туысқан екі ағайынның екі
партиаға қосылып жатқаны аз емес.
Екі немере Алдаберген Жаманқұл баласы
мен Нұржан Үркімбай баласы екі жаққа айырылып кеткен еді. Бірінші майда Алдаберген
бір жұмысы болып, екінші қарсы партиадағы
бір ауылға барып отырса, Нұржан тумалығын
міндет қылып: «Ағайынды кісі едік, олай-бұлай
шай-сулық бұ жақтан да табылар еді. Бізбен бірге болсаң қайтеді» дейді. Алдаберген көнбеген
соң бізден кетсе кетсін, жоғалмайтын қылып
құлағына ен салып жіберейік деп, бір-екі кісімен бірге Нұржан Алдабергеннің бір құлағын
түбінен кесіп алады. Анау партиа кейде талып,
кейде есі кіріп, шала жансар болып жатқан бейшараны сүйреп қалаға алып барып, приставқа
мағлұм қылып, докторға көрсетіп қайтыпты.
Енді ана бишараның адам болар-болмасы
ғайып. Егер де олай-бұлай болып кетсе (мұны
тілеп жүргендер де жоқ емес), халыққа біраз
ермек болатын шығар.
Жиенғали Тілепбергенов
Русияда арақ біткен соң
Русияда қазына арағы сатылу тоқталса да,
басқа түрлі ішімдіктер жасап ішіп, көңіл ашулар тоқталатын көрінбейді.
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Мұндай қолдан жасама ішімдіктермен
көңіл ашушылар, басқалар өз алдында, біздің
мұсылмандарда көбейіп барады. Семейде
соғыстан бұрын арақ-сыра ішіп машық қылған
адамдар, соғыс баталып қазына арағына тоқтау
болған соң, өздері жасап ішу жолына кіре бастады. Өздері үшін жасағанымен қоймай, онымен сауда қылып, пайдаланушылар да бар.
Бұлардың өздері жасап ішкені болсын, сатып
алып ішушілер болсын, жасырын іс жүргізеді.
Істері хүкіметке білініп қойып, жазаларын
тартқандар да болды.
Бұл жаңа ішімдіктер дəл бұрыңғы қазынаның
арағындай күшті болмаса да, сыра менен
жеміс арақтарынан (виноградни винолардан)
күштірек болса керек. Жасайтын нəрселері: бал,
мейіз һəм құлмақ шөбі. Кейбіреулер қара ұннан
жасайды екен. Бұлардан жасаған ішімдіктерді
үй сырасы дейді. Үй сырасынан басқа кендер
балзам, одекалон ішіп көңіл көтеріп жүргендер
де көрінеді.
Бұл үй ішімдігі біздің қазақ арасында жайыла бастапты. Көшеде сандалып шалыс басқан
қазақтарды ұшырату мұнда онша қиын емес.
Бұрын кабакқа кіріп арақ алып шығуға ұйалатын
қазақтарға осы күні адам көрмейтін жерлерде
көңіл көтеру ұнағандай түрі бар. Оның үстіне
бұлар қазына арағынан көп арзан. Арзанға
құмар біздің қазаққа бұ да қолайлы болды...
Семейде бұл ішімдіктерді жасау қазақ
ноғайдан да сарт ағайында артығырақ сезіледі.
Олар мейізден күшті қылып тұрып жасайды.
Осы айтылған ішімдіктерден басқа, Қытаймен
шектес Шəуешек сиақты өзінде саудагерлер
көбірек қалаларда Қытайдың исі жаман «Жүнжүн» деген арағы жайылып барады. Мұны
əсіресе, төмен қара халық, қызметкерлер көп
іше бастапты. «Жүн-жүн» ішіп, абақтыда
отырған бір мұсылман əйелін өз көзіммен көріп
сөйлестім.
Жексенбі, Жұма күндерінде «Жүн-жүн»
ішіп алып, көшеде тəлтіректеп, алды артына
тамашаға жиылған топты бала ертіп жүрген
қазақ, ноғай жұмыскерлері жиі көрінеді.
Бұлардың өз түрлеріне қарап, бала-шағалары
қай түрде екен деп жаның ашиды. Бұлардың
алатын пұлдары белгілі: күніне ең көп алса, елу
тиын. Бұл «Жүн-жүнға» кетсе, бишара балашаға не күн көреді?
Сынап мінезді адам баласы бір жақтан, тисең
екінші жақтан бұлт ете түседі.
Кедей Бошан баласы

Соғыста қазақ тұрмысы
122-нші нөмір «Қазақ»-та жазылған афисер
Сұлтан Əли Самрадбеков Германия жағындағы
соғыстан жеңіл жараланып, Мəскеуге қайтарылып лазаретте жатып, онан біраз соң Оренбургқа
келіп лазаретте жатыр еді. Оқ төбесінен тиген екен, оңалыпты. Сол мырза 22-нші майда
басқармамызға келіп танысып аты-жөнін айтты. Жетісу облысы, Лепсі уезі, Балқаш-Лепсі
болысының қазағы, Саңқай төре затынан екен.
Өзінің 10-ншы иунде соғыс майданына қайта
бармақшы болып тұрғандығын айтып, кішілік
жүзінен жұртына газетамыз арқылы амандық
һəм салам жеткізуді өтінді.
Газеталардан:
Соғысқа қазақ көмегі
І
Орал облысына қараған қазақтардан 4-нші апрелден 9-ншы майға шейін соғыс һəм соғыстан
зарар көрген адамдардың пайдасына жиылған
жəрдемдердің есебі «О.об.В»-да (24 нөмір)
басылып шықты. Жəрдем етушілерге Орал
облысының бас нашалнігі тəңірі жарылқасын
айтты.
Көмек еткен қазақ болыстары
1) Шыңғырлау – 1022 сом 25 тиын.
2) Жаршы – 31 » » 75 »
3) Ембі – 538 » » 35 »
4) Қарашығанақ – 761 » » 89 »
5) Соналы – 103 » » 48 »
6) Қарабау-Қызылқоға – 141 » » 85 »
7) Қызылқоға – 230 » » 50 »
8) Қызылжар – 72 » » 42 »
9) Екінші Адай – 435 » » - »
10) Ембі Атырау – 36 » » 39 »
11) Қаратөбе – 38 » » 9 »
Барлығы – 3 мың 4 жүз 1 сом 97 тиын.
ІІ
Қостанай уездни нашалнігі қолындағы Торғай
губернаторы берген 422-нші нөмерлі дəптер мен
жаралы һəм ауру əскерлер үшін һəм басқа соғыс
мұқтажы үшін қол астындағы кейбір адамдардан жəрдем жинаған. Жəрдем берушілер:
Арақарай елі, 3-нші ауылдың адамы Нұрғали
Мұстафа баласы 100 сом, Х. Фарызов 15 сом,
Ерғали Байсенгіров, Қажым Иазиев 10 сомнан,
Хакім Есмұжамедов, Ермұхамед Алтықаев 2
сомнан, Байғабыл Қонов 5 сом. Құрманғали

272

Казак 1915 нов.indd 272-273

Етіреков, Сомжүрек Ираев, Мақыш Нұрлыбаев
1 сомнан.
_________________
Барлығы – 147 сом.
Торғай. УП.В.
Лоид Жорждың сөйлегені
Англияның ақша министрі Лоид Жорж газета
шығарушылардың мəжілісте болғанда сөйлегені
«Р.В.» газетасында басылып шықты1.
Газетаның жүгі еш уақытта нақ осы соғыс
кезіндегідей ауыр болған емес. Осындай ұлы
істің кезінде газетаның атқаратын қызметі
зор. Газета халықты хабарландырмақшы,
халықты жұбатпақшы, халықтың намысын
қоздырмақшы, қыздырмақшы. Бұл ұлт соғысы:
мұнда ұтса, ұлт ұтады, ұтылса, ұлт ұтылады.
Мұндай шақта жұрт жүрегі орнында боларға
тиіс, оны орнынан аудармайтын газета. Мұндай
ұлы соғыс кезінде көңіл қайтатын да, жұрт
жабығатын да, шаршап талығатын да кез болады. Газеталардың міндеті халықты қайрау,
көңілін суытбау, жабықтырмау, іс айағына дейін
түздеп, қайрат беру. Үйткені бұл соғыста қай
жағы төзімді берік болса, сол жағы жеңбек.
Соғыс қанша созылар екен деп сұраушылар
бар. Бұрынғы бір осы сиақты соғыста осылайша сұрағанда Линкольн айтқан екен: «Біз
соғысқа белгілі бір мақсатқа жетсек, соғыс
тоқтайды» деп. Англияның шын ұлы қазірінде
солайша ойлау керек. Бұл соғыстағы мақсұд
не? Мұндағы мақсұд Еуропа азаттығы. Бұл
соғысты басымызға түсіріп отырған соғыс пен
Еуропаны бағындырып қол қойамыз деушілер.
Солар соғыс ғылымына жетіп, сонымен Еуропаны күл-талқан қылып, жаншып, сілікпелеп,
Прусияның айағына апарып, бас ұрғызбақ.
Прусияктар дүниаға аранын жүргізбек, дүниаға
қожалық қылмақ. Мұндай асып-тасу соғыскер,
қан төккіштердің бəрінде де болатын. Бұл
мақсұтына олар жете алмас, бірақ оны төңкеріп,
астын-үсті қылу Еуропаға адам жағынан да, пұл
жағынан да қымбат түсер. Бізде сол шығынға
ортақ боларға тиіс. Əйтпесе, бірте-бірте біз
құлаймыз, біреудің қасы мен қабағына қарап,
тізгінімізден айырыламыз.
Менің білгім келеді: осы соғыстан жеңілген
күнде не боларын халық анық болжай білеме екен. Биші Худда көбіңіз ақ болған
шығарсыздар. Жағалауды қуа күншығысқа
1

қарасаңыз, Англиядағы əдемі жердің бірі. Сол
жағалауға заманында соғыс ғылымына жетік
жат принц келіп орнаған. Сол жердегі жұртты
бағындырып, бəрін де əлгі принц өз тіліне,
өз заңына, өз рəсіміне, өз салтына аударған.
Ол қайтадан болмас дейсіздер ғой. Нағыз сол
түрде болмайтыны рас, бірақ не болатынын
доктор Дернбург кітабын оқысаңыздар білесіздер. Дернбург Англияны да, Францияны да,
Русияны да бағындыру демейді. Бірақ оның
айтқаны болса, Англияның судағы қожалығы
жоғалады. Татуласудың бағасы осы. Англия
Белгия сиақты Прусия əскерінің алдында кезі
келгенде басып аттап жүріп кететін жер есебінде болмақ. Лондон, Брюссель, Оксфорт, Лувин болмақ. Англия жолында Прусия əскерінің
дүбірі шықпақ. Міне, татулықтың бағасы. Кім
пұл беріп, татулық алуға риза болар екен?
Халық бұл таластың мəнісін жете түсінерге
керек. Қазіргі біздің міндетіміз əркім өз ауданында – сіздер газеталар жүзінде, біздер министерстволарда, халық əртүрлі істеп отырған
жұмыстарының жүзінде істерін сондай істеу
керек, хаты ең ақырғы солдатымыз туымызды
қорғауға кетіп бара жатқанда, соғысқа баратынымыз кетіп болды, енді барарымыз жоқ
деместей болсын.
Қазаққа мұғалім керек
Ташкент теміржолы бойындағы стансында
тұрушы қазақтарға тəртіпті медреседе оқыған
бастауыш мектеп балаларын оқытуға шамасы келетін бір қазақ мұғалім керек. Жалование айға отыз сом. Жол расходы, пəтер, тамақ
алдырушылардан. «Ғалия», «Хұусайния»,
«Махмұдия» медреселерінің біреуінде оқыған
болғаны шарт.
Адрес: Ст. Чийли, т.ж.д. Х. Конратбаеву.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

107-нші нөмір.
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Шингарев лексиасы
Г. Думаның шлені, кадет партиасының атақты білгіш адамдарының бірі А.И. Шингарев
Орынборға келіп «Арақсыз биуджет, соғыс һəм
салықтар» деген лексиа оқиды.
Дүниеде болмаған Еуропа соғысындай зор
соғыстың өзі қандай зор болса, шығыны һəм
зианы да сондай көп болатындығын сөйлеп,
қазірінде бұл соғыс қаншаға түсетінін, соғыс
зианы соғысқан ғана патшалар түгіл битарап
патшаларға да тиетінін айтты. Шингарев лекцсиада айтқанының қысқаша мазмұны мынау:
Соғыс кезінде əскерді ұстау, соғысқа жұмсау
расходынан басқа, есепке салынбайтын, санауға
болмайтын шығындары, зиандары бар: соғыс
басталғаннан бері жүк жүруі қиындады. Сауда
кеміді. Басқа патшаларға жіберетін нəрселер
тоқталды. Соғыс майданындағы жерлер шабылды, бүлінді, түрлі зиан шекті. Соның бəрі
соғыстың зианы, соғыстың шығыны. Майдан
поляк жерінде. Соғыс зианын есептеген комитеттердің санағы бойынша поляк жұртының
көрген зианы бир миллиард болыпты (мың миллион, бир миллиард). Соңғы елу жылдың ішінде болған барша соғыстың шығыны 29 жарым
миллиард екен. Бұл Еуропа соғысының 10 ай
ішіндегі шығыны 100 миллиард болған. Бұл
соғысқа кіріскен патшалардың ғана шығыны.
Соншама көп шығынды өтерлік ақша
соғыстағы патшалар қалай һəм қайдан таппақ?
Бұрынғы заманда соғыс өзіне керек жемін өзі
табушы еді. Соғысқа шыққан əскер елді шабумен талаумен күн көруші еді. Бір елді шапқан
олжасы екінші елді барып шабуға жараушы еді.
Халық мəденилікке айналған соң ол жол қалды.
Патшалық қазынасы соғысқа керек қарыны
басқа тəртіпті жолмен табады. Ол тəртіпті жол
қарыз алу, салық салу. Франция мен Германия
соғысқа керек ақшаны қарызға алды. Русия мен
Англия соғысқа керек соманы жұртқа салық
қылып салды.
Бұл соғыста ақша жағының қиыншылығы
арақ тоқталғандығынан болды. Арақ патшалық
қазынасының доходы көп алатын нəрсесінің бірі
еді. Патшалық басына ауырмалдық түскен кезде
ақша табу жағының қиындығына қарамай, түсіп
тұрған доходтан безуі дүниеде тіпті болмаған
іс. Арақ қойылғаны дүниедегі жақсы істің бірі.
Халықтың денесін де, дүниесін де жігідей жеп,

ішінен қортатын осы арақ еді. Арақ қойылғаннан
бері жұмысшының жұмысы өнімді. Кəсіпшінің
кəсібі берекелі бола бастады. Мас болып, арақ
буымен істейтін бұзақылық жоғалды. Жұрт есін
жиып, етегін жапқаны сиақты болды.
Патшалық биуджетінің таразысы тең боларға керек. Арақ қойылған соң патшалық доходы 800 миллион сом кеміді. Оның орнын
патшалық салықпен толтырмай болмайды.
Бұл арақ қойылғаннан кеміген доходтың
кемтігі. Мұнан басқа соғыс шығынының орнын толықтыру керек. Мұндай ауыр жұмыс
отынымыздың қолынан қалай келіп, қалай
үлгерілмек? 1914-нші жыл айағында биуджет
таразысының табағы тең болмайды. Доходтан
расход жағы көп басым болды. Расход жағын
жеңілту үшін патшалықтың жайшылықтағы
расходы 370 миллион сом кеміді. 500 миллион
жетпегені сақтаулы қордан толтырылды. 1915нші жылдың басында ақша жағынан тапшылық
біліне бастап еді, салықтар көбейтілді.
... Г. банкка бір миллиард 900 миллион сомға
қарыздар болып, 700 миллион сомдық қағаз
шығарды. Соғыс басталған кезде ынтымақты
патшалар арасында сайаси істер туралы уағда
болғанымен ақша жағынан уағдаласқан сөз
болмаған екен. Сондықтан Русияның Англиядан бастапқы алған 120 миллион қарызы
Русияға жағымсыз шартпен алынған. Бұл күнде
ақшаға бай Англия һəм Франция екеуімен де
ақша туралы байласқан Русияның уағдасы бар.
Енді қарызға ақша табу оңай һəм шарттары да
жеңіл.
1915-нші жыл салықтан түсетін ақшаның
жыл басындағы есебі 520 миллион еді. Ескі
салықтар өсіп, жаңадан салық салғаннан кейін
салықтан түсетін сома көбейіп 700 миллион
сом болды. Егер де соғыс 10-ншы иул шамасында бітер деп есеп істесек, соғыс расходын
бітеуге керек соманың 1 миллиард 200 миллион сомы жетпейді. Жау тез жеңіліп, соғыс
тез бітсе жақсы. Соғыс бітпесе, бұл айтылған
сома соғыс созылуына қарай тағы өзгермекші.
Соғысқа Русияның малы жетеді. Патшалық
соғысқа керек қаржы өнетін орнын қарастырып
таба алмаса болғаны. Олай ету үшін жаңадан
салық салынатын, доход түсетін нəрселерді
қарастыру, ескі салықтарды көбейту, монополиалар жасау керек.

274

Казак 1915 нов.indd 274-275

$$$$

Салықтың қолайлысы, əділі табыс салық. Табыс салығы қолайлы екендігін Германия мен
Англия көрсетіп отыр. Англияда ондай салық
жылына 160 фунт стерлинг табысы бар адамнан алынады. Германияда 900 марка табысы
бардан, Русияда мың сом табысы бар адамнан
алынады.
Монополия жасауға қолайлы нəрселер қант,
шай, темекі. Хүкімет болып, жұрт болып,
соғысқа керек қаржы тауып, жауды мұқатып,
көздеген мақсұдымызға жету. Англия, Франсия сиақты мəдени жұрттармен одақтасып, тізе
қосқанымыз бағымызға болғанды. Мұнда не
сыр барын оңашарақ шығып, алысырақ көз салып қарағандар көреді. Мұнан соң соғыс болар
ма, болмас па, оны біліп болмайды, бірақ мұнан
кейін əділдік пен теңдікке қол жететіні анық.
Осыны көңілге тоқ санап, көрген қиыншылық,
шыққан шығынды жұрт елемейді.
Вандер Билдет
1912-нші жылы Америкамен Европа арасында зор мұхит параходы «Титаник» мұхитта
жүзіп жүрген таудай мұзға соқтығып, суға кеткен еді. «Титаник» батып бара жатқанда ішіндегі 2 мың адам жолаушы жанталасып қайыққа
таласты. Сонда англо-сакски (Америка һəм
Англия жұрты) кісілері əйелдерге, балаларға
өз орындарын беріп, өздері суға кетеді. Бір Англия жас жігіті сымсыз телеграм қызметшісі
екен. Параход батып бара жатқанда да орнынан
тұрмай, өзі суға кеткенше «Титаник суға кетіп
барады» деп жан-жаққа телеграм беріп отырды.
«Титаниктен» аман қалған адамдар осы жігіттің
ерлігі арқасында аман қалды.
Біздің «Қазақты» оқушыларға белгілі: осы
«Титаник» сиақты «Лузитаниа» деген бір зор
параходты өткен апрел айында немістің қайығы
суға батырды. Мұнда тағы екі мың адам жолаушы бар еді. Осы жолы тағы да ажал алдында
ерлікті англо-сакси жігіті көрсетті. Америкада
бір 10-15 байлар бар. Бұлар қазынасын миллионмен санайды. Мұндай байлар «миллиардер» аталады. Осы «миллардерлердің» кеуде
байы Вандер Билдет (жас жігіт) мына Европа
соғысында жарлы болған адамдарға жақсылық
қылам деп, майданнан жаралы адамдарды таситын автомобил мінген дəрігер-дайашы кісілер
жіберген. Мұным аз болды, енді өзім барып
қызмет қылам деп Вандер Билдет «Лузитаниаға»
мініп келе жатқанда суға кетті.

Параход суға батарда Вандер Билдет қайыққа
мінбей, əйелдерге, балаларға болысқан. Өз
қолындағы кісіні суға кетірмейтін белбеуін бір
əйелге беріп, өзі «Лузитаниамен» бірге суға
батты. Бір əйелге һəм балаға қорған. Европа
рухани мəдениеті бойынша бұл рəсім. Мына
Вандер Билдет ерлігі майдандағы ерліктен
артық. Осындай жігітім бар деп англо-сакски
жұрты қанша мақтанса да, жолға сиады.
Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 25/V. 23
һəм 24-нші майда Шавали районында соғыстар,
артық өзгеріссіз болып тұрды. Асувец районда 23-нші майда кешке зеңбіректен атысулар
болды. Шкува мен Разуга өзендері арасында жау өздеріне пайдасыз шабуылдар жасап
əуреленді.
Остржетс районында 24 майда зеңбіректен
атысу болды. Висла өзенініңсол жағында һəм
Сан, Лубашевка районында өзгеріс жоқ. Мустиска қаласына қарап жау əскері 23-нші майда
һəм 24-нші күні таңертең Вишни өзенін бойлап,
Шишки-Пакуст-Острожетс фронтында қатты
шабуыл жасады.
Радиниценің оңтүстік күнбатыс жағында
«295» төбесінде ұзақ уақыт сүңгі-найза соғысы
болды. Днестр өзені районында жау əскері Миколаевка қарап қайтадан шабуыл жасамады.
Əшейін Жалашев жанындағы көпір нығайтқан
жерлерімізге шабуыл жасап əуре болды.
Журавну районында 24-нші майға қараған
түнде жаудың біраз бөлегі Днестрден өтті.
Лугви ойпаңында біз жаудың шабуыл жасарлық
күшін сындырып, 400-ден артық тұтқын алдық.
Колумбиядан күнбатысындағы районда жаудың
күшті шабуылдары тоқтатылды, көп шығынмен
шегерілді. Біздің бір дивизиа алдындағы фронтта Австриялылар 5000 өлік қалдырып шегінді.
Бұл районда біз шабуыл жасағанда 20 афисер
мен 7 жүз тұтқын алдық.
25/V. Шавали районында жау əскеріне жəрдем
келді. Ол күшін жиып алып, Бубиеге қарай
қатты шабуыл жасады. 25-нші майда біздің
əскерлер ол ауылды тастап, Шавали алдындағы
бекіністерге қарай шегінді.
Дубисса өзенінің төменгі жағында біздің ....
қарай ескен желден пайдаланып, біздің əскерді
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тұншықтыру үшін тағы да улы газ жіберіп
əуреленді. Галициядан Вишни өзенінің сол
жағында қатты соғыстар болып тұр. Мұнда жау
біздің əскерлерді тықсырды. Сөйтсе де бізде
өздеріне қарсы шауып, бір тəулік ішінде 2000
тұтқын түсірдік.
Днестр өзені фронтында 24-25 майда Тисменица мен Лугва өзендері арасында жау
біздің Угарцверг пен Жидашев арасындағы
бекіністерімізге шабуыл жасаған еді, бүлдіре
алмады. Жидашев жанында біз 300 шамалы
тұтқын, арасында 3 афисер бар, екі пулемет
қолға түсірдік.
Днестр өзенінің оң жағында Сифка ауылы
жанында бір бөлек əскери біздің жасырынып
тұрған əскерімізге тура келіп, бастап оларға
зеңбіректен біздің əскер атты, соңынан найзалап кетіп, 200-дейі қырылды, бірнеше дестесі
тұтқын болды. Сифка мен Лугва арасында да
жау шабуыл жасаған еді, қайтардық.
Кавказ армия штабынан – 25/V. 22-нші
майда түріктер теңіз бойы жағында шабуыл
жасамақшы болған еді, бірақ қайтарылды.
Милазгерт жағында атты əскерлер арасында қағысулар болды. Жаулаба белеңінің
кезеңдеріндегі соғыс түріктердің бытырап тау
араларына қарай шегінулерімен аяқтады.
23-нші майда Сарықамыс жағында Аракс
ойпатында əлгі бөлек əскерлердің оншамұнша ұрыс-қағыстары ғана болды. Ван көлі
жағасындағы «Дилжуазкала» ауылы біздің
əскерлер тарапынан алынды. Басқа жақтарда
өзгеріс жоқ.
26/V. Уалты жағында түріктердің бізге қарсы
шабуыл жасап əуреленулерін біздің əскер
тоқтатты. Ван районында біздің əскер жаулап
тауының кезеңдерінен шегініп бара жатқан
түрік əскерлерін Зиранис, Кошани ауылдарына шейін қуып барды. Ван көлінің оңтүстік
жағасында түріктер Англо, Миуканс-Мукус
сызығынан күнбатысқа қарай тықсырылды.
Басқа жақтарда өзгеріс жоқ.
Дарданелде
Афина – 26/V. Калибулы түбегінде
ынтымақшылардың шабуылдары күшті болды. Түріктердің көрген шцғцнц тіпті көп.
Мəрмаре теңізінде Англия су асты кемесі қуар
деп қорқып түріктер Калибулы түбегіндегі
əскерге жəрдемді құрлықтан айналдырып
жібереді. Англияның бір контур минаносесі

Адрмидке жақын болған «Ақсайдағы» түрік
лагеріне зеңбірек атты.
Саланик – 25/V. 23 майда Англия, Франция
əскерлері Калибули түбегінде жалпы-жаппай
шабуыл жасады. Əзірге шабуылдары жаман
емес. Боя траншиларында қандай соғыстар болып тұр. Пусаушы жанында ынтымақты əскер
түрік тарншилерін алды. Ынтымақшыларға
жаңадан келген зор зеңбіректерден түрік
бекіністеріне, əсіресе сол түбектегі ең керекті
төбе-белеңдерге оқ жаудырды.
Суец каналына қайтадан
шабуыл басталу
Қафре – 24/V. Түріктер Суец каналына
қайтадан тағы да шабуыл бастады. 12-нші майда түрік əскері «Қантре» һəм «Фардан» постарына шапқан еді, қайтарылды.
Параходтар батырылу
Лондон – 25/V. 23-нші майда Германия
сүнгуірлері Англияның «Старохист», «Барка»,
«Сапланд» деген тралирлерин батырды, кісілері
құтқарылды.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қызылжардан
Қазақтың жас талапкер жігіттерінен Ахмет
мырза Жанталиннің абақтыға жабылғаны
«Қазақтың» 99-ншы һəм 108-нші нөмірлерінде
жазылып еді. Сол Ахметтің ісі мекемеде
қаралып, нақақ жабылғандығы анықталып,
ақталып, бұ күнде Ахмет абақтыдан азат болды. «Жасқаншақтық көзі сау», «Ойнақтаған
лақ от басар» десе де, адал ниет, ақ көңілмен
ұлтына қызмет еткен жігіттің ісі тура болса,
анау-мынаудың өтірік шағымымен басы кірленбейтіні көрінді.
Қылшы
Ақшатау
(Қарқаралы уезі)
Өткен қыс, жер қара, күн жылы, аса жақсы
болды. Тамақ тоқ, мал семіз, жұрт қыстан күйлі
шықты.
Қоныс жақсы болса, жылқы ойнақтап суға келеді. Қыстан күйлі шықса, біздің жұрт ас береді,
партиа қоздатады: жастар атақ шығарам деп,
ақсақал кек алам деп ұрлыққа кіріседі.
Екі жетіде біздің Ақшатау елі екі ас берді. 25-
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нші апрелде болған кейінгі Оспан баласының
асына Нұра, Ақшатау, Қызылтау, Мойынты,
Тоқырауын, Балқаш, Темірші, Берікқара елдері
барды.
Ертең не боламыз деген уайым жоқ, су ішіп
алып, ойнақтаған сайақ мінездімырзалар етке
тойғандарына мəз болып қайтты. Бір күнде болса аз, сайаз ақылды бауырларым қуана берсінау. Бірақ, асшылардың қайтар жолы ұрлық болып шықты. Мұның арты белгілі партиа еке
болмақ.
Еңбегі жоқ, айыппенен мал табам деп сендіре
алмай, сене алмай сандалды.
Онда оны алдайды, мұнда мұны,
Жанын берсе, табылмас сөздің шыны.
Алты жақсы, жүз жылқы болған басы,
Бірсыпыра ат болады оның құны.

Ақшатаудың көбі осылар. Абай бұларды талай қарап, көріп тазарлаған соң айтты ғой.
................................
Ұрлық қалар, тентіреп тамақ асырар,
Жұмыс қып болмаған соң мал табарлық.
Басында əке айтпаса, ақыл жарлық,
Ағайын табылмаса ой саларлық.
Қалжың басып өткізген қайран дəурен,
Түбінде тартқызбайма ол бір зарлық.
Осы елде бозбала жоқ бізді ұғарлық.

Мұны Абай Тобықты бозбаласын бағып
жазған. Қарашор, Бесатадан біз мұнда жоқпыз
демес, ас бер, етке той. өлік жағының көңілі
аулансын. Ескі рəсімнен шығу оңай емес.
Ал енді, ұрлығыңа, партиаңа жол болсын,
дозақы ақсақал, құтырған жастар-ау!
Сұңқар
Оренбург
Оренбург губернаторы генерал-лейтенант Н.А. Сухомлинов Степной генералгубернаторлыққа тағайындалыпты.
Торгайски обласной правлениенің
ветеренарный отделениасынан
Ветеренарный отделение иғлан қылады: Осы
1915-нші жылда обласной земски сбордан Омскі ветеринарно-фелшерски школда стипендиа
ашылады. Мұнда кіру үшін двухкласни селски
ушилище бітірген болу һəм жасы 16-дан кем
болмау шарт.
Омскі ветеринарно-фелшерски школда оқу
үш жыл. Стипендиант онда полный содержаниемен кіреді. Бұл стипендиадан пайдаланып

бітіріп шыққан жігіт фелшер болған соң, стипендиадан пайдаланған əр жыл үшін Торғай облысында бір жарым жыл қызмет етуге міндетті.
Мұны кірерде мойнына алып, подписке береді.
Иа болмаса, алған стипендиасын қайтарып орнына салады.
Биыл бұл стипендиаға кірем деген жігіт, иаки
ата-анасы Торгайски обласной правлениенің ветеринарни отделениесіне 15-нші иулден қалмай
мына нəрселерді білдіру тиіс:
1) Школға кіруге талабын білдіріп прощение;
2) жасы туралы метришески свидетелстводан
выписка; 3) двухкласни селски ушилищені
бітіргендігіне свидетелство; 4) шаруасы, үйінің
жайы туралы ауылни старшинадан иаки городской управадан удостоверение һəм 5) жасы
толық болғандардың ата-аналарынан иаки опекундарынан ризалық керек. Т.О.В. №19.
Қойайдаровски уақ-қарыз серіктігі
Бұл серіктік 1914-нші жылы ианварда
ашылған еді1. Серіктіктің əуелі ашылғандағы
кредиті 10 мың сом үстіне, соңынан тағы да
10 мың сом государственни банктан қосылып,
бəрі 20 мың сом болды. Мұнан бөтен халық тарапынан сақтауға берілген ақшалар өз алдына.
Серіктік шлендеріне керек уақытта қарыз беріп,
халық та уақытында тапсырды.
Былтыр күздігүні егін мезгілінде шлендердің
жалпы жиылысы болған. Ол жиылыста серіктікке астық салып, ақша алу үшін государственни банктен тағы да 20 мың сом сұрауға
қаулы қылынды. Сонымен банктен бұл ақша
алынып, халық астық салып, ақша алысты.
Ол уақытта астық арзан еді. Халықтың пайдасына қыстыгүні астықтың бағасы көтерілді.
Сондықтан халық көп пайда көрді.
Бұл серіктікке кіріскен, бастап 3 ауыл еді. Былтыр сайлауда бұлар жерлерінің ыңғайына қарай
бөлініп, осы күні 5 ауыл болды. Былтыр күзді
күнгі жалпы жиылыста маслоделни артел потребител дүкендер ашу турасында да қаулы қылған
еді. Хаты, 2 һəм 10-ншы ауылдар сол уақытта-ақ
сепаратор алып қойып, биыл енді іс жүргізіп
жатыр. Осы екі ауыл биыл феврал айында потребител дүкендері де ашып, жолға салып жіберді.
Əзір көңілдегідей бара жатыр. Бірақ, халық өз
пайдасын анық біле алмағандай көрінеді: бұл
ауылдарда бірталай жылдан бері келе жатқан
бір орыс дүкені бар. Халық, бұрын үйреніп
1
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қалғанға ма, неге, сонан үймелеп шықпайды.
Егер халық өз пайдасын түсінетін болса, мынау жаңа ашылған «қауым дүкені» өздерінікі
емес пе? Пайда, зианның өзінде болғаны
жұрттың өз пайдасы ғой. Əзір əшейін бұрынғы
үйренгендіктен жүрген шығар. Əйтпесе, өз пайдалары үшін ашылған игілік ісін көтермелеспей
халық қайтер дерсің деген үміт бар.
Бұл маслоделни артел һəм потребител
дүкендерін ашуға қалған үш ауылда да қаулы
қылысқан еді. Бірақ, бұ күнге шейін оның үшін
қам қылып, қимылдағандары көрінбейді.
Осы өткен қыс ортасы шамасында серіктіктің
тағы да бір қабат жалпы жиылысы болды.
Серіктікте сонда 400-дей шлен барлығы
көрінді. Бастап ашылғанда барлығы 50-60 шамасында-ақ еді. Жиылыста бір жылдық атшет
көрсетіліп, істің таза барғандығы байқалды.
Серіктік бір жыл ішінде 2 мыңнан артық таза
пайда ақшаны мынау орындарға жұмсауға
қаулы қылынды: соғыстан жараланғандар
пайдасына 150 сом, өнерлі-білім жолына 100
сом, денсаулық сақтау жолына 100 сом, осы
күнгі мəдени халықтар асырап отырған жақсы
құстардың тұқымдарын жұртқа татарту үшін
50 сом, ауылдарды көркейту үшін түрлі ағаш
егуге 50 сом, ісі жұртқа өрнек болсын деп,
мұғалім һəм ушителдерге тапсырылды. Бұлар
егіп көрсетпек. Уақ-қарыз уставын қазақшаға
тəржіма қылу үшін де əдеби ақша арналды.
Бұлардан басқа, маслоделни артелдер ашылған
соң оған сүтті сиырлар алу керек деп, жақсы,
сүтті сібір тұқымынан бұқа алдыру үшін 300
сом арналды.
Бұл жиылыста инспектор Хұдаятолла мырза Еникеев, Нысанғали мырза Бегімбетов
һəм басқалар халыққа əртүрлі сөздер сөйлеп,
мұндай игілік істерінің жөніменен таныстырды. Басқармаға бір жыл үйін тегін пəтер берген
үшін шлендер Мырзағұл ақсақал Қойайдаровқа
алғыс айтты. Енді басқармаға өз алдына пəтер
алып, сонда көшті.
Серіктіктің правление һəм совет шлендері
бəрі бұрынғылар. Серіктік шлендерінен бірсыпыра кісілер, ішінде Мырзағұл ақсақал да
бар, «Жамиғат мағариф» атты бір қауым ашпақ
болып тұр. Бұған устав жасалды. Осы уставпен бірге қосып, Торғай губернаторына, рұқсат
сұрап, арыз берді. Əлі жауап жоқ.
Тілші

Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Қайырбай Мұратов – 1 сом, Ахмет Аманжолов – 3 сом, Самарқан Теңкебайұғлы, Исмағұл
Мəжиев – 1 сомнан, Жақыпбек Сəкебаев –
2 сом. Барлығы – 8 сом. Мұқтаж оқушыларға деген ақша осымен барлығы – 138 сом 34 тиын.
Əскерлерге һəм олардың үйінде қалған
бала-шағаларына жəрдемші уақытты
мұсылман комитетінен
Комитеттің істері һəм халі хақында
мағлұмат
Мұнан бұрын сиездің тарихи, сиез тарапынан
маркизи комитет (сентрални комитет) жасалу
һəм ол комитетке сиез тарапынан тапсырылған
істер, комитетке қалай рұқсат алу, рұқсат алған
соң істелген істер турасындағы бір есебіміз бірнеше газеталарда басылған еді. Сиезде комитет
істеген істері турасында анда-санда газеталар
арқылы жұртқа мағлұмат һəм есеп беріп тұрар»
деп қаулы қылғандықтан осы есепті де газеталарда бастыруды комитет өзіне міндет біледі.
Сиез өзінің ісін əуелден-ақ зордан бастап,
бүкіл Русия мұсылмандары атынан істегендіктен, əрбір зор атақпен басталған істер секілді,
бұ да оңай болмады. Рұқсат алынғаннан үш
айдай өткен соң ана комитеттің шықпалары (отделдері) ашылып, іске кірісті. Сиездің қаулы
қылған нəрселерін орындату үшін һəм ойланған
істерді жарыққа шығару үшін көп суманың керегі белгілі. Мысалы сиез қаулы қылған санитарно-медицински отриадты құрау үшін ғана
40-50 мың сомдай сума керек. Комитет соның
үшін басқадан бұрын жəрдем жинау жолдарын жақсырақ тəртіпке салуға, шықпаларды
көбірек ашып, хұсұси жəрдем жиюшыларды
да көбейтуге тырысты. Əр жердегі мұсылман
жамиғаттарына, ел адамдарына, инабатты саудагерлерге шықпа ашу турасында өтініш жіберді. Солардың арқасында осы күні комитеттің
бек көп жерлерде шықпалары ашылды һəм
ашылып жатыр. Əзір шықпа ашылу турасында
комитетке 34 жерден хабар келді. Уфа губерниясында: 1) Уфада, 2) Минзеледе, 3) Жаңа
Қарғалы, 4) Шаллы, 5) Үргі қызғы, 6) Милауз 7)
Стрелитамақ, 8) Машты, 9) Бурайда, Оренбург
губерниасында, 10) Тұқтөбеде, 11) Зборно Головстік, 12) Екінші Иманқұл, 13) Верхно-Уральск,
14) Аллаберді, 15) Орскіде, Қазан губерниясында, 16) Шестай, 17) Саратовта, 18) Малмуж,
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19) Балташыда, 20) Ташкентте, 21) Иркутскіде, 22) Варшавада, 23) Атбасарда (Ақмола
облысы), 24) Зайсанда (Семей облысы), 25)
Тоқмақ (Жетісу облысы), 26) Голодная степь
(Самарқан облысы), 27) Шымкентте (Черняев),
28) Қарабұтақта (Торғай облысы), 29) РостовДонда, 30) Омскіде, 31) Вологдада, 32) Құлжада
(Қытай қарамағында), 33) Ескі Бұхарада, 34)
Киркиде (Бұхара қарамағында). Қазірде күн
сайын жаңа шағбалар ашылу хабарлары келіп
тұр. Шағба ашылмаған жерлердің бірталайында
белгілі кісілердің атына 200-ден артық жəрдем
жию үшін квитансиа дəптерлері, жəрдем
қағаздары жіберіледі. Сиезде, мəжілістерде
комитет пайдасына жəрдем жиу турасында махле имамдарының демші болуларын аңғарту
үшін мүфтилерден өтінуге қаулы қылған еді.
Бұл турада Оренбург мүфтиінен өтінілген еді.
Ол өздігінен аңғартуды мүмкін көрмеді, ішкі
істер министрінен рұқсат алып, моллаларға
тасиркулер жіберді. Бұл жалпы мұсылман ісіне имамдарымыз жақсы қарап, ыждаһат қылар
һəм мешіттерді бірталай сома жиылар деген
үміт бар.
Осы күні имамдарға өз бетімен де өтініш
қағаздары жібере бастады. Қырым, Кавказ
мүфтиі һəм шихаласламдарына да, тасиркулер
таратуларын өтініп, қағаздар жіберілді.
Сиезде қазақ-қырғыз қарындастарымыз арасында да комитет пайдасына жəрдем жиу
ойланған еді. Комитет шлендерінен Бақытжан
мырза Қаратаевтың демдеуімен Орал облысындағы алты болыстың қазақтары болыс басы
бір мың сомнан ақша жиып беруге уағда қылып,
переговор жасаған. Бақытжан мырза басқа болыстарда да сондай приговорлар жасалады
деп хабар берді. Орал облысында бəрі 60-тан
артық болыс бар. Бəрінен де жиылыс, бір қауым
соманың басы құралар деп ойлаймыз. Кейбір
болыстың қазақтарынан сол жердегі төрелер
арқылы да жəрдемдер алына бастады.
Кей жерлерде іс бастап жүруші, іс ретін
білетін кісілер жоқтықтан иаки ондай кісілер
бізге мағлұм болмағандықтан, шағба ашылмай жатыр. Ондай жерлердетілеген кісілерге
комитет істеген һəм істейтін істері турасында
мағлұмат беру, шағба ашу һəм шағбада іс қылып,
халықты таныстыру үшін комитет мұсылманы
бар жерлерге өкілдер жіберуге қаулы қылды.
Əзірге осы жұмыс үшін Еділ бойларындағы
шаһарларды һəм Түркістан жақтарын жүріп

қайтуға Ғабдолла əпенді Ғасмиті жанаптарынан, Оренбург, Уфа, Пермь, Ватке губерниаларынан жүріп шығуға Ғаболла əпенді шынасы
жанаптарынан өтінді. Басқа жақтарға да сондай
өкілдер жіберуге ниет бар.
Сиез қаулы қылған жəрдемдерді орындауға
керек соманы жиу үшін комитеттің істеген істері осы. Комитетке қабыл қылынған
жəрдемдерге келгенде, ақшалар алынып жатыр. Сиез шақырғанда уағда қылған сомаларын жамиғаттарымыздың көбі берді. Бермегендері де беруге жатыр. Жамиғаттардан
басқа хасуси адамдар жіберген жəрдемдер,
түрлі шаһарларда подписной листар бойынша
жиып жіберілген ақшалар, мешіттерде имамдар
жиуға жəрдемдер, комитет пайдасына жасалған
кеш, спектакл, гулиание, киноматограф сеанстарынан һəм басқалардан келген пайдалар да
комитетке тапсырылып отыр.
Шағбалардың істері жөнделіп кеткен соң,
жəрдем жиу жиірек болып, спектакл, сеанстар
да көбейер деп ойлаймыз. Осы арада комитет
пайдасына тағы бірнеше жерден спектакл, консерт, кеш һəм сабан тойлары жасалу иаки жасалайын деп тұрғаны һақында хабарлар келді.
28 апрелде Петроградта болған консерттен де
бірталай сума келер деп шамалаймыз. Қазіргі
комитетке қабыл қылған сумалар: газеталарда иғлан қылған 1-нші бөлім аттар бойынша
5,838 сом 58 тиын, II-нші бөлім аттар бойынша 1,321 сом 19 тиын, бірінші майға шейін
қабыл қылынған жəрдемдер, бары 7,159 сом 77
тиын, мұнан кейін қабыл қылынған жəрдемдер
һақында 15 күнде бір газеталарға хабар жіберіп
тұрмақшымыз.
Жиылған сумалар 20-25 мың сомға жеткен
соң санитарно-медисински отриад құруға кірісу мүмкін. Соған шейін комитет отриад үшін
керек нəрселерді болдыру, тиісті аспабын алуға
кіріспей тұрады. Бұл 20-25 мың сом өзі де істі
бастап жіберуге ғана жетеді. Отриадты əбден
сайлы қылып жолға салу 40-50 сомға түседі.
Тағы да бар.
Газеталардан:
Қытайда
Қытай мен Жапон арасында суық сөздер
болып тоқтағаны тақырыпты һəм Англияның
Қытайда көздеген мақсұдтары тақырыпты
«Реш» газетасына біреу жазады1:«Қытай
мен Жапон арасындағы болып жатқан əскер,
1
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Европаның көзі түссе де, көңілі бөліне алмай
тұр. Европа қазірінде онда мойын бұрмағанмен
соғыс бітісімен кешікпей Қытай жұмысына
қайта түседі».
Қытай соншама көп халқымен жұртты көбіне
қазірінде жұмбақ сиақты көрінеді. Сырттан
қарағандарға өзді-өзді партиаға бөлініп, алысып, жұлысып, басқалармен жұмысы жоқ,
Европа өнер, білімінен қашып, қорғанмен
өзін қоршап алып жатқан бір халық сиақты
көрінеді.
Қазіргі Қытай туралы олай ойлау дұрыс емес.
Ол Қытай жайын білмегендік, Қытай тіршілігі
күннен күнге өзгеріліп барады. Қытай жылдам алға басып барады. Қазіргі Қытайда болып
жатқан істер, 35 жыл бұрын Жапонда болған
істерге ұқсас. 35 жылдың ішінде жапондар
алға аттанып, алдағы патшаларға жетіп, дүние
жүзіндегі жұрттың бəрін таң қалдырып еді.
Қытайдың қазіргі аттауы да онан ілгерірек болып
шықпаса, кем түсе қоймас. Жапонияның соңғы
35 жылдағы істеген істері, дүниеде болмаған
алға басу деп саналады. Жақынырақ қарағанда,
мұның алға басуы онан көрі күштірек. 35 жылда Жапонияның салған теміржолы 4 мың 500
шақырым. Қытайдың 12 жылдың ішінде салған
теміржолы 7 мың 500 шақырым. 1909-ншы
жылы Қытайға 500 миллион сомның тауары
кіріп еді, келесі жылы 620 миллион сомдық болды. Сол жыл жапон саудасының нағыз парлаған
жылы еді. Сондықтан Жапонияның басқа жерден алғызған тауары 470 миллион сомдық-ақ
болды. 1911-нші жылы Қытай алайсаңдыққа
түсті. Ескі қалыпты қойып, Қытай жаңа қалыпқа
қарай аттады. Бұл Қытайдың республика тауар алдында толғақ қысқан жылы еді. Мұндай
алайсаң жылда Қытай саудасы кемуге тиісті
еді. Сонда да кеміген жоқ. Қытай ол жылы 630
миллион сомдық тауар сатып алды.
Күні кеше Қытайда гаета кем еді. Енді осы
күнде Қытайда түрлі тілде 370 газета, журнал шығады. Қытайда қазірінде толып жатқан
əртүрлі орта һəм жоғарғы дəрежелі Европа
реттелген мектептер бар. Күні кеше Қытайда
ауруханалар жоқ еді. Енді жақсы ауруханалар
бола бастады. Мысалы, Мукдендегі ауруханадай біздің бүкіл шарқи Сібірде аурухана жоқ.
Мұның бəрі Қытайдың ойанғанын көрсетеді.
Алға басып, алдындағы жарық күннің сəулесін
байқағандығын көрсетеді. Қытайдың осылай
болып келе жатқанын əсіресе байқайтын, сөз

қылатын Англия. Шарық тарапындағы жұртқа
өнер жайушы, алға ұмтылуына себепкер болушы қашаннан-ақ Англия болатын. Жапондарды да алға бастырған Англия. Мұнан 35 жыл
бұрын Жапонда еш өнер жоқ кезінде Англия
өзінің инженерлер, техниктерін, дəргерлерін
жіберіп, Жапонның осы күнгі өнер-ғылымына
негіз құрған. Соны Англия Қытайға да істейтін ойы бар көрінеді. Англияда қазір «Инженер қауымы» деген қауым ашылып жатыр. Ол
қауымның Қытайда шығарып жатқан газетасы бар. Мұның бəрі де Англияның Қытайға
қатысы барлығын һəм «Қытай не болса, болсын» деп тек тұрмайтынын көрсетеді. Жапон
мен Қытай арасында болған сөздерді Англия
да жақтыра қоймайтын шығар. Қолайлы кезбен
Жапония пайдаланып қалайын деген шығар,
Қытай һəм Жапонның айтқанын қылар. Бірақ
соғыстан кейін кешікпей Европа патшалары
Қытай мəселесінде қолға алар дегендей ғып,
сөзді айақтайды.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Орынбордағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Ғабдолла
Оразбеков, Ғабдолла Алпанов, Шахмардан
Нұрманғалиев, Шахмардан Байбатыров, Исмаил Əйтімбетов, Есмұхамет Жылгелдин, Жаппасбай Ақтанов, Тілесбай Ақтанов 50 тиыннан,
Сейітахмет Əйтімбетов, Абау мырза Балдыров
35 тиыннан, Юсуф Балдыров 30 тиыннан, Тілен Кəрібаев, Мырахмет Ибраев, Ғабдолфайыз
Қожықов 20 тиыннан, Жүгембай Жарбосынов,
Өсіп Тілеубаев, Шəкір 15 тиыннан, Айтқожа
Құдабаев, Бөкей Темір баласы, Сыздық Темір
баласы, Басағыз Тынымбаев, Қазы Темір баласы, Меңдібек мырза Бақбасар қажы баласы 10
тиыннан, Есмұхамед ақсақал Жетібаев 7 тиын.
Тоғай Жұмыр баласы, Ділмұхамед Құдабаев,
Тəжіаяқ Елеусізов 10 тиыннан, Қоқи Оразбаев 5
тиын. Махмұд сұлтан Тұяқбайұғлы 1 сом, Жүсіп
Тасболатұғлы, Айтмұхамед Оразбайұғлы, Оразбай Айтбайұғлы, Мұхамеджан Ескейұғлы, Зина
Тұрлыбекқызы, Қажыр Тұяқбайқызы 50 тиыннан, Мұстафа Жұбанышұғлы 40 тиын, учител
Хасен Сəрсенбайұғлы, Жұмабай Байымбетұғлы,
Кенжебай Тасболатұғлы, Омар Қосайұғлы,
Мұхамед Мұсабайұғлы, Сейітғали Қоңқашұғлы,
мұғалім Ғабдолла Ташмұхамедұғлы, молла Нұрмұхамед Қашқымбайұғлы, Нұрлыбек
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Тұрсынəлиұғлы, Байқұл Қыдырбайұғлы.
Исмағұл Бекқожаұғлы 30 тиыннан, Мырзабек
Бошанұғлы, Мырзағали Мырзабекұғлы, Салиха Мырзабекқызы, Қаламбай Асанбайұғлы,
Хасен Өтебайұғлы, Нұрхұсайын Өтегенұғлы,
Мұхамедияр Бұхарбайұғлы, Сержан
Файызұғлы, мырза Бірмұхамед Əлибайұғлы 20
тиыннан, Қыстаубай Мұқашұғлы, Тұрсынбай
Тұрсынəліұғлы, Нұрғази Мұсабайұғлы, Сұлтан
Бейімбетұғлы, Досжан Қарабатырұғлы 15 тиыннан. Қарансанбай Тілеуілиұғлы, Нұрфайыз
Кетебайұғлы, Юсуф Мамашұғлы, Мағзұм
Хамидұғлы, Сейіл Асқарұғлы, Дүйсембай
Тəттікөтұғлы, Хангерей Ибаһимұғлы, Байұзақ
Тұрсынəліұғлы, Мұстафа Бошибайұғлы
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Спандияр Құтыбайұғлы 10 тиыннан, Сақи
Қаржасұғлы – 5 тиын, уақтап 25 тиын. Пошта расходынан басқа, барлығы – 18 сом 30
тиын. Бұрынғыларымен барлығы – 972 сом 34
тиын.
Басқармадан:
Биыл 12-нші сентиабрде ардақты Г.Н. Потанин 80-ге келді. «Қазақтың» бір нөмірі сонда Потанин нөмірі болып шықпақшы. Бұған
арнап, мақала жазушылар болса, мезгілінен
қалдырмай жіберулерін өтінеміз.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Ұйым қауымы жайынан
Ұйым қауымы пайдалы іс екендігін «Қазақта»
талай жазылды. Бұл Русияда жыл сайын
дүрілдеп өсіп, ұлғайып бара жатқан іс. Біздің
қазақ ішінде ашылып жатқан «Уақ қарыз серіктіктері», «потребителски» дүкендер, «май» артелдер – ұйым қауымының тараулары. Ұйым
қауымдарын ашқан иа істес болған қазақтар,
дəмін татқан сиақты пайдалы іс екеніне ден
қойған көрінеді. Мысал үшін өткен жыл Ақтөбе
үйезінде 1-нші Бөрте болысында ашылған
Қойайдаровски «Уақ қарыз» серіктігіне кірген
қазақтарды алайық. Бұлар бір жылдың өзінде
бірталай пайда қылып, бірталай пайдалы іске
ақша шығарғаны өткен нөмірде жазылды. Былтыр күз астық пұды 60 тиын болды. Серіктікке
шлен болған қазақтар ол кезде астығын сатпай,
залокке салып, қарыз алды. Астық пұды 1 сом,
хаты онан да қымбат болған кезде сатты. Бұл
ұйым қауымы анық пайдалы іс екенін көзге
көрсетті. Пайдасын көрген сайын қазақтар да
ашуға өте көңілді бола бастады. Сол Бөрте
болысынан биыл тағы бір уақ қарыз серіктігі
ашылды. «Потребителски» дүкендер, «май»
артелдер қазақ арасынан ашыла бастағаны
«Қазақты» оқушыларға мəлім. Сүйте-сүйте
ұйым қауымы қазақ арасына тарар деген үміт
зор.
Ұйым қауымдары Европа жұртында көптен
бар. Біздің Русияда ұйым қауымдары ашыла
бастағанына 50 жыл. Бастапқы кезде онша өсіп
жарымады. 90-ншы жылдардан бастап, өсуі
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күшейді. 1905-нші жылдан бастап, жылданжылға өсуі күшейіп, дүркіреп көбейіп барады. Осы күнде Русиядағы ұйым қауымының
саны 30 мыңнан астам. Шлендері 10 милион
шамалы.
1914-нші жылдың басындағы Русияда боған
ұйым қауымдарының һəм шлендерінің саны
мынадай деседі: «Уақ қарыз» серіктігі – 12
мың 995, шлендерінің саны – 8 милион 224
мың. Потребителски қауымдары – 10 мың
80, шлендерінің саны – 1 милион 500 мың,
егін шаруасының серіктіктері – 1 мың 278,
егін шаруасының қауымдары – 4 мың 707,
шлендерінің саны – 330 мың, май алатын
артелдердің саны – 2 мың, шлендерінің саны
– 100 мың. Сүйтіп қауымдардың бəрі – 31 мың
60. Шлендерінің бəрі – 10 мың 144.
Бұл есептен көрінеді: ұйым қауымының елге
көбірек жайылған тарауы «Уақ қарыз» серіктігі
мен потребителски қауымдары екендігі.
Біздің қазақ жерінде переселен арасында ұйым қауымдары дүркіреп өсіп барады.
Қазақтарда бұл қауымды көсемдік қылып
ашып, басында болып басқарарлық адамы
болса, ашпай қалатын емес. Бірақ қазақ ішінен ондай адам табу қиын. Қауымдардың
есебі книгелері орыс тілінде. Олай болған соң
басқармасында қызмет ететін адамдар орысша
білетіндерден боларға тиіс. Ондай адамдар
қазақ арасында сирек табылады. Ондай адамдар
бар болғанменде мұндай іске мойын бұрғысы
келмейді, иа басқарып жүргізу қолынан келмес
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деп тартыншақтық қылады. Ұйым қауымдарын
басқаруға ел ішіндегі ушителдердің көбі жарар
еді, бірақ олар əзір бұл іске ойымен уақытын
бөле қойатын емес.
Ұйым қауымдары жаңа іс. Əсіресе біздің
қазаққа жат іс. Жұртты үгіттеп пайдалы іске
қарай қайыру керек. Жұрттың бетін бұл іске
бұруға, жұртқа пайдасын көрсетерге керек. Қай
іс болса да істеушінің біліміне қарайды. Істеуші
біліп істесе, дұрыс істейді, білдірмей, бұзбай
істейді. Пайдалы істі бүлдірмей, бұзбай істесе,
оның пайдасы көзге түгел көрінбек. Пайдалы
істі бүлдіріп, бұзып істеп алмаса, жұрттың
көңілі суып, тауы шағылмақшы.
Сондықтан ұйым қауымының басында сол
істің жайын əбден біліп шыққан адамдар болса екен деген пікір көптен барады. Ақырында
биыл сəті түсіп, ұйым қауымына керек білімді
үйренетін курс ашпақшы. Бұл курс Мəскеудегі
Шанафски городской университетінде ашылмақ.
Курс жылда болмақ. Ұзақтығы бір жыл. Курстан бітіріп шыққан адамдар ұйым қауымының
инспекторы, инструкторы болмақ. Сондықтан
курсқа алынатын адамдар жалпы оқылатын
ғылымдар жағынан хабарлар боларға тиіс.
Тайыз оқулы адамдар алынбайтын көрінеді.
Курсқа кіретіндерге қойылған шарттары мынау:
1) Курсқа алынады Шанафски университетінде обшественно- ирудишески бөлімінде
үш жыл дұрыс тыңдаған адамдар;
2) Басқа жоғарғы дəрежелі мектептерде економиа (дүниелік) жайын оқыған адамдар;
3) Басқа адамдарда, егер де курста дұрыс
берушілердің комиссиасы курске кірушінің
білімін кіруге жеткілікті тапса.
Қазақтан оқуға мұршасы келетін адамдар
ескерерлік курс.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 28/V.
Германия əскерінің 26-27-нші майда Шавали
жағында Ракиев көлінің екі жағында да жасаған
шабуылдары қайтарылды. 26-27-нші майда
Уржиц-Висла өзендері арасында бек қатты
зеңбірек һəм мылтық атысулар болды.
Висланың ар жағында (Полшада) Пилиция
өзенінің оң жағасында неміс əскерінің уақ
бөлектері шабуыл жасап қарады. Бірақ, өздерін
шегердік. Бірнеше десте тұтқын түсті.

Галицияда біздің «Моссика» шаһарын сақтап тұрған бекіністерімізге жау зор күшпен
шабуыл жасады. 26-ншы майда кешкі сағат
5-те жау əскері бек қатты зеңбірек атты. Һəм
тұншықтыратын газ жіберді. Сағат 8-де бек көп
жайаулы əскер бекіністерімізге жапырылып шапты. Шанышқысы бар темір шыбықтарымызға
шейін келіп жетті. Бірақ, сонан өте алмады.
Ертеңіне оны бек көп шығынмен шегіндірдік.
Біздің орлардан екі мың қадам жерде тұр.
26-27-нші майда Днестр өзені бойында соғыс
бізге пайдалы түрге айналды. Днестрдің ар
жағында біз жауды шегіндіріп, 50 афисер, 2
мың шамалы тұтқын һəм 8 пулемет алдық.
Днестрдің бір жағына шыққан неміс əскерінің
уақ бөлімдері күшейе алмады. Бек қатты
соғысып аларды теміржолға шейін шегіндірдік. 28-нші майда тағы да қатты соғысып
оларды Днестрдің ар жағына өткіздік. Олар көп
шығындады. Бұл соғыста олардан 17 топ, 188
афисер һəм 6 мың 5 жүздей əскер (Германия һəм
Австрия əскерлері) тұтқын түсті. Тұтқындар
арасында бір орта гвардиасы бар.
29/V. 28-нші майға қараған түнде һəм екінші күн күндіз Германиялылары бек қатты
атқылаған соң Шавалиға һəм Кужи-ОаниуИноранец фронтына шабуыл жасады. Кей
орындарда олар түнде бірнеше қабат біздің
бекіністердің алдындағы темір шыбықтарға
шейін келіп жетті. Бірақ, əрқайсысында да
біздің олардың алдында төбе-төбе өлік һəм
жаралылар қалдырып шегінді.
Шавалидан солтүстіктегі районда жаудың бір
бөлек атты əскері Шакно һəм күнбатысқа қарай
біраз шабуыл жасады.
Добисса өзенінің сол жағында Шавали мен
Битигол арасында біз Германияларға қарсы
шабуыл жасай бастадық. 28-нші майға қарсы
таңертең қатты шабуыл жасап, 500 тұтқын, топ,
пулемет һəм басқа олжалар алдық. 28-нші майда кешке жау Асувец крепосын зеңбірек астына
алды. Бірақ, болдыра алмады.
Галициада 27 һəм 28-нші майда Мастиска
районында шабуылдар жасап тұрды. Днестр
өзенінің оң жағында біз 27 һəм 28-нші майда
Тисменица мен Сокия өзендері арасында бүкіл
фронт бойынша жауды тысқырдық һəм бірталай тұтқын жауды полимент һəм басқа олжалар алдық. Бұл фронтта жау өзінің шегінгенін
қайтару үшін Астри-Миколаев жағына сауытты
поезд, һəм бес сауытты автомобил қосып бірта-
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лай жау əскер жібереді. Біздің жақтан туралап
атылған оқтар ол поездармен автомобилдерді
шегіндірді. Оның үстіне біздің жайау əскер
қатты шабуыл жасап, 79-ншы Австрия полкінің
5-нші ротасын тұтқын алды.
Кавказ армиа штабынан – 27/V. 26-ншы
майда Батум, Карс облысындағы шекарада
түрік əскерлері тықсырады. Шорох өзенінің
оң жағындағы Тартум өзені фронтында да
біздің шабуылымыз түрік жерінде болып
жатыр. Біздің əскерлер өтуі қиын таулардан
өтіп, Тар һəм Бурма соқпақтардан иаки ешбір
соқпақсыз биік тау бастарына өрмелеп, Омбы
қар ішінде адым-адым алға барады. Түріктерді
бекіністерінен шегіндіреді. 21-нші майда біздің
бұрынғы шекарамен Шорох, Тартум өзендері
арасындағы орындарды алдық.
28/V. 26-ншы майда Улты жағында түріктер
«Зинашара» жанында біздің өздерінен алған
бекіністерге шабуыл жасады. Біз қайтардық.
Тартум көлі жанында атысу болды. Улты шай
бойында біздің казаши əскер қызу шабуыл жасап, түріктердің азық һəм соғыс аспабтарын
алды. Күзетшілерін қырды. Басқа жақтарда
өзгеріс жоқ.
29/V. Теңіз бойы районында 27-ншы майда
тағы да атысу болды. Улты жағында біздің
əскер Аркнос, Ашмош һəм «Сиуршай» ойпаты
районында түріктердің тысқырды. Ван районында Халел бек əскері арасындағы Курддер
бізге беріліп жатыр.
Жоғарғы əскербасы штабынан – 27/V. 25нші майда Қара теңіздегі флотымыз Түркияның
Зонғылдақ һəм Қозылы порттарын зеңбірек
астына алып, бұрын жіберілмей қалған көмір
шығару саймандарын жіберді. Көмір артып
жатқан екі түрік параходы да батырылды.
Дарданелде
Афина – Тинедес аралынан хабар береді:
Клибули түбегінде ынтымақшылар əлгі ілгері
басып барады. Түріктердің 8 полктері қашып
бұларға барып паналады. Ынтымақшыларға
тоқтаусыз жəрдем келіп тұр. Немістер мұнда
да тұншықтыратын газ жібереді. Түріктер
Стамбұлды сақтауға бар күшімен əзірленеді,
төбелерге зор зеңбіректер қойылған. Немістер
жеңіле қалса, Стамбұлда өртеп кетпекші болады-мыс.
Соланик – 13. Мителлиннен келген хабарларға
қарағанда соңғы соғыста ынтымақшылар Кре-

тиа жанында екі түйені алған. Азия жағасында
франсуз əскері алға барады, 5 жүз түрік тұтқын
алған, ынтымақшылар Налетос шаһары жанында екі төбені алды.
Параходтар батырылу
Лондон – 27/V. Мергиттен хабар береді: «Минабиер» деген бір Белгия параходын Германия
сүңгуірлері батырған. Параходтың капитаны,
қатыны, қызы, бас штурман, лотман һəм тағы
12 кісі жоғалды.
Лондон – 28/V. Теңіз министрлігі хабар
береді: Англияның 10 һəм 11 нөмірлі минаносестері Германия сүңгуірлері жіберген минамен батырылды. Командаларынан 41 кісі
құтқарылды.
Лондон – 29/V. «Тонизия», «Кастор» деген
Англия тралерлері Германия сүңгуірлері тарапынан батырылды. Кісілері құтқарылды.
«Виласиди» траилері де батырылды. Кісілері
қайыққа мініп 52 сағат теңіз үстінде тұрған.
Газбен соғысу
Лондон газетасы «Мурник постқа» Роттердамнан жазады: «Германияның генерални штабы тұншықтыратын газды жұмсалатын орнын
кеңітбекші еді. Германиядағы толып жатқан
кимиа ғылымдары газбен соғысатын жаңадан
жол қарастыруда. Соңғы хабарларда айтылады:
Жаңадан бомбаның екі түрін шығарған деп:
бірі сасық бомба, екіншісі түтін бомба. Сасық
бомбаның ішіне салынған аз нəрседен бірталай жерге сасық исі жайылып, адам тұрғысыз
қылмақшы. Екінші бомба атқан кезде жарылып,
көкті түтін қаптап, жердегі адамдарға ұшып
жүрген цепелинді көрсетпейді. Бұл цепелиндерді жерден ата алмасқа тапқан амал.
Мəскеуде
Мəскеу – 29/V. 28-нші майда Мəскеу көшелерінде көңілсіз уақиғалар болды. Бұл
уақиғалар бастап зауыттарда қызмет еткен
дұшпан патшалықтардың адамдарына қарсы
болса да, соңынан өсіп кетті. Көшеге жиналған
халық бөтен – шет фамилиалы магазиндердің
терезелерін қиратып, хаты тауарларын талады.
Бұл келіспеген іске бірталай сезікті қатын-балашағалар да қатынасады.
Бұл тəртіпсіздіктер болған күні түнде сағат
бірде шаһар Думасының ғадеті болмайтын
жиылысы болды.
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Мəскеудіің бас нашалнігі кіназ Босуев һəм
шаһар бастығы Мəскеу халқын үгіттеп иғландар
шығарды. Бас нашалнік көшелерде əртүрлі
жиылыстар жасауды тиді.
Өлең-жыр:
Байлыққа
А..байлық, сүйіп ем ғой сені жастан,
Тілеуім қолда жайып жұрттан асқан.
Əн, дəулет үзілмейтін қона ма деп,
Үмітпен жазған көңіл судай тасқан.
Күндіз-түн бір сыны ойлап отырған соң,
Келмейді жатсам көзге ұйқым қашқан.
Осындай əурелікпен жүрсем-дағы,
Жерім жоқ сен байлыққа айақ басқан.
Байқаймын түп сырыңды айтпасаң да,
Секілді көрінесің маған дұшпан.
Шалқамнан жатып алып көнсем-дағы,
Барасың зырғуменен қайырылмастан.
Көп күткен еңбек босқа кетті ғой деп,
Қызады ызаланып саған жас қан.
Малымды тым болмаса, мың қылмадың,
Штатта шашатұғын айамастан.

Бимұхамед Майлин
Əскерлерге һəм олардың үйде қалған
бала-шағаларына жəрдемші уақытта
мұсылман комитетінен
Комитеттің істері һəм халі
һақында мағлұмат
Сиез аулы қылған екінші түп жəрдем ісі
мұқтаж əскерлерінің бала-шағаларына жəрдем
ету. Мұны мұны мұқтаж бала-шағалардың саны
һəм олардың мұқтаждықтары не қалыпта екені
турасында шықпалардан төлемді мағлұмат келген соң бастамақшымыз. Сиездің қабыл қылған
қаулысы бойынша санитарно-медисински атриад əбден жолға салынғанша, иаки оны жолға
салуға жетерлік сома түгел жиналғанша, əзіргі
жиналған жəрдемнің сомынан 10 тиын мұқтаж
бала-шағалар пайдасына жұмсаймыз. Отриад
жолға салынғаннан кейін оның өз расходынан
артқан ақшаны – бəрін де əскерлердің бала-

шағаларына, жетім қалғандарға, соғыстан
жаралы һəм мертіліп қайтқандарға, соғыстан
басқаша зиан көргендерге жұмсамақшымыз.
Сиезде қаулы қылып ұнатқан нəрселердің біреуі – соғыс майданындағы мұсылман əскерлері
үшін имамдар сайлап қойып, ең болмағанда
іскерлердің өз арасынан мұсылман медреселерінде оқығандарды сол орынға белгілеу еді.
Бұл турада комитет есімінен Г. Дума шлені
Құтылығ Мұхамед мырза Тефкелев пен Виниамин əпенді Ыхтымовтар жоғарғы əскербасынан
өтінді. Жоғарғы əскербасы бұл өтінішті қабыл
көріп, бұл туралы бүкіл армиа бастықтарына хабар жіберген. Комитеттің ресімі де өз тұсынан
бұл туралы армиа бастықтарынан өтінді.
Комитеттің өзіне арнаулы бір белгісі болу
турасындағы мəселе əлі шешілген жоқ. Əуелі
бұл турада қызыл крест жамғиатының түп
басқармасынан өтініш қылдық. (Жаралыларға
жəрдем еткенде бұл жамғиатпен қатынассыз
болмайды). Бірақ, ол Женева конференсиасы
ұнатқан белгіден басқа туралы белгіні қабыл
көріп ұнату қолымыздан келмейді деп, рұқсат
бермеді. Бұл турада Женева конференсиасында сөз ашып, рұқсат сұрамақшы болды.
Конференсиа соғыс тоқтамай болатын емес.
Оған қарағанда іс ұзаққа тартылатын болды.
Сондықтан бұл турасында ішкі істер министрінен рұқсат сұралды. Бір рет комитетке бес
тілде қызыл жұлдыз белгісін тағарға рұқсат
берілмеген еді, соңғы берілген арызға əлі жауап қайтқан жоқ.
Сиезде қаулы қылынған нəрелердің біреуі
– əскерлерге һəм олардың бала-шағаларына
берілетін əртүрлі пособиелер, пайоктар
турасындағы закондарды татаршаға тəржіма
қылып тарату еді. Комитет бұл туралы əркім
түсінерлік татарша тілде бір кітап шығарып
таратты. Бұл кітапты халыққа түсіндіру үшін əр
жердегі махле имамдарына бос жіберіліп жатыр.
Тиісті жерлерге босқа беру үшін шықпаларға
да тегіс жібереміз.
Соғыстан зиан көріп қайтқан əскерлерге һəм
олардың қатын, бала-шағаларына берілетін
пенсиалар туралы закондарды, оларды алу
жолдарын, əскерлерге һəм бала-шағаларына
белгіленген лготаларды байандап жазған бірнеше расалалар бастырып таратпақ ойымыз бар.
Пенсиалар туралы бір расала осы күні əзірленіп
жатыр.
Комитетке келген кейбір хаттардан көрінеді:
кейбір шағбалардың өз үстеріне артылған мін-
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деттерін ашық түсініп жетпегендігі. Сондықтан
комитет өзінің шағбаларына бұл туралы
мағлұмат беруді лайық көреді. Шағбалардан
комитет мынау істерді орындауды өтінеді:
1) Сиездің ұнатқан қаулыларын орнына келтіру үшін қолдан келгенше халық арасынан
жəрдем жиу. Һəм жəрдем жиарлық инабатты
адамдарды комитетке білдіру; 2) Комитет пайдасына лексиалар, гуланиа, киноматорграф сианстары секілді нəрселер жасау. Һəм оларды
басқару; 3) Сол жерлердегі һəм маңайындағы
мұсылман əскерлердің бала-шағаларының жайкүйін тексеру. Араларында мұқтаждары болса, тəрбиешісіз қалған жетім-жесірлер болса,
ол турада комитетке хабар беру; 4) Комитетпен хабарласқан соң өзіне жиылған жəрдем
ақшалардан сол жердегі мұқтаждарға үлестіру;
5) сол маңдағы мұсылмандардың соғысқа
берген жəрдемдерін (мұсылмандар тарапынан жасалған лазареттер, жаралыларға арнап
қойылған крауаттар, соғыс үшін əрбір орынға
берілген көмектер һəм басқалар) біліп, ол турада комитетке мағлұмат беру, мұсылмандардың
осындай қысылған уақытта Отанға көрсеткен
жəрдемдері туралы қолдан келгенше толымды
мағлұмат дайрлау; 6) Əр шағба мұсылмандарды
өз районындағы Отанға жəрдем беру турасында
біріктіру қамын қылу керек.
Кей жерлерде халық өзі жарлы, бəрі бір
жəрдем жиып болмас деп, шағба ашуды лайық
көрмегендері естіледі. Комитеттің пікірінше,
сондай жерлерде де шағба ашылғаны жақсы
болар еді. Үйткені: ондай жерде халық жарлы
болып жəрдем жиналмаса, онда мұқтаждар
көп болуы ықтимал. Ол жерде шағба ашылса,
оларға жəрдем ету оңай болар еді. Əр жердегі
мұсылмандардың соғысқа қылған көмектері
туралы мағлұмат жиу өте керек іс. Егер шағба
ашылса да, оларға жəрдем ету оңай болар еді.
Əр жердегі мұсылмандардың соғысқа қылған
көмектері туралы мағлұмат жиу өте керек іс.
Егер шағба ашылса, бұған да пайдалы болар
еді. Мысалы комитет Польша маңындағы
мұсылманы бар жерлерде де шағбалар ашпақ
болады. Мұнда шағба ашудан мақсұд жəрдем
ашу емес: ол маңайдан жəрдем дəме қылып
болмайды. Онда шағба ашылса, ол жерлердегі
соғыстан зиан көрген бек көп ауылдар, жəрдемге
мұқтаж əскер бала-шағалары, жетім-жесірлерге басқа жақтан жиналған жəрдем ақшалардан
болса да көмек беру оңай болмақ.

Матбұғат жүзінде: комитет іс көрсетпеді:
шабан істейді дегендей пікірлер көрінді. Иншалла бұл сөздер комитетке жаны ашып,
оның тезірек іс көрсетуін тілеген адамдардың
сөздері шығар. Ісінің жəрдем ілгері басуын
комитет өзі де жақсы көреді. Бұл жолға комитет бар күшін айамайды. Бірақ, бұл бүкіл
Русия мұмылмандары атынан Русиядағы
бүкіл мұсылман жамғиаттарының бірігуімен
майданға шығып, зор өлшеуде үлкен атақпен
басталғандықтан, оның жылдам ілгері баруы
қңай іс емес. Зордан басталған іске хүкімет
төңірегі де зор іске қарайтын көзбен қарайды.
Оның үстіне мұндай зор істі бірігіп алып баруға
халық та үйреніп жетпеген. Бір шаһардағы екі
мұсылман жамғиатының тату тұра алмағандары
аз көрінбейді. Мұсылмандардың қазіргі міндет дəрежелеріне қарағанда бүкіл Русиядағы
мұсылман жамғиаттарын біріктіру, жамғиат
жоқ жерлерде жамғиаттар ашып, оларды бір
пікірге, бір мақсұдқа жөнелдіру оңай жұмыс
емес. Осы себептермен комитеттің бастапқы
айақ алысы сылбырақ болды. Көпке бірдей жалпы іске əр жердегі мұсылмандар жылы қарап,
шағба ашылған жерде де, ашылмаған жерде
комитетке жəрдем етерге тырысса, шағбаларда
шынымен іс көрсетсе, мұнан соңғы айақ алыстарымыз иншалла, пышғырақ болса керек.
Комитеттің райысы: Ғабдолғазиз
Дəулетшин
Секретар: Жантөрин
Жəрдем жіберу һəм жиылған жəрдемдерді
тапсыру үшін адрес: Петроград, Невский 42.
Русско-Французскому Коммерческому Банку.
На тек. Счет Временного Мусульманского комитета по оказанию помощи воинам и их семьям №457.
Хабарласу, хат һəм телеграмдар үшін
комитеттің адресі: Петроград, Таврическая
31. Мусульманскому комитету.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Алданған екенмін – аңғардым
1914-нші жылы қатыным ауырып Аягөз
қаласына докторға жібердім. Доқтор қарап,
дəрі беріп асқазаның бұзылған екен, 4 ай қой
етін жеме деп, қайтарыпты. Үйге келген соң
бір-екі ай тəуір болып жүрді. Тəуір болған
соң доктордың сөзін тұтбай, ет жеймін деп,
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қайтадан ауырды. Қатыным бұ жолы докторға
баруды ұнатпады. Ойбай, доктор не білуші еді,
онан да қазақ бақсы Исабек жақсы, соны алдыр деген соң, үш қабат кісі шаптырып, Исабекті тауып алдым. Исабектің əкесі Манамбай
Данғариұлы дəрігер. Өзі құмалақ салып, бал
ашып, жазылатын ауруға ғана барады. Бұл əдеті
бізге бұрыннан-ақ белгілі болғандықтан, оның
келуіне өте қуанып қалдық: ауру жазылатынын
білмесе келмес еді деген ой.
Келіп түскен соң ауруға бармас бұрын біраз
ұйықтап алды. Ойана салып, шай ішпестен аурудың тамырын ұстаймын деді. Темір
ұстап отырғанда көзін алартып, балуандарша
күжірейіп-қоразданып, бір қолымен бүйірін
тайанып, бір қолымен аурудың білегін ұстап
отырды. Отырысында да аш бар: түзу отырмай қырындап шетке қарап отырды. Сол арада
жиылған адамның бəрі, бала-шаға, қатын-қалаш
үрпиісіп, бақсының аузынан шығатын сөздері
сабырсыздықпен күтіп отырды. Жұрттың ойында: бақсы не айтса, тағдырдың ісі сол болмақ.
Бақсы жарықтық жұрттың асыққанына көп
ілтифат қылған жоқ. Ұстап отырған білекті
қойа беріп, ширек сағаттай басын шайқап, аузын тамсап уақыт өткізді. Ширек сағат солай
отырған соң: «Жылдам бір сары ешкіні тап!
Өтіңкіреп кетіпті, Тамақ ішпей ұшықтаймын»
деді. Бұл сөзді есіткен соң тым-тырақай жау
тигендей жан жаққа шауып «сары ешікні» дереу-ақ əзір қылдық. Екі жігітке ешкіні ұстатып
қойып, аурудың нақ басына туралап бауыздап
жіберді. Ол күн сонымен өтті. Ертеңіне қызыл
қурайдың түбін ішкізіп құстырды. Апиын, сынап, кифраш һəм басқа түрлі дəрілерді сиырдың
сүтіне езіп, домалақ-домалақ қылып екі айдай
соларды іш деп берді. «Құдай сақтады, енді,
шексіз жазылады» деп бізді қуантып, ешкінің
қанына былғанған аурудың, аз болса 50 сомдық,
киімдерін һəм басқа олжасын алып, 10 күннен
соң бақсы қайтты.
Бақсы адасты: ауру бұрынғыдан жаманға
айналды. Моллалардың əлденеше хетілеп
үшкірулері де жəрдем қылмады. Қыстай
бақсыдан бақсы қалдырмадық, болмады. Жаз
шықты. Маңайда дəу пері, білгіш деп жүрген
төбет бақсы да келді. Ұшықтады, қақты, олжасын алып о да қайтты. Біреуінен біттей пайда
болмады.
Осы жақын арада ауруды бір орыс фелшерге
апардым. Фелшер қарап-қарап, ауруды лихо-

радка һəм катар желудка екен, Аягөз қаласына
алып жүр, мұнда көп тұруға уақытым жоқ деді.
Аягөзге алып барып, 10-15 күн қаратып, ауру
жазылды. Өліп тірілгендей қуанып қатынымды
жəне де елге алып қайттым. Фелшерге шығарған
расходым да тіпті аз болды.
Əне біздің дəу-пері бақсылар, мінеки оқыған
фелшер. Мұны басқа қазақтардың есінде болсын деп жаздым. Мен сиақты бақсыны əулие
көріп, 3 жақсы ат, 20 сом ақша, 2 жақсы шабан,
аурудың қанды киімі шығындап, оның үстіне
ауруын бұрынғыдан жаман қылып алған қазақ
аз емес шығар. Бұл шығындар əлі бақсының
ауыз орамалы ғой. Көрмеген, білмеген жердегі қатынына сəлемдеме деп шай, қант, торғын
көйлек беріп жібердік-ау!
Ал Алаш, ғылымның жолы анау. Жынныңбақсының жолы мынау. Қайсысына ерсең де
ерік өзіңде.
Сөз айағында, ең жаман бақсының орамалының жартысындай ақы алып, қатынымды
өлімнен құтқарған военни фелшер Николай
Шернохинге шын көңілден тəңірі жарылқасын
айтпай қала алмадым.
Берікбол Малдыбайұғлы
Тоқырауын
(Қарқаралы үйезі)
1914-нші жылы 19-ншы октиабрде біздің
болысқа Қарқаралы үйезі 3-нші стан приставы Бұрмантов келді. Келген ісі – соғысқа
көмек ақша жимақ екен. Тоқырауын болысы
1318 үй. Приговорсыз дəнемесіз үй басы бір
сомнан Қызыл крест пайдасына Тоқырауын елі
ақша жиып берді. Старшин да, болыс та жұртқа
квитансиа берген жоқ. Жалпы үй басына бір
сом болғанмен бай қазақтардың 10 сом, 5 сом
бергендері де бар. Сүйтіп, не керек, Тоқырауын
болысы қазақтары соғысқа 1318 сомнан артық
ақша жиып, старшын һəм болыс қолына тапсырды.
Елден жиған бұл ақшаны болыс үйезге табыс
қылды. Сол кезде пристав болысқа өкпелеп,
Тоқырауын болысы елден жинаған ақшаны
түгел сізге тапсырған жоқ деп, үйезге айтыпты.
Тоқырауын болысы Кəрібек Қосыбай баласы
айтады: «Старшын басы 15 сомнан жиылған
165 сомнан басқа ақшаны үйезге тапсырды. Ал
енді бұл 165 сомды көт майы деп, приставқа
бердік» деп. Бұл ақшаны старшын басынан
жиғаны рас. Бірақ, мұны болыс приставқа берді
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ме, жоқ, приставтың үйезге айтқан ана сөзіне
қарсы құда қылды ма, білмедім. Болыс бұл туралы үйезге арыз да берді. Приставпен Кəрібек
болыстың істері осы күні тергеуде. Байлауы сотта шешілер. Сот болғанда оны да жазармын.
Қазақтан ақша жинаған кезде приставпен
болыс тым-ақ тату еді. Нағып аз күннің ішінде
қым-қиғаш бола қалғандарын білмеймін. Сірə,
сол елден жиналған ақша-майлы омыртқа болды білем.
Екеуі бірін-бірі сүйді, құшты.
Қызығы басылмаған достық күшті.
Ас үйден лақтырған бір омыртқа
Солардың нақ жанына келіп түсті.
Көрген соң майлы сүйек ет тұрар ма?
Құшағын жазып ала жүгірісті.
Достықты, айтқан сертті былай қойып,
Екеуі бір-біріне салды тісті.
Досты дос мұнан артық қалай сиар?
Жөндері бұрқыраған аспанға ұшты.
Су құйып үстеріне жиылған жұрт,
Екеуін зордан ғана айырысты1.

«Азамат» серіктері
30-«Азамат» серіктігіне 100 сом жарнасын
салып, жаңадан Ғайса Тоқтарбеков кірді.
Газеталардан:
Жетуге сену
Русияның пікірлі адамдары немісті ақырында
біз жеңеміз дейді. «Р.В.» газетасында кназ Евгений Трубицкой жазып отыр: «Біздің жеңуіміз
шексіз деп2.
Ол айтады: «Германияның бізден екі зор
артықшылығы бар. Оның бірі ауыр зеңбіректері, екінші жолының көптігі. Осы екі артықшылығына біз қанша шеберлік қылғанменен
теңеле алмаймыз. Германияның шеберлігі бізден
артық, ол артықтық Германияда өнеркəсібінің
шарты басқалығынан. Егер де соғыста қаружарақ һəм шеберлікпен жеңетін болса, Германиядан біз əлдеқашан-ақ жеңілеміз деп мойындар едік. Үйткені соғыс ісіне, шеберлікке келгенде біз түгіл біздің одақтас патшаларымыз
да Германиямен таласа алмапты. Германиядан
басқа ешбір патшалық екі жақтағы фронтында
(шебінде) күніне 200 мың снариад (зеңбірек
оғы) ата алмайды. Оның үстіне теміржолының
сайлылығы тағы бар. Қай жерден тігісі келсе,
1
2

Қырық мысал.
119-ншы нөмір.

сол жерге іскерін от арбамен жылдам түсіріп,
жауының əскерінен өз əскерін дəйім артық
қылып шығарады да тұрады.
Осының бəріне қарамай, ішкі көңіліміз əлі
жеңеміз деуде. Əскеріміз осы күнгі халымнан да жаман жалға түссе де, біз жеңеміз.
Біз жеңгенде ұлы күшпен емес, жан күшімен
жеңеміз. Бұлай дегенде мен Германияда жан
күші жоқ дегендік емес. Германия жұртының
намысын, жігерін, ерлігін кемітейін демеймін. Менің айтайын дегенім: біз Германияны
адал ниет, ақкөңілдігіңізбен жеңеміз. Біздің
соғысқандағы ниетіміз-ақ. Уақытша жолымыз
болмай тұр деп, түбінде жеңетінімізге шек келтірмеске керек.
Германия соғысқа кіріскендегі ниетінің негізі: жұрттың шырысын бұзып, бытыратпақ.
Русия һəм одақтастары: жұртты бытыратпай
біріктіру. Германия ниетінің жамандығынан-ақ
жеңілетін жөні бар. Оның ниеті дүние жүзіне
жалғыз өзі қожа болмақ, басқалар да Германия
мəдениетінің азығы, иа құралы есебінде қылмақ.
Сондықтан ақырында Германия жалғыз қалып,
басқалардың бəрі де оған қас болатыны шексіз.
Дүниеде біткен бір жақ, Германия бір жақ болса, жалғыз жағы жеңілмей қалмас. Италияның
онан айырылып, бізге қосылуы осы айтылған
сөздің дұрыстығының сипаты.
Соғыс басталғаннан берлі Германияның Галицияда мықтап бір бізді жыққан күні, Германия ел таратушыларының мықтап жығылған
күніне түс келді: бізді Дунаица бойында
қаруымен жығып жатқан кезде, Италияда
ел таратушылары жығылып жатты. Соғыста
істеп жатқан күшін көрсету үшін Дунаицаға
күшін көп жиып, қимыл қылып еді. Италияны онысы тоқтатпақ түгіл, қайта қамшы болып тиді. Үйткені Германия жеңсе Италияның
ұлттық жүзінде көздеген мақсұдына жету
жоқ. Италияға Германия жеңілуі пайдалы.
Қазір соғыс кезінде бергенін, соғыс біткен соң
қайтып алудан Германия ұйалмайтыны белгілі. Ынтымақты патшаларға бой ұрып, көңіл
көрсеткені үшін Италияға жазасын Германия
тартқызбай қалмайтыны сөзсіз.
Германия жеңсе, Русия, Англия, Францияда
Германияның қарсымен қабағына қарамақ. Германиямен одақтасқан күнде де Германияның
қожалығынан құтыла алмас еді. Оны Түркия
мен Австрия əскерінің билігі осы күнде Германияда. Оның мұндай қожалық қылуына өзінің
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одақтары да қазір риза емес. Бірақ көнбеске
шарасы жоқ.
Австрияға қазір Галициядан көрі Адиратик
теңізінің жағасы қымбатырақ. Италия адамын
деп ұмтылған соң, Галицияны тастап, Австрия
Италияға қарсы əскерін жіберер еді. Германияға
Галицияны орыс əскерінен тазарту қажет,
үйткені Галицияны орыс алса, Селезия жағынан
Русия əскері Германияға кіруге оңай болмақ.
Австрияның Германияға қазіргі наразылығы
осынан. Бұл наразылық Италия əскері Триестке
тайанған сайын күшейсе керек.
Балқан патшаларынан Германия өзіне
одақ таба алар ма екен? – Таба алмас дейміз.
Үйткені ешкім өзін-өзі біреудің құлдығына
қимайды. Германия басқаларға қожалықтан
басқа жақындықты білмейді. Германиямен
жақын болсаң, айтқанын қыласың дегеннен
шықпайсын, өз бетіңнен іс қылу жоқ.
Германия мен Букунге шейін жақындасқан,
одақтасқан жарты неміс патшасы Австрия һəм
Германиямен мінездес Түркия. Басқа халықтардың бəрі де Германия жұтып қойады деп
қашады. Өз алдына жұрттығын жоймауын ойлайтын патшалардың бəрі де төрт ынтымақты
патшаларға қарай бой ұрады. Сондықтан Балқан
патшалары битарап қалса да, Германияның көп
жұмыс бітігені. Дарданел қылиларынан Англия мен Франция флоттары өтсе битарап күнде
Балқан жұрттарын неміс королдары1 ұстап тұра
алмас.
Бірте-бірте Германиямен дүние жүзі қас болып
барады. Германияның зілі Америкаға да біліне бастады. Германияны қастық жан-жағынан
қоршап келеді. Əбден қоршалып болған соң
Германияға астық та, мыс та, мақта да кіруін
қойады. Мақтасыз түтінсіз оқ-дəрісін жасап
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Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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«Қобыланды батыр» қисасы тамам сатылып бітті. Екінші рет бастыру ниетіндеміз.
Қобыланды қисасын білушілер əуелгі басылымындағы кемшіліктерін көрсетсе һəм басылмай қалғандықтарын жазып жіберсе алғыс
айтып, қабыл етер едік һəм ендігісін түгелдеп
шығарар едік. Өтінуші «Еш» кітапханасы.
1

болмайды. Сонда Германия шеберлік жемсіз
ашылған. Сүйтіп, дүние біткен Германияға
қарсы тұрып, Германияны жеңеді. Өзі өршіткен
қастығынан өзі ақырында өлер.
Германия соғыстағы өнері көбейген сайын жау
да көбейіп барады. Германия ісі соғыс жүзінде
неғұрлым басым болған сайын, татуласу жағы
алыстап барады. Егер де неміс жеңіп дүниеге
араны жүрсе, онда дүниені шеберлік билеген
болып табылады. Басқа рухани күштердің бəрі
де іске аспай, бірақ астында қалған болады.
Онда рухани күш деген нəрсеге тұрмайтын
құр бос сөз болып, шықпақшы. Егер де осынан
Германия жеңіп қалса, онда дүниеде шеберлік
күшінен басқа күш бар екен деп, күшіне мас
болуын қойғызар еді.
Германияның қазіргі күшін көріп, біз ақылымыздан адаспасқа керек. Қанша күшті болған
бүкіл дүние мен бір Германия соғысып, жеңуі
мүмкін емес нəрсе. Германияның есебі жауын
бөлек-бөлек ұрып мұқату. Ол ниетін жаулары
əлдеқашан сезген. Франсуздар айтып отыр:
«Русияға салмақ түсіп тұрғаны, Франция жағы
Германияға қайрат көрсете алмағандықтан.
Егер де Франция қайрат көрсетсе, германия ол
жақтағы əскерін Русия жаққа тасымас еді деп.
Бұл Франция əскерін күшейтеміз деген сөзі деп
жорылады.
Неміс жеңу деген біз үшін біздің одақтасымыз
үшін де хаты барша дүние жүзіндегі ұлт намысы жоғалмаған жұрт үшін де боларлық іс емес.
Болмасына үмітім бекем болса деп, книаз Трубицкой сөзін айақтайды.

Болғария мен Румыния королдары неміс тұқымынан.
Неміске қарсы шығармай, халықты осы күнде солар
ұстап тұр деген сөз.

Германия һəм Америка
Германия мен Америка арасында суық сөздер
болып, Американың нотасы һəм Германияның
оған қайырған жолы, «Қазақты» оқушыларға
мəлім.
Германияның қайырған жолынан Америка
қанағаттанбай, қайтадан нота қайырмақшы.
Жаңа нота туралы Америка хүкіметінің басындағы адамдар арасынан ала пікір шыққан. Кабинет шлендерінің көбі нотаны қатқыл жазып,
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Германия қабыл көрмесе, жауласудан табынбауды ұнатқан. Татулықты сүйетін Американың
Г. Секретары Брайан. Нотаның ондай болуын
ұнатпаған. Комитет шленінің көбі Браян пікірін
қуаттамаған соң, ол атставка берген. Атставкасын президент қабыл алған.
Татулықты сүйтін Браянның атставкаға
шыққаны Американың Германия мен жауласуға
бел байлағаны деп жүріліп еді. Солай болған
соң Германияға қайратын нотасы ултиматум
секілді қатаң болар деп еді. Америка нотасы бұрынғы нотасынан көрі онша қатаң деп
айтарлық болып шықпады. Онда да Америка
хүкіметі өз қарамағындағы жұрттың жанын,
малын, хақын қорғауға қолдан келгенін сарп
етеді деп еді һəм Германия Америкаға содырын тигізбес деп еді. Жаңа нотасының сөздері
сондай. Сондағы айтқаным айтқан: Америкаға
содырыңды тигізбе деді.
Германия мен Америка арасында осы əнгіме
басталғаны бірнеше ай болды. Ианвар айағында
Германия: Англия жағалауына тəуір судағы кемелер торылатынын мəлім етті. Торуға арналған
судағы ұшыраған сауда кемелері кімдікі болса, оныкі болсын, қаралмастан суға батырылады дейді. Битарап кемелерде сондай күйге
ұшырайды. Үйткені Англия кемелері қулық
қылып, битарап патшалардың жалауын байлайды дейді.
Битарап патшалықтарға, əсіресе Германиямен жауласқан патшалармен қатынасы көп,
Америкаға Германияның бұл ісі жағымсыз
болды. Америка бұған қарсы тұрды, дау
шығарды. Ол айтты: кеменің жаудыкі екенін
анық білмей, суға кеме батыру теңіз соғысының
салтында жоқ іс. Сондықтан Америка
хүкіметі өз қарамағындағы кемелерін, адамдарын батырғанды битарап патшалар хақы
турасындағы заңның жолынан шыққанға санап,
өз қарамағындағы жұртқа басқалардың зианы
тимесіне қам қылады дейді.
Бұл сөз қанша азғарлы болса да, Германия өзіне жау көбейе бергенін жақтырмаса
да, Американың айтқанын қыла қоймады.
Жалғыз-ақ қайық бастығы бұрынғыдай емес,
битарап патшалардың жалауы бар кемелерді байқаңқырап қарайтын болды. Германия
хүкіметінің басындағылар Америка бүйтіп
тереңге кетеді деп ойламаған еді. «Лузитания»
параходының батуына шейін Германия мен
Америка аралары ашылып, жарымаған еді. Бра-

ян түгіл президент Вильсон да битараптықты
қуаттау жағында еді. «Лузитания» параходы
батқаннан кейін Америка жұртының көңіліне
наразылық кірді. Германияның ешкімнен айылын жиа қоймайтын мінезі қайырған жауаптарында біліне берді. Ол көбіне шам болды.
Президент Вильсонның қытығына тигенде
Германияның сол мінезі. Германиямен жауласпауды қолайлаған Браянның атставкаға
шығып отырғаны да Германия айылын
жимағандығынан. Америка алыстан келіп
Германиямен соғыспайтыны сүттен ақ. Бірақ
аралары ашылса, Германияға онан зиан көп.
Германия сауда флотының көбі осы күнде Америка суында жан сақтап тұр. Бітім сөйлескен
кезде де Американың араздығы Германияға
жағымсыз. Мұның бəрін Германия білмейді
емес. Бірақ Американың айтқанын қылады деп
айтуға ауыз бармайды. Үйткені, Американың
айтатыны: жауласқан патшаларыңа қылсаң о
қыл. Бірақ бізге зиан келтірме деген.
Бұл айтқанын істеу үшін Германия сауда
кемелерін сүңгуір қайықпен батырудан безерге керек. Англия суындағы кемені ұстаса,
ол кеменің үстінде Америка адамдары болса,
ол кемені батырып, Америка адамдарын мінгізіп алып, қауіпсіз жерге шығарарлық сүңгуір
қайықта орын жоқ. Ол адамдарға зиан тимес
үшін істейтін шарасы жалғыз: кемені батырмай жіберу қалай ететінін қайырған жауабынан
көрерлік.
Америка нотасында айтқаны мынау: «Лузитаниа»-да қару-жарақ болған жоқ, əскер де болған
жоқ, бұлар жоқ болған соң оны батыруға орын
жоқ. Лузитаниа соғыс ішінде болатын адамдар
үшін емес, жай жүргіншілер үшін сайланған параход еді. «Лузитаниа»-дағы өлген еркек-əйел,
бала-шаға – бұл соғыс кезінде еш жерде болмаған
күйде болды. Америкадан бегінде 100-ден астам адам өлді. Америка хүкіметі Германияға
айыбыңды аңғар дейді. Біздің қорғанымыз
адамшылық хақы мен азаттық. Бұл екі жолды
һешкімнің айағына таптатпаймыз. «Лузитаниа»ны батыру тиіс, егер де қарсыласып, қару қылса.
Қарсылық қылмаған соң батыру жол емес. Біз
жолға жүгінеміз дейді.
Ақырында айтады: Германия заң жолына
түсіп, Америка адамдарының жолды хақын
сақтау үшін шарасын етер. Біздің Германиядан
енді күтетініміз осы дейді.
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Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 1/VI.
31-ші майда Лацков əуелі районында неміс
əскерінің бір бөлегі Виндава өзенінен өтуге
тырысқан еді, көп шығынданып шегіндік. Ол
жерден біразырақ төменіректе Виндава өзенінен
өткен бір бөлек неміс əскерінің шабуылдарын
тоқтаттық.
Шавали жанындағы соғыстарда жаумен кезек түсіп тұрмыз, Шавали шаһарын немістер
зеңбірек астына алды. Неман, Барува өзендері
фронтында һəм Висла өзенінің сол жағында
жау əскері басталған шабуылдарын зорайтқан
жоқ.
Біздің жайау əскерлер 31-нші майда жаудың
шабуылына қарсы шабуыл жасап: бір күн
бұрын бізден немістер алған орлардың көбі
қайтарып алды.
Галицияда 30-31-нші майда Сан өзеніндегі
Бисовицеден Муцискеге шейін бүкіл фронт
бойлап, тағы да қызу соғыстар басталып кетті.
Жау əскері топталып келіп, Лобажевка өзені
бойындағы фронтымызға шапты. Ол өзеннің
төменгі жағынан өтіп, Лобажевкамен Вишна
өзені арасындағы Тохло ауылын алды.
31-нші майда һəм екінші күні жау Днестр
өзенінің сол жағындағы Нижнеев ауылы
жанындағы көпір алды бекіністерге пайдасыз
шабуылдар жасады. 30-ншы майда ЖожаваЖалишшик фронтында біздің əскер жаудың
шабуылына қарсы қатты шабуыл жасап,
Австрияның Тирол стрелоктарынан һəм 20ншы егер баталионынан бірнеше ротаны түк
қалдырмай қырды. Екінші күн тағы сол райлнда
біздің апалшин дружиналары басқа əскерлердің
жəрдемімен неміс əскерлерінің шабуылына
қарсы шабуыл жасап, жаудан 400 тұтқын алды.
Ішінде 8 афисер бар.
«Наш вестник» газетасы жазады: «(2/VI.)
Шавали районында бүкіл фронт бойлап қызу
соғыстар бар. Муравеев стансиасы жанында немістер бірнеше қабат қызу шабуылдар жасады.
Бірақ, көп шығындап, өз бекіністеріне шегінді.
Виндавада немістер қазақтар болып қатты шабуыл жасаған еді, біздің атқылауымызбен кейін
шегінді. Шавалидан күнбатысында немістер
біздің бекіністерге шабуыл жасады. Бəрін де
шегіндірдік, Дубица өзенінің оң жағында біздің
атты «Улан» полктарымыздан біреуі немістерге

қатты шабуыл жасап, 100-ден артық кісі қырды,
56 тұтқын алды.
Неман өзенінің сол жағында жаудың Ковна жаққа шабуыл жасауға тырысуы іске аспай қалды. Мұнда біздің əскер немістердің
бетін қайтарып, өздері шабуыл жасады, бірталай ілгері жылжыды. Бұл районның басқа
жақтарында өзгерістер жоқ.
Совец фронтында Бобр мен Оржиц өзендері
арасында ғадеттегідей атысулар бар. Кей жерлерде немістер мина тастаса да зиан тигізе
алған жоқ. Вах маңайында жау əскері біздің
аранға жақындаған еді, атқылап шегіндік. Кей
жерлерде неміс ұшушылары көрінгілеген еді,
біз атқылап қуып жібердік. Оружиц пен Висла
арасында немістер Пуманы һəм Старужибиге
қатты шабуылдар жасады. Бірақ, өздері көп
шығындады. Висла өзенінің сол жағасында
Суха районында немістер оқ атқылап біздің
бекіністерге шабуылдар жасады. Бірақ, біз
қарсы шабуыл жасап, тоқтаттық. Бұл районда қызу зеңбірек атулар əлі бар, бұл районның
басқа жақтарында өзгерістер жоқ.
Кавказ армиа штабынан - 1/VI. 30-ншы майда түріктер Улта маңайында Ешхан қаласына
шпапақ еді. Біздің əскер қайтарды. Сүйрі шай,
Улта шай бойларында да түріктер біздің əскерге
бірнеше қабат шабуыл жасады. Бірақ, іске асқан
жоқ. 29-ншы майда біздің əскер Ихлат қаласын
алды. Басқа жақтарда өзгерістер жоқ.
2/VI. Улта жағында атысулар бар. Ван көлінің
оңтүстік-күнбатыс жағында Серн ауылын біздің
əскер алды.
Дарданелде
Сланик – Мителиннен 27-нші майда бұлай
деп, хабар береді: «ынтымақшылардың Клибули
түбегіндегі жалпы шабуылдары көңілдегідей.
Флот түрік бекіністеріне зеңбірек атып,
əлсіретеді.
Кеше ынтымақшылардың жүк кемелері
жүк кемелері соңғы соғыстарда қолға түскен
3 мың түрік тұтқындарын міңгізіп, Модосор
аралына кетті. Тұтқындардың сөзіне қарағанда
түрік іскерлері арасында неміс афисерлерін
жаратпаушылар бар екен. Сол себепті 50 шамалы афисер, 200 солдат Стамбұлға жіберіліп,
абақтыға салынған. Түркітер Азия жағасында
бар күштерімен қорғандар салып жатыр. Анатолы жағасындағы гректер ішке сұрылып, орындарына мұсылмандарды отырғызған.
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Париж – 2/VI. Ынтымақшыл Клибулы
түбегіне əскер түсіргеннен бері Сарос шығанағы
мен Дарданел қлисы арасындағы фронттарда
түріктердің қабат-қабат жасаған шабуылдарын
қайтарады.
25-нші майда Кируидере ойпаты жағасында
ынтымақшылар жиылып, Боша деген орынды
алды. Түріктер мұндағы бекіністерін қайтарып
алуға тырысса, болдыра алмады. 26-ншы майда сол қанаттағы колониа əскерлері маневр
жасап, түріктерді шегіндірді. 24 Европа, 32
Синигал əскерлері жасырынып барып түрік
траншеиаларына жақындағанда кенет шабуыл
жасады. Түріктердің шабуылдарын тоқтатты.
Ынтымақшылар өздері алған орындарды
нығайта барып, алда түріктерге шабуыл жасау
үшін қолайлы орын əзірледі.
Параходтар батырылу
Лондон – Архангелскиден Лондонға бара
жатқан «Дания» атты орыс параходы һəм
«Отаго» атты швед параходы батырылды.
«Отаго»-ның халқы құтқарылды. «Тумазиана»
деген орыс кемесі де түнде немістер тарапынан батырылды. Кісілері Англия құрлығына
шығарылды. Англияның қолына түскен «Ерноиулд» деген неміс параходы да батырылды.
Афина – 31/VI. Мемлекеттің əр жағында
ұлт мəжілісіне сайлаулар басталды. Жалғызақ Македонияның кейбір жерлерінде һəм
Кредаралнида (ресми себептермен) сайлаулар
кешіктірілді. Сайлауда Винизилус партиасы
жеңер. Əр жерде бұл партиа көпшілікте карол жазылғанша осы күнгі кабинет іс басынан
түсінес деген хабар бар.
Сифр тілі
Сегіз ай соғыс туралы сифр тілі мынау:
соғысқа жинаған адам 30 милион: жинаған ат
8 милион. Жаралы һəм аурулы болып, өліп һəм
қолға түсті, майданнан шыққан 10 милион кісі
һəм 4 милион ат.
Əскердің тамағына, аттардың азығына 90 милион пұт ет, 360 милион пұт нан, 480 милион
пұд сұлы, 960 милион пұт пішен.
Соғысқа шығарған ақша 20 милиард сом,
оның 3 жарым милиарды Франциядан, 4 жарым
милиарды Англиядан, 4 милиард Русиядан, 6
милиарды Германиядан.
Соғыстың ақша жағынан, адам жағынан,
мүлік жағынан тиген зианын есептесек, 100 ми-

лиард болмақ. Оны патша басына үйлестіргенде
- милиард Белгиядан, 14 милиарды Русиядан,
14 жарым милиарды Англиядан, 17 милиарды
Франциядан, 15 милиарды Австриядан, 28 милиарды Германиядан.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Тоқырауын
(Қарқаралы үйезі)
Тоқырауын болысы 10-ншы ауылдан кедей үш жігіт: Сағым, Қалабай, Бекмұхамед
Қарымбай балалары қызмет қылып, мал табамыз деп, Омбыға барды. Жанын, тəнін жалдап,
қаңғып жүріп тапқан 200 сомды Бекмұхамед
үйіне алып қайтады. Сол ауылдың биі Досымбет Бекімбет баласы базарлық деп 10 сом ақша
сұраса, Бекмұхмаед жол көргенсіп, сомынан 5
тиын бидің сыбағасын бермейді. Бекмұхамед
ана закон жүретін жерде көп жүріп, Тоқырауын
ресіміне қарайып қалған екен.
Біраздан кейін Бекмұхамед ауырып, опат болады. Жігіт өліп жатқанда кемпір шешесінің
жалғыз көк ала атын би ұстатып алды: ана
сұрағанда бермеген 10 сом базарлық - көк ала
ат болғаны. Бишара жесір кемпір жылап қала
береді. Бұл зорлықты барып айтып, теңіздің
алар жер жоқ. Енді аржағы онымен жемтіктес
болыс.
Бөкейханның бір баласы Сұлтанғазы. Мұның
бір баласы Хұдайменді. Бұл Кенесарыға ерген. Мұса мырза Шорман баласы Хұдаймендіні
ұстап алмақ болып, Сұлтанғазыға келсе,
Сұлтанғазы Мұсаға айтыпты: «Па, Мұса, бұл
қазақ сенен де қалар, менен де қалар. Бəрімізді
Иван алар» деп.
Хүкімет жаңа закон шығарам деп жатыр.
«Қазақ» газетасы бұл закон жобасын басып
шығарады, жұртқа ыңғайлы жағын көздеп,
дəлелімізді айтып қалалық деді. Ғаділ би, билік
жолына түсіп, жұртымызды көгертейік деді.
Момынбет1 пен Досымбек секілді билерге тас
салып отырған жұрт бұ жолға жүрсе – игі-ді.
Бұлар Иван төбесі көрінбей тұрарлық жаққа
айақ баса қоймас. Өз алдыма жұрт болам дегенде біреу: «Билердің ана Момынбет, Досымбек:
бұл қаңғырғаның не?» десе, бұған Шаһкəрім
сиақты ақсақал не дəлел таппақ?!
Сұңқар
1

Момынбет ісі 125-нші (Қазақ)та.
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Павлодардан
Павлодар үйезінде қазақ көп. Шаһарында
да 500 үйден артық қазақ бар. Бұл қаладағы
қазақтар арасында едəуір пысық адамдар һəм
бай саудагерлер де бар. Бірақ, бұлардың айтарға
бастары, санарға малдары көп болған мен оқуоқыту жақтары тіпті төмен.
Павлодардан бұрыннан екі класты бір школ,
бір ауылнай школ бар. Мұндағы ушителдер Ахметолла Барлыбаев һəм Əбікей Сəтбаев. Бұл екі
школда биыл 90 шамалы қазақ баласы оқиды.
Жəне екі жыл болды жатақтар бір ауылнай
школ сұрап алды. Ушителі Имам Əлімбеков.
Мұнда биыл 50 қазақ баласы оқиды.
Бұл қазақ ушителдердің бəрі де Семей семинариасынан оқып шыққандар. Жоғарғы
есептегі бұл школдарда оқушы 140 шамалы
қазақ балаларының 19-ы ақ қала қазақтарының
баласы. Өзгесі ойдан, қырдан келген ел бабалары. Мал шаруасына пайдасы – қолғабысы
тиіп отырған балаларын ел қазақтары школға
əкеп беріп жатқанда, шаруасы жеңіл, сыпайы
отырған 500 үй қала қазақтарынан 20 шақты-ақ
баланың оқуы таңырқарлық іс.
Бұл қала қазақтарды мұсылманша оқуды да
тəртіпке салып, ілгері бастырғандары жоқ. Орталарында көптен аман болып тұрған Жандолла
хазірет Лекеров деген бар. Мұнда қыстыгүні бір
екі ай 10-15 бала оқиды. Хазірет өзі медресеге
жұмасында бір-екі рет кірсе кіреді, кірмесе жоқ.
Балаларды хазірет жоқта сабағы ұзақ шəкірттер
оқытады. Мұғалім ұстауға қарсы келді. Хаты,
баласын басқа бір тəртіпті мұғалімге оқытқан
кісілерге риза болмайды. Троицкі жағынан
оқып қайтқан бір мұғалім 1912-нші жыл сонда
тұрған екен. Қыстай хазіретпен партиа болып,
əрең шығыпты.
Біздің білімділеріміздің бірсыпырасы осы
отырықшылықты таба-алмай əуре болып жүр.
Олар: қазақ бір жерге жиналып отырса, көптеп
іс қылып, қымбатты арзандатып, қиынды
оңайлатып, биікке қолы, алысқа көзі жетер еді
дейді. Сол іздеген отырықшылық мынау. Бірақ,
ол білімділердің ойлаған тілектерін біздің Павлодар қазағы ескеретін емес.
Шариф Ақбаев
Басқұдық
(Павлодар үйезі)
Басқұдық болысы 2-нші ауылдың жартысы
қарағай жақта, жартысы тоғай жақта болушы

еді. Қарағай жақтағы ауылда кірме Тұрсынхан
деген, бұрын ауылнай болған пысықша біреу
бар еді Соның қатыны өліп, үйі əйелсіз қалды.
Тұрсынхан жасының елуге келіп қалғанын
былай қойып, өз ауылындағы əкесі өліп, кəрі
шешесінің қолында қалған 14 жасар бір қызды
көздейді. Бір күні қыздың ағалары жолаушы
кеткенде 4-5 бозбаламен барып, кəрі шешесімен
жеңгесін байлап тастап, қызды алып қашады.

Қызды тоғайға алып барады. Ақсақалдарды
жиып, мына бір келіндеріңізді алып келдім.
Ендігі жұмысын сіздерге бердім дейді. Ол екі
арада қыздың ағайындары келіп сөз болады.
Бірақ, ер адамы Жалаладдин ақсақал үйде болмай, сөз еш нəрсеге тианақталмай, сол кісінің
қайтуына қарайды. Сол арада қыздың жақын
ағайындарынан біреу қызбен сөйлессе, қыз риза
емеспін деп жылайды. Қыздың жылағанына
ағасының көңілі жұмсап: «Олай болса, үйге
жүр. Сен жетімнің көз жасын ағызып алған
малда береке болмас» деп, қызды ала жөнеледі.
Далада кеңесіп отырған ақсақалдар мұны көріп:
«Тоқта, қайда алып барасын? Жəкең келсін»
деп кісі жібереді. Ана жігіт барған кісінің сөзіне
мойын бұрмастан қарындасын үйіне алып
қайтты. Құдай оңдап, күйеу жақтың нағып сабырлы болып қалғанын білмейім. Əйтпесе, істің
айағы тағы да жаманға тартылар еді. Жасаған
ием жетім бишараны айаған жоқ.
Үйге қызды алып қайтып, іс бітпейді. Қыздың
ағалары қызды арбаға салып, болысқа алып барады: «жап-жас қарындасымызды ризалықсыз,
анамыз һəм бала-шағалардың қол-айағын байлап, алып қашып, əуре қылды» деп. Болыс:
«Істеріңді Ахмед би бітеді» деп, Ахмедке бір
қағаз жазып қойа береді. Ахмед былай билік
қылады: «Риза болмаған жас қызды алып қашып
əурелегені үшін күйеу жақ 3 ат-шапан айып
төлесін» деп. (Рет шапан күйеуден, екеуі жолдастарынан) бірақ, бұл билікке қыз ағаларының
көңілі толмай, қандай атымызды алып бер деп
өлең салды. (Қандай ат-жүз сомдық ат болады).
Оған күйеу көнбеді.
Сонымен екі жағы дауға кірісіп кетті. Қызқұмар шалдарға бір сабақ.
Қожахмет Алкин

Азамат Иусуф
Қырым сөзі Н. Маркстан
Күн жауып өткен сайын ескі Қырым татарлары, мысик1 ісін искеуге мысик-жамиғ мешітінің
құлаған іргесіне барады, сонда отырып бұрынғы
сөз қылады. Бұрынғы сөздің басы сол мисикжамиғ мешіттен жалғыз салғызған Иусуф.
Кім біледі? Қашан болған бұл Иусуф? Ескі
Қырым Салғыт атанған кезде болған ба? Онда
шаһар іші толған фонтан (фонтан аспанға суы
шапшыған бұлақ. Мұндай бұлақтар Қырымда
көп болады). Көшеге симайтын ол заманда керуен. Кел мұндалап, қақпасын ашқан байлар.
Бұларға құлдық ұрып, лақтырған ақшаларын
қағып алып, «Алла разы болсын аға» деген бишаралар. Осының ішінде кісіге тізе бүкпейтін,
тастаған ақшаны қағып алмайтын, қызметі
ауыр, жүк таситын біреу болды.
Қол сүйелі ақ көңілді қарайтпас. Алланың
аты көгерсін!
Жүк таситын Иусуф түзу һəм тура мінезді еді.
Адамнан қорықпай, бай-кедей демей, сөзін тура
айтатын. Ғұмыр керегі көзі: кедейлік, байлық
бірдей өтеді. Иусуф айтады: «Кең сарай, алтын қазына, мал-мүлік сендерде, бірақ таза
пиғыл, ақкөңілден сендер айырылғансыңдар.
Бишараға қара су жоқ. Жақсылық үшін іс
қылмайсыңдар. Міні, мешіт тозып, құлағалы
тұр. Мұны жаңғыртсаңдар болмай ма?»
Кедейлар мұның айтқанына: «Рас, рас!» деді.
Байлар ашуланып: «Бізді үйрететін сен өзі
кімсің? Өзің бай болсаң, көрер едік» десті.
Көзден жас ағып кетті. Иусуф аспанға қарады.
Көкте періште ұшып бара жатыр еді. Исуф періштеге: «Маған көп алтын керек. Жаңа мешіт
саламын, кім мұқтаж болса, соған беремін.
Менің бай болғым келеді» деді.
Періште Иусуфтың ақкөңілі, айтқан сөзін
жұлдыздан, күннен жоғары алып кетті. Жаман мінезді адамдар осы Иусуфты арғамыс
ағашының ішіндегі орға тастамақ болды. Бұл
ордың сірə түбі болса, түбінде талай адам сүйегі
табылар.
Иусуф қашып базар кетті. Керуеннің түйешісі
өліп, қызметкер орны босаған еді.
Бай Исуфқа:
– Сен түйе айдай білесің бе?, – деді.
– Білсем керек, – деді Иусуф.
Түйеші боп жалданды. Керуен Хиндистанға
кетті. Бұл жұртты естімеген адам бар ма? Та-

1
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Қартты құдай ұрғаны –
Қарт басымен жас болып,
Көрінгенге қылмыңдап,
Жігіттікті құрғаны1.
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Бала тұлпар.

Мисик арабша жұпар.

сынан шырақтай жанған бір илинат шығады,
теңізінің түбінде көз жасындай мөлтілдеген
меруерт жатады, қарлы ала тауынан өрмекші
өрмегінен нəзік жібек шығады. Шөп тамырының
жерден сорғаны не ұжмақ каусар, не у.
Мұнда Иусуф көп жылдар жүрді, талай жерін
кезді. Белге талай шықты, алдыға талай түсті.
Періште жолын жарылқап, қазынасы өсті. Иусуф бұрынғы күйінше əлі кедей.
Қол былғанбаса, алтын да қолға жұқпайды.
«Мұндай кісіні құдай қайдан кез келтірді? деп
бай да қайран қалды. Бір күні Иусуф байға
бірін алмастан бір қап брилиант əкеліп берді. Байдың есіне сонда өзінің алдағыш баласы түсіп, жақындарына сөйледі: «Мен өлсем,
менің барлық қазынам Иусуфтыкі. Балама түкі
жоқ» деді.
Бұл болатын іс: бүгін тірі, ертең опат. Кешегі жоқ, бүгін бар. Иусуф тамам қала басынан
асқан бай болды. Салғытқа Иусуф жүгі келіп,
мың түйенің көші шұбалып, Салғытқа кіргенде
күн жұма еді.
Бұл көш Иусуфтыкі деген кімнің ойында бар?
Көш мешітке келгенде де ешкім мұны білмеді.
«Міне, мешіт құлады» дегенде де ешкім білген
емес. Тым-тырыс үн жоқ, құр отыра берген.
Ойға кіргенде де иа ұйатты мойынға алғанда,
тіл жоғалады.
Осыны ескеріп, Иусуф сөйледі: «Мына
мешітке қазынамыздан берейік та?» деді.
Салғыт бектері: – Өзің бай болсаң, берсейші!» десті.
Иусуф мұртынан күліп: «Иусуф беремін деген» деді.
Сонда ғана бектер: «Ау, осы Иусуф болмасын! Керемет қиын ба?» десті.
Екінші күні жүздеп қызметші келіп, ескі
мешіт керегесін құлата бастады. Бұл Иусуф
ағай ісі. Иусуф əмірімен сүттей ақ тас, піл
сүйегі, алтын кірпіш тақтайлар тасылып келіп
қалды.
Қырымда мұндай мешіт болған емес. Кефеге жаңа мешіт керегесінен салатын мисик
артқан кеме келді деп есіткенде жұрт Иусуфқа
«Имандының ағасы» деп ат қойды.
Жауын жауып өткен сайын «Мисик жамиғ»
мешіт іргесінен жер бойымен аспанға жұпар исі
шығатын болды. Екі қыс өтіп, құрбан мейрамына мешіт дайар болды. Аспанмен щағылысқан
ақ мұнара, алтынмен жарқыраған сулы шатыр,
порфирмен белдеулеген көк күмбез.

293

10.06.2018 20:00:46

Имандының ағасы, Исуф кел, алдымен құрбан
шал!
Иусуф құрбанға боз қасқасын шалып, ең
бишара жүк таситындарға берді. Мен мешіт
салам, маған алтын бер деп, Иусуф періштеден сұрағанында өзі осылардай еді. Иусуф
көкке қарап еді, аспанда мөлдіреген ақ бұлт
көрінді. Мешіт үстіне тоқтай қалып, меруерттей
мөлтілдеген жауынмен құйып жіберді. Сонда
мешіттің жақсы, жұпар исі күркіректей жауды.
Жұрт Иусуф алдына тізе бүгіп: «Иусуф, сенің
Салғытқа патша болатын жөнің бар» деді.
Иусуф: «Жоқ!» деп бас шайқады. «Хакімшілік
адам арасына ор қазады» деді. Ғұмыр бойы бишара, кедейлер арасында қалды. Қазынасын тамам кедейге үлестіріп, өзі кедей күйінде өтті.
Жұрт халық билеген хандарды ұмытты, салтанатты бектерді ұмытты, Иусуфты ұмытқан
жоқ. Жауын жауып өткен сайын ескі Қырым
татарлары жиылып, жұпар исін искеп рахаттанып, Иманды Иусуфты сөз қылады.
Тəржіма еттім Қыр баласы
Газеталардан:
Мəскеу уақиғалары
28-нші майда Мəскеуде болған уақиғалар туралы хүкімет тарапынан ресми хабарландыру
болды. Онда айтылатыны мынау: 28-нші майда
ойдағы жоқ жерден оңқа шығып, екі милион
Мəскеу халқының тып-тыныш істеп жатқан
тіршілік ісін бөлді. Бізбен жауласып жатқан
патшалар қол астындағы адамдарға тиіс магазиндер қиратылды.
Бұл уақиға болардың алдында Русияда тұрған неиістер өз отандастарына əртүрлі көмек
көрсетіп, Русияға көбірек залал келтіру мақсұдта екен деген лақаптар жайылды. Əртүрлі
фабрикте жұмыс қылатындардың арасында
соңғы кезде жаман іш аурулар біліне бастаған
соң əлгідей лақаптар өте күшейе бастады.
Жұмысшылар арасында немістер суға у салып, бұзады екен деген сөздер жүре бастады.
Іш ауру білінген фабриктердің жұмысшылары
қаладан неміс біткенді қуу керек деп хакімдерге
арыз етті. Арыздарын хакімдер қабыл етпеді.
Үйткені суды неміс улады деген тианақсыз бос
сөз екенін біледі.
Осы тақырыпты 27-нші майдың кешіне Циндел мен Шридер фабрикасында қызмет қылатын
жоғарыларындағы немістердің пəтерлерін
қиратып, өздерін ұрып-соғып бастайды. Бұл

уақиға 28-нші күнгі уақиғаның ұраны сықылды
болды.
28-нші майда ертеңгі 10 сағат шамасында
Боровецки қақпасының маңайына бір бөлек
адам жиылады. Бір кезде бұл адамдар қолына
көтерген Русияның ұлт жалауы көрінеді. Топ
ішінде біреуінің қолында патшаның портреті
болады. «Құдай, патшаны сақта!» деген өлең
дыбысы естіле бастап еді, онан да, мұнан да
жұрт жиыла бастады. Жұрт тез-ақ көбейеді.
Біраздан соң жұрттың көптігі шамадан тысқары
болады. Патша сау болсын, əскер сау болсын!
деп, дауыстап, ұран шақырып «уралап» жұрт
«Красни плошадтағы» Минин мен Пожарскиге қойылған ескерткішке қарай жүреді. Жолда
бұрынғының үстіне топ-топ адам қосыла береді.
Топ ішіндегі адамдардың бірсыпырасы магазиндерге қарай дүрсе қойа береді. Əуел
бастап «Инем»1 мен «Циндел»2 магазиндері
қиратылады. Магазиндерді қиратқанмен ішіндегі нəрсесіне ешкім тимейді. Тауарларын далаға
лақтырылып, қирағаны қирап, жыртылғаны
жыртылып көптің айағының астында быж-тыж
болады. Алып бара жатқандардың қолдарынан
жұлып алып, жиылған көп дал-далын шығарып,
жоқ қылады. Қирату хабары жұртқа тез жайылады. Қиратқан магазиндер жанында көп жұрт
жиылады. Топ көбейіп, жылдам өседі.
Политсиа сасып, жиылған көпке не қыларын
білмейді. Неміс магазиндерінің жұмысын бітіргеннен кейін жиылған бірсыпырасы Лубиански
плошадқа, бірсыпырасы Петровкаменен Кузнецки мостқа қарай тартады.
Сүйтіп, қирату бірден əр жерде бола бастайды.
Бастапқы кезде қиратушылар өз басшыларының
айтқанынан шықпай неміс магазиндері болса
ғана қиратып, басқалардың магазиндеріне тимейді. Бұл бірақ бастапқы ғана кезде, жұрт онша
көбеймеген шақта болған. Топ көбейіп алған
соң, қиратушылардың ішінде арақ складтарын
қиратып, арақ ішіп, мас болғандар көбейген соң
басшылар топты билемек түгіл, өз бастарынан
ерік кетеді.
Қиратылған магазиндерді жұрт талай бастайды. Қатындар, балалар талаған нəрселерді
құшақ-құшақ қылып, тұс-тұсына таси бастайды. Ымырт жабыла бастағанда тіп-тəуір
киінген адамдар да таланға түскен нəрселерді
құшақтай бастайды. Магазин кімдікі екенін
1
2
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«Инем» конфет магазины.
«Циндел» мата магазины.

де жұрт талғамай, кез-келгенін қиратып талай
бастайды. Тек магазин иесінің фамилиасы орыс
фамилиасы болмаса, кімнің магазині болса да
талауға түскен. Сондықтан орыстың өз қол
астындағы адамдардың қиратылған магазиндері де аз болмаған. Бибастақтық əсіресе түнде
күшейген. Қаланың бірнеше жерінде өрт болған.
Қиратқан магазиндерді өртеу басталған. Өрт
сөндірушілердің сөндіруге шамасы келмей, кей
магазиндер таң атқанша даулап жанып жатқан.
Кім магазині екенін түнде ешкім айырмаған.
Айыруға мүмкін де болмаған.
Түнгі үш сағат шамасында қирату кеми
бастаған. Таңертең сағат 5 шамасында əбден
тиылған. Көп қымбат мүліктер науыт болған.
Кей фирмалар түк қалдырмағандықтан жабылған. Қиратушылардың ішінде бастапқы
кезде жұмысшылар болған. Топ талауға түсе
бастаған соң олар үйлеріне тарап кеткен. Қиратылған магазиндердің болған зианның есебі
əлі анықталған жоқ.
Келесі күні 29-ншы майда таңертең тағы
жиыла бастаған екен, политсиамен əскер жиылдырмай, таратқан.
Тəңір жарылқасын
Біз аренда да отырған аз ғана ауыл болсақ та,
1913-нші жылдан бері талап қылып ортамыздан
мектеп ашып, балаларымызды оқытып тұрмыз.
Биыл зекет, пітір, ғұшыр секілді садақаларды
мектеп пайдасына жұмсауға қаулы қылыстық.
Бірақ, мектебімізде жетілмеген кем-кетіктер
көп. Оларды жетілдіруге өз күшіміз жетпейтін
болды. Сондықтан мектеп пайдасына халықтың
жəрдем сұрадық. Төмендегі кісілер мынадай

жəрдем берді: Рахымжан Балжанов, Мұстафа
Бекжасаров, Ғұсман Тоқмоллин 10 сомнан,
Мансұр Мұрзин, Мүлыбай Бейісұғлы, Қасым
Алпысұғлы, Нұрке Бекжасарұғлы, Исмағұл
Өтебаев, Əділхан Кенетбаев, Сұнғатолла Фазылаллин 5 сомнан, Нығметжан Шафиғаллин
30 сом, Жүрсін Бейсенұғлы 3 сом 50 тиын,
Еркінбай Есболов, Балаубай Мəжиков, Мұқай
Қорғанбаев, Тілеп Есімұғлы, Сафиолла Фазылаллин, Сырдан Мырзабеков 3 сомнан,
Бақтыбай Мұхамеджанов, Иусуф Жасбағаев,
Ерке Тілеубаев, Исмағұл Білгішұғлы, Ғайса
Жұмен, Ражиб Жұмен 4 сомнан, Тілеуберді
Бңртайынша, Айыл Сабаңбайұғлы бір қой,
Ғарифолла Зейналлин 10 сом, Ғатаолла Файзаллин, Сарыбай Аманов, Наурызбай Құлманов,
Кенжетай Жұмыкен, Үсен Құлманов, Сүлейман
Ордабаев, Халелолла Фазылаллин, Қыстаубай
Құдабаев, 1 сомнан, Садық Екебаев, Жылдыбай
Бейсен 2 сомнан, Хасен Мұлыбаев 1 сом 80
тиын, Махмуди Жүрсінов 1 сом 75 тиын, Иса
Байманбаев 1 сом 20 тиын.
Осы кісілердің бəріне де шын көңілден тəңірі
жарылқасын айтамыз.
Мектеп басқарушылар: Набиолла Фазылаллин, Мұстафа Балағазин, Садық Арғынов,
Мұқай Тұрғанбаев.
Қазақ шежіресі
Тағы алдырылды. Бағасы поштамен 1 сом
8 тиын.
Адрес: ред. газ. «Казак».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №134. 10 ИЮНЬ, БЕЙСЕНБІ $$$$
Оренбург, 10-ншы иун
Соңғы кезде Русия мен Швеция арасы
азыңқырайды деген лақаптар шығып жүр.
Хаты Швеция Австрия-Германияға болысады
деген де сөз қашады. Бірақ ондай сөздердің түбі
қайдан шығыпты, əлі күнге шейін бимəлім. Айтушылар пəлендей инабатты орыннан шыққан
сөз дей алмай, құр осылай деген қауесет бар
дейді. Лақап шашушылардың сөзіне қарағанда
Швеция қазіргі мезгілде соғысқа кірісуге
қолайлы көреді-мыс. Сондықтан бұл лақаптың
дұрыс болу-болмас қанша жөні барлығын швед

хүкіметінің һəм жұртының соңғы кездегі көңілі
Русияға қалай екенін байқату үшін «Реш» газетасы жазады1: «Европа соғысының кезінде
соғыстағы патшалардың швед жұртын ренжіткендері болды. Мысалы, Англия Швецияның
талай кемелерін, кемемен тасыған жүктерін
ұстап, ренжіткен күндері болды. Шведтар намыс қылып, наразылық сөздер айтқан кездері
де болды. Германия швед жұртын Англиядан
да бетер ренжіткені бар. Швед кемелерінің
жүретін жоларына Германия мина тастап,
1

143-нші нөмір.
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кемелерін батырғаны бар. Бірақ Русия мен
Швеция соғыс кезінде ренжіскен жоқ. Русия
Швецияның көңілін аулап, жақындық қылмаса,
жамандық қылған жері жоқ. Русияға өте
сенімсіз көзбен қараушылар Швецияға істеп
отырған жақындығымызды құр мəймөңке
иттеусірету деп қауіптеуші еді. Ондай секемшіл адамдар Швеция аз ғана һəм секемденулері олардың аққұла, орынсыз. Олар Русияға
алакөзбен қарағанда, бізге бір нəрсе етеміз
деген оймен емес, осы қайтер-ау деп, бізден
қауіп қылғандықтан. Швецияның Русияны қас
көріп, немістерді дос көретін газеталарының өзі
де неміс тайағын соғуы жайынан лəм деп сөз
қылған емес. Швецияның немістерге бүйрегі
де бұратын шығар, тілеуін де тілейтін шығар,
бірақ битараптық күйінен айырылғысы келетін
бір швед табылмас. Швед газеталары Русияға
қас сөздері жазудан да қашпайды, Германияның
қылғанын көкке көтеруге де бар, жалғыз-ақ
битараптық күйден шығу жайынан бір ауыз
сөз жазған жері жоқ.
Дұрысы да сол. Швецияның битараптықтан
шығатын орны жоқ. Битараптық Швецияға сайасат жағынан да, мал табу жағынан да пайдалы. Соғыс арқасында саудалары күшейіп, екі
жақпен бірдей сауда қылып тұр. Соғысқа кіріссе онан айырылады. Жан-жағындағы сыбайлас патшалар бұлан-талан Европа соғысында.
Соғыс шалығы Швецияға да тиіп тұрғаны
рас. Сонда да соғыстың Швецияға қазіргі тиіп
тұрған шалығы жоқ, қасында жеңіл. Ол жеңілдің
Швецияның битарап тұрғандығынан. Егер де
Швеция соғысқа кіріссе, онан көретін залалы
көп, түсетін пайда жоқ. Швед жұрты Германиямен қандас деп, Германияға жақындасу талабында іс қылып жүрген адамдар бар екені
де белгілі, Герне, Фалбик, Жиллен профессор
партиаларындағы адамдар. Олар іс қыла білетін
адамдар һəм көп екені де рас. Бірақ бұлар Германиямен жақын болу жағын қуаттағанда,
қазіргі жақын болу емес, соғыстан кейін жақын
болуға жұртты үгіттейді.
Осы айтылған мəністерге қарағанда Русия
мен Швеция арасы бұзылуына «Реш» газетасы
орын жоқ деді. «Реш» бұлай дегенмен Русия
менен Швеция арасына от салуға неміс тарапынан азғыру күшті болса керек.
1-нші иунде сыртқы іс министрі Сазоновқа
швед газетасы Гартивилде деген болған.
Гартивилд Швецияда Русия жағынан лексиа
оқымақшы екен. Русияның сыртқы сайасат

ісін басқарып тұрған адамнан сұрап, Русия
жұртының швед жұртына көңілі қалай екендігін
байқамақ ниетпен Сазоновқа жолыққан. Министрмен сөйлескеннен кейін «Реш» газетасының
бір жазушысына Гартивилдтің швед жұртын
азғыруы күшті. Швед жұрты азғанына еріп,
Русияға қарсы шығып, неміс тайағын соға
қоймас, бірақ немістердің азғыруы далада қалар
деп те айтуға ауыз бармайды: швед жұртының
көңіліне Русия тарапынан толық қауіп түсіруі
ықтимал. Русияға сенбей, қауіп қылушылар
Швецияда көбейді. Бұл неміс азғыруынан
пайда болған нəрсе, бірақ швед жұрты қалай
айтқанмен неміс жетегіне еріп кете қоймас.
Бұл жағына көңілім берік, менің білейін
дегенім орыс халқы швед халқына қалай
қарайтыны. Оны білу үшін Русияның сыртқы
іс басындағы адамына жолығуды қажет көрдім.
Маған министр Сазоновтың айтқаны: «Соңғы
кезде Швецияда Русияға сенбестік көңіл
байқалады. Бұған көңілім қатты ауырады.
Русияның Швецияға ойлайтын ешбір қастығы
жоқ.
Русияның хүкіметі болсын, халқы болсын
Швеция дегенде өте ықыласты. Үш патша бас
қосқан кеңесінде Швеция мен Русия арасында
олай-пұлай сөз боларлық нəрселер жайғасқан.
Мен Русияның сыртқы сайасатының басындағы
министрі есебінде һəм Русия адамының бірі
болып та сізге айтатыным: Русияның айға тиу
турасындағы ойы қандай болса, Швецияға тиу
туралы да ойы сондай. Швецияның Русиядан
қауіптенуі жөнсіз, деп сөзді айақтаған.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т)
Жоғарғы əскербасы штабынан – 4/VI.
Шавали районында һəм Неман районының
күнбатыс жағында өзгеріс жоқ. 2-нші иунда
немістердің бүкіл шабуылдары қайтарылды,
соғыс тоқтаған жоқ.
Нарива өзені фронтында кеше соғыс болмады. Бзура өзенінде Сухашевден жоғары жақта
3-нші иунде Германия əскерінің бір бөлегі
шапқан еді, тоқтаттық.
Галицияда да соғыстар бара жатыр. 2-нші
иунде Сан өзені мен Лобачевка қаласы арасында М. Граковец районында тіпті қатты соғыс
болды.
Днестр фронтында 3-нші иунге қарсы Тесменицемен Астри өзендері арасында жаудың
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əскері опыр-топыр шегінді. Днестр бойында
Журавнодан жоғары 1-2-нші иунде біздің қолға
түскен тұтқындардың барлығы 202 афисер,
8544 солдат. Мұнда біз 6 топ, 21 пулемет. Һəм
басқа олжалар алдық.
2-нші иунде жау əскері Нижневаның жоғары
жағында өзеннен өткен əскерді біз қырдық.
Нижневаның төменгі жағында өзеннен өткен
əскерді шабуыл жасаудан тоқтаттық. Хотин
жағында Прут пен Днестр өзендеріарасында
3-нші иунде біз жау əскерін тықсырдық.
Муравев-Шавали районында һəм Дубисса
бойында 4-нші иунде соғыстар болған еді. Бірақ
ешбір өзгеріс болған жоқ.
Польшада Бзура һəм Ранке өзендері
бойында зеңбірек атысу өте қызу болды. Бір
жерде жау əскері 6 шақырымдық фронтта
тұншықтыратұғын газ жіберді. Сан өзенінің
бергі жағындағы əскеріміз соғыса-соғыса Танев өзені һəм Городок көлінің бергі жағына
қайтты. Прут пен Днестр өзені арасында біздің
топыраққа келіп кірген жау əскерін шегіндіріп,
өз жеріне жеткізіп тастадық.
-//Жоғарғы əскербасы штабы мынадай ресми
иғлан таратты: «Соңғы кезде Петроградта болсын, басқа қалаларда болсын, тіпті болмаған
соғыстар туралы болды деп өтірік, түпсіз хабарлар тарала бастады. Ол хабарлар халықты ілгері
қылып, мазаларын алды. Сол себепті жоғарғы
əскербасы штабы мынаны білдерді: газеталарда
күн сайын жазылып, шығып тұрған хабарлар
ешбір мүлтіксіз рас. Ал енді жұрт арасына таратып, сенімді секілді сөйлесіп жүрген хабарлар
– бəрі өтірік. Бұл хабарларды иа қоян жүрек
қорқақтар ойлап шығарған болар. Иаки жұртты
əбігерлеу үшін жаман ниетті кісілер таратқан
болуы ықтимал.
5 иун, Петроград».
Кавказ армиа штабынан – 4/VI. 2-нші иунде түріктер Əзірет һəм Ахбуцер районында
шабуыл жасады. Бірақ барлық шабуылдары да
қайтарылды. Ван районында біздің əскерлер
бөлек-бөлек күрдтермен төбелесті. Сопр районында түріктермен де соғыс болды. Түріктер
күнбатысқа қарай тысқырылып жатыр.
Теңіз бойларында зеңбірек һəм мылтық атысулары бар. Ұлты жақтарында түріктердің бізге шабуылдары қайтарылды. Басқа жақтарда
өзгеріс жоқ.

Дарданелде
Лондон – Неміс афисерлерінің қол астында түрік əскерінің аз ғана бір бөлегі Англия
əскерінің орларына шапты. Өздері өлермендік
қылып, қорықпады. Бірақ оларға жақындаған
кезде Англия əскері шығып, бəрін де қырды.
Бір Германия афисері мен 50 түрік солдатының
өлімтігі саналды.
30-ншы майда түріктерден алған бір
орнымызға түнде əскерінің бір бөлегі шабуыл
жасап, бізді амалсыз шегіндірді. Ертеңіне пулемет атып, ортадан сүнгі найзамен киіп кетіп,
орды қайтарып алдық. Орда 200 өлген түріктің
денесі табылды. Қолымызға 12 тұтқын түсті.
Біздің шығынымыз онша көп емес.
Параход батырылу
Лондон – 3/VI. Сшретнерин деген бір Англия
параходы өткен түнде батырылды. Капитаны
мен 21 қызметкері өлді.
Англия флотының барлық шығыны
Соғыс басталғаннан бері Англия флотынан 7
сауытты параход, 9 зор крейсер, 6 контр миноносец, 10 сүңгуір қайық, 5 жəрдемші крейсер
шығын болған. Бұл анау-мынау бір мемлекеттің
барлық флотындай.
Англия флотынан 6 мың шамалы кісі суда
өлген, 3 мың шамалы кісі жараланған иаки
тұтқын түскен.
Ал, енді, соңғы 110 жыл ішіндегі бүкіл
соғыстарда Англия флотында барлығы бір мың
587 кісі өлген.
Жаңа түрдегі пулемет
Голландия газеталарының жазуларына
қарағанда немістер жанып кеткен жаңа түрлі
пулемет шығарған. Мұнан жараланған адам
қайтадан оңала алмайды екен.
Суец каналы туралы Түркияның нотасы
Түркия хүкіметі өзімен одақтас һəм битарап
патшалықтарға мынадай нота жіберген: 1888нші жылғы келісу бойынша Англия хүкіметі битарап патшалықтарға Суец каналын жаппасқа,
онда соғыс параходтарын ұстамасқа уағда берген еді. Бұл уағдасын Англия тұтпады. Оның
үстіне Түркияға қарсы соғысу үшін канал бойына Франция əскерлерін түсіртті.
Түркия хүкіметі өзінің бір бөлімі болған Мысырды қорғау үшін соғыс майданын Суец каналы бойына көшіреді. Егер бұл тақырыпты Суец
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каналы маңындағы битарап патшалықтардың
параходтары зиан көрсе, ол турада Англия,
Франция айыпты боларға тиіс.
«У.Р.»
Ішкі хабарлар:
Елден:
Барымта
Торғай үйезінен
Қостанай үйезіне қараған Алтыбас (Қыпшақ)
Мінайдар Қылышбайұғлы Торғай үйезі,
Сарықопа болысының қазақтары – Арғын
Байеділ Əлімбетұғлы һəм Қасым Шораұғлына
кепіл болып Яуышевтен неше мың сумаға тауар əперген. Былтыр Мінайдар опат болды.
Біздің саудагерлер уағдалы срокті берекшектерін төлемеген. Ерге кепіл өледі, нарға кепіл
төлейді: Мінайдар қатыны Арғынның борышына күйіп, Яушевке төлейді де, судиаға вексилді
кіргізіп, Байеділ, Қасымнан ақы өндіруге исполнителни лист алып, адвокатқа береді. Адвоакат
қадалғаннан қан алған Шор деген еврей.
Өткен қыс Қостанай базарына Торғай
арғындарының қалашылары барады. Бұлардың
ішінде Байеділ, Қасымның елдерінен де
қалайшы бар. Əлгі Шор адвокат пристав алып
қалашылардың көлік-шана, арқан жіптерін
артығымен ақысына толарлық қылып жазып
алып қалады. Мұнысы, мал Байеділ, Қасымдыкі
деп, законға сидырған, болмаса ол екеуінен
мал жоққа жақын, көбі Сарықопа, Майғарау
һəм 1-нші Наурызым болыстарына қараған
арғындардікі.
Алтыбастың мұнысы дұрыстық таразысына
тартқанда жазықсыз қалашыларды жайау-жалпы қалдырып, ерге көшке һəм заң білінгендікке
салған болса да, екінші жақтан қазақша барымта деуге сиарлық іс болып, барымтамен бас
қосу болса керек. Бұл хабарды есіткен соң, елден сөйлесуге бірнеше жолдас ертіп Қасымның
ағасы Сейіл мырза барады.
Алтыбас «Ақымызды орнына сал да малыңды
қайтарып ал» деді. Сейіл соң төлеуге уағда берсе, Алтыбас «сөз алмаймыз, мал аламыз» деп
көнбейді. Сейіл жолдастарымен елге қайтады.
Сонымен қыс өтеді.
Ерегес кімге пайда берген, Сейіл мырза барған
сапарында Алтыбастың ақысын түгелдеп,
барымтадағы момынның малын қайтартқанда
түк жоқ екен. Енді бұл барымтаның айағы үласып
кетті. Май басында Байеділ, Қасым бастығы болып Мадиярдан 20-30 жігіт Қыпшаққа барымтаға

аттанды. Бірақ Алтыбастың өзінен мал ала алмай, Биғана болысы басқа Дамбар қыпшағынан
100-ден аса жылқыны дүркіретіп қуып, біздің
батырлар шаңын елден бірақ бұрын еткізді.
Жұрт олжаға қарқ болып қалды, батырлардан
сауға алғандар көп болып, өкпелеп қалғандар да
аз болмады. Бірақ олжа да, өкпе де құр шығын
болып, барымтаның түбі насырға шапты.
Халқы алдырған Дамбар Қыпшағы əлі
Қостанай шауып, губернаторға телеграм берген.
Губернатор тұрған үйезіне телеграм беріп, бір
жұмаға жетпей елге екі жандарал шығып, барымташы бастығы үш кісінің Торғай қаласына
айдап келді. Байеділді абақтыға жауып тастады.
Артынан қуғыншы Қыпшақтар да келді. Сүйтіп
басы ойын, айағы шын болып бара жатқан соң
Торғай қаласында арғын, қыпшақ болып Ақтай
ақсақалдың алдында бітім болды: барымташылар Қыпшақтың жылқысын қайтаратын болып,
үйез алдында сенім қағаз беріп елге қайтты.
Осымен екі үйездегі арғын-қыпшақ дауы тынар, ақысын төлесе, Алтыбаста барымта малды
қайтатар деген үміт бар. Үйтпесе Қостанай,
Троицкіге Торғай арғыны астық, азық ағаш
алуға, сауда саттыққа барудан тоқталып, жалпы
жұртқа көп кесір тигелі тұрған түрі бар еді.
«Деп ойла жау қомсынсаң өлім жақын,
жығылдың дау қомсынсаң кетер хақың» деп
Сейітахмет ақын айтқандай, біздің бас асау «батырлар» өкпесі қабарып, қартына сойыл іле
шабудың ақыры қандай боларын осы жолы сезген шығар, санасыздыққа сүйеніп дұрыс сөзді
шаншу көріп бой бермеймін десе, алдарынан
жарылқасын.
Мадияр
Х.А. – Губернаторға телеграм бергенді барымташы бастығы деп қыпшақ атаған үш жігіттің
бірі Біржан Бадан баласы хаттан нақақ аталған.
Ол жігіт барымтаға аттанбаған, ат, жігіт бермеген һəм барымта малдан олжа алмаған, Момын
Бай баласы. Оның бар жазығы, былтыр Алтыбас ұстаған малдың ішінде төрт нəрі кеткен.
М.
Қарқаралы үйезінен
(Бұ да музей емес пе?)
Бұл төменде жазылатын мырзалардың абыройын Алашқа ашпайын деп, үйезді ғана
көрсеттім. Елге аты теріс төре келсе, мырзалар мынаны берген: Сейітғали (бұрын болыс
болған кісі) айағынан шешіп жаңа саптама
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етік, Алтынбек (бұ да бұрын болыс болған)
атынан алып күміс ертоқым, Күлмұхамед
төсек тұсынан сыпырып кестелі түскиіз, екінші Күлмұхамед (бұрын болыс болған адам)
былғары жаңа тоқым. Төре ескі ақшадан жиады екен: Сағид Уақастан 10 сом, Ахметтен
15 сом алған. Алтынбек дауласып ертоқымын
қайтарып алды. Өзге мырзалар қайталанып,
музейің құрысын деп, дауласып, істері тергеуде. Сотта етік, түскиіз тұқымдарды көреміз-ау
деймін.
Сұңқар
Директор һəм инспекторлар сиезі
Осы кезде Уфада Оренбург ушебни округінің
директор һəм инспекторларының сиезі болып
жатыр. Бұл сиезде біздің қазақтан торғайлық
инспектор Ғабдіғали мырза Балғымбайұғлы
бар. Сиез кеңесіне шет кісі крігізілмей жабық
болған. Сиезде 10 түрлі мəселе қаралмақшы.
Олар:
1) Оқу істерін басқарушы төрелер һəм мұғалімдер мен жергілікті мекемелер арасындағы
қатыс.
2) Бастауыш мектептерде қол өнерлері һəм
қызметке үйрету.
3) Бастауыш мектептер арқылы егін-таран
һəм шаруа ғылымын халыққа тарату.
4) Бұратана жұрттар школдарында (орысшабасшқұртша, орысша-қазақша, орысшашұбашша һəм басқалар) оқу тілі һəм үйрету
тəртібі.
5) Бұратана жұрттар школдарының оқытушылары. Олардың білім мөлшері (сензі), бұлардың молайтуға ушителски курстар ашу.
6) Бұратана халықтарда оқу-білім халі. Оны
тарату үшін керек тадбірлер. Школдар салдыру.
7) Школдарда дін, тарих, табиғат ғылымдары,
сызу, əн, гимнастика сабақтарын түзету.
8) Балаларды жақсы мінез һəм сыпайылыққа
үйрету.
9 һəм 10) Мектепсіз де оқу-білім тарату туралы түрлі мəселелер.
Бұл мəселелер хақындағы оқылатын докладтардың бірі біздің Балғымбаевтікі.
Оқшау сөз:
Ешкі тау
Қырым сөзі – Н. Маркстан
Ғали, сұлу Ғали, ер Ғали, мерген Ғали! Кім
сені ұмытар? Сенің істеген ісің жұрт аузында
сөз болып, атадан балаға қалумен құс аспайтын

Қырымды теміржол кесіп өткен, құстан артық
аспанға адам ұшқан заманға келіп жетті.
Жан серігің жел жетпеске мініп, отарбадан
оза алар ма едік, оныңды білмеймін. Бірақ адам
баласын өзімнен оздырмаймын деп, атың да,
өзің де мамыт болар едік.
Сен жел жетпеске мініп ап жосытқанда,
ұшқан құстай қатесіз жалғыз оқпен жалпытқан
кезде, сені көніркемейтін отызда бозбала бар
ма еді? Аңнан қанжыға қандамай қайтқан
күнің болушы ма еді. Шиті мылтық асынып,
адам айақ баспаған Ешкі таудың басында Ғали
көрінгенде таутекелер қалтырап, қайда барарын
білмей сасушы еді.
Сенің асылзадалығың сол. Лағын емізген
ешкіге еш уақытта тимеуші едің. Сенің адамшылығың адам түгіл аңға да бар еді.
Бір күні тау ешкісінің жас лақтарының маңыраған дауысы естілген кезде Ғали Үрмияның
үйіне келді. Үрмия Ғали сүйген, Ғалиға сүйікті
көріну үшін тырнақ-шашын иісті қынаға бойаған1 жесір, жас келіншек.
Үрмияға Ғали көңілі сонша кеткен, айтқанын
екі етпей, тап десе құс сүті де болса, табуға талап қылатын. Көбіне жоқты тап деп, əурелейтін.
Ғалиға қиын істі істе деріндегі қарайтын мекер
көзімен қарап, бір нəрсеге Ғалиды жұмсайын
деді.
– Ертең маған тау ешкісін атып алып берші,
– деді.
– Болмайды! Лағын емізіп жүрген ешкіні атып
бола ма? Бұ не тілек? – деп Ғали ғажаптанды.
– Мен керек қылғанда лағын ерткен ешкі де
болса атсаң қайтеді? – деді Үрмия.
– Ата алмаймын!
– Ата алмасаң, кет! Сөз бітті.
Ғали тұрып, міні, қызық дегендей болды да,
есікке қарай бастады да:
– Ақымақ қатын! – деді.
– Ақымақ қатынға неге келіп жүрсің? – деді
Үрмия. Сейіт Мамыт бұлай айтпайды. Сен атып
əкелмесең, сенен басқа əкелер. Əйтеуір тауешкісі мұнда əкелінеді. Мейлің білсін! Сұр жылан
Үрмия солай деді.
Ғали үйіне қайтып келді, қапаланып жатып, қалың ойға кірді. Ағашта бұлбұл сайрап
жаңғыртқырап жатыр, бақшада сыңғыр-сыңғыр
əн салған шегіртке дауысы, көкте бір-біріне
жақындасқан жұлдыздар. Бəрінің атқарғаны
1
Қырымда ноғай əйелдері тырнақ, шашын қына сиақты нəрсемен бойайды.
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махабат парызы. Жаздың мұндай түнінде
ұйқы келер ме? Ешкім ұйықтаған жоқ. Ғали да
ұйықтамады. Үрмия əбден арбап алған. Оның
жаман адам екенін де біледі. Сонда да бармай
шыдап тұра алмайды. «Сен əкелмесең, сенен
басқа əкелер» деді-ау! Жоқ! Бұл болмас. Менен бұрын ешкім əкелмейді, - деп Ғали тұра
келді.
Таң жаңа белгі беріп келе жатыр еді. Ғали
тауға қарай таныс соқпақпен жөнелгенде, таң
шапағы жер бетіне жаңа ғана сүйіп еді.
Ешкі тау жақын. Ғали тырмысып, тырмалап
бір таудың басына шықты. Қарсы қабақта таутекелері бұл кезде көп болатыны өзіне айан.
Арада жалғыз-ақ жер құлағы бар. Ешкі тауды
екі бөлген үңгірді Қырым жұрты жер құлағы
дейді. Жер құлағының тереңдігі сонша, шегі
жердің нақ өзегіне барып тоқтайды деседі.
Жер құлағы дейтіндері: жер жүзінде не болып
жатқандарын, мысалы, адамдар бұрынғыдан
көрі жақсы тұра ма, болмаса бұрынғыдай əлі де
адам арасында араздық, дүниеге тоймаушылық,
өзін-өзі һəм өзгені де жойушылық бар ма екен,
соның бəрін жер құлағы арқылы естіп біліп
жатады-мыс.
Ғали жер құлағына жақын келген кезде, көзіне
бір ақсақалды шал түсті. Сақалының ұзындығы
сондай, ұшы үңгір түбіне кеткен.
– Аман ба, Ғали! Таң атпай таутеке атуға
келгенің қалай? – деді шал.
– Солай керегі болды, – деді Ғали.
– Бəрібір еш нəрсе атып ала алмайсың! – деді
шал.
Ғали шалға жақындаңқырап еді, шал үңгірге
жоғалып кетті.
– Кімсің, – деп сұрады. Жауап болмады.
Қопарылған тастар төмен қарай домалаған
дыбыстары ғана естілді. Ғали қанша тыңдаса
да, тоқтағанын біле алмады. Тауға қарай көз жіберіп еді, құлағын тігіп, Ғалиға қарап «ап» деді
ме тауешкі тұр. Мылтығын кезеніп сығалап еді,
ешкіні біреу сауып отыр. Сауып отырған əйел
таныс сиақты. Бейне өзінің өлген қарындасы.
Мылтықты кезенуді қойып, көзін сүртіп қарап
еді, ешкі байағы орнында тұр, бірақ жанында ешкім жоқ. Мылтығын тағы кезенді. Тағы
ешкі жанында əйел көрінді. Əйел Ғалиға қарап
қойды. Ғалидың сұп-сұр болып, түсі қашып
кетті. Ғали шешесін тани кетті. Шешесі Ғалиға
қарап басын шайқады, Ғали мылтығын тастап,
«Əжекем!» деді.

Құйын жүріп, қиа түбін шаңдатты. Ешкі əлі
тұр, қозғалмайды.
– Өңім ба? Түсім бе? – деп Ғали үшінші рет
мылтық кезенді. Ешкі жалғыз, бірақ қасында
бір лақ көрінді. Əншейін көзім қарауытқаннан
екен ғой деп ойлап бір уақыттан сезбей қатсын
деп дəл жүректі қарауылға алып сығалады.
Серіппені жаңа баса берген кезде көзіне түсті:
ешкі емізіп тұрғаны Ғали, өз баласындай еркелетіп, жақсы көріп, сүйетін Үрмияның жас
қызы.
Ғалидың тұла бойы мұздай боп, қалтырап
кетті. Үрмияның жас қызын атып тастай жаздау. Есі ауып, талып қалады. Көп пе, аз ба,
жатқанын білмейді.
Сонан бері Ғали жоғалды. Тастан құлап өлген
шығар деп, жұрт көп іздейді, таба алмайды.
«Бұл «жер құлағына» түсіп кеткен шығар. Олай
болса, іздеп арам тер болмайық», – деп жұрт
күдерін үзеді.
Көп жылдар өтеді.
Ғалидың Үрмиясы жалмауыз кемпір сиақты
болып қартайады. Үрмияның жас қызы
əлдеқашан бой жетіп, байға шығып, балалы, немерелі болады. Ғалидың қатарындағы замандас
жігіттерінің бəрі өліп бітеді. Кейінгі жастарға
Ғали туралы өтірік-шыны аралас жұрт аузында
аузында айтылған сөз қалады.
Бір күні Қажыға барған, Мекеде көп болған
жүз жастағы шал Асан қайтып келеді. Қажы
жолында көрген білген тамашаларын жұртқа
сөйлейді. Оның бəрінен де сол тамаша: Асан
өз көзімен Ғалиды көріпті. Стамбұлда сопы
дəруіштер түрік сұлтаны алдында зікір салған
жиылысына Асан да барған екен. Бір шал
сопының зікіріне жиылған жұрт таң-тамаша қалған. Асан қараса, жұрт тамаша қылып
тұрғаны байағы Ғали. Таныған соң «Ғали!» деп
шақырған. Ғали мұның бетіне қарап, азырақ
тоқтап тұрады да, тағы зікір салып жүре береді.
Тəржіме еткен Қыр баласы
Газеталардан:
Европа патшалар қаулысымен жасалған Албан патшалығы өлімші халде тұрғандығы туралы «Р.В.» газетасы жазады1:
Оңтүстік Албания көптен-ақ Греция қолында.
Орта Албанияда, Валон өлкесінде Италия келіп,
орын тепті. Солтүстік Албанияны қазір серб
1
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пен қаратаулық алайын деп тұр. Сербтер Тирана мен Албасанды алып, Дурацуға жақындаса
керек. Қаратаулықтар Баяни өзенінің бойында
Скутарбты алайын деп тұрса керек. Дүниеге
келтіріп, əкесіндей əлпештеп, қамқоршылық
қылған Австрияның қолы бос емес. Албанияға
мойын бұра алмайды. Албания патшалығының
қазіргі халі кесінен айырылған жас баланың
күйіндей кім көрінгеннің талауында.
Албан патшалығы өмірлі болмайтынына
көптен-ақ көз жеткен еді. Албан халқы да
басқалармен қатар өз бетіне жұрт болуға хақы
бар екені даусыз, бірақ өз бетімен өмір сүруге
заманда жағдайсыз келді əртүрлі қолайсыз
өз тарапынан жерлері болды. Түрікке қарап
тұрғанда да Албанияда тұтас жіксіз бүтіндік
жоқ еді. Тұтас бүтіндік мəдениет жағынан да,
күнкөріс жағынан да, хүкімдік жағынан да жоқ
еді. Албания халқының заты бір болғанмен
тілінде, дінінде, күнкөріс шаруа қалпында
бірлік болған емес. Өздері өзі өмір бойы жауласып келген. Жас түріктер билеген кездегі
қимылдары да нағыз бірігіп, өз алдына жұрт
болу ниетпен емес-ді. Мұндай ниет оңтүстік
Албанияда ғана болған, солтүстік Албанияның
жас түріктің хүкіметімен алысуының мəнісі
басқа-ды. Олардың мақсұды алым-салық
төлемес үшін еш патшалыққа қарамаулық
болған. Оңтүстік һəм солтүстік Албанияның
жас түрікпен алысуының сырты бір сиақты
болғанмен ішінде осындай басқалық болған.
Бұлардың бірігіп түрікпен алысқандары түрік
ісін ауырлатып, Түркияның əлін кетіргені болмаса, өз алдына патшалық жасап, оңдыратын
орны жоқ-ды.
Албандардың өзіне салғанда, осы шалажансар патшалықты да дүние жүзіне келтіре алатын емес еді. Бұл патшалықта басқалардың
тырысуымен болған. Албания патшалығын
қарақшыдай қалқытып, патшалық түріне салған
Австрия мен Италия еді. Бұлардың Албанияны
патшалық түріне салуды керек қылғаны – Сербия мен Грецияны Адратик теңізіне жібермес
үшін еді. Адратик теңізінің жағасы Сербия
мен Грецияға тимес үшін Лондон кеңесінде
Албанияны өз алдына патшалық етіп, Адратик жағалауын соған қаратуға қаулы қылысқан.
Австрия мен Италия екеуінің де мақсұды Албанияны асылында өзіне алмақ еді. Біріне
бірі қимағандықтан барып, Албания бөлек
патшалық болды. Сүйтіп Албания Австрия мен
Италияның туғызған баласы еді.

Албания бөлек патшалық болғанмен алалығы
жоғалмады. Европа патшалығының сайлаған
Албания патшасы кназ Вид келмей жатып,
Албанияда араздық басталып, сол арада бес
хүкімет болып өтті. Кназ Вид келген соң біраз
тынышайған болды. Вид Албанияға феврал
ішінде келді, апрел ішінде таудағы мұсылман
албандар қарсы бунт көтерді. Албания
жұртының өзара алалығына, Австрия мен Италия партиалығы қосылды. Кназ Видті Италия
Австрияның адамына санады (Вид неміс кназы). Сөйтіп, Видке қарсы қол көтерушілердің
астыртын қолтығына су бүркіп құтыртумен
болды. Хаты күшпен көмек бергенде жерлері
болуы ықтимал.
Европа соғысы басталар кезде Вид қолында
Албаниядан алақандай ғана жер қалып еді. Европа соғысы бұрқ ете қалғанда, арқа сүйеген
Австриядан көмек болмасына көзі жетіп, кназ
Вид патшалығын тастай жөнелді. Албанияның
үстінен қараған Дурацуда хүкімет болса да, патшасы кетісімен бейбастақтыққа түсті. Австрия
өз басының қайғысымен болып кеткен соң оны
аңдып жүрген Греция, Сербия, Италия қолдары
шешілді. Əуел бастап Греция солтүстік Епирді
алды. Онан соң Италия келіп, көптен көзін қадап
жүрген Валонды алды. Енді кезек солтүстік
Албанияға келді.
Австрияның қолтыққа су бүркуімен Албания келіп Сербияға тиіскен. Оны Сербия мен
Қаратаулық əскері қайтарып, енді бұл екеуі
Албания жеріне кірді. Бұл уақиға басталғалы
көп болса да, Сербия Италия жақтырмас деп,
тартысуға беретін еді.
Италия соғысқа кіріскен соң һəм Австриядан
Сербияның дəме еткен жерлерін Италияға беретін болған соң оның есесін Сербия Албаниядан толтырмақ. Италиямен келіскен əңгіменің
ішінде бұл мəселе де болған шығар.
Қайткенде де қазіргі Албания хүкіметіне
қараған алақандай жер еді, оны да Сербия мен
Қаратаулық алайын деп тұр. Мұнан кейінгі
замандарда Албания өз алдына патша болып,
дəурен сүрмесе, бастапқы патшалық боламын
деген талабы іске аспайтын шығар.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: имам
Байғазы Теміртанов арқылы 8 сом 63 тиын.
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Бұрынғыларымен барлығы: 980 сом 97
тиын.
Басқармадан:
Жыл басында жарты жылға жазылған
подписшиктердің срогі 1-нші иулде толады. Газета үзілмей барып тұруы үшін осы иун ішінде
ақша жіберу тиіс. Əр турада ескі адрестердің
нөмірі жазылып жіберілсе, басқарма үшін
көп жеңілдік келтіреді. 1915-нші жылғы
подписшиктердің алдырып тұрған газеталарына
жапсырылған адрестерде срогі қанша толатыны
жазылған. Соған қарап білуге болады.

Оспантай Ғабдрахмановқа – «Қазақ» жіберіліп тұр. Нөмірлердің түгел тапсырылмауы
оқушыларымызды ренжітеді, бірақ оған қалар
амалымыз жоқ. Кітапты прастой жіберсек
«Қазақ» кейін кисе қайтеміз? Ақшасыз кітап
жіберілмейді.
Р-С. Тұяқбаевқа – «Ай-қап» басқармасынан
бізге ақша келген жоқ. 11 сом 30 т. таспырылды. «Уақ-түйек» Костычевке жіберілді. «Қазақ»
уақытында шығып, түгел жіберіліп тұр.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №135. 14 ИЮНЬ, ЖЕКСЕНБІ $$$$
Русия мен Жапония
«Р.В.» газетасында кназ Евгений Трубецкой жазады1: Европа соғысының басында
Жапонияның үш ынтымақты патшаларға қосылғаны ойдағы жерден табылған зор бір олжа
сиақты көрінді. Оған дейін көбі-ақ Жапония
Русияға қарсы жаққа қосылады ғой деген қауіпті
еді. Жапония Русиямен бірге Германиямен жауласады деген еш уақытта ойда болып, үміт етілмеген іс. Жапония ойламаған жерден шығып
көбін адастырды. 12 жыл бұрын Жапонияның
қастығы Русияда қандай күтілмеген іс болса,
бұл соғыстың тұсында достығы һəм сондай
күтілмеген іс болып шықты. Əлі де біздің жеңгеніміз Жапонияға қанша жағымды екенін һəм
Русия мен Жапонияның бір-біріне көрсететін
қызметі қымбат екенін түсіндіріп жетпегендер
көп-ау деймін.
Германияның дүниені білмеймін деген ниетінен дүние жүзіне қорқыныш кіріп, күннен
күнге Германияның жауы көбейіп бара жатқанына қарағанда Германия жеңілуіне жер жүзіндегі жұрттың көбі-ақ тілектес болса керек.
Жапонияның бізге қосылғанын бастапқы кезде Циндауды өзіне алу үшін ғана десіп еді.
Енді Жапония Циндауды Қытайға қайтарып,
бұрын əлгідей ойлағандарды адастырып отыр.
Жапонияның Циндауды немістерден тартып
алғандағы мақсұды: Циндауды алып, өзіне
қарату емес, Германияның арғы шарық жағына
салған қолын кейін сілкіп тастау екені енді белгілі болды. Жапонияның Германия қарсы жаққа
шыққанының негізгі мəнісі осы.
1
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Қазіргі Германияның Наполеон тұсындағы
Франциядан айырмасы сол: Наполеон заманында Франция бүкіл Европаны билемек болған,
Германияның ниеті бүкіл жер жүзін билемек.
Сондықтан Наполеонға қарсы бүкіл Европа
көтерілгенде, Германияға қарсы бүкіл дүние
көтерілмекші. Германияға қарсы Америка
да шығайын деп жатқанда Жапония сиақты
Азианың ұлығ патшалығы қарап қалар ма екен.
Жапонияның мақсұды жалғыз Циндауды алып,
Қытайға қайтарумен тəмам болмасқа тиіс.
Жапония көздеген мақсұды Циндаудан көрі
аудандырақ екенін, Германиямен бөлек бітім
жасамағынынан байқауға да болады. Германия
кемелерін ұстауға ұласқаны, Европа өлкесіне
əскер жібереміз деп, өз беттерінен мəселе қозғаулары осының бəрі де Жапонияның көздеген
мақсұды басқаларымыз көздеген мақсұдпен
түптестігін көрсетеді.
Циндауды алғанмен Германия тарапынан
Жапонияның қаупі бітпейді. Жапония соғысқа кіріскендігін мəлім еткенде-ақ немістер
айтқан: Соғыс біткен соң ондай уақ-түйектердің
сыбағасын оңай-ақ берерміз ғой деп. Циндауды тартып алғанын, Германия еш уақытта
ұмытпайтынын жапондар жақсы біледі. Қытайды өз ыңғайына алудан Германия күдер
үзбейтінін де жақсы біледі. Ынтымақшы патшаларды жеңсе Германия араны Европаға жүргені,
Англияның судағы күші жоғалғаны. Егер де
Белгияны Германия өзіндік қылып алса, Англия да тырп етерге хал қалмайды: кешікпейақ Германияның аузына қарайтын болады. Су
жүзінде Германия Англиядан асып алған соң
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басқа жерлердегі колониаларын қайтадан өзіне
қайыру жаһатында болады. Сол басқа жерлердегі колониасының бірі – Циндау. Олай болса
Германия Қытайдағы колониасын қайтарамын
дегенде Жапонмен екі арасынан ши шығатыны
шексіз.
Циндау Германияның нағыз қымбат колониасының бірі. Арғы шарықтан жүдə күдер үзбей
тұрып, Германия нысанында одан күдер үзбейді. Онан күдер үзсе, бүкіл Қытай базарын
Жапонияға беру болады. Қысқасы Германия
мен Жапонияның арғы шарықтағы көдеген
пайда мақсұдтары бір-біріне қарсы, ереуіл.
Шарықта колониасы болу Германияға қанша
жағымды болса, Жапонияға сонша жағымсыз.
Германияның Жапония жақын жерден орын
тигені тынышсыз болатынын Жапония білетін болған. Жапония шамасына келгенше Германияның аулағырақ жүргенін тəуір көреді.
Дұрысы да сол. Бірақ неміс тарапынан қауіпсіз
болу үшін немістерді Циндаудан ғана қуу жеткіліксіз. Германиядан қауіпсіз болуға, күшін
қортып, жер жүзіне тегіс қауіпсіз ету керек.
Мұны жапондар білмейді емес: Германия арғы
шарыққа қарай ұмтылуын қоймай, тыныштық
жоқ екенін жапондар жақсы біледі. Сондықтан
да жапон жайын жақсы білетін Северовскидің
сөзіне қарағанда жапондықтардың осы кезде
Русиямен жақын болуды қуаттайтын көрінеді.
Олай болса жақындаспай тұрғанымыздың
мəнісі не? Егер де Жапония газеталары жапон əскері Европа майданында соғысу пікірін
қуаттайтын болса, біз неге алдынан шығып,
қош алып, қосылуға жаһұд етпейміз. Əлде біз
болысқандығына түбінде ақы сұрайды деп тартынамыз ба? Жапония ақы дəметер еді, егер
де Германия жеңілгенінің керектігі бір жақта
ғана болса. Германия жеңілу бізге қандай керек
болса, Жапонияға да сондай керек болғанда,
Жапония Европа майданында соғысқанына ақы
сұрай қоймас. Екінші, сұраған кезінде де Германиямен соғысып жатқан жалғыз біз емес, төрт
ұлығ патшамыз. Жапон ақы сұраса, ол ақыны
бəріміз ортамыздан шығарып бермейміз бе?
Бұрын Жапония Европа майданына шығып
соғысса, Америкамен арасынан шығады деген
қауіп болушы еді. Енді Америкада Германиямен
жауласуға тұрғанында, ол қауіп та жоғалды.
Қытай əскерін үйрету жағынан шектетеміз
деуге тағы орын жоқ. Біз ол жағынан шектенер едік, егер де Қытайдың күшейуін бізге ғана

қауіпті болып, Жапонның өзіне қауіпсіз болса.
Қытайдың күшейгені бізге де Жапониядағы
бірдей қауіпті нəрсе. Солай болған соң Жапония көре, біле өз залалына жұмыс қылмас.
Қытай ісін Германия қолға алып ыңғайлауынан
Жапонияның икемдегені бізге пайдалырақ.
Қалайда қазіргі жақ Жапонияның төрт ынтымақты патшаларға қосылуына қолайлы жақ.
Қолайлы жақты қолданып қаларға керек. Дүние
азаттығын іздеген жұмысқа Жапонияның
қосылатын жөні бар. Əрқайсымызды бөлектеп алып, қойша қиратамыз деген ойдан Германияның күдерін үдіру үшін күш қосып, Германияны мұқатуымыз тиіс деп сөзді айақтайды.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
Шавали өлкесінде айтулы өзгеріс жоқ, 6 һəм
8-нші иунде тəуір соғыс Рингов өзені бойында
болды. Мұнда біз біраз ілгері бастық. Нарова
фронтында қатты зеңбірек оғының астында
немістің аз əскері Омулев һəм Оржец арасында
қарсы шаппақ болып əуреленді.
Висланың сол жағында 7-нші иуннің таңында
жау əскері елең-елең болып Пилица өзенінің
оңтүстігіне таман бізге қарсы шапты. Аз
соғысып, бірнеше жүз кісісі қолға түсіп, шегінді.
Танива фронтында сирек зеңбірек атысы
бар. Руски Рава өлкесінде ілгері басу əлі болып тұр. 7-нші иунге қарсы түнде біздің əскер
Гродок көлдерінен Лвов жағына таман шегінді.
Днестрда жау əскері Миколай һəм Жидашов
аралығында пайдасыз соғыс бастады. Мұнда
Деменка-Лисна ауылдарынан арман шығындап
шегінді.
Галиция һəм Буковинаның қызу соғыстар
болса да, бірақ жау еш орнында ілгері баса
алған жоқ.
Кавказ армиа штабынан
Шавали өлкесінде біздің атты əскер 6-ншы
иунде Лукнишка һəм Тилше ауылдары арасында жаудың ту сыртынан қару-құрал артқан
жүктерін ұстап өртеп жіберген һəм баршыларын ойран қылған.
8-нші иунде Рингов өзені бойындағы қызу
соғыста біздің жайау əскер ілгері басты.
Неманның күнбатысына таман Нарев өлкесінде
һəм Висланың сол жағында тыныштық.
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Таневаның біздің жайау əскер, 7-нші иунге
қарсы түнде абайсыз Осоухи қасындағы өзеннен
өтіп алып, 82-нші Австрия полкінің баталионын
қырған. Келер түні Цишанов –Рава Роскаяның
сол жағында біздің əскер жаудың қызу атысын
қайтарды. Осы соғыста бір соткенің ішінде
біздің жақ жаудың 840 солдат, 23 афисер һəм 3
пулеметін қолға түсірді.
Алов беткейінде атыс бар. Днестрде Нижневтің алдында біздің жақтың жолы болды. Австрия жағы Днестрден көп əскер өткізді. Біз
бұлармен 2-нші иуннен бері Устра- КоропецКосморжен-Сноведов-Возелов-Урнш өлкесінде
қызу соғысып жатыр едік. 8-нші иуннің таңында
Сноведов ауылының қасында біз жеңдік, жау
жаман қарсыласты. Мұнда біз 2500 кісісін
тұтқын һəм көп төлемейтін олжа қылдық. Жау
быж-тыж болып Днестрдің арғы бетіне шегінді. Біздің атты əскерлер жаудың төрт көпірінен
өте шауып, Днестрдің оң жағында қашқан жауды қцып барады. Коропец һəм Косморжин
маңайында жау шегінулі Жожава һəм Жалишшик маңында Днестр жағасына жақын жерде
жау аран қойып бекініп тұр.
8-нші иунге қарсы түнде Баламуовка-Ржавенци-Громашти ауылдары қызу соғыст бір
қолдан бір қолға шығып тұрып еді, ақырында
біз алдық. Мұнда 1000-ға жақын тұтқын алдық,
мұның арасында 42-нші дивизианың бастығы
бар екен.
Көп пулемет олжамыз бар.
Кавказ армиа штабынан
7-нші иунде Улта беткейінде бөлімше ұрысқағыстар болды. Түріктер Голлоджик тауына
таман басқысы келсе де, қайтарылды. Өзге
орындарда өзгеріс жоқ.
Солон – 8-нші иун. Мителен аралынан 7-нші
иунде хабар алынды, кеше Дарданел өзінде
Германияның бір сүнгуір қайығы батырылыпты.
Лвов алынды
Біздің əскер Лвовты 9-ншы иунде тастап
шыққандығы телеграф арқылы білінді.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Шəуешек
(Қытай жерінде Русиялық
мұсылман саудасы)
Қытайдың Русиямен шектес қалаларының
бəрінде болып жатқан сауданың көбі біздің Ру-

сия мұсылмандарының қолында. Бұл саудагерлер: сарт, ноғай ағайындар. Бұлардың істейтін
саудалары Мəскеу сиақты Русияның фабрикті
шаһарларынан, Нежни, Арбат сиақты үлкен
жəрменкелерден кездеме алып, оны Қытай
жеріне шығарып сату һəм Қытайдан мақта, жүнжабағы һəм тері-терсекті Русия жеріне шығару
болады екен. Осы істер саудагерлерге көп пайда
көрінеді. Мұндай əстерді баста аз ғана пұлмен
бастағандар 5-10 жылдың ішінде зор байлардан
болып, мектеп, милиондап пұл шығындар аз
емес. Бұлайша тез байудың мəнісі: Русиядан
Қытай жеріне кездеме мал өткізгендер əуелі таможни арқылы Русиядан Қытайға мал өткізгені
үшін бойаулы кездеме малдың пұдына 8 сом
90 тиын, бойаусыз малдың пұдына 8 сом 25
прима алады екен. Екінші ол малды сатқанда,
ақшаға сатса, таможнидан өтпей прима алмайтын Русия шаһарларының бағасынан артық
болмаса, кем сатпайды һəм ақшаға көп сатпайды. Сол таможнидан прима алып өткізген
малдарды Қытайдың ішкі шаһарларына апарып
жөнге, мақтаға, тері-терсекке айырбас қылады.
Айырбас қылып алған жөн болсын, мақта болсын, ақшаға есеп қылғанда пұды 4-5 сомнан
артық түспесе керек. Жөн, мақталарды Русияға
шығару кіре ақысымен өз бағасы байларға 7-8
сомнан артық түспейді. Осы жөн, мақта сиақты
малдарды Мəскеуге алып барып 12 сомнан 1516 сомға жеткізіп сатады. Айырбас сауда болған
соң, əрине саудагер біледі, пұт жөнге иа мақтаға
қанша кез мал берерін. Бұл іске онша артық
расход шықпайды, жалғыз кіре құнынан басқа.
Кантор ашып, бухгалтер, канторшик ұстау
қажет емес, бір-екі жазу-сызу білетін кісі болса, жарайды.
Міні, осындай іспен аз қаражатты адамдар
милионшик болғандар аз емес. Мұндай іс пұлы
бар қазақтың қолынан да келмей қалмас еді,
бірақ жалқаулық, талапсыздық мұндай істерге
бізді ұмтылтпай тұр ғой.
Ш. Керейбаев
Торғай үйезінен
(Сарықопа)
Торғай үйезінде қорасан (шешек) ауруы
барлығы «Қазақ»-та ертерек бір жазылып еді.
Өткен май жұлдызында елге барғанымызда
бұл аурудың əлі серпілмегенін көрдім. Біздің
Сарықопа болысында жеті ауылнай ел бар,
күні бұ күнге шейін осы елдердің бəрінде те-
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гіс бақұлдаған қорасан. Кей ауылдарда балалар
шыбындай қырылып жатыр. Жұлдыздарының
арасында көзден айырылғандары көрінді. Елге
шығып қорасан егуші жоқ. Ауылнай, болыстар
һəм ел кісілері елге түскен бұл ауырмалдыққа
шөпке шегіртке түскен құрлы уайым-қам
қылған секілді көрінбейді. Дерт бұл кезде
басылған шығар, сүйтсе де бірлі-жарымды
шикі балалар болса егейін деп, Орынбургтан
20 балалық қорасан тұқымы ала барған едім.
Қорасан шығып жатқан ауылдарда докторға
білдіріп, егуші шақыру қайда, «ойбай, қорсанға
қарсылық болмай ма?» деңкірегендер де болды. Елдегі қорасан жайын Торғай докторына
білдірдім, біреу егеуші шығармақ болды. Неге
білдіріп егуші шақырмасаңдар десем, болыс:
«Білдірдік», – дейді. Қайсысына нану керек?
Жалғыз Сарқопа емес, қорасан осы күні өзге
елдерде де бар деседі. Əлде болса ауылнай, болыстар докторға рапортпен білдіріп, тезірек
егуші сұрау керек. Бұған шығар шығын жоқ.
Қойға топалаң тигенде де молаға түнетіп əуре
боласыңдар ғой, балалардың қой құрлы жоқ
па!
Докторға білдіру үшін ауылнай, болыс, би
болу да шарт емес, жай кісі білдіруге де болады,
бірақ мұндай жұқпалы дертті кезінде білдірмеген лауазым иесі адамдар закон бойынша
жауапқа тартылып, жазаға бұйырылды. Бұ да
естеріңде болсын.
Мадияр
Жаңа министр
Ішкі істер министрі Маклаков түсіп, орнына кназ Шербатов сайланды. Шербатовтың
министрлікке сайлануын матбұғат һəм Дума
партиаларының өкілдері қошаметпен қарсы
алды.
Кназ Шербатов өзі земствада қызмет еткен
һəм земстваның жан-тəнімен жақтаушы кісі.
Осылай болуының өзі ғана жаңа министрден
көп үміт күттіреді деседі.

дайар болды. Жылы былтыр еш нəрсе білмейтін
жас балалар тыңдаушылар алдында тақылдап,
қыстай оқыған сабақтарын мүдірмей айтып,
жазу-сызуларын көрсетіп, таң қалдырды.
Төте жолмен тырысып оқытқан мұғалім
Нығметолла мырзаға жұрт алғыс айтты. Жыл
басында 40 бала оқып еді, кейбір себеппен 5
бала уақытын бітірмей шығып кетті.
ІІ
Емтиханнан кейін сол 83-нші нөмір «Қазақ»та жазылған «Игілік жиынының» жылдық есепхисабы қаралды.
Табысы:
Ғасырдан жиылған астық: қызыл бидай
694 пұт, тары 352 Ѕ пұт, арш 142 1/4 пұт, қоян
бидай 140 пұт, сұлы 59 пұт, арпа 2 пұт болды. Барлығының сатылған сомасы 1101 сом
86 тиын. Жаңа қонысы басқа бір ақсақалымыз
(Ж. Сатыпалдыұғлы) ғұшыр үшін 130 сом берді. Құрбандық терісінен 39 сом 10 тиын, фадиеден 2 бұзаулы сиыр, бір тай өгіз, бір қашар
һəм 19 сом ақша. Барлығы 1289 сом 96 тиын
ақша һəм 4 сиыр.
Шығысы:
Мұғалімге 8 айға алование (пəтер, тамағынан
басқа) 200 сом. Имамға 300 сом, бір бұзаулы
сиыр. Мектептің керек-жарақ саймандарына,
(кітап, дəптер, парта сиақты) 153 сом 22 тиын.
Уфадағы медресе Ғалияға барып оқуға екі
шəкірт əзірлендік – 30 сом. Мектеп пайдасына 10 десиатина бидай шаштырдық – 195 сом.
3 сиырды бақтыруға 8 сом. Барлығы 886 сом 22
тиын. Қазіргі қолда қалғаны 403 сом 74 тиын
ақша. Бір бұзаулы сиыр, бір тайынша һəм бір
қашар.
Бисенбай Тыныштықбайұғлы

Ақтөбе үйезінен
І
Емтихан
83-нші нөмір «Қазақ»-та жазылған «Сəуле»
мектебінің өткен майдың 25-30-нда емтиханы болды. Емтихан жұрттың нағыз шаруашылығының дер кезінде болғандықтан, сырттан
келер деп күтіп тұрғандардың көбі келе алмаса
да, ауыл ақсақалдары һəм мектеп тəрбиешілері

Өлең-жыр:
Уа!
Ойым да, сөзім-дағы сенсің қалқам!
Сен жоқта күнім қараң, дүние талқан.
Айым сен аспандағы адастырмас,
Қолымды саған сермеп, саған артам.
Жалғанда сен бар болсаң, мен де бармын,
Күн көріп, жер басқаным, сенің арқаң.
Халықтың шолпаны емес, қарағаным,
Жоқ маған сенсіз тіпті мəңгі атар таң.
Мен сендік, сен кімдіксің, біле алмаймын,
Бір сен деп қан жұтамын, қайғы тартам.
Сен судың, мен балықтың мысалында,
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Гирейдің жойылуы
(Ескі Қырым1 сөзі – Н. Маркстан)
Шайтан іске кіріссе, адамды жойатын екі
нəрсе, алтын һəм əйел. Жан қурап, тəн тозса,
адамды жойатын алтын. Бойда қан қайтып,
көзде от жайнап тұрған шақта, адамды жойатын
əйел. Азғырып, артынан күлу үшін, кімге қалай
жағып айналдыруды шайтан өзі біледі.
Жер жүзінде Салғыт ханы Арыстан-Герейден ақылды хан жоқ сиақты-ақ еді. Байлық та,
бақ та – бəрі де өзінде, дүниеден кенде емес
сиақты-ақ еді. Қатыны жүзде үш. Көңілі екі
жүз. Сарайы мрамормен порфирден, бақшалар,
кофеханалар, сансыз жылқы, отар-отар қой.
Тағы не керек?
Бірақ түн болса Герейге біреу келіп, ойын
қозғап, ұйқы бермеуші еді.
– Бəрі бар, жалғыз-ақ алтының аз, – дейді.
– Көп алтынды қайдан алар екем, – деп ойлаумен Герей таң атқанша ұйықтамайтын. Бір күні
ханға бектер келгенде, ханға қараған жердегі
данышпан біткеннің бəрін жиуға бұйырды.
Бектер не үшін жиатынын білмей, əрқайсысы
данышпан болмаса, өздерінің көңілдес досжаларын алып келді.
– Маған тасты алтын қылудың амалы керек,
- дейді хан.
– Ханның ақылы ауысқан екен, – деп ойлады бектер мен данышпандар. Тасты алтынға
айналдыруға болса, байағыдан бері жұрт істемес пе еді десті. Бір жетіден соң мүмкін болса,
тағы күте тұрыңыз десті.
Екі жетіден соң тағы срок сұрауға ауыз аша
бастағанда-ақ, хан ашуланып бəрін дүркіретіп,
үйден қуып шығарады. Хан ақылды адам еді.
– Данышпанды өзім іздеймін, – деді.

– Ханға жұрт аралап жүру жарамайды. Кім
біледі, не боларын! Хан құлағы асыл зада естуге
лайықсыз сөздерді естір, десті бектер.
– Сонда да өзім барам, - дейді хан.
– Дəруіш сықылды киініп ап, хан жүріп кетеді. Бектер айтқаны рас екен. Салғыт базарын
аралап, кофеханаларды кезіп жүргенде Герейдің
өзін, бектерді де сөккен көңіл ауырарлық көп
сөз естіді. Герейдің соңғы ойлаған ісін де
сөз қылып, хан ақылынан адасты. Тасты алтын қылғысы келіпті деп күлісті. Кейбіреулері айтыпты: «Кəміл жыншыны (бақсыны)
шақырсайшы. Сонда бір нəрсе болар еді,
– деп.
– Кəміл жыншы қайда?
Хан бақсыға қарай жөнелді. Келіп керегін
байан етеді. Жыншы көпке шейін үндеместен
отырады.
– Кəні, енді! Не айтасың? – деді.
– Қиын болады... егер де бəрін менің айтқанымша істесең, бəлкім, бір нəрсе шығар да,
– деді бақсы.
– Істеймін, – деді.
Хан ант ішіп, айтқаныңды қылмасам, «үш
тайлағым бос болсын» деді, иағни үш бауырымнан айырылайын, – деді2.
Үш тайлағым бос болсын! – деп тағы қайтара
ант ішкізеді. Сүйтіп екеуі арбаға мініп алып,
жөнеледі. Сегіз күн жүрді. Тоғызыншы күні
Керш тауына жетеді3.
– Енді жайау жүреміз, – деді. Көлеңке
ұзарғанша жүрмеді, сонан соң тоқтап басқа
жынын шақырады.
Тоғызыншы сөзге келгенде тас көтеріліп,
домалап тереңге түсіп кетеді. Тас астынан
ысқырып, екі жылан шыға келіп, оларды тас
соңынан жер астына үңгірге кетеді. Жылан сырты айға шағылысып, жарқырайды. Хан көзіне
үңгір жарына секіріп, ешкіше ойнақтаған адамдар түседі.
– Енді жақындадық. Менің артымнан еріп,
менің айтқанымды айтып, «Хайл-хала-хал» дей
бер, – дейді бақсы .
Бұл сөздерді айтысымен-ақ, алдарыңдағы
темір қақпа құлап, хан жүде өзге дүниеге кіреді.
Үңгірдің жарлары жазылып төбесі гауһарларша
жарқырайды. Хан үйілген алтын үстінде тұр.
Маңайы бұлтша қаптаған алтын.

1

2

Мылжыңдап мұнда артық көп нені айтам.
Əлде мен шын көктегі айды алам деп,
Көзімді телміртемін, бадырайтам.
Не бітпек құр үмітпен мақсұд болар,
Мұны еткен əлде тағдыр, əлде шайтан.
Істен де, жүрістен де тегіс айырылдым,
Жүлде алған болмасам да жүрек тайпаң.
Əйтеуір болып біткен күйдем қиал,
Уа! Қашан түзу тұрмыс күйге қайтам?!

Бейімбет
Оқшау сөз:

Ескі Қырым Бати хан тұқымы Қырымды билеген заманда Қырым патшасының астанасы еді. Осы кезде
жаман бір қала: 6 мың 49 ғана адамы бар.

Үш бауыр: қатын, ұл, қыз.
Керш Қырымдағы қорған 33 мың 219 адамы бар. Бұ
қала Ғайсадан 444 жыл бұрын салынған.
3
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Жер астынан алтын тас көтеріледі. Ханды
айнала рубин (асыл қызыл тас) сəулесі түседі.
Солардың бəрінің ортасында көк жапырақ
төсеніп, үлбіреп жатқан сұлу қызға хан көзі
түседі. Қара ет өледі. Бақсы селк ете қалды.
– Қарама қызға! – деді.
Хан көңілі қызда болды. Көзін айырмады.
Гауһарлар тотыққан сиақты, алтын мыс сиақты
болып, дүние байлығы пұшиады. Герей қыз дауысын естіген жоқ. Бірақ бой балқыды. Жан-тəні
қызда болды.
–Жылдамырақ барып, сұлу айағындағы бұтақты ал! Дүние байлығы сенің қолыңда болады, – деді бақсы.
Төсектен қыз тұра келді. Қыз бақытын ұрлап,
Арыстан Герей ерлігін кірлетпес. Ерлігі мен
мұнда келді. Келген соң мені сүйді. Енді менен
айырылмас.
Ханды сүйем деп қыз ұмтылғанда ауа тітіреп,
ұшқын ұшып, бақсыны Керш тауынан көтеріп,
Салғыт базарына апарып тастады. Базардағы
жұрт жақсы қоршап алып: «Естідің бе? Хан
жоғалды» деседі. Жақсы еді деп, жандары
ашып, ренжісті.
Бақсы басын шайқап, мұртынан күліп Герей
үшін қайғырып уайым жемеңдер! Ізегенінен
тапқаны көп, – деді.
Тəржіма еткен Қыр баласы
Мүфти Хазірет опат
12-нші иунде күн ерте сағат 10-да Оренбург
мүфтиі Мұхамедияр Сұлтанов опат болды.
Бүгін жаназасы жерге тиеді. Марқұм биыл 78де екен. Топырағы жеңіл болсын!
Газеталардан:
Салмақты Русияға салу
Англияның соғыс сынаушысы «Таймс» газетасында жазылды1: Германияның ойы салмақты
Русияға салып одақтықты бұзбақ. Германия
олай ойлағанда, біз оған қарсы қам қылуымыз
тиіс. Германия бар күшін Русияға жұмсай алмас
үшін күнбатыс жақтан біз күш көрсету керек.
Франсуздар мұны істеп жатыр. Одақ əскер
Францияда, Флиандрияда күш қылып, Германия
əскерін Русия жаққа төккізбей тұр. Орыс əскері
Галицияны тастап шыққанына біз жабықпасқа
керек. Германияның істегенін біз де істеп, жанына бататын іс қылуымыз керек: оның үшін
Германияның иа Фландриядағы шебін бұзсақ
1

«Р.В.» 129-ншы нөмір.

екен, иа Галиулидағы түрік əскерінің шебін
бұзсақ екен, иа болмаса бұлардан басқа жердің
бірінен жанына батқандай іс қылсақ екен.
Əлі күнге дейін Русияда соғысқа жарамды
адамдарының бестен бірі соғысқа алынған жоқ.
Русияда адам көп. Австрия əскерін Русия ішіне
кіргізіп жарытпайды. Русияның ішіне баруға
жауға көп əскер керек. Ондай əскер Германия
мен Австрияда жоқ. Аз əскермен кірген жау
торға түскендей болады.
Біздің мақсұдымыз Германияның дінкесін
құрту. Германия əскерінен күніне 10 мың кісіден шығарып отырсақ, Германия көпке бармай-ақ əлсірер. Екі жаққа бірдей күш қылу болдыртатын іс. Ақырында Германия болдырмай
қалмас. Біз айағымызды аңдап басып, жауды
жарылқарлық Улме иа Сидан істеріндей іске
ұрынбасақ болғаны, – дейді.
Улы газ туралы
Немістің бір жас докторы франсуздардың қолына түскен екен. «Питит Париж» газетасының
бір жазушысы сонан сұраған: «Қалайша сендер
патшалықтар араларындағы жасасқан шарттарынан қарамай улы газды соғысқа жұмсайсыңдар» деп.
Тұтқын неміс айтқан: «Бүкіл дүние Германияға
жабылғанда, Германия соғыс заңы мен шартына қарап, қолдан келгенін істемей отыра алмайды. Əсіресе Италия соғысқа кіріскеннен
бергі тұтынған жолы осы. Жау көбейген соң
Германия жеңілмес қамы үшін ғалымдарына
тапсырды. Жаудан адам көп шығындарлық
нəрсе шығаруға. Сонда ғалымдардың тапқаны
осы улы газ» деп.
Қытайды құтқаруға қор жинау
Қытайға Жапонияның істеген ісі намыстарын қозғаса керек. Қытайдың сайасат һəм
байлық ісіне ешкім қол сұқпас үшін жақын
арада қауым жасалған. Қауым ниеті жұртқа
ұнамды болып, еруші көбейіп, қауым күннен
күнге күшейіп бара жатқан көрінеді. Іс қылуға
пұл керек. Пұлсыз еш нəрсе істелмейтін болған
соң бұл қауымның бас жұмысы ақшадан қор
жинау. Қор қалай жиылып жатқанын Харбинде
шығатын «Н.Ж» газетасы жазады: «Фудзаданда театрға келіп, 4 мың кісі жиылыс жасады.
Төменгі орындарда еркектер болды. Жоғарғы
орындарда əйелдер болды. Жұрт намысын
қозғарлық сөздер сөйленген. Сөйлеушілердің
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ішінде əйелдер де болған, оқудағы жастар да
болған. Коммершески мектепте оқып жүрген
бір шəкірт бармағын тіліп, қанымен қағазға
сөз жазып, жұртқа қарай лақтырған. Жазған
сөзі: «Қытай намысы үшін мал айамаңыздар!
Қытайдың көрген қорлығын ұмытпаңдар!» деген. Ұлт үшін құрбан болуға, пышақпен өзін-өзі
шадамын деген біреуді жұрт əрең қойдырған.
Жұрттың бұл іске ықыластылығы соншама,
сол жерде 13 мың 200 доллар1 ақша жиналған.
Əйелдер ақшадан басқа 50 шақты сақинатұмаршаларын жиып беріскен. Оның алдында
Харбиндегі, Фудзадандағы көпестерден көп
ақша жиылған екен. Осы жолмен бұлар күзге
шейін 50 милиондай ақша жимақшы. Пекинде, Шанхайда бір күнде милион доллардан
жиылған. Шиновніктер бір айлық жалованиелерін ұсынған, бермекші болған. Бұл ақшаның
пайда жұмсалатыны қазірінде белгісіз бірақ
жиушылардың, берушілердің һəм газеталардың
көбі соғыс ісіне жұмсауды жаратады.
-//Біздің əскерлер Танев өзенімен Городок
көлдеріне шегінген туралы «Р.В.» газетасында жазады2: «Біздің əскердің шебі өз жерімізге құрылып, керек-жарақ тасуға бізге енді
ыңғайлы болады», – деп.
Танев өзені онша үлкен сала болмағанмен
жағалауы шалшық су, орман болып, жау
əскері қанат жайып қарау қылуына өте қиын
болмақшы. Тановтың бір жағына шыққан соң
біздің шебіміз ұзайыңқыраған, оның есесіне
жауға əлгідей жер жағынан жағдайсыздық бар.
Біз кейін шегінген соң жау қор төгіп, құрал
жиған жерінен қашықтамақшы. Жер табаны
ұлғайған сайын жаудың күші адырап, сиремекші. Сондықтан кейін шегінгеніміз жауға өте
тынышсыз болса керек.
Егін күйі
Апрелдің ортасынан бастап айағына шейін
ішкі Русияда күн суықтау болып, күн жағында
айаздар да болып, егінге жағымсыз болған.
Күнбатыс тарапындағы жерлерде жаңбыр
кем болған. Май туысымен күн өзгерген: күн
жылынған, жылы жаңбырлар болған, егін дулдап өсе бастаған. Үш-ақ өлкеде жауын кем
болған. Олар балты теңізіне тайау өлкелер һəм

арқамен күнбатыстық, құбыла мен күнбатыстық
тарапындағы өлкелер.
15-нші майға шейінгі күз шашқан егіндердің
көбі податной инспекторлардың берген
мағлұмата ақша мынадай: Ішкі Русиядағы 600
үйездің 32-нде орташа, 301-нде тəуір, 90-нда
жақсы. Соғыс майданы дақтағы 81 үйезден хабар алынбаған.
15-нші майға шейін жаз шашқан егіндер
құралы 246 үйезден мағлұмат жоқ. Қалған 358
үездің 107-нде егін жақсы, 211-нде тəуір, 28-нде
орташа, 12-нде нашар.
Бұл соңғы егін шығысы нашар үйездер анау
жоғарыда айтылған жауын кем болған жақтағы
үйездер.
Егін табаны жылдағыдан онша таралмаған.
«Реш»
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Ғали
Женесайұғлының қызын ала келген құда-күйеу
10 сом, Оспан Мүсірепұғлы 5 сом, Кенжəлі
Мүсірепұғлы 1 сом, Омар Мүсірепұғлы 1 сом,
Ғабдолрахман Мүсірепұғлы 1 сом, Нұрғанша
Оспанқызы 1 сом, Мұртаза Аманбайұғлы 5
сом, Қыпшақбай Сиқымұғлы 3 сом, Қосақбай
Олжабайұғлы 1 сом, Өтеген Халықұғлы 1 сом
10 тиын, Досмұхамед Аңыртбайұғлы 1 сом,
Сары Айғозыұғлы 1 сом, Айтжан Байсалұғлы
1 сом, Жамила Есенкеқызы 4 сом, Мұхамедғали
Майорұғлы 1 сом, Есімағзам Сомжүрекұғлы сом,
Досай Майорұғлы 1 сом, Халима Есімағзамқызы
1 сом, Мұхамеджан Сомжүрекұғлы, Хаммахан Сомжүрекұғлы, Хайболла Женетайұғлы,
Исхақ Женетайұғлы, Шəкіржан Жананұғлы,
Ескендір Есжанұғлы, Ғалым Исмағұлұғлы,
Дүйсебай Жүкенұғлы, Өмірзақ Доғабайұғлы
50 тиыннан, Мұса Бекқұлұғлы, Хұсайын
Байеділұғлы, Сүлейман Мағамбетұғлы, Нұржан, Сүлеймен, Мыңжан Тектібайұғлы, Исмаилқозы Бағарұғлы, Фазыл, Қалабай, Алтынбай
20 тиыннан, Нұрғали, Досмаил, Ертай, Хакім,
Тапал, Құрманғали, Байбол, Қаламбай, Ысқақ,
Қожахмет, Досмұхамед, Жұмасұлтан 10 тиыннан, Ғабдолсалық Шойбасұғлы 1 сом, Гүлайым
Бекбергенқызы 50 тиын. Тиындап 20 тиын пошта расходын шығарғанда. Барлығы 55 сом 15
тиын. Бұрынғылармен 1036 сом 12 тиын.

1

Доллар Америка ақшасы. Бір долларда бір сом 94
тиын болады.
2
129-ншы нөмір.

308

Казак 1915 нов.indd 308-309

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Сайлау сайасаты
Қазіргі Европа соғысында жер жүзіндегі
патшалықтар бірін-бірі арбап, жауын жеңуге
түбін көбейтіп, күшін арттыру үшін қалай сайасат жүргізсе, біздің қазақ халқы да қалыспай
бірін-бірі мұқатуға жүргізіп тұрған «сайасаты»
Құдайға шүкір, олардыкінен бір де кем емес.
Европа соғысы да, қазақ таласы да бақ күндесің.
Бірақ қазақтың қуғаны бақ па, сор ма? Жалпы
қазаққа осы жұмбақты шешу керек.
25 жыл мұнан бұрын Торғай үйезіндегі
Қыпшақ Бектас бай өлгенде неше үйез сауын
айтылып, бас бəйгесі 100 жылқы, ат шаптырып, ас берген екен. Ас тараған соң Қараман
Тайшығара деген кісіден елдегі асқа бармағандар «не көрдіңіз?» деп сұрағанда Тайшығара:
«Екі бұзық, екі қызық, бір масқара көрдім»
дейді. Екі бұзығы – Құлжан, Төке. Бұл екеуі ежелден бір-бірімен ұстасып, өмірінше
«бақталас» болып келе жатқан арғынның азулы
ақсақалдары.
Тайшығараның «екі бұзық» деуінің мəнісі:
Бектастың ісі шілденің тамыз ыстығында болып, Құлжан, Төкенің екеуінде де алыстан шабатын жүйріктер бар, бəсекемен атты күндік
жерден айдатып, көп ығай мен сығай тұтығыпзорығып өліп, атқосушылардың көбі жылап
қайтқан екен. Сол жолы Төкенің аты алдымен
келіп, 100 жылқы алыпты. Бұ да сайасат емес
пе?
Міне, сол заманнан бері Құлжан, Төкенің тату
күні аз, ұстасумен қартайып, бұлар тұғырдан
түскен соң «мирасына» балалары Зейнолла,
Смағұл ие болып тұра қалды. Бұл ел – Шұбалаң
болыс атанады. Бұл Шұбалаңда нелер болмады, есебіне бір Алла жетпесе, біз санап бітіре алмаймыз. Шашылмаған мал, төгілмеген
ар, жыламаған жан кем шығар, Құлжан, Төке
ұстасып жүргенде арадан болмашы себеппен
болыс болып кеткен Сейдалы деген кісінің бір
төбелесте айағын сындырып, жалғыз баласы
қарсы партиаға шығып кетіп, елден, балалардан, малдан айырылып, екі нардың арасында
асылып өлген шыбындай, Сейдалы сорлы
ақсақал тіленші болып кеткенін көріп едік.
Қазаққа қағына тиген штат дерті бір бұл емес,
жалпы жұртта бар, бүгін сілейе жығылып, ертең
тұра тағы арақ ішкен маскүнемше, шабылыпшашылып бір сайлауды өткізсе, келер сайлауды

сағынып үш жыл ғұмыр өткізу үш жүз жылдай
көрініп, əуре-сарсаң заманға қалдық.
Осы Шұбалаң елінің соңғы сайлауы былтыр
болды. Біздің қазақ сайлау сайасына қаншалық
жетілгендігін көрсету үшін Шұбалаңның өткен
сайлауында болған бірер уақиғаны көрсетелік.
Исмағұл мен Зейнолла қызу таласып, өзге
ауылнайлар сайланып шығып, бірақ ауылнайға
қалады. Бұл аулнайдың таласы бəрінен де күшті.
Сайланып шыққан елуліктер екі жағында тең
болып, осы ауылнайдың ғана ауған жағы болыс
болмақшы. Бұл ауылнайдың ішінде бір үй қай
жағына кетсе, сол жақ жеңбекші.
Сайлау басында крестиански нашалнік екі
партиа айтысып, тартысып, үйлерін отырғызып,
санақ болады. Смағұл жағының бір адамы артық
тұр. Зейнолла болыс сасады, не қылмақ керек!
Тез ақыл табады. Қарсы партиада Қарашолақ
деген ұры отыр. Қарашолағы құрғұрдың сиез
иелері кескен абақтысы бар екен-ау. Зейнолла
нашалнікке арыз айтады:
Тақсыр! Анау отырған Қарашолақ қолға
түспей жүруші еді, басында бекіген актісі бар.
Соны ұстап абақтыға жөнелтуге жарлық қылыңыз.
Көңілшек төре көнеді.
Қарашолақты жетелеп əкеліп, бір үйге отырғызып қойады. Нашалнікке Смағұл жағы арыз
айтады:
Тақсыр! Бізге жəбір болды, көрінеу бір кісімізді кеміттіңіз.
– Жарайды, өзінен сұрармын, қай жағына
отырады екен, – дейді төре.
Сол арада Зейнолла болыс Қарашолаққа келіп: «Қане батыр, қайтесің, абақтыға барамысың, жоқ біздің жаққа шығамысың? Қалағаныңды ал», – деді. Ұры қысылып абақтыдан
қорыққанынан Зейнолланың партиасына келіп отырмақшы болады. Отырғызуға əкеле жатқанда есіл ер Қарашолақ өз жағына дауыстайды: «Қайтейін, жаным үшін кетіп барамын!»,
– деп.
Тең тұрған таразының бір жағына əкеліп
Қарашолақты басып отырғызған соң, елуліктер
түгел сол жағынан сайланып, Зейнолланың інісі
Шейхаллаислам Қарашолақтың салмағымен
болыс болып кетеді.
Осы ауылнайдың сайлауына Смағұл пар-
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тиасындағы Бекбан деген бір пысық, азырақ
орысша білетін жігітке «Сен Зейнолламен нашалнік алдында айтыс, бұл ауылнай да сеннен
білгіш, айтқыш жігіт жоқ» деп қайрап салады.
Бекбан айтысады. Күн ыстық. Зейнолла еті
ауыр адам, нашалнік алдында Бекбанмен айтысып, əбден ыстықтап, шаршаған соң, Бекбанға:
«Қой, шырағым, мына күннің ыстығында ертеден қара кешке шейін осы əуре қылғаның
жетер. Мен Зейнолла едім, сен Бекбан едің ғой,
жаным қой!», – дейді.
Бекбан қоймайды.
– Қап, қап! Қоймасаң, қойма! – деді Зейнолла.
Сайлау өтеді. Бір күні Зейінолла қалаға келсе, елден доверени болып сайлау қууға келген
байағы Бекбан пысықты көреді. Зейінолла:
– Əлі қоймай жүрсің ба, Бекбан?
– Қоймай жүрмін.
– Қой деп едім ғой, тіл алу керек еді ғой.
Жарайды, енді маған өкпелеме, – дейді Зейінолла.
Бекбанның əкесімен туысқан кісінің баласы
Қожық деген етікші. Елжан баласы неше жыл
мұнан бұрын Қожыққа «етік тігіп бер» деп, бір
тай береді екен. Қожық етік де тікпей, тайды да
қайырмайды екен.
Зейінолла мырза елге келіп, əлгі тайды ат
қылып, оны Бекбан айтқызады. Жан бермейтін
жерден жан ұстайды. Тоғыз ай абақты кестірмеді. Жанға ұстаған кісі өтпеген соң, Бекбанды
болыс дедектетіп абақтыға жөнелтеді.
Бекбан абақтыда 20 күндей жатқан соң,
ағайындары Зейіноллаға жалынады. Жарайды, сендер айтқан соң болмас деп, Зейінолла
рахымы түсіп, мал иесіне бір қара төлетіп,
Бекбанды ағартып шығаруға уағда береді. Енді
ағайындары істің мəнісін абақтыдағы Бекбанға
келіп айтса, Бекбан көнбейді: «Қайтейін,
құдайдан күттім, бары бір ашуланған күні тағы
жауып тастайды ғой, нақақтығым Аллаға да,
жұртқа да айан, жатып-ақ шығамын» дейді.
Мұны Зейінолла естіп, ерегеседі: «Ер болса, шыдап көрсін, болыстық қолымызда үш
жыл тұруы анық, үш жылға шейін Бекбанды
абақтыдан шығармауым да анық ...»
Бұл жайды ағайындары тағы келіп Бекбанға
сөйлейді. Амал бар ма, Бекбанға ер жүректі
пенде екен, қорыққанынан шығуға риза болады. Пысықтығы үшін екі ай абақтыда жатып,
бастан құлақ садаға деп, Бекбан шығады.

Бұл күнде Зейінолла дегеніне жетіп, Смағұл
ақсап тұр. Екі жағы да келер сайлаудан қамсыз
көрінбейді. Зейінолла штат үшін бірнеше жерге
құда болып, енді құда болайын десе, басы бос
ұл-қызы таусылып, сасқан соң, «бел құда» бола
бастады. «Бел құда»-мыз тумағанмен қызға
құда болу.
Елдегіні тауысып, белдегіге түскені қазақтың
тапқаны-ақ емес пе! Қанша жетілдім деген
Европаң құр өнеріне мақтанғаны болмаса,
мұндай ақылды əлі тапқан жоқ.
Зейінолланың болыс болған інісі Шейхаллаислам атынын өткен апрелде алған, былтыр алмаған қатынынан туатын қызына Омар
Бұлхайыр баласын құда түсірген.
Қазақты жамандаған жұрттың жаны шықсын!
Қазақ пəлен, қазақ түген...
Қазақ əлден ойламайды, деуші еді. Қане
қазақ, əлден ойламағаны? Əлден ойламаса,
қатын аларын қайдан білген? Қатын алса, қыз
туарын қайдан білген? Қыз туса, Омардың баласына берерін қайдан білген?!...
Қусаң бақты осылай қу!
Мадияр
Немістің биылғы планы
Соғыс жайын білгіштер немістердің биылғы
планында былтыр тұтынбаған тəсілдер көрінеді
деседі. Былтыр əскер орнастыруға қолайлы жер
алуға көмек тəсіл қылушы еді, биыл неғұрлым
көбірек жауының əскерін қуу жағына көбірек
тəсіл етеді дейді. Биылғы планында жерді көріп
алу, аз алу да мақсұд емес. Мақсұд жауының
тірі күшін азайтуда. Олай етуінің мəнісі мынау
деседі: Соғыста күш қылатын Германия. Соғыс
Германияның екі жағында. Күнбатыс жағында
Франция-Англия, күншығыс жағында біздің
Русия. Екі жағындағы жауы да күшті. Екі жаққа
бірдей күш саларға, Германия əскерінің күші екі
жаққа бөлгенде, екі жақтағы жаудың əскерінен
де басым боларға керек. Бір жағында Русия
əскерінен асуға, атайман көп əскер керек. Онша
көп əскер Германияда жоқ. Олай болған соң екі
жағын бірдей мұқатуға болмайды. Əуелі бір
жағын мұқатып алып, сонан соң екінші жағына
баруға қолы бос болу керек. Мұқатқанда əуелі
қай жағын мұқату керек? Қай күші көп жағын
мұқату керек? Күші аз жағын аз əскер айналдыра тұрып. Көп əскерді күші көп жағына жұмсап
мұқатпаса болмайды. Бұл соғыста неміс патшаларына қарсы көп күш қылып жатқан Русия.
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Сондықтан немістердің мақсұды əуелі Русияны
мұқатпақ. Русия күшті тұрғанда бой жазып,
ар жағына күш қыла алмайтынын былтыр білген. Соғыс басталған кездегі неміс планы: əуелі
Францияны таптап тастап, сонан соң Русияға
тиіспек еді. Франсуз əскербасы генерал Жоффер қаша орысқа салып, тез таптатпады. Оның
бір жағында Русия əскерін жиып болып, Германиямен Австрия жеріне кіре бастады. Германия күнбатыстағы күшін күншығыс жаққа
бөлмеске болмады. Былтыр күз һəм қыстай
Германия күшін екі жаққа тең бөліп жұмсап,
екі жағына да өндіріп іс қыла алмады. Жаздан
бергі ісіне қарағанда биылғы планы былтырғы
плаанына ереуіл көрінеді, иағни биылғы планында əуелі Русияны мұқатып алайын деген
ниет көрінеді.
Русия сарқылмайтын саба сиақты адамға
қорлы. Русия əскерінің күштігі күшті. Русияның
күші кеміп əлсіреуіне, адамын көп шығындату
керек. Олай əлсірету адам қоры көп болған соң,
оңай жұмыс емес. Орыс əскері оңай орнынан
ығыспайтынын да немістер біледі. Өткен күз,
өткен қыс Варшаваны алуға қанша күш салса
да, ала алмады. Биыл тағы Варшава тұсынан
тисе, еш нəрсе өтпейтінін байқады. Сондықтан
биыл Русияға тиу планын да өзгертті. Біздің
Висла бойындағы Варшава өлкесіндегі əскер
қалың болған соң, ыдыратуға тəсіл жасады. Бұрын соғыс майданына кірмеген Балты
теңізінің жағасынан шығып, Шавали өлкесіне
əскерін орнатты. Бір жағынан күш көрсете
бастаған соң, Русия да күшін со жағына жимай тұрмас деді. Сүйтіп соғыс майданының
тұрқын ұзартты.
Майдан тұрқы ұзарған сайын, əскердің
қабаты қалың болса, жұқарып, жұқа болса,
селдіреп сиремекші.
Ұзын майдан бойында бəрі бірдей тегіс қалың
болу мүмкін емес. Ондай майданның бір жері
сирек, бір жері қалың болмақ. Сирек жерді
жау бұзып өтеріне оңай. Немістердің көздегені
осы еді. Бірақ майданды ұқсартқанымен Русия əскерінің қабатын жұқарта алмады. Қандай
тисе де қалың əскерге ұшырады. Қалың болса
да бұзып, ілгері баспасқа болмайды. Сондықтан
қалың əскер қатарын немістер «фаланга»-мен
бұзатын болды. «Фаланга» əскерді əлденеше
қабат қойып, жауға тису. Алдыңғы қабаты
қырылып қалса, артқы қабаты тайау болған соң
алдыңғы жауды шыдатпайды. Оның тынышсыз

жері сол: жиын болған соң, шығыны көп болып,
хаман оны қолдануға болмайды. Нағыз əскердің
қанаты қалың болып бұздырмаған жерде ғана
жұмсалады. Немістер адамының шығынын
азайту үшін «фаланга» мен зеңбірек екеуі бірдей қосылып күш көрсеткен соң, біздің əскердің
қатары қанша қалың болғанмен шыдамаған.
Немістер «фаланга»-мен бұзуды Карпат тауынан бері Сан өзеніне өтерде қолданған.
Галицияда біздің əскердің қатарын бұзып,
дəніккенен кейін, əр жерде жұмсайтын болған.
Галиция соғысында талай жерде «фаланга»-мен
бұзса да, көздеген мақсұдына жете алған жоқ.
Галицияға əскерін көп жиғандағы мақсұды:
Русия Галицияны бермеймін деп, бар күшін
айап қалмас деген еді. Əсіресе орыс хүкіметі
мекемелері түзелген Лвов шаһарын тегін бермес деген еді. Сүйтіп, орыс əскерін жағдайсыз
сондай бір орында мықтап бір қырмақ еді. Орыс
əскер бастығы ол амалына түспей, Лвовты ала
берсін, күшіміз қолымызда сақтала тұрсын деп,
Лвовты соғыссыз тастап шықты.
Галиция жұмысы бітуге табандап келеді. Онан
əрі немістер не қылатыны қазір белгісіз. Бірақ
олардың топ мақсұды орыс əскерін көбірек
қырып мұқату болса, ол қолына түспей тұр.
Оқшау сөз:
Сұлтан Сəли
(Қырым сөзі Н. Маркстан)
Сұлтан Сəли қаласы жүз жыл бұрын қандай
болса, қазірде де сондай, дауыл, жауын түк
қылған жоқ. Сұлтан Сəли мешіттен қырағы
көз қарап, шебер ұсталар салған болар. Сəли
бұрын əншейін бір қойшы болған ғой. Ойы
Жан-күйдегі ойдың жаманы – лашық болған.
Кедей жайы белгілі ғой: байдың табалдырығын
батып аттай алмақшы еді. Бір күні сиыр айдауға
хан қорасына кіргенде бір бектің қызын көреді.
Гүлдер бар – адамилығымен таң қалдыратын.
Жеміс бар тəттілігі мен ашшылықты істен
шығаратын. Бірақ гүлде де, жемісте де қара
көз жоқ – сүйе қарап оттай жанатын. Күлімдеу
жоқ – қайғыны қашыратын. Сүйіктімде қылық
жоқ – ұжмақ сəулесін түсіретін.
Осылай екенін Сəли Ресімхан алдында
басқышқа шығып бара жатқанда білді. Сонан
берлі сорлы қойшы ішіп-жеуді қойды. Шешесі
де тыныштықтан айырылды.
– Саған не болды, ұлым, – деп, кемпір бишара
талай сұрады. Сəлиде үн жоқ. Бір күні Ресімхан
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балық сүйегіне қақалып өледі. Сəли естігенде
түсі қашып, сұп-сұр болады. Сонда ғана бишара
кемпір баласының не дертке ұшырағанын білді. Сəли түнде көрін қазып, қызды үйіне алып
келеді.
Меруерт түрлі болады. Махабаттан шыққан
көз жасы деген меруерт – нағыз таза. Сəли
қызды құшақтап, зарлап жылап еді, Махабат
күйігінің отынан ба, болмаса көз жасының жылуынан ба – өлікте жылына бастады. Сəли бишара шешесіне жүгірді. Аңқау кемпір махабат
күшін қайдан білсін! Ресімхан өлген жоқ, тірі
екен деп, тамағынан балықтың сүйегін суырып
алып, қызды тұрғызып жібереді.
Ресімхан көзін ашқанда Сəли жасырынды.
Үйткені сіркедей тас мөп-мөлдір брилианттай
бұлақты лайлайды. Ресімханға сұлулықты берген Алла ақылды берге еді. Сəлидің махабаты
қыздың да махабатын түсірді. Ресімханның
данышпандығын жан-күйдегі жұрт көпке дейін
ұмытқан жоқ.
Қойшыда не бар, не жоғын Ресімхан білді.
Қыз айтты кемпірге: «Сəли Кефедеге1 барсын.
Сонда пристан басында Ахмед ағай бар. Ол
Сəлиге бір тиынға бір ақыл, екі тиынға екі ақыл
берер» дейді. Сəли келіп сəлем бергенде-ақ,
Ахмед ағай көрегендікпен іші-тісін бірдей таныды да, екі ақыл берді. Бірі – «Сұлу, сұлу емес,
сүйген сұлу». Екіншісі – «Уақыттың пұлын
біл, өзіңе тиіссізді сұрама». Осы айтқандарды
есіңнен салмағайсын деді.
Ахмед ағайдың берген ақылын кемпір
Ресміханға келіп айтқанда, қыз күлімсіреді.
Мен һəм айтамын, солай айтсын! Кефеде де
кемелер тұр. Сəлиді үлкен кемеге алса, жақсы
болар еді. Басқа жерде мұнда біз білмейтін көп
нəрселерді көп біледі. Сонда қандай бектің де
болса, үйіне кіруден қорынбас.
Күрсінді Сəли. Ресімханды жақсы бақ деп
шешесіне тапсырды. Сүйтті де бір кемеге жалданып, алыс сапарға жөнелді. Сол жолдан суды
қырдай жақсы танып болғанша қайтпады.
Қыр да кең, су да кең. Қырда бірақ астанкестен сапырылған толқын жоқ. Арыстандай
ақырған, айдаһардай иірілген су толқынының
қыр жолында қорқынышы жоқ.
Сəли жалданған кеме Трапезонд2 жағасына
келіп, көп тұрды. Сəли де басқалармен бірге
1

Кефеде – Федосия, 35 мың адамы бар. Бұрын мұнда
да тұрғын болған. Түрікте кіші Стамбұл атанған.
2
Қара теңіздің оңтүстік қабағындағы түрік қорғаны.

тұшшы су іздеуге жұмсайды. Бір жартастың
түбінде шыңырау құдық бар екен. Келісімен-ақ
əрқайсысы шелек байлап тастап еді, бір шелек
те қайта шықпады. Біреу арқанды қиып тастайды да тұрады.
– Бұл кім? Қарайық, – деді Сəли. Қорқып ешкім құдыққа түспеді. Қорқып түспеуде өлім,
бəрібір түсемін, – деді Сəли.
– Құдыққа түсті. Судың басында үңгірде
сақалынан бойы үш есе қысқа бір шал отыр.
Алдында бір əдемі араб əйелі итке ас беріп
отыр. Жан-жақта отыз үш қада бар. Бірі ғана
бос. Өзгелеріне адам басы ілулі.
– Кеш жарық! – деп Сəли шалға сəлем береді.
«Мұнда қалай келдің», –деп еді, Сəли жүресінен
отырып, келген жайын сөйледі. Шал күліңкіреп:
«Көзің болса, қайда келгеніңді көріп отырған
шығарсың. Қалай таңырқамайсың һəм мұның
мəнісі не деп сұрамайсың» деді.
– «Өзіңе тиіссізді сұрама» деген жақсы ақыл
бар еді, – деді Сəли.
Шал алты қайтара ықылықтап еді, сақалы
тік тұрды.
– Сен өте данышпан көрінесің, – деді шал,
– маған айтып берші, мынау араб əйелі мен ит
екеуінің қайсысы сұлу?
Сəли ойланған да жоқ.
– Сұлу, сұлу емес, сүйген сұлу, – деді.
Шал қолына түкіріп, семсерін алып əйелдің
де, иттің де басын қағып тастайды.
– Бір күні түнде келіп, төсегімде бөтен кісіні
ұстадым. Менің қарғысыммен қатын, ит өлді.
Үлкен қатын болды. Оларды таныдың. Келген
кісілердің бірі сендей жауап бере алған емес.
Сондықтан олардың ақымақ басы қой басынша
қадаға ілінген. Сенің басың өзіңе, – деді.
Шал жарылқап, Сəли судан басқа құдықтан
бір шелек əртүрлі тас алып шығады. Тасты
құдыққа қайта таста деп жолдастары айтса да,
Сəли тастамай, барушыдан жан – күйдегі шешесіне беріп жібереді.
Шешесі өкінеді: «Ақша жібермей, тас жібергені нағылғаны, Сəли ақылынан адасқан
шығар», – деп ойлады.
Ресімхан кемпірге айтты: «Бай қарайымды
(еврейдің братаны) шақыру керек», – деді.
Қарайым келіп тасқа сонша көп алтын берді,
мұнша алтын жер жүзінде болады деп, кемпір ойлаған емес. Бір жылдан соң Сəли үйіне
қайтты. Үйіне келе жатқанда жолда қос-қос
жылқы, қора-қора қой, сиырлар ұшырады. Бұ
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кімдікі деп сұрағанда: «Сəли ағайдыкі» деді.
Жан-күйде Сəли деген сірə бір жаңа бай бар
ғой деді де қойды. Өзі деп ойына келген жоқ.
Жан-күйде болмағанына көп жыл болған, Сəли
ауылын танымай қалады. Өз лашығын орнында
таба алмай, жүрегі су ете қалады. Көрші жерде
бір жақсы үй көріне түседі. Бұл үйде манағы
бай Сəли ағаныкі шығар деп ойлайды.
Əтеш ішкен суының əрбір жұтымы сайын
Аллаға рахмет айтады. Ресімхан тірілгеннен
бері Сəли əтештей еді. Енді Сəли еңсесі түсіп,
қайғы басып, жақсы үйдің қорасына сүйеніп
отыра кетті.
Аңсағанда көзі алыстан түседі. Ресімхан
Сəлиді көріп, жаңа келсін деп кемпірді жібереді. Жүнің жығылып, жабыққан кезіңде Сəлиді
еске алып, соның бақытымен күліңдер. Бəлкім
сендерге де қонар.
Сəли Жан-күйде бас бай болды. Бас салтанатты жігіттің бірі болды. Сəли атына мініп, көшеге
шыққанда əдемілігі сонша, жұрт үйінен шығып
қарап қалушы еді. Хан сарайынан Сəлиге бір
қарт бектің көзі түседі. Үш рет шақырғанына
Сəли əзер барып, қонақ болады. Бекте қонақта
болған соң, бұ да шақырып қонақ қылады.
Сəлидің сиын көріп, қарап бек недерін білмейді. Ресімхандай қуырдақты ешкім жақсы
істей алмайтын.
– Қызым Ресімхан тірі болғанда саған берер
едім, – деді бек. Сəли сонда ғана ұрлығын бекке
айтады. Қырық күн тойын, қырық күн ойын
қылып, жұрт қызыққа батады. Бір жылдан соң
бір ұл туып, атын Сұлтан Сəли қойады.
Сұлтан Сəли қартайып, əкесі өлген соң, атам
атын жоғалтпаймын деп, бұрынғы лашығының
орнына мешіт салдырды. Жан-күй маңында
мұндай мешіт жоқ еді. Көп күндер өтті. Онан
бері адам түгіл тастар өзгерілді. Жан-күйде татар жоқ: бұл күнде Сəли мешітінің іргесі əлі
құламай тұр.
Қырағы көз қарап, шебер ұста істеген болар.
Тəржіме еткен Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
10-ншы иун күні Виндау, Гинта һəм Дубисса
өзендерінде өзгеріс болған жоқ, Нарив һəм Висла өзендерінің өлкесінде ғана алдыңғы қатар

бөлімдерінің азын-аулақ ұрыс-қағыстары болды. Танев бойында да тыныштық.
Жилков һəм Лвов беткейлерінде 9-ншы
иуннің кешінде һəм келер күні жау тағы да ілгері
баспақшы болды. Əсіресе жаудың омыраулап
ұмтылған жері Лвов-Берехан теміржолдарының
үстінде Шижиков һəм Дмитриевскаяға қарай
болды. Бірақ біздің жігермен қарсы қылған
қайратымыз дегеніне жеткізбеді.
Журавно-Демишков маңайында да соғыс
қызу, мұнда соңғы кезге шейін бізге жағымды
болып тұр. 10-ншы иунде ерте Козарадан
Плицоға қарай Днестрдің сол жағына өткен
Германияның күшті əскери зор шығындап
қиыншылықта қалып, бас сауғалады. Немістердің бірсыпырасы аралдарда, бірсыпырасы
өзеннің сол жағында жатып қалды. Мартынов
ауылы һəм Руздван стансиасының тұсынан
Австрия əскері Днестрдің сол жағына өтті,
бірақ біздің жақтың жігерлі қайраты мен өзенге
қарай шегеріліп, 10-ншы иунде ерте сағат 10ға шейін 40-қа жақын афисер һəм 1700-тей əр
полктарының солдатын қолға түсірдік. Жау
жиекке жақын үйлерге тығылып, жанталасып
қарсылық қылып тұр. Бұл соғыста бізге ауыр
һəм жеңіл зеңбіректеріміздің пайдасы зор болды. Днестр бойындағы бойындағы Космиржин
өлкесінде Нижниовдан оңтүстік – күншығысқа
таман біздің əскер қарсы шауып жау бекініп
жатқан Безиманни тауына 9-ншы иунде келіп
орға бекінді һəм 10-ншы иунде таңға жақын
əлгі тауды зеңбірек астына алды. Жау қарсы
келе алмай өзінің кейінгі екінші салығына шегінді. Біздің əскербасып-жаншып биіктегі бөтен
гарнизонын құрып, тауды қорғап тұрған қалдық
екі афисер һəм 210 солдатын тұтқын қылды.
Русия һəм Швеция
Соңғы кезде Русия-Швеция арасы тағы да
салқын тартты деген өсек өрбігендіктен, біздің
жетік бір сайасатшымыз айтады: Швецияның
жаман ниеті бар дерлік еш дəлел жоқ. Стокгольм
хүкіметі түгіл, Швецияның жалпы халқының
көпшілігі соғысты тілемейді, Германияның
құтыртуына қызбайды. Свин-Гедин һəм Берлин хүкіметінің агенттарын жылы шыраймен
қарсы алып тұрғандар военни партианың ғана
адамдары, бұлардың мемлекетте үкімі аз. Швеция ақсүйектері Германшыл екенін бекер деуге
болмайды. Бұлай болғанменен де Русия мен
қалды Германия, Франциямен соғысу ниеті бар
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деп болмайды. Швеция билеушілерінің зар илегеніне қарамай, битарап Швеция бүліншілік
көрмек түгіл, соңғы кезде Европа соғысының
себебімен тіпті пайдаға белшесінен батты.
Швед фабриктері еш уақыт қазіргідей іс қылған
емес. Швед кронының бағасы өтке көтеріңкі.
Осындай болып тұрғанда Стокголм хүкіметі
біреудің жіліктіргеніне ереді деу бекер.
Соңғы кезде Германия агенттері Швецияға
қаптап азғырып тұрғандығын біздің жақ
біледі. Стокгольмдағы орыс елшісі Никлудов Германияның ел тартуын, еш нəрсе
өндірмейтінін білсе де, кірпік қақпай аңдып
тұр.
Румыния һəм Болғарияда Германия ісі онша
оңға баспағаны анықтала бастағаннан кейін енді
Швециядан тез арада олар тағы да қызуырақ харакет етуі мүмкін. Немістер Швецияны орыспен
шағыстыру үшін түгін айамайды, мұнан қандай
əрі ақша болса да қызғанбайды.
Стокгольмдегі ел таратушыларынан
Германияның үміті зор.
Кавказ армиа штабынан
10-ншы иунде Примор өлкесінде үйреншікті
атыс болып тұрады. Улта беткейінде тегіс біздің
жақ түрік атысын тоқтатты. Мелзегер өлкесінде
біздің əскер «Коп» қаласын алды.
Өзге орындарда өзгеріс жоқ.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Екі іс
(Атбасар үйезінен)
Биыл Атбасарға қараған найманда екі іс болды.
1) Ұлытау елінің қазағы Жаманғара Таңатар
баласы 25-нші апрелде ат шаптырып, ас берді. Төрт мыңдай адам жиналды. 43 жылқы, 60
қой сойды. 500 сом ақша, бір ақ отау, екі түйе
тігілді. Екінші атқа 200 сом ақша, бір шатыр.
Үшінші атқа 150 сом, бір түйе. 30 атқа шейін
бəйге тігілді. Қанша ат шапса, бір-бір сомнан
берілді. Бұлардан басқа шығындары палуан,
ишан, қожа, молла һəм өзгелерге үлсетірілген
мал. Барлық расход 7 мың шамалы болса керек.
2) Екінші майда Айнкөл елінің Надырбай деген адамына ат шаптырып, ас берілді. Алдыңғы
атқа 500 сом ақша, бір пəуеске, екі ат тігілді.
Екінші атқа 300 сом. Онан кейінгі екі атқа 200

сомнан. Тағы екі атқа 150 сомнан. Кейінгі екі
атқа 80 сомнан. Төрт атқа 60 сомнан. Төрт атқа
40 сомнан. Осы ретпен 30 атқа бəйге тігілді.
Бас палуанға 100 сом, екінші палуанға бір түйе,
қалғандарына тай-тайынша тігілді. 50 жылқы,
100 қой сойылды. Шапан, ат, тіккен үйдің саны
анау астыкіндей. Бұл астың расходы да 7-8 мың
деп шамаланды.
Бұл ас берген екі байдың балалары Көшербей,
Сағындық деген мырзалар. Былтырғы сайлауда
Көшербай мырза болыстыққа таласып, 14 мың
шығарып, орысша тіл білмегендіктен болыс
бола алмай қалып еді. Нəдірбай байдың баласы
Сағындық мырза 15 мыңға жақын шығарып,
бұл күнде болыс.
Мұндай шығын шығарып ас беру ысырап десек, «Ойбай! Қайтып атамызды атаусыз тастап,
жер ұшығын көңірсітпейміз...», - дейді. Асқа
шығарған малдарына мешіт, мектеп салдырып,
халқына дін мен ғылым таратуына себепкер
болса, аталары атаусыз қалмас еді. Жиналған
жұрт бұ күнгі тойған етін қашанға ұмытпай
екі байды аузынан түсірмес деп ойлайды екен.
Ат орына халық ғылымға тойған болса, екі
бай мəңгі атаққа болып қалар еді, бірақ ежелгі
қазақтың ас бере қалған əдетін бұл мырзалар
аттап өте алмағаны ғой.
Көшербай мырза екі-үш жыл орысша оқыған
болса, орысша тіл білмейсің деген сөз сылтау
болып, 14 мың далаға кетпес еді, өзіне осы да
түсінікті емес пе? Ең болмаса, осы кезде оқу
жолында мұқтаждықта жүрген талапкерлерге жоғарыдағы көп шығынның оннан, хаты
жүзден бір бөлімін қиғанда, аталарына қанша
пұлы тиген болар еді. Бірақ мұны ойларлық
мырзаларға біздің жақ əзірге сараңдау.
Д.Ш.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Марқұм Төлепберген Нұркімбай баласының
пəдиесінен мұқтаж оқушыларға беруге Сұлтан
Досымбетұғлы 5 сомын əкеліп тапсырды.
Мұқтаж оқушыларға арналған ақша қазір
басқармада. Барлығы – 143 сом 34 тиын.
Шума біліну
Астрахан губерниасында қазақ жері «Үлкен
шағыл» жақтарына шума белгісі көріне бастады. 27-нші майдан 6 иунге шейін 28 қазақ
ауырып, 25-і өлді.
«Р.С.»
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«Ай-қап» журналының 31-нші майда шыққан
10-ншы нөмірі келді. Мынадай мақалалары бар:
Оқу-оқыту жайынан; Қызылжар үйезінде оқу;
Жаһанкездіктің бір саласы; Сұрау; Басқармаға
келген хат; Фелетон һəм өлең.
Халел Ғабасов - Өткен май айағында
дəмелі жастарымыздан Семей үйезі, Шаған
ауылының қазағы Халел мырза Ғабасов Мəскеу
университетінің физика-математишески факултетін бітіріп, Государственни екзамен беріп
шықты.
Халел мырзаға құтты болсын айтып, ұлт
қызметшісі, ұлт басшысы болуын тілейміз.
Газеталарға штраф һəм журнал жабылу
Мəскеуде шығатын орыс газеталарынан
мыналарға штраф салынған: 1) «Утро России» газетасына 1-нші иунде шыққан 150-нші
нөміріндегі мақаласы үшін 3000 сом, 2) «Русские ведомости» газетасына 19-ншы майда
шыққан 113 нөміріндегі мақаласы үшін 3000
сом, 3) «Вечерний курьер» газетасына 4-нші
иунде шыққан 208-нші нөміріндегі мақаласы
үшін 1000 сом.
Мəскеуде жаңа шыға бастаған «Национальная
проблема» журналы жабылды. Жалғыз-ақ нөмір
шығып қалған. Бұл журналда мұсылманнан
Ғиас Исхақов һəм Ғалимарданбек Топшыбашев жазып тұрмақшы екен, дүниаға шыққан.
Əуелгі нөмірінде Ғиас əпендінің бір мақаласы
басылған.
«Р.»
«Уақыт» газетасына шраф
«Ел»-ден көшіріп жазған «Қазақ
мұсылмандары» деген мақала үшін Оренбург
губернаторы «Уақыт» газетасына 50 сом штраф
салды.
Газеталардан:
Жалпы оқу тарату мəселесі
туралы негізгі ереже
Жалпы оқу тарату һақында жасалып жатқан
закон жобасына қосу үшін оқу министрі негізгі
ережелерді бекітті1. Ол ережелер:
1) Оқу жасына толған балалардың бəрі де,
əйел-еркек демей, тəртіпті бастауыш школдың
оқуын бітіру тиіс.
2) Оқу жасына толған балалардың санына
қарай жеткілікті школ ашу міндеті земстваларда һəм шаһарларда болады.
1

3) Оқу жасына жеткен балалар бастауыш
школдарда төрт жыл оқиды. Керекті школдардың саны төрт түрлі жасқа ұйғарылып ашылады: 8,9,10 һəм 11 жастағы балаларға.
4) Бастауыш школда бір ушителге 50-ден
артық бала келмеске керек.
5) Тəртіпті бастауыш школда бала 50-ден
артпағанда оқытуға тиісті правасы бар бір
ушител иаки ушителнитса һəм бір дін мұғалімі
керек.
6) Бастауыш школда оқуға міндеттендіру
жергілікті халық білетін мекемелердің ережесімен болады.
7) Земски иаки городской самоуправление
жалпы оқуды жайуға қаулы қыла қалса, оқу министрлігі расходын өзі көтеруге міндетті. Сол
араның школ айшығына кірген школдардың да
һəм бұрыннан бар школдардың да ушителдеріне
мөлшерлі жалованиенің ең кемін береді. Школ
тəрбиелеуге ұсталатын өзге шығын халықтан
болады. Земства һəм шаһарлар тəрбиесіндегі
школдар үшін министерствадан жəрдем алумен əлеумет қарауындағы бастауыш школдарды
басқару билігіне кемшілік келмеске тиіс.
8) Қауымдар, хасусы серіктіктер һəм хасусы кісілерге, егер тəрбиелеп тұрған школдары тəртіпті бастауыш школдарының жалпы
айшығына кірсе, земстваларға һəм шаһарларға
берілген секілді, министрствадан қарауындағы
школдарын тəрбиелеуге көмек беріледі.
9) Русияның қай жерінде болса да ушителдерге кесілген жалованиенің ең кемі 360 сом, дін
мұғалімдеріне 60 сом, бұл жалование əр жердің
тұрмыс шартына қарай өседі, бірақ бұл артықты
жергілікті халық төлейді. Школ ұстаушылардың
ауық-ауық ушителдерге қосып отырған ақшасы
түгел халыққа түседі.
10) Бір школдан пайдаланатын жердің шеті
үш шақырым.
11) Русияға қараған жерлердің бəрінде жалпы
оқуды кіргізу мөлшерінің ең алысы 10 жыл.
12) Жалпы оқуды Германия, (облыста), үйезде
һəм қалаларда тарату шарт осы істі жарыққа
шығару үшін план жасауда. Əр жерге жыл сайын
хүкіметі беретін жəрдемін сол жылы ашылған
школдардың санына қарай мүшелеп сұрап алу
еркі жергілікті халық мекемелерінде.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

«Р.В» нөмір 132.
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Басқармадан:
Жыл басында жарты жылға жазылған подписшиктердің срогі 1-нші иулде толады. Газета
үзілмей барып тұруы үшін осы иун ішінде ақша
жіберу тиіс. Əр турада ескі адрестердің нөмірі
жазылып жіберілсе, басқарма үшін көп жеңілдік
келтіреді. 1915-нші жылғы подписшиктердің
алдырып тұрған газеталарына жапсырылған
адрестерде срогі қанша толатыны жазылған.
Соған қарап білуге болады.
Мүфтилік мəселесі һəм татар матбұғаты
Мүфти Хамдияр Сұлтанов хазіреттерінің
опат хабарын жазып едік. Жалпы қазақ духовни собраниаға қарамаса да, дін жаһұтынан
бөтендігі болмағандықтан, екінші біздің Ішкі
Ордалық қазақ көптен Оренбург духовни собраниесі қарауында болғандықтан, үшінші,
өткен жылдарда мүфтилік мəселесі кеңеске
алынғанда, қалың қазақ өз алдына мүфтилік
алудан да дайар Оренбург духовни собраниесінеа қосылуды пайдалырақ көріп, қаулы
қылғандықтан, жаңадан сайланатын мүфтидің
кім болуы туралы татар мəтбұғатының пікірі
мен оқушыларымызды таныстыруды лайық
көреміз.
«Уақ» газетасының пікірі: мүфти Сұлтанов
хазіреттері опат болды. Сол себепті енді ішкі
Русия мұсылмандары арасында мүфтилік мəселе шындап тексеріле бастауы белгілі.
Закон бойынша мүфти бізді халық тарапынан
сайланып қойылмайды, хүкімет ұйғаруымен
болады. Соған қарағанда мұсылман халқының
бұл мəселемен əуреленуі орынсыз секілді
де көрінеді. Бірақ мүфтиді сайланып қойуға
қазіргі мұсылман халықтың закон бойынша
хақы болмаса, өздерінің шарғы мекемелеріне
бастық болатын заттың кім қандай кісі болуға
тиістігі һақында пікір жүргізу һəм жолымен
өздерінің пікір, тілектерін тиісті орындарға
білдіруге тоқтау жоқ.
Асылында мүфтилік һəм духовни собрание
бір жаһұттан ресми хүкімет ушреждениесі болса да оның барлық істері, бүтін іс жүргізу реттерін мұсылмандарға байлаулы болғандықтан
һəм мұсылмандардың əлеумет істері түзу,
олардың арасында өнер-білім таралу секілділер туралы духовни собрание мен мүфтидің
халық көзінде ұтымды – елеулі болуы аса керек

болғандықтан, мүфти халық ұнатқан кісі болу
керектігі көрініп тұр. Солай болуы хүкімет
үшін де, мұсылмандар үшін де пайдалы.
Мүфтиге біз діни мансап деп қаралғандықтан,
оның діни һəм шарғы жақтарын ғана ілгері
ұсынушылар болуға мүмкін. Лакин духовни собрание шариғатқа жетік қазилармен іс
көріп тұрған кеңес мекемесі болғандықтан,
діни жаһаттан мүфти онда жалғыз өзі ғана
көп нəрсе істей алмайды, мекеменің хүкіміне
бой ұсынады. Ал мүфтидің бұл мекемені көңілдегідей басқарып, заманасына муафық жолға
қойу туралы жолбасшылық етуі һəм хүкімет
қасында мұсылмандардың оң көзі болып көріне
алуы өте тиіс.
Бізде бұрын əр нəрсені рухани һəм имамдарымыздан күту, əр істің басына соларды
қойуға тілеу əдеті бар еді. Енді шүкір, бұ туралы халықтың пікірінде зор өзгеріс болып, əр іс
үшін өзіне лайық кісі қойу тиістілік пікір орнады. Ашық пікірлі, оңға бастаушы һəм дианатты
кісілерді қазір халқымыз бізде шетке қақпайды.
Оларды тəуір көріп, қызметтерінен пайдалануды өте тілейді. Əсіресе мекеме шарғиамыздың
басына тұрарлық һəм ұлық хүкіметіміз қаында
ішкі Русиядағы неше милион мұсылмандарды
көзге түсірерлік мүфтидің заман халынан хабардар, хүкіметтің заң, сайасатына жетік, өз
ұлтымыздың жалпы керегін аңдарлық һəм соларды жолға қойарлық кісі болуы тиіс екендігінде шек келтіруші болмаса керек.
Бізде осы мақсұдтарға жарарлық һəм көңіл
қанағаттанарлық бар ма, əлі дегенде, еш шүбəсіз
бар деп жауап беруге болады. Құдайға шүкір,
бізде қазір бір жақты ғана түгіл, екі жақты,
иағни һəм дүниа ғылымдарын бірге жиған һəм
өздерінің əлеумет қызметіне жүйріктігін іспен сипат еткен кісілеріміз де бар. Жалғыз-ақ,
халық өзі сондай заттарды көрсете білуге һəм
сол көрсеткен заттардың қойылу тиіс екендігін
жол жүйесімен аңғарта білуі ғана керек.
«Тұрмыш» газетасының пікірі: ... біздің
мұфти болашақ кісіміз Русия мұсылмандары
мен хүкіметіміз арасында дəнекер болғандықтан, сайасат һəм жұрт кісілерімен əр уақыт
қатынасып тұрарға керек. Біздің руханиларымыз басқа жұрттардың руханилары секілді міндет алабында өсіп, тəрбие алған кісілер
болса, сөз көбейтпей-ақ, зиалы руханилары-
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мыздың бірі мүфти болсын дер едік. Бірақ
біздің руханиларымыздың көбі дін исламның
анасы саналған əдебиетінен, ғұрып тілінің
көркемшілігінен хабардар болмаулары үстіне,
ескі ғылым заһары мен түзеле алмастық дəрежеде
заһарланған, сондықтан пікірлері бұзылып, бастары қатып мүфтилік секілді Алла, хүкімет һəм
халық алдында зор бір міндет арқалаған істі
көтеру халынан шыққан. Сондай болмағандары
да хүкіметіміз һəм сайасат ерлерімен аралас
болып, Русия мұсылмандарының қажет-тілектерін жеткізіп тұра алмайды. Үйткені мұның
үшін шала-шарпы орысша сөйлеу ғана жетпейді, хүкімет низамдарының рух һəм негізіне
түсіну үстіне, сайасат һəм ыжтымағы тəрбиемен
тəрбиеленген болуы да шарт. Мүфти болашақ
зат мұндай болса, хатшылар, хаты заңшылар
арқылы ғана 20-ншы ғасырда мұндай зор істі
басқару мүмкін емес.
Руханиларымыз ішінде сол сипаттар табылған
бір кісіні де көрсете алмағанымыздан, лазсыз
мүфти қазір руханилар арасынан қойылмасын
еді дейміз. Муфти мүмкін қадір кең мағлұматты
іс басқарушың торлаулы болуы һəм ел арасында таныған зиалыларымыздан қойылуы Русия
мұсылмандарының аңдырақ бөлімінің бір тілегі.

қайырдық. Гидағ тауының етегінде түріктер
тұманда жасырынып, біздің оларға 800 аттам,
онан кейін 400 аттам жерге келіп қалып еді, біз
дəлдеп қарсы атқылаған соң, көп шығынмен
шегінді. Гидағ алдында мыңнан аса түрік өлігі
табылды.
Милазгерт беткейінде біздің атриад Дутахтан
аса бергенде күрдтер мен айқасып қалды, оларды бытыратып, 15-нші күрд полкінің командирін қолға түсірдік. Өзге орындарда өзгеріс
жоқ.
Қара теңізде
Севастопол – 14-нші иун. Қара теңіз флотының кемелері Занғолдақты зеңбірек астына алды, бірнеше жерден өрт шығарды. Порт
маңайын һəм пистанды қиратып кетті. Мұнан
басқа Сакариға жақындап, біздің кемелер
өзеннің сағасын атты һəм бірнеше тиеулі зор
қайықтарын батырды.
Күнбатыс майданында
Париж – 14-нші иун. Күндізгі ресми хабар:
түн бойы айтарлық өзгеріс болған жоқ. Немістер екі рет зеңбірек атқылап еді, бірінде Колон
орларына, бірінде Мициралдың күншығыс
жағындағы орларға. Екеуінде де қарсы атып,
бетін қайырдық.

Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
Висланың сол жағасында қызу соғыс Ожаров
өлкесінде 14-нші иунге қараған түнде болды.
Ақырында жау жаппай қайтып көп шығындады.
Жаудың əсіресе қызу қимылдаған жері Гилнанда болды. Мұнда біз қарсы қару қылып 4-нші
Австрия дивизиасының барлық полктарынан
тұтқын алдық. Салығына қайтарылған жау келер күні тыныш жатты.
Жау Тамашов, Билз һəм Каменканы əлі
қысып тұр. Гнелой Липаға Шингердің алдында 13-нші иунде Букашевца-Галиш өлкесінде
біз Германияның күшті əскерінің атқылауын
бастық. Өзге орындарда өзгеріс жоқ.

Италия майданында
Рим. 14-нші иун. Ресми хабар: сонғы сөткеде
Терол-Тринтин өлкесінде онша ірі уақиға бола
қойған жоқ, зеңбірек соғысы хаман күшейіп
барады. Біздің Алпыдағы іскер Паналдагорда
көлдегі гидроелектришески стансасының харахатын тоқтатты.
Карнида жау Целенкофил басына шығамын
деп текке əуреленді. Соңғы соғыстар болған
Монтифор өлкесі маңында жаудан қалған 2000
мылтық, 2000 оқ, екі бомба атқыш жиып алынды.
Изунцу бойындағы фронттың кей жерлерінде жаудың тұншықтыратын газ жұмсағандығы
білінді.

Кавказ армиа штабынан
Примор өлкесінде түріктер біздің сол қанатымызға қарсы шаппақ болды, бірақ қайырдық.
Улта беткейінде Тортум-Гиле өлкесінде түріктер біздің ротаны атқыламақшы болып еді,

Дарданелде
Афина. 14-нші иун. Англия елшісі Англия
адмиралының мынадай телеграмын жариа
қылды: Эгей теңізінде Германия – Түркия
əскеріне азық-түлік беріп тұрған грек кемелері
екен. Грек халқының мұндай битараптыққа ха-
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лаф қылығы, шүбəсіз, битараптық сақтаушы
кеме иесі емес, көпестерге де аса зианы тиер.
Одақтас кемелердің адмиралы хабарландырады, Мрамор теңізіндегі сүнгуір қайықтар түрік
кемелерін əлі жүргізбей тұр екен деп.
Ішкі хабарлар:
Бел құда
(Торғай үйезінен)
«Болыстық не керек, шашылып болған
болыстықтың пайдасы қанша?» деушілер
бар. Ол бекер, əшейін кедейдің байды мінгені
секілді нəрсе. Бекерлігін мына бір екі мысалдан
байқаңыз. Зайсан үйезіндегі найман Бұтабай
болыстың жағасында бір тоқ бит жорғалап
бара жатады. Аузына ие бола алмаған біреу
отырып, болысқа жарамсақтанып: «Болысекем, жағаңызда бит кетіп барады!» – деп, жотып бара жатқан битті екі аттатпай бас салып
ұстайды.
«Менім битімде сенің не жұмысың бар еді?»
деп Бұтабай болыс ашуланып, ат-тон айып
алған.
Торғай үйезіндегі Арғын Қарабала деген кісі
болыс кезінде бір үйде отырса, есіктен сəлем
беріп Шырын деген бір кедейлеу адам кіріп
келеді. Шырын – алакөз, сіріңкі қара. Мұның
сорына қарай болыс та алакөз, сіріңкі қара. Бір
кедейдің өзінде де алакөз болғанын көтере алмай, Қарабала болыс:
– Неге көзіңді алартасың, сенен басқа кісіде алакөз жоқ па? – деп ақырып, көзі алалығы
үшін Шырыннан 6 сом айып алған.
Болыстықтың керектігі, болыстықтың пайдасы осы. Мұндай іс болыс емес кісінің қолынан
келер ме? Қайсымыз битке жол тоқтау қылған
кісіге айып сала аламыз? Өзімізбен түстес
кісіден айып алу қайсымыздың қолымыздан
келеді?
Міне, болыстыққа жұрт бекерқұмар болатынын осыдан байқауға да болады. Болыстық керексіз нəрсе болса, Алашқа аты шыққан атақты
мырзалар, байлар таласпас еді. Киіз туырлықтай
қазақты бірінші бай деген Жаманшалдың екі
баласы Исмаил қажы, Иусуф мырзаларнеге бірбірімен ұстасып, не үшін малын шашып жатыр?
Əрине, болыстық үшін. Біздің Торғай үйезінің
атақты байы Бірəлі Бектас баласы да Исмайыл
қажыдан қалысатын емес. Бірəлінің Исмайылдан кемшілігі – қажы еместігі, артықшылығы
– «бел құдасы» бар.

Бірлəн бұрын аруақ орнап, нар шөккен орындардан Шеген əулеті Қорғамбекпен Атбасарда
ана Мейраммен құда болушы еді. Енді былтырдан бері Амангелді деген бір қандыбалақ
ұрымен құда болып, қол артып тұр. Бұл біздің
Торғай елінің базары көтеріңкілік мысалын
көрсетеді.
Қорғамбек, Мейрам ақсақалдарды құдасының
құдасы Амангелдімен таныстыралық. Бірəлі
мырзалар Қайдауыл болысы атанады. Осы күні
Бірəлі қашаннан ұстасып келе жатқан Рахмет
Шашамбай баласымен партиа, таластары
күшті, сайлауы биыл болады. Неше заманнан
бері бұлардың тату өткізген күні аз. Араларында болмаған іс жоқ. Кісі өлімі, соғыс, ұрлық,
барымта, қыз алып қашу – бəрі де болған.
Бұрынырақта бұл ел Жыланшық болысы атанушы еді. Бүліншілік əбден күшейіп, ұшығына
жету хакімдерге де қиын болған соң, Жыланшық
болысын жоқ қылып, Рахмет, Бірлəндарды басқа
болыстарға быж-тыж қылып таратып жіберген.
Неше жылдар өткенде екеуі қайта табысып,
Қайдауыл болысына сұранып кірген. Ендігі
қимылдары тағы мынау! Биыл да бұлардан
төбелесте кісі атылып, бірсыпырасының басы
тергеуде.
Қайдауылдың 3-нші ауылы Бегімбет деген
ел екі айырылып, Бірəлі жағындағы жарты
ауылнайдың партиа бастығы Амангелді ұры,
сан рет абақтының дəмін татқан, қимынан
сойыл түспеген, əр елде қолға түсіп, айақ-қолы
кісен қызығын көрген жалаңаш батыр. Бір ауылнай Бегімбеттің көпшілігі қай жағына ауса,
сол жағы болыс болғандай реті бар. Мұндайда
«Амангелділердің» қаны жерге тамбайды.
Сондықтан бір күні рұқсат жағына сыныптап толық кетіп қалмасын деп, Бірəлі мырза «бел құда» болып, Амангелдінің тумаған,
бəлки əлі жаратылмаған, беліндегі «қызына»
қалың мал айдап беріп отыр. Ал Амангелді
қай бір етегіне намаз оқып жүрген кісі, былтыр Қараторғай болысының қазағы Түйебай
Байғара баласының ертоқымы мен бір атын
ұрлағаны үшін сиез билері 18 ай абақты кескен. Енді сол билік бекіп, Амангелдіні абақтыға
тапсырарға керек. Бірəліға Амангелді құдасы
штат өткенше елде болуы керек. Рахметке жоқ
болғаны пайдалы. Сонымен жаз бойы Бірəлі,
Рахмет екеуі жақтап, шабыулдап Қараторғай
еліне жалынып кісі салып, бірі «Амангелдіні
босат, малымды басқа жерден таптым қылып
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көрсет» деп, бірі «Амангелдінің көзін жоғалт»
деп, саудаласып тұр еді. Ақырында Қараторғай
елі Бірəлінің тілегін қабыл алмаған соң, анау
күнгі Торғай жəрмеңкесінде Амангелді батыр
18 айға отыруға абақтыға кірді.
Сүйтіп Бірəлі мырза сүйіп болған құдасынан
айырылып, «бел құдасының» елі «жетім» қалып,
қиын болып тұр. Ақыры қайырлы болсын!
Мадияр
Опат
Троицкі губерниа, Бийскі үйезі Қосағаш
қазағы Сəпи Кемпір баласы деген 83 жасар қарт
жазғытұры опат болды. Бай адам емес еді, бірақ
ақкөңіл, дін күткен адам еді. Бишара иманды
болсын! Өлер алдында балаларына мынадай
өсиет қылды: «Өлсем бір бұзаулы сиыр, бір ат
семіртіп сатып, «Қазақ» басқармасы арқылы
мұқтаж оқушылар пайдасына 70 сом ақша жібер» деп. Бұл екі мал осы күні Шəкірт қажы
Ғабдолла баласының қолында аманат тұр,
семіртіп сатып, марқұмның өсиетін орнына
келтірмекші.
Əрі кедей, əрі оқымаған надан адамның
жүрегі ақ болған соң, қылған ісі мынау. Мұнан
үлгі алу керек. Əрі өлікке сауап, əрі қазақтың
ғылым жолындағы мұқтаждарына жəрдем.
Мұнда ысырап жоқ.
Мəште Жұрымбайұғлы
Дəргерлерден сұраймын
Бір баламның айағы ауырмай-сырқамай кем
болды. Жаңа апыл-тапыл басып жүргенде
сол айағы басуға жарамай бос қалды. Ауырып, жығылып, мертігіп жазым болған емес.
Бақсы-балгерлер «иелі екен, қағам-бағам»
деп еді, оларға қаратқаным жоқ. Балам қазір
10-да. Балдақпен жүреді. Ауырмайды. Бірақ
сол айақ оң айақтан қысқа һəм нəзіктеу. Қазақ
дəргерлерінен сұраймын, осы баланы емдеуге
болады деп «Қазақ» арқылы білдірсе, алып барамын, адресін көрсетсін.
Сұраушы
Май алатын серіктік
(2-нші Бөрте, Ақтөбе үйезі)
27-нші апрелде іс басталғаны «Қазақ»-та жазылып еді. Майдың айағында айлық есебіміз
болды. 120 сиыр сауылып тұрды. Бір айда
1384 пұт сүт алынып, 58 пұт 191/4 қадақ май
шығарылды. Сатылған сомасы 832 сом 54

тиын. Табыс сиыр басына 6 сом 93 тиын. Іс
басталғанша машина-саймандары һəм бөтен
шығындары үшін 592 сом 72 тиын ұсталды.
Осы шығынды қайыру үшін 154 сом 96 тиын
шегерілді. Осы есеппен машина саймандары 4
айда олжаға қалды.
Заводтың айлық шығыны түрлі керегіне 123
сом 98 тиын, бұл шығын ай сайын болашақ.
Осы шығындар шегерілгенде, таза пайда бір
айға 553 сом 60 тиын. Серіктерге үлестіргенде
бір пұт сүтке 40 тиыннан келеді. Сиыр басына
таза пайда айында 4 сом 61 тиын, шығыны 2
сом 32 тиын.
Иун жұлдызында 135 сиыр сауылады. Бұл
айда шығын сиыр басына аз келіп, табыс
көбейер деп шамалаймыз. Келер жыл айлық
шығынан басқа шығын болмайды. Айлық
тəжірибемізге қарағанда, бұл кəсіптен пайдадан
басқа, шығын жоқ. Ел қамын ойлайтын азаматтар əр жерде бұл кəсіпті ескерсін.
Бейсенбай Тыныштықбайұғлы
Газеталардан:
Лвов алыну
«Руская ведомости» газетасының соғыс
майданындағы тілшісі Киров деген кісі Лвов
алынуы туралы мынаны жазады: Солай болды ... Лвовтан біз шықтық, Австрия-Германия
əскері алды...
Мен осы мақаланы жазып отырғанымда, ресми хабар əлі жоқ. Бірақ кеше кешке-ақ хабар
тарап еді, біздің барша стансиамыз немістің
алдық деген жерін ұстағандығы.
Əлі кеше ғана неміс орларында тегіс сырнай-керней дабылмен ұран дауысы естіліп еді.
Қуанышы екен ғой... мойындарға керек, қуанса,
қуанатын да жөні бар...
Несіне жайып –шуамыз, бұл оларға əрі
жүлде. Бірақ соны да мойнымызға алуымыз
тиіс, оларды мақтандырып, қопақардай қылып
жіберген өзіміз.
Лвовты алғанда біз де мақтанғанбыз,
Галицияның «жүрегін» алдық деп. Перемышлды алғанда да солай мəз болғанбыз, қайтыс болмайтындай-ақ. Біз алған жерімізді бағасынан
артық көтердік, енді бізге таңырқайтын не бап,
егер мұндай шығындар халықтың жанына батса, кетсе...
Лвовты алдырар алдында біз халықтың
көңілін жұбатып сөз сөйледік, бірақ тымаса
сілтеп ұмытқандай болдық, бұрын Лвов һəм Га-
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лиция жанынан не айтып, не жазып едік. Лвов
деген немене, онша қимастық еш нəрсесі жоқ
еді деген болдық...
Бұл жұбатуға оқыған халық қалай қарағанын
білмеймін, бірақ мен көрдім, бірсыпыра жұртты
олар ренжіткен. Перемышл туралы болсын,
Лвов туралы болсын,
Менім айтатыным: Неге, не үшін?...
Қауіп-қатерге тура қарауға біз неге токіл етпейміз. Неге əр нəрсені өз атымен атамайсыз?
Əйтеуір анықталатын нəрсені қымталаудың
қажеті не? Əсіресе, зорланып болмашыны
қабартудың қанша қажеті бар еді?
Рас! Біз Лвовты бердік. Ғажап емес, Галицияны да босатып шығармыз, бəлки ... Висланы да
алдырамыз. Реті осылай келетін болса, лəж бар
ма. Бірақ олардың бəрі де бізді уайым-қайғыға
түсірмеске керек. Жоқ! Бұларға жасымай, қайта
жігеріміз айтарға тиіс.
Біздің орыс күн кұркірегенде ғана шоқынады
... Ал енді шатырлады, шоқынатын кезің келген
жоқ па!..
Жан-жағымызға қарайтын уақыт жеткен
жоқ па? Төрт жағымыз құбыла болып тұр ма?
Соғысқа қамсыз кірісіп тұрмыз ба? Жеңерлік
қамының барын қылдық па?
Əркім өзіне өзі қарасын, əрім осы сұрауға жауап берсін! Қазіргі соғыс жұрттың бəрі жұрттың
бəріне қарсы шыққан соғыс. Бұл жалғыз
əскердің соғысы емес, барлық əлеуметтің,
барлық патшалықтардың барлық халықтардың
соғысы.
Біз жұртымыздың күшін тегіс жинадық па?
Патшалығымыз болсын, жеке бір кісіміз болсын: «жеңу жолында, соғыс жолында мал-жанымыз құрбан» деп айтарлықпыз ба?!
Əркім өзіне өзі қарасын, əркім осы сұрауға
жауап берсін.
Рас! Біз Лвовты бердік. Ғажап емес, Галицияны береміз, бірақ біз əлсіз дегенімізден
бермеспіз. Берсек, бар күшімізді жұмсамай
алмағандығымыздан берерміз.
Күн шарытлады, қамдан!
Түсіру һəм сайлау
Петроград. 15-нші иунде соғыс министрі генерал-адиутант Сухомлинов арызыбойынша
министрліктен түсіріліп, Г. Совет шлені күйінде
қалды. Г. Совет шлені генерал от инфантері
Полованов патша хазіреттерінің жарылығы мен
соғыс министрлігіне сайланды.

Петроград. 15-нші иунде соғыс министрінің
помошнигі Г. Совет шлені вирнандир арызы
бойынша түсіріліп Г. Совет шлені күнінде
қалды.
Қауесет
Пертоградта хүкімет шлендерінің бірі ана
орынға, бірі мына орынға сайланады деген
қауесет басылған жоқ. Министрлер советінің
бастығы жер министрі Кривошеин болады екен.
Олай бола қалса, оның орнына Г. Совет шлені
кназ Василшиков сайланады екен деседі.
Сауда министрі бұрынғы Мəскеу шаһар
бастығы Н. Гушков иаки қазына министрі
Барк сайланады-мыс. Қазына министрі депутат
Алексейенко иа бұрығы қазына министрінің
орынбасары Покровски болады-мыс.
С. Синод обер-прокурорының орнына Мəскеу
губерниасының ақсүйек бастығы Самарин иаки
Мəскеу ушебни округінің попешители Тихомиров сайланады-мыс.
Сот министрінің орнына Г. Совет шлені Манухин иаки Милотин сайланады-мыс.
«Русская слова»
Көлбайдың сөзінен шындық
табылар ма екен?
Үш жүзге өтірігі мен алдауы мəлім болған
Көлбайдың бағы бір мақтанын басып отырып,
«Айқап» журналының басқармасы сұрайды:
«Бұл таласта қайсысыныкі дұрыс?» – деп.
(«Айқап». 30 апрел. 1915).
Екі жылдай үндемей жатып едім, оған болатын
болмады. Көлбай Tөгіс баласы ма, Төлеңгіт баласы ма, ол арасы бip Құдайға мəлім болмаса, біз
біле алмадық. Мариям Капсаламованың төріне
шыққан соң Ташкент судебни палатасының да
төрінде жалғыз өзі отырмақшы болды. Аякөзге
келген Ташкент судебни палатасына Көлбай
барғанда мен де барып, Көлбайға айтатын
боламын: «Прокурормен екеуіңіз айтысқанда
мен де қасыңызға кірісейін, қазақтар маған 50
сом беретін болса», – деп. Көлбай «жарайды
кірісіңіз» – дейді екен де, палатадан: «Қасыма
жолдас алуға рұқсат бер», – деп сұрайды екен.
Сонан кейін Көлбайдың сұрауы бойынша оның
қасына отыруға палата маған рұқсат eтіп, мен
оның қасына келіп отырған екенмін.
Осы сөздің ішінде қай жерінде шындық,
бар? Мен присиажни адвокат боламын да,
Көлбайдан рұқсат сұраймын», «Мен де қа-
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сыңызға кipiceйiн бе?» – деп. Палатаны билейтін председател Көлбай ма? Мен одан
келіп «Қасыңызға крісейін», – деп қалайша
сұраймын. Жəне де Көлбай «Қасыма жолдас
алайын ба?», – деп рұқсат сұрағаны қалай?
Айыпты болған адамдар қазылардан қорғауға
пəлендей кісіні кірістірсеңіз екен деп сұрайды
һəм қорғайтын кісіден сот сұрайды, бұларды
қорғауға ризасыз ба деп. Өзінің Төгісов екенін
иаки Төлеңгітов екенін айыра алмай жүрген
Көлбай мені жолдастыққа қайтып алмақ болады? Мен оған қайткенде де жолдас боларлық
кісімін?
Көлбайдың айтуына қарағанда: «Окружной соттың хүкімі шексіз бұзылатын болды.
Ceбeбi куəлар не айтып не қойғанын білмеді,
жаңылды, барлығын қара басты», – дейді.
Бұларды Көлбайдың «қарасы» барып баспаса,
бұрынғы окружной соттағы жауабын-ақ берген. Окружной соттың хүкімі шексіз бұзылатын
болғанда, судебни палата билік айтарда неге
екі сағат кеңесті? Анық сөзге судиалар неге
мұнша көп кеңеседі? Əрине, шексіз бұзылатын
деп айтуға келмейтін хүкім болған үшін мұнша
көп кеңеседі!
Енді icтің қалай болғаны бастан-аяқ сөйлелік:
Иулдің 20-сында 1913 жылы Аякөзде екі жұмыс
қаралды. Бipi – Қарағандыға қараған Қарқаралы
дуанының 8 кісісінің ici. Бұларды палата алдында қорғаған мен едім һəм сол жұмыс үшін барып
едім. Бұл кісілерді бұрын Алматы окружной
сотында қорғаған Жақып мырза Ақбаев еді.
Оружной сот бұларды ақтап еді. Бірақ, прокурор бұл хүкімге наразы болып, судебни палатаға
протест берген, сол себепті олар тұтқында жатқан
еді. Палата окружной соттың хүкімін дұрыс деп
бекiтіп, сол арада 8 кiciні түгел босады.
Бұл жұмыс бұлай болған соң, Көлбай алған
істің адамдары менімен сөйлесті: «Сіз де кipiciп
сөйлеңіз», – деп, менің сұрағанымды олар ауырлады, сонан соң кіріспедім, бірақ куəлардан жауап
алғанда мен де айағына шейін тыңдаушылардың ішінде отырдым. Куəлардан жауап алынып
болған соң, мен де қайттым. Көлбай атырған
таңды мен де атырдым, бірақ, Көлбай өзінен
басқаға қолынан келсе, таңды атырайын демейді ғой. Ертеңіне 21-нші иулде мен пəтерімде
ұйықтап жатқанымда, Көлбай келді де мені
ойатты: «Мырза, тұрыңыз, мына жұмыста ciз
де сөйлеңіз, сіздің арқаңызда абырой алмас па

екенмін, қазақтар ciзгe аз беріп тұр, сөйтсе
де алыңыз», – деп сұрады. «Олай болса барайын», – деп мен тұрып, Көлбай екеуміз біpгe
палатаға келдік. Сот ашылған соң сотта кісілер
бəрі бірдей түрегеліп: «Бізді Мəрсеков те қорғаса
екен», – деп палатадан сұрады. «Ciз бұ кісілерді қорғап, сөзін сөйлеуге ризасыз ба?», – деп
қазылар меннен сұрады. Мен ризалығымды білдіріп, адвокатқа тиісті орынға барып отырдым.
Прокурор Көлбай айтқандай, «Мен жаза қылуды қуаттаймын», – деді. Бұдан соң председател «Сөз кезегі сіздердікі», – деді бізге қарап.
Көлбай екеуміз кеңестік те, əуелді Көлбайды
сөйлеттік. Мұны айтқан сөзі мынау: «Прокурор жаза қылуды қуаттаймын дейді, нені
көріп қуаттайды мұнда дəлел бар ма, менің
білуімше, мұнда мойынға аларлық сөз жоқ,
сіздер, қазылар, біз бəріміз қанша куəлардан
жауап алып, көп уақыт сарп еттік, сіздерді сөзбен
жалықтырмаймын, өздеріңіз байқадыңыздар ғой,
бұл жұмыс жазалайтын жұмыс емес екенін, ал
жазалағандай болсаңыздар, 271-нші статиа
бойынша жазалаңыздар», – деді. Көлбайдың
сөзі осы-ақ.
Мұнан соң тұрып мен сөйледім. Қысқартып
айтқанда мынау: «Ауылға болыс һəм пристав
қасында қанша кісілерімен қызмет бойынша
келгенде, сотқа тапсырылған адамдар бəрі бір
ынтымақта болып, қолдарында қару-жарағы бар
һəм тас лақтырып қарсы тұрды деп бұл кісілерді айыптайды һəм сол арада өз аулындағы бip
қарт адамын бəрі жабылып ортаға алып өлтіріп
жібереді дейді. Бірінші – ауылға келгенде бəрі
бірдей тас лақтырды дейді. Бұл сөздің қисыны
жоқтығын бұдан байыптаңыздар: қазақтың
ауылы таудың басына қонбайды, көкорай
шалғын жерде отырады, мұндай жерде тас болмайды. «Қорыққанға қос көрінеді» деген осы.
Куəлардың бəрі жанжал шыққан соң шошынған
да, бұл кісілердің алып лақтырған нəрсесін тас
деп есептеген. Бұлардың қолында тас емес, қотан
ортасында жатқан малдың тезегі, ceбeбi қазақ,
үйінің маңайы бəрі мал жатқандықтан тезек
болады.
Kiсі өлтірді деген туралы айтатыным сол, бұл
өлген кісіні көпшілікке кім өлтіргені мəлім
емес һəм мұнда куəлар көзбен көрдік дейді, əсіресе, тілмаш. Бұлардың сөзінің нанымы жоқ,
«екі жүз құлаш жерден көзім көрді екі қатынның
қолында бip сүйемдей қара пышақ бар еді дейді».
Ондай жерден тұрып һəм қашып бара жатып
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кімнің қолында қандай пышақ, кімнің қолында
тесе, кімнің қолында сойыл, оны көруге мүмкін
емес. Жəне де куəлардың жалған айтуға ceбeбi де
тұр. Бұлар өзіміз пəлеге кіріптар болып қаламыз
ба деп қорқып өз бастарын қорғап жалған
айтып тұр».
Айақтап келгенде: «Осы отырған 7 кiciнің ішіндегі біреуі өлген кісінің туған бауыры екен, бipeyi
келіні екен, осылар өз қолымен шалды мұнша
қатты қинап өлтірді дегенге адам баласы сенерлік іс пе? Осынау отырған əйел адамның мұнан
бұрын баласы зауытта жер қазып жүргенде
үстіне жар құлап өлген, баласының сүйегі ауыл
сыртында - тігулі тұрған үйде жатқанда, өзінің
басы қайғыда болып қан жұтып отырып, оның
үстіне туған қайынағасын бipгe пышақтасып
өлтіруге қолы көтеріледі, бұл айтып отырған
адам баласы ма, болмаса аждаһа ма? Өлген кici
көпшілікте басылып өлген болу керек», – деп,
мен осыны айттым.
Мұнан кейін палата eкі сағат болмаса да, бірсыпыра кеңесіп, сотты адамдарды кici өлтіру
туралы ақтады, қарсылық қылды деп кескен 10
жыл каторганың орнына 8 ай абақтыға кесті,
қарсылық қылса да, қаруы жоқ деп біліп. Палата бұлардың уақыттарын есепке алып, сол арада 7 кісіні босатты. Бұл билікті естігенде сотты
кісілердің ішіндегі екі əйелдің көздерінен жас
шығып кетті, мұны көріп жиылған халықтың
көңілі де босады.
Соттан шығып, абақтыдан босаған соң тұтқында жатқан 7 кісіні келіп маған рахмет айтып,
алғыс білдіріп еді, сонда Көлбай қасымда тұрып
еді, істің жөні осылай еді. Бұдан соң Ғaрабша
Ғаббасов деген Көлбайдың шашбауын көтеріп
(Көлбайға жолдастыққа жарайтын міне осы кісі)
«Қазаққа», «Айқапқа» жазып «мырзасын» жеркөкке сыйғызбады.
Сөзіңің айақ шешінде Көлбай мені куəлікке
тартып отыр, аузына Алланы алып салып
отыр. Аузына Алланы алғандағы «шын сөзі»
Көлбайдың мынау. Бұған не сөз, не дауа?
Көлбай, Көлбай екені рас болса, бұған
қарсы жазбай қалмас, бipaқ, енді менің жазарым
жоқ. Кімдікі рас, кімдікі жалған, халық сынар,
таныр.
Райымжан Мəрсеков
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:

Тілежан Атаханқызы, Жанғани Қыдыр баласы,
Марқабай Тілеубай баласы, Құрманғали Шілікбай баласы 1 сомнан, Нəсіл Ділдеңбайқызы,
Төлебай Тəңкірбай баласы, Мұстафа Ебеген
баласы, Фатима Бейсенқызы, Сағындық Бисақ
баласы, Бисақ Керінбасы баласы, Атығай Келдібай баласы, Дүйсенбай Жылқыбай баласы,
Хасен Дүйсенбай баласы, Халел Меңдібай баласы, Қызбике Дүйсебай баласы, Сəтке Бүлеске
баласы, Ғабдрахман Сəтке баласы, Құрманбай
Тоқсаба Алхан Жантай баласы 50 тиыннан.
Қабыш Қыдыр баласы, Сермен Мырзабек баласы, Ғайса Жаманқұл баласы 30 тиыннан, Ырыш
Жексенбі баласы, Хасен Білал баласы, Оразбай
Тұрғанбай баласы, Əшімтай Тұрғанбай баласы, Шүмекбай Арқабай баласы, Шағы ғайса
баласы, Шаріпжамал Шөмекбайқызы, Оразбай Тауқамбай баласы 25 тиыннан, Темірғали
Қалыман баласы, Қайныш Арғынқызы, Үкі
Жанғазықызы, Үкі Исмағұлқызы, Бектұр Исмайыл баласы, Рақыш Қалпақ баласы, Нығмет
Жөкебай баласы, Жамила Тəсілбайқызы,
Темірға ли ИЮсуд баласы, Батырхан Əуез баласы 20 тиыннан, Айкүн Ділдеңбайқызы, Екінбай
Жұмақан баласы, Нұрке Əлжан баласы, Сырбай Шарш баласы, Бақыбай Ахметжан баласы,
Нұрке Бəйсен баласы, Ибрахим Дүйсенбай баласы, Жұмағұл Тұрғожа баласы, Тілеп Жантай баласы, Белдеубай Тонжыбай баласы,
Мұхамеджан Сағымбай баласы 15 тиыннан,
Базарəлі Серғазы баласы, Сатылған Айбат баласы, Ертісбай Шынтемір баласы, Тоты Алпыс
баласы, Садық Көбелек баласы, Сақып жамал
Исмағұлқызы, Төретай Дүйсеке баласы, Калиман Рақышқызы, Злиха Қуантайқызы, Байбатыр
Күйкентай баласы, Ұлымхан Нұрсейіт баласы,
Мализ Исмағұлқызы, Бидəулет Тілеп баласы,
Құмар Омар баласы, Жаңбырбай Дүйсеке баласы, Ғали Байгисин баласын, Жұмази Белдеубай баласы, Мұртаза Əлжан баласы, Кəдірсіз
Шағиқызы, Жібек Жаубекқызы 10 тиыннан,
Дəмелі Əбішқызы, Рахила Исмағұлқызы, Омар
Нұрсейіт баласы, Уəли Нұсейіт баласы, Оразифа Тілепқызы, Сағила Мұхаметжанқызы,
Рахила Төлегенқызы, молла Ғарып Бейсембай
баласы, Ғабдолрахман Əубəкір баласы 5 тиыннан, Мұхамеджан Жиенбай баласы 36 тиын,
татен Серікбай баласы 12 тиын. Тиындап 18
тиын. Ғалымжан Дəулетиарұғлы 1 сом, Садық
Арғынұғлы 1 сом, Мұстафа Балағазыұғлы 2
сом, Құдайша, Желдібай, Жамал 10 тиыннан,
Режеп 15 тиын, Қасым Алпысұғлы 30 тиын,
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Хасен Молыбайұғлы 25 тиын, Ғұсман молла
Тоқсарықұғлы 50 тиын,мұғалім Ғалымжан
Дəулетұғлы шəкірттерінен 2 сом 25 тиын. Пошта расходын шығарғанда барлығы – 29 сом 45
тиын. Барлығымен: 1065 сом 57 тиын.
Басқармадан:
• Мырзағазыға – басылады.
• Бəйімбетке – басылады.
• Əдхам Калошевке – Қазақша оқу кітаптарын «Қазақ»-тағы иғланнан қараңыз.
• Н.Б.-ге – Сөзіңізді басу үшін ақша алмаймыз, кімде-кімнің лайықты сөзін басамыз,
лайықсызы басылмай қала береді.

• Дүйсеғали Тəжібаевқа – Сіз сұраған школға
кіре алар, кіре алмасыңыз, өзіңізді біліміңізге
қарай болады. Егер емтихан бере алмасаңыз,
қазыналық орын бар.
• Кенжеғали Сүлейменұғлына - басылады.
• Маште Жұрымбайұғлына – Сіз сұрағалы
жалпы ауруға дəрігерлер шеттен ем ете алмас,
аурулы кісілер жақын қалалардағы дəрігерлерге
көріну керек.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №138. 25 ИЮНЬ, БЕЙСЕНБІ $$$$
«Иман һəм намаз» атты жаңа хал кітабы
басылып шықты.
Жазушы һəм таратушы тəжірибелі мұғалімдерден Мұстақым Малдыбайұғлы. Бастауыш
мектептің екінші жылына арналған. Жекеклеп
бағасы 12 тиын, пошта сатылатын орны «Қазақ»
басқармасында, «Ай-қап» басқармасында,
шығарушының өзінде һім атақты кітапшыларда. 10 кітаптан артық алдырушыға сомынан
30% кемітіледі.
Мұстақым мырзаның өз адресі: Заречная
Слободка, Семипалат. об. Мустакиму Малдыбаеву.
Соғыс керек-жарағын дайарлау
Соңғы кезде ынтымақты үш патша жауды
жеңу қамы үшін істейтін істерін бұрынғыдан
көрі де бір жөнге түсірмекте. Бұрын соғыс
майданындағы істері бірыңғай болса да, басқа
істерінде онша бірыңғайлық көрінбеуші еді.
Он ай соғысқаннан кейін Германия күшті
екеніне мойындап, не мен күшті екенін айыра
бастады. Германия күшті болғанда соғыс керекжарағының сайлылығымен күшті екенін білді.
Біздің соғысқа керек құралымыз Германиядай
сайлы болса, Германиямен теңелмек түгіл асар
едік деген ойға жаңа түсіп жатыр. Хүкіметі,
парламенті, обшествалары - бəрі бірігіп, күш
қосып, ақыл біріктіріп, құрал сайлап, жауды
жаудың өз амалымен жеңуге қам қылып жатыр.
Англия соғыс керек-жарағын дайарлау ісінің
басына министрларының ішінде ең жігерлі

Лойд-Жорж қойылды. Франция соғыс керекжарағын дайарлау үшін айырықша военни
министрға товаиш сайлап, сотсиалист Албертомды қойды. Екі патшаның екеуінде де осы
жұмыс үшін жасалған комитеттер бар. Министрлар, парламент шлендері, саудагерлер, фабриканттар, оқымысты ғалымдар, бəрі соғыс керекжарағын дайарлау жұмысында. Біздің Русияда
да сол сықылды істер басталайын деп жатыр.
Германияның күш көрсетіп жатқаны, соғыс
бастылысымен ондағы заводтар, фабрикалар
басқаны қойып, жалғыз соғыс керек-жарағын
істеуде екен. Бəрі сай болып тұрған соң теткімдей жұмсап, жұмсап, тежемей іс қылады екен.
Мысалы, Германияда күніне 250 мың снариад (зеңбірек оғы) жасап шығарады екен. Екі
жақтағы майданда күніне атылатын 200 мың
снариад. Күніне атылатын снариад санынан
күніне жасалатын снариад саны 50 мың артық
болып тұрғанда, жетпей қалар деп қысылар ма?
Онымен соғысқан патшалар да осындай нəрсе
тапшы болып, енді ғана көбейтуге қам қыла бастады. Завод-фабрикасы көп Англияда соғыстың
зорлығынан оқ-дəрісін жеткізе алмаған.
Ынтымақты патшалардың ісіндегі кемшілік
соғыс құралының сайлы болмағандығынан
болып тұрғанын жоғарыда айтылған Англия
министрі Лойд-Жорж сөзінен көрініп тұр.
Осы иуннің 10-нда соғыс керек-жарағын
көбейту туралы обшина палатасына закон
жобасын кіргізерде сөйлеген сөзінде ЛойдЖорж мынаны айтып отыр1: Соғысқа керек
1

«Реш» 159-ншы нөмір.
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құралымыз жеткіліксіз болып жатқаны өзімізге
қандай мəлім болса, жауымызға да сондай
мəлім. Соғыстың көп-аз созылуы, адамның
көп-аз қырылуы, жаудың сілесі құрып жеңілуі
– соғыс қару-жарағының сайлылығынан болады. Құралымыз сайлы жердің бəрінде де жауды
баса қимыл қылдық. Жеткіліксіз жерде саса
қимыл қылдық. Жаудан ынтымақты патшалар
адамының саны да артық, сыны да артық. Кемшілігіміз соғыс құралында. Құралымыз теңелсе,
жаумен теңелеміз. Құралымызды асырсақ, жаудан асамыз, жеңеміз, мұқатамыз. Жау күніне
жасап шығарып отыр 250 мың снариады. Жауды жеңу үшін біз осынан асырарға керек.
Мұнан кейін Лойд-Жорж Францияда болып,
Франция министрларымен сөйлесіп, онда
қазірінде көп нəрсе істеліп қалғанын һəм істелетінін айтқан. Егер де, – дейді Лойд-Жорж,
- бізде Франция сиақты бірнеше айдың ішінде
соғыс керек-жарағын өндіріп істей алсақ, жаумен теңелмек түгіл жігерлік күйге жетеміз.
Немістер бұл соғыс тез бітетін жылжыма
соғыс болатынын күн бұрын біліп, соғыс қаружарағын жасарлық шегі затпен машиналарын
ерте бастан сайлап қойған. Жауды жеңеміз десек жаудың істегенін істеп, кəсіп-өнердің бəрін
соғыс керегіне жұмсау керек. Соны істесең,
Англия мен Франция екеуінің-ақ құралы
немістердің сілесін құртуға жарайды.
Соғыс керек-жарағының министерствасы
ашылғаннан берлі снариадқа берілген заказ
көп. Шаһар басына айына 250 мың снариад жасап шығаратын болар деп шамалаймын. Басқа
шаһарлар олай еткенде заводы көп Лондон
снариадтың сарайы сиақты болса керек.
Англия соғыс құралын жасау турасында 10
округке бөлінген. Əр округте соғыс заказын
қарайтын комитет ашылған. Жұрт соғысқа керек нəрселерді жасайтын шикізаттары теткіп
жұмсап, тежеп ұстарға керек. Жұмысшылардың
шеберін жиып, пулемет көбейту керек. Аз
уақытта пулемет саны екі есе артылса, жау
күншығысты тастап, күнбатысқа күш салған
кезде, жауға төтеп те беру үшін пулемет болуы
қажет.
11-нші иунде тағы обшина палатасында сөйлегенде Германия туралы Лойд-Жорж
мынаны айтқан: Германия соғыс керек-жарағын үндемей жинай берген. Əбден жинап
болғанша жұрттың бəрімен дос боп жүрген.
Балқан соғысының кезінде Германия өзін
қойдан момын, бетегеден биік, жусаннан

аласа ұстады: Францияға жылы шыраймен
күлімдеп, Русияға нағыз дос болып көрінді,
Англиямен қолтықтасып, бүкіл Европа дипломатиа кеңселерін кезді. Біз ойладық: татулықтыныштық заманы туған екен деп. Біз сүйтіп
жүргенде, Германия қару-жарағын жасап, жасырып жиа берген екен. Бейбітшілікте жатқан
Европаны басқа бір салып, ұйықтатып жатқан
күйінде ұмытайын деген екен. Ендеусіретіп
істеген мұндай арамзды оңға баса берсе, онда
халық арасында сенім жоғалып, не болмақшы?
Арам ісін арамтерге айналдыру керек дейді.
Ұлығ пəрмен
Бас министр Штац, секретар Горымикинге
берілген.
Иван Логиновиш!
Мемлекетіміздің төрт бұрышына маған
хабар келіп тұр, бұлар орыс халқының жантəнімен əскерімізді құралдандыруға ықыластары кəмілдігін көрсетеді. Халықтың бұл
ұйымшылығына келешегіміз хайырлы болуына
иман келтіремін. Созылған соғыс əлі де жаңа
күш-жігер керек қылады. Бірақ ұлғайып бара
жатқан қиыншылықтарды жойып, соғыста
қайтпас баққа ұшырап һəм орыс күші абыроймен соғысты айақтауына Алланың жəрдемімен
жүрегімізді қайрта-жігер бекіп тұр: жаудың белі
сынар, оған шейін бітім болмас. Русияның кемімес күшіне нық сеніп, мен хүкімет һəм əлеумет
ушреждениелерінен, орыс сауда-кəсібінен
һəм мемлекеттің барша түзу ұлдарынан пікір
дəреже айырмаларына қарамайынша ұйымдыберекелі қызметтерімен əскеріміздің қажетін
өтеуін үміт етеміз. Осы басталған жалпы бірлікте ой, пікір, тілектің барлығы жан-тəнімен
ұйымдасқан Русияның үстінде боларға тиіс.
Əскерді құралдандыру мəселесінде аз күн
шығарушы ушреждение шлендері һəм əрі
кəсіпшілер өкілдері махсұс кеңестер ашып, мен
закон шығарушы ушреждениелердің ашылу
уақытын жақындатуды тиіс табамын. Мақсұдым
орыс халқының дауысын есту. Соның үшін Государственни совет һəм Государственни Думаға
биылғы ағұстан кешіктірмей ашуға қарар беріп,
министрлер кеңесіне тапсырамын. Менім
көрстуім бойынша соғыс қажеттерін өтеу үшін
закон жобалары түзеуде.
Пəрменнің өзінде патша хазіреттері қол
қойған «Николай».
Ставка,14 иун, 1915 жыл.
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Күн алтын жан-жағына сəуле шашты,
Жарық пен қараңғылық араласты,
Сəулесі қызыл алтын сəлемі еді,
«Көргенше хош, Алаш!» деп амандасты.

Өлең-жыр:
Есімде ... тек таң атсын!
Ол күнді ұмытқам жоқ, əлі есімде,
Тайанып келгенінде күн бесінге,
Кең дала ұқсап тұрды қол тимеген,
Керілген кербез сұлу ақ төсінде.

Ай туып, күн орнына көкте қалқып,
Гүлдерден мас қыларлық иіс аңқып,
Төңірек тыныш ұйқыға батқан шақта,
Кетіппіз біразырақ біз де қалғып.

Құрылып тұрды көктен ұжмақ нұры,
Құбылып хор даусындай құстар жыры,
Таласып аспан-көкке алтын тауы,
Арқаның суы күміс, жібек қыры.

Сол жүрек мана қашқан жасырынып,
Жақындап келген бойды аңдып тұрып,
Қорқақ қол ұрлықты да ерлік санап,
Қуанып ағашына басын айып.

Сайланып сол мезгілде шықтық жонға,
Қыраншы көз жүгіртіп оң мен солға,
Ақ найза алты құлаш белгі байлап,
Айнымас алдаспанды алып қолға.

Мезгілше мейлі келсін, тісі батсын,
Сұр жылан өзі ойатар, қатты шақсын!
Жаңадан жолбарыстай ұмтылармыз,
Көбірек төңіректе тек таң атсын!

Қанатты қажымайтын тұлпар міндік,
Жібекпен жетпіс қабат белді будық,
Құрсанып қылыш өтпес мұздай темір,
Қиадан қыран құсша жауға ұмтылдық.
Аспаннан сорғаласа суға сұңқар,
Сүңгімей үйрек сорлы нағып тұрар?
Ақырған арыстанның айбатына,
Шыдамай қоян жүрек қорқақ құлдар!
Жау қашты құр қарадан быт-шыт болып,
Қайратқа-дене, отқа-жүрек толып,
Ауыздан а дегенде жалын шығып,
Арқада жаттық сайран-сауық құрып.
Бақ шіркін бір күн қонып, бауырыңа еніп,
Кетпек қой ертеңіне-ақ алдап, күліп.
Алтын күн аспандағы білсін қайдан,
Таптарын қапалыста қара бұлт!
Жолбарыс жүргенінде маң-маң басып,
Жүрегі-қайратына көңілі тасып,
Ойлама қу қаңбақты таса қылып,
Жатқанын жасырынып мерген пасық.
.... ерке тайы, ардақтысы,
Алтайдың ақ иығы – алғыр құсы.
Қазақтың Арқада еркін ойнақтаған,
Жол тосқан жазу жауда болды ма ісі?
Мас болып күш пен қайрат, қалың буға,
Алданып ойын-күлкі, сауық, шуға,
Кергімей жата беріп, сезбей қаппыз,
Жақындап барып қапты күн батуға.

Мағжан
Оқшау сөз:
Құрбан қиа
(Қырым сөзі Н. Маркстан)
Бұл отыз өлкесінде жүріп, қайдан қарасаң,
сонан көрінетін жартас. Сыртын отыз ауылына
беріп, бетін ескі – Қырым орманына қаратып,
еңкейіңкіреп, басын төмен салып, бейне зор
ойға қалған сиақты көрінеді.
Күншығыс келе жатқанда ар жағынан келіп
қарасаң, жартасқа бір нəн адам шығып бара
жатқан сиақты болады: бір қолымен жартастың
түйесінен ұстап, екінші қолымен тастың
жарыншағына тіреп, өрмелеп, тасқа жабысып,
құламасқа тырысқан кісі сиақты.
Соны тас болған қойшы деседі. Рас, өтірігін
кім білсін, бірақ солай деген жұртта əуез бар.
Отызда (Бұл «Отыз» деген татар ауылының
аты. 1779-ншы жылы Қырымнан гректерді
қуғанда отыз үй грек қалған екен. Сонан ол
«отыз» атанған. Отыз ойпаты деген Қырымдағы
нағыз адами жердің бірі деп айтылады) Құрбан
мирамы болғанда, ақсақалдардың есіне сорлы
қойшы түсіп, Құрбан қиаға қарап отырып, соны
сөз қылады.
Бұрын қойшылар көп болған. Əрбір уақытты
ноғайдың өз алдына отары болған. Бірақ Салахадин (?) малынан артығы болған емес: оның
қойшысы Үсен еді. Үсен сиақты жақсы малшы
болған емес. Үсен білмейін тау ішінде соқпақ
болғанда, ағаш ішінде алаң болмаған, сай ішінде су болмаған. Салахаддин қойшысына риза
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болуы сонша, жалғыз қызын Үсенге бермекші
болады.
Міне, жалғыз қыз. Жалғыз қызың үшін не
істемессің? Əминаның көңілі көптен Рақиқжанда еді. Ауылдағылар жіңішкерілгеннен
арық Рафиқ хан деп атаушы еді.
Əминаның бұл жайын Үсен қойшы біліп,
Рафиқ ханды жек көреді. Бір жетіден соң
Рафиқ хан таудан құлап жан тапсырады. Құрбан
мирамының күні еді. Үсен құрбанға шалатын
қойды алып келеді. Рафиқ хан алыпты деп
айтқанда, Үсен мұртынан күледі де:
– Əркімнің өз күні өзіне, – дейді.
Қойды бауыздап, қолын жуғаннан кейін тағы
мұртынан күледі де:
– Өзі жығылған өкінбес деп балаларымыз
айтқан ғой, – дейді.
Қойшының сөзі Салахадиннің құлағына
жағып кетіп, қорада кетіп бара жатқан Əминаны
көрсетіп, бай Үсенге көз қысады.
Үсен Əминаға кемпірден сөз салады. Кемпір Үсенге келіп: Рафиқ хан жығылған қиаға
шықсаң, саған тиемін деп», – айтты дейді.
Əминаның əкесі Салахадин басын қасиды.
– Ол қиаға ешкім шықпаған еді, – дейді.
Үсен: Мен шығармын, – дейді.
– Мақтанасың ғой дегеніне намысы келіп,
Үсен серт қылып:
– Сол қиаға шықпасам, өзім қиа болайын,
– дейді.
Кешке таман күн батарда Əмина көреді:
қойшы өрмелеп, қианың басына тайанғанда бір
үлкен тас қопарылып, бұрқыратып, шаңдатып
төмен түсіп кетеді.
Құрт қойша құлап өлген шығар деп барып
қарап, таба алмайды. Екінші күні таңертең тағы
келіп қараса, қойшы өлген тас болып қатып
қалғанын көреді.
Жұрт өзіне қылуынша: қойшы қианың басына шыға берген кезде көзіне Рафиқ ханның
сəулесі түседі. Қойшы қорыққанынан тас болып, қатып қалады. Ноғайлар оны-қойшы өзін
құдай үшін құрбан қылды деп жартасқа Құрбан
қиа деп ат қойыпты. Осылай деген сөз бар, расөтірігін кім білсін.
Тəржіма еткен Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
Күндіз 17-нші иунде Прасништан солтүстікке
таман һəм келер түн Шавали һəм Рационш

өлкесінде біз жаудың жалғыз айақ атыстарын
қайтардық.
Висланың сол жағасында жау 18-нші иунде
күндіз Синно-Бузев өлкесінде өнімсіз атыстар
қылды. Люблин бекейінде жау бізбен Бежниц
өзені һəм Пур бойында айқасып тұр. Випреж
һəм Буг арасында жау солтүстік-күншығысқа
қарай бет қойып барады.
18-нші иунде Замастианың түн жағындағы
өлкеде қызу соғыс болды. Жуков ауылын алған
Пруссия гварди полкін түріп шықтық.
Сокол-Галиш өлкесінде жау 17-нші иунде
һəм келер күні түске шейін қызу қимыл қылды,
бірақ біз қарқынын бастық, зор шығынданып
қалды.
Біз қарсы соғыста жаудың 2 мыңдай кісісін
һəм бірнеше пулеметін олжаландық. Сүйтсе де
Ругатиннің оңтүстігінде жаудың едəуір күшті
Гнилой Липа өзенінің сол жағына орнығып
қалды.
Днестрда өзгеріс жоқ.
Кавказ армиа штабынан
Улта беткейінде сирек атыс бар. Қара Дербент
өлкесінде біздің əскер соғысып Айдарх һəм
Авазик ауылдарын алды.
Милазгерт беткейінде біздің əскер Ахалат қаласындағы əскерін қиратып, Ахалатты
алды. Түріктер быж-тыж болып Битлиске қарай
қайтып жатыр.
Заван өлкесінде Ван көлінің оңтүстігінде
біздің отриад түрік бетін қайтарып, өзі қарсы
шапты. Қару қылғанына қарамай, түрік салығын
алды. Өзге орындарда өзгеріс жоқ.
Күнбатыс майданында
Париж. 18-нші иун. Күндізгі ресми хабар:
Аррак өлкесінің түн жағы Шампаниға шейін
түн тыныш өтті. Кеше хабары берілген Арагунда Германия əскерінің қимылы қызу еді,
онда екі дивизиасы бар екен, беті қайтарылды.
Тинашволидің күншығысындағы жол үстінде
жаудың екі дүркін қарсы жапқан беті де
қайтарылды. Тағы бір қызу қимылдаған жері
Мицарал өлкесі еді, онда да Германия əскері
шығындап қайтты.
Серб майданында
Ниш. 18-нші иун. «Прис Бюро» хабарлар
береді: 14-нші иунде ерте біз Шабацаның
күншығысындағы Михаскад аралына түстік,
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мұнда 135 тұтқын алдық. Жаудың шығыны көп,
дала телефонын алдық, 106 мылтық һəм азықтүлік толтырған бес жəшігін олжаландық.
15-нші иунде Белград маңындағы Допшедер
үстінде ұшып жүрді. Біз зеңбірек оғымен қарсы
алған соң Убритоацқа қарай ұшып кетті.
Дарданелде Англия шығыны
Лондон. 18-нші иун. Палата обшестваға
Шквет хабар берді: Дарданелдегі Англия флоты
һəм əскерінің шығын есебі: өлген афисер – 496,
жараланғаны – 1134, дерексіз жоғалып кеткені
– 92. Өлген солдат – 6927, жараланғаны – 23
мың 542, дерексіз жоғалып кеткені – 6445.
Жоғарғы əскербасы штабынан
19-ншы иунде Готаланд аралының маңында
біздің крейсерлері Германияның бес крейсерімен соғыс ашты. Жау кемелерінің арасында
бронированни крейсері «Рион» бар екен.
Соғыстың ақырында жау крейсерінің біреуі
зианданып, арал жиегіне шығып кетті. Өзгесі
тез қашты. Бір сағаттай қудық.
Қара теңізде біздің бір сүнгуір қайғымыз
уголни өлкесінде үш параход, бір зор қайық
һəм бірнеше жыл қайықтарын батырды. Біздің
миноностар Зунгулдакты қатты атқылады.
19-ншы иунде Дансиг бухтасына кіре берісте
Англияның сүнгуір қайығы екі минамен Германия кемесін («Дитушланд» түрінде) атырды.
Ішкі хабарлар:
Торғайда мұсылманша оқу
Торғай үйезінде қараған 12 болыс азақта
мұсылманша оқу жайы мынадай. Белгілі
мектеп болмаған соң, елде молла ұстап, бала
оқытушылардың есебін көрстеу қиын. Торғай
қаласында ортақ бір медресе бар. Бұл кісінің
дін ғылымы жолында еткен қызметі Торғай
қазағы үшін қымбат. Мұнан 20 жыл бұрын Илминский шəкірті Алекторов Торғай облысында инспектор болып тұрған заманда рұқсатсыз
медресе аштың деп Байыту молла мен бес
хазіретті сотқа беріп, медреселерін жапқанын
Торғай қазағы əлі ұмытқан жоқ шығар. Сонан
бері Торғайда мұсылманша оқу үзілген емес.
Бұл күнде мүдəріс Бейіс хазірет. Бас халифасы
байыту молланың баласы Салих мырза. Жыл
сайын жүздеп шəкірт оқиды, Торғай еліне
қырға шығып, бала оқытып жүрген моллалар
тегіс осы кісінің шəкірттері деп айтуға болады.
Бейіс хазірет қадымша оқыған болса да, заманға

муафық өнер-білімге қарсылығы жоқ. Бұған
ашқы дəлел: Бейіс хазірет дəріс айтып тұрған
медресенің орысша класы бар, ушителі Кəрім
Досжан баласы. Екінші, Бейіс хазіреттің өз баласы Мырза былтыр Стамбұл дарəлифнунда
оқып қайтып, биыл заман өзгеріп кеткен соң
ғана бара алмай тоқтап қалды. Мұнан кейін
де жаңа түр ғылымға еткен талабынан атасы
тоқтататын емес.
Торғай медресесі кең, таза, жақсы салынған,
Бейіс хазірет шеттен өзіне жолдастыққа төте
жолмен оқытатын жақсы мұғалімдер алдырса, тіпті көркем болар еді. Екінші, зерек
шəкірттернен Троицкі, Уфа, Оренбург, Қазан
секілді шаһарлардың тəртіпті медреселеріне
жіберіп, оқытса, нұр үстіне нұр болар еді. Біздің
Торғайдан шетте мұсылманша оқытушының
жоқтығы зор кемшілік. Бейіс хазірет арабиатқа
жетік бір ғалым екенін інкəр етпейміз, бірақ фин
жағы, əлгідей шеттен мұғалім алдырмағанда
иа өз шəкірттерінен зор медреселерге барып
оқымағанда, ақсай береді. Сондықтан біздің
Торғай елі усул жəдид мұғалімдеріне сусап тұр. Ел арасында Троицкі шəкірттерінен
бірен-саран жаңа мұғалімдер көрінсе де, олар
аз, еркін тамыр жайып кетерлік емес. Өзінің
оқыта алмағанына көрмей, 7-8-дегі балаларды арқалатып қойып, сабайтын моллалар бар
көрінеді.
Торғай қазақтары мектеп ашып, шеттен тəуір
мұғалім алдыруға талап етсе, бұл қиын жұмыс
емес. Мұғалімнің жалованиесін оқытушы
балаларға бөліп саналғанда, 20 бала оқыса, бір
жарым сомнан, 15 бала оқыса, екі сомнан, айын
30 сом отыруға болады.
Тəуір мұғалім тауып беру міндетін біз алар
едік. Біздің жаққа усул жəдид, усул қадым
таласының ұшқыны түскен көрінеді. «Қадим,
жəдид» деген сөздерді əркім өзінше түсініп,
əреп, сүйіп жүр. Усул жəдидке Зейнолла хазірет,
Бейіс хазіреттердің өздері қарсы еместігін
қайдан білсін! Усул жадидтің дұрыстығына Зейнолла хазіреттің берген пəтуасы кітапша болып
басылып та шыққан, керек қылып сұратушы
болса «Қазақ» басқармасы жіберер. Усул жəдид
бұлай болған соң шалалар шаршымай жөнге
түсу керек қой.
Мадияр
Керекті өтініш
Мұғалім Нығметолла Күзембайұғлы жазады: «Жер тарылды, енді заманның ыңғайына
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қарай егін, сауда секілді кəсіппен айналыспаса,
бұрынғы еркіншіліктегідей мал бағып, күнелту
қиын болар деген пікірге қарсы, əлде болса да
малмен күн көруге болатындығын, қазақ баласына қашанда болса айақты малдың керектігін,
онысыз тіршілік – кəсібі ауыр болатындығын
айтушылар да бар. Бұл туралы «Қазақ»-та
анда-санда жазушылар болса да, мал кəсібінің
құр «жақсы, пайдалы» екендігін ғана айтып,
ғылым жолымен малды қалай бағып, тұқымын
қалай асылдандырып, шаруаны өзге кəсіптен
қалай пайдалы етудің жолын əлі ешкім ашып,
анықтап, жұрт тұтынарлық кеңес берген жоқ
дейді.
Айтарлық сөз. Бұл туралы жазушылар болса,
«Қазақ»-тың беті ашық.
Роман жарысы туралы
Есенғұл қажы Мамановтан басқармаға 11нші майда бір телеграм келіп еді. Мұнан,
«Роман сынына асығыс жоқ» деген мағнаны
ұйғарғандай болсақ та, телеграм сөзі телеграфта бұзылып, жоғарғы мына көмескілеу
аңғарылып еді. Сондықтан қата болмасын деп,
ол телеграмды газетаға баспай, анығын күтіп
едік. Есенғұл қажыдан жаңа да хабар келді, «роман сыны кешіктіріле тұрсын, хабар өзімізден
болар» деген.
Жас доктор
«Қазақ»
жазушыларынан
Саратов
университетінің студенті Есенғали мырза
Қасаболатов Орал облысында Жилая Коса деген қазақ арасындағы қалаға доктор болып сайланды. Жас талапкер мырза халқына пайдалы
қызметкер болуына тілектеспіз.
Без ауруы
(Қызылжар үйезінен)
Қазақ арасында без ауруы көп. Без неше
түрлі болады. Біртүрлі қомақты, қатты болып
тамақтан шығады. Көпке шейін жарылмайды
һəм жұмса бай дүлеріп асып кетеді. Екінші түрі
– тамаққа айнала шығып, буыннан буынға түсіп,
төмен қарай көше береді. Бұл туралысы кішкене домалақтау, түбі де жіңішке һəм жұмсақтау
келіп тез-тез жарылып, өзі бітіп қала береді.
Біз, көбінесе, жасында бұлық болған балаға
əуес көрінеді. Саңыраулық бұлықтан пайда
болған себепті, осы бұлықтың да зарары көп
көрінеді.

Осы бездің шығу себебін һəм онан сақтану,
ем қылу жолын дəргерлеріміз «Қазақ»-қа жазса, қандай жақсы болар еді. Үйткені қазақ арасында доктор жоқ, ондай аурулардан ел ішінде
ұшырайтындар есепсіз көп. Денсаулық жайынан газетаға жазумен ғана қоймай, кітап болып
басылып шықса, тіпті пайдалырақ болар еді.
А.Ж.
Басқарма: Бұрын «Қазақ»-та басылған
Жұмағали Тілеуліұғлының «Денсаулық» атты
мақалалары кітап болып шығуын тілеп басқармаға хат жазушылар да көп болып еді,
бірақ Жұмағали мырзаның өзі бастыруға
пұл жағынан қорынғандай көрініп, өзге бастырушының жоқтығынан пайдалы мақалалар
газета бетінде шашылып жатыр. Мұны бастырушы талапкер табылатын болса, Жұмағалимен
хабарласу қажет. Адресі мынау: г. Петропавловскъ, Акмол. об. Уездная больница Дж. Тлеулину.
Тағы шума
Астрахан губерниасында қазақ арасында
тағы да шума білінгендігі газетамызда жазылып еді. Бұл туралы принс Олденбургски
жарлығы бойынша генерал Бернов, профессор
Иуревиш, Астрахан губернаторы генерал Соколовски һəм дəрігерлер қазақ даласындағы шума
білінген жерге кетіпті. Шумада жоғалту үшін
қам қылмақшы.
Рамазан басы. Духовни собрание Рамазан
басы 30-ншы иун сейсенбі күні деп иғлан таратты.
Швеция мен Русия
Русия мен Швеция арасы азды деген лақап əлі
өшпей тұр. Өшірмей тамыздық болып тұрған
швед хүкіметінің Швеция арқылы жүк тасуын
кеміту туралы жасаған ережесі болса керек.
Бұл іс Русияның арқасына бататын іс көрінеді.
Жаңа ереже бойынша Швециядан соғыс кезінде
тасылмасын деп иғлан етілген тауарларды енді
Швеция арқылы басқа патшалар да жібере алмайды. Бұл қанша Русияның жанына бататынын
байқау үшін Швециядан соғыс кезінде басқа
жаққа тасылмасын деп иғлан етілген не тауарлар екенін білерге керек. Ол тауарларын «Реш»1
газетасының айтуынша Швецияның өзінде аз
1
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һəм орта түссе, орны оңай толықпайтын тауарлар. Ондай тауарларға саналатын: Швеция
өзі басқа жерлерден алдыратын, һəм Швецияға
оларды өткізу-өткізбеу ықтиар. Соғыстағы
патшалардың еркіне қарайтын тауарлар. Ол
металмен дəрі-дəрмек тауарларын, иағни соғыс
керегіне жұмсаларлық тауарлар. Мұндай тауарларды басқа патшаларға жібермеске иғлан
қылған соң, басқа патшалар ондай тауарлардың
Швецияға кіруіне тоқтаушылық қылмайды.
Үйткені басқа патшалықтарға жібермегенде
соғыстағы патшалықтарға да жібермейді деп
ойлайды. Сондықтан Русия Швецияға қарай
көп астық өтуіне тоқтау еткен жоқ, Англия Америкадан мақта, метал, бензин һəм Германияда
жоқ кейбір дəрі-дəрмек нəрселердің Швецияға
кіруіне тоқтау еткен жоқ, Германияда өзінен
шығатын дəрі-дəрмек, термометр уа ғайри сондай битарап патшаларға жіберерлік, соғысқан
патшаларға жіберместік нəрселерін Швецияға
тасуына тоқтау еткен жоқ.
Бұл нəрселерді басқа патшаларға жібермеу
үшін тиушыллық иғлан ету соғыс кезінде қажет
екендігі даусыз, тиушылықтың жағдайсыз жағы
да бар екені даусыз, бірақ соғыс кезінде олай
етпей шара жоқ.
Швецияның жүк өткізубеуін «Реш» газетасы жолсыздыққа санайды. Бұ газета айтады:
Швецияның өткізбеймін деп отырғаны Швеция үшін жіберілген нəрсе емес, жүк жіберетін де, жүкті алатын да басқа патшалар. Егер
де Швеция ұрлық тауарды жібермеймін десе,
онысы битарап қалыпынан дұрыс. Жоқ, Швециядан басқа жерге жіберуге тиушылық етілген
тауарлар басқа патшалардың жеріне Швеция
арқылы өте алмайды десе, онысы дұрыстықпен
битарап қалыбын қорғайтын патшалықтың ісі
сиақты болып шықпайды. Швецияның бұл
істеп отырған ісінің салмағы түп-түгел Русияға
түседі: Швеция мен Норвегия арқылы Европа
мен Америкадан тауар алып отырған жалғыз
Русия. Мұнан тиетін Русияға кесірі сол: əуелде
Швециядан шығарылмасқа тиушылық салғанда
да Германия пайдасын көздеп салған еді. Мысалы, Германиядан алынған дəрі-дəрмектер
басқа патшаларға жіберілсін деген еді. Мұндай
нəрселердің көбі Швецияда жалғыз Германиядан емес, Англия мен Америкадан да алынуы
ықтимал ғой. Соғыс басталғаннан берлі Германиядан алуға болмаған соң, Русия дəрі-дермекті Англия мен Америкадан алып тұр еді.

Енді швед хүкіметінің жаңа ережесі бойынша
бұл патшалардан дəрі-дəрмекті Русия Швеция
арқылы алдыра алмайды. Германияға өтпес
үшін тиушылық етілген Англия мен Франция
фабрикаларынан шыққан тауарларды да енді
Швеция өткізбейді. Сүйтіп, Русия Швецияның
жаңа ережесі екі жақты қиыншылық келтірмекші.
Русияның пайдасына мұнша кісі көлденен
тұратын бұл ереже неден шығып отыр? Русияға
Швецияның істеп отырған қастығы ма? Олар
болса, бұл жаманшылық ғаламаты. Бірақ,
дұрысында мұның мəнісі тіпті басқа. Бұл
Англияның жанына тиу үшін Швецияның істеп
отырған ісі. Швецияның алыс жаққа жіберетін
һəм алатын телеграм һəм хаттарына Англия
сензорлық жүргізіп, қатал қарап отырғанына
һəм Америкадан келетін тауарларды қатал
қарап өткізгені үшін Швецияның көңілінде
үлкен дақ бар. Англияның жанына тиуге истеген ісі Русияға тиіп, жанына батып отыр.
Русияның Швецияға жазығы жоқ.
Бұл туралы қазіргі арадағы сөз мəмлемен
жөнделер деген үміт бар. Швеция мұнысын
түземесе, битараптық жолына муафық болмайды ғой дейді.
«Ай-қап» ойларыңда бар ма?
18-нші нөмір «Қазақ»-та Шаһкəрім ақсақал
айтқан еді: «Білімсіз ел жас бала сықылды: бір
жаңа нəрсе көрінсе, бұрынғыны тастап соған
ұмтылмақшы. Біздің қазақ «Қазақ» газетасы
шыққан соң «Ай-қап» журналын тастап кете
ме деп кəдік көремін» деп.
Ақсақалдың ол сөзі туралы арыз ешнəрсе
айта алмаймыз. Бірақ «газетаға сөз жазушы
мырзалардан өтінеміз, «Қазақ»-қа да, «Айқап»қа да жазып тұрсаңыздар екен. Себебі, мынада пəленшенің сөзі жоқ деп, жұрт не сылтау
қылып, не ынтасыз болмасын!» деген тілегі
қабыл болып шықпады-ау деп ойлаймыз. Ол
тілек жалғыз Шаһкəрімнің тілегі емес еді. Бүкіл
қазақ тілегі болуға лайықты еді. «Тегін кісі таза
бола ма» деген секілді, кез келген кісі газетажурналға сөз жаза бере алмайды ғой. Газетажурналда аты көрініп жүретін мырзалар шамасына қарай қаланың өсегі бар мырзаларымыз
ғой. «Ай-қап»-тың алғашқы шыққан кезінде
түйменің тана мойыншағы оның үстінде болды. Əрине, ол енді «Айқап»-тың жаңалығынан
болса да, жалғыздығынан болса да, болған бір
құрмет шығар деуге жақындап қалдық. Бол-
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маса жазушылардың бұрынғыдан кемитін реті
бар ма? Рас, «Қазақ» газетасы шығып, екі-үш
жазушының орны жоғалғаны. Оның есебіне ескі
жазушылар смақшы, жаңадан бірен-саран жас
жазушылар да қосылмақшы. Сүйтіп «Айқап»тың асығы түгел болмақшы емес пе еді?
Бірақ олай болмады: жазушылардың жазғаны
«Қазақ»-қа ғана жазатын болып, жазбағаны
мүлде қойды. «Жаз салың», маған жаз, «Айқап»-қа сөз жазсаң, біз риза емеспіз» деп бір
жазушыға да «Қазақ» қазақ айтқан жоқ шығр.
«Қазақ»-қа жазушының көп болғанын «Айқап»та күндемес деп ойлаймыз. Бірақ өзінде азықтың
кемдігін тілі айтпаса да, халы айтып тұр. Сол
жеріне қарағанда «Қазаққа» сөз жазушы мырзалар-ау! «Айқап» сіздердің қаламдарыңызды
тістей ме? «Қазақ» көзіміздің қарасы болғанда,
«Айқап» ағы емес пе еді? Газетаға лайықты
пікірлеріңізді біреуіне жазсаңыздар қайсысына
жетпеуші едіңіздер?
«Қазаққа» бір мақала жазып, енді «Айқапқа»
келгенде сізден тысыратын жазушыны бізде
«жазушы» демейміз. Біздің өкелейтініміз екеуіне де жетерлік жазушы.
Егді келейін «Айқап» пен «Қазақ» арасына. Бұл екеуінің кейбір пікірлерінің біріне

бірі қиғаштығы, ол туралы бірсыпыра сөздің
болып өткендігі оқушыларға белгілі. Бірақ
ол тақырыпты араларында дұқшпандық жоқ.
Себебі, екеуінің де түп мақсаттары бір еді.
Сондықтан бір жағына тараптарлық етуге орын жоқ. Газета-журнал үш нəрсемен
жасамақшы: 1) пұл, 2) жазушы һəм 3) оқушы.
Пұл жағынан «Ай-қап» əзір кінəсіз. Жазушы
жағында кінə «Ай-қап»-та емес. Енді «Айқап»тың басқармадан болған бар кінəсі амалға
қиғаштығы. Амал туралы өнегені татардан алмай-ақ, əзірге бір амалмен бара тұруымыз жөн
еді. Бірақ əркім пікірінде ерікті.
Байымбет
Басқармадан:
Агенттерден өтініш. Қолдарыңыздағы
жазылған кісілердің адрестерін ерікпей
жіберулеріңізді һəм түскен ақшаларды да азкөп демей жіберіп тұруларыңызды басқарма
өтінеді.
• Мейірман Ермектасұғлының адресі: Ст.
Абакумовская Копальск.у. Семиреч. обл.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Құрметті оқушылар!
Газетаны жетісіне екі шығарғандағы мақсұд
– жұртпен жиірек тілдесу, көбірек кеңесі,
тезірек хабар беру еді. Бастапқы жылдарда газета алушылардың саны үш мыңға жеткен соң,
сол шамалы алушылар болып тұрар, бірер мың
сом иғланнан түсер, екі шығаруға түгел етіп
көрейік деген бір талап еді. Алушылар саны
бұрынғысынан кемімес деген ой болмаса, артар
деген үміт əуел бастан-ақ жоқ еді.
Іс орайы ойлағандай болмады. Алушылар һəм
иғлан етушілер саны ойлаған шамадан табылмады. Газетаның тіреуі – екі. Тайаныштың бірі
– жазу, бірі – пұл. Осы екеуі тең болса, газета ісі
ойлағанша болып, көңілдегідей күйден табылады. Газета екі шыққан соң жұмысы көбейіп,
басындағылар басқара алмай, маңызы кеміп,
сөзі азып, газета жасиды деп, оқушылар ол
жағынан кіна қойа алмас дейміз. Айға шапқан
арыстан сиақты, əліміз келмес іске ұмтылып
жазу жағынан мертеліп отырғанымыз жоқ. Жау

жағынан газетаның ақсаған жері жоқ һəм ақсай
да қоймас.
Бұл жағына келгенде, мұны айта алмайтын
болып тұрмыз. Газета сомасы екі түрлі ақшадан
құралатын еді: бірі алушылар төлейтін ақша,
екіншісі, иғлан берушілер төлейтін ақша. Бұл
екеуінен басқа əлдеқалай түсетін – бұлар болмаса неғабыл ақша еді. Біздің газетамыздың
жоғарғы айтылғаннан басқа «Азамат» жарнамаларынан құралған сумасы бар. Ол газетаның
«Алда дайар, арты жар» болған кезінде керек
болар деген – қосардағы ат сықылды сома.
Газетаның ауыр тіс азық қылатыны алушылармен иғлан берушілер ақшаларынан құрылған
сома. Алушылар азайса, иғлан да кемісе,
газетаның азығы азаймақ. Азық азайғандағы
істейтін амалдың алды – азды үнемдеу, екі мезгіл жемдеу орнына бір мезгіл жемдеу.
Жер жүзіне ылаң салған Европа соғысының
шалығы бізге де тимей қойсын ба. Соғыс салдарынан алушылар азайды, иғлан кеміді. Оның
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үстіне жұртқа тегіс болып жатқан қымбатшылық
салмағы тағы жамалды. Иғлан кемуінің себебі: соғыс кəсіп ісін бəсеңдетті, кəсіпшілерді
«Байтал түгіл, бас қайғы» деген күйге түсірді,
қатынасу жолын тарылтты, иғлан керектігін
кемітті. Газета алушылардың кемуіне соғыс
шалығы да тиді, басқа себептер де болды.
Соғыс шалығының тигені: соғыс болғаннан
бері ығын-шығын көбейді, салық салмағы
өсті, нəрсе-қара қымбаттады. Бұрын газетаға
екі сомы артылатындардың – бір-ақ сомы артылатын болып, бір сомы артылатындардың
тіпті артыларлық ақшасы болмауы ықтимал.
Рас, соғыс шалығы тиіп отырған жұрт жалғыз
біздің қазақ емес, Русиядағы жұрттың бəрі де
соғыс лаңында, хаты басқаларға соғыс салмағы
қазақтан гөрі де басым. Сонда да олардың
газета алулары жайшылықтағыдан кемімек
түгіл артынды. Артуының себебі газетаның
керектігі артқандықтан. Бұрын газетаны керек
қыла қоймайтын қазақтардың қара шаруасы
сиақты, орыстың мұжықтары соғыс кезінде газетаны керек қылатын болады: біреуінің əкесі,
біреуінің баласы, біреуінің ағасы, біреуінің
інісі соғыста. Соғыс қалай болып жатыр,
қашан бітер, соғысқа кеткендері қашан қайтар
– мұның бəрі мұжықтың ынтығын құртатын
керек хабарлар. Хабар керек болғаны газета
керек болғаны. Сондықтан солдат беретін
жұрттардың, мысалы, мұжықтардың ауылдарында бірнше адам қосылып, ақша шығарып,
газета алдырып, оны жиылып оқитын орталарынан ойы сайлап, соғыс кезінде мұжықтар
газета оқуға құнығып кетті деседі. Солдат беретін ноғай бауырларымыздан да болады. Бұрын
алушысы 5 мың ноғай газетасының соғыс
кезіндегі алушысы 8 мың. Мұның бəрі газета
алушылардың көп-аз болуы газетаның керектігі
көп-аздығына екенін көрсетеді. Газетаны біздің
қазақ та жоғарыда айтылған жұрттардай керек қылса, соғыс ылаңынан болған ауырлыққа
қарамай, газета алуын қоймас еді. Асылында
біздің қазақтың азы болмаса, көбіне газетаның
керектігі онша емес ғой: көбі-ақ қандай ауыр
жылда үш-төрт сомын газетаға шығарғанын
шығын көріп, шаруасының жыртық-тесік жеріне тығын көруі ықтимал. Бұл газета алушылар
кемуінің бірінші себебі. Екінші кемуінің себебі:
əуелгі жылдардағыдай жəрмеңкелерді аралап,
алушылар қарастыра алмадық. Үшінші себебі:
қазақ арасында пошта мекемелері кемдігі һəм

волосной кеңселердің ұқыпсыздығы. Алдырған
газеталары оқушылардың қолына дұрыс тимей, бір-екі жыл жазылып, дұрыстықпен оқып
тұра алмаған соң, газета алудан көңілі қайтуы
ықтимал.
Біздің ойлауымызша алушылардың азайуының себептері осылар болса керек. Мұнан құтқарғандай қолдан келер бізде амал жоқ. Екі
шығару еріккеннен істеген іс емес еді, байқап
көрейік деген талап еді. Байқадық, көрдік. Екі
шығаруды біз көтерсек те, пұл көтеретін емес.
Біздің талпынғанымызды жұрт асығысқа шығарып отыр. Рас, асығыстық қылған болсақ,
айып бізде, оқушыларымыздан өтіл сұраймыз.
Əрі жазу-басқару жұмысын, əрі алушылар
қарастыру жұмысын екеуін қабат атқармадыңдар
деп жұрт бізге өкпелемес дейміз. Жұрттың
саңылаулы, саналы азаматтары ат салыспай
қарап жатты деп біз де өкпелей алмаймыз. Газета шыққаннан берлі қолдан келген көмегін
бəрі барынша, жоғы жоғынша істемей қарап
жатқан жоқ. Қалың қазақтың қараңғылығына
өкпелемесең, ашылған азына алғыстан басқа
айтарымыз жоқ.
Енді істеуге қалғаны: «Көрпемізге қарап,
айағымызды көсілу». Көптен дəмелі болып,
мойын созбай, қолдағы азды үнемдеп жеткізуге тырысу. Сондықтан 1-нші иулден бастап
газетамыз жетісіне тағы бір рет шығатын болады. Соғыс бітіп, жұрттың арқа-басы кеңігенше
солай ете тұрамыз. Онан əрі істің орайына
қарай көрерміз. Нəрсе-қара қымбаттағанда
баспаханалар нəрсесі де қымбаттап тұр. Мысалы, бұрын стапасы 4 сомдық қағаздар бұл
күнде 5 сом жарым болды. Солай болған соң
газета жетісіне бір шықса да, бағасы бұрынғы
үш сомға түспей, осы күнгі 4 сом қалпында
қалады. Түбінде нəрсе-қарар арзандағанда иа
газета екі шығатын болар, иа бағасы кеміп үш
сомға түсер. Қалайда соғыс алаңынан болған
кемшілік соғыс біткеннен кейін жоғалатын
уақытша нəрсе деп санай тұрасыздар.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
Муравев-Шавали өлкесінде орта Неманның
күнбатысына таман Нарев фронтында һəм
Висланың сол жағында айтарлық өзгеріс жоқ.
22-нші иунде таңертең біздің əскер жаудың
200 мың солдатын 29 афисерімен қолға түсірді
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һəм біздің əскер жаудың алдындағы майданда
2000-дай жау əскерінің өлігі саналды. Жаудың
Випреж һəм күнбатыс Буг арасында һəм Крылов ауылына қарсы шаппақ талабы 22-нші иун
күні қайтарылды.
Париж. 22-нші иун. Франсуз пошта параходы «Картаж»-ды Келлес шығанағында 21нші иунде сүңгуір қайық батырды. 66 кісісі
құтқарылды, алтауы өлді.
Түркияда
Афина. 23-нші иун. Стамбұлдан келген бір
инабатты адам «Пентроград агентства»-сының
тілшісіне Түркия əскері жанынан анық мағлұмат
берді. Түрік соғыс штабының осы күні жұмсап
тұрған күші Галипулия түбегінде бірінші һəм
екінші корпустар жіберілді. Мұндағы Түркия
əскері 25 мыңнан асты.
Макрик, Ойна, Гифани, Стени һəм Бекуста
Германия ашқан мылтық зауыттары жанталасып істеп жатыр, бірақ көмір кемдігі түрік
əскербасыларының көңілін алаң қылып тұр.
Немістер Румыния һəм Болғария арқылы соғыс
керегін жіберіп тұр, бірақ оның бəрі Стамбұлға
жете бермейді екен, себебі ынтымақты патшалардан айбынып, білдірушілер болса, ренжу
болар деп, шекарада тоқтатылады екен.
Дарданелде зор соғыс
Лондон. 23-нші иун. Дарданел соғысы туралы ресми хабар: 17-нші иунде ерте сағат
екіде түріктер Критенің күнбатысындағы біз
алған бір төбені қайтарып алуға тырысты
һəм күйіп қалған бір саланы бойлап қалың
əскер жібереді. Біздің зеңбірек пулемет һəм
мылтық атуларымыздан бек зиан шеге, біздің
траншейаларымызға бірнеше саржан қалғанша
жақын келген. Бұл арадан бек азы ғана аман
қайтты. Түнде түріктер қол бомбаларымен қызу
қылды. Əскеріміз екі рет күнбатысқа таман шегінсе де, уақытында ұраларымызды қайтарып,
онда өзіміз бекіндік. Ерте сағат 5 жарымда 2000
түрік əскері Крите жағынан бір шұқырға кіріп
келе жатыр еді. Пулемет атып оларды қырдық.
Түріктердің əлгі салада һəм шұқырда қалған
өліктерінің өзі 2000-ға толады.
Ертеңгі сағат 10-да түріктер қол бомбаларымен ата-ата біздің сол қанатымызда кеше
алған орындарымызға дүрсе қойа берді. Гуркастар түріктерге өздерінің сапыларымен қарсы
ұмтылып, бетін қайырды. Қарсы шауып еді, бəрі

де қырылды. Түріктер бомбаларымен тағы бір
рет қарсы шауып еді, онысы да босқа шықты.
Жаңа Зеландия һəм Австралия корпустарынан алынған хабарға қарағанда, бұл түнгі
соғыстарда түріктер əуелі зор һəм ауыр
зеңбіректен атып жол ашпақ, онан кейін қол
бомбаларын жұмсап найзаласпақ екен. Түрік
солдаттарының бірсыпырасы ағылшын орларына жетсе де, қырылған. Ертеңгі сағат екіде
түріктер көп өлік һəм тұтқын қалдырып, амалсыз шегінген.
16-ншы иунде Ануар паша түрік орларында болып, үш жарлығымен қарсы шапқан
екен. Бұған шейін түріктер олай қарсы қимыл
қылмаған. Орларынан шығуға жарлық болмаған.
Мақсұттары ағылшындар қарсы шапсын да,
қатты қырғынға ұышрасын деген ой екен. (Гаипулияда қарсы шапқан жақ бас қорғаушыдан
артық қырылады). Міне, сондықтан бұл соғыста
түріктер көп шығынға ұшырайды. Ануар патша
Австралия əскерлерін теңізге əбден түсіру ниетімен іске сақтық сайасатын өзгертіп, қарсы
қимыл қылуға бұрған екен.
19-ншы иунде түріктер жарты сағат зеңбірек
атқан соң, қарсы ұмтыла бастады, бірақ «Скорпион» деген контр-миноностың зеңбіректері
жəрдемінде оларды кейін шегердік сол кезде
түріктер манағы қорған сала бойында фронтымыздан шақырым жарым жерде еді.
Кеш сағат 7-де батаилион түрік əскері
біздің ең алдағы орларымызға қарсы шауып,
ашықта екі жолмен келе бастады. Шу дегенде-ақ түріктер Шрапнил ашуымыздан көп
зианданды. Соңынан Куркастар өздері қарсы
шығып, мылтық ата бастады. Түрік афисерлері əскерлерін ілгері бастауға қанша қыстаса
да əскери отқа шыдамай бет-бетімен қашты
һəм көп қырылды. Орларымыздың алды түрік
өлігімен болып қалды. Түнде жіберген баршыларымыз шұқырларда да түрік өліктері көп
қалған дейді.
16-19 иун соғыстарында түріктердің барлық
шығыны, біздің есебімізше 5150 өлік һəм 15
мың жаралы. Қолымызға 516 мылтық, 61 найза,
126 мың 400 патрон, 100 бомба түсті. Бір дивизиа бастығы өз əскеріне: «Мұнан кейін соңғы
солдаты өлгенше орларын берген бастықтар
қашқанға есеп болып, жазаға бұйырылар, траншейден қаша бастаған əр солдатты афисерлер
атып өлтіруге тиіс» деп таратқан қағазы қолға
түсті.
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Ішкі хабарлар:
Елден:
Партиа ісі
(Торғай үйезінен)
Торғай үйезі, Қайдауыл болысында биыл
сайлау болатыны һəм партиасы күштілігі 137ншы нөмір «Қазақ»-та жазылған екен. Бұл елде
соңғы уақиғалар мынадай. Қайдауыл елінде
өткен кезден бірі мал күзет, барымта күшті еді.
Таласы күшті ауылнай Бегімбет деген ел. Өткен
апрел ішінде бірлі партиасындағы Бегімбеттен
Амангелді, бектеп берген Үдербай балалары
Рахмет жағындағы Көшімбек деген ағасының
жылқысын барымта алады. Қуғыншылар жетіп,
ұрыс болып, Көшімбектен бір жігітке оқ тиген.
Хакімге мұғалім қылынған. Мылтық атушы
осылар деп 5 кісі көрсеткен. Олар: Əбдіғали
Бірəлі баласы, Амангелді һəм Бектеп Берген
Үдербай балалары, Түгел деген сол жағының
бір мырзасы һəм Бегімбеттің биі Өмірзақ
Темірбек баласы. Соңғы төртеуі – Бегімбет.
Ғайыпкерлерді 4-нші иунге судиа шақырып,
жауап алып, бесеуін де абақтыға отырғызды.
Кепіл, залогке бермеді.
Осы май жəрмеңкесіндегі сиезде Көктоғай
болысының қазағы Əбдіғапар Жанбосынұғлы
Рахмет балаларынан һəм оның жақындарынан
барлығы тоғыз адамнан мал сұрап, билік
айттырған. Билер жансыз абақтыға 18 ай
отыруға бұйырған. Қалада бар Əбдікəрім
Рахмет баласын һəм Жəкен Сүтемген баласын билік бойынша ұстап, абақтыға кіргізді.
Сүйтіп партиа басы адамдарға болыстық түгіл,
бас қайғы болды.
Мұны көріп Торғай жəрмеңкесіне жиылған
арғын-қыпшақтың бас адамдарынан Исмағұл
Төкеұғлы, Жақып Дəуренбекұғлы, Итқұл Баймұратұғлы, Мейірғали Құзанұғлы, Мұхамеджан
Исмаилұғлы, Ахмедия Өсерұғлы, Есжан Тілеуғабылұғлы һəм басқалар осы жұмысты қолға
алып, қазақшылап бітірмек болып, билік етті.
1) Қайдауыл болысы екіге бөлінсін.
2) Бірəлі жағындағы Бегімбеттер Көшімбекке
мың сом берсін, Көшімбек куəларға қайта жауап
бергізіп, ұсталған 5 адамды ағартып шығарып
алсын.
3) Рахмет балалары Əбдіғапарға бес жүз сом
берсін. Əбдіғапар подписка беріп ұстаудағы екі
адамды шығарсын.
4) Куəлар қайта жауап бергенше ақша мен
подписка Жақып Дəуренбек баласының қолында болсын деп, сол кісіге ұстатты.

Бұл билікке ауылда екі жағы да риза болып,
Көшімбек елге кісі жіберіп, куəларды алғызды.
Куəлар 14-нші иунде қалаға келді. Куəлар келген соң Көшекең бұзылды: мың сомды да алмаймын, Бегімбет адамдарын шығармаймын,
-деп Бірəлі баласын шығаруға қайтадан 500 сом
сұрады. Ақырында 150 сомға кесіліп, куəларға
қайтадан жұқартып жауап бергізді. Сонан кейін
Бірəлі баласын онбір мың сом беріп Сүйін Атабай баласы кепілдікке алды. Подписка бойынша
Əбдікəрім мен Жəкен де шықты. Мұның үшеуі
17-нші иунде шықты. Төрт Бегімбет əзірге
абақтыда. Болыс бөлімі де бола қоймас. Əлі
де ақсақалдардың қаладағылары əуелгі билікті
орнына келтіру жағында болып тұр. Ақыры не
болары белгісіз. Ендігісін кезінде жазармыз.
Кішкентай
Басқарма: Бəсе, осылай болушы еді ғой.
Опат
24-нші иунде Қарғалының бірінші махале
имамы, 2-нші Думада депутат болған Хайролла хазірет Ғұсманов опат болды. Марқұм ашық
пікірлі, ұлтын сүйуші, татар моллаларының ілгері қатарынан еді. Қарғалы жамғиат хайриесінің пердседателі, Орынбордағы Ахметбай Хасенов оқу істерінде попешител еді. Медресесінде көп шəкірт оқып, оқитын істерін жылдан
жылға ілгері бастырып келе жатыр еді. Алла
тағаланың рахметіне ғарық болсын!
Екі қажы
(Ақмола үйезінен)
Шу елінде екі қажы бар: Үсембай Құрманұғлы
һəм Ошан Иусуфұғлы. Бұлар бұл елдің «үлкен
моллалары». Екеуі де малға бай болса да,
ынсапқа кедей адамдар. Бұлар пəтуа беріп
отыр: «Молланың босағасы алтын болса да,
зекет, пəдие алуы дұрыс» деп. Елдің кем-кетігі,
ғылым жолындағы кемшілігі ескерілмейді. Осы қажының туысқаны Елеу деген өлді.
Марқұмның бес қарасы, 150 сом борышы бар
еді. «Байламасаңдар болмайды» деп, жалғыз
кер атын пəдиеге байлатып, екі қажы өздері
алды.
Қазыбай деген бай өлді, пəдиесіна 30 мал
байланды. Мұнда да Үсембай қажы малдың
көбін болыс, билерге өз қолымен үлестіріп,
өзін де ұмытпай, бір бас түйесін алды. Жаназаға жиылған ақсақалдардан Əділ Мыңжасарұғлы, Өмірбай Тұнғатұғлы һəм Ақмақан
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Дүйсенбайұғлы көп айтып, мұқтаж оқушыларға
20 сом ғана қалдыртты. Бұл ақша осы күні
Өксікбай Арғынай баласының қолында «Қазақ»-қа тапсырылды. Əлгі ақсақалдар айтып
еді, малдың үштен бірін мұқтаж оқушыларға
шығаралық деп, араны ашылып қалған қажылар
бастыртпапты. Онымен қоймай жиылған көпке
пітуа берді: «Орысша оқығандарға, дүниа
жұмысын істеп жүргендерге еш хайыр симайды» деп. Сондағы өздерінің «ақырыншылдығы»
анау.
А.Б.
Мақта егу
(Шымкент үйезінен)
Бұрын бүтін Түркістан уалайатында мақта
егетін жұрт сарт еді. Қазақта да сол сарттардікіндей сулы жерлер болса да, қалай егуін
білмей, білсе де шығынына түзе алмай, неше
жылдан бері қызмет қылатын жігіттер мақта
егетін сарттарға жалынып жүруші еді. Биыл,
елде қалай бір жер суы болмағандары болмаса,
Түркістанның көп жерінде қазақтар мақта егу
кəсібіне өздері кірісіп тұр. Бұл жақсы ырым.
Басқа жұрт қылған кəсіп, пайдадан біздің
жақтың қазағы үлес етіп осындай талапқа
кірісіп тұр, қайырлы болсын!
А.Ж.
Жəрдемге мұқтаж қыз
Семей Зарешни Слабодкасындағы мұғалім –
Семей облысының қазағы Исмаил Найманғожаұғлы басқармаға мынадай хат жазады:
«Үш жылдан бері Уфада мұсылманша оқып
жүрген қарындасым Мағфуза жаз елге келді.
Үйіміз нашар, өз күшімен балаларын шеттен
оқытарлық емес. Осы қарындасымды талаппен
оқуға кіргізген өзім едім. Оқыған үш жылының
əуелгі екі жылдық расходын өзім беріп тұрдым,
өткен жыл шамам келмейтін болған соң, зараршыны да Ақым қажы Аңдамасұғлы беріп еді.
Қарындасымның ынтасы Уфаға барып
тағы да оқуда. Жылдық табысым 250 сом,
менім тəрбиемде орысша оқитын екі əнім бар,
үшеуімізден артылып бұл ақша қарындасымның
оқуына жетер емес. Осы жайды «Қазақ» басқармасына білдіріп, өтінемін, газета арқылы
иғлан қылып, қарындасымның қысқы оқуына
150 сом ақшаны көзі ашық Алаш азаматтарынан жинап беруге мүмкін болмаса екен деп.
«Қазақ» – Мағфуза Найманқожақызы Уфада ек-үш жылдан бері тəуір оқып жүргендігі,

жəрдемге мұқтаж пақыр адамның баласы болып, тек аты тірі бір ағасының арқасында оқып
жүргені басқармаға мағлұм еді. Енді ағасы
Исмаил мырза жайын айтып отыр. Қазақтың
қызы түгіл шетке шығып, ғылым іздеп жүрген
ұлы санаулы бір азаматтар, мынадай талапкер
əйел баланың бетін қайтармай мақсұдына жеткізуге себеп болсақ, өзгелерге үлгі болар еді.
Оқып шыққан соң мұғалима болып ұлтына
қызмет қылар еді. Бұл балаға жəрдем беруші
болса, басқарма алғыс айтып, қабыл етеді.
Жəрдемдерінің есебі газетадан жазылып,
Мағфузаға тапсырылып тұрады. Исмаил мырза тілегенше, жұрттан 150 сом жиыла қойа ма,
оның міндетін алмаймыз, бəлки жете, асып та
кетер, ғажап емес.
Өлең-жыр:
Шілде
Жазбен жалғас шілде келді,
Деп ұқпаңдар «мүлде келді».
«Құнсызыңды қуартам» деп,
Шақырайған төре келді.
Маса, сона, бүгелектей,
Ұрандасып бірге келді.
Бəріне де «ерулік» бар,
Кім шет көрсін іргелі елді.
«Адал-ау!» деп басын іздеп,
Боз шолақтар тілге келді.
Сылдыр бақай, тақыр танау,
Сəске болмай үйге келді.
Құдық басы төрт түлікпен,
Шаңқай түсте үймелетті.
Қой пысқырып, шөлдеп-шулап,
Ұзын мойнақ көлге келді.
Қымыз жылып, жүректі алып,
Сусын қанбай күйзеу енді.
Бір бұлт шығып, жауса жаңбыр,
Шаң басында құдай берді.

Бейімбет
Оқшау сөз:
Жұмыртқадай бидай
(Л.Н. Толстойдан)
Балалар ойнап жүріп, жұмыртқадай бір нəрсе
тауып алады. Ортасында бидай сызығындай
сызығы бар. Тұрпаты нақ бидайдай.
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Бір жолаушы балалардан 5 тиынға сатып
алып, қалаға апарып, табылмайтын нəрсе деп,
патшаға қымбатқа сатты. Патша данышпандарды жиып сұрайды:
– Бұл жұмыртқа ма? Бидай ма?, – деп. Данышпандар олай-бұлай алып қарады, бірақ
патшаның сұраған сөзіне жөнді жауап бере алмайды. Терезе алдында жатқан нəрсені тауық
келіп шоқып тиседі. Жұрт бидай екенін білді.
Данышпандар патшаға айтты:
– Бұл кəдімгі бидай екен, – деп.
Патша бидайды таң-тамаша қылып:
– Қайда һəм қай уақытта шыққан бидай
бұл, табыңдар, – деп, данышпандарға жарлық
қылады. Данышпандар ойлайды-ойлайды, талай кітаптарды тінтті, түк таба алмай патшаға
келіп айтады:
– Біз түк таппадық. Кітапта бұл туралы
еш нəрсе айтылмаған екен. Мұның жайын
мұжықтан сұрау керек. Бұл сиақты бидай қай
жерде һəм қай кезде егілгенін естігендері бар
ма екен?– десті.
Патша шабуыл шаптырып, кəрінің кəрісі шал
мұжық тауып əкелуге бұйырды. Айтқанындай
шалды тауып, патшаға алып келеді. Ауызда тіс
жоқ, бойында күш жоқ, тəнінде ет жоқ, көзі
шала, құлағы мүкіс адам сыны жоқ, қурап
тұрған бір шал екі тайаққа сүйеніп, патшаға
келеді.
Патша бидайды көрсетеді. Шалдың көзі шала,
оңды көре алмай, көргенін көріп, көрмегенін
қолымен ұстап қарайды.
– Ақсақал, бұл бидай қайда шықты екен,
білесің бе? Өзің мұндай бидайды егіп көргенің
бар ма? Өзің екпесең де сатып алғаның бар ма?
Қайда һəм қай уақытта сатылғанын білесің
бе?– деп патша шалдан сұрайды.
Шал құлағы мүкіс, айтқан сөздерді əзер естиді, əрең түсініп, əзер жауап береді.
– Жоқ, мен мұндай бидайды егіп те, орып
та, кісіден сатып алып та көргенім жоқ. Сатып
алған бидай мұндай ары емес, қу шөлмек болатын. Менің əкемнен сұрау керек: мұндай бидай
қайда шыққанын сол білмес пе екен? – деді
өлмек шал.
Патша шалдың əкесіне кісі жібереді. Жігіттер
тайағына сүйенген бір шалды патшаға алып келеді. Патша бұған бидайды көрсетеді. Шалдың
көзі көреді екен. Бидайды алып қарайды.
– Кəні, ақсақал, бұл қай жерге шыққан бидай
һəм қашан шыққан бидай? Өзіңіз егіп көргенің

бар ма? Болмаса, басқа еккен адамдардан сатып алып көргенің бар ма? деп патша шалдан
сұрады.
Құлағының əзір-ақ қайсысы болса да, баласынан анағұрлым пысық, бойы сергек, жас
көрінеді.
– Жоқ, мен ондай бидайды өмірімде еккенім де
жоқ, орғаным да жоқ, кісіден сатып алғаным да
жоқ. Мен өмірімде ақша дегенді естігенім жоқ.
Біздің заманымызда халық өз нанын өзі жейтін,
ашаршылық болса бар нанын көршісімен бөліп
жейтін. Бұл бидай қашан һəм қай жерге шыққан
бидай екенін мен біле алмадым. Біздің бидайлар осы күнгі бидайдан шығымды да, үлкенді
де бөлуші еді, бірақ нақ мұндай əрі болмайтын.
Əкем айтушы еді: оның заманындағы бидайлар
өте үлкен һəм шығымды болушы еді деп. Сонан
сұрасаң екен дейді бұл шал да.
Патша шалдың əкесін шақыртады. Баладай
ойнап, жымпыңдаған, құп-қунақ шал патшаға
жүгіріп келіп сəлем береді. Құлағы сап-сау, көзі
жайнаған шоқтай, сөзі судай сырғиды.
Патша бидайды шалға көрсетті. Шал бидайды қолына алып, айналдырып қарады.
– Көп заман болды шырағым, көрмегелі деп,
шал бидайды тістеп, үзіп алып, шайнап, нақ
өзі, – дейді.
– Айтшы, ата, қай уақытта, қай жерде мұндай
бидай шыққан? Өзің егіп, өзің орып па едің
мұндай бидайды? Жоқ, еккендерден сатып
алушы ма едің? деп патша мұнан да сұрайды.
– Менің заманымда, – дейді шал, – бұл бидай пайда болса, сонда шыққан. Менің жеп,
өскен наным, көршімді силағаным осы бидай.
Менің егетінім де, ора бастыратыным да осы
бидай еді.
– Бұл бидайды, ата, өзің егетін бе едің, жоқ сатып алушы ма едің? – деп патша тағы қайтадан
сұрады.
Шал мұртынан күлді.
– Біздің заманымызда сатқанды кім көрген?
Сатқан кінə емес пе? Онда ақшаңды кім білген? Əркімнің өз таны өзіне жетерлік болатын,
– дейді шал.
– Бұл бидайды қайдағы егіндікке ектің,
ол егіндік өзіңдікі ме еді? – тағы деп патша
сұрады.
– Менің егіндігім құдай жері. Қай жерді жыртсам, сол жер менің егіндігім. Еңбегім, терім
сіңген жер менікі. Құдай жері кем еңбек сіңірсе,
сонікі. Жердің менікі-сенікі болуының шарты
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жалғыз-ақ еңбек. Тағы да табан ақы, маңдай
тер менікі, сенікі болады. Жердің менікі, сенікі
болуы табан ақы, маңдай тер сіңіруінен, – дейді
шал.
Тағы екі ауыз сөзіме жауап айтшы, ата, – деп
патша сұрады:
– Бұрын неге мұндай бидай шыққан, енді неге
шықпайды? Бұл бірі.
– Сенің немерең екі тайақпен сүйретіліп
келді. Баланың тайаққа сүйеніп келді. Сен
тайақсыз келдің? Көзің шоқтай жайнап тұр,
тісің түгел, пышақтай өткір, сөзің анық, бойың
қунақ, кескінің жақсы, пішінің түзу. Бұл неден
мұнша екі түрлі болды, – дейді.
– Адам баласы Құдай көрсеткен табан еті,
маңдай терімен күнелткен таза жолдан шыға
жайылды. Сығалағаны көрші қазынасы, көрші
пұлы болады. Бұрынғылар өз табан ет, маңдай
теріне жалынған. Құдай көрсеткен хақ жолымен жүрген. Ендігі адам іздегені арамзалық,
көрші қазынасы, бөтеннің пұлы. Сен сұраған
екі түрлі күй осыдан болған, – дейді шал.
Тəржіма еткен Қыр баласы
Жаңа кітап
«Пайғамбар заманы»
Жазушы Мəнан Тұрғанбайұғлы.
Бастырушы Қалжан Қоңыратбайұғлы.
Бағасы 20 тиын.
«Пайғамбар заманы» деген атынан да көрініп
тұр, бұл кітап пайғамбарымыздың шежіресін
сөйлейді. Арабстан, араб халқы, исламнан
бұрынғы арабтардың дін һəм əдеті, халықтың
пайғамбарға мұқтаж заманы, пайғамбарамыздың
дүниаға келуі, тəрбиесі, ғұмыры, мінез – халқы
туралы мағлұмат беріп келіп, пайғамбарымызға
уаһи алғами келгеннен бастап, халықты дінге қалай үндегенін, мақсұдқа қалай жеткенін
һəм пайғамбарымыз заманында болған жалпы
уақиғаларды түгел байандайды.
Бұл кітаптың тілі сұлу, түсінікті, айқын
қазақша жазылып, бастауыш мектептің соңғы
жылына арналған. Басылуы да көркем, емлесі «Қазақ»-ша. Мектеп кітаптарымыз жеткіліксіз болып тұрған кезде бұл мезгілді һəм
орынды шыққан бір жақсы кітап болды. Бұл
кітап жалғыз мектеп балаларына ғана емес,
пайғамбар заманының тарихынан хабарсыз
əркім оқырлық кітап.
«Пайғамбар заманының» соңғы бетінде бастырушы Қалжан мырза Қоңыратбайұғлы жа-

зады: «Бір ұлттың алға басып, ілгерілеуі сол
ұлтындағы кісілердің əрқайсысы өздерінің
міндетті жұмыстарын атқаруға тырбанып тегіс
жұмылуымен болады. Біз – қазақ санымыз да,
жұрттығымыз да, ата-бабамыз да басқа елден
кемдігіміз болмаса да, ұлт ісіне, ұлт намысына келгенде өте кемдік қылып, қатты ұйықтап
кеткенбіз. Осы 20-ншы ғасырда бүтін дүниа
халқы ойанып, ұлттарының ісіне келгенде малдары түгіл, жандарын айамай жатқанда, біз ұлт
деген сөздің не екенін де білмей жүргеніміз
надандығымыз-ақ емес пе? Дұрыс, бізде де ұлт
деушілер 6-7 жылдан бері шыға бастады. Бірақ
олар саны аз ғана оқығандарымыз болып тұр,
басқаларымыз селт етпей жата беруге жалығар
емеспіз. Ұлт жалғыз ғана оқығандардікі ма?
Бəрімізге бірдей емес пе? Соны ойлайтын
уақыт жетсе керек қой. Міне, мен өзім сол
араға азда ғана ойымды жіберіп, шамам келгенше ұлтыма болған міндетімді атқару үшін
бұл кітапты таратуды үстіме алдым. Бұл кітап
бастауыш мектептің ақырғы жылында түзу
усулмен оқытылса, балаға жақсы рух береді деп
білем. Бұрын балаларымыз ноғайша «Ғасыр
сағадат» оқығанда, көп сөзіне түсіне алмаушы
еді. Сондықтан пайдасы да кем еді. Енді тəңірім
өзімізден жазушы берсе, жазған кітаптарын
біз ерленіп тарата бермейтін неміз бар? Түрік
қауымдарының ішіндегі ең саф болып тұрған
жалғыз қазақ əдебиеті екен. Осы алтындай таза,
гауһардай қымбат қазақ əдебиетіне қылған
қызметіміз бүтін түрік қауымдарына қылған
қызметіміз болып табылады ғой».
Қалжан мырза бек дұрыс айтады. Бұл туралы
бірер сөз айтып өту тиіс көрдім.
Бұрынғы халық əдебиеті иағни ескі қазақша
қисаларда 30-40 жылдан бері тегін бастырып, жылына жүздеп, мыңдап пайда қылып
келе жатқан Қазандағы братан Каримов һəм
Хұсайнов уарзелары болатын. Екі жүзден артық
қазақ қисалары күні бүгінге шейін солардың
мүлкінде. Бұрын кітап бастыру жайын һəм кітап кімдікі болса, құқы да соныкі екенін қазақ
білмеген шығар. Енді өткенге өкінбей, қалғанға
береке тілесек, мұнан кейін де кенже қалмас
едік.
Шаруадан басқа қазақ əуес еткен кəсіп
жалғыз сауда, сауданың да əліпбесі. Кəсіп
түрлі болмаса, жұрттың бəрі саудагер болуы
да қиын. Саудаға да жұмыла кірісіп, көзін
тауып, іс жүргізіп жүргендер шамалы. Сол
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шамалылардың көбі көтермеге кірісіп, көтере
алмай қайталап жүр. Қазақ байларында айақты
малды саудаға айналдырған, біз білгенде
Қапалдағы Тұрысбек, Маман балалары. Өзге
ірілі, уақты саудагерлердің көбі кедейліктің
шəкірттері, жігер-талап арқасында сауда
жүргізіп кеткендер, бірақ бұлар көргенінен
жазбай жүр.
Байлық пен білім бірдей керек. Соңғы жылдарда қазақ əдебиеті өрбіп, газета-журнал, кітаптар шыға бастады. Бірақ бұлардың жүрісі
шабан. Шабан болуының көрінеу бірнеше себептері бар.
1) Қазақта баспахана жоқ. Кітап, газета, журналымыз ноғай, орыс, еврей баспаханаларында
басылады. Пайданың көбі солардың қалтасында
қалады. Баспахана ісімен таныстығы жоқ
кісілерден 11/2-2 есе қымбат хақы алады. Егер
баспахана ашуды пайдалы кəсіп екенін аңғарған
қазақ байлары, саудагерлері болса, бұл істің
қазаққа келер пайда көп болар еді.
2) Қазақта кітап бастырушы жоқ. Мұның
зианы баспахана болудан да күшті. Бір талапкер кітап жазса, өзі бастыруға күші жетпейді.
Ноғайға бастырайын десе, тегін алып дəндеп
қалған, жазушының еңбегін төлемейді. Сонымен жазған кітабы басылмай қаларға керек иа
басылып шығуын ғана мақсұд көріп байағы
Каримов, Хұсайновтарға жіберерге керек.
Олай етсе, екі-үш айдан соң қазақтың өз ... өз
мүлкі өзіне сатылып, еккенде жоқ, сепкенде
жоқ «Нашар əпенділер» қызығын көреді. Жазушы талапкердің көбі басы болмайды, бай
болмаған соң бір орында қызметте боларға
керек. Қызметтен қол үзуге кітаптан көрініп
тұрған пайда жоқ. Амалсыз тамақ асырап
тұрған қызметіне жегіледі де, жігері сөніп, талабын тот басады. Су ақса тазарады, адам баласы талаптанса, ізденсе ысылады. Талаптануға
мұқтаждық құлын байлаған соң, қойшы мінген жүйріктей бəйгеге қосылып сыналмай арманда жүргендер болады. Білімді жұрттарда
бұлай емес. Оларда бір жазушыға он бастырушы табылады. Сондықтан жазушы басқа
кəсіпке алаң болмай, бұрындағы бар білімін
сыртқа шығарады. Бастырушы да сату жолымен көздеген пайдасын алады. Халыққа кітап
таратып, білім молайады. Кітап бастыруды əрі
өзіне, əрі халыққа пайда деп түсінген адам бізде
жоқ.
3) Бұл күнге шейін кітап саудасын жүргізген
бір қазақ жоқ. Қазақ ортасындағы қалаларда са-

удагерлерге мұны істеу қиын болмас еді. Бұған
артық өнер, аса көп сома керек емес, өздерің
секілді Ғайналдин, Шамсалдиндер істеп
отырған іс. Маңайында қазақ көп қалалардың
үшеу-төртеуінде кітап саудасы ашылса, қазақ
кітаптарының бəрі бір қолдан табылып елге
жақсы татар еді, пайдасы бойларыңа құт. Мұны
ойлаған қазақ саудагері де естілмейді.
4) Қалжанның айтып отырғаны осы. Болмаса,
бұл «Пайғамбар заманын» байлықпен бастырып отырған жоқ, бізге мұғалім, сырын жасырмайтын спайлардың біреуі. Жаңа айақтанып
келе жатқан əдебиетімізді мінеушілер көп: неге
үйтпейді, неге бүйтпейді деп. «Пайғамбар заманын» жазушы Мəнан Тұрғанбай баласы былтыр медресе Ғалияны бітіріп шыққан шəкірт.
Осындай талапкерлердің қызметін көтеретін
Қалжандар көбейсе, біреу қанат, біреу құйрық
сонда болады. Іс істеу қиын, ат басында отырып
сынау оңай. Қалжан айтқандай, ұлт жалғыз ғана
оқығандардікі ме? Бірімізге бірдей емес пе?
М.Д.
Газеталардан:
Мүфтилік мəселесі
Өлген мүфтилік жолына қандай адамды
мүфти сайлау туралы татар газеталарының
бір-екеуінің пікірін жазған едік. Мүфтилік
мəселесінде татар газеталарының бəрінің де
пікірі бір ығайлылығы көрінді. «Тұрмыш»
газетасынан оқылды, Уфада губернатордан
рұқсат алып зиалы мұсылмандары өзара кеңескен. Мақсұдтары патша хазіреттеріне телеграм беріп, мүфти сайланғанда хүкімет
мұсылмандардың тілек-пікірін ескерусіз қалдырмауын өтінбекші болған. Сол мəжілісте
Уфа зиалылары мүфтилікке қандай адам лайықтығын кеңесіп, руханилардан болмай, мүфти
халық көзінде сенімді, пайдалы қызметімен
танылған зиалылардың бірі болуын абзал
көрген. Мұсылмандардың тілегін жалғыз телеграм арқылы білдірумен ғана қалдырмай,
бірнеше өкіл жіберсек артық болар еді дескен.
Уфа мұсылмандарының мүфтилікке ұйғарған
адамдары. Г. Дума шлені Құтлұғ Мұхамед
Тевкелев, Сəлімгерей Жантөрин, Кəрім мырза
Биғұлов, Ибрахим Ақшорин, Раул Сыртанов,
Садралдин Мақсұдов. Осылардың бірі мүфти
болуын лайықтаған.
«Уақыт» газетасы басқармадан жазған бұрынғы мақалаларында кісі атамай, тек мүфтилікке лайық адам қандай болу керектігін жазып
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өліп еді. Ол мақалаларындағы пікірін қорытып
бізде оқушыларымызға таныстырып елік. Енді
1807-нші нөмірінде Д.Х. Махмудов жанаблары
да мүфилік мансабына лайық кісі қандай болуын
һəм бұл туралы Ішкі Русия мұсылмандарының
тілегін неге тірелерін айтып келіп, бұл орынға
зиалыларыдан Садри əпенді əуелден де собрание ахуалына хамат бергендігі һəм сол хасуста
жете іздегендігі, оның Думадағы қызметтері,
оқыған лексиалары һəм жазған мақалалары мен
бүтін Русия маұсылмандарына белгілі. Əсіресе
өткен жыл Петроград сиезінде собрание түзелу
туралы ұсынған жобасы еш өзгертілмей бір

ауыздан қабыл етілуі, бұл турадағы əзірлік һəм
жарамдығына зор дəлел, деді.
Мүфтилік мəселесінде татар мəтбұғаты бір ізден шыққанда жалғыз-ақ «Дін уа мағишат» журналы мүфти ғалимадан болу керек, ғалимадан
болғанда Ғинайатолла қази Кайкаев иаки Петроград ахуны Сафа Байазидовтың бірі болу
тиіс дедйді. Бұл екеуі татар матбұғаты болсын,
жұрт кісілері болсын, мүфтилікке лайықтай
қоймайтын адамдар. Бірақ «Дин уа мағишат»
мұндайда қашаннан қиғаш пікірімен танылған,
онымен артық есептесушілер кем.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Иран халі
Бір жағынан Түркия-Германия, екінші жағынан Русия-Англия ел тартушылары Иран үшін
қалай арбасып тұрғаны, Европа соғысына
Иранның қосылуы-қосылмау ықтималы һəм
Иран мемлекетінің ішкі күйі туралы газетамызда бұрын сан мағлұмат берілген еді.
Иранның қазіргі халін «Р.В.»1 мына қалыпта
дейді:
Европа соғыс басталғаннан бері Иран сайсасат əурешілігінен құтыла алмай келеді. Германия-Түркияның дем беруімен мемлекетте хаман
желік басылмай тұр. Бұл желікті басуға, Иранды Германия жағынан соғысқа қатыстырмасқа
Русия-Англия хаман бар күшін жұмсамақта.
Иран істің табиғи халі осылай деуге болады.
Бірақ кей уақытта бұл хал күншығыс һəм
күнбатыс майданындағы соғыс ісі өзгеруіне
қарап асқыңыңқырап кететіні де бар. Бұлай
болғанда жайшылықта Иран ішіндегі РусияАнглияға наразылық һəм Германия-Түркияға
астыртын жақындығы ашық сезіліп қалады.
Мысалы екі жарым ай мұнан бұрын апрел ортасында, осылай болып еді. Істің кескіні қазірде
де сондай көрінеді.
Апрелде Иран ішіндегі мұндай алалықты
сыртқы себебі түріктердің германшахқа кіруі
еді. Бұл кірудің мақсұды соғыс тəсілі емес,
сайаси мақсұдтарды көздеу еді. Түркия-Германияның көдегені Иранды ерітіп ынтымақты
патшалардың жауларына қосу еді. Түркия1

149-ншы нөмір.

Германияның мұнысын тіпті негізсіз есеп деуге болмайтын бұлардың тұтынған сайасаты
Иранды дін намысын қоздырып тартпақ емес,
дін үшін біріктіру жолы бұл соғыста пайдасыз
болып шыққаны көрінді. Бұлардың есебі тіпті
басқа: дін емес, бетке ұстағаны сайасат.
Егер Иран ынтымақты патшаларға қарсы
көтерілсе, олардың іздегені сайаси бостаншылық, Англия-Русияның уысынан шығып, өкімінен құтылу болмақ. Бұл дұрысында да Иран
халқының бірсыпырасын һəм мəжілісінде де
(Иранда мəжіліс деп Г. Думаны айтады) жұрттың
ынтымағын біріктіретін жол. Германияның
жəрдемімен Иран өз алдына босанып басын
билеп кете алмайтындығы қанша негізсіз үміт
болса да, (Германияның мақсұды орта шарықты
Англия һəм Русия ұрысына шығарып өзіне
ақтату) Иранға дем беруіміздің сəті түсті деп
Германия адамдары мақтанарлық болды. Иран
партиаларының əуені соғыс болғаннан бері
айқын Германияға ауып тұр, германшахта кіру
күн бұрын жасаған хайла болып, дегенімізге
жетіп келеміз дегендей халге жақындады.
Тегеран бірінші күн толқын тұрды. Маширалдуле атставкаға шыққаннан мемлекетті оң мен
солға бастаса да, обал-сауабы мойнында болатын тианақты хүкімет болмады. Мəжілістің
көпшілігі Русия мен Англияға алакөз болды.
Қара халық алай-дүлей болып, Германия мен
Австрияның жұрт адамдарының шашпауын
көтерді. Бұған қарағанда Иранды тараптық
бұзудан тоқтату мүмкін емес секілді көрінді.
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Бірақ Англия мен Русияның жұрт адамдары бұл
күндерде бар білім, бар жігерін жұмсады. Русия
мен Англия елшілері шаһқа барып, өтініш айтты: бастығы Сағидолла қылып Иранның жігерлі
ерлерінен кабинет түзеу, бұларды мəжіліс жаратпаса жаратпасын, бірақ Русия мен Англияға
бүйрегі бұратын адамдар болсын деді. Осындай
кабинеттің ғана Иранды Германияның жауынан
шамасынан келеді һəм мемлекетке тыныштық
келтіреді десті елшілер.
Елшілердің талабы далада қалмады: орысшыл
һəм Англияшыл кабинет түзеуге шах уағда
берді. Осымен бұл дүние соғысында Иран
халі бір тұрлаулы күйге айналуы ықтимал еді.
Бірақ шахтың жарлығы орнына келуге болмай қалды. Сағидолламен бірігіп іс басында
тұра алмаймыз деп мəжіліс өкілдері безірей
тұра келді. Сағидолланың іс басында болуына көпестер, руханилар һəм барлық астана халқы тегіс наразылық білдірді. Сонан кейін Англия-Русия адамдары Сағидолланы тастап,
ынтымақтарынан қайтты. Кабинет орысшыл
да, германшыл да болмай, тараф болды. Бас
министрлікке мəжілістің аса сүйетін адамы
Зейнадолла кабинеті аса бой ұрып, ынтымақшылардың дұрысы Сағидолла сиақты, германшылдарды мұқату жағында болмады, сүйтсе де Германияға жақындық та көрсететін болмады. Бұл кабинеттің сайлануы Иранды қиыншылықтан құтқарарлық болмаса да, ыңғайсыз
халін біраз кешіктірерлік болды. Зейнадолла
ынтымақшыларға да, мəжіліске де теріс болмады. Сүйтсе де екі жақтың күшінде аз өзгеріс
көрінсе, ешкімді жете қанағаттандыра алмайтын бұл хүкіметтің құйқылжы қойуы белгілі
еді.
Зейнадолла кабинеті екі айдан артық нағып
тұрды. Иун ортасында айныды. Апрелде жөнге
көнген мəжіліс енді өзінің ойына орай келген кабинетке қосыла кетті. Кабинетке қарай
ауысқан бұл өзгеріс соғысушы патшаларға солай болды.
Бұл күнге шейін Иран демократтары Германияға жақындық көрсетіп, ынтымақты патшаларға көрнеу дұшпан еді. Оларға бұрын кабинетті қолдаушы ара партиаларда қосылды.
Министерстваның ұйғарған жобалары мəжіліске ереуіл келіп, ақырында Зейнадолла атставка берді. Əрине, бұл уақиға тағы да ГерманияТүркия һəм Англия-Русия басшыларының арасында жаңа əдіс-талас туғызды.

Бір қарағанда Германия-Түркия ынтымағы
басым болып шыққан секілді. Зейнадолла кетіп,
кабинет түзеу еркі германшыл Мұстафа Алмаликке тапсырылды. Бірақ бір күннен кейін əрине
Англия мен Русияның да ұйғаруынша, мəселе
қайта қаралып, шахтың туған күні жақындауды
сылтау қылып, мəжіліске дұшпан болса да,
бұрынғы кабинет іс басында қалдырылды.
Мəжіліс кеңестері де бір жұмаға кешіктірілді.
Сүйтіп, министрлік мəселесінің түйіні əлі Русия-Англия пайдасына муафық шешілмесе де,
əйтеуір тағы да Англия-Русия жағы германшыл
партиалардан үстен болып шықты.
Сыртқы хабарлар:
Ервопа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
29-ншы иун кешінде жау Наров фронтында
қарсы шапты. Ломжи беткейінде жау сол күні
кеш һəм келер күні жай зеңбірек атып тұрды.
30-ншы иунде жау Писсаның оң жағында
біздің екі шақырымдай орларымызды алып еді,
онан шығардық. Шква өзенінің екі жағында да
екі соғыс бар.
Жаудың күштірек əскері Оржик һəм Лидин өзендері арасында. Біздің əскер бұл арада соғысқа кірмей, 1-нші иулге қараған түні
екінші дəреже орындарына қарай шегініп кетті.
Висланың сол жағында өзгеріс жоқ.
Вилка өлкесінде соғыс ашқан біздің армиа 21нші иунінен 28-нші иунге шейін бір жұманың
ішінде анық есеппен 297 афисер һəм 23 мың
454 жау солдатын қолға түсірді.
Холм беткейінде аз-маз соғыс болды. Волице өзенінде 30-ншы иунге қараған түні біздің
жақ аудан 150 кісі түсірді. Өзге беткейлерінде
үйреншікті атыстар болып тұр.
Дарданел соғысы
Афина. 30-ншы иун. Критені алу үшін соғыс
қызып тұр. Критеде екі төбе қатты соғыстан
кейін ынтымақшылар қолына кірді. Бір армиа айбынын сыртқа салып Критені қорғап
тұрған биікке таман бара жатыр, мақсұды
түріктерді ерсілі-қарсылы оқудың астына алып
мұқатпақ.
Қылиларды атуда басталды. Түрік фронттарының қимылы мынау емес, соңғы соғыстарда
ынтымақшылар онда 400-дай кісі тұтқын қылды
деген хабар бар.
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Жоғарғы əскербасы штабынан
Жау Рига-Шавл өлкесінің солтүстік жағындағы əскерін күшейтіп, 1-нші иулде Газенфуттан Голдинге қарай қарсы шапты, Шрундин
мен Пупелин арасында да солай. Біздің анты
əскер һəм алдыңғы қатардағы əскерлер жауды
Виндау һəм Винта арасындағы өткелде һəм өзге
ыңғайлы орындарда кес-кестеп жібермей тұр.
Заныман өлкесінде жау 1-нші иулге қараған
түні зеңбірек һəм мылтық атты, біраз əскері
мен ілгері ұмтылып еді, қайтарылды. Сол түні
жаудың Ломжи беткейіне бет алған атысын
қайтардық.
Писсаның оң жағындаһəм Шкваның екі бетінде өзгеріс жоқ. Бір күн бұрын бірнеше орларымызды алып көп шығынданған жау əскері 1-нші
иулде, жаңадан соғыс ашқан жоқ.
Оржец һəм Афкой өзендері арасында жау
Праснишдің оңтүстік жақ өлкесінде 1-нші иулде бұлардың бірнеше атыстарын қайтардық.
Висла мен Бкг арасында жау 1-нші иулде бірнеше зеңбірек атты, біз қайтардық.
Буг һəм Золотой Липада айтардай соғыс болмады. 30-ншы иун Кежинде Австрия əскері
Нешвиск-Окна өлкесінде қарсы шапты. Жау
Куиншовец-Коланки өлкесінде Копр алдарында
қарсы шауып, Днестр арқылы Ивани, Жаржав
һəм Коцселник-Сенков өлкесіне таман өтіп
жатыр. Біздің артилериа 1-нші иулде бірнеше
орындарда өткел аузында дұшпанды зеңбірек
астына алып, жолын бөгеді. Соғыс болып жатыр.
Белград үстінде
Тиш. 30-ншы иун. Пресбиуро хабар береді:
29-ншы иунде жаудың екі аиропланы Белград
үстіне екі бомба тастады. Бірақ əскер үйлері жоқ
жерлер еді. Бір бомба көшеге, бір бомба үйге
түсті. Адам шығыны жоқ. Екі бомба қаланың
қасындағы Бунец деген жерге түсті.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Ішкі Орда қазағының саны
1912-нші жылдың айағында Ордалықты
басқарушы уақытша советниктің Астрахан губернски правлениесіне берген .......1 161 мың
497 еркек, 144 мың 129 əйел, барлығы 305 мың
626 жан бар екен. (Ордалық 7 бөлім, бəрінде
85 болыс бар).
1

Көп нүкте қойылған жерлер газеттің сапасының
нашарлығына орай оқылмады – құраст.

1897-нші жылғы болған сифр санда ордалықтарда 250 мың 820 жан болған, соның бірі
(1897-1912), иағни 15 жыл ішінде 54 мың 806
жан өскен, иағни жыл сайын 100 кісіге 1, 45 (бір
жарымға əрі жетпейді) кісі өсіп тұрған. Өзге
халықтардың, өзге патшалықтардың өсіміне
қарағанда, бұл өсім аз ба, көп пе, мынадан шамаланады: Соендиненни Штатта жыл сайын
100 кісіге 2,7 (екі жарымнан артығырақ), Германияда – 1,38 (Бір жарымнан едəуір кем), Венгрияда – 1,6 (бір жарымнан аз артық), Австрияда
– 0,98 (бірге жетіңкіремейді), Италияда – 0,78
(жартыдан артық), Францияда – 0,19 (бірді бестен бір бөлімі) кісі өседі.
Бұл есептен біздің Ішкі Ордалық қазағының
ғана өсімін шамаладық. Жалпы қазақтың тұрмыс-шаруаларының, ғұрып-ғадеттерінің бірден
айырмас жоқ иа аз шығар. Сондықтан жалпы
қазақтың өсімі де ордалықтың өсіміндей болса
керек. Бұлай десек, біздің қазақ өсімі жайынан шүкірлік етуге болады. Барлық қазақтың
кең далада түрлі аурулар беретін көз көрмесе
уақ жəндіктерден аман, таза-жақсы ауада тұрғандығын да ойдан шығып тастап болмайды.
Кей орыс докторлардың, төрелердің, біренсаран қазақтың сөйлегенін естігенім бар: «Қазақ халқы мəдениет, əдебиет жоқтықтан, надандықтан, тұрмыстың нашарлығынан, тазалықтың кемдігінен түрлі қауіпті ауруларға шалынып, .....бақытсыздыққа душар болып, азып-тозып бытырап қазақ атын жоғалтып, бір кездерде
өзі барып бітеді...» дегенді.
Жоғарыда көрсеткен есебіміз бұл «бітеді» деген пікірдің дəлелсіз пікір екендігін көрсетеді.
Əдебиет жоқ десе, бірден бірге бұ да болып
отыр, əйтеуір əдебиет, өнер-білім болатын болса, тəуір тұрмыс, тазалық деген нəрсе сонан
тұрады.
Дүниежүзінде мəдениет, өнер-білім деген
нəрсе, біз асыққанмен, бір күнде, бір айда, бір
жылда болғанын əлі тарих көрсеткен жоқ.
Кенжеғали Сүлейманұғлы
Ақтөбе үйезінен
Сəуле мектебі. Иуннің 22-сінде «Сəуле» мектебін тəрбие қылушылардың өзара кеңестері
болды. Кеңесте қаулы қылысып, бітірген істері
мыналар:
1) Алдағы қысқа мектептке қабыл қылынатын
шəкірт 40 баладан аспасқа. (Былтыр бұл ауылдың оқу жасындағы балалары түгелге жақын
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алынып еді. Биыл, былтырғы 3-нші бөлім
шəкірттері шетке кетіп оқитын болғандықтан,
олардың орнын басатын балалармен 40 шамасынан аспас деп ойладық).
2) Шеттен келіп оқитын балалар болса, ауыл
баласынан артылған орын болса, айына 3 сомнан мектепке оқу ақы төлеп кіреді.
3) Былтырғы парталарымыз 4 баладан отыруға лайықтап істелген болғандықтан шəкірттердің отыру, тұру, кіру-шығуларына көп оралғы болып еді. Биыл соларды 40 балаға арнап
екі-екі баладан отыратын қылып қайтадан жасатамыз.
4) Оқу 1-нші сентиабрден бастап апрел айағына шейін 8 ай оқылады. Оқушы балалар,
оқу басталған күннен қалмас жəне мұғалімнің
рұқсатынан басқа мезгілсіз иаки бірсыпырасыз бір жаққа кетіп қалмасын һəм емтихан
болмайынша шығып кетпесін. Егер бұларды
бір бала елең қылмаса, онан соң оны мектепке
алынбайды.
5) Маманның жалованиесін ай сайын беріп
тұруға (маманның жалованиесі жылына 300
сом бөліп, бұрын жыл таулігінде бірақ берілуші
еді).
6) Мұғалім екеу болып əрқайсысына айына 20 сомнан жалование беріп тұруға. (пəтер,
тамақтан басқа).
Бұрын мұғалім жалғыз мен едім. Ол уақытта
үш бөлім шəкірттерін бір кісі оқыту аса ауыр болатын көрінді һəм көбінесе шəкірттер мұғалімнен бос қалып, алға ойынмен өткізетін болды
(?). Сондықтан мен айлық алатын жалованиенің
5 сомын беріп, тағы бір мұғалім алдыруға кеңес
бердім. Мұны жұрт ұнатып, мұғалім алдыруға
пəтер, тамағынан басқа айына 20 сом жалование береміз деп уағда қылысты.
Енді соған мұғалім іздейміз. Шарты мынау:
тəртіпті зор медреселердің бірінде оқыған
қолында шаһатнамасы болсын. Өзі қазақ болып
усул тағылымнан хабары бар ұлт үшін қызмет
қылам деген мырзалар болса, ағұст 15-не шейін
төмендегі адреспен хабарласуы тиіс.
Адрес: ст. Акбулакъ, Т.ж.д.. пос. Высокий,
Мухатрову. Нығметолла Күзембаевқа.
Мұғалім Н.К.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
137-нші нөмір «Қазақ»-та жазылып еді, Томскі губерниада Қосағаш қазағы Сафи Кемпір
баласы деген кісі опат болар алдында мұқтаж

оқушы қазақ балаларына екі қара сатып, ақшасын жіберуге өсиет айтып қалдырғаны.
Марқұмның сол өсиетін артындағылары орнына келтірді. «Қазақ» басқармасына шəкірт
қажы Ғабдоллаұғлы арқылы 50 сом ақша тапсырылды.
Атақ шығару үшін ас беріп, қанша малды
орынсыз жұмсағаннан мынау іс, иншалла пайдалы да, сауапты да болса керек.
Мұқтаж оқушыларға арналған ақша қазір
басқармада. Барлығы – 193 сом 34 тиын.
Өлең-жыр:
Төбет
Түн бойынша сақ төбет,
Ауырып шықты шарқ ұрып,
Жауды біліп аңдыған.
Ас бермеді бəйбіше,
Ауырдың деп босқа құр кеше,
Барқылдақ деп алжыған.
Түн болды, тағы кəр төбет,
Бұралып жатты үндемей,
Қайтсын сорлы қажыған.
Білгенін бөрі істеді,
Төбет тағы естіді,
Кешегі сөзді «алжыған».

Мағжан
Оқшау сөз:
Хамелион1
А.П. Чеховтан
Күн ыстық. Қала базарлы. Дүкен ашық, алушы жоқ. Саудагерлерді ұйқы басқан. Базарда
қайыршылар да жоқ. Базар мен политсейски
надзирател Ошумелов келе жатыр. Барымталап
алған бір шелек қарақатты көтеріп, қасында
городовой келеді.
– Ұстаңдар! Жіберме! Сен жексұрын қабатын
немесін ғой! – деген Ошумелов дауысты
естіді.
Қаңсылаған ит дауысы шықты. Соның арасында үйген отыннан шығып, артына қарайқарай ақсай басып қашып келе жатқан итті
көреді. Итті қуып жетіп, бір кісі жығыла-мығыла айағынан алып ұстады. Көз ашып жұмғанша, ұйқыдан ойанған сауадгерлер топтанып
жиылып қалды.
– Бұ немене, тақсыр! Жанжал болып қалды
ма екен? – дейді городовой.
1

Хамелион – азған кесерткі.
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Ошумелов сол жағына бұрыла басып, топқа
қарай тартты. Отын үйген қақпаның алдында
жиылған топқа қолын көрсетіп тұрған адам
көрінді. Шала мас. «Қолға түстің, онамай жібермеймін» деген түрін бетінен көрініп тұр. Бұл
кісі Ошумеловқа белгілі алтын зергері Харукин
деген екен.
Топ ортасында қалтырап, дірілдеп бір сары
ала күшік жатыр. Ошумелов топты жарып, кіріп
келіп: «Бұл не? Кім айғайлады?», – деді.
–Тақсыр, мен келе жатыр едім, күшік қолымды
қауып алғаны. Мен кісіге тиіп дегенді білмеймін. Бір жеті істен қаламын. Зианымды төлесін.
Күшіктен жəбір көріп, зиан тартсын деген закон жоқ. Күшік қаба берсе, бүйтіп көрген күнің
құрсын! – деді Харукин.
– Жарайды, кімнің иті екен бұл өзі? Итті
бос ұстау қалай екенін көрсетермін. Хүкімет
жарлығын орнына келтірмегенде əкесін танытамын! Барса келмеске жіберермін! Шраф
салам!Білдірейін, кім иті екенін біл, иесін тап,
протокол жаз. Бұл бəлкім құтырған ит шығар.
Итті қазір өлтір! Бұл кім иті өзі? Айтыңдаршы!
– дейді Ошумелов.
Біреу тұрып: «Бұл мен білсем, жанарал Жигалов иті болса керек», – дейді.
– Жанарал Жигаловтікі дей ме? Ау, Елдрин,
жеңім тартшы! Терлеп кеттім ғой. Күн қандай
ыстық. Жаңбыр жауар ма екен, қайтер екен.
Мен əлі түсінгенім жоқ. Бұл күшік сені қалай
қапты? Күшік биттей, сен сырықтайсың. Күшік
аузы сенің қолыңа қалай жетті. Өз қолыңды өзің
қанатып, нəресте күшікке жаласын жауып, ақша
алмақтамысың? Мен білемін, сендей залымның
... кенге ұрса бастайды Ошумелов.
Топтан біреу тұрып: «Харукин жаман кісі.
Күшікті папируспен тұмсыққа түртіп ырылдатты. Күшік аза болып, қолын қауып қалды»
дейді.
– Өтірік айтып былжырама, соқыр! Айтқаны,
Коля өтірік. Тіпті көрген жоқ. Тақсыр өзі біледі,
кім өтірік айтпайтынын. Кім құдай алдында
өтірік айтпайтынын. Мен өтірік айтсам, судиа
табар. Судиа қолында законы бар, бұ күнде кісі
бəрі құрдас...білгілерің келсе, менің өз ағам да
жандарм қызметінде...
– Үндеме, – деп Ошумелов ақыра бергенде,
– Жоқ. Бұл жанарал күшігі емес. Жанаралда
мұндай күшік жоқ. Жандарал итінің бəрі тазы,
– дейді городовой Елдрин.
– Рас, білесің бе?
– Рас, тақсыр...

– Мен өзім де білемін, жанарал итінің бəрі
тазы. Мынау бір жаман күшік ғой! Не жүн, не
кескін жоқ. Осындай итті жанарал ұстаушы ма
еді? Сендердің ақылдарың қандай?
– Осы күшік Петроград иа Мəскеуде көзге
түссе, не болатынын білесіңдер ме? Сен Харукин, бұл істі зерттемей, жай тастама! Итін бос
қойа беретін мырзаларды үйрету керек,– дейді
Ошумелов.
Сүй деген кезде городовой Елдрин тұрып:
«Кім біледі жанарал күшігі болса, болып
та қалар. Ит бетінде жазу бар ма? Жанарал
қорасында осы күшікті көрген сиақты едім»
деді.
– Əрине, солай. Бұл күшік рас жанаралдікі,
– дейді топ ішіндегі біреу.
– Ишша! Жел соғып кетті ғой. Тоңайын
дедім ... шинелімді əкелші, киейін. Сен, Елдрин, күшікті жанаралға апар, сұра! Мен тауып
алып жіберді дегейсің... Енді орамға шығара
көрмесін. Бұл күшік қымбат ит шығар. Кез
келген шошқа тұмсыққа папироспен түртсе,
нəресте шырағым жəбір болар ... Сен хайуан
қолыңды көтерме! Өзің айыптысың.
– Ие! Жанарал аспапшысы келеді екен, Сонан
сұрайық... ие, Прохор, бері келші! Мына күшік
сендердікі ме?
– Тапқан екенсіңдер! Бізде бұл сиақты ит
туғалы болып көрген емес,– деді Прохор.
– Мұны сұраудың қажеті де жоқ. Бұл қаңғыбас,
бұралқы ит. Көп сөйлеп, бас қатыру не керек.
Қаңғыбас десем, қаңғыбас болатын ... өлтіру
керек, – дейді Ошумелов.
– Бұл біздің ит емес. Біздің жанаралдың
ағасының иті, – деді Прохор.
– О, жанарал ағасы Владимир Иваниш келіп
пе еді? Мен білгенім жоқ еді. Қонаққа келді ме?
Апырмау, мен білгенім жоқ, – деді Ошумелов
төре.
– Қонаққа...
– Иапырмай, туысқанын сағынған ғой. Мен
білген жоқ едім. Мынау нəресте жанарал
ағасынікі ме? Тіпті жақсы болды. Қуанып
қалдым ғой! Сен күшікті ал, қандай əп-əдемі
күшік! Əп-əп, деп мынаның қолын тістеп
алыпты, ха-ха-ха! Күшім-күшім, шырағым,
неге қалтырайсың? Ешкім тимейді, қорықпа,
ырылдама, қарағым! Қандай сүйкімді!...– деді
Ошумелов төре.
Прохор күшікті ертіп жөнелді. Харукин топқа
күлкі болып қала берді.
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– Мен саған көрсетермін!– деп Харукинге
жекіріп, қаһарын төгіп, Ошумелов төре жөніне
кетті.
Тəржім еткен Қыр баласы
Газеталардан:
Шабылған мұсылмандар
Карс облысындағы шабылған мұсылмандарға
жəрдемнің не күйде болғанын, қанша ақша
құралғанын «Иаңи Акбал» газетасынан
қорытып оқушыларымыздың алдына тартамыз.
«Иаңы Акбал» жазады: «Отыз төрт үйсізкүйсіз қаңғырып далада қалған жетім балалар
жіберілді, бара жатыр», – деп Карстан кеше
телеграм келді.
Мұнан бұрын да Баку мұсылман жамғиаты
хайриесінің тəрбиесінде он тоғыз жетім
бала бар еді. Мұнан соң да осындай сорлылар келіп тұрарлық əлпі көрінеді. Шабылған
бишаралардың уайым-қайғысы кемитін түрі
жоқ. Ділгірлікті арттыратын халдар көбіне күн
үдеп, жаман састырып тұр.
Ділгерлік көп, бірақ жамғиат хайриенің
ақшасы оған жетерлік емес. Жиылған ақша
жұмсалып, осы күнде таусылуға айналды.
Шабылған Карс мұсылмандарына жəрдем
ету туралы шүкір Құдайға ұлтымыздың жігері
қайнап, намысы тозды. Бұл жалпы мəселеде
барлық Русия мұсылмандары жаппай шабылған
бауырларына жəрдем қолын ұсынып, ақжарқын
көңілмен жомарттық көрсетті. Жалма-жан
өздерінің бірліктерін, мəдени һəм ыжтымағы
тірі екендіктерін білдірді. Русияда шығатын
мұсылман газеталарының басқармалары
жəрдем дəптері ашып, Кавказ, Оренбург, Уфа,
Қазан, Мəскеу, Қырым һəм Түркістанда жəрдем
жиа бастады. Бұларға Русия мемлекетінің
ең керек һəм қараңғы түпкірлерінен жəрдем
ақшасы келіп тұрды. Оның үстіне театр ойнап, сорлылық белгілерін сатып, көшелерде
құты сынып, жиып Карс мұсылмандарына
жəрдем ету шарасы үшін ақша табу амалы көп
қарастырылды.
Бірақ бұл көпке бармады. Мұнан жалығып
бірте-бірте бұрын аулаққа салды. «Акбал»
басқармасы жиырма бес мың сом жиып Баку
мұсылман жамғиаты хайриесіне, «Уақыт»
басқармасы 10 мың сом шамалы жиып,
Оренбургтағы мұсылман комитетіне бастырды. Осы күнде мұсылман комитетінің он тоғыз

мыңнан артық ақша жиылғандығы көрінді.
Жəрдем жинау тəртіпті һəм ережелі бір жолға
салынды. Бұларға Үрімжілеп жəрдем ақша
келіп тұрады.
Мұсылмандар жабылған бауырларына жəрдем ету туралы қолынан келгенін айтып қалған
жоқ. Ұлт əр жерде тіршілік һəм адамгершілік
белгісін көрсетті. Енді қара бұқараға тасбауыр,
жігерсіз деп мін тағуға орын қалған жоқ.
Бұ күнге ше əртүрлі жолмен жиылған сома
жүз мың сом шамасында. 25-30 милион мұсылманның қанша уақыт ішінде жанына шығарғаны осы. Бұл ақша шабылған жүз мың қарар бишаралардың мұқтажына жұмсалып,
таусылуға бет алды.
Бір мұсылмандар қанша жігерленіп тіршілік
белгісін көрсетсек те осы күнгі хал жайды,
оқиғалардың тарихын, оның ұлт үшін аса керек бір нəрсе екендігіне көзіміз жетіп, түбін
ойлағандықтан істемедің. Жеңсік көріп, іс істейтін мінезімізді бұл жəрдемге де кірістірдік.
А дегенде екпінмен құштарланып жəрдем бердік.
Алты-жеті ай ішінде айналасы жүз мың
ақша жиа сала мойнымыздағы борышымызды
атқарғандай-ақ жай жатып алдық.
Сөздің келтесі мынау: жамғиат хайриенің
жинаған ақшасы таусылып келеді. Ділгерлік
күннен-күнге артып тұр. Мұның алдын ойлап
бір амалын қарастыру керек. Бір қабат бес-он
тиын берумен тынышталуға əлі уақыт келген жоқ. Олармен ділгершіліктің мыңнан бір
нұсқасы атқарылмады.
Бүгін бір, ертең бір, алғы бір. Бергенде
немқұрайды беріспен бермей, істің ішкі астарын
аңғарып білер. Егер бұл тарихи сыналу жолының
кесірлі шеңгелінен мақтау, жақсы атақ алып
шығуды тілесек, сол бишара сорлылардың көз
жасын сүрту үшін қолымыздан келген жəрдемді
алғы етуге борыштымыз. Мұсылмандар осыны
ескерсін».
Г. Думаның шақырылуы
Г. Дума шақырылсын деген патша хазіретінің
жарлығы болғаны оқушыларымызға мəлім. Г.
Дума соғыс басталғаннан бері осымен үш рет
шақырылайын деп тұр. 1-нші рет 26-ншы иулде, 2-нші рет 7 иануарда шықырылды. Ол екі
....1 депутаттар сыртқы іс министрінің сыртқа
1
Көп нүкте қойылған жерлер газеттің сапасының
нашарлығына байланысты оқылмады – құраст.
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сайасат жайынан сөйлеген сөздерін тыңдап,
дұрыс патшалардың достығына сүйеніп, қас
патшалардың қастығына күйінумен болды.
Хаты қашпаған қашардың аузына таласқандай,
қысыр əңгімелер де болды. Г. Думаның ол екі
жиылысы дұрысын айтқанда дұшпанға бел
көрсетіп, қазақтың, қой күзеткенде, қасқырға
айтақтап: «Қара құлақ-қара құлақ! Қасқыр
терісі біздікінде бір құшақ!» дегені сиақты
жауға сөзбен істеген Абай еді ғой.
Соңғы кезде жауды мұқатуға қаншама қопа
қардай болғанмен сөздің күші келмейді екен,
су түгіл адам көптігімен болмайды екен. Қаружарақтың жақсылығы, оқтарының солдығы
керек екен. Немістердің жауы көп болса да
жеңілмей жатқаны құралының артықтығы, оқдəрісінің молдығы деуге келеді. Біздің де қаружарақ, оқ-дəріміз сайлы болу үшін немістердің
істегенін істеу керек болды.
Олар не істеген?
Біздер сөзді сүйеу көріп жатқанымызда, олар
құралына сүйенетін болып жатқан екен. Соғыс
басталысымен-ақ неміс жеріндегі зауыт һəм
фабрикалар соғыс керегін дайарлауға кіріскен.
Сондықтан олардың құралы бұрынғы молдығының үстіне молайа берген. Бір жағынан
соғысқа шығарып жатқанда бір жағынан орны
толыға берген.
Осыншама жұрт жайылғанда немістердің
бой бермей жатқаны қару-жарақ, оқ-дəрісінің
молдығынан екені мəлім болғаннан кейін
... істеу керек. Жұрт болып істегенде жұрт
адамның пікірі құралып, ақылы қосылатын
Г. Думаның шақырылуы қажет болған соң
патша хазіреті Думаны шақыруға жарлық
етті. Ол шарлықта пəлен күні шақырылсын
деп, күн кесілмеген. Сондықтан əйтеуір Дума
шақырылуы абзал деп, Дума депутаттарының
ақсақалдары жиылып, кеңес құрып, министр
Советінің председателі Горымикинге: Дума
тезірек шақырылуының қажеттігін білдіруге
депутатсиа жіберуді қолайлаған.
Депутатсиа Горымикинге барған. Дума шақырылуы қажеттігін айтқан. Горымикин өз бетінен
ол мəселені шешпей, министр Советіне салған.
Министр Советі Г. Дума 20-ншы иулден қалмай
шақырылуын мақұл көріпті деседі. Бұ жолы
Дума жиылысы қазақ болса, керек һəм алдыңғы
екеуіндей сөзге емес, іске жиылады деп тұр.

Петроград мұсылман комитетінен
Əскерлерге һəм олардың қатын-балаларына
жəрдемші Петроградтағы уақытша мұсылман
комитетіне түрлі жерлердегі махле имамдары
тарапынан мешіттерде һəм хасуси руншди
жиылған жəрдемнің есебі:
Қазан губернасындағы
имамдардан 334 сом 52 тиын
Уфа
306 сом 05 тиын
Оренбург
47 сом 76 тиын
Астрахан
34 сом 10 тиын
Перм
57 сом 50 тиын
Пенза
109 сом 77 тиын
Тобыл
72 сом 83 тиын
.....
26 сом ......
187 сом 49 тиын
Самар
47 сом 16 тиын
Вятка
32 сом –
Түрлі шаһар
имамдарынан 389 сом 44 тиын
____________________________
Барлығы
1671 сом 62 тиын
Игілік іске қызмет хазіреттерге һəм жəрдем берушілерге комитет алғыс айтады. Хазіреттердің
мұнан кейін де жиған жəрдемдерінің есебі
иғлан етілер.
Мұсылман комитетінің райысы:
Ғабдолғазиз Дəулетшин
Қазынадар: Хасейін Минсуров
Хабарласу, жəрдем жіберу һəм жиылған
жəрдемдерді жолдау үшін адрес: Петроградъ,
Тавирическая,31. Мусульманскому комитету.
Басқарма
Мұғалім орын іздейді
Усул нағлымнан хабардар, 6-7 жыл бала
оқытқан тəжірибелі мұғалім қысқа қарсы тəуір
орын іздейді. Оқыған жері Қазандағы медресе
Мухамедия. Жақсы оқытқандығына екі жерден
алған көлік қағазы бар.
Адрес: Ст. Ильинская, Оренб. губ. Тереклинскому управителю.
Мұғалім Кенжеғали Ғабдоллаұғлына.
Мұғалім керек
Жақсы қазақ мұғалім керек, тəртіпті медреселердің бірінен оқыған һəм усул тағылымнан
хабардар болсын. Жалование, тамақ өзінен
болса, айға 30 сом. Пəтер, отын бізден болады.
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15-тен кем бала оқымайды. Еліміз Усткамен
қаласынан 25 шақырым. Оқу 15 сентиабрде
басталады.
Адресіміз: г. Устькаменогорскъ, Семипал.
обл., Уланская волостъ.
Мухамеджану Жакежанову. Мұха-меджан
Жəкежанұғлына.
Мұғалім керек
Қазақша жаңа тəртіппен оқытатын қазақ
мұғалім керек. Ғылыми болса, пəлен медреседе оқыған болсын деп шарт қоймаймыз. Салулы медресеміз бар. 1-нші октиабрден 1-нші
апрелге шейін алты ай оқытады. Тамақ өзінен
болса, айға 30 сом жалование береміз. «Қазақ»
басқармасына жарамды мұғалім бізге де жа-

райды. Хабарласу үшін адрес: г. Павлодаръ,
Семипал.обл.
Мяснику Ахмеду Тайтекинову. Жағфар
Ахмедұғлына.
Əркім білерге керек
Біздің шведски машиналар беріктігі һəм
жеңілдігімен американскилардан артық.
Мұны сынаңыз. 308-нші нөмірлі каталогты
алдырыңыз.
Жақсы агенттер керек.
Адресі: Москва, Мясницкая, Кривоколенный пер.,14. Т.Д. КУЛЬБЕРГЪ и К-о.
Отделения в г. Актюбинске и Орске.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №141. 15 ИЮЛЬ, СƏРСЕНБІ $$$$
Өнер мектебі
Марқұм инспектор Ибраһим Алтынсарин
ыждаһатымен 1883-нші жылы Торғайда өнер
мектебі (ремесленни школ) ашылған еді. 25
қазақ баласына арналған қазыналық орын бар.
Мұнда бастауыш дəрежелі орысша оқудан
басқа үш түрлі өнер үйретіледі: тігіншілік,
ағаш ісі һəм ұсталық. Осы өнер мектебі кедей
балалары үшін іздесе табылмайтын орын болса
да, 32 жылдан бері бұл мектептен оқып шыққан
қазақ жігіттерінен үйренген өнерімен пайдаланып, кəсіпке кіріскен, некен-сайақ ел ішінде машинамен киім тігушілер болмаса, көзге
шалынбайды. Мұның себебі Торғай үйезінде
өнерлерін жұмсарлық іс болмаудан болса ғажап
емес. Бірақ шетке шығып, іс іздемеулері ғажап.
Оқып шыққандар өнерлерін іске асырмауының
толымды себебі мынау болса керек деп ойға
келеді: біздің қазақ жалқаулықтың үстіне «ақ
сүйек» келді, қара қызметке кірісуге арланады. Азырақ оқыса, көзіне «төрелік» елестей
бастайды. «Жарлы болсаң, арлы болма» деген
мақал қазақтан шықса да, біздің жарлылар тымақ арлы.
Жыл жарым мұнан бұрын Оренбург мұсылман
жамғиаты іссіз жүрген пақыры мұсылман балаларына іс үйретерлік, күн көрерлік бір кəсіп
табу ниетімен ағаш ісі үйрететін өнер мектебі
ашқан еді. 20 шақты кедей балалары алынды,
Пермнен шебер алдыртты. Осы мектепті ашар-

да Оренбург ноғайлары, бастығы оқығандары,
байлары, мырзалары, моллалары болып жиылып, дұға қылып, бұл келешекте жарлы-жақыбайларымыздың балалары өнер үйреніп, өздеріне кəсіп тауып, ұлтымызға қызмет етеді деген
үмітпен қуанысып, əркім шамасынша жəрдем
берісті. Сол мəжілісте жалғыз Хасен қажы Хасейинов деген бай 5 мың сом берді. Газеталары
бұл істі жақсы ырым көріп, қанша көтеріп жазды. Русия мұсылмандарының ұстазы марқұм
Исмағұлбек Ғаспрински мұсылмандардың
жақсылығына күйініп отыратын қалыбымен
əлгі мектеп ашылған күні құтты болсын айтып,
телеграм соғып еді.
Міне, осы мектепте жыл жарым үйренген
балалардың істері үстіміздегі иулдің 6-сынан
бастап көрініске қойылып, сатуға шығарылды.
Көрініске қойылған нəрсенің саны 60 шамалы,
бағасы орта есеппен 700 сом. Істің тазалығы,
əдемілігі базар ісінен бірде кем емес. 3745 сомдарға бағаланған шкафтары бар. Бұл
мектептің сайманы, қаражаты, үйі, үйретушілері
біздің Торғайдағы қазына күшімен тəрбиеленіп
тұрған өнер мектебінің оннан біріне жетпесе
де, 32 жылдан бергі мұнан оқып шыққан қазақ
балаларының пайдасынан жыл жарымдық
ноғай мектебінің берекесі көзге түсіп қалды.
Жалғыз төрт түлік малға телміріп отыратын
заман өткен. Кешегі доңыз жылғы жұрттан кейін
Семей облысына қараған Павлодар, Қарқаралы
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үйезінен қос-қос қазақ Сібір теміржолдарында
тас қазуға жалдану үшін елдерінен босып кеткенін көз көрген еді. Өнерді қазақ жайшылықта
керек қылмаса да, қадірі сондайда білінеді.
Бірақ өнер енуге күн бұрын қам қылмаса, доңыз
бен қояндар не күйге ұшыратарын айтып келмейтін.
Ақмола, Семей облыстарында біздің өнер
мектебіміз секілді, шаруа ғылымын үйрететін
пайдалы мектептер (селско-хозйаственни школдар) бар. Онда да қазақ балалары оқуға ынтасыз, оқып шыққандарының қиалында байағы
«төрелік». Төрелік теріс болмаса еді, бəрінің
қолына түсе берсе. Бірақ солардың оны тілмаш-мілмаш болып, тоқсаны: «Жарлылық та
жақсы екен, жатып ішер ас болса» деген күйде
жүргендей көрінеді.
Торғайдағы өнер мектебі туралы өз пайдасын түсінбеген жұртқа құр өкпелеп қоймай,
инспектор Əбдіғали мырза алдындағы үлгілі
ағасы Ибраһим марқұмның бастап кеткен
ісін айақтар деген үміттеміз. Өнер мектебінің
бастығы ушител Қосмұхамед мырза екеуі бұл
мектептің пайдасын əлде болса бұрынғыдан
артығырақ оқушыларға түсіндіріп, оқып
шыққандарына пайдаланатын жолдар көрсетсе,
Торғай жұртына аз пайда келтірмеген болар еді.
Игілік істі бастауыш Ибраһим марқұмды бұл
күнде еске алғанымыз секілді, қызметтеріңіздің
жемісін татқан кейінгілер сіздерді де сондай
ескеру шүбəсіз.
М.Д.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабынан
Шавали өлкесінде жау Митава-Шавилтушак
жолының күнбатысында топтанып жатыр. Заниман өлкесінде 8-нші иулде Исер өзені бойында һəм Ковнаның оңтүстік-күнбатысында қызу
соғыс болды. Нарив фронтында қызу соғыс Рожан, Мрошки һəм Ковки өлкелерінде болды.
Бір бетпе-бет соғыста атты əскеріміз Германияның бір ротасын кескілеп тастады. Висланың сол жағында біздің əскер Блоне-Надаржим фронтын һəм Ивадкорд алдындағы орындарды алды.
Висла, Буг арасындағы соғыс 8-нші иулде өте
қызды. Жау күшінің көбін Болжице, Травник,
Вославице һəм Грубишке таман топтап жатыр.

Кейбір ауылдары, төбелері бір қолдан бір қолға
көшіп тұр.
Бугта қатты соғыс Крилов пен Добротвор
арасында. Сокалдың жоғарғы жағындағы кең
фронтта біз жаудан Бугтың оң жылғасын тазарттық, мұнда Потрожецеде 1500-дей кісісін
тұтқын қылдық.
Параход бату
Лондон. 8-нші иул. Петроградтан Ллойдқа
хабар береді: Ригаға жазылған параход «Генерал Радецки» Шотланд аралдарынан 60 мил
жерде неміс сүнгуір қайығына соқытығып, батып кетті. Ішіндегі 22 қызметкері құтқарылып,
жиекке шығарылды.
Италия-Түркия
Бухарест. 7-нші иул. Хабар бермеді,
Стамбұлдағы Италия елшісі жолдастырмен
Италияға қайтты деп. Соғысқа шақырылған
италиандарды қайтармай жүрейін деп тұрғанда
түріктер тұтқын қылды.
Болғария, Румыния арқылы
Немістер Стамбұлға əлі күнгі шейін Румыния, Болғария арқылы соғыс керегін жіберіп
тұр. Соңғы күндерде Стамбұлда алынған 3500
қол гранат, тағы да 60 вагон соғыс құралдары
келуі күтіледі.
Италия крейсері батырылу
Рим. 6-ншы иул. Ресми хабар алдында, Италия крейсері «Гарибалди» Австрия сүнгуір
қайығына соқтығып, Каттерода суға батты.
Дарданелде Англия шығыны
Лондон. 6-ншы иул. Палата обшинаға Шквет
хабар берді: судағы һəм қырдағы əскерімізден
Дардинел соғысында 8 мың 84 мың кісі өлді.
Жараланған афисер һəм солдат 26 мың 814.
Дерексіз жоғалып кеткен 7 мың 536.
Генерални штаб бас мекемесінен
Ресми хабар. Министерства Руские қолға
түскен 5 мың орыс əскерін атып өлтірген,
барлығын бір жерге көмгендігін көрушілер
бар.
1896-ншы жыл туғандарды шақыру
Біздің соғыс министрі 1896-ншы жылы туған
жастарды (19 ғасырларды) 1915-ншы жыл
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соғысқа алу туралы ұйғаруын министрлер советі мақұл көреді.
Кавказ армиа штабынан
Примор беткейінде 7-нші иулге қараған түні
түріктер Магарадик өлкесінде қарсы шаппақ
болса да, жолы болмады. Улта беткейінде атыс
Тива һəм Аха өлкелерінде болды.
Муш беткейінде 6-ншы иулде біздің əскер
Ефраттың сол жағасына өтіп жатқан түріктерді
мұқатты. Тайақ жеген түркітерді əскеріміз Витлис һəм Мушка қарай қуып, жүк, мал олжаланды. Қару жарағын тастап, түріктер тез шегініп
жатыр.
8-нші иулде түріктер Галидак тауына екі рет
шапты. Екеуінде де шығынданып, шегінді. Коп
өлкесіндегі соғыста түріктен 10 афисер, 400
солдат алдық.
Австрия-Германияның күші
«Реш» жазады: «Висла һəм күнбатыс Буг
арасындағы соғыс күшейіп тұр. Соғыстың зоры
осы майданда. Мұнда жаудың 14 корпусы бар.
Нарив фронтында 7 корпус, Буг һəм Днестр
арасында 8 корпус, Рига-Шавали фронтында
7 корпусы бар.
Жау тегі, Лублин, Холмның оңтүстігіне таман
ұмтылғысы келеді. Бихва, Випреж арасында
басымырақ күш жұмсамақшы. Мұнда екі жұма
бұрын осындай ниеті босқа шығып еді. ... өлкесі
əзірге тыныш.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Үлгі алатын іс
(Қостанай үйезінен)
1909-ншы жылы Қостанайда реални ушилише ашылды. Бұл ушилише қалай ақшасына
салынды. Қазынадан беретіні жалғыз-ақ оқытушыларға һəм басқа ушилишенің қызметіндегі
адамдарға жалование береді. Мұнан оқитын балалар өз жанынан оқиды. Сол жылы Қостанай
үйезі нашалнігі көшірген жаз ел аралап жүріп
əр жерде ел адамдарына болыстарға құлаққағыс
қылған: Қостанайда ашылған реални ушилишеге болыс қол астына қараған үйлерге
салық қылып ақша салып, күздігүні алым
ақшамен бірге жинап казнашействаға тапсырып, оқытатын балаларға ақша жиналады деп
елуліктерге приговор жасатыңдар һəм бұған
губернатордан рұқсат алыңдар деп.

Сол жылы нашалнік сөзі қамшы болып Дамбар елінің болысы Байеке Наурызбаев елуліктерді жинап, Дамбар болысынан жыл сайын
реални ушилишеде оқыған балалар мың сом
ақша жинамаққа приговор жасады. Бірақ ақша
1910-ншы жылдан бастап жинала бастамақшы.
Бұл мың сомға болыс қол астынан 7 бала
оқымақшы. Бай баласына жылына 100, жарлы баласына – 150 сомнан беріліп тұрмақшы.
Бұл жақсы ниет, игі жолға басшы болған болыс
Байеке мырза сол 10-ншы жылда қажыға жүріп
кетіп, сол жолда дүниеден қайтты. Болыстың
Аймұхамед Əлбамбет баласы приговор бойынша күз мың сомды жинап алып, казнашействаға
бастырады. 1909-ншы жылы Дамбар болысынан
7 бала реални ушилишеде өз күшімен оқыған
еді. 1910-ншы жылы жиылған мың сомнан ақша
алып оқыған.
1911-нші жылы Дамбарда сайлау болып, ел
бүлініп, Нұрмұхамед Жанысбай баласы болыс
болды. Жаңа болыс күздігүні елуліктерді қайта
жинап, приговор жасатқан. Байеке тұсындағы
бала оқытуға ақша жинау үшін жасалған приговор бұзылды. Мұнан бұлай мұның үшін ақша
бермейді дейді халық қылып. Мұнда халық
ақша бермейміз демесе керек, бірақ жаңа болыс өзімізден оқып жүрген бала жоқ, қарсы
партианың баласына ақшаны неге береміз деген
ой болса керек.
Сонымен ақ ниет, адал көңілмен басталған
игілік іс түпке жеткен штаттың лаңымен босқа
қалды. Сондағы оқыған 7 баланың осы күнде
үшеуі-ақ бар, өз күшімен оқып жүр. Қалғаны
ақша таба алмай, болмаса өздері оқи алмай
шығып кетті.
Арада бірсыпыра уақыт өтеді. Дамбар болысының бала оқытушы һəм оқытбақшы болған
бірнеше кісі үйезни нашалнікке арыз қылады:
«Сіздің бастауыңыз бойынша бір жақсы іс басталып еді, соны партиалықпен жаңа болысымыз
жоғалтып жіберді деген соң, өткен 1914-нші
жылы нашалнік Дамбардың осы күнгі болысы
Дүйсембай Байқановқа: Сендердің Байекеңнің
тұсында жасалған приговорды бұзуларың қата,
сол приговорды қайта жасатып, биылдан бастап
оқитын балалар пайдасына ақшаны жи деген,
болыс нашалніктің айтқанын орындады. 800
сом ақша жинап, тиісті орнына тапсырды. Бірақ
бұл ақшадан осы күні реални ушилишеде оқып
жүрген балалар ақша алмаған сиақты көрінеді,
себебі белгісіз. Реті жиылған ақша Торғайски
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обасной правление қарауында болса керек,
бала оқытушылар сонда арыз береді. Арыз
қабылданса ақшаны реални ушилишенің директоры арқылы балаларға ақша табыс қылынатын
түрі бар.
Сонымен бір жоғалып кеткен игілік ісі үйезни
нашалніктің ... арқасында тағы да жөнделіп тұр.
Əзір қайдан білейік, елдегі отағасылар игілік
ісін партиаға айырбастап жібере ме, қайтады?
Дамбар болысының бұл іс Алаштың пайдасы
болса да үлгі аларлық іс. Бұл күнде Қостанайдың
реални ушилишесіндей орта дəрежелі мектеп
қазақ қараған шаһарлардың көбінде бар. Талапты балаларды оқытуға болады. Бірақ тек
қана ықылас, ынтымақ, ыждаһат керек. Болыс
қол астынан оқитын балаға Дамбар болысының
ізімен ақша жиналса, игілік іске арам ниет араласпаса, іс істеуге болады. Бұл қиадағы қиын іс
емес, хүкімет жағынан да еш кемдігі жоқ.
Алаштың саңлауы бар азаматтарының оқу деген игілік іске əр уақыт жəрдемдес болуларын,
мұны «құнсызға» айырбастамай, қадірлі қылып
ұстауын өтініп, сөзімді айақтаймын.
«Шынтақ жақын болса да, қол жетпейді» еске
түседі.
М. Есболұғлы
Торғайда орысша оқу
Торғай үйезіндегі школдар:
4 класты городской школ – 1.
2 класты орысша-қазақша школ –1.
Ресемленни школ – 1.
Бір класты қыздар школы – 1.
Волосной школ – 3.
Медресе қасында орысша клас – 1.
Ауылнай школ – 31.
_____________________________
Барлығы – 39.
Торғай үйезінің халқы 13 болыс1 қазақ һəм
Торғайдың қаласы. Қала халқы қазақтың екі
ауылнай елі шамасындай. Бұл үйездің жері егінге жарамсыздығынан бұл күнге шейін мұжық
айақ басқан емес. Демек Торғай халқы тегіс
қазақ. 1914-нші жылғы есеп бойынша Торғай
үйезіндегі 104 мың 312 адам бар. Бұлай болғанда
орта есеппен бір болыс елге 3 школ иаки 2 мың
700 адамға бір школ келген болады. 39 школда оқушы орта есеппен бір мыңға толмайды.
Школдың көбі (31) ауылни школ болғанға,
мұнан шыққан балалар ілгергі орындарға көп
1

138-нші нөмірде12 болыс деп қате басылған.

оқымай ауылда қалса, орысша оқығанға септігі
жоқ, бірер жылдан соң үйренгенінен айырылады. Торғай үйезінде орысша оқу жайы һəм
халықты қанағаттандырарлық школ шамасы
осындай көрінсе керек.
Орысқа бағынғаннан бері Торғай қазағынан
жоғары дəреже школ бітірген жалғыз-ақ жігіт.
Бұл күнде Оренбургтағы орта дəрежелі школдарда оқушы 5-6 ғана Торғай балалары бар.
Торғай үйезіндегі 39 школдың ушителдерінің
25 шамалысы қазақ жігіттері. Торғай үйезіндегі
школдарды қараушы инспектор һəм қазақ
Əбдіғали мырза Балғымбайұғлы.
Қаладағы 3-4 школда дін мұғалімі Мұхамедияр
молда Балғымбайұғлы. Бұл кісі 20-30 жылдан
бері қазақ балаларына дін сабағын үйретіп,
жақсы қызмет етіп жүр. Ал қырдағы волосной, ауылни школдарда да дін мұғалімі жоқ.
Бұл бір ескеретін жұмыс. Бұл школдарда дін
мұғаліміне қазына жарытып жалование бермесе де, халық жағынан ретін келтіруге, ыждаһат
етілсе, болмайтын іс емес. Бұл ыждаһатты инспектор Əбдіғали мырзадан күтуге болады.
Екінші жоғарыда айттық, ушителдердің көбі
қазақ деп, солар өз бетінен ескеретін іс. 8-9дағы қазақ баласын əкел орысшадан бастатқан
соң, ол бала ауылни волосной школдарды
бітіріп, мұсылманша оқыған көбімен ілгері
школдарға кетсе, құралақан қалған сол болады.
Байағыдағы біз аулнай школдан оқығанда да
арнаулы дін мұғалімі жоқ болатын һəм ол кезде
заман да қараңғылау еді. Сонда ешкім айтпай,
бала иелері сұрамай, ақысыз-пұлсыз ушителіміз
Мұқан мырза Тоқтабайұғлы бізді бір мезгіл
қазақша оқытып, жазу-сызу үйретіп жіберген
еді. Ұстазымыз Мұқан ағайға ғұмырымызша
борыштымыз. Ал осы күні ушителдер мұны
істей ме, жоқ па? Істемесе, не үшін істемейді.
Мұның жауабын өздері беру тиіс. Бұлай ет деп
оларға ешкім бұйыруға, міндет арқалатуға хұқы
жоқ, өздері борыш деп білетін ушител болса,
біздің де тілегіміз сол. Бірақ бұл тілек айдың
жиырмасын ғана күткен ушителге жүрмейді.
Мадияр
Потанин тарихы хақында
Императорски географишески обшестваның
Сібір бөлімі 21-нші сентиабр 1915-нші жылы
Григорий Николаевиш Потаниннің 80-ге толған
күнінде істеген қызметтерін құрметтеп той
қылмақшы. Онда докладтар оқылмақшы һəм
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бөлімнің кезекті бір кітабын («Хабарлар» атты)
Потанинге бағыстамақшы.
Бұл құрмет – тойға кірісемін дегендер һəм
əлгі шығатын кітапқа Сібір жайынан, халықтың
тұрмыс, ғұрып, ғадеті туралы мақала жазуда
талабы барлар мынау адрес бойынша хабарлассын:
Омскъ, здание Географического Музея, правителю делъ Отдела В.П. Балиеву.
Бөлім бастығы генерал-майор Н.Д. Павлов.
Іс басқарушы: В.П. Балиев.
-//Государственни Совет һəм Государственни
Думаны шақыру туралы Правителствуиушши Сенатқа берілген ұлығ пəрмені.
Негізгі патшалық закондарының 99-ншы
бабы бойынша жарлық қыламыз: Государственни Совет һəм Государственни Дума 19-ншы иул
1915-нші жыл ашылсын. Бұл туралы правителствуйшши Сенат тиісті тадбирлер қылар.
Пəрменнің өзінде патша хазіреттері қол
қойған.
«Николай»
Царский село, 8-нші иул 1915 жыл. Нағытқан
бас министр статс-секретар Горымикин.
Министрлер түсу
Сот министрі Шигловетов түсіп, оның орнына Г. Совет шлені Хвостов сайланды.
Синод обер-прокуроры Саблер түсіп, оның
орнына Мəскеу губерниасындағы ақсүйектер
бастығы Самарин сайланды.
Оренбург. Мұндағы киргизски ушителски школдың инспекторы Н.Бутовски 2-нші
гимназияға директор болып сайланды.
«Ай-қап» журналының 30-ншы иунде
шыққан 12-нші нөмірі басқармаға келді.
Басылған сөздер: Мүфти Сұлтанов, комитет
істері хақында мағлұмат; Диқаншылық; Ең
қиын іс не; Соғысқа мұсылман көмегі; Өлеңжыр һəм соғыс жайы.
Соғысқа қазақ көмегі
І
Лазарет ашылу
Ілбішін үйезі, Жұбанышкөл елінің адамы Некей Нарынбайұғлы, Дəулетғали
Сəрсенбайұғлының ыждаһаты арқасында Орал

(Теке) шаһарынан 15 шақырымдағы «Барбастау» деген өзен жағасына он үй тігіліп, жаралылар жататын лазарет ашылды. Докторлар,
мейірімді апалар келген. Лазаретті Орал губернаторы өзі келіп, қарап 1-нші иулде жаралылар
жіберіледі деген. Некей Нарынбайұғлы сауынға
15 бие, 4 түйе, Дəулетғали Сəрсенбайұғлы 10
бие берген. Сауыншы һəм қызметкерлердің
ақысын Жұбанышкөл елінің қазағы міндетіне
алған. Докторларға керегінде жегу үшін 5 ат, 2
тарантас дайарланған. Лазаретқа 20 тас ағаш
қойылған: екеуі афисерлерге арнаулы, басқасы
солдаттарға.
Солдаттардың ас ішетін үйі тақтайдан салынған бір зор сарай – афисерлердікі Орал саудагерлері Фатих Шарифұғлының ойулы – қымбат
Бахар шатыры. Лазареттің құрылған жері адами
жер. Ауасы жақсы, қымыз мол болғандықтан
мұнда жатқан жаралы һəм аурулардың жылдам
оңалуы үміт етіледі.
ІІ
Ырғыз үйезінен 424-нші дəптер бойынша
жиналған ақша һəм жəрдем етушілердің аттары мынау: Арықбай Тортымбаев 10 сом,
Қайырмəмбетов 6 сом, Шəли Қылышбаев
1 сом 10 тиын, Тұрмұхамед Қисықов, Қожа
Мұраттөлесов, Қалмырза Шебенов, Шегір Тілеуберлин, Төлей Оразбаев, Тəкен Бекмұрзин, Барат Шонаев, Досмағамбет Түйебаев, Тоқмамбет
Тілеубаев, Айтқара Теңкебаев, Ермағамбет
Адаев 1 сомнан. Қосмамбет Изенов 1 сом 5
тиын. Бекмағамбет Мекебаев 60 тиын, Жолах
Өтегенов 50 тиын. Барлығы 35 сом 25 тиын.
Қостанай үйезінен 426-ншы дəптер бойынша
жəрдем етушілер: Сарой болысынан Мəкекей
Тілеубаев, Нұрпейіс Онбаев 3 сомнан, Өмірзақ
Кəрібозов 2 сом, Шұбар болысынан Досмұхамед
Асбаев 3 сом, барлығы 11 сом.
Торғай губернаторы көмек берушілерге тəңірі
жарылқасын айтады.
«Торгай. Обл. В».
Газеталардан:
Шабылған мұсылмандар
Карс һəм Ардахан маңайындағы шабылған
мұсылмандарға Баку жамғиат хайриесі арқылы
Русия мұсылмандарынан жиналған жəрдем
ақшасын үлесіп, олардың ашына тамақ,
жалаңашына киім кигізіп, қызмет сіңіріп
жұрген азаматтардың біреуі «Ени Акбал» газетасына Карстан төмендегі хатты жазған.
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«...Майдың 10-нда Ахмедбек Пеповпен Салах Сұлтанов мың жеті жүз сом ақша алып,
алпыс пұд нəрсе артып жолға шықты. Бұлар
Хорасан бойындағы Хорасан, Қозан, Күлдіше,
Орнақала, Сырақхана, Құмық, Күлдітөбе ауылдарына ақша һəм нəрселерін үлестіріп Карсқа
қайтты.
Майдың 20-сында Мұхамед Махмұдов,
Смағұл Назарғалымов, Жуад Ахунзада Бакудағы
мұсылман қатындар ашқан жамғиат хайрие
жіберген бір вагон нəрсені төрт арбаға басып
салып алып, Арнаханның Гүле бөліміне кетті.
Үлестіру үшін екі мың сом ақша алды. Ондағы
ақша һəм нəрсе үлестірген ауылдар: Қаратауық,
Ескі Алтын бұлақ, Құндықшы, Қырдымал,
Алтынбұлақ, Шеге, Топтас, Меңірек, Келкөр,
Сенім аулы, Оқам, Хошділінбет, Шардақты,
Гүлістан, Жаңбырұлы, молла Хасен, Шопанұлы.
Бұлар осы ауылдардан табылған тоғыз жетім
баланы алып Карсқа қайтты. Карстан Баку
мұсылман жамғиат хайриесінің председателі
Сейдалиев, секретарымен сол кезде Карсқа
жəрдем əкеліп еді. Бір жағынан Дума шлені депутатымыз Жағыфаровқа келіп қалды. Жиылған
ел азаматтарының басы қосылған бір мəжілісте
ілгергі істің планы хақын кеңестің һəм Татиянски комитеттен қырық мың сом жəрдем сұрауға
қаулы қылдық. Ол іс оңға басып, Татиянски
комитеттен Армахан һəм Ұлта маңайындағы
шабылғандарға үлестіру үшін қолымызға отыз
мың сом ақша берілді. Сейдалиев һəм депутатымыз Жағыфаров екеуі шабылған бауларын
өз көздерімен көргелі Сарықамысқа ша барып,
аралап қайтты. Суғандық, Бардос бөліміне
баруға бел байладық. Ахмедбек екеумізге мың
бес жүз сом ақша берілді. Бұл ақшаға бидай
салып алып, апарып үлестіреміз.
Доктор Сұлтанов Бойаулы, Қарамайлы, Салт
ауылдарындағы ауруларды қарап, аштардың
хал-жайын сұрастырған соң Қара Хамза ауылына кетті. Асығыс хабар келіп қалған соң
екеуіміз тағы үш мың екі жүз сом елу тиын
ақша алып, 7-нші иунде ұлтығына қарамай
жолға шықтық. Жолшыбай Суғандыққа қараған
ауылдарға үш мың сом ақша, мың жетпіс сегіз
пұд бидай үлестірдік. Бұл жəрдемді алған
ауылдар: Қарамайлы, Салт, Бойаулы, Жастыша, Асбұға, Қара Хамза, Тұздыша, Ұлықты,
Жоғарғы сарықамыс, Бозқұс. Ақша һəм нəрсе
қарамызды үлестіріп болған соң, тауып алған
жиырма алты жетім баланы Карсқа аман-есен
алып келдік».

От
(В.Г. Короленкодан)
Қуандым түнде жүріп, күн шығар деп,
Болса да бұлт бүркеу, жел қуар деп.
Нармамбет
Күздігүні қара суық, қараңғы түнде қайық
мініп жолаушы келе жатыр едік, айналма бір
тұмсықтан бір жақсы шырайлы от жылт етіп көріне кетті. Жап-жарық, дəл қасымызда көрінді.
Қуанып, е, Құдайға шүкір! Қонатын жер табылды дедім!
Қайықшы мойнын бұрып, иек артып отқа
қарап асықпай-саспай суды есеберді.
– Əлі алыс!
Мен нанбадым. Қараңғы түннен шыққан от
жап-жақын көрініп, көз алдымда елестеп тұр.
Сонда да қайықшы сөзі рас болды: от алыс болып шықты.
Қараңғы оты сипаты сол: қараңғы түнде
шығып, дəл көз алдында елестейді, арбап, жақын
болып, жылы сүйікті болып өзіне тартады...
Міне, жап-жақын, суды күректеп, бір-екі ессе,
қасына жетіп келетін болып, зарықтырған сапар
бітетін болып көрінеді... Сонда да алыс!...
Көзге түртсе, ... түнді жарып ..., ...1 жүрдік.
Неше қиа жартас ... қап-қараңғы шап болады.
Жүзіп келіп, қайыққа қасынасып, жүріп қайта
кетті. Неше мəртебе түпсіз қараңғы сілкініп
артта қала берді... От жап-жақын, жып-жылы,
байағы орында тұр... Қанша сапар жүргенмен
бұрынғыдай жақын да, алыс та...
Осы қара баран өзен, қараңғы жақпар тасты зеңгір тау, жылы от қайта-қайта есіме
түседі. Мұнан бұрында, соңда бұл жылы от,
жалғыз мен емес, талай адамды көзге көрнекті
жақындылығымен, мен мұндалап, арбаған.
Бірақ ғұмыр өзені байағы қараңғы өзеннің
екі қабағы арасында ағып жатыр.
Алыс... суды есіңдер! Сонда, сонда ғана алдымыз от –шырақ!
Тəржіма еткен Қыр баласы
Карс мұсылмандарына жəрдем
І
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
Жағыфар Ахмедұғлы 2 сом, молла Мұхамедсадық Аңсаұғлы 1 сом 50 тиын, Балауса Жағыфар
жамағаты, Ғабдолғалым Рахметұғлы, Хасен
1
Көп нүкте қойылған жер газет сапасының
нашарлығына байланысты оқылмады –құраст.
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Аңсаұғлы , Əбіш молла Сердалыұғлы 1 сомнан, Жəмида Мұхамедсадыққызы, Сақыпжамал
Ғабдолғалымқызы, ... Ғабдолфатихұғлы,
Жақыпбек Ахмедұғлы, Бəтікей Балапан қажы
жамағаты 50 тиыннан, Төкіш Бəйтекеұғлы,
Шейх Төкішұғлы, Əлмұхамед Рахметұғлы
25 тиыннан, Шақым Кенжеұғлы, Есмұхамед
Нұрпейісұғлы, Əбубəкір Сердалыұғлы,
Асқазы Серғазыұғлы, Ғали Шодагұғлы, Тоқтар
Құдагелдіұғлы 20 тиыннан, Мұхамед Ғалиұғлы
15 тиын, Райыс Ғалиұғлы, Өмірбек Жүсіпұғлы,
Мишел Көшербайұғлы, Гүлсім Тоқтарқызы һəм
Хасенолла Жар баласы 10 тиыннан. Пошта расходын шегергенде, барлығы 12 сом 34 тиын.
ІІ
Бөдене қажы жамағаты Жиде бəйбішенің
пəдиесінен 10 сом, Сейсенғали Сайлыбайұғлы
2 сом, мұғалім Жабиболла Мəулебергенұғлы
2 сом, Пірімжар Отарбайұғлы 2 сом, Бисеген
Ишманұғлы 1 сом, Құрманғазы Тұрышұғлы 50
тиын, Хасейін Мырзабекұғлы 15 тиын, Жиенғали Қалқанұғлы 10 тиын, Əлекей Нұрмұхамедұғлы 10 тиын, Ержан Тұрышұғлы 25 тиын,
Кенжеғазы Бекмұхамедұғлы 15 тиын, Нығметолла Сейсенғалиұғлы 50 тиын, Дəулетжар
Жылгелдіұғлы 1 сом, Ғабида Дəулетжарқызы
50 тиын, Алланияз Ақтілеуұғлы ..., Жолмұхамед
Тəжмұхамедұғлы 20 тиын, Ж. Жанғазыұғлы
15 тиын, Хасан Əлмұхамедұғлы 50 тиын,
Шынарбай Сейтенұғлы 10 тиын, Хафиза Жамалиева 20 тиын, Хасен Əйменұғлы
15 тиын, Сəркенже Тасымұғлы 15 тиын, М.
Жанғазыұғлы 15 тиын, Сəрсен Сайлыбайұғлы
50 тиын, Құрмаш Науызбекұғлы 50 тиын, Ж.
Серғалиұғлы 15 тиын, Зұлния Əлмұхамедқызы
50 тиын, Балияш Жұбанышқызы 50 тиын,
Ақбілек Сейсенғалиева 50 тиын, Жұмағали
Исəліұғлы 1 сом, Сəрмұхамед Бейімбайұғлы
50 тиын, Б. Жарылғасынұғлы 15 тиын, К.
Бекмұхамедұғлы 10 тиын, Ж. Бисембайұғлы 20
тиын, Б. Андашұғлы 10 тиын, А. Есіркепұғлы
24 тиын, И. Бекжанұғлы 13 тиын, Уылған
Мəмбетқазиева 20 тиын, А. Мұстафаұғлы 30
тиын, Н. Бисекенұғлы 20 тиын, А. Ержанова 20
тиын, С. Мұхамедғалиұғлы 50 тиын, Бисенбай
Серғалиұғлы 20 тиын.
Əжгерей Құлианұғлы 10 сом.
Барлығы 51 сом 71 тиын.
Бұрынғыларымен 1117 сом 28 тиын.

Петроград мұсылман комитетінен
Əскерлерге олардың қатын-балаларына
жəрдемші Петроградтағы уақытша мұсылман
комитетіне түрлі ... хасуси риушди жиылған
жəрдемінің иесі1:
Асами – 4-нші бөлім.
Қазан губерниасындағы
имамдардан – 315 сом 34 тиын.
Уфа
– 266 сом 52 тиын.
Оренбург
– 16 сом.
Астрахан
– 27 сом.
Перм
– 80 сом 60 тиын.
Пенза
– 35 сом 53 тиын.
Симбир
– 57 сом 83 тиын.
Самар
– 181 сом 70 тиын.
Саратов
– 40 сом 62 тиын.
Нижгород
– 28 сом 55 тиын.
Вятка – 13 сом.
Түрлі шаһар
имамдарынан – 45 сом 63 тиын.
–-----------------------------------Барлығы
– 1108 сом 32 тиын.
Игілік іске қызмет көрсетіп, жəрдем жиған
хазіреттерге һəм жəрдем берушелерге комитет
алғыс айтады. Хазіреттердің мұнан кейін де
жиған жəрдемдерінің есебі иғлан етілер.
Мұсылман комитетінің иесі: Ғабдолғазиз
Дəулетшин
Қазынадар: Хұсайын Мансұров.
Хабарласу, жəрдем беру һəм жиылған жəрдемдерді жолдау үшін адрес: Петроградъ, Таврическая, 31. Мусульманскому комитету.
Басқарма
Басқармадан:
• Əлихан адресін сұраушыларға – Əлихан
май айағында еліне амандыққа кеткен, əлі
қайтқан жоқ. Самарға келген Соңғы адресі:
Самара, Донской земельный Банк.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

1

Қысқартылып басылды.
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Соғыс жайынан
Қатты соғыстар əрбір қымбат-қымбат орындарды алар-берер кездер де болады. Мысалы,
зор соғыстар Карпат тауын бізден қайта аларда,
Галициядан бізді шығарар да болды. Осы күнгі
болып жатқан соғыс олардан басым болмаса,
кем емес. Бұ жолғы немістердің талабы Висла
бойын Варшава һəм басқа шаһарларымен қабат
алмақ. «Р. В.» газетасында Уағалин жазады1:
«Осы кезде немістің күш салып жатқан жерлері үшеу: 1) Люблин -Холм өлкесі, 2) Нарив
өлкесі, 3) Рига-Шавали өлкесі. Русия жақтағы
майданның басқа жерлерінде де немістер
қарап тұрған жоқ, бірақ ол істерді талап етіп
көздеген мақсұдына қарай істеген істер емес,
біздің жақтың ойын бөліп, көзін алаң қылып
алдастырамыз ба деп істеген істер. Жоғарыда
айтылған үш өлке немістердің қадалған жерінен
қан ағызып, күшін көп салып тұрған жерлері.
Бұл айтылған үш өлкенің алдыңғы екеуінде болып жатқан істің ыңғайы бір. Германия
əскері солтүстік жақтан Нарив тұсында келіп,
Австрия əскері оңтүстік жақтан Люблин-Холм
тұсынан келіп, Висла бойындағы, Варшава
өлкесіндегі біздің əскердің сыртын айналып,
қоршап алмақ. Висла бойын алуға былтырдан
бері осымен төртінші оқтанып тұрғаны. Ең
əуелі Австрия əскері ағұс ішінде бойын Люблин
–Холм жағынан келіп алуға талаптанды. Оған
болмаған соң сентиабр ішінде тура Висланың
нағыз суының бойына жеткенде біздің əскер
қайырып, өз жерінің шегіне айдап тастады.
Нойабр ішінде тағы Вислаға қарай бой ұрды.
Вислаға қарай өтуге үш ай соғысып- соғысып,
алмақ түгіл қарасын да көре алған жоқ.
Енді тағы əуелгі пландарына түсіп отыр. Енді
бірақ екі жақтан Германия һəм Австрия əскері
тозаққа түсірмек. Бұл планы бойынша біздің
əскер тозағына түсер ме, жоқ па? Ол алдағы
іс. Күн бұрын бал ашып, саудагерлік етуге ертерек.
Австрия əскерінің бастапқы бетіне қарағанда
алыстан орайтын түрі бар еді.
Соңғы кезде Австрия əскерінің беті бұрынғы
жөнінен оңқырады. Германия əскері Нарив өлкесінде күн батысқа таман Варшаваға тайауырақ Франциш- Циханов атып келер болған соң
Австрия əскері де күшінің көбін Буг өзенінен
1

Вислаға қарай ұстап, бұ де күнбатысқа таман
бейімдеді. Бұлай етуі Висладағы біздің əскерді
алыстан емес, жақыннан қоршайын деген ой
деп жүріліп тұр.
Алыстан қоршамағаны, қоршалып қалудан
қауіп қылып, екі жақтан Германия мен Австрия
əскері тайанып келгенде Висла бойын тастап,
біздің əскербасы аман қылып, сытылып шыға
келер деген əдіс. Енді біздің Висла бойындағы
əскер күшіне сенсе, екі жақтан артын орайын
деп келе жатқан немістердің əскерімен соғысып,
жеңсе кейін қайырады, жеңілсе қоршауда қалады. Өйтіп табан тіреп тұруға күшіне сене алмай Германия мен Австрия екі жақтан келіп
жалғасып, біздің əскердің сыртын орап алғанша, Висла бойын тастап кейін шығып кетуге
тырысамыз. Бастапқы планды қойып мұны
қалағандығы немістердің сатқындығы. Алыстан қоршаса Русияның ішіне кіріп кетіп, бізді қоршаудың орнына өзі қоршауда қалуы
ықтимал. Мынау қазіргі тұтынған планда ондай
қауіп жоқ. Мұнда қоршауда қаламыз ба деген
қауіп жалғыз біз жақта болады. Рас, бастапқы
планы бойынша іс қылып, жолы бола қалса,
онда поляк жерінің бəрін бірден қамтитын болды. Мынау планы бойынша жолы болса, Висла
бойын Варшава һəм басқа шаһарларымен ғана
алады. Қауіпті көптен қауіпсіз азды қалап, немістер ақырын жүріп, анық басуды абзал көріп
отыр.
Немістердің планымен таныстырғаннан
кейін, енді план бойынша істеп жатқан ісіне келейік. Австрия жағында иағни Люблин-Холм
өлкесінде бірде жолы болғанмен, бірде жолы
болмай омыраулап киіп кетіп бара жатқан күш
жоқ. Сүйтсе де сүріне-мүріне ілгері таман жылжып келеді. Германия жағында иағни Нарив
өлкесінде қимыл басқарақ. Мұнда немістердің
жиған күші көп болса керек. Соған қарай істеп
келе жатқан ісі де екпінді көрінеді. Ондағы біздің
əскер тегіс-ақ кейін шегінулі. Сонда да Нарив
бойы əлі біздің қолымызда. Нарив бойы бізден
кетпей тұрғанда неміс жолы болды деп айтуға
қазір ертерек. Бірақ Нарив бойындағы шегініс
зардабы Висла бойында білініп, мұндағы біздің
əскер Бзура-Рафка бойын тастап, Варшаваға
тайауырақ шегінген.

155-нші нөмір.
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Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
(П.А.Т.)
Жоғарғы əскербасы штабында
Двина һəм Ниман арасында өзгеріс жоқ. Нарив фронтында неше қабат соғыстар болып тұр,
15-нші иул күні бұл фронтта өзгеріс болмады.
Наривтың сол жағына Шкви қаласына бекінбекші болған жау əскері қатты шығынданды.
Ружан өлкесінде жау қалың əскерімен Нарив
һəм Уж өзеніне шаппақшы болды. Бірақ жолы
болмады. Прут өзені бойынша соғыс бар.
Сироцк-Полтуск беткейінде Наривтың
жағында бетпе-бет соғыс болды. Висланың
сол жағында біз жаудың алдыңғы бөлім əскерін
Гура-Калваригруица бетіне қарай сиырып
тастадық. Висла мен Випреж арасы тыныш.
Випреж һəм Буг арасында 14-ншы иулде жау
көп шығынданды. Тиратин-Аннопол фронтында күні бойы біз жауға төтепке беріп тұрдық.
Алты Австрия флоты Буг арқылы бірінен
соң бірі өтіп, біздің біраз ұраларымызды алды,
бірақ 15 иулде тағы ілгері баспақшы болған
жерінде біздің əскер бетін қайтарып тастады.
Осы соғыстарда Сокол һəм Каменкида біз жаудан 1500 тұтқын алдық.
Кавказ армия штабында
Примор өлкесінде түріктің күшті барша əскері
біздің күзет салығымыздан өтпекші болып еді,
шегеріп тастадық. Улте беткейінде атыс бар.
Өзге орындарда өзгеріс жоқ.
Дарданел соғысы
Ресми хабар. Дарданелде франсуз əскерінің
біраз ілгері басуы һəм ұшушылардың жанының
солтүстік жағына бомба тастап, өрт шығарғаны
болмаса, айтардай өзгеріс жоқ.
Жоғарғы əскербасы штабынан
Ниман һəм Двина арасында 16-ншы иулде
Баускидың ... Муш өзенінің ... алдыңғы бөлім
əскерлердің соғысы болды. Аниман өлкесінде
жау 16-ншы иулде тағы да Сувалканың Скленурицк жанында соғыс ашты.
Кувну өлкесінде жаудың алдыңғы бөлім əскері оңтүстік күнбатыс əскери арасынан біздің
бекінген алдыңғы орындарымызға келіп қалды.
Нарив бойындағы Каменка һəм отарба жолының арасында біз неміс əскерін кейін шегеріп,
бетін қайырдық. Випреж һəм Буг арасындағы

жаудың қатты қарқынын бастық. Бугта Сокол
өлкесінде біз екі қатар орлардан жауды қуып
шығып, 1000-дай кісісін төрт пулеметымен
қолға түсірдік.
Жаңадан əскер жинау
Петроград – 14-нші иул. 1896-ншы жыл
туған жастарды солдатқа алу туралы ұлығ
фəрман жариа қылынды. Солдаттың алынатын
күні 7-ші ағұст.
Ригадан завод, фабриктарды көшіру
Соғыс майданы жақындықтан һəм отын, керек-жарақ келтіру қиын болғандықтан Ригадағы
зауыт һəм фабриктарды ішкі губерниаларға
көшіруге қаулы қылынды. Үкімет бұларды
тегін көшіруге, нəрсе – қара, іс беріп жəрдем
көрсетуге уəде берді.
Ригадағы əрі заводтардың бəрі де əскерге керек нəрсе дайарламақ та еді. Мемлекетті қорғау
жолында бұлар өте қат.
Стамбұлда
Жақын арада Стамбұлдан қайтқан бір кісі
«Одесский листок» газетасына мақала жазып
Европа соғысы басталғаннан бері Стамбұлға
мүлдем екінші түрлі тіршілік енгендігін білдіреді. Оның жазуына қарағанда осы күнде
Стамбұл əскері тұрағы болуменен ғана қалмаған, мүлдем басқа əскер үшін керек-жарақ
дайарлайтын өнер үйлеріне айналған: «Ұйқышаң, жалқау бұл шаһар қазір сондай қызу жұмысқа бел байлап кірісіп кеткен. Бұрынғы
«Құдай, жатқанға берсек маған бер» деп шалқасынан жаннан хабарсыз жату деген көрген
түстей болып қалды» дейді. Бұл кісі Балқан
соғысы кезінде де Стамбұлда болған екен.
Ол кезде Стамбұлдың ешбір түрлі тірлігін
көрсетпегендігін, түріктердің салты бойынша
һəм нəрсені тəңірден ғана күтіп жатқандықтарын, соғыста болғандарға ешбір түрлі көзге
көрінерлік ... дұғаменен ғана іс бітіргендіктен
... етіп келіп айтады: «Қазір іс мүлдем басқа.
Қазір жұрттың сенімі жалғыз Фун Дергулц
пашаға байланған. Фун Дергулц паша талғамай
бəрін іске жұмсаған. Ешкімге тек жатып, көңіл
көтеруге мұрша бермейді. Жасын да, кəрісін де
бəрін, жарлысын да іске жеккен.
Соғысқа алынбай қалған еркектердің іске
шамасы келетіндердің барлығын еріксіз əскерге керек-жарақ дайарлауға алған. Стамбұлда
ашылған Круп зауытына кісі керек болса, еш-
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кімді талғамай, кім болса соны апарып жұмысқа
қосады, ерініп керенаулық көрсеткендерге дүре
соғып, желкелеп апарған уақыттары болған.
Зауыт ісіне олақ болғандарын қара жұмысқа
жегеді. Мұныменен ғана қалмады: неміс инженелері барлық өнер үйлерін өз қолдарына
алып, соғыс керегі дайарлауға қосты. Етікші,
киім тігушілердің барлығы күні-түні əскерге
етік, киім тігіп жатыр.
Көйлек-дамбал, басқа сол сол секілді нəрселерді тігуді қатындарға міндетті қылып берілді. Неміс афисерлері Стамбұлда бар үйдің
есебін алды, əр үй бір шамада жара байлайтын шүберек дайарлауға міндетті қылынды.
Міне, сол ретпен еркектердің соғысқа жарағаны
соғысқа алынды. Соғысқа жарамағаны иа бір
өнер үйіне алынды иаки қара жұмысқа жегілді.
Үйінде қалдырылғаны да Голц пашаның планы
бойынша соғысқа керекті бір затты істеп беруге
міндетті қылынды.
Голц паша «а» дегенде-ақ, бұлай иғлан етіп
еді:
– Қазір ешбір түрік өзін соғыс ісінен боспын деп ойламасын, бүгін барлық түрік өзін
соғыс кісісі санап тұруы жөн! – деді. Əскер
жұмысымен зауыт, өнер үйлеріндегі жұмысқа
ебі келмегендерден əскер бөлімдері құрады.
Бұлар осы кезде өз еркінде тұрса да қалай хабар
етілсе, солай дайар болуға дайын тұрады.
Бұл əскер бөлімдері оқтын-оқтын соғыс майданына жіберіліп тұрады. Онда олар ор қазу,
аран істеу секілді жұмыстарды атқарады. Сөздің
келтесі осы күнде Стамбұлда жұмыссыз қарап
жатқан ешкім жоқ. Бір заман өмірін ұйқыменен
өткізген жалқау түріктер арасында осы күнде
адам таңырқарлық бір тірлік көрінеді. Белгілі түріктер шаршамайтын, талмайтын неміс
фелмаршалының бұл ісінен онша риза емес
шығар. Бірақ оған соншама бір ерік, билік
берілген соң амал бар ма? ... тұруға да мұрсат
бермейді, қайда кісі кірмек болса, ұстайды да
сонда жібереді. Оның келешекте көрсеткен
тəтті тіршілік, көз қызықтыратын уəделеріне
нанып, түріктер қолын қуыстырып, «лбек» деп
тілін ала береді».
Ішкі хабарлар:
Елден:
Дамбар елінің шаруасы
(Қостанай уезінен)
Өткен доңыз қай жерде болса да, халықтың
діңкесіне тиген көрінеді. Жұтқа ұшыраған

елдер осы күнге шейін бас көтеріп, шаруасы оңып, қатарға кіре қойған жоқ. Егін салып, кəсіпке кіріссе де, бір-екі жылдан бері
шегіртке деген пəле шығып, салған егінді,
шабындық шөптерді күйедей жалап, доңыздан
жұқарып қалған елдерді бұрынғыдан жаман
күйге ұшыратты. Жұрт осындай күйге ұшырап
тұрғанда алдымыздағы мынау қоян келді. Бұл
қоянға бұрыннан аты-шулы болғандықтан көп
ел қауіптеніп, ішерлік жөнді егінді игере алмады. Бірақ бұл жаз жұрттың жоруына тура
келмеді. Апрел, май ішінде жауын сирек болып тұрса да иун туғалы құдайға шүкір, жауын болып тұр. Шыққан шөп, көктеген егін
көңілдегідей болып, халық қуанышта тұрғанда,
жауған жаңбырмен аралас Алакөл, Балықтыға
(Дамбар жері) 16-ншы иунде бұршақ жауып,
егінді соғып кетті деген хабар шықты.
«Йапырмай, бұл бір көңілсіз уақиға екен, Алла
сақтағай тағы!» деп əңгімелесіп отырғанымызда
кенеттен құбыла жақтан күркіреп бір қара бұлт
шығып, желдетіп, құйа бастады. Əуелі жаңбыр,
айағы бұршаққа айналып, бір сағат шамасында
ашылды. Сол күні шөп шабуға шыққан ауылдың
кісілері егін арасында болған. Олардың үйтуі:
бұршақ жарты сағат шамасы жауды, күштілігі
адам айтар емес, байлаулы тұрған аттар, сабалап
жауған бұршаққа шыдай алмай, жата қалысты.
Ашылған кезде бұршақтың қалыңдығы аттың
тұсарлығынан келді. Бұл хабардың анығын білу
үшін елден егін көруге бірнеше кісі барып, олар
да рас екен деп келді. Бойы кезге жақындап,
бас алып қалған бидайларды сындырып үзіп,
тіпті тамырымен қопарған жерлері де бар. Бұл
маңайдағы елдердің азын-аулақ салған егіндерінен үй басы 3-4 жерлеп шығындары бар.
Қалғаны аман болса да, халық қыстық азығын
алар еді. Білмеймін, бұршақ жері күн сайын көбейіп барады. Өзен бойындағы мұжық
қалалар... қиратып, үйрек, ... қырып кетті деседі.
Бимұхамед Майлин
Қызылжардан
Əскерлерге һəм олардың қатын-балаларына жəрдемші Петроградтағы уақытша
мұсылман комитетінің өкілі Ғабдолла əпенді
шанасы жуырда Ақмола облысының Қызылжар
шаһарына келіп мұндағы мұсылмандардың
ынтымағымен комитеттің бөлімін ашпақшы
болады. Ағзалыққа 15 кісі лайықтанды. Ноғай
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ағайындардан 13, қазақтардан Əбубəкір молла
Тынымбайұлы һəм Дүйсембай қажы Тұранұлы.
Осы əскер рұқсат алу үшін губернаторға арыз
беру жұмысы Хамза қажы Түменовке тапсырылды. Кандидат істері көңілдегідей жүріпкетуіне
тілектеспіз.
Əбікен Тікженұлы
Ескеретін нəрсе
Медресе Ғалия бастығы Зиялдин Алкамали «Уақытқа» жазып білдіреді: «Түркістан
жағында, Қырымда, Кавказда, қазақ арасында «Медресе Ғалия шəкірттеріміз» деп
шалғаншылық саудасына кірісіп жүрген
ұйатсыздар барлығын түрлі жақтан хабарландырады. Сондықтан кімде-кім өзін «Медресе
Ғалия шəкіртімін» десе, нана кетпей, анықтау
үшін қолында медреседен алған куəлік қағазын
көру керек. Қолында мөрлі куəлігі жоқ кісі
біздің Ғалия шəкірттерінің бірі медресенің атын
сатып, ұйат келтіруші жалғаншы, мұндайдан
халық сақтансын дейді.
Мектеп- медресе ашылу
Павлодар болысына қараған 168 үйлі Күшік
деген бір ауылнай ел бар. Бұл ел былтырдан бері
өз арасынан басшылар шығып, ортасынан бір
мектеп һəм медресе ашты. Мектеп-медресенің
барлық шығыны жұрт үстінен. Бұл салықты елден жинап мектеп-медресені тəрбиелеу міндеті
сайланған 15 кісіге тапсырылды. Бұл кісілер
сол ауылнайға қараған үйлердің зекет, ұшыр,
фəдие һəм басқа садақа, пітір, құрбан терісі
секілді нəрселерін орынсыз жерге жібертпей
мектеп, медресе пайдасына деп жиылған пұлға
қосып, былтырдан бері жиып жүр. Мұнан
былай да солай етпекші. Мұндай игі істі əр
ауылдың басшылары сайланып басқаруды
міндеттеріне алғандықтан, келешекте үмітті
көзбен қарап тұрған мектеп, медреселеріміздің
бірі осылар. Өткен қыс мұнда оқу октиабрде
басталып, март айағында бітті. Екі мұғалім,
бір имам оқытты. 70 шамалы оқушы болды.
Мектеп 4 бөлім бастауыш һəм 2 бөлім рушди. Оқушы көбейіп, оқытушылар аздық қылар
деген оймен тағы да бір мұғалім алдыру ойда
бар. Қысқасы, былтырғы болған кемшіліктерін
биыл, биылғысын келер жыл түзетуге басшылар һəм мұғалімдер, иншалла, ыждаһат деген
үміт зор.

Оренбургта ушителски институт ашылу
Оренбургта ушителски институт ашылды,
қабыл емтиханы 10-14 ағұста. Программа
сұратушылар һəм арыз берушілерге адрес:
Оренбург, Ушителски семинариа директорының
канцилиариасына.
Государственный дума
19-ншы иулде Г. Дума ашылды. Бұл туралы
келер нөмірде жазылды.
Газеталардан:
Қалай соғысты бүкіл жұрттікі ету
«Реш» газетасында тұрған Барановский
осылай деген мақала жазып отыр. Ол айтады1:
«Соғыс басталғанына жақын арада жыл толады. Бітетін түрі көрінбейді. Германия мұқамақ
түгіл беті де қайтқан жоқ. Əлі жердің бірінен
соң бірін алып, ілгері басуда. Соғыстың қазіргі
күйі қорқақтардың жүрегін шайып, жұрт мойнына су кеткендей жабықтырып, жеңе алар ма
екенбіз деген ой түсіретін.
Германия күшті болуында не сыр бар? Жауы
көп һəм мықты екені даусыз. Ерлікке келгенде
біздің əскеріміз ең болғанда Германия əскерінен
кем емес. Əскербасылары артық деуге, олары
соғысқа қайым туған соғыскерлігін еш орында көрсете алған жоқ. Əскербасыларының арасында Наполеоны жоқ екені мəлім болды. Екі
жақтың саны, құралы тың болғанорындарда
неміс əскері хаман ізден кім соғып отырды. Германия əскеріне жеңілу жоқ деген атақ бұл күнде
қалған. Германияның күші əскерінің ерлігінде
иаки əскербасыларының соғыскерлігінде емес,
басқада.
Бұл замандағы соғыс күші пұлда екені көптен мəлім болған нəрсе. Қай жағының пұлы
бұрын сарқылса, сол жағы жеңілмекші. Осыны ойлап бастапқы кезде соғысқа жеңіл қарап,
Германияны жеңуді оңай көрушілер көп болды. Германияның соғыс кезіндегі топырағы
жағдайсыз екендігі даусыз: еш жаққа өз
нəрсесін өткізе алмайды, өзгелерден керегін
алғыза алмайды. Жан-жағының бəрі жау болып, ортасында қамауда қалды. Байағыдан бері
соғыс кезінде тұрағы мұндай жағдайсыз келген
ешбір патша болған емес.
Мұнан алты ай бұрын талайлар-ақ онда да
қарапайым жұрт емес, жұрт ауқатын жақсы
білетін ғалымдар да Германияның астығы ең
1

180-нші нөмір.
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көп болса, сегіз-ақ айға жетеді десіп еді. Жарты
жыл соғысқаннан кейін Германияда ашаршылық
басталады дегенді көбі-ақ айтушы еді. Он ай
соғысқаннан кейін Германия ашықпайды деген
ешкім жоқ еді.
Сондай-ақ Германияның фабрика-зауыттары
жасап шығаратын нəрселеріне шикізаттарын
таба алмай тоқталып мақта, резенке, кендір,
жүн, жер май, мыс, қалайы, қорғасын сиақты өз
жерінен шықпайтын иа шықса да, аз шығатын
заттарды Германия қайдан алады? Бұлар жоқ
болған соң Германия əскері керек-жарақсыз
қалай қалмас? Соғыс басталғандай зеңбірегінің,
снариадының, автомобил, дирижаблдерінің
көптігімен зəремізді ұшыра алмас деп осыны
көңілге тоқ санаушылар көп еді.
Міне, жыл болды. Көзіміз не көріп отыр? Германия бидайдың таза ұнының нанын жемегелі
көп болғаны рас, бірақ ашығып отырған Германия жоқ. Мыс аз болған себептен бұрынғы мыс
орнататын нəрселеріне мыс қадауын қойғаны
рас, бірақ кенде болып отырған Германияда
əскер жоқ. Əлі байағы қалпында жауларына
снариадты қардай жаудырып жатыр. Мақта
болмаған себептен мақтадан мата жасайтын
фабрикалары мақта- мата жасауын қойғаны рас,
бірақ онымен Германия əскерінің кемі сайлы
болмай жатқан жоқ. Қысқасынан айтқанда
Германияның тұрағы Европа соғысына нағыз
жағдайсыз тұрақтың барып тұрғаны болғанмен,
ауқаты жайдағыдан аспас па, кемігені білінбейді.
Германия не дауа тауып, мұндай болып отыр?
Ауадан нан жасарлық, саздан мыс жасайтын
Германияда əрине, сиқыр жоқ. Оның тапқан
дауасы жұрт шаруасын, жұрт байлығын ретті
жолға салып, жөндеп жұмсай білген. Германия
осы соғыс кезінде шаруасын жайқалтпағаны
адам баласы тілесе, шаруа жүзінде де кереметтей іс қыла алатындығын сипаты болып
табылып тұр.
Германия мықты болуының кереметі сол, бастан-айақ жұртының іздегені, көздегені, істегені жеңу мақсатында. Германияда кəрісі-жасы,
қатыны-баласы соғыста десек, онымыз бекер
болмайды. Майданда əскері қандай күш пен
қайрат қылып жатса, елдегілері сондай күшін
салып, соғыс керек-жарағын сайлап, еңбек
қылып жатыр. Майдандағы солдаттардың істері қандай ретті жөндем болса, елдегілерінің
де істері сондай ретті, жөндем. Жеңілсе отаны

ойран болатынын бəрі де жақсы біледі. Ондай
болмас үшін соғыс керегіне əркім қолдан келгенін істеу тиіс екендігін һəм жақсы біледі.
Русияда көріп отырғанымыз не? Жаз айларында мен жылда Полтава губерниасындағы
ауылда боламын. Сонда жұрт жұмысында
қатыса жүремін. Біздің Русия халқының діні
ауыл халқы ғой. Ауыл халқы соғысты қалай
түсініп, соғыстан не тілетінін айтайын деп келемін.
Соғысты ұмытып, ескермей отырған ауыл
халқы жоқ. Жұрттың көзі соғыста. Үй сайын
біреуден, екеуден, хаты үшеуден адамдарын
соғысқа жіберіп отырып, қанша адам жараланып, лазареттерді толтырып жатқанын көріп
отырып, əн жер, мын жерде Австрияның қолға
түскен солдаттарын көріп отырып, соғысты
жұрт қалай ұмытып, ескермей қойсын! Соғыс
болып жатқанын бəрі біледі, ескереді, бірақ
біздің жұрттың соғысты біліп ескеруі біздің
жауымыздың білумен ескеруіндей емес. Бізде соғысты жұрт ісі деп білмей, соғыстағы
əскердің ғана жұмысы деп біледі. Соғысқа
əскер болмаса, үйде қалғандардың істері жоқ
деп біледі.
«Олар соғысып жатыр, біз отырмыз». Біздегі
сөздің түрі осы. Соғыс жайын газетадан білетін
бірен-саран зииалылар бар, газета оқитын əз-мəз
мұжықтар бар, бірақ ондайлар ауыл халқының
ішінде аз ұшырайды. Көбі қара шаруа. Олар
газета оқымайды. Сондықтан олар соғыс
жайынан «біздікі Премишилді алыпты» деген
сиақты иа «біз Алвуфты тастап шығыппыз»
деген сиақты ғана хабарларды біледі. Бірақ газета оқитындары болсын, оқымайтындары болсын, Премишилді алуға иа Галицияны тастап
шықпасқа істер ешбір демеулері жоқ. Соғысқа
барған солдаттар болмаса, үйде қалғандардың
соғысқа істерлік ісі жоқ деп біледі. Сондықтан
бізде алса да, алдырса да əскер ғана соғысқа
қайрат қылып, елдегілер ескеріп, əскерге демеу
боларлық іс қалмай қарап отырады.
Осы кезде газеталар фабрика-зауыттарды
соғыс жұмысына салу керек деп жазып жатыр.
Мəскеуде болған сиезде Рябушинский сөйлеген
сөзін оқып, əскер керек-жарағын дайарлау
Мəскеуде қам етіліп жатыр деген хабарларды
ұнатамыз, жаратамыз, бірақ біз де соны істемей құр ұнатып, жаратқаннан əскерге тиетін
еш демеу жоқ.
Фабрика-зауыт иелері болып, əскер үшін
қам қылсын-ақ. Бұлар жұрт емес, жұрттың
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бір бөлімтігі ғой. Бөлімтігі болғанда да өте аз
бөлімтігі. Жауды жеңеміз деген талап жұртқа
тегіс орнап, бойларына тегіс сіңсе, сонда ғана
Русия жауын жеңеді.
Жаратқан жасап қойған Русияда байлық
мол. Ол жағынан байлығымыз Германиядан
көп артық. Сондай байлық ортасында отырып,
біздің жұрттың жабығып, мойнына су кетуінің
жөні жоқ-ақ.
Жауды жеңуге жетпей тұрған нəрсеміз Германия жұрты сиақты соғысқа жұрт болып жабыла
іс қылмай тұрғаны. Соғыс жұмысына жұртты
тегіс кіргізіп, бұл соғысты жұрт соғысына айналдыру қазіргі керек жұмысымыздың маңдай
алды. Газеталар фабрика-зауыт ісін соғысқа
салуға қақсап жатыр. Ол аз. Бүкіл жұрт шаруасын соғыс көмегіне икемдеу керек. Бұ қалай
еткенде іс болып шығады?
Сөзден құлақ сарсылғандай болды. Енді іс
керек. Не іс керегін сөйлемекшімін дейді.
Оренбургта оқушы қазақ
қыздары ескерсін!
Биыл Оренбургта Бағыстан ханымның қыздар
мектебінің бөлімінде шеттен келіп оқушы
қыздар үшін 25-30 түс ағашты, керек-жарағы
сай бір пансион дайарланды. Бұл пансионға
сол мектептің өзінде оқитын шəкірттерден
басқа үкімет мектебінде (гимназиа) де оқитын
шəкірттерден алынады. Пансионда жатып
мектептің өзінде оқитын шəкірттерден жеу,
ішу, кір жуғызу секілді барлық шығындары
пансионнан болу шартымен айға 25 сом
алынбақшы. Орыс мектептерінде оқып, жалғыз
пансионда тұрушылардан барлық тəрбие пансион үстінен болса, мұның үшін айға 20 сом
алынады. Мектептің осы келер қыс үшін оқу
програмы тағы да кеңейтіліп түзетілді. Пансионда тұрашақ шəкірттердің тұру, тəрбиелері
хақында өзіне арнаулы смета һəм ережелер
жасалды, басылып шығысымен иғлан етілер.
Шеттен сұраушыларға 10 тиындық пошта маркасы бір-біріне жіберілер. Алдын алып дайарлану, қам жеу келушілердің санының шамасына қарай болатындығынан, келуге ойы болған
шəкірттердің ағұстың 15-не шейін хабарласып,
жазылып қоюлары жөн. Хабарласу үшін адрес:
Оренбург. Покровская площадь, д. Андреева Б.
Мукминовой.
Қыздар мектебінің басқарушысы һəм бас
мұғалімі.
Бағыстан

Өлең-жыр:
Жайлауға
Жайлауым туып өскен, жұрт жайлаған,
Хан, қара мекен етіп, мыңды айдаған.
Бел асып шыға келсек, дөң астынан,
Ақ боз үй, биелерің тұр байланған.
Шағала, үйрек ұшып, шалқар көлден,
Аққу-қаз қанат қағып, қаңқылдаған.
Көк орай күлімсіреп, гүл-гүл жайнап,
Үстінде жан-жануар жүрген қайнап.
Бағусыз бұзау,торпақ, қой-қозылар,
Тыраңдап бет-бетімен кеткен ойнап.
Құм-қайрақ сенде су бар толып жатқан,
Құрағы тəжім айтып иек қаққан.
Түбінде таусылмайтын балықтарын,
Балалар қармақ салып, аулап тартқан.
Тағы да бар жар, су, асқар тауы,
Төбесін ертеңді-кеш мұнар жапқан.
Малға жай, жанға рахат бұлағың бар,
Күмістей мөлдір суы ағып жатқан.
Жаз жайлап еліміздің қонған жері,
Жиын той, күнде базар болған жері.
Құс салып, ит жүгіртіп, өлең айтып,
Жігіттің ойын-сауық құрған жері.
Кең жайлау қоныс еткен атам жері,
Кеудемнің сенде тарқар қайғы-шері.
Лебізің əлде қайдан тартты мені,
Көңілім еш тоқтаусыз тілер сені.

Бекмұхамед Серкебаев
Мағфуза Найманқожақызына жəрдем
Талапкер қарындасымыз Мағфуза Найманқожақызының оқу жолында мұқтаждығын
139-ншы нөмір «Қазақтан» көрген соң Петроградттағы екі қазақ 3 сомнан 6 сом жіберіп тұрмыз.
Студент: Мұстафа Шоқаев
Халел Ғаббасов
«Қазақ» – Өздері оқу жолында қымбатшылық
орындарда жүрген екі студент аз ақшасынан
жеріп, басшылық етіп тұр. Кең дүниеде еркін
тіршілік етіп жүрген бауырларға бұл үлгі.
Бұлардан басқа семинарист Бəймен Алманов 1 сом 10 тиын берді. «Зер қадірін зергер
білер» деген осы. Қазірге Мағфузаға тапсыру
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үшін «Қазақ» басқармасына жиылған ақша 7
сом 10 тиын.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Құрбан
Ибраһимұлы, Садық Жаманұлы һəм мұғалім
Мұхамеджан Мұсабайұлы 1 сомнан, Темірғали
Исалим баласы Таңат, Ғабдрахман, Сыздық,
Темірғали Сиреуін баласы һəм Тұрғали 30 тиыннан, Смағұл Жұман баласы 70 тиын, Смағұл
Нобай баласы, Сəрсен, Тілеген, Сұлатнағазы,
Тоқбай, Жиенəлі, Смағұл Мұсам баласы,
Бекмұхамед һəм Тоқид 20 тиыннан, Табылбай
Ұзақ һəм Асхақ 15 тиыннан, Себден, Айманқұл,
Мəсалім, Əлжан, Ибраһим, Сағид Оқас һəм
Шернияз 10 тиыннан. Барлығы 8 сом 45 тиын.
Бұрынғыларымен 1125 сом 73 тиын.
Мұсылман мəтбүғатының күйі
Бакуде түрік тілінде шығатын «Акбал»,
«Акдам» һəм «Садай хақ» газеталары соғыс
уақытындағы тапжылдырмас қарар бойынша
тоқтатылып еді. Олардың орнына осы күнде
«Иңи Ақбал», «Иңи Ақдам» һəм «Садай Кавказ»
атында жаңа түрік газеталары шығып тұрады.
«Акбал» һəм «Иңи Акбал» газеталарының
шығарушысы Мұхамедаминбек Русулзаде
абақтыға жабылған еді. Басқармамызға келген «Иңи Ақбал» газетасында абақтыдан
шығарылғандығы көрінді.
Мəскеуде шығатын «Ил» газетасы тапжылдырмас қарар бойынша тоқтатылған еді, бірақ
оның орнына басқа газета əлі шыққан жоқ.
Қоқанда шығатын «Садаи Ферғана» газетасы
123 нөмір шығып, өзінен өзі тоқтады. Қайтадан
қашан шығатыны белгісіз.
Ташкентте шығатын «Садай Түркістан» газетасы һəм «Алласалах» журналы басқармамызға
көптен келген жоқ.
Самарқанда шығатын «Айне» журналы
басқарушысы үйде болмау себепті уақытша
шықпай тұратын болыпты. Қазанда шығатын
«Мектеп» журналы шықпай тұр. Онда осы
күнде шығып тұратын газеталар: «Құяш», «Юлдыз», журналдар: «Аң», «Ақ юл», «Суюмбике»,
«Алдин уаладаб», «Ялт- Юлт», «Русия саудасы». Оренбургта «Уақыт» газетасы, «Шура»
һəм «Дин уа мағишт», «Қармақ» журналдары
шығып тұрады.

Троицкде шығатын «Айқап» журналы
басқармамызға келді. «Ақмола» журналы
шығып тұрады. Уфада «Тұрмыш» газетасы
шығып тұрады. Бақшасарайда «Тəржіман» газетасы шығып тұрады. Астраханда шығатын
«Халық» газетасы ерте заманда тапжылдырмас қарарға кез болып тоқтатылған еді, орнына
басқа газета жоқ.
Петроградтта «Милат» газетасы шығып
тұрады. Петербургта шығатын «Нұр» газетасынан көптен дерек жоқ.
Басқармадан:
Көлбай Төгісовке – «Райымжанның сөзінде
шындық бар ма?» деп жазған жауап хатыңыз
басылмайды.
Рахымгерей Ғабдолрахманұғлына – 129ншы нөмір «Қазақтағы» борышқа жазылмайды
деген мал-мүлік Торғай облысының қазағынікі.
Омскідегі Алфа-Нобел серіктігі болып төлеуге
һəм бүтіндей де несиеге беруді, өзінен прескурантын сұраңыз, қала болған қазақтар туралы
сұрағаныңызды «Қазақ»-тың ескі нөмірлерінен
қарасаңыз, қазір такарар жазылмайды.
• Григори Николаевиш Потанин тойы 21-нші
сентиабрде болады, 12-ні сентиабрде деген
хатта.
Мұғалім Белгібай Жанатайұғлына – Мұғалім іздеуші Əли молла Керқұнанұғлына
«Қазақтағы» иғлан адресі бойынша хат жазып,
өз бетіңізден хабарласыңыз.
«Иман һəм намаз» атты жаңа ғылымхал
кітабы басылып шықты
Жазушы һəм таратушы тəжірибелі мұғалімдерден Мұстақым Малдыбайұғлы. Бастауыш
мектептің екінші жылына арналған. Жекелеп
бағасы 12 тиын, поштамен 14 тиын. Сатылатын
орны «Қазақ» басқармасында, шығарушының
өзінде һəм атақты кітапшыларда. 10 кітаптан
артық алдырушыға сомынан 30 % кемітіледі.
Заречная Слободка, Семипал.об. Мустакиму
Малдыбаеву.
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Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №143. 30 ИЮЛЬ, БЕЙСЕНБІ $$$$
Иғлан
1915-нші жыл 8-нші иулде Торғай облысының
Ырғыз қаласында Провянский орамында, Станкевич үйінде нотариус Антон Антоновиш
Банковскийдің канторы ашылды.
Кімде кім крепостни һəм ноториални акт
жасаспақшы болса һəм куəландыратын қағаздары болса, осы иғланмен ескертеміз.
Г. Дума
Соғыс басталуына дəл бір жыл толған күні
19-ншы иулде Государственни Дума ашылды.
Соғыс басталғалы Дума осымен үшінші рет
шақырылып тұр. Əуелгі екі мəжіліс бір-бір
күннен болып тарап еді, бұл жолғысы созылатын түрі бар, қашан жабылары белгіленген жоқ. Бұл мəжілістің алғашқы екі күнінде
үкімет өкілдері – министрлер һəм депутаттар
қазіргі заман халінен сөз сөйлеп, мынан былай
қолданатын жол-жобалар жайынан кеңеседі.
Үкімет өкілдерінен алдымен мінбеге бас министр Горымикин шығып, мұндай екі заманда
ішкі істерді қойа тұрып, сыртқы жауды мұқату
қамын қарастыру керектігін сөйлеп келіп, қазір
үкімет тарапынан Думаға үш жоба кіргізілетінін
білдірді: 1) Екінші разриад опалшиндерді
соғысқа шақыру туралы, 2) Соғысты үдету
үшін қағаз ақша шығаруға Государственни
банктің правасын кеңейту туралы һəм 3) Закон
шығаратын ушриждениелерінің, əлеумет һəм
өнеркəсіп, ушреждениелерінің соғыс құралы
дайарлау жолындағы шаруаларын біріктіріп,
соңғыларға отан һəм мемлекетте азық-түлік
молайту мəселесін тəртіпке салу туралы.
Бас министрден соң соғыс министрі құрғақтағы соғыстың бір жылдың ішінде болған халін,
теңіз министрі судағы соғыс жайын, сыртқы
істер министрі сыртқы сайасатта болған
өзгерістерді, қазына министрі мемлекеттің
шаруа күйін сөйлеп, бəрі де соғысты жеңбей
тоқтату тиіс еместігін байан қылды.
Министрлерден кейін əр партиадан сөйлеген
депутаттар: социал-демократ Чахаидзе, оңдардан Марков екінші, ұлтшылдардан гарф Бубринский, .... екінші октиабршылардан Савич
һəм Каразин, поляктардан Гарусивич, прогресистен Ефремов һəм Караулов, кадеттерден
Милюков, трудовиктен Керенский, мұсылман
фракциясынан Жағыфаров, с.- демократтан

Манков, еврейден Фридман, армияннан Папажанов, қарашекпеннен Евсиев, латыштан Голдман, эстоннан Рамот, немістен барон Филкирзам, литвадан Янушкевич һəм Кинис.
Үкімет өкілдері мен депутаттар арасында
артық қиғаш пікір болмай, тегіс соғысты айақтауға, халықпен үкімет арасын біріктіріп, жауды жеңуге қам қылу керектігін байан қылсын.
Сол партианың шешендері үкіметтің бұл
күнге шейін тұтынған сайасатын ұнатпай
наразылық айтысты: министрлердің бірсыпырасы орнынан шығарса да, сайасат əлі ескіше, сайасат өзгерілмей тұрғанда құр министрлер өзгеруде мағына жоқ, мұнан былай
министрлер халық өкілдері иағни Г. Дума алдында жауапты болсын, əлеумет қызметімен
танылған, халыққа сенімді адамдардан жаңа
кабинет түзелсін. Поляк, еврей, мұсылман,
латыш секілді бұратана жұрттардың дін мен
ұлт істерінде бостаншылық беріліп, бұрынғы
қысымшылдықтар қалдырылсын, сайасат ісінде сенімсіз табылып айдалғандар, жабылғандар
азат етілсін, соғыс ісіне көмектес губерниалар
да земства ашылсын десті.
Екі күндік мəжіліс осымен бітіп, кезекті
мəселелерге көшу ережесін Дума көпшілігі былай қабыл етті: «Енді əскер һəм флотымыздың
мысалсыз өжеттігіне құрмет етіп, өткен бір
жылдық соғыс ауырлықтарын, халқымыздың
соғысты айақтауын һəм жауды жеңбей тұрып
мəмлеге келмеуіне ден қойып, тезірек дегенімізге жету үшін мемлекеттегі барлық
кісінің бірігіп соғыс құралы дайарлауға кірісуі тиіс. Мұны жарыққа шығару үшін өзара
тату, ынтымақты болып, бұрынғы сайаси таластарды ұмыту тиіс. Тұқым, тіл, дін айырмаларына қарамай, Русия граждандарының
тілек-мұңдарын қамқорлықпен ескеру тиіс.
Жауды тезірек жеңу үшін халық пен үкіметті
біріктіру лайық. Соғыс құралы дайарлау ісінде бұл күнге шейін болған кемшіліктер закон
шығаратын ушреждениелер һəм əулет күшінің
қатынасуымен жойылуға һəм бұл істе қианат
көрсеткен айыптылардың дəрежесіне қарамай
жаза қылуына сеніп, Г. Дума кезекті істерге
көшеді».
Мұнан кейін Думаға председателдікке жаңадан Родзенко, оған орынбасарлықтыққа да
бұрынғы барон-секретар Протопов сайланып,

359

10.06.2018 20:00:56

Дума кеңесі 27-нші иулде ашылатын болып,
мəжіліс жабылды.
Үкімет һəм халық өкілдерінің Думада сөйлеген сөздерін түгел жазуға газеталарымызда
орын тарлықтан, бас министр, соғыс министрі
һəм депутаттардан Милюков сөзін ғана басамыз.
Сыртқы хабарлар:
Еуропа соғысы
(П.А.Т.)
Люблин шаһары кету
Жоғарғы əскербасы штабынан алынған телеграм біздің əскер Люблин шаһарын һəм Новая
Александрия мен Ривиц арасындағы теміржол
бойын тастап шыққандығын білдірді.
Варшава кету
Жоғарғы əскербасы штабынан
Соғыс тəсіліне қарай Варшаваның күнбатысындағы əскерімізге Висланың оң жағына
қайтуға бұйрық қылынды. Бұл бұйрық орнына
келтірілген. Варшаваны қорғап тұрған əскер
23-нші иулде ерте сағат 5-те жаудан тығыздық
көрмей көрсеткен орынға көшті, Висла арқылы
салынған көпір біткеннің барлығын бұзып
кетті.
Варшаваны біздің əскер тастап шықты.
-//Соғыс басталғалы жау Варшаваға үш дүркін
шауып, үшеуінде де жолы болмай қайтып еді.
Тақырда солай шығар, бұл жолы уақытша болса
да жау дегеніне жетіп, Варшаваны алды.
Ивангород қорғаны кету
Генерални штаб бас мекемесінен алынған
телеграмға қарағанда Ивангород жау зеңбірегіне
шыдамастық болған соң, кезінде ішіндегі соғыс
керек-жарағы тегіс шығарылды. Ивангородтың
күнбатысындағы бірінші берік орындарда біздің
əскер жауды біраз тоқтатып тұрды. 22-нші иулде
бүтін һəм кірпіш қорғандарын һəм көпірлерді
қиратып, Висланың оң жағына қайтып кетті.
-//Варшава, Ивангорд, Люблиндерді жау алуы
біздің Русия халқы үшін қанша қайғылы болса
да, соғыс болған соң мұндай халдер болмай
тұрмайды. Бұған қарап əскеріміздің жігері
қайтатын емес. Соғыс ісіне жетік білгіштер
мұнан 4-5 жыл бұрын айтқан екен, Висла-Вар-

шава соғыста жауға қайыспай қарсы тұратын
майдан емес, шын берік шегіміз Ковну-Гродно-Брест Литовск бұларға тиіс деп. Сол себепті жанға батарлық, соғыстан үміт кесерлік халге келдік деп соғыс басшылары артық
қынжылмайды.
Жоғарғы əскербасы штабынан
Біздің миноностар арқылы дегі түрік батырларымен атысты. 37 жел кемесін батырды һəм
жел кеме жасайтын бір орнын əлек қылды.
Дарданел соғысы
Лондон. 22/VII. Матбұғат бюросы Дарданел
соғысы туралы мынадай хабар берді: 20-ншы
иулде Англия əскері Австралия һəм Жаңа Зеландия корпустарының оң қанатындағы түрік
Арандарына қарсы шапты. Бұл Арандарға
зеңбірек атып, үш орында мина жарылғаннан
кейін Аран бойын Англия əскері басып алды.
Түріктер мұнда артық қарсыласа алмады.
Олардың шығыны 70 шамалы. Ағылшындар
тау бетін алып, өздеріне ыңғайлы орын тепті.
Балқан
Сыртқы істер министрі Сазанов Думада
сөйлеген сөзінде Болғария һақында еш нəрсе
айтпаған еді. Сайасатшылар мұны былай жорйды: «Болғария үкіметі соңғы кезде жаңадан
Германияның айналдырғанына еріп тұр.
Түркиямен арасында келісу бола қоймаса да,
болуы шүбəсіз екен. Бұлай болғанда Болғария
көрінеу Германия-Австрия жағына ауғандығын
білдіреді» деседі.
Г. Думада Бас министрдің сөйлегені
Дума шлені бекзадалар! Патша хазіреттері өз
атынан сіздерге құтты болсын айтып, іске сəт
тілеуге маған тапсырды. (Депутаттар тұра келіп
«көп жасасын» жырымен үйді жаңғырттырды.
Патша хазіреттеріне құлдық етіп телеграм беруге қаулы қылысты).
Бас министр тағы сөйлеп: «Сіздердің
бүгін іске кірісуіңіз бізге соғыс иғлан етілген күнге тура келді. Жыл басында Дума
нойабрға шейін тарағанда, үкімет кесімді
күннен бұрын шақыруды болжаған еді. Сол
уақыт міне жетті. Соғыс ыңғайы сізді əскер
арасындағы қызметтеріңізден, қызыл крест
жұмысынан, халық арасындағы істерден һəм өз
шаруаларыңыздан болды. Тайсалмай дұрысты
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дұрыс делік, соғыс түрі созылғандай һəм көп
жігер, көп құрбан керек қылатындай көрінеді.
Бұған бел байлау үшін үкімет закон шығаратын
ушреждениелермен бірігіп іс қылуды өзіне борыш санайды (ұзақ қол шапалақтау). Соның
үшін мұнда сіздерді ... іс мəнісін сіздерге
анық байандап, жауды мұқату қамын кеңесуге
қаулы қылды. Отан соғысынан (1812 жылғы
соғыс) бері Русия мұндай сұрапылды көрген
емес. Бірінші Александр патшаның тарихы
пəрменіндегі сөзі дəл осы уақытқа тура келіп
тұр. Ол 12-ншы жыл соғысынан кейін халыққа
қанша ауырлық, бүліншілік түссе де, Русияның
күші, даңқы зорайуына жол ашылып еді.
Бұл соғыстың ақыры не болары бізге де, бүтін
дүниеге де əлі белгісіз. Сүйтсе де Русияның
өткен даңқты тарихына қарай келешегіне
де біз үмітпен қараймыз. Қазіргі хал біздің
тарихымыздың бір минуты ғана ғой, жігер,
сабырдан басқа соғыс бізден көтеріңкі рух
һəм күш күтеді. Жауымызға қарағанда біздің
онша күтінбегенімізді соғыс көрсетті. Дос
болғансып жүріп біздің жауымыз соғысқа
дайарланып, қару-құралын сайлай берген екен,
өзіне ыңғайлы шағын көздеп жүріп бізге тап
берді. Біз секілді тыныштықты сүйетін одақтас
патшалар да бізден өнері анағұрлым артық болса да қаперсізде жау үстінен түсіп қалғанын
бірақ білді. Бұл ғажайып соғыста жауды жеңіп
меңдету үшін халықтың бар күшін жегу керек.
Бұл күнге шейін істеген ісіміз жеткіліксіз. Енді
бүтін халықтың жаңадан күш жинауы керек.
Патша хазіреттерінің пəрменімен бүтін мемлекет іргелі іске шақырылып тұр.
Сіздердің қарауыңызға үкімет қазір қатысы
бар ғана жобалар кіргізгелі тұр1. Басқа мəселелер
қазірге шетке қалдырылып тұр.
Халық күшін біріктіріп соғыс құралы һəм
əскерге азық-түлік дайарлау һақында айтып
келіп, бас министр былай дейді: «Бұл кезде
мұнан да артық істейтін іс жоқ. Қазір біз бəріміз
айбынды əскерімізге дем берелік, ...Бұл күнге
шейін əрқайсыларыңыз соғыс ісінде дара-дара
қызмет еттіңіздер. Енді Г. Совет һəм Г. Дума
шлендері сіздер үнем һəм дамылсыз соғыс
қажетін өтер үшін өнеркəсіпті біріктіруге,
қымбатшылықты кемітуге шақырылып тұрсыз.
Соғыс кезінде бұл үкіметтің ең бірінші көздеген
мақсұды («пəлі, пəлі» деген дауыстар).
Сіздердің бұл жолда қызмет етуіңіз үшін
1

Бұл жобаларды осы нөмірдегі бас мақаладан қара.

осы кезде патшалық араларындағы хал һəм
мемлекетіміздің əскер һəм қазынасы не күйде
екендігін бұл істерді басқарушы министрлер білдіреді. Бірақ жалпы сайасат һақында
үкіметтің қолданатын ережесінен біздің
пікірімізше, қазір сөз ашатын кез емес. Бейбітшілік уақытта халықтың тыныштығына істелетін істері əлі ілгері, олар өздеріңізбен бірге
қолға алынар. Тек мен бүгін бір мəселе һақында
ғана сөйлемекшімін: «Бұл мəселе соғыс ісімен
ішкі істеріміздің аралығындағы бір мəселе деп
айтарлық. Бұл - поляк мəселесі. Əрине, бұдан
түгел күйінде соғыстан кейін шешілер. Қазір
Польша бəрінен бұрын жерін немістің уысынан
құтқаруын тілейді. Бірақ поляктар осы бастан
сеніп һəм біліп тұрсын, келешекте олардың
емін-еркін жасаулары патша хазіреттерінің
рұқсатымен жоғарғы əскербасы жарлығында
анық айтылған. (Пəлі, пəлі деген дауыстар).
Бұл соғыста ерлік, жақыншылық, дұрыстық
көрсеткен һəм жəбір-жапа көрген поляк халқы
бірге өзін өте сүйкімді һəм құрметті көрсеткен.
(Қол шапалақтау). Қазір патша хазіреттері,
соғыс бітісімен Польшаға өзінің ұлт, мəдениет
һəм шаруа істерін өзі басқаруына еркіншілік беруге, тек патшалық қолтығында болу шартымен
тұруға, Министрлер Советіне закон жобасы жасау үшін жарлық қылды. (Ұзақ қол шапалақтау
һəм «пəлі» деген дауыстар).
Ел мемлекетіндегі басқа халықтардан соғыс
ұлықтарын көрген жалғыз поляктар емес,
басқалар да сондай дұрыстықпен айанбай тұр.
Бұлардың мұнысына қарай біздің ішкі сайасатымыз əр халыққа, тіл, дін, тұрмыс айырмасына қарамай қамқоршылық ету тиістігін
білдіреміз («Пəлі, пəлі!» деген дауыстар. Қол
шапалақтау).
Осы сұрапыл соғыста патша хазіреттерінің
өнерімен біз бəріміз де бірігелік, біздің барлық
үйіміз: жауды жеңу, жерімізден қуу, патшамыз
һəм мемлекетіміздің даңқын көтеру болсын.
Ерте ме, кеш пе жауды жеңуімізге үкіметтің
көзі жетеді, ... қойасыздар, бүтін Русия халқы да
осы ойда (Қол шапалақтау). Соғыс басталғанда
барлығыңыз да осында отырып, көтеріңкі рух,
намыс көрсеткен едіңіздер. Қазіргі күндер онан
да артық бізді біріктірерге тиіс. Соғыс басылымы тұрған кезде Русияда еш партиа болмасқа,
тек соғысты жеңбей тоқтатпаймыз деген ғана
партиа боларға тиіс. (Ұзақ қол шапалақтау,
«дұрыс, дұрыс» деген дауыстар). Жеңу про-
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граммасынан басқа ешбір программа болмасқа
тиіс. Бекзадалар! Тарих сіздерден жауап күтеді.
(Ұзақ қол шапалақтау).
Соғыс министрінің сөйлегені
Дума шлені бекзадалары! Жүз жыл мұнан
бұрын Русия мемлекетінің құрбандары һəм орыс
халқының төккен қаны мен немістер Наполеон
уысынан құтылып, өз алдына патшалық болып
құри бастаған еді. Енді бүгін сол немістермен
соғысуымыздың екінші жылы. Олар бізге тап
беріп мемлекетіміздің тынышын алды. Бізге
қарсы Австрия-Венгрия һəм Түркияны қайрап
салған біздің жауымыз – Германия күшті жау.
Германия бізбен соғысуға қырық үш жыл дайарланды. Дайарланған жалғыз соғыс ісін басқа
рушылары емес, бүтін мемлекеті білімпаздары, өнерпаздары бірге қамданып, ... бұлардың
бұл дайарлануы тамаша болып шықты. Соғыс
құралын күшейту, бар өнерлерін бұл жолға
жұмсаудың үстіне, олар қашаннан соғысушы
мəдени халықтардың қолданған соғыс ережелерін керексіз қылулары өзгеше.(«Пəлі» деген
дауыстар. Қол шапалақтау.)
Өткен он екі айдағы соғыста кезек жеңісіп
тұрдық. Бастапқы кезде біздің жақ үстін болып,
енді уақытша Германия басым болып тұр. Осы
кезде жау қалың күшін бізге жерлерімізді бірте-бірте алып тұр. Біздің жеріміздің күнбатыс
шегі Германия һəм Австрия-Венгрия шегіне
қойан-қолтық келіп, ол арада төтепке беретін табиғи қиын орындар болмағандықтан,
күнбатыстағы көршілерімізге қарсы бұл біздің
нашар жағымыз еді. Бұл халде бəлки біз Варшава округындағы бұл мүйісті қойып, жауға ол
өлкедегі біраз жерді тастап, өзімізге ыңғайлы
орынға шегінерміз. Ыңғайлы жерге орныққан
соң керек-жарағымызды түгелдеп, күшімізді
жиып қарсы шабармыз.
Біздің рухымыз соғыс ретіне қарай өзгереді.
Жеңгенде қуанамыз, жеңілгенде мұңайамыз.
Жалғыз-ақ біздің көңіліміз толқымайтын бір
нəрсе бар. Мұнымыз жауды жеңбей, соғысты
тоқтатпаймыз деген иман. («Дұрыс, дұрыс»
деген дауыстар. Қол шапалақтау). Соғыстың
ақыры қайырлы болар, бұған 1812-нші жыл
дəлел. Қазір біз Висланы береміз, онда Мəскеуді
бергеніміз, сонан кейін ғана жау жеңіліп,
жерімізден шыққан. Біздің тағы бір айнымайтын ойымыз бар, ол енді əскерімізді құрметтеу,
сүйу һəм сол құрметті одақтастарымыздың

əскеріне де көрсету. (Ұзақ қол шапалақтау.
«Пəлі» деген дауыстар).
Висланы екі бетінде Галиция соғысы үш
айдай созылды. Германия мұнан бұрынғы
соғыстарда болмаған нағыз ірі зеңбіректер
жұмсады. Жаудың зеңбірегі əлі кеміген жоқ.
Бірнеше сағаттың ішінде маңайын тас-талқан
қылып, əлде неше мың оқтар шығарып тұрады.
Пулемет, мылтық оқтары да таусылатын емес.
Мұндай болған соң жаудың бізді тықсыруы
белгілі, тек біздің əскер ерлігімен бой бермей,
апрел ортасынан бергі дамылсыз соғыста кем
құралмен қарсыласып тұрды.
Тарихта жоқ бұл соғысқа тоқтап отырғаным,
бұл соғыстың жаңада болғандығы. Əйтпесе,
өткен 12 айдың ішінде бұл дүние соғысында
біздің жақ қанша жеңбеді. Сан рет жолымыз
болмады ма. Естеріңізде бар ма, 7-нші ағұстан
21-нші ағұсқа шейін біздің əскердің Лвовқа
қарсы шапқаны: Галициядағы зор қырғынды
ойлаңыздаршы, онан кейінгі Рова-Руськийдегі
соғысты, Ярославты алуды, Пермешлді алуды.
Бұл соғыстың бəрінде де жүздеген құрал, жүз
мыңдаған əскер тұтқын қылмап па едік. Сол
майданда соғысқа бір армианың өзі ғана 1900
афисер һəм 186 мың солдат түсіріп еді.
Сентиабр, октиабрда Германия əскері Неман һəм Вислада кейін шегініп еді, ал февралда Прансиш маңында біздің жақ жеңіп,
жаудың көп құрал һəм əскерін қолға түсіріп еді.
Декабрдің 12-нен 25-не шейін Сарықамыста
болған соғыстарды ойлаңыздаршы, сонда
болған шашынды түрік армиасын қиратқан жоқ
па едік. Дауа-Дара көрсеткен ерлікті санап бітіре алмаймын, тек əскріміздің дүниеде болмаған
əрі соғыста көрсеткен ерлігінің мыңнан бірін
ғана айтып отырмын. Міне, Сібір полктарының
бірінің командирі беріп отырған хабар: 24-нші
иунге қарсы түнде полкымызға жау 21/2 сағаттай
тұншықтыратын газ шашты, көрген бейнет,
киіске қарамай, полктағы əрбір афисер, солдат өз орнында болып, азап шегіп, бір тұрып,
бір жиылып, жауға қарсы тұрды. Түнгі сағат
екі шамасында ғана полктің салығын қорғаған
ерлер олар да тірісі тірі, өлісі өлі жатқаны
көрінді, газдан елде қалай өлмей қалғандары
қашпай ордан орға жүгіріп мылтық атып тұрды,
сондағысы орнымызды əлі бермей тұрмыз деп
жауға қара көрсету еді. Екінші бір орында
қорғауға жіберілген екі рота жарты сағаттан
кейін үштен екі есесін қырғызды, афисер біт-

362

Казак 1915 нов.indd 362-363

кен қырылды. Сонда да тұншықтыратын газ
орманның ішіне жайылып, мұндағы рота һəм
полктан аман қалғандарды тұншықтырды.
Əскеріміздің ең соңғыларына шейін секунт
сайын жан қиналғанына қарамай арпалысып,
мылтықтарын ұстаған күйімен жерге жығылып,
өлім тапты.
Біздің одақтарымыздың ерлігінде айтып
өтпей болмайды. Онда соғыс қаһарман Белгия əскерінің мемлекет қорғауымен басталды. Франция һəм Англия əскері бес күнгі
соғыста иін тіресе қимылдап, мартта Германия
əскерін қирата шегіндірді. Ипр, Шампани һəм
Аррастағы соғыстарда одақтас əскерлер ерлік
көрсетті. Жауын армиясы, өзінің өнерлі һəм ерлігімен, Германияның Циндау қорғанын алды.
Сирия һəм Қаратаулық əскерлерінің жеңуі,
асықпай-саспай Италия əскерінің қимылы,
бəрі де біздің одақтардың ерлігін көрсетеді.
(«Пəлі» деген дауыстар. Қол шапалақтау).
Біздің одақтарымыздың да, біздің өзіміздің
де алдымызда əлі үнемді соғыс тұр. Соғысты
үдету керек, бірақ артық ұзаққа созылуынан,
ауырлығынан қажымасқа керек. Əскер өз ісін
істер, бірақ ол білсін, артында дем беруші
халық бар екенін (қол шапалақтау). Халық
əскерге адам берсін, соғыс министрлігі, 7нші ағұста шақырылатын жастарды тезірек
жидыртып, екінші разриад ополшендердің де
жасырақтарын шақыруға Г. Думаға закон жобасы кіргізсін.
Екінші разриад жас ополшиндердің барлығы
8 миллион, біз мұның қазіргі біраз бөлімін ғана
жиюды ұйғардық. Армияны атты əскермен
толтыру қиын болмас. Соғыстың өткен бір
жылында неше миллион əскерімізге азықтүлік жеткізу ісінде бірде бөгет болмады.
Бір жылдық соғыс Русия халқының шаруасын шайқамағындығы көрініп тұр. Егін-пішен шығымды болғандықтан мемлекетіміз
əлденеше жылдық азық-түлікке кенде болатын
емес. («Пəлі!» деп қол шапалақтау). Егін-таран кезінде керегі болса, жұмыс қылдыруға 300
мыңға тұтқын берілді.
Ең қиын, ең керек нəрсе соғыс үшін қаруқұрал дайарлау. Бұл туралы Германия бізден
де, біздің одақтарымыздан да ісін асырып тұр.
Ол бұл істі екі жолмен үлгертті: соғыс керегін
соғыстан бұрын жинаумен һəм өзінің саудакəсіп істерін соғыс басталысымен жұмыла
осы жолға салуымен. Германия өнерімен

соғыстан бұрын бөтен дүниені қазық қылды,
соғыс басталған соң барлығын соғыс керегіне
айналдырды. Немістің артықшылығы – ауыр
зеңбіректер шығару һəм оқ, пулемет, мылтық
көбейту. Олар өздерінің зеңбіректерімен
жауының орларын бұзады, пулеметтерімен
аз əскері өздерін қорғайды. Ал жеңу-жеңілу
мылтықтың көп-азынан болады десек, бізге де
осы жолда іске кірісіп, мемлекетті сақтайтын,
жауды мұқататын ауыр құралдарды жасай білу
һəм жасауға кірісерге керек. («Дұрыс!» деген
дауыстар). Бұл туралы Франция көп іс қылды.
Англия һəм солай етпекші. Бұл екі мемлекет
халі бізден тəуір, өйткені екеуі де жай уақытта
басқа патшаларға да қару-құрал жасап беріп
тұрады, сондықтан қазір оларға өздері үшін
жеткілікті жасау жеңіл.
Соғыс аспабы дайарлау жолында қаншалық іс
істелгенін һəм қазірде істің не дəрежеде екенін
түгел докладтардан білеміз.
Міне, бекзадалар! Көрдіңіз бе, біз қандай
жаумен соғысып тұрмыз. Оны өз жерімізден
шығармай соғыстан тоқтамауды да аңғардыңыз.
Мұнша құрбандардан һəм Европаның шаруасы күйзелуден кейін жауды əбден мұқатпай
тоқтасақ, жауыз дұшпан тағы да бір күні мұнан
да артық, мұнан да сұрапыл дүниелік соғысқа
дайарланып жүрер. Уақыт өткізбей мемлекетті
қорғау жолында қызмет ету үшін барлық күш
өнерімізді біріктіріп, тəртіпке салу керек.
Міне, бекзадалар, біздің қысқаша жалпы
ережеміз осы (қол шапалақтау, «бек, жақсы»
деген дауыстар). Бұл ереже əрқайсымыздың
көңілімізде болсын, мұны жарыққа шығару
борышымыз болсын. Ерте-кеш патша
хазіретіміздің бізге айтқан сөзі есімізде болсын. Пактша хазіреттері мемлекеттің барша
ұлдарынан соғыс жолында бірігуді күтеді (ұзақ
қол шапалақтау).
Ішкі хабарлар
Елден:
Ұрық елінің жыры
(Павлодар уезінен)
Семей облысы, Павлодар уезіне қараған
Ұрық болысында мың жарымнан артық үй
бар. Бұлар екіге бөлінеді: іш қазағы һəм қыр
қазағы. Қыр елі Павлодарға 40-50 шақырым,
іштегі ел 140 шақырымдай тұрады. Іштегі ел
бөлек болыс боламыз деп жүреді екен. 1912-нші
жыл төрт ауылнай ел землемерге жер кестіріп
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алған. Кестіргенде əр ауылнай жерін бөлекбөлек кестірген.
Соңынан бұларға мағлұм қылған, əрқайсыларың тұс-тұсыңдағы орыс қаласына қарайсыңдар деп. Бұл қазақтар осы күні не қыларын
білмей отыр. Кестірген жерінде қалайын десе,
төрт ауылнай ел төрт орыс қаласына бытырап
кеткісі келмейді, бұл жерден кетейін десе,
землемеріміздің расходын төлетпекші.
Б.С.
«Қазақ»: Бұл төрт ауылнай елдің жайынан
өз арасынан анық білетін біреу бізге білдірсе
екен, жоғарғы хабарды жазушы тілшінің хатына қарағанда, түсініксіз сөздер бар, төрт ауылнай ел төрт орыс қаласына кіресіңдер деген
сөзді естіртуге 70 орыс келді, жанжал шықты,
қатын-баланы ... тілші хатының бұл бөлімін ...
бастадық.
Шəуешек жайынан
Шəуешек қаласы екіге бөлінеді: бір бөлімінде
Қытайдың өз халқы тұрады, оны Жамбол дейді.
Екінші бөлімінде Русияға қараған саудагерлер
һəм басқа кəсіпшілер тұрады. Оны Фактория
дейді. Русиялық халық ... бұлардың ортасында
... бұрын доктор, фелдшер болған екен, бірақ
олар ішкіш, пəнкі болып тұра алмапты. Осы
күні басқа заттан бір шала фелдшер бар. Бұл
өз бетімен тұрады. Дəрісін қымбатқа сатады.
Ауру адамға бір барып қарағаны үшін 5-6 сом
алады. Ат жібермеген адамға тіпті бармайды.
Кедей ауырса, ат жоқ, ақша жоқ. Бұл екеуі жоқ
болған соң, фелдшер де жоқ. Бұл фелдшердің
ауру қарауы, білімі тым-ақ шамалы. Сондықтан
бір тəуір фелдшерге бұл халық өте мұқтаж.
Бірақ мұқтаждығын өздері сезбейтін секілді.
Əйтпесе, ынтымақтасып, оқып шыққан бір
тəуір фелдшер алдырса, дəрі-дəрмек жайын
да, жарлы-жақыбайға қымбат келмейтін ретін
қараса, жақсы болар еді. Көп түкірсе – көл. Байлар бұған ақшаны қайдан табамыз десе, Бақты
мен Шəуешектен кеткен ұлықтарды шығарып
салғанда ұстайтын ақшаларың соған жетер еді
дейміз. Бұл екі расходтың айырмасы: бірі - ысырап, бірі - өз пайдаларың.
Кедей Бошан баласы
Қазақ арасындағы шума
Орал һəм Ілбішін уездерінде 2-нші иуннен
11-нші иулге шейін қазақ арасында болған шумадан 47 адам өлген.

Айқап
«Айқап» журналының 15-нші иулде шыққан
13-нші нөмірі басқармаға келді. «Айқаптың»
бұл нөмірінде көзге түсерлік мақала Көлбайдың
Райымжанға берген жауабы. Қағаздың да
жаны берік-ақ екен. Басқа мақалалары: Салық
мəселесі; Мəдениет, ауылный школдар;
Өтінішке жауап; Фелетон; Өлең; Соғыс жайы
һəм хабарлар.
Уақ–қарыз серіктігінің уставы
Уақ-қарыз серіктігінің уставын Оренбург окружной судианың переводшигі Елдес Омарұлы
қазақ тіліне тəржіма қылды, кешікпей государственни банк бастырып шығарды.
Атбасардан
1908-ншы жыл Троицкідегі медресе Русулиядан оқып, мұнда Байғазы молла Теміртанұлы
келді. Халық имам сайлады. Қанша заманнан бері тəрбиесіз тұрған ескі мешіт Байғазы
молланың ыждаһатымен қайта салынды. 13
болыс арғын, 11 болыс найман, бұл екі іске
жəрдем берді. Мешіт салынып, болған соң
да Байғазы молла қарап тұрмады, жыл сайын
шəкірттерінің саны артып, маңайындағы елдерге мұғалім дайарлай бастады. Шəкірттеріне
заман жайынан мағлұмат беріп, газета-журнал
оқыту секілді нəрселерге үйретті. Мұндағы
қазақ зиаратын қаладағы жатақтан ақша жинап шарбақ жасатып бекіттірді. Макаладан
түскен зекет, ұшыр, құрбан терілерін хазірет
жинап пайдалы орындарға жұмсайтын болды.
Сөздің қысқасы, қолынан келгенше ұлтына
қызмет ету жолында айанарлық емес. Халық
тартыншақтық қылса, амал жоқ. Хазіреттің бұл
ісіне алла риза болсын айтамыз.
Тілші
Мүфтилік мəселесі
Үлкен мүфти Мұхамедияр Сұлтанов орнына
жаңа мүфти сайлау туралы татар матбұғаты,
«Дін уа мағишат» журналын есепке қоспағанда,
бір ауыздан мүфти зиалыдан болу керек пікірге
келген еді. Соңғы кезде татарлар арасында бұл
мəселе туралы пікір екіге айырылып барады.
Жаңа арада Қазан моллары мүфтилік мəселесін
тексеру үшін рұқсат алып «Балғар» нөмірінде
мəжіліс ашқан екен. Мəжіліс ашылған соң
кеңеске барған Қазан зиалылары һəм газеташыларына моллалар, мəжілісте тыңдап отырсаңдар,
отырыңдар, бірақ сөзге қатысуға құқықтарың
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жоқ деген. Бұған зиалы һəм газеташылар
наразылық білдіріп, былай болғанда сіздердің
кеңестеріңіз Қазан мұсылманының кеңесі емес
екен һəм сондықтан пікірлеріңізді бүтін Қазан
мұсылманы пікірі емес, бес-он молланың ғана
пікірі деп, мəжілістен шығып кеткен. Мүфти
руханидан болсын деген пікірді əр жердеақ моллалар қуаттайтын көрінеді. Бұлардың
дəлелдері мүфти зиалыдан болсын деушілер
дегенінен зағиф болса да, мұсылман пікірінің
бірлігіне кемшілік келтіретін көрінеді.
Мұғалім орын іздейді
Қысқа қарсы мұғалім керек қылушылардың
есінде болсын! Ретті жалование беруші болса,
бала оқытамын төте оқу, «Қазақ» емлесі, қазақ
құралымен. Жетерлік жол шығынын жіберуші
болса, алысқа да барамын. Керек қылушылар
төмендегі адреспен жіберілсін: Село Алексан-
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дровское, Илинской вол., Петропавловск. у.
Акмол. об. Абугайре Юсупову.
Мұғалім Əбуқайыр Юсупұлы
«Қазақ» - Жақсы мұғалім керек қылушыға
Əбуқайыр мырза бұл күнгі мұғалімдеріміздің
біріншілерінен екендігін білдіреміз.
Басқармадан:
Доктор Əбубəкір Алдиаровтың адресін
сұраушыға: Троицкъ, Оренб. губ. Врачу А.Б.
Алдиярову.
• Сейідахмет Алтыұғлына – Ғабдолланың адресі: Акмолинскъ, Нуржану Чегину. Ғабдолла
Асылбекұғлына.
• М.И. Басығаринға – басылады.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оқушыларға
1-нші иулден бастап «Қазақ» жұмасына
бір шығатын болды. Бұл ізге түсу уақытша
болғандықтан һəм газетамыздың 139-ншы
нөмірінде айтылған себептер бойынша бағасы
өзгертілмеді, иағни жылдығы 4 сом, жарты
жылдығы 2 сом 50 тиын, үш айға 1 сом 50 тиын.
Мұнан кейін жазылушыларға да бағасы осы.
Мұны ардақты алдырушыларымыздың есіне
саламыз.
«Қазақ» басқармасы
Мүфти сайлау
Ай жарымнан артық татар дүниасында
қайнаған мүфтилік мəселесі шешілді. Петроград ахунды Сафа Баязидов хүкіметі тарапынан
мүфти сайланған хабары білінді.
Өткен іс сынауға оңай. Егер ноғай орнында
осы мүфтилік мəселесі біздің қазақ халқының
басына келген болса, аузында тілі, қолында
қаламы бар əр ноғай: қазақ халқы талас-тартыс.
Үйренген бəсеке қанына сіңіп қалған, мүфти
түгел болыс сайлауында бір ынтымаққа келе
алмайтын қазақ мүфтилік мəселесінде біріге
алмас дер еді. Бұған біз де мойындар едік.
Мүфтилік мəселесін ноғай қолға алғанда біз
ойладық: ноғай халқы біздің қазақтай емес,
ерте көзі ашылған мəдени халық қой, əлеумет
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пікірі бір жерден шығарып, салмақты хүкіметке
артар деп.
Бастығы ойымыз дұрыс болса да, соңғымыз
қата болып шықты. Мүфтилік мəселесінде
ноғай халқы «қазақшылық» қылды. Алдымен
руханилар мен зиалылар пікірі екіге айырылды:
бірі мүфти руханидан болсын, екіншісі, зиалыдан болсын десті. Газеталары бірін-бірі қақты,
мəдени сынады... хаты Қазан моллалары рұқсат
алып ашқан мəжілісінен газета жазушыларын
һəм зиалыларды қуып шығарғандай қылды.
Ақырында «Молла көп болса, қой арам өледі»
деген қазақ мақалының көбі келді. Ноғайлар
балық үлескендей бажылдасып жатқанда,
мүфти қоймақ түгіл, жай имам болып тұрғанын
көпсініп жүрген «Сират əлмұстақимшы» Сафа
Баязидов Ішкі Русия мұсылмандарының рухани
бастығы болып, духовни собраниенің төріне
шығып отырып алды.
Енді іс өтті, өкініштен пайда жоқ. Бірақ
келешек үшін бұл бəрімізге бір жақсы сабақ
болды.
М.Д.
Х.А. - Соңғы күндерде мүфтилікке Сафа
Баязидов сайланады екен деген хабар естілген соң Уфа мұсылмандары Г. Дума шлендері
Құтлұқ Мұхамед Тевкелевке һəм атақты орыс
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депутаттары Гуднев, Ехремов, Шингарев һəм
Керенскиге мынадай телеграм берілді: «Уфа
мұсылмандары арасында Петроград ахуны
Сафа Баязидов мүфтилікке тағайын етіледі
екен деген хабар тарады. Баязидов əпендінің
мұсылмандар арасында жексұрындығы белгілі
болғандықтан, мүмкін қадір тезірек ішкі министрге оның мүфтилікке лайықсыз адам екендігін
білдіруіңізді өтінеміз».
Сафа Баязидов мүфтилікке сайланғаннан
кейін Петроградтан ноғай газеталарына мынадай телеграм берілді: «Сафа Баязидовтың
мүфти тағайын етілуіне астана мұсылмандары
қатты күтті».
М.Д.
Г. Думада кадет көсемі Мелюковтың
сөйлегені
Соғыс басталғалы біз осында үшінші рет
бас қосып отырмыз. Алғашқы жиылуымызда
біз халық атынан ұлт ұранын шақырып, намысын білдіріп, айбарлы сөздер сөйлеп тарап
едік. Былтырғы 26-ншы иул тарихи мəжілісі
халі бəріміздің есімізде. Жарты жылдан кейін,
ғинуарда біз мұнда қиыншылыңқырап келдік,
сүйтсе де сырымызды сыртқа шығармадық.
Бірақ біз жақын мəжілістерде хүкіметке
халықтың ойын айтқан едік. Хүкіметтің жауабы
бізді қанағаттандырған жоқ еді. Ол жауапсыздық
маңызы: хүкімет сендерсіз-ақ өз ісін өзі басқара
білер, сендердің ақылың, жəрдемің қажет жоқ
деген мағнада еді. Бүгін біз мемлекеттің басына
ауырлық түсуіне жыл толғанда тағы жиылып
отырмыз. Бақытымызға қарай біздің сондағы
қынжылуымыз орынсыз емес екен. Жасырын
қарсы жаққа шықты. Сондағы біздің көңілімізді
аулаған нəрселердің бəрі құр сөз болып қалды.
Халық құрғақ сөзге қанағаттана алмайды. Енді
халық өзі іске кірісіп, өткен қатені түзеткені
келеді. Халық бізді закон бойынша өзінің
тілегін орындайтын өкілдері деп біліп, бізге
енді айқын мынаны тапсырып жіберіп отыр:
хүкіметке халық туралы барлық шындықты
айтуға. Хүкімет жайынан халық үшін барлық
шындықты білуге һəм оның істемей қалдырған
істерін істеуге.
Бекзадалар, халықтың бұл сезімі соғыс
жолындағы қанша құрбандар көрген бейнеттердің бірі де халықтың көңілдегі соғысты
жеңбей жоқтатпай үмітін сөндірмегендігін
көрсетеді. Біздің енді əскерлеріміз жеңілген жоқ.

Қиыншылықтармен бірге оның жігері де өсіп барады («Дұрыс» деген дауыстар. Қол шапақтау).
Енді біздің жауымыз да, біздің одақтарымыз да
орыс солдатының шыдамдылығы. Ерлігін анық
білді («Пəлі» деген дауыстар. Қол шапақтау).
Біздің қазыналық күшіміз таусылған жоқ, қайта
өзіміз таңырқап тұрмыз» керегімен де артық
күштігіне. Біздің одақтарымыздың да рухы һəм
қазынасы олқы түскен жоқ. Қайта, күн сайын
соғысты айақтамай, анық жеңбей тоқтамаймыз
деген үміті күшейіп тұр (қол шапақтау). Біз
жауымыздың жалғыз өнер күшіне ғана ден
қойған едік, оның бізге пайдасы тигелі тұр.
Біз өз күшімізді салыстырып, керекті қам
қылуға кіріскелі тұрмыз. Біз енді біліп тұрмыз,
бұрынғы ойлағанымыздан соғыс қиынырақ
екен. Біз білдік, жауымыз бізден көрі артығырақ
дайарланған екен. Олай болса, бізге де күшімізді
он есе арттырып, əр азамат соғыс ісіне қызу
кірісу шарт (тегіс қол шапақтау). Бұл соғысқа
жұрт жаппай намыспен кірісіп еді, енді жаппай
істеу керек. Енді ынтымақпен жоқ қылу керек.
Егер кеткен ағаттық болса, тайсалмай жариа
қылу керек. Мұнан артығы жоқ.
Асығу керек. Соғыстың бір күні қанша
құрбан, қанша шығын келтіреді. Уақыттың
созылғаны бізге пайда деп еді. Ол рас, бірақ
уақыт босқа өтіп, еш нəрсе істемесек. Өкініш
сонда болар: уақытты босқа өткізу мысалы
бізде болды. Өткен істің бəрі бірдей түзету
қиын. Өткен соғыстағы істелген қаталар туралы Думада айып аз. Өткен думалардың бəрі
де əлеумет ісін оңға бастыру үшін халықтың
ынтымағын, күшін біріктіру керектігі айтып еді.
Бірақ Дума айыпты емес, бұл пікірге хүкімет
қарсы келгендіктен жаңа соғысқа қамсыздық
көрсеткен болсақ. Егер бұрынғы соғыспен
қазіргі соғыстың арасында айырма болса, бұл
Думаның барлығынан (сол жақтан «дұрыс»
деген дауыстар).
Бекзадалар! Өткен хаттардың себебін Думадан іздеу керек емес, бұл жаланы Думаға
жабушылар соны айтушы Меншиков болсын
иаки Марков екінші болсын, бəрі бір жаланы
ауру бастар сауға аудару болады («дұрыс!»
деген дауыстар. Сол жақ қол шапақтайды).
Бұл қатаның себебі əлеуметпен хүкімет арасы
келіспеуде. Біздің хүкіметтің қолданып жүрген
сайасаты халыққа сенімсіз көзбен қарау. Халқы
тыныш, риза қылып бағудың орнына хүкімет
араға шек санау жағында, біздің бейбітшілік
уақытта ұстасатымыз да осы есті.
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Міне, бекзадалар, жайшылықтағы хүкіметтің
балаларын қазіргі соғыс уақытта да көріп отырмыз. Əскер һəм жаралылармен араласуынан
қорқып хүкімет сенімсіз көрген адамдарды һəм
қауымдарды жаман бақылаумен болды. Ішкі
сайасат ауасы соғыс ісін басқарушыларды текке
алаң қылды. Жоғарғы хүкіметтен үлгі алған
кейінгілері һəм сол жолмен кетті. Соғыс кезіндегі ауыр халдарды жеңілту үшін жəрдемге кіріскен қауымдарға көрсеткен губернаторлардың
тығыздығын мен мұнда ашып бере алар едім.
Ішкі татушылықты бұзуға себеп болған
істің бірі хүкіметтің дара-дара ұлттар туралы жүргізген сайасаты, бұратана жұрттарға
алакөзбен қарау, мисионерлердің жолымен кетіп, басқа діндегі халықтардың дініне
қысымшылық келтіру. Мұнымен халықтың бірлігіне кемшілік келтіруден басқа пайда жоқ.
Бұл туралы жалғыз-ақ көңіл орнығарлық нəрсе
- жоғарғы əскербасының поляктарға берген
уағдасы. Бұл уағдада орнына келмей күңгірт
тұр еді, бүгін ғана тілге алуға тиған «автономиа» деген сөзді есеп отырмыз, мұны бір он
жыл мұнан бұрын өзіміздің ережемізге жазып
қойған едік. Соның үшін қанша орынсыз жалакекесін сөз естіген едік (қол шапақтау).
Жоғарыда айтқанымыздың барлығы еврей
халқына қылып отырған іске қарағанда еш нəрсе
емес секілді. Біз – бақытсыз халық соғыс басталарда мемлекет намысын ... Мұны еврей өкілі
екі рет сөйледі, үсті-үстіне жер көруде. Бүтін
халықты патшалыққа одақтасдық көрсетеді
деп айыптаудың бұлай демегенде не дейміз.
Бірлі жарымды тыңшылық қылушылар болса,
ондайлар шекарадағы халықтардың бəрінде
де бар. Патшалықтар аз халықтарды теңдікке
жеткіземіз деп соғысып жатқанда, мұндай халдар тек досты жылатып, дұшпанды қуантудан
басқа ешнəрсе емес (сол жақ қол шапақтау).
Бұл алалау сайасатын хүкіметтің өзі мінеп.
Русия азаматтары (граждандары) дін, туыс
айырмасына қарамй тең болсын деп отыр. Бұл
сөздер енді іске айтылған еді. (Марков екінші
орнынан тұрып: «Ақ ниетті азаматтар!» деді).
Русия азаматтары Русияның шын ұлдары. Ешкім шүбə ете алмаса керек. Русия азаматтары,
Русияның шын ұлдары емес деп (сол жақ қол
шапақтайды).
Хүкіметтің тағы бір сайасаты айтпай өте алмаймын. Патша хазіреттерінің үндеуімен жалпы жұрт көтеріліп, алалықты тастап тұрғанда,

хүкімет əуелі өзі үлгі көрсетер деген ой бар
еді. Патша сөзіне халық шын жақын айамауын
білдіріп жауап беріп еді. Бұл жауап қайдан
болмады: айдаудағылар да шет патшалықтарға
ауғандар да бұл жауапты берді. Бұл жауапты
Европа, Америкаға мəшһүр Бурцев те берді. Сүйткен Бурцевке хүкімет не көрсетті?
Мұны ойлағанда ұйаламыз. Кішкене ғана бір
депутатқа министр Кривошеин Бурцевті патша хазіреттері ғафу еткендігін сөйлепті. Халық
пен хүкімет арасы келісудің бірінші əдемі деп
ел бұған өте қуанып, құтты болсын айтамыз
(қол шапақтау). Жалғыз Бурцев емес, онан
басқалар да бар. Олар біздің жолдастарымыз Г.
Дума шлені сотсиал-демократтар. Мен олардың
сотында үш күндей болдым. Бұларды тереңге
батырушы сот министрі, оның аты Русия законына қара дақ салушы болып тарихта қалар
(солар қол шапақтады).
Милюков бұл айыпкер депутаттардың сотында үш күн болғанда, олардың айыпсыздығына
көзі жеткендігін, патшалыққа опасыздық
көрсетпек түгіл, жауды мұқатушылар жағында
екенін, олар нақақтан айырылғандығын айтып келіп, сол біздің жолдастарымыз, Бурцев
секілді ғафу айтылып, тез арамызға қайта
келуін тілейміз, олардан өзге сайасат ісімен
айыпталғандардың да азат етілуін тілейміз деді
(«дұрыс!» деген дауыстар, қол шапақтау).
Мұнан кейін Милюков матбұғат туралы хүкіметтің қолданып тұрған сайасатын сүйейді.
Соғыс сырлары жасырын болу дұрыс екендігін айтып, бірақ қазіргі сензуралардың зианды жағын көрсетеді. Кейбір сензуралар
тəжірибесіздіктен, қайсы біреулері сайасат
тарапынан матбұғатқа қысымшылық келтіріп
анық пен танықтың арасы ашылмауына себеп
болуын сөйлейді. Матбұғатқа халықтың сенімі
кеміп, алып қашты болмаған сөздерге нанғыш
болып адастырады дейді. Күнбе-күн болып
тұрған сензура қызығының бірсыпырасын комисиалар да көрсетуге уағда берді.
Русия халқының көңілін толқытатын тағы
бір нəрсе - біздің соғыста жолымыз болмау һəм
оның себебін жоғалту туралы Милюков, халық
арасында тараған өсектерді таратуға хүкімет
өзі себепкер болды. Еврейлерге сенімсіз көзбен
қарау фамилиасы орысша болмағандарды шет
көру, Мəскеу уақиғасы да осындайдан болды
дейді. Соғыс ісінде опасыздық көрсету, жауға
сатылу жаласы дəлелсіз. Опасыздықтың бас
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себебі пара алып үйреніп қалған төрелерден,
соғыс керегін дайарлаушылардың қанағаттан
тысқары қомағайлығынан һəм қазына алтынына көзі тұнғандықтарынан дейді. Жұрттың бəрі
айтады: «Соғыс керегін дайарлау үшін заказ
алғанда парасыз болмайды деп («дұрыс!» деген
дауыстар). Рас, енді соғыс министрі өзгереді,
мен бұрынғы уақиғаларды айтып отырмын.
Бірақ қыр министрдің ғана кету əскерді де
халықты қанағаттандырмайды («дұрыс» деген дауыстар). Бұл министр жалған мағлұмат
беріп Думаны алдырып еді («дұрыс!» оны сотқа
беру керек! Барымызды алдады» деген дауыстар). Шынында да кінəнің барлығы жалғыз
министрдің мойнында деуге ешкім нанбайды
ғой һəм министр түсумен ғана хианат қоймас,
ең дұрысы айыбымен айыпсызды сот айыру керек («дұрыс!» деген дауыстар. Қол шапақтау).
Өзге түскен министрлердің де өсегі барды. Өтінген уақиғалардан кейін ол министрлар орнында қалып, бүгін бізбен беттесе
алмауларының себебі түсінікті. Олардың кетуі
біздің пікіріміздің дұрыстығын сипат етеді.
Бірақ бұл айыптың бəрі өткен күнге жатамыз?
Жаңарған хүкімет бұрынғы кабинетке қарсы
халықтың наразылығын тудырған қатаны
мойындай ма екен? Тағы да сондай қата болмасына көзіміз жетпей ме?
Ендігі кабинет халыққа сенімді болып, мақсұдқа жете алар ма? Əй, білмеймін! Түскен
министрлердің қатесін көріп отырсақ та, жаңалардың сайасат ережелерін білерлік қолымызда еш нəрсе жоқ. Соңғы өзгерулер əбден
қаталықтың ұшығына жеткендіктен, ол қаталар
оның əр жағында насырға жататындықтан
болған. Бекзадалар, мұның үшін біз жауапты
емеспіз. Егер кеткен министрлердің ішкі сайасатын Г. Дума ұнатпай мінген кезде хүкімет
бізді тыңдаған болса, істің сатында, халыққа
қанша жақсы болатын еді.
Бекзадалар, министрлер өзгерді, бірақ олардың сайасаты өзгерген жоқ. Жаңалардың көбі
ескілердің жолдастары. Кейбіреулері қазірде
де оңдығын айтып отыр. Мұның бəрі қазіргі
халді жете түгел түсінбегендікті көрсетеді.
Біз екі сөздер естідік, біз оңындарын білеміз,
бірақ біз анық сайасат ережесін естігеніміз жоқ.
Хаты, қазір уақыт еместі сылтау қылып ережеден безіп отыр («дұрыс! деген дауыстар).
Сүйтсе де жаңа министрлерден көп үмітіміз
бар. Бірақ халық бұларды жете танымаймыз.

Халық білетін құрметтейтін һəм күн бұрын
сенетін министрлер кабинет те жоқ.
Халық сөз күтпейді, іс күтеді. Мұнда біз біліп
отырған істі халық білмейді. Русияның төрт
бұрышына хабарлар келеді, кабинет өзгеруден
жергілікті хакімдердің ісіне келген. Өзгеріс жоқ,
сайасат əлі байағы деп (сол жақтан «дұрыс!»
деген дауыстар) жергілікті мекемелердің билеушілері өзгермей, іс өзгермейді. Бұл болмай
тұрғанда, халық хүкіметтің ниетіне сенбейді
(сол жақтан: «дұрыс, рас!» деген дауыстар).
Егер Думамен бірігіп хүкіметтің ойланып
жасаған ережесі һəм планы болмаса, ол план
Думада боларға керек. Бұл планды ашқан
халықтың бірлігі, халық жұмыла іске кірісуде. Хүкімет жаңа план жасау үшін, жол ашу
да қажет жоқ. Халықтың күші керектен артық
бар. Жалғыз-ақ соны іске айналдыру керек.
Халықтың бірігуіне бөгет болмай, бостаншылық
беріңдер, татушылық туғызыңдар. Бұратана
жұрттарға қысымшылықты қалдырыңдар. Жұрт
емін-еркін бірігіп соғыс қамына кіріссін.
Халықтың көбі крестиан екендігін, олардың
жəрдеміне мемлекет өте мұқтаждығын айтып,
Милюков крестиандарды риза қылып көзін
ашу үшін волосной земства беру керектігін
сөйлейді.
Онан кейін Милюков, аз-ақ мұнан кейін
де хаман сатылмайтын болсын, бітсін дейді.
Крестиандардың жер қажеті өтілсін, кезінде жер мəселесі қолға алынғанда, Крошеин пікірі орындалсын дейді. Земства істерін
һəм ұйым, қамдарын гүлдендіру керектігін
қымбатшылықты кеміту керектігін сөйлейді.
Соғыстың ауырлығына һəм жаудың жеңу
үмітіне қарамай біздің барша халықтың тілегін: Европада шек жүргізгенде əр халықтың
жігімен болып, оларға бостаншылық беріп,
ұлт мəселесін шешу деп, əскерге сəлем айтып,
жауды мұқату үшін жолы болсын деп Милюков сөзін айақтады (бүтін Дума һəм мəжілісте
отырған соғыс министрі қол шапақтау).
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Варшава мен Ивангород қорғанын алғаннан
кейін жау əскерін Висла өзенінің бергі жағына
шығады. Бұл кезде Брест-Летовски қорғанына
бет алып, соғыс ашып тұр. Наров өзенінен өтіп,
Наров-Буг арасында бекініп жатқан əскерлері
Варшава-Белосток теміржолын Чехов-Мал-
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кин стансиалары арасынан кесті. Варшаваның
оңтүстігінде Висла арқылы шыққан əскерлері
де Соколов, Сидлец, Локов шаһарларына таман барып тыншын кетірді. Варшава мен Ішкі
Русия арасындағы барлық теміржолдар кесілді
һəм Сидлец губернианың жартысы немістер
қолында қалды.
Шын соғыстар Брест-Литовски қорғаны
алдында болатындай түрі бар. Қазір немістер
бұған 80 шақырымдай жерде. Немістер Гувно
қорғанына қарсы шапса да, кейбір орындарын
алып, сонда бекі бастағаннан өзге бітіргені жоқ.
Рига маңында да соғыстар бар. Бұл соғыстар
кімге пайдалы болып шығуы əлі белгісіз.
Англия крейсері батырулы
Христианниа -27/VII. Англия крейсері «Индияны» Боденің солтүстік-күншығысында
Висгиордтан 4 мил жерде неміс сүнгуір қайығы
батырды.
Түрік кемесі батыру
Афина. Бүгін ерте ағылшын сүңгуір қайығы
Дарданелде түріктің «Хайратдин Барбарос»
атты бронированни параходын батырды.
Дарданел соғысы
Лондон. Генерал Гамилтон хабары: соңғы
күндер біз недəуір ілгері бастық. Суркордиа
біз 100 саржандай, Крите жолына күншығысқа
таман 150 саржандай ілгері басып, жаудың
шығынданып қарсы шапқанына қарамай. Бұл
араларда алып қалдық. Түріктердің Такрар атысын да қайтардық. Франсуз əскерінің бұл арада бізге көп пайдасы тиді. Анызақ маңындағы
Шунақбайырда біз бекіндік. Сарыбайырдың да
бір бөлімін алдық.
Бұл соғыстарда жаудың шығыны мол. Біз
соғысты түнде прожектор жарығымен контрминоностан аштық.
Өзге орындарға да əскер оңай түсірілді. Жаудан 630 адам, бір құрал, 2 мурнир, 9 пулемет
һəм көп бомба түсірдік. Жау көп жерде қаруқұралдарын тастап кетіпті.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Ұрлық
(Қарқаралы үйезінен)
Семей облысында ұрлық қылмайтын «жақсы»
қазақ аз. Осы өткен қыс Берікқара елінен ұрлық-

зорлық қылған ісі аралас 19 кісі жер аударылды,
мұның бірі нақақ.
Екі жыл өтіп, үш жылға айналды, Семей
абақтысында ұрлыққа жалалы болып, тобықтыдан Қасымжан, Шөпіш, Рызықбай жатыр.
Бұлардың аталарын қағазға жазуға қалам
ұйалады. Бұлардың істері тергеуде. Қарқаралыда
орысша оқу оқыған, ушител болған, фелдшер
болған, болыс болған, атасынан болыстығы
айырылмаған жеті атасынан арам жемеген
жігіттер қаны аққан ұрды. Халық бұзауды кісендеп бағады. Қажы ұрланған жылқыны бекітіп,
ұрлық қылады. Айырып баққан жылқы да қоң
жоқ, жылқы иесінде ұйқы жоқ. Қажы, молла
жан жоқ. Азымен қуып келген малға жан беріп
қойға береді.
Ана Семейдегі үш мырза абақтыдан пəтер
алғаннан бері көп тобықты ұрылары тиылайын
деді, деген хабар еді.
Қарқаралыда ұстап «жақсыларын» абақтыға алдырып, не айдатып тоқтамаса, ұрлық
момынға мал малдандыратын емес. Орысша
қазақты сотсыз, тергеусіз жер аударасың деп,
қазақ азаматын əділсіздіктен қорғаймын деген қалам ұйалатын көрінеді. Осы күнгі біздің
қазақтың атқа мінгені ұрлық қылып, мұны баласына мирас қылып, жұрт бетіне күйе жағып
тұр. Ұры деп жер аударғандай талай адам донос
арқылы нақақ кетсе де, жұрт «жақсысы» ұры
деген ұзын жол шын! Хүкімет ұры десе, бұған
қарсы айтар дəлел кем!
С.
Күйінші екі өлім
Варшавадағы ветиринарни институтта оқып
жүрген Қарқаралы үйезі, Қотанбұлақ елінің
қазағы студент Əшірбек Шəлімбеков жөтел
ауруынан жаңада опат болды.
Саны шамалы оқу жолындағы қазақ
жастарының жыл сайын шаһар ауасына шыдамай жөтелге ұшырап өліп тұруына қабырға
қайысады, ақыр хабарлы болсын.
-//Ішкі Орда қазағы фелшер Кенжеғали Сүлейманұғлы өткен иуннің 28-нде 32 жасында опат
болды. Марқұм 1909-ншы жылы Қазандағы
фелшерски школды бітіріп шыққалы Ішкі
Ордалықта қызмет етуші еді. Ашық пікірлі, ақ
жүректі, ұлтшыл жігіт еді. Жастай қыза тапқан
марқұмның жайы жанатта болғай, қалаған үй
іштеріне ақыры хабарлы болғай еді.
Ғабдымұталіп Əміренов
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«Қазақ» – Кенжеғали марқұм екі жылдан
бері анда-санда газетамызға жазып тұрушы еді.
Пікірі түзу, сөзі дəлелді бір талапкер көрініп
еді, өліміне өкіндік. «Қазақ»-қа жазған ең
соңғы мақаласы марқұм опат болғаннан кейін
басылған екен. («Қазақ» нөмір 140).
Потребител дүкені ашылу
(Ақтөбе үйезінен)
Ушител Камаладин Арынғазиев һəм стансиа
нашалнігі В.Лушниковтың бастауы бойынша
Зайсан стансиасында, Қаратоғай болысының
ортасында потребител дүкені ашылды. Дүкен
ашыларда сомасы 1522 сом еді. Бұл ақша
Қаратауға елінің 1, 2, 8, 9, 10 һəм 11 ауылдарынан һəм 2-нші Бөрте елінің 7-нші ауылынан
ортақ жиылды. Халыққа түсіндіру жолында
басшылық қылушы Қаратауға елінің қазағы
Хамарадин Дəукенов, Мұрат Төребеков һəм 2нші Бөрте қазағы Ерғожа төре таратайық. Бұл
дүкеннің ісі тез ілгері басып кетті, екі елдің
ішінде обороты 6 мың 500 сомға жетті.
Ушител Камаладин Арынғазиев
Басқармаға хат:
І
«Сəуле» мектебін тəрбие қылушылардың 22нші мұғалім Нығметолла Күзембаевтың өтінуі
бойынша тағы бір мұғалім алдыруға қаулы
қылғанымызды 140-ншы нөмір «Қазақ»-та
жазып едік. Енді кей бірсыпыра көлденең келгендіктен биылша екінші мұғалім алмайтын
болдық.
Бейсенбай Тыныштықбайұғлы
ІІ
Ақтөбе үйезі, Қаратоғай болысы 10-ншы
ауыл қазағы Нұрғали Санайұғлында тұрған
мұғалім Смағұл Құлбай баласын мұғалімдікке
алатындығымызды білдіреміз. Айға 30 сом
жалование береміз, тамақ өзінен. 15 бала
оқытады. Салулы мектебіміз бар. Мұғалім
Смағұл мырзаға осыны хабарландыруыңызды
өтінеміз.
Қажы Сүлейменұғлы
Əбіл Жанқараұғлы
«Қазақ» – Мынау мұғалім шақырушылар
өздерінің адресін хатында көрсетпеген, əйтеуір
Ақтөбе үйезінің қазақтары екені анық. Бəлки
мұғалім өзі бұларды білетін шығар.

Оқушыларға
Оренбург школдарында оқу биыл жылдағы
мезгілде басталады. Медресе Хұсайнияда биыл
оқ болатын-болмайтыны əлі белгісіз.
Газеталардан:
Киев газеталарына Дума мəжілісінде сөйленген солдағы депутаттардың сөздерін бастырмаған екен. Сүйтіп жатыр деп депутаттарға
телеграм берген соң, Дума председателі майдан əскерінің үстінгі бастығы Николай Николаевиш бұлайша телеграм береді1: «Киевски военни штабының бұйрығы бойынша
Киев газеталарында солдағы депутаттардың
Г. Думада сөйлеген сөздері басылмасын деп,
тиушылық айтылыпты. Г. Дума қазіргі күнде
бүкіл Русияның көңілін көтеріп, намысын
қоздырушы орын болып тұр. Думада сөйленген
сөздердің бəрінің асылы: жаумен қалай болса да
жағаласу керек, жауды мұқату үшін бүкіл Русияда жұмсалмаған күш қалмасын деген. Осы
негізінен қарағанда депутат сөздерінде оңдағы,
солдағы деп айтарлық арыз жоқ, баршасы бірдей. Солдағы депутаттар арасында əсіресе
күшті, қан қыздыра сөйлеген Милюков. Ондай
сөздерді жұртқа естіртпеу – əскермен халықтың
көңілін көтеріп, намысын қоздырудан тиу болады. Соғыс кезінде əскердің һəм халықтың
жүні жығылмау соғысқа керек қарудың бірі.
Əскермен жұрттың қанын қоздырып, намысын
қоздыратын сөздерге тиушылық айтуымыз өз
қамалымызды өзіміз бұзумен бірдей.
Соғысып жатқан, соғыста өліп жатқан, өлімге
барайын деп тұрған жалғыз ғана оң партиадағы адамдар емес, сол партиадағы адамдар да
екені ұмтылмасқа керек. Толып жатқан афисерлер арасында діні сол партиалардағылардың
пікірін қуаттаушылар екені де ұмытылмасқа
керек. Ондай адамдарға: ойымызды, ісімізді,
жауды жалғыз ғана мұқатуға жұмсайық деген
сөздер пікірлестерінің аузынан шыққанын есту
көңіліне көбірек қуат болмақ.
Сүйтіп тұрғанда, Думада сөйленген сөздерді
газетаға бастырмау мүмкін қатасының зоры
болмақ. Бұл туралы құлағыңызға салуды борышыма санаймын.
Г. Дума председателі Родзянко
Соғысқа қазақ көмегі
Орал облысына қараған қазақтардан 9-ншы
1
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У.Ж. 474-нші нөмір

майдан 23-ншы иулге ше соғыс һəм соғыстан зор
көргендердің пайдасына жиылған жəрдемдердің
есебі «В.об.В»-да (37 нөмір) басылып шықты.
Жəрдем айтушыларға Орал облысының бас нашалнігі тəңірі жарылқасын айтады.
Жəрдемдер мыналар:
1) Орал жəрмеңкесінде қазақтардан жиылған
6126 сом 50 тиын.
2) Темір жəрмеңкесінде Ақсақал Калменов
арқылы қазақтардан жиылған 1097 сом 25
тиын.
3) Орал үйезі, 2-нші бөлімге қараған
қазақтардан жиылған 75 сом 76 тиын.
4) Ілбішін үйезі, 2-нші бөлімге қараған
қазақтардан жиылған 1004 сом 36 тиын.
5) Ілбішін үйезіндегі крестиански
нашалніктердің сиезінде Сабынкөл болысының
қазақтарынан жиылған 1097 сом.
6) Гурев үйезінің крестиански нашалніктердің
сиезіндегі жұмыскерлерден жиылған 8 сом 33
тиын.
Ілбішін үйезінде
7) Өлеңті болысынан жиылған 1770 сом.
8) Бүлдірті болысынан жиылған 997 сом 50
тиын.
9) Индер болысынан жиылған 1368 сом 72
тиын.
10) Жақсыбай болысынан жиылған 85 сом
21 тиын.
11) Сабынкөл болысынан жиылған 997 сом
50 тиын.
12) Қалдығайты болысынан жиылған 997 сом
50 тиын.
13) Қызылжар болысынан жиылған 83 сом
50 тиын.
Темір үйезінде
14) 1-нші Адай болысынан жиылған 642
сом.
15) 2-нші Адай болысынан жиылған 243
сом.
16) 2-нші Адай, 10-ншы ауылдың старшинасы К. Боқшаев 100 сом берген.
17) 3-нші Адай болысынан жиылған 172
сом.
18) Оймауыт-Жылытау болысының қазағы
Ш.Байболлин 100 сом берген.
19) Ұлы Сам болысының управителі 100 сом
һəм тілші 100 сом берген.
20) Доңызтау-Аққолқа болысының управителі Ж. Бозанов 100 сом берген.
21) Саматай болысының управителі А. Тамаев 100 сом берген.

Гурев үйезінен
22) Ақбас болысынан жиылған 316 сом 10
тиын.
23) Еспол болысынан жиылған 157 сом 75
тиын.
24) Бестобе болысынан жиылған 20 сом 75
тиын.
25) Гурев болысынан жиылған 479 сом 50
тиын.
26) Ембі болысынан жиылған 19 сом 50
тиын.
27) Жаршы болысынан жиылған 74 сом 50
тиын.
28) Кермеқас болысынан жиылған 379 сом
75 тиын.
29) Қызылқоға һəм Еспол болысынан
жиылған 61 сом
Барлығы 18874 р. 98 к.
ІІ
Семей облысы, Зайсан үйезі, Кендірлік елінің
қазақтары соғысқа 320 сом көмек жиып берді.
ІІІ
Соғыс пайдасына берген көмегі үшін
Торғай губернаторы Ақтөбе үйезі, 2-нші Бөрте
қазақтарына һəм жəрдем жиысқан үшін болыстары Қозке баласына тəңірі жарылқасын
айтады.
«Торгай. Об. В»
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру
үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ» басқармасы
арқылы жəрдем етушілер: Арғынғазы Боштаев
5 сом, Байжұма Төлеубайұғлы 3 сом, К. Бердібекұғлы, Т. Тырабайұғлы, Қ. Байахметұғлы,
Қ. Лекерұғлы, Т. Біржанұғлы, А. Тайбағарұғлы
һəм К. Нұрғалиқызы 1 сомнан, Н. Асанұғлы,
Б. Нысанбай, Ж. Демесінұғлы, Ж. Жартыұғлы,
Ж. Байахметұғлы, М. Ахметжанұғлы, М. Қалжанұғлы, Д. Сансызбайұғлы һəм К. Ағытайұғлы жарты сомнан, М. Шінкеұғлы 35 тиын,
А. Жетпісбайұғлы һəм Қ. Білəлұғлы 30 тиыннан, Ш. Елбайұғлы һəм З. Бижанқызы 25 тиыннан, Х. Түбекбайұғлы, О. Бижанқызы, С. С. Лекерұғлы, К. Ержанқызы, Д. Демесінұғлы, Н. Түзелбайұғлы, Ж. Айдаркеұғлы, Б. Ғабдолфайызұғлы, Қ. Баймұхамедұғлы, Ғ. Шаһұлыұғлы,
А. Сансызбайұғлы, С. Бейісұғлы, Ш. Ш. Тоқанұғлы, Б. Яаймұхамедұғлы, Б. Кемелбайұғлы,
Х. Қалжанқызы, Қ. Ғабдыхалықұғлы, С. Тас-
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темірұғлы, Б. Ақбамбетұғлы һəм А. Төлеубайұғлы 20 тиыннан, А. Байшалқарұғлы, А. Арыстанбайұғлы, М. Бердібекұғлы, Х. Қылшыбайұғлы, А. Баймұхамедұғлы, А. Түзелбайұғлы,
Б. Ақбаниетұғлы, Ғ. Найманбайұғлы, Х. Қожаахметұғлы, А. Ақбаниетұғлы, О, Аманжолұғлы, А. Жартыұғлы 15 тиыннан, А. Демесінұғлы, Қожаахмет Нысанбайұғлы, С. Жартыұғлы,
К. Сансызбайұғлы, Б. Бердіғұлұғлы, С. Қабылұғлы, С. Күнғожаұғлы, Қ. Қалжанұғлы, М. Аманжолқызы, Х. Қазбайқызы, А. Рахметұғлы,
Ш. Қожахмет жамағаты, Д. Қорғамбайұғлы,
Т. Софыұғлы, С. Бейсенбайұғлы, Ғ. Алпысбайұғлы, А. Жұмасайұғлы һəм Н. Аманжолқғлы
10 тиыннан, Т. Сенбе жұмағаты 8 тиыннан,
Н. Қожабай жамағаты 12 тиыннан, Д. Машбайұғлы, А. Елбайұғлы, Ж. Тышқанбайұғлы, А. Құлмұхамедұғлы һəм Қ. Қыстауұғлы 5 тиыннан,
К. Сəрсенбайұғлы 50 тиын.
Барлығы 30 сом.
Бұрынғылармен 1155 сом 73 тиын.

$$$$

Басқармадан:
Нəжмеддин Хасеновке – Карс мұсылмандарына жəрдемге деп жіберген ақшамыз тапсырылды, есебі 127-нші нөмір «Қазақ»-та
басылған, қараңыз.
Мұғалімдікке орын керек
Сегіз жыл оқытып, тəжірибе көрдім. Уфадағы
медресе Ғалиядан оқып, мəдениет шаһатнамасы
алдым һəм имам уа мүдəрисілікке мекеме
шарғиаттан алған да шаһатнамам бар. Бастауыш
дəрежелі орысша мұғалиматум бар. Қалалы жер
болса тіпті жақсы. Жол расходын беруші болса
алыс жерге барамын. Жамағатым бар.
Адресім: Ассенкритовское вол. Правление,
Куст. У., Тургайск. Об. Лавочнику Осоргину,
пер. Жумагалию Бейсенбаеву.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Г. Дума
Г. Дума өзінің алғашқы екі күндік мəжіліс
хүкімет һəм халық өкілдерінің айбарлы сөздеріне арнап, сонан кейін іске кірісіп еді. Бұл
күнге шейін əрі мəселелерден кеңеске түскен:
соғыс құралын дайарлау ісін басқаратын
жеке бір кеңес мəжілісі ашу һəм Русияда неміс үстемдігін құрту туралы закон жобалары. Əуелгі мəселе туралы Дума мəжілісі өте
қызу болып, солдағы депутаттар соғыс керегі
жетпеу себебін білушілердің олақтығынан,
қианатшылығынан көріп, жобаны жете сынады. Тым өткір сөйлегені үшін социал-демократ
партиасының шешені Чхенкели үш мəжілістен
шығарады. Жүйріктер көп айтысқаннан кейін
Дума мынаған сөз байлады: «Соғыс құралын
дайарлау ісін басқаруға бір мəжіліс ашылсын,
оның кеңесіне Г. Дума һəм Г. Совет председателдерін, Дума һəм советтен тоғыз шлен, соғыс
министерствосынан 5 өкіл, теңіз, қазына, жол,
сауда министерствосынан, Г. контрол, земски
һəм городской соиуздардан бір-бір өкілден һəм
централни военно-промышленни комитеттен
төрт өкіл кірсін десті.
Мұнан кейін соғыс, мемлекет һəм жергілікті
мекемелер керегі үшін отын, азық-түлік жетісті-

ру, бұларға баға шамалау, əскер жүгі һəм отын
істерін басқару үшін айырықша комиссиалар
ашу хақында закон жобасы қабыл етілді.
Русияны неміс басынып кеткендігі һəм Русиядағы əр төрелердің көбі неміс екендігі
һақында сөз аса ұлғайып, көп тексерілгеннен
кейін, Дума көпшілігі бұл туралы айырықша
бір комиссиа ашуға қаулы қылды.
Бұл мəселелерден басқа Г. Думада көзге көрінерлік əрі іс қаралған жоқ. Көптен сағынтып
ашылған Думаның бұл жолғы мəжілісінде,
дұрысын айтқанда, сөзден өтіп, іске айналған
нəрсе əлі жоқ есебінде. Сондықтан болса керек, соңғы күндерде мағлұмат жүзінде Думадан
күткен зор үміттер жарыққа шықпағандығы,
хаты Думаның тез арада таралуы һақында емес
хабарлар жазылып өтті. Сонан кейін 6-ншы
ағұста Дума ақсақалдарының кеңесі болды.
Онда «Дума таралуға тиіс пе, жоқ па?» мəселесі
тексерілді. Ондағылардан басқа депутаттар
Думаның жабылмауын артық көрген. Кеңестегі
пікірлер:
Шидловский (сол октиабрші): Дума мəжілісін тоқтаусыз үдету керек, əлі жетерлік іс
бар. Программа мəселесінде Шидловский
кадеттер ұйғарған программаға қарсы емес-
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тігін білдіреді. Бірақ қазір одан да шұғылырақ
мəселелер барлығын айтады. Мысалы, екінші
разриад опалшиндерді əскер қызметіне шақыру,
Г. Банктің қағаз ақша шығару правасын арттыру, табысқа қарай салық салу низамы һəм
босқындар һақындағы жобалар. Ең əуелі осы
мəселелер қаралуы ... тиіс», – дейді.
... (Тарқи партиасынан). ... Халыққа ерік
беріп, əлеумет күшін арттыру, табысқа қарап
салық салу низамынан басқа ауыл халқының
правосын арттыру, земства низамдарын түзеу
һəм басқа сондай істер бар. Дума жабылмасқа
тиіс. Көз бостаншылық, шаһарнизамын түзеу,
волостной земства ашу, мұжықтарға жер беру
мəселелерін қарау керек.
Крупинский (орыс ұлтшысы): Мұнда айтылған мəселелер Думаны біріктіруге емес,
айыруға қызмет етер. Земства ашу, ауыл халқына права, бостаншылық һəм сол секілді мəселелер қарала бастаса, Дума шлендері
қазір-ақ бір-бірінен айырылар. Мемлекет Думадан əр істі негізінен түзетуді емес, мемлекетті
құру жолында ғана қызмет күтіп тұр. Біздің
екі айға ғана таратады екен, бұған мен алғыс
қана айтар едім. Бұл жиылыс айрықша жиылыс,
сондықтан ұзаққа созылмасқа керек. Екі айдан
соң қалыпты жиылыс болар. Сонда жылдағыша
биуджет істерін қарармыз.
Савич (октиабрші): Думаның жабылуы
һақында сөйлесіп отыру ұйат. Мұны ауызға алу
да келіспейді. Депутаттар өздері тараса, халық
өзі сынар. Үкімет тарапынан кіргізілген жобалар қарап біткен соң кезекті волостной земства
ашу жобасы тұр. Алдымен сол қараларға тиіс.
Ливашов (оң): Ондағы партиалар бұл
айырықша жиылыста соғысқа қатысы бар
мəселелерді ғана қарауға тиіссінеді. Думаның
созылуы көп кісінің шаруасына да ыңғайсыздық
келтіреді.
Скоропадский (оң октиабршы): Бізді мұнда
əскерге құрал дайарлау ісін реттеуге ғана
шақырған. Қазір Думаның жайшылықтағыдай
созылуы қатерлі. Алалық шығуы ықтимал. Біз
өзіміз тарамасақ, үкімет таратар.
Чхеидзе (С.-демократ): Скоропадскийдің
Дума созылса, бірлік жоғалады, деуіне күледі.
Ол бірлік көптен жоқ енді дейді. Дума халықты
біріктіретін орын екендігін байан етеді. Сайаси
бостаншылық қолқа алынбағанда, кадеттермен
тарқи партиасының түзеген жобалары майданға
түсу ықтималы жоқтығын айтады.

Марков екінші (оң): «Оптуска алып үйлеріне
қайтып кеткен депутаттарының газеталарда
есімдері иғлан етілуге ренжиді. Думаның соғыс
ісіне зиан тигізерін сөйлейді. Германияда волосной земства жоқ, оның орнына «Круп» заводы бар. Сіздерде сондай істі жарыққа шығару
тиіс. Ішкі істерді түзеймін деген сөзді шағыра
бастасаңдар, алдымен өзім көлденең түсемін.
Сіз Русияның барлық жерінде земства ісін
толықтырмақшы боласыз. Бірақ біз Русияны
сізге тегін бере қоймаймыз. Шама келгенше
жұлысармыз» дейді.
Керенский (трудовик): «Марков пен Крупинский бірлік дей қалыпты. Онысы бекер.
Біздің арамызда бірлік болған жоқ. Һəм еш
уақытта болмас. Ең артығы жалпы бір программа жасауға тырысу. Алдымен халықты
құлдықтан құтқаратын жобаларды қолға алу
керек. Мұндай ауыр уақытта халыққа тізгін
беріп, əлеумет үшін біріктіруден артығы жоқ»
дейді.
Жағыфаров (мұсылман фракциасынан):
«Дума мəжілісі созылу жағында болғандығын
сөйлейді. Оңдардың алдымен соғысқа қатысты
бар мəселелерді қарарлық деген пікіріне
қосылады. Бірақ керекті мəселелердің ең керектісі, анықтауға ыждаһаты Русияға түрлі
халықтарды құлдықтан құтқару» дейді. Бірлік һақында көп сөйленіседі, құр сөз болып
қалып жүр. Шын бірлік керек болса, Русиядағы
барлық халықты закон алдында бірдей праволы
етіп, бұратана жұрттар һəм діндер һақындағы
қысымшылықтарды жоғалту керек» дейді.
Караулов (тарқи партиасынан): Крупинскийдің Дума созылса, зианнан басқа пайда жоқ, пəлен-түген деулерін құр бір сылтау
екенін сөйлейді. Ол мұны əшейін өз пайдасын
көздегендігін жасыру үшін ғана айтады» дейді. Дума созылып, қызметінде боларға тиіс.
Думада бірлік жасау үшін мемлекетте болған
халықты біріктірерге керек» дейді. Онсыз бірлік болмайтындығын байан етеді.
Львов (орталықтан): Мемлекетті сақтау ісіне Думаның қатысы керек. Думаның өзін-өзі
таратуы сайаси өлім болашақ.
Милюков (кадет): Дума қазірге шейін
халықтың күткенін бере алмады. Мемлекет
Думаның үстін болғанын күтеді. Дума үкімет
тарапынан кіргізілген закон жобаларын ғана
қараумен ісін бітірсе, халық таңырқап қалар.
«Дума не бітірді?» мəселесін қозғар. Əскер жиу
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шарасын халық өкілдерінен басқа да орнына
келетін еді. Əскерге құрал дайарлау комиссиасы
да Думада басқа жасалды.
Закон шығаратын мекемелердің борышы іс
басындағы кісілер үстінен қарап тұру һəм мемлекетті біріктіру еді. Дума қазір бұл екеуінің
бірін де жеріне келтірген жоқ. Жалпы ереже
жасап, соның бойынша іс ету мəселесі меніңше
бек муафық. Бұған жалғыз Марков ғана қарсы
келді. Дума іске кіріссе, ол бұрынғыша мінбеге
шығып жанжал шығарумен қорқытпақшы болады. Бек жақсы. Сонда халық кімнің мемлекетті қорғау істерін жолға салуға кедергі болып
тұрғанын көрер.
Председател Рудзенко көпшілік Думаны таратпай үдету жағында болғанын байан етіп,
сөзді тұжырды. Кеңес қаулысы бойынша алдымен қаралатын мəселелер: 1) табысқа қарай
салық салу; 2) Г. банктың правосын арттыру; 3)
босқындарға жəрдем; 4) Екінші разриад опалшиндерді соғысқа алу жобасы.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Соңғы жетінің ішінде соғыстарда тағы да
қызу барады. Неміс флоты орнының көптігі һəм
көптілігімен ... заливке басып ... флотымызды
кейін сиырып тастап еді. Бірақ 2-3 күннен кейін
флоты заливтен шыққандығы білінді.
12-13 күндік соғыстан кейін жау əскері көп
шығынданып Кувну қорғанын алды. Новогеоргевский қорғанының сыртқы порттары тегіс
ойран болып, зеңбірек қарсы тұруға болмайтын
халге келген соң немістер еді. Бұл қорған бірсыпыра сіресіп берілмей-ақ тұрды. Əскеріміз
Брест-Литовскге таман шегініп орныққанша
немістердің күшті əскерін жібермей тұрды, немістер əскерімізден қалыспай Брестке келіпкіруіне иаки əскерімізді қыса қууына ерік бермеді.
Немістер шамасынан келсе, Брест-Литовск
қорғанынан да үміті бар. Осы кезде оны үш
жақтан торып тұр. Бірақ біздің бұл қорғанымыз
емес, Русияның ең берік, ең сенімді қорғаны.
Италия Түркияға соғыс иғлан етті
(П.А.Т.)
Рим- 8/ VIII. Италия үкіметі Стамбұлдағы
елшісіне Түркияға соғыс иғлан қылуға жарлық
етті. Италия үкіметі елшілеріне жіберген сиркулиарларында Италия мен Түркия арасының

... болу себебін Түркия үкіметі біздің 21-нші
иулде беруге ... қарсы берген уəделерін бұзды.
Түркиядағы Италияға қарайтын адамдарды
шығармады. Сол себепті бəз Түркияға соғыс
иғлан қылдық».
Усовец қорғаны кету
Біздің əскер 9-ншы ағұста Усовец қорғанын
бұзып, өртеп жауға тастап шыққанын агентски
телеграм хабар берді.
Қазіргі қызу соғыстар Рижски залив, БрестЛитовски қорғаны маңайында.
Жау əскерінің есебі
Петроград – Инабатты орыннан шыққан
хабарларға қарағанда немістер біздің фронтқа
һаман жаңа əскер келтіріп тұр екен. Қазір бізге
қарсы кемінен 35 Германия корпусы бар. Бұл
қазірге шейін жиылған Германия əскерінің 40 %
болады. Австрия-Венгрияда əскерінің 70% бізге
қарсы қойған. Қазір қарсымыздағы жау 120 девизия жайау əскер болады. Бұл – жауымыздың
барлық əскерінің жартысы. Ал соғыс басында
бұл екі жау бізге қарсы 60 девизиа аз-ақ артық
əскер жіберген еді. Соғыс басталғаннан бері
оның əскері бір жарым есе артса, бізге қарсы
жібергені екі есе артты. Бұл арту Германия корпустары есебіне болды. Мысалы, олар əуелде
9 корпус ғана жіберген еді, қазір 35-ке толтырды. Австрияның күші алғашқы күйінде қалды.
Атты əскерге келсек, Австрияның 11 девизиа
атты əскері əуелден де, қазірде де бізге қарсы
тұр. Германия 11-12 девизиа атты əскерінен
біреуін ғана бізге қарсы жіберген еді, қазір
қарсымызда оның 9 девизиасы бар.
Міне, бұл есептер 4 айдан бері əскеріміздің
күн сайын қандай зор күшпен алысуын көрсетсе
керек.
Ішкі хабарлар
Елден:
Егін
(Қарқаралы уезінен)
Тоқырауын, Қотанбұлақ, Балқаш елдері екі
мыңдай үй Тоқырауын бойына егін салды.
3-4-5-ке шейін егін су ішеді. Биыл 1915-нші
жылы, су тасыған жоқ. Жазғытұры жаңбыр
жоқ болды. Ел суға мұқтаж болған кезде, иун
айағында көп жаңбыр жауып, енді егін де, шөп
те жақсы болса керек. Иул басында Тоқырауын
айағынан айақ Сарытерекке хабар келіп тұр.
Күнбатыстан күншығысқа қарай бұлаққа ауған
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шегіртке өтіп жатыр деп. Егіншілер атқа мініп,
жалау байлап, айқай салып шегірткені егіннен
қуып өткізіп жатыр деседі. Əзір егін аман болса керек. Тоқырауын егіншісі ұжымшыл жұрт
болатын болса, бар туған жиылып барып, шегіртке сиақты жұрт жауына қарсы амал қылу
мақсұт еді. Мұны қылатын егінші Тоқырауында
көрінбейді. Əрқайсысын əр жерде жау жеген
біздің осы күнгі қазақ салты-тұрмысы, мұнан
егінші шығып қайда барады!
С.
Кісі өлімі
(Лепсі уезі)
124-нші нөмір «Қазақта» жазған едім,
Қарқаралы уезі Қотанбұлақ елінің қазағы Айып
Бакиза баласы Жетісу облысы, Лепсі уезінде
абақтыда жатыр деп. Сол кісі 300 сом залог салып, түрмеден шығып, үйіне келді. 13-нші иулде обвинителни актысын қолына берді. Суды
29-ншы сентиабрде болады. Адвокаттыққа
Жақып Ақбай баласын алыпты.
С.
Бес болыс Бəйжігіт
(Зайсан уезі)
Семей облысы, Зайсан уезінде найман руынан бес болыс Бəйжігіт бар. Бұл ел ЗайсанШəуешек арасында, Тарбағатай, Маңырақ,
Шорға тауларын өрлей көшпелі қалыпта мал
асырап, тіршілік етеді. Аса мандымды болмаса
да, қыс ішерлік егін салушылары да бар. Егіндерін тоғам байлап жаз бойы 3-4 рет қолмен
суарады, жаңбырға сенбейді. Жерлері тау-тас
болса да, суарсақ егін шығатын жеріміз бар
деседі. Қыс бойы бұл елдің қара малы даладан оттайды, шабындық бек аз. Қыс мінетін
аттарына берерлік жоңышқаны егін сықылды
суарып қолдан егеді екен. Кейбір іске жарамды
кеңдеу өлкелерін өткен бірер жылдың ішінде
замлемер өлшеп, қайсысын ушастковый даша
қылып, орыс байларына сатып, қайсысына поселке орнықтыра бастапты. Биыл да өлшейді
–мыс деген сөз бар. Осы ретпен бұл елдің жері
тарылса да, кейбір елдер ше қала боламын деген ойы тіпті жоқ. Қанша тарылсақ та, көшпелі
əдетімізше күнелту өзімізге пайдалы деседі.
Тосын кəсіпке бұл елдерде ішкі қазақтарға
қарағанда əлі мал байлығы кеміген жоқ секілді һəм қазақшылық қалыбы, ел билеу жолы
байағыдай тұнық қалыпында секілденеді. Бұлай

екендігі мынадан көрінеді. Сиезде біреу тентек
болып табылса, əуелі 3 тоғызға айып салынады.
Егер ұрлық иаки жесір дауы туралы болса, тентекке салған айыптан басқа қандық та алынады.
Қандығы: сол болыста неше би болса, сонша
бір-бір ат мінеді. Ауылнайлар құнан мінеді.
Шабармандары шапан киеді. Төбе басы болған
би бір түйе алады. Болыстың қандығы да бір
түйе иаки бір жамбы болады. Бұл айтылғандар
қылған бітімнің басында бар болса да, жоқ болса да алады. Жоқ болғандарына бітім айтқандар
сыбағаларын қойғызады. Қойылмаса. Ел адамынан айтып ресімше сөздерін сыйғызып, даулап ала алады. Болыс, биден басқа «қадірлі»
ақсақалдар һəм көлденеңнен көк аттылар да
олжадан құр қалмайды. Ел басшыларының
теріс назарында болғандар қит етсе тоғыз-тоғыз
айыпқа ұшырап отыратын да жайлары бар.
Білім жағы - орысша болсын, қазақша болсын, бұл Бəйжігітте өте нашар. Биыл бес болыс Бəйжігіттің бесеуінде де ұлық жарлығы
волосной школ салынып жатыр. Əр болыстан
школға деп 6 мың 200 сомнан бай-кедейге бірдей түсті. Школ салдыру жолында басшылық
етіп жүрген бір-екі болыс болмаса, қара халық
бұл іске шейін бір шығып деп қарайды.
Мүғалім ұстап бала оқытуды жаңа-жаңа
ауыздарына алысып жүр. Орысшадан бұрын
біраз мұсылманша оқыту керектігін түсінгендер
көп. Əзірге көзге көрініп балалар мұсылманша
оқуға кірісе бастаған кісі жалғыз-ақ Терісарық
елінің əкімі Қыдырмолла қажы. Бұл кісі школ
салынып жатқан жердегі 8 бөлмелі ескі волосной мекемесін медресеге айналдырып,
мұғалімін де алып қойды. Һəм осы жаздан бастап сол мұғалімге балаларын оқыттырып жатыр.
Мұнан басқа Шорға елінде Нұреке деген байда
бір тəуір мұғалім бар. Ол осы өткен қыстан бері
тұр. Бəйжігіттің өзге 3 болысында əлі мұғалім
болмаса да, бірте-бірте алдыңғылардың ізіне
тұсер деген үміт бар.
Шорға һəм Терісарық елдерінде мешіт һəм
имамдары бар. Шілік елі 3-4 жыл мұнан бұрын
мешіт салуға кіріссе де, партиа əлегі кіріп,
мешіттері осы күнге шейін шала күйінде бітпей тұр.
Бес болыс Бəйжігіттің бір əдеті: ұшыр, зекеттерін ауылнайлары арқылы елден жиып, жетімжесірге беру үшін əкімдеріне тапсырады екен.
Жақсы болса да, қалтаға бір түскен соң, жетімжесір ұмытылатын түрі бар.
Қазақұлы
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Оба біліну
Оренбургта соңғы күндерде бірлі-жарым оба
ауыруынан ауырған һəм өлген адамдар болып
тұр.
Босқындар
Соғыс жағынан жау алған шаһарлардан неше
жүз мыңдаған халық ішкі Русияға босып келіп
жатыр. Оренбург губерниасына жүз мың адам
жіберілетін болған, алды келді.
Газеталардан:
Болғария, Греция һəм
ынтымақ патшалар
Ынтымақ патшалары Болғария мен Грецияны
өздеріне серік қылуға көптен тырысуда, бұлар
шеттен жоламауда екендігі оқушыларымызға
мəлім. Дипломатиа жүзіндегі өнерлерін салып,
еппен айып келтіреміз дегенге болмаған соң,
енді мəймөңкені қойып, қатаңырақ раймен сөзін
тыңдатуға түсті. Біздің беретініміз мынау: осыны алып соғысқа кірісуге барасыңдар ма деп,
ынтымақ патшалары ат құйрығын кесісер сөзін
айтып отыр деген хабар газеталарда болып тұр,
бірақ нағыз мазмұны берген ноталарының хабарында құпиа болса керек. «Р.В.»
Газетасы жазады: «Болғария мен Греция
турасындағы əңгіменің айақ алысы өзгерілді.
Болғария мен Греция əл тілін қойып, шын
тілімен сөйлесетін кезге келді. Қайтер екен.
Əсіресе Болғарияның соғысқа кірісуі өте қажет.
Түркия мен соғыстың созылуы, созылмасы
Болғария сайасатына қарап тұр. Болғария кірсе,
Түркиямен соғыс тез бітер еді. Түркия соғысы
бітсе, онымен сабақтас жұмыстардың түйіні
шешіліп, Германия Анатолидан күндерін үзіп,
Европа соғысы да көпке ұзамас еді.
Болғарияның, – дейді, – ата жағынан, тарих
жолынан, алдағы-арттағы өмірінің жүйесінен
тексеріп қарағанда, соғыс басталғаннан-ақ
ынтымақ патшаларына қосылатын жөні бар
еді. Оны істеткізбей тұрған Бухарест бітімінде ынтымақ патшаларына көңілі қалғандық.
Болғария үкіметі битарапсынған болып отыр,
сол өкпесін ынтымақ патшаларының алдына
көлденең ұстап, Бухарест бітіміндегі істеген
қианаттарыңды түзетіңдер дейді. Ол түзелмей
битарап күйден шығып, іс қылуға жоқпыз дегенді айтады. Түзету құр ауыз уəдемен болмасы, берілетіндер қолға берілсін дейді. Мұны
жалғыз үкімет басындағы адамдары емес, жай
саңылаулы адамдарының бəрі де қуаттайды.

Бухарест бітімін түзетуге келсек, салмақ
Сербия, Греция, Румыния үшеуіне түспек.
Сербия ынтымақ патшаларымен бірге соғыста
қан төгіп жатқанда, оған ауыр сөз айту қиын.
Греция ынтымақ патшаларына нағыз айнымас
достарыңның бірі мен деп отырғанда, оны ренжітіп ауыр сөз айту тағы қиын болды. Румыния
нағыз соғыс майданының қасында отырған соң,
онымен сөйлесуге бəрінен де көрі сақтық керек
болды. Сөйтіп, Германия, Автрия, Түркияның
бағына қарай, Балқандағы жұмыстың түйіні
жыл бойы шешілместен бұ кезге жетті.
Балқан жұмысының бітуіне тоқтау болып
тұрған, қашаннан бері ет-жеңі бірікпейтін
Болғария мен Грецияны келістіру. Бухарест
бітімінде Франция осы күнгі одағы Италияның
мақсұтына қарсы, Грецияның күшейгенін
тілеп, Грецияға Каваланы бергізіп еді. Балқан
сөзі сол Кавалаға сүрініп, жығылып, əрі қарай
айақ баса алмай тұр. Париждегілер қатесін енді
біліп, өкініште шығар. Кавала орнына Анатолидан жер бермекші болып, оған Винизилус
үкімет басында тұрғанда кеткен болып еді.
Грецияның германшылдары Винизилустың
онысын ұнатпай, атставкаға шығарып, парламентті таратып, істі ұзаққа созып жіберді. Қайта
сайлауда Винизилус партиасы көп шығып еді,
енді королдың ауыруы сылтау болып, іс тағы
созылып тұр.
Соғыстың қазіргі түрі Дарданелдің қылиларында талай мың адамның тағы қырылуы
королдың сауығып, ырғалып-жырғалып жұмысқа кірісуіне қарап отырарлық емес. Бұрын
Грецияны еркелете беретін Францияның да газеталары Грецияға іс жаманға айналса, өкпелеме дегендей сөздерді шығарып отыр. Ынтымақ патшалары сөзді қойып, іске қарай айақ
салса керек.
Греция үкіметі Каваланы бермейміз деп
қасарысуда. Онысы Грецияға пайдалы болып
табыла қойар ма екен. Грецияға берілген Македония Греция мен ел болып, ет-жеңі біріге қойған жоқ. Салоник болса, Грецияның
қожалығын көтере алмай ауырлап ол отыр.
Сөйтіп тұрғанда Каваланы Болғарияға қиып,
оның орнына жүз есе артық жер алып, келісуі
керек еді. Каваланы азғантай жерінен, соғыс
созылғанда артық өлетін адамдардың жаны
қымбат екенін Греция білерге тиіс еді. Оны
білсе де Каваланы көзінің қарашығындай
сақтаулары, Каваланың қымбаттығы емес,
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германшылдардың істеп отырған амалы. Кавала
берілмесе, Болғариямен келісу жоқ. Олай болса,
Болғарияға соғысқа кірісу жоқ. Германия мен
Түркияға сол керек. Соның үшін германшылдар Каваланы қимағансып, Болғарияны соғысқа
кірістірмей ұстап отырмақ.
Енді ынтымақ патшаларының Грецияға айтатыны: ал тіліңді қойып, шын тіліңмен сөйлес.
Сенің өз алдыңа патша болып отырғаның біздің
арқамызбен емес пе еді. Бізге төлейтін ата
борышың бар емес пе дейді.
Болғария да айтатындары: «Сенің Русияның
арқасымен патшалыққа қолың жеткен. Сенің Русия алдында ата борышың бар. Оны өтемейсің
бе? Сыныққа сылтау қылып, Бухарест бітімін
алдымызға көлденең ұстай бермей, сен де
шыныңмен кел. Иа келісерміз, иа ат құйрығын
кесісерміз деген сөз болса керек.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер: Сейдалрахман Төлеубекұлы арқылы Ибраһим
Төлеубекұлының садақасынан 3 сомнан, Ж.
Намаз баласы һəм М. Исақан баласы 3 сомнан, Т. Дəкенұлы 2 сомнан, С. Шектібайұлы,
Б. Осбанбайұлы, Т. Кіншінбайұлы, Қ.
Өтебайұлы, А. Аманшаұлы, М. Құтбайұлы,
Ж. Сиырбайұлы, А. Томпыұлы, Н. Төгісұлы,
Ғ. Төгісұлы, Қ. Тергембайұлы, А. Естемесұлы,
П. Қазақбайұлы 1 сомнан, Х. Демесінұлы, А.
Андреев, Ж. Семейбайұлы, А. Сəрсембіұлы,
Б. Бұлғымбайұлы, Қ, Шылғаубайұлы, А.
Əлмияұлы, Қ. Кемпірұлы, К. Сұлтанұлы, Х.
Шарапаұлы, К. Фатимаұлы, А. Барлыбайұлы, Х.
Сейпілбайұлы, Қ. Баршабайұлы, М. Құсбекұлы,
Т. Биегенұлы, Б. Аязбайұлы, А. Жаманұлы,
Н. Мұсылманұлы 50 тиыннан, Т. Жауатұлы
40 тиын, Р. Елеусінұлы, А. Тəйкеұлы, Х.
Жамбырбайұлы 30 тиыннан; Қ. Қалмақпайұлы
54 тиын, М. Мұсабайұлы, А. Ұшақбайұлы, А.
Дəрібайұлы 25 тиыннан; писар Абдиев, А.
Қорғамбайұлы, А. Исмақұлы, Б. Барлыбайұлы,
Б. Жылқайдарұлы, А. Құткелдіұлы, Ш.
Қаратауұлы, Р. Қойшыманұлы, С. Əткімбайұлы,
Т. Тоқтағазұлы, А. Бұтықайұлы, А. Тілеуұлы, А.
Дүйсембіұлы, А. Бектемірұлы, Қ. Қуанышұлы,
Қ. Бөкібайұлы, 20 тиыннан; Т. Жиекенұлы, Ж.
Деме баласы, Т. Қожырбайұлы, А. Бисетұлы,
А. Жақанұлы, А. Ноғайұлы, У. Түкімбайұлы, Қ.

Жұматұлы, К. Шалғымбайұлы, А. Амантайұлы,
А. Өмірзақұлы 15 тиыннан; М. Барақ 21 тиын,
М. Көшімбайұлы 29 тиын, Сықары Жабайұлы
2 сом.
Барлығы 43 сом 90 тиын. Бұрынғыларымен
1199 сом 63 тиын.
-//Ташкент теміржолындағы Ақбұлақ станциасында айт намазына жиылған мұсылмандардан
имам Ғабдалрахман Мəртғазыұлы соғыстан
зарарланған мұқтаж мұсылмандар пайдасына
арнап 92 сом 27 тиын ақша жинап, Оренбург
комитетіне тапсырды.
Мағфуза Найманқожа қызына жəрдем
Мұқтаж оқушы Мақфуза Найманқожа
қызына мына кісілерден жəрдем келді. Ақыры
Жабайұлы 2 сом, Тұрғанбай Шұмақұлы 30
тиын, Жұмыртқа Бадамбайұлы 15 тиын, Əділбек
Жаманқараұлы 10 тиын, Құрбанбек Ыдырысұлы,
Асаубай Шүршітбайұлы, Тоғызбай Сандайұлы,
Сарқытбайұлы, Тоқтарбай Жиенбайұлы, Майжан мырза Бекұлы 10 тиыннан.
Барлығы 3 сом 25 тиын. Бұрынғыларымен
10 сом 35 тиын.
Басқармадан:
Шазида Шормановқа
Анаңыздың өсиеті бойынша басқармаға жіберген 50 сомыңыз мына шəкірттерге берілген: Уфадағы медресе Ғалия шəкірті Жұмағали
Бейсенбайұлына 25 сом, Хамза Ибраһимұлына
10 сом һəм Троицкнің 2-нші махаласынағы
медресе шəкірті Ғабдолла Тұяқұлына 15 сом
(қараңыз «Қазақ» нөмір 112 һəм 116).
Шаруалық өзгерісі
Шаруалық өзгерісінің жайынан сөйлеуден
бұрын шаруалық деп не нəрсе айтылатынын
байандап өтейік.
Шаруалық деп дүниелік жиуды айтамыз.
Дүниелік деп адам баласының тіршілігіне
керек нəрселерді айтамыз, мысалы, ашықпас
үшін азық жиу керек, күнге күйіп, жауынға
жаурап, суыққа тоңбас үшін үй керек, киім
керек. Осылардың бəрін табу керек, тапқанды
ұқсатып іске асыру үшін құрал, сайман, аспап керек. Дүниелік тегіндікпен табылмайды,
тыныштықпен сақталмайды. Дүниелікті табу
һəм сақтау үшін адам баласы табиғатпен тар-
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тысады, бір-бірімен иа тартысады, таласады, иа
бірлеседі, күш қосады. Дүниелікті табу, ұқсату,
сақтау жүзіндегі адам баласының істейтін ісін
шаруалық дейміз.
Солай болған соң шаруалық өзгерісі дегеніміз
дүниелікті табу, ұқсату, сақтау жолындағы
болған өзгерістер. Тіршілікке керек нəрселер
түрлі-түрлі болғандықтан адам баласының
шаруалық жүзінде істейтін тəсілдері де түрлітүрлі.
Ғылым, өнер, əртүрлі кəсіп – бəрі сол дүниелік
табу, ұқсату, сақтау жолында табылған табыстар
табыстар. Шаруалық өзгерісі шаруалық тарихы
болып, қай заманда қандай шаруалық түрлері
болды. Олардың қайсысы қалай өзгерілді.
Өзгеру-өзгермесіне, ұлғайу-ұлғаймасына,
тасуына иа қайтуына не нəрселер себепкер
болғанын сөйлейді. Сондықтан шаруалық
өзгерісін шаруалық тарихы деп айтсақ та теріс
болмайды.
Шаруалық тарихы қайдан басталмақ? Анық
тарихи мағлұматтар жұрт жұрт болып, халық
санына кіріп, жазу-сызуы болған кезден басталады. Онан арғы заманда адам баласы қандай
өмір шегіп, қандай шаруалық тұтынып, тұрмыс
түрі қандай болғанынан хабарымыз көмескі.
Егер де осы күнге шейін аңға жақын, анайы
күйде өмір шегетін халықтардың тұрмысы
сақталмаса, бұрынғы тарихтан ілгергі адам
баласының тұрмысы оймен жоспарлауға да болмас еді. Тарих соңына түскен ғалымдар сондай
аңсымақ халықтардың тұрмысын көріп, танысып, соған қарай тарихи мағлұматтар қалмаған
шақтағы адам баласының тұрмысы да сондай
болса керек деп топшыламақ.
Осы күнгі міндет дəрежесінің жоғарғы
қырқасынан жеткен халықтардың бабаларының
тұрмысы осы күнгі аңсымақ жұрттардың
тұрмысындай болды ма, болмады ма? Оны
айта алатын адам жоқ. Өнер, ... жоқ, білім
шолақ кезінде де тіршілік етіп күн көру жоспары осылай болса керек деп шамалау бар.
Аңсымақ халықтар от жаға біледі. Адам
баласының тіршілік ету жүзінде, ілгері басу
негізінде от жағуды тапқанынан артығы жоқ.
Атсыз арба жүргізіп, суда балықша жүздіріп,
көкте құстай ұшырып, жұмысты машинаға
түсіріп отырған адам тəсілінде отсыз болатыны жоқ. Киген киім, ішкен тамақ- бұларға
да от қатыспайтыны кім. От жаға білмейтін
адам баласы жоқ. Солай болған соң Цейлон

аралындағы видтардың, қалағар даласындағы
минкубтердің, Суматра ішкергі жағындағы
кубулердің, Бразилиядағы ббута куддердің
тұрмысы біздің қарауымызша қанша нашар,
анайы, аңға жақын көрінгенмен сол дəрежелі
тұрмысқа жеткенше де талай мың жылдарды
өткізгені шексіз. Бұл халықтардың тұрмысын
бұл күнде əбден байқап танысып, жақсы білген ғылымдар көп. Сол ғылымдар осы күнгі
Европада мəдениет жолындағы қырқалардың
биігіне шығып тұрған халықтардың бұрынғы
бабаларының тұрмысы жоғарыда айтылған
аймақ жұрттардың тұрмысы сиақты болған деп,
шаруалық тарихын солар тұрмысынан бастап,
осы күнгі мəдениет күйіне келеді. Аңсымақ
жұрттар тұрмысы мен Европа жұртының
тұрмыстары арасында толып жатқан қыр
қалалар бар. Сол қыр қалалардың бəрінен өткен
шаруашылығы бар халықтар да, бірінен өтсе
бірінен өтпеген халықтар да бар. Шаруалық
тарихының жолында ұшырайтын қыр қалалар
мыналар:
1) Екпеген жердің жемісін теріп, бақпаған
хайуандарды аулап, алып жеп, адам баласы
аңшылық пен балықшылықпен күн көрген
кездегі шаруалық қырқасы.
2) Хайуанды үйір қылып, үйрете біліп, мал
жиған, малмен күн көрген бақташылық кездегі
шаруашылық қырқасы.
3) Жерден терген жемісті егіп шығарса да
болатындығын байқап, егін мен тамақ асырап
күн көрген кездегі шаруалық қырқасы.
4) Жоғары кəсіптердің үстіне қол өнерін
кəсіп қылып, сонымен мал тауып, тамақ асырап, дүниелік жиа білген кездегі шаруалық
қырқасы.
5) Қол өнері күшейіп, бұрынғы кəсіптердің
үстіне айырбас келіп, иағни сауда келіп қосылады. Бұл егін, қол өнері, сауда кəсіптері
толысқан кездегі шаруалық қырқасы.
6) Машина шығып, кəсіптердің көбі машина арқылы істеліп, жүріс-тұрыс, хабарласуқатынасу жолы жеңілденген осы кезгі шаруалық
қырқасы.
Шаруалық өзгерісінің жолын бұлай бөлуші
неміс білгіші Ф. Лист дегендікі. Мұнда 2-нші
һəм 3-нші қыр қалалардың тұсындағы болған
шаруалық түрлері туралы талас бар. Бірсыпыра
ғалымдар: «Аңшылық қырқадан асқанда адам
баласы мал асырауды бəлмей тұрып, егін еге
білуі ықтимал. Аңды үйір қылып асыраудан
жерді шоқып, тұқым салу қиын емес деседі.
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Ф. Лист шаруалық өзгерісінің жолын дүниелік
табу үшін еткен адам баласының еңбегін негізге
алып қырқа-қырқаға бөліп отыр.
Листің бөлуінен басқа профессор Бюхердің
бөлуі бар. Бұ да немістің білгіші. Бұл шаруалық
өзгерісін заман-заманға бөледі. Оның айтуынша шаруалық түрінің мынадай замандары
болған:
1) Үй-үйдің шаруалығы өзінен аспаған заман.
Үй өзіне керегін өзі тауып, өзгеге ауыспай, өзіне
тұтынған заман. Бұл заман адам баласының
өмірінде ұзақ болған заман.
2) Қала-қаланың шаруалығы өзінен аспаған
заман. Əр қала, өзінде жасалған нəрселерін өз
маңайындағы ауылдардан келген нəрсеге айырбастап, онда да алған нəрселер екіншібір жаққа
жіберілу үшін емес. Сол қаланың иа ауылдың
өзінде тұтыну үшін ғана айырбасталады. Бұл
əркім өзінде барының артығын өзінде жоққа
айырбастап, сауда жүрген жаман. Бірақ сауда
қаладағы мен ауылдағы адамдардың арасынан
алысқа ұзамаған заман.
3) Ұлт-ұлттың шаруашылығы тұтасып, жұрт
шаруалығы ұлғайған заман. Əр ұлт өзі ұқсатып
шығарған шаруашылық жүзіндегі нəрселерін
өз арасынан басқа жаққа асырмай иа асыра,
маңайындағы жақын сыбай ұлттарға ғана
асырған заман. Бір ұлттың нəрсесі екінші үлтқа
аспаса да, онан кемшілік келіп қысылмаған заман.
4) Бүкіл дүние шаруалығы тұтасып, бір ұлттың
шаруалығы басқа ұлттардың шаруалығына
қараған біздің осы заман. Бұл заман 19-ншы
ғасырдан басталады. Əр мемлекеттің өз қол астында бір қолдан екінші қолға өткен сауда суммасынан көрі басқа мемлекеттер мен алыс-беріс
қылған сауда сумасы артық болған заман. Жылына сол алыс-беріс болып тұрмаса, мемлекет
шаруалығы күйзеліп, түрлі кəсіптер сынбақшы,
халық апатқа ұшырамақшы. Мысалы, Англияға
басқа мемлекеттерден астық бармаса, халқының
үштен екісі аштан қырылмақшы. Русияның
басқа мемлекеттерге жіберетін нəрсесінің зоры
астық. Русия астығын басқа мемлекеттерге жібере алмаса, Русия шаруалығы күйзеліп, мемлекет байлығы сынбақшы.
Бұл шаруалық өзгерісінің негізіне сауданы алып, сауда жолы кеңіп ұлғайған сайын, шаруалық арасындағы тіркесу күшейіп,
қалай тұтасып келіп осы күнгі күйге жеткенін
көрсететін болыс ... жоғарыда айтылған Ф.

Кицтің болысы да, бұл профессор Бюхердің
болысы да мұнан кейінгі шаруалық жайынан
болатын əңгімелерімізге керек болғандықтан
баяндап өттік. Бұл екеуінің айтуынан да жер
жүзіндегі шаруалық бір қалыпта тұрмай өзгергендігі һəм өзгергенде ілгері басып, ұлғайып өзгергендігі көрінеді. Шаруалық өзгерісі еш уақытта жылдам болған емес. Жоғарыда
айтылған өзгерістер ғасырлап болған, иағни
шаруалықтың бір түрінен екінші түріне
түскенше талай ғасырлар өткен. Жалғыз шаруалық өзгерісі дүниедегі басқа істердің де
шабан болмақшы. Мұны Европа тілінде «эволюция» деп айтады. Дүние ісі қарғып, секіріп
ілгері баспайды, эволюция жолымен жылжып,
жылысып, өзгереді.
Ұлт шаруалығы өзгеруіне һəм ұлғаюына себепкер болатын нəрселер Европа ғалымдарының
айтуынша мыналар: 1) табиғат, 2) тік, 3) ел
жиілігі, 4) шеберлік, 5) басқа елді алу, 6) салт,
сайасат, заң, 7) дін, мінез, құқық, 8) білім һəм
оның көп –аз таралуы, 9) өнеге, 10) мемлекет
мақсұты.
Шаруалық ұлғайып өзгеруіне, ілгері басып
жөнделуіне осы айтылған нəрселер шаруалыққа
жағдайлы, райлы болуы қажет.
Қазақтың шаруалық қалпін өзгерту
турасындағы мəселе осы күнгі даулы мəселенің
бірі болғандықтан өзгеруге себепкер болатын
нəрселердің қазаққа жағдайы қандай екенін
байқату үшін, бəрін болмаса да, бірсыпырасын айтып өткеніміз керексіз əңгімеден болып
табылмас дейміз.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Соғыс жайы
Варшаваны тастап, біздің əскер кейін шегінгеннен берлі, неміс əскері соңымызға түсіп,
табан тіреп, орнығып, күш көрсетуімізге жібермей келеді. Табан тіреп, күш қылып, жаудың
бетін қайтармасақ та, кідіртерміз деген жерлеріміз қатарынан салдырған мықты-мықты
қорғандықтары еді. Ол қорғандықтарымызға
немістер онша кідірмейді. Қорғандықтардың
бұрынғы соғыстарда қызметі зор болушы еді.
Түбінде алынса да, жау əскерінің көбін əурелеп,
ұстап тұрып, көп қиындық көрсетіп, көп адамын шығындатып барып алынушы еді. Мысалы, жапон соғысында жапон əскері Порт-Артур қорғандығын жеті ай қамап, көп адамын
шығындатып, əрең дегенде алып еді. Біздің
Русия əскері осы Европа соғысында Иржемишл қорғандығын ағұстан бастап қамап, март
басында алып еді. Біздің қорғандықтарымыз
Германияға келгенде қол байлау кедергілік
қызметін істей алмаған көрінеді. Иул айағынан
бастап, күні бүгінге шейін немістер бес
қорғандығымызды алып қойды. Осы туралы
«Реш» газетасы жазады1: «Кувну, Ново-Георгевский, Ивангород, Усувец қорғандықтарынан
айырылғанымыздың артынша-ақ, біздің əскер
Брест-Литовский қорғандығын да тастап,
қорғандарын қиратып, көпірлерін бұзып, іске
алғысыз күйінде немістерге қалдырып кетіпті. 1910-ншы жылдың планынша жасалған
қорғандықтардан Русия қолында қалғаны енді
жалғыз Грудна қорғандығы. Жаудың күші өте
басымдығына қарағанда һəм жау əскерінің екі
қанаты тым ілгері барып қалғанына қарағанда,
бұл қалған жалғыз қорғандық та қолымызда көп
тұрмас. Қазіргі бұл қорғандықтан əскерге тиіп
тұрған пайдасы көп: соған бой сүйеп, əскеріміз
қысылмай, жай шегініп барады, екінші кейіндегі əскерлеріміз соның тасасында жаңадан
шебін түзеп алайын деп жатыр. Бірақ соғыс
жайын білгіштер айтады: «Біздің əскер шегініп,
қайтадан шеп түзеп, орын түйіп алған соң,
Груднадан, Вилюстоктан жауға тасталады деп.
Жауға тастардан бұрын ішіндегі іске асарлық
нəрселердің алғаны алынып, алынбағаны іске
жарамастай етіп қиратып кетеміз» дейді.
Осы Европа соғысында дейді қорғандықтар
жауға кедергі бола алмай отыр. Əуелі белгілі қорғандықтары, онан соң Франция қор1
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ғандықтары, онан кейін біздің Русия қорғандықтары немістердің жолына бөгет болып жарытпайды. Оның себебі немістердің қорғандыққа қарсы жұмсайтын қаруларының күштілігі: қорғау қаруынан бұзу қаруы күшті. Соғыстан бұрын-ақ Германияда жасалып жатқан
зеңбіректердің күштілігі Русия, Франция, Англияға мəлім болып еді. Сонда-ақ өтеңрегі бар
қорғандықтарды неміс қаруларына төтепке берерлік етіп қайтадан түзеуге кіріспекші болып
еді. Бірақ түзету үлгерте алмай қалған. Бірақ
түзетіп үлгерте алмай қалған. Түзеткенмен де
еш нəрсе онан өте ... емес екен. Белгілі қорғандықтарын алғанда-ақ білінді: неміс руларының күші ойлағаннан да артық екендігі.
Қорғандардың пайдасы қатарында, иа алдында дала іскері тұрған кезде бар болса да, дала
əскері кейін кетіп, қорған өзі жау ортасында
қалғанда, қайрат қыла алмайтындығы осы
соғыста мəлім болды. Сондықтан дала əскері
шегінгенде қорғандықтарды өзіміз қиратып,
қаруалырн алып, əскерлерін дала əскеріне
қосып алып кету ақыл-ақ деседі.
Варшавадан шегінгенде газеталар жазып
еді: «Немістерді ішкерек кіргізіп алып, Ковно,
Грудна, Брест-Литовский қорғандықтарының
қатарына келтіріп, соғыспаққа шегінген болар
деп. Соғын қарап немістермен қоян қолтық
соғыс осы айтылған жерлерде болатын шығар
деп жүрген едік. Ол қоян-қолтықтық алысу
болмады. Нағыз мықты қорғандықтың біріне
саналған Брест-Литовский соғыссыз жауға
тасталды. Мұның мəнісі не екен дегендерге,
жұрт жұрт тарапынан шығатын «Инвалид» газетасы жазады: «Брест-Литовский қорғандығын
тастап шығуыдың себебі байағы қару-жарақтың
кемдігі, екінші жау күшінің өте басымдығы.
Жау күшіне көшеміз теңелгенше шегіне бермекшіміз» дейді.
Жау Петроградқа барады деген қауіп турасында «Реш» газетасы бармас деген пікірде.
Оның айтатыны: «Күз болып қалды. Күз болған
соң жол бұзылады, ауыр қаруларын тастау немістерге қиын болады дейді.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Соңғы хабарларға қарағанда немістер Рига
шаһарын да соғыссыз алуға тырысуын білдіреді. Теңізге кіріп алу қиындығын һəм флот үшін
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бек қымбатқа түсетіндігін білген соң, немістер
Риганы алдынан орап алмақшы. Бір жұмадай
қызу соғысқаннан кейін олар Митава-Фрицбург
теміржолын кесіп Фридрихштадтың күнбатыс
жағындағы майдандарға жеткен. Немістің мақсұды мұнан Двина өзенін жағалаған Рига-Фрицбург теміржолын кесу, онан солтүстікке таман
кету. Қазір неміс салығынан 50 шақырымдай
солтүстікде болған Рига-Юрьев-Фин теміржолы
Ригадан аман қалған жалғыз жол болатындықтан, немістер оған барып жете алса Рига неміс
əскерінің артында бөлініп қалса керек. Бірақ 3-4
жүз мың халқы бар бұл зор шаһардың фабрик
һəм тауарларды əлі шығарылып болғандықтан,
əскеріміз немістерді Двинадан өткізбеуге күшін
жұмсап бөгет болса керек.
Соғыс ісін білгіштеріміз əуелгі кезде Ковно- Грудна-Брест өлкесінде əйдік соғыстар болуын һəм Брест-Литовский Русияның ең берік
қорғаны болуына зор үмітпен қараушы еді.
Мұнда 100 мың əскер тұруы оның тегін қорған
еместігін көрсетсе керек. Бірақ Ковно һəм НовоГригоревский қорғандары 16-20 дйумдық неміс
зеңбіректеріне қарсы біздің зеңбіректеріміздің
еш нəрсе істей алмауы, ең жақсы қалалардың
да 15-20 күннен арттыққа шыдай алмаулары
көрінген соң, əскербасыларымыз Бресте де 100
мың əскер һəм көп құрал жау қолында қалуын
тілемеді.
Сондықтан жау қарасы шаба бастаған соң-ақ
əскеріміз онан форт һəм көпірлерді жымырып
шықты һəм дала əскеріне келіп қосылды. Неше он
жылдар бойынша неше он миллиондарға түсіріп
салынған бұл қорғанды һəм берік орындарды
тастап шығып кету бізге қанша ауыр болса да,
онда жүз мың əскер жоғалтудан көп жеңіл ғой.
Соңғы күндерде немістер Русияның оңтүстігіне таман қозғала бастады. Агентски телеграм олардың Днестр һəм алтын жапырақ соларын бойлап күн батысқа қарай ұмтылуын
һəм алтын жапырақты өткенін білдірді. Онан
кейін немістер Владимир-Волынскийден Люцки қаласына таман ұмтылып Галицияда қалған
əскерлеріміздің артына түсуге тырысуын, сол
сиақты бұл əскерді шегіндіргенін білдірді.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қу
(Қарқаралы уезінен)
18-нші иунде 1915-нші жылы Қоянды жəрмеңкесінде Қу елінің болыс сайлауы болды.

Бұрынғы болысы Яфас Ақай баласын нашалнік
тасқа түсірмеді.
Қу елі 18 тас. Сахиб Шəмші баласына 16 тас,
Мəскей қажыға 17, Хасен Ақай баласына 18
тас шықты. Хасен Келдібек баласына жалғыз
тас шықты.
Бұл жалғыз тас шығатын жігіттердің малданғаны мына сиақты іс болады.
Берікқарада Ыбырай Ақбай баласының тасы
озса, Мойынтыда Шəкірбек тасы озса, тағы
Беріқарада Əбубəкір тасы озса, Ақсарыда Қасым
тасы озса, ана жалғыз тас айдап баққандар
доныс қылады: Ыбырай Жақыптың ағасы,
Шəкірбек Гусев шəкірті (Гусев Қарқаралы
қазағын жазған, Қарқаралыға айдалып келген, өз ақшасына шəкірттерді оқытқан, осы
күні өлген орыс). Əбубəкір Жақыпұлы ханмен
мұнан 60 жылдай бұрын бірге оқыған.
Қазақ болыстыққа таласып партиа болса
құдай, құранды, адал жолды қойып жоққа жала
жабады. Осы жоғарыда жазылған жаламен
болыстықтан қалған кісілер босқа сайасат ісіне елеңдеген құлаққа, доныс қалатын ұйаты
жоқ, жүзі қараларға қойып отыр. Ана жазылған
Қасым Сəнеке баласы Əлихан Жақыпты көрген
емес, сайасат ісінен жала жапсақ жығамыз
деген Шулман (Шулман Напалеон шпионы)
балаларының доносына босқа күйіп отыр.
1910-ншы жылы осы Шулман балаларының
доносымен Жақып, Ахмет пен тоғыз жігіт жер
аударылғанда, Хасен Ақай баласы да бар еді.
Бірақ онда Г. Совет шлені Михаил Стахович,
Г. Дума шлені Н. Скалозубов арқылы Шулман
өтірігі жарыққа шығып, айдаудан күні толмай
қайтқан еді.
С.
Бағаналы
(Торғай уезінен)
Бағаналы он екі болыс. Соның бірі Қызылшеңгел болысы Ақтаза деген Бағаналының бір
атасынан құралған ел. Бұл елдіңқыстайтын
мекені Сарысу өзенінің құйылысы, Сырдария мен Торғай облыстарының шекарасында
Ақмешіттің темірқазық жағында жүз шақырым.
Теміркөл деген үлкен көлі бар, суы ащы болса да, балығы көп. Жері сортаң болғандықтан
егінге қолайсыз. Көлдің табанына шығатын
шөптің көбі доңыз-өлең. Бидайық шамалы
шығады. Шаруаның пайдаланғаны көбінесе
көлдің құрағы. Жаз көшпей қалған жатақтар

381

10.06.2018 20:01:00

құрақ орып, баулап қойып сатады. Жазы астық,
қысы декабр басынан феврал ақырына шейін
болады. Қар бүгін жауса, ертең кетіп қалады.
Сондықтан арық-тұрақ мінген ат болмаса,
малдың көбі далада жайылып жүреді. Шаруа
шөпті қысқа аз жинайды. Қыс қатты болса,
жұтқа шалдығарлық түрлері бар. Мысалы, мың
қой, үш жүз түйе, екі жүз жылқы, жүз сиыры
бар байлардың барлық малы қолға қарайтын
болса, жинаған пішені үш күнге жетпес еді.
Қыстауларын қопаның ішіне салады. Үй салған
жерлері саздың үсті болғандықтан, үйдің жары,
керегесі ылғи дымқыл болып тұрады. Түнде
жатқанда астан аза соғып, таңертең кісінің
денесі сал-сал болып қалады. Сондықтан бұл
елде қыс тұмау, сүзек өте көп болады. Жағатын
отындары қи мен қамыс. Қыс үйлері өте нашар,
тазалық тіпті жоқ.
Феврал туған соң жұртқа жан бітіп жайлауға
көшуге қобалжи бастайды. Феврал айағында
елдің алды көшіп қырға шығады. Малдар
төлдейді. Сол көшкеннен март, апрел, май үш
ай тұтас көшіп отырып Торғай өзенінен өтіп
Ақтас деген жайлауға келіп қонады. Бұл жер
Телкөлге төрт жүз шақырымға тайау. Мұнда бір
айдай отырып декабрге шейін Телікөлге қарай
қайта көшеді. Бұл елдің шаруашылығы мал,
төрт түлік малдың бəрі де бар, елі бар. Елдің
өзінде саудагер жоқ болғандықтан, сауда кəсібі
ноғайлар қолында. Бұл елдің базарлайтын базары – Атбасар қаласы. Бұл елде ойын-той, ас
беру əлі қалған жоқ. Араларында арақ ішу, карта ойнау, ұрлық қылу сиақты бұзық мінездер
жоқ. Бар жаман əдеттері барымта көп. Араларында дау-жанжал болса биге бармайды, елдің
қадірі ақсақалдарына барып, қожа, молдалары
болады. Бұлардың көбі ескіше оқыған адамдар болғандықтан, оқытқан балаларына берген
білімдері шамалы болады: үш жыл оқып, иман
танытпайтындары бар. Көбінің құр аты молда
болып, тегінде байлардың биесін сауғызып,
қонағын аттандырып тұратын малайлар да аз
емес.
Барлық Бағаналыға ұстаз болған іштерінде
Ахмед ишан. Бұл кісі заманымыздағы тарқи
прур бір зат болып «Уақыт», «Тəржіман»,
«Жұлдыз», «Қазақ» газеталарын алдырып, оқып
тұрады. Бұл кісінің Телікөлде салдырған мешіті
бар. Қыс мешіт жамғиа намазын өзі оқытып,
жиылған жұртқа айқын қазақ тілі мен Ахмед
ишанның өзі үгіт айтады. Бұл үгіттер бергенге

ұжымақ, бермегенге тамұқ деген азбен айтылмай, заманаға муафық ретте дүние ақиретке
пайдалы сөздерден құралып, жұрт құлағына салынады. Мұнда ұлтымыздың шырағы «Қазақ»
газетасын алдырып, оқушылар бар. Біреуден
біреу көріп, газета алдырып оқуды дағды
қылып келеді.
Зəкір Ғайсин
Алдауыш доктор
Өткен иул ішінде біздің елге бір ноғай «доктор» келді. Өзінің айтуынша аты – Хасан
Қадыров. Тұрағы Троицк шаһары. Жүрмеген,
тұрмаған жері жоқ. Оқымаған ғылымы жоқ.
Жазбайтын ауруы жоқ. Түркия, Жапония,
Бұхара, Кавказ, Сібір һəм өзге жерлерде де
болған. Орыс-жапон соғысында жаралыларды
қарау үшін доктор болып барған екен. Биыл
да соғыстағы жаралыларды қарауға барса да,
бір себеппен Троицкге қайтып келіпті. Енді
Қостанайдағы докторлардың комиссиасына
шақырылып бара жатып, біздің елдің бағына
кез келген жолы екен.
Көрші ауылымызға осындай адам келгенін
естіп, барғанда көргенім мынау: үй толы
халық. «Доктор» епті жастау жігіт екен. Тамыр
ұстайды екен, көкірекке шертіп те тыңдайды
екен. Кеседі, сылиды, трубамен де қарайды
десіп отырды отырған жұрт. Науқас адамның
ауруының жайын сұрап алып, неше түрлі ауруға
берген дəрісінің түрі аз болса, бағасы арзан
көрінбеді. 15-20 жылдан бері бала таппаған
қатындарға бала табатын дəрі беріп сан жерден неше қара алғандығын естідік. Не қылса
да қолға түспейтін дəрігер екен деп қалғандар
болыпты.
Міне, осындай алдауыш докторлар, өтірікші
əулиелер əр жерде-ақ бар көрінеді. Біздің
байқауымызша олар бермеген, нанбаған кісіден еш нəрсе алатын емес, бірақ жұрт шынға
нануды қойып, өтірікке өте ынталы болып кеткен соң не ылаж!
Орынбор
Биыл 1-нші Оренбург гимназиясына Торғай
уезінен екі қазақ баласы кірді. Ушителски
школға 5 қазақ баласы кірді. Медресе Хасенияның жоғарғы сыныптарында оқу болмақшы.
Мұғалім алдық
Мұғалім іздеп «Қазаққа» иғлан қылып едік.
Бұл күнде мұғалім таптық. Соның үшін бізге
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басқа мұғалімдер хат жазып, машаһаттанбауын
өтінеміз.
Мұхамеджан Жəкежанұлы
Газеталардан:
Бəйге тігуші
Томскде шығатын «Сибирьская жизнь»
газетасының 118-ншы нөмірінде мынадай бір
хат басылып шықты: «Біз аға-інілі Байсын,
қазақ тұрмысынан жазылып, Сібірде болсын,
Русияда болсын, соңғы 10 жылда басылған
тəуір кітапқа бəйге тігеміз. Біздің пікірімізше,
мұндай кітаптарды көркейту керек, себебі Сібір
жазушылары,қазақ ақындарына қарағанда аса
көтермей битарап пікірмен қазақ жайынан
кестесін келтіріп жазады. Қазақ əдебиеті жаңа
бас көтеріп келеді. Баспасөздің қадірін танып
келе жатқан қазақ халқы көлденең адамның
жазғанын ұнатып оқыса керек. Əдебиет өрнегін
жарыққа шығару ниетіменбіз аға-інілі Байсын
жақсы жазылған қазақ хикайасы һəм романына
мың сом бəйге тігеміз. Бəйге алған кітап қазақ
тіліне тəржіма етіліп, 10 мыңдап басылады.
Онан кейінгі бəйге, кітап басылмай тұрғанда
сыналып беріледі, оған да беретініміз сондай
сума. Осыны жазушылардың есіне саламыз,
сөз жарысына дайарлансын.
Өлең-жыр:
Əркім өз ойында əлде қандай
Бар ма, жоқ па ақылым?
Сынаңдаршы, жақыным!
Істеп жұрген ісімнің,
Оңы, теріс, мақұлын.
Өз ойымда данамын,
Елден үздік дарамын.
Сынға түссем біреуге,
Жары жолда қаламын.
Өзіне жөн жұмысым,
Оқтай түзу жүрісім.
Басқаларға сынатсам,
Ұнамайды түк ісім.
Біледі деп сырт айтсын,
Мазақ емес, дұрыс айтсын.
Өзіңді өзің көтерме,
«Ой, сабаз!»-ды жұрт айтсын.

Жүсіпбек Басығараұлы

Шаруалық өзгерісі
Шаруалық жайы табиғат жағдайымен кіндіктес екендігі даусыз. Табиғат жағдайына саналатын нəрселер: климат (күн ауасы), жердің
топырағы, беті (ой-қыры), суы, кені, түгі, жанжануары, халық қалыңдығы. Жер жүзінде
өсіп-өнетін нəрселерге, иағни жер түгі мен
жан-жануарға, онсыз болмайтын, керек заттар
ауа, жарық, жайлық һəм су-булар. Тіршілігімізге керек заттар болған соң, тіршілік жүзінде
істейтін ісіміздің бəрі де бұларға қарайды.
Ауа жер жүзінде тегіс жеткілікті –қай жерде
де болса бар. Өзге үшеуі бір жерде бар, бір жерде жоқ. Бір жерде көп, бір жерде аз. Бұлардың
көп жерінде жан-жануарлар көп, жер түгі бітік.
Бұлар кім жерінде жан-жануар да кем, жер түгі
де нашар. Жарық пен жылылық нағыз көп болатын жерлер күн нақ төбеге келетін жерлер. Ол
жерлер жердің бұл ортасының маңайында болады. Жердің бел ортасынан əрі қарай да, бері
қарай да, күн төбеден алыстаған сайын жарық
та, жылылық та кеми бастайды. Жердің нақ екі
ұшында жарық та, жылылық та тіпті болмайды.
Жылылықтың аз, көбіне қарай, бел ортадан əрі
де, бері де қарай, жер жүзі үйек-үйекке тілініп
бөлінеді. Бел орталыққа таяу күн төбеге келетін
нағыз астық жерлер «ыстық үйек» деп аталады.
Оған тайау «жылы үйек». Оған тайау «салқын
үйек». Оған тайау «суық үйек». Ең ақырында
«темірқазық». Бір жердің салқын үйегінде
тұрмыз. Біздің оңтүстік жағымыздағы тайау
үйек «жылы үйек», онан əрі «ыстық үйек».
Біздің солтүстік жағымыздағы тайау үйек
– «суық үйек». Онан əрі «темірқазық».
Жер түгі өте бітік, жан-жануар өте көп жерлер астық үйекте. Онан қашықтаған сайын жер
түгі де, жан-жануарлар да бірте-бірте кеміп,
ақырында темірқазыққа өсіп-өнетін нəрселер
тіпті жоқ қасында. Сондықтан адам баласы
өнер-білімі жоқ анайы кезінде жері мырза:
жемісі бітік, жан-жануары мол, күні жылыастық үйек пен жылы үйекте тіршілік етіп күн
көрген боларға тиіс.
Жер түгі мен жан-жануарға ең бай жерлер
ыстық үйекте болған себепті міндет əуелі
ыстық үйектен басталарға керек еді. Тарих
жүзіне қарасақ, мəдениет төбесі əуелі жылы
үйектен көрінеді. Ыстық үйектен басталмау
себебі: жемісі мол, аңы көп жерде тамақ асырап, күн көру жеңіл болған соң, тіршілік етуге
көп тəсіл керек болмаған. Бүгін тамағы той-
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са, ертеңнің қайғысы аз болған. Алдын ойлап,
дүниелік молайту үшін еңбек ету дегенді білмеген. Өте ыстық болған соң, жұмысқа да ауасы
жайлы болмаған. Мəдениет ми мен айақ-қол
қатар жұмыс əстеген жерге орнамақшы.
Тарих жүзінде əуелі төбесі көрінген төрт
мəдениет. Мұның төртеуі де үлкен дариалар бойында пайда болған. Мысалы, Мысыр
мəдениеті Ніл дариасының бойында, Ассирия һəм Вавилония мəдениеті Тигр һəм Ефрат дариаларының бойында, Хинді мəдениеті
хинді һəм Ганга дариаларының бойында, Қытай
мəдениеті Гуанго һəм Янцикианг дариаларының
бойында. Бұл дариалар бойында мəдениет
қалай басталып, қалай жеттіккенін білмейміз,
бірақ осы жеті дариа жердің жылы үйегінде.
Бұлардың бойында егін жылына үш егіліп,
үш орылып, мəдениет бесігі осы жеті дариа
болғандығы даусыз.
Онан əрі мəдениет тараған жолына қарасақ,
дариалардан соң мəдениет туын тіккен жерлер Ақ теңіз жағалары, мысалы, Финикия,
Карфаген, Грек, Рим мəдениеттері. Онан кейін
мəдениет күнбатыс бағытына барып Испания,
Франция, Голландия, Англия жерлеріне туын
тігеді. 18-нші ғасырдың айағында Америка
мəдениеті дұрысы бастайды. 19-ншы ғасырдың
орта шенінде Австралияда мəдениет орын тебе
бастады.
Бірақ Африканың үштен екісінде, Азия мен
Австралияның жартысынан көбінде мəдениет
əлі күнге дейін орын теуіп жарытқан жоқ.
Орнаған жерлерде де мəдениет дəрежесі
бəрінде бірдей көрінбейді. Европа жұртындағы
мəдениет пен Қытайдағы мəдениет дəрежесі
бірдей емес. Европаның өзінің де мəдениеті
күншығысындағысы күнбатысындағысымен
бірдей емес. Сөйтіп, жер жүзіндегі адам
баласының біреулері мəдениетке жеткенде,
екіншілері оған жете алмай жатыр. Біреулері
мəдениеттің жоғарғы қырқаларында жүргенде,
екіншілері төменгі иа орта қырқаларында
жүр. Бұлай болуының себебі не екен деген
мəселенің шешуі талай ойшыл, талай философ
адамдардың басын əурелеген. Ол ойшылдар
«Уақыт» газетасындағы Х. Махмудов əпенді
сиақты бұл мəселені оңай шеше алмаған. Европа далалары əлі күнге дейін осы мəселені
шешуінің соңында, бірақ əлі күнге бəрі бірдей
қол қойып, шешуі мынау деп отырған нəрселері
жоқ, үйткені мəдениет деген үйдің киізін алғап

қонатын қонақ сиақты, көп нəрсенің жағдайына
қарап орнайтын болса керек.
Кейбір даналар адам баласының тарихы
табиғат пен сабақтас. Солай болған соң мəдениет
орнауы табиғат жағдайынан болады дейді. Екіншілері адамның тегінің асылынан болады дейді. Кей жұрттар асыл жаратылған, кей жұрттар
жасық жаратылған. Асыл жаратылған жұрттар
қайратты, жігерлі, бейнетке табанды, қадалған
ісін ұқсатпай қалдырмайды. Жасық жаратылған
жұрттар жұмысқа шабан, ойға олақ, білімге ынтасыз, кəсіпке талапсыз болады. Ілгері баспайды, басқанмен ілгері жылжып жартпайды дейді.
Үшіншілері мəдениетке жету закон қуатынан
болады дейді. Дін һəм құқық жолдары, ахлафи
салт, сайаси тұрмыс, машина шығару, жұртқа
білім тарату бəрі закон қуатынан шығады дейді.
Осы даналардың сөзі бір жерден шықпағанмен
біріне-бірі жоламай тым алысқа да кетпейді.
Көбі-ақ осы айтылғандардың бəрі емес, бəрі
мəдениет жолында себепкер нəрселер дейді.
Басқасын шығарып, біреуін ғана себепкер деп
айтатындары аз, мысалы, Францияда міндет барысында себепкер болатын жалғыз ғана табиғат
жағдайы дейтін Мужол. Мəдениет барысы жұрт
асылына қарай дейтін Либон. Мəдениет барысы
закон қуатынан ғана дейтін неміс философы
Гегель. Өзге даналардың бəрі де мəдениет барысына себепкер болатын жоғарыда айтылған
нəрселердің бірі емес, бəрі дейді. Бірақ сол
себепкер нəрселердің ішінде басқасынан көрі
артығырақ себепкер болатын нəрсені біреулері
табиғат дейді, екіншілері тек асылдығы дейді,
үшіншілері закон қуаты дейді.
Əрқайсысының шешуі бір жерден шықпады,
əртүрлі болуы жұмбақтың қиындығы. Бөгдеден
сынаушылар бəрі демей, бірі ғана себепкер деуші пікірді қате дейді. Мысалы, Мужол пікірінше
мəдениет барысына себепкер табиғат жағдайы
ғана болса, от жағуды білуге, буға жұмыс
қылғызуға, жазу шығаруға, кітап бастыруды
табуға табиғаттың қандай жағдайы болады
дерміз? Солай болған соң, мəдениет себепкері жалғыз ғана табиғат емес, бірақ себепкер
нəрселердің ішіндегі ең зоры табиғат деп бұ
күндегі ғылым тоқтайды.
Адам баласына табиғат əсері барлығын
бұынғы грек даналары да айтқан - Геппократ,
Герадот, Фукидид. Олардан кейін Европа даналары да: Бэкон, Монтеске, Гирдир, Риттер, Ра-
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цил, Меншиков мəдениет табиғатпен сабақтас
деген пікірді айтқан.
Табиғат əсірі адам баласының ісіне неғұрлым мəдениет жүзінде төмен тұрса, соғұрлым күшті болмақ. Мəдениет жолында жоғарлаған сайын табиғат əсерінен адам баласы құтылыңқырамақшы, үйткені мəдениет жоғарлаған сайын табиғаттың жағдайсыз жерін
жағдайлы ету қолынан келеді. Мысалы, Ніл
дариасының теңізге тайанған ойпат алаңы ойық
болып, теңіз бен екі арада қатынастырмай,
бөгет болушы еді. Ескі Мысыр мəдениеті
қанша жоғары болғанмен бұл күнгі Европа
мəдениетінен төмен болған себепті, сол ойықты
кептіруге қолынан келмеп еді. Бұл күнде ол
ойықкетірілді. Ніл дариасының ол алабы жер
жүзіндегі жақсы жердің бірі болды, теңізге де
жол ашылды. Таулы жерлерде бұрын мəдениет
таралуына бөгет болған нəрсенің бірі дейді.
Отарба шыққан соң, ол бөгеттік жоғалды.
Швейцария жан-жағынан таумен қоршалған себепті мəдениет жүзінде мешеу қалған жұрттың
бірі еді. Тауды теміржол тіліп-тіліп өткен соң,
осы күнде Швейцария бас мəдени жұрттың
бірі болды. Мұхит теңіздері де бұрынғы кезде
мəдениет таралуына бөгет болған нəрселердің
бірі еді. Параход шығып, балықтай жүзген соң,
қатынасу үшін нағыз қолайлы жолдар мұқит
теңіздері болды.
Мəдениет бесігі болған жеті дариа бойындағы
жерлердің климаты жылы, топырағы жақсы,
жарығы мол, суы жеткілікті. Онан əрі Феникия,
Карфаген, Грек, Рим мəдениеттері дүрсіген Ақ
теңіз жағалаулары да климаты жылы, топырағы
жақсы, жарығы мол, суы жеткілікті жерлер.
Салқын үйек пен суық үйектегі жерлерге
мəдениет адам баласы табиғатпен тартысудың
тəсіліне жетіліп, ғылым-өнер біліп, табиғат
жағдайсыдығын жағдайлы етуге жетілген кезде орнаған.
Бұл айтылғандардан екі нəрсе топшыланады:
1) Мəдениет жолында төмен тұрған адам
балаларына табиғат қожа. Мəдениет жолында
жоғары шыққан, ғылым-өнерге жетіліп алған
соң табиғатқа адам балалары қожа.
2) Табиғат жағдайлы жерде адам баласы
мəдениетке өздігінен жеткен һəм олай болса,
бұл күнде де өздігінен жетуі ықтимал. Табиғат
жағдайсыз жерде мəдениет орнауы ғылымөнердің күшімен болмақшы. Қай жолмен бол-

са да, мəдениет бірден келіп орнап қалмаған,
бірте-бірте халық арасына жайылып орын тепкен.
Тағы да бар.
«Қамқорлар»
«Қазақтың» биылғы 131 һəм 132-нші
нөмірлерінде бір-екі жерде игілік қауымдығы
ашылғанын, оның халыққа пайда болып
табылғанын оқып қуанып, делебеміз қозса да,
осы сиақты өз елімізде болған бір ісіміз есімізге
түскенде, жігеріміз де қайта қалады.
Біздің Ақмешіт уезінде Мұңайтпас Лапин
деген кісі балаларын орыс мектептеріне беріп
оқытты. Заманға қарай мұнысын теріс деген
адам болған жоқ. Соңғы жылдарда Алашқа
аты шығып жүрген Сералы мырза Мұңайтпас
ақсақалдың баласы болады. Семинариа бітіріп
шығып, Сералы Самарқан губернаторына переводшик болып бірнеше жыл қызмет етті, онан
кейін Шаштың адвокаты болды. Мұңайтпас
ақсақал өзі болыс, бір баласы адвокат, екі баласы уезд кеңесінде шенеунік, бір баласы уезде
писр. Мұңайтпасқа құдай берді-ау, төрт жағы
құбыла десті жұрт.
Соңғы жылдарда Сералы Петроградта тұратын еді. Анда-санда Ақмешітке де келіп-кетіп
жүрді. Амандыққа барған жұрт жақсылары:
«Шырағым, Сералыжан! Бас əкімдердің қасынан
келдің, жақсы-жаманнан не тілің бар?» деп
сұрағанда, тыңдаушыға жағымда сөздер сөйлеп:
«Көрмейсіздер ме, хакімдердің түйеге мұрындық
еткізбе, отынды билетсіз жақпа, мұжықтарға
жерлеріңді бере бер дегені туралық-ақ па, жолын
тауып ізденсеңдер, мұның бəрі де қалынбайтын
нəрсе емес», – деп жұртты ұйытты. Бұл сөзге
жұртта ұйығып: «Шырағым, біз сол арыздың
қайда берілетін орнында білмейміз, осыны ізденуге өзің тұрғанда тағы кімге жүз салдырасың?
Өзің қолға алып ізден», – деп тапсырып, 7-8 жүз
сомды қолына беріп жөнелтті. Оған бес-алты
жыл болып барады, сол жұмыстардан бұл күнге
шейін дерек жоқ. Бұл мұнымен тұрсын.
Халықтың Сералыдан онша түңілмеген кезі
еді, 1911-нші жылы Ақмешітке тағы бір келгенде жұртқа мына түрлі тағы уағыз сұрады:
«Жұрттық қылып бір сауда серіктігі ашыңдар,
жарна ақшасы жеңіл болсын, жарлылар да кірсін,
байлар неше сыбағамен кіремін десе де ерікті
болсын, жарналастардың сомасына басқа банклерден де сома алып қосуға мүмкін. Сүйтіп фирмалардан несие-нактілі тауар келтіріп Ақмешіт
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қаласында қазақ атынан потребителски деген
ашыңдар, басқа дүкендерден бір-екі тиын арзан
сатып, алушыны өздеріңе аударып, пайданы өз
қалталарыңа қалдырыңдар» деп жер үстіндегі
пайданың барын айтып, тілдің майын тамызған
соң, шын қамқор мынау екен деп жұрт қол
қойды. Салған жерден серіктер 10 сомнан жарна
қосып, саны жеті жүзге, сумасы 7 мыңға толды
да қалды. Нотариус алдында серт қағазы жасалды. Сералы мырза жұртқа түсіндірді: «Бұл істің
басында басқарып тұратын ғылымға жетік бір
адам табу керек» деп. Жұрт тағы: «Шырағым-ау,
сен тұрғанда кімді іздейміз, өзің бастап берген
жұмысыңды өзің жөндіктіріп бересің бе?» дейді.
Сералы ішінен қанша қынжылғанын өзі біледі,
əйтеуір сыр бермей: «Қап, өз жұмысымда көп
еді. Сондықтан көптің сөзін тастау тағы қиын»
деген болып мойындайды. Рас, басында Сералы
мырза өзі болған соң. Іс жүргізу қолынан келетін бір інісін канторшик, бір інісін доверенной,
бір інісін кассир қылып, өзі фирмалардан тауар
əкелуге жүріп кетті.
Қайдан алса, сонан алсын, қалай алса, солай
алсын, əйтеуір май айында дүкен тауарға толды. Сауда қызды. Түбі не боларын құдай білсін, жарналастар тауарды тең-тең қылып үйіне
тиеп қайтты. Серіктікке кірмегендер де жүз, бес
жүз, жеті жүз мың сомдық тауарларды несиеге
алысты. Əуелде сайланған директорлар былай
қалды, Лапиндар өз бетімен істі дүрілдетті. Іс
«əріленіп» бара жатқан соң, кейбір естиар директорлар бойын бағып, директорлықтан безді.
Сералы мырза бойын аулаққа салып, Петроград жақта болды да, іс басындағы Мұңайтпас
ақсақал өзге балаларымен көзге жеткізбей
дүкендегі тауарларды бітірді.
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Мұңайтпас ақсақал былтыр опат болды. Осы
жұмыс басталған жылы Сералы серіктің сомасына бір үй салғызды: əрі пəтер, əрі кантор деп.
Бұл үй 1200 сомаға түсті дейді.Ондағы айтқаны:
«жылына үш жүз сомнан пəтер ақысына есеп
болсын, төрт жылда серіктің ақасы орнына
түседі, онан кейін үй Мұңайтпас қартқа қалсын,
батасын алыңдар деп. Ол кездерде Сералының
сөзін кім теріс деген, «болсын-ақ» десті. Бірақ
дүкеннің өмірі бір жылға да жетпей, пəтер ақы
төленбестен, сол үйді Лапиндар өз атына бекіттіріп алды.
Лапиндердің үлені-кішісі болып, сауданың
айағы осындай болды деп, серіктерге есеп
көрсетпестен əлі кетіп барады. Тауар берген
фирмаларда серіктердің кейін келген шығар.
Байағы канторшик, доверенни кассирлердің
осы кездегі тіршілігі: несиеден халықта тимей
қалған ақшаларды жинау, жиналғанның пайдасына жарату.
Міне, жұрт, біздің қамқорларымыз!
Мұхамед Жүсіпбекұлы Басығарин
Мұғалім орын іздейді
Усул тағылымынан хабардар, 4-5 жыл бала
оқытқан тəжірибелі мұғалім қысқа қарсы
тəуір орын іздейді. Оқыған жері Троицкідегі
медресе Русулие. Бітіріп шыққандығына алған
шаһатнамасы бар.
Адресіміз: Кваркенское, Оренбург. губ., Прийскъ Айдырло, в контору Башкирова, Гарфитдину Зияхтдинову.
Мұғалім Бақытжан Меңдібекұғлына.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

ҚАЗАҚ. 1915. №147. 29 АВГУСТ, СЕНБІ

Оренбург, 29-ншы ағұст
Германия күшті екенін көрсек те, түбінде
жеңеміз деген үмітімізді үзбей тұрмыз. Германия қырық жылдай соғысқа дайарланып
жатқанын білсек те, нақ осындай күш қылар
деп білмегенбіз. Оның үстіне соғыс құралын
дайарлау басындағы адамдарымыз жағынан көп
шалалық болып, қару-жарақ, оқ-дəріміз жеткілікті болмаған себепті қазірінде жау басым
болып тұр. Жаудың қалай күтінгенін,қандай
нəрселерімен күш қылатынын көрген соң,

жаудың істегенін біз де істеп, мұқатпақ талабындамыз.
Бұрынғы мемлекет ісін қолға алып, үкімет
басында тұрып, Русияны мұндай күйге түсірген адамдардың бірсыпырасы қуылды. Бірақ
жаңадан үкімет басына қойылған адамдар
да бұрынғылармен пікірлес, ескілік жолындағы адамдар болған соң, олар Русияны жаңартып, жаңадан іс қылып, жарыта алмапты. Ескішілдердің ұрысы белгілі болды. Ескіше
күш қылып, жауды мұқата алмаймыз. Жауды
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мұқатсақ жаңа адамдармен іс қылып, жаңадан
күш қылып мұқатамыз. Жаңа жылдың басында
жаңа жолға бастайды деп халық сенгендей адам
болуы қажет деген сөз болып жатыр.
Жауды жеңбей бітім істемеу туралы һəм жауды мұқатуға Русияның ішкі істері жаңалату
қажеттігі туралы «Р.В.» газетасы жазады:
«Үш атадан бері көрмеген іс басымызға түсіп
тұр. Наполеон соғысынан кейін нақ осындай
қиыншылық заман, күдікті күндер басымызға
туған емес. Мұндай күнде алды-артын болжап,
іс қылу адам баласына табиғи нəрсе. Сондықтан
оған-бұған бұлтармай, қазірінде соғысу ма, ия
біту ме? Ашып айту тиіс.
Бұл соғыс оңай соғыс болмайтынын əу бастан-ақ білгенміз. Соғыс қиындығы ойлаған
шамамыздан да басым шықты. Соғыс бағы бірде олай, бірде былай қарайтыны да боларлық
нəрсе екенін білгенбіз. Бірақ, Куву-Брест-Литовски қорғандықтарын жауға тастап, онан бері
шегінерміз деген ойымыз да жоқ еді. Соғыс
зианы майдан маңайындағы жұрттарға тиіп,
шаруалығы күйзелер деп те ойлаған едік. Бірақ
талай жүз мың адамдар мал-мүлкін тастап, босып шыққаны одан ойламаған істің бірі болып
тұр.
20-ншы ғасыр басында оның алдында өткен
ғасырлардың басындағыдай Русия басына тарих
жүзінде тағдырдың салған бұл ауырмалдығы.
Көтеруге күшіміз жетер ме? Соғысты созамыз
ба? Созу қолымыздан келе ме?
Ұлт намысы деген мəселені қойа тұрып, халық арасындағы басымыздың сыйлысы деген
мəселені қойа тұрып, одақтас патшалар алдында мойнымызға алған міндетімізді де қойа
тұрып, осы күнде бітім жасау Русияға пайдалыпайдасыз жағын қарайықшы. Соғысшығыны
көп екені рас. Көп созылған сайын шығыны
көбейе беретіні де рас. Бірақ, осы күнде бітім
жасалса, оның зианы қанша болатынын да
өлшеу керек.
Əңгіме қазірінде Русияның міндетін, ықтисад жүзінде өз тізгіні өзінде болып, ерікті патшалық күйінде дəурен сүру-сүрмесінде. Европа патшаларының қатарында міндет жолында ілгері басып, көптен қалмау мəселесімен
күншығысқа қуылып, мəдениет жолында
мүгедек күйге түсіп, мешел болған жұрттың
қатарына кіру мəселесінің шешуі осы соғыстың
қалай бітуінде. Бұл соғыс екі патшаның
арасындағы жанжал емес. Мұнан жеңіп шықса,

Германия араны дүние жүзіне жүрмек. Басқалар
айтқанын қылмақ, дегенінде болмақ. Жалғыз
бұл емес, онан басқа да ауырлығы бар.
Қызу төбелес үстінде тиген соққы, түскен
жара онша біліне қоймайды. Төбелес тоқтап, ет
сойғанда білінеді. Айына шығып жатқан жарты
миллиард сомдай шығын, шабылған талай губерниалар, жұмысшылар жоқтығынан тоқталған
талай кəсіптер өлген һəм өлімші болып, істен
қалған талай жүз мың адамдар мұның бəрі
мемлекет бетіне түскен жара. Мұның жазылып
бітуіне жайлы уақыт, жағдайлы тұрмыс керек.
Ол жараны көтеріп оңалуға. Халық көңілі сирек
болуы қонақ боларға тиіс. Ондай сын жауға
алынбаған, мұқалмаған жұртта болмақ.
Германияның көздегені не екені белгілі.
Германия үкіметінің басындағы адамдар
соғысқандағы мақсұды не болғанын жасырмайақ айтып отыр. Соғыс беті ашылғанша басымызды қорғау үшін соғысамыз деуіміз келіп еді.
Енді бұл соғыс қалған. Соғыспен күншығыс,
күнбатыс жағынан жерін кеңітбек. Соғысқа
шығарған шғынын жеңілген жауларына артпақ.
Сөйтіп, көпке дейін салық салмағымен шаншып, діңкемізді құртпақ. Германияның тауарын
көпестерінің айтқанымен алатын ел керек. Русиядан астық сатып алмас үшін, астық шығатын
жерлерін алып, өздері егін екпек. Қысқасы,
құрдағы күшті жауы Русия болған соң, бден
жншып мұқатып əлсіретпек.
Орта ғасырлардың кезінде Русия татар
қожалығынан көп залал көріп еді. Онан неміс қожалығы кем болатын емес. Русиядағы
жұрттың адами жұмысты неміс үшін істеп,
тапқан таянғаны неміске жем болмақ. Сол себепті жауды мұқатпай соғыс қойылмайды. Бітім
сөйлетпейді.
Қару-жарағы сайлы, күші көп жауды мұқатқандай күш бізден табылар ма? Əуелі, біз Германия мен жалғыз соғысып жатқанымыз жоқ.
Серіктеріміз бар. Олар істейтіндерін істеп, əлі
болған жоқ. Дарданел қылиларын алса, соғыс
түрі басқаша болады. Соғысқа жаңадан патшалар кіріседі. Қару-жарақ Русияға одақ патшалардан тасылады.
Екінші Русияның өзінің күші құрып, сарқылып тұрған жоқ. Жауды жеңерлік күш Русияның өзінде де бар. Бірақ ол күшті реттеп
жұмсай білу керек. Жұмсай білу ол Русиядағы
бар білім, өнер, ғылым ... жұмысына салынарға
керек. Олай етуі Русияның ішкі ісі жаңаланып,
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жаңа түрмен істелуі қажет. Іс ... жолында, жаңа
қолда болса, жұртқа күші де өседі, көңілденіп
те істейді.
Башқұрт жері
Қызым саған айтам,
Келінім сен тыңда.
Самар губерниасында біраз башқұрт бар.
Бұлардың жері өзінікі. Əр иелері өз жерін сатам десе ерік, мұжық башқұрт жерін сатса ерік
деген. Белгілі 9-ншы ноябрь 1906-ншы жылы
указ шықты.
Өз жеріне өзі қызмет қылса шүкір. Сонан
бері жер сата бастады. Самар губерниасында
... уезінде Күзебай болысында ... жерді десиатинасын 13-16 сомада сатты. Базар бағасы 80-100
сом бола тұрғанда.
Мұжық қаласы 11 мың десиатина... 6 мың
иағни 54%-тен артық сатты, Күзебай қаласы 10
мың 500 десиатинадан 5 мың 800 иағни 55%тен артық сатты. Акир қаласы 6 мың 675 десиатинадан 4 мың иағни 60% кем сатты. Ғабдолла
қаласы 5 мыңнан 2 мың 200 иағни 44 % сатты.
Қонақбай қаласы 10 мыңнан 5 мың 600 иағни
56 % сатты, Оразай қаласы 12 мыңнан 7 мың
460 иағни 62% сатты. Жалғыз Күзембай болысы 75 мың десиатина сатып жəберген.
15-ке жақын отырған қазақ осы башқұрт
айағын құша ма деп, аз уақыт өткен соң 14-нші
иун 1910-ншы жылғы законды жүргізсе, біздің
қазақ ана башқұрт артынан кетеді. Бұл законда
қаладан жерімді бөліп алам десе ерік. Қазақта
үй басы 45 десиатинасын тіліп алып, сатып
жіберер. Қала болған қазақ аконда мұжық тонын киіп тұр. 11-ншы июнь 1910 жылғы закон
мұжыққа шыққан.
Қыр баласы
Шаруашылық өзгерісі1
Шаруалық өзгеруіне себепкер болатын
нəрсенің бірі ел жиілігі, иағни жер тығыздығы.
Жер жүзіндегі адам баласының дəл қанша екені
осы күнге дейін мағлұм емес. Есептеушілердің
бір сыпыралары бір миллиард 550 миллион деп
есептеді. Бірсыпыралары бір миллиард 660
деп шамалайды. Бірсыпыралары бір миллард
700 миллион деп те есептейді. Жер жүзіндегі
адамдардың дəл есебі болмауының себебі
елдің санағын алу міндет қыр қалаларының
жоғарысына жеткен жұрттарда ғана бар.
1

Басы 145 һəм 146-ншы нөмірлерде.

Африканың ортасындағы, Американың оңтүстік жағындағы жұрттардың есебіне тіпті шорқақпыз. Ол сиақты жерлердің адамының санын
жиһанкездерден айтуынан шамалап есепке саламыз. Жиһанкездердің беретін мағлұматтары
бір жерден шыға қоймайды. Сондықтан біреулер былай, екіншілері олай есептеп, сөздері бір
жерден шықпады. Жұрт санағын тегіс алатын
күйге жеткенше жер жүзіндегі адамның есебі
дəл айтылу жоқ: кімде болса, шамаен ғана есеп
етеді.
Біз жоғарыда айтылған адам санының азында, көбінде алмай, орташасын аламыз, иағни
жер жүзіндегі адам саны бір миллиард 600
миллион деген есепті аламыз. Жер жүзіне адам
баласы бір қалыпта тегіс таралмаған: бір жерде
қалың болса, екінші жерде сирек. Бір жерде
қалың да емес, сирек те емес, орташа күйде.
Елі қалың жерлер: Қытай, Үндістан, Мысыр,
күнбатыс Европа, Америка Штаттарының
күншығыстағылары. Бұл жерлердің алабы
бүкіл жер жүзін алғанда, жетіден бірі ғана
болады. Осы жердің жіті бөліскенінің бірінде
тұратын адамның саны бір миллиард 200 миллион. Басқа алты бөліміне 400 миллион ғана
адам келеді.
Адамы қалың жерлердің бəрінде де мəдениет
жоғары. Елі сирек жерде мəдениет төмен. Егер
де бір нəрсеге екінші нəрсе қосарланып, дым
қалмай-тын болса, ол ескі нəрсенің арасында
сабақтастық барлығын көрсетеді. Сондақтан ел
қалың жердің бəрінде де мəдениет жоғары болуы ел жиілігі мəдениет жоғарлауына себепкер
нəрсенің біріне саналады. Рас, кей жерлерде ел
қалың болғанмен мəдениет төмен екендігі мысал. Африкада Конго дариасының бойындағы
елдің жиілігі ішкі Русияныңнағыз елі қалың жерлеріне бара бар болғанда мəдениеті тіпті төмен
жатыр. Олай болуының өзгеден айырықша себебі бар. Конго дариасының бойындағы нағыз
мырза жерлер. Ондағы адамдар тамағын жан
қинамай табады. Мəдениет ми мен айақ-қол
бірдей жұмыс қылғанда орнайды. Нақ осындай
айырықша себебі барын сараң жер болмаса,
көбінде елі қалың жерде мəдениет те жоғары
болады десек адаса қоймаймыз.
Ел қалыңдауымен мəдениет жоғарлауы арасында не сабақтастық бар? Адам көп болса, ауыз
көп, ауыз көбейсе, тамақ көп керек. Көп тамақ
үшін көп жер керек. Егер де адам көбейген сайын
жерде көбейе берсе, онда ел қалыңдау жоқ. Ел
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қалыңдамаса, шаруалық тұрмыс өзгерілмейді.
Мысалы, мал шаруалығын алсақ, ел өскенде
жер де қосылып көбейіп тұрса, мал жайуға
тығыздық болмаса, мал шаруалығын тастап,
басқа кəсіпке түспейді. Ел өскенде, қосылатын
жер жоқ болып, жайылым тарылса, жер көтере
алмай, мал азайады. Адам көбейсе, мал азайса,
адамды асырауға мал жетпейді. Тамақ асырап,
күнелту үшін мал бағудан басқа тамақ табарлық
тəсіл қарастыра бастайды. Басқа кəсіп тауып,
иаки мал шаруалығын тар жерге тəсілдеп күнін
көрсе, жұрт болғаны. Əйтпесе азып-тозып
құрып жоғалады. Жаңадан күн көру тəсілін
табуға көп нəрсенің жағдайы керек. Мал баққан
жұрттар жер тартылған кезде, жер жараса, егін
кəсібіне түседі. Əуелі көшпелі күйінде егін
егеді. Сонан соң бірте-бірте тарылып, көшуге
тығыз болған соң отырықшы болады.
Cүйтіп ел өсіп, адам көбейіп, жер тарылуы адам баласының шаруалық тұрмысын
өзгертуіне, дүниелік табу тəсілін күшейтуіне
себепкер болады. Адам баласының шаруалық
жүзінде тəсілі күшейген сайын, табиғаттың
қожалығы кеміп, қайта адам табиғатқа қожалық
қылмақ. Мəдениет жоғарлауының мағанасы сол
адам баласының табиғат үстінен жүргізетін
қожалығы күшеиуінде. Суды, буды, электришествоны малша жұмсап отырған жұрттар
табиғатқа қожалығы күшті жұрттар. Неғұрлым
табиғатпен тартысу тəсіліне жетілсек,
соғұрлым мəдениет жарысының жолында ілгері баспақпыз. Сол ілгері басуымызға себепкер
нəрсенің бірі ел қалыңдығы. Ел қалыңдығын
мəдениет жетігуінің негізі себепкері деушілер де бар (М.М. Ковалевский). Олай болса,
неғұрлым ел қалың болса, соғұрлым мəдениет
жоғары болмақ керек еді. Нақ солай емес: Қытай
жұртының қалыңдығы күнбатыс Европадан кем
емес, Қытай мəдениеті Европадан көп төмен.
Сондықтан мəдениеттің негізгі себепкері ел
тығыздығы деген тым көтеру болады. Бірақ
қалыңдығының себепкерлігі де күшті. Бұдан
табиғат себепкерлігімен қатар саналады. Малмен күн көретін жұртқа малмен күн көрмейтін
жұрттан көрі жер көбірек керек. Мал бағуға егін
егуден жер көбірек керек. Алмастырмай егуге
алмастырып егуден жер көбірек керек. Өңдемей
егуге өңдеп егуден жер көбірек керек. Солай
болған соң адамы өсе-өсе аңмен күн көретін
жұрттың жері тарылып, басқа кəсіпке бет ауарға
тиіс еді. Олай болғанда бұл күнге дейін аң һəм

балық аулап күн көретін жұрттар болмасқа керек еді. Қарасақ осы күнге дейін аң һəм балық
аулап күнеткен жұрттар бар.
Англия данасы Томас Малтос айтады: «Ел
өз-өзіне басқа бөгет болмаса, бір елдің адамы
25 жылдың ішінде 2 есе көбеймек, онан арғы
25 жлдың ішінде 4 есе, онан арғы 25 жылдың
ішінде 8 есе, 16 есе, 32 есе сол бағдармен нақ
осылай өсіп отырса, жер жүзіне адам сыймай
кетер еді. Жер үстіне сыйып отырғанымыз
осы айтылғандай өсу жоқтығынан. Үйткені ел
өсуіне бөгет болатын толып жатқан себептер
бар. Бөгет көп болғандықтан ел өсуі шабан.
Аңмен күн көрген жұрттардың өсуі басқалардай
да емес, тіпті шабан. Олай болуының себебі
ел өсуі жітім мен өлімге қарай. Аңшылық
дəрежесіндегі жұрттар да тым кем, өлім көп.
Тым кемдігі: оларда мал жоқ болған соң, сүт жоқ.
Баланы анасы көпке дейін емшекпен асырайды
(2 жыл, хаты онан артық). Емшек баласы бар
кезде бала біту сирек. Аңшылық дəрежесіндегі
жұрттар да баласын өлтіретін, əсіресе əйел баланы өлтіретін салт болады. Үшінші, өздері
өлтірмегенмен де тұрмыс жағдайсыздығынан
бала өлімі көп болады. Сондықтан аңмен күн
көретін жұрттар өспейді. Өспеген соң жері
таралмай тығыздық иа бөгеттік болмаған соң,
үйренген кəсібін тастап, басқа кəсіпке түспейді.
Егер де елдің өсуінен басқамен жер тарылса, аңшылық дəрежесіндегі жұрттар табиғат
жағдайына қарай басқа кəсіпке түседі. Мысалы, табиғат жағдайы егінге қолайлы болса,
егін шаруалығы түседі. Мал асырауға жағдайлы
болса, мал шаруалығын істейді. Егер де екеуіне де жағдайсыз болса, ол екеуінен арғы қиын
кəсіптерді істеу қолынан келмейді. Азыптозып, құрып жоғалады. Салмен күн көрген
жұрттардың өсуі аңшылық дəрежесіндегі
жұрттай емес, күшті. Бұлардың меншіктеген
жерлері басқа себепсіз өз-өздерінің өсуімен
тарылуы ықтимал. Бұлар да жері тарлығына
сай табиғат жағдайына қарай басқа кəсіпке
түспекші. Табиғат жағдайсыз болса, қашан
табиғат жағдайсыздығын жағдайлы жетерлік
дəрежеге жеткенше мал шаруалығын тастай
алмайды.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Жау əскері біздің бірнеше мықты қорғандарымызды алғандығы. Бірақ бұл қорғандарды
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біздің жақ пайдаға аспастай бұзып, ойран қылып
кеткендігі жазылған еді. Енді соңғы күндерде
келген хабарлар соғыс майданының əр жерлер
... ... барлығын білдірсе де, аса бұзып-жазып
кеткен үлкен өзгеріс болмағандығын көрсетеді.
Солтүстікке неміс əскері Двина өзеніне жетіп,
..нің сол жағын алды. Немістің мұнда көздеген
мақсаты екеу: алған жерін бекітіп, бізге қарсы
тұратын орын дайарлау һəм Фридрихштад
тұсынан өту. Үш жұмадан бері немістер Ригли
орап алу ниетінде болса да, əлі ретін таба алмай
тұр, Двинаның бір жағына шыға алмай тұр.
Двинский мен Вила маңында да бірнеше
күннен бері соғыс бір орында болып келеді.
Осы кезде соғыстың қызу орны Гувну-Вилна өлкесінің оңтүстігіндегі Ауран шаһары һəм
Мирич суы маңында. Мұнда немістің күшті
əскері біздің Грудноны тастап шыққан қалың
əскерімізді Русияға таман жібермеске бөгет
болуға тырысып тұр. Нишкте телеграм хабарлары мұндағы əскеріміз бек ыңғайсыз халде
амалсыз соғысқа кіріп тұрғандығын білдірсе де,
жаудың да бұл арада аса пəлендей жолы бола
қойғандығы көрінбейді. Тегі мұндағы соғыстар
екі жақтың біріне бапсыз болып шықса керек.
Орталық əскеріміз аман шегініп келеді. Түп
əскер соғыссыз, артқы бөлімді соғыспен шегініп жатыр. Қазір мұндағы соғыс майданы
Волковицкий – Хумский – Дракушин стансасы араларында Ригадан түп-тура оңтүстікке
тартқан түзу жол осы арадан өтеді. Сондықтан
қазір немістердің күншығыс майдандары ...
..... тек солтүстікте Фридринштад тұсында
һəм оңтүстік жағында Рувну шаһары тұсында
ғана бұл сызықты басы күншығысқа таман
созылған.
Оңтүстік жақта немістер Рувно- Дувно теміржолын кесу ниетінде һəм қазірде осы араларға
жақындап келеді. Оның өтіне Голицин Румания шегіндегі бұрышынан күншығысқа таман
ұмтылып, Русия жеріне Днестр өзенін бойлап
келіп кірмекші.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Берікқара
(Қарқаралы уезінен)
Берікқара елі үш арыс: төре-төлеңгіт, қара,
шор. Бұл үшеуі ежелден болыс болуға талас.
1910-ншы жылы шордың партиа басшысы
Темірғали болыс Жақып һəм ағасы Ыбырай-

ды қараның партиа басы деп, сайасат жолында үкіметке қарсы деп көрсетіп, куəлік берген.
Ыбырай, Жақып жер аударылып, бұларға ерген
жұрт иесіз қалды. Ақбай балалары айдалып
жүргенде, Темірғали жақтағы көп ел аз атаның
баласы 40 үйді шауып алып, қорасын бұзған.
Болыс Темірғали қолым жетіп тұр деп, 40 үйден
3 кісіні, (Нілдебай, Саудабай жолдасы) 5 жылға
тағы жер аударды. Бұлар 1913-ншы жылғы манифест арқылы қайтты.
Енді 40 үй кек алмақ болды. Бұ заман құраны
уезд апарып көрсетіп, зорлық істі Темірғали
партиасындағы ... аударды. 1914 -нші жылы осы
.... .... Құдай қаңғыртқан сорлы қазақ кеңседен
қағазды ұрлап пəледен құтылмақ болып, осыны қылды. Бұл ұрлық туралы бір орыс тілмаш
Аксарин, Темірғали, тағы үш қазақ тергеуде
тұр. Бұларға обвинители агент шықты. Келер
майда сот сұрайды. 18-ның қазағы ұрлап кетіп
қайта дознание қылғанда, он тоғызыншы болып
Төлеубай Дүйсебаласы, екі жақта да жоқ, қосақ
арасында босқа айдалып кетті.
«Екі нардың арасында шыбын өледі» деген
осы, Берікқара еліне бітпес дау, ғұмырлық
араздық басталды. 18 қайтқан соң не бастар,
бір құдай өзі береді.
С.
Мектеп ашылу
103-нші нөмір «Қазақта» уезі Темірорқаш
болысы, үшінші ауылында мұғалім Ғабдолла
Бергенов өз үйінің бір жағына аймағының балаларын жинап, өз жанынан балалардың керек-жарақтарын алып, «Қазақ» молласымен
оқытып жатыр деп жазылған еді.
Қыстай оқытып апрелде емтихан болғанда,
мұғалім балалардың əкелерін, басқа
ақсақалдарды жинап емтихан қылды. Жиналған
адамдар балалардың оқу, жазуына өте риза болып, мұғалімнің: «Бір мектеп ашып, реттеп
оқытсақ бұдан да жақсы болар еді!» деген
сөзін мақұл көріп, бір мектеп салмақшы болып,
қаулы қылысып тарап еді.
Жазғытұры уəделі күніне ағайындары жиналып, ішінде жұмыс көтеретін байлары болмаса да, қолдан келген жəрдемдерін айамай үш
бөлмелі мектеп салды. Мектеп пайдасына, арыз
берген жəрдемінен басқа, үш десиатина жер
салды. Жəне ұшыр, пітір, садақалар мектепке
жиналмақшы болды.
Осы күні мектептің ... түзеп, барымта сиақты
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нəрселерін себеп бүтін керекті құралдарын
əзірлеп ... биыл бұлардың ... қарсы егін жақсы
болу себепті, бұрынғыдан да көңілді. Оқу осы
биыл бастапқы жылы болғандықтан бірінші
октиабрден майға ...
Мұғалімнен соң мектепті басқарушылар:
Жəлекен Баймағамбетов, Қали Қаратаев
ақсақалдар. Бұлар азырақ ескіше оқығандары
бар, ашық пікірлі, жігерлілерден. Бірақ
байлықтары жоқ солай бола тұрып мектеп
басқаруына кім тəңірі жарылқасын айтпас.
Əр жерден осындай Ғабдолла сиақты
мұғалімдеріміз көсемдік қылып жол көрсетіп,
Жəлекен, Қали сиақты ақсақалдарымыз белсеніп, мектеп басқаруға кіріссе, халыққа өнеге
боларлық іс болмас па.
Жиенғали Тілепбергенов
Медресе Ғалия
Уфадағы медресе Ғалия биыл 15-нші сентиабрде ашылады. Ғалия 2-нші сыныптан
басқаларында оқу болады. Оқу айлары 15-нші
сентиабрден 1-нші майға шейін.
15-17 сентиабрге шейін қабыл емтиханы болып, 20-нда оқу басталады. Ресми шəкірттер
медреседе тұрады. Қазірде тұру медресе басқармасының рұқасты мен ғана болады. Сауғалар
(тыңдаушлар) қазір де тұрады. Тамақ пен асхана шығындары шəкірттерден, шам, отын, су,
түс ағаш медреседен. Қабыл етудің шарттары:
медресе заңына түгел бойұсынбақ. Жұқпалы
аурудан амандығына куəлігі, билеті болмақ һəм
хал (байлық-кедейлік) медресе басқармасына
мəлім болмақ. Оқу жылдарында шəкірттер 30
сом, сауғар 40 сом күн бұрын беріп қойу тиіс.
Сауғалар ... тілеген пəндерін тыңдауға (оқуға)
ерікті.
Жинап алынған 10 тиындық марка салып,
арыз беру ... хабарласуға адрес: Уфа, Никольский 83, имаму Камалетдинову.
Əркімнің бір мұңы бар
Қостанай уезінен Ғ.Ғ. ұлы басқармаға хат жазып сұрайды: «Соғыс болған жерден мұсылман
қарындасымыздың көп жетім-жесір, қатын-балалары босып шығып, біздің Торғай облысына
келеді деп естіп едік. Егер олар келсе, жесір
қатындардан біздің қазаққа нақахпен тиетіні
бар ма, жоқ па? Осыны газетаңызда анықтап
жазсаңыз екен...».

Соғыс һəм қазақ
«Уралский областной ведомствтың» 40-ншы
нөмірінде Орал губернаторының 12 ағұст, 1915
жыл 28-нші нөмірлі жарлығы басылып шықты:
иул жəрменкесінің комитет бастығы маған
білдірді, биыл жазғы жəрмеңкеде қазақтардан
соғыс керегіне көмек көрсету істерінде өте
ыждаһаттанып, ерлік көрсеткен һəм көрсетіп
тұрған: 1) Тайсойған елінің қазағы доктор Халел
Досмұхамедов, 2) сол елдің қазағы Жақсығали
Мырзағалиев, 3) екінші Ойыл елінің қазағы
Дəулетияр Меңдияров, 4) Қайыңды елінің
Орынбасар Жолдасбаев, 5) Сон елінен Жанқожа
Мергенов һəм 6) екінші Ойыл елінең қазағы
Жаңажас Əсенов деп.
Штатски советінің Бизановтың бұл докладына шат болдым. Орал облысының қазақтары
соғыс ... ұлығ отаны Русияны һəм ... сүйіп,
намысын намыстап, болжап жүр. Əсіресе
мұндай бізге істе басшылық қылушы қазақтың
оқығн көзі ашық адамдары, сондықтан аса
пайдалы əлеумет қызметтері үшін доктор Халел Досмұхамедовке, Д. Мырзағалиевке, Д.
Меңдібаевқа, Ш. Əсеновке, А. Жолдасбаевқа
һəм Д. Мергеновке шын көңілімнен тəңірі жарылқасын айтамыз.
Военный губернатор генерал-лейтенант
Хабалов
Газетамыздан:
Германияның бітім шарттары
«Р.В.» газетасының 192-ншы нөмірінде
Германияның көздеген бітімшарттары басылып шықты. Бітімшарттары екіге бөлінеді: бірі
соғысқа шығарған шығынды өндіру турасында,
екінші соғыстан алған жерлер турасында.
20-ншы ағұста Германия рейхстагында
(Г. Думасында) контрибусиа турасынан ақша
министрі Гилфирич сөйлеген. Алатын жерлер
турасынан концлер Бетман-Гулбик сөйлеген.
Министр Гилфирич айтуынша соғыс расходымен Пруссия (неміс) 1870-1871-нші жылы
соғысқанда, ол соғыстың бар расходы 2 миллиар-ақ болған екен, иағни ондағы бүкіл соғыстың
бір айлық шығынындай-ақ болған екен. Европа соғысына кіріскен патшалардың бір жылғы
100 миллиард маркадан астам. Күндік расходы 300 миллион марка екен. Бұл есептен елдің
тартқан шығыны, шеккен зианы жоқ, жалғыз
ғана үкімет қолынан атқарылып өткен шығын.
Егер де күндік расходы мұнан көбеймесе, екі
жылдық расходы 220 марка болған.
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Бұл расходтың 35 миллиард үш одақ патшаның, иағни Герман-Австрия, Түркия үшеуінің
шығыны осы соманы бітім жасалғанда жеңілген
патшалардан өндіруге бітімшарты кіргізбек.
Гилфирихтың бұл сөзін жұрт өкілдері де,
газеталардың күнде ұнатқан, бірақ, бұл соманы
бірден төлеуге болмас деп, бөліп-бөліп бірнеше
жылда өндірмекші. Русияға төлетуге арнаған
сомасы 12 миллион сом. Бұл соманы бірден
төлеуді Русия ауыр дейді.Өйткені немістер алады деген жерлерін алғанда Русияның адамының
саны 135 миллион болмақ. 12 миллион сом
контрибуцияны ... басына қылып салғанда, 530
сомнан келме... Русиядағы орта ауқатты қара
шаруаның жылдық доходы. Жұмысшылардың
жылдық табысы 530 сомаға жетпейді. Олай
болса, 12 миллиард сом контребусианы Русия
бөліп-бөліп төлемесе, бірден төлей алмайды
дейді. Русия ақшадай төлемесе, ағашы ... ағашы
мен де жылына талай миллион аударуға болады
дейді. Əйтпесе əскермен флот ұстауын уақытша
тоқтата тұруынан жылына 1-2 миллиардтай
сом контрибуция төлеуіне артылмақшы дейді.
Сүйтіп, Русияны немістер пішіп-кесу жайын
сөйлеп жатыр. Бұлар контрибусиа өндіру
турасындағы жобалары.
Жер турасындағы жобаларын канслер мəлім
еткен. Канслердің пікірі күнбатыс жағындағы
жерлерді алмау жағында екен. Национал-либерал партиасы оны мақұлдамай, өз беттерінен
жоба жасаған. Олардың жасаған жобасынша
Белгия жері Германияға қосылмақ, Францияның
арқа жағы 10 миллион халқы мен Германияға
қарамақ. Канцлердің анықтап Германия мен
Австрияның қол астына кіреді деп ашып
айтқаны Польша (поляк жері). Басқалары турсында еңбегіміз өтелгендей етерміз деп, ашыпсөйлемей, құр мақсұт күшейіп көрсеткендей
ғана етіп айтып өткен. Тарқи һəм социал-демократ партиасындағылардан басқалардың алуға
арнайтын жерлері: Балтық теңізінің алабы һəм
Говно губерниясы; Австрияға арнайтындары
Волин һəм Подолия бұлардың программасында
финляндияны да Русиядан жер алып бермек,
бəлкім Орта Азиядан да берсе де болар деген.
Түркия мен Иранды жақындастырып, Австрия
мен Германия сиақты одақтастырмақ. Мұсылман
ғылымын Орта Европадағы патшалармен,
иағни Германия-Австрия патшалықтарымен
одақтастырмақ.
Австрия парламентінің Вице председателі

Донец өзенінің саласын, Одессаны һəм бүкіл
бидай шығатын өлкелерді алуды қолайлады.
«Бирлинир тагилат» газетасының басқарушысы
Волф Русияны Азияға қуу керек дейді. Қысқасынан айтқанда, соғыс бағы бет қараған соң,
немістердің сөйлеген сөздері соғыс басталған
кездегідей емес. Бұрынғы сөздері ұмытылған.
Сондықтан соғыс расходына тағы 10 миллиард шығаруды Рейхстаг мəжілісіне салғанда
социал-демократ партиасы екі жарылды. 110
кісіден 70 кісі: басқалардың жерін алуға қарсымыз. Бірақ жаулар бітімке келіп тұрған жоқ.
Сондықтан жаулар бітімге келгенше соғыспай
болмайды деп, соғысқа ақша берілсін деген
жағына шықты.
Соғысқа қазақ көмегі
І
Қостанай уезі, Сарой болысы, 2-нші ауыл
қазақтары айт намазына жиналған жерде соғысқа кеткен солдаттардың үйде қалған қатынбалалардың егіндерін жинасуға жəрдем етіп 60
сом ақша жинап, переселеншески нашалнікке
тапсырды.
Р.С.
ІІ
Лепсі уезіне қараған Аягөз, Ақшəуілі, ТоқымБалқаш, Ақшатау һəм Арғанаты болысының
қазақтары Түркістан уалайаты лазаретін ашуға
жəрдем етіп 209 сом 81 тиын жинап берді.
Т.Б.
ІІІ
«У.О.Вғ»-дың 39-ншы нөмірінен көрінді,
Орал облысының қазақтары жаңадан 6126 сом
50 тиын соғыс пайдасына жəрдем берген.
IV
Семей губернаторының қолына 19-ншы
иулге шейінгі бір жылда Семей облысына
қараған қазақтардан соғыс керегі үшін жиылған
жəрдемдердің есебі 34-нші нөмір П.А.Т.
қосымшасында басылып шықты.
Көмек берген болыстар:
1) Алексей жəрмеңкесінде қазақтардан
жиылған 77 сом 10 тиын.
2) Аршалы болысы 210 сом 40 тиын.
3) Айыртау һəм Ұлан болысы 2000 сом.
4) Ақкелін болысы 500 сом.
5) Ақбеттау болысы 700 сом.
6) Алтай болысы 400 сом.
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7) Ақсу болысы 340 сом.
8) Тайынты болысы 1132 сом 60 тиын.
9) Тарғын һəм Семей болысы 2000 сом.
10) Тереңкөл болысы 800 сом.
11) Темірші болысы 500 сом.
12) Тоқырауын болысы 25 сом 71 тиын.
13) Шынғыстау болысы 1000 сом 42 тиын.
14) Шақшан болысы 300 сом.
15) Делегетай болысы 170 сом.
16) Дегелі болысы 406 сом 15 тиын.
17) Сұлусары, Шар, Қалба, Қарабұжыр болыстары 3500 сом.
18) Құмкөл болысы 260 сом.
19) Құлжын болысы 548 сом 25 тиын.
20) Қарамола болысы 500 сом. Управителі
100 сом.
21) Күршім болысы 300 сом.
22) Қараертіс, Қалжыр, Майтерек болыстарынан 3062 сом 50 тиын.
23) Қу болысы 7 сом 29 тиын.
24) Кендірлік болысы 701 сом 25 тиын.
25) Кент болысы 548 сом 20 тиын.
26) Мұздыкөл болысы 508 сом 60 тиын.
27) Нарым болысы 200 сом.
28) Əркімдерден 1548 сом 60 тиын.
Барлығы: 22 мың 615 сом 37 тиын.
Мағфуза Найманқожақызына жəрдем
Уфада мұсылманша оқушы мұқтаж Мағфура
Найманқожақызына мына кісілерден жəрдем
келді: Ж. Түзелбайұлы һəм Б. Бижанұлы 1 сомнан; К. Бердібекұлы, Б. Сандыбайұлы, Ж. Игісінұлы, Қ. Баймұхамедұлы, Ж. Есінжанұлы. А.
Исмаиылұлы, А. Тілеубергенұлы, А. Дайырұлы,
Т. Ержанұлы һəм Мұхамедиярұлы 50 тиыннан;
А. Сəрсенбайұлы һəм А. Жантуарұлы 40 тиыннан; Р. Ұлыұлы, Б. Жүсіпұлы, С. Қойшыбайұлы
25 тиыннан, Ш. Қапалұлы, М. Жантуарұлы, Ж.
Қойғараұлы, А. Боқьыбайұлы, Б. Байтілесұлы,
Б. Сандыбайұлы, М. Сүлеймен, Б. Рахатұлы,
А. Бүркітбайұлы, И. Малдыбайұлы, Б. Сандыбайұлы, Т. Ержанұлы, А. Сүгірбайұлы, К. Сəрсенбайұлы, Х. Жантуарұлы, А. Бөкембайұлы,
Қ. Лекерұлы, Ш. Аяпұлы, А. Атамбұзауұлы, Р. Құттымбетұлы 20 тиыннан; А. Қайырлапұлы, Қ.
Қыстаубайұлы, Т. Рахымұлы, А. Атамбұзауұлы,
И. Малдыбайұлы, А. Айдапкелұлы, М. Баяхметұлы, Н. Арғынбайұлы, Д. Демесінұлы, А. Тышамбайұлы, К. Малдыбайұлы, Д. Зорбайұлы, Қ.
Жаманұлы һəм Д. Сансызбайұлы 15 тиыннан;

К. Сансызбайұлы, А. Мұстығарұлы, Т. Қойғараұлы, Б. Малдыбайұлы һəм Ш. Местібайұлы
10 тиыннан. Пошта расходын шығарғанда барлығы 16 сом.
Бұрынғыларымен 26 сом 35 тиын.
Басқармадан:
Көріп жаны ашушыға
Мақалаңызға қол қоймағансыз һəм адресіңіз
де жоқ. Сондықтан басылмады. Кімде-кім газетаға сөз жазбақ болса, аты-жөні һəм адресін
көрсету керек. Газетадан есім-фамилиасы
шыққанын тілемеген кісі басқа бір сөз қойса да
болады. Мысалы, «Қыр баласы», «Торғайұлы»,
«Сұңқар» деген секілді. Бірақ шын аты-жөні
һəм адресі басқарма үшін қажет.
Жаңа кітап «Құран құралы»
Шығарушы: Нығметолла Күзембаев
Бастырушылар: Н. Күзембаев, Ж. Жəнібеков.
Бұл кітап қазақша əліппені əбден түсініп
оқып шыққаннан кейін бастауыш екінші бөлім
шəкірттеріне құран оқу жайын үйрететін кітап. Кітаптың емлесі қазақша. Жазылу реті сол
тағылым ізінше. 20 бет. Жақсы қағазға əдемі
басылған.
Бағасы 10 тиын. Поштамен 12 тиын. Он һəм
оннан артық алдырушыларға сомынан 30 тиын
кемітіледі.
Сатылатын орны Оренбургта «Қазақ»
басқармасы. Оренбірг, редакция газеты «КАЗАК».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Г. Думада
«Үй артынан келген жаудан сақта, есік алдынан келген дауылдан сақта» деген. «Қазақты»
оқушыларға белгілі, біздің əскер 18-нші апрелден бері сырылып келеді. Талай талай қорған, талай қала, көп жер Польша жұрты, литва, латыш жұрттарының мекені жау қолында
қалды.
Біздің бұлай жамандыққа кез болуымызға
себеп – бізде қару-жарақтың жоқтығы болып
көрінді. «Жау қамданғанда, біз тыныш отырған
екенбіз, бұл қалай?» деп патша сайлаған жоғарғы комиссиа əскерге қару-жарақ дайарлайтын адамдарды тексеруге алды. Осы комиссиа
шлендері: Г.Дума председателінің ізбасары
барон Секрет, Г. Дума шлені граф Б.А. Бубринский, Г. Советтің шлені А.Н. Наумов, əскер
министрі болған (биыл түсті) жанарал Сухомлинов пара алыпты дейді. Сухомлиновты таза
тергеуге алады деген сөзді газеталар жазады.
«Үкімет адамдары бұлай болса, біз жауға
қалайша қайрат қыламыз. Үкімет жұрт
ұнататын, жұртқа белгілі адамдардан болғаны
жөн» деп Г. Дума һəм Г. Совет шлендері əске
кірісті. Г. Дума сайлап қойған министрлерді Европа тілінде «ответственный» дейді. Қазақша
Г.Думаға құл деген болады. Думада бір министр тас салғанда азда қалса, бар министрлер,
иағни кабинет орнынан түседі. Осы себептен
Г. Думаға сүйенген министрлер Г. Думаның
көпшілік жағынан шықса керек.
Біздің Г. Думада партиалар көп. Ойсыратып
өзгені шығатын бір партиа жоқ. Осымен Г. Дума
бұл бойында министрлер кабинетін сайлауға
ыңғайсыз еді. Бірер жұма болды, Г. Дума партиалары өзді-өзі уақытша ұйым біріктірмек болып, бұрынғы тартысты қоймақ болып, кеңес
құрды. Националист (орыс жұртын қуаттайтын
партиа), октиабрист, мұсылман, тарқи, кадет болып 422 Г. Дума шленінің 315-і Государственни
Думаға қол үкімет сайлауға бел байлады.
Бұлардың бірлік қылған ережелері мынау:
1) Мұжықты өзгелермен бір дəрежеде қылады.
Законды біздің казак мұжық тонын киіп жүр.
Бұған біз де кіреміз.
2) Болысқа земство беріледі. Қазақ та бұған
кірсе керек.
3) 1890-ншы жылғы земство законы жұртқа
ыңғайлы болып өзгеріледі. Бұл закон бойынша

барлық күш орыс дворианинінің қолында еді.
Енді жалпы жұрт тегіс болады.
4) 1892-ншы жылғы қала законы жұртқа ыңғайлы болып түзеледі. Бұл законда барлық күш
қаладағы байларға ғана, орысқа ғана берілген
еді. Енді жалпы қала жұртына бірдей ыңғайлы
болады.
5) Бұрын земство жоқ шет облыстарға земство беріледі. Мұнда қазақ болар.
6) Кооператив туралы закон болады. Онда
қазақ ішінде игілік іс ашуға жарлық жол ашылады.
7) Саудада қызмет қылатын жігіттердің
мойын босатуына ыңғайлы закон болады.
8) Пошта-телеграфта қызмет қылатын жігіттерге жақсылық закон болады.
9) Арақ жоғалатын закон шығады.
10) Земство, қала кісілері сиез қылса, бостандық болатын закон шығады. 11) Ривизиа
қылатын жол ашуға закон шығады.
12) Бұрын мировой сот болмаған жерде мировой сот ашылады.
13) Мына жазылған закон жобасымен жақын
істер туралы тағы басқа закондар шығады.
Г. Думаның бұл бірлігі айтулы жақсылық
болды. Енді Г. Думаға қол кабинет министрі
болғаны жөн. Біз сонда жауды жығамыз деп
Мəскеу бас болып, бірталай қалалар, көпес
қауымдары қосылып патшаға телеграм беріп
жатыр.
Бұл жұрт іс болар деген зор үміт осы күні
Русия жұртын қуантып тұр.
Қыр баласы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Жоғарғы əскербасы штабынан келген соңғы
телеграмдарға қарағанда Германия-Австрия
əскерлері Петроград – Псков – Двинск – Вилна,
Лида, Баранович – Рувно теміржолын бірнеше жерден кесіп өтпекші болады. Бұ жол орыс
əскерінің оң жақ, сол жағындағы фронттарын
бір-біріне жалғаған үлкен жол болғандықтан,
мұны кесу жау үшін пайдалы болатығыны
мағлұм.
Немістер бұ жолға төрт-бес жерден ұмтылып
жатыр. Орыс əскері бұ жерлердің бəрінде
немістерге қарсы тұрып, оңайлықпен беруге көнетін емес. Бірақ, жау əскері көп күшті
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болғандықтан, əр жерде, біраз шегінбей амал
жоқ. Соңғы телеграмға қарағанда қазір немістер əлгі айтылған жолдың үстіндегі Двинск
қаласына екі жақтан жақындаған. Бұ күнде неміс əскері Двинскден 15-20 шақырымдай жерге
келіпті. Вилна қаласының солтүстік жағында да
Вилна-Двинск теміржолын кесіп, бір жағында
соғысып жатыр екен.
Соңғы күндерде бірнеше күн соғыстан соң
Пинск қаласында жақындапты. Сүйтіп, немістер бұл жерлерде басым келіп тұр. Жоғарыда
айтылған теміржолды бір жерден өтіп те кетіпті.
Енді мұнан соң немістердің планы қалай
боларын біліп болмайды. Немістер бар күшін
Мəскеу, Петроградқа қарай салар ма екен, жоқ,
əскерін оң жаққа көшіріп, Киевке бет алар ма
екен. Мұнысы белгісіз. Бірақ, соңғы уақытта
генерал Макинзин қол астында бір миллион
жарым неміс əскерінің Галиция жаққа көшірілу
хабары шықты. Бұған қарағанда немістер
Мəскеу, Петроград жақты қойа тұрып Киевке
қарай ілгерілейтін түрі бар.
Сол себепті болса керек: біздің Галиция
жолындағы шаһарларымыз бірі артынан бірі
босатылып жатыр. Мысалы, Киев шаһары босатыла бастағанына бірталай болып қалды.
Немістердің ойынша Польша һəм Брест-Литовскден артқа шегінген орыс əскері Петроград
–Мəскеу жаққа сырылған. Петроградты сақтау
үшін ол жаққа өзге жерлерден артық əскер
жиған. Галица жақта орыс əскері азырақ. Егер
Петроград – Вилна – Рувно жолы кесілсе, ол
жаққа əскер жіберуде оңай болмас. Сондықтан
немістер əскерлерін Галица жаққа көшіріп,
мұнан Киевке бет алмақшы болады.
Біздің əскербасылары осыны ойлап, ол жаққа
неміс əскері көшірілгенше, ондағы аз əскерін
əлсіретіп тастауды тиіс көреді. Сондықтан ол
жақта біздің əскер шабуылдар жасап, біраз
ілгерілеп барады. Сирет өзені бойында, Тарнапол, Трембун шаһарлары маңайында біздің
əскер бірталай олжа, 30-40 мың тұтқын алған.
Бұл жақтағы Австрия əскерлері орыс
əскеріне онша қарсы тұрмай шегіну жолына
түскендей көрінеді. Сірə, сол жақтан Галицияға
көшірілетін неміс əскерінің келуін күтіп тұрса
керек.
Онда неміс əскері көшірілген соң, біздің
əскердің тағы да артқа шегінуі мүмкін. Сондықтан Галициядағы қазіргі жеңулеріміз
асығыстықпен босатылып жатыр.

Ішкі хабарлар
Елден:
Жолайақ
(Атбасардан)
Атбасар жəрмеңкесінен қайтқан саудагерлер
малдарын Қостанай жолымен айдайды. Жол
үстінде Жарқайың елінің жайлауы һəм бірлі
жарым қыстаулары бар. Сол елдің балаларының
мал айдаған жүргіншілерден «жолайақ» деп
ақша алатын əдеттері бар екен. «Жолайақ»
бермегендердің өздерін əуре қылып, малдарын
қуып мазалайтын болған соң, амалсыз береді
екен.
Сол жолмен өгіз айдап келе жатқан Михаил Сахов деген көпес Жарқайың болысына
қараған Қазанғап ауылының бозбалаларына
тап болады. Бозбалалардың арасында орысша
білетін Нұрғали Бекбауұлы деген жігітте болады. Бұлар келіп көпестен «жолайақ» сұрайды.
Көпес закон айтып, Атбасар уезни нашалнігінен алған ашық бұйрығын көрсетіп, екі сом
ырым беріпті. Осыған риза болыңдар дейді.
Саховтың жанында стражнигі бар екен. Өзінің
сөзіне қарағанда өгіздер қазынаныкі болса керек. Уезни нашалнік берген қағазында елдің
болыс, билеріне бұл өгіздерді мейман тоқтау
қылмай өткізіңдер деп жазылған.
Нұрғали Бекбау баласы Саховқа өзін ушителмін деп танытып, оның көрсеткен қағазын подлог деп сенбепті. «15 сом бермесең малыңды
өткізбейміз» деп жанжал шығарады. Тағы
бір жігіт ол қағазды кемсітіп, бірталай жаман
сөздер айтады.
Сахов 2 сомнан артық бермеген соң, жігіттер
өгізді бытыратып қуа бастайды. Саховтың бір
жігіті қазақтарды атпақшы болып мылтыққа
ұмтылған екен, қазақтар онан бұрын мылтығын
алып, малды айдап жөнеледі. Сахов стражнигімен бұларға еш қару қыла алмайтын болған соң
малды тастап, қалаға қарап жүреді. Қазақтар
малды айдауын айдаса да, қорқып тастап,
жайына кетеді.
Сахов Нұрғали Бекбауұлын жолдастарымен
жақын жердегі бір қаланың старостасына протокол қалдырып кетеді. Бозбалалар соңынан
қорқып, Саховқа барып 50 сом беріп кешіру сұраса, Сахов көнбейді. «Уезни нашалнік
бұйрық қағазын подлог дедіңдер, бұл туралы
уез өзі бір ретін қылар» деп кетіпті. Не болары
əзір белгісіз.
Қарлығаш
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Көңіл айту
144-нші нөмірлі «Қазақта» Қыдырдан
Кенжеғали Сүлейменұлы һəм Əшірбек
Шəлімбекұлының опат хабарын оқып,
қайғырдық. Ашық пікірлі, бағыты түзу талапкер жастардың арамыздан жоғалуына қанша
күйінсек те, не амал!? Алла қайырын берсін.
Нұғыман Манаев, Хамза Бірахимов,
Ғаббас Хатфи, Əлжан Сарыбаев, Алпысбаев
«Айқап» тоқталу
«Айқап» журналының 14-нші нөмірі басқармаға келді. «Басқармадан» бір мақала жазылып,
бұл нөмірдің ең соңғы нөмір екені айтылған.
Қазақтың айналдырған жалғыз журналының
бірнеше жыл шығып тұрып, ересек болған
соң, тоқталып қалуына ренжідік. Ең ақырғы
сөзін мұнда көшіреміз: «Қадірлі оқушылар!
Дүние бұл күнге шейін мысал болмаған зор
Европа соғысының əсері əр жерлерде шаруа
керегіне тұтынатын бұйымдардың бағалары
қымбаттауға себепші болып тұр. Мұны қаладан
өз қолыменен бұйым алатұғын шаруаның қайқайсысы да болса біледі. Сол қымбатшылық
газеташы һəм журналшылардың басына келіп тұр: қағаз бағасы һəм баспахананың жұмысының бағасы көтерілді. Біздің журналымызға
бұл қымбатшылық былтырғы жылы-ақ қолайсыз соғып еді. Сондағы төгіл деп оқушыларымыздың-ақ назарына сүйеніп, биылғы жылы
да тоқтатпай шығаруға кірісіп едік. Биылғы
жылдың осы өтіп кеткен алты-жеті ай біздің
жұмысымыздың аяқталып шыға алмайтұғынын
анық-ашық көрсетті. Журналға жазылушылар да
аз болды. Жəрдем беруші де болмады. Жалғыз
қаздың дауысы шықпас дегеннің кері келді.
Соның үшін біз «Иесіз ауруды, женсіз бұрқан
бағады» болмайық деп, осы нөмірімізден соң
журналымызды уақытша тоқтатпақ болдық.
Жылдық жазылушыларымыз егер де қалған
ақшаларымызды қайтарып аламыз десеңдер,
тиісті ақшаларын қайтарамыз. Бірақ, пошта шығыны үшін 15 тиын ұстап қалынады.
Ақшасын сұратушылар өздерінің қолдарына
ақша тура барып тиетін адрестерін білдірулері тиіс. Үш айға шейін сұралмаған ақшалар
басқарма пайдасына кешірілген деп есеп
етіледі. Ақшасын жай жібереміз деп жазылған
мырзалардан журналымыздың 14 нөмірі үшін
1 сом 90 тиын ақша жіберулерін өтінеміз. Ондай мырзалар біздің хал-жайымызға көз салар,

журналымыздың ақша кемдіктен тоқталғанын
білер, саудасы бітті деп теріс айналып кетпес
деп ойлаймыз.
Өткен жылдарда ақшасын жай жіберерміз
деп жазылған мырзалар бар еді. Солардың араларынан кейбіреулері əлі күнге дейін міндетті
ақшаларын басқармаға жіберген жоқ. Олардан
да тиісті ақшаларын жіберулеріне уақыт келгендігін ескертеміз. Иғлан бағасы журналымыздың
əрбір нөмірінің басында көрсетілген. Газета
һəм журнал басқармаларынан өтінеміз: бізге
бұл күнге шейін айрықша жіберіп тұрған газета һəм журналдардан жыл ақырына дейін
тоқтатпай жіберіп тұруларын.
Ал енді Алаштың азаматтары!
«Əркім барына мəзір» деген ғой. Біз қолымыздан келген жұмысымызды Алаш пайдасына
жұмсаудан тартынбай қазақ жұртымызға, аз
да болса, бір соқпақ жол болсын деп бастап
журнал шығардық, мақсұтымыз жеп байымақ,
пайдаланбақ емес, тек қана жұрттың көзі,
құлағы болмақ еді. Білгенімізді жаздық, айттық.
Жазылған сөздеріміз де, ойлаған ойымыз да
жаңылыстарымыз көп шығар (пенде қатеден
халі болмайды ғой). Алайда не жазсақ та таза
жүрек, таза ниетпен жазып едік. Соның үшін
азаматтар бізді айыпқа алмас деп үміт етеміз.
Журнал шығарғандағы мақсұтымыз халыққа жол көрсетпек еді. Газеташылық, журналшылықтың қазақ жігіттерінің қолынан келетін жұмыс екендігін əспет етпек еді. Біз бұл
мақсұтымызға жеттік. Ендігі жұмыс оқыған
жастардың мойнында.

(Алтынсарин сөзі).

Жақып Ақбаевтың жабылуы
Жақып мырза Ақбаевтың Қарқаралыда абақтыға жабылған хабары естілгені бірталай болған еді. Бірақ себебі не екені мағұлым болмағандықтан, анық хабар келгенше газетамызға
баспаған едік. «Уақыт» газетасының 1857-нші
нөмірінде бұл турады мынадай хабар басылды:
Семей облысы Қарқаралы қаласынан жазады: ағұст айының 9-10 кезінде Қарқаралыға
товарищ прокурор мен жандарм афисері
келіп Ақбаевтың үйін тінтті. Тінту сағат 8-ден
күндізгі сағат 2-ге шейін болды. Ақбаев өзі
далаға-елге шығып кеткен еді. Үйін тінткен
соң артынан стражник жіберіп қайтарылды.
14-ншы ағұста Қарқаралы шаһарында абақтыға
жауып қойды. Ертеңіне (15-нші ағұста) этаппен
Семей қаласына жіберілді. Ешбіреуінің де себептері ашық мағлұм емес.
И.Ш. Қарқаралы

Троицкідегі «Медресе Русулия»
адаресінен
Шаһарымыздағы мектеп-медресе балаларының бəрі де əскер үшін алынса да, «Медресе Русулия» адаресі оқуды тоқтатуды лайық
көрмеді. Жүз отыз шəкірттің орын əзірлеп, сонда оқытуға қаулы қылды.
Медресеге шəкірттер сентиабрдің 20-сы-

Өлімге бұйырылу
Осы жақын арада Оренбургта əскери соттың
сесиасы болды. Оренбургтағы мұсылманның
білікті адамдарынан бірін талаған ерлі-байлы
Ағзамовтар «Аллаберді» болысында қыз алып
қашам деп келген жерде бір мұсылманның үйішін өлтіріп кеткен Таһиров, Шамшаддинов
деген башқұрттар, бір орыс қатынын өлтіріп

Біз надан боп өсірдік,
Иектегі сақалды.
................................
...............................
Біз болмасақ, сіз барсыз,
Желкілдеп шыққан жас шөпті,
Үміт еткен достарым,
Сендерге бердім батамды».
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нан қабыл қылына бастап, рашиди, ағдади
сыныптарында бірінші октиабрде сабақ басталады. Сабақты бұлай бастауымызға бірінші себеп жылдың ауырлығы болса, екінші
себеп шəкірттердің ерте жинала алмауы болды. Шəкірттердің көбі өз күшімен оқитын
болғандықтан кəсіптерінен ерте босана алмайды.
Медресенің отыны, керосині адареден болып,
медресе қабыл қылынатын шəкірттерден кісі
басына бір жылға 15 сом алынады. Медреседе
оқылатын дəрістер былтырғы програмадағыша,
бірақ аз-маз түзетіліп, толымды қылынды.
Мұнан артық мағлұмат алғысы келген шəкірттер
он тиындық марка жіберіп, адрестерін білдірсе,
басылған програм, медресе қабыл шарттары
жіберіледі.
«Медресе Русулия» мүдір мағауни
Ғабдрахман Русули
Хабарласу үшін адресі мынау:
в г. Троицк, Орен. губ.
Г. Русулеву

ақшасын талаған Ащифлин деген бір орыс,
орманда бір лесникті ұрған Уахидов есімді
башқұрт асып өлтірілуге хүкім қылынды. Сот
соңғы екеуі туралы патша хазіреттерінен жазаларын кемітуді өтінбек болған.
Шаруалық өзгерісі1
Өткен нөмірде шаруалық өзгеруіне зор себепкер болатын нəрсенің бірі ел жилігі дедік
һəм ел бір жерде қалың, бір жерде орташа, бір
жерде сирек дедік. Елдің қалың болу-болмау
себебі неден?
Адам баласы құрал дегенді білмей, құр қол
күйінде тіршілік еткен шағында дүниелік жиып
жарымаған. Бірақ ол құралсыз күнін көрген замандар бек алыста болған. Қазғанда жердің астынан адам сүйегі табылған жерлердің бəрінде
де сүйекпен қатар адам баласы тұтынған иа
тастан, иа сүйектен істелген құралдар табылмай қалмайды. Осы күнгі аңсымақ халықтарды
алсақ, бұлардың да құрал тұтынбайтыны
жоқ. Рас құралдары докір. Мəдениеті жоғары
жұрттардың құралдарындай ыңғайлы, ісі
жатық, істелуі əдемі емес, бірақ жаман да болса, құр қол емес.
Дүниеде тарқы етіп, аса көзге көрінбейтін іс
адам баласының еткен тіршілік жүзіндегі тəсілі.
Сол тіршілік тəсілінің жүзінде тастан жасаған
балтадан бастап, осы күнгі тұтынатын сансыз
құралдарға жетіп отыр. Дайар шығып тұрған
жер жемісін теріп жеп, тамақ асырағаннан бастап, осы күнгі сансыз кəсіптерге жетіп отыр.
Ін сиақты үлкен шұңқырларды паналағаннан
бастап, осы күнгі биіктігі аспанмен таласқан
салтанатты сарайларға жетіп отыр. Сол тіршілік жүзіндегі адам баласының дүниелік табу
жолында істеген істерін кəсіп деп, құралмен
жасаған тəсілдерін шеберлік деп атаймыз.
Біздің мұны сөз қылуымыздағы мақсұд: шеберлік пен кəсіп қалай шығып, қалай жетілген
тарихын сөйлеу емес, ол үлкен жұмыс, ұзақ
əңгіме, өз орнында сөйленер. Қазіргі ниетіміз:
шеберлігі асқан жұрттардан мысал келтіріп,
ұлт шаруашылық тұрмысы өзгерілуіне шеберлік əсерінің күштілігін көрсету. Өткен нөмірде
ел қалыңдығы міндет жоғарылауына себепкер
екендігі байандалып өтті. Сол елдің қалыңдығы
шеберлік жетілуіне де себепкер деп саналады. Адам баласына шеберлікті іздеткен елдің
тығыздығы деп жорылады. Аң аулаудың құралы
1

Басы 145, 146, 147-нші нөмірлерде.
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мен тəсілі, мал бағуға жарамсыз. Мал бағудың
құралы мен тəсілі егін егуге жарамсыз. Егін
егудің құралы мен тəсілі зауыт-фабрика ісіне
жарамсыз.
Əр кəсіптің өз алдына шеберлігі бар. Кəсіпті
өзгертуге елдің қалыңдығы себепкер болған
соң кəсіп жүзіндегі шеберліктің жетілуі де сол
жұрттың өсуінен деген сөз түсінікті. Бұған дау
жоқ. Шаруалық өзгеруіне шеберліктің əсері
күшті деген мəселені қалай түсіну керек?
Ел өсті. Жер тарылды. Аң аулаған жұрт болса,
жердің түріне қарай иа мал бағуға, иа егін егуге
түседі. Оны істеуге бұрынғы аң аулағандағы
құрал мен тəсілден басқа құрал һəм тəсіл керек.
Оны тапса, жұрт өсе береді, жаңа кəсіпке біртебірте түсе береді. Таба алмаса, кəсібі бұрыңғы
болады. Елдің ауысуы тоқталады.
Біреулер тіршілік тəсілінің жаңа жолын тапқанда, екіншілері таба алмайтындығы неден
екендігі анық ашылмаған нəрсенің бірі. Оның
бас себебі табиғат екендігі даусыз. Екінші себеп адамнан болса керек. Қай заманда да болса, тіршілік жолында жаңа тəсіл, жаңа құрал
шығарып, жаңа жөнге мұрындық болушы
тапқырлар шыққан. Олар істеген істері, тапқан
тəсілдері жұртқа өнеге болып, жұрт соның істегенін істеген. Жерден өнетін нəрсенің, малдан,
аңнан түсетін нəрсенің ұқсатпай тұтынуға жарайтындары шамалы. Оны ұқсатуға шеберлік
керек. Жер тарылса, көбейту қолдан келмесе,
азды асылдап, көп орнына жұмсауға адам баласы жол іздеген. Жер тарылды, мал кеміді.
Малға істеткен жұмысты, басқа нəрсеге істетуге болмас па екен? Малға тасытқан жүкті басқа
нəрсемен тасытуға болмас па екен? Аз нəрсені
ажарлап, көпке айырбастауға болмас па екен?
деп ізденумен шеберлік жетілген. Шеберлік
азды ұқсатып, көп орнына жұмсаған соң елдің
өскенін жер ауырламайтын болған. Сүйтіп, шеберлік артылуы ел өсуінен, ел өсуі шеберлік
артылуынан болмақ. Мұның қайсысы себеп,
қайсысы нəтиже (өніс) болмақ?
Бұл ел мен ықисад жайын тесе қараған даналардың ынтымағы құрылып, бір шұқырға
қойылмаған мəселе. Біреулері елдің өсуі себеп, шеберлік нəтижесі дейді. Бұл пікірлердің
қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Оны айырамыз деп əуреленбей, біздің айтарымыз мынау:
шеберлік жетілмеген жерде ел сирек. Бұл даусыз нəрсе. Олай болса, мұнан елдің тығыз
болуы иағни аз жерде көп адам күн көруі ше-

берлік арқасында екендігі көрінеді. Шеберлігі
жоқ жұрт аз жерден күн көре алмайды. Күн
көре алмаса, құру болмаса да, өсу жоқ. Сүйтіп,
шеберлік артылуы ел қалыңдығынан болса, ел
өсуі шеберлік арқасында екендігін ешкім бекер
дей алмас.
Професор Менделеев айтады: «Адам баласы дүниедегі керегіне жараған нəрселерді
дайар күйінде тұтынған заманынан бастап, келе-келе жеміс пен отыннан басқаны
жаратылған табиғи күйінде тұтынбайтын
болады. Тұтынбауы дайар нəрсені алудан
арланғандық емес, амалсыздықтан болған.
Адам өскен соң күні жылы, жері бай ұжмақ
сиақты жерлерге симаған. Ел өскен сайын, өрісі
ұзайған, тұрмысы өзгерген. Тамақ, киім, үй,
жүріс-тұрыс, қатынасу-хабарласу, тұтынған
күш, істеген іс, пайдаланған нəрселер түрліше
болып, малшылық, егіншілік замандарын
бастан кешіріп, халықтың табысын көбейтіп,
байлығын шынықтыратын осы күнгі «өнерлі
кəсіпке» түскен. Асылында табиғаттан табылған
нəрселерді адам баласының керегіне жарату
үшін аз көп болса да өнер жұмсалады. Ол істің
көбі байағыдан бері істеліп, атадан балаға ойысып, бірден-бірге мирастай келе жатқандықтан,
ол кəсіптерге өнер, білім керегі жоқ табиғи іс
сиақты көрінеді. Мысалы, аң аулау, мал бағу,
егін егу, үй жасау, сауда һəм басқа сол сиақты
атам заманнан істеліп келе жатқан кəсіптер
өнерлі кəсіпке саналмайды. Өнерлі кəсіп деп
ат қойғанымыз зауыт-фабрика сиақты кəсіптер
(орысша промышленность). Бұрынғы мəдениет
ту тіккен Мысыр, Крик, Рим, жұрттарында
табиғаттан қолмен алып, қолмен ұстату шеберлік һəм сауда кəсібі қандай биік дəрежеде
болғанмен осы күнгі дүниені дүрілдетіп, басынан айналдырып, байлық тетігін қолына
алған өнерлі кəсіп болмаған, иағни зауыт-фабрика жоқ болған. Олардың шеберлері біздіңң
қазақтың ағаш-ұста, темір-ұсталары сиақты?
Біреу келіп бір нəрсе істеп бер дегенде ғана
істеген. Онан кейінгі жұрттардың шеберлері
кəсіп еткен. Бірақ онда жұмысты таратып істетуі білмеген (Еуропа тілінше цехи). Онан соңғы
заманда жұмысты таратып істейтін болған,
мысалы, матаның біреулері мақтасын түтіп,
екіншілері шудалап, төртіншілері тоқып – бір
жұмысты бірнеше бөлектеп, таратып істеуді
шығарған (Еуропа тілінше мануфактура). Бұл
кəсіпті көп жұмысшы жалдап, үлкен сомалы
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байлар істейтін болған. Жасайтын нəрселері
біреудің істеп бер дегені емес, адам баласының
əйтеуір тұтынатын нəрселері: қайдағы базарға
түсері, кім алары белгісіз. Онан кейін осы
күнгі «өнерлі кəсіп» жұмысы машинаға түскен: адам тұтынатын бұйым, құралдардың
көбі машинамен жасалатын болған. Мұның
алдыңғы түрлерден айырмасы сол – машинамен жасалған соң оңай һəм тез жасалатын болды. Бұл «өнерлі кəсіптің» зауыт-фабрикаларда
дүкен құрған түрлері. Осы айтылғанның бəрі
«өнерлі кəсіптің» бірте-бірте ұлғайып, ілгері
артылған түрлері. Мұның ұлғайып, артылуына
себепші болған шеберлік. Суды, желді, буды,
электришествоның күшін қолдай жұмсатып
отырған сол шеберлік. Бу мен электришество
жұмыс қылған соң, ауыр-жеңіл болған, алысжақын болған, нан табарлық кəсіптер көбейген.
Осы заманда ел өскенмен жұмыс табылмау жоқ.
Жұмыс табылып тұрғанда нан табылмау жоқ.
Сүйтіп, «өнерлі кəсіп» адам баласының өсу
жолындағы бөгеттерді бұзып, ашып жіберді.
Мұның сипаты алыста емес. Мəскеу алабында
ел тығыз: адам баласына бір жарым десиатинадан жер кледі. Польшада (поляк жерінде)
онн да қалың: адам басына бір десиатинадан
келеді. Мəскеу мен Польша губерниаларында
зауыт-фабрика көп. Жер тар деп, бұл жерлерден басқа жаққан көшіп жатқан халық жоқ. Ал
енді Черниговски, Херсонски, Воронежски,
Полтавски губерниаларын алсақ, Мəскеу мен
Польша губерниаларынан бұл губерниалардың
жері жақсы һəм молырақ. Сүйтсе де мұндағы
халық жер аздығынан басқа жаққа көшіп жатыр. Үйту себебі бұл губерниаларда өнерлі
кəсіп кемдігінен. Мұнда да Мəскеу мен Польша губерниаларындағыдай зауыт-фабрика
көп болса, елі басқа жаққа аумас еді. Мұнан
көрінеді: өнерлі кəсіп бар жерде жер аздығы
білінбейтіні.
Жоғарыда сөйлегендерді қорытқанда шығатыны:
1) Ұлт шаруасы өзгеріп, ілгері басуына шеберлік керек.
2) Шаруалық өнерлі кəсіп дəрежесіне жетсе,
аздық қылмайды.
Тағы да бар
Газеталардан:
Г. Дума һəм Г. Совет шлендерінен бірсыпырасының ұйым жасап өзара келіскендіктері һəм

олардың жарыққа шығарамыз деген жобалары
бас мақалада жазылды. Бұлардың көрсеткен
жобаларына хүкіметтің не көзбен қарағандығы
туралы газеталарда мына хабарлар көрінді:
26-ншы ағұста да кешке министрлердің жиылысы болған. Бұл жиылыста министрлердің
бəрі тегіс бас қосқан. Жалғыз-ақ жер министрі
Кривошеин Мəскеуге кету себепті ол жиылыста
болмаған.
Жиылыста жоғарыдағы депутаттар ұйымының жобалары турасында бірталай кеңес болып, өз араларында екі түрлі пікір барлығы
білінген. Бір пікір Г. Думаны кешікпей таратуды
қуаттайды екен. Бұл пікірді қуаттаушылардың
дəлелдері: «Г. Дума күннен күн хүкіметтің
сайасатына қарсы сөздер сөйлеп үдеп барады.
Мұны естіп жалпы жұрттың да өкпесі көтеріліп,
хүкіметке теріс пікірге келуі мүмкін», - дейді.
Бірақ, министрлердің көбі бұл пікірді ұнатпай,
не қылса да Дума мен мемлекетке келіп келісуді
лайық тапқан. Бұлардың пікірінше «Г. Думаны
таратуға халық жақсы қарамас, мұны хүкіметтің
қысу жолына кіргені деп түсінер. Оның айағы
не боларын біліп болмайды...
Бұл уақытта қолдан келгенше, халықтың
тыныштығы керек. Ішкі істерде талас-тартыстан сақтану тиіс» деген.
Сүйтсе де министрлердің көпшілігі депутаттар ұйымының програмын тым артық, аса
сиымсыз тапқан. Кейбір министрлер олардың
програмын оп-оңай ғана қабыл қылмай тастау
жарамағандықты, істің ақырын ойлау тиістікті
сөйлеген.
Ақырында депутаттар ұйымымен кеңесіп, не
қылса да, үйлесуге қаулы қылған.
27-нші ағұста да қазына кантролері Харитонов програмға қол қойған депутаттардың
өкілдерін шақырып алып, кеңескен. Бұл кеңесте
министрлерден Щербатов, Хвастов һəм Шаховски, депутаттардан тарқи партиасынан Ефремов, кадет Мелюков, октиабрист Шедловски,
Дмитреков, орта партиасынан Лвов, ұлт-тарихи
партиасынан граф Бобрински, Шулигин, Г. Совет шлендерінен профессор Грим, Гуру һəм барон Миллер Закомилскилер болған. Харитонов
бұлардан програмдары туралы ашық мағлұмат
берулерін өтінген.
Програмдағы ең бірінші бап халық алдында
сенімді жаңа министерства жасау туралы еді.
Бұл бап туралы сөйленгенде тарқи партиасынан
Ефремов һəм басқа депутаттар: «Біздің ең үлкен
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арманызым осы. Осындай министерствоға
біздің басқа тілектерімізді орындатады» дейді.
Харитонов бұларға: «Министрлерді өзгерту
хүкіметтің қолында емес», – деп жауап берген.
Бұған қарсы Г. Дума һəм Г. Соует өкілдері: «Ендеше, біздің бұл тілегіміз жоғарыға ұсынылсын»
деген.
Жалпы мархамат (амнистиа) туралы өте қызу
сөздер сөйлеген. Онан басқа, еврей мəселесінде
һəм жергілікті ұлықтарды өзгерту һақында да
көп сөз болған.
Ең соңында Г. Дума һəм Г. Соует шлендері
бəрі бірге: «Бұл программен біздің барлық
армандарымыз түгелденбейді. Бұл əшейін
бастамаларымыз ғана. Егер бұл бұ күн қабыл
қылынбаса, ертең мұнан да зор тілектерімізді
көрсетерміз. Онда тіпті көбейер деген.
28-нші ағұста министрлердің екінші қабат
жиылыстары болды. Харитонов депутаттар
ұйымы мен кеңескендегі пікірлерді доклад
қылды. Ол кеңесте болған басқа министрлер
де өздерінің ойларын сөйледі. Харитонов: «Кешегі жиылыстан соң бұрын бізге мұнша ашық
болмаған көп мəселелер ашылды. Депутаттар
ұйымының арасында Польша мəселесінен
басқа туралы талас жоқ» деген.
Докладын бітірген соң Харитонов өз пікірін
айтып: «Бұл ойынша жеңіл-желпі қарау тиіс
емес. Мықтап ескерерлік іс» екенін білдірген.
«Ұйымның жобасындағы тілектердің көбі
орынды тілектер. Бірақ, министрлерді өзгерту
хүкіметтің қолынан келмейді. Хүкіметтің
қолынан келетін іс, реті болса, оны патша хазіреттеріне ұсыну ғана» деген.
Докладтан кейін ұзақ кеңес болып, ақырында:
«Ұйымның тілектерін орындатуды хүкімет өз
үстіне ала-алмайды» деп қаулы қылған.

Керуенсарай шəкірттері Ғабділкəрім Есмұхамедұғлы 1 сом, барлығы 5 сом. Бұрынғыларымен 31 сом 35 тиын.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
Торғай уезі, Қарақоға елінің болысы Мерғали
Қозанұғлы 8 сом. Бұрынғыларымен 1207 сом
63 тиын.
Мұғалім орын іздейді
Сол тағылымнан хабардар, тəжірибелі
мұғалима қазақ қыздардан оқыту үшін орын іздейді. Еркек балалар аралас болса да, жарайды.
Қолында мұғалималыққа алған куəлігі бар.
Хабарласу үшін адрес:
Ст. Ильинская, Оренб. губ. Тереклинское вол.
правление, КЕНЖЕГАЛИЮ АБДУЛЛИНУ.
Білімді бір мұғалім керек
Уфадағы медресе Ғалияны бітірген, ғибратқа
өте ұста, Ғалиядағы оқылатын пəндерде жақсы
түсіндіре алатын һəм сол тағылым жайларында жақсы білетін, қысқасы медресе Ғалияның
тағжыры һəм ғали бірінші бөлімдерін кемшіліксіз оқыта алатын зерек жіті мұғалім бола қалса,
октиабрден майда шейін, жеті айға, 300 сом
жалование беріледі һəм тамақ медресе иесінің
мойнында болады.
А.Ж.
Хабарласу үшін адресі: Село Крещенка,
Петроп. У. Акмол. обл. Ахмеду Жанталину.

Мағфуза Найманқожақызына жəрдем
Оқу жолында мұқтаждықта жүрген Мағфуза
қарындасына шамаларынан келгенше жəрдем
берген Оренбург К. Школа шəкіртері: Телжан
Шонанұғлы 54 тиын, Теңіз Шынтасұғлы,
Ақбала Көпжасарұғлы, Мұхамеджан
Əзірмəмбетұғлы, Садық Дайрабайұғлы һəм
Сəлімгерей Құтқожаұғлы 50 тиыннан, Жүніс
Тəжібайұғлы һəм Мерген Имұхамедұғлы 30
тиыннан, Тəңірберген Досжанұғлы 20 тиын,
Айдарбек Масанұғлы 11 тиын һəм Өмірзақ
Есмырза ұғлы 5 тиын, барлығы 4 сом.
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Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №149. 13 СЕНТЯБРЬ, ЖЕКСЕНБІ $$$$
Исмаилбек Ғаспринскидің жылы
Əр жұрттың ғұмырында шаттанған уақыттары көп болған секілді, қайғырған, зор қазаға
душар болған замандары да аз болмайды.
Бүкіл бір жұрттың ғұмырын бір адамның
ғұмырына ұқсату мүмкін. Өз ғұмырында бір
адам нелер көрмейді. Нағыз сол секілді, бір
қан, бір тұқымнан шыққан, бір елдің басына
да əртүрлі хал келеді. Бірақ оның бəрі есте
мəңгі тұрмайды. Заманның күшті ағымы оның
бəрін адамның көңілінен жойып жіберіп, тамам
ұмыттырады.
Заманның ағымымен көңілден жойылмайтын кейбір қазалар да бар. Ондай қазалар бір
жұрттың ғұмырында аз, сирек ұшырайды.
Мұнан дəл бір жыл бұрын осы сентиабрдің
11-нші күні біздің жұртқа да сондай бір қаза
келді. Жылдар түгіл, ғасырлар өтсе де, ұлт
баласының жүрегінен жойылмайтын бір
қазаға біздің Русиядағы түрік тұқымы душар
болды. Сол күні ұлтымыздың кеменгер атасы,
көсемі, ардақты Исмаилбек біздің арамыздан
мəңгілік жайына қайтты. Неше миллиондаған
түрік балаларын артында жетім қалдырды.
Бұл хабардың Русиядағы бүкіл түрік-татар жұртына қаншалық уақытында матбұғат
жүзінде жазылған қайғылы мақалалардан
көруге болады. Русияның əр тарапынан газета
басқармаларына келген сансыз телеграм бұл
қазаның жалпы болғанын көрсетті. Мағнауи
атамыздан айырылдық, қайыспас қорғанымыз
құлады деп көздің жасын көл қылып жазған
мақалалары мен матбұғат жүзі толды.
Біздің қазақ жұртында бір рəсім бар: ардақты
жұрт адамының опатына бір жыл толғанда бүкіл
ел ол адамды жоқтайды. Оның жақсы мінездері, үлгілі істері кейінгі нəсілге ұмтылмай қалу
үшін оның ғұмырында қалған қызметтерін санап жоқтау айтты. Бізде бүгін сол рəсімді істеп,
ұлығ бабамыздың ұлығ істерін, түзу бағытын
жұрттың есіне саламыз.
Бізге бүгін жалғыз қайғы күні ғана болмасқа
тиіс. Бəлки үлкен ғибрат күні боларға тиіс. Исмаилбек сынды ерді жоқтап, мұңдап, қамығып
қана қоймай, оның салған жолын, көздеген арманын, қылған қызметтерін ойлап, сол жолды
өзіңе жол танып, сол арманды өзіңе күбе біліп,
солардан ғұмырда айырылмауға өз өзіңе ант
беру керек.

Рахметті бабамыздың көздеген арманы –
ұлтың ілгері бастыру еді, түскен жолы ұлтын
сүйу еді. Біз – шəкірттеріне де бұлар қарыз. Бұл
істерін ұмытпау біздің борышымыз.
Басқа мəдени жұрттарда мұндай ұлығ адамдарын ілгергі нəсіліне ұмыттырмас үшін
атағына зор игілік үйлері салады, памиатник
(ескерткіш) тұрғызады. Біздің ұлт əлі бала. Өзге
жұрт істейтін істерді істеуге қолынан келмейді.
Сондықтан бүгінге шейін ондай еш нəрсе істелгені жоқ. Бір жылдан бері еш нəрсеге көрінбей
тұр. Бірақ бұл ішінде Русия мұсылмандарының
əлденеше зор ұлт мəселелері келіп шықты.
Олар сөйленді, жазылды, кеңеске алынды.
Бірақ, қанша айтқанмен, бүкіл жұртқа бірдей
сөзі өтімді, пікірі жағымды бір кісі болмау себепті, əркім əр жаққа тартып, бір пікірге үйлесе
алмады. Бұ да біздің жетімдігімізді бір қабат
еске түсірді.
Исмаил бабаның атағына əлгідей зор істер
істеу бүкіл Русия мұсылмандарының жалпы
міндеті. Татар, қазақ, сарт һəм басқа түрік бабаларының бəріне ортақ борыш.
Мұндай ортақ қызметтерді өз алдына қуып,
қолдан келуі қиын емес бір іс: марқұм Исмаилбектің тəржімехалін қазақша жазып, кітап
ретінде тарату.
Біз, бұ жолы осымен ғана ғана қанағаттанып,
жүрметті бабамыздың рухына тəңірден шаттық,
рахат тілейміз!
Х. Болғанбаев
Г. Дума тарқауы
Г. Дума һəм Г. Совет шлендерінің көбісі
ұйым жасап, партиа тартыстарын қойып,
ынтымақтасып іс қылмаққа келіскені һəм
қазірінде істеуге қажет тапқан істерінің жобалары өткен нөмірде жазылған еді. Сол нөмірде
бұл Дума шлендерінің ұйымшылығына хүкімет
басындағы адамдар қалай қарағаны һəм олар
арасында Думаны тарату керек деген пікір
барлығы да жазылған еді. Думаны тарату-таратпау жайын кеңескенде министр советіндегі
пікір екіге бөлініп, бірсыпыралары таратуды
ұнатқанда, бірсыпыралары ұнатпаған. Министр
советінің пікірін председателі Горемыкин патша хазіретінің құлағына салғаннан кейін. Дума
таралсын деген жарлық болған. Сүйтіп, 3-нші
сентиабрде Дума таралды. Заман орайына
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қарай, қайта жиылуы нойабрден кеш қалмасын
делінген.
Думаның таралатын күнгі мəжілісі қысқа ғана
болған. Мəжіліс ашылмастан бұрын депутат
ақсақалдарының һəм əр партиа фраксиаларының һəм əр партиа фраксиаларының кеңестері
болған. Кеңестерінде Дума қазір тарағаны
соғыс ісіне жайсыз. Бірақ таратылған соң
амал жоқтығын айтып, сырттан жау кіріп келе
жатқанда өз-өзіміз қиқылдасып жатқанымыз
соғыс ісіне онан да жайсыз болар. Сабыр айтып,
салмақпен іс қылайық дескен. Сондықтан Дума
жиылысы ашылғанда, тарату турасындағы патша жарлығы ғана депутаттарға оқылып, басқа
ешбір сөз сөйленбеген.
Дума таралғанына сүйінгендер де, күйінгендер де бар. Сүйінгендер Русия жұртын қашаннан билеп, ел делбесін қашаннан қолына ұстап,
басқаның делбеге жармасқанын ұнатпайтындар.
Русияның ішкі ісінде бұлардың күні бұ күнге
дейін айтқаны болып, атқаны тиіп келеді.
Думаның осы таралуы да солар дегенімен
болған іс. Бұлар ішкі тартыста мықты болса
да, сыртқы тартыста жарамсыз болып шықты.
Германияға қарсы күш көрсете алмай, жау
жақындап, ішке кіріп келе жатқаны елді жаудан қоруға керек-жарақ сай болмағандығы.
Жайшылықта жайғасып, істеген кезде бұларды
ұқсатып, керек-жарақ сайлай алмаған, енді жұп
белдемеде соғыс кезінде бұлар соғыс керекжарағын сайлап ұқсата алмайды деп, жұрт
бұларға сенуден қалды.
18-нші апрелден бастап, жау бізді дүркіретіп
бері қарай қуа бастаған соң, əскерде қару-жарақ
кемдігі біліне бастаған соң, əскерге керекжарақ сайлау жұмысын жұрт өз қолына алып
ұқсатпасақ, болмас деген ойға түсе бастады.
Оны істеуге Дума жиылу керек болды. Дума
жиылсын деген жұрт тарапынынан тілектер
айтыла бастады.
Өткен жылғы 26-ншы иул мен биылғы 27нші иануарда болған Дума жиылыстары сиақты
соғысқа керек соманы берер, айтқанымызға сенер, жауға бел көрсеткендей сөздер сөйлеп тарқар
деген оймен хүкімет Дума жиылу турасындағы
тілекті қабылдады. 26-ншы иул соғыстың ең
басталған ғана кезі еді. Онда əскеріміз көп,
серіктеріміз зор болған соң ол Берлиннен Дума
баршақ еді. 27-нші иануар Галица қолымызда,
Венгрия жолымызда, Вена ойымызда болған
шақ еді. Думаның бұл жиылған шағы олардай

болмаған соң, мəжілісінде сөйленген сөздер
де ондағылардай болмады. Мұнда жаудың
басымдығы, біздің нашарлығымыз айтылды һəм
нашар болуымыздың себебі ел делбесін ұстаған
адамдарымыздың шалалығынан болғандығы
байан етілді. Оны хүкімет те мойнына алды.
Ол шалалықтан болған кемшіліктер қайтсе
түзеледі деген мəселе кеңеске салынды.
Бұған дейін хүкімет басындағылар халыққа
табуын сендер табыңдар, ұқсатуын біз ұқсатамыз деумен келіп еді. Ұқсатқандағысы мынау
болды. Мұнан бұлай да бұлар қолында болса,
бұрын ұқсата алмаған, енді ұқсатып жарытпас.
Бұл кемшіліктерді түзетсе жұрттың өзі қолға
алып түзетеді. Олай ету үшін хүкімет басында
жұртқа сенімді адамдар болу тиіс һəм хүкімет
Думаның ұнатқанын істеп, ұнатпағанын істемейтін боларға керек деген пікірге келісіп,
депутаттардың көбі осыны жарыққа шығаруға
программа жасап, іске кіріспекші болды.
Мұны делбеге жармасу деп, делбені қолға
ұстап отырғандар жаратпай, Дума тарауын
тіледі. Олардың сөйлегені: Дума тараса да,
жұрт соғысқа көмек бермей тұрмас. Əлде
болса істі өзіміз түзетіп көрейік. Егер де Думаны тарқатқанға өкпелеп, жұрт олай-пұлай
мінез шығарса, кінəні өзіне аударып, сытылып
шығармыз деген.
Күйінгендер депутаттардың һəм жұрттың
көбісі. Бұлардың ойлайтындары жау болса
келе жатыр. Керек-жарақ болса, жетпей жатыр.
Жұмыс болса бұрынғы қолда қалды. Жауды
мұқатамыз дегендегі үміттің зоры – соғыс, жұрт
жұмысы ғой, жұрт болып істесек, жаңа қолдан
атқарылса, іс оңға басар деген ой еді. Іс тізгінін жұртқа беруге хүкімет жоламады. Дума
таратылды деп, əскер керек-жарағына деген
нəрседен тартынбасқа тиіс. «Битке өкпелеп,
тоныңды отқа жақпалық». Мұндай шақта «Біл
болмаса, күл болсын» деп, ашумен іс қылу пайдасыз. Түп мақсұд жауды мұқату. Салмақпен
іс қылып, есіл дертіміз сонда боларға керек.
Ол жолымызда ұшыраған бөгеттер болса, оған
тоқтамас əдісін табуға жаһұд ету керек деп, депутаттар һəм газеталар жұртқа ақыл айтып тұр.
Жаңа да Дума таратылғаны министр советінің
председателі Горымикиннен болды. Хазіретіне
іс мəнісін теріс жеткізген бұларға керек деп,
Дума пердседателі Родзенко өзі барып патшамен тілдесуге қабыл алуын сұраған.
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Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Соңғы телеграмдарға қарағанда Германия
əскері осы күні Рига қаласын алуға ұмтылып
жатқан түрі бар. Бірақ олардың ниеті Риганы
ешбір зиан келтірмей, бүтін алу болғандықтан,
шаһардың өзіне зеңбірек атпай тұр. Немістердің
бұлай Риганы еппен аламыз деген ниеті əзір
жарыққа шықпай тұр. Олардың «АА» деген
өзенге салған көпірлерін орыс əскері бұзып
тастап, өзеннен өткізбеген. Һəм «Екау» өзені
жағынан ұмтылып, Двина арқылы шығуға
қылған еңбектері де босқа кетіп тұр.
Соғыстың екінші бір орны Вильна шаһарының маңайында. Онда немістер Вильнаның
солтүстік жағындағы Вильна-Двина теміржолынан күншығысқа қарай шыққан еді. Бұлар
енді ол теміржолдың бір жағында 100-120
шақырымдай жердегі Молодешно-Полоцки
теміржолына ұмтылып жатыр. Осы күні 80-100
шақырымдай ілгерілеп келіп қалған.
Бұ жол соғыс майданыменен Русияның
ең өнерлі, мініскер губерниаларын қосқан
жол болғандықтан соғыс үшін өте керек бір
жол. Сондықтан немістер бұ жаққа 13 дивизиа əскер жіберіп отыр. Бұл 50 мыңдап атты
əскердің бір орынға жиылғаны байағы ерте заман соғыстарынан соң болмаған еді деседі. Бұл
атты əскер қазір оңтүстік жаққа қарай бет алып,
Молодешни стансиасын алуға тырысады.
Соңғы телеграмдарға қарағанда немістер
Вильна деген өзеннен өткен. Бұл рас болса,
Вильнаның неміс қолына түсуі мүмкін. Сүйтсе
де Вильнаның оң жағында, артында бірталай орыс əскері бар. Бұлар ыңғайсыз жерде
қалғандықтан, шегінуге бет алыпты. Бірақ немістер оңай жіберетін көрінбейді. Орыс əскері
шегінгендегі өтетін Вильна-Лида-Баранович
теміржолын қолдарына алмақ болады. Егер бұ
жол олардың қолына түссе, орыс əскері шегінгенде 120-140 шақырымдай жерді атпен
жүруге тура келеді. Қысқасы немістердің бұ
жақта қолы жоғары болып тұр. Бірақ Галиция жағында біздің орыс əскерлері де бірталай жеңіп жатыр. Соңғы уақыттағы ол жақтан
орыс əскеріне түскен тұтқындардың саны 70-80
мыңдап болыпты. Мұндағы əскердің бəрі неміс,
неміс австриалылар.
-/Ынтымақтас төрт хүкіметтің Сербия мен
Грецияға «Македонияны Болғарияға беріңдер»

деп берген ноталарына жауап алынды. Греция
хүкіметі тұп-тура қабыл қылмады. Сербия біраз
жалтарып, қисалаңдап жауап берсе де, о да
түсбінде тамам риза еместігін білдірді. Сүйтіп
ынтымақтас төрт хүкімет оларға сөздерін
тыңдата алмады. Сондықтан Болғарияны да
өздеріне қоса алмады.
Бұл екі ортада Болғария Түркиямен келісіп,
оған қарсы соғыспасқа сөз берді. Оның үстіне
қазір Австрия мен Германия Болғарияға көп
олжа уағда қылып, оны Серияға қарсы соғыстырмақшы болып жатыр. Һəм Болғарияны Румыниямен де, Грециямен де өзара келістіріп
өз жағына қосу сайасатын да жүргізіп жатқан
көрінеді. Егер іс ол түрге айналса, ынтымақтас
хүкіметтерге оңай келетін емес. Сондықтан
қазір олар Болғарияға тағы да бір нота берген. Бұл нотаның мазмұны əлі ашық белгілі
емес. Хабарға қарағанда: ынтымақтас хүкіметтер 1912-нші жылда жасалған Балқан ынтымағының шарттары бойынша Болғарияға
тиісті жерлерді соғыстан соң өзіне алып бермекші болады. Ол турада Сербия мен Грецияның
риза болып – болмауы керек емес дейді. Бұл
уағдаларының дұрыстығына сендіру үшін ол
жерге осы күннен-ақ Англия əскерін кіргізбекші болады.
Енді бұған Болғарияның не жауап қайтаратығұны мағлұм емес, бірақ болғар газеталарының пікірлері басқа-басқа. Хүкімет жағындағы газеталар Болғарияны бұған да риза
болмайтұғынын жазады. Бір хабарға қарағанда
ынтымақтас хүкіметтер Болғарияға: бұл енді
сізге ең соңғы сөзіміз. Егер бұған да риза
болмасаң, сөзді кесеміз» деген.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Кісі өлімі
(Қарқаралы үйезінен)
Ақсары елінің болысы Мыңғаш деген кісі
өз баласы Сəнекемен партиа. Өзінің жасы сексенде, отыз жыл болыс болған. Ақсары елінің
көбі Қара деген ру. Екі старшын Құдайберлі
бар, бұлар Бошан. Қалғаны құрама: қырғыз,
төре-төлеңгіті болады. 25 үй қырғызға Мыңғаш
пен Сəнеке талас. 20 үй балада, 5 үй атада. Бала
жақтағы 20 үйдің бір Мыңғаштан бір ат малын
мініп бермей жүреді екен. Осы атты аламан
деп Мыңғаштың інісі Сəрке баласы Əшкер
өз партиасындағы қырғыз Иса Жолдыбай
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баласының үйіне келіп жатады. Иса көрсеткен
атты Сəрке баласы алып қашып кетеді. Исаның
ағайыны 20 үй қырғыз жиналып келіп, «сен жау
сақтадың, атты шығарып бердің» деп Иса Жолдыбай баласының ауылында жанжал шығарып,
төбелеседі.
Иса тайаққа ұшып өледі. Ауыл ішінде дəрігер
шығып, сойып қайтты. Бір жігіт «мен өлтірдім»
деп мойнына алыпты. Исаның қатын-баласына
500 сом, бір ат құн беріпті. Тағы 600 сом екі
үйдің шығыны бар деп, ұзын құлақ сөйлейді.
Көп қараның ішінде аз үй жөнді қырғыз
Абылай хан жорығынан бері Қаракесек ішінде
қалған Тəуке төре төлеңгіті. Кент, Ақсары елдері бүлініп, 1884-нші жылы болыс болғанда,
Мыңғашпен бірге, жеріне қарай қырғыз Ақсары
елінде қала берген.
Мыңғаш, Сəнеке партиа болды деп, қырғыз
өледі. «Тасты ұрса да жапалақ өледі, жапалақты
ұрса да жапалақ өледі» деген осы. Мұны біздің
жалпы жұрт қашан ұғар екен!
Сұңқар
Қапал үйезінен
Былтығы жыл Барлыбек өлгені көпке жариа
болғанда. Бүкіл қазақ қайғырып еді. Сол уақытта
жақын жерлерде бұл өлікке қуанғандары да
болған. Барлыбек хал үстінде жатқанда «Барлыбек бізге күн көрсетпеді» деп арыз бергендер
де болып еді. Барлыбек өлген соң сол мықты
ағайындары Барлыбектің қыстауын балашағасынан тартып алмақшы да болған. Бірақ
бұл сөзді Қапал үйезі естіп, олардың екпінін
басып, өздерін ұйалтқан еді.
Жақында губернатор келді. Сонда бұлар
ұйалмастан «Сыртанның жері көп, Барлыбектің
қыстауы оған тиіссіз жерде» деп арыз
қылған. Барлыбек заманында ешкімге зорлық
қылмағаны жұртқа белгілі һəм қыстау өз жерінде екеніне анықтама қағазы да бар. Губернатор
арызшылардың сөзін жақтырмады. Енді күні
бүгін Арасан елінің нəндері Сыртанның балашағасына қараған пішенін зорлықпен шауып
алып отыр. Мұны қылып отырғандар – атақты
адамдар. Ел-жұрттан ұйат-ақ!
«Сыртанда кегіміз бар» деп, енді Барлыбек
өлген соң оның бала-шағасына мықтылық
көрсетіп отыр. Барлыбектің аруағын силамай артында қалған бала-шағасын ренжітіп,
бүгін болмаса ертең, жұрт алдында ұйалып
жүрмеңіздер!
Қ.

Тарбағатай жайлайтын қазақтар
Тарбағатай тауының басында Жетісу облысы
Лепсі үйезіне қараған бірнеше болыс елдерімен
Зайсан үйезіне қараған бірнеше болыс Мұрын
дейтін ел жайлайды. Басқа жерді жайлап жүрген
елдерге қарағанда бұл елдердің малдары күйлі,
өздері рахатта болады. Себебі, Тарбағатай басында ыстық болмайды һəм шыбын да жоқ.
Иул, иун айларында басқа жерлерде қандай
ыстық болып тұрғанда онда қоңыр салқын болып тұрады.
Тарбағатайда малды семіртетін неше түрлі
жұғымды шөптер бар. Бұл елдің отыны арша
болады. Тарбағатайда арша көп болғандықтан,
аршадан көмір жағып, жақын қалаларға апарып
сатып, пайда қылуға да мүмкін. Тарбағатай суға
да мол. Өзек-өзектен сарқырап ағып жатқан
бұлақтары көп.
Ел көшкенде түйе, сиырға артып көшеді.
Арбаға жол жоқ. Бұл ел басқа елге қарағанда
бай. Ең жарлы үйлерде 50 шамалы қой, 6-7
жылқы, 3-4 сиыр болады. Өзім білетін жерлерінде тəртіпті жерден мұғалім алдырып балаларын оқытушылар да бар. Бірақ бұлардың
бұл ісіне ол арадағы ұлықтар жақсы қарамай,
мұғалімдерін қуып жатыр.
Аягөз маңайында ел арасында бала оқытып
тұрған бірнеше мұғалімдерді пристав қуып жіберіп, ел балаларын оқытудан мақұрым қалды.
Ұлықтардың бұл ісіне елдің көбі жаман ренжиді.
А. Найманқожаұғлы
Тəңір жарылқасын
Осы жылдан бастап стипендиа алдым. Стипендиасыз кезімде қыстай ардақты «Қазақ» газетасы жəрдем беріп, бір жыл оқып шығуыма себепкер болды. Бұл туралы жолбасшылық етуші
«Қазақ» газетасына һəм мұқтаж оқушыларға
жəрдем беруші ізгі ниетті бауырларға шын
көңілімнен тəңірі жарылқасын айтамын. Мұнан
кейін де ілім жолында мұқтаждықта жүрген
талапкерлерге жəрдем қолын созушылардың
көбейуіне тілектеспін.
Студент Кəрім Жəленов
Бір жыл
Франция жерінде қалың қырғын басталғанына
тура бір жыл болды. Бұ туралы ағылшын газетасы «Таймс» -та басылып шыққан бір мақаланы
орыс газеталары көшіріп басты.
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Германия штабының пландары һəм Германия əскерінің не себептен Францияға бастап
ұмтылғаны «Қазақ»-та басылған еді. Германия һəм Франция шекарасының ұзындығы
800 шақырым жер. Соғыстың басында Германия əскерінің Францияға қай жағынан келіп
тиуі белгісіз болды. Байағы Мулткеннің планы бойынша келіп тиуі ықтимал деп, Франция əскер бастығы жанарал Жоффер əскерінің
көбін күншығысқа қойды. Солтүстік жағы алыс
болғандықтан, германия əскерінің ол жақтан
келуін ойлаған ешкім болмады.
Жанарал Жоффер əскерімен екі миллион
Германия əскеріне қарсы шықты. Францияның
солтүстік жағында көп əскері жоқ еді. Ең шетінде Англия жанаралы Френш тұрды. Мұның
барлық əскері 70 мың ағылшын. Салған жерден əскерінің көптігіне қарай Герамнияның
қару-жарағы артылып түсті. Францияның һəм
Белгияның 2-3 крепосты германдардың қолына
түсті. 23-нші ағұста Намиур деген Францияның
бір мықты крепосы германдарға берілді. Сол
23-нші ағұста аиропландар Жофферға ойда жоқ
қорқыныш хабар əкелді: Германия əскерінің қақ
жартысы (бір миллион) 70 мың ағылшындардың
үстіне келіп қалыпты. Жоффер түгіл, жаһангер
Напалеон сасып, қиналатұғын заманға француздар душар болды. Ағылшындарға көмек
беруге уақыт болмады. Аз да болса əскердің
діні күншығыста қалып, қарсы тұра қалып
соғысуға Жофферде күш болмады. Дүние қараң
қалғандай болып көрінді. Басқа түскенге амал
не?
24-нші ағұста күн ұзын тынықпай ағылшындар
шегініп отырды. Бір минут дем алғызбай артынан Германия əскері қуды. Кешке таман
демалуға тоқтағанда, үстіне Германия əскері
жетіп келді. Түнімен кірпік қақпай соғысып,
хаты тамақ ішуге уақыт болмай, ағылшындар
тағы шегінді. Ертеңіне (25-нші ағұст) кешке
шейін соғысып əлсіреген кезде ағылшындар бір
қалың ағашқа кіріп тоқтады. Сол уақытта əбден
əл-дəрменінен айырылып, солдаттар айағын басып тұра алмады. Бір аздан соң Германия əскері
прожектормен бұлардың жатқан жерін көріп,
зеңбірек астына ала бастады. «Ал, ендік еттік!»
дегенде ортасынан бір корпус Франция əскері
келіп, ағылшындарды бір құтқарды.
26-27-28-нші күндерде ағылшындар алға
шегінді. 28-нші ағұста ағылшындар əбден
қиналып, қару-жарақтары таусылған уақытта

құтқарушы Франция əскері сонда келіп жетті. Ағылшындар шегінгенде Франция əскері
де шегінді. 29-ншы ағұста жанарал Жоффер
əскерінің көбін күншығыстан алып келіп, Германия əскерінің алдына əрең жеткізді. Сол
күні Жоффер мен Френш ақылдасып, тағы да
шегінуді мақұл көрді. Көп қалаларды ұрыспай
босқа беріп, бірінші сентиабрде Францияның
астанасы Париж шаһарынан 50 шақырым жерге
келіп тоқтады.
Францияның бас законы бойынша, жау Парижға 50 шақырым келгенде ұлығ хүкімет
адамдарына Парижда қалуға жол жоқ. Сол
себептен президент һəм министрлер барлық
мекемелерімен Бурду деген қалаға көшті. Бұлар
кеткен соң неше миллион халық асып-сасып
халық жаққа жосып қаша бастады. Париждың
вокзалдарында халықтың тығыздығынан ине
шаншар бос жер қалмады: топырлаған қашқын
халық! Қатты қиыншылық басқа түсіп, халық
жаман састы. Германия əскер бастықтары ертең
Франция əскерін Парижға тығамыз деп, жер
дүниеге телеграм берісіп көп дүбірлеп қуанды.
Жоффер бірінші сентиабрде Парижды тастап,
күншығыс жағына шыға жөнелді. Тастауының
себебі мынау: Париж дүниадағы бірінші крепост деп сөйлейді. Мұны алуға ең кемі 600 мың
əскер керек.
Мұны көріп Германия əскері күшті екіге бөлмей, бастап əскерді жоқ қылалық деп,
бұлардың артынан ұмтылды. Сол уақытта Германия əскерінің ең қолындағы бастығы жанарал
Клук Париж бенен Франция əскерінің екі ортасынан жүруді ұйғарды. Жанарал Жоффердің
құдайдан сұрағаны осы екен. Нақ сол уақытта
3-нші сентиабрде неше күннен бері шегініп
келе жатқан əскерінің бəрін қырғын майданға
кіргізді. Клуктың оң жағынан Париждың гарнизоны (крепостағы əскері), сол жағынан Франция генералы Апперей, арт жағынан генерал
Дамад қамады.
4-нші сентиабрден 13-нші сентиабрге Германияның екі миллион əскері тар жерге қысылып
қалып, құрыс-тырысын жаза алмай қалды. Екі
миллион əскері бір миллион Франция əскерінің
қамауына кірді. 8-нші сентиабрде Германия
əскері көп қырылып, қайта қашты. 10-11-12-нші
күндерде қашқан Германия əскері Марна деген
суға жетті. Ол жер тағы ыңғайсыз болып Германия əскері тағы көп қырылып, қашып отырып,
Ибн деген судың алдында жота-жота жерлерге
барып əрең демін алды.
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Германия əскері қайта қоймақшы болып бетін
түзегенде Франция əскері ор қазып орнығып
қалып, Парижға жібермейтін болды. Германия
əскері Алисир ақтан созылып келіп 6-ншы октиабрде Аррас деген қаланың қасынан жарып
өтпекші болып еді, Жоффер бұ жақтан да жібемей тоқтатты. 20-21-нші октиабрлерде Белгия
жағынан Дексмут деген жерден өтпекші болды.
Онда да өткізбеді. 20-ншы октиабрден 12-нші
ноиабрге шейін Ибр деген қаланың қасынан
жарып өтпекші болып, Германия əскері көп
соғыс қылды. Бұ жолы да Жоффер Германия
əскерін тоқтатты.
Бір миллион əскер мен 2 миллион əскері қамап, қайта қуған Жоффердің өнері жаһангерлер Напалеонның қылғандарынан кейін түспеді.
Қанша зорлаған мен Германия əскерінің
қолынан еш нəрсе келмеді.
18 күнде жоқ қыламыз деген Франция əскері
былтырдан бері Германия əскерін енді ілгері
жылжытпады. Бірін-бірі арбаған, аңдысқан
қасқыр мен тазы сиақты болып, бір-бірінен
көзін тайғызбай екі əскер осы күнге шейін тістесіп, ұстасып жатыр. Осы күндерде франсуздар қайта күшейіп келе жатыр. Франция əскері
енді Германияға қарай ұмтылар, əзір белгісіз.
М.Т.
Газеталардан:
Соғыс көлеңкесі
3-нші ағұста Забайкал облысы Верхно-Войнск қаласында 80 кісі жиылған бурят жұртының
сиезі болды. Бурят жұрты біздің патша қол
астында бір аз моғол. Тұратын жері Байкал
көлінің күнбатыс һəм күншығыс жақтары, Забайкал, Үркіт губерниалары болады.
Бурят Шынғысхан шаққан моғолдан бөлініп,
17-нші ғасырда бұл жерлерге келген. Біздің патша қол астындағы бурят саны 290 мың адам.
Бұл Семей һəм Қарқаралы үйезіндегі қазақ санымен бірдей.
Сиезді ашқанда һүкімет адамы сөйлепті:
«Бурят жұрты соғысқа көп керек қылды: ақша
берді, нəрсе берді, жігіті соғысқа алынған
көрші орыстардың шаруаларын істеді. Һүкімет
ұсынған тəңірі жарылғасын айтады» деп.
31-ншы иулге шейін бурят комитетіне жиылған ақша 86 мың сом болыпты. Бұл бурят жұрты
өз еркімен жұртқа салған салықтың 40%-ы
ғана болады. Жұрт берген ақша 200 мың сомнан артық болса керек. Буряттар бұл ақшаға

Петроградда жаралы əскер жататын бір аурухана, майданда жарлы əскер таситын бір отриад
ұстап отыр.
Көрші орыстарға шаруа істескенін ақшаға
шаққанда, 9 мың сом болады. Мұны сиезде
көрсеткен. Сиез енді тағы жұрттан салық болып ақша жиылсын депті: 82 мың 190 сом 50
тиын.
Осы соғыс көмегі салықты жұртқа салғанда
бурят жұрты мынадай адал жолға түсіп отыр:
қызмет қылып, шаруаға болысқан кісілер ақша
бермейді. Бай – байша, кедей - əлінше ақша
төлейді.
Бұл біздің қазақ сиақты көрінбейді: соғыс көмегіне надандық, жырым жегендік көрсеткен.
Осы істі бастап көрнектендіріп отырған бурят
жұртының дастандары. Бұл орысша монастрлары, қазақша қалпына, софылары жиылған
мекемесі.
Біздің қазақ қажы, моллалары жұртқа партиа басы болып, ұрлық, зорлыққа от жағып
жүр. Мынау жұртқа бермейміз дегендер болады. Сонда бурят жұртының үлгілі іс алдынан
шығады.
Қыр баласы

кер болғаны турасында: бейтарап қалуына ғана
осынша ақы алды ма екен. Əйтпесе, Түркия – Германия – Австрия одақтығына қосылып, соғысқа
шықпақ па екен? Бұған тай таңбалағандай
анықтап, пəлен деп айтуға мағлұматымыз жоқ
дейді. Бірақ хүкіметке қарсы партиаларының
құпиаларына қарағанда, Болғария əскерін
қозғай бастағанына қарағанда соңғы балдама
теріс болмас. Болғария бетін ашып, Германия
– Франция – Түркиямен не көрсе бірдей көруге
бел байлаған болса керек. Мұны білген соң
ынтымақ патшалары да Болғарияны көбірек
беріп, қызықтырып, өздеріне тартпақ болып
жатса керек. Бұлардың планы: Болғарияға
көбірек жер беруге Сербияны Албаниядан
жер алып бермек. Бірақ ынтымақ патшалары
Сербияны балаша мəпелеп, көндіреміз деймін
кенжелер қалды деседі.

Түркия мен Болғария келісуі
Түркия мен Болғария келісті деген хабар
соңғы кезде ашық айтыла бастады. Газеталар айтуынша Түркияның Болғарияға бермек болғаны: Марица өзенінің оң жағындағы
жерлерді де ағаш теміржолымен. Түркия мен
Болғария арасында бұл əңгіме иул ішінде басталып еді. Сонан бері бір келісті деген, бір келіспеді деген хабарлар шығып, анығы мəлім емес
еді. Соңғы хабарлар анықтап келіскен күніне
шейін көрсете айтады. Əлі де ресми жариа етілген хабар болмағанмен 21-нші ағұста жасаған
ынтымақтарына қол қойысты деп ашық айтылып тұр һəм оны бекер деген сөз Болғария
хүкіметінің аузынан шықпай тұр. Сондықтан
бұл хабарда дұдамалдық жоқ көрінеді.
Бұл келісулері туралы Русия газеталары Болғарияның Түркиядан алғаны аз емес.
Құны белгілі болды. Оны Болғария немен ақтар
екен? дейді. Бұған дейін Болғария хүкіметінің
айтып келе жатқаны: Түркиядан алғанда, еш
нəрсе мойнымызға артпай аламыз деп келіп
еді, бұлай деуі көңіл қанағаттанғандай сөз
емес. Мұндай нəрселер тектен тек берілмейді.
Сондықтан əнгіме Болғария міндеткер болғанболмағандығында емес, не істемекке міндет-

«Құран кітабы» деген атынан да көрініп тұр,
бұл кітап Құран кітабын оқу жайын көрсетеді.
Осы күнде ең алдымен бізге аса керек болған
нəрсе мектеп кітаптары еді. Бұлар қазір біртебірте жарыққа шығып келеді. Бұл кітаптардың
емлесі бұрынғы қалыпша болмай, қазақтың өз
дыбысының қалыбына қойылғандықтан, жаңа
емлені жатырқап, осқыра қалушылар да бір-
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Жаңа кітап:
Құран кітабы
Жазушы: Нығметолла Күзембаев
Бастырушылар: Н. Күзембаев
Ж. Жəнібеков.

лі-жарымды болды. Олардың да үркетін жері,
жаңа емле Құран оқуға қолайсыз деп, соны
көлденең тартушы еді. Дұрыс, қазақша əліппені
оқып білумен ғана Құран оқи алмайды. Үйткені
бұл, Құран үшін арналған кітап емес. Жалғызақ қазақ дыбыстарымен жаттықтыру үшін арнап алынған əріптерден құралған кітап. Құран
болса – арабша. Араб дыбысы, оның емлесі һəм
оқылысы тіпті басқа болып, оның үшін басқа
жол керек. Ол жол мынау: қазақша əліппені
əбден білген соң, Құран оқудың қарсаңына араб
əліппесі һəм емлесімен таныс боларға керек.
Қазақ балаларына араб əліппесін үйрету үшін
мұғалім нығметолла Күзембаев «Құран кітабы»
есімлі кітап жазған. Кітаптың емлесі қазақша.
Тəртібі де жаман емес. Өзі балалар оқытып,
тəжірибе үстінде жүрген бір мұғалімнің кітабы, Əрине, нашар болмас. Кітаптың бас жағы
балаларға араб əліппесін, олардан жиылған
сөзді оқудың мəнісін түсіндіреді. Онан соң,
сонымен бірге жалғас тəждид қағидалары
жазылған. Кітапта мағлұмат аз емес. Бірақ, сол
тағылымға муафық біліп-болмауын мұғалімдер
сынар.
Жанұзақ Жəнібеков
Басқармадан:
Егінбай, Садық, Арғын мырзалар мектептеріңізде болған емтихан жайынан жазылған
мақала бізге келген жоқ.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №150. 21 СЕНТЯБРЬ, ДҮЙСЕНБІ $$$$
Григори Николайш Потанин
Бүгін, 21-нші сентабрде атақты Сібір ғалымы
Григори Николайш Потанин 80-ге толды. Жасынан ғылымға құмар, барлық ғұмырын туған
отанының табиғат һəм тұрмысын үйренуге
жұмсаған, ғылым жолында есепсіз көп қызмет
еткен Г.Н. Потанин Сібірдің санаулы ұлының
бірі һəм біріншісі. Жалғыз Сібір емес, оның
аты Русияның оқымысты əлеуметіне таныс.
Атақты жаһангер, кең ойлы ғалым, кеменгер
əлеумет көсемі Г.Н. Потаниннің 80-ге толған
күнін бүгін бүкіл Сібір мейрам етіп отыр. Сібірде неше түрлі халық болса, Г.Н. бəріне бірдей
қадірлі, бəрінің бірдей қамқоры, оның пайдалы

қызметі бəріне де ортақ. Сондықтан бұ күнгі
жалпы қуанышқа бізде қуанып, ардақты қартқа
құтты болсын айтамыз!
Г.Н. Потанин 21-нші сентиабрде 1835 жылы
Семей облысы, Ямышевски станитсасында (Тұз
қалада) туған. Бала күнінде Омбы кадетски корпусына түсіп, 1852-нші жылы хорунжи болып
шыққан. Оқудан шыққан соң Жетісу облысында афисер болып қызмет еткен. Жетісудың бай
табиғаты жас Потанинның ғылымға əуестігін
бұрынғыдан артық молайтқан. Ол білімін
арттыруға 1858-нші жыл Петроград университетіне барып оқыған. Петроградта мəшһүр
Костомаровтың, һəр облыс өз алдына ілгері
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басып, өз алдына көркейіп ағаруы тиіс, деген
уағыздары һəм ол кездегі саиасат хауасы кешікпей өзгеру ықтималы, өзі болайын деп тұрған
Потаиниді шын Сібір ұлы, Сібір қамқоры етіп
тəрбиелеген. Г.Н. Петроградта тұрған жылдарында (1858-1862) ғылым молайту мақсұды өз
алдына болып, онан басқа тағы бір зор мақсұд
көздеген, онысы: алған ғылымын ілгері қайтқан
соң іске асыру, пайдасын қараңғылықта жатқан
бүкіл Сібір халқына тигізу. Сол ойымен өзінің
досы сібірлік атақты Н.М. Ядринцевпен бірге Петроградтағы жастардың басын құрап,
тұңғыш «Сібір қауымы» жасаған. Потаниннің
бастауымен Сібір жастары хаман жиылып, келешекте Сібірге қызмет ету, Сібірмен танысу
жайын кеңесетін болған. Сібір жастары арасында Г.Н. Потаниннің қадірі артқандық сонша,
«Потанин партиасы» деген партиа шыққан. Бұл
партианың мақсұды – елге қайтқан соң халқына
қызмет ету.
Петроградтан қайтып, Г.Н. өзінің жолында қызмет ете бастайды. Бірақ күн ұзамай,
1866-ншы жылы сотқа беріледі. Сібірді Русиадан бөлем деушінің бірі деп, сот Потанинды катрожни работаға айдаған. Г.Н. ғылым
жолындағы қызметін айдауда жүрсе де үдетіп,
көзге көрінген соң, Петроградтан императорски геграфишески обшества іздетіп, 1874-нші
жылы Потанинді босатып алған.
Міні сол жылдардан бастап Г.Н. қызметі
үзілместен келеді. 1875-нші жыл ол професор
Инострянцовтың жер һəм жан-жануар өсу тарихын тексеретін экспедитсиасымен Қырымға
барып қайтқан. 1876-ншы жылы Сібір һəм Азия
уалайаттарын үйренуге бел байлап кіріскен.
Зайсан көлінің алабына, Тарбағатай, Монғолия,
Ішкі Қытай, күншығыс Тибетке сайахат еткен.
Бұл жолдарында есепсіз көп ғылыми қызметтері
Г.Н. Потаниннің даңқын тіпті көтеріп жіберген.
Г.Н-тың кітаптары1 императорски геграфишески обшества бастырған.
Г.Н-тың халық əдебиетіне еткен қызметі
зор. 1913-нші жыл жаз күні Қарқаралы уезі,
Тоқырауынға барып, қазақ ертегілерін жиып
қайтып, Омбыдағы Г.О-да доклад оқығаны
«Қазақ» оқушыларына белгілі.
Г.Н. адам баласының ескі тұрмысының тарихи белгісін ізденуші ғана емес, ол Сібірдің
1

а) «Тавгутско-Тибетская окраина Китая и центральной Монголии» в 2-х томах б) Восточные мотивы в
средневековом романе и пр.

əлеумет басшысы, ақжүрек азаматы, білгір
саиасатшысы. Əлеумет мəселелері туралы
Сібір мəтбұғатында2 оның жазған жобалы
мақалалары көп.
Г.Н. Потанин шабысынан əлі танған жоқ.
Жасы ұлғайса да бағыты, жігері, тілегі əлі жас.
Сібірге келген шаттық-оның шаттығы, Сібірге келген қайғы – оның қайғысы. Ел қамын
ойлаған ер осындай-ақ болар.
Тойың тойға ұлассын Сібірдің ардақты
ақсақалы!
М.Д.
Əдеби борышымыз
Бүгін Г.Н. Потаниннің 80 жылдық тойы –
ғұмыры бойынша ғылымға қылған қызметінің
қуанышы. Потаниннің 80 жылдық ғұмырында
қылған істерінің ішінде біздің қазақ үшін
де қымбат істер бар еді. Оның ғұмырының
біраз жылы біздің əдебиет үшін сарп етілген еді. Сондықтан біз Потаниннің мұндай
ұлы қуанышынан шетте қала алмаймыз һəм
қалмасқа тиіспіз. Бұ күн Потанинді құрмет
қылып есімін жаңғырықтырған көптің ішінде
біз де өзіміздің зағип дауысымызды шығарып,
көңіліміздегі міндеткерлігімізді білдіру борыш.
Бұл əдеби борышымыз.
Бүгін ардақты қарт өзінің ғұмырында ғылым
жолында қылған еңбегінің жемісін көріп шаттанады. Сонда біраз ғұмырын, күшін сарп
етіп əдабиатына қызмет көрсеткен біз қазақ
жұртының да үнін естісе, еңбектерінің босқа
кетпегенін көріп көңілі тасар. Өзінің сүй ген
жұрты қазақ халқында қадір даңқтық белгісін
көріп кеудесі көтерілер.
Біздің қазақ мəдениет жолында кейін қалған. Оны ілгері бастыру үшін көп күш керек. Бұл – ғылым күші.Біздің қазақ надандық
қараңғылығында тұр. Оған нұр керек. Бұл
– ғылым нұры.
Ардақты Потанин сол бізді ілгері бастыру
жолында күшін қосқан. Үстіміздегі надандық
қараңғылығына қарсы кеудесіндегі ғылым
нұрын айамаған. Сондықтан біз оны құрмет
етеміз.
Біздің қазақ мəдениеті жөнінде жас. Мəдениет түріне шыққан басқа жұрттарға қарағанда
көп төмен. Соның үшін біз осы уақытта ол
жұрттардың əлдеқашан артта қалдырған сабақ2
«Восточное обозрение», «Сибирский вестник» и
«Сибирская жизнь».
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тарын оқимыз. Біздің бұ күнгі сабағымыз мəдениеттің əліппесі, əжесі. Сол себепті бұл уақыт
біздің ең қиын дəуіріміз, тіліміз ашылмаған
ауыр уақытымыз.
Мектепке жаңа кіріп оқып жүрген баланың
сабағын кім айтып берсе, сол оған ұстаз. Оның
ұстаздығы сабағының зорлығында емес, қиындығында. Бізде бұл күнде сол бала сиақтымыз,
бізге сабағымызды кім айтып берсе, сол –
ұстаз.
Г.Н. Потанин де біздің алдымызда сондай.
Сондықтан біз оған борыштымыз. Адамзат –
жақсылықтың құлы. Потанин бізге көрсеткен
қызметі арқасында əдебиет, тарихымызда бір
орын алады. Бірақ оның қызметтеріне баға
қойу, өлшеу тарих ісі. Біз мұнда Потаниннің біз
туралы көрсеткен қызметтерін көз алдымызға
келтіріп отырмыз. Оған сол көзбен қарап
жүрегіміз жылып отыр. Ал енді өзінің қара
басы туралы, оның тіршілігі, қайраты, ғылымға
махабаты біздің жастарға үлгі боларлық. Ол
ұлығ мақсұды үшін бүкіл ғұмырын, күшін
сарп етті. Жасының ұлғайуына да болмай бел
асып, су кешіп жолынан қалмады. Оған жер
үсті тарихтың тілсіз айғағы болды. Ол оның
тілін білді. Біздің талапты жастар көз алдында
Потанинді көру керек.
Қуаныш құтты болсын, баба! Бастаған ісіңді
қостаушылар түгесілмесін!
Х. Болғанбаев

Адамшылық ектің елге егінін,
Елің үшін шектің жапа кемідің.
Бетің қайтып айнымадың ақ жолдан,
Кейімедің жат бауырды тіледің.
Саған жақын Сібірдің бар елдері,
Бір елі емес тау мен тасы, көлдері.
Сені ұмытпас, Мангу атың жад етер,
Мəдениет шашқан тұқым жерлері.
Оздың туған Сібірдің сен ұлысың,
Ғұмырыңша бақарған көп жұмысын.
Орнады елмен теңгестірдің іргесін,
Қайтып сенің үміт болар бұл ісің.
Шыққан Сібір жаман атпан атағың,
Қараңғыда қалдың озып қатарың,
«Ер тумаса, ел көркеймес» нақыл бар,
Жуды сені туып ұлың Потанин.
Ерте ойандың, ел намысын жоқтадың,
Жетті қарттық, түсті сексен, тоқтадың.
Жақсылыққа бастап жастан баулыған,
Жас буынға енді даңғыцл соқпағың.
Бізге қалса, жалғыз сексен аз саған,
Тілер едік тағы сексен жас саған.
Табиғаттың болмай бөгет заңы егер,
Бере болса бұл тілекті жасаған.
Сұлу мінез, ақ жүрекпен артып ең,
Қазақ атын шылбырдан сан тартып ең.
Біз ұмытсақ, болмас айғақ тарих бар,
Атамыздай болған сабаз қартым ең.

Өлең:
Григорий Николаевиш Потанин
Ардақты қарт! Келдік бүгін тойыңа,
Бүктік тізе, еттік құрмет ойыңа.
Қалам тарттым қазақ ұлы қарыздар,
Шаттық симай толқыған соң бойыма.
Жарық жұлдыз сенің тартқан бағытың,
Өлшеуі жоқ тəңірі берген бақытың.
Арманың жоқ ардақты ата ақ жүрек,
Ханзаданың күндемессің тағатын.
Қара бұлт қаптап көкті мұнартып,
Зарықтырып жаумай жерді қуартып,
Ел бағына туған сонда ер едің,
Шашып нұрың Сібір халқын қуантып.
Қара дауыл жердің жүзін басқанда,
Қарындастық арамыздан қашқанда,
Біріктіріп бірге баққан сен едің,
Жол таба алмай адасып жұрт сасқанда.

Міржақып
Г.Н. Потанин жанында
Бұрын Потаниннің кім екенін білмейтін едім.
Омбыдағы жағрафиа жамғитына келіп, ертегі жинауға Тоқырауынға кеткеннің артынан
һəм «Қазақ» газетасында ол туралы жазылған
мақалаларды көргеннен кейін, мен оны көруге
құмар болдым. Қыстыгүні бір газетада Потанин
жүрген жерлері туралы Омбыдағы жағрафиа
жамғитына доклад оқыды деген хабарды көріп, соны күттім. Өзім ол кезде музейден қазақ
жайы туралы жазылған кітаптарды алып оқып
жүрген һəм қазақша мақал жинап жүрген
уақытым еді.
8-нші февралда Потанин келіпті. Қазақ жастарынан ертегі, мақалға көңіл беріп жүргендерге
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танысқысы келеді деген хабарды естідім.
Қазақтың ертегілерін жинап жүрген Мұхтар
деген шəкіртті ертіп Потаниннің докладын
тыңдауға бармақшы болдым. Бірақ Мұхтарды
ол күні ұшырата алмай, сағат 6-да музейге бардым.
Музейде бір сағаттай отырып, басқа бір-екі
адаммен Потаниннің пəтеріне келдік.
Барып танысқан соң жиған мақалдарымды
жазып жүрген дəптерімді көрсеттім. Дəптерімді
қолына алып көріп, ол туралы бірсыпыра сөздер
сөйледі.
Мақалдың пайдасын байандай һəм өзінің
жинаған мақалдарын музейге пұлсыз тегін
беретұғынын айтты. Сонан соң енді жұмбақ
жинау керек деді. Өзінің жинаған жұмбақтары
бар екен. Бірақ ол Петроградтағы жағрафиа
жамғитына басылмай жатыр дейді.
Əңгіме, ертегі турасына көшті. Өзі жиған
ертегілерден қысқа-қысқа бірнеше ертек
сөйлеп, ол туралы мағлұмат берді. Қазақтың
ертегілерін басқа жұрттың ертегілерімен салыстырады екен. Онан тарих үшін ертегінің
көп пайдасы барлығы көрінді. Ертегілерде
халықтың тұрмыс-ғұрпы көрінеді. Жақсы ертегілер мектеп балаларының заханын ашады.
Ертек туралы бірталай сөйлегені ғой, ақырында
мен жалықтым.
Сағат 12 кезінде Потаниннің пəтерінен қайттым.
Потанин доклад беретін күні музейге келдім.
Онда жағрафиа жамғитының шлендері, сотрудниктері, еркек-əйел аралас, бірталай адам бар
екен. Мен барған соң кешікпей қатынымен Потанин келді. Ол келген соң кешікпей қоңырау
болып, жиналған адамдар аудиториаға кірді.
Аудиториада Потанин отырған орынның артында қазақтың қол өнерінің сүгіреті ілінулі
тұр еді.
Докладтың алдында жанарал Катанаев тұрып,
кəрілігіне қарамай Тоқырауынға барып ертек
жиып əкелгеніне тəңір жарылқасын айтты. Жолына расходтық ақша бергені үшін жағрафиа
жамғитының шлендеріне рахмет айтып Потанин докладын бастады. Бұл доклад былтыр 56ншы номер «Қазақ»-та басылған. Бірақ ол тым
қысқа. Доклад біткен соң жұрт қол шапалақтап,
аудиторианы жаңғырықтырды.
Соңынан мынадай хабар естідім: Потанин
Томға қайтқан соң оған көрісуге қазақ студенттері барыпты. Потанин оларға былай деген: «Мен докладымды аудиториа толған қазақ

жастарының алдында оқыдым деп ойлаған едім.
Рас, аудиториа лық толы болды. Бірақ қазақ
жастары аз болды» деп.
Расында онда қазақ аз-ақ еді. Потаниннің қазақ
халқына қылған қызметі аз емес. Қызметіне
қарай құрмет көрсету біздің борышымыз.
Ахмет Баржақсыұғлы
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Балқанда соғыс басталуы мүмкін
Газетамыздың өткен нөмерінде Түркия мен
Болғария келісуін жазған едік. Онан кейін
Балқанда зор өзгеріс көріне бастады. Əулие
Болғария, онан кейін Греция əскерін жинады.
Болғария моблизатсиа жасауын иағни əскер
жинау себебін соғысу үшін емес, «жарақты
битарафтық» сақтау үшін деп сылтаусыратады. Əрине мұнысына нану қиын, бəлки соғысқа
қатынасып, Сербияға қарсы шабу үшін, Австрия-Германия-Түркияға қосылу үшін деп
жүріліп тұр. Бұл хал ынтымақтас патшалықтар,
əсіресе біздің Русия үшін артық көңілде емес.
Көптен бері Балқан патшалықтарын біріктіріп,
Русияның жауы түрік пен неміске қарсы қойу
ниетінде болып жүргенде, Болғария түрікпен
келісіп, сырт беріп кетті. Болғарияның бұл
қылығына қарай ынтымақтас патшалар да жай
тұрмас, Грецияның əскерін жинауда Болғарияға
бір кəдік. Тағы бір кəдік – соңғы күндерде
Англия, Франция, Италия патшалықтарының
Греция мен Сербияға жəрдемге əскер жіберу
мəселесі көтерілу.
Қазір екі түрлі ықтимал бар: бірі – АвстрияГермания Сербияны баса көктеп өтіп, əскерлерін
түрікке жəрдем беру үшін қылиларға таман
өткізу, екіншісі – ынтымақтас патшалықтар Греция һəм Сербияға жəрдем беру үшін əскерлерін
Балқан түбегіне қалың əскер жөнелту. Егер
іс бұлайға айналса, тез арада Балқанда зор
уақиғалар болып қалуы анық.
-//Немістер соңғы бір ойларына жете алмай
қалды. Вильна маңында орыс əскерін қамап
алу мақсұды босқа шықты. Немістер ВилнаДвински арасынан 50 мыңдай ғаскермен орыс
ғаскерін қақ жарып өтіп, артынан түсіп, Маладишни стансиасын алмақ болға еді. Немістер бұл мақсұттарына жете алмады. Сүйтіп
«Вильна маңында 400 мың орыс əскері қамауда
қалыпты» деген хабар бекерге шықты. Қазір
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мұнда біздің əскеріміз қамалып қалудан уайымсыз, соғысумен шегіне аларлық.
Немістер болса, ілгері басуын ғана қанағат
қылмайды, олар əуелден нешікте болса, бір
зор орыс армиасын қамап алуда еді. Соңғы
хабарларға қарағанда біздің əскеріміз жаудан
көп тұтқын һəм олжа алып, реті келгенде өзінің
мерзімді орындарына қысылмай қайтып тұр.
Ішкі хабарлар
Елден:
Қарқаралы уезінен
І
Қотан-бұлақ
Қотанбұлақ елі надан тобықты. Бұл елдің
қыстауы Балқаш көлінің қабағында, түн жағындағы шөлде болады. Тобықты Балқаштан, шөлден ерте, марттан көшіп, Арқа жайлап, мұнан
кеш, сентиабрде қыстауларына қайтады. Тобықты алды жайлауда Нұра, Тоқырауын өзендері
Астасқа белгі барып жайлайды.
28-ншы майда биыл осы айтылған белде
Қызылтас, Қарағашы деген жерде қонысқа таласып, төбелес болып, 23 жастағы Кəдірбек
Арын баласы деген жігіт өлді.
Аз ата, жаман ауыл, жуан тайақ Айғали Бакаш баласы 28 майда Қарағашқа келіп қонады.
Ол қонып жатқанда, көп ата мықты Базарғұл
Дəулетше Құнтыберлі баласы келіп: «Мен кеше
шөп будым, Қарағашқа қонба» дейді. Жаман
ауыл қона береді. Дəулетше жалғыз жүріп
Базарғұлдығын қылам десе, мұнысы жалған
болып, іргелі жаман жуан тайақ басын екі жерден жарып Дəулетшені сабап тастайды.
Сол арада мына тайақ жеген мықты атаның
ауылының да күші Қарағашқа келіп қалады.
Жуан тайақ бір жандар (Базарғұл болып), екі
арыс, қатын, бала қосылып зор төбелес болады.
Осы болымсыз төбелесте қата тайақ тиіп, жуан
тайақ ішінде мал бағып отырған кедей жігіт
Кəдірбек Арын баласы өледі. Бұл жігіттің руы
Тобықты ішінде Ақсары болады. Бір жандардан
Башық Құттыберлі баласы: «Мен ұрып едім» деп
мойнына алды. Ұзын құлақ қазақ сөзі Базарғұл
Ақсарыға құн бермек болыпты. Бірақ бұл құн
тағы Ақсарының атқа мінгендерінің қолында
кетпесе игі еді.
ІІ
Нұра
Нұра елінде өткен иул ішінде Алшын Əділбек
ауылында немере екі жігіт 8 түйе шөп орнына
таласып, төбелесіп, бірі өлді.

Судиа шығып жауап алып, дəрігер шығып
қайтты.
ІІІ
Тоқырауын
Тоқырауын елінде иул басынан бидай дəні
қатқанша құрғақ, тұман, мұнар болды. Бидайдың
дəні ауып кетті. Суарған бидай пұтына 15-25
түсетін еді, биыл 5-7 пұт, бір пұтқа айналса
жарар. Бұрын бір жазған едім. Тоқырауынға
үш болыс: Балқаш, Қотанбұлақ һəм Тоқырауын
егін салады деп. 2-3 мың ауылдың күн көргені
осы Тоқырауын егіні еді, енді бұларға қиын
болды. Шөп жақсы, қара мал семіз. Осы болмаса, қоян келе жатыр деуге де болады.
Сұңқар
Лепсі
124 һəм 125-нші нөмір «Қазақ»-та жазылған
Əйіп Бəкизе баласының соты 29-ншы сентабрде
болады. Бірақ оның адвокаты Жақып Ақбай
баласы 13-нші ағұстан бері Семей абақтысында
жатыр. Тағы адвокат жалдайтын ақша жоқ.
Ақтөбе уезінен
Естемес болысы, 1-нші ауылнай қол астындағы елдің адамдары биылғы зекет-ғұшыр
һəм құрбан терісін басқа сұраушыларға бермей ортаға жинап, «Игілік қауымы» ашуға сөз
бекітіп қаулы қылысты. Ауылнай қол астында
екі жүз елу үй орталарынан 2 мың пұт ғұшыр
шығаратын болды.
Жары кірпіш, үш бөлмелі бір мектеп салынды. Төбесі мен едені тақтай. Ыңғайлы парталары бар. Бұл мектепте оқытылуға қолайлы кітаптар «Қазақ» емлесімен жазылған бастауыш
мектеп кітаптары болатын болды.
«Игілік қауымының» соммасы мың сомдай
болды. Бұл ақшадан мұғалімге жалованиа,
шəкірттерге кітап, жетім балаларға тамақ, киім
беріледі.
Бұл игі іске басшы болып жүргендер:
Əлмұхамед Лекеров, Халел би Бабағұлов,
Көкаман Тынымбаев деген адамдар.
Мұғалім Ысхақ Ақберлин
Тасқұр елі
(Қостанай уезінен)
Қостанай уезінен қараған Тасқұр елі арасында надандық сонша қуатты: ауру, сырқауларын
қарайтын ешбір докторлар, балаларын оқытатын жақсы мұғалімі жоқ. Олардың орнын
жын қуған бақсылар мен ел алдаған арамза
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моллалар билеп жүр, бұлардың халыққа қылған
қызметтері əркімге-ақ белгілі шығар. Қазақтың
əр жерінде-ақ мұндайлар жоқ емес.
Оқу, оқыту үшін тырысып жүруші бірен-саран пікірлі адамдар болса да, көзге көрінерлік
іс істегені кем. Бұ сиақты адамдар өздері де
көп емес. Сондықтан əлгі сопырлар мен арамза
моллаларды жеңе алмай жүр.
Бұл елде атын атап көрсетерлік, үмітті істерді бастап жүрген Сұлтанғазы мырза Ысхақов
бар.
Сұлтанғазы мырзаның орысша да, мұсылманша да бірталай мағлұматы бар. Орысшаны двухкласнида, мұсылманшаны Троицкіде
ахун хазірет медресесінде оқыған. Өзі медресе
бітіріп жетім қалған соң бірнеше жыл сол медреседе халфе болып тұрған.
Медреседен елге қайтқан соң Сұлтанғазы
мырза сауда һəм егін кəсібіне кіріскен. Бір
ойлағанда бұл ісі жат көрінуге мүмкін. Халық
медреседен қайтқан адамның молла болғанын
артық көреді. Бірақ шын ойлап қарағанда,
Сұлтанғазы мырзаның бұл ісі туралы екені
көрініп тұр.
Ұлтқа қызмет керек. Бірақ малсыз қызмет қылу
мүмкін емес. Сен ғылымның мен қызмет етем
дегенде, саған көмек беретін біреу болса жарайды. Əйтпесең қолдан не келмекші. Сұлтанғазы
мырза соны ойлап əуелі кəсіпке кірісіп бірталай
əлденіп алған. Енді, соның арқасында жыл сайын
тəртіпті медреселерде оқыған жақсы мұғалімдер
алдырып ұлының балаларын оқытып жатыр.
Балаларды оқытуды, мектепті тəртіпке салуды
мұғалімге тапсырып, өзі əлі кəсібінде жүреді.
Мектепке керек-жарақ аспапты əзірлеп береді.
Оның үстіне өз ақшасымен мектепке газета,
журналдар алдырады. Бірақ осы күні мектеп үйі
мақтарлық емес. Ел бір жерге орнығып отырса,
жаңа мектеп салдыруға ниеті бар.
Хабдолмалік Латиф
Алматы
Алматы гимназиасында 30 қазақ баласы оқиды. Мұнда қазақ балалары жылданжылға көбейіп келеді. Ноғай, сарт, тараншы,
қашқарлықтан барлығы 10 бала оқиды.
С.Ж.
Құрбан айты
Оренбург мекеме шарғиесі қол астындағы
ахунд һəм имамдарға айт құрбан алтыншы октабрде сейсенбі күн болуға тура келетіндігін
білдіріп хабар таратты.

Уфа газеталарына штраф
Жаңа мүфти Сафа Баязидов сайлану туралы
жазған мақалалары үшін «Тұрмыш» газетасына
Уфа губернаторы бір мың сом штраф салған.
Төлей алмаса шығарушысы бір ай абақты
болмақшы.
«Уфимский жизнь» газетасына да сол туралы
жазған бір мақала үшін 300 сом, «Уфимский
вестник» газетасына самар мұсылмандарының
жаға мүфтиі сайлану туралы бас министрге
берген телеграмдарын басқаны үшін 100 сом
штраф салған.
Опат
Өткен істің 17-сінде Орал облысы, Ілбіш
уезі, Соналы елінің қазағы Мұхамеджан
Сарғожаұғлы 63 жасында дүниеден қайтты.
Марқұмның ел арасында мəшһүр болған аты
Ақшолақ. Марқұм оқу-өнерге құмар, ұлтына
қызмет сіңірген бір кісі еді. Əкесі Сарғожа
Мұхамеджанды інісі Көшербаймен бірге 1865нші жылы Орынборға əкеліп гимназиаға берді.
Онда жасы 13-те еді. 22 жасында гимназианы
бітіріп шықты. Марқұмның зор қызметтерінің
біреуі балаларын заманға муафық тəрбие етіп
орысша оқуға беруі еді. Бір баласы Сабыржан
парушик болып қызметте тұрды. Бір баласы
Мəулемберлі Темірде һүкімет қызметінде.
Марқұм өсиеттерін ауызба-ауыз айтты.
Жаназасына үш мыңға жақын адам жиылды.
Фадие һəм садақаларына көп мал үлестірілді.
Тəңірі марқұмның топырағын жеңіл қылып,
қалғандарына өмір берсін.
Жолаушы
Зайсан
Мұнан үш жыл бұрын Қытай қазағы үкірдай
Таңғыт мырза Шыған-Ши деген жерге мектеп салдырып бала жиып оқыттырады деген
хабар «Айқап» журналына жазылып жұртты
таңырқатып еді.
Таңғыт мырза құдай жолына арнап шығарған
ақшасын қолда үш жыл сақтады. Сол үш
жылдың ішінде Зайсан мен Шəуешектен
тас-мініскері іздесе де табылмаған соң биыл
жалығып, басқа бір ойға түсіп ақшаны мынадай
орынға сарф қылды. Ағасы Тоқжанбектің екі
баласы өліп, осыған ат шаптырып ас бермек болып, жеті болыс елге сауын етті. Асқа шығарған
шығын 50 жылқы, 200 қой, 20 сиыр, 800 сом
ақша, Ат 16-ншы ауғыста шабылды.
Осындай орынсыз іске мал шашатын салт
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біздің қазақ жұртынан қашан қалар екен!
Мұнан не оңды, өлікке қанша сауап болады.
Егер де асқа шығарылған мал мен ақша мектеп
салдырмай-ақ, елдің шетке кетіп, оқу іздеуші
талапкерлеріне берілсе иаки мұқтаж оқушы
шəкірттерге жіберілсе, ең аз болғанда он қазақ
жігітінің оқып адам болуына себеп болар еді.
Бұлардың дұғасы асқа тамақ аңдып жиылған
адамдардың «тие берсін»-інен құда қасында
қабыларлық, халық қасында ұнамдырақ болса
керек. Ел арасында ғылым таралуына қызмет
сіңіру мұсылманшылықтың зор белгісі.
Сақари Жабаев
Газеталардан:
Екі сиез
Жаңада Мəскеуде земства һəм шаһарлар
өкілдерінің сиезі болды. Бұл сиездерде қазіргі
ішкі һəм сыртқы сайасат туралы көп сөйленіп,
ереже һəм тілектерін патша хазіреттеріне жеткізуге сиез үш-үштен өкіл сайлап тарқады.
Бұл сиездерде сөйленген сөздер һəм қаулылардың қысқасы мынау: қазіргі мемлекет
басына уақытша келген пəлекеттерге қарап
жасымасқа, өзара алалық шығарып жаудың
белін көтермеске, жауды жеңбей соғысты
тоқтатпасқа, Г. Думаны кешіктірмей қайта жинауға һəм министрлерді халыққа сенімді, инабатты кісілерден сайлуға.
Жоғарыдағы екі сиездің қаулыларымен
оқушыларымызды таныстырамыз.
Земски сиездің қаулысы
«Халқымыздың басына ауыр күндер туған кезде, біз Мəскеуге жиылған губерниа
земстволарының уəкілдері, бүкіл Русия земстволарының ұйымына қосылып, айбынды
əскеріміздің жауды мұқатпай тоқтамауына
тілектестігімізді білдіреміз.
Отанымызды сақтау жолында бəрімізге бірігу борышымыз екенін біліп, біз бар жігерімізбен соғысты үдетіп, бар күшті əскерімізді
əлдендіру жолына жұмсаймыз. Жауды əйтеуір
бір жеңуімізге көзіміз жетсе де, соғыс басталарда патша хазіретіміз жариа қылған бүтіншілікке
кемшілік келуден сектенеміз. Бұл қорқынышты жоғалту үшін хүкімет басындағыларды
жаңартып, олардың орнына халыққа сенімді
адамдар қойылу тиіс.
Соғыс ісін оңға бастыру туралы Г. Думаның
орны толмайтын қызметі жалғыз халық түгіл,
əскердің де рухын көтерді.

Халықтың ойлаған жерінен шығып, Г. Дума
Русияны қиын халден құтқару жолын көрсетеді.
Бірақ хүкімет Г. Думамен бірігіп іс қылмады.
Халық тілегінше жауды мұқату үшін əлеумет
һəм хүкімет күші қосыл алмады. Сондықтан
əлеумет пікірі дəл болғанын көріп һəм сезіп
тұрмыз.
Соның үшін такарар айтамыз, Г. Думаны
кешіктірмей қайта жинау керек, жалғыз Думаға
мемлекетке тірек бола алмады. Сонда ғана орыс
халқы көшпейді, жауы мен жағаласа алады.
Отанымызды қорғау һəм қайсымыздың борышымыз болғанға, жауды мұқату үшін бар
күшімізді салсақ, ынтымақ пен күш қосқанда
ғана Русияны аман сақтап қаламыз».
Шаһарлар сиезінің қаулысы
«Русия шаһарлары уəкілдерінің сиезі басымыздан кешіп тұрған ауыр күндерде айбынды
іскерімізге алғыс айтуды өзінің борышы деп
біледі. Əскеріміз біліп тұрсын, Русия азаматтары тегіс бір ынтымақпен жаудың жеңілуін
тілеп тұр, бар күшін əскерге жəрдемге жұмсауға
дайар тұр. Бұрынғыдай орыс халқы өзінің
одақтары мен бірігіп жауды жеңбей тоқтамау
пікірінде берік.
Жалғыз-ақ жеңі жолына керте болып тұрған нəрсе біздің хүкіметтің ескі ауруы – билеушілердің халық алдында жауапты болмай,
өз бетімен іс қылуы. Бел байлап мемлекетті
жаңа жолға салу үшін өзгеріс жасау керек. Бұл
мемлекет алдында бізге борыш.
Қазіргі хүкімет орнына халыққа сенімді
кісілер қойылу тиіс. Тоқтаусыз Г. Дума шақырылу тиіс, халықтың ризалығын тауып, біріктіру үшін бұрынғы ескі сайасатты ұмытып,
жұрттың бəрін закон алдында теңгеру керек.
Русия шаһарларының өкілдері Русияның келешекте дəуірлеуіне көздері жетіп, аспай-саспай түгелге сүйеніп халық пен əскер көшін
біріктіріп жұмыстан тоқталмайды, бір сағатта
болсын, қарап тұру мақсатымызды алыстатуға
сбепкер бола береді».
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру
үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ» басқармасы
арқылы жəрдем ерушілер: Шериаздан қажы
Шəймұратұғлы, Құлмұхамед Советұғлы, Ғалымжан Ақылбайұғлы 1 сомнан, Қашым Нұрбайұғлы, Сəлімжан Мұхамеджанұғлы, Хана-
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фиа Шаймұратұғлы, Гүлсім бəйбіше Қопабай
жамағаты, Қайырбек Ғалымжанұғлы, Мағрифа
Сəлімжанқызы, Қасым Нұрбайұғлы 50 тиыннан, Бибі Нұрбайқызы 30 тиын, Халима Шериаздан қызы, Мағишат Шериаздан жамағаты,
Сəлима Тұрлыбекқызы, Бағдағұл Сауытқызы,
Қаркен Нұрбайұғлы, Сафиолла Саймұратұғлы
20 тиыннан, Бажке Саменұғлы, Совет Қауменұғлы, Телбай Сəметұғлы, Тұрлыбек Қауменұғлы, Хакима Шериазданқызы, Басшыбай
Сарғалдақұғлы, Ғабдалмəжит Телбайұғлы
15 тиыннан, Шəріп Жақайұғлы, Ахметжан
Нұрбайұғлы, Шəкен Қашымқызы, Нығметолла
Қашымұғлы, Қайыржан Жұртбасұғлы, Өсіпбай
Түйтебайұғлы, Бақытжан Ахмедиұғлы, Мағрифа Хабиболлақызы, Ғарифа Нəбиоллақызы, Мұхамедкəрім Шериазданұғлы, Байғожа Тұрлыбекұғлы, Сақыпжамал Мұхамед
жамағаты, Құсан Есілбайқызы, Ғатие Ғабасқызы, Ғани Мұхамедиеқызы, 10 тиыннан,
Сейіл Көтібарұғлы, Ғабдолкəрім Мұхамеди
ұғлы, Расімжан Шəріп қызы, Қорижамал
Шериазданқызы, Жаңбырбай Едігеұлы, Мұқан Ерденұғлы 5 тиыннан, Исламқожа Рахметоллаұғлы 7 тиын, пошта расходтан шығарғанда 12 сом.
Бұрынғыларымен 1219 сом 63 тиын.

қаласындағы педагогишески курста оқушы
Сүндет Жұмалыұғлына 30 сом 25 тиын һəм
2) Оренбургтағы медресе Хұсаиния шəкірті
Хайреддин Болғанбайұғлына 50 сом.
Мұқтаж оқушыларға арналған ақшадан
басқармада енді 113 сом 9 тиын қалды.
Басқармадан:
Əлиханға. Г.Н. Потанин туралы жазған
мақалаңыз газета басылып болғанда келгендіктен бұл нөмірден қалды.
Тілшілер керек
Базар нарқын, базар жайын жазып тұратын əр
жақтан «Русия саудасы» журналына тілшілер
керек. Жазған хабарларына жол бағасы мен 23-4 һəм 5 тиыннан ақы төленеді.
Адресі: Казанъ, ред. «Русия саудаси».
Иғлан
Бастауыш төрт сыныпты төте оқуменен
оқытамын. Орысша да оқыта аламын. Мешітмедреселі жер болса, шəкірт көбірек жиналатын болса ескіше фəни дəрістерден оқытуға да
шамам келеді.
Адресім: ст. Мартук т.ж.д., лавка Сабира Шарипова
Исламғали Фаризоновқа

Мұқтаж оқушыларға жəрдем
«Қазақ» басқармасына мұқтаж оқушыларға
арналып жиылған ақшадан берілді: 1) Өлең

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №151. 30 СЕНТЯБРЬ, CƏРСЕНБІ $$$$
Ауқатты Алаш азаматтарына
Газетамыз жетісіне екі шығып, қайтадан тағы
бір шығуға түскені һəм неден олай болғаны
оқушыларға мағлұм. Екі шығудан бірге түскеніне көңіл қоңылтақсып, ілгері басқан айақ кейін
кеткен сиақты болып тұрғаны даусыз. «Шарасыздан шалға тиіп барамын» деген секілді,
амалсыздан істеліп отырған іс. Он облыс қазақ
ұлты үшін шыққан бір журнал, бір газета еді.
Журнал алдырушы аздығынан тоқталды, енді
жалғыз газета қалды. Жұрт болып, бір газетаны
жүргізе алмасақ, онымыз тіпті масқаралық, өзге
жұрттан ұйат болатыны шексіз. Халық қанша
қараңғы болғанмен ондай күйге түсірмес деген
үмітімізді үзбейміз. Айтайын деп отырғанымыз
газета тіптен тоқтап қалады деген қауіп емес,

əлі де болса, екі шығару жағының қамы.
Біз екі шығардық, байқадық, көрдік: нақ
осылайша, шығарып отырған ретпен газетаны екі шығаруға болмайтындығын білдік. Екі
шығаруды ойлағандағы көңілге қуат көргеніміз
алушылар азаймас деген үміт еді. Ойлағандай
болмады, алушылар азайды. Азаиуының негізгі себебі мынау: қазақта газета алушылар үш
түрлі: олардың біреулері газета оқуға ынтық.
Газета оқу керек нəрсенің бірі деп тұтынады.
Бұлар жұрт халіне көз салып, жұрт ісіне ой
болып, газета сол жұрттың көзі, құлағы, тілі
екендігіне иман келтірген оқушылар. Бұлар ешкімге айттырмай-ақ намазын қаза қылмайтын
ғибадатшылдар сиақты, газетаға мезгілімен
жазылып, үзбей алып, оқып тұратындар.
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Екінші түрлі алушылар газета оқуға ынтасыз
де емес, онша əлгілер сиақты ынтық та емес.
Бұлардың ішінде газета жұртқа көз-құлақ болады деп білетіндері де бар, оны білмей газета құр
хабар үшін керек деп түсінетіндер де бар. Бұлар
газетаға біреу жазыл десе, іркілмейді, өз беттерінен құнттап мезгілімен жазылып тұрмайды.
Сондықтан оларға жыл сайын газетаға жазылуын есіне салып тұрушылар болуы қажет.
Үшінші түрлі алушыларды оқушылар деп
айтуға аузымыз барыңқырамайды. Бұлар газетаны керек деп алушылар емес, малының шөбіне
ортақ болмас деп алатындар. Бұлар көбінесе
ауқатты, тамағы тоқ, жұртқа келер жақсылық
пен жұмысы жоқ. Ойы от басынан аспайтын,
қорасындағы шөбінен басқа нəрсеге келер
пайда, зарар бар деп ұқпайтын, тоқтығына мəз
«торсық емген топырыштар». Бұлар газетаны
өз беттерінен алып оқымақ түгіл, біреулер ал
дегенде қиналып, зордан алады.
Газета алғашқы шыққан жылы алушылар 3
мыңнан астам болды. Келесі жылы 3 мыңға
тайау болды. Биыл мың алты жүзге түсіп қалды.
Бұлай болуының негізгі себебі əлгі айтылған
оқушылардың түрлі-түрлі болғандығы. Алдыңғы түрлі оқушылар газетаны өз беттерінен
алдырғанда, екінші һəм үшінші түрлі оқушлыр
оны істей қоймайды. Бұлардың біреулерінің
газета алдыруына мезгілінде есіне салып тұру
керек, біреулеріне газета алдыруға көп күш
керек. Газета жетісіне бір шығып тұрған кезде біріміз жұмыс басында қалып, біріміз сондай жұмысқа жүруге мұршамыз келді. Газета
екі шыққан кезде, жүруге мұршамыз келмей,
алушылар азайды. Тағы бір шығаруға түсіп,
жүруге мұршамыз болып еді, алушылар тағы
көбейе бастады.
Мұнан байқалады мынау: газета бір шығып
тұрса, алушылар азайатын емес, екі шықса,
алушылар азайады, йағни біз газетаны əрі
шығару жұмысында, əрі алушылар жиу жұмысында болсақ, алушылар азайатын емес. Мұны
істеуге газета бір шығып тұрса ғана мұршамыз
келеді. Бұлай болған соң, иа газета осы бір
шығып тұрғанына қанағат етіп, екі шығарудан
безу керек, иа екі жұмыста алушылар азаймайтын амалын табу керек, əйтпесе алушылар аз
көбіне қарамай, газета екі шығарлық шарасын
қарастыру керек.
Екі шығып тұрып, бірге түскеніне оқушылар
да, біз де қоңылтақсып, ілгері басқан айағымыз
кейін кеткендей болып тұрғаны жоғарыда ай-

тылды. Бұл газетаның бір шыққанына қанағат
етпейтіндігіміздің белгісі. Бір шығаруды азсынған соң, қайткенде екі шығаруға болатын
шарасын қарастырмай, қарап тұрып болмайды. Алушылар көбеиуіне себеп, екі шығаруға
болмайтындығын көзбен көріп, қолмен
ұстағандай болдық. Екі шықса, алушылар азаймас деп, дəмелі болудан қалдық. Бұлай болған
соң енді қарастыруға қалғаны: қайткенде газетаны алушылардың аз-көбіне қарамай, екі
шығаруға болатын жағы. Мұның жарасы
жалғыз-ақ, баспахана ашу. Баспахана тəуір
болса, Оренбургта заказ табылатын. Земства
ашылғанда, Орскі теміржолы басталғаннан бері
Орынбордағы баспаханаларға заказ көбейіп тұр.
Баспахана жұмыс табылса, табысы қай кəсіптен
де болса, кем болмайтындығы даусыз. Баспахана
ашсақ, заказ алсақ, қазақша басылмаған сөздер
көп, соларды жиып бастырсақ, сатсақ оның бəрі
жұмыс. Баспаханаға жұмыс табылса, табысы
мен болсын, жұмысымен болсын, бір газетаны
сүйеу түгіл, сүйреуге шамасынан келеді. Оны
істеуіне баспахананың тəуір болуы шарт. Тəуір
баспахана он мыңнан кемге түспейді. Газетаның
екі шығуын тілесек, енді біздің істейтін ісіміз бір
тəуір баспахана ашу.
«Азамат серіктігін» ашқандағы ойымыз осы
он мың сом құралғандай, серіктер табылар
деген есеп еді. Он облыс қазақтан жүз сом
жарнаға күші жетерлік жүз азамат табылар
деп едік. Бүкіл қазақ жұртынан жүз сом жарна шығаруға жарайтын жүз азамат шықпады.
Он облыста болыстыққа мыңдап шашатын жүз
емес, жүз мың кісі бар екені шексіз болса да,
ұлт жұмысына дегенде жүз сомға тəуекел ететін
жүз азамат табылғаны өзек өртерлік күйініш
хал. «Азамат серіктестігін» ашқалы екі жыл
болды, тапқанымыз 31-ақ азамат.
Бұл 31 кісінің 3 мың 1 жүз сом жарнасы екі
жылдан берлі тек жатыр. Өйткені баспахана
ашуға жетпейді, газета жұмысымен бірге басқа
жұмысты жүргізу қисыны келмейді. Газетаны
екі шығарудың ендігі шарасы баспахана ашуда
болған соң, сол баспахананы ашудың қазірінде
бар сума мынау: 3 мың бір жүз сом азамат
серіктігінің ақшасы. Бір мың сомды, он жарнаға
ие болып, Сағындық мырза Досжанов бермекші болып тұр. Орынборда тұрған қазақтар өз
арамыздан жиыстырып 2 мыңға жақын ақша
шығармақпыз. Сүйтіп, 6 мың сом қолымызда
бар деп есеп етеміз. Енді ең аз болғанда 4 мың
сом табу қажет. Бұл соманы шығару, Сағындық
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мырза сиақты баспахананың жұртқа һəм
ашқандарға пайдалы кəсіп екендігін түсінетін
4 мырзаның иаки ер басына жүз сомына төгіл
ететін 40 азаматтың қолынан келетін іс. Екі
жылдан берлі тапқан азаматымыз 31-ақ болған
соң, 40 азамат табудан Сағындық сиақты 4
мырза тезірек табылуы ықтималдау көрінеді.
«Ұрса қамшы өтпейтін, үй қасынан кетпейтін», шабан қой торылары сиақты емес, «Қолға
қамшы алдырмайтын етіне тайақ салдырмайтын» желайақ той торылар сиақты мырзаларға айтып отырған сөз. Үш жүздің баласына
Сағындықтай тағы бір 4 мырза қалай табылмас
екен деп Алаш азаматтарының құлағына салып
отырмыз. Жұрт жұмысына көңілді мырзалар тауысып, жұрт азаматтан жұтаған болса, амал не?
Далаға айтылған сөз болар, əйтпесе саңылаулы,
саналы, ауқаты бар адамдардан ескерерлік төрт
мырза табылар деп үміт етеміз.
Сыртқы хабарлар:
Еуропа соғысы
Болғарияның əскерін жинағаны өткен нөмірде жазылған еді. Болғария əскерін жинауын
соғысу үшін емес, «жарақты битараптық» сақтау үшін деп сылтау қылса да, оның Сербиаға
қарсы соғысу ниетінде екені мағлұм болды.
Бір жылдан бері өзінің битарап қалуына
уағда беріп келген Болғарияның бұлай кенеттен Германия-Австрия-Түркия жағына ауып кетуіне біздің Русия шыдап тұра алмады. Русия
өзінің Софиядағы елшісіне болғар хүкіметіне
табыстыруға мынадай ултиматум берді: егер
болғар хүкіметі 24 сағат ішінде Русияның
жауларымен қатынасын кеспесе, Болғария
əскерінің арасындағы Германия-Австрия афисерлерін қумаса, Русия елшісі барлық елшіханасын алып қайтуға бұйрық алды» деп.
Болғария бұл ултиматумды қабыл етпеген соң
Русияның елшіханасы Софиядан кетті. Русия
елшісімен бірге Англия, Франция елшілері де
нота берген еді. Сондықтан олар да Софиядан
қайтты. Софиядағы Русия, Франция, Англия,
Белгия, Италия, Сербия адамдарының пайдаларын қарап тұру Голландия елшісіне табыстырылды.
Сүйтіп Болғариямен ынтымақтасты патшалардың арасы ашылды. Болғария ашықтан-ашық
Германия – Австрия – Түркия жағына шықты.
Болғарияның бас штабындағы бүкіл үлкен
орындарға Германия афисерлері қойылды.
Бірақ, əлі Болғария ешкімге қарсы соғыс ашқан

жоқ. Һəм қашан соғыс ашуы да мағлұм емес.
Болғария əскері Сербияға қарсы ұмтылса, оған
қарсы Сербияға көмек беру үшін Францияның
бір бөлек əскері Салоникке келді.
Соңғы кезде Грецияда да халдер өзгеріп кетті.
Греция Карулымен келісе алмай, ынтымақты
патшалар жақты бас министр Винизелус атставкаға шықты. Енді жаңа кабинет жасау бұрын
бас министр болған Заимсқа тапсырылды.
Заимстың қандай сайасат тұтатұғыны əлі
мағлұм емес. Бірақ, əйтеуір Винизелус сайасатынан басқа жолмен баруы шүбəсіз.
Германия Салоникке Франция əскері түсірілуге
процент жасады. Соның үстіне Греция хүкіметі
өзінің «Жарақты битараптық» сақтауын уағда
қылып тұр. Бірақ, мұны айту оңай, істеу қиын:
соғыс майданындағы өзгерістерге қарап сайасатын өзгертуі ықтимал.
-//Өткен нөмірде немістердің соңғы бір ойларына жете алмай қалғандығы жазылған еді.
Газеталардың жазуларына қарағанда немістер
ол ойларын əлі тастаған жоқ екен. Ол ойларына
жету үшін екінші түрлі қимыл қылмақшы болады. Олар енді Молодечно-Полуцски теміржолын кесіп өтіп, Велике-Голубогорие шаһарлары
маңындағы əскері алдындағы біздің фронтты жарып Вильнадан 60-100 шақырымдай
күншығыстағы орыс əскерінің артына түспек
болды. Онан соң оңтүстік жаққа қарай бұрылып
Минск – Орша – Смоленск теміржолын Минскіден бері де кеспек. Бұл план Вильна жағындағы пландарынан да зорырақ, егер бола қалса,
немістерге пайдасы да молырақ болатын
көрінеді. Олардың ойынша бұл план жарыққа
шықса, Минск тезірек алынып, қазір Вильнадан
күншығыста тұрған орыс əскерлерінің жолы
бөгелмекші.
Газеталарға қарағанда бұл план немістерге
аса тиімді план. Бірақ, мұны орыс əскер бастықтары біліп қойды. Сол себепті оны жарыққа
шығару оңай болмаса керек.
Газеталар Галициядағы Австрия əскеріне Германия əскерінен жəрдем келген дейді. Жақында
олардың орыстарға шабуыл жасауы күтіледі.
Ішкі хабарлар
Елден:
Жақып туралы
(Қарқаралыдан)
10-ншы иунде Қоянды жəрменкесінде, «жанарал жəрмеңке келеді» деген хабар болған соң,
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Қарқаралыға қараған 22 болыс Жақып үйінде
мəжіліс қылған еді: Біз Қарқаралы қазағы болып қызыл крешке, болыс басы 100 сомнан,
2200 сом соғысқа көмек бермек» деп.
Үйіне бара жатқан Əлихан 17-нші иунде жəрмеңкеге келді. 18-нші иунде Жақып
Əлиханды қонақ қылды. Осында жиырма
шақты Əлиханға көрісе келген адамдар болды.
Бұл күні сөйлескен сөзі: «Біздің қырда тəрбиелі
пошта жоқ, «Қазақ» газетасы оқушы қолына
уақытында тимейді, не қылса газета жұртқа
оңай таралады, мұнда 4-5 болыс болды. Көп,
енді мұнан былай болыс қатындары «Қазаққа»
шай, қант, темекі орамасын, «Қазақты» майлық
орамал қылмасын» десті. Осыдан бөлек ешбір
сөз сөйленген жоқ.
Құдай қарғаған, түн жамылып, өтірік артқан
жүзіқаралар не деп, пұшпақтан тон пішіп
жүргенін білмейміз.
Бұл кейінгі уақытта Жақып сайасат ісін
доғарған. Жақып сайасат ісінде деген қып-қызыл
жала. Жақыптың бұл жатқаны бұрынғы атағына
күйгені. Бұл жолы Жақып сайасат ісінің жаласына таза, аман. Бұрын қазақ бірін-бірі мұқатам
десе, қатынбасты, кемпір-шалды «өлтірді, жас
балаға қайнап тұрған қазан құлады» деп жала
жабатын еді. 1910-ншы жылдан бері Қарқаралы
қазағы «хүкіметке қарсы талап қылып жүр»
дегенді шығарды. Қарқаралы қазағы дұшпанын
жойам десе, құран аттап, отқа сиеді. Жақып осы
күні сайасат жолына, хүкіметке қылдай жазалы
емес. Істеп жүрген ісі қазаққа арыз жазу. Жақып
жуан ауылдың баласы, тілі, мінезі шалпи, закон
жолын біледі. Қазақ дауына кірісіп, сыңар езі,
ұрыншақ аттай жан-жағына соқтығып, жанжағына ашала алып түтін сала жүреді. Тікен
артқан түйедей жан-жағын ала жүреді. Бұл
құдай туысына берген Жақыптың мінезі. Осыменен Жақыптың Қарқаралы қазақ, ноғай, сарт,
орыс ішінде ауыл арасы думаны көп. Осылар
сайасат ісін жамылып, Жақыпқа қып-қызыл
жала жауып отыр. Біздің қазақтың осы нақақ
жаласына қарағанда, бет түгіл, қалам ұйалып
қызарады. Жақыпты жамандаған адамдар не
сайасат ісін, не қазақ жұртына келетін өшпес
ұйатты білмейді: надан, жүзіқара нені білсін!
Ер жігіт не көрмейді, ден сау болсын! Жақып
шығар. Мен қорқам, мұның арты жұртқа не болар? Жақыпқа жапқан жала қиға қонған жұртқа
өрт болмасын!
Қазақты біріктіріп, мəдениет бəйгесіне қосам

деген кəрі-жастар: Ахмет, Міржақып, Шаһкəрім
арамтер болмасын!
Жылдам бала бере қоймадың деп, біздің қазақ
хазірет Сұлтаннан қошқарын қайта сұраған
дейді. Жақыпқа жала жапқан осылар.
Сұңқар

Талапкер қазақ қызы
Жақын арада Перовскі уезі, Царскі волостың
қазағы Сəтбай мырза Иіс баласы келді. Қасында
13 жасар Бибісара деген қызы бар. Сəтбай мырза қызын Орынбордағы «Бағбыстан ханым мектебіне» оқытуға бергелі алып келген екен. 18нші сентиабрде мектепке қызын орналастырып,
еліне қайтып кетті.
Сəтбай шамалы оқуы арқасында пікірі ерте
ашылған кісі. Бай кісі емес, орташа ауқатты
саудагердің бірі. Сұлутөбе стансасында саудамен тұрады. Ерғали деген жалғыз үлы Перовскіде руски-туземни школада орысша оқып жүр.
Балаларының жас кезінде өз қолына мұғалім
һəм мұғалималар ұстап оқытып, тəрбие еткен екен. Ерғали екі қыс «Ғалияда» шəкірт
болған. Сəтбай мырза балаларының мағлұматы
артқанын қолайлы тауып, бірін орысша оқуға
школға апарып тастап, бірін Орынборға
мұсылманша оқуға мектепке еңгізіп кетті.
Сəтбай мырзаның ұлы-қызын бірдей оқытып
жүргені байлықтан иаки мақтан үшін емес,
балаларының оқу оқып, адам болуын шын тілегендіктен туған пікір. Бұл пікірін іске асыру
үшін қолынан келерлік жұмыстан тартынатын
емес. Сондықтан Сəтбай мырза басқаларға үлгі
болуға жараса керек.
Бұ күнге ше қазақ ұл баласын шенге оқытуға
жіберсе де, қызын жібергені естімейтін еді.
Енді бірен-саран тəліпкер қазақ қыздарын да
көре бастады.
Ж.Ж.
Омскі
Мұндағы школдарда оқушы қазақ балалары
қыздар гимназиасында – 4, еркек балалар гимназиасында – 10, коммершески школда – 3, орта
дəрежелі с.х. школда – 7, ушителски – 7, медицински фелшерски школда – 5 һəм ветеринариа
фелшерски школда – 6. Барлығы – 421.
Қарлығаш
1
Бұл есепке городской һəм приходски школда
оқушылар кірмеді. Қ.
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Қызылжар
Биыл риални ушилишеге – 3, қыздар гимназиасына – 2 қазақ баласы түсті.
Ақтөбе уезінен
«Сəуле» мектебінің мұғалімі Нығметолла
Күзембайұғлы екі шəкіртін əзірлеп, Уфадағы
медресе Ғалияға кіргізіп қайтты.
Жаңа мектеп
Ақтөбе уезі Бестамақ болысы, 8-нші ауыл
қазағы Оразмұхамед мырза Назирəліұғлы 500
сомға түсіріп, бір мектеп салды. Ағайындары
бұл ісіне сүйсініп, келер жыл мұғалім алдырып,
тəртіпті жолмен оқытуларына уағда берісті.
Биылша Оразмұхамед мырза өзі оқытпақшы.
Мұғалім Алмас Ерназаров
Опат
Ашық пікірлі, ұлтына қызмет етуді борыш
білген жігітіміз Қалжан мырзаның атасы
Қоңыратбай қарт опат болды. Марқұм жалғыз
баласы Қалжанды жасынан жақсы тəрбиелеп,
оқытып адам қылған еді. Ақкөңіл ізгі қарт еді.
Алла тағала орнын жаннатта қылғай еді.
Ибраһим Тасболатов
Жала жабылу
Ақтөбе уезі, Екінші Бөрте болысы 5-нші
ауылдың қазағы Балнияз деген жігіт жақындағы
орыс ауылынан бір орыс жалдайды. Бір күні
орыс малайы мен далаға шығып жүргенде оны
аңдып тұрған 4-5 орыс ұстап алып, поселкеге
алып барады.
Артынан қуып барған қазақтарға қарсы
шауып олардан да бір-екі адам алып қалады.
Олардың сылтауы: Балнияз мырза орыспен
бірге олардың атын ұрлаған емес. Малай орыс
олардың сөзін қуаттайды.
Сонымен ол қазақтар орыс қолында тұр.
Ақыры не болары мағлұм емес.
Нығметолла Күзембаев
Бағбыстан ханым мектебі
Бұл мектептің Оренбургта ашылғанына
сегіз жыл болған. Мектептің ең алғаш негізін
тұрушы һəм басқарушысы мұғалима Бағбыстан
ханым Момынова. Мұғалима Бағбыстан
ханым ноғай мұғалималарының алдыңғы
қатардағы мұғалималарынан саналуға жарайды. Қарамағындағы мектебінен бірнеше жас

мұғалималар да оқытып шығарған. Олар шет
шаһарлар төте оқу мектептер мұғалималық
қызметінде тұр.
Мектеп жеті сыныпты: үш бастауыш, үш рашиди, бір акмал сыныпты. Бастауыш сыныптарында оқыту, жазу, иман үйретіп, бастапқы
білімдер беруге аса ыждаһат қылынады. Рашиди
сыныптарында ұлт əдебиеті, хисаб, жағрафия,
табиғат секілді дүниа пəндері үстіне араб пен
орыс тілі оқытылады. Əртүрлі қол істері: іс,
кесте тігу де үйретіледі. Мектептің көздеген
мақсұды: дүние қыптарлық тəрбиелі балалар
жетістіру үшін білімді һəм талапты аналар
дайарлау. Мектептер үшін сол тағлым білген
мұғалімдер шығару.
Мектеппен бірге пансион да бар. Пансионда жатып оқитын қыздар тамақ, пəтер, кір
жуғызу, моншаға түсу секілді барлық расходты
пансионға артып, айына 18-25 төлейді. Мұның
үстіне оқу ақысы 40 сом беру керек болады.
Оқу сегіз ай. Сентиабр – май. Майда емтихан
болғаннан соң, шəкірттер тарайды.
250-300 сом расход шығарғанда тəртіпті
мектепте тəрибелі мұғалімдер қол астында бір
баланы бір жыл оқытуға болады. Қыз баласын
оқыту ойы болған адамдардың есіне саламыз.
Ж. Жəнібеков
Григорий Николаевиш Потанин
1835-1915 жасауы
Жер жүзіне аты шыққан Григори Николаевиш Потанин бүгін 80 жасқа толды. Туған жері
Ертіс бойында Тұзқала, орысша Ямышевская
станитса, Кереку уезі Семей облысы, Кереку
(Павлодар) қаласынан 50 шақырым жоғары
болады.
Г.Н. нəсілі Сібір казак орысы. Г.Н. туғанда
əкеіс Баянауылда жүз басы екен. 1835-нші
жылы қысты күнгі Г.Н. бөлеуде жас бала əкеіс
Қызылжар уезі Пресновски станитсаға көшкен.
Түнде жолда бөлеулі бала түсіп қалыпты.
Алдынғы стансаға келіп, жоқтап, қайта барып,
жолды қарап, баланы тауып алыпты. «Мен
сүйтіп жасымнан жолаушы жүрдім» дейді. Г.
Н. жолаушы болып, жыр жазу Г.Н.-ға атасынан
қалған. Г.Н.-дың əкесі бозбала күнінде тентектік қылып, қарапайым казак-орыс тонын киген.
Сонда қызметші орнында қазақ жерін аралап
білем деген бір експедитсиаға берген. Осы експедитсиа Қызылжардан шығып, тура түстікке
тартып, Түркістан барған екен. Г.Н. маған 1904-
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ншы жылы ағұста Томда əкесінің сонда салған,
жүрген жерінің планын, көрген-білгенін, кітабін көрсетті. Планнан көрінеді Г.Н. əкесі де бос
казак-орыс емес, заманында туса кітап жазатын
жолаушы болмақ екен.
Г.Н. жасында оқуды Омбыда кадетски корпуста Шоқанмен бірге оқиды. Ұзын ғұмырында
Шоқанмен бірге дос. Шоқанның атын
жоғалтпасқа белгілі болған Шоқан кітабын
бастыруға көп ыждаһат қылған Г.Н. болады. Осы
Шоқан кітабын қырық жыл соңына түсіп жүріп
бастырады. Шоқанды Г.Н. қандай көретіні 1914нші жылғы Міржақып мақаласында «Қазақта»
жазылды. Біздің қазақты Г.Н. сүйгені анасының
емшек сүтімен бір пайда болған.
1852-нші жылы кадетски корпусты бітіріп,
казак-орысқа Г.Н. бастық болған. Алматыны
салдырған Г.Н. болады. Г.Н. мен Шоқанға 1857нші жылы Омбыда П.П. Семенов кез болып,
«сендер тағы оқу оқыңдар» деп азғырып, Г.Н.,
Шоқан екеуі де университетке бармақ болған.
П.П. Семенов өзі тəржіме еткен «Азия жері»
деген Карл Риттер кітабының жазбасын екі
талапкер жасқа көрсеткен. Бұны бұлар оқып,
өздері дүние кешіп, жыр жазатын жолаушы
болмақ болған. Шоқан бишара мақсұдына
жетпей опат болды. Жолдасы Г.Н. уағданы
орнына апарды. Жолаушы болып жыр жазуға
ғалым туған жоқ деп қызметті тастап, 3 жыл
университетте оқу оқыды. 1863-ншы қытайорыс жерінің шекарасын бөлгенде комисиада
болып, Алтай тауындағы жануар һəм шөпті
жазды. Алтай тауын аралағанда қолына алып
жүріп, қарадай жазған Г.Н. докторы Омбы
жаман базарында «толкушкада» да маған кез
келді. Қарасам Г.Н. қолы. Дүкенші маған 20
тиынға сатты. Г.Н. 1904-нші зор дəптерін танып
алды. Бұл қалайша жаман базарға барған деп
едім: «Мені абақтыға алғанда докторды бірге
алып қайырмай қойған, мекемелерден ауысқан
ғой» деді.
1865 жылы Томда облосной статестишески
комитетке секретар болды. Г.Н. пікірі біздің
Сібір баласы Сібірде қызмет қылды. Оқу
білетін жігіт орыс ішіне кетсе, бұл адасқаны
дейді. Өзі сонда Томға барып, осы күні Томда
тұрғаны осы пікірі арқылы.
Сібірді орыстан бөліп алатын қауымда
болдың деп Г.Н. абақтыға алынып, сот ашып,
өлтіруге билік етіп, мұны жұқартып, 10 жыл
каторжни работа жаза бөлді. Мұны Г.Н. Финляндияда Свябург қорғанында өтеді.

Жолдасы Н.М. Бадринцов айтады: Г.Н.-ды
таң ата асып өлтіреміз деген сот бұйрығы
абақтыда иғлан етілді деп. Осыны естіп алып,
Г.Н. Бадринцовтан сұрапты: «Менің кітабым
неміс нахоуын қайда қойдың?» деп. Іздеген
кітабын тауып алып, Г.Н. түнімен неміс тілін
жаттап шыққан. Каторожни работада жүріп,
мұнан кейін Вологда губерниасында айдауда
жүріп, бұрыннан жиған тамам жер үстіндегі
адам баласының ертегісін кітап қылып жазып, сынға салып тексерген. Осы кітаптардың
арқасында жер жазып оқитын зор ғылым
қауымы сұрап, Г.Н. қайта правосы бар адам
есебіне қосылды.
1876 һəм 1879-ншы жылдарда Монғолияны
аралады. 1884-1886 жылдарда Қытайды аралады. 1892-ншы жылы Тибет һəм Қытайды
аралады. Көрген-білгенін Г.Н. мына кітаптарда жазды1.
Г.Н. кітабын оқыған кісі, мұның жүріп жазған
жерін. Бұл жердің табиғатын, тұрмысын, мінезін қолменен ұстап көзбен көргендей біледі.
Г.Н.-нің дүниаға атын жайған осы бөтен жұртты
жазған кітабы. Мұнан басқа тағы екі зор кітабы бар2. Бұларда тамам жер үстіндегі жұрттың
ертегісін жарыстырып, сынға салып, неше
жұрттың діні қалайша біріне-бірі жалғасқан,
соны көрсеткен. Бұл туралы да ғылым сапарында Г.Н. өз алды бір соқпақ салып отыр. Г.Н.-тың
ертегіні жарысытырып тапқан білімі өзге жолменен тапқан ғылымға тура келіп, Г.Н. жұрттан
озғаны көзге көрініп тұр. Месопотамия иағни
екі өзен арасы, бұл өзендер: Ефрат һəм Тигр,
еврей дін тарихында бұрын ұжымақ болған,
адам пайғамбар жаралған жер. Мұнда бұрын
Вавилония һəм Асирия қаласында болған.
Осы күні бұл қалалар жер болып кеткен.
Ғылымдылары осы қалалар тұрған жерді қазып,
күйдірген алақандай балшыққа жазған, онда
қағаз жоқ, кітапшаны тапты. Осы балшыққа
жазған мақалалардан көрінеді, таурат сөзі Вавилония һəм Асирия жұртына белгі екен. Г.Н.
осы ертегіні сынап білді. Ана балшық кітапханада жазылған сөзді Г.Н. рухани міндет белгісін
тексеріп тауып отыр. Қол ағашы мықты болса,
киіз қазық жерге кіреді деген, ұстасы табылса,
ертегіден осындай ғылым жолы шығады.
1

Очерки Северо-Западной Монголии 1883 г. Тангутского-Тибетская окраина Китая и Центральной Монголии 1893 г.
2
Восточные мотивы в средневековом романе. Двенацать персонажей.
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Сібірде жұртты тарқы жолына бастаған
Томда «Сибирская газета» Уркутта «Восточное обозрения» болды. Осыларға хат жазатын,
басқаратын Г.Н. көшбасшысы болған. Осы күні
Томда «Сибирская жизнь»-да жазады. Томға
университет алуға көп қызмет қылды.
Петроградта болсын, Уркутта болсын, Томда
болсын жастарды жиып, ғылым шоғы болып
жанып, туған жерге қызмет қыл деп, тұтап
отырады.
1905 жылы маған бір хат жазды. «Қазақ
ортасы Қараөткел. Қазақ жұртын өз тізгінін
өзіне билетіп, Қараөткелден қазақ университеті салсақ» деп.
Г.Н. əн сыншысы, сурет салатын шеберлікті аса жақсы сүйеді. Қазақта жақсы əнші бар.
Қазақ əйелі жақсы оиу ойып, кесте тігеді. Қазақ
жұрты «Қозы Көрпеш-Баянды» шығарған.
Адам нəпсінің ең мықтысы махаббат. «Қозы
Көрпеш-Баянды» шығарушы махаббат қадірін
біліп, бағалап отыр. Осындай үміт қылам, қазақ
жұрты рухани мəдениетіне олжа қосады -ау
деп», – дейді Г.Н.
Орыста Г.Н. сиақты əулие мінез Л.Н. Толстой
да, Владимир Соловев та болған, бұл күнде В.Г.
Короленко да бар.
Білген қазақ тілейді, Г.Н. Николаевиш қалған
күнін бақытты өткерсін деп.
Əлихан
Газетамызға көмек
Ойламаған жерден «Қазақ» көстенше
шығындарға ұшырап, халы ауырлағанын
байқаған азаматтар азды-көпті көмек берісті.
Бұлар көмектерін əрқайсысы айрықша əр
уақытта жіберген еді. Біз бəрін жиып, бірақ
жариалап отырмыз. Халыққа көз-құлақ
болғандай ортасындағы бір газетасын бұлайша
көтермелеген заттарға шын көңілден тəңірі
жарылқасын айтамыз. Бейбітшілік заман
кешікпей қайта айналар, мезгілді ауырлықтар
ұмытылар, сол кезде, иншалла, ісіміз де ілгері
басар. Бізге қымбаты-халықтың ықыласы еді,
мұны көріп отырмыз.
Көмек берушілер:
Есенғұл қажы Маманов 100 сом, Ғанижамал
Есенғұл қажы жамағаты 100 сом, Тəңірберген
қажы Тұрысбеков 429 сом, Айтмұхамет
Тұрысбеков 100 сом, Қожахмет маманов 50 сом,
Баймұхамет Тұрысбеков 50 сом, Құдайберген
Тұрысбеков 20 сом, Егеубек Жиенбаев 1 сом,

Ғ. Əлібеков 150сом, Хұсайын Əукенов 25 сом
50 тиын, Жолымбет Нұрымбетов 25 сом, Ерназар Жауғашаров 20 сом, мұғалім Нығметолла
Күзембаев 15 сом, Нұғман Қанатбаев 5 сом,
Өмірəлі Папышев 5 сом, ғабдолла молла Пішенбаев 5 сом, Тілеген Бадырақов 5 сом, Хұсайын
Ақбердин 5 сом, Ділдаш Ижанов 5 сом, Ғарифжан
Мұхтаров 5 сом, Бəлімбет Нұрымбетов 5 сом,
Ақан Ижанов 5 сом, Ишанқұл Жансөнгенов
5 сом, Шапақ Сатыбалдин 5 сом, Аймұхамед
Ермұхамедов 3 сом, Төлебай Иманбаев 3 сом,
Ғабдолла Нысатаев 3 сом, Оспан Демеуов 3 сом,
Өтеген Тілеулин 3 сом, Өтжан Тəжіков 3 сом,
Дүйсеғали Тілеулин 3 сом, Омарғали Ешниязов 3 сом, Ізбасқан Отарбаев 3 сом, Баймұхамед
Құлманов 2 сом, Ғабдалразақ Айжанов 2 сом,
Төлеген тілепбергенов 2 сом, Мұқаш Сүйінғарин
2 сом, Жалғасбай Мурзин 2 сом, Үмбет Тəшенов
2 сом, Ғабдолла Бигенақов 1 сом 50 тиын, Т. Бажиков 1 сом 30 тиын, Талжан Хасен жамағаты 1
сом, Қадаш Қоңызов 1 сом, Шабай Бекмурзин
1 сом, Құсгерей Жұбатов 1 сом, Сүлеймен Айтуашов 1 сом, Бектұрған Досымов 1 сом, Ғали
Жомартов 1 сом, Оразбаев 1 сом, Жұмабай
Оразбаев 1 сом, Бейсен Əбілев 1 сом, Рысбай
Салқынбаев 1 сом, Жақсымұрат Айжарықов 1
сом, Бекнияз Наурызов 1 сом, Хасен Ақбердин
1 сом, Жұмағазы Шотанов 1 сом, Тəңірберген
Жүзденбаев 1 сом, Бекбауыл Тəжиев 1 сом, Əзім
Оспанов 1 сом, Сағымбай Самалықов 95 тиын,
Қанат Жаудырбаев 85 тиын, Сəнім бəйбіше 60
тиын, Тоқмұхамед Исатаев 2 сом, Ғабдалрахман
Бекмұхамедов 1 сом, Ермұхамед Сатыбалдин 3
сом, Илхам Бектасов 3 сом, Əбубəкір Дауылбаев 3 сом, Құрбанғали Қосшығұлов 5 сом, Сыпан Макин 5 сом, Ғұмар қажы Асубаев 3 сом,
Ибраһим Жанұзақов 3 сом, Ғизат Ғабдаллин 3
сом, Айтбай Ниязов 3 сом, Жаңабай Бейсенбаев
3 сом,Нұржан Шегин 2 сом 50 тиын, Бақыжан 2
сом, Құсайын Қарсақбаев 2 сом, Исхақ Доғалақов
2 сом, Көшербай Жаманов 1 сом, Батыркерей
Маматов 1 сом, Ғұсманбек Бигелдин 1 сом,
Кəртай Сəбденов 1 сом, Оұсмұхамед Жаңабаев
1 сом, Өтеген Макин 1 сом, Ғұмар Тұрсынбаев 1
сом, Мұса Бекайдаров 1 сом, Байкөл Мұсабаев 1
сом, Аймұхамед Нөсершин 1 сом, Хамад Музин
Ғабдалрашидов 1 сом.
Барлығы: 1274 сом 40 т.
Тағы да бар.
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«Азамат» серіктері
31) «Азамат» серіктігіне жаңадан мұғалім

Нығметолла мырза Күзембайұғлы 100 сом
жарнасын салып кірісті.
Басқармадан:
Мінайдар Шорабайұғлы һəм
басқаларына
Сіздер жазасыздар: Жер өлшеніп, землемер
қай нормамен Кошубей нормамен бе? Крестиан нормасымен бе? Жер аласыңдар деп отыр.
Соған қай нормамен аларымызды білмей
отырмыз деп. Бұл екеуінің қайсысын алу тиіс
деп кеңескенде, землемердің де, басқалардың
да ақылын былай қойып, істеп отырған
шаруаларыңның түріне қарау керек. «Берушіге бес те көп, алушыға алты да аз». Землемер
сендерге неге сонша жаны ашып, крестиан
нормасына қайырмалайтын мəнісін бұрын талай газетаға жазғанбыз. Мал нормасын екі-үш
жылдан соң қайта жасап, қайтадан жер кесіліп,
15-ден де аз жер беріледі деген сөз, жолмен
сөйленген сөз емес. Сондықтан ондай сөздерге
құлақ аспай, қазіргі істеп отырған шаруалығыңа
қарау керек. Шаруалықтардың дені мал асырау
болып, оған егін қосымша кəсіп күйінде болса,
малдардың көп боларға тиіс. Ондай болса, ол
малды крестиан нормасына сидыра алмасындар. Егер де осы күнгі кəсіптеріңнің дені егін
болып, малды жұмыстық қана шамада ұстап
отырсаңдар, крестиан нормасын алсаңдар да
болады. Крестиан нормасы малды жұмыстық
ғана ұстап, егін мен күн көрген шаруалыққа
лайықтап жасаған норма. Сондықтан крестиан нормасын алып, оған мал бағуға болмайды.
Крестиан нормасын крестианша мал ұстап,
крестианша егін егеміз десеңдер аласыңдар.
Оны істемей мал бағамыз деп алсаңдар, ол құр
ұлағу болады.
Жылқуар болысында мал нормасы жан басына (еркек əйелге бірдей) 12 десиатинадан.
Крестиан нормасы еркек басына ғана 12 иа 15
десиатинадан. Үй басына мал нормасы мен 72
десиатина келеді, крестиан нормасы мен 45 десиатина келеді. (Үй басына қазақ жаны 6-дан.
Оның жартысы еркек, жартысы əйел). Азынан
көрі көбірегін алу пайдалы. Қай нормада болса,
удобни жақсы жерге жасалған. Кейбіреулер мал
нормасы болса, жаман жер беріледі деп түсінеді.
Ол қате. Өйткені жоғарыда айтылған жан басына 12 десиатина кілең мал шаруалығына деп
жасалған норма емес. Кілең мал шаруалығына
деп жасалған норма – Шербина нормасы еді. Ол

бұл нормадан екі есе көп еді. Жылқуар болысына деп жасаған нормасы үй басына 144 десиатинадан еді. Оның нормасы дұрыс емес. Қазақтар
кілең мал шаруалығын істеп отырған жоқ, егін
шаруалығын да істеп отыр деп, мал мен егін
кəсібін аралас істейтін шаруалыққа лайықтап
12-ден норма жасап отыр. Егер де бұл нормамен
жаман жер берілсе, егінді қайда екпек? Солай
болған соң мал нормасымен жаман жер беріледі
деген, негізсіз сөз. Жол бойынша екі норманың
екеуі мен де жақсы жер берілмекші. Екеуі де
удобни жерге деп жасалған норма. Жəне де бір
анық ұғып еске түйерлік нəрсе: егер де қазақ
шаруалығы крестиан шаруалығы мен бірдей
болса, екі түрлі норма жасап əуре де болмас
еді ғой. Қазақтың қазіргі бағып отырған малы
крестиан нормасына симайтын болған соң екі
түрлі норма жасап отыр. Оның үстіне 9-ншы
иун 1909-ншы жыл инструксиасының 7-нші
пунктінде малы көп жерлерде нормадан артық
көп мал үшін керегінше үстеу жер қалдыру тиіс
деп отыр. Бұл көрсетеді: 1. Қазақтар қазіргі
бағып отырған малын сатып, сойып крестиан
нормасына тығылсын деп жол шығару ақылға
симайтын болғандығын. 2 қазақ крестиан
нормасына түссе, шаруалық түрін бірте-бірте
крестиан шаруалығының түріне жақындатып
барып түсетін құқылықты аттай алмағандығын.
Малдарын аз бөліп, крестиан нормасына сиатын болса, істеп отырған шаруалықтардың
крестиан шаруалығындай болса, мұжық көрген
күнін сендер де көресіңдер: крестиан нормасын алыңдар. Олай болмаай, малдарың көп
болып, шаруалықтардың дені мал болса, оны
крестиан нормасына қамап бағамыз десеңдер
адасасыңдар.
• Жазба кітапты көріп бер деген жігітке: 1нші октиабрден кейін қарап берейін. Жазба
анық жазылғаны ыңғайлы.
Əлихан
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Ел тарту жығылыс
Европа соғысына шейін Европада алты
айлық патшаның атқаны тиіп, айтқаны болып
тұрғаны оқушыларға мағлұм. Германия, Австрия, Италия үш одақ патшалар бір жақ еді.
Русия, Англия, Франция үш ынтымақ патшалар бір жақ еді. Европа соғысы басталған
кезде ынтымақ патшалар жағында жеті патша
болды: Русия, Франция, Англия, Белгия, Иапония, Сербия, Қаратаулық. Одақ патшаларға
басқалар қосылмақ түгіл, одағының бірі Италия
соғысқа қосылмай битарап қалды. Бұл хал одақ
патшалардың ел тартушыларының олақтығына
жорылды. Ел тартушылық, арбасу Европа тілінде бір сөзбен «дипломатиа» деп айтылады.
Соғыс басталғанда одақ патшалар жағында ел
аз болған соң, бұлар дипломатиасы ел тарта
алмаған болып көрінді.
Сонан кейін одақ патшалар жағына Түркия
қосылды. Оның қосылуы да дипломатиа
ұсталығы емес, зорлықпен еріксіз қосқанға
жүрілді. Онан соң ынтымақ патшалары жағына
Италия қосылды. Рас, тартысқа түскен Италия
еді. Одақ патшалар дипломатиасы, ол тартыстан
анық жығылып шықты. Соғысқа Түркия кіріскеннен берлі жақын жерден түрікке жау табу
үшін ынтымақ патшаларының айналдырған
Болғария, Греция Румыния болды. Соңғы
екеуінің не істері белгісіз, Болғария жақын арада одақ патшалар жағына айқындап шыққаны
оқушыларға мағлұм.
Сүйтіп, бұл жолы ынтымақ патшаларының
дипломатиасы жығылыс тауып тұр. Бұл
жығылыс табуының себебі артқа айналып көз
салсақ, түсінікті. Балқан соғысынан кейін тəн
жаралары бітсе де, жан жаралары бітпей-ақ Европа соғысы болып қалды. «Аузы күйген үріп
ішер» деген, Балқан соғысында Балғарияның
аузы күйген жері болған.
1912-нші жылы Түркия əрі Италиямен соғысып, əрі ішкі алалықпен əуреленіп, əлсіреп
тұрғанын сезіп, Балқан патшалары Балқан
түбегіндегі жұрттарды Түркияның қожалығынан құтқару пікірге түседі. Бұл пікірді орыс
елшісі де ұнатады. Оны істеу үшін Балқан
патшаларының одақтасуы қажет болады.
Пікір Болғариядан басталып, Сербия, Греция,
Қаратаулық болып, бəрі одақтасады. 1912-нші
жылы 29 февралда əуелі Болғария мен Сер-

бия келісіп, Түркиядан алатын Македонияны
қалай үлесу туралы уағда шартын жасайды.
Онан соң Болғария мен Греция арасында жер
туралы емес, Түркиямен соғысу уағдасы жасалады. Онан кейін қаратаулықпен де сондай
уағда жасалады. Сүйтіп Балқан түбегіндегі
төрт патша, Русия елшісінің алдында 24 жылға
уағдаласып, одақтасады. Одақтасқаннан кейін
түркіпен қашан соғыс бастап, қалай соғысу
пландарын жасап, дайарланады. Мұны Русия
білсе де, басқа патшалар білмей, естіген соң
қауіп кіре бастайды. Үйткені, Балқанды мылтық
дəрісінің сарайы есебінде көріп, онан өрт
шықса, бүтін Европаға жайылады деп, Балқан
жанжалына сақ болуға тырысатын. Сондықтан
Балқан патшаларының қолтығына су бүркіп,
бірсыпыралары желіктірсе де, бірсыпыралары
шынымен ақыл айтып, тоқтату жаһанында болады. Бұлар тоқтату қамында жатқанда 26-ншы
сентиабрде Қаратулық түрікке соғысатын бейнетін білдіреді. Басқалары соғысқа сылтау ету
үшін христиан құқықтарын кеңіт деп, Түркияға
нота берген болады. Оны түрік істемейді. Соғыс
басталады. Төртеуі төрт жақтан жабылған соң,
Түркия жеңіледі. Түркиядан алуға дəме қылған
жерлерін алады. Үлестіруге келген жерде араларынан дау шығады. Жоғарыда айтылған
29-ншы февралдың уағда шартындағы Сербия азсынады. Болғария уағдадан аспа дейді.
Уағданың басы қасында Русия елшісі болған
себепті, Русия алдында төрелеспек болады.
1913-нші жылы 17 апрелде Болғария Русияға
ара қарындасын, арамызға жүріп, 29-ншы феврал уағдасы бойынша Сербиямен екеумізді жарастырып, дауымызды тындыр дейді. Русия
жарайды деп, Болғария өтінішін қабыл етсе
де, Сербияны 29-ншы феврал уағдасындағы
шартқа келтіре алмайды. Сербияны көндіре
алмаған соң, Русия Болғарияға айтады: Сен
уағда деп мықтап ұстап айырылмауды қой,
уағдадан тысқарғы жерден Сербияға жер
ұйысып, риза қыл дейді. Сербия тіпті 29-ншы
феврал уағдасы дегенді қойып, түріктен алған
жердің бəрін қайтадан үлеске салайық. Олай
ету үшін Балқан түбегіндегі төрт патшаның
бас министрлері Салоникте бас қоссын дейді.
Болғария бас қосу Салоникте емес Петербургта
болсын дейді. Сербия 29-ншы феврал уағдасы
қайта қаралсын деп, Болғарияға нота береді.
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Болғария оған жауап қайырмастан соғысқа
дайарлана бастайды. Сербия жауап қайыр деп,
жаңа нота береді. Істің беті соғысқа бейімдене
бастайды. Сербия бұзайын деп тұрған уағданың
басы қасында Русияда болған себепті, Русия
екеуінің арасына түспей тұра алмайды. Іс
жаманға айналып бара жатқанын көріп, біздің
патша Болғарияның да, Сербияның да патшаларына 26-ншы майда телеграм соғысады.
Телеграм сөзі: Русия екеуіңнің араңа қарындастық айтуға дайар, жауласуларыңа риза емес,
Кім ұрысты бұрын бастаса, сол айыпты. Сендерді ұрыстырып қойып, қарап тұра алмаймын. Алдарыңнан өткенім, соңыра өкпелеп
жүрмеңдер дейді.
Болғария бұған жауап бергенде: біз Русияның
төрелігіне ризамыз, бірақ əңгіме 24-нші февралдағы уағда шегінен аспайтын болса дейді.
Болғария сөзінің райын Петербург ұнатпайды.
Олайша жауап қайыруы Болғар патшасының
істеп отырған сомдығына жорылады. Сербия да жалтара жауап қайрады. Оның жауабы жарыққа шығармай, бітеу күнде қалады.
Қалайда екеуінің де жауабынан Русия алдында төрелесуден қашпайтындары аңдалып,
бас министрлары Петербургқа шақырылады.
Бірақ келуден төрт күн бұрын екі жағы да
дауларының мəнісін байандаған запискаларын
жіберсін делінеді. Мұны Болғария істі құр созу
үшін істелгенге жорып, Болғария елшісі біздің
сыртқы іс министрі Сазановқа айтады: Болғар
хүкіметі осы даудың жеті күнде тəмам болып,
бітуін тілейді деп.
Бүйтіп, срок кесіп сөйлеуін Петербургтағылар
тағы ауырлап қалады да, біз мұны істей алмаймыз деп жауап қайырады. Оны Болғария екі
араға төрелік бергісі келмегендікке жоиды.
12-нші иунде Болғария Петербургқа: Русия
Сербиямен арамыздағы дауды жеті күннің
ішінде бітіргісі келмегені себепті, мұнан əрі
бұл əңгімені сөз қылудан тоқталдық деп мəлім
етеді.
Русия оған: Болғарияның Русия төрелігіне
түсуден сырттап қашуын славиан ұлтының
алдындағы антын бұзғанға санаймыз деп
мəлім етеді. Мұнан соң 2-нші Балқан соғысы
басталады. Болғарияны бір жағынан грек, екінші жағынан серб, үшінші жағынан Румыния,
төртінші жағынан түрік бəрі жабыла талайды.
Түрікке жасалған планын Болғарияның енді
өзіне жұмсалады. Ит сілікпеге түсіп, Болғария

мұқап, əбден жүн болып, ақырында Балқан
патшаларының дегеніне көніп, бітім жасайды.
Болғарияны қазір ынтымақ патшаларға
қоспай, одақ патшаларға қосып отырған сонда Русияға өкпелеген көңілде қалғандық,
Сербияға тигізейін деп тұрған алынбаған екен
һəм жер. Болғарияның мұнысы қысылған жерде
қиса бу қалады екен деп, өз табағын өзіне тарту. Əйтпесе, Болғария мен Русияның бұрынғы
жақындықтарына қарағанда Болғарияның одақ
патшаларға қосылатын жөні жоқ-ақ. Ынтымақ
патшаларының дипломатиасы Болғарияны таратудан бар өнерін айап қалған жоқ. Сербиядан
жер алып береміз деп қызықтырды, бірақ оның
бəріне де Болғария жібімеді. Үйткені Русияға
арқасын сүйеп тұрғанда Сербияның уағдасын
малдануға болмайды деп, көңілі қайтып қалған.
Сондықтан ынтымақ патшаларының ел тартушылары Болғария турасынан жығылыс табуы
күтілмеген іс емес.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Соңғы кезде соғыстардың ең қызу Балқан
түбегіне көшейін деп тұр. Германия-Австрия
хүкіметтері Сербияға қарсы 400 мың кісілік
əскер əзірледі. Бұл əскер жақында Сербияға
қарсы қимыл қыла бастады. Қазіргі екпіндеріне бұлар Сербияны шыдап жегуге бел
байлаған көрінеді. Сербияға қарсы ұмтылумен
Сербияның астанасы болған Белград қаласын
алды. Бір жақтан Австрияға əскер «Қаратауға»
қарсы шабуыл жасай бастады. Болғарияда
өзінің сайасатын белгілеп, Германия-Австрия жаққа айқын шықты. Жақында оның да
Сербияға қарсы соғыс бастауы күтіледі. Ништан «Гауас» агентствасына берілген телеграмға
қарағанда Болғар əскері Сербияға 24-нші сентиабрде шабуыл жасаған. Бұларға қарсы Сербияға
жəрдем үшін ынтымақты хүкіметтер Салоникке асығыстықпен əскер түсіріп жатыр. Бұған
қарағанда жақын арада соғыстың ең қызу орны
Сербия, Македония жерлерінде болса керек.
Басқа соғыс майдандарында оншама қызу
соғыстар болған жоқ. Біздің Русия фронтындағы
соғыстарда соңғы кездерде жұмсап кетті. Немістер бастапқы кезде Русия əскеріне қарсы
қызу шабуылдар жасаса да күнбатыс Двина
өзеніне келіп тоқтады. Рига шаһарымен бой
салып ұмтылған Двински шаһарын да ала алған
жоқ əлі.

423

10.06.2018 20:01:06

Кавказ жақта көптен бері ынтымақ өзгерістер
жоқ. Түріктер біресе ана жақтан, біресе мына
жақтан орыс əскеріне қарсы шабуыл жасап
қараса да, орыс əскері оларды ілгері бастырмай тұр. Қара теңізде де айтарлық нəрселер
болмады. Кейде біздің миноносестер түрік
қайықтарын батырады: кейде түрік сүңгуір
қайықтары Қырым жағасына келіп, ондаймұндай жел қайықтарды батырып кетеді.
Сүйтіп екі жақ та бір-біріне айтарлық зиан
келтіре алмай тұр.
Дарданелде де бұрынғы қызу соғыстар болмай жатыр. Осы жақын арада онан үндетіп
хабар келуді қойды. Дарданелдағы Англия
əскерінің басында тұрған генерал Гамилтон
Салоникке шығарған ынтымақты патшалардың
əскерлеріне кетіпті. Мұнда соғыстың бұлай
тоқтатып тұруына себеп күз болып қалу деседі. Үйткені күздігүні Дарданел қылысында
қатты дауылдар болады. Сондықтан онда əскер
жүргізу һəм оларға азық тасу қиын болады.
Күнбатыс фронтында Англия-Франция əскері
бірталай əзірленіп немістерге қимыл қылған
еді. Һəм бастапқы кезде бірсыпыра немістерге
басым да келген еді. Бірақ, соңғы кезде олардың
да берекелі істері көрінбей кетті.
Құрал соғысының ең қызу орны Балқан
түбегіне көшкен секілді сайасат тартысы да
Балқанда қызып тұр. Болғария өзінің бетін бір
жаққа айқындап бұрып алған соң енді сайасат
майданы Грецияға көшті. Грецияны өз жағына
аудару үшін соғысушы патшалардың екі жағы
да қатты тырысады. Енді Балқанда битарап
қалған Греция мен Румыния ғана. Грецияның
бір жаққа аууы Румынияның сайасатының
бетін бұруға мүмкін. Егер Греция ынтымақты
патшаларға қосылып, Болғарияға соғыс бастаса, Румынияға да зиан болмайды. Ол уақытта
Болғария Сербия мен Грецияның ортасында
қалып, Румынияға ұмтылуға шамасы келмейді.
Егер Германия-Австрия жаққа қосылып кетсе,
амалсыз Румыния да оларға қарсы тұра алмайды.
Грецияда бұрынғы Венизилос кабинеті
ашықтан ашық ынтымақты патшалар жағында
еді. Соңғы уақытта бұл кабинет түсіп, жаңа кабинет жасалды. Бұл жаңа кабинеттің басында
тұрған Займс екі жаққа да бірдей. Бұл өзды да
сайсатын битарап алып бармақша болғанын
сөйледі. Бірақ, Грецияның ұзақ уақыт битарап қалуы мүмкін болмас, қай жаққа да болса,

жақында сайасатын өзгертер деседі. Бұл сайасат өзгеруге соғыс майданындағы жеңу-жеңілу
үлкен себеп болатын көрінеді.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қазақтың қалыңмал бітімі
(Қарқаралы үйезінен)
Тоқырауын елінің қазағы Домай Рысбай
баласының жесірі Берікқара елінің қазағы
Келдібекқызы Гүлшат ұзатайын деп отырғанда,
өз елінің жігітімен қашып кетті.
Қалыңмалды қайырып алып, жесір қашқанға
айып алуға 20 кісі Келдібек ауылына барды.
Əуелі қыз атасы мал бермек болды. Отауы тігулі тұрған қыз қашса, бір тоғыз айып береді
екен. Тоғыз мынау: бір түйе, бір ат, бір байтал,
бір тай, бір тайынша, қалған төртеуі уақ мал.
Мал ала барған ақсақалдардың алатын олжасы
осы тоғыз айып. Ақсақалдар айып алмақ болып,
қызылкеңірдек болып еді, құдалар өзі танысып
кетіп, Келдібек тоғыздан қашып, қашқан қыз
орнына балдызы Бибісəлімді бермек болып,
бітім қылды.
Момынды жағалап, оңайдан олжа табам деп
жүрген қу ақсақалдар босқа қалды. Жалақтаған
қажы, ақсақал жылқысын жауға алдырғандай
болды. Мына жемтікке ұшқан қара байлар бос қалмасын деп, құда Келдібек қажы,
ақсақалдарға бес қотыр тайынша айдатты.
Жалпы жұртында əділшілік болмаса, жұрт
жұрт болып жүрмек емес. Осы қалыңмал дауы
ресім жолына түспей, сайлаулы биге түссе,
бұлай болып бітпек емес. Сайлауда партиамыз деп, қайдағы антұрғанды би сайлайды.
Бұларда не жұрт ресімі, не əділдік, не закон
жолы жоқ. Осы сайлау биінің ісін көріп, ұрыс,
хүкімет, қазақ соқыр қазақ атты жұртта əділ
жоқ, жақсы, жұртқа тынышты ресім жоқ деп
жүреді. «Қазақта» былтыр-биыл жаңада болатын закон жобасы басылды. Осы жоба Г. Думада қаралғанда қазақ жұртына пайдалы бола ма
деп, мұны жаздым.
Сұңқар
Шұбартау
«Қазақты» оқушыларға белгілі біздің
Қарқаралы үйезі Қотанбұлақ, Шұбартау болысы Жетісудағы жалайырменен барымталы.
Шұбартау елінің қазағы Нұрлан Қазанғап
баласы жалайырға 60 жылқысын алдырып,
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барымтаға аттанып, жылқы ала алмай, шет бір
жалайыр ауылын шауып, 20 жастағы жалайыр
қызын əкеліп тоқалдыққа алып отыр.
Тоқа Шоңның 85-те қатыны өлсе, жұрт жиылып Шоңға келіп, қатын əпермек болыпты,
сонда Шоң айтыпты: «Бұл тоқалдың некесін
маған қиасыңдар ма, жоқ, біздің ауылдың бозбаласына қиасыңдар ма?» деп, Нұрлан қайдан
Шоң болсын!
С.

бірге келіп отыр екен) бақсының сөзін естіп,
екі құда бірінің бетіне бірі қарайды.
Осы бақсының балы тақырыпты екі құданың
арасына реніш түсе бастаған көрінеді. Екі құда
үйді-үйіне келіп, үйіндегі адамдарын тергеп,
тексеріп, үй-ішімен бұрынғы жылы шырайдан
айырылысты деседі.
Бақсының табысы жаман емес: келгеніне бір
ай болған жоқ 300 сомнан артық олжасы бар.
Ақжігіт

Бөкейліктен
Біздің Бөкейлікте Қалмақ бөлімінің 1-нші
болысында Жұмағали Қарабұйра баласы
деген жігіт қыстан бері қылтамақ ауруына дұшар болып, ем іздеп докторға көрініп
жүруші еді. Жақын арада Астраханға барып,
ондағы докторларға көрініпті. Докторлар
бұған Саратовтағы профессорларға бар деп,
бір атақты профессордың адресін де жазып
береді. Жұмағали Саратовқа бармақшы болып
тұрғанда, Астраханда бұған кейбір қазақтар,
Астрахан төңірегінде жүрген бір бақсыны
мақтапты, қылтамақты 10 күнде жазады деп.
Сонан соң Жұмағали өзі надан жігіт кімге
нанарға білмей кеңесу үшін ойына келсе, атаана-ағайын, туғаны, «ойбай доктор құрысын,
масқара қылып, ішін жарып, сойып қараймын
деп, өз қазағымыз артық деп, басқыны алдырды. Бақсы келіп Жұмағалиды бағып, тамағына
қолын тығып, тоғыз қыл алыпты. Оқып, аузынан он екі құрт түсіріпті деп, Сайхин қазағы
шуласып жүрген көрінеді.
Бір бақысының қармағы кəдімгі «Қыдыр
дарыған» қармақ болған. Алынып жатқан ақшасы көп байлар, бала таппай жүрген қатындар
аз емес. Жұмағалимен ауылдас Бабан деген
бір момын қарт бар еді. Он жылдық тұсында
жалғыз-баласы өліп, немересі өзінің қолында
қалып еді. Немересінің үлкені 13 жасқа келгенде, Ишанəлі қажы дегеннің қызын алып беріп
еді. Жастай үйленген бала, қаназдық ауруына
ұшырап, былтырдан бері науқас еді.
Тамаққа қолын тығып, қыл алып тастап
отырған бақсыны көрген соң, Бабан нағып шыдап отырсын. Немересін отауымен көшіріп, бұ
да барған. Бақсы балын ашып, түрліше армандарын жасап болып, «Балаң мен келіңіңді біреу
дуалаған екен. Дуалаған кісіні өз үйіңде бір кісі,
Ишанəлінің үйінде бір кісі біледі екен» дейді.
(Ишанəлі өзі де бақсыны көру үшін Бабанмен

Опат
Өткен ағұст жұлдызының 25-нде Қостанай
үйезі, Дмабар болысының қазағы мұғалім
Жұмағали Бисембаев сырқаттанып, опат болды.
Марқұм ашық пікірлі, ұлтын сүйетін шын
жігерлі жас еді, жас күнінен Троицкідегі Зейінолла хазірет медресесінде тəрбиеленіп, осы
4-5 жылдан бері Уфадағы «Медресе Ғалия»-да
тақсыл қылған.
Биыл иун ішінде медресе Ғалияны бітіріп
шаһатнама алып, елге келіп еді. Өнер-білімнен
шеткерек тұрған бишара ұлтының жанын айамай жəрдемде болып, арасына шам жағамын
деп тұрғанында, санаулы демі біткен соң сабаз
ақырет сапарына жөнелді. Жасы 27-де еді. Дегеніне жете алмай жастай дүниеден қайтқан
марқұмның тəңірі иманын саламат, топырағын
жеңіл қылсын!
Бимұхамед Майлин
Қағаз жұты
Газета басқармалары қағаз таба алмай сасып
жатыр. Осы күнде көбінің-ақ құты қашып, алты
бет болып шығатындары төрт бетке, төрт беттіктері екі бетке қалғандары бар. Ел өлкесіндегі
газеталар ақ қағаз табылмағандықтан қоңыр,
қызыл, сары қағаздарға басылып шығып тұр.
Торғай медресесінен
Соғыс лаңы себепті Троицкі һəм Қостанай
шаһарларында оқу кем болғандықтан бұрын
сол шаһарларда оқып жүрген шəкірттердің кейбіреулері Торғайда оқу болса, барар едік деп
хат жазып, жауап күтеді. Соларға білдіреміз:
Торғайда оқу жылдағы қалыпша дуам етеді.
Шəкірттер жиналып жатыр. Келу ойында
болмағандар октиабрден қалмауын өтінеміз.
Торғай медресесінің басқарушысы:
Салих Асанов
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Өлең-жыр:
Тотыға
Көңілашар тотымсың,
Жайнаған шоқ отымсың.
Кең дүниені көре-алмай,
Тар қапаста отырсың.
Еліктеуің болмаса,
Өз сарайың соқырсың.
Соның үшін қарға боп,
Босансаң ... шоқырсың.
Мəз боп жүрміз жөніңе,
Көз салмастан күніңе,
Кім нені айтса, соны айтып,
Біреу қаққан үніңе.
Мақалдаған мақтау сөз,
Жетпей қоймас түбіңе.
Шын сұрасаң берерсің,
Күндізіңді түніңе.
Бұлбұл көрсең бұлбұлсың,
Дəлел көрсең дəлелсің.
Қашан көрсең түрленіп,
Толықсыған бір гүлсің.
Тоқсан екі құйқылжып,
Ойнақшыған құрғырсың,
Күн көрсетсе мұныңды,
Бас изерсің, шұлғырсың.
Өзің таң боп өзіңе,
Бір сөйлеген сөзіңе,
Басып көктеп барасың,
Жан көрінбей көзіңе.
Бір түсіп кет шындықтың,
Таразысы - тезіне.
Бұлбұл көріп тотысың,
Заңғар көріп шоқырсың.
Білмей таң боп отырсың:
Жарқыраған заманның
Алтыны ма, жезі ме?

Сəбит Дөнентайұғлы
Ашық хат
Мəдени жұртпен тағы жұрт кездескенде
тағы жұрт мəдени жұрттың ең жаман қылығын
үйренбек. Орыс пен біздің қазақ араласа кетсе, қазақ карта ойнап, өтірік арыз жазуды
үйренеді.
Орыс жұртында өтірік арыз жазу, дəлелсіз
біреуге жала жабу зор күнə. Мұны қылған
кісі, қазақша айтқанда алапес иа шошқа етінен арам. Жалған жала, өтірік шағым, біреуді

нақақтан қаралаушы орысша доносшик. Бұл
орыс жұртының көзінде алапес, ұры иттен
қадірсіз. Орыс арасында доносты (шағымды)
өнер қылады Құдайдан безген, ант ұрған, тамақ
үшін ата-анасын сатқан, жүзіқара. Біздің мырзалар кек аламын деп осы доносшының тонын
өзі киіп отыр. Сайасат ісіне қарсы десе, құлақ
елегізе қалатынын біліп ап, мырзалар доносты
жаудырып жатыр. Өзі доносшик болса, баласы
топқа не бетімен көрінер, онымен ісі жоқ. Тон
жамылған доностың өмірі майдағы түніндей-ақ
емес пе? Күн жарқырап шықпай ма? Доносшик жүзі қап-қара болмай ма? Сонда қазақ доносшиктерге ат қойып, айдар тақпай ма? Бұл
донос айағы тамам жұрт қазақ атына басқан
таңба емес пе? Қазақ-ау, саған не болды? Мырзалар-ау, өздерінің доноспен күн көрдіңдер,
балалардың ер жетпей ме? Сендерден сұрамай
ма бізге доносшик атын неге тақтың деп. Сонда
не айтасыңдар? Жақсы ата жаман балаға қырық
жыл жолдас. Доносшик ата сексен жыл жолдас болмай ма? Бір жақсы бай болыс болған
(мұның кім екенін жазуға қалам ұйалады).
Бұл болыс елден алым жиғанда куəлік (квитанса) кесіп бермейді екен. Ақшаны қазынаға
салмайды екен. Қазақ кассасынан жетім-жесір
атынан қазір алып, оны өзі қалтасына салады
екен. Жұрт жұтаған жылы қазына көмек ақша
шығарса, бұл ақшаны да өз қалтасына салып,
жұртқа үйлестіріліп берілді деп жазады екен.
Жан құрығы ұзын. Алым һəм касса ақшасы
қазына ақшасы. Ол ұрланып, тіпті дерексіз
қалар ма? Жақсы болыс, ұры болыс жанын
төгетін уақыт болады. Жұртты жиады, жұртқа
жылайды: мен қазынаның ақшасын ішіп-жеп
қойып, жұрт мойнында деп өтірік айтып, жүр
едім. Ол өтірік күні бітті. Жұртым, қайтесіңдер?
Міне, өлтіресіңдер ме? Жоқ, «Көп түкірсе, көл
болады» жұрт болып төлейсіңдер ме дейді.
Ел қандай жақсы. Ұры болысқа «борышыңды
төле» деп мал жиып береді. Арам жеп адасқан
жүзіқара болыс, жұрт қолында алым куəлігі
(квитансиасы) жоқ деп, алымды елден қайта
жиады. Ел болып жиылып, бұл зорлыққа
көнбейміз деп 5 кісі қалаға жіберіп, арызбен
мəн-жайды білдіріп, алымды екі төлемес амалын қылмақ болады. Бұл бесеуі қалаға кеткенін
жақсы болыс біліп, манағы айтылған жүзді
қаралар салған донос жолына түседі. Болыс
қалаға хабар қылады: «Менің қол астымнан
5 кісі, аттары пəленше-түленше қалаға кетті.
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Елден жиып алған, түрікке перевод қылатын
40 мың сом ақшасы бар» деп.
Қалада бесеуді ұстап, тінтіп абақтыға салады.
Бұл бесеуін алып келе жатқан палитсиа кісілері
көшеде солдаттарға жолығады. Түрікке ақша
жиған деген соң бесеуін солдаттар сабайды:
«Біздер қан төгеміз, сендер ақша жиасыңдар»
деп. Палитсиа кісілері бесеуін тайақтап əрең
айырып алады. Бұл 5 сорлыны қыстыгүні айазда 19 күн жайау айдап, облыс абақтысына салады. Онда следовател жауап алып, сөздің шыны
табылып, түн жамылған донос жарыққа шығып,
доносшик жүзі қап-қара болып, бесеуі босатылады. Доносшик өзі қазған орға өзі түседі.
Мұнан арам жігіт, адасқан бишара болыс не
тапты? Орыс енді «қазақтың жақсысы да доносшик, шошқа» дейді. «Қатын басты, кемпіршал өлтірді, жас балаға қайнап тұрған қазанды
құлатты» деп, жала жабатын еді. Енді оп-оңай
түрікті шығарып алды. Екі қазақ ұрысса, бірінбірі түрікке ақша жиды деп жамандайды.
Ұзынқұлақ хабар Семейде абақтыда Жақып
Ақбай баласы да осы сиақты доноспен жатыр
дейді. Анау 5 қазақты шығарған следовател
Жақыпты да шығарар. Мұнан жұрт атына
ұйат жамалғаннан басқа еш нəрсе шықпас.
Қазақ жұрты доносшик дегенде, сырт беріп
жүреміз.
Орыс писателі (сөз жазғышы) М.Ф. Достоевский айтқан: «Адам хайуанның жүзқарасы»
деп. Достоевский осы доносшиктерді көздеп
айтқан ау деймін.
Қыр баласы
Газеталардан:
Жақын арада ішкі іс министрі кназ Шербатов
атставкаға шығып, оның орнына Г. Думасының
шлені А.Н. Хвастов қойылды. Жаңа министр
Думада оң партиада болған адам. Сондықтан
партиалар министр Хвостов болғанына
сүйінеді. Тарқи партиалар арасында Хвостов ішкі іс министрі қойылғаны əлде болса,
хүкімет бұрынғы жолынан айырылмауға бел
байлағаны деп жорылады. Жаңа министр турасында Дума шлендерінің арасында айтылған
пікірлерді «Р.В.» газетасы жазады: «Оңдағы
депутат Замесловски айтқан: «Хакімшілік Русияда күшті, нық боларға керек» деп жұрттың
бəрі жан-жақтан шулап еді. Хвостов қолында
хакімшілік нық болуында шек жоқ. Хүкімет
жұрт тілегін қабыл етейін деген» деп.

Тарқи партиа депутаты Ефремов айтқан:
«Жұрт хакімшілік күшті болсын һəм жұртқа
сенімді адам болсын деп еді. Хвостов ондай деп
айта алмаймын. Жаңа министр қойылысынан
хүкіметтің бұрынғы қалыпта нығайтуға дəмесі
бар деймін. Ол дəмесі орнына келе қоймас.
Үйткені бұрынғы қалыптың жарамсыз екендігі жұртқа айан болды. Бұрынғы күнде тұрып,
соғысқа көңілдегідей күш көрсете алмайтынымыз жұртқа мəлім болды. Хүкімет басына
қойылған адамдар неғұрлым бұрынғы қалыпты
қолдаушы белгілі адамдардан болса, соғұрлым
олар арасында елді қиыншылықтан алып
шыққандай кісілердің жоқтығын көрсетеді.
Менің қорқатыным жалғыз-ақ: жұртқа сенімді
адамдарды хүкімет басына қойуға кешіктіріп
алып түспесе игі еді.
Кадет партиасының депутаты Аджимов
айтқан: «Қазіргі министр алмастырудағы
мағына хакімшілікті күшейту. Жұрт тілегенде
хакімшілік нық болсын, жұртқа сенімді болсын деп тіледі. Қазіргі өзгерістер хакімшілікті
халыққа қарсы күшейтуге болып жатыр. Алдымызда не боларын Құдай білсін, бірақ қазір
ауыр заманға қарай айақ салып тұрмыз.
Октиабр партиасының депутаты Дмитруков
Хвостов министр қойылуын Думада жасалған
тарқи бірлікке қарсы істелген іс. Мұны істетіп
отырған оң партиа. Оң партианың мерейі үстем
болғаны. Болып жатқан министр өзгерістері
қайғылы ойларға түсіреді дейді. «Р.В.» 221-нші
нөмір.
Г.Н. Потанинге арнаған бəйге
Г.Н. Потанин биыл 80 жасқа келгені оқушыларға мағлұм. Омбыдағы жағрафиа ғылымының жамғиаты Потанин атына арнап бəйге
тікпек болып тұр. Бəйгесі алтын медал һəм
ақша болмақ. Бəйге беріледі: «Күнбатыс Сібірлік жерлерінің жағрафиасы, халықтарының
тарихы һəм этнографиасы (қалпы, салты, мəдениеті) жайынан кітап жазған, мақала жазған
адамдарға. Кітап мақала орыс тілінде болмақ.
Бөтен тілде болса, орысша переводы боларға
тиіс.
Бұл Г.Н. Потанинге арнаған Баку сомасы
жұрттан жиылған ақшадан құралмақ. Омбы
қаласының Думасы осы бəйгеге деп 500 сом
берген. Бұған біздің қазақтың да жөн білетін
ауқатты мырзалары қосылса жақсы болар еді.
Мұны ескерерлік адамдар болса, Потанин
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бəйгесіне деп, «Қазақ» басқармасына жіберсе,
тиісті орнына тапсырар едік.
Омбыда қазақ нəрсесін жиған музейхана бар.
Жоғарыда айтылған жағрафиа ғылымының
жамғиаты айтады: Г.Н. Потанин 80-ге келген
мерекесіне шашу есебінде музейхананың қазақ
бөліміне нəрселер жіберіп, толықтырса, бұл
бөлімге «Потанински» деп ат қойылар еді деп.
Музейге жіберерлік қандай нəрселер болатыны «Қазақтың» өткен жылы 52-нші нөміріне
жазылған. Жіберушілерге адресі: ОМСКЪ, Западно-Сибирский Отд. И.Г.О-ва. Пұттан аспаса,
пошта салған нəрсені ақшасыз қабыл етеді).
«Қазақ» басқармасы
Х.А. жіберу ойында болып, қандай нəрсе жіберуге 52-нші «Қазақ» нөмірінде не жазылғанын
білмейтіндер бола қалса, басқармаға жазуын
өтінеміз.
Ресми құлақтандыру
Петрограф, 28-нші сентиабр.
Ұсақ ақша аздығынан жұртқа қиыншылық
бола бастағандықтан һəм ұсақ ақшаларды
жетерлік етіп тез шығаруға мұрша келмейтін
болғандықтан, министр советінің осы 1915нші жылғы 25 сентиабрдегі жасаған постановлениесіне муафық министрлер турасындағы
законның 158-нші статиасының қуатымен
ақша министрі тарапынан ұсақ ақша жасап
шыққанша, олар орнына марка-ақша жүре
тұруына бұйрық етілген.
Ақша орнына марка-ақша жүру турасындағы
тəртібі мынадай:
1) Марка-ақша күміс һəм бақыр ақшамен тең
жүрмек.
2) Марка-ақшаның беті Романов тойына шығарған маркалардың 1, 2, 3, 10,15, 20
тиындықтарының түріндей болып, сыртында «бақыр ақшамен тең жүреді» деген жазуы
болмақ.
3) Хасуси кассалар, адамдар алыс-беріс
жүзінде марка-ақшаны үш сомға шейін қабыл
етуге міндетті. Хүкімет кассалары, таможни
сбордан басқа орында, қанша сомға дейін болса
да қабыл етеді.
4) Егер сүгіреті сүртіліп, танырлық болмаса,
иаки жыртылғаннан қалғаны бүтін күйіндегі
төрт бөлімнің үшеуінен кем болса, ондай маркаақша бөлінгенге есеп, қабыл етілмейді.
5) Ұсақ ақша жетерлік етіліп жасалғаннан
кейін марка ақшалар жүруден қалады.

6) Бұл бұйрықты орнына келтіру телеграфпен
істелетін болған.
Қол қойған товариш министр: Николаенко
Газетамызға көмек
Ойламаған жерден «Қазақ» көстенше
шығындарға ұшырап, халі ауырлағанын
байқаған азаматтар азды-көпті көмек берісті.
Бұлар көмектерін əрқайсысы айырықша əр
уақытта жіберген еді. Біз бəрін жиып, бірақ
жариалап отырмыз. Халыққа көз-құлақ
болғандай ортасындағы бір газетасын бұлайша
көтермелеген заттарға шын көңілден тəңір
жарылқасын айтамыз. Бейбітшілік заман
кешікпей қайта айналар, мезгілді ауырлықтар
ұмтылар, сол кезде иншалла, сезімде ілгері басар. Бізге қымбаты – халықтың ықыласы еді.
Мұны міне көріп отырмыз.
Көмек берушілер1:
Салих Асанов 5 с., Нұрман Ақмырзин 5 с., М.
Тоқтабаев 5 с., К. Тоқтабаев 5 с., А. Тастеміров
5 с., Ж. Жомартов 3 с., Қ. Жабағин 3 с., Ғ. Алмасов 3 с., А. Қасымов 3 с., А. Досмұхамедов 3 с.,
Тілеубай Əбілов 3 с., Нұрмұхамед Рысқұлов 2
с., Ғабдолкəрім Ермұхамедов 2 с., Ерғанат Омаров 2 с., Мұхамед Мұқанов 2 с., Мұқан қажы
Тұрғамбаев 1 с. 50 тиын, Шахиахмет Қойдосов
1 с., Бабыр Тұрмұхамедов 1 с., Нұрыш Сүйінов 1
с., Арыстанбек Тілесбаев 50 т. Ысқақ Малдыбаев 1 с. 50 т., Бекмұхамед Олжабаев, Əбілмағжан
Мұртазин, Камал Темірболатов, Ғабдолла
Ташмұхамедов, Қалмұхамед Қонарбаев, Ахмед Егізбаев, Ғабдолнұр Битанов, Қожахмет
Смағұлов, Ханғали Қаржаубаев, Зəкір Ғайсин,
Досмұхамед Иманқұлов, Садық Малдыбаев,
Ғұсман Уалиев, Жүсіп Ғайсин - кісі басы бір
сомнан, Сүлеймен Есенжолов, Есенбол Исатаев, Смағұл Сыдықов, Мұхамедғали Уалиев, Мұхамеджан Нұрфайызов, Мұхамеджан
Шалқаров, Жақсыбай Кенжеғалиев, Нұрғали
Салқынбаев, Исхақ Жұмабеков, Ғабдолхалық
Кенжалин, Ескендір Ержанов – кісі басы 50
тиыннан, Мұхамедғабдаллин 20 т., Құрбанғали
Əділбеков 20 т., Ғабдолмағжан Сүлейменов
30 т., С.Ж. Бəйсібейітов 10 с., Досымбай 3
с., Иусуф Шонаев 3 с., Рамазан Адаев 2 с.,
Қайырбай Мұратов 1 с. 50 т., Əбіш Құдабаев,
Шілдебай Дүйсекеев, Нұрбай Жұмантов кісі
басы бір сомнан, Садық Сыздықов, Секербай
1
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Басы 151-нші нөмірде.

Жұмықов, Мəди Бұқбалин кісі басы 50 тиыннан, Н. Ермұхамедов 6 т., К. Сүлейменов 5 с.,
Д. Ертаев 5 с., Т.Тайпақов 3 с., Гурев қаласында
оқып жатқан балалар 5 с. 80 т., Мұқаш Ашбаев
1с. 50 т., А. Айбаров 1 с. 50 т., Сейсен Нұрымов
1 с., Қарағұл Боранқұлов 1 с., Есболай Зорбаев
50 т., Əміребай Иулдашбаев (сарт) 1 с., Масғұт
Дүржанбаев, ушител, Мырза Ғабдолрахманов
– кісі басы бір сомнан, Кенжеғали Ғабдоллин
1с. 50 т., 3 с. Ғайса Тоқтарбеклв 10 с., Иусуф
Бұқабаев 5 с., Қапи Байғожин, Зиада Сағилин
бір сомнан, А.С. Шонов 5 с., Битілеуов 50 т.,
Құрманшы молла Дəрітаев 1 с., А. Алдияров
25 с., Есқожа Көркентаев 1 с., Абдолла Бозанов
1 с., Мұса Бозанов 50 т., Алтыбай Наурызбаев 50 т., С. Көсемесов һəм Ж. Тілеулин 30 с.,
Мəсрсеков 50 с., Ғалымжан Дəулетияров 3 с.,
8 т., Садық Арғынов 2 с., Мұртаза Шалов 1 с.,
Қасым Алғысов 1 с., Мұқай Қорғанбаев 1 с.,
Набиолла Файзаллин 3 с., Мұстафа Балғазин
2 с. 50 т., Ғұсман Тоқмаоллин 25 т., Сабырбай
Аманов 50 т., молла Ғұсман Тоқсаринов 1 с.,
Мұстафа Бекжасаров 40 т., Рахым Байжанов
50 т., Ғалымжан Дəулетияров шəкірттері 70 т.,
Құнанбай Малдыбаев 1 с., Жұмағазы Сыбанбаев 50 т., Нығметжан Шафиғаллин 1 с., Хасен
Молыбаев 1 с., Мансұр Баймұрзин 50 т., уақтап
72 т., Білеубай Мəжіков 35 т., Ғарифолла Зейіналлин 50 т.
Барлығы 298 сом 50 тиын.
Бұрынғылармен 1572 сом 90 тиын.
«Шипа»
Бөрі ормандарында өсетұғын «Ефидра»
шөбіне қарағанда мың мəртебе киелі «жылымжан» иаки ефидра шөбі Алтай тауларынан
табылды. Бек көп кісілерге ішкізіп, тəжірибе
қылғаннан соң мағлұм болды: Алтайдың «жылымжан» деген шөбі қан аздық, құрысыздау,
ас сіңірмеу, устинанизм (стмнабалид),
шырайсыздық, іш пысу, қылтамақ, шехотка,
көп ойлағанда қан бұзылу себепті қиалдану,
заханның мұнартуы, пікірдің мұқалуына,
əйелдермен ойнаудың нашар соңғылығына,
əсіресе (сифлис) сөз үшін дүние теңі болмаған
бір ем. Бұлардан басқа да көп аурулардың зарайлы деп айтарлықтай аса оңды бір шөп. Бел
жоқтыққа келгенде төрт қатыны бар кісілерге зор қуаныш! «жылымжан» шөбін ішсеңіз
ажалдан басқа ауруларыңыз жойылашақ!
Сынап қараңыз! Пошта келген сайын тəңірі

жарылқасын айтып жазған хаттар жаңбырдай
жауып тұрады. Тəңірі жарылқасындардың біреуін төменде жазамын: «Тəбиб макрам, ғазиз
махтұрым Ғ. Елметов мырза! Ассаламағалейкум
рахматоллауа баракат. Ама бағад ғазизым
кедейіңіз «Жылымжан»-нан пайда таба бастады. Ол ойымды сабасына түсіріп, көңілімді аша
бастады. Менің аса қорқынышты бұ күнге ше
есімі табылмай сүйегіме сіңген рухы ауруыма
да шипа болды. Бұл көп кісі əуреленген ауруларды енді мұнан соң сізге ашашақпын. Рахмат
тақсыр, бек рахмат! Айтып едіңіз «қадағына елу
сом сұрасам да алашақсыз» деп дұрыс тақсыр!
«Уақыт» газетасында менің сіз туралы ауданда
тəңір жарылқасын айтып жазған мақтауымды
оқырсыз. Күдіктенбеймін: игі Алтайдағы жылымжанды тапқан сіз шығарсыз, иапырмау
жоғаратын орындарға неге иғлан қылмайсыз.
Қанша атақ, қанша си-сиапатқа ие болар едіңіз.
Атақ сүймейсіз бе? ... созға қарсы «припарат
ирлих» деген емді тапқан профессор Ирлихты білмеген кім бар. Сіздің жылымжан көпке
бірдей пайдалы – қанша жоғалуға бет алған
айлелердің қайтадан оңалуына себеп болғанда
кім күдіктенер екен! Шəкірт кезімде біраз тап
көргенімнің үстіне көп заман жан мен дененің
əлінен сынайтын мінезім бар. Жалғыз дүние
жүзінде Жылымжандай емді көргенім жоқ.
Жылымжан ішкен соң ажарым піскен алмадай
қып-қызыл болды. Биыл жоқтыққа да дүниеде
жылымжандай əл беретін емді тіпті көргенім
жоқ. Вятски губерниа, Урузум үйезі, Брангі
ауылында мұсылмандардың имамы Ахмед
молла Хатифалдинұғлы Насралдинов. 1915нші миладиа март 20».
Ең өңдісінің қадағы 5 сом, Жарты қадақтан
кем жіберілмейді. Пұттап алушыларға көп
скидка. Əр жаққа кідіртпей наложни платеж етіп жіберемін. Бір қадағына бір сом,
жарты қадағына 50 тиын задатка жібермеген кісілерге «жылымжан» жіберлмейді.
Қалай үшін үйреткен қағаз тігін жіберіледі.
Катонқарағайдың санды саудагері, ұлттың
қызметшісі Əлхаж Əлқармин Мұхамедшарев
əпенді Фазыладдин менен Əлхаж Алхармин,
Ғұмар əпенді Жəкежановтардың мектеюінде
мұғалім Ғабдолғазиз Елметов.
Адрес: п.о. КАТОНЪ-КАРАГАЙ, Семипал.
об. АБДУЛ-АЗИЗУ ИЛЬМЕТОВУ.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оренбург, 15-нші октиабр
Дүние жүзінің назары қазір Балқанға ауды.
Аууының мəнісі бар. Болғария Сербиямен
соғыс басталғаны, соғыс ісіне өзге оң беруге
ықтимал. Болғарияны екі жақтап, əрқайсысы
өзіне тартқанда құр қара көбейту емес, басқа
зор мақсұттары үшін істеген. Немістер соғысқа
ұсталығын ел тарту ісінде де көрсетіп, ынтымақ
патшаларының дипломаттары жығылыс тапты. Жығылыс табуларының зор себебі не екені
өткен нөмірде жазылды. Ел тартудан жығылыс
тапқаны үшін Францияның сыртқы іс министрі Дилкассе атставкаға шықты. Англияның
сыртқы іс министрі Грей де атставкаға шығады
деген, хаты біздің сыртқы іс министріміз Сазонов та атставкаға шығады деген газеталарда
хабарлар болғылады. Русия, Англия, Франция
хүкіметтері тарапынан басын ақтау сиақты,
Болғарияны қанша күш салып тартқанмен
де болмағанын байандағын, сөздері жұртқа
құлақтандырылды. Мұның бəрі де Болғария
одақ патшалар жағына шығуының мағынасы
зор екенін көрсетеді.
Неміс дипломаттары Болғарияны өзіне
тартқанымен тұрмай, гректі де битарап отыр.
Араларында байласқан уағдалары бар. Ол
уағдасы бойынша, Сербияға жау тисе, Греция
болысуға тиіс. Сербия мен Болғария соғыс
бастағанда, Греция қосылмай тек тұр. Мұнысы
уағда шартына халаф болмас үшін Болғарияға:
«Мен емес Сербия бұрын тиді» қылып айтқызып
отыр. Сербияның қазіргі күнде Болғарияға тиіскендей күйі жоқ екені мағлұм. Бірақ Греция
битарап қалғысы келген соң, сыныққа салтау
керек. Сербия бұрын соқтықты деп, Болғария
хүкіметі мəлім қылып отырған соң, Грецияның
соғыспасқа дəлелі қолында. Грецияның бұлай
істеуінен ықыласы одақ патшалар жағында
болғандығы көрінеді. Грецияның бұл кезде битарап қалғаны одақ патшаларға зор болысқаны.
Онан артық көмекке осы күнгі күйінде шамасы
келмейді.
Румынияға келсек, мұның да каролі Германия патшасының туысқаны болған себепті
халқының ықыласы қай жағында екені белгісіз болса да, каролы мен хүкіметінің көңілі
неміс жағында екендігі соғыс басталғаннан бері
мағлұм. Енді Болғария неміс жағына шыққан
соң, Греция битарап қалған соң, халқының

көңілі ынтымақ патшалары жағында болса да,
Румыния тек тұрмай амалы жоқ. Ар жағында
Болғария мен Түркия, бер жағында Германия
мен Австрия əскері – Румыния бұларға қарсы
қол көтерер халі жоқ. Мұның бəрін көріп отырып, Румыния ынтымақ патшалар жағына
шығудан нақ осы кезде тартынады. Осылардың
бəрі де Болғария неміс жағына қосылуында
қандай зор мағына барлығын көрсетеді. Соғыс
жағындағы мағынасы сайаси мағынасынан кем
емес. Ынтымақ патшалары Болғарияны өздеріне
қосып алып, Түркияға жақын жерден қырғи
қылып салып, Дарданелді тезірек алмақ еді.
Дарданел алынса, Англия, Русия, Франция араларында қатынасу жолы ашылып, еркін болатын
еді. Русия қару-жарақты олардан алдырып, олар
Русиядан керек-жарағын алдырып, араларында
қатынасу зорайатын еді. Русия соғыста немістен
кем түсіп жатқаны қару-жарақ кемдігінен екені
оқушыларға мағлұм. Сүйткен Русияға Англия,
Франциядан қару-жарақ тасылып, тапшылық
жоғалса, майдандағы істер басқа түрге айналар
деген үміт зор еді. Болғарияның қылығы ойыннан оңқа шыққандай күйге түсіріп тұр.
Қайта Германия мен Австрия қамаудан құтылып, Сербияны таптап, басып өтіп, Болғария,
Түркия болып, бəрі жағаласып, жолын ашу
үміті зорайып тұр.
Бұл туралы «Р.В.» газетасында Уғлин жазады: «Қазіргі Германия мен Австрияның
Сербияға қарай күш салулары Сербияны ғана
мұқату емес. Оны мұқатқанмен басқалары
мұқамайтындығын біледі. Немістер көздегені:
Сербия-Болғария арқылы жол ашып, Дарданел мен Стамбұлды аман алып қалу. Дарданел алынбаса, Русия, Англия, Франция біріне-бірі қатынаса алмай зор қиыншылығы
бар екені даусыз, бірақ немістердің көздегені
Дарданел мен Стамбұлды алып қалумен де
бітпейді. Немістердің нашар жағы жалғыз-ақ
адамдарының аздығы. Түбінде олар жеңілсе адамы құрып таусылғаннан жеңіледі. Ар жағында
Англия мен Францияның əскері Германия
əскерінен көп артық. Оларды қорғандарының
күшімен тоқтатып отыр. Бір жағында бізден
көріп, Германия мен Австрияның əскерлері көп
екені рас. Бірақ қазіргі көптігі уақытша. Қаружарақ сайланып, ол жағынан тапшылық болмайтын күйге жеткенде Германия біздің жағымызда
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да қорған күішмен бас қорғауға түседі. Ондай
күйге жеткені жеңілгеніне есеп. Германияның
мақсұды қайтсе де жеңу. Үйту үшін əскер мол
болу қажет. Ондай адам молдығы Австрия-Германияда жоқ. Əскер молайарлық адам жалғыз
ақ Түркиядан табылады.
Түркия соғыс басталғаннан бері адам жағына
күш салған жоқ. Соғысқа алынған адамы Түркияда басқаларға қарағанда тіпті аз. Жаңадан
алып, зор əскер жасарлық адам Түркияда мол.
Оны жинап əскер етуге Түркияның өз шамасынан келмейді. Үйткені көп əскерге жетерлік
қару-жарағы да жоқ, афисерлері де жоқ. Ұқсатуға
ұсталығы да кем. Германияның Балқанға қарай
ұмтылуы, Түркияда əскер молайтуға ұсталық
ісімен қарасып, Түркияның адамының молдығымен өзі һəм пайдаланбақ.
Ол əскерді Мысырға қарай жұмсап, Англияның Европа майданындағы күшін болуы
ықтимал. Иа Кавказ майданына жұмсап,
күн батыстағы Русия əскерінің күшін бөлуі
ықтимал. Иа Европа майдандарына келтіріп.
Неміс əскерлерімен қатар соғысқа салу да
ықтимал. Балқан түбегінде жолы бола қалса,
қайда жұмсаса да, əйтеуір Түркияның əскерін
молайту Германияның қазіргі мақсұтының бірі
дейді.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Қолға түскен Германия солдаттарының айтуына қарағанда Вильгельм Гинденбургқа осы
кезде риза болмаса керек. Риза болмауының себебі əлі күнге дейін Двинскиді ала алмағандығы
деп айтылады. Герман афисерлері Двинскиді
не қылса да алу керек. Ол үшін Двинскиге
жаңадан көп əскер алып келу керек. Двински
қорғандарының алдында герман солдатының
өлімтігі мейлі тау болсын, бірақ қысқа шейін
Двински біздің қолымызда болсын деп айтады
дейді. Сондықтан Германия осы күшін Двинскиге көбірек салып жатыр. Двински өлкесі нағыз
соғыстың қызу жері болып тұр. Сол маңайдағы
қалалар бірде неміс, бірде орыс қолына түсіп,
тартысқа мықтап түсіп жатыр. Қай жағы жеңіп
шығары қазірінде мағлұм емес.
Екінші ұрыс-қағыс болыңқырап тұрған жер
– Рига өлкесі. Немістер ілгері ұмтылуда, Русия əскері жібермей қайыруда. Бір жерде немістер ілгері жылжыса, екінші жерде кейін
шегінеді. Олардың ұмтылу бетіне қарағанда,

ойлары Ригаға тіке жету емес, алдынан орып
алу болса керек. Жаңа əскер қосып, күшін
молайтып, Двински өлкесіндегі əскерімен
қанаттасып барып, Риганың күншығыс пен
құбылалық тұсынан айналып алдан орамақ.
Ригаға бұлай күш салыңқырауы Двински
өлкесіндегі Русия əскерінің күшін болуы үшін
деп жорылады. Немістің мақсұды Ригадан көрі
Двинскиді алуда. Газеталар айтуынша Двински
өлкесіндегі соғыстарда неміс жағынан шығын
болған адамның саны 80 мыңға барған. Сонда да күшін кемітпей аламын деуде жатыр.
Мұнда əскерін көбейтумен тұрмай өңшең зор
зеңбіректерін тасыған. Новогеоргиевски Ковно,
Гродно, Осовец қорғандарына жұмсалған ауыр
зеңбіректердің бəрі де Двински өлкесіне келтірілген. Оларды тасу үшін Ковнодан Вилкомер
арқылы Двинскіге баратын теміржол бойынша
зеңбірек жүретін теміржол салған деп айтылады. Бірақ осыншама əскерін, қаруын жиса да
ісінің өнбей жатқаны күзгі жауындардан деседі. Русия əскері де бұл өлкеге мол жиылған.
Сондықтан немістердің ілгері басқан айағын,
қайта басқызып, жібермей тұр. Соғысқа қажеті
зор орындар талай рет қолдан қолға алынып,
дəуір айналдырғандай болған.
Сүйтіп, қазірінде Русия мен Германия арасындағы соғыс майданында іске жаңа өң бергендей зор уақиға болған жоқ. Бұл түгіл бүкіл
күншығыс майданындағы соғыстың соңғы
кезде самарқаулауы Балқан түбегінде жаңа іс
басталғандығынан. Балқандағы соғыста қай
жағы күшті болып шықса, сол жағы Европа
майданында күшті болмақ.
Ішкі хабарлар:
Көкшетау
Көкшетау шаһарындағы қазақ мешіті
тозған себепті қайтадан оңдату үшін Атығай
Қарауылдың жақсылары өзара 19-ншы сентиабрде бас қосып, жəрдем жиуға қаулы қылысты.
Əр болыс үш жүз сом жинап береді, екі жүз сомын ел, бір жүз сомын елдегі мырзалар бермек.
Сол мешітте екі жүз сом ақша жиналды. Бұл
ақшаны берушілер: Шалабай қажы мен Сефа
қажы, Тəшен қажы Моллин, Əлжан Жұманов,
Жəнібек болыс, Хасен қажы Көшеков, Таржан
қажы Мұржықов – əрқайсысы екі жүз сомнан. Зеренді елінің управителі Жəнібек мырза
мен сол елдің ақсақалы Ғабдолла би қырық
шақырым жерден өз күштерімен үш жүз көлік
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мешітке тас келтірмек болды. Қарашен, Ноғай,
балықты, Шалқар елдерінің бас адамдары елге
барған соң жібереміз деп уағда беріп кетті.
Ғалиасқар Айтқожаұғлы
Павлодар үйезінен
Ел ішінде оқыту
Павлодар үйезі, Ұрық болысының 2нші ауылнайға қараған елде Қасым қажы
Ертісбайұғлының мектебінде қысқа қарағанда
70-80 шəкірт оқиды. Ертістің ығында Қасым
мырзаның мектебінен басқа қазақ бадасын
оқытып, заманаға лайық тəрбие берген кісі
көрінбейді. Қасым қажы шын ұлтына қызмет
етіп, халқын өрге сүйрейтін моллаларымыздың
бірі. Өзі Троицкіде ескіше хатым етіп қайтқан
діни, араби ғылымдарға ашына кісі. Бірақ
замананың ыңғайына қарай жүріп, пəлендей
үлкен шəкірт оқытуды дəреже көруден көрі, жас
балаларды оқытуды артық көріп, медерсесін
бастауыш, үш, бір-екі бөлім рашдиге айналдырыпты. Шеттен мағлұм алдыру шамасынан
келмейтін болған себепті өз шəкірттерінің зеректерін бір-екі тəртіпті медреселерге жіберіп
оқытқан еді. Солардың бірі балаларды оқытып
жатыр. Қасым қажы өзі арабша наху сарфын
оқытып, мұғалімі пəнін оқытады. Бастауыш
бөлімі үш – онда қазақ тілі оқытылады. Рашди
- екі бөлім – онда татар тілінде жазылған кітаптар мен ғибрат оқытылады. Қасым қажының
оқытып мұғалім қылып шығарған шəкірттері
де бірсыпыра бар. Өлеңінің көркемдігімен
«Қазақта» аты танылып жүрген Сəбит мырза
Дөнентаев Қасым қажының шəкірттерінің бірі
болады.
Бекмұхамед Серкебайұғлы
Қарқаралы
Қарқаралы қазақ ортасына салынған 22
болыс ел қарайтын бір қала болыста, мұнда
тəртіпті мектеп ашып, тəжірибелі мұғалім
алдырып, бала оқыту жоқ еді. Ескі тəртіппен
бала оқытатын үш-төрт молла болса да, олардан оқып, пайда алған кісі аз еді. Бұл қала
төте оқуға Жүніс мырза Шоқабаев келген соң
1913-нші жылдан бері ғана таныс бола бастады.
Жүніс мырза екі жылдан бері төте оқу мектебін
ашып, бала оқытып, халыққа төте оқудың не
екенін аңғартты. Бірақ мектепке мəди жəрдем
етуші аз болғандықтан Жүніс мырза мектебін
аса ауырлықпен дауам еткізіп келіп еді.

Биыл Қарқаралыға «Ғалия» шəкірті Ғайса
мырза Тоқтарбеков келіп, Жүніс мырзамен екеуі қосылып жалдап мектеп ашып, балаларды
жиып оқыта бастады. Бұл екі мұғалімнің жақсы
ниет, зор талабын аңғарған саңылаулы бірнеше
азаматтар мектепке мəди жəрдем көрсету ниетімен өз ара мəжіліс жасап, сонда мектептің
дамауы туралы кеңес қылысты. Мəжілісте
Ғабит мырза Орманов төте оқытудың пайдасы, мектепке байлардың жəрдемде болуының
сауапты һəм керекті бір іс екендігі туралы көп
сөз сөйледі. Мəжіліс мына іске қаулы қылып
тарқады: 1) Мектептің шығыны байлар қолында
болады; 2) Екі мұғалімға 40 сомнан жалование
беріледі.
Мектептің керек-жарағын қарап тұруға
үш шлен сайланды: 1) Есбенбет Күнісов,
2) Иусуфбек Асанов, 3) Жүзжас Байжігітов.
Қазынашыға Ғабит мырза Орманов сайланды.
Мəжілісте мектеп үшін бастап жəрдем берушілер: Садық Тұтқышев 100 сом, Ғабит Орманов 50 сом, Есбенбет Күнісов 50 сом, Иусуфбек Асанов 30 сом, Жүзжас Байжігітов 20
сом, Ғазизжан Ғабдолхалықов 5 сом, Барлығы
– 255 сом. Мұнан басқа көңіл жетер мырзалардан шлендер мектеп үшін жəрдем жимақ
болды.
Ғабдырахман Иунусов
Оренбург ішінде:
Мұсылман босқындарды қонақ қылу
Күнбатыс жақтағы соғыс жерінен биыл
жаздан бері қарай Оренбургқа лек-лек болып
босқындар келіп жатыр. Солардың арасында мұсылмандар да бар. Бұл мұсылмандар
ноғайша, қазақша бір ауыз сөз білмейді,
орысша сөйлейді. Жүріс-тұрыс, киім-салым,
ғұрып-ғадетінің бəрі де орысша. Өздері шын
мұсылмандар. Бұлардың ата-бабалары мұнан
бірнеше жүз жыл бұрын ноғайлардың поляклитва елдерімен одақтасып, орыспен ұрысқан
уақытындағы поляк, литваларға көмекке жіберген əскерлері еді. Соңынан өз еліне қайтып келе
алмай қалған. Сол уақыттан бері қарай бөтен
жұрттың ішінде мал малданып, жан жанданып
тұра берген. Тілдерін заң-салтын жоғалтқан.
Бірақ діндерін аман сақтаған.
Міне, сол мұсылмандарға Оренбургтағы
мұсылман комитеті тарапынан айттың екінші
күні «Шариф ресторанында» қонақ қылып,
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зиапат берді. Түстен кейін сағат бір шамасында босқын мұсылмандардың еркек, ұрғашы,
бала-шағаларының барлығы дерлік келді.
Ұрғашыларға жеке бір үйге, еркектерге бір
үйге тамақ əзірлеген еді. Тамақ алдынан азхунд
Заһидолла хазірет құран оқып, дұға қылғаннан
соң, келген қонақтарға қарап, былай деп сөз
сөйледі: «Бауырларым! Неше жүз жылдардан
бері қарай айырылысып, қатынаспай, таныспай,
біліспей тұрғанның соңында тағдырдың
бұйрығымен қазір сіздермен жолықтық, көрістік.
Мен өзімді сіздерді көруіммен бақытты санадым. Сіздердің ғасырлар бойынша қаны-діні
басқа жұрттардың арасында қалыпта, тіл, ғұрыпғадеттеріңізден арылып та, көкіректеріңізде
ислам нұрын сақтағандықтарыңызға ташкүр
етем һəм келешектегі ұрпақтарыңызға да
мұсылманшылықтың орнығып қалуын тілеймін» деп сөзін тəмам етті. Заһидолла хазіреттеің
айтқан сөзін Кəміл əпенді Кремов орысша перевод етіп, «Бауырлар!» деп айтқан уақытта,
қонақтардың көздерінен жас парлап ағып,
бəрі де өксіп-өксіп жылап қойа берді. Мұны
көріп, зиафты қарауға, қонақтарды күтісуге
келген кісілердің жыламағаны қалмады. Осы
минуттағы көңілдегі тасыратты ауызбен айтып,
қаламмен жазып сипаттау мүмкін емес. Мұнан
соң Нығаметолла хазірет əйелдер отырған үйге
барып бұлайша сөз сөйледі: «Қарындастарым!
Сіздер тағдырдың бұйрығымен туған жер,
сүйікті əке, шешелеріңізден, туған-туысқан,
ағайын-бауырларыңыздан
айырылып,
ғарифтік түсіп, мұнда келдіңіздер. Сіздердің
бастарыңыздағы келген қаза-бəлеге біз де
қайғырамыз. Қолымыздан келген жəрдемімізді
сізден айамаймыз. Көп уайым қылмаңыздар.
Еш нəрсе етпес. Жер жүзін əр уақыт тұман
қаптап тұрмас. Бұл кетер. Күн айығар. Соғыс
басылар. Əр нəрсе дағдылы қалпына түсер. Сіздер де аман-сау туған жеріңізге қайтып, əкешеше, ағайын-туысқандарыңызға қосыларсыз.
Сол уақытта бізді де ұмытпаңыз. Мына жақта
біздің де ел-жұртымыз бар еді-ау деп, ойлай
жүріңіздер. Бəріңізді де шын көңілімнен Айт
құрбанмен құттықтаймын» деп сөзін бітірді. Хазіреттің сөзін Кəміл əпенді перевод ете
бастағаннан-ақ барша қатын-қыз «Рахмет, рахмет! Сіздерге» деп, солқ-солқ етіп жылай бастап еді, басқа қарап тұрған кісілердің жұмысы
босап тұла бойлары елжіреп, көздерінен жас
бұршақ-бұршақ болып ақты.

Мұнан соң қонақтарға тамақ берілді. Тамақтың алдында да, артында да Вильна имамы
Жүсіп əпенді арабша дүғалар оқиды. Мəжіліс
жақсы, көңілді, рухты өтті. Қонаққа келген
ұрғашыларды күтісу үшін бірсыпыра ноғай
ханымдары да келіп еді. Еркектер еркектермен,
ұрғашылар ұрғашылармен танысып, сөйлесіп,
хал-жай сұрасып отырды. Мəжіліс тарқар
уақытта қонақтардан бірнеше кісі тұрып,
мұндағы мұсылмандардың жылы сөзін, шырай
дүзбен қарсы алып ағайыншылық көрсетуіне
шын көңілдерінен көз жастарын мөлт-мөлт
тамызып, тəңір жарылқасын айтты.
Қаптаған
Газеталардан:
Қазақтан солдат алу
Соңғы кезде қазақтан солдат алу мəселесі
қозғалған хабары Петроград, Мəскеу газеталарында жазылып тұр. «Руские слово», «Биржевие ведомости», «Утро России», «Новое время»
осы төрт газетаның төртеуінде де солдат алу
мəселесі анық ауызға алынғаны жазылған. Бұл
мəселе бұрында талай ауызға алынған екен,
бірақ қазақтан солдат алуға бұрынғы военни
министр Сухомлинов қарсы болған екен. Жыл
сайын Думада солдатқа шақырылатын жастар
турасында кеңес құрылғанда, қазақтан солдат алу жағы да сөз болып жүрген екен. Бірақ
бізден Думада депутат болмаған себепті, əлі
күнге дейін ондай хабарлар құлағымызға тимеген. Тұп-тұйық, бітеу күйінде қалмайтын
мəселе болған себепті қазірінде жарыққа
шығып, əшкере болып тұр. Осы мəселе турасында жазылған газеталар хабарын теріп, жиып
жазған «Биржевые ведомсти» газетасында мынау сөздер айтылып тұр: «Қазірінде қазақтан
солдат алу мəселесі ең алдымен қолға алынатын істің бірі болып тұр. Г. Думада жылына
солдатқа шақырылатын жастар туралы кеңес
болған кезде қазақтан да солдат алынса екен
деп талай-ақ сөз болғылаған. Талай-ақ военни министр, бұл туралы жоба жасап, Думаға
кіргізбек болып, уағда берген. Бірақ ондай
жоба дайарланып, Думаға кірген жоқ еді. Сухомлинов тұсында қазақтан солдат алу туралы
закон жобасын жасаудан бұрын, алуға боларболмас жағын анықтау үшін мағлұмат жиып,
тисе қарап, тексеру тиіс деп қарар берілген
еді. Ол мағлұматтарды жиып, тисе қарап тексеріп болғаннан кейін, қазақтан солдат алуға
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болмайтындығын байандаушы 1914-нші жылы
иул айы шамасында записка дайарланған. Запискадан қазақ солдат болуға жарамайды. Жарамайтын мəнісі мынау деген: қазақ көшпелі.
Көшпелілік һəм мемлекетшілік бір-біріне
үлеспейтін нəрселер. Қазақтың міндеті төмен.
Орысша білмейді, жазу танымайды, солдат
тамағын тамақсынбайды, əскер қызметіне шыдамайды деген.
Жаңадан қойылған военни министр Полованов бұйрығымен қазақтан солдат алу мəселесі
қайтадан қозғалған. Военни министрстваның
бұл күнгі пікірі солдат алу жағына ауып тұр.
Бас штабтың бастығы жанарал Михновиш
«Б.В.» газетасының сөйлескен жазушысымен сөйлескен шақта, қазақтан солдат алу турасында мынау пікірді айтқан: Мен қазақты
Отан тақырыбындағы міндетін орнына келтіруге жарайтын жұрт деп білемін. Қазақ жауынгер жұрт. Талай түрлі замандарды басынан
атқарып көрінгені бар жұрт. Атқа жүруге ұста.
Көзі қырағы, мергендігі һəм жақсы. Осы сындарына қарағанда қазақтан жақсы əскер жасауға
болады деп білемін. Қазақтан солдат алғанда
өнетіні не десек, онан өнетіні аз емес. Қазақ
12 милион шамалы жұрт. Оның алты милионы
Түркістан мен шеткі облыстарда, алты милион Бұхар жерінде. Бұлай болған соң санына
қарағанда көп, сынына қарағанда жақсы əскер
қазақтан шығады деймін. Қазаққа мемлекетшіл
ісі жат. Əскер болуға бұлар жарамайды деген
пікір менің ойымша негізсіз пікір. Олардан
əскер алынса, орыстармен жақындасып, сол
солдаттық арқылы міндет араларына таралмақ.
Олар бұ күнге шейін орыс мəдениетінен қашық
жатқан болса, ол айып біздің өзімізден. Сібір
жағындағы қазақ сиақты халық. Мысалы, буряттар əскер қызметіне алынып, Забайкал казак-орысы қатар, шын ықылас көңілмен қызмет
қылып жүрген жоқ па? Сөз айағында айтарым
деген: əскер ісінің басындағы мекмелердің
пікірі қазақтан солдат алуда. Бұл туралы закон
жобасы жасалып, басқа мекемелердің пікіріне
жіберілген. Ол мекемелердің кейбіреулерінің
пікірі келіп те жетті. Олар пікірі де солдат алу
пікірді қуаттайды.
Қазақтың мəдени һəм шаруалық тұрмысымен
өте таныс мекемелер жер министрінің мекемелері. «К.В.» газетасының жазушысы
сұрағанда, жер минситерствасының мекемесіндегі адамның айтқан пікірі мынау: қазақтар

дұрыстықпен əскер қызметін атқармас деп
ойлау, қазақты орынсыз кемітіп, қорлау болады. Қазақ талай істі басынан атқарған халық.
Бұлар соғыста артықша пайдалы болып табылар. Қазақтарды орыс мəдениетінен қашық
жатыр. Оларға мемлекетшілік қалпымыз жат,
деген пікірлер дұрыс емес. Соңғы жылдарда
отырықшы болып жер иеленеміз, жер кесіп бер
деген арыздар қазақтан көп келіп жатыр. Осы
күннің өзінде отырықшы болған қазақтардың
саны екі милионнан кем емес. Мұнымен қатар
орыс көпестерінің қазақтармен жасайтын саудалары арқасында, қатынас көбейіп, орыс пен
қазақ арасы жақындасып, түзеліп болған. Қазақ
ішінде орыс тілі де бірте-бірте таралып бара
жатыр.
Осы соғыс болғаннан берлі орыс пен қазақ
арасы бұрынғыдан да көрі жақындасты.
Солдатқа кеткен орыстардың үйлерінде жұмысын қылып, шаруасын үлгертіп тұрған қазақтар
Сібір жағында көп.
Сүйтіп, қазақтың əскер қызметіне жарайтын
халық екендігі шексіз деп сөзін айақтайды.
«Р.С.» газетасында жазылған: 2-нші разриад ратниктерін жиу туралы Г. Думада закон
жобасы қаралғанда Ақмола, Семей, Торғай
облысының қазағынан солдат алса, қайтер еді
деген сөз болған. Оны əскер ісіне қатысы бар
мекемелер ұнатпаған.
Мұсылман депутаттар қазаққа қатысы бар
мекемелердің шенеуніктерімен сөйлесіп, қазақтың салт жүруге ұста, көзі қырағы, батырлығы бар жұрт, соғыста баршылық қызметіне
жарайтындығын білген.
Сүйтіп, хүкімет жағынан кей мекемелерден қостаушылар тауып алып, басқа жұртпен
қатар қазақтан солдат алынса екен деп, мəселе
қозғаған.
«У.Р» газетасында жазған: «Биыл Г. Думада екінші разриад аппалшендерді соғысқа
жіберу үшін жиу мəселесі қаралған уақытта
Ақмола, Торғай, Семей, Жетісу облыстарының
қазақтарын да солдат қызметіне ала бастау
мəселесі қозғалған екен. Бұл туралы жасалған
жобаменен бірге тапсырылған байандамада қазақтардың сайаси, мəдени, діни, қалпы,
күнелту реті туралы көп сөздер айтылып келіп,
соларға қарағанда қазақтардан солдат алудың
қолайсыз болғандығы байан етілген. Бірақ кейбір бір хүкімет мекемелеріменен переселен мекемесі һəм қазақтарға жуық тұрған басқа меке-
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мелер жоғарғы пікірді негізсіз деп ұнатпаған.
Ал, мұсылман депутаттар əлгі байандамадағы
сөздерді қазақтар үшін де мұсылман депутаттар үшін де келемеж көріп, бұл туралы хүкімет
меннен мақтап айтысқан.
Мұсылман депутаттарының бұл іске қарсы
бұлайша: қазақтардың көшіп жүруі əлгі һəм
мəңгілік емес. Қазақ жеріне мұжық көшіру ісі
үдеген қазақтар өз тұрмыс һəм күнелту реттерін жаңа жолға салып келеді. Қазақтардың
көзі қырағы, салт жүруге тақымдары мықты.
Соған қарағанда олардан ең жақсы барша
əскер жасауға болады. Сүйтіп, мұсылман депутаттар алты милион қазақты байандамадағы
жазылған келемежден құтқарып Русиядағы
басқа ұлттарменен қатар солдаттыққа алуды
тиісті көрген. Кейбір министрлерде бұл пікірді
қуаттаған.
«У.Р.»
«Н. Время» газетасына жазылған: «Соғыс
мекемесі Г. Дума тілегіне қарай, əскерлікке
жарарлық қазақ жігіттерінің есебін жоспарлау менен айналыс қылып жатыр. Қазақ
даласының халқынан əскер жиумен бірге оған
қатынасы болған. Басқа мəселелер хақында да
пікір жүргізіледі. Бұл мəселенің түбін шешуге переселен мекемесі хүкіметке зор жəрдем
етіп тұр. Неге десеңіз, переселен мекемесі
қазақтың есебі, олардың ойы, тұрмыстары туралы көп мағлұмат жинаған. Оның айтуына
қарағанда қазақтан төрт жүз мың сайлы атты
əскер жасауға болады. Бұл туралы жоба əлі
жасалып болған жоқ. Неге десеңіз түска переселен ен соғыс министрі Сухомлинов қазақтар
мұсылманшылық бірлігі рухында тəрбие алған
деп, тағы да басқа себептер көрсетіп, олардан
əскер алуға көлденең түсетін еді. Қазір бұл
мəселе қатарға қойылып қолға алынған, бəлки
жүру да шешілер».
Земства мəселесі
Переселен мекемесінің биыл сметасы қаралғанда Сібірде земства ашу мəселесі де сөз алған.
Сонда переселен мекемесінің бастығы айтқан:
«Ойысып орын тиіп орныққан отырықшы жұрт
бар жерде һəм земства жұмысын үлгертіп
жүргізерлік шамасы бар жерлерде земства
ашылуын переселен мекемесі тіледі. Үйткені
қазіргі переселен мекемесі істеп жатқан мəдени
жұмыстардың көбі земства қолына беріліп,

переселен мекемесінің арқасы босайды. Ал
кілең қазақ тұрған жерлерде қалайша земства
ашылар, қалайша əскер міндетін атқармайтын
мəдениет жүзінде төмен жатқан адамдарды
земства ісіне қосармыз? деп.
Депутат Жағыфаров айтқан: «Земства
ашылар алдында мұжық мəдениеті қазақ
мəдениетінен артық емес еді ғой деп. Оған
қарсы Глинка айтқан: «Саудалы шаһарда тозып, мəдениет дүкенін құрып, көшу дегенді
білмеген, мұжықтарға көшпелі қазақты теңеуге
болмайды» деп.
«Р.С.»
Усул жəдид мəселесі
Ғылым жолында кенже қалған біздің жұртқа
осы уақытта анау усул жəдид, мынау усул
қадым деп тартыс қылмай, əйтеуір оқыту
қамын ойлау керек еді. Жəдидтің, қадымның
жанжалымен өткізетін уақытымыз жоқ еді.
Бірақ, қайырсыз жанжал қазақ арасында да
көрінеді. Жалпы қазақ жұртында көрінеді.
Жалпы қазақ жұртында тегіс болғанмен көп
жерде-ақ халықты өре қылып тұр.
Ақмола облысы, Қызылжар үйезі Пресовски болысқа қараған 4-нші ауылдың қазағы
Серікбай мырза Жақсымбетов екі жылдан бері
мұғалім ұстап, ұлының балаларын жаңа жолмен оқытып келе жатыр екен. Ел ішіндегі шала
молла, жарты сопылар: «Усул жəдид харам,
оның мұғаліміне ұйып, намаз оқу дұрыс емес»
деп, ел арасына пəтуа жайыпты. Жұрттың көбі
олардың пəтуасына айнанып, усул жəдидтен
балаларын ала бастаған соң Серікбай мырза
Троицкідегі атақты ишан Зейінолла хазіреттен
бұл турада пəтуа сұрапты. 31-нші иулде ишан
хазіреттен Серікбай мырзаға пəтуа қағазы келді.
Оқушылардың көздері көрсін деп, ишан хазірет
пəтуасын өзгертпей көшірем ... Əма бағад Сахаб
Алфазыл молла Серікбай Жақсымбетұғлына
сəлем бағытында ма Аллхал уалахбаб мектептерініз жолықты усул жəдид хақында мағлұм
аулына усул жəдидте халаф іш көрінбей тез білдіредір. Дəрисламда оқулар біз һəм оқытамыз.
Шариғат та халаф жоқ».
Усул жəдид харам деп жүрушілердің бастығы
ишан хазіреттің мүридтері еді. Оған бұлар не
айтар екен? Əлде ишан хазіретте олардай білмеді ме екен?
Ишан хазірет мұнан 10-15 жыл бұрын, татарлар арасында усул жəдид жанжал қозғалған
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кезде «Усул жəдид пен оқыту дұрыс» деп пəтуа
берген еді. Бұл турада дəлелдер немен жазған
бір кітабы басталып та таралған.
Енді ишан хазіреттің бұл пəтуасы елдегі мүриддерінің көкейіне қонып, бұрынғы
надандықтарын тастаса игі еді деп тілейміз.
Нұғыман Манаев
Газетамызға көмек
Ойламаған жерден «Қазақ» көстенше
шығындарға ұшырап, халі ұрланғанын байқаған
азаматтар азды-көпті көмек берісті. Бұлай
көмектерін əрқайсысы айырықша əр уақытта жіберген еді. Біз бəрін жиып, бірақ жариалап отырмыз. Халыққа көз-құлақ болғандай ортасындағы
бір газетасын бұлайша көтермелеген заттарға
шын көңілден тəңірі жарылқасын айтамыз.
Бейбітішілік заман кешікпей қайта айналар,
мезгілді ұрлықтар ұмтылар, сол кезде иншалла,
семізді ілгері басар. Бізге қымбаты-халықтың
ықыласы еді, мұны міне көріп отырмыз.
Көмек берушілер1
Құдарұғлы арқылы 80 с.,С.Б. Шокенов 3
с., Қ. Өтешев 1 с., Шайахмед Қойбағаров 65
т., Жүніс Өзентаев 30 т., Атан Наурызбеков
һəм Жанділдə Бекжанов 50 тиыннан, Хамза Жүзбаев 3 с., Əлмұхамед Қасымов 3 с. 5
т., Нұрмұхамед Жармұхамедов 10 с., Ізбасар
Ешмұхамедов 6 с., Ахмет Баржақсин 3 с.,
Смағұлл Қазыбеков, Сейітахмед қари, Жағыпар
Тыншығұлов, Ғадылбай Мұрадов, Бисенбай
Төрегелдин, Байділдə Мурзи кісі басы бір
сомнан, Əбубəкір Құдайбердиев, Əбубəкір
Мұстафин, Иусуфбек Иақубов, Асқарғали
Бейсенов, Асамбай Бейсембаев, Құрманғали
Жұмағұлов, Ғабдолғани Ғайсин, Ыбырай Найзабеков, Ғабас Жəнібеков, Баязи Қуанышев кісі
басы 50 тиыннан, Байтеміров, Қожахметов,
Қариев, Шахмұхамедов, Садуақасов 30 тиыннан, Серғазин, Фахралдин 25 тиыннан, Адһам
Балтабаев 1 с., ағайынды Қондыбаевтар 51
с., молла Ғалымбек Жұматанев 5 с., Мағзұма
Жұматаева һəм Божай Құрбанбаев 1 сомнан,
Мирғали Қозанов 10 с., Аймырза Жұмабаев,
Оразбай Жиналлин 5 сомнан, Əбділда Тілеубаев, Тайшан Байтеміров, Қойшыман Байтеміров,
Темірбай Шынтеміров, Ешмұхамед Қоқасов,
Бекмұхамед Бектепбергенов кісі басы 3 сомнан, Жаман Боранқұлов, Əбділда Теміров 2
1

Басы 151, 152-нші нөмірлерде.

сомнан, Шынтемір Тоқаев, Əбділда Ағыбаев 50
тиыннан, Смайл Маңдаев, Смағұл Торебаев 30
тиыннан, Қоңырқұлша Қоймеретов, Айжарық
Қозбағаров, Момынбек Бəріақынов, Рысбек
Аманжолов, Өтелбай Байеділов кісі басы 20
тиыннан, Төребек Манабаев, Сыздық Есепбаев,
Абау Өмірбеков, Асхақ Исмайилов 15 тиыннан,
Бимұхамед Жиренбаев 13 т., Мұғалім Елбаев 1
с., Сайым Қыдырбаев һəм Хасен Сарсембаев
екеуі 20 сом, Кален Сағындықов 7 с., Макарім
Шеруанов 10 с., Д. Бармұхамедов 4 с., Бисенғали
Əбдірахманов 20 сом, Əлмұхамед Байзақов 5 с.,
Ғ.Мұртазин арқылы 10 с., Ақдəулет Құлшықов
40 сом, Жақсылық Кенжеғұлов 50 сом, Закір
Нұрбаев 5 сом.
Барлығы – 400 сом 33 тиын.
Барлықтарымен бір мың тоғыз жүз жетпіс
үш сом 23 тиын.
Соңы
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем айтушылар: Хасейін Бұқабай, Сыздық Ораз, Мəлік Ыбырай 1 сомнан, Тасмағанбет Бұқабай, Хасейін
Бұқабай, Мұхамедғали Əбілғазы, Мұқан Боранбай 50 тиыннан, Хафиз Айбас 1 сом 50 тиын,
Ғабдолғалым, Гүлазифа Əбжан балалары 25
тиыннан, Есқожа Бектембек, Мұстафа Сəуірбай
30 тиыннан, Ғабдуахад Əбжан Шағит Иусов,
Кəжен Имамбек, Қ. Тоқмырза, Ж. Мұстафа, И.
Бейсен, Рысай Төленді, Ғ. Тиыштыбай, А. Ожан,
М. Исабай, С. Есен, А. Балабек, Х. Жұмабай,
Т. Дүйсебай, Ж. Əбдірахман, А. Нұрсейіт, С.
Құдайменді, К. Əбен, М. Сағындық, Б. Бекмырза, Əбубəкір Ақыл 20 тиыннан, С. Балбек, Х.
Ораз, Б. Көшім, Т. Бөлек, Н. Төленді, Н. Исабай,
С. Хасен, А. Есқожа, Б. Мұқит, Қ. Сəттібай, М.
Рахымберді, Б. Мəндібай, Ж. Имантай, Гүлбан
Хасейінқызы 15 тиыннан, Темірбек Сəндібай,
Əлжан Данбай, Қоқыш Азанбай, Салиха Таласбай қатыны 25 тиыннан, Сəкен ауылнай 25 т.,
Ж. Құлыншақ, Ш. Хасен, М. Жанқұл, Қылыш
Жолдас, Торғай Рақа, Иосов Ожан, Мұқан қазы,
Хамза, Қаныш, Ыбырай, Қожа, Сəрсенбай,
Шəймерден, Асылбай, Ахмет, !бубəкір, Закария
10 тиыннан, Истай, Бегімбет, Əбіл, Тезекбай,
Елемес, Жанəбіл, Жұмабек, Сағади, Рамазан,
Ғабдықияр, Еркебай, Қарамұқан 5 тиыннан,
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Фазыл, Ғабдықадыр, Ғабдуахаб, Қожамұрат
балалары, Зейін Алғабдин 10 т., Қожамұрат
Қажымұрат 45 тиын, Торыша Нұрсейітқызы
25 тиын, Көке Сейітқызы 5 т., Мұхамеджан
Темірбек 10 т., Өсім Нұғыманов 1 сом, Əбжан
Темірбеков 1 сом 15 тиын. Пошта расходы
шығарғанда барлығы 20 сом 35 тиын.
Бұрынғыларымен – 1227 сом 98 тиын.
Басқармаға хат:
Барша қырғыз-қазақ біліміділеріне
ашық хат
Кем-кетік болса да, «Қазақ шежіресін» жазып,
бір мың кітап бастырып едім. Ол талалып бітті.
Өмір болса тағы бастырмақ едім. Сол себепті
соны оқып көргендеріңізді өтінемін: алыстан
есіткендіктен бергі аталардан хатасы болса,
шын, анығын тауып, не хат арқылы өзіме, не
«Қазақ» газетасы арқылы білдірсеңіздер еді.
Егер де арғы жердегі сөздердің хатасы бар деушілер болса, оны дəлелмен білімді жұрттың
шежіресімен анықтау керек. Олай болғанда,
құр ғана «менікі дұрыс» деген сөз толық болаалмайды.
Əрине, кім өз атасын өзі анық біледі. Əр
таптың талапкерлері бір-бір шежіре жазып
бастырғаны-ақ жақсы. Мысалы ҚуандықтыСүйіндікті иаки Атығай-Қараулды дегендей.
Наймандар Қаракерейді, Садырды дегендей
əрқайсысын бір-бір кітапша қылса жарар еді.
Əйтеуір басын біз бастадық, ендігісін өзі жазса
да иаки бізге кешіктірмей анық хабар қылса
да, толтырмақ əр таптың талаптарына міндет
деп білемін.
Шаһкəрім
• Маған Уфадан мұсылманша оқуыма
жəрдемге жиналған ақшаны меннен басқа
мұқтаж оқушыларға берілсе екен. Мен Уфаға
барып оқи алмайтын болдым.
Мағфуза Найманқожақызы
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
Мағфура Найманқожақызына тапсырылу
үшін басқармаға келген жəрдемдер 31 сом 35
тиын болған еді. Мағфура үшін тағы жəрдем берушілер: Меткелі Өңезбайқызының (Иса Нұртай
жамағаты) пəдиесінан 10 сом, Бекенес Есетов
3 сом, Имам Мұхамедов, Бибісара Сəтбаев,
Дүйсембай Байқанов 1 сомнан, Жұмағали Мусин, Мұхамед Дəуідов, Темірғали Нұртаев,

Ілияс Аллабергенов, Иманғали Исмаилұғлы,
Əлмұхамет Жандыбаев 50 тиыннан, Ғабдолла
Бəйменов 40 тиын, Ғабдыхалық Бəйменов, Рахмет Көтібаров 35 тиыннан, Əбубəкір Жанаев 25
тиын. Барлығы 20 сом 35 тиын.
Бұрынғыларымен 51 сом 70 тиын. Бұл ақшадан
2 сом 1 тиын пошта расходы шығарылғанда
қалады 49 сом 69 тиын.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем Келді Меткелі Өңезбайқызы пəдиесінен 15 сом. Мұқтаж
оқушыларға арналған ақша Мағфузаға жиылған
ақшаны қосқанда бұрынғыларымен 177 сом
78 тиын.
Басқармадан:
Иусуф Темірбековке – тапсырылды.
Қазақ басқармасында
сатылатын кітаптар
1) Қазақша «Əліппе» – бұрынғы екі бөлімі
бірге қосылып 2-нші рет басылды. 96 бет.
Шығарушы Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25
тиын. Поштамен 30 тиын.
2) Қазақша «Қираат кітабы» –136 бет.
Шығарушы Міржақып Дулатов. Бағасы 35
тиын, поштамен 40 тиын.
3) «Маса» (өлең) – 2-нші рет басылды. Бірінші
басылуында жоқ сөздер қосылды. Шығарушы
Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25 тиын, поштамен
30 тиын.
4) «Аға тұлпар» (өлең) – Ғұмар Қарашев
шығарған. Бағасы 15 тиын, поштамен 20
тиын.
5) «Жиған-терген» (өлең) – Бекет Өтетілеуов
шығарған. Бағасы 13 тиын, поштамен 15
тиын.
6) «Бақытсыз Жамал» (роман) – Міржақып
Дулатов шығарған. Бағасы 18 тиын, поштамен
20 тиын.
7) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте бірінші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
8) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте 2нші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
9) «Тіл құралы» мектепте 1-нші жыл
үйретілетін қазақ тілінің құралы. Шығарушы
А. Байтұрсынов. Бағасы 18 тиын, поштамен
20 тиын.
10) «Тіл құралы» мектепте 2-нші жыл
үйретілетін қазақ тілінің құралы. Шығарушы А.
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Байтұрсынов. 120 бет. Бағасы 30 тиын, поштамен 35 тиын.
11) «Азамат» (өлең) шығарушы Міржақып
Дулатов. 2-нші рет басылды. Бағасы 20 тиын,
поштамен 22 тиын.
12) «Пайғамбар заманы» жазушы Мəнен
Тұрғанбайұғлы. Бағасы 20 тиын, поштамен 22
тиын.
13) «Құран құралы» жазушы Нығметолла
Күзембайұғлы. Бағасы 10 тиын, поштамен 12
тиын.
14) «Иман-ығтиқат» жазушы Иусуф Темірбеков. Бағасы 7 тиын. Поштамен 9 тиын.

Бұл кітаптар ешкімге ақшасыз жіберілмейді. Задаткісіз налож қылынбайды. Бірлі жарым
кітап наложбен жіберілсе, алдырушыға өте
қымбатқа түседі. Сондықтан тиісті бағасына
лайықтап марка жіберу керек. Кітапшыларға
һəм 10 кітаптан артық алдырушыларға сомынан
30 тиын кемітіледі.
Адрес мынау: ОРЕНБУРГ, редакция газеты
«КАЗАК».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №154. 22 ОКТЯБРЬ, БЕЙСЕНБІ $$$$
Қазақтан солдат алу туралы
Қазақтан солдат алу турасындағы газеталарда
болған хабарларды өткен нөмірде теріп жаздық.
Онан кейін жаңғыртқан хабар кем. Жалғыз-ақ
ұзынқұлақ қазақтан солдат алу турасындағы
закон жобасы 87-нші статиа бойынша өтеді
екен деген хабар бар. Оның растығы қанша
екені қазір белгісіз. Бұл 87-нші деген статиа
мемлекетінің негізгі законының статиасы. Ол
статиада айтылған: Дума тарап кеткен кезінде қалыптан тысқары керегі болып, тəртіп
шығару қажет болса, ол туралы закон жобасын министрлар төте патшаның өзіне жолдауға
ықтиарлы деп. Бірақ бұл сиақты тəртіптер Г.
Дума жиылғаннан кейін, екі айдың ішінде Г.
Дума һəм Г. Совет қабыл етпесе, закон күшінен
айырылады деген.
Қазақтан солдат алу мəселесінің шешілуі 87нші статиа бойынша болар ма, əйтпесе Г. Дума
арқылы арқылы болар ма, ол жағынан анық
хабар жоқ. Бірақ қазақтан солдат алу мəселесі
қозғалуы рас көрінеді. Өткен нөмірде жазылған
хабарлар арасында арасында хүкімет тарапынан закон жобасы жасалып, қазаққа қатысы
бар мекемелердің кеңесіне салынғаны һəм
кей мекемелерден алу жағын қуаттаған пікір
алынғаны оқушыларға мағлұм.
Қазаққа қатысы бар мекемелер əуелі обласной, екінші пепеселен мекемелері. Обласной мекемелер бұл мəселе туралы не кеңес
айтқаны бізге мағлұм емес. Переселен мекемесі
қазақтан солдат алу бек жарайды. Қазақ надан
деген пікір бекер. Қазақ көргені ңөп, көргенді
жұрт деп отыр. Қазаққа қатысы бар мекемелер

ішінде қазатан солдат алу мəселесі турасында
пікірі əшкере болып тұрған жалғыз осы мекеме. Мұның пікірі қазақтан солдат алғанды
қуаттайды.
Мұнан басқа солдаталуды қуаттаушылар:
1) Мұсылман депутаттары, 2) Мұсылман газеталары, 3) Қазақтың кейбіреулері. Бұлардың
һəм переселен мекемесінің солдат алуды
қуаттағандағы көздегендері басқа-басқа.
Сондықтан қуаттаған мəселе жағы бір болса
да, көздегендері бір емес. Переселен мекемесі
солдат алудың қуаттайтыны: бұл мəселені
қозғауды хүкімет қажет көргендігінен ғана.
Басқалар алуды қуаттағанда бұл мəселемен
қатар көздегендері бар. Ол көздегендері қысқасынан айтқанда мынау: мемлекет сүйеніші
əскер. Солдат берген жұрттың салмағы молайтып, санға қосылмақшы. Жақын арада ғана
Сібірге земства берілсе қазаққа да беру керек дегенде бас переселен мекемесінің бастығы Глинка: «Қазақ надан. Солдат міндетін атқармайды.
Земства жұмысына жарамайды» деп айтқанын
өткен нөмірде жаздық. Мұны солдат беру земства жұмысының тіреуі болғандықтан айтып
отырғаны емес, «берместің ісі піспес» сылтау
үшін айтып отырғаны. Жалғыз переселен мекемесі емес, басқалары да қазаққа бір нəрсені бергісі келмегенде «надандық» пен «солдаттық»
бетіне ұстайтын перделер болатын. Қазақ
үшін бұлар сылтау сөз екендігі мынадан да
көрініп тұр: земства берер жерде переселен
мекемесі қазақты надан депті. Солдат алар
жерде қазақты мəдени, көргенді жұрт дейді.
Бір қазаққа малайлыққа жүрген Иван деген
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орыс айтқан екен: «Ет жерде Иван жоқ, шай
ішерде Иван жоқ, бие сауарда Иван бар деп.
Басқа кезде һəм басқа мəселеде болса, Иван
айтқанын бізде айтар едік. Бірақ бұл шақта, бұл
мəселе түсінде оны айтуымыздың орны жоқ.
Ондай сөздерін басқаларда соңға қалдырып
жатыр. Бір сөзіне бір сөзі ереуіл келіп отырған
переселен мекемесінің пікірі қанша қымбат,
арзаны көрініп тұр. Қазақтан солдат алу
қазірінде қандай қолайлы-қолайсызын білгендіктен айтып отырған переселен мекемесінің
сөзі емес, қазаққа қыстауыңнан күш десе,
қыстауынан, жайлауынан көшетін. Қораңды
бұз десе, қорасын, үйіңді бұз десе, үйін бұзатын
жағын ғана білгендіктен айтып отырған пікірі.
Сондықтан переселен мекемесі жақсы айтты
деп сүйінбеуіміз, жаман айтты деп көрінбеуіміз
тиіс.
Екінші қазақтан солдат алуды қуаттайтын
мұсылман депутаттарымен мұсылман газеталары. Бұлардың ойлайтыны: қазақ солдат болмай
тұрған кезде ала алмай отырғандарын солдат
болса алады деген есеп. Солдат бермейсін деп,
бермей отырған депутаттықты берер. Шаманы деп бермей отырған мүфтилікті берер. Жер
таңдауын басқа беруді қойып, қазақтың өзіне
берер. Солдатқа барған жастар дүние көріп, жол
танып, жөн біліп, селіп келер. Сүйтіп, қазақ арасында міндет жоғарылар дейді. Бұл мұсылман
газеталарының пікірін халық алдына салмақ
үшін төменде басып отырмыз.
Мұсылман депутаттары, иа мұсылман газеталары болсын, бəрінің көздеген қазаққа
жамандық емес, жақсылық. Ол жағы шүбəсіз.
Бірақ олардың қайсысы да болса, қазақ жайын
жақсы білмегендіктен ұлағыңқырайды. Бірден
осы соғыс тұсында қазақтан солдат алғанын
қуаттау – зор ұлағу.
«Уақыт» газетасы айтады: «Үйден өрт
шыққан кезде, əйнек сынғанына қарамайды»
деп. Ол рас. Бірақ қазақтан солдат жинау соғыс
үшін елден тері-терсек, темір, шөбін, мыс жинаудай деп ойлау да жарамайды. Қазақтан
солдат алатын закон шықса, бесіктегі баладан
бастап, тоқсандағы шалға дейін алынсын демес. Пəлендей деп жас мөлшері көрсетілер.
Ол жастың дəл анығын білерлік метрика пайда? Қазақтың жасын білу нағыз былықпа іс.
Рас қазақта посемеини список деген бар екені.
Ондағы жастың бірі де дұрыс емес: ауылнилар
кімнің неше жаста екенін сұрамастан сырты-

нан жаза салады. Үйткені оның жасына қарап
тұрған қазақ арасында бұрын жұмыс жоқ.
Аулни һəм волоснойлардың жазуынша өз партиасы болса, 20 жастағы 40-та болып шығуы,
қарсы партиа болса, 40 жастағы 20-да болып
шығуы оп-оңай. Қазақтар өздері тілеп, доброволес болып барамыз деп тұрса, метрика қажет
болмас еді. Қазақтар тегіс доброволес болып
барар деп, айта алмаймыз. Олай етпейді деп
һəм өкпелерді алмаймыз. Қазақ түгіл дүние
жүзіндегі жұрттың бас дəрежесіндегі Англия
адамдары да тегіс доброволес болып, соғысқа
бара алмаған себепті əскер қызметін міндетті
ететін закон шығарамыз деп əуреленіп жатыр.
Қазақтан солдат алса, құқығы ұлғайды,
салмағы молайады, міндеті жоғарлайды деген – мұның бəрі адами сөз. Бірақ сөзден іске
қарай айақ басқанда онша адами болып шыға
қоймас. Қазақ тізгінін Русияға бергелі екі жүз
жылға жақын заман болды. Бұл қазақ метрикасын түзетуге жеткілікті уақыт. Қазақ Русияға
тізгінін бергенде Русиядағы басқа жұрттармен
бірдей болуға көніп берген. Сондықтан əскер
қызметінен қазақ бас тартпайды. Бірақ мұны 2030 жыл бұрын ойлап, метрика шатақ болмауына
қам қылу тиіс еді. Істелмеген соң қазақтан солдат алынғаны жақсы деп айтқанда ауызға жеңіл
болса да, аларда ауыр болар. Қазаққа солдаттық
пайдалы деп түсіндірушілер айтқанда ғана
емес, аларда да жеңіл болу жағына қам қылу
керек.
Бұл айтылған сөздің бəрі де закон қалай болып шығатынын білмей тұрып, асығып пікір
шығарып, жатқандарға айтылған сөз. Көздеген
пайдасы, ойлаған жақсылығы, қазақ қанша
қымбат болғанмен алды артын айнала қарамай
асығып айтқан пікір пайда орнына зиан келтіруі
ықтимал. Сондықтан істің аңысын аңдап, өз
пікірімізді айтудан əзір тоқтала тұрамыз.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Соңғы кезде жұрттың көз тігіп тұрғаны Балқан
түбегіндегі соғыс еді. Жығылғанға жұдырық
дегендей, сорлы Сербияның соңғы хабарларға
қарағанда жолы бұлыңқырамай тұр. Греция
һəм Румыниядан күдерін үзбеген. Ынтымақтас
патшалардың жау бетін қайтарарлықтай жеткілікті əскері жалғыз теміржолмен барып
үлгергенше, Балқан соғысы бір жайлы болып
қалатын көрінеді. Сондықтан ынтымақтас
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патшалардың Салоникке түсірген əскерлері
қазіргі болғар əскерінің сол қанаттарына ғана
кедергі болумен қанағаттанып тұрғандай жайы
бар. Ынтымақтас патшалар қанша жəрдем берсе де, неміс һəм болғар əскерін Сербияның жанды жеріне шабудан тоқтана алар емес. Соңғы
хабарларға қарағанда сербтер майдан біткенде
еріксіз шегінетін көпке келген. Ең елеулі хабар
əдістерге Сербия елшісіне келген «Сербияның
күншығыс-солтүстік жағы жау қолына кіріп,
неміс һəм болғар əскері қосылып кетті» деген
хабар.
Болғарлар Скопты алса, Сербия һəм Сербия
əскері Греция һəм Салониктен арасы үзіліп жау
ортасында қалатын. Неміс-болғар əскерлері
тұтасып кетуіне Балқан соғысынан күткен
тигізіп мақсұдтарына жетті дегенмен бірдей.
Дунай суына да серб соғысуға жарамаған соң,
жау өзінің құрал һəм əскері түрлі кемелерді Дунай бойлап Болғария порттарына түсіндіруге,
онан үш теміржолымен Түркия шегіне жіберулеріне еш тоқтау жоқ. Міне, бұл соғыстан
күткен негізгі мақсұдтың өзі осы болатын.
Сербияның осындай ауыр күйін көріп һəм
Балқандағы соғыс жайын сезіп болса керек,
Румынияда немістердің желіктіргеніне еріп тұр
деген сөз тұр. Бірақ Балқан күйі мұндай болады екен деп, ынтымақтас патшалар жаситын
секілді емес, жеңбей тоқтамаймыз деп айбар
шегіп тұр.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қостанай үйезінен
І
Октиабр басында бір жұмадай Тоқырау
жəрмеңкесі болып өтті. Халық жылдағыдан
биыл шамалы келген деседі. Торғай, Қызылжар
үйездерінен қалайша тіпті кем.
Базар нарқы:
Тайынша 20-30 сом, құнан өгіз 30-45 сом,
дөнен өгіз 50-65 сом, бесті һəм əрі өгіз 75-110
сом.
Тұғыр 60-100-сом, жақсы ат 100-150 сом.
Тоқты 41/2-5 сом, бойдақ 6-71/2 сом, үлкен қой
10-12 сом.
Тері-терсек арзан, бірақ қой терісі қымбат:
тоқты терісі 1 сом 20 тиын, əрі қойдыки 1-50.
Сұлы 50-60 тиын, бидай 50-70 тиын, тары
60-80 тиын, шөптің пұды 17-22 тиын.

ІІ
Қостанайдағы риални ушилишеде биыл 9
қазақ баласы оқытты. Бұлардың үшеуі Дамбар
болысынан, марқұм Байеке Наурызбаевтың
ыждаһаты мен көріп қалғандар, үшеуі де биыл
бітіреді. Өзгелері белгілі бай һəм төре балалары, Кадыров, Тастеміров, Қаржасов секілді.
Бұлар өз күштерімен оқиды.
Орта дəрежелі оқуға кедей балаларының
да қолы жетуіне тілектес ел қамын ойлайтын
көзі ашық азаматтарды адастырмайтын Байеке
марқұмның салған дəлел жолы көз алдарыңда.
Білімді, жұртына қадірлі, өтімді болыстар
Қостанай үйезінде бар көрінеді. Хан тағында
қартаймақ жоқ, түбінде абыройдан құр алақан
қалып, борыш арқалап жүрмеңдер.
ІІІ
Қостанай жəрмеңкесіне бірсыпыра болыстар, мырзалар келген екен. Бұларға газетіміздің
жай-күннен мағлұмат берілді. Дүниеден хабарсыз, үйде жатқан қара шаруа болмаса, ақ
үстінен қара табынған атқан мінер азаматтар
газетаның керектігін түсініп қалғанға ұқсайды.
Бірақ салақтық, орынсызға жомарт, орындыға
сараңдық бөгет бола беретін сиақты. Егер басшылары қарашыл болмаса, қосшылар табылатын көрінеді.
Қарабалық болысы Сайым мырза Қадыров,
Аманқарағай болысы Мұқыш қажы һəм Дамбар
болысы Дүйсембай ақсақал мынадай басшылық
қылысты: «Азамат» серіктігіне əр болыстан 3
серіктен жазылалық һəм қол астымыздағы талапкерлерден 50 кісіден газета алушы табалық»
деп. Бұл қаулылар орнына келтірді, аз-кемін
елден жіберуге уағда берісті. Бұл қаулының
жолынан табылған басқа болыстарда болды.
Мысалы, Бестөбе, Кеңарал, Обаған, Арақарағай
болыстары һəм өзгелер.
Қазіргі қай елден кімдер «Азамат» серіктігіне қосылғаны осы нөмірдегі есептен
көрінеді. «Азамат» серіктігіне һəм газетаға
жазылуға уағда беріп, жұмыстарын елден
бітірмекші болған болса, мырзалардың ұлт
ісіне көрсеткен қызметтерін кезінде жазармыз. Жəрменкеде болмаған, болса да, көрісе
алмай қалынған болыс мырзаларда бұл іске
шабандық қылып қалмас деп ойлаймыз. Жұрт
ісіне ықылас көрсетіп, өзгелерге өрнек болған
Қостанай болыстарына һəм мырзаларына тəңірі
жарылқасын айтамыз!
Міржақып
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Қарқаралы үйезінен
Шұбартау
Өткен иул айында Абыралы елі жылқысын
алдырып, жауды қуып, артынан іле-шала 33
жыл би болған төлеңгіт Белгібай ауылына барады. Ақсақал би ала жіп аттап, жылқы жоқ
деп ант береді.
Қуғыншы ант түрін көріп ақсақал биден
күдер үзіп, қайтарда барымталап төлеңгіттен
жылқы ала қайтады. Барымтаға түскен жылқы
иесі Абыралы елінің жылқысын ақсақал биде
бар қылып, төлеп, қайырып жылқысын барымтадан қайырып алады.
Міне, барымта дəлел жоқ, жаман елде амалсыз болады. Осы амалсыз болған барымтаға
закон каторжни работа жаза қылады, міне, күн
мен ғұмыр-тұрмыс адасқаны.
Сұңқар
Қазақ инспекторлар
Уақ-қарыз инспекторлығына биыл екі қазақ
сайланды. Түркістанда ушител болып тұрған
Ақмешіт үйезінің қазағы Қоңырқожа Хожиков Əндіжан Г. банкында һəм Семей үйезінің
қазағы биыл Мəскеу университетін бітіріп
шыққан Халел мырза Ғабасов Семей Г. банкында келешекте халыққа зор пайдасы тиерлік
уақ қарыз істерінің басында үмітті жастарымызды болғаны сүйенерлік іс. Жаңа орын жаңа
қызметтері жемісті болсын.
Ішкі Ордадан
Биыл қазақ Таловкасында 4 болыс елдің ортасына уақ қарыз серіктігі ашылды. Қазынадан
13 жыл срокпен 3 мың сом берілді. Ашылушылар осымыз 1700 сом салды. Сүйтіп серіктіктің
қазір 4700 сом пұлы бар. Қазынаның 3 мыңнан
бастапқы 4 жылда төлемей, соңғы 9 жылда болып қайтармақшы.
Исламғали
Тəңірі жарылқасын айтады
1913-ншы жыл Омбыдағы орта дəрежелі
селско-хозяйственни школға Семейден мұқтаж
Мұхтар Саматов деген қазақ баласы келіп
түсті. Бірақ бос стипендиа жоқтықтан, екінші ата-анасы нашар адамдар болғандықтан,
Мұхтар өкіл етіп өз күнімен оқымақшы болды һəм шын мағынасында «өз күшімен» оқуға
кірісті. Сабақтан бос уақытта белсеніп жұмыс
қылды, жер қазды, отын жарды... Сүйтсе де

Омбы сиақты қымбатшылық қалада берекесіз аз жұмыспен тамақ, пəтер, киім, оқу
хақылық жеткілікті ақша табуы қиын болып,
мұқтаждыққа ұшырады. Сол кездерде «Қазақ»
басқармасы арқылы Мұхтарға жаны ашыған
һəм ғылым қадірін білген азаматтар жəрдем
берісті. Ретпен бастапқы екі жылда əлгі азаматтар талапкер жасты көтермеледі. Енді осы
күз Мұхтарға қазынадан стипендиа беріліпті.
Мұхтар басқармаға хат жазып, оқу жолында
тарығып жүргенде жəрдем берген азаматтарға
һəм бұл жолда көсемдік қылушыларға шын
көңілден тəңірі жарылқасын айтады.
Мұхтар С.- Х. Школдың биыл 3-нші класында. Оқуы бірінші дірежеде, зерек, жігерлі жастарымыздың бірі. Жұртша «орын
жоқ» деп қайтып кетпей, «ақшам жоқ» деп
ақсүйектік қылмай, қара жұмысты ар көрмей,
оқуға ұмтылғаны онда жігер, талап, ғылымға
махабат күшітілігін көрсетеді. Мұнан өзге
жастар үлгі алуға жарайды. Ақырында міне,
стипендиа алды. Оқу жолында мұқтаждықтан
құтылғандай болды. Талапкерге тəңірі махабат
беріп, дегеніне жеткізсін! Мұндай талапкерлерге көмек беріп, мақсұдына жетуге себепкер
болған азаматтарға да мың рахмет!
Сот ісі
5-8-нші октиабрде Əулиеатада Түркістан
əскері соты Əулиеата үйезі Кеңкөл болысы, 6ншы аулының 22 қазағын тергеді. Бұлардың
ғайыбы приставтің жарлығы бойынша кісі
ұстауға елге шыққан стражниктерге қарсылық
қылғандары үшін. Айыпкерлердің қолында
сойыл, шоқпар, найза мылтық болып, стражниктерге болысқан Əуелбек Таласбай баласы деген
қазақты атып өлтірген. Сырдария облысы қазір
шрезвышайни охрана күйінде болғандықтан,
бұларды əскери сот тергеп, екі қазақты 15 жылдан каторжни работаға айдады, 10 қазақты 4тен 8 айға шейін абақтыға бұйырды, 3 кісі 21/2
жылдан аренстански отделениеге бұйырылды,
7 қазақ қатталды.
Уфа газеталарына салынған штраф
Мүфти Баязидов туралы жазған мақалалары
үшін Уфа губернаторы «Тұрмыш» газетасына мың сом һəм Уфадағы орыс газеталарында
штраф салғаны жазылып еді. Сол штрафтарды
мағлұмат ісін қараушы кназ Урусовтың ұйғаруы
бойынша министр кешіпті.
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Өлең-жыр:
Зар
Көз жетіп, жердің жүзі солғын тартса,
Алтын күн нұры кеміп, салқын тартса.
Жер жүзі өлім күтіптұрса жылап,
Сексенде селкілдеген байғұс қартша.
Қатты қыс кірейін деп есік ашса,
Қызыл гүл қорыққанынан түсі қашты.
Əлсіреп болғандықтан бұтақтар да,
Жапырақ ал үлдек деп сыбырласса.
Қайғырман сірə осы қыс жетті деген деп,
Есіл жаз бір күнгідей өтті екен деп,
Артына қатты суық қайғы тастап,
Жолымен барсакелмес кетті екен деп.
Қыс өтер, мезгілімен жаз да болар,
Қар еріп, ойпаң жерлер сазды болар.
Теңіздей толқындаған шалқар көлде,
Түрлі құс, үйрек, аққу, қаздар болар.
Алтын күн, алтын сəуле жерге шашар,
Жан кіріп, жан-жануар қыбырласар.
Күркіреп қара бұлт аспан, көкте,
Жасаған кең рахметтің кілтін ашар.
Сөзім жоқ дəл осылай болуында,
Бар қайғы-қалың дертім менің мұнда.
Көңілдің байағыдай мінезі жоқ,
Соғады жүрек зорға – келші тыңда!
Жоғалды, батты сəулем, алтын күнім,
Жайнаған жүз құлпырып қызыл гүлім.
Сəулесіз, айсыз, күнсіз қараңғыда,
Өтермін ауру мен шықпай ойым.
Жалғанның бір көрермін көп пен азын,
Өмірде енді болмас жылы жазым.
Енді бір мейлі жүрем, мейлі өлем,
Қолымнан ұшқаннан соң қоңыр қазым!

Мағжан Жұмабаев

Газеталардан:
Қазақтан солдат алу мəселесінде ноғай
газеталарының пікірі
«Уақыт» жазады: «Мəселе айқын: қазір Русияда екінші разриад апалшендерді солармен бірге
атағы бір, иағни бір үйлі жанды жалғыз асырап

тұрған адамдар да солдаттыққа алынады. Жай
уақытта кісіні солдаттықа алғызбайтын көп аурулар осы күнде елең қылынбайды, науқасты
адамдар да Отан сақтау ісіне шақырылады.
Жалғыз бұл ма? Ақ билеттілердің науқас себепті солдаттыққа жарамай қалған кісілердің
де жасырақтары қайта қарап қыметке
шақырылайын деп тұр. Əскерді күшейтіп молайту үшін кісіге қат болған бір кезде мемлекет
ішінде саны 5-6 милионға болатын бір жұрттың
солдат қызметін атқармай тұруы көзге түсерлік.
Басқа жұрттардың күншілігін қоздырып,
іштерін тартылтуға себеп болуы ықтимал.
Соғыс төрелерінің де мынадай бір зор күштен
пайдалануға тілеулері бек табиғи һəм орындыақ. Сондықтан түскен соғыс министрі Сухомлинов һəм оның қол астындағы адамдар қаншама
қазақ надан, орысша аңғармайды, тоңмойын,
тəртіп білмейді, орыс бауыздағанды жемейді,
оларды Отан намысы шамалы деп көлденең
түскен болса да, қазір ол күшке қол тигізіп,
пайдалануға ділгерлік сезілген. Сондықтан
соғыс мекемесінің бұл мəселеге қарау өзгерген,
əсіресе қазақ пен алғы қатынасып жүретін
олардың хал жайы, шаруаларының жақсы-жаман жағының бəрін білетін переселен мекемесі
бұл істі қолға алу қазір оның барлыққа шығу
ықтималын арттырады.
Бұл мəселеге мемлекет керегі жағынан
қарағанда мынадай. Бұл туралы Русия мұсылмандарының қарасы да бек ашық һəм көптен
мағлұм. «Русия мұсылман итифақи» жиылысында Русиядағы мұсылман атаулының барлы
правада орыстармен теңелуін сұраған уақытта
өз программасында орыс қол астындағы
мұсылмандардың барлығының да солдат
қызметін атқаруын тиісті көріп еді. Мұсылман
депутаттары да əр Думаның мəжілістерінде
соғыс мекемесінің сметасы мəтбұғаты да
жоғарыдағы жиылыстың айғайшысы болды.
Анығына келгенде мұсылмандардың бұл
мəселеге қарауы аса негізді еді: «Отан ішіндегі
барлық ұлттар терезесі тең болса, соған қарай
біркелкі борышты болу тиіс!».
Мұсылмандардың қарауынша солдаттық
қазақтардың азаматтық борышын өтеулері
болғанының үстіне, олардың дүние көрулеріне,
дүние тазалығы мен оқу-өнерлер артуға, жөн
білулеріне себеп болашақ.
Мынаны да ескеру керек. Қазақтан солдат
алу – олардың хал-жайы мен шаруасына жеңіл
тимес. Олар ер азаматының əр жерге қызмет
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атқарғалы кетулеріне көндікпеген, шаруалары оған қарай бейімделмеген. Осы қалпында
қатысады істері аса төмен болғандықтан,
мұндай зор өзгеріс жасалу олардың .... мүмкіндер. Сол себепті бір жағынан құқықтық пен
теңдік атына, екінші жағынан солдат қызметін
атқара бастау олардың жал-жайы, шаруаларына жаңа бір қолайсыздық болып түспес үшін,
жоғарыда айтылған жобасны іске асырумен
бірге, олардың шаруаларын түзету амалын
қарастыру керек. Мысалы, оларды тым болмаса қазақ-орыс ретінде беріп уайымсыз қылу
керек. Олардың права ауданын кеңітіп, афтсады істерін көтеріп, замананың ыңғайына қарай
түзету үшін қазына істеріне зор қам қылу керек.
Оларды солдаттықтан үркітбей бəлки ынталы
қылу амалы үшін өздерінен афисерлер шығару
керек. Қазақ-орысша болғандай, өздеріне кейбір кеңшіліктер беру секілді жұмыстар да керек.
Сүйтіп бұл мəселеде екі жақ өзінің міндетін,
борышын атқару тиіс.
Тұру жоқ. Сол секілді қазіргідей аса əбігершілік кезінде түрлі шарттар қойып сіресуге болмас. Бірақ сонымен бірге бір жұрттың шаруасына орасан өзгерістер жасалғанда, оған біртебірте түсу, бұл өзгерістердің қолған келгенше
ауыртпалықсыз, жеңіл жасалуы, қызметіне
қарай сый беру һəм тəдбірліктің бір түрлі екендігі де жасырын емес».
«Тұрмыш» жазады: «Қазақ бауырларымыздың хал-жайы, шаруасы жағынан қарағанда
солдаттық олардың өздері үшін де аса керекті. Көшіп жүріп шаруа істеу мұнан бұлай
əліпте мүмкін болатын бір іс емес. Мəдениет
дүниесімен араласу, отырықшы болып
мəдениетке айақ салған ұлттарменен қатынасу
һəм олардың күнелту реттерін білу бек керекті бір іс. Қазақстанның кең даласының ішінен
шықпаған бұл бауырларымыз солдаттыққа
алынса, басқа ұлттардың тұрмыстары, дүниаға
қарастары һəм жалпы хал-жайыменен таныс болашақ. Мұның Қазақстанның жалпы
тəртіпшілігіне тапсыры зор болашақ.
Сайаси жағынан қарағанда бұл мəселені керектігі басым. Міне, қазір екінші Отан соғысы.
Бүтін Русия халқы құрал көтеріп, соғысып жатыр. Соғыс айағысында əрбір ұлтқа кеңшілік
берілу күтіледі. Көп кісілер бұл соғысты:
«Ұлттардың кеңшіліктері үшін соғысуы» деп
аңғарады. Айағысы не болса сол болсын, бірақ
əр жылда теңдік алу, шын Русия азаматы болу
үшін Отан үстіне түскен ауыртпалықтарды

бірігіп арқалауға борыштымыз. Теңдік алу үшін
əліпте солардай Отан жолында қызмет атқарған
болу шарт.
Қазақ бауырларымыздан солдат алынғанда
қала салып, отырықшы болу, мешіт, мектеп
һəм медреселер салу, мүфтилік ашу, Думаға
сайлану һəм басқалары бірсыпыра жеңілер деп
ойлаймыз.
Біз осы күнде қазақ жұртын халакет ішінде
көреміз. Оларда ыжтымағы һəм қамы тіршілік
тұрақтамаған секілді жер-сулары күннен-күнге
қолдарынан кетіп барады. Қазақтарды бұл халакаттан сүйреп шығаратын бір себеп керек.
Міне, сол себептің басы ықтимал, солдат алу
мəселесі болар».
«Иулдуз» жазады: «1914-ншы жылғы 27-нші
декабр законында айтылғанына қарағанда, Дала
облыстарындағы бұратана халықтар, Түркістан
халқы, Кубан һəм Терски облыстардағы мұсылмандар солдат қызметіне алынбайды. Бірақ закон шығаратын мекемелердің мəслихат көрулері патшаның бекітуі соңында, оларды солдат
қызметіне шақыруға болады.
Екінші разиад патшалықтарды соғысқа алу
мəселесіндей, қазақты солдатқа алу мəселесі де
закон шығару мекемелерінде қаралып өтешек.
Бірақ бұл екі мəселені қарауда айырма бек зор.
Екінші разриад апалшендер мəселесін закон
шығаратын мекеменің адамдары бек жақсы
білетін еді. Дума һəм Совет шілендерінен əр
бірінің дегендей-ақ, басына сол мəселе түскен
иаки түсешек еді. Соныменен бірге бұл мəселеге
халықтың қалай қарауын һəм мəселенің жалпы мемлекет пайдасымен қанша байланысы
барлығын Дума һəм Совет шлендері білетін
еді. Қысқасынан қайырғанда екінші разриад
апалшендерді соғысқа алу мəселесі Дума һəм
Совет шлендеріне əр жағынан мағлұм, бек белгілі еді. Сондықтан ол мəселе жылдам шешілді.
Қазақты солдатқа алу мəселесіне келгенде іс
онша жеңіл емес. Мəселесінің əр жағы закон
шығаратын мекеменің адамдарына бастан
айақ мағлұм деп те айтып болмайды. Міне,
сондықтан бұл мəселе туралы біраз ойлануға
тура келеді.
Бір ұлттың тіршілігіне қайтатын мұндай керекті мəселені шешу үшін, ол мəселені шыр
айналдырып түрлі жақтан тексеріп өту керек.
Мұның үшін де сол ұлттың шаруасын, табиғат,
мінезін, һəм оның тілегін нақ білу, жете аңғару
керек. Міне, сондықтан қазақтардың шаруасына, бүтін ойлаған ойына қайтатын солдат алу
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мəселесі қаралғанда қазақтың халін жете біліп,
тисе қарайтын депутаттары қазір болу керек
еді, бəлки бұл іс үшін жеке кісі сайлап жіберуге
дəлгерлік түспес те еді, бірақ алты милион деп
санға алынған һəм ықтисады жақтан мемлекетке зор пайдасы тиіп тұрған қазақтардан Думада
қайтпек керек, бір депутат та жоқ.
Міне, осы себептерге қарап айтамыз, қазақтан
солдат алу мəселесі қаралғанда ішінде болу
үшін қазақтың шаруасын, жайын, ойларын
білетін жетік кісілер жіберу туралы ойлай
бастауға уақыт аса алыс қалған көрінбейді.
Мəселе ұлтымызға да һəм хүкіметке де пайдалы ретте шешілу үшін ол туралы пікір алысып тұру керек еді».
«Азамат» серіктері
«Азамат» серіктігіне 100 сомнан жарнамен
жаңа кіріскен азаматтар: 1) Қостанай үйезі,
Қарабалық болысы Сайым мырза Қадыров,
2) Қарабалық қазағы Бірмұхамед Қадыров,
3) Қарабалық қазағы, ушител Хасен Сəрсенбаев, 4) Аманқарағай болысы Мұқыш қажы
Тойғожин, 5) Аманқарағай қазағы Кəрім қажы
Адабаев, 6) Дамбар қазағы Құрманғали мырза
Дүйсенбаев, 7) Дамбар қазағы Сапарбек мырза
Наурызбаев, 8) Бестөбе қазағы Оқан бай Бейісов, 9) Обаған болысы Əмір мырза Сақауов,
10) Қаныбадамнан ушител Қазы Мұхает мырза
Тəнтібаев 300 сом беріп қосылды.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
1) Əлкібай қажы Үмбетұғлы 2 сом, мұғалім
Нұрмұхамет Иармұхамедов 1 сом 7 т., мұғалім
Бейсемұрат Базарұғлы, Нұрпейіс Таубайұғлы,
ушител Жанназар Сандыбекұғлы, Ибраһим
Құлжабайұғлы, Құралай Қосарбайұғлы, Оспан Əлкібай қажы ұғлы, Досжан Бестауұғлы, Шоңмұрын Медетұғлы, Омар Нұрмұхаметұғлы, Əліпбай Тоқсанбайұғлы, Пішан
Ізбасарұғлы, Қарымсақ Қараұғлы бір сомнан, Қосан Ізбасарұғлы 93 тиын, Оразалы
Жұбанұғлы, Өмірбай Қошайұғлы, Құратғали
Бекжасарұғлы, Ерқашақ Қойшыбайұғлы, Насыраддин Басығараұғлы, Нұржан Жабағыұғлы,
Тұрмаш Арықбайұғлы, Мəкеш Байжанұғлы,
Дəкен Қалмырзаұғлы, Ғабдолрахман Амантайұғлы, Аманжол Жанəліұғлы, қожа Мажар
Шынбайұғлы, Қосмұхамет Жасауылұғлы, Байғөбек Жұманұғлы, Ақтөс Тұтайұғлы, Жүсіп
сартұғлы, Бұқабай Кірқабақұғлы, Қали Жолбасарұғлы, Қара Ізбасарұғлы, Мырзағұл

Райысұғлы 50 тиыннан, Əмір Шотыбайұғлы
60 т., Балшын Қалмырзақызы, Біржан Түлкібайұғлы 40 тиыннан, Фатима Қожахметқызы,
Мұхамет Нұрмұхаметұғлы 30 тиыннан, Емберген Қожайұғлы 29 т., Əмірқан Барысбайұғлы
25 т., Сегізбай Достайұғлы 23 т., Қопан Жанəліұғлы, Қоңыратбай Қосанұғлы, Меңдібай
Əйтімбекұғлы, Тансықбай Төкешұғлы, Сəрсен
Қақышұғлы, Бегімбай Мұқанұғлы, Бірмақан
Бөкенбайұғлы, Қалмақан Қоңырбайұғлы, Демеш Бошанұғлы, Əбілда Жарықұғлы, Есболай
Аңғылбайұғлы, Ғалиақбар Сүлейманұғлы,
Ерғали Кенебайұғлы 20 тиыннан, Жабағы
Өткелбайұғлы, Қосым Байқұлшанұғлы 15 тиыннан, Төрекеш Ембергенұғлы 21 т., Қалмырза
Тоғызбайұғлы 10 т. Барлығы пошта расходын
шығарғанда 31 сом 63 тиын.
2) Ғабдолла Дүйсебайұұғлы 50 т., Зере Тұрмұхаметұғлы 10 т. Барлығы 60 тиын.
3) Ғалым Шахметұғлы, Хамза Рахымгерейұғлы
50 тиыннан, Бекімбай Байғожаұғлы, Байтілеу
Байғожаұғлы, Балта Уақасұғлы, Сауытбек Ғалиұғлы, Бекмағамбет Бағысұғлы 20 тиыннан,
Əлімтай Қисықұғлы, Қойбағар Бекжанұғлы,
Сүлейман Бердібекұғлы, Оспан Төлегенұғлы
15 тиыннан, Хасен Молдақожаұғлы, Мадияр
Сүлейманұғлы, Мұсабай Тасболатұғлы, Ахмет
Қанбатырұғлы 10 тиыннан. Барлығы 3 сом.
4) Бөкейлік Исламғали деген кісі құрбандық
шалу орнына 6 сом.
5) Мұхамедсұлтан Тұяқбайұғлы, Шəріп
Өмірұғлы, Айтмұхамет Оразбайұғлы, Зұлықан
байбатырұғлы, Бірмұхамет Мұсабайұғлы, Шаһарбану Сайым жамағаты, Мейрам Сайымқызы, Сағила Мұсабайқызы, Хұсни Ерғалиқызы, Ешмұхамет Жайлыбайұғлы 1 сомнан,
Бірмұхамет марқұм Арызбайұғлының пəдиасынан 1 сом, Несіп Ержанұғлы, Смағұл Жиенбайұғлы, Тілеубай Жүзбайұғлы 50 тиыннан,
Біржан тілеубайұғлы 30 т., Байғожа Көпбайұғлы
20 т., Ескендір, Гүлайым Рахымжан балалары
15 тиыннан, Нұрыш Қойайдарұғлы, Əбірдос
Ғайсаұғлы, Хабиболла Рахымжанұғлы 10 тиыннан. Барлығы 13 сом 45 тиын.
6) К. Тоқтабайұғлы, Омар Алмасұғлы, Мариа Ковалдина, Шабдан Сұмтемірұғлы, Сағи
Қожантайұғлы 1 сомнан, Ғабусалық Жармұхаметұғлы, Ғалымжан Бектемесұғлы, Қапыш
Сұлтанғазыұғлы, Иманғали Қарпықұғлы,
Ұзақбай Құлымбетұғлы, Ерғали Есенжолұғлы,
Мұхтар Əбуғалиұғлы, Исабек Топашұғлы,
Қаражан Топайұғлы, Нұрғали Жақсыбайұғлы,
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Мəсіғұд Жоламанұғлы, Əуезжан Сейілұғлы,
Григори Василев, Петр Поляков, Ілияс Бəйменұғлы, Ермұхамет Асанұғлы 50 тиыннан, Хасейін Əбенұғлы 20 тиын. Мұқтаж оқушыларға
арналған ақша бұрынғыларымен 245 сом 66
тиын.
Басқармаға хат:
І
Талапкерлерге хат
«Қазақ»-тың 139-ншы нөмірінде біздің
жұртта кітап бастырушының жоқ екенін, кітап
бастырудың пайдалы екенін һəм сол турадағы
Қалжан мырзаның сөзін жазды. Ұлт, «Ай мен
күндей, Алаш ұлына бірдей» екенін байандады. Бұл 6-7 жылдан бері саңылауы бар қазақ
баласына шындығы анықталған сөз.
Оқыған-өнеге аларлық: роман, театр, өлең
секілді əдеби кітаптар жазған мырзалар кітабына бастырушы іздесе, бізбенен хабарлассын.
Анық адресін көрсетіп, кітабын жіберсін.
Құдайберген Жұбанов
Хасейін Ашығалбиев
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Адресіміз: ст. Джрурнъ, Т.Ж.Д. Заведывающему уркачевским 1 кл. Р-к училищем.
Агенттер керек
Русияның əр жағында, һəм Азияда біраз ақы
иаки комисиа ақшасы алып қызмет қылатын
агенттер керек. Тілеген кісі өзінің сенімділігін
көрсетіп төмендегі адреске хат жазсын.
Казань, рад. «РУСИЯ САУДАСИ».
Мұғалім керек
Жаңа салдырған мектеп бар. Ауыл балаларын
оқытуға тəуір қазақ мұғалімі керек. «Қазақ»
емлесіне жетік болсын. Керекті оқу құралдарын
«Қазақ» басқармасынан өзіміз алдырамыз.
Пəтер, тамақ бізден, мұғалімге айға 15 сом
жалование лайықтадық. Жол расходын да жібереміз. Жіберу үшін адрес: Ст. Чийли, Т.ж.д.
Рахату Тулешову.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Русия, Англия һəм Иран
Осы октиабрдің 19-ында Русия хүкіметінің
тапсыруы бойынша Ирандағы орыс елшісі
Иран хүкіметінің құлағына салды: «Егер де
Иранның Германия һəм Түркиямен жасаған
айырықша ынтымағы болды деген сыбыс
рас болып шықса, Иран шахыналығының
бүтіндігін, тізгіні өзінде болуын сақтау үшін
Англиямен жасалған уағданың мақсұды далада
қалған болар еді» деп.
Мұнымен қатар Англия елшісі де Иран хүкіметіне нота берді: Англия хүкіметі Ирандағы
адамдарын қорғау үшін керек тапқан шарасын істемекші. Ол тақырыбындағы кінə шах
хүкіметінің өзінен» деп.
Бұл «дипломатиа» тілінде айтылған сөздерден
1) Иран хүкіметі Германия һəм Түркия екеуімен айрықша ынтымақ жасады деген сыбыс
барлығы, 2) Иранға «оның рас болса, біз саған
білгенімізді істейміз. Бізге өкпелеме, кінə өзіңнен» деген хал сезіледі. Бұлар кімге болса да
түсінікті. Ал, Иран шахналығының бүтіндігін,
тізгіні өзінде болуын сақтау үшін жасаған Англиямен уағда деген сөздер оқушылардың көбіне
түсініксіз болуы ықтимал. Мұның мəнісіне
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қандыру үшін 7-8 жыл бұрынырақ болған
оқушыларға көз салып өту қажет.
1907-ншы жылы Русия мен Англия, араларындағы даулы мəселелер туралы келісіп, ынтымақ жасады. Онан бұрын екеуінің тұтынған
сайасаты бір-біріне қарсы болатын. Русияның
сайасат жүзінде жолы болмаған жұмыстарының бəрі де Англия қастығынан болды деп
жорылатын. Русия Түркиямен соғысып, 1878ншы жылы жеңіп, кешегі Балқан соғысында
Түркиядан алынған жерлерді Русия Балқан
патшаларына сонда алып бермек болған.
Русияның сол мақсатына Берлин жиылысында көбінесе Англия қарсы тұрған. 1885-нші
жылы Ауған тақырыпты Русия мен Англия
арасында соғыс та болып қала жаздаған. Русия Ақ теңізге шығу үшін Дарданелде аламын
десе, оған қарсы тұрған Англия болған. Русия
ұлық мұхит теңізіне шығу үшін Порт Артурды
екеуімдесе, оған да Англия қарсы болған. Русия Үнді теңізіне шығу үшін Иран шығанағын
көздесе, оған һəм Англия қарсы тұрған.
Қысқасы Русияның күшейуіне Англия дəйім
қарсы тұрған. Русияның күшейуін жаратпайтын
мəнісі мынау болатын: Русия Азиядағы жер-
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лерді ала-ала Иранды, Ауғанды, Тибетті алып,
Хиндиге қол салады деп қауіп қылатын. Жер
шегіміз түйіссе, өзіміз де түйісіп қалармыз деп,
араларына ауғанды қалқа есебінде ұстайтын.
Иранға, Ауғанға, Тибетке қарай Русияның
қол созғанын жақтырмайғ қызғанатын. Ол
қызғанған сайын, Русия солай қарай қолын
созып, Орта Азияда əскерді молырақ ұстаған,
соғыс керегіне тұтынарлық теміржолдар
салдырған. Кешегі Жапон соғысында Англия
көріне болмаса да, астыртына Жапонға көмек
беріп жатқанын, кезінде Русия газеталарының
бəрі де жазып жатты. Соғыс бітісімен-ақ Жапонмен қайтадан он жылға одақтасу уағдасын
жасады. Сол күймен 1906-ншы жылға келеді.
Сол жылы бірінші Дума заманында Русияға
Англия ескадрасы келді деген хабар шығады.
Бірақ келетін болып, сайланып, келмей қалады.
Келудегі мақсұды Русиямен жақындасу болған.
Бұл жақындасуы басында Русияның да,
Англияның да адамдарының бірсыпыралары
жақтырса да, бірсыпыралары жақтырмайды.
Англияның алдағы адамдары артқа сүйреген
Русия хүкіметімен тілектес болуы қолайсыз
көрінді. Русияның алдағы адамдарына да солай көрінеді. Ақырында көңіл сүйу сүймесіне
қарап тұрмайды, Англия мен Русия арасында
ынтымақ жасалады.
Байағыдан берлі жұлдызы қарсы, қаны қас
болып келе жатқан екі жұрт пікірінде аз уақытта
өзгеріс болып, қастықты тастап, достыққа
қарай біріне-бірі қол созуының мəнісі не? Ол
бұл замандағы патшалар арасындағы сайасат
ісімен таныс адамдарға анық, таныс еместерге
танық нəрсе.
Бұл заманда мəдени мемлекеттердің ең зор
белгісінің бірі соғысқа сайлылық. Неғұрлым
соғысқа сайлы болса, соғұрлым мəдениеті
жоғары болғаны. Соғысқа сайлы емес мемлекеттер сайасат жүзінде қосақ арасында босқа
есеп. Мысалы, Жапон кішкене болса да, соғысқа
сайлылығы мен мəдени һəм ұлық мемлекетке
саналып, қосаққа қосылып жүр. Қытай мен Иран
зор болса да соғысқа сайлы болмағандықтан сайасат жүзінде қосақ арасында бос кетіп жүр.
Есепке қосыламын деген патшалықтың
елінде киерге киімі, ішерге асы болмаса да,
қару-жарағы сай болмақ. Оны істемесе, есептен шығады. Дүние жүзінде патшалықтар көп,
дүние сайасатына қатысы барлар аз, 7-8 ғана.
Дүниені бүлдірсе де солар бүлдіреді, күлдірсе

де солар күлдіреді. Ұсақ патшалар сайасаты
əрі патшалар сайасатының ішінде. Жарлы
қазақтар өз алдына бағарлық малы жоқ болған
соң байдың малы бағылғанда, менің малым да
бағылар деп, аз малын бай малына қосып, қарап
отырмай ма? Ұсақ патшалықтарда сол сиақты.
Өз алдына сайасат тұтарлық халы жоқ болған
соң ұлық патшалардың сайасатына тапсырып,
қаннан қапырсыз отыра береді. Сайасат асылы
аңдысу. Ұлық патшалар бірін-бірі аңдып отырамыз. Қапысын тапса, қар шығады ұстына қона
қалмақ. Ұлық патшалар аралары тыныш болуы бірінен-бірі қаупіленгендіктен. Əрқайсысы
етегінен тартып, ұстап отыратын: соғысып
жеңсем жақсы, жеңілсем жаман болар дегенн
қауіп ғана. Жапон соғысына дейін құрлықтағы
мықты патшалар Русия мен Германия болды.
Бұлар бірінен бірі қауіп қылып, бірін-бірі тыныш ұстап отыру үшін өздеріне одақ болады.
Германия Австрия мен Италияны одақтыққа
алады, Русия Францияны одақтастыққа алады. Судағы патшалар Англия һəм Жапония
құрлықтағы бұларға қосылмайды. Өз алдарына
одақтасады.
Германия, Австрия, Италия бір жан болған
соң, таразының екі басы теңелген сиақты
болып, екі жағы біріне-бірі тиуден қауіпдеп,
көпке дейін Европадан тыныштық болады.
Сол күймен Жапон соғысында Русия сыр береді. Таразының теңдігі жоғалады. Германия
жағы бастады. Сайасат ісінде Германияның
дауысы бұрынғыдан басқарақ шыға бастады.
«Темір жұдырығын» əркімге көрсете бастайды. Таразының екі басын теңгермесе, темір
жұдырық біріне тиіп қалу ықтималы зорайады.
Оны теңдеуге Англияның салмағы қажет болады. Сүйтіп, үш одақ патшаларға қарсы, Русия,
Франция, Англия үш патшаның ынтымағы жасалады. Бұлар ынтамақтасқанда араларындағы
даулы мəселелер туралы келісу қажет болады.
Русия мен Англияның арасындағы көп даулы мəселенің бірі Иран болатын. Ынтымақ
жасағанда бұл мəселе туралы екі жағы былайша
келіседі. Иранды үшке бөледі. Оңтүстік Иранды
Англия ыңғайына алып, Русия қатыспайтын болады. Солтүстік Иранды Русия ыңғайына алып,
Англия қатыспайтын болады. Орталық Иранды битарап қойып, пайдаланғысы келген жағы
кезінде айрықша ынтымақпен пайдаланбақ болады.
Үлесіп болғаннан кейін ғұмыршылық жана-
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шыр сөз айтылған: екі жағымызда Иранның
бүтін болуын, тізгіні өзінде болуын қадірлейік.
Тыныштықпен өсіп, оны көгеру тілегінде
болайық деп. Міне, сол себептен енді, Германия һəм Түркия екеуімен Иран ынтымақ жасады деген сыбысы естілген соң, бұлар екеулеп,
тілегіңді бөлмей, теріс батамызды береміз деп
отыр.
Бұларға Иран хүкіметі жауап қайырып отыр:
«Сендерге жағымды битараптық жайын қазір
сөйлесуге біз дайармыз» деп. Не сөйлесіп, немен риза қылатыны қазір мағлұм емес.
Хидаятолла мырза Еникеев
Оренбург Г. банкі құзырында Торғай облысының уақ борыш инспекторы Хидаятолла мырза
Еникеев осы қызметпен Уфаға біржола кеткен
хабарын естіген соң, қош айтысып қалуға 17нші октиабрде келіп көрістім.
Хидаятолла мырза қазақ қарындастарының
бұл заманға шейін ғаділдікте жатқанын сөйлеп,
енді аз да болса көзін аша бастағанына сүйінеді.
Қазақ арасында аз уақыт болса да, шамасынан келгенше айанбай қызмет еткенін айтып,
онысын міндет қылмай, мойнындағы борышын
өтегендігін сөйледі. Енді бұл орынға қазақтан
шын ұлтшыл бір азамат табылуына тілектестігін білдіреді. Əрине, инспектор табылар, ол
болған ирспектор халықты ағартуға қызмет етер.
Бірақ қазақ тілін білмейтін кісі болса, қазақтың
айтқанына инспектор түсінбес, инспектордың
айтқанына қазақ түсіне алмас дейді.
Хидаятолла мырза екі жылдың ішінде Ақтөбе
үйезінде қазақ ортасында бірсыпыра уақ қарыз
серіктігі ашты, іс басқаратын адамдары жоқ
жерде көрші орыс ауылдарына қосып ашты.
Хидаятолла мырзаның пайдасы біздің елдерге
көп тиді. Бірігіп істейтін істердің неше түрлісін
халыққа түсіндіріп, өзіміздің қазақтан артық
жаны ашитын еді. Неше жерден потребител
дүкені, маслоделни артелдер ашуға себепкер
болды.
Хидаятолла мырзамен былтыр күздігүні танысып, үйіме шақырып, қонақ қылдым. Сонда
ауылымыздың басшы ақсақалдарын шақырып,
оларға Хидаятолла мырза əр баптан қазақ керегін айта келіп, ақырында əр ұлт өз тілімен
оқу керек, қазақ халқы бірігіп іс істеу орнына, зекет, ұшыр секілді берекелі садақаларын
қожа-моллараға береді, бір орынға жиналғанда,
аймаққа пайдалы мектеп, медресеге жеткілікті пұл болады деп, мұнан кейін осыған қаулы

қылып, мұндай садақаларды оқу жолына
жинауға маслихат берді. Хидаятолла мырзаның
осы кеңесі себепкер болып, жоғарыда айтылған
садақаларымызды жинауға қаулы қылып,
«Сəуле» мектебін аштық. Мектебімізде екі
жылдан бері жыл сайын 40 шақты бала оқып
жатыр.
Хидаятолла мырза аз уақытта көп пайда келтірді, ұмытылмастай артында белгі қалдырды.
Енді жаңа орнында бұрынғыдан да артық
қызмет, артық абырой тілеп, хабарлы сапар
болсын!» дейміз.
Бейсенбай Тыныштықбайұғлы
Əбубəкір Ахметжанұғлы Диваев
(25 жылдық қызметі құрметіне)
Бір жұрттың қайдан тарауын, өну-өсуі, ресімі,
мінезі, тілі, əдебиеті, осының əрқайсысы тарих
мүшелері, барлығын жинағанда, сол жұрттың
алдында біздің мақтанарлық артықшылығымыз
бар десек, ол ескілікті халық əдебиетіміздің
байлығы. Кеменгер билер, кең ойлы ерлер, топ
жарған шешен, тайпалған ақын бізде болған.
Тақпақсыз, мақалсыз бізде сөз сөйленбеген.
Өзге қара халықтардай біздің қазақ «Ертеңгі
күннің қамы» үшін ер қашты болып қажымай,
кең дүниада қызық дəурен кешіріп, ұлы дүбір,
шаршы топта сөз бəйгесіне қосылып, жүлде
алған жұрт. Бірақ заман өтіп, заң өзгерілген
сайын бұрынғы қымбат ұлт қазынамызды
сақтамасақ, жоғалтамыз. Халық ғұмырында
күні кеше дерлік Кенесары уақиғаларын бұл
күнде бір қазақ баласы түгел анық білмей, тарихи уақиғалар, халық əдебиеті, əдет-ғұрыпы аз
заманда үміт болатындығын көрсетеді. Халық
ғұмыры ұзын, неше жүз, неше мың жылдар
өткенде кезінде жазылмаған, жиналмаған
нəрселер бірте-бірте өзгеріп, тозып, ұмытылып
бітуі ықтимал. Сондықтан бұл жолда қызмет
етушілер, иағни жұрттың жұртшылық белгілерін жиушы-сақтаушылардың қадір-құрметі
аса жоғары боларға керек.
Міне, біздің қазақ жұртына бұл бапта көп
еңбек сіңірушілердің бірі ардақты Əбубəкір
мырза Диваев. Бұл кісінің еткен қызметіне
биыл дəл 25 жыл толды. Қызметіне баға беру,
ұмытпастай есімізде қалдыру біздің зор борышымыз.
Əбубəкір мырзаның 25 жыл ішінде қазақ етнографиасына1 өткен қызметі қанша көп болса
1
Етнографиа – əр халықтың əдет-ғұрыпын ауыз əдебиетін үйренетін ғылым.
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да, мұны жұрттың тегіс білмеу себебі, жазған
нəрселерінің бəрі де орысша басылып, халық
арасына тарамағандық.
Əбубəкір мырза 6-ншы декабрде 1855нші жыл туған. Ата тегі Уфа губерниасы,
Стерлитамақ үйезі, Тоқай ауылының двориан
(ақсүйек) башқұрттарынан болып, башқұрт
шежіресіндегі шынжыр қатар Сүлейман
Диваевтың тұқымы екен. Əбубəкір мырза оқуды
Оренбургтағы Неплюевский кадетски оқып,
оны бітіргеннен кейін афисер болып шыққан.
Алғашқы қызметі Əулиеата үйезінде ушасткови
нашалнік болып тұрған. Онан кейін Түркістан
генерал-губернаторы кеңсесінде переводшик
һəм военни губернатор қасында шенеунік особых порушени лауазымын атқарып тұрған.
1906-ншы жыл колежски советник шенінде
атставкаға шыққан. Əбубəкір мырза бұл күнде
Ташкентте тұрады, ғылыми қызметтері үшін
Сырдария статистика жамғиатында, востоковедение жамғиатында, етнографиа жамғиатында,
жағрафиа жамғиатында, Түркстан тарих
жамғиатында шлен, Қазан университетінің
тарих һəм архиологиа жамғиатында секретар
болып тұрған.
Əбубəкір мырза көп оқып, уақыт қазақ арасында болып, қазақ ресімін, тұрмысын, тілін,
əдебиетін ұнатып, үйреніп, жазып отырған.
Жазған нəрсенің көбі Сырдария облысының
есебін жазған кітаптарында1 һəм жоғарғы
жамғиаттардың кітаптарында басылған. Бұл
орында Əбубəкір мырзаның жазған нəрселерін
көрсетелік.
Ертегі-хикаиалар
«Жомарт пен сараң», «Зерек уəзір», «Үш
туысқан», «Еріксіз балгер», «Зиалайдар хан
һəм сағат», «Жел арбауы», «Шал мен оның
он екі жасар қызы», «Тамаша құтылу», «Жас
болса да данышпан», «Жаман қыз», «Жаман
бала», «Есер тентек», «Данышпан патша»,
«Əділ патша», «жаман ойлар», «Бір түлкінің
басынан кешкен істер», «Қатынға айтпайтын
сырлар», «Ақмақтық», «Тышқан – қыз», «Жиренше», «Аушы түлкі», «Ер қыз», «Қанатты
пері қыздары», «Түлкі, айу һəм күзетші», «тағай
ханның қызы қалай əділ билік шығарған», «Үш
ақыл», «Шора батыр», «Ғажап аңшы», «Үш
қатынның басынан кешкені», «Үш жолсыз»,
«Қазықұрт сауыты», Едіге батыр», «Бақыс»,
1
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«Албасты», «Тістеуік шайтан», «Қатын түсті
жылан», «Өткір қыз», «Тентек», «Патша, уəзір
һəм қыз», «Таздар», «Жаңа тентек», «Лақман
хакім», «Өсекші құл», Мəмекенің басынан өткен істер», «Түлкі мен тасбақа», «Кім
қорқақ?», «Шал мен пері», «Қыз патша», «Алпамыс батыр», «Ауыш тазша», «Бекет батыр»,
«Алаңғасар алып», «Ит алақаз», «Алаша хан»,
«Қыз патша һəм қара құл».
Мысалдар
«Қасықр мен түлкі», «Түлкі мен əтеш»,
«Түлкі, қасқыр, баоыс», Түлкі мен қарға»,
«Бақа мен үйрек», «Амалшыл түлкі», «Батыр
есек», «Түлкі, барыс, түйе, доңыз» һəм «Түлкі
мен бөдене».
Тарихи қағаздар
«Ескі заманда қолдарды азат ету һақында
берілген жарлық», «Ахмет Иасауидың маһры»,
«Ахмет иасауидың мешіттегі жазулары»,
«Ақсақ Темірдің Ахмет Иасауи қабіріне берген жарлығы».
«Қазақ шаруасы һəм қазақ тіршілігі туралы»
мақалалары. «Бақсы ойыны һəм сахаршылығы
туралы», «Қорқыт ата хақында бірнеше сөз»,
«Шыңғыс хан туралы қазақ хикаясы», «Қырғыз
шежіресі туралы», «Қазақ билігі», «Қазақтың
хүкіметті сөздері», «Қазақтың қара сөздерінен
үлгі», «Қазақ тойы», «Қазақ жігіттерінің ескі
ойындары», «Қазақтың бесік өлеңі», «Бастың
өлеңі», Қазақта ауру һəм оны емдеу», «Қазақта
ай, күн есебі», жұмбақтар, мақалдар...
Əбубəкір мырза қызметтерінің көбі осы,
мұнан басқа жазғандары да бұларға тиіс.
Ардақты Əбубəкір ағай бұларды жоғалтпастай
етіп қолымызға аман тапсырды. Енді біздің
міндетіміз бұларды жиып, өз тілімізде кітап
қылып бастыру, керекті орындарда пайдалану.
Бұл күнге шейін өзімізден халық əдебиетін,
бұрынғы данышпан шешендердің, ақындардың,
əділ билердің асыл сөздерін жинаушы жоқ еді.
Бұл туралы Диваев, Потанин қарттарға мəңгі
борыштымыз. Бұлар жанып тұрған шырақ, жолын қуған талапкер жастар адаспас.
М.Д.
Сыртқы хабарлар:
Европа соғысы
Соңғы кездерде күнбатыс майданы болмаса, өзге соғыс майдандарынан хабар сараң
келіп тұр. Күнбатыс майданында да бірін-бірі
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жапырып жібергені жоқ, бірақ біздің жақ басым, жаудың көп əскерін, қару-жарағын қолға
түсіріп тұрғандығымыз хабар етіледі. Осы
кезде тегі əскер соғысынан «Сайасат соғысы»
басымырақ көрінеді. Патшалықтардың көбінде
хүкімет бастықтарының алмасуы жиылып кетті. Францияда министрлер кабинеті алмасып,
жаңа министрлер сайланды. Грецияда һəм
солай болды. Англия кабинетінде де өзгеріс
болып, атақты Лодкерсон министрліктен түсті.
Біздің Русияда жер министрі Кривошейин һəм
жол министрі Рухловтар атставкаға шықты.
Иранда тынышсыздық, Германия-Түркияның
елер тіккеніне еріп тұр деген қауесет күшейуде.
Қытай соғысқа қатысы жоқ болса да, республика заңын тастап, ескі киін кимекші деген хабар
болды. Бұл өзгерістердің көбі төте иа қиа жолдармен соғысқа жанасы бар нəрселер.
Соғыс кезінде расы – жалғаны белгісіз түрлі
хабарлар көп болады. Солардың бірі – Германия
бітім тілейді екен деген хабарлар. Ол битарап
патшаларды араға салып, ынтымақтас патшалардан бітім сұрайды-мыс. Кей газеталар бітім
шарттарын айтып та қойысты. Германияның
шарты: Русия мен Франциядан алған жерлерін қайтарып беруге, Белгиядан əскерін
қайтарып алуға, соғыс расходын сұрамасқа, тек
Белгияның Африкадағы Конгосын ғана алып
қалып, Польша жақ шекараны біраз пайдасына
өзгертумен ғана қанағат қылады-мыс.
Соғысты соза беру жеңушіге де, жеңілушіге
де жеңіл емес, қай жағы болса да тоқтағанын
тілер еді. Бірақ қазіргі ретке қарағанда, бұл
тез бола қоймайтын хиал сиақтанады. Соғыс
екінші жылға кетті. Битарап патшалықтар
бірінің артынан бірі сабындай бұзылып, екі
жақтың біріне қосыла түсіп жатыр. Осы күнгі
битарап дегендердің көбі əлі саудада, иа біз
жағына қосылатын, қосылмай қалғанда да
битараптығының өзі екі жақтың біріне пайда,
біріне зиан болып шығатын сиқы бар.
Істің жайы мұндай болып тұрғанда бітім тез
бола қойар деген үміт аз. Оның үстіне біздің
жақ жауды мұқатпай тоқтатамыз дейді, «иілмесе сындырармыз» деп Германия күш айтады.
Ішкі хабарлар:
Елден:
Қазақтың қалыңмал бітімі
(Қарқаралы үйезі)
Берікқара елінің қазағы Бектұрған Тұрысбек
баласы Тоқырауын елінің қазағы Маңғазбай

Қоқан баласының жесірін біреуге беріп жіберген. Бұл жақтағы қазақ ресмінде жесірді беріп
жіберсе, қыз атасы бір тоғыз айып тартады,
алған малды қайырып береді, тойға сойған мал,
кит салауат болады.
Бектұрған алған қалыңмалды қайырып,
айыпқа келгенде мынаны айтып, құдаларды
тоқтатты. Он жыл болған екен, Тоқырауын
елінің қазағы Битан бекше баласы Берікқара
елінің қазағы ғұмыр Шаншар бай баласының
жесірін беріп жіберіп, бір-ақ ат айып берген
екен. Битан тойға сойған малын, китін есепке
алған екен. Бектұрған, Ғұмар, Танас, Маңғазбай,
Битан Майқы болды. Майқы, Танас Қаракесек
немересі, осы күнгі тірі кісіге 10-12 ата. МайқыТанас ережесі осы деп Бектұрған китін, той малын есепке алып, Маңғазбайға бір арқа ет берді.
Осыған құдалар тоқтап, бітім қылды. Қазақта
түзу ресім жоқ дейді. Осы Англия судиасы айтатын бітімі емес пе?
Маңғазбай, Битан атасы мынау болады:
Қаракесек
І
Ақша-Түйте
І
Сарым
Өтеміс
І
Боқсары-Құлсары
Жоламан-Көшкін
Құламбай-Шақабай
Арақбай-Тай
Жандыбай-Қоқан
Бекше-Маңғазбай
Битан.
Осындай біздің қазақ жұртында болған жолды
бітімді «Қазаққа» жолдастар жазса, жұртқа закон күн жолын түзетуге дəлел болмас па еді.
Сұңқар
• Жақып мырза Ақбайұғлы абақтыдан
азат етілді.
Лепсі үйезінен
124,125 һəм 150-нші нөмір «Қазақ»-та
жазылған Қотанбұлақ қазағы Əйіп Бакиза баласын 29-ншы сентиабрде сот тергеп ағартты.
Жақып орнына адвокат қылып Отыншы Əлжанұғлын алып алды. Айлығы жат туралы
жұрттай
С.
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Донос
(Ілбішін үйезі, Орал облысы)
Соңғы кездерде біздің қазақ жаланың-жамандықтың жаңа түрін тауып алды. Бір-екі жылдан бері хүкімет қазаққа «қорқынышты халық»
демесе де, сенімсіз көзбен қараңқырайтын
болды. Бұған себепкер қазақтың өзі болса да,
билеушілеріміздің қазақ жайын білмеуі де
қосылады.
Биыл 19-ншы иунде Уралскіге келсем, алдымнан екі көзі алақтап ауылдың бір кісісі шыға
келіп, «Мақыш ұсталып қалды» деп сүйінші
сұрады. Мақыш дегені - студент Əбілмағжан
Балтанов еді. Политсейски управлениеге барып Əбілмағжанға жолықтым. Ілбішін үйездни
нашалнігінің телеграмы бойынша ұсталған
екен. Ертеңіне өз ат-арбамызбен біріміз еріксіз, біріміз ерікті, салт атты қарауылшымен
Ілбішінға жол тарттық. 22-нші иунде товариш прокурор келіп жауап алды. Доносшы
айғақтарымен доносын қуаттады. Олардың
жапқан жаласы қысқартып айтқанда: «Балтанов түрік пайдасына ақша жинады, түріктердің
алған алтыатар мылтығы бар, хүкіметке жəрдем
бермеңдер» деп айтыпты-мыс. Товариш прокурор жаланың жалғанын тауып, тінту болғанда
да шүбəлі ешнəрсе болмағанын еске алып,
айыптарлық нəрсе таба алмай, істі қысқартуға
(айақсыз қалдыруға) жіберді һəм осы күнде
қысқартылды.
Осы секілді сөз Ілбішін үйезінде жəне де бірекі болыста болды. «Жыл жауынды», үміт бар
тағы да шығар деген.
Студент Иса Қашқынбаев
Басқарма: Тағы бір тілшіміз (Х.М.) жазады:
«Сүмбіленің айақ кезінде Қурайлы елінің болысы Шəріп Қожақұғлының 800 кебен пішені
өртеніпті. Партиа араздығымен осылар өртеді
деп, студент Балтановтың əкесі Ермек ақсақалға
жəне бір баласына һəм Мұқан Қияқұғлы деген
үш кісіге жала жауып, бұлар ұсталыпты. Студент Əбілмағжан жаладан құдай сақтап, өрттен
бұрын Киевке жүріп кетіп еді».
Оренбургқа мұсылман босқындарға
жəрдем ісі
Оқушыларымызға мағлұм, Оренбургқа
«Соғыстан зарарланған мұсылмандарға жəрдем
комитеті» ашылған еді. Бұл комитет əуелі жалғыз
Карс мұсылмандарына ғана жəрдем жиып жі-

беріп тұрды. Бұ күнге шейін бұл комитеттің
жəрдемі 21 мыңнан асты. Бұл жəрдемнің ішінде біздің қазақ жұртынан «Қазақ» арқылы 1
мың 250 сомнан артық болды һəм комитетке
өз тұсынан жібергендері де бар. Бұл соманы
бүтін қазақ атынан азсынсақ та, алыстағы
қан жұтқан қайғылы аш-жалаңаш бауырларына қарасқаны үшін алғыс айтамыз. Мұнан
кейін де қарап тұрмас деп үміт етеміз. Соңғы
кездерде күнбатыс губерниалардан (соғыс
жағынан) Орынборға мұсылман босқындар
келе бастаған соң жоғарғы комитет бұларды
да қарауға жəрдем беруге қаулы қылып, соның
қамына кірісті. Екі жерден жақсы, зор пəтер
əперіп, қазіргі қажып келген жүз шамалы
мұсылмандарды орналастырды. Мұсылман комитеті алғаш бұларды өз есебінен қарай бастап
еді, соңынан босқындарға қазынадан жəрдем
берілетін болды. Сүйтсе де босқындарды қарап,
күтіп, керек-жарағын жиыстырып, басқарып
тұру үшін комитет жаңа кісілер сайлады.
Бұлардың қызметтері: пəтер ісін, азық-түлік
ісін басқару, босқындардың санын, аты-жөнін
жазу, киіндіру, балаларын оқыту, қызмет тауып
беру, керек орнында жөн көрсету, ауруларын
емдету һəм жəрдем ақшаларға ие болып тиісті
орнына беріп тұру.
Оренбургта тұрған қазақ жоқ, бірен-саран қызметкерлермен оқудағы жастардан
басқа. Соның үшін мұндағы ноғай ағайындар
қатарында көзге көрінерлік қызмет көрсете
алмаймыз. Мынау мұсылман комитетінде
бұрыннан һəм қазіргі босқындарды қарау
ісінде қазақтан жалғыз-ақ шлен бар – Ахмет
Байтұрсынов. Енді бұл іске иағни соғыстан
зорланған мұқтаж мұсылмандарға əлде болса біздің жұрт бұрынғы дағдысынан танбай,
жылуын тоқтатпаса, көркем іс болар еді. «Көп
түкірсе – көл» деген.
Мадияр
Газеталардан:
Сквет байаны
20-ншы октиабрде обшина палатасында
(Дума) Англия бас министрі Сквет соғыстың
жалпы жайын сөйлеп, Дарданел жайын көбірек
байандап, əскер қызметі міндетті болу жағын
жанап өткен.
Мүмкін қадірінше, – дейді Сквет, – соғыс ісі
не күйде болып жатқанынан халық хабардар
болып тұрғысы келеді, керек іске жаралық
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күшіміздің бар-жоғын біліп тұрсақ екен дейді.
Халықтың бұл тілегі табиғи һəм жолды. Сырымызды жау алып қойар дегеннен бүкпесе,
халықтан жасырып іс қылайын деген хүкіметте
де ой жоқ. Халықтан жасырғысы келеді деп
ойласаңдар, оларың қата.
Соғыстағы біздің халіміз мынадай: былтыр
соғыс басталысымен һəм сентиабр басында
Францияға жібере алғанымыз 6 жайау, 2 атты
дивизиа еді. Қазірінде Жон Френштың соңғы
хабарландыруы бойынша Франциядағы біздің
əскер милионға жақын. Мұнан басқа біздің
əскер Дарданелде, Мысырда, басқа майдандарда
Отан топырағын һəм калониаларды қорғайтын
орындарда һəм кейінгі күнге сақтаулы тұр. 15
ай соғыс тұсында əскерге толып жатқан адам
алынды. Хиндистаннан қанша алынғаны
өздеріңе мағлұм. Канада 96 мың, Австрия 92
мың, Жаңа Зеландия 25 мың əскер шығарды.
Флотымыздың соғыстағы қызметі есепсіз
болды. Кемемен 2 милион 500 мың адам тасылды. Дүниежүзін Германия кемелерінен
флотымызбен аршыдық. Біздің флотқа бой
теңелдік қылатын Германия флоты қорқып,
Балтық теңізінен шыға алмай тұр. Шықса, қазір
жоқ болмақ. Германияның суда күш қылғаны
сүңгуір қайықтарымен еді. Ол жағы да күннен
күнге кеміп барады. Біздің сүңгуір қайықтар
Мрамор теңізінде жаудың 2 броненос, 5 канонерка, 1 миномнос, 8 жүк кеме, 197 қосшы
кемесін суға батырды.
Месопотамиядағы əскеріміз Бағдад шаһарына
жақындап келе жатыр. Ол жағынан қазірінде
үмітіміз зор. Өткен жыл февралға шейін
күншығыста күш қыларлық шамамыз болған
жоқ. Ол кезде жалғыз Мысырды ғана түріктен
қорғауға əліміз келді. 20-ншы ианварда түріктің
тауын шағып, Мысырдан бетін қайтардық. Онан
соң барып хүкімет Дарданелді алу мəселесіне
кірісті. Тисе қарап тексеріп, ақылға салып армансыз кеңескеннен кейін, хүкімет бұл іске туакіл етуді мақұл тапқан. Бұл істі терең ойлап,
тексермей бастады деушілер ұлағулы Дарданел
турасындағы план өте сақтықпен, шыр айнала
жан-жағын қарастырып, сондағы флот бастығы
адмиралмен, Лондондағы морской штабпен
əбден ақылдасып барып жасалған. Дарданелге
тимей тұрып, алу планы Франция адмиралтействасына жіберіліп, ол һəм ұнатып, бізде
қосыламыз дегеннен кейін іс басталмақ болған.
Сүйтіп, əбден қаралып, ұнатылып, неше сыннан
өтіп, кабинет ұнатуына түскен.

Ол кезде құрлыққа əскер төгуге мұршамыз
келмейтін болған. Сондықтан судан ғана
тиіспек болғанбыз. Бұл іс пəленнің, түленнің
лаққанымен болды деп, басқаларша кінəні
өзгелерге аударғым келмейді. Бұл істі ойлағанда
бəріміз де тəуекел етерлік іс дегенбіз.
Ондағы көздегеніміз мынауды: Дарданел
алынса, Балқан сайасаты бізге жағымды түрге
түсер, Қара теңізбен қатынасып, Англияға азықтүлік, басқа керек-жарақ нəрселер келуге жақсы
болар, Дарданелді алу Түркияның нақ жүрегінің
тұсынан шаншумен бір есеп дегенбіз.
Дарданелге су жағынан тиуіміз феврал ортасында басталды. Аз уақытта тысқы порттарын
алып болдық. Порттарын бұзып-бұзып, біртебірте ілгері жылжыдық. 5-нші мартта «не алу,
не алу» деп қимыл қылатын шаққа жеттік. Əрі
кемелеріміздің батқаны батып, қирағаны қирап,
бетіміз қайтып, тауымыз шағылды.
Бұлай алуға болмайтын болған соң, қалай
еткенде алынар жағын қарастырдық. Басқа
шарасы туралы ақыл айтқан адамдар: құрлық
жағынан көмек болып тұрса, Дарданел алынар
десті. Сүйтіп, Дарданелге судан да, құрлықтан да
екеуіне бірдей тиуге план жасауға қарар берілді. План белгілі флотпен əскер бастықтарының
қалай жасаса да, өздерінде болды.
Ағұстағы істе арман көп. Жолымыз болатын-ақ іс еді, қалай дүкіртке ұшырағанымызды
білмей əлі қайранмын. Жөні келіп тұрған істің
мұндай жөні болмағанын көргенім осы.
Дарданелге тиудің не қажеті бар еді деушілерге келсек, олай ойлаушылар: Дарданелге тимегенде не болмақшы еді деп те ойлау керек.
Арыстаур Польшадан кейін асырылғанда,
Кавказдан да солай асырылуы ықтимал іс
емес пе еді? Олай болғанда Түркия бар күшін
Мысырға салып, бізге қарсы жұмсауы ықтимал
іс емес пе еді? Сүйтіп, біздің Месопотамиядағы
үмітімізді кесуі ықтимал емес пе еді? Бəлкім
Болғария да Германияға Дарданел ісі болмаса
мұнан көріп ертерек қосылар еді. Біз Калипулы түбегінде түріктің 200 мың əскерін ұстап
отырмыз. Оны Дарданелге жұмсамай, басқа
майдандарға жіберсе, залалы бізге мұнан аз
болар ма еді? Қазірінде Дарданел турасында
пəлен деп кесіп айту ертерек. Балқан түбегінде
болған өзгеріске қарап, Дарданел мəселесі де
қайта қаралып жатыр.
Əскер қызметі міндетті болуы турасында мен
еріксіз алуға қарсымын. Еріксіз алу мəселесі
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елді екі бөліп, алалық шығарады. Жұрт тегіс
мақұлдап отырса, бұл іс оңға барар еді.
«Речь».
Тегіс оқыту положениесі
Оқыту министрествасында тегіс оқыту туралы жасалған положение жобасы қарала бастапты. Айақ һəм орта оқу турасындағы положение
жобасын қарайтын биуро жобаның мынау пункттарын қабыл еткен.
Балалардың барлығы еркек, ұрғашы демей,
8-ден 10 жасқа дейін министерствасының
қарамағындағы бір класты школдарда һəм сол
дəрежелі басқа мектептерде оқу үйренерлік
болсын. Бұл айтылған жастың жарамайтын
орны бар жерлерде жағдайына қарай оқу советтері һəм директорлар жас жағының шартын өзгертуге ықтиарлы. Бастауыш мектептерге балалар тегіне, қалпына, дініне қарамай
алынбақ. Əр жерде барлық бала оқуына жетерлік етіп мектеп ашу міндет үйезни, земски мекемелерінің, шаһар управлениелерінің
һəм земства жоқ жерлерде земства міндетін
атқарып тұрған үйезни мекемелердің мойнында болмақ. Оқу министерствасының
қарамағындағы мекемелер мектеп ашамыз
дегендердің қолынан келгенше көмегінде
болмақ. Бұл тегіс оқушылық қалып, жарыққа
шығып, пайдаға асу жағын алыстан байқаушы
оқу министрі, жақыннан байқаушы оқу советтері болмақ. Бұратана жұрт бар жерлерде оқу
советінде олар жағынан да шлендер болса екен
деген тілек айтылған. Тегіс оқыту үшін жетер-

лік мектеп шамасы əр жерде «Школ айшығы»мен көрсетілмек школ айшығына кірген мектеп,
кім тарапынан ашылса да, мынау шарттарға
тура келуі тиіс. Үйретілетін білім шамасы оқу
министрествасының қарамағындағы бір класты школдарда үйретілетін білім курстарынан
кем болмасқа. Ушителдер орыс қол астындағы
христиан дініндегі, орта оқулы адамдардан
болмақ. Басқа діндегі жұрттар үшін ашылған
мектептердің мұғалім һəм мұғалималары сол
діндегі адамдардан болмақ.
«Р.В.»
Газеталарға көмек
Мұғалім Нұрғали Бегімбетовтан 3 сом,
мұғалім Балмұхамет Тəшеновтан 2 сом һəм
Ерқосай Теңізовтан 50 тиын. Барлығы 5 сом
50 тиын.
Басқармадан:
«Есеп құралының» үшінші жылдығын
сұраушыларға. Бұл кітап көптен жазылып бітпесе де, қағаз жоқтықтан басылмай тұр.
М. Жаңабайбақтыға. Мақалаңыз келер
нөмірдің бірінде басылады.
Хамзабай Боқаевқа һəм «А.А.»-ға. Басылады.
• Мұқтаж оқушыларға һəм Карс
мұсылмандарына жəрдем жіберушілерге келер
нөмірлерде басылады.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №156. 8 НОЯБРЬ, ЖЕКСЕНБІ $$$$
Мектеп қаржысы туралы
Қазақ ішінде осы күнде екі түрлі оқу бар: бірі
қазақша оқу, екіншісі орысша оқу. Екі оқуға да
қаржы халықтан шығады. Қай оқуды қайсысы
керек қылуына қарай, қаржы жиу жолы екі
басқа. Орысша оқу қазаққа да, хүкіметке де
керек. Қазақша оқу жалғыз қазаққа ғана керек.
Орысша оқуды қазақтан да гөрі хүкімет керек
қылған соң, ол оқуға керек қаржыны халыққа
салық қылып салып, хүкімет жиады. Қазақша
оу хүкіметке керек жоқ іс болған соң, ол үшін
жұрттан қаржы жиамын деп əуреленбейді.
Бұлай болған соң қазақша оқу шарасын
қазақтардың өздері қарастыру керек.

Қазақша оқуды қазақ керек қылған соң
қазақша үйреніп шығатын орын табу қажет.
Ол орын орыс школынан табыла ма, ноғай
мектебінен табыла ма, иаки қазақтар өздері
мектеп аша ма – əйтеуір балалар қайдан болса
да қазақша оқу үйренуі керек. Бұлай болған
соң əуелі школдарға жұмсалатын сомаларда
қазақтың да сомасы болған себепті, қазақ ішіндегі школдарда орысша-қазақша екі жағы бірдей
үйретілгені жөн еді. Соңғы кезде бұратаналар
үшін ашылған школда оқу ана тілінде болсын
деген закондар да шықты, бірақ əлі күнге дейін
қазақша ана тілінде оқытып отырған қазақ ішінде школ жоқ.
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Біз қазақша ана тіліндегі оқу дегенде қазақ
тілі мен қазақ əрібімен оқытатын оқуды айтамыз. Бұлай демей, ана тіліндегі оқуды
басқаша түсініп, басқаша оқытамыз дейтіндер
бар. Олар айтады: «Біз школдарда қазірінде
қазақша оқытып отырмыз. Аулни школдарда
бастапқы кезде оқылатын кітаптар, мысалы,
əліппелер қазақ тілінде жазылған, əріптері ғана
орысша. Школдарда оқуды Ронгенскидің иаки
Алекторовтың əліппесімен бастаймыз. Бұл екі
əліппенің тілі қазақша, əріптері ғана орысша.
Бұл кітаптармен оқытуды біз ана тіліндегі оқу
дейміз. Үйткені қазақтың өз тілі болғанмен өз
əрібі жоқ. Араб əрібі де, орыс əрібі де – екеуі де
қазақтың өз əрібі емес, жат əріптер. Əйтеуір өз
əрібі болмаған соң, орыс əрібі не, араб əрібі не –
бəрі-бір емес пе? Қазақ тіліндегі сөздерге орыс
əрібі де жарайтын болған соң, араб əрібінің
қазаққа не қажеті бар? Қазіргі араб əрібіне
үйреніп қалған үлкендерге қазақ тілінде, орыс
əрібімен оқыту жат көрінсе де, жас балалар жасынан дəйім орысша əріппен оқып, дағдыланып
алған соң, оларға тіпті жат көрінбейді. Олардан
туған балаларға араб əрібінің бар-жоғы бірдей
болып тіпті ұмытылады. Сүйтіп бір-екі атадан
соң орыс əрібі де қазақтың өз əрібі болып кетеді» дейді. Қысқасынан айтқанда бұлай болу
үшін кітаптарымыздың бəрі – Алекторов пен
Ронгенски əліппелері сиақты, Алекторов пен
Алтынсариннің «Шариат ал ислам» деген дін
кітабы сиақты қазақ тілінде орыс əрібімен басылуы тиіс. Газета, журналымыз һəм солай
басылып шығуы тиіс.
Егер де қазақтар осылай болуы жөн екен десе,
балаларын қазақша оқыту үшін мектеп ашамыз деп əуре болмай, тып-тыныш жата берсе
де болады. Үйткені осы айтылған тілі қазақша,
əрібі орысша оқу қазіргі қазақ үшін ашылған
школдардың бəрінде де бар. Бұл оқуды керек
қылғандар басқа жерден іздемей-ақ аулни школдардан табады.
Біздің байқауымызша бұлай оқуға қазақтар
көңілді көрінбейді. Ол көңілді еместігі аулни
школдарда оқитын балалардың аздығынан
байқалады. Аулни школда балаларын оқытуға
қазақ ықыласты болса, өз жандарынан шығын
шығарып, балаларын мектепте оқытып
əуреленбей, ауылни школдағы тегін оқуға бере
берер еді. Ол бере беру жоқ. Аулни школға
қазақтар баласын аз береді. Аулни школдарда орысша-қазақша екі жағы қатар үйретілсе,

қазақтар баламыз орысша білмесе де, қазақша
хат біліп қалады деп берер еді. Олай екі жағы
қатар оқыту аулни школдарда жоқ. Қазақша
оқыту жоқ болған соң аулни школдан қазақтарға
пайда да жоқ. Сол пайдасының жоқтығын көріп,
қазақтар балаларын аулни школдарға бере
қоймайды. Пайдасы жоқ болуының мəнісі мынау: аулни школдан бітіргендердің елуде біреуі-ақ барып ілгергі жерден оқиды. Көбі үйінде
қалады. Школда үйренетіні шала-пұла орыс
тілі, орыс əрібімен оқу. 2-3 жыл үйренген шалапұла тіл бір жылда жоғалады. Қалады жалғыз
орыс əрібі мен қазақ тілі. Бұл қалған екеуін
білу оқымағанмен бір есеп, үйткені орысша
кітап, журнал, газета, хат оқуға əрібін білмейді.
Сүйтіп, 2-3 жыл аулни школда оқыған еңбек
бос кетіп, босқа өмір өткізген болып шығады.
Сондықтан аулни школға сырын білмегендер
ғана балаларын беріп, сырын білетіндер балаларын оған бермейді һəм сондықтан аулни
школда оқу тегін екен деп қызбай, шығынды
болса да, мектепке қарай ұмтылады. Рас мектепте оқуға шығын шығады, бірақ оны өтерлік
пайдасы болады. Жаңа усулмен оқытқан осы
күнгі мектептер де 2-3 жылдың ішінде хат білмек түгіл, бірталай білім үйреніп шығады.
Қазіргі аулни школдарға шығатын ақша көп,
пайдасы қазаққа жоқ. Егер де аулни школдарда
екі оқу қатар оқылса, бітірген балалар ілгері
оқуына да екі жол ашылар еді, орысша білімімен ілгері барып оқи алмағандары, қазақша
білімімен ілгері барып оқыр еді. Ал, ілгері
бара алмай үйінде қалғанда да, осы күнгі аулни школдан оқығандардай болмай, қазақша хат
білетін адам болып қалар еді. Қазақ школдардың
шығын жағына ортақ болған соң оқу жағына да
ортақ болуының жөні бар һəм закон бойынша
да жолы бар. Бірақ, солай екен, сүйтейік деген
қазақ болмаған соң һəм сендер солай едіңдер-ау
дейтіндер болмаған соң, қазақша оқу халыққа
керек болған соң, əзірге ол жағын қойып, басқа
шарасын қарастыру қажет.
Қазақтың қазақша оқу білгені хүкіметке қажет
емес. Қазақша оқу үшін жұртқа салық салып,
хүкімет ақша жимайды. Қазақтар үшін ашылған
школдарда орысша мен қатар оқылып отырған
қазақша оқу жоқ. Школдан шыққан балаларымыз орысша хат білсе де, қазақша хат білмейді.
Солай болған соң иа қазақша оқуды керек емес
деп, татарға керек, иа балаларымыз қазақша
үйренетін жолын табу керек. Ол жол мектеп
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ашу екені мұғалім нəрсе. Мектеп ашу үшін
қаржы керек екені де мағлұм нəрсе. Міне, сол
қаржыны табу жолын қарастыру керек. Мектеп
үшін қазақша жеңіл жиыларлық нəрсе ғұшыр,
закон, садақа деп газетаға талай жазылған,
оны құлаққа алып, ғұшыр, зекет жиып мектеп
ашып, балаларын оқытып жатқандар бір жерде бар, бір жерде жоқ. Ғұшыр, зекет, садақа
мектеп үшін тегіс жұмсалатын етерге керек.
Мектеп қаржысын табуға нағыз оңай жолы
осы. Оңайын ұқсатып шығара алсақ, қиыны
да қолдан келмей қалмас.
Сөздің көшесін айтып, көбін айтпай, осыған
да түсінер деп, бүгіп өттік, Ғұшыр, зекет, садақа
мұнан артық не орынға жұмсалмақшы?
Əбубəкір Диваев
Біздің қазақ халқын шын көңілімен жақсы
көріп, қолынан келген қадірінше қалам өнерімен
қызмет қылғандардың алдыңғы қатарында
Əбубəкір Ахметжанұғлы Диваевтың аты айтылса керек.
Əбубəкір мырза көп жылдар Түркістан генерал-губернаторына тілмаш болып тұрды.
Қызмет үстінде қазақтармен таныс болып, тілі
бай, сөзге шебер екендігін байқап, бұлардың
құр арыздарын тəжірибе ете бергенді былай
қойа тұрып, ертегі, мақал, неше түрлі өлеңдерін
жинаумен болды. Əдейі бұл жұмыс үшін олайбұлай шығып жүре-алмаса да, өзінің таныс
адамдары арқылы халық арасында айтылып
жүрген белгілі сөздерді жаздырып алып, орыс
тіліне тəжірибе етумен болды.
Əбубəкір мырзаның қолынан шығып таралған
сөздер көп. Мысалы, Ерназар Бекет (Бекет батыр), Шора батыр, Алпамыс батыр ... Бұлардан
басқа неше түрлі өлеңдер, жар-жар, беташар,
бала жұбату, құдалық жайы, біздің кəдімгі аты
шулы атқамінерлеріміздің жайы, ертегілер,
мақалдар... Тағы-тағылары толып жатыр.
Біраз жылдан бері Əбубəкір мырза, денсаулығы нашар болып, бұрынғыдай жаза алмай
жүр. Сонда да əлі қазақ өлеңдерін жинаудың
соңында: «Құдай сəтін салған кезде тəжірибе
етермін» дейді.
Қазақтың өзінен басқаларға түсінуге қиын
бір ұнама сөздері кез келіп қиналтыңқыраса,
Əбубəкір мырзаның тəжірибе еткен тілі тым-ақ
жатық. Бұл кісі қазақ халқына ғылым жолымен
таныс орыс ғылымдарының бəріне көптен белгілі. Кітаптарының біразын Қазан университеті
бастырып шығарған.

Биыл Əбукəкір мырзаның бұл қызметіне
25 жыл толды. Газетаның қысқа жолында бұ
кісінің бізге қанша пайда келтіргенін айтып
шығып болмайды. Бұл жазып отырғанымыз,
жұртымыздың дос адамына орны келген жерде
сəлем беріп өтейік деген.
Жаңа бір-екі сөз: Ташкентте оқып жүрген
азын-аулақ қазақ балаларына Əбубəкір мырза
қолынан келген жəрдемін тартынбай тигізіп
жүреді. Əсіресе, Ташкент гимназиасында
оқитын бір қазақ баласын өз үйіне, бір тиын пұл
алмастан, сақтап оқитын жүрді. Ол жігіт гимназианы бітіріп, студент болып жүрген кезінде
де таршылықта Əбубəкір мырзадан көп жəрдем
көріп тұрды.
Əбубəкір ағайға шын көңілімізден рахмет
оқып, бəрің Алла демекті міндетті борышымыз деп білеміз.
Мұстафа Шоқаев
Соғыс
Соғыс салмағы Балқанға Ауғаннан бері Европа майдандарында айтарлық зор уақиғалар
болған жоқ. Сербия бірте-бірте жерінен серіліп,
бара жатқаны байқалады. Онан да жарытымды хабар жоқ. Сербияға күш салғандағы
Германияның мақсұды Түркиямен қатынасу,
түріктерге қару-жарақ жеткізіп, өзіне керегін
Түркия жағынан алдыру еді. Ол мақсұдына енді
жетті. Сербияны Мурава өзенінен əрі серб, Белград, Неш, София, Стамбұл болып, теміржол
тұтасты. Бұл тұтасқан жол Берлин мен Стамбұл
арасында теміржолмен тұтастырды. Сүйтіп,
енді Түркияға таситын қару-жарақтар тасыла
басталды.
Соңғы кезде Иран мəселесі көтеріліп, соғыс
майданы ұлғаймаса игі еді десіп тұр. Иранға
Русия мен Англия хүкіметі нота бергенін һəм
оған Иран хүкіметі не деп жауап қайырғанын
өткен нөмірде жазған едік. Иран жауабына
қанағаттанбай, қол астыңдағы елді желіктіріп
жүрген Германия мен Түркияның агенттерін ти,
тимасаң біз өзіміз тиамыз. Оны орнына келтірмей Иран хүкіметімен сөйлесуге жоқпыз деп,
Русия Иран астанасы Тигеранға əскер жіберіп
отыр. Соңғы хабарларға қарағанда ол əскер
Тегеранға тайанып жүрсе керек.
Иранның мұнша апшысын қуырып, батыра
іске кірісулерінің себебі тұйықтау. Сонда да
газеталардың сөзінен шет жағасы көірнеді.
«Р.В.» газетасы айтады: «Биыл жыл бойы Иран
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Русия һəм Англия дипломатиасымен Германия һəм Түркия дипломатиасы араларында ел
тартысының майданы болды. Русия мен Англия
Иранның бұрынғы күйде болуын тіледі. Түркия
мен Герамния Иранды өздеріне серік қылып
алғысы келеді. Иран халы кей шақта қайтер
екен деген күйге де түсті. Бірақ түрікпен Герман
Иранда желіктірсе, Русия мен Англия үгіттеп
басумен келіп еді. Русияның қазіргі əскер жіберуі Иран мəселесі асқынғанын көрсетеді.
Үгіттен гөрі өтімдірек ас қылмаса, болмастай
халға жеткенін көрсетеді.
Соғыс бола қалса Иран күш қылып жарыта
қойар деген қауіп жоқ. Русия мен Англия əскеріне
қарсы тұрып, қайрат көрсете қойғандай иа
түрікке жарытып көмек бергендей Иранда əскер
жоқ. Герман дипломаттарының көздейтіндері
Иранның əскері емес, көшпелі жұрттары. Оларды желіктіріп, Русия мен Англияға қарсы салса,
қорқыныш қаларлық күші болмаса да, ойды
бөліп, көңілді алаң қылғаны да бізге жағымды
емес. Герман дипломаттарының ойлайтындары: Иранды қозғасақ, аржағында Ауғанға да
ұшқыны түсер еді. Ауған қозғалса, Хиндистанға
ұшқыны түсер деген ой. Ол мақсұдына жетсе,
бітім сөйлескен кезде де пайдасын көрмек.
Германия жеңіп шықса, Иранды колониасының
бірі қылып алатынында дау жоқ. Мұны ойлайтын
Иран хүкіметінің басындағылар арасында адам
кем. Иранда көбі Германияны құтқарушымыз
деп біледі. Русия мен Англия қожалығынан
құтқаратын Германия деп ұғады.
Германия желіктіруімен Иран мен
битараптығын əлі бұзған жоқ, бірақ Русия мен
Англияның кейбір орындарда айтұанын қылған
да жоқ. Русия мен Англия өздеріне жақын
Сағидолланы бас министр қойу керек дегенде,
оны қоймай Ғайналдулені қойды. Онан əрі бұ
да қалып, Германия мен Түркияны қостайтын
Мұстафа алыммалық болып кетті.
Соңғы кезде Иран жағынан кəдікті хабарлар
шыға бастады, бірақ нақ əскер жіберу қажет
болғандай не уақиға болғаны белгілі емес.
Қайткенде де ынтымақ патшалар осылай бітуді
қазір қолайлы тапқандығы сезіледі».
Орыс əскері тайанған соң, Германия мен
Түркия елшілері Тегеранды тастап шыққан.
Министрлар да солай етті деген хабарда
болғылады.
Греция Сербиямен жасаған одақты шартын бұзып, Болғариямен ынтымақ жасап,

Сербияның жерінен үлес алатын ойы бар деген хабар шығып еді. Оған да ынтымақ патшалары Иран сиақты қатаң түрмен сөйлесетін
көрінеді.
Бұлар һəм Иран мəмлемен бітсе біткені,
əйтпесе соғыс майданының алабы зорайуы
ықтимал.
Ішкі-сыртқы хабарлар:
Потанин
Г.Н. Потанин 21-нші сентиабрде Сібір
халқының һəм өзгелердің өзіне көрсеткен
құрметіне газета арқылы тəңірі жарылқасын
айтты.
Ғалияда қазақ шəкірттері
Биыл Уфадағы медресе Ғалияда қырық
шақты қазақ шəкірттері оқып жатыр.
Земства журналы
Оренбургта жұма сайын орысша земства
журналы шыға бастады. 1-нші нөмірі 17-нші
октиабрде шықты. Оренбург губерниасының
халықтары үшін жылдық бағасы 1 сом, жарты
жылдығы 50 тиын. Шығарушы Оренбург губернски земства. Адресі: Оренбургъ. Губернская Земская Управа. Журнал «Оренбургское
Земское Дело».
Мəтбұғат законы
Түскен министр Маклаков заманында Г.
Думаға кіргізілген матбұғат закон жобасын
жаңа ішкі істер министрі Хвостов Думадан
қайта алыпты. Ол оны өзі қарап таныспақшы.
Дуамада қаралғанда (бұл министр өзі депутат)
өзі ол туралы пікірін байан етпекші болады.
Хвостов жобамен өзі танысқан соң бұл туралы
матбұғат бас мекемесінде жеке бір кеңес құрып,
сонда газета шығарушылар да шақырмақшы.
Жаңа министр
Жол министрі Рухлов түскені жазылып еді,
оның орнына Г. Совет шлені сенатор Трипов
сайланды.
Г. Дума
Государственни Дума осы нойабрдің 25-нде
ашылады деп тұр.
Уақ қағаз ақшалар
Соңғы кездерде сауда-саттықта уақ ақшаның
кемдігі сезіліп, ыңғайсыз болғандықтан,
жаңадан 10, 15 һəм 20 тиындық уақ қағаз ақша
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шығарылды. Бұлардың түсі һəм зорлығы дəл
иубилейни маркалар сиақты. Бұлардың екінші
жағында «Күміс ақшалар барабарына жүреді»
деген жазуы бар.
Кітап бағасы көтерілу
Оренбург һəм Қазан мұсылман кітапшылары қағаз бұрынғыдан əлденеше рет
қымбаттағандықтан кітаптарының бағасы сомынан 30 тиын арттырды.
«Тұрмыш» қымбаттау
Уфада шығатын «Тұрмыш» газетасы қағаз
қымбаттағандықтан жылдық бағасын бұрынғы
4 сомның орнына 5 сом қылып көтерді.
Мүфти Сафа Баязидов
Ноғай газеталарында мүфти Баязидовты түсіріп, орнына мұсылмандар қалаған
кісілерден біреуді қойғызуға министр Хвостов
ыждаһат етуге уағда беріпті деген еміс хабарлар болды.
Жақып Ақбаев
Өткен нөмірде Жақып мырзаның абақтыдан
шыққандығы жазылып еді. Сотқа шейін 1000
залогпен шығарылғандығы білінді. Уголовни уложениенің 103,108, 129-ншы статиасы
бойынша айыпттап тұрса керек.
Грецияда Г. Дума таратылу
Грецияның Г. Думасы таратылды. Жаңа сайлаулар 23-нші нойабрде болды.
Вильгельм Стамбулға бармақшы
Неміс патшасы Вильгельм қазір Венада, онан
Аршова арқылы Софияға, онан Стамбұлға
бармақшы деседі.

келіп тұр. Оның себебі Румыния жол үстінде
болғандықтан. Англиядан келетін товарлардың
Швеция, Финландия, Русия арқылы Румынияға
жіберілуін өтіну үшін Румыния хүкіметі Русияға
арнап комисия жіберді.
Королдің Вильгельмге уағдасы
Греция королінің Г. Думасын таратуды Вильгельм патшаға: «Соғыс кезінде Винезилостың
іс басына мінуіне бірде жол қалдырмаспын»
деп. Берген уағдасы бойынша болған екен.
Корол: «Жаңа сайлаулар құрғызып халықтың
анық пікірін білу керек» десе де, тегінде Сербия мəселесі шешілгенше Грецияны битарап
ұстауға тілейді екен.
Серб əскерінің халы
Петроградқа серб астанасынан «Серб
əскерінің халі бек ауыр» деп ресми телеграм алынған. Бүтін солтүстік Сербия немістер қолында. Крошивас шаһарын сербтер
босатқан.
Болғарларда Мурава өзенінен күнбатысқа
шығып қарсы шабуда. Серб əскерлеріне тамам
жолсыз, азықсыз, халықсыз тау араларына шегінуге тура келіп тұр.
Ниш алыну
Софиядан «Болғар əскері Ниш шаһарын
алды» деген телеграм келді.
Əнуар паша – Жиков
Барлық Болғар əскерінің бастығы Жиков
пен Əнуар телеграм арқылы хабарласқан. Жиков Əнуар пашаға: «Болғар əскерінің жеңілуі
мүмкін еместігіне сенемін, Австрия-Түркия һəм
Германия əскерлерінің жəрдемі мен жауларымызды жеңіп, Болғарияның негізгі мақсұдтарын
жарыққа шығарамын» деген.

Голц паша əскері
Диде ағаш-Адринапол теміржолы бойында 200 мың кісілік түрік əскері тұр. Мұның
бастығы Голц паша. Болғарлар бұл əскер бар
уақытта ынтымақты патшалардың Болғарияға
оңтүстік жағынан киіп кетулерін мүмкін емес
деп санайды.

Берлин-Стамбұл теміржолы
Сербияда Ниш һəм Бейрут шаһарлары арасында болып шегінуші сербтер бұзып кеткен
зор теміржол көпірі түзетілді. 10-ншы нойабр
шамасында Берлин-Стамбұл арасында, тұптура отарбалар жүре бастаса керек.

Румынияның саудасы кему
Серб жері Болғар һəм неміс қолына кірген
соң Румынияға Италия, Франция һəм Англия
жақтарынан шолушы һəм жүк жүргізу тоқталды.
Сондықтан Румяниы саудасына зор зиан

Астана көшу
Сербиядағы орыс елшісі кназ Трубицкойдан алынған хабарларға қарағанда серб
патшасының сарайы, хүкімет мекемелері, шет
мемлекет елшілері қазір монастр шаһарына

456

Казак 1915 нов.indd 456-457

келіп орныққан. Соғыс басталғаннан бері бұл
енді 6-ншы астана.
Тілшілерден:
Сот ісі
(Аягөзден)
Үш жылдан бері абақтыда жатқан Тобықты
Құнанбай тұқымдар Шөпіш, Ырзықбай һəм
Қасымжан мырзалардың Алматы окружни
соты Аягөз қаласында 12-нші октиабрде істерін
қарады. Айыпкерлер 31 кісі еді. Ырзықбай,
Шөпіштер жолдастарымен 18 кісі, Тəуке,
Самалдық деген ұрылар жолдастарымен 13
кісі. Ана мырзалар белгілі Тəуке Қашқынның
əлегінен сотқа байланып еді.
Төрт күн сот болды. Екі жүзден астам
айғақ шақырылған еді. 18 кісі – Ырзықбай,
Шөпіштердің адвокаты присажни поверенни
Райымжан мырза Мəрсеков еді. Ұрылардыкі
- Алматы орысы Калашов деген. Ақты құдай
шешеді дегендей, Тобықтының үш мырзасы
жолдастарымен ағарды. Райымжан мырзаның
да жолы болып, алғыс айтпаған, аналарды
босатқанда жыламаған жан болмады.
Анау 13 ұры, бастығы Тəуке, Салмандық болып, 8 жылдан каторжни рабоаға хүкім етілді,
барлық праваларынан айырылды.
Берікбол Малдыбайұғлы
Торғай
Торғай қаласында əр қазақ шəкірттері оқитын
медресе болса да, жас балалар оқитын мектеп
жоқ еді. Ноғайлардың төте жолмен оқытып
жатқан бастауыш мектебін көріп, көзі ашықтары
қызығып жүретін еді. Осы кемшілікті түсініп,
Салих молла Асанов қазақ балаларын ағартуға
бел байлап, усул жəдидке жетік Жүсіп Темірбеков деген қазақ мұғалімін алдырды, лайықты
жалование беріп тұр. Салих молла басшылық
қылғанда, жұрт мезігілінде балаларын мектепке
жіберіп, оқыта бастаса екен. Бір адам қанша
бай, қанша ыждаһатшыл болғанмен, көптің баласын жинап оқыту оңай емес, соның үшін бұл
іске көптің жəрдемі, мəслихаты, бірлігі қажет.
Осы шарттар түгелденгенде ғана іс ілгері басып, пайдалы жолға түседі.
Мұғалім Тахфетолла Салхов
Саршұнақ
Осы үш-төрт жылда саршұнақ тышқан біздің
Қарқаралы үйезіне де келіп жетті. Мұнымен
алысу егіншіге қиын. Саршұнақ тышқанды ала-

тын, егіншіге пайдалы сасық күзен. Ақ тиын.
Бұлардың терісі пұл болды деп, надан жұрт
өз шаруасының досы – сасық күзен, тиынды
қырып тастайды.
Мұны егіншіге жаздым. Саршұнақтан егін
алып қалатын болсаң, күзен, тиынға тиме.
С.
Атбасар
Атбасарда 24 болыс елдің күш-көмегімен
жаңа да салынған қазақ мешітінің қасында
мектеп-медресе болмай, қаладағы қазақтардың
жəрдемі мен ардақты Байғазы хазірет жаңа
тəртіппен пəтерде оқыттырып келе жатыр еді.
Биыл Əліскей елінің қазағы Сəдібек руынан
Таһырша мырза Бегежан қажы баласы түсіріп
екі бөлмелі медресе салдырып берді. 12-нші
сентиабрде қаладағы қазақ балалары төте жолмен оқи бастады. Медресе болған соң биыл
əр шəкірттер де көп болар деп тұрмыз. 24 болыс елде Таһырша мырзадан басқа да байлар
жоқ емес. Жас мырзаның игілік іске еткен
көсемдігіне сүйенеміз, жомарттығына тəңірі
жарылқасын айтамыз.
Тілші
«Жылжыман» пайдалы дəрі ма?
152-нші нөмер «Қазақтың» соңғы бетінде
зор иғлан басылды: «Алтай тауларынан жылжыман табылды, əртүрлі ауруларға дауа»
деп. Иғландағы мақтауға қарап сол дəріні
алдырмақшы едім. Менен өзге де қызығушылық
болса керек. «Қазақ» басқармасынан өтінемін.
Анығын жазсаңыз екен, пайдалы дəрі болса,
алдыралық. Пайдасыз нəрсе болса, кімде-кім
шығынданып əуре болмасын.
Баймұхамед Ыбышұғлы
Қазақ
Бұл сұрауға доктор, фелшерлерімізден біреу
жауап беруін өтінеміз.
Семей
Зарешни Слабодкада тұратын ашық пікірлі жас саудагерлерімізден Əбдірахман мырза Жүсіп қажы ұғлы төрт бөлмелі ойын бала
оқытуға берді. Жылда бұл балалар оқитын
орынға 100-150 сом төленуші еді. Биылғыдай
ауыр жылда Əбдірахман мырза ұлт пайдасы
үшін осындай жігіттік көрсетті. Осындай жігіттеріміз көп болған еді.
Хамзабай Боқаев
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Қызылжар
Біздің Қызылжар үйезінің қазақтары орысша
оқудың пайдасын, қадірін біле қоймаған жұрт.
Орысша оқудан бұрынғыдай үрікпесе де,
ашық орындарға ентелеп, кіре де қоймайтын
еді. Сүйтсе де соңғы жылдарда əр жерден
талапкерлер жоқ емес, хаты бос орын жоқ
деушілер де бола бастады. Аз-көп болса да,
бұлар еркек балалар еді. Ал қыз балаларын
бұл күнге шейін орысша оқытқан ешкім жоқ
еді. Биыл ғана Қызылжар үйезіне қараған
атақты Өсербай қажының нəсілінен Əмина
Смағұлқызы Қуанышева Омбыдағы бірінші
қыздар гимназиасына жақсы емтихан беріп
кірді һəм өзгелерге өрнек болды. Бұл бала
Қызылжардағы «Мұрадия» мектебін бітіріп,
мұсылманша да оқуы жақсы еді.
А.А.
Газеталардан:
Блок һəм фраксиамыз
Жауды жеңу үшін жалғыз əскер емес, кейінгі қалың жұрттың да күшті, ынтымақты һəм
көңіл көтеріңкі болуы шарт. Оның үшін ішкі
сайасат дұрыс жолға қойылып, халықтың тілегіне тура келуі лайық. Осыны көздеп зор сайаси
партиалардың бастықтары кеңесіп, халықтың
рухын көтеру, көңілін жайландыру, мемлекетті
күшейту үшін бір ортақ ереже жасаған еді. Бұл
ережені Дума һəм Советтен бірлесіп өткізуге
қаулы қылысып, ұйымдасқан партиалардың
бəріне «блок» деп есім берген еді. Бұл блокке
Г. Дума һəм Советтегі белгілі партианың көбі
дерлік кіреді. Кірмей қалған жалғыз ең солдар
мен ең оңдар һəм біздің Думадағы мұсылман
фраксиасы болды.
Осы ноиабрдің 25-де Дума ашылу хабары
білінген соң бұл туралы ноғай көсемдерінен
бұрынғы депутат Садри мырза Мақсұдов
«Иулдыз» газетасында1 жазады: «... мұсылман
фраксиасының «блокке» кірмей қалуы зор бір
сайаси қата болды. Бұл қатаны түзету үшін
Дума жиылып, блок ережесі бойынша іске кірісе
бастаған кезде мұсылман фраксиасының блокке
қосылуы лайық. Мен блокты ұзын ғұмырлы
болып, Русияда мұнан өзге сайаси ұйымдар
болмас деп айтпаймын. Бірақ Русия тарихында
өзгеше бір орын аларлық бұл сайаси партиалар
бірлесуінде біздің де барлығымызды білдіріп,
көрініп қалу лайық деймін. Блок ережесінде
1
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бұратана жұрттарға болған қысымшылықтарды
жоғалту туралы да біздің үшін аса қолайлы
бір бап бар. Жалғыз осы баптың өзі де біздің
фраксианың блокқа қосылуын лайық етуге жетсе керек.
Ережеде əр жұрт үшін қанағат етерлік тілектерінің бəрі берілерлік болмаса да, ең болмағанда
приспирасына жол ашыларлық. Айырықша бір
жұрт болуымыз жағынан біздің үшін ережедегі
бұратана жұрттарға қарсы қысымшылықтарды
жоғалту мəселесі өзі қаншалық.
Белгілі, біз бұл блок ережесінде біздің үшін
тағы да ашық-айқын баптар болуын тілейміз.
Блок ережесінің барлық баптары Русия халқына
бірдей ортақ һəм барлық мəселелерден ғана
ғибрат емес. Айрықша бөлек жұрттарға жанасатын мəселелер де бар. Сондықтан біздің
де блок ережесінде қазақ бауырларымыз үшін
жер бекітіп алу, Түркістан уалайаттарын билеу істерін өзгертіп, ондағы халықтың праваларын кеңейту, рухани істерімізді түзу жолға
салу, мектеп-медреселерімізді правалы ету
секілді тілектесімізі сұрауға хақымыз бар.
Бұлай болғанда блоктың бізге тағы да зорырақ
үміттер беруінде шек жоқ. Бірақ блок ережесінде бұлардың бірі де болмауы да кем айыпты?...
Біздің мұсылман фраксиасы блокка кірмеуі зор
жұрт деп қараймын.
Депутат Вениамин Ихтимовтың Уфада өзінің
сайлаушыларына берген байандары мені бір
де қанағаттандырмады. Зор партиаларға қарсы
онша іріленуге біздің хақымыз жоқ. Фраксиамыз кішкене болған сиақты, фраксианың
артындағы халқымыз да жаңа ғана сайасат
əліппесін оқып жатқан бір халық. Блок бізде жиналып-жалпайып өзіне қосуды қажет көрмесе
көрмеген де шығар, бірақ біз бұл зор тарихи
блокке қосылып, өзіміздің тілектеріміздің зор
бір майданда кеңеске алынуын ойлауымыз
тиіс. Блок мəжілістерінде мұсылман өкілдері
болып: «Сондай, сондай тілектерімізді беруге
блок уағда қылса, біз де бұған кірер едік» деп
сөз сөйлеген болса, соның өзі де ұлт тілегінің
соңына түсу жолында еткен бір зор қызмет
болар еді. Жалғыз бұл емес. Мен ойлаймын:
егер біздің өкілдеріміз блок мəжілістерінің əр
бірінде бұл тілектерімізді жақсылап түсіндіріп
саудаласса, барлығы болмаса да, бірнешесі
майданға қойылуына тырысуға уағда алар еді.
Сүйтіп біздің тілектеріміздің біразы болса да,
бүтін Русия тарапынан бекіген болар еді.
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Айтайын дегенім сол: блокке кірмей қалу
– иаки кіру жолында қамсыз болу-ұлтымыздың
жалпы Русия көзінде үміт еру деп білемін. Права жағынан кемшілігі болған жұрттар əрқашан
əр жерде өздерінің керегін сөйлерге тиіс. Керек
ол майдан үнемді болсын, керек уақытты болсын, бəрі бір.
Блок таралды екен, ол уақытта өзгелерге не
болса, бізге де сол болар. Ол заманның өзіне
лайық ұйымдары болса, соған қосылармыз.
Бірақ сол уақыт үшін қазіргі күндегі ісіміздің
дұрыс һəм түзу бір жол алып қалуы тиіс ...».
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
1) Макрұм Еркебаев, Темірғали Тілеуов 1
сомнан, Сəния Ертісбаева, Ғали Құсанұғлы,
Халдан Ертісбаева, Жабибе Қасым қажы
жамағаты Ертісбаева, Қажыр, (Қасым қажының
күші жамағаты) Ертісбаева, Сəбит Дөнентаев,
Бастами Табылдин, Тиіш Туған Əлжанұғлы,
Қожан Байғазыұғлы, Кенжебай Байғазыұғлы,
Қайырбек Жұмажанұғлы, Бекмұхамет Серкебаев 50 тиыннан, басқалардан 1 сом 85 тиын, тағы
2 сом 40 тиын. Барлығы 12 сом 25 тиын.
2) Мұхамеджан Қыпшақбайұғлы құрбан
шалудың орнына (құрбандықтың жарты құны)
5 сом.
3) «Айқап» басқармасы арқылы Рахымгерей
Əбдрахманұғлынан 1 сом 5 тиын.
4) Бөкейлік Мүсəлім Көшербайұғлының
бəйбішесінің пəженесінен 3 сом.
5) Шаған елінің болысы Ике Адылық 3
сом. Ақылбай Аққозин, Хамзабай Боқаев,
Жылқыайдар Тастанбеков 1 сомнан. Бүлеубай
Даурықбайұғлы 50 тиыннан, Нұржан Тұңғышбай
жамағаты, Ғабдылхақ Тұңғышбайұғлы 30 тиыннан, стражник Ефим Титов 10 тиын. Барлығы
7 сом 20 тиын.
Мұқтаж оқушыларға арналған ақша
бұрынғыларымен 274 сом 16 тиын.
Карс мұсылмандарына жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін Карс мұсылмандарына «Қазақ»
басқармасы арқылы жəрдем етушілер:
1) Əбду Мұсаұғлы 2 сом, Нығмет Мүсірəліұғлы 1 сом 15 тиын, Қасым қажы Ертісбайұғлы, Жұмағұл Байқанұғлы, Құсан Мүсірəліұғлы, Нұрғазы Бөгембайұғлы, Нұрғазы
Икеұғлы, Сəбит Дөнентайұғлы, Бекмұхамет
Серкебайұғлы, Əбдірахман Сейітқазыұғлы, Иб-

рахим Мұсаұғлы 1 сомнан, Омар Жəукеұғлы,
Ыбрай Қилыбайұғлы, Зейін Алғабдин Ғабдолнасырұғлы 60 тиыннан, Сания Ертісбаева,
Нұрғали Алдағұлұғлы, Нұрым Алдағұлұғлы,
Жарыбай Тəтенұғлы, Оспан Силибайұғлы,
Төлеген Айтқожаұғлы, Жұман Төреханұғлы,
Мұқан Бақанұғлы, Жүсіпбек Баубекұғлы, Мұхамедшəріп Жүсіпбекұғлы, Нұрмұхамет
Оразбайұғлы, Айдархан Мəдірұғлы, Оңғар
Ботбайұғлы 30 тиыннан, Барлығы 19 сом 85
тиын.
2) Мұхаметжан Қыпшақбайұғлы құрбан
шалудың орнына (құрбандықтың жарты құны)
5 сом.
3) Қадір Əйтенұғлы, Жəкөш Əжмұхаметұғлы,
Тынаш Көжекұғлы, Аймания Бəшкен құрбан
терісін берді. Барлығының сатылған хақы
2 сом 75 тиын, Зиалнұр Айокұғлы 1 сом 50
тиын, Мұташ, Исламғали 1 сомнан, Хасейін
Құдайбергенұғлы 35 тиын. Пошта расходынан
басқа барлығы 6 сом 25 тиын.
4) Балмұхамед Ташенов һəм теңіров 50 тиын.
Бұрынғылармен 1259 сом 58 тиын.
Басқармадан:
Мұғалім Сейітбаттал Мұстафаұғлына.
Қазір қайда тұрғандығыңызды бізге тез
білдіріңіз, анық адресіңізді жазыңыз.
• Х.К.-ге - басылады.
• Шаһкəрім шежіресін сұраушыларға.
Жоқ.
Елге шығу талабында бар мұғалімдерге.
Ташкент жолындағы Біршүгір стансиасында
Алмат хазірет Едікеновтерге тəуір мұғалім керек. Орысша да оқыта білсін дейді.
• Томскі губерниасына қарайтын қазақтардан
селски писр сұраушы бар. Олар крестиан ретінше тұратын халық. Талапкер болса, мынау адрес бойынша хабарласу керек. Жалование һəм
өзге шарттары һақында.
Колыванъ. Томской губ. Село Алексеевское
Г. Даулетъ-ярову.
Мұғалім керек
Усул тағылымнан хабардар мұғалім керек.
Пəтер-тамақ өзімнен. Жалование айлық 25 сом.
Тез хабарласу керек.
Шалқар имамы Ермұхамет Сатыбалдин.
Пос. Челкаръ, Т.ж.д. И. Сатыбалдину.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Оренбургта шығатын «Қазақ» газетасына
1916-ншы жыл үшін жазылу дəптері ашылды.
«Қазақтың» көздеген мақсұды, таратқан
бағыты һəм жазушылары əуелгіше.
Газетаның жайшылықта керекгі-пайдасы
шүбəсіз болса, мынадай дүние жүзінде адам баласы көрмеген, естімеген зор уақиғалар болып
жатқан заманда керегі тіпті артық. Бұл сұрапыл
соғыс басқа жұрттар қатарында біздің қазақ
халқы үшін де жаңа өзгерістер тудырар. Соғыс
басталған соң да төніп тұрған ішкі істеріміз
сабасынан шыға тасыр. Осылардың пайдасынан хабардар қылатын, мұң-мұқтажымызды
кеңесетін, жақсылық-жамандықты білдіріп
отыратын көз-құлақ газета екені істеріңізде
болсын. Ескеру белгісі – газета алдыру.
Газетамызды бұрыннан алдырып тұрушылардың жаңа жылға қарсы срогі бітетіндері иаки енді алдыруға талаптанып тұрған
мырзалар ақшаларын осы бастан жіберіп,
жазыла бастаулары лайық. Жаңа жылға
қарсы жазылушылар алдын ала жазылса,
басқарма осы тəртіпте болып, əр нəрсесі
кезінде тұрады, газета кешікпей жіберілуге
зор себепкер болады.
Хақы: жылғы 4 сом, алты айға 2 сом 50 тиын,
үш айға 1 сом 50 тиын.
Адрес: ОРЕНБУРГЪ, ред. газеты «КАЗАК».
Оренбург, 16-ншы нойабр.
Русия газеталарының хабарларына қарағанда
Германия бітім сөзін бастауға жол қарастыру
қамында болса керек. Ол ниетін битарап
патшаларға астыртын сездіріп те жүрген болса керек. Америка штатының бір министрі
айтқан: «Европа соғысы бітуге тайанған түрі
бар. Көпке бармай-ақ солдаттар орнына дипломаттар күреске түсетін шығар деп.
Мұны айтқан министр атын газетаға басуға
қоспаған, бітім қалай басталу жайын байандап
айтпаған бірақ арада бітімге жүруші Америка
штатын емес, Испания болмақшы. Америка
штаты бітімге жүрмейтіні соғыс кезінде Германия мен ... болғандықтан деген. Бұл бітім
туралы бір хабар.
Екінші хабар Германия байлары Германия
хүкіметі бітімге мойындату талабында болса керек. Биоловтың Швецарияға онан əрі

Римге, онан əрі Испанияға баратын жұмысы
бітім сөйлесуге жол дайарлау болу ықтимал
деседі. Ұзын құлақ хабарлар: Биолов бітім
шарттарының жоспарын Испанияға, Америка
штатында естіртпекші дейді.
Германияда шығатын «Форвац» газетасының
сөзі деп, «Реш» газетасы мынау сөздерді басқа:
«Соғыс одағына шейін» деген мақаласында
«Форбац» газетасы татуласу жағын қостайды.
Газета сөзін Англия бас министрі Шкветтің һəм
Франция бас министрі бірінің халық өкілдерінің
алдында сөйлеген сөздерінен айтады. Шквет
дейді адвокатша қорғау сөзін сөйледі. Бриан
солдат көңілін көтеретін генералша сөйледі,
бірақ, біз ақпыз, адағында біз жеңеміз деген
жерінде екеуінің сөзі бір жөннен шықты дейді.
Мұнан бір жыл бұрын сөйлеген сөздерінде
күшіне өте сенгендік, менмендік бар еді. Ол сенгендік, менмендік биыл көрінбейді. Ынтымақ
патшаларының жеңілмеуі шексіз нəрсе есептігін
білген сиақты. Лондон мен Парижде күтілмеген
көп уақиғалар көздерін ашқан көрінеді. Бірақ
соның бəрін біле тұра еңкейгісі, мойындағысы
келмейді. Олардың айтуынша, дейді: орыс
əскерінің кейін арылуы неміске қайта тиуге дайарлану үшін істелген болмақ. Германия əскері
осы алған жерінен əрі жылжуға əлі қалмаған.
Франция жағында Германия əскері ілгері жылжыудан қалғанына жылға жақын болған.
Дарданел жорығының жолы болмағанмен,
Кавказбен Местопотамиядағы соғысқа пайдасы
тиген. Балқан түбегіндегі уақиғалар өзектерін
өртегенін жасыра алмаса да, дертке қуат қылған
сиақты Сербияны құтқармасақ та, түбінде кегін
алып береміз дейді. Осыны айтып келіп «Форвац» газетасы жазады: «Сквентс пен Бриан бұл
сөйлеген сөздерінде соғыс жайын дұрыс айтып
шықпаған-ақ болсын. Жаманын бөгеп, жақсы
түрмен көрсеткен-ақ босын. Бірақ нақ жеңілдің
деп Англия мен Франция мойындап отырғаны
рас ғой. Олар жеңілдің деп мойындамақ түгіл,
əлі жеңеміз деп үміттерін үзбей отырған жоқ
па? Соай болған соң ендігі мəселе: Англия мен
Францияны жеңілдік дегізіп мойындату үшін
Германияның жеңуі қандай болмақ.
Сквет айтып отыр: «Біз бақ қарағанша
соғысамыз. Біздің көздеген бек мақсұдымыз
бар» деп. Бұл бек мақсұд дегені не мақсұд
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екенін ашып айтса екен. Бек деген мақсұды:
Германияны талқандап болып алу ма? Болмаса, Белгияны тірілтіп, қайтадан адам қылу ма?
Əйтпесе, Франциядан алынған өлкелерді өзіне
қайтарту ма? Ол жағын ашып айтпайды.
Бриан сөзі де тұп-тұйық. Ол айтады: Құқықтар
қайта беріліп, татулық берік болғандай күйге
жеткенде бітім болады деп. Сұрайықшы
құқықтары қайткенде қайтарылмақ, татулық
қандай күйге жеткенде берік болмақ? 15 ай
сұрапыл соғысты көргеннен кейін ұлт басшысы
адамдар ашық жауап берер деп ойлауымыздың
жөні бар емес пе? Соғыс мақсұды не еді, енді
адағына дейін соғысқандағы мақсұд не екендігін ашық айтып, халыққа түсіндіретін орны
бар еді. Отан, құқық, ерік, мəдениет – сол үшін
соғысамыз деушілік шынын ашпай құр сөзбен
бүркеп, тасалау. Құр сөзді сөз-сөздің ар жағында
көрсетіп отырған ешнəрсе жоқ.
Англия мен Франция соғысқандағы мақсұдымен бітім шарттарын бүгіп отырса, Германия
һəм сондай жасырып отыр. Басқа патшалардың
жиған хабарына қарағанда: Германияның
бітім сөйлесетін көңілі барлығы білінеді.
Германия хүкіметі оның бəрін бекер дейді.
Биулов денсаулығын түзетуге Швецарияға
кетті, Солов қонақтауға Голандияға кетті. Каслер қолайлайтын бітім шарт. Англияны ма іс
қатарына дейін алмақ, Курландияны алмақ, 30
милиард соғыс шығынын төлету екен деген хабар болса, оны һəм хүкімет бекер дейді.
Қош, бұл хабарларбекер-ақ болсын! Рас
қайсы? Германияның соғыстағы мақсұды бұлар
болмаса, бұлардан басқа шын мақсұды не екен?
Соғысуда соғысу – тоқта. ... Адағы боларға керек ғой. Сол Адағы не екен? Соғыс не жікке
жтоқталатын жағын жұрт білерге керек ғой. Бір
жеңіп отырмыз, жеңілгендер бітім сұрасын деуге
жеңілдік деп мойындап отырған əлі ешкім жоқ.
Соғыс созылуд. Екі тарап та бітелік деп бұрын
айтқанымыз əлсірегендікке, мұқағандыққа жорылады деп, бітім сөзін бастағысы келмейді.
Бүйтіп отырғанда соғыс созыла-созыла, екі
тарапы да əбден əлсіреп құрығанда барып
тоқтамақ дейді. Осыны айтып келіп, «Форвац»
газетасы сөзін былай адақтайды: «Бір не мен
сөйлесіп, бет бүркеуді қойу керек. Бітім программасын ашық етіп, айқынға шығару керек.
Сонда бəрі де анықталып, бітім де тезірек жасалар дейді.
Бұл «Форвац» газетасы жабылыпты деген

хабар бар. Осы бітім турасындағы пікірі үшін
жабылған болар деп жорылады.
Соңғы хабарлар: Швецарияның Биулов
барған қаласына Францияның бұрынғы президенті Лубеде барды деп тұр. Ол рас болса,
Биуловтың бітім сөйлесуге жол қарастыруға
кеткені де рас болғаны десіп тұр.
Кемеші келсе, қайықшы судан шығады
«Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық,
Аздырар адам баласын.
Таласып босқа, жау болып досқа,
Қор болып құрып барасың.
Өтірік шағым толды ғой.
Өкінер шағың болды ғой!»

Абай
Біздің Орал қазағында хахол жаңа қонақ:
хахаолдың құрған арбасын көргенімізге 10
жылдан асқан жоқ. Бұдан 6 жыл бұрын Елек
қаласынан 80 шақырым Жымпитыдан 70
шақырым Шыңғырлау өзенінің маңайында
«Қарақатты» һəм «Құрманбай» деген байаулы һəм Жетірудың ортақ жайлауына хахол
орнады. Құрманбай қаласының хахаолдары
келгенде аш, жалаңаш, адам мен хайуанның
уысындағы бір мақұлық сиақты еді. Сондықтан
алғаш көргенімізде бұлар дың өмірі ұзақ болмас, əлі ... дорбасын арқалап сұрар деп едік.
Олай болмады: қазақ жері ұжмақ, қазақ суы
– көпір көлі болып хахолдар 6 жылдың ішінде көзге нанбайтын дəрежеде жаңарып, адам
болды. Айқастырып, айқастырып скрет пішен,
скрет астық үйді. Кең сарай үй салды, сауданы
бұрқыратып өмірді гүлдендірді. Күре қасқа көк
шолақ өгізден жақ қайысты. Қазақтың мейірімсіз анасы ... жер - Қарақатты, Құрманбай
Бисара – Байанның хахолына жылы шырай
мен қойанын ашты. Тас емшек иді, аш қарын
жұбанды....
Құрманбай қаласында зор шіркеу һəм 4 школ
бар. Школдың үйлері адам қарап тұрғанды
... біздің қазақтың не заманнан бері отырған
жерінде көзге көрінерлік мешіт жоқ. Школға
келгенде тіл байланады: хүкімет салып берген
школ да жесір ...
Көрсеқызар, терең ойлап дағдыланбаған
байғұс қазақ: «Йапырмай, байағыдан бері жер
кестіріп, қала салмаған екенбіз...» деп істің сырын білмей суретіне үстенеді. Елеріп орға құлап
жатқаны бар. Қарекет кəсіп пен жұмыскерлікке
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жалынған хахол келгенде, суретке жеңсік қазақ
баласы қайықтай қалтылдап судан шықпас па?
Газета оқушылардың назарына халықты
көрсе қызарлықтан тиу үшін істің суретіне
қызықпай, сырын аңғарып, жеті өлшеп бір кесуге дағдыландыру үшін Құрманбай қаласының
хахаолдарының байуының негізгі себептерін
қысқаша жазбақшымыз.
Құрманбай ұжмақ емес һəм болмайды жəне
Құрманбай суы – хоз көпір емес. Хахолдың
байуының 1-нші себебі: хахолдың бақытына
қарай қатарынан 4 жыл егін-пішен мықты
шықты.
Бұл жұртқа ... қазақта егін-пішеннің астында
қалды, бірақ хахол тырнақтап жиып отыр да,
қазақ арзан бағаға сатып отыр. Астық сатқан
ақшасына хахол бір кеден шөп жейтін 300
сомдық сар анау ұстап отыр да, қазақ 10 кибен шөп жейтін 300 сомдық 10 мүшке асырап
отыр. Пішен шауып, астық орып болған соң,
хахол жер жыртып, сауда жасап, бақ-берекет
аулап жүр де, қазақ қымыз ішіп, ет жеп, ұрлап
абақтыға отырып қор болып жүр.
2-нші себебі: бұрын ішкі губерниаларда тауығын арқандап бағып, ит қорлығында
жүрген хахол-самииан сары далаға келіп, терісі
кеңіп бабына түскен жүйріктей, буып-жиып
тұрып ығтихан судай, шөлдеп суатқа түскен
жылқыдай, бар үшін, бар өнерін айамай, алдыартына қарамай сарп етіп жатыр. Қазақ: «Азнаком тамыр» деп жексенбі күні хахаолдан жеген
нанға мəз болып жүр. Қор болған алтын! Қолда
барда қадірі жоқ: қол қадірсіз болса ...
3-нші себебі: дүние молайған сайын хахол
шығып, қолын жалап отыр да -қазақ дүние
қымбаттаған сайын шаруа шағындалған сайын
қадағы 2 сом 5 тиыннан алып жайды күреңдетіп,
қыс болса екі сиырдың бірін соғысқа сойып
отыр.
4-нші себебі: бұрын қазақ жеріне жайау арба
сүйреп саудаға шыққан ноғайлар қазақтың
аңқаулық-көрсеқызарлығының арқасында,
бір бітім нанға арын, қара орманын сататын
қарғалған дағдысының арқасында 10 жылда
милионер болған (бір қой он жылда мыңға толады. Ноғайдың бір сомы қазақтың қойының
орнына жүрсе, ноғай он жылда милионер болмай ма?). Сондай-ақ қазақ пен хахол араласқан
жерде сауда қылса қазақ ұтылады, достасса
қазақ ұтылады, жалданса қазақ ұмтылады. Олай
болған соң хахолға жаумай тұр кімге жаумақ?

Мықтымен осал айқасқан жерде иа осал күшін
жинап мықтыға теңгеріледі иа мықты толығып,
осал солып мықтыға дүниеден орын береді.
Бұл өмір законы. Бұл қарауылдан қарағанда
қазақ хахолмен тартысып, таласып тең болмақ
иа теріс түстік Америка штатындағы үндіс
сиақты болмақ-жоқ болмақ. Мұны болашақ
көрсетер. Қазіргі Орал облысындағы хахолдың
көршілерінің бет-аузы қолайсыз. Міне, пайдасы.
М. Жаңа Байбақты
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Өлең-жыр:
Сұмдарға
Заман азды, ор қазды,
Егесіп жақсы еліне.
Біліп жайды-жұрт мұңайды,
Қарап істің тегіне.
Өлмей елдің ағасы,
Жыртты тонның жағасы.
Шаққан жала, от боп шала,
Түсті ғой келіп ортаға.
Сақтауға Отан, жұрт жиып аттан,
Кірмесін от аға.
Елін өртеп еліріп,
Жүр ғой көбі керіліп.
Ел егесіп, көп кеңесіп,
Келмей ме түбі бір шынға?
Ашылып күмəн, серіліп тұман,
Түспей ме бəрі бір сынға?
Жапқан жала айналып,
Жүрмесін басқа байланып.
Өтірік күншіл, қалады түншіл,
Қараңғыда қаңғыртып.
Өзің қойған басшылар, ішіңнен шыққан,
Жақсылар
Қойды ғой жұртты аңыртып.
Ұлтың енді оңар ма!
Бұған дауа қонар ма!
Білетін ерлер, тағы да терлер,
Айтуға аузы абармай.
Шашылып алысқа,
Таратқызар намысқа,
Бойдан ашу таралмай.
Ойлағанға ел жайын,
Елдің жайы дап-дайын.

Ғ. Манаев

Соғыс
Күнбатыс Русия майданында соғыс əлі самарқау қалпында. Өткен жеті ішінде бітегене қызуырақ соғыс болған жер істері өзеннің
маңайы. Басқа жерлер турасында майдан əскерінің үстінгі бастығының штабы дəйім:
«Өзгеріс жоқ», «ұрыс-қағыс онша болған жоқ»
деп хабар беріп отырды.
Стери өзенінің орта белінің маңайында соғыс
тəуір қызу қалпынан танбастан келеді. Пудгатие деген ауылдың күншығыс тұсынан немістер
ілгері жылжыңқырады. Шарториски стансиасын немістер бір алып еді, оны біздің əскер тағы
қайта алды. Қысқасы Стири өзеніндегі соғыс
əлі бітіп тынған жоқ. Немен тынары қазір белгісіз. Осы күнде Стири өзенінің екі жағалары
да Русия əскерінің қолында.
Стири өзенінен ары қарай, Румыния шегіне
жеткенше екі əскер арасында андасаңда атыс
ғана болмаса, айтарлық ұрыс-қағыс болған
жоқ. Балқан түбегіндегі соғыс күйі бұрынғыша.
Сербия əскері дайым серілуде, ынтымақ
патшалардың көмегі əлі жетіскен жоқ. Балқан
түбегіндегі істерден хабар сірі сараң келеді.
Англия мен Франция əскері болғар əскерімен
айқасқан жері оңтүстік Македонияда Қара өзен
жағасы еді. Мұнда болғар əскері бір тиіп қайта
серпілді. Бабурна тауының арасындағы қуыста
Сербия əскері болғар əскерімен түйіскен еді.
Сербтер əскері Англия мен Франция əскеріне
қосылатын жолы қиындыққа айналған. Сербия
əскері өте алмай қамауда қалуы ықтимал.
Ішкі-сыртқы хабарлар:
Семей облысында қыс белгісі
24-нші сентиабрде Қарқаралы қаласының
түстік жағында, Қарқаралы тауынан Балқаш
көліне қарай, қарлы жаңбыр жауып, қатты
суық болды. Шыңғыс тауының қабыл жағы Дағандел елінде қора басы 5-30 қой ұшты, ақ
құйрық қажыдан екі жүз қой ұшты. Октиабр бір
жеті жаңбыр жауып тұрды. 16-18-нші октиабрда қалың қар жауып, шана жолы түсті. Қатты
боран болып қар жылдағыдан бір ай бұрын
түсті. «Қоян» алдында бұрын шөп болмайтын
еді. Биыл Құдайға шүкір, елде шөп бар.
Аягөз, Арқат жақтарында қар аса қалың болып, бораннан мал бағып, шығын болды. 14ншы октиабрде Семейде екі сағаттан артық
жаңбыр жауып, бұрынғы қарды ерітті. Бұл
жаңбырды пайда-зианы бірдей секілді: жер-

ді қатырыңқырап тастады. Семей маңайында
егін-пішен жаздан нашар еді. Қарқаралы жағы
болмаса, Семей маңайы – Ертіс бойында шөп
шамалы.
Өскемен
Семей облысы, Ускамен үйезі, Ұлан елінің
атақты адамдары Жəкежан қажының баласы
Мұхамеджан мырза тəртіптің бастауыш мектеп
ашты. «Қазақ» арқылы иғлан қылып, айлық
30 сом жалование мен тəуір мұғалім алдырды.
Мектеп сайманы түгел, 30 шамалы бала оқиды.
«Қазақ» емлесі қолданып, кітаптары да (А.Б.,
М.Д.) оқу құралдары. Бұл үйезде мұғалімге жалование беріп, мұндай үлгілі мектеп ашушының
бұлар тұңғышы болса керек. Мұнан өзгелер де
өрнек алар дейміз.
Торғай
Əзірге Торғай үйезінде заман жақсы: күн
жылы, жер қара, мал семіз, бұл кезде Торғай
үйезінен əскерге ат алынып жатыр. Баға 60тан 125 сомға шейін 430 ат алады білем. Екі
кезге біздің жақтың жылқысы тола бермейді
екен, оған хакімдер қанағаттанбай, елге қайта
жіберіп жатыр. Халық тəуір малын жасырып
тұрған жоқ.
Тағы да Жақып туралы
Жақып мырза Ақбай баласының абақтыдан
мың сом залогпен шыққанын өткен нөмірде
жазып едік. Онан кейін тағы да Семей,
Қарқаралыдағы тілшілерімізден ол туралы
хабар келді.Такарар болмасын деп бұлардың
бəрін баспадық.
Хатының айағында «Сұңқар» жазады: «...
Жақып шықты. Енді сайасат туралы қылған доносына хүкімет құлақ қоймас. Бұл бола қалса,
біздің қазаққа аз олжа емес. Ғұмыр ісі айналмалы, доносшиктер өзін-өзі байлады. Аққа
құдай жақ, деген осы. Бірақ темірмен қайырған
таңбаны аз күнде жүн босады, ұйатпен бетке
басқан таңбаны көп уақыт бастады. Доносқа
жалынған жігіттерге іздегені табылады».
Көңіл көрсету
Хидаятолла Шахибекұғлы Еникеев мырза екі
жыл уақыт-қарыз инспекторы болып тұрғанда
қазақтарға келтірген пайдасы һəм бұл күнде
сол қызмет жолында Уфаға кеткен болғаны,
газетамыздың 155-нші нөмірінде жазылған еді.
Аз уақытта əртүрлі қазаққа пайдалы əдістер
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істеп, жұрттың ықыласын түсіргеннен, істес
болған қазақтар кетеріне қош айтып, көңіл көрсетуді мойындарына борыш санап, осы нойабрдің 5-нде Орынборға жиылып ризалық сөздерін сөйлеп, сый-құрметтерін істеп, тарасты.
«Қойайдаров серіктігі» тартуға күмістен
істелген, оникс тасына орнатқан 130 сомдық
жазу саймандарын тартты.
«Тұрмұхамедов серіктігі» күмістен істелген
75 сомдық шай ыдыстарын тартты. «Жəрдем»
май артелі 25 сомдық күміс шылым сауытын
тартты.
Тарту тартарда Ақтөбе үйезінің қадірлі ақсақалдарынан Ахметкерей Қосуақов адрес қойды. Адрестегі сөздің қысқасы мазмұны мынау болды: Айдалада алыста, алдағы күннің
жақсылығынан үміт үзгендей болып тұрған
қазақ халқы еді. Сіз келіп бізді таптыңыз ойаттыңыз, көңілімізге үміт сəулесін түсірдіңіз.
Талап жолына жалықпастан сүйредіңіз. Екі
жылдың ішінде Ақтөбе үйезінде көп іске жан
беріп, тірілттіңіз деп, адағында алдыңнан
жарылқасын деп баталарын берді.
Хидаятолла мырза бұл жақта көбірек тұрса,
мұнан да көп қазаққа пайда кілтіретін адам еді.
Жалғыз уақ-қарыз жұмысымен болмай, басқа
түрлі қазаққа пайдалы һəм ұйымшылдық етсе,
қолдан келерлік əстерді істете бастап еді. Аз
тұрғаны арман болды.
Қазақтан доброволест
Ішкі Орданың қалмақ бөлімінің қазағы
Əбдіқадыр Əзірбаев деген мырза əскер қызметін
өзі тілеп добоволетс болып бара жатырмыз деп
10-ншы нойабрде басқармамызға келіп кетті.
Кавалерист болуға сұранып Астрахан əскері
бастығына арыз берген екен. Ол Оренебургқа
жіберіпті. Оренбургтағылар Сизранға жіберіп
тұр деді. Жасы 19-да. Выши нашални школда
оқыған. Қазақша һəм орысша əдебиет жағынан
толық хабардар жігіт көрінді.

шақырылуға тиіс жастарды əскер қызметіне
алдымыздағы декабр айағында шақырылуға
қаулы қылынған.
Медресе Ғалия
Биыл медресе Ғалияға жəрдем беріп тұрған
бірнеше байлар жəрдемдерін тоқтатып, шыққан
еді. Медресе Ғалия бастығы Зия əпендінің жігерлігімен өзге байлардан керегінше жəрдем
жиылып, жақсы мұғалімдер алынып, Ғалияда
осы күні оқу қызу. Ноғай жазушыларынан
Ғалымжан əпенді Ибраһимов Ғалияға татар тілі
һəм татар əдебиеті мұғалімдігіне шақырылған
екен, ол қабыл етіп, Уфаға келген.
Біздің қазақ халқының ағартуына аса зор пайдасы тиіп тұрған медресе Ғалияның дəуірлеуіне
тілектеспіз.
Оңдар көтеріліп барады
Жаңа ішкі істер министрі Хвостов декабр айында Петроградта Мұнар хистар сиезі
жасауға рұқсат берген. Жақын арада Нежни,
Одесса һəм басқа қалаларда шын орыс ұйымы
секілді партиалардың жиылысы болашақ.
Сүйтіп, тез арада оң партиалардың бас көтеруі
күтіледі.
Еврей газеталары тоқталу
Хүкімет соғыс біткенше Петроградта шығатын
8 еврей газета, журналдарын тоқтатты.
Хүкімет ережесі
Г. Дума ашылысымен қазіргі хүкіметтің ережесін жаңа сот министрі Хвостов байан етпекші деседі.

Г. Дума
Г. Дума осы нойабрдің 25-29-дарында жиылып, 15-нші декабр шамасында таралады деседі. Г. думада жалғыз биуджет қаралады деген
хабар бар.

Газета қағазынан баж алынбау
Газетшылар бірігіп Швеция һəм Финландиядан Русияға келетін газета қағазына пошлина (баж) салуды уақытша тоқтату туралы
талаптарына қазына министрі жақсы көзбен
қараған. Əрбір газетаға Швециядан 1914-нші
жылда жұмсалған шамада бажсыз қағаз алуға
ерік берілмекші.
Газета қағазынан басқа қағаздардан баж алынатын болғандықтан, мұнан орыс қағаз фабриканттарына зиан болмаса керек.

1918-нші жыл шақырылатындар
1918-нші жыл шақырылуға тиіс жастарды
əскер қызметіне алдымыздағы декабр айағында

Оренбургта босқындар
Қазір Оренбургта 11 мың 604 босқын барлығы
анықталды.
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Токио
Бір франсуз минаносы Шанхайдан Үндістанға
мылтық һəм өзге соғыс құралы тиеп бара жатқан
«Ирмаро» деген жапон параходын ұстап алды.
Параходта Германияның бұрынғы Мукден консулы Гинец қолға алынды.
Иран шаһының мəлімдеуі
Ынтымақ патшаларымен Иран арасы айырыла жаздап барып түзелді. Тегеран қақапасының
алдына орыс əскері барып қалған соң Иран
шаһы Русия мен Англия жағына шығамын
деп жариалап, министр кабинетіне Русияға
жағымды адамдардан кіргізген. Ішкі іс министрі орысшыл фарман-фарма болған. Оның
товариші де орысша Ағба мырза болған. Орыс
əскері тайанып Тегеранға келіп қалған соң
Иран хүкіметі екі-ақ жол қалды: иа Тегеранды тастап, қауіпсіздеу жерге барып, Германия
мен Түркияға паналау, иа Русия мен Англия
екеуінің қожалығынан құтылам деген дəмесін
қойу. Алдыңғы жолды алар еді, егер де Германия һəм Түркия Иранға күшті əскер жібере алатын болса. Ондай көмек бере алмаса,
Иран өз əскеріне иаки көшпелі жаугерлеріне
сеніп Ирак қылуға кəдігі көп болды. Шах Тегеранды тастап шыға алмағаны, Германия мен
Түркияны тезінен керек көмекті бере-алмайтын
болғандығынан иағни, амалсыз істеген боларға
керек деп жүріледі.
Сербияның қанша жерге қалған
Нойабр басына шейін сербтер қолында
солтүстіктен оңтүстікке 220, күншығыстан
күнбатысқа қарай 80 шақырым жер қалған.
Бұл 15-17 мың шаршы шақырым ғана болып,
Сербияның түріктен біріне де толмайды.
Лондон
Лордтар палатасында (Г. Совет) Риблдор
хүкіметтен сұрады: «Хүкімет жақын шырықта
(Түркия һəм Балқанда) соғыс істерінде һəм
сайасат əдістерінде қандай болса да жолы
болғандығын көрсете ала ма? Дарданелдегі
Англия əскерінің бастығы сер Шарлзмурно
Дарданелдегі əскерді қайтару туралы хүкіметке
сөз салған деседі. Бұл рас па?
Линсдоун бұл сұрауларға қазір жауап беру
қиын, үйткені жауап бергенде Сербия жайынан
мағлұмат беру тиіс, ал Сербияның көбі күнбекүн өзгеріп тұр. Греция жайынан да бір нəрсе

айтуға болмайды, үйткені ондағы жайлар өте
шатақ, көмескі. Галипули төбеге һəм Мысырда
да солады. Бұл солардың бəрін жалпы соғыс
майданыныдағы қалыптардан арып, сөз қылуға
болмайды.
Дарданелдегі əскерді қайтарсақ қайтеді деген
Шарлз Морноның маслихаты туралы Линсдоун:
«Морноның бұл пікірі де көрсеткен дəлелдері
де күшті емес, сондықтан мұндай зор мəселені
олай да, бұлай да ол дəлелдер Гесубенб шешуге болмайды. Сондықтан лорд Кишенерге Ақ
теңізге барып қайту тапсырылды» дейді. Онан
кейін Линсдоун Париждегі əскери кеңестің елеулігін айтып өтіп, Сербияның өз алдына жұрт
болуы туралы Скветтің байанын тікірарлады.
Мұнан кейін Кортнейдің бітім тілеп сөйлегенін
айтып, қазір кем тарапынан болса да, бітім туралы сөз қозғау лайық еместігін байан етеді.
Англия ұлы соғысқа кірісті, бұл күнде соғысты
абройлы һəм пайдалы риуште айақтау үшін
оның құрал запасы да, рухы күшті де жетеді»
деді.
Немістерге жəрдем
Ақ теңіздегі неміс сүнгуір қайықтарына
керек құралды Греция параходтары жеткізіп
тұрғандық білінді.
Болғарға сый
Вильгельм болғар королі фердинанттыққа
«Сербияда Австрия-Германия əскерінің қолына
түскен бүтін байлық Болғарияға силанар» деп
хабар берген.
Орыс елшісі тұтқын
Болғарлар Сербияның Скоп шаһарындағы
орыс елшісі Стрибутаевты миман тоқтау қылып,
Софияға жібереді.
Мысырға бет алу
Түрік əскері Мысырға шабуға қатты дайарлануда. Оларға ат салысу үшін Анатолияға соңғы
кезде Германиядан көп соғыс инженерлері һəм
афисерлер келген.
Сұлтанның сөзі
Петроградски агенствоның Бухарестен алған
хабарынша, Сұлтан түрік думасының соңғы сессиасын ашқанда Русия туралы əрі сөз сөйлеген:
«Османалылардың неше дəуірден бері ең зор
дұшпаны болған Русияның барлық тырысулары
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босқа қалар» деген. Англия, Франция, Италия
туралы ондай қатты сөз айтпаған. Сөзін: «Жаңа
түскен Берлин-Вена-Стамбұл теміржолы қазір
бізге одақтастарымыздан жəрдем келтіріп тұр,
келешекте мемлекетіміздің дəуірлеуіне жол
ашар» деп бітірген.
Тілшілерден:
Сот ісі
(Қарқаралы үйезінен)
Өткен октиабр басында Қарқаралыда Семей
окружни сотының сессиасы болды.
Бұрын судиаларға тілмаш болған, орысша хат
білетін, қалада тұратын Ақшатау елінің қазағы
Жəкей Сарт баласына 8 ай абақты кесті.
Жəкей Ақсары елінің қазағы Хасен Сарыбек
баласынан пексел беріп, 100 сом қарыз алады. Жəкей кезінде қарызды төлемей, вексел
судиаға түседі. Судиа шақырған Жəкей судиаға
қарызымды алдым деген Хасеннің распискасын
əкеп береді. Судиа Хасан пайдасына билік айтпайды. Хасен қол менікі емес деп арыз беріп,
сотта бұл хатты експерт (сыншы) қарап хат Хасен хаты болмай шықты. Оқу оқыған жігітке
осы да өнер ме?
Сұңқар
Көкшетау
Ақмола облысына қараған үйез елінде ең
соңға қараған Көкшетау үйезінің қазақтары
десек жалғанша болмаспыз. Бəрен-саран балаларын орысша оқытушылар болса да, адвокат, төре бола қоймадың деп өкпелеп бір-екі
жылдан кейін көбі шығып алады. Атақ үшін
кей елдерде салынған мешіт болса да, олар
да мезгілімен бес уақыт намазын оқытып,
күңіреніп отырғаны кем. Жас буынды заманның
түріне қарай оқытып жатқан медресе-мектеп
жоқ. Некен-сайақ ерлерде ескіше оқытқан
болып жатқандар бар. Жаңа шыққан қазақша
төте оқу кітаптары, қазақша шығып тұрған
газет-журнал деген нəрселерді іздесек таба
алмайсың. Жарықтық қазіреттер байағы ескі
жолға сілтей береді, өздерін қай заманның адамы екенін ұмытқан секілді. Усул жəдид, усул
қадым деген оқудың екі түрін бейне біреу дінді
екіге айырып жүргендей көріп, мəнісіне өздері
түсінбейді. Атқа мінгендер, байлар, кейбір көзі
ашық талапкерлер əрқайсысы əртүрлі себеппен хазіреттердің сөзінен шығалмайды. Оларды
құрметтеу, сөзін һəм өзін силау жақсы-ақ дер

едік, егер істері сөздері алғы жұрт пайдасына
үйлесіп тұрса.
Х.К.
Семей
Семей жатағы, орысша Зарешни Слабодка
дейді, өз алдына бір қала, барлығы дерлік қазақ.
Мұнда мұсылманша оқу ісі əлі көңілдегідей ретті жолға түсе алмай келеді. Екі-үш жылдан бірі
ақсақал Яхи қажы мұғалімдер һəм мұғалима
ұстап еркек-əйел балаларды оқыттрып келе жатыр еді. Былтырдан бері молла мұғалімдерге
қарсы тұрып, өзім ескіше оқытам деп, жұрттың
жартысын азғырып, ақырында Яхи қажының
мектебі жабылды, мұғалима-мұғалімдері таралып кетті. 80-90 бала жетім қалды. Он шақты
балаға анда-санда Зəкен молла ескіше сабақ
берген болды, тағы өздеріндей біреуді далбаса
қылып отырғандай көрінеді.
Бес жылдан бері Қаражан, Ақым қажы Бұрнашевтардың басқарып келе жатқан мектебі
ашылып, оқулар басталды. Мұстақымға серік
мұғалім алынды. Мұғалима Ғазиза ханымның
басқаруындағы қыздар мектебі бек жақсы барады: биыл үш бастауыш, екі рушти бөлім ашылды. Мұғалимаға серік алдынды. Мектебінде
кесте тігу, балаларға көйлек, байпақ тоқу секілді қол өнерлері үйретіледі.
Семейлік
Газеталардан:
Түркия күші
(«Р.В.»-дан)
15 ай сұрапыл соғыс кезінде дүние назары
Европа майданында болып, басқа майдандарға
мысал, түрік жақтағы Дарданел һəм Кавказ майдандары болмаса, басқасынан оқушылардың
көбі хабардар емес. Бұл күнде Германияның
мақсұды Сербияны тапап тастап, Түркияға
көмек қолын бермек – дұрысы: Сербияны жері
арқылы Белград-Ниш-София-Стамбұлдатып
теміржолмен мұсылман серігінен адам алып,
һəм өзінде жетпей тұрған соғысты созуға
қажет болған нəрселерін алдыру болып тұр.
Сондықтан түрік күшімен танысу көңіл болмастай нəрсе емес.
Түркияның соғысқа деп жиған əскері 500
баталион, бұл түісінікті тілмен айтқанда 500
мың жайау əскер. Басқа түрлі əскерлермен
барлығы 700 мың əскер жиылған. Түркияда
əскер жиу салтының басқадан өзгешелігі сол,
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онда əскер жиу шығыны қазынадан емес. Бұл
соғыста Түркияға Германия əскер жиуүшін
оларды жарақаттандыру үшін көмек берсе де,
түрік хүкіметі ескі салтын тастаған жоқ. Əскер
дағдылы салтынша жиылды, иағни əр əскер
5 күндік азығымен келді. Бұлай етуге түрік
заңы бойынша əркім міндетті. Түрік əскері
соғысқа жақсы, бірақ жататын орындарының
тығыздығынан араларында ауру көп, өлім көп.
Жайшылықтағы көп ауру, көп өлім, соғыс кезінде онан да көрі көбейеді.
Түрік соғысы қазірінде жеті армияға бөлінген.
Ол жеті армиа 5 орынға бөлініп қойылған. Ең
мықтысы Фракия мен Анатолияға қойылған.
Бұлар Стамбұлды, Анатолидың күнбатыс
жағалауын һəм қылиларын қорғайды. Бұлар
қазірінде Англия мен Францияның Галипули
түбегіне төккен əскерлері мен соғысып жатыр.
Мұндағы 1-нші, 2-нші һəм 5-нші - үш армиа.
Үш армиада 300 мың əскер бар. 1-нші армианың
бастығы Фондер Голц паша, 5-нші армианың
бастығы Фон-Сандирс, 2-нші армианың
бастығы Уахиб паша.1-нші армиадағы Пертев
пашаның корпусы Егей теңізінің жағасындағы
Болғар жерлерін қорғауға һəм Варна мен Бурғас
жағына жіберілсе керек.
3-нші армиа кардон-кардон болып жалғасып,
400 шақырым жерге созылып, Кавказ майданында тұр. Бұл армианың қанатының бірі үшін
қаратының жағасында, үшін Иран жерінде жатыр. Ортасы Армения жерінде. Бұл армианың
бастығы Мұхамед Камил паша. Мұндағы
əскердің саны 150 мыңнан аспаса керек. 3-нші
армианы күрдтер толықтырады, иағни бұлармен
қатар курдтарда соғысады. Кавказ соғысының
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планы Германия штабы жасалған. Түріктер
Кавказ соғысына мықтап күтінген армансыз
дайарланған екен.
Қалған 250 мың əскер үш армиаға болынған.
Бұлардың біреуі Ақ теңіз жағасында, біреуі
Месопотамияда, біреуі Арабстанда. Олардың
көбірек күш көрсетіп жатқаны Ақ теңіз армиасы. Бұл армиа Серия, Палестина жағалауларын
қорғап, Суец Канавинада абай болып тұрады.
Бұл армианың бастығы Жамал паша.
Түрік армиасының жайсыздау күйде тұрғаны
Месопотамия армиасы болса керек. Жалғыз
Бағдад теміржолынан басқа жол жоқтығынан
азық-түлік, қару-жарақ тасу қиын деседі.
Арабстан армиасы Қызыл теңіз жағалауындағы Хажаз, Ассирия, Иемен алаптарын қорғауға қойылған.
«Азамат» серіктері
«Азамат» серіктігіне жаңадан 100 сом жарнамен Жетісудан Гүлбахрам ханым Тынышбаева
қосылды.
Басқармадан:
Торайғырға – басылады.
Тұрсынға – Земства деген сөздің мағынасын
білмесеңіз, 1913-14 жылғы «Қазақ»-та басылған
«Земства не нəрсе» деген мақалаларды
оқыңыз.
Тілшілерге – Газетаға жазған хабар қысқа,
анық, рас болсын.
Сүлеймен Мергенбайұғлына – басылады.
Назифа ханымға – басылады.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Г. Дума жиылуы туралы
Газеталардың хабарларына қарағанда Г.
Дума осы нойабрдің 25-нде, иа айақ шенінде
жиылмақшы. Қашан жиылу күні əлі анық мəлім
емес, бірақ жоғарыда айтылған мезгілден кеш
қалмаса керек: мемлекет биуджетін қарайтын
уақыт жақындады.
Г. Думаны қашан жиу мəселесі министр Советіне түсіп, сонан кейін жиылатын күні туралы патша жарлығы болмақшы. Министр
Советінде Думаны қашан жиу мəселесі қаралғанда, Думаның кеңесіне хүкімет тарапынан
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дайарланған һəм Дума кеңесіне түсу-түспесе
тағайындалмаған мəселелерде, закон жобалары
да қаралмақшы.
Хүкімет маңынан шыққан хабар қылып, кей
депутаттар айтқан: «Дума мəжілісі тым қысқа
болмаса, хаты ианварға да созылатын» деп.
Дума мəжілісі бұрқақсыз, тыныш іс атқару
түрінде өту жағының шарасын хүкімет мықтап
қарастыруда. Хүкімет ойы Дума мəжілісі ашылысымен-ақ, сөзді қойып, іске кірісіңдер демекші дейді.
Думада ашылуына депутаттар да дайарла-

467

10.06.2018 20:01:15

нып, тарқи, трудовик партиаларының депутаттары да фраксиаларында бас қосып, Думада
қаралатын маңызды-маңызды мəселелер турасында кеңесіп, ақыл жасап жатқан хабарлары
естіледі. Бұл сиақты кеңестер Думада биылғы
жасалған тарқи блок шлендерінің ортасында да болып жатса керек. Газеталар айтады:
«Соңғы кезде блок шілендері блок кеңестеріне
қалмастан жиылысып жүр» деп.
Оқушыларымыздың ісінде болса керек:
«Дума тарқардың алдында депутаттардың
һəм Г. Совет шлендерінің ашық пікірлері блок
жасағандары һəм ынтымақ жасап, бірігіп, көздеген мақсұдттарын Дума арқылы жарыққа
шығармақ болғаны. Оны хүкімет жақтырмай,
Думаны тез таратуға тырысқан. Ондағы хүкіметтің ойлағаны: «Дума тараса, көпке дейін
жиылмаса, блок шлендеренің кейіннің пікірі
өзгеріп, араларына алалық кірер» деген тəсіл
еді. Қазіргі Дума ашылар алдында жиылған
шлендердің кеңестеріндегі ынтымақтарына
қарап, газеталар айтып отыр: «Блок шлендерінің
Дума тарағандағы қалпынша ұйымшылығы
өзгерген жоқ» деп.
Қазақтан солдат алу турасында закон жобасы
жасалғаны рас болса һəм алуға хүкімет ұйғарған болса, Думаның осы болашақ мəжілісіне
түсер. Бұрынғы жазылғаннан басқа бұл мəселе
турасында жаңғырыққан хабар жоқ. Алу-алмас анығы Дума жиылғанда ашылмақ. Егер де
Думаның жиылысына бұл мəселе тіпті түспей
қалса, онда иа газеталардың жазғаны əншейін
ұшқары хабар болғаны, иа мəселе қозғалса да,
алмасқа айналғаны, қалай да Дума жиылған
шағында қазақтар тымағының құлағын қайырыңқы киу керек.
Соғыс
Балқан майданының хабары басылғаннан бері
сараң еді. 15-нші нойабрде Афинадан алынған
телеграмдар Сербия не халде тұрғанын анық
ашты.
Австрия, Германия, Болғария əскерлері үш
жақтаған соң Сербия əуел бастан-ақ өз күшіне
сенген еместі. Оның сенгені Англия мен Франция көмегі еді. Бұлардан барған əскерлер жартымды көмек бере алмады. Кривлак пен Қара
өзен бойына жетті де əрі баруға жарамай қарсы
ұмтылған Болғар əскерінен басын қорғаумен
болды. Бұларға қарай Сербия əскері қосылу ниетпен бой ұрып еді, оның да алдын орап алып,
болғар əскері қосылғызбады.

Сүйтіп, Сербия не көрсе, өз бетінен көретін
болды. Соңғы кезде Сербия əскерінің молырақмолырақ жиылған жерлері: «Коссово, Кашаник, Прилив еді. 15-нші нойабрде Афинадан
алынған телеграм серб əскері жайынан мынау
хабарларды келтірді: «Новый базар мен Метровица жағынан шыққан Австрия-Германия
əскерінің тықсыруына түсіп, Сербия əскері
Гостивар, Грашиво, Призрен, Дивар, Охрида
жолдарымен монастрға қарай сырылып барады. Серб əскерінің ең көп жері монастр мен
Коссово, Аулы соғыс сонда болады. Прилип
өлкесіндегі серб əскеріне Кашамиктен барған
əскерлер қосылып күшейгеннен кейін болғарға
қарсы қару қыла бастады. Соғыс болып жатыр.
Кашниктен Коссоваға баруға бой ұрған серб
əскерінің Болғарлар алдын орып, жібермейтін
дəмесі бар» деген
Бұл хабарлар айтылған соғыстар иа болмаған,
иа болса да сербтерге жағымды болмаған.
Үйткені тағы Афинадан алынған хабар: «Сербия əскері екі бөлініп Қаратаулық пен Арнаут
жеріне асты» дейді. Бұл серб əскері өз жерін
тастағанын білдіреді.
Салониктен алынған телеграм хабарлары: «Қар жауған себепті Англия-Франция
əскерлері тырп етпей тыныш жатыр. Кашанның
майданындағы серб əскері Арнаут жерлеріне
асты. Прилип өлкесіндегі серб əскері болғар
күші өте көп болған соң, тықсырғанына шыдамай, Прилипте тастады. Болғарлар монастрға
тайанды. 20 шақырымдай-ақ қалды» дейді.
Сүйтіп, бұл хабардар Сербия əскерін жоғарыда
айтылған үш жиын жерінен шығарып,
Қаратаулық пен Арнауыт жеріне асырады.
Алынған, қалғаны жалғыз монастр болса, оған
да болғарлар тайанып қалған.
Енді Балқан майданының маңызы қаратаулыққа ауған соң, қаратаулық каралы Николай
жұрттың көңілі жабықпас үшін еліне қайрат беруге ұран шақырып: «Саспаңдар, сабырлықпен
қатерлі қарсы тұру керек. Дəм айдап Сербияға
əскері бізге келіп отыр. Екі əскер күш қосып,
табандап жауға қарсы тұралық. Бағынған құлдықтан батырлықпен өлген өлімді артық көретін қаратаулық, ата-бабасының жолынан жазбас: əрбір тауды, əр табан жерді өлмей оңайлықпен бермес» деді. Азықтан кенде қылмасқа
одақтарымыз міндеткер болды» дейді.
Жері тау, жолы кем болған себепті қаратаулық
жерін соғыспен алу оңай емес екені рас. Оны
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алғанда қамаумен ашықтырып алады. Соғыссыз
заман жайлы шақта да қаратаулық өз айағымен
күн көрген жұрт емес. Оның үстіне Сербияның
босқындары мен əскерлері жамалды. Сырттан
азық бармаса, қаратаулық енді. Ашығатыны
шексіз. Сондықтан да карол Николай айтып
отыр: «Аздықтан кенде қалмасқа одақтарымыз
міндетін алды» деп. Бірақ Австрия мен
Германияның сүңгуір қайықтары қарап жатпайды ғой. Сол жағының қауыпынан азық еркін тасылмай, кемшілік болуы толық ықтимал
нəрсе.
Ішкі-сыртқы хабарлар:
Мектеп пайдасына пəдие
Том губерниасы, Бийскі үйезде арендада отырған қазақтардан Мүстекей деген ұлы
опат болған екен. Пəдиесі мектеп пайдасына
беріліпті.
Оренбург губерниасы, Қошқарда тұратын
Дəрбай Күшік баласы опат болған екен, балалары пəдиесінен 15 сом мектеп пайдасына
шығарыпты. Марқұмдардың топырағы жеңіл
болсын.
Уақ қарыз серіктерінің қаулысы
Уақ қарыз инспекторы Хидаятолла мырза
Еникеев Оренбургтан Уфаға кететін болған
соң Ақтөбе үйезіндегі уақы-қарыз серіктерінің
бірсыпыра басшылары (қазақтар) қош айтыса
келіп, мəжілістес болып еді. Қазақ арасында
ұйым қауымдарының мұнан кейін де ілгері
басуын кеңес қылып, мəжілістегілер мынадай
қаулы қылысты:
1) Мүмкін қадір қазақ арасында көбірек уаққарыз серіктігі ашуға. Жеке ашуға болмаған
орындарда орыстарға қосылуға. Үйткенде правление һəм советке ең аз дегенде бірер қазақты
шлен қылып сайлауға.
2) Уақ-қарыз серіктері өзінің шлендеріне
егін-шөп машиналарын алу үшін ұзақ серікпен
қарыз берілу тілеулі.
3) Қарыз ауылдарында астық сақтайтын сарай салуға.
4) Машиналарды тура заводтардан алуға.
5) Серіктер жəрдемімен термен салуға.
6) Серіктіктердің басшылары бір-бірімен
анда-санда бас қосып кеңесуге.
7) Уақ-қарыз серіктіктері секілді бірігіп істейтін істер туралы халыққа мағлұмат беру үшін
«Қазақ» газетасына мақалалар жазып тұруға.

8) Бұл туралы қазақ тілінде уақ кітапшалар,
жапырақша қағаздар бастырып таратуға.
9) Қазақ арасында көбірек потребителски
обшествалар ашуға.
Опат
«Қазақ» шыққаннан бері бірге қызмет етісіп
тұрған жолдасымыз Ғұмар Жəнібеков, атасы Əлжан қарт опат деген телеграм келіп,
Қызылжарға асығыс қайтып кетті. Марқұм
Ақмола облысы, Қызылжар үйезінен қараған
Қаракесек руынан еді. Жалғыз баласы Ғұмарды
жасынан мұсылманша үзбей жақсы оқытып,
өскен соң да шаруасына қызығып, талабына
тоқтатпай, кемпір-шал сырттан тілегін тілеп
отыратын жайы болушы еді. Біз білгенде
Қызылжар үйезінде орысша-мұсылманша
оқығандардан іске жарып, ұлтына қызмет айтуды борыш санап жүрген жігіт санаулы. Ғұмар
осы аздың біреуі еді. Балаларын мұндай адам
қылуға себепкер болған аталар бақытты. Алла
тағала марқұмның топырағын жеңіл қылып,
қалғандарына ізгі ғұмыр берсін.
Жаңа министрлер
Жер министрлігіне Г. Совет шілені һəм самар
земтсвасының бастығы Наумов сайланды.
Шырпы біту
Бір жұмадай артық болды Петроградта қой
еті жоқ. 10-ншы нойабрде сиыр, шошқа етімен
бөлке тауып болмайды. Бұзау етінің қадағы 7580 тиынға сатылды.
Бекер екен
Жаңа мүфти Баязидов туралы жазылған
мақалалары үшін Уфа газеталары, олардың
ішінде «Тұрмыш»-қа салынған мың сом
штраф кесілді деп газеталарда жазылған еді.
«Тұрмыш»-тың соңғы бір нөмірінде бұл хабар
бекер болып, штрафты министр бекіткендігін
жазды.
Тағы да босқындар келу
Оренбургқа жаңадан 20 мыңдап босқындар
келетіндігі білінді.
Газеталар қымбаттау
«Реш» һəм «Руски ведомости» газетасының
иғланына қарағанда жаңа жылдан бастап «Реш»тің жылдық бағасы 14 сом болмақ. Бұрын 12
сом еді. «Р.В.» 12 сом, бұрын 11 сом еді.
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Өзі атылатын мылтық
Соңғы күндерде немістер өзі атылатын
мылтықтар қолдана бастады. Бір минутта 2530 оқ атады.
Қытай
Соңғы кезде Жапон газеталары «Русия, Франция, Англия һəм Италия Қытайдың Германияға
қарсы жаққа қосылуын сұраған» деген хабарды басты. Мұнысы Қытай неміс құтыртуына
желікпесін деген мағнада болса керек. Пекинде 30 Қытай револиутсионері ұсталды. Бұлар
уақытта ескілікті жаңартамыз деуші хүкімет
кісілерін өлтіру үшін келген. Жандарында
бомбылар һəм өлтірмекші кісілердің аттары
жазылған қағаз табылған. Жазуда алдымен
өлтірмекші адами қазіргі президент һəм ескі зағ
қайтса, патша болмақшы жуаншықтай екен.
Иран соғыспай қоймайды
Тегерандағы Англия депломаты: «Тез арада
Иран бізге қосылып Түркия-Германияға соғыс
иғлан етешік иаки неміс жағына шығып кетешек, оған мұнан басқа орта жол жоқ» деген.
Иран елшіханасында
Стамбұлдағы Иран елшісі Махмұдхан Голц
паша құрметіне қонақ шақырды. Мұнда Əнуар
паша, Талғатбек һəм басқа түріктің ұлы кісілері
де болды. Сөйлеген сөздерінде «Дүниаға бас
болуға жаратылған» Германия мен Түркияға
Иранның жəрдем берулері мақталды.
Румыния Думасы ашылу
15-нші нойабрда Румыния Г. Думасы ашылды.
Сербия хүкіметі Шкутарияда
Сонғы алынған хабарларға қарағанда Сербия
хүкіметі соңғы уақытша астанасы болған Презрен шаһарынан шығып, Скутарияға келген.
Кишнердің сөзі
Англияның соғыс министрі лорд Кишнер
Англия хүкіметіне: «Келер март айында Англия əскері 4 милионға толады, біз бұлардан
басқа одақтарымыздың бірнеше милион əскерін
киіндіріп, құралдандырарлық халға келеміз,
сондықтан Германияның жеңілуі шүбəсіз» деген.

Вильгельмнің сөзі
Күншығыс майданындағы əскерлерін қарап
жүргенде, солдаттарға Вильгельм айтқан:
«Сіз жауды қанға батырып, тізе бүктіріп бітім
сұратыңыз, бұл іс бəлки тез болар» деген.
Оқшау сөз:
Шаруалық өзгерісі
Өткен нөмірлерде айтылған табиғат жағдайы,
ел желігі, шеберлік суы – бұлар шаруалық
өзгеруіне бірінші дəрежедегі себепкер нəрселер.
Бұлардан төменірек екінші дəрежелі себепкер
нəрселерге саналатын: бір жұрттың тізгіні
екінші жұртқа ойысуы, хакімшілік, мəдениет
жұмысы, мемлекет қамы, сайасат. Бір жұрттың
тізгіні екінші жұртқа біріне-бірі бағынғанда ауатыны түсінікті нəрсе. Бір жұрт олай, бір жұрт
бұлай түрлі-түрлі хакімшілік етуі ол əлгідей
ашық, түсінікті нəрсе емес. Бір жұрттағы
хакімшілік, екінші жұрттағы хакімшілік пен
неге бірдей болмайды екен деген мəселе
талаптың шекесін қаусатқан мəселе. Күні бұ
күнге шейін бұл туралы бір жөннен табылып, бір шұқырға құйылған пікір жоқ. Олай
болатыны мəселенің қиындығы. Қиын болатыны жұрт тұрмысы түрлі салт дағдысынан,
түрлі қалыптан, түрлі адамнан, түрлі амалдан
құраламыз. Оның үстіне дін, ихлақ, ақыл һəм
көңіл күйі сиақты нəрселер жамалады. Заң, сайасат, шаруалық, дін, ихлақ қандай түрлі болса,
хакімшілік те сондай түрлі-түрлі. Бұлардың
қайсысы қандай орында бір-бірне əсер етеді,
оны ашу қиын жұмыс. Бір ата, бір анадан туған
екі жанды алсақ, оларда біріне-бірі ұқсас болмайды. Екі адам, екі мал, хаты екі ағаш иа шөп
біріне-бірі қанша ұқсас дегенмен нақ құйып
қойғандай ұқсастық жоқ. Бір жері болмаса,
бір жерінде айырым болмай қалмайды. Сондай-ақ бір жұрттың тұрмысы, екінші жұрттың
тұрмысымен, бір жұрттағы хакімшілік екінші
жұрттағы хакімшілікпен нақ бірдей болмайды.
Неліктен бір жұрттың тұрмысы, иа хакімшілік
екінші жұрттан өзгеше болады деген мəселені
шешуден бұрын бір адамның түрі, мінезі, құлқы,
жүрісі-тұрысы неге екінші адамға ұқсамайды
дескен мəселені шешу керек. Оны ғылым
əлі шеше алған жоқ. Бұл күндегі ғылымның
білетіні: адамнан адам, малдан мал, астықтан
астық туатыны һəм адамды жақсы тəрбиелесең
жақсы болатыны, астықты жақсы ексең, жақсы
шығатыны. Сондай-ақ хакімшілік турасында
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да біздің білетініміз: хакімшілік жақсы болса, ел де жақсы болатыны ғана сондықтан. Біз
хакімшілік түрлі болуының себебін байандаймыз деп əуре болмай, хакімшілік бір жұрттан
екінші жұртқа ауысқанда жұрттың шаруалық
тұрмысына нендей əсер еткен жағын ғана
сөйлеп өтеміз.
Жаңа тарих жүзінде ұлық патшалар соғысып,
бірін-бірі тұтасынан бағындыру болған жоқ.
Үлкен патшалар соғысып, бірін-бірі жеңсе,
жерінің шет пұшпағынан алып олжаланбаса,
тұтасынан өзіне қаратқан жері жоқ. Жаңа тарих
жүзінде үлкен патшалар иа ұсақ патшалықтарда,
иа əрі болса да, мəдениет жүзінде төмен жатқан
жұрттарды бағындырумен болды. Мəдениеті
кем жұрттар мəдениеті жоғары жұрттардың
қожалығына қарағанда иа солар мəдениетін
алуға жарап, шаруалық тұрмысы ілгері басты, иа олармен қатар тіршілік етуге қолынан
келмей, жоғалып бітті. Шаруалық жалғыз
бағындырушы биік мəдениетті жұрт болғанда
ғана өзгереді емес, бағынушы биік мəдениетті
жұрт болғанда да өзгереді. Жаңа тарих жүзінде
мəдениеті жоғары жұртты төмен мəдениетті
жұрт бағындыру болмағанмен бұрынғы замандарда да болған. Асирия, Вавилонияны
бағындырып, Вавилион мəдениетін алған.
Македония Грецияны бағындырып, грек
мəдениетін алған. Германия Римді бағындырып,
Рим мəдениетін алған. Бұлардың бəрі де ел
бағындыру бағынушы жұртты мəденеиінің
жайылуына себепкер болған жағын көрсетеді.
Ел бағындырудың жұрт шаруалығын өзгертуге
себепкер болуы онан да күшті, егер де бағынушы
жұрттың мəдениеті төмен болса. Мысалы
Рим гректен алған мəдениетін бағындырған
жұртына жайды: Испания, Франция, Англия
жұртына мəдениет Рим бағындырған кезінде
кірді.
Мəдениет соғысы жалғыз ғана бір жұртты
екінші жұрт бағындырғанда болады емес.
Басқа жолмен де жұқпақшы. Бағындырудан
басқа жоғары мəдениет төмен мəдениетті
жұртқа кіретін жолдар: 1) сыбайластық,
иағни қатынасу. 2) колонизатсиа, иағни төмен
мəдениетті жұрттардың арасына жоғары
мəдениетті жұрттардан елдер кірісу. Сыбайлас
жұрттардың мəденеиті бір дəрежеде болмаса,
жоғары мəдениет төмен мəдениетті жұрттың
шаруалық қалпының өзгеруіне əсер етпекші.
Тарих жүзінде бұған сипат көп. Орта Хүндістан

мəдениеті арқа Хүндістанға, Халдей мəдениеті
Асирияға, Асириански Финикияға тарады. Финикия мен Мысыр мəдениеті Грецияға тарап,
Гретиянски Римге тарады. Римнен əрі тағы
солай сыбайлас Галлия, Испанияға тарады.
Күншығыстағы славиандардан ығысқан германдар барып, Риммен сыбайлас болып еді.
Оларға да Рим мəдениеті тарады. Солтүстік
жағынан Римге сыбайлас болған Франция,
Англияда Рим мəдениетін алды. Күншығыс
жағынан сыбайлас болған полктер, басқа славиандар, Балты алабындағы жұрттар – олар да Рим
мəдениетін алды. Біздің орыстар жері қашық
болған себепті Рим мəдениетін ол замандарда ала алмады. Днепр бойындағы орыстардың
Грециямен сауда қатынасы болғандықтан,
бұларға грек мəдениеті азырақ асыр етті. Ол
да көпке бармады: орыс татарға бағынған соң
Грециядан қол үзеді. Онан қол үзген соң һəм
татар мəдениеті өзінен төмен болған соң, орыс
жерінде мəдениет ілгері басуға жол кесілді.
Бірақ татарлар мəдениет жолында ілгері басып, орыс шаруалық тұрмысына түседі, иағни
көшуді қойып қалалар салып, отырықшылыққа
айналады.
Татар қожалығынан орыс жері құтылғаннан
кейін байағы Рим мəдениетінен өрбіген Европа
мəдениеті əсер ете бастайды. Сауда һəм депломатиа жолында Европа жұрттары мен орыс арасында қатынасу болып Европа мəдениеті орыс
жеріне қарай қол созуына жол ашыла бастайды.
Алексей патшаның тұсында Европа мен Русия
арасында қатынасу тəуір күшейеді. Алексей баласы Петр патша орыс жұртын Европа салтына
түсіруге жол салады. Сонан бастап осы күнге
шейін Европа мəдениетінің Русия шаруалық
тұрмысына əсері күшті. Осы айтылғандарға
қарағанда шаруалық өзгеруіне сыбайластық,
иағни қатынасу, араласу неғұрлым көбірек болса, соғұрлым мəдениет жұғысы да тезірек һəм
көбірек болмақ. Бұрын көбірек қатынасу үшін
сыбайластық қажет еді. Енді теміржол, параход
қатынасу жолын жеңілінген соң сыбайластықтан
басқа да қатынасуға жол ашылды. Мəдениеті
жоғары жұртпен мəдениеті төмен жұрт арасында қатынасуға қолайлы теміржол параход
болып тұрса, сыбайластық бұл күнде онша
қажет емес. Мысалы, Япония Европамен сыбайлас емес, қатынасу жолы жеңілдіргеннен
Европа мəдениетін алып, шаруалық тұрмысын
Европа салтына мəдениет жұғысына себепкер
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болатын жердің жақындығы емес, қатынасу,
араласу көптігі болып шығады.
Жоғарыда айтылды мəдениет жұғысының
себепкерінің бірі колонозатсиа, иағни төмен мəдениетті жұрттың арасына жоғары мəдениетті елді кірістіру деп. Бұрынғы заманда колонизатсиа жолымен мəдениет таратуға ұста
болған жұрт грек халқы. Ақ теңіз аралдарына Анатлолияға, Қара теңіз жағасына гректер
мəдениетін осы жолмен жайған. Бұл заманда да
мəдениеті кем жерлерге мəдениет осы колонизатсиа жолымен жайылып жатыр. Европа жұрты
мəдениетін əуелі солтүстік, сонан соң оңтүстік
Америкаға колонизатсиа жолымен жайды. Онан
кейін колонизатсиа жолымен Европа мəдениеті
жайылған жерлер: Австралия, Жаңа Зеландия,
Жаңа Гвинея-Полонезия аралдарды.
Осы жерлердің бəрінің де тұрғын халқы надан, мəдениеті төмен жатқан жұрт. Онда барып
мəдениет жайғанда тұрғын халқы надан екен,
мəдениеті төмен екен деп жаны ашығаннан
істемеген. Колонизатсиа жолымен басқа жерге барушылар иа өз елінде жердің бəрі байлар қолында болғандықтан жерсіз жүрген
нашарлар болған, иа жердің пайдасын сифр
ен деген байлар болған. Сондықтан да колонизатсиа барғандарға болмаса, тұрғын елге
жағымды бола бермеген. Көбінесе мəдениет
жерге жайылса да, елге жайылмаған. Солтүстік
Америкадағы тұрғын халықтар индейесті жылдан-жылға құрып барады. Мұнан байқалады
жоғарғы мəдениет төмен мəдениетті жұрттың
көтерілуіне дəйім себепкер болмайтындығы.
Мəдениетте қонатын тұғыры дайар – дайар
емесіне қарайды.
Тағы да бар
Тілшілерден:
Берікқара
(Қарқаралы үйезінен)
Өткен октиабр басында Тілеген Қосыбас баласын ұрлық туралы 5 жыл Қызылжарға жер
аударды. Тілеген Қаракесек –Шор ішінде Бір
деген іргелі үйдің баласы. Арғы атасы Нұрлы
би (бейіті Нұрлы басы Ақбастауда)14 жасар
Бөкей ханды Қаракесекке төре қыламын деп
Түркістаннан 1748 жылы Арқаға əкелген. Өз
əкесі Қосыбай Ақбаймен қатар жігіт ағасы
болған.
Нұрлы бидің шаңырағы ұрлықтан аман болушы еді. Жастар пысық туып, талай Нұрлы

биді көрде күңірентетін көрінеді. Төрдегі басын есікте текпілеткен жігіттің бірі Тілеген
мырза.
Төртінші ауылдың ақсақалы, жасы 76-да,
Сүйгембай қажы 13-ншы жылы сотқа арыз
берген, Ақбайдың Ыбырайы, Құлатайдың
Саймұхамеді, Төлепбергеннің Төлегені ауылымды шапты, баламды байлап алды деп. Осы
үш жігіт екі жарым жыл сотта нақақ жүрді.
Өткен октиабр басында Семей окружни соты
тексеріп, Ыбырай, Шаймұхамед, Төлеген жаладан құтылды. Сотта бұларды қорғаған Əбубəкір
Құрман баласы.
Ұзын құлақ Жақыпты жаламен жамандаған
сөз Сүйгембай жақтан от алды дейді. Жас жігіт
анау, қарт қажы мынау, бірі Құдай өзің оңғар!
С.

қызмет сіңіруші бес облыс болыс Жағалбайлыда
əлі жоқ. Болуын тілейміз.
Бақытжан Меңдібекұғлы

Көңілді хабарлар
Бұрын қазақ арасында молла ұстап, бала оқыту
болса да, арнаулы мектеп ашып, мұғалімге жалование беріп, төте жолмен оқытушы кем еді.
Құдайға шүкір, соңғы кездерде бұлар недəуір
көбейе бастады. Біз өткен жылдардан бастап газетамызда жалование беріп, төте оқу
мұғалімдерін сұраушылардың һəм сондай орын
іздеуші мұғалімдердің иғландарын ақшасыз баса
бастадық. Алғашқы кезде жоғарғы шарттармен
мұғалім сұраушылар аз еді. Бұл кезде «мектеп
салдырып едік, айға пəлен сом жалование береміз, тəуір мұғалім керек...» деген иғлан, хат,
телеграм көбірек болып тұр. Қазір біз білгенде
орын таба алмай дағдарып тұрған мұғалім жоқ,
мұғалім таба алмай, мұғалімнің жол ақшасын
басқармаға жіберіп күтіп тұрғандар бар. Бұл
сүйенерлік іс.
Біз бұл орында осындай көңілді хабарлардың
бірнешесін қысқартып1, басамыз:
1. (Қостанай) Қостанай үйезі, Жетіқара
болысының басшылары Отарбай қажы, Ахмет
мырза Қондыбай балалары 1914-нші жыл мектеп ашып, өткен қыс 40-50 бала оқып шығып
еді. Биыл оқу 15-нші октиабрде басталды. Мектепте тəрбиелеуші екі мұғалімге жалование беруші жарлы-жақыбайдың балаларына расход
ұстаушы Отарбай қажы, Ахмет мырзалардың
өздері. Мұндай мектеп оқу жолында мұндай

3. (Ақтөбе). Естемес болысы, 1-нші ауыл
қазақтары ғұшыр-зекеттерін жинап, «Игілік
қауымы» ашып, мектеп салды деген хабар
«Қазақ»-ты 150-нші нөмірінде басылып еді.
Сол мектептің саймандары түгелденіп, жалованиемен мұғалім алынып, 9-ншы нойабрда оқу
басталды. 20-дан артық бала төте жолмен оқып
жатыр. Мектеп балалары бір мезгіл орысша да
оқиды.
Баязид Ғұмырбайұғлы

1

Оқу, мектеп туралы хабар тілшілерімізден көбірек келеді. Оларды қысқартпасақ, бір нөмірде біреуінікі ғана
басылып, сирек шығатын газетада көбінікі басылмай
қалатын түрі бар. Басқарма.
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2. (Қарқаралы). Қарқаралыда бұрыннан бір
ноғай, бір қазақ мектебі болса да, қаланың
шетіндегі бірсыпыра үй Жатақ балалары
қазақша оқудан мақұрым еді. Биыл солар
кеңесіп өз алдына мұғалім ұстады. Əбіш молла деген кісі байлығы болмаса да көңілі бай
болған соң үйінің бір бөлмесін ақысыз-пұлсыз
бала оқытуға шығарып берді. 30 бала оқитын
болып, мұғалімге айға 35 сомнан жалование
беріліп, сентиабр басында төте жолмен оқу
басталды. Бұл туралы басшылық етушілерге
тəңірі жарылқасын.
Кəмілалдақын Жайсақұғлы

4. (Том губерниасы). Зминогор үйезі, Коливан болысында крестиан болып отырған
100-ден артық үй боламыз. Бұрын оқу-оқыту
ескіше еді. Өткен иул басында өзара кеңесіп,
ортамыздан пұл жинап, мектеп салдық. 5-нші
сентиабрде оқу басталды. 42 бала төте жолмен оқиды. Мұғалімге жалование береміз.
Бұл əрі мұғалім, əрі имам болып тұрады.
«Берсең ұжмақ, бермесең тозақ» деп тұрмай,
қазақша заманға лайық уағыз сөйлеп, соның
себебімен пайда. Зекет, ғұшыр, құрбан терісі
секілді садақаларымызды мектеп пайдасына
жұмсайтын болдық. Бұл семізге басшылық
қылушылар Жанғазы ақсақал, Бисақ старостамыз, Серғазы һəм Мұстафа мырзалар.
Өркендері өссін!
Қабыш Қадырұғлы
Ардақты қазақ бауырларым!
Мен Уфаға көшетін болған соң қош айтысып
хат жазған, жүрерде шығарысып, сатқан һəм
қымбат силар таратқан қазақ бауырларыма шын

көңілімнен алғыс айтамын. Жұрт жұмысында
жолдас болып, айырыларда қиыса алмауымыз – қызметіміз, күшіміз, біліміміз еншілес,
ынтымағымыз бір болғандықты көрсетеді. Бұған
мен есепсіз шаттанам, мұнымыз ұмтылмастай
бір ескерткіш болды деп сүйенем.
Бірігіп іс қылу жолында басшы азаматтар
мұнан кейін де қажымай-талмай еңбек сіңіріп,
қазақ даласын гүлдендіргей еді деп тілеймін.
Қош бауырларым!
Уақ қарыз инспекторы
Хидаятолла Еникеев
Газеталардан:
Дарданел мəселесі туралы
(Р.В.-ден)
«Р.В.» газетасының Лондондағы тілшісі жазады: «Дарданелден Англия жұртының пікірі
бетін бұрғаны шүбəсіз. Бірақ қиындығынан
қашып бет бұрды деп ойласақ, онымыз
ұлаққандық болар еді. Англия не құрбандықтан
да болса да бас тартар емес, егер де ол
құрбандық пайдалы іске жұмсалатын болса.
Дарданел жорығының құрбандығы қандай болып жатқанын мұндағылар біліп тұрды, бірақ
керек іс деп білген соң үндемеді. Дарданел
жорығының керектігі шүбəлі болғаннан бері
қиындығын ауызға ала бастады. Ондай шүбə
түсуіне толып жатқан уақиғалар себеп болды.
Толық себеп болған уақиғаның бірі
– Германияның Русияда ілгері бой ұруын
тоқтатқаны. Русия майданында Франция
майданындағыдай тек күрес басталғанына екі
айдан асты. Біреулер бұл тек күрес соғыс беті
аууының шегі, мұнан кейін орыс неміске шабатын болады деп ойлайды. Өзгелері бұл тек
күрес осы сүле-соқ күнінде көпке созылады
деп ойлайды. Ешкім бірақ немістер енді ілгері
жылжыр деп ойламайды. Хаты Рига мен Двински маңында күтпеген уақиғалар бола қалса да,
неміс ілгері жылжымас деген пікірін Англия
жұрты тастай қойатын емес. Галиция, Польшадан орыс əскері сырылған шағында қанша
қайғылы уақиға екендігін дұрыс бағалады, бірақ
неміс күштілігінен болады деп мойындаған
жоқ. Ол сірілу сірушінің күштілігінен емес,
сірілушінің құралсыздығынан дейді. Англишандар айтады: «Немістер оқсыз əскерге не
де болса істер, оғы болған заманда еш нəрсе
де қыла алмас» деп. Ол күнде Русияның оғы
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жеткілікті болуға тайанған соң немістердің
жолы бола берер деп ешкім ойламайды. Солай
болған соң Англия жұрты Дарданелді алудың
онша қажеті бар дей қоймайды. Бұрын Дарданелді алу Русияға оқ тасу үшін керек деуші еді.
Енді Русияда оқ жетерлік болатын басқа жолын
тапқаны анық. Дүниенің тетігі жалғыз Дарданелде тұрған жоқ қой иағни Дарданелдің керегі не дейді. Осынан бастап, Дарданел жорығы
сынға түсе бастады. Дарданел жорығына сын
тағушылар : «Галипули түбегін алу қиындығын
айтып қоймайды, оны алған соң да қандай
қиындық болатындығын айтады. Одессаға
шейін теңізден жол ашу үшін Дарданелдің
күнбатыс жағалауын ғана алу жеткілікті емес,
Мрамор теңізінің барша күнбатыс жағасын алу
керек. Онан əрі Стамбұлды алу керек.Онан əрі
Босфордың күнбатыс жағасын Қара теңізге
шейін алу керек. Онда да Одессаға жол ашылмайды. Қылилардың бір жағасын алғанмен
екінші жағасы жау қолында тұрған соң сауда
кемелері дұрыстықпен жүк таси алмайды.
Олай болған соң күншығыс жағасын да алмай
болмайды. Оны алу үшін де күнбатыс жағын
алғандай күш керек. Мұның бəрін аларда айақ
аттауыңа алысқан жау қарсы тұрмақ. Қадам
жерді қаныңды төкпей алу жоқ. Қылилардың
күнбатыс жағын алуға қанша құрбандық керек болса, күншығыс жағасына да сондай
құрбандық керек. Галипули түбегін алу Дарданелді ашу емес, ұзақ һəм үлкен соғыстың
басы ғана болмақ. Осы қиыншылықтың бəрін
Англия жұрты тегіс біледі деп айта алмаймын.
Бірақ білгенмен де қиындығынан қаша қоймас
еді, егер де Дарданелді алудың аса қажеті бола
қоймаса. Русия оқ таба алмай отырса, Дарданел
қанша қиын болғанмен алу қажет болар еді.
Русия басқа жолмен оқ тауып отырғанда, Дарданел үшін шығындану бейнетке тұрар ма?
Дарданелді алудың Англияны мұсылман
жұрттарының көзіне күшті көрсетуге мағынасы
бар екені рас. Мұны өздері де айтады. Мысыр мұсылмандарының көзінше абыройымыз
төгілмеуі қымбат. Дарданел үшін 100 мың
адамды жоғалтып, құрбан қылып отырмыз. Бұл
əскерді Мысырда ұстап, Суец каналын қорғап
отырсақ, абыройымыз төгілмесіне жақсы
еді. Месопотамиядағы ісіміздің оңдылығы
Үндістан мұсылмандарының алдында көп
абырой. Дарданелге жіберілген əскермен бүкіл
Сирияны алуға болатын еді. Оның абыройы əлі

алынбаған Ащы-бабаны алудан көрі анағұрлым
зорырақ болатын еді деседі.
Англия халқының Дарданел турасындағы
пікірлері осы. Мұны хүкіметі қостай ма, жоқ
па? Ол екінші мəселе. Хүкімет басындағы адамдар арасында Дарданел жорығын қойалық деушілер бар екені шүбəсіз. Бірақ олар қазірде
көп емес екені де шүбəсіз. Дарданел жорығын
бастағанда, онда тұрған түріктердің 200 мың
əскерін Кавказға, иа Мысырға, иа Үндістанға
жіберерлік етпеу шығар, деп сөзін адақтайды.
Елге барғанда
Біз өткен рамазан айтында Семей облысы,
Қарқаралы үйезіне қараған Қаракесек белгілі Жандерке бидің немересі Ыбырай Ақбай
баласының ауылында болдық. Жандеркеге
қараған бес-алты ауыл һəм Ыбырай құдасы
Əбубəкір Құрманов ауылы бірге айттас болып, айттың алғашқы екі күнін шын қазақтың
қалпымен тəртіпті, қызық ойын-күлкі қылып
өткізді.
Сол жолы ғылым қуған Мағфуза Найманқожақызының мұқтаждығы ойыма түсіп,
жиылған бəйбішелерге, қыз-келіншектерге
осылай еді деп, Мағфузаның жайын айтқаннан
кейін олардың сол орында жиысып берген
көмектері 33 сом 20 тиын ақша болып, Семейге Қасым мырза Сəнекин ауылында болған 6
сом қосылып, барлығы 39 сом 20 тиын болып
еді. Қарқаралыдан ағұс ішінде Семей қайтып,
Мағфузаны сұрастырсақ, ағалары қарындасын
қазақшылығы қылып малға сатып қойды дегенді естідік. Осы хабардың анықтығына бұл кезде
кəміл жеттік. Енді жоқ. Не көп, мұқтаж көп!
Бірақ бұл ақшаның жиылған жолына қарағанда
Мағфуза түсті бір талапкерге берілуі жөн еді,
ондай жас əзір бізге белгісіз.
Білгендерге Мағфузадай баланың оқуы жұрт
үшін зор абырой еді. Бұл туралы сөзімізді жатажастана «Қазақ»-тың бір нөміріне жазсақ керек. Оның бір жағында 39 сом 20 тиын ақшаны
«Қазақ» басқармасына жіберуді лайық көрді. Аз
да болса «Қазақ елдерінен оқушы қазақ қызының
мұқтажы үшін деген бір бөлек сома боларлық
ырым болып жатсын деп. Үміт дүниасы ғой,
Еділ-Жайық əу баста жылап аққан екі бұлақ
екен, бұ күнде кеме жүзген айдын-шалқар су
болды ғой. Көп қосылса, не болмайды.
Ендігі үмітім, ақша емес, баурларым менім
бұлай билеп істегеніме риза болмай қалмас
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деген. Ақырында айтқан жерден ұғынып, жолындағы оқу мұқтажға көмек беруші-төменде газета бетінде аттары аталған ардақты бəйбішелерге, келіншектерге, жаңа өспірім сүйікті
сіңлілеріме өз түсімнен ықыластарыңызға
артықша ризалығымды білдіріп сəлем айтамын.
Мағфура үшін деп арнап ақша жинағандардың
бəрі де осы жоғарыда айтылған тілекке қосылар
деген үмітім бар.
Назифа
«Қазақ»: Мағфузаға арналып жиылған ақша
кейінгі оқушы қазақ қыздарына берілетін
жəрдемге қор болып жатсын деген Назифа
ханымның пікіріне біз де қосыламыз, бек дұрыс.
Бірақ мұндай аз ақша аз қалпымен қалып,
көбеймесе көңілдегідей пайда бере алмас деп
ойлаймыз. Егер бұл пікірді қуанттаушылар
көбейіп, мұнан кейін шығатын талапкер
мұқтаж қыздарға арнап, осы бастан берекелі жəрдем берушілер табылса, онда екінші
– сөз. Оған біздің көзіміз жетпейді. Келешекте мұқтаж оқушы қыздар болар-ау деп түбін
ойлап, алдын ала жəрдем жиа бастаушылар
санаулы бола ма дейміз. Сондықтан барлығын
жиғанда бір баланың бір жыл оқуына жетпейтін аз ақшаны белгісіз уақытқа шейін пайдасыз
көрмей сақтап отырғанша, осы күнгі, əсіресе
биылға ауыр жылдағы мұқтаж оқушыларға
берілетін болса, пайдасы көзге көрінер еді.
Біреулер емтиханға бір-екі ай қалғанда пұлы
таусылып, амалсыз шығуға қалады. Мағфузаға
қазіргі жиылған ақша сондайлардың бірнеше
ойына пайда келтірер еді. Мағфуза жəрдем
берушілердің мұқтаж қазақ баласына жəрдем
болсын деген ғой, соның үшін олар жоғарғы екі
жолдың қайсысына болса да қарсы келмес. Ал
əлде болса Назифа ханымның айтқанын маслихат көріп, мұнан кейін шығатын талапкер
қазақ қыздарына арнап ақша жіберіп, молайтатын болса, «Қазақ» басқармасы бұл іске ие.
Мұны байқалық. Егер көңілдегідей болмаса,
Мағфузаға деген ақшаны осы күнгі жалпы
мұқтаждарға беру абзал болар.

риа Ыбырай жамағаты, Хамле Жүсіпбек келіншегі 2 сомнан, Зұфнұн Ыбырай қызы, Мүзие
Жақыпқызы, Шаһиза Сырлыбайқызы, Мариа
бəйбіше Тоқберген жамағаты, Əшке Мұқатай
жамағаты, Бақберген Жаби баласы əрқайсысы
бір сомнан, Лəйлім Дүйсебекқызы 70 тиын,
Гүлінһар Есімбекқызы 60 тиын, Разия Мəжит
жамағаты, Катаин Мəжитқызы, Айна-бала
бəйбіше Сырлыбай жамағаты, Ғаданбату Сырлыбай қызы, Қамрия Хасенхан келіншегі, Хамра Исатаева, Бибіжамал Оспанбек жамағаты,
Қалыш Тəстембек жамағаты, Сарыжамал
Мұсағали жамағаты əрқайсысы 50 тиыннан,
Шалиһа Сағатбекқызы, Гүлбіш Əдуамоллақызы
30 тиыннан, Нұрғайша Молдабек жамағаты,
Шаһарбану Молдабекқызы, Ұлтуған Бұғыбай
жамағаты жамағаты 25 тиыннан, Нұржамал
Исабек жамағаты, Өрік Дүйсебек жамағаты,
Күнжан Сағатбек жамағаты 20 тиыннан,
Тəтебала Рысбай жамағаты 15 тиын, Рухия
Есімбек жамағаты, Əлмиан Əйдмұхамед
жамағаты, Ханша Қожабек жамағаты, Зейнеп
Қожабекқызы, Хадиша Қалиламбек жамағаты,
Інкəр Мергенбек жамағаты, Күншары
Мергенбекқызы, Лəтифа Əбеуқызы, Кенже
Ыбышқызы, Бөкеш Несепбек жамағаты, Хауана Бақтыбек жамағаты, Сəлимаш Қожақызы,
Шөкібай Мұсабек қажы жамағаты, Бибі Сафия Мұсабек қызы 10 тиыннан, Биаж Əбек
жамағаты, Əлман Əбіш жамағаты 5 тиыннан.
Барлығы 39 сом 20 тиын.
Мұқтаж оқушыларға жиылған ақша
бұрынғыларымен 313 сом 36 тиын.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

Мұқтаж оқушыларға жəрдем
(Мағфуза үшін жиылған)
Назифа Құлжанов жамағаты арқылы жəрдем
етушілер: Нəзифа Құлжанов жамағаты, Қасым
Сəнекин 5 сомнан, Бəтіш, Шаһарбану – Əбубəкір
жамағаттары, Рахима Бекқызы 3 сомнан, Ма475
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Оңдар сиезі
21-нші нойабрде Петроградта оңдардың һəм
Мұнар Хасиет партиасының сиезі ашылды. Сиезге келген адамдар закон палаталарының оң
шлендері, оң партиалардың өкілдері. Белгілі
адамдардан түскен сот министрі Шегловетов,
түскен ішкі іс министрі Маклаков, Макаров,
осы күнгі ішкі министрінің товариші Белицки, Г. Дума шлені Марков 2-нші, Замесловски,
професор Ливашов, толып жатқан архирейлер.
Сиезді қошеметтеп ішкі іс министрі Хвостов,
сот министрі Хвостов, жол министрі Трепов
телеграм берген. Бұлардың көбі иа хүкімет басында бұрын тұрған, иа осы күнде де тұрған
адамдар болған соң, сиез пікірі хүкімет сайасатымен сабақтас боларлық қисыны бар. Олай
болса, байағы қайта жайылыстың жолына
түскендігіміз шексіз.
Соғыс жұртқа – сын, патшалыққа емтихан деп айтылады. Соғыста жығылыс тапқан
жұрт, екінші рет жығылмасына қам қылу
табиғи іс. Жапонмен соғысарда «Бөрікпен
ұрып шығамыз» деп бардық. Онда барған соң
Туреншин, Вафангау, Порт-Артур, Мукден,
Цусималарды көрдік. Неміспен соғысарда
«Бітімді Берлинге кіріп жасаймыз» дедік. Берлинге жақындау орнына алыстадық. Онан да,
мұнан да жеңіле беретініміз адам аздығынан
емес, жаудың батырлығынан емес, қару-жарақ
соғыс құралының кемдігінен. Оның кем болу
патшалық сенің басындағы адамдардың ұқсата
алмағаныдығынан деп, Г. Думаның жазғы жиылысында сөйленген сөздер оқушыларымызға
мағлұм. Қару-жарақ сайланбай жауды жеңуге
болмайды, оны сайлау жұмысын ұқсата
алмаған адамдардың қолында қалдыруға тағы
болмайды, деп Дума шлендерінің көбі блок жасап, бірнеше қазіргі керек болған мəселелер
туралы тоғыз пунктті программа арнап қаулы
қылысқан еді. Соның бірі министрлер жұртқа
сенімді адамдардан қойылса деген. Жəне бірі
бұратаналардың правасы орыс праваларымен тең болсын деген пункттар еді. Европа
соғысы басталғанда «оң», «сол» демей, «орыс»,
«бұратана» демей, жалғыз «орыс ұлты» , «орыс
намасы» дегеннен басқа сөз жоқ болды. Орыс
та орыс болып, бұратаналар да орыс болып,
Отан намысына жанын-малын салумен болды. Бəрінің де мақсұды ішкі жіктің бөлектігін
қойып, сыртқы жауды жеңуде болды. Жиылған

сиездердің бəрі сыртқы жауды жеңу шарасын
қарастырумен болды.
Жоғарыда айтылған оңдар сиезі «оң», «сол»
деп, «бұратана», «орыс» деп жігін бөлек сала
бастады. Мұның бір мəнісі боларға керек.
Сыртқы жауды мұқатбай жатып, іштен жау
іздеп жатқандары сыртқы, жауға қарсы дайарлану емес, жұртқа, Думаға қарсы дайарлану.
Бұл сиездің газеталар жүзінде мəлім болған
қаулысы: жоғарыда айтылған депутат блогының
жасаған программасына қарсы алыспақ. Оң
газеталардың көмегінде болып, сол газеталарды
қысу шарасында болмақ. Бұратана жұрттарға
теңшілік беру-берместі соғыстан кейін өзіміз
білерміз деген.
Бие сауарда керек болғандар, қымыз ішкенде
де керек болар ма екен?
Соғыс
Өткен нөмірде Сербия əскері жалғыз монастрдан басқа жерінен шығып болғанын жазып
едік. 20-ншы нойабрде Салониктен алынған телеграмда мынау хабар келді: монастрдегі серб
əскерінің халі өте қиыншылықта болған себепті
тастап шықты. Салоник пен монастр арасында
телеграфпен хабарласу кешеден берлі үзілді.
Герман мен Болғар əскері бүгін монастрға
кіріп, мекемелердің үстіне Герман мен Болғар
жалауларын тікті. Серб əскері Арнаут тауына
қарай асты. Бірсыпырасы Қаратаулыққа қарай
бет алып барады, бірсыпырасы Арнаут жеріне
төгіліп жатқан Италия əскеріне қосылуға бой
бұрды.
Енді серб əскері туған жерінен шығып
болғаны. Балқан майданында мұнан басқа
айтарлық жартымды уақиға болған жоқ. Дарданелде екі жағы атысып жатыр дегеннен басқа,
қай жағының да болса, өндіргені жоқ көрінеді.
Русия майдандары һəм солай.
Соңғы кезде қызу соғыс болған жер Месопотамия көрінеді. Оқушыларымыздың ісінде
бар шығар: Түркия əскері 5 майданға бөлінген
деп жазғанымыз. Сол 5 майданның бірі Месопотамия һəм бұл майдан түрікке жайсыздау деп жазып едік. Жайсыз болуының себебі: теміржолдың жалғыздығы. Сондықтан
қару-жарақ, азық-түлік тасу қиындығы деп
едік. Соңғы кезде түріктер Месопотамиядағы
əскеріне көмек əскер жіберіп жатыр деген хабарлар болғылап еді. Сол хабар рас болып шықты.
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Көмек əскер барған соң түрік əскері Месопотамия майданында да күшейген көрінеді.
21-нші нойабрда Лондоннан алынған телеграмда Месопотамия майданында болған
соғыс жайын қымтаңқырап айқанмен сөз
ұшығы соғыстың Англия жағына жағымсыз
болғандығын көрсетеді. Англия Месопотамия
жайынан халыққа хүкіметі естірткен ресімі
хабарында былай деген сөздер бар: Англия
əскерінің бастығы генерал Таунсинд, дейді,
жараланған адамдарын һəм түрікте түсірген мың
600 адамды тастап болғанша табан тайдырмай
соғысқан. Түріктер неше рет ұмтылса да, бетін
қайырып отырған. Ақырында адам шығыны
көбейіп, түріктер көмек алып, күшейген соң,
кейін шегінген. Бұл соғыста шығынданған адам
саны 4 мың 567 кісі болған.
Онан əрі сол хабарда тағы: 17-нші нойабрде
болған соғыста да Англия əскері түрік əскерінің
көптігіне қарамай Таунсинд əскері соғысуға
жарағандығын айтады. Шығынымыз 150-ақ кісі
болды, оқ тиіп бүлінген екі өзен кемесін бастап
кеттік, бірақ бұл кемелердің зеңбіректерін һəм
машиналарын іске алғысыз етіп бүлдіріп кеттік
дейді. Генерал Таунсинд хабарландыруынша
Англия əскерінің жөні жығылмай, үрікпей,
саспай салмақпен кейін асырылып бара жатса
керек.
Бұл шегініс жай шегініс емес ғой.

Битараптық үшін жол сұрау
Жаңа арада Иран хүкіметі өзінің битараптық
қалуы үшін Англия һəм Русияға қойған шарттарын жазып, бұл екі патшалыққа тапсырмақшы. Сонан кейін араларында саудаласу басталмақшы.

Сыртқы хабарлар:
Мысырға бет алу
Одессаға Стамбұлдан алынған хабарға
қарағанда түрік-неміс əскерінің Мысырға аттанулары декабр ортасында болмақшы. Бұл
əскердің ресми бастығы наследник Жүсіп
Ғазалдин мен атақты араб генералы Қара Сағид
паша болып, шын іс басқарушылары Макинзен
мен Сандерс паша дейді. Бұл сапарға дайарланушы əскерді көзден кешіру үшін Голц паша
Анатолияға кетті.

Румыниядан Германияға астық жіберілу
Германия банкілері Румыниядан бек көп
бидай алған еді. Қазір соларды Дунай бойымен Германияға жібере бастады. Румыниядан
Германияға сатылған бидайдың барлығы 60
мың вагон. Неміс банкілері əр вагон бидайға
қолма-қол алтын ақшадан 3 мың 600 франк
ақша төлеген деседі. Германия банклері Румыниядан тағы да 50 мың вагон бидай саудалап
тұр.

Англияда əскерлік қызметінміндетті қылу
Англия министрлерінің бірі мынаны жариалады: «Егер саламат болып та, 1915-нші жыл
15-нші ағұсқа шейін үйленбеген жігіттер 30ншы нойабрге қарсы өз еркімен солдаттыққа
жазылмаса, оларды еріксіз солдаттыққа алу
үшін тадбірлер қылынар». Егер əскерлердің
саны бұлармен де толмаса, үйленгендерді де
еріксіз жиналашақ.

Ынтымақтас патшалықтардың қаулысы
Жаңада Лондонда Русия, Англия, Франция,
Италия һəм Жапония өкілдері қол қойып, мына
қаулыларын жариа қылды: Осы бес патшалық қазіргі соғыста жаумен бет-бетімен бітім
жасамасқа. Бұлар бітім сөйлескен шақта да
өзара келіспей, жеке-жеке бітім шарттарын
көрсетпеске.
Жауларымыздың қаулысы
Варшава қаласында болған Германия, Австрия, Түркия, Болғар əскер бастықтары жиылысында: «Бұл төрт мемлекет тізе қосып қана
бітімге кірісуге, бір-бірінен əсте айырылмасқа»
десіп қаулы қылысты.
Англия əскерінің шығыны
Лондоннан алынған ресми есеп бойынша 27нші октиабрге шейін Англияның майдан біткенде əскерінің барлық шығыны 510 мың 230
кісі болған. (Бұл есепке аурулар һəм ауырып
өлгендер кірмейді).

Қытайда бүліншілік басталу
Соңғы телеграф Қытайда револиутсиа
(бүліншілік) басталған хабарын келтіріп тұр.
Əрі қалаларында өлтіру, абақтыға алынулар
бола бастапды.
Ішкі хабарлар:
Монархистер сиезі
Петроградта монархистер сиезі ашылды.
Төбебасылыққа статс секретар Щигловетов,
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серіктікке сенатор Римски-Корсаков һəм Г.
Думадағы оңдар бастығы Ливашов сайланды. Петроград Мəскеу метрополиттері, Г. Совет һəм Г. Думаның оң партиа шлендері бар.
Барлығы 200 шамалы кісі. Шеттегі Мұнар
Хасиб партиаларының бастықтары да келді.
Сиез мəжілістері жабық болады. Сиездің программасы: сайасат жайын кеңесу, соғыстан
зарарланғандарға жəрдем, қымбатшылық һəм
неміс өктемдігіне қарсы тұру мəселелерін тексеру.

работаға бұйырған. Жазығы: 1) Қорғандықты
дұрыстап бекітбеген, 2) Міндетті борышын
өтемеу, қорғандықты һəм қол астындағы əскерді
тастап кету.
Өлең-жыр:
Байағы жұт қоянды
Жаз құрыды, күз ызғырды,
Жапалақтап жауды қар.
Боран шықты, босып ақты,
Сарыарқада жүрген мал.

Депутат Димша опат
Мəскеуде кенеттен палата депутаты Димша
опат болды. Əр уақыт палата халқын жақтап,
Польшаға автономиа сұрап, Думада көп
тартысқан шешен депутаттың бірі еді.

Аз көрінбей, жеті күндей,
Ағын болып алайсаң.
Ау! Қырылды, төбе үйілді,
Өлген малмен, өскен жан.

Уақ қағаз ақша
Соңғы кездегі марка сиақты уақ қағаз ақшалардың орнына хүкімет тұтынуға ыңғайлырақ
жаңадан уақ қағаз ақша шығармақшы. Декабр
басында шыға бастамақ. Бұл ақша 1, 2, 3, 5, 10,
15, 20, 50 тиындық болмақшы.

Жазғы малдан аз-ақ қалған,
Тосқан туа қазақты,
Қоякеңде1 қыс бекіне,
Шындап салды азапқа:
Бұрынғыдан енді жаман,
Ақ басқын мен жел қатты.
Əрбір жерде малдар төбе,
Төбе болып бұл жатты.

Газеталар қымбаттау
Қағаз, материал һəм іс құқтары өте қымбаттағандықтан мұсылман газеталарынан «Тəржіман» екі сом, «Уақыт» бір сом, «Дін уа мағишат» журналы 1 сом 50 тиын қымбаттады.
Орыс газеталарының да қымбаттамағаны аз.
Г. Думада һəм совет
жиылысы кешіктірілу
Г. Совет һəм Г. Дума бастықтарына патша
хазіреттерінің жарлығы иғлан қылынды. Бұл
жарлықта Г. Совет һəм Г. Дума комиссиаларына мемлекеттің биуджеті жобасын жақсылап
қарап тексеріп, Дума һəм Советтің жалпы
мəжілістеріне қамтамасыз дайарлап кіргізуге
кеңшілік беру үшін патша хазіреттері Дума
һəм Советті шақыруды кешіктіргендігі байан
етіледі. Биуджет жобасы тиісті комиссиаларда
қаралып біткен соң патша хазіреттеріне білдіріледі.
Жау алған Ковно қорғандығының
бастығына жаза
Бұл қорғандықтың бастығы генерал Григоревті военни сот тексеріп, барша шен, медал, праваларынан айырып, 15 жыл каторжни

Бұрын қоймай, күн ашылмай,
Халық жігері құм болды.
Жан қайғы боп, малда жай жоқ,
Сəуле қайда елге енді?!
Сонша қызба ортасында,
Тек тілегі шаруаның:
«Не қылсаң да, малды алсаң да,
Жазаң көрсет құдайым!».

Желкек
Тілшілерден:
Қарқаралы үйезінен
(Өтіріктің өрісі аз)
Темірші қазағы Мақаш Қадірбай баласы
Шұбартау еліне қыз ұзатады. Құда жасауға
риза болмай, жолда құдағиды атын алып,
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Қоқан
Сентиабр жұлдызының айағында шастни поверенни Серікбай Ақаевтың келіншегі
ұл тапқан. 14-нші нойабрге Серікбай мырза
Ферғана жақындағы қазақ жігіттерді қуаныш
тойға шақырды. Шақырған адамдар баршасы келіп, бас қосып сөйлесіп, қуаныш тойда
отырып, біразырақ жақсы іс қылды. «Азамат»
серіктігінің баспахана ашу талабын қуаттамақ
болды. Бұл істің өзінен күйі хабарсыз келген себепті, көбінің қолында ақшасы болмады. Ақша
беріп алмаған жігіттер жарналарын артынан
жібермекші болып уағдаларын ерді.

Арық малға аш қасқыр да,
Күнде қоян боп кетті.
Қалған малдан, аш адамнан,
Күдер үзер кез жетті.

1

Қойан.

жайау тастап кетеді. Осы күні қазақ ашуланса
не қылады? Арыз береді. Мақаш ашуланып,
қырам, жойам деп қалаға келеді. Қалада Еспембет Көк баласының үйіне қонады. Көк баласы
Мақашқа ақыл айтады, күйеу оңды, айдатасың
ба? Арызға шығаратын 5 сомға шай алып
қайтып», деп, Мақашты үйіне қайырады.
Мақаш қайтып бара жатып, жұрт арасына
от жаққан бір ақсақал қажының үйіне қонды.
Осы антұрған ақсақал қажының ақылымен
патшалық алым жиып жүргенде Шұбартау
елінің қазақтары, құдаларын атап, тонады деп,
арыз береді.
Тергеуде айғақтар түк білмейміз деп жауап
берген. Осымен Мақаш 940-ншы статиа бойынша сотқа берілді. Сотта Мақаш «жындымын,
жындылықпен өтірік арыз бердім» деген. Сот
«Мақаш жынды болса, Томскідегі жындылар
жататын ауруханаға барсын» дейді. Енді Мақаш
«ауру емеспін, 940-ншы статиаға құлмын» деп
сұрады. Закон өткір кездің: жона білмесең қол
кеседі, сала білмесең құн кеседі, Мақашты Томскіге жіберді. Мақаш жылай-жылай ауруханаға
кетті.
Құдай! Ақылшы қажыдан сақта!
Сұңқар

100 сомнан жарналарын беріп серіктікке
кіргендер: 1) Серікбай Ақаев (Қоқан), 2) Еркінбек Ақынбеков (Скоблев), 3) Кенжəлі Досов
(Əндіжан), 4) Ноғай ағайынымыз И.А. Ғазин
(Қоқан).
«Қазаққа» жəрдем берушілер: 1) ноғай ағайынымыз Садық Басиров 25 сом (Қоқан), 2) Жанұзақ Жоламанов 10 сом (Қоқан).
Жоғарғы жиылған 435 сомды 16-ншы нойабрде Мұхамеджан Тынышбаев «Қазақ» басқар-

масына перевод қылды (пошта квитансиа
нөмірі 484-2).
Көптің алдында берілген уағдалары бойынша
бір айға жеткізбей «Азамат» серіктігіне жарналарын жібермекші болғандары: Əндіжаннан:
1) Лəтифа Ходжикова, 2) Жармен Ерімбетов,
3) Шəкір Диваев, 4) Мұхамеджан Көшербаев,
5) Жолмұхамед Өткелбаев, 6) Раушан Əбенходжин, 7) Ғұсман Байшев, 8) Мұрат Бектаев. Скоблевтен: 9) Батырхан Мейірбеков, 10) Марқабай
Ақынбеков. Қоқаннан: 11) Оразбай Кешкінбаев, 12) Төреқұл Байболов. Наманғаннан:
13) Фазыл Құлтасов, 14) Керімбек Төлебаев. Ходженттен: 15) Алдабек Мангелдин. Ташкенттен: 16) Əлмұхамед Көтібаров. Самарқаннан:
17) Иемберген Табынбаев.
Бұлардың əрқайсысы тұрған жеріне қайтып
барған соң қалған тамыр-таныс жақын
адамдарының арасынан «Қазақ»-қа əлі келгенінше жəрдемдестерді таппақшы болды.
Жиылғандардың көбі 1916 жылғы подписной
ақшаларын беріп, сол күні-ақ Қоңырқожа Ходжиковтан квитансиаларын алды. Бұл ақшаны
Қоңыр мырза жібермеді.
Жаңадан мұнан былай бұл жақтағы қазақ
жігіттер жыл сайын, ең болмаса бір рет, бас қосып жиылып тұруды мақұл көрді һəм жиылған
сайын жоғарғы айтылғандай қажет істерді
қуаттамақшы болды.
Тілші
«Қазақ»: Жарналарын тез жіберуге уағда
бергендерден Əлмұхамед мырза Көтібаров һəм
Алдабек мырза Мангелдин екеуінен 200 сом
басқармаға келді. Мұхаметжан мырза арқылы
435 сом да тапсырылды.
Ферғанадағы қазақ жігіттерінің ынтымағына
сүйінеміз, қазақ ұранымен шығып тұрған
ортамыздағы бір газетаға көмектес-көтермеші
болғандары үшін тəңірі жарылқасын айтамыз.
Студентке стипендиа берілу
Томскі университетінің докторлық ғылымын
оқушы Асылбек Сейітов биыл үшінші жыл,
стипендиа ала-алмай өз пұлымен тарығып оқып
жүр еді. Жаңадан Ақмола губернаторына берген арызы қабылданып, осы нойабрдан бері
стипендиа ала бастады.
М.
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Газеталардан:
«Р.В.» газетасында Балқандағы істері туралы
Ауғалин былай дейді: «Балқандағы істің жайы
енді мəлім болды. Австрия-Германия-Болғария
үшеуінің əскерімен жалғыз Сербияның аз
əскері екі айдай алысып, ақырында былай болады. Сербияның бұрынғы ескі жері түгелімен
Балқан соғысында 1913-ншы жыл алған жаңа
жерінің көбінен айырылды1. Əскерінің өлгені
өліп, қалғанының көбі туған жерінен босып,
Арнаут пен Қаратаулық жеріне қарай асты.
Біразы оңтүстік Македониядағы Англия мен
Франция əскеріне қосылмақ.
Сүйтіп, сырттан қарағанда: Сербия да белгияның кебін киген сиақты көрінеді. Сырттан солай көрінсе де, Сербия əскерімен Белгия
əскерінің көбі бірдей деуге болмайды. Белгия
əскері өз жерінен шыққанмен Францияның
көп əскерлеріне барып қосыла кетті. Үлкен
армианың ішіндегі бір корпусы сиақты бола
қалады. Францияның елі бай, жері жайлы, толып жатқан теміржол: əскерге керегінің бəрін
жеткізу оп-оңай. Азық-түлік, қару-жарақ
жағынан кемістік көрмейді. Жалғыз-ақ кемістік
болатын жері: қалған елінен жарлық асынарлық
адамдарын алып, əскерінің кемігеннен толтыра
алмайды.
Серб əскерінің жайы ондай емес. Бұларға
дайын тұрған ондай еш нəрсе жоқ: бəрі қиыншылықта. Елі бай, жолы сай тұрған мұнда
Франция жері жоқ. Одақ əскерлер болса, олар
алыс жатыр. Көмек қолын олар бұған соза
алмайды. Серб əскері не көрсе де өз бетінен
көрмек. Паналаған жері Қаратаулық пен Арнаут
болса, өздері жарымай отырған жұрт һəм тасып
үлгеруге сайлы жолы жоқ.
Англия мен Франция қараспай қарап тұрмас
ғой. Азық-түлік, қару-жарақ жағынан кенде
қалмас міндетін алған, бірақ жолы жоқ болған
соң, қанша көмек болғанмен жер жағының
жағдайсыз қиындығын жоғалта алмайды ғой.
Сербтер Қаратаулықпен Арнаут жеріне табан
тиіп, көп тұруы ықтимал, бірақ күші теңелген
күнінде де, қару қылып қайтадан бір нəрсе
істей қойар деуге болмайды. Сондықтан Сербия əскері де Англия əскеріндей өз жерінен
шыққаннан кейін де күш көрсетер деп үміт
етер орын жоқ. Қалай айтсақ, олай айтайық:
Балқан соғысының бір дəурені өтіп тұр. Англия
1

Бұл мақала монастрдан сербтар шықпай тұрғанда
жазылған.

мен Францияның алдына жаңа мəселе көлденен
тартылып тұр. Қалай шешілері белгісіз. Ол
соғысты қойу-қоймау мəселесі.
Қоймасқа бел байласа, күшті салыңқырап
кірісіп, басыңқырап іс ету. Болмаса Балқанды
тіпті тыныш қойып, ондағы күшті басқа жерге жұмсау. Онысын иа мұнысын істемей, бұл
мəселені шешу мүмкін емес. Күш болып,
Балқанды əскер ұстап, созба соғысқа салуда
еш мағына жоқ.
Балқандағы созба соғысқа болғар мен түрік
əскері жұмсалмақ. Балқанда соғыс болмаса, бұл
əскерлер жай тұрмақ, үйткені болғар мен түрік
əскерін басқа майдандарға жіберіп жартпайды.
Егер де Балқанда созба соғысқа түссек, болғар
мен түріктің пайдасыз-бос тұратын əскерін
пайдаға асыру болып табылады. Ондай соғыс
Англия мен Францияның күшін бөлмек, Германия мен Австрия əскеріне түсетін салмақты
болғар мен түрік əскеріне көтертіп, немістердің
қолын босатпақ. Əскерін тежеп ұстатып, берекелі күйде жұмсатпақ. Сондықтан иа Балқанды
қойып, болғар мен түрік əскерін пайдаға асыру ықтималын жоқ ету, иа баса қимылдап іс
қылып, болғар мен түрік əскерін қиратып істің
қалдыру керек. Мұны істеуге боларлық па?
Қазір Балқандағы іс үш жерде 1) Қаратаулық
пен Арнаут жерінде, 2) Оңтүстік Македония
жерінде, 3) Галипули түбегінде. Дарданел
жорығы басталғалы жарты жылдан асты.
Əлі мəз қылған еш нəрсе жоқ. Енді Түркияға
жол ашылып, Германиядан қару-жарақ келе
бастаған соң, ол жағынан ойыстыратып іс
қылып, мұқатып тастауға болар деп ойлауға
орын жоқ. Қаратаулық пен Арнаут жерінде жауды мұқатарлық іс болуы тағы мүмкін емес.
Бұлар жау жерінен қашық жатыр. Италия
əскерін Арнаут жеріне төгіп жатыр деген хабар
рас бола қалса да, мұнан Австрия мен Болғария
жеріне жету иаки Түркия мен Германия арасында ашылған жолды барып кесу бек ұзақ
жұмыс. Мұны орнына келтіргенше көп заман
өтпек. Оңтүстік Македонияға келсек, мұнда да
ойсыратып іс қылып, жауды мұқатып тастауға
мүмкін емес. Зор іске керек, көп əскерге керек-жарақ тасырлық. Бұл жерде жол жоқ, тасымай табылатын жерінде нəрсе жоқ. Жана бұл
жағынан да жау жерлері қашық. Мұнан барып,
жау жеріне жетіп жанына тиерлік іс ету тағы
ұзақ жұмыс.
Англия мен Франция Балқан соғысын əлі
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тастаған жоқ, əскерлерін түсіргілеп жатыр.
Бірақ əлі əскер барып жатқан жоқ. Жартымды əскер бармағаны іс жүзінен де көрініп тұр:
Англия мен Франция əскерін болғар мен герман əскері жақындамай-ақ Қара өзеннің сол
жағынан оң жағына өткізіп тұруы артының
қомақты болмағанын көрсетеді. Əскер төге
бастағандарына ай жарымнан асса да, əлі төгіп
маза қыла алмағандары. Бұлай болған соң бұл
жағынан да жауды шапшаң мұқатып тастайтын
іс қыларлық түрлері көрінбейді.
Румыния əлі ашып, адаққа сөзін ұстатқан жоқ.
Балқан соғысын тоқтату, тоқтатпау Румыния
беті ынтымақ патшаларының жағына бұрылса,
Балқан соғысы қойылмайды. Румынияның сөз
ұстатар кезі жақындады. Мұнан кеш қалса, кенже қалады» дейді.
Жаңа кітаптар
«Иман-ислам» - жазушы Нұғман Манаев,
бастырушы Уфа медресе Ғалиясындағы қазақ
шəкірттері. Кітап 30 бет, Уфада «Шарқ» баспаханасында басылған, емлесі «қазақша»,
бағасы 18 тиын, поштамен 20 тиын. Бастауыш
мектептің екінші жылына арналған.
Төрт-бес жыл мұнан бұрын медресе Ғалияда
оқыған қазақ шəкірттері. Ұйымдасып, əр жыл
қазаққа пайдалы берер кітап бастырып тұруға
қаулы қылысқан еді. Сол жылдар 3-4 кітапшада
бастырып таратты. Ғалия шəкірттерінде сонан
бері сол пікір əлі барлығын мына кітапты бастырушлары көрсетеді. Оқу жолындағы пұлы
тапшы шəкірттердің бұл жігер-талаптарын
қанша мақтасақ та аз. Тек шəкірттерге соны
ғана ескертеміз: бізде оқу құралдары əлі жеткіліксіз. Жаңадан жазатын талапкерлер оқу
құралдарының жоқ мүшесін толтырса екен.
Егер барларынан жазатын болса, артық қылып
жазу лайық. Мынау шəкірттер бастырған ғылым
хал кітабы «Иман-ислам» мұнан бұрын шыққан
мұғалім Мұстақым Малдыбаевтың «Ғылым
халынан», біздің қарауымызда, онша артық
көрінбейді1. Əр халда шəкірттердің талабы
дəуірлеп, бұл кітаптың тарауына, мұнан кейін
тағы да пайдалырақ кітаптар бастырып таратуына тілектеспіз.
Кітаптың сыртындағы иғланша, онан артық
алдырушыға 30% скидке істеледі, сатылатын
орындары: атақты кітапшаларда, Оренбургта
1

Мұстақым «Ғылым халының» зор кемшілігі емлесінде.

«Қазақ» басқармасында уақытша Уфада медресе Ғалия шəкірті Нұғман Манаевта һəм май
жұлдызынан əрі қарай мынау адрес бойынша:
г. Красный Яръ, Астрах. губ. село Марфино
лавочнику Якубову пер. Нугману Манаеву.
Басқармаға хаттар:
І
Тəңірі жарылқасын
Бастауыш мектептің екінші жылына арнап жазған бір ғылым хал кітабым бар еді.
Сол кітапты «Ғалия»-дегі серіктерім – қазақ
шəкірттері бастырып таратты. Бұлардың
мұнысы байлықтарынан, болмаса еріккендерінен емес, ардақты ұлтын сүйгендіктерінен емес,
екендігі белгілі. Осындай қымбатшылық жылда
батыршылық қылып бастырулары білгендерге
өрнек болар деп, газета бетіне шығарып отырмын. Ұлт үшін еңбек еткен серіктеріме шын
көңілімнен тəңірі жарылқасын айтамын.
Нығмет Манаев
ІІ
Тəңірі жарылқасын
Мен 27 октиабрда хат алдым, «151-ншы
нөмірдегі иғлан бойынша «Көрген-білген» атты
жазба кітапшаны жібердім» деген. Бұл кітапша маған келген жоқ. Өзіне хат жазуға, кітап
емес хатқа қол қоймайды. Жауапты «Қазақ»
арқылы күтем дейді. Бұл жасырынбақтың жөні
жоқ. «Қазақ»-та бұл сиақты хат алысатын орын
жоқ.
Ғалихан
Газетамызға көмек
Ушител Бейсенғали мырза Бектасов арқылы
шəкірттерінен «Қазақ»-қа 10 сом 85 тиын көмек
тапсырылды. Рахмет.
«Жəрдем» серіктігінің үш айлық отшеты2
(27 апрел – 1-нші ағұс)
Кіріс:
сатылған майдан
2328 сом 61 т.
Серіктерден сиыр
басына бір сомнан
188 « «
Дəптер ақшасы
1 сом 60 т.
Ново-Курски уақ-қарыз
серіктігінен
200 « «
2
Ақтөбе үйезі, 2-нші Бөрте, 5-нші ауыл қазақтары сары
май алатын бұл серіктікті осы 1915-нші жыл ашқан.
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Бисенбай Тыныштықбаевтан 300 « «
Россиннан
12 « 18 т.
Н.У. серіктігінен
12 « «
Б. Тыныштықбаевтан 4 « «
Барлығы
3056 сом 39 т.

Пішенбайұғлынан 50 сом келді. Бұл ақша Ақтөбе
үйезі, 2-нші Бөрте, 5-нші ауыл қазақтарының
құрбан терісін жиып сатқанда өнген екен.
Молла Əбубəкір Дауылбаев һəм молла
Ғабдолкəрім Өтеуұғлы арқылы 20 сом тапсырылды.
Бұрынғыларымен 1329 сом 58 тиын.
Басқармадан:
• Сенкібай Ысқақұғлына – Біз «Жылжыман» сатпаймыз, жіберген 50 тиыныңызды не
қыл дейсіз?
• Рахметолла Илиясұғлына – Мақалаңызды
жаңа пікір жоқ. Басылмайды. Үйдегі хиалмен
жүздегі жұмыс түйісе бермейді. Ана мəселенің
беті ашылмай тұрып, газеталарда кезінде жазылып өткеннен артық жаза беруге болмайды.
Аңызын аңдау керек.
• Салмақбай Көсемесұғлына – Мақалаңыз
тапсырылды. Жай хабар болып қала ма деген
үміт бар. Расқа айналғандай болса, кешіктірмей
басармыз.
• «М.М.»-ге - сізге де осы жауап.
• Ғалия шəкірттеріне – «Мұғалімдерге
ашық хат» басылады.
• «Қираат кітабын» сұраушыларға – Бұл кітап түгел сатылып бітті. Екінші рет басылғанда
иғлан қылынар.

Шығыс:
Əртүрлі нəрсеге
ұсталған
97 сом 60 т.
Сөтке төленді
1401 « 54 т.
Шеберге
188 « 99 т.
Жұмыскерге
53 « «
Майдың кресі
39 « 07 т.
Ремонт
88 « 35 т.
Стансиада наилшикке 2 « 55 т.
Гербови збор
2 « 55 т.
Пошта расходы
7 « 30 т.
Контор керек-жарағы 19 « 69 т.
Қарыздардың өсімі
38 « «
Нəрсе алуға барғандағы
жол шығыны
15 « 14 т.
Май апарғандағы
23 « 34 т.
Саймандардың кресі 122 « 09 т.
Сеператорға төленді 175 « 31 т.
Новокурски У.Ф.
серіктігіне
200 « «
Б. Тыныштықбаевқа 300 « «
Сеператордың қалған
борышына
200 « «
Барлығы
2974 сом 52 т.
Артылып қалған
ақшадай
81 сом 87 т.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
1) Жоламан Құлжабайұғлының пəдиесінен
10 сом.
2) Мұғалім Ғабдолла Дүйсебаев 50 тиын.
3) Ғалладин Мəмеков арқылы медресе Ғалия
шəкірттері Мұртаза Тұрсыдовке арнап 14 сом.
Жəрдем айтушылар: Ғаллалдин Мəмеков 6 сом,
Сұлтан Мəмеков 5 сом, Смағұл Қосшығұлов 3
сом. (Бұл 14 сом Мұртаза Нұрсейітовке тапсырылды).
Басқармада қалды оқушыларға арнаулы
Бұрынғыларымен 323 сом 86 тиын.
Соғыстан зарарланған мұсылмандарға
жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін соғыстан зарарланған мұсылмандарға
«Қазақ» басқармасы арқылы имам Ғабдолла

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 год,
Четвертый год издания
На еженедельный журнал Сатиры и юмора
«НОВЫЙ САТИРИКОН»
все годовые подписчики получает:
52 номера богато иллюстрированного красочными рисунками и каррикатурами журнала
большого формата. Рисунки и текст лучших
русских художников и писателей. Кроме того,
внесшие годовую плату подписчики получат:
3 бесплатных премии:
1) 1 обильно иллюстрированную книгу: Десять лет русской конституции.
2) «Вестник знания нового сатирикона».
3 первых выпуска «Вестника знания нового
сатирикона»
1) Хрестоматия Галахова, применительно к
взрослым.
2) Энциклопедический словарь. 3) Спиритизм и оккультные науки.
3) Театр и все остальное. Альбом шаржей.
Работа известного художника Ре-ми (Н. Ремизо-
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ва) Артисты. Критики. Рецензенты Драматурги
и проч.
Подписная цена:
Без доставки и пепесылки: на 1 год – 6 руб.
80 коп. С доставкой и пересылкой: на год –
8 руб., 1/2 года – 4 руб., 3 месяца – 2 руб., 1
месяца – 70 коп.
Допускается рассрочка: при подписке 3 руб.,
1-го мая 2 руб., 1-го июля и 1-го сентября по 1
руб. 50 коп.
Адрес редакции и конторы: Петроград, Невский 88. Тел. 59-07.
Редактор: Аркадий Аверченко. Издатель:
Т-во «Новый Сатирикон».

Иман-ислам
Есімді бастауыш бастауыш 2-нші жылы
үшін қазақша Ғылым хал басылып шықты.
Жазушы Нұғман Манаев, бастырушы Уфа медресе Ғалиясындағы қазақ шəкірттері. Емлесі
«қазақша», тілі жеңіл, тəртібі жақсы. Бағасы
18 тиын, поштамен 20 тиын. Оннан артық
алдырушыларға 30% скидка істеледі.
Алдырушыларға адрес: Оренбург, редакция
газеты «КАЗАК».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

$$$$ ҚАЗАҚ. 1915. №160. 9 ДЕКАБРЬ, СƏРСЕНБІ $$$$
1916-ншы жылы үшін «Тұрмыш» газетасына жазылу дəптері ашылды.
«Тұрмыш» мейрам арты болмағанда күн
сайын шығады.
Программасы: иждымағит, малит, тіл һəм
заман. Сайасат, əдебиет, ықтисад, өнер һəм
мағруфат пен оқушыларын таныстыруға тырысады. Түрлі хабарлар кезінде жазылып
шығады. Мəлі мəселеле, руханилар, мұғаліммұғалималар, мекеттеп-медреселер, жамғиаттар,
земствалар жайынан толық мағлұмат береді.
Шарқ уақиғалары туралы ұзын мақалалар, фелетондар, ір уақыт жазылып тұрады.
«Тұрмыш»-қа биыл ескі жазылушыларының
үстіне земства һəм əлеумет қызметкерлерінен
Ғұмыр Тереғұлов, жазушыларымыздан
Ғалымжан Ибраһимов, тарихшымыз Заки
Уəлиди, адвокат Шəкір Махмудяров, ақындарымыздан Сағид Рамиев, Мəжит Ғафури,
Сағид Соншелери, педагог һəм Ғабдолла Шанаси əпенделер жазысады.
Бағасы: жылға 5 сом, иа жарты жылға 2 сом
60 т., үш айға 1 сом 40 тиын.
Адрес: Уфа, редакция газ. «ТУРМУШЪ».
Иуаншиқай император болуы
Соңғы телеграмдарда Қытай президенті
Ианшиқайды халық императорлыққа қалады
деген хабар келді. Ианшиқай император болады
деген хабар ертерек шыққаны оқушыларымызға
мағлұм. Европаның ынтымақшыл патшалары
һəм Жапония соғыс біткенше қойа тұр деп
ақыл айтып еді, ол ақылын Ианшиқай алмаған

көрінеді. Алмау себебі: осылар маған жаны
ашып ақыл беріп отырған жоқ шығар, соғыстан
босқан соң өз егенін істетпек қой деген қауіп
боларға керек. Ианшиқай императорлыққа
қаланғаны 1913-нші жылғы республикалық
қалып Қытайдан əбден қол үзгені. Қытай
қайтадан монархиалық қалпына түскені.
Монархиалық пен республикалық қалып не
екенін оқушылардың білмейтіндері үшін айтып
өтелік. Монархиалық қалпы бар мемлекетте
жұртты патша билейлі. Патша билегенде иа
жалғыз өз дегені бойынша билейді, иа жұртпен
кеңесіп билейді. Монархианың соңғы түрі болса жұрттан өкілдері шақырылып, солар арқылы
мемлекетке закон шығарылады. Республикалық
қалыпта мемлекетті патша билемейді, халық
билейді. Законды халық сайлап шығарған адамдар шығарады. Шығарған закондарды халық
сайлап қойған адамдар орнына келтіреді. Закон шығаратын халық адамдарының кеңес
үйі парламент деп аталады. Мемлекет басына
халықтың кесімді срокке сайлап қойған адамы президент деп аталады. Республика, парламент, президент бəрі Европа сөздері. Осынан
да көрінеді бұл патшалық қалпы Европадан
шыққандығы.
Қытайда республикалық қалып болуы Европа мəдениетінің жұғысы. Азия мəдениеті ерте
туса да, Европа мəдениетпен кейін қалған.
Сондықтан Азия жұртының өнер, ғылым
іздеген жастары Европадан оқып, Европа
мəдениетін жұртына жайуға тырысады. Европа мəдениеті ағаш талғайтын сыр сиақты,
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жұрт дайар болса қонады. Суға сіңген ағашқа
сыр жақсы, сіңгені басылып, жаңасына түскен
соң, сыр быт-шыт болып, жарылып көшіп кеткен. Қытайдың республикалық қалпы жағалып,
монархиалыққа қайта түсуі Қытай жұртының
республикалық қалып орнауына дайар еместігін көрсетеді. Республикалық қалыптың
халық сыртын ұнатқан, іш жағын ұғып жетпеген, иа ұғып жеткендері аз болған. Қытайдың
бұл сыры бүгін ғана емес, көптен мəлім болған.
Əуелде де Қытай ұнатып қабыл еткен жоқты.
Оңтүстік Қытай болмаса, солтүстік Қытай
монархиалықты сүймесе, республикалықты
қолдаған емес. Сондықтан Қытай қайта жайылуы күтілмеген іс емес-ті. Бұлай болған соң
Қытайдың республикалықтан монархиалыққа
қайтқаны емес, Ианшиқайдың қалай император болуы ғана аңыз қылып сөйлеуге тұрарлық
нəрсе.
17-нші ғасырда манжурлар Қытайды
бағындырып, сонан бергі Қытай патшалары
манжұр затынан болды. Соңғы замандарда
манжұр затынан болған патшалардың билеуіне
риза болмаушылар шыға бастайды. Əлде неше
рет бунт болады. 1850-1864-нші жылдардағы
Қытайда болған таптың бунттары, 1900-ншы
жылғы болған «Үлкен жұдырық», «Боксер»
бунттары бəрі манжұр затынан болған патшаларын жаратпағаннан шыққан бунттар болатын.
Бұл бунттардан соң да бунттар болғылап,
Қытайда тыныштық болмайды. Соңғы бунттар манжұр затына ғана қарсы емес, патшалық қалыпқа қарсы түрде бола бастайды,
иағни патшалық қалпы монархиалықтан республикалыққа ауғанын тілейді. Бұл бунттардың
басында Европадан оқыған, Европа патшалық
қалыптарын ұнатқан адамдар болады. Олар
арасында көбінесе басшылық айтушы Сунятсен деген доктор болады. Бунт қанша
басқанмен тиылмаған соң, 1906-ншы жылы
Қытай хүкіметі жұртқа конститутсиа беруге
көнеді. Бірақ жұртты жаңа қалыпқа дайарлау үшін тоғыз жылдан кейін беріледі дейді.
Тоғыз жыл жұртқа ұзақ көрінеді. Берілетін
конститутсиа тез берілсін дейді. Хүкімет
тез бермейді. Сүйтіп, онда мұнда тағы бунт
күшейе бастайды. Хүкімет сасқанынан айдауда
жүрген Иуаншиқайды шақырады. Иуншиқай
келеді. Екі жағын келістіру үшін Иуаншиқай
республикалық та, монархиалық та қабат болсын, Бағыдхан бұрынғыдай император деп

аталмасын, карол делінсін. Карол патшалық
хүкімін өз сарайында ғана жүргізетін болсын. Мемлекет ісін республика жолымен жұрт
сайлаған президентпен парламент істейтін дейді. Бұған бунтшылар қанағаттанбайды. Алады
да өздері Шанхайда Америка штатындай штат
жасап, президенттікке Сунятсенді сайлайды.
Сүйтіп, бір уақытта екі түрлі патшалық қалпы,
екі түрлі хүкімет бола бастайды: оңтүстік
Қытайда республикалық, солтүстік Қытайда
монархиалық қалып. Республикалық жағының
əскері монархианы бағындыру үшін Пекинге
қарай тартады. Оған қарсы Бағдыхан жіберген əскері республика жағына шығып кетеді.
Монархианың халі нашарланады. Иуаншиқай
республикалыққа көніп, тағыңнан түспесең болмайды деп, Бағдыханға ақыл береді. Бағдыхан
көнбеске еш шара таба алмайды. Жалғыз
сүйенгені Иуаншиқай еді. Ол да бұлай деп
тұрған соң, айтқанын қылмасқа амалы құрып,
тағынан түсуге мойындайды. 30-ншы ианварда 1913-нші жылы Бағдыхан тақтан түскенін,
билікті республика жолымен жұртқа бергенін
халыққа мəлім етеді. Сүйтіп, 268 жыл Қытай
жұртын билеген манжұр тұқымынан патшалық
көшеді.
Бағдыхан тақтан түскенде Иуаншиқайдың Сунятсенге берген телеграмының сөзі: көп жылдардан берлі қуған мақсұдыңыз бүгін болды.
Монархиалық жоғалған күні - республиканың
туған күні болмақ. Жаңа қалып жарыққа
шыққанын шын көңілмен құттықтаймын.
Монархиалық ұшты, респубикалық мəңгілікке
қалмақ деген.
3-нші февралда Иуаншиқай президент сайланады. Президент болған соң-ақ аз уақытта
əскер бетін өзіне аударып, күшіне мініп, парламент айтқанын көңіліне жақса тыңдап, жақпаса
құлақ аспайтын болады. Бұл сырын байқаған
соң көзі ашық адамдар тағы бунт шығарады.
Бунт басталған кезде сасқалақтаса да, артынан
Европа патшаларынан алған ақша күші мен ісін
түзейді. Бунт басылады. Бунт тамырын кесуге
республиканы жақтаушы партиалардың соңына
түседі. Жапқанын жабады, өлтіргенін өлтіреді.
Партиа басшылары басқа патшалардың қол
астына қашады. Парламенттегі теріс партиаларының депутаттарын қуады. Сүйтіп
Иуаншиқайға қарсы келетін ешкім болмайды.
Сол уақытты басқан соң-ақ, Иуаншиқай президент стақты емес, байағы Бағдыханша жұртты
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билейді. Сол күймен бүгінге дейін келіп еді. Енді
ісін императорша істегеніне қанағат етпей түсін
де император түсіне түсіргісі келсе керек. Жұрт
Европа соғысының алаңында жатқан кезде тəж
киіп, таққа мініп ала қойайын деп, тілін алатын жұртқа императорлық қалатып отырғаны.
Затында патшамыз затымен қатыстыру үшін
түскен императорға жақын арада қызын берген.
Тағылса да Иуаншиқай бір болуға император
болған. Онан əрі не боларын кім білсін?
Соғыс
Біздің орыс майдандарында айтарлық уақиға
болған жоқ. Балқанда болғар əскері Англия мен
Франция əскерін серб отырып, грек жеріне апарып кіргізді. Грек жеріне болғар əскері кірер
кірмесі қазір белгісіз. Нақ осы кезде кірмей
тоқтап тұр. Англия-Француз əскері кіріп алып,
грек жерінде бекініп жатыр.
Бағдад жағындағы соғыста да тиушы жағы
түрік болып, Англия əскері басын қорғаумен
болып жатыр. Дарданелде һəм солай. Балқан
майданынан соғыс салмағы басқа жаққа ауатынын газеталар жаза бастады. Бірақ қайда
ауатыны қазір белгісіз. Хүкімет тарапынан
шығатын «Р.Енвалид» газетасы жазады: «Австрия мен Герман əскерінің бір іс бастауға дайарланып жатқан түрі бар. Не істейтіні мəлім
емес. Бірақ дайарланып жатқаны шексіз.
Дайарлануларының белгісі сол: Балқан түбегіне
қатынасу жоғалды. Пошта жолдары жабылған.
Əсіресе битрап мемлекеттерге хабар өткізу жоқ.
Голландия һəм Швециямен шектес жерлердің
бəрінде де күзет күшейген. Еш хабар өткізбейді.
Белгия һəм солай.
Қолға түскен солдат сөздері де дайарланып
жатқандарын көрсетеді. Ешкім еліне хат жазушы
болмасын деп, əскерге жарлық істелген. Мұндай
құпиалық соғысқа жаңа план жасайтын кезде
болатыны мағлұм. Бұл Балқан түбегінен соғыс
салмағы басқа жаққа ауайын дегенін көрсетеді.
Біздің майдандарда тыныш қала қоймас. Соңғы
кезде немістер біздің жаққа назар сала бастауы
анық. Олар іргелі ұмтылуын қойса, біз ілгері
ұмтылатымызды біледі. Немістер Балқанда енді
көп айналар деп, иаки Стамбұлға бара деп, болмаса Мысырға қарай бет қойар деп ойлаудың
қисыны кем. Мысыр мəселесін қозғаулары,
əншейін алдастыру үшін. Мысырға барамыз
деп лақап шашып, Англияның күшін бөліп,
ыдырату мақсұт. Солай десек, Англия əскерін

Салоникке төкпей, Мысырға тасыр деген тəсіл.
Германия Балқаннан қолын босатып алып,
күшін бізге қарай бəлки жұмсағысы келетін
шығар. Қалай етсе де əйтеуір Германия əскерін
енді Балқанда ұстамас. Балқан түбегін болғар
мен түрік əскеріне тастар.
Соғыс салмағын Балқанға аударғандағы
Германияның мақсұды түрікпен арадағы жолын аршу еді. Ол мақсұдына жетті. Енді соғыс
салмағы зор майдандардың біріне ауатын жөні
бар. Біз жазға дейін қару-жарағымызды сайлап,
күшейгенімізше, бізді тыныш қалдырмас. Оған
дейін соғыстан тағы бір абырой алып қалайын
дер. Балқан түбегінде енді күшін салғанда жау
жайына батарлық еш нəрсе қалмағанын біледі.
Жау жайына бататын іс етерлік майдандарға
апармай, Балқанға көп əскер ұстауда мағына
жоқ. Макинзен армиасын зор майданның біріне
салатын шығар дейді.
Сыртқы хабарлар:
Серб шығыны
Германия газеталарының сөзіне қарағанда
серб əскерінен 180 мың кісі неміс, болғарлар
қолына түскен. 50 мыңы өлген һəм жараланған.
Сербия тамам неміс болғар қолына кіру себепті
сербтер бұл шығындарының орнын толтыра
алмайды.
Англияның соғыс расходы
Қазір Англияның соғыс расходы əр күнге 75
милион сом шығады. Соғыс басталғаннан бері
ұстаған расходы 24 милиард сом.
Немістер жастарын сақтайды
Германияда 1917-нші жылда қаралуға тиіс
жастар жиылмаған. 1916-ншы жылдықтар
жиылып, бір жылдай əзірленсе де, соғысқа
əлі жіберілмеген. Мұның себебі немістердің
соғыс біте жас һəм тəртіпті əскерлері болып
қалуын тілеулері. Немістер жастардан басқа
барша ғылымды, өнерлі адамдарын, милионға
жақын мініскер ісшілерін майданнан қайтарып
алған. Бұ да соғыс біте өнер, кəсіп, саудасын
үдетіп, дүниеде əр нəрсе қымбат уақытта көп
пайда етіп қалмақ ниеті деседі.
Германия келешек заман үшін жас күш керегірек деп соғысқа көбісіне бала таптыру, байлық
табу, өнер ашу, ғылым арттыру жолында өз борыштарын өтеген қарттарын кіргізеді екен.
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Батқан түрік параходтары
12 ай ішінде Русияның Қара теңіз флоты Қара
теңізде 68 түрік параходымен 3 мыңдай жел
қайығын əлек қылды.
Бағдад жағында
Генерал Таусенд хабар береді, тұрғын арабтардың айтуынша 29-ншы нойабр соғысында
түріктердің зианы (үлкені, жараланғаны) 2 мың
шамалы болған. Сонан түріктер қайта шабуыл
жасаған жоқ.
Иранда
Тегеран. Орыс əскерінің шабуыл жасауы
себепті Құм комитетінің шлендері Құмнан
қашқандықтары туралы хабар алынды.
Немістерге 100-ге жəрдем
Голландия арқылы алынған хабарға қарағанда
Германия хүкіметі Франция майданына жаңадан
100 мың əскер жіберген.
Соғыс һəм Балқан астығы
«Реш» жазады: «Газеталарда Румыния
Германияға 50 милион пұт астық сатқан,
бұларды Австрия жолдарымен Германияға
жөнелтіп жатыр деп хабар таралды. Румыния
астық саудасымен көптен даңқы шыққан. Мысалы 1912 жыл ол шетке барлығы 187 милион 750
мың пұт астық шығарған еді. Бұл 150 милион
сомдық болады. Басқа түрлі азықтары да есепке алынса, жетке сатқан бар азық 200 сомдық
болады. Бұл азықтарды соғысқа шейін Италия,
Франция, Англия һəм Белгияға кететін еді. Дарданел бекіген соң жолы кесіліп, Румынияға Германия һəм Австриядан басқа базар қалмады.
Румыния бұл азықты сатпай тұра алмайды. Сол
себепті немістерге амалсыз сатады.
Міне Германияның əскер һəм халқын бұл күнге
шейін тойдырып тұра ламауы сол азықтардың
арқасында. Бұл болмаса немістердің аш қалып,
соғыса алмауы шүбəсіз еді. Сондықтан қазір
Румынияға зор ақы беріп, оны Германияға
астық сатудан тоқтату мүмкін емес пе?».
Ішкі хабарлар:
Қоян белгісі
Қоян қатты боларда жыл бұрын болмас да, жаз
күннен белгісін беруші еді. Егін-шөп кем болушы еді. Биылғы жаз қоян қатты болатын белгісін онша көрсеткен жоқ. Жауын мол, егін-шөп

шығымы болды. Малы пішенсіз қыс өткізбейтін
жерлер, мысалы, солтүстіктегі үйездер, шамасынан келгенше бар пішенді шауып алмай
қоймайды. Қысты пішенсіз де өткізетін жерлер
де тебінге сеніп, бар шөпті шауып алмайтынын
дағды болады. Жайшылықтағы тебінге сенуді
қоян тұсында да істеймін деп, бəрін сыпырып
қоянға беріп, малды жаңадан жиатын мінездері
болады.
Əр тұстан алынған хабарларға қарағанда,
қазақ жерінің азында болмаса, көбінде қоян
белгісін жаз көрсеткен жоқ. Күз де тəуір болып
өтіп еді. Бірақ нойабр айағы көп жерде уайымға
түсірген хабары келді. Торғай, Ырғыз, Ақтөбе,
Қостанай, Семей жағында қарлы жаңбыр жауып, жердің жүзін көкпеңбек қылып, қатырып
тастапты. Нойабрдің 20-нан бері Оренбург үсті
де осылай болып тұр. Мұз жауып, жер қатса,
мал əлден қолға қарауға айналған елдердің күйі
кететін шығар.
Семей
Нойабр басынан бері Семей облысына қараған болыс басына 20 киіз үйден дайарлауға
бұйрық шығып, үйдің ағашына 35 сомнан кесті.
Бұған үй-ағаш табылмай, жандарынан 10-15
қосып, сатып алып жатыр. Бес қанат үйдің киізі,
жұмысы, бау-шуы 200 сом.
Сиезге рұқсат бермеу
Декабр басында шаһарлар һəм земствалар
ынтымағының һəм военни комитеттердің ортақ
сиездері болмақшы еді. Рұқсат берілмейтіндігі
білінген соң, кешіктірілген.
Ат жиу
Ремонтни комисиа 15-нші дкабрден апрелге
шейін Оренбургта қазақ һəм башқұрт аттарын
сатып алмақшы. Орта есеппен ат басы 175 сом
баға лайықтанды.
Саратовта əдебиет кеші
21-нші нойабрда Саратовтағы мұсылман
жастары соғыстан зианданған мұсылмандар
пайдасына шарқ кеші жасады, «Қазанға сайахат» ойналды. Кавказ мұсылмандарының тойы
көрсетілді. Лəйлі Мəжнүннан бірнеше жырлар
оқылды. Қазақ студенттер домбырамен əн салды. Кеш өте қызғылықты өтті, халық көп, түсім
де жақсы болды.
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Жер қозғалу
Жаркент. (3 декабр) күндіз 12 сағат 30 минутта жер қозғалуы білінді.
Прживалски
(4 декабр) күндіз 1 сағат 20 минутта жер қозғалуы сезілді. 10 минуттан соң тағы да бір рет
қозғалды.
Алматы
(4 декабр) 1 сағат 10 минутта жер қозғалды.
Бір минуттан артық дірілдеп тұрды.

тəдберге қарсы тұрасыңдар, пəленше кеңдердің
айтқанын істемейсіңдер...» деп қуғанша, оларды өздері қолтықтап демейтін реттері бар
емес пе! Жоғарыда айтылған екі жігіттің бірі
Торғай облысына бала оқытуға кеткен. Екіншісі амалсыз шаруасында қалған. Бір болыс
Уəлихановтардың айтқанынан шығатын емес.
Кешегі даңқы жер жарған, қылышынан қан
тамған хандардың тұқымынан жұрт басшылық
күтеді.
Х.К.
Оқшау сөз:

Тілшілерден:
Қарқаралы үйезінен Тоқырауын
Өткен сентиабр айағында Кенеліде 11-нші
ауыл қазақтары жерге таласып төбелесіп, 23
жасар Қалдыбай баласы тайаққа ұшты. Мұндай
іс басқа түссе, біздің қазақ не қылатыны белгілі. Ұзын құлақ сөйлейді: «Алтеке болып жиылып, 100 бесті құн кесіп алысыпты. Төбелесіп
өліскен Жарас, құн тартқан тағы да Жарас,
атқа мініп, олжа алған Əтембек. (Əтембек –
Жарас екі ру Алтеке болады). Атқа мінген ант
ұрғандар 8 бесті айып алды», деп ұзын құлақ
сөйлейді. Алғашқы анықтамада Добал Жүсіп
Ыбырайым баласы «Мен өлтірдім» дейді. Ұзын
құлақ Добал Жүсіп төбелесте болмаған адам
дейді. «Мойынға алса, төрт-ақ ай абақты» деп,
адасқан жұрт кісі өлімін көбейтті.
С.
Көкшетау үйезінен
Атақты Абылай ханның тұқымы Уəли хан
балалары Көкшетау үйезі, Айыртау болысында болады. Жаңа төре оқуға бұлар қарсы,
ұнатпайды деген сөзді екінің бірінен естисің.
Аға сұлтан Шыңғыс жердің тарылмаған,
қазақтың өз билігі өзінде тұрған кезінде төрт
баласын оқуға берген екен. Атақты Шоқан сол
төрт баланың бірі, дегеніне жете алмай жасында өлген. Бұл күнде Шыңғыстан бес орын
бар. Таң қаларлық! Осы күні Шыңғыс немерелерінен орысша оқыған тірі жан жоқ. Ал
орысша оқуды көппен бірдей көрсін-ақ, төте
жолмен мұсылманша оқуға теріс қарауларына,
жаңалықтан үркіп, орынсыз «ахзір ташіл»
болғандарына не мағына беруді білмейміз.
Араларында медресе Русилияны бітірген екі
жігіт бар, бұлар жаңа пікірлі, заманға қарай
лайық тəрбие алған. Ең болмаса, соларды «қазір

Қызыл қашар
«Жаңа терлеп келемін, қой қатын!» деп
Шілікбай кесесін домалатып жіберді.
– Терлерсің əлі, ағаң үйі қарыз шəйді сұрап
жатыр. Балқияны жіберіп бір табақ ұн сұратып
алдым, сендер тіленуді білесіңдер, алғанды
еруді білмейсіңдер, – деп, – «жақсы жеңгең»
өзіңе келгенін шатат дейді балаға.
– Мен сол үйден өліп бара жатсаң да нəрсе
сұрама дегенім қайда!
– Енді кімнен сұарймыз, жəне ішетін сенің
қай бір ағаңның толып тұр, – деді Ұмсындық.
Шілкібай жеңілген кісідей үндемеді. «Жалғыз
сиыр суалды, осы үйде дым жоқ, бəрінен
балаларға қиын болып барады, сойатын болсаң,
қашарыңды сойып ал, мен саған неше рет айттым. Терісін сатармын, осы үй қып-қызыл
жалаңашын көрмейсің», – деді қатыны.
– Қашар терісіне қарқ боласың ғой, сисаның
кезі отыз тиын екенін білемісің, – деп жаңа тершіп, жаны жадыраған Шілкібай кенет өзгеріп
кетті. Белбеуінің ұшымен терін сүртіп, күрсінді.
Кеше суат басында ойлай-ойлай басын даң
қылған шаруа кемшілігі түгелімен қайтадан көз
алдына келді. Кейігенде Ұмсындыққа орынсыз
ашуланатын мінезбен алдындағы кесесіне көзі
түсіп кетіп:
– Саған тас шыдар ма, анаукүні əкелген кесені
ыстықтай құйып-құйып сопайтып жіберіпсің
ғой, - деді.
– Құдай шебер-ау, кесе сопайушы ма еді,
əкелгенімде ..., – деп Ұмсындық сөзін бітіреді.
Тыстан ақырған дауыс естілді.
– Шық, Балқия, дауыстаған кім?!
Балқия жүгіріп шығып, қайта кірді.
–Аға сені ауылнай шақырып тұр! Шілкібайдың
жүрегі су ете түсті. Бата қылуды да ұмытып,
дастарқанды аттай, күпісін жүре кие тысқа
шықты.
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Ақ сөмкесі мойнында, тамағын алшайта
киіп, қамшысымен мықынын тайанып, сұлу
мұртын ширатып ат үстінде Таймінер ауылнай
тұр еді.
–Асслам əлейкум!
– Əлейкум ассалам!
– Шілеке мал-жан аман ба!
– Шүкір, шырағым, түсіңіз ауылнай, шəй
ішіңіз, əлі соғым сойғанымыз жоқ...
– Жоқ, Алла риза болсын!
– Жол болсын, ауылнай!
–Шілеке, алым....
– Ауылнай, шырағым, қолымда еш нəрсе
жоқ.
– Ол жайынды орысқа айт, маған ақша дабай!
– Шырағым, жаман күпімді алмасаң, жанымда жарты тиын жоқ.
– Олай сқақ қылма, ақша болмаса, малды аламын, биыл мал қымбатын білесің ғой, Бақанас
атаң баласында сенен байы жоқ.
– Құдай байлыққа жеткізсін-ау, шырағым,
менім малымның саны қағазыңда сызулы
тұрған шығар.
– Он жеті сом төлейтін үй кедей болушы ма
еді, Шілеке, шығар ақшаны, тоқтатпа мені!
– Он жеті сом?! – деп Шілкібай шошынса да,
ауылнай қалжыңдайтын шығар деп:
– Шырағым, ауылнайжан, мəртебең мұнан
да зор болсын, шана жолы түскенше мұрсат
бер, шөп-мөп сатайын... Жəне де айтып қойшы,
биыл қанша төлеймін?
– Шілкібай, сен саңыраумысың, он жеті сом,
он жеті!, – деп ауылнай дауысын шығарыңқырап
жіберді. Шілкібайдың құйқа тамыры шымырлады.
– Сиыр малдан ірілі-уақыт бес бас, оның
да біреуін сойғалы отырмын, жалғыз ат, онан
басқа адал қарам жоқтығына, жаным, ант
ішейін. Малымыздың санынан адамымыз көп,
қолқанатым жоқ, балалар əлі жас. Жүз жылқысы
бар Байғабыл былтыр он бес сом тартып еді,
маған он жеті сом дегенің не?
– Жұртқа биыл соғыс салығы көп түсті. Өзің
расходта болмап па едің?
– Ер кісі алатын бай салық па?
– Иа.
– Мен ол кезде шөпте едім.
– Ендеше саған он жеті сом салғызған өзіңнің
Байғабылың, «Шілкібай шөпті бəрімізден де
көп шабады» деп.

– Иапырмай, енді не дейін, жұртта құдай бар
ма? Жоқ. ауылнай, мен төлемеймін, нашалнікке арыз айтамын, қатын-баламды шұбыртып
барамын...
Шілеке, манадан бергің де жетер, маған
демең губернаторға бар, бірақ қазір ақша бер,
сен үшін мен патшаның алымын жанымнан
төлер жайым жоқ.
– Немді беремін?
– Малың қайда?
– Малым... малым...
Ауылнай ашуланып аттан түсті де, қабағын
қарыс жауып, Шілкібайды балағаттап, қораға
қарай жөнелді.
Мынау мал емес пе?! Сен бермесең, мен ала
білермін, ұста мына қызыл қашарды! – деп
ақырды.
Шілкібай не қыларын білмей тұрып алды. Маеадан тыңдап тұрған Ұмсындық шыға келіп:
– Ауылнай қайным, бала-шағамның азығына
сойғалы отырған жалғыз қашар бұл. Аз күнге
аузы тоқты кəпір де қарайды ғой, бір жолға жаман ағаңды қыспа! – деді.
– Сендей көкайыл қатынның талайын
көргемін, сөйлеме!
– Бірімізді өлтіріп əкетпесең, қашар берілмейді!
– Ие, патшаның алымын жинап жүрген
ауылнайға қарсылық қылайын деген екенсіңдер,
- деп ауылнай мойнына азнағын киіп алып,
Шілкібайға:
– Пөт, сот кетейін демесең, ұста қашарды.
Əкел менім шылбырымды! – деп ақырды.
– Ауылнайдың знагы мен түрін көрген соң
қатын да үнді қойды, Шілкібай да шыдап тұра
алмай, қызыл қашардың мүйізіне шылбырды
байлады.
– Айда, жетелеп алып жүр Байғабылдыкіне,
сол жерден иа ақша тауып бер, иа қашар сатылады, – деп, қызыл қашарды Шілкібайға
жайау жетелетіп, өзі атқа мініп, артынан айдап
жөнелді.
– Үйің күйсін, ауылнай! Бала-шағаң шулап
қалсын ауылнай, – деп Ұмсындық көзінен жас
ағызып еңіреді. Шешесі жылағанын көрген соң
қасындағы екі жас бала да жылап жіберді.
Ұмсындық екі баланы жетелеп ауылнай мен
Шілкібайдың соңынан кетті.
Мадияр
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Газеталардан:
Канслер сөзі
(Германия Рейхстагында (Думасында)
Германияның канслері (бас министрі) Бетман
Голвик соғыспен сыртқы сайасат жайынан сөз
сөйлеген. Газеталар сөйлеген сөзін түгел баспай, əр жерінен жырып-жырып алып, басып
отыр. Сол жыртынды сөздерінде айтылады:
«Ағұстында Рейхстаг тарағаннан кейін Болғария
соғысқа кірісті. Ынтымақ патшалары олжаға
қызықтырып, Болғарияны өздеріне армансызақ тартқылады. Австрия жерін де, Түркия жерін
де, Греция жерін де бермекші болды, хаты өз
одақтасы Сербия жерін де бермекші болды.
Соғысқан кезде Русия Сербияны қорғау үшін
соғысамын деп еді, басқа ынтымақ патшалары
да нашарды зорлықтан қорғау үшін соғысамыз
деп еді. Сол зорлықтан қорғаймыз деген Сербия
сен Болғармен саудаласқан кезде өздері зорлай
бастады. Болғарияға сен жеріңнен қарас деп Сербияны қыстап еді, қыстаса да Сербия көнбеді,
жерін бермеді. Сүйтіп, ынтымақ патшалары бұл
жерде ынтымақ қыла алмады деген.
Онан əрі Болғарияның анау Балқан соғысында
Герман-Австрия-Түркияға қосылған соң қандай
болғанын айтады һəм Түркияға жол ашылған
соң жолдары болып, қандай мақсұдтарына
жетіп тұрғанын айтқан. Көздері қарауытқан соң
ынтымақ патшалары Грецияға қарай тап беріп,
оны зорлай бастағанын айтып мысқылдаған.
Соғыстың қазіргі жайынан сөйлеген сөзін газеталар тіпті аз басып отыр. Русиядан ойсыратып ойып жер алып, бұл күнде мықтап бекітіп
тұрмыз. Керек кезінде ілгері ұмтылуға дайармыз деген. Онан əрі Италия майданындағы
соғыс жайын сөйлеп, алынған жерлерде не-

містер қандай тəртіптер түзеп жатқандарын
сөйлеген.
Белгияда дейді, тегіс оқу фалман тілінде
болуға қостық. Польша, Литва, Курландияда
орыстар түгін тастамай жұрдай қылып кеткен
жерлердің бəрін де түзетіп, жаңа теміржолдар,
тас жолдар салып, жөндеді. Варшавада университет һəм жоғары өнер школын аштық. Сан милион адамын соғысқа салып отырып, мəдени істерді онымен қатар істеген тарих жүзінде өнеге
болған ба? Ақшамыз мол. Азығымыз жеткілікті.
Сау-ішу күн көріске ең керек нəрселерін жаулаймыз бізден де көрі анағұрлым қымбат алып
жатыр. Бітім сөйлесуге жол қарастырып, араға
жүретін адам іздеп жатыр. Бітім сөйлесуге жол
қарастырып, араға жүретін адам іздеп жатыр
деген хабарлардың баршылығы өтірік. Бұл
сөйленген сөздерімде асырған, иа жасырған еш
нəрсе жоқ: істің қазіргі дұрыс күйі осы. Дұрыс
екендігіне мінсіз де істеліп жатқан істердің өзі
айғақ. Герман жұрты берік. Өз күшіне өзі сенеді.
Жеңетініне иманы, зор. Күштен жығылмаған
жұртты сөзбен де шыға алмас. Жау тілегені
адағына шейін соғыс болса, бізде Германияның
болашақ рахаты үшін көздеген мақсұдымызға
жетпей соғысты қоймаймыз. Ерте болар – кеш
болар, бірақ Германия күшінің зор екеніне жаулар иман келтірер деп сөзін адақтаған.
Канслер сөйлегеннен кейін, Германия
неге бітім мəселесін қозғамайды деушілер
болған. Олар қайғырған жауабы мынау:
жол айту, жөн сілтеу, көңіл тілеуімен бітім
мəселесі қозғалмайды һəм ілгері жылжымайды. Германияның бойына лайық жауларымыз
бітім шартын көрсетсе, бітім əңгімесін ашуға
біз қашан да болса дайармыз деген.

Семей облысы Зайсан қаласындағы медересе «Қазақия»-ның
төрт жылдық (1911-1914) есеп-хисабы
Кіріс:
Жəрдем берушілер
Падахмет Бөкейұғлы
Сүлейман, Ғабдрахман, Мергенбай балалары
Хасен, Жүніс Татан балалары
Жақып, Дүйсебай Шашушал балалары
Сəрсенбай Мəмбет баласы
Ибраһим Жұматай баласы
Ақымды Тоқсанбай баласы
Сабырбай Мазақ баласы
Имам Ғаддрахман қажы
Рəш Əзімхан баласы
Городской управа
Шəкірттерден алынған

1911
сом тиын
500
400
100
100
50
25
25
20
10
10
150
209
80

1912
сом тиын
500
250
100
50
25
12
50
10
150
198
50

1913
сом тиын
500
200
100
100
50
25
25
15
10
150
409
80

1914
сом тиын
500
200
100
100
53
25
25
10
20
10
150
436
50
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Молод мейрамында əркімнен
Сатылған кітаптардан
Спектаклден
Қашқарбай Елеусіз баласы
Шұбар Өтеш баласы
Əбубəкір Шабан баласы
Орманбай Орымбай баласы
Əйтікей Ақбанбай баласы
Шах Ахмет Шалқар баласы
Жаманбай Сартқожа баласы
Мұсабек Дүйсенбай баласы
Хакімжан Мырзаш баласы
Шəріп Ғабас баласы
Ошай Жексен баласы
Терлікбай Қожабай баласы
Ешмұхамед һəм Сағымбай
Базкен Өскенбай баласы
Рахым Басүгір баласы
Анашбай Бекешал баласы
Торгови дом Бекшантаевтар
Шамсатдин Ахуалқожа баласы
Қыз балалардан
Юсуф Сейфуллин, Дулат Келдиев. Бабаев,
Аллаберген Байжұмаұғлы
Сарбай, Оразбай, Өтеулі, Бектуған, Олжабай,
Хасен молла, Сақарбек, Алпысбай, Иманбай,
Мұқа
Ибрайым, Сүлейман Ұзақ баласы, Мұстафа
Сүлейман баласы, Қадырбай, Есімбай,
Божайбай, Аянбай, Кемпірбай, Əділхан,
Байбота, Рақыш, Кенесбек
Көркембек, Əкімжан, Қарабала, Дайрабай,
Қазақбай, Құрманғали, Қырықбай, Сақа
Өмірəлі Өтеш баласы
Барлығы

87
60
-

66
-

176
58
156
15
10
5
5
5
10
5
-

87
60
10
-

124
35
15
10
10
10
10
5
10
5
5
10
11
10
-

55
40
-

65
108
15
15
25
5
6
5
3
10
15
10
10
6
15
30
25
177
40

18
22
-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

-

-

-

-

8

-

1747

46

1742

57

1855

75

2
2310

90

Жиыны 7656 сом 68 тиын.
Шығыс:
1910-ншы жылғы несие төленді
Отын
Карасин-шам
Уақ расход
Медресенің қорасы түзетілді
Қызметкерге
Спектаклге шықты
Кітап алынды
Молод мейрамында балаларға
Мұғалімдерге жалование
Қыздар медресесіне
Отын
Уақ расход
Пəтерге төленді
Қызметкерге
Мұғалімге жалование

1911
сом тиын
410
27
250
3
30
33
35
87
39
57
65
53
7
73
65
550
Барлығы 1507

79

1912
сом тиын
259
36
75
105
58
66
37
87
640
1366

47
20
90
3
5
80
66
11

1913
сом
389
35
120
57
76
30
46
625
1379

74
19
1
77
12
83

1914
тиын сом
318
36
80
400
105
111
54
810

95
27
17
79
49
93
-

100
60
63
84
39
43
300
2501 66

Жиыны: 6755 сом 39 тиын.
Қалды: 901 сом 29 тиын.
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов
Бастырушы: «Азамат» серіктігі
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Дарданел жорығының тиылысы
Соңғы кезде болған уақиғаның ең зоры Англия Галипулидегі əскерін басқа жаққа жіберуге алғаны. Бұлай етуі Галипулидегі əскері
көптік қылғаннан емес, Дарданелді алудан
үміт үзгендігін көрсетеді. Сондықтан Дарданел
жорығ ы қойылатын болғаны деп жүріліп тұр.
Бұл туралы соғыс жайына жетік уа ғалин
«Р.В.» газетасында былай деп отыр: «8-нші
декабрде Англиядан алынған ресми хабар:
«Сувлидағы (Галипули шығанағы) барша əскер
һəм Австралия, Жаңа Зеландия корпустары
барша зеңбіректері қару-құрал, оқ-дəрілерімен
басқа жаққа жіберуге аман-есен алынды» деп.
Австралия мен Жаңа Зеландия корпустары
Англияның ең əуел Галипулиге əскер төккен
жері. Бұл Галипули түбегінің оңтүстік ұшы
болады. Шувли шығанағы Галипули түбегінің
күнбатыс жағында болады. Бұл Англияның екінші рет əскер төккен жері. Сүйтіп, Англия Галипули түбегінің күнбатыс жағасындағы əскерін
түгел алып, оңтүстік жағасындағы əскерінен
бірнеше корпустарын алып отыр. Бұлай етуі
мақұл. Қатар келген екі ауыр малдықтың қай
жеңілін қаламай болмайды. Англия иа əскерін
еш нəрсе өнбейтініне көзі жетсе де босқа Галипулиде ұстап отырмақ, иа жолы болмағанын
мойнына алмақ. Англия соғысын қалады, Дарданелден еш нəрсе өнбейтіні əбден мəлім болды. Еш нəрсе өнбейтін болған соң онда əскер
ұстауда мағына қалмады.
Дарданел жорығы қайда барса да соңынан
қалмайтын бір қырсыққа ұшырады. Əуелі
қорлықтан əскер төкпей, флотпен ғана Дарданелден өтпек болады. Ол өте қиын жұмыс еді.
Оны орнына келтіре алмады деп, мін тағуға
болмайды. Түрік пен Италия соғысында, Италия флоты Дарданелден өтпекші екен деген хабар шыққан. Мен сонда да айтқанмын: ол қиын
жұмыс. Түріктер қорғандарын өте салақ ұстаса
ғана мүмкін болар, əйтпесе ол қолдан келер іс
емес деп. Ол салақтық болмай шықты. Англия
мен Францияның одақ флоты мартта өтеміз деп
талаптанды, бірталай ірі кемелерінен айырылып, кейін қайтты. Түрік соғысқа кірісімен ілешала өтуге талап еткенде, бəлкім өтер де еді. Ол
кезде оған күш бөлуге бірнеше дəрежелі флоты бар Англияның да мұршасы келмей қалды.
Мартқа дейін түріктер қорғандарын түзеп,
күшін жиып қамданып, əбден əлденіп алды.

Жалғыз флотпен ғана өтуге болмаған соң,
қорлықтан əскер төкпей шара жоқ болды.
Құрлықтан төгетін əскер бір айсыз келмеді.
Ең алдыңғы əскері Англияның қорлыққа 13нші апрелде шықты. Шыққан жері жоғарыда
айтылған Галипули түбегінің оңтүстік ұшы.
Төккен əскер опырып-жапырып омыраулап
ілгері ұмтылғандай жартымды болған жоқ.
Түріктер алдын алып, алуға қиын жерлерге
келіп, мықтап бекініп қалды. Англия əскері
ілгері жылжып жартпады. Екі арада талқыға
түскен жер Крити деген ауылмен Ашы Баба
тауының маңайы. Сол жерден Англия əскері əрі
аса алмады. Əрбір ілгері басқан қадамы сайын
көп адам шығын болып тұрды. Бұл жағынан
түрікке еш нəрсе істей алмайтындығына көз
жетті. Мұны байқаған соң енді түрікті басқа
жерден келіп мықтамақ болды. Сондағы қалаған
жері жоғарыда айтылған Галипули түбегінің
күнбатыс жағасындағы Сувли шығанағы. Иул
айағында Англия əкеліп Сувлидан əскерін төкті.
Ондағы мақсұды Галипулидегі түрік əскерінің
сыртын орып, Стамбұлмен арасындағы жолын
кеспек еді. Төгуін төксе де, ол əскерді айағын
сақтықпен санап басып, ілгері омыраулап
кете алмады. Англия əскері күйбеңдеп ілгері
жылжи алмай жүргенде, түріктер алуға қиын
жерлерді келіп алып, ор қазып бекініп қалды.
Мұнда да əлегі Ашы Баба маңайындағы сиақты
ілгері жылжу қиын болды. Соғыс созылып,
тез біте қойар дерлік үміт болмады. Жалғызақ үміт еткендері түріктің оқ-дəрісі таусылар
деу болды. Балқанда соңғы болған уақиғалар,
түрік пен Герман арасынан жол ашып, Англия
мен Францияның ол үміттерінің де тамырын
қырықты. Түрік уақыттан жұтар деп ойларлық
орын қалмады. Енді түрікті мықтарлық басқа
шарасын табуға, əйтпесе Дарданел жорығын
тіпті тастауға. Осы екеуінің бірін істеу қалды.
Екеуінің қайсысын қалау? Қиын болса да, Англия соңғысын қалады. Қиын дейтініміз: Дарданел жорығы арзан түскен жоқ. Көп адамын
шығындатып, адағында түк бітірмей тоқтау
оңай емес. Англия Дарданел жорығында 720
афисер, 101 мың 890 қара солдат шығын
қылып отыр. Бұл өлген, жараланған, тұтқынға
түскендерінің ғана саны. Мұнан басқа ауырып
қайтқан афисерлерінің саны 3 мың 200, қара
солдатының саны 75 мың. Бұл аз шығын емес,
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һəм мұнша шығын шығарып, ешнəрсе өндірмей
тоқтау жеңіл емес. Жеңіл болмаса да, Англия
бұл жағының ауырлығын көтеруге ерік етеді.
Істің қазіргі күнінде мұнан басқа жол жоқ.
Түріктер əскерден, қару-жарақтан кенде болмай тұрғанда Галипули түбегінде іс қылып
ешнірсе өндіруге болмайды. Ең мақтағандағы
істейтіндері басын қорғау, əйтпесе о да жоқ:
түріктер күшін көбірек жиып, Англия мен
Франция əскерін тысқырып, теңізге əкеліп
тастауы ықтимал. Қайткенде де Галипули
түбегін əскерді алып, басқа жерлердегі іске
жұмсау тапқан ақыл. Балқан ісі басқа түрге
түсіп тұрғанда, қылиларды аламыз, Стамбұлға
барамыз деп іс ету күйдің адағы болмаса, басы
бола алмас» дейді.
Соғыс. Русия майдандарында бұрынғы
қалыпша соғыс самарқау. Франсуз майданы
һəм солай. Балқанда балғар əскері Англия мен
Франция əскерін грек жеріне қойып тыққаннан
кейін, грек жеріне айақ салмай тұр. Айақ салмауын грек пен болғар арасында жасалған уағда
шарты солай болған шығар деп жүр. Есіп тұр.
Англия мен Франция əскері грек жерінде,
Салоник маңайында мықтап бекініп жатыр.
Болғарлар грек хүкіметінен жеріне кіріп, Англия-Франция əскерімен соғысарға рұқсат сұрап
тұрса керек.
Неміс əскерін франсуз майдан жағына тасып
жатыр. Соғыс салмағы енді сол майданға ауады
десіп тұр. Бұл хабардың рас-өтірігі əлі ашылған
жоқ. Соңғы кезде Ирандағы іс күшейіңкіреп
тұр. Орыс əскері Хамадан, Құм шаһарларын
алып Тегеранға жақын бара жатыр. Орыс
əскерімен соғысып жүрген неміс пен түрік
сөзіне еріп, хүкіметінің айтқанына да болмаған
жандарымдар һəм көшпелі халықтар. Бұлар
Англия мен Русияның Иранды тірідей телімге
салғандарына риза болмаушылар. Қазіргі соғыс
арқасында Англия мен Русия қожалығынан
құтылып қалу жағын қостаушылар. Иран
турасындағы соңғы хабар мынау: Тегераннан
35 шақырым жерде орыс əскерімен əмір Хишмет бастаған Иран жандармдары арасында
соғыс болды. Тегераннан жандармдар бастығы
соғысқан жандармдарға соғысты тоқтатыңдар
деп хабар етті. Жандармдар хүкімет айтқанын
қылудан шыққандықтан, соғысты тоқтатартоқтатпасы би мағлұм. Тегерандағы Бахтияр
басшысы сардар баһадұр соғыс басшысы Ха-

мидпен соғыс алдында ғана хабарласқан. Хамид əскері жеңіліп, Тегеранға кірсе, Бахтиярлар
қайтетіні қазірінде белгісіз депті. Зеңбірек даусы Тегеранда естіле бастады. Телеграм, телефон жолдары қырқылған себепті Тегеранға
хабар кешігіп келіп тұр дейді.
Сыртқы хабарлар:
Еврейлер туралы
Америка президенті Вильсон солтүстік
Америка еврей қауымның бастығы Волвке
жазған хатында «Бітім кеңесінде Русияда еврейлерге еркіншілік бердіру үшін бар күшімді
жұмсармын» деп уағда қылған.
Лондон
Англияда жаңадан бір милион əскер жиу туралы закон жобасы парламентте бір ауыздан
қабыл етілді.
Жапон параходы батырылу
Малтадан Парижге алынған хабарға қарағанда «Цакомару» деген жапон параходын
Ақ теңіздің күншығыс бөлімінде жау сүнгуір
қайығы батырған.
Неміс жəрдемі
Франсуз газеталарының жазуына қарағанда
немістер Мысырға қарсы өз əскерлерін жібермейді, тек онда баратын түрік əскеріне қызметке
1000 афисер жібермекші.
Австралияда əскер жиу
Барлық шаһарлар мекемесі жаңа əскер
жиу қамында жатыр. Австралияда əскерлік
қызметіне жарамды 450 мың адам бар дейді.
Қыс ызғары
Айаздар болу себепті Стокгольмның солтүстік жағында 39 параход мұзға қатып қалған.
Бұларды босатып алуға Стокгольмнан мұз уататын параход жіберілген.
Серб кітапханасы
Бухарестдан берілген хабарға қарағанда
болғарлар Сербияның ұлт кітапханасын Софияға көшірген. Мұнда 100 мың түп шамалы
кітап һəм өте қымбат жазулар бар екен.
Германия əскерінің шығыны
Германия бас министрінің ресми байанына
қарағанда өткен сентиабр басына шейін Герма-
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ния əскерінен 22 мың афисер, 582 мың солдат
өлген. 39 мың афисер, 1 милион 518 солдат
жараланған. 4 мың афисер, 313 мың солдат
дерексіз жоғалған. Ағұс айында орта есеппен
күн сайын 10 мың əскер шығын болған. Егер
сонан кейін де шығын солай болса, 10-ншы
декабрға шейін 100 күнде 1 милион кісі сафтан
шыққан болып, мұның 250 мыңы өлген, 630
мыңы жараланған, 120 мыңы жоғалған болар
еді. Бұған 25 просент шамалы адам ауырып
істен шыққан иа өлген болса, Германияның бар
шығыны 4 милионға жетуге тиіс еді. Германия
есебіне қарағанда жаралылардан 700 мыңы жазылып соғысқа кірген. Бұларды шегергенде,
барлық шығыны 3 мың кісі шығынданған деуге
болар еді.
Ішкі хабарлар:
Медресе Ғалия
Оқушыларымызға мағлұм, күздігүні медерсе Ғалияға жəрдем беріп тұрған бірнеше Уфа
байлары болмашы нəрсені сылтау қылып медресеге беріп тұрған жəрдемдерін тоқтатқан еді.
Біз кетсек медресе Ғалия жетім қалып, бəлки
... деп ойласқан еді. Олай болмады, ардақты
Зияладин Əлкамали ыждаһатымен, əр түстен
бұл медресенің қадірін білген, пайдасына
түсінген қолы ашық байлар бұрынғыдан да
артық жəрдем беріп, биылғыдай ауыр жылы пұл
жағынан уайымсыз қылды. Оқу-оқытушылар
жағы һəм бұрынғысынан артты. Медресе Ғалия
оқытушылары: 1) Петроград университетін
бітірген жас адвокат шəкір Мұхамедияров,
2) белгілі ноғай жазушысы, бұрын медресе
Ғалияны бітірген Ғалымжан Ибраһимов, 2)
универистеттің əдебиет бөлімінде оқыған,
бұрын медресе Ғалияны бітірген, Мұхамед
Сатаев. 3) Ушителски институтта оқушы
Ғинаятолла Тереғұлов, 4) Даралфунун бітіруші
Əмин Əлхожы, 5) Жаһанша Ғабдошев, 6) Зиалдин Əлкамали һəм басқалар.
Биыл медересе Ғалияда 150 шəкірт бар,
былтырғыдан 41 шəкірт артық. Қазақ шəкірттері
де жылдан-жылға көбейіп келеді. Медересе
Ғалияның жылдан-жылға дəуірленуіне зор үміт
бар. Шын көңілден тілектеспіз.
Сот ісі
1913-нші 14-нші сентиабрде шыққан 30-ншы
нөмір «Қазақ» та жазылып еді, Ақтөбе үйезі,
Аралтөбе болысының екі қазағын «жоғалған

малымызды тауып бер» деп көрші Жусалы
қаласының мұжықтары атып өлтіргендігі.
Осы істі Ақтөбеде Оренбург окружни соты
осы декабрдің 5 һəм 6-ншы күндерінде қарады.
1913-нші жыл 29-ншы ағұста екі жүздей орыс
тал түсте қазақ ауылына келіп, атымызды сендер ұрладыңдар деп екі кісісі ұстап алған. «Біз
ұрлағанымыз жоқ» дегендеріне нанбай, үйде
отырған ауылнай Жүніс Қарабалаұғлында
шақырған. Ауылнай знагін салып шығып, еш
нəрсе білмейтіндігін айтқанда, орыстар мазақ
өлген, 9 қазақ жараланған. Орыстар 1-нші пункт
13 һəм 1453 статиа бойынша айыпталып, сотта
айыптары мойындарына түсіп, бірақ қызу-ашу
үстінде мылтық атқан болып табылып, айыпкер 9 орыстың үшеуін 3 жылдан, алтауын бір
жылдан арестански отеделениеге бұйырды,
правларынан мақұрым етті.
Законнан тысқары іс қылып, қазақ өлімін
жеңіл санаушы сотқар, тоңмойын хахолдарға
аз да болса, бұл бір жақсы сабақ болды.
«Мағлұмат» журналы
Оренбург духовни собраниесі 1916 жылдың
басында 15 күнде бір рет «Мағлұмат» атты журнал шығармақ. Жылдық ақы 3 сом.
Башкиров
Оренбург окружни скдианың пердседателі
Башкиров Мəскеу судебни палата депертаментына председател болып сайланды, оның
орнына Саратов судебни палатасының шлені
Хлапонин сайланған.
Газетаға штраф
«Утро России» газетасына 3000 сом штраф
салынды. «Копейка» газетасына 1000 сом
штраф салынды.
Г. Думада
Биуджет комисиасының жиылысында депутат Юсуфбек Жағыпаров «Түркістан уалайаты
билеу ісін военни министерства қарауынан
шығарылып ішкі министрлік қарауына тапсырылсын» деген.
Өлім-жітім
12-нші декабрде Оренбургта сауда жұмысымен
келіп жатқан Ырғыз байы Нығметолла Ғабасов
кенет опат болды. Марқұм өліп пайдасына қолы
ашық бір адам еді. Топырағы жеңіл болсын.
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Мұсылман босқындар
Оренбургтағы мұсылман босқындардың балалары ұшын орысша школ ашылды. Орысша
оқытушы ушител Ғариф Мутин деп һəм тіл
мұғалімі Хасен Ғали.
Зайсан
Зайсан үйезінде де мұз жауып, жерді қайырып
тастапты.
Оқшау сөз:
Дағдарыс
Ой, Алла! Заман нендей түрленіп тұр,
Айтуға тілін жүрмей күрмеліп тұр.
Оң-теріс, обал-сауап құр сөз болып,
Сандатар саф деп жүрген кірленіп тұр.
Көпірген көп қиалдар жел болып тұр.
Негіздің «күрес»-пенен «бел» болып тұр.
«Қанқұмар Шыңғыс пенен Темір» еді,
Несі онан бүгінгінің кем болып тұр?
«Масқара» арыстанға жем болып тұр,
Көз жасы «көртышқанның» сел болып тұр.
Айырылып атадан ұл, қостан шара,
Алысқан «ауру»-«сау» тең болып тұр.
Бəйгеден қосқан жері күш келіп тұр,
Жолдасып қанша нəрсе істеліп тұр?
Ғайса жоқ «Мұхамеді қатал» дейтін,
Байағы «Əбіл-Қабыл» түс келіп тұр.
Мың қоссаң бəйгеден күш мың келіп тұр,
Өтірік қатарласып тең келіп тұр.
Тұмардай үкі тағып, тұмар байлап,
Қосқанмен алдында қай шын келіп тұр.
Жер жүзі қызыл қанға бойалып тұр.
Ес кетіп, ескі намыс ойанып тұр.
Үлгілі Европа ұлттарынан,
Үлгі ал деп айтуға аузым ұйалып тұр.

Байқаушы
Шаруалық өзгерісі1
Өткен нөмірде шаруалық өзгеруіне əсер
ететін екінші дəрежелі нəрселердің бірі мемлекет қамы, жана бір сайасат деді.
Мəдениет жүзінде жоғарылаған халықтардың
жүрген жолына қарап тұрсақ, мынау көрінеді:
мəдениет жоғарылап белгілі бір күйге жет1

Басы 145, 146, 147, 148, 149-нші нөмірлерде.

кен шағында адамдар арасына жоғары-төмен
жік түсіп, жұрт қабат-қабат тапқа бөлінген ол
таптар Европа тілінде клас, орыс тілінде сословие деп аталады. Класқа бөліну реті біздің
қазақтың төре-қараға бөлінуі сиақты: билеуші клас, көнуші клас болып бөліну. Бірақ
Европа кластарының арасындағы жігі біздің
төре мен қара арасындағы жігінен зор болған.
Олай болуының мəнісі: аңсымақ күйдегі
жұрттарда класқа бөліну тіпті жоқ. Аңшылық
күйдегі жұрттар аз болады. Малшылық күйдегі
жұрттарда онан көрі күштірек. Егіншілік күйдегі
жұртта нағыз күшті болған. Мəдениет жүзінде
жоғары тұрған Европа жұрттарын алсақ,
бұлардың клас жегіне бөлінбегені болмаған.
Клас жегіне бөлінуге мемлекет қамы себеп
болған. Класқа бөліну жұрттың шаруалығы
ілгері басу-баспасына себепкер болған.
Бұрынғы заманда бүгіндегі сиақты əскер
болмаған. Жұртқа аттану, соғысқа шығу жұртқа
міндет болмаған. Бару-бармау ерік əркімнің
өзінде болған. Жұртқа олжа-аз дегендер аттанатын. Соғысқа пайдаланып отырған жерін
қорғау үшін ғана шыққан. Жорықтан, соғыстан
түскен олжаны ішінде болғандар үлесіп, бөліп
алатын. Біреудің жерін барып алса, ол да басқа
олжалармен қатар үлеске түсетін. Көшпелі
жұрт, егінші жұрт сиақты жерге онша байлаулы
болмаған. Сондықтан иемденген жерін қорғауы
да егінші жұрттар сиақты болмаған. Көшпелі
күйден егіншілік күйге ауған сайын жер қорғау
ісі міндет түрге айналған.
Франк каролдары мемлекетті қорғауға
адам көп болу жағын көздеп, жұртқа көңілді
адамдарға олжа жерден басқа, мемлекеттің өз
жерлерінде уақытша иемденуге беретін болған.
Олар иемденген жерлері үшін каролға қызмет
етуге міндеткер болған. Сонан кейін иемденген
жерлер еткен қызмет үшін жалование есебінде өмірінше иемденуге беріліп, иемденген
жер атадан балаға қалатын болған. Басы бүтін
алатын болғаннан кейін əркім өзіне нан жерін
басқалардың пайдалануына беруге ықтиарлы
болған. Пайдаланған адамдар жер қожасының
аттанған жұрттарына көмекші болуға міндеткер
болған. Бастапқы кезде бұлар қолындағы жерлерден басқа, патшалық қолындағы жерлерді
пайдаланушылар да болған. Бірақ ол жерлер
бірте-бірте əрі жер қожаларының қолына өтіп,
адағында жер біткенге осы жер қожалары ғана
ие болады.
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Жердің бəрін қолдарына алған соң пайдаланушыларға салықты көп салғаннан жұртқа
ауырлық түсіп, қара халық нашарлайды, адамшылық құқықтары да кемиді. Жермен бірге
күште жер қожаларының қолына ауып, бұлар
каролдың өзін де тыңдап қоймайды: əр жер
қожасы өз алдына карол сиақты болып, өзіне
қараған адамдарын дегеніне көндіреді. Оған
карол еш нəрсе істей алмайды. Халық емін еркін жер қожаларының қолына иген соң, бұлар
жұртты өздеріне əбден құл қылып алады.
Құлдардың ісі түгіл түсі де басқа болу үшін
киім түрі құлша өз алдына болады. Шашын
қырқып қойатын болады. Қожаларымен кездескен жерде шашының қырқулы екендігін
көрсету үшін бөркін алып тұратын болады.
(Осы күнгі ұшырасқан кезде бөрік алу салты сонан қалған деседі). Франсуз жұртының
заңында құлдар алыс-беріс ...1 мен қатар жүрген.
Құлдардың үйлену рұқсаты қожаларында
болған. Рұқсат берілгенде құлдан ол үшін
алым алынған. Құлдық онымен тұрмаған, тағы
күшейген. Үйленушіден алынатын алым малдан танға түскен. Некеленген қыздың əуелгі
түні күйеуінікі болмай, қожасының сыбағасына
тартылған. Қысқасынан айтқанда: мал байдыкі, тəн байдікі, жан құдайдыкі – жұртта
еш нəрсе болмаған. Жұрттың бұл күйге
түсуінің бастапқы себебі мемлекет қамы екені
жоғарыда айтылғандардан мəлім болды. Мемлекет қамы жұрттың пайдасын тегіс көздесе,
жұртқа пайдалы. Тегіс көздемей халықтың бір
парасының ғана пайдасы табылып, басқалары
ауыршылықта болса, ол мемлекет қамы бақ орнына сор, сүйтіп мемлекет қамы деген екі ұшты
нəрсе болып табылады.
Европа мəдениеті қалай көтеріліп, осы күнгі
дəрежеге жеткен? Десек, оның жолы бұл айтылғаннан басқа болған. Италияда кей шаһарлар
күнбатыс пен күншығыстағы жұрттардың
арасында істелген сауда жолында тұрып, екі
жақтың саудасы сол шаһарлардың адамының
қолынан өтіп, шаһар халқы бай болады. Сондай
шаһарлар Италиядан басқа жерлерде де бола
бастайды. Бұлар еркін шаһар делініп аталады.
Бұлар каралды керек қылмайды. Қайта өздеріне
жоланбау үшін қалаларын қорғандап бекітумен болады. Жорықшыл құл емесі қожалармен
бұл шаһарлар жауласып, адағында олардың
1

Көп нүкте қойылған жер газет сапасының
нашарлығына байланысты оқылмады – Құраст.

түбіне жетеді. Осы күнгі Европа халқының
шаруалық түрлерінің бəрі де ең басында сондай
шаһарлардан басталған.
Енді сайасатқа келейік. Сайасат мемлекет
қамынан көрі де екі үштірек нəрсе. Мысал
үшін алайық Англияны. Хиндистанды Англия
бастапқы бағындырған кезінде тұтынған сайасаты мынау еді: Хүндістан жұрты ынтымақта
тұрса, күші қосылып, билетпей уысымыздан
шығып кетер деп, жұрт иесі адамдарын жауластырып қойды. Байлық жағы англишан
қолында болу үшін Хүндістанның билігін
«Сауда компаниасының» қолына берді. Жұртқа
салықты солар салып, алымды солай алып
шиновніктерді солар қойатын болды. Пайда
біткен англишанда болу үшін Хүндістанда зауыт-фабрика ашқызбай, Англиядан жасалған
тауарларды келтіріп өткізумен болды. Шикі
Хүндістаннан Англияға барып, сонда зауытфабрикада ұқсатылып, қайтадан хүнді жұртына
өткізілетін болды. Сүйтіп, Англия Хүндістаннан
алу жағымен болып, берген еш нəрсесі болмайды. 19-ншы ғасырдың орта шенінде Хүндістанда
сипайлар бунты болады.
Бунттан кейін сауда компаниасын қалдырып
Хүндістан билігін хүкімет өз қолына алады.
Хүкімет тарапынан Вице карол қойылатын
болады. Түрлі шиновніктерді де хүкімет өзі
жиатын болады. Сонан бастап Хүндістан
турасындағы Англия сайасаты өзгереді.
Хүндістан байып күшейуі қауіп болса, жұрттың
наразылығы өсуі онан кем соқпас. Халық біртебірте көзі ашылған сайын, алуға бар, беруге жоқ
сайасатымызға түсінер. Осыған қарағандағы
көрген пайдамыз қайсы? Кері кетпесең, оңған
еш нəрсеміз жоқ деген наразылық көбейіп,
бунт шығарар деп қауіп түседі. Жұрттың бізге
қарағаны пайдалы екендігіне көзі жеткендей
сайасат тұтпаса болмайды деп университет,
орта һəм төмен мектептер ашады. Теміржолдар
салады. Зауыт-фабрикалар ашады. Сусыз жерлерден каналдар қазады. Қалаларын түзетіп,
Европа шаһарларының салтына түсіреді.
Хүндістанда осы күнде 5 университет бар.
Онан жылына 4 мың шамалы жастар оқып
шығып тұрады. 35 мың шақырымдай теміржол салынған. Сусыз шөлдер канал қазылған
соң егін-жайға айналған. 125 мата фабрикасы,
97 көмір шахтасы, 100 шəй егістігі, 98 əртүрлі
қант заводы, қағаз фабрикасы, шұға фабрикасы
сиақты нəрселер бар. Сайасаттың шаруалық
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өзгерісіне қандай шалығы тиетінін ұшынан
шамалауға болады.
Тағы да бар
Тілшілерден:
Өтініш
(Ақтөбе үйезінен)
Ақтөбе қаласында 1913-нші жыл гимназиа
ашылғаны Ақтөбе үйезінің қазағына белгілі
һəм қазақ баласы да оқитын болғанын біледі.
Бірақ ол школдан қазаққа қанша пайда-зиан
болғанын халық тегіс білмейді. Соның үшін
төменгі сұрауларға білетін адам болса, аныққтүгел жауабын «қазаққа» жазуын өтінемін.
1) Ақтөбеде ашылған гимназиада қанша қазақ
баласы оқуға лайықтанды?
2) Осы күні неше бала оқып жүр?
3) Ақтөбе үйезінде неше болыс қазақ бар, үй
басы неше сомнан жиналды? Бəрінен бірдей ме,
қайсысынан көп, қайсысынан аз?
4) Барлық жиналған ақша қанша, ол ақша
қайда сақтаулы, кім біледі?
5) Бұған қазақтан бұрын жиналған ақша
қосылмай ма? Қосылса, не үшін жиылған ақша
һəм қанша?
6) Бір балаға жылына неше сомдық стипендиа белгіленді?
7) Балаларға берілетін стипендиа жиылған
соманың өсімі нендей? Иаки өзінен бе? Өзінен
болса, бұл сома біраз жылда таусылмай ма?
Қайткенде соманың қоры таусылмай ма? Биыл
сайланған үш мырзаның атқаратын қызметі
не?
8) Осы жиылған ақшадан Ақтөбе қазағынан
басқа елдердің балалары пайдалануға бола
ма?
Осы сұрағандарыма кімде-кім білуші болса,
биігіректе сол сайланған үш мырза, түсіндіріп
жауап жазуын өтінеміз. Халық тегіс білсе,
гимназианың қазаққа пайда берерлігіне түсінсе,
жиылған соманың киімін толықтыруға көңілді
болар еді, екінші, бөтен үйездің қазақтарына
өрнек болар еді.
Маңғыбай
Қарқаралы үйезінен
(Тоқырауын)
7-нші ауыл Жалаңтөс, 4-нші ауыл Əтембек
жері көрші болады. Керегі Тас, Ақсай Жалаңтөс
Мұстафаның Күлмұхамедінің жері. Би
Арыстанбек тасыбай баласы Ақсай, Тесіктас
деген жерге қызығады да бір болыс елдің елу

басылар қолын қойдырып, өзінікі қылып алады. Мұндай зорлық біздің қырда күнде болады. Сатылмайтын елу басы аз, көршіге зорлық
қылмайтын қазақ аз.
Өткен иул айағында Арыстанбек бірнеше
ауылды ертіп, ана жасырып қағазбен өзінікі
қылып алған жерге шабуылы шөп үстіне
қонады.
Мұндай іс айағы белгілі: зор жанжал шығып төбелес болады. Бір басы екі жерден
жарылады. Күлмұхамед «жер менікі» дейді,
Арыстанбек «менікі» дейді. Арыстанбек «актысын» көрсетеді. «Актыны» қараса, бұған
7-нші ауылдың 4 елу басысы қол қойыпты,
қаламақыға бір-бір ат алып.
«Балтаға Ағаш айтыпты «сап өзімізден ғой»
деп. Қосыбай ақсақал Қара Қабыш күнінде
Тобықтының тайлағын ұрлап, екі жұма өткен
соң есебіне бермейді екен. Арыстанбек Қосыбай
ағасы болып, жерді тайлақ қылып ұрланғаны.
Ақсай Қарақайыс Тобықты Тайлағы бола ма,
жоқ па белгісіз. Жалаңтөс, Қолықта төрт ат пар
бар, би Арыстанбекте екі тілім жара бар.
С.
Атбасар
Соғысқа қазақтан жəрдем көп беріліп келе
жатса да, көзге көрінерлік қылып берілгендері
аз. Əр облыс, əр үйез қазақтары жəрдемдерін
лайықты орындарға беріп, көзінде жариалап
тұрулары тиіс еді. Орыс газеталары түгел,
өзіміздің «Қазақ»-қа да мыңнан бірі хабарландырмайды. Бұл зор кемшілік.
Соғыс басталғалы Атбасарға қараған
Жарғайың һəм Екінші Жарғайың болыстарының
қылған жəрдемдері:
Өткен жылы сентиабр айында солдат тасуға
деп екі болыс ел басы бір сомнан, мың сом
жиып берді.
Мұнан бір ай соң үй басы бір сомнан, бай үй
мыңнан артық, жиып берді. Мұнан соң ауылнай
басы бір ат жəрдем орнына 100 сомнан жəне
жиды. Болыс басы бір кез үй ішін 300 сомнан
артық тағы берісті.
Биыл жаз жер кеуіп, ел жайлауға шыққан кезде маңайдағы қалалардағы қазыналық бидай,
сұлыларды тасуға əр екі үйден бір көлік, бір
арбадан 500 шақырымдық Қызылжарға төрт
қабат барды. Осындай астық тасудан орташа
үйлерден жалы бар көлік қалмады. Жарлы
үйлер əр барған сайын 10-15 сомнан көлік жалдап жібереді. Көліктері өліп, жоғалып қанша
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зиан көрді. Осынша шығынды көтеріп, жақын
қалалардан алынған солдаттарды да тасып
тұрды.
Кеңтүбек, Бесоба болыстары былтыр маңайындағы қалалардың егіндерін жиып берді.
Міні, мұндай жəрдемдер Атбасар, Көкшетау,
Қызылжар елдерінің бəрінде де болып өтті.
Жүк тасудан аман жатқан Ұлытау жағындағы
Бағаналы еді, биыл ағұс айағында сол елдерден
үй басы 45 сомнан жиылды. Бұл ақшамен
Қызылжарға жақын елден жүкші жалдап бидай
тасылды. Осы ақшаны жиған кезде үш төбесі
бар үйлер бір түйесін сатып, екі түйесіне жүгі
сыймай жұрттан қалғандары да болды. Болыпты
есіл ....1 солдатқа кеткен орыс үйлерінің егінін
басып, жиып беруге Ұлытау маңайындағы елдерден 500-ден артық адам 1000 көлікпен келіп
бір айдай егіндерін жиып беріп қайтты.
Қазақ жұртын мемлекет сақтау жолында
еңбек сіңірмегендіктен сыбағадан құр қалып
тұр деушілерге жоғарғы жəрдемдеріміз жауап
бере алмаса керек.
Құлмұхамед Оразаев
Өзіміздің қызылша
152-нші «Қазақ»-та Ғабдолғазиз Елметов
Иғлан басты: Алтай тауында «жылжыман-ефедра» деген дəрі шөп табылды, ауру біткеннің
бəріне ем деп.
156-ншы «Қазақ»-та Баймұхамед Əбіш баласы сұрайды, «жылжыман» дəрісі қандай, пайдалы ма? деп. Дəргерлер алып жүрген дəрінің
көбі шөптен алынады, «жылжыман» шөп,
мұнда да дəрі болатын жөні бар. Бірақ ауру
біткеннің бəріне шипа деген зор өтірік. Ауруға
біліп істеген дəрі ем болмақ. Ауру емінің кілті
дəріден бұрын дəрігерде. Мысалы: сынап, алмас құлғана-мерез емі, өлшеуін білмей қылған
емінен талай қазақ күнде өліп жүр.
Бұл өзін жол сарыны. Енді «жылжыманға»
келелік. 20-30 жыл ішінде қайда орыс газетасын
көрсең бұларда зор иғлан болатын: «Кузмишева
трава» жер үстінде бұл жазбайтын ауру жоқ,
қадағы 2 сом, деген. Осы иғланға надан орыс
жұрты талай арандаған. «Кузмишева трава»
орыс тілінде Кузмишева шөбі, бұл Ефедра.
500 жыл бұрын Европада ғылым кітабы латын тілінде жазылатын. Сонан бері шөп аты
латын тілінде жазылады. Кузмишев, жұртқа аты
жат шөп таңсыққа лайық деп, шөбін «ефедра»
1

Көп нүкте қойылған жер газет сапасының
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атымен жариаға шығарды. Бұл шөпті мұжық
«Калмецкая малина», «Калмецки ладан» дейді. Кузмишев пен Ғабдолғазиз атын тергеген
«ефедра»-«жылжұман» өзіміздің қызылша!
Қызылша құмға, тасқа, шөлге шығады. Құмға,
тасқа, шөлге біздің қазақ жері аса бай. Біздің
жерде жусан, қызылшадан көп шөп жоқ. Жусанда да көп дəрілік бар. Бұл жусанның исінен көрініп тұр. Қызылшаны Алтай тауынан
іздегеннің не жөні бар, мұны оқушылар өздері
білер.
Надан жұрт алдыңғы мəдени жұрттың киіп
тастаған ескизін кимек. Орыс «ефедра»-ны
қалдырды, Кумишев иғланы орыс газетасында
көрінбейді. Қызылшаның келін боп атын тергеп, Ғабдолғазиз қазаққа Кузмишев болмақ.
Жылжыман дегені ефедра, ефедра өзіміздің
насыбай күлі қылатын қызылша. Дəрі деп
сатқанға қызылша пайда шығар, қайда болмаса, қызылшаға Ғабдолғазиз келін болып атын
тергей ме? Қызылша дəрі болса да, пайдасы
ауруға ана мақтауынан неше қайтара кем. Ауруды дəргерге қаратқан оң.
Қыр баласы
«Азамат» серіктіктері
«Азамат» серіктігіне 100 сомнан жарналарын
салып, жаңадан мына кісілер қосылды:
1) Семей облысынан Сəдуақас мырза Шорманов.
2) Ферғана облысынан ушител Фазыл мырза
Құлтасов.
3) Əндіжаннан Мұрат мырза Бекектеев.
4) Доктор Əбубəкір мырза Алдияров.
«Азамат» серіктігіне жаңадан 200 сом қосты.
Əбубəкір бұрыннан серік еді.
Газетамызға көмек
Жұмабай Шаншарұғлы 10 сом һəм Сағат
Əбішұғлы 75 тиын2 газетамызға көмек
берісті.
Ауылнай Рахымгерей Əбдірахман
аласына
Қаратомар атты станса Қызылжар үйезінде
жоқ. Заказни хат бұл сиақты адреспен алынбайды. Маған өзге анық адрес айтыңыз.
Əлихан
2
Бір сом екен, ақшаны хат ішіне салғаны үшін поштада төрттен бірі иағни 25 тиын қазынаға кетті. Хат
пен ақша жіберудің жарамайтындығын осынан əркім
байқау керек. Басқарма.
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Басқармадан:
«Н»-ға – басылады.
Ахмет Жанталинге – Қазіргі «Ауаның»
аңызына қарап, мақалаңызды басуды кешіктіре тұрамыз.
• Степ елінің қазағы Мұхамеджан Ахметұғлына - 12-нші октиабрда Бақан ауылдан
салған 9 сомды не үшін жібергендігіңізді
басқармаға барыңыз.
Мағди Ағысұғлына – Солдаттық мəселесі
туралы мақалаңыз қазіргі басылмай тұрады.
• «Қазақ» басқармасында қызмет етіп, жаңада
Қызылжардағы үйіне қайтқан Жанұзақ (Ғұмар)
Жəнібековтің адресі: г. Петропавловскъ, Акм.
Об. Больничная , 67. Джанузаку Джанибекову.
• Агенттерімізге – Жаңа жыл жақындап,

есеп-қисаптың мезгілі жеткендіктен ардақты
агенттерімізден өтінеміз, қолдарыңыздағы
квитансиа дəптері бойынша түскен подписшик
ақшаларын басқармаға тез жіберсеңіздер екен.
Ақшасын соң жібермек болып бірлі-жарымды
газета болып тұрғандардан осыны өтінеміз.
Терме
Жаңа басылып шыққан «Терме» есімді өлең
кітап. Шығарушы Міржақып Дулатов. Бағасы
20 тиын, поштамен 22 тиын. Он кітаптан артық
алдырушыға сомынан 30 тиын кемітіледі.
Адрес: Оренбургъ, редакция газеты «КАЗАК».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Ішкі сайасат жайы
Газеталар өкілдері мен сағат жарым сөйлесіп,
ішкі іс министрі Хвостов ішкі сайасат жүзіндегі
маңызды-маңызды мəселелер туралы мынаны
айтқан:
Г. Думаның алдағы жиылысы туралы
Г. Думаның жиылуы биуджет комисиасының
биуджеті қарап бітіруін күтіп тұр. Биуджет
комисиасының жұмысы қалай бітсе, солай Г.
Дума жиылады. Жиылғанда Думаның істейтін жұмысының нағыз маңыздысы биуджеті
қабылдау. Онан басқа Дума қарауына түсетін
иа соғыспен сабақтас, иа соғысқа қатысы бар
министр мекемелерінде жасалған бірнеше закон жобалары бар. Дума жиылысы кілең ғана
жұмысқор түрде болмақ. Сайаси мəселелердің
бəрі де соғыс бітуін күтпек. Хүкімет сенің мінің
көрсетеміз дейтін фраксиалар болса, Дума
мəжілісі онда жасырын істелмек. Үйткені ішкі
алалықты тысқа шығаратын шақ емес. Жаудың
құдайдан тілегені біздің алалығымыз. Ол сырымызды білдірсек, дұшпанның көңілі өспек.
Халық көңілі соғыстың біткенін тілемейді.
Қайта мақсұдымызға жетпей, соғыс тиылмаса
екен деуде.
Күшті хүкімет туралы
Соғыстың жұрттан тілейтіні, жанжалсыз
соғыс кезінде тыныш болуы. Мұның кере-

гі жалғыз күшті болуымыз үшін ғана емес,
басқа жағынан керегі зор. Соғыс кезінде болған
бүліншілік жұртқа өте сор болып жабыспақ.
Мұны жұрт өзі де біліп отыр һəм бұл жағынан еш
нəрсе шыға алмас деймін. Алай да аз уақиғадан
əлде қалай басталып, зор уақиға ұласып кету
ықтимал нəрсе. Ондай еш нəрсе болмас үшін
хүкімет күшті болуы қажет. Хүкімет күшті болуы болған жанжалды басу үшін емес, жанжал
шығармас үшін керек. Бұл менің өзім тұтынған
сайасатым һəм бұл жолымнан таймаймын.
Сондықтан да Мəскеуде жасаймыз деген жалпы
земски, жалпы городской һəм военни-промышленни комитет сиездеріне рұқсат берілген жоқ.
Мəскеу жұрты желіктіріп тұрған жұрт. Аңдамай
айтылған бір сөзден əлдеқандай уақиға шығып
кетуі ықтимал. Сиезде ондай сөздер болмас деп
айта аларсыздар ма? Ондай сөздерді айтқызып
қойып, мен қарап отыра алмаспын. Соалй
болған соң ол сиез жабылмақшы. Жалпы земски, жалпы городской һəм военно-промшленни
комиеттің сиездеріне рұқсат бермей, Петроградта, Нежнида оңдар сиезіне рұқсат етті деп
кінəлаушы газеталар болды. Егер да жоғарыда
айтылған сиездер Мəскеуден басқа жерде жасалатын болса, оларға да рұқсат берілетін еді.
Бұл бір жағы, екінші жағынан қарағанда оңдар
сиезін жаман деген мен хүкімет туралы қатаң
тиерлік сөздарді олар сөйлемейтіні мəлім.
Оларда кей министрларды сөккен жоқ па деген-
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дерге министр айтқан: бұл бірер министрларға
тіл тиумен түнеугі Мəскеу сиезінде айтылған
сөздерді қатар қойуға болмайды. Министрлар
халықтың бұйдалы тайлағы болсын деулері патша қорығына түсу болады. Патшаны басу болады. Оңдар сиезінде ол сиақты зианды сөздер
сөйленген жоқ.
Оңдар сиезі мен хүкімет арасы
Оңдар сиезі мен хүкімет арасы қалай деп
сұрағандарға айтқан. Мен бүкіл хүкімет атынан емес, өз бетімнен бұл сөзге айтатын жауабым. Сайаси сиездер кем тарапынан жасалса
да, хүкіметті жетегіне ерте алмайды. Күшті
хүкімет патшаның еткен тапты мен халықтың
Отаншылық көңіліне сүйенбекші. Сайаси
сиездерде айтылған сөздерге хүкімет құлақ
салса, əр партиалардың жайын əншейін білу
үшін ғана. Оңдар сиезі деп жұрт шулап жатқан
сиездің жасаған қаулысын əлі оқығанымыз жоқ.
Сіздер айтасыздар: оңдар ішкі іс министрімен
жақынбыз деп жатыр ғой деп. Олай десем тым
жақсы. Ол хүкіметтің күштілігін көрсетеді.
Күшті мен жақын болғысы келу қалыпты іс.
Оңдар сиезінде аңғарғаным: олардың программасы тарқи блок программасынан жандырақ.
Олар дегеннен неміс арнайы мен қымбатшылық
екеуін ауызға алып жатыр. Блок программасында бұл мəселелер тіпті жоқ. Бұлар жоқтығы блок
программасын жансыз ғып, қалың жұрттың
қайғысынан шеткері көрсетті.
Ұлттар мəселесі туралы
Полиак ұлтының мəселесі жуырда қолға
алынбас. Полиактың жері соғыс майданында
жатыр. Полиак ұлтының мəселесі қашан да болса, биылғы Дума мəжілісінде айтылған министр
советінің сөзінің бағдарында шешілмек. Еврейлер туралы алдымдағы болған министрдің
серкулиарындағы берілген кеңшілікті онан да
көрі зорайту шарасы қарастырылып жатыр. Министр серкуларына ел ішіндегі хакімдер өзінше
мағына беріп, өз дегенінше іс қылып жатыр
деген сөзге айтқан: олай болмас. Министр мен
губернаторлар тұтынған сайасаттары екі басқа
болады деп алмаймын. Ел ішіндегі хакімдер
Петроград не айтса, соны істемек. Кей жерлерде министр серкулиары туралы түсінбеушілік
болса, ол бұл күнде жоқ һəм мұнан бұлай болмас та.

Азық мəселесі туралы
Азық мəселесі əлі күнге дейін жайсыз
күнде. Бұл мəселенің өкіншіні жер сол: елге
жақын қатысы көп ішкі министерствасының
қарамағынан алынып азық жұмысы жер
министерствасының қарамағындағы айырықша
совешаниеге берілген. Ол совешаниеге Дума тарапынан берілген айрықша қауыптар бар. Ауларын бұзарлық шара жоқ. Бұл мəселені шешілуі
Дума жиылуын күтіп тұр. Азық мəселесін сол
бұрынғы күйде қалдырса да, болмаса ішкі
іс министерствасының қарамағына берсе де
– оны Дума ашпақшы. Бізге берсе, адам һəм
құралымыз сайланып дайын тұр.
Неміс аранымен алысу туралы
Неміс аранымен алысуға жасалған бірнеше
жобалар бар. Олардың бірсыпырасы түзетіліп,
іске асып та жатыр. Бірақ неміс араны күшті
болғандықтан қолды бір сілтегеннен жоқ бола
қоймайды. Онан құтылу үшін ұзақ һəм орынды,
ойланып істейтін көп жұмыс керек.
Хүкімет пен əлеумет ұйымдарының
арасы туралы
Жалпы земски, жалпы городской ұйымдарына
хүкіметтің соңғы кезде істеп отырған істері сайасат бетінің бөтен жаққа бұрылғандығының
белгісі бола ма деп сұрағанға министр айтқан:
«Əлеумет ұйымдарына хүкіметтің көңілі
бұрынғыша жақсы. Жалпы земски, жалпы городской ұйымдарымен военни-промышленни
комитеттен соғыс кезінде тиген пайдасы көп.
Онымен жақсы білем. Бұлар тақырыпты соңғы
кезде істелген істер сайасат өзгергенінің белгісі емес, əлдеқалай болған іс. Хүкімет сайасаты оңға да, солға да ылжыған жоқ. Бұрынғы
қалпынша. Бірақ күшті хүкімет керек екендігі күннен күнге ашығырақ аңғарыла бастады. Жұрт билеу турасында тұтатым жолым:
уақиғаның болуын күту емес, алдын алу. Қай
жағынан да болса жанжал шығармасқа бұл
күндегі көңілге алған есімнің ең зоры осы
һəм есіл дертім осыны орнына келтіруде. Бұл
мақсұд жолында ілгері қарап, ертерек қам
қылатын орындарда болмай қоймас.
Газеталар туралы
Жұрт тыныштығына газеталар істейтін
қызметі зор. Сондықтан газеталар мəні артықша зор деп білемін. Осындай газеталар сөзіне
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жұрт құлағын тігіп тыңдап тұрған шақта газеталарда туын жоғары ұстап, ұлт алдындағы
міндетін түзу атқаруында мəн көп. Сензур
қысымшылығы туралы арыз көп келетінін
жасырмаймын. Қазір соғыс уақыты екенін де
естен шығармасқа керек. Қаталық болу зор
ықтимал. Кейбір жариа боларлық хабарларды
жібермеген себепті наразылық болатын шығар.
Ол түгіл мен газета өкілдерімен сөйлескенде
айтқан сөздерім де қаралып өтетін еді. Министр
советіне салғаннан кейін ғана қаралмайтын
болды. Газета туралы Маклаков жасаған закон
жобасы жақын арада Думадан қайта алынды.
Жоба қайта қаралып, түзетуге түспек. Ол үшін
айрықша совешание жасалмақшы. Ол совешаниеде газеталар өкілдері де болмақшы.
Амнистиа (кешіру)
Əнгіме адағында министр амнистиа жайында
сөйлеп өткен. Думаның жазғы жиылысының
кезінде Дума ақсақалдарының кеңесінде амнистиа сөз қылып қозғаған өзім еді. О жолы бұл
мəселе шешілмей қалды. Ол көңілдің көтеріңкі
болған бір шағы еді. Көңіл көтеріңкі болған кезде шешіліп қалаларлық нəрселер еді. Бұл күнде
амнистиа ұпай есебіне кіріп тұр. Амнистианы
Европа сұрағанда беруге болмайды. Амнистиа
сиы, патшаның анғамы. Ол ұпайша сұрағанда
берілсе, мағынасын жоғалтпақшы деген.
Соғыс
Балқан майданында аңырыс болғаннан
бері соғыс салмағы қайда ауары əзір белгісіз.
Шет жақтан, əсіресе битарап мемлекеттерден
алынған хабарлар немістердің алдағы пландарын əртүрлі қылып айтады. Ол хабарлар бойынша істің анығына жету түгіл, солай болар деп
болжауға да қиын. Шет патшаларға хабардың
əртүрлі жайылуы немістердің істеп отырған
амалы. Түрлі хабарлар шешіп, қайсысы өтірік,
қайсысы шын екенін білмей жауларының басы
дал болсын дейді.
Бір кезде немістердің ойы барша мұсылман
мемлекеттерінің күшін пайдалану екен.
Сондықтан бар күшін соған салмақшы екен деген сөз шықты. Айрандай болған ол хабарды рас
сиақты да көрсетіңкірей. Бір хабар: герман мен
түрік əскері соғыс каналына аттандырмақшы,
Мысырға да бармақшы деп шықты. Немістер
əскерін франсуз майданына қарай тасып жатыр,
деееген хабар тағы шықты.

Осындай əртүрлі хабарлардың қайсысы
рас, қайсысы өтірік – біліп боларлық емес.
Бұл хабарлардың бірін қуантарлық еш белгі
көрінбей тұр. Бір айға жақындады: жұрт көзі
алаңдап, жан-жаққа қарауда. Майдандарда
аңдысып тұрған соғыс басындағы адамдар
неміс күшін пайда жиып жатқаннан хабарсыз
емес шығар. Сырттағыларға алдағы зор уақиға
боларлық орны қазір мəлім емес. Қай майданда
болса да, соғыс самарқау күйінде тұр. Пəлен
дерлік уақиға еш нəрсе болған жоқ.
Сыртқы хабарлар:
Иранда жаңа кабинет
Жаңа бас министр Фирман Фирма кабинет құрады. Шах оны бекітті. Фирман Фирма
ішкі істері өзі басқарады. Шахтар бүкіл Иран
əскеріне бастық болып сайланды. Бұған шын
басқалар қарауындағы орысшыл Иран əскерлері
бəрі де шаһарға қарайды. Сыртқы істер министрлігіне Ғала салатына, пошта һəм телеграф министрлігіне сардар Мансұр, оқу министрлігіне
Самсам Алдуле, əлеумет істерінің министрлігіне Акбар Мирза қойылды. Қазына министрлігі
əлі бос тұр. Жаңа министрлер бəрі де Русия һəм
Англия шашбауын көтерушілер.
Испания
Испания хүкіметі соғыс құралдары алу үшін
Америкаға афисерлер һəм флот кісілерін жіберді. Америка банкілері Испанияға құрал алу
үшін 30 милион франдық несие бермекші.
Русияда түрік-татар қауымдары
«Неміс газеталарында бұ да пештен берілген мынадай бір қызық телеграм баслып
шықты: Венгрия бас министрі граф Тиссаға
Русияның түрік-атар қауымдарынан депутатсиасы (өкілдер) келіп, докладной записка (арыз)
ұсынған.
Русияда бұлар барлығы 20 милиондай болып, 7 милионы солтүстік түріктері, 6 милионы
қазақтар. Депутатсиа мұнан Европаның басқа
астаналарына кеткен. Бұл депутатсиасының
граф Тиссаға ұсынған докладни запискасынан
байқалады, Русия бұл қауымдарды қысады екен
һəм олардың ескі міндеттерін жоғалтпақ та
екен. Бұл қауымдардың жаңадан бас көтерулері
үшін ең бірініші шарт Қазан хандығы құрау һəм
Еділ мен Каспи теңізі арасындағы облыстарды
өз алдына болу. Депутатсиа, Русиямен бітім
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жасалғанда ұшы тілектер ескерілуін өтінеді».
Бұған нанып бөтен мағына беруде қажет жоқ.
«Руские ведомости»
Шанаққалада немістер
Соңғы күндерде Стамбұлға келген неміс
əскерінің көбі Галипулиға жіберілді.
Əскер көшіру
Соңғы хабарларға қарағанда Румыния хүкіметі Австрия шегінен Русия шегіне көп əскер
көшіріп жатыр.
Англияда əскерлік қызметі
Асхилие конференсиасы 24-нші декабрде
Лондонда жалпы Асхилие жиылысы жасауға
қаулы қалды. Бұл жиылыста үйленбеген барлық
ерлер əскерлік қызметіне алыну міндетті болады деген хүкімет ұйғаруын кеңеске алады.
Шквет 23-нші декабрда парламентке міндетті
əскерлік қызметі туралы жоба кіргізбекші.
Ішкі хабарлар:
Торғай
Нойабр айағында қар аралас жауған жаңбыр
тамаша болды. Үйлердің төбесінен су өтіп
кетті. Торғай маңайында тасымаған сай болмады. Аққан су келер күні қатып қалды. Бұл
жаңбырдың қалыңы Ырғыз үйезінен басталып,
Торғай басына қарай асқан түрі болады. Бұл
жаңбыр жүрген жердегі Қопа, Бидайық, басқа
ойпат жерлер жазғытұрғыдан да артық болып
суға толып кетті. Жыланшық, Торғай, Жалдама,
Мұқыры, Сары өзендері бəрі де тасып кетті.
Тасқын болған жерлерде неше мың шөмеле
шөптер суда қалды. Жұрт жылқыны қыратқа
шығарысты. Күн жылы болып тұр. Суық болса,
ептеп жайылу қалатын. Шаруа қорқынышта.
Атбасар
27-28-ншы нойабрде Атбасардың күнбатыс
һəм оңтүстік жақтарында қатты жаңбыр жауып,
əсіресе, Теріс аққан өзені бойындағы елдерге
өте қиын болды. Сай-сала тасып кетіп, үлкен
майалар, шошақтарды су ағызып əкеткен. Бұл
күнде жер көкпеңбек мұз, шаруа күйзеу.

қарағанда, Семей үйезінің күнбатыстағы болыстарының халы да нашар боларға керек.
Русияның борышы
1916-ншы жыл басында Русия қазақтарының
борышы 16 милиард 597 милион сом болашақ.
Шəй саудагерлерінің пайдасы
Г. Думаның биуджет комисиасында депутат
Антонов зор шəй саудагерінің биыл əр сомға
бір сом 50 тиын пайда қылғандығын байандап,
шəй саудасын монополиа (хүкімет қолына алу)
жасауды өтінген.
Шаһар аттарын өзгерту
Ішкі министр Русиядағы Немше аталған
барлық шаһарлардың аттарын орысшаға алмастыру туралы жоба жасатып жатыр деседі.
Əдебиет кеші
Оренбургта 16-ншы декабрда «Мұқтаж
оқушы мұсылмандар жамғиаты» пайдасына
əдебиет кеші жасалды. Түсім 1300 сом шамасындай болды.
Қазақ афисері
Запасни штабс-капитан Меғдат шахы Ешмұхмедұғлы Аблайханов соғыс басталғаннан
бері Омскіде қызмет етуші еді, соңғы кезде
соғыс майданына кеткен хабары келді. Меғдат
шахы мырза Абылай ханның шөбересі болады.
«Сөз» газетасы
Мəскеуде жаңа да ноғайша «Сөз» атты газета
шыға бастады. Қазір екі нөмірі шықты. Шыққан
нөмірлерінде Ғиаз əпенді Исхақов мақалалары
көрінді. Былтыр Мəскеуде шығып тұрған «Ел»
газетасы тоқтатылып еді, «Сөз» соған орынбасар болса керек. Бастырушы Ахмедбек Салихов,
шығарушы Ғабдолла Сағидов. Газета жұмасына
үш шығады. Ақы жылға 6 сом, жарты жылға 3
сом, үш айға 1 сом 80 тиын.
Адресі: Москва, Мещеринское подворье ред.
газ. «СЮЗЬ».
Тілшілерден:

Қарқаралы
Ақбота елінің жері мұз, мал тебіннен қалды.
Жұт белгісі көріне бастады. Ақтбота болысы
Семей үйезіменен шектес болады. Ақботаға

Қоян
(Қостанай үйезінен)
Қостанай үйезінде жаз егін-шөп жақсы
шықты. Бірақ жаңбыр көп болып, мұның пайда-
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сынан зианы артық болды. Егін-шөпті шірітіп,
мезгілінде ауруға, жинауға үлгертпейді. Егіншөптің шығымына қарай, жұрт кем алды.
Биылғы күз Қостанай үйезінде ұзақ болып,
шаруаға жайлы тигендей еді, өткен нойабрдің
23-і күні күндіз боран болып, кештете жаңбыр
жауды. Түні бойы жауған жаңбыр таң ата
тоқтап, онан кейін айаз болып, жердің беті мұз
болып қатып қалды. Қатты жауған жаңбырдан
қар еріп, жазғытұрғыдай сай-сайды қуалап
сарқырап су ақты. Соңынан бұл тасқын су да
қатып қалды.
26-27 нойабрда үздіксіз суық борандар болды.
27-нші түнінде тағы жаңбыр жауып, бұрынғыдан
жаман көк мұз қылды, мал тауып жүре алмастай болды. Бұл мұз біздің Қостанай үйезінің
күнбатыс жағын тегіс алса керек. Сүйтіп, біздің
жаққа қоян белгісі мықтап бүлінді.
1880 һəм 1892-ншы жылдарда болған «жұт
қояндарда» қазақ бұл кездегідей егін-шөпті
көп жинайтын еді. Сондықтан əрі мал жұтап,
əрі адамдары ашаршылыққа ұшырап, дертке
шалынып, қырғын тауып еді. Қалаға жақын
жердегі қазақтар балаларын орысқа қалашық
сатқан еді. 1892-нші жылғы «жаман қояннан»
соң Қостанай маңында сол жылғы шоқынған
қазақтардан «Қараңлық» деген қала болып еді.
Құдай ол қоянның бетін аулақ қылсын! Сүйтсе
де халыққа уайым кірді. Биыл жұрт құр алақан
емес, бірақ қыс айағы созылса, састырады ғой.
Нойабрдан бастап апрелге шейін қыс созылса, малды күндіз-түн 5 ай шөппен асырамақ
керек. Бұған шөп шыдар ма? Əсіресе, жылқы
мал шөптің жұты. Егер қыс созылса, бұл қоян
қазаққа қырсық, көрші мұжыққа ырыс болар.
Қазақта мал көп, шөп аз. Мұжықта мал аз,
шөп көп. Осы күннен-ақ бұл жақта хахол шөбі
қымбаттай бастады.
1911-нші жылғы доңыз қазақ даласында тегіс
бола қойған жоқ, онда аман қалғандар болып
еді, биылғы қоянның айақ алысы доңыздан
қалғандар болып еді, биылғы қоянның айақ
аласы доңыздан жаманырақ көрінеді.
«Жылқыны доңыз солай қырып кетті,
жұмысын бітірді де жүріп кетті. Сан байлар
жүген ұстап қала беріп, сабасын керегеге алып
кетті» дегендей, доңыздан қалған тұқымдық
жылқыны қырып кете ме, жоқ аман кете ме,
құдай білсін. Қазіргі халықтың шаруасы
күйзеліп тұр.
М. Шағырша

Ақтөбе
Ақтөбе үйезі, Елек болысы, 2-нші ауыл қазағы
Қалмаш Жанғабайұғлы 62 жасында 15-нші декабрде опат болды. Марқұм 3 жыл ауылнай, 18
жыл болыс болып еді. Пікірі түзу, ашық жүзді,
ел билеп тұрғанда бай-жарлыға бірдей адам еді.
Алла тағала топырағын жеңіл қылсын.
Жылқыбай Оңғарбайұғлы
Павлодар
Өткен нойабр ішінде Ақсу елінің мұғалім
Шерияздан Шеленұғлы жіңішке аурудан опат
болды. Марқұм ашық пікірлі, қолынан келгенше ұлтына қызмет етіп жүрген жастарымыздың
бірі еді. 1911-1912 жылдарда Уфадағы медресе
Ғалияда оқыды, медресені пұлы кемдіктен һəм
денсаулығы нашарлықтан бітіре алмай шығып
еді. Сонан бері елінде усул тағылыммен бала
оқытушы еді. Марқұмның жайы жанатта болсын.
Бекмұхамет Серкебаев
Донос
Алматы
Алматы үйезі, Шамалған болысында Мəңке
қажы атақты кісі. Бұл күнде мұның баласы
Оразалы болыс. Бұлардың ауылында бұрыннан
бала оқытып бір мұғалім тұратын еді. Партиа
жағы Мəңке қажылардың қарсы партиа жағы,
мұғалім Мəңке қажының ауылында түрікке
ақша жинап жатыр, деп донос қылады. Аталы-балалы екеуі 1914-нші жыл 24-нші декабрда абақтыға жиылып, екі ай жатып шығып
еді. Бұл істің ақыры мынадай болды: Оразалы болыс ақталды, əкесі Мəңке қажы 17-нші
октиабрда бір жылға Шұбарағаш үйезіне жер
аударылды.
М.Т.
Газеталардан:
Переселен мекемесінің сметасы
Əр мекеменің сметасы қаралғанда хүкімет тарапынан байандау болатыны оқушыларымызға
мəлім. Сол байандаудан хүкіметтің əр мекеменің
іс жүзінде тұтатын сайасаты да байқалмақшы.
Переселен мекемесінің сметасы осы декабрдің
8-нде биуджет комисиасында қаралған.
Комисиаға жер министрі Наумов, оның товаришы Глинка һəм переселен мекемесінің
бастығы Шеркин келген. Бұлардың биуджеті
комисиасында сөйлеген сөздерінен пересе-
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лен жұмысының жүзіндегі сайасатында ешбір
өзгеріс болмайтыны көрінеді.
Астана газеталарының айтуынша переселен
сметасы қаралғанда биуджет комисиасында
болған əңгіме мынау түрлі: жер министрі переселен ісі жайынан ауру болғандығынан һəм
əлі танысып жетпегендігінен толық байандама
бере алмаймыз. Ол жағын түгел байандаушылар товаришем Глинкамен переселен бастығы
Шеркин. Мен əншейін жалпы мəнісі жағынан
ғана жауап қайырмақшымын деген.
Сметаны доклад етуші Трегубов: «Дүниеде теңі
жоқ зор соғыстың шалығы халық шаруалығына
тиіп, жұрттың құтын шайқамақшы. Соғыс кесірінен жұрт шаруалығы азып, сынбас шаруасын
хүкімет көздемекші» деген.
Переселен мекемесінің бастығы переселендер егін құралдарына мұқтаж болмас үшін
Орлов земствасы арқылы 3 милиондай сомаға
заказ істегенін, егін кем шыққан жерлердегі мұжықтар тұқымға зар болмас үшін, ол
жағының да шаруасын еткендігін айтқан. Егін
кем шыққан жерлер оның айтуынша Енисей,
Иркут губерниалары болған. Том губерниасы
да егін шықпаудан аман болмаған. 1914-нші
жылы 216 милион пұт бидай алынған жерден
биыл 78 милион пұд ғана бидай алынған. Онан
əрі егін шыққан жерлердің астығы жақсы өтуіне
қам қылғанын айтқан.
Ушител партианың шлені Сувшински деген:
күншығысқа қарай переселен жіберуге онша
қызбай, мұжықтарға немістерден босайтын
жерлер берілсе екен. Немістерден босайтын
жердің шамасы: департамент есептеуінше екі
жарым милион мұжықты орындастыруға жетерлік болса керек деген. (Немістен босайтын жер
дегені туралы кəсіп істеп шаруалық өтегесін
көрсеткен орыс қол астындағы немістердің
жері. Енді немістер мен соғыс болып, жауласқан
соң, немістер Русияда жер иеленуші болмасын
деп, закон жобасы жасалған).
Сувшинскидің сөзіне жер министрі қайырған
жауабында: «Немістен босайтын жер туралы
жасалған закон жобасы министр советінде қарап жатыр. Ол құралы пікір бір жерден
шықпаған себепті не болып шығары белгісіз.
Менің ойлауымша, немістер алынған жерлер
қазағына алынып, жері аз мұжықтарға берілсе
керек. Бірақ онымен Сібір, Түркістан, Кавказ
сыртындағы бос жатқан жерлерге мұжық жіберу сайасатын тоқтатбаймыз деген.

Мұғалімдерге ашық хат
Бұл заманда елдің елдігі сақталып, қатарға
қосылуға бірінші қару-өнер, білім. Мұның
керектігін сипаттау да қажет жоқ. Кəрі-жасқа,
оқыған-оқымағанға тегіс мағлұм. Тек сол өнербілімге қалай тез жетістіреміз, осыған төте жол
табу. Қазір бұл жолда алдымызда сайрап жатыр:
өнер-білімді тез үйрену үшін əр халық балаларын өз тілінде жазылған кітаптармен өз тілінде
оқытып жатқанын көріп тұрмыз. Бізге де осы
сарыннан шықпасқа керек.
Шүкірлік қылайық, бұрынғыдай өз тілімізде жазылған кітаптардан құралақан емеспіз.
Халық қамын ойлаған азаматтар əр түстен
бастауыш мектепте оқытатын оқу құралдарын
майданға шығарып жатыр. Молламыз да белгілі
бір негізге құрылып келеді.
Енді əркім өз борышын өтеу керек. Усул
тағылымға муафық өз тілімізде кітаптар жазып берушілер борыштарын өтеп жатқанда,
бұларды іске асырып, пайдаға жарату елдегі
мұғалімдердің һəм мұғалім болашақ біздердің
борышымыз. Елдегі мұғалімдер мұны білмейді
демейміз, бірақ «Ауыр қалса да, əдет қалмайды»
дегендей, көбі ескі дағдысына тартып кетіп
жүр. Қолдарына не кітап түссе, сонымен оқыту,
ол кітаптың тілін, молласын талғамау, оқытып
отырғандары қай халықтың балалары екендігін
ұмыту ... міне, бəріміздің зор кемшілігіміз осы.
Мұнымызды мойындасақ, бұл əдетті тасталық!
Оқытып жүр дегенді атақ көрмей, білдіруді серт
көрелік.
Сөздің қысқасы, біз елдегі қазақ балаларын оқытып жатқан мұғалімдарымыздың
қазақша оқу құралдары бола тұрып, ноғай
тілінде жазылған оқу құралдарын алдыруларын көреміз. Бұл балаларға бір нəрсе білдірем
деген мұғалімге адасқандық. Қазақ балаларын оқытып, бір нəрсе білдіру үшін барынша қазақша оқыту құралдарын һəм «Қазақ»
емлесін қолдану тиіс. Мұғалімдерден осыны
өтінеміз.
Медресе «Ғалиядағы» қазақ шəкірттері
Өлең:
Толқын
Бұрқырап күнбатыстан шықты дауыл,
Күркіреп аспан жүзі жауды жауын.
Найзағай жарқылдайды от боп жайнап,
Тиеді шағылысып көзге ауыр.
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Теңізден бір қалыпта тұрған аумай,
Толқындар көтерілді таудай-таудай.
Кетеді арпалысып, жанталасып,
Үстіне бір-бірінің аунай-аунай.
Соғады дауыл жаман қатты зулап,
Толқындар көтеріліп будақ-будақ.
Қиатау, жағадағы зеңбер тасқа,
Гүрс етіп, соғылады улап-шулап.
Кемелер суда жүрген кезіп теңіз,
Ұрынды дауыл, желге бəрі тегіс.
Теңселіп һəм шайқалып сілкінеді,
Бермеске толқындарға сірə жеңіс.
Тұр еді түсіп жүрген біздің кеме,
Қалтарыс шетке таман тыныш күйге.
Толқындар соққан дауыл тым күшейіп,
Жетпесе жарар еді енді бізге!

Қаптағай
Басқармаға хат
Осы декабрдің басында Қарқаралыға бір
жігіт келді, «Оренбургтан келемін, ағұстың
бас кезінде шығып едім, «Қазақ» газетасының
агенті едім» дейді. Бұл жігіттің аты - Ахмет,
əкесі - Байғожа. Бала оқытып жатқанымызда
кіріп шықты, қолымыз бос болмаған соң
көп сөйлесуге болмады. Тек аты-жөнін ғана
сұрап қалдық. Біздің байқауымызша бұл жігіт
«Қазаққа» лайықты агент емес көрінді, суаңдап
тұр екен...
Сақтық үшін осы жайды «Қазақ» басқармасына білдіруді жөн көрдік.
Мұғалім Ғайса Тоқтарбеков
Басқарма атынан жауап
1913-нші жыл май жұлдызының орта кезінде
мен Əулиеатада болдым. Сонда жаңылмасам,
осы Ахмет Байғожа баласын көрдім. Аты анық
Ахмет, əкесінің аты есімде күңгірт қалған: иа
Байғожаға ұйқас, иа дəл Байғожаның өзі. Бірақ
мынаның «жер көргендігіне» қарағанда, сол
жігіттің өзі екендігіне шүбə еткім келмейді.
Əулиеатада біреулерге бұл жігіт өзінің Оренбургта болғандығын һəм бізбен таныстығын
сөйлеген екен. Мұны біз бұрын көрген емеспіз
һəм Оренбургта болғаны да жоқ еді. Əулиеатада
Ахмет өзін «Ақмола қазағымын, Уфадағы медресе «Ғұсмания»-да оқып келдім, осындағы
руско-туземни школға дін мұғалімдігіне

сайлатуға жəрдем беріңдер» деп сондағы Кенесары батырдың немересі Əзімхан төрелерге
жалынып жүр екен. Мен жүрер кезде білінді,
ол жігіт Əулиеата школына мұғалім болудан
күдер үзіп, еліне жетуге жолдық ақша сұрап
жүргендігі. Үйездни мекеме де писменни переводшик Байəлі Ерəліұғлы (өткен жылы опат
болды) базарда əркімге айтып, ілгері «мұқтаж
мұғалімге» жəрдем қарастырып жүргенін
байқап едім. Мен Əулиеатадан кеткенде Ахмет сонда қалды.
Екі айдан кейін иул ішінде мен Ақмолада
болдым. Сонда бір танысымменен, «Ахметті көрдің бе, осында жүр...» деді. Қай Ахмет
екенін сұрасам, Əулиеатада көрген Ахметім
болып шықты. Сол арада сөзден сөз шығып, бұл
Ахмет Əулиеатадан келе жатып, көшпелі тамадан лау мінгені, бір жерде «шиновнік», бір жерде «стражник» болып əркімге жəбір бергендігі
сөйленді. Ақмолаға дəл мен келердің алдында
Ахмет əркімдерге сөйлеген: «Əулиеатада Дулатовты көрдім, жолына ақшасы жетпей тұр екен,
25 сом ақша бердім» деп. Екі-үш күннен кейін
«тарқанда жəрдем берген» Ахметі бір жерде кез
келтіріп «тəңірі жарылқасын» айтып едім.
Міне, Қарқаралыға барып, өзін Оренбургтан шығарып, «Қазаққа» агент қылып жүрген
сол Ахмет болса керек. Мен көрген Ахмет
болса, Сəлім ағасынан бата алған жігіттің бірі
еді. Əулеиата, Шымкенттерде Мұхамедсəлім
Кəшімовтің сол жақты екі аралағандағы бірсыпыра «сырларына» қанып едім. Бұл арада
ол туралы сөз ауыз айтпаймын.
Қырда Сəлімдер, Ахметтер көбейіп барады. Ғайса секілді көзі ашық жігіттер жалғыз
басқармаға емес, тиу саларлық орындарға да
кезінде білдіріп тұрса, жұртты алдаушылардың
қармағынан құтқарар еді.
Ахмет Байғожа баласы «Қазақ» агенті емес,
Оренбургтада болған жоқ. «Қазақ» агенттерінің
қолында тасқа басқан квитансиа дəптері болады маһүр басылған һəм қол қойылған. Ахмет,
Қарқаралының өз «агенттері» аз еді деп бармаса, оны мен біздің алыс-берісімізді жоқ.
Міржақып
Мұқтаж оқушыларға жəрдем
1) Қапалдан мұғалім Мейірман Ермектасұғлы
арқылы мұқтаж оқушыларға деп құрбан айтында жəрдем берушілер: М. Есенғұл қажы
бəйбішесі 5 сом, Х. Есенғұл бəйбішесі 2 сом,
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Есенғұл маманов һəм Ажар Айтқожа жамағаты
1 сомнан, Садық 65 тиын, Есенғұл балалары
(Хұснижамал, Бибінұр, Минура, Əбдіғали,
Ибраһим, Смағұл, Фарида) 3 сом 20 тиын,
Нұрила бəйбіше 50 тиын, Сейітахмет балалары
(Мағрифа, Салиха) 1 сом, Сақыпжамал бəйбіше
һəм Еңсебайдың құрбан тəрбиелерінен 1 сом 20
тиын, Құдайберген бəйбішелері 1 сом, Жəнібек
50 тиын, басқалардан 7 сом 34 тиын. Барлығы
25 сом 39 тиын.
Бұл ақшалар айтта Мағфура Найманқожа
қызына арналып жиылған екен, ол бала оқудан
тоқталды деген соң, өзге мұқтаж оқушыларға
арнап жіберіпті. Жаңа мұғалім Мейірманның
жазуына қарағанда биыл Қоянды жəрмеңкесінде
Мағфураның ағасы Смағұл мұғалімге бастығы
Тəңірберген Тұрысбеков болып, Мағфура үшін
8 сом 50 тиын тапсырылған екен. Осы ақша
басқармаға тпсырылды ма, деп сұрайды. Егер
Мағфура оқымайтын болғанда басқа мұқтаж
оқушыларға берілуі жөн еді, дейді. Басқармаға
бұл ақша тапсырылған жоқ.
2) Мұқтаж оқушыларға тағы да Маламұрад
Ақжановтан 1 сом келді.
3) Ұлыахмет Исатаев жамағатының пайдасынан 1 сом 50 тиын.
4) «Шағырша»-дан 24 тиын. «Қазақ»
басқармасында мұқтаж оқушыларға арнаулы
ақша бұрынғыларымен барлығы 351 сом 99
тиын.
Қазақ басқармасында
сатылатын кітаптар
1) Қазақша «Əліппе» – бұрынғы екі бөлімі
бірге қосылып 2-нші рет басылды. 96 бет.
Шығарушы Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25
тиын. Поштамен 30 тиын.
2) «Иман-ислам» – Шығарушы Нұғман Манаев. Бағасы 18 тиын, поштамен 20 тиын.
3) «Маса» (өлең) – 2-нші рет басылды. Бірінші
басылуында жоқ сөздер қосылды. Шығарушы
Ахмет Байтұрсынов. Бағасы 25 тиын, поштамен
30 тиын.
4) «Аға тұлпар» (өлең) – Ғұмар Қарашев
шығарған. Бағасы 15 тиын, поштамен 20
тиын.
5) «Жиған-терген» (өлең) – Бекет Өтетілеуов
шығарған. Бағасы 13 тиын, поштамен 15
тиын.
6) «Бақытсыз Жамал» (роман) – Міржақып
Дулатов шығарған. Бағасы 18 тиын, поштамен
20 тиын.

7) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте бірінші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
8) «Есеп құралы» – бастауыш мектепте 2нші жыл оқытылатын. Шығарушы Міржақып
Дулатов. Бағасы 25 тиын, поштамен 30 тиын.
9) «Тіл құралы» мектепте 1-нші жыл
үйретілетін қазақ тілінің құралы. Шығарушы
А. Байтұрсынов. Бағасы 18 тиын, поштамен
20 тиын.
10) «Тіл құралы» мектепте 2-нші жыл
үйретілетін қазақ тілінің құралы. Шығарушы А.
Байтұрсынов. 120 бет. Бағасы 30 тиын, поштамен 35 тиын.
11) «Азамат» (өлең) шығарушы Міржақып
Дулатов. 2-нші рет басылды. Бағасы 20 тиын,
поштамен 22 тиын.
12) «Пайғамбар заманы» жазушы Мəнен
Тұрғанбайұғлы. Бағасы 20 тиын, поштамен 22
тиын.
13) «Құран құралы» жазушы Нығметолла
Күзембайұғлы. Бағасы 10 тиын, поштамен 12
тиын.
14) «Өрнек» - шығарушы Ғұмар Қарашұғлы.
Бағасы 12 тиын, поштамен 15 тиын.
15) «Қалқаман-Мамыр» (өлең) шығарушы
Шаһкəрім Хұдайбердіұғлы. Бағасы 13 тиын,
поштамен 15 тиын.
16) «Иман һəм намаз» (ғалым хал) шығарушы
Мұқстақым Малдыбайұғлы. Бағасы 12 тиын.
Поштамен 14 тиын.
17) «Уақ-түйек» (өлең) шығарушы Сəбит
Дөнентайұғлы. Бағасы 25 тиын, поштамен 30
тиын.
18) «Терме» (өлең) шығарушы Міржақып
Дулатұғлы. Бағасы 20 тиын, поштамен 22
тиын.
Бұл кітаптар ешкімге ақшасыз жіберілмейді. Задаткісіз налож қылынбайды. Бірлі жарым
кітап наложбен жіберілсе, алдырушыға өте
қымбатқа түседі. Сондықтан тиісті бағасына
лайықтап марка жіберу керек. Кітапшыларға
һəм 10 кітаптан артық алдырушыларға сомынан
30 тиын кемітіледі.
Адрес мынау: ОРЕНБУРГ, редакция газеты
«КАЗАК».
Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.
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Бітім хабарлары турасында
Германияның бітім сұрайтын ойы бар екен,
араға жүрерлік битарап патшалардан адам іздейді екен, Германияның қоянын бітім шарттары пəлен екен деген хабарлар күз кезінде
газеталар жүзінде көп болғаны оқушыларға
мағлұм. Олармен қатар, газеталар жүзінде емес,
ауыз лақаптар болды: Русия одақтарынан айырылып Германиямен бөлек бітім жасады екен
деген. Халық бөлек бітімге риза болмаған себепті, хүкімет өзі ғана жасырын жасамақшы
деп айтылып та жүрді. Русия соғыс басында
Англия һəм Франция патшалықтары мен уағда
жасаған: бəріміз тегіс ұнатпайынша бітім сөзі
басталмасын деп. Онан кейін ол уағдаға Жапон да, Италия да қосылған. Уағдада тұрса,
Германияға қарсы 5 патша, бітім сөйлесейік
деп, тегіс қаулы қылғанда ғана бітім əңгімесі
басталмақ. Егер де Русия қазір бөлек бітім жасаса, ол əуелі, Германиядан қорыққандық болады.
Екінші, қорқынышты жерде жолдасын тастай
қашатын жаман жолдас болады. Оны істесе Русия адамшылықтан айырылып сенімі жоғалып,
ел есебінен шығып, жер жүзіне масқара болмақ.
Міне, сондықтан Русияның ақыл азуы шыққан
естиар адамдары бөлек бітім деген сөзді өте
жақтырмай тұр еді.
Соңғы кезде газеталар хабарына қарағанда,
бөлек бітім деген сөз хүкімет тарапынан əңгіме
емес, оның шыққан түбірі мынау екен десіп тұр:
заты кназ, Русияның бас адамдарының руынан,
М.А. Василчикова деген бір əйел, мұнан он жыл
бұрын Мəскеуде тұрған шағында Австрияның
афисері граф Сетини дегенмен жақын болып,
көңілі қосылып, соған еріп Австрия астанасы
Венаға кетеді. Сонан кейін біраз заман өткен
соң, Василчикова Германиядан барып шығып,
Германияның жоғарғы қатарындағы адамдарымен араласып жүргені көрінеді. Сонан бері
Василчикова Германияда тұрған.
Бір күні Г. Думаның председателі Родзянко осы Василчиковадан хат алады. Хатында
Родзянкодан бөлек бітім мəселесін қозғауға
көмектес болуын өтінеді. Родзянко бөлек бітім
деген сөзді жақтырмайтын орыстың бірі болған
соң, ашуланып хатты апарып сыртқы іс министрі Сазоновқа береді. Сонан кейін кешікпей
Петроградқа Василчикова келеді. Келерінен
бірнеше күн бұрын ішкі іс министерствасына

келеді деген хабар тиеді. Не үшін келе жатқаны
политсиа департаментіне мағлұм. Сонда да
қайтер екен, кімге жолығар, кіммен жүріп
тұрар екен деп сездірмей сыртынан бақылаушы
қойады.
Келген күнінің ертеңіне Василчикова
министрлардың зорының бірінен: бір өте зор
іс туралы жолығу қажет. Жақын арада қабыл
етерсізбе деп, телефон арқылы рұқсат сұрайды.
Ол министр сөйлесетін жұмысын біліп тұрған
соң қабыл етпейді. Ол қабыл етпеген соң, басқа
министрларға жолығуға ізденіп көреді. Олар
да қабыл етпейді. Ауыз тілдесуге болмаған
соң, Василчикова министрлармен хат арқылы
сөйлеспек болып, хат жазады. Сол күйде қанша
уақыт тұрғаны газеталарда айтылмайды. Келіп
түскен гостинсасынан еш пайда шықпаған,
ешкімге жолықпаған дейді. Бір күні политсиа
келіп, үйін тінткенін бірақ біліп қалған. Үш
сағаттай тінтіп келген жұмысын сипаттайтын
көп қағаздар тапқан. Василчикова тұтқынға
алынып, ісі тексеруде тұрса керек. Сүйтіп,
бөлек бітім деген сөздің тамыры хүкіметтен
емес, осы Василчиковадан шыққан десіп тұр.
Ішкі іс министрі Хвостов айтып отыр:
«Бөлек бітім деген сөзді хүкімет аузына алса,
сол сағатында министрлікті тастап шығамын»
деп. Патшамыз айтып отыр: «Русия жерінде жаудың бір адамы қалмастай болғанша
һəм одақтарымыз түгел бітім сөйлесуді
ұнатқанша бітім сөйлесу жоқ деп соғыс басында айтқанмын. Сол айтқаным-айтқан деп.
Басқалар, ал бітелік дегенше бітім жоқ деп,
патша айтып тұрған соң, бөлек бітім деген
сөздің тамыры қырқылды десіп тұр. Жаудың
бір адамы Русияда қалмастай болғанша асылында бітім жоқ деп патша айтып тұрған соң,
бітім журыда болар деп үміттенуге орын жоқ.
Немісті асырып, жеріне қуып тыққанша қанша
уақыт кетерін шамалау қиын емес ғой.
Соғыс
Көптен бері соғыс сайабыр болып тұрып,
соңғы кезде орыс майдандарында қызыңқырай
бастады. Соғыстың қазіргі қызу жері Галиция
мен Буковина. Ол жағынан күшейе бастауының
мəнісі не екендігі қазірінде түсініксіз деу. Қай
жағына қосылуын білмей, соғыс аңызына қарап
тұрған, Румыния көзінше күресіп, мықтыға
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қосылсаң, маған қосыл деген бəсекелік пе, болмаса басқа бір мəнісі бар ма, ол қазір ашылмаған
мəселе. Қайткенде де соғыс қыза бастағаны
айан іс. Қыздырғанда соғысты біз қыздырып
отырмыз. Немістерде ақырында болса, əрі таман шегеріп барамыз. Немістер күш көрсете
алмай тұрғаны біздің жақтағы майдандарға
əскер тасумен болып жатыр деседі. Русия
жақтағы майдандарға жиылған неміс əскерінің
шамасы 120 дивизиа жайау əскер, 29 дивизиа
атты əскер, соған шақтаған зеңбірекшілер һəм
басқа түрлі əскерлер деп, нағыз анық хабарлар
алынып тұрса керек. Осы қызғанынан бастап,
соғыс зорайатын болса, неміс əскерлерінің осы
күнде шеп тартып тұрған жерлерін айтып өтсек,
алдағы болашақ уақиғалар қай жерде болғанын
айтқан кезде түсінікті болар.
Неміс əскерлері турасында алынған анық
хабарлар неміс əскерінің шеп тартқан жерлері
мынау дейді: оң қанатының ұшы оңтүстікте Румыниямен шектес жерде. Ондағы австрияның
6-ншы армиасы, бастығы Фаланцер-Балтин.
Олардың қос тігіп, қор төккен жері күншығыс
Буковина. Оған тайау герман армиасы, бастығы
Ботмир. Мұның қос тігіп, қор төккен жері
Галицияда Орта Астири алабы. Оған тайау
Австрияның 2-нші армиасы, бастығы БемЕрмолы. Мұның қос тігіп, қор төккен жері
Львов маңы. Оған тайау тағы Австрия армиасы, бастығы Пухало. Бұл армиа Волин
политсиасының қарсысында. Оған тайау тағы
Австрияның армиасы, бастығы Ирц-Герцог
Бусев. Бұл армиа Дубно, Ровно, Ескі Константинов өлкелерінің қарсысында. Онан əрі Приптке шейін Герман əскері, бастығы Линстинген. Орта һəм солтүстік Полесие қарсаңында
Воершқа қараған əскер. Неман өзенінен бастап Дивна өзенімен Балты теңізіне шейін
фелдмаршал Генденбургке қараған əскерлер.
Бұл армиалап бөлгендегі Австрия-Германия
əскерлерінің тұрған жерлер. Мұнан көрі əрілеп
топ-топқа тағы бөлінген. Ондай топтар төртеу.
Əр топқа армиа бастығының үстінен қарайтын
үстінгі бастықтар қойылған. Двинадан жоғарғы
Неманға шейін шеп тартқан əскерлер бір топқа
саналады. Оның үстінгі бастығы Генденбург.
Жоғарғы Неманнан бастап Приптке шейін шеп
тартқан əскерлер 2-нші топқа саналады. Оның
үстінгі бастығы Баварски принс Лиополд. Притптан Екваға шейін шеп тартқан əскерлер 3-нші
топқа саналады. Оның үстіңгі бастығы генерал

Ленцинген. Еквадан Румыния шегіне шейін
шеп тартқан əскерлер 4-нші топқа саналады.
Үстіңгі бастығы Ирц герцог Фридрих.
Румыния газеталарының айтуынша Буковинаға фелмаршал Макензен əскерлері келіп,
оған Фланцр-Балтин армиасы қосылып, 5нші топ болмақшы деп. Макинзен қолындағы
Сербияға барған екі армиа. Оның бірінің
бастығы Кивиш, екіншісінің бастығы Голвец.
Макинзен Буковинаға келеді деген, пісіп жетпеген хабар.
Сыртқы хабарлар:
Түркияда əскер жиу
Түркия хүкіметі 17 мен 55 жастың арасындағы
барлық ерлерін əскерге алынады деп иғлан
етеді. Бірақ бұларды керек болған кездерінде
ғана уақтап жиып тұрмақшы.
Соғыс қаншаға созылар?
Англияның соғыс құралы дайарлаушы министрі Ллойд Жорж «Р.А» жазушысына: «Соғыс əлі
жаңадан екі жыл соззылуға мүмкін. Министр
лорд Кишнер де сол пікірде» деген. Ллойд
Жорж Германияның Европа үшін бек қатерлі
һəм күшті жау екенін мойындаумен барабар,
егер ынтымақшылар бар күштерін жұмсап,
соғысса, ақырында бір жеңер деп үміт етеді.
Англияның əскер жиу заңы
Англия хүкіметі 19-27 жас арасында болып,
соғыс басталғанша үйленбеген жігіттердің
барлығын еріксіз əскерлікке алатынын иғлан
қылды. Бұл жастарда болып əскерлікке бармаған
соғыс құралы дайарлауға қатыспаған 600 мың
жігіт бар екен. Мұның 300 мыңы күні бүгін
майданға жіберуге жарарлық деп ұйғарылған.
Бұлар алынған соң 27-40 арасындағы
жамағатсыз халықты, онан кейін 19-дағылардан
бастап балалары аз жасы ұлғайғандарға қарай
жиа бастамақ.
Австрия əскерінің үміті
10-ншы декабрда Рарашы өлкесінде біздің
баршылар қолға түскен Австрия унтерафисерінің қалтасынан еліне жіберуге жазып
қойған бір қызық хат шықты. Ол жазады:
«Құдайға шүкір, енді соғыс тез бітеді. Кеше
біздің ротни командир жариалады «орыстар
бізден бірнеше рет бітім сұраған. Бірақ Австрия
жерінде жалғыз орыс солдаты қалса да, бітім
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болмайды. Сондықтан біздің борышымыз – бар
күшімізді жұмсап, Галициядан орысты қуып
шығару. Сонда тоқтаусыз бітім болады».
Рига фронтында
Бұрын Русияда тұрып, орыс школында оқыған
бір неміс солдаты Рига фронтында бізге тұтқын
түскен. Оның айтуынша, неміс бастықтары
солдаттардың халін жеңілету үшін қолдан
келгеннің бəрін істейді екен: барлық орларында
пештер бар. Солдаттар есепсіз көп отын жағып
тұрады. Курландия ормандары неміс орларын
жылжыту үшін кесіліп, таусылып барады. Солдаттар орларында жатып карта ойнайды, грамафон да бар. Бір жаққа барып қайтуына рұқсат.
Əлек-əлек əскерді артқа жіберіп, тынықтырып
та алады. Олардың көңілдерін ашу үшін əрбір
тəбір істеледі.
Ішкі хабарлар:
Ақтөбе
Əлімбет болысы 3-нші ауыл қазағы Айтан деген жігіт қаладан қайтып келе жатып, бір атын
екі орыс міңгесіп жүргенін көреді. «Атымды
бер» десе, хахол «жерге түскен соң ұстадық»
деп жүре береді. Əрі-бері сұрап, бермеген соң,
Айтан екі орысты аударып тастап, атын жетелеп жөнеледі. Бұған жолшыбай басқа орыстар
ұшырайды. Əлгі екі орыс аналарға дауыстайды: «Ұста қазақты, атымызды ұрлап барады!»
деп. Олар Айтанды қуып, ұстап алып, сілейте
сабайды. Айтан үйіне əрең жетіп, өлді. Іс сотта,
ақыры не болар?
Тай

тепке керек кітап һəм басқа саймандарын да
дайарлады. Биыл асығыстан болған кемшіліктерін келер жылы толықтырмақ. Бұлардың
жəрдемінде ортақ Досжан мырза Бестауұғлы.
Бұлардың əрқайсысы аймағына пайда тигізіп
тұрған пікірлі жігіттер. Əр елден осындай мырзалар шыға берсе, елдің бағы емес пе.
Сиезге рұқсат берілмеу
Бүкіл Сібір əлеумет басшылары Томскіде
халықты ағарту жолында кеңеспекші болып,
рұқсат сұраған екен, рұқсат берлмепті.
Г. Дума
Г. Совет шлендерінің сөзіне қарағанда Г. Дума
15-17 ғинаурларда жиылып, бірнеше күнге ғана
созылмақшы. Биуджетпен соғыстан басқа еш
мəселе қаралмас деседі.
Соғысқа қазақ үйлерін алу
Ақтөбе үйезінің қазақтарынан 120 киіз жиналып жатыр. Үй басы 500 сомнан ақша лайықтанған.
Байбуриннің опаты
Бұрынғы Дума шлені (Оренбург губерниасынан) Жаһангер əпенді Байбуриннің опат хабарын 20-ншы декабрда Орскіден телеграммен
«Уақытқа» білдірді. Марқұм депутат болудан
бұрын да көп жылдар əлеумет істеріне араласып, қызмет көрсеткен адам еді. Топырағы
жеңіл болсын.
Оқшау сөз:
Қоян

Торғай
Осы декабрда Торғайда базар болды. Нарық:
түйе терісі 13 сом, сиыр терісі 12 сом, жылқы
– 7 сом 50 тиын, қой – 1 сом 20 тиын, тоқты – 85
тиын, киіз – 20 сом, ұн – 1 сом 20 тиын, бидай
– 85 тиын, тұз – 30 тиын, сұлы – 1 сом 10 тиын,
күзен – 1 сом 50 тиын, тары – 55-60 тиын, сөк
– 1 сом 30 тиын.
Ырғыз
Кенжеқара болысы, 5-нші ауыл қазақтары
Құралай, Қожаахмет деген ағайынды екі жігіт
төрт бөлмелі үй салдырып, «Айна» атты мектеп
ашты. Уəжіп садақаларын жинап, мектеп пайдасына атап, мұғалімге жалование беріп тұр.
Бұл күнде 30-дан артық шəкірт оқиды. Мек508
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«Жоқ» да адам қорқарың ба еді?» деп,
Кемсініп, келемеж ғып, міндеп отыр.
Қай қазақ нақ осындай балуан боп,
Қоянға қарсылық қып, үндеп отыр?
Қазекең қабағынан қысылып тұр.
Сыр мінез даусын естіп, түсініп тұр.
Өзің біл, не қылсаң да «қой, əкелеп»,
Алдына малын салып түсіріп тұр.
Жалынып, жайын айтып осы бастан,
Тай-тұлақ, арық-тұрақ ұсынып тұр.
Амалдап айаулысын,ардақтысын,
Қақбалап əрі таманысырып тұр.
Сенім жоқ қой-екеңнің» кеткенінше,
Қай бір ауыл уағдасын, пісіріп тұр.

Мұз төсеп, қармен басып, қоян кеп тұр,
«Мал қотан ойсыратам, ойам» деп тұр.
«Қабақты түйме өтсе, имену жоқ,
Бір шайып жүрегіңді қойам!» деп тұр.
«Аягөз қимасыңа шейін алып,
Ашытып ішіңді удай, сойам!» деп тұр.
«Малды алып, адамыңды ашықтырып,
Қырамын барыңды да, жойам!» деп тұр.
Ал, Алаш, белгі салып, бермей жібер!
Ол қай бір бергеніңе тойам!» деп тұр.
«Əй, мұжық, сен де мені біл!» деп отыр.
«Сөзімді құлағына ал!» деп отыр.
«Қорқытып қазақтардан көп қолқа алғыш,
Атақты мен ақ қоян жыл» деп отыр.
Мұжықтар: «Мынау астық, анау пішен!
Солардан өткендей сен кім?» деп отыр.

Байқаушы
Шаруалық өзгерісі1
Шаруалық өзгеріп, өңделіп, адам баласы
мəдениет жолында ілгері басуына себепкер
болған һəм болатын нəрселердің бəрі болмаса
да, маңызды зорлары өткен нөмірлерде айтылып өтті. Оларды айтып өту төменде жазылған
мəністермен қажет болды.
Қазақтың 15 десиатинадан жер алып,
отырықшы болу болмасы туралы екі пікір бар
екені оқушыларға мағлұм. Бұл мəселе турасында «Қазақ» газетасының қуаттайтын пікірі де
оқушыларға мағлұм. Осы өтейін деп тұрған
жылдың басында бұл мəселені қайтадан қолға
алып, қозғаушылар болды. Оларға біз кезінде жауап қайырмадық. Қайырмаудың себебі
мынау болды: олардың көздеген мақсұдтары
хүкіметтен басқа болғанмен жол бағдары
хүкіметпен бірге болды. Төтесінен қарсы
пікір таластырсақ, хүкіметпен жол бағдары бір
болған соң, біріне қарсы пікір екіншісіне де
қарсы келетін болды. Сондықтан пікір таластырмай, дүниеде байағыдан бастап осы күнге
дейін бұл сиақты істердің болып келе жатқан
жолы қандай һəм халық өзгеріп екінші түрге
түсуіне себепкер боларлық шарттар бар ма?
Əйтпесе халық тұрмысы шартсыз, халықтың
тілеуінше өзгермек пе? Осы жағынайтып ғана
өтейік. Сонан оқушылардың өзі шамалар
деп, «Қазақтың» 145-нші нөмірінен бастап,
«Шаруалық өзгерісі» деген мақаланы жазып
келдік. Халық шаруалығы өзгеруіне себепкер
болатын шарттардың қайсысы қазақ шаруалығы
өзгеруіне де себепкер болар, қайсысы болмас,
соны енді қолға алып, сөйлеспекпіз.
1

Басы 145, 146, 147, 148, 158, 161-нші нөмірлерде.

«Қазақ отырықшы болу керек» деп ақыл айтатындар: «Отырықшы болсаң мəдениет орнайды» дейді. Ол пікірін қуатты көрсету үшін:
«Мəдени жұрттың бəрі де отырықшы болып,
мəдениетке жеткен» дейді. Сүйтіп, мəдениетке
жетудің шарты отырықшылық болып шығады.
Отырықшы болудың шарты бар ма, жоқ па? Ол
жағын айтпайды. Біздің білуімізше отырықшы
болуға түрлі шарттар жағдайлы келуі қажет.
Ол шарттар қазақ жерінде бар деп айтпаған
соң, «Мəдениет отырықшы жұртқа орнайды»
деген сөз «Ексең, егін шығады» деген сөз
сиақты болып ғана табылады. Еккенмен егін
шыға бере ме? Егін шығу үшін жалғыз ғана
егу шарт емес, басқа шарттар да керек емес
пе? Əуелі егін шығу үшін топырағы жағдайлы
болу керек. Орғыл құмға, сортаңға егін еккенменде шықпайды. Екінші топырақ ішінде ылғал
боларға керек. Ылғалы жоқ, құрғақ топыраққа
егін шықпайды. Үшінші, жылы ауа керек. Суық
жерге егін тағы шықпайды. Ол шарттардың
үстіне егушінің еге білуі керек, иағни салуға
жарайтын жерді егін шығуына жағдайлы етіп,
өңдей білу керек. Дұрыстап жыртып, дұрыстап
тырмалай білмесе, онда да егін шықпайды. Осы
шарттардың бəрі түгел тұрған орында «Ексең,
егін шығады» деп айтуға болады. Сортаңда,
құмда иа ауасы суық жерде отырған адамға
«егін ексең шығады» дегенмен өнімсіз шығын,
төлеусіз еңбек болмай ма?
Қазақтың отырықшы болу-болмау мəселесі
осы егін егу мəселесі сиақты. Егін егуден бұрын
егін егуге керек шарттардың бар-жоғын білу
керек. Сол сиақты қазақтың отырықшы болуболмау мəселесін шешемін деген адам, əуелі,
қазақ жерінің жайын жақсы білу керек. Сонан
соң отырықшы бол-болма деп, айтушылар қазақ
жерінің жағдайлы-жағдайсыз жағы мынадай
деп айтарға керек.
Он облыс қазақтардың тұрған жері үлкен.
Ондай үлкен жердің табиғи жағдайлары
шаруалыққа бірдей болмасқа тиіс. Табиғи
жағдайлары əр жердің басқа болғанына қарай,
қазақ шаруалығының басқалығы бар-жоғын
қарау керек. Егер де табиғат жағдайы басқа бола
тұрып, қазақтардың істеп отырған шаруалығы
қай жерде де болса, бірдей көрінсе, онда
қазақтар табиғат жағдайын талғамай, байағыдан
бері келе жатқан салтына тартып істеп отырған
шаруалық болады. Ол шаруалық ерте ме, кеш
пе өзгеріп, табиғат жағдайына қарап, істелетін
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түрге түспекші. Егер де қазақтардың осы күнгі
істеп отырған шаруалығы табиғат жағдайына
қарай болса, онда ол шаруалықты табиғат
жағдайын өзгертпейінше өзгертуге болмайды.
Біреулер «қазақтың мал бағып отырғаны оңай
кəсіп болған соң істеп отырған іс» дейді. Ол
бəлкім рас та шығар. Үйткені ол табиғи нəрсе:
кім де болса, аз еңбекпен көбірек пайда табу
жағын көздейді. Аз еңбектен көп пайда табылып
тұрғанда, көп еңбектен түсетін аз пайдаға кім
барар? Қазақтың мал бағуы оңайсынғандықтан
ба екен? Болмаса, басқа кəсіпті білмегендіктен бе екен? Əйтпесе, өзге кəсіпке табиғат
жағдайсыз болған соң амалсыздықтан ба екен?
Мұны һəм ашарға керек.
Қазақ жеріне келген мұжықтар отырықшы
күйінде егін егіп күн көріп отыр ғой, қазақ неге
отырықшы болып, күн көрмесін дейтіндер бар.
Мұжықтар отырықшы күйінде күн көрген жерде қазақта күн көруге болмай ма? Күн көруге
болатын болса, қазақтардың ондай жерлерде
отырықшы болмай тұрғанының себебі не?
Отырықшы болса, не залал таппақшы? Бұл
да ашарлық нəрсе. Ноғай бауырларымыздың
ортаң қолдай адамдарының айтуынша қазақтың
көшіп жүргені көшуді тастауға қимағандықтан
болса керек. Бір жерден бір жерге көшіп, сайран ету үшін ғана қазақтар көшіп жүрген болып көрінеді. Қазақ көшуі сайран етіп жүруін
қимаған үшін бе? Болмаса, басқа мəнісі бар ма?
Сайран етіп шалықтап көшу бұл күнде қазақтың
бəрінде де бар ма? Бəрінде болмай, бірсыпыраларында ғана болса, ондай көшудің болу-болмау себебі не? Бұларды да айтып, қазақ ісіне
көңіл бөліп отырған ноғай бауырларымызға
байандау керек емес пе?
Қазақ шаруалығы осы күйінше тұрар ма, болмаса өзгерер ме? Өзгергенде неден өзгерер һəм
өзгергені халыққа қалай болар? Мұны болжап
айтуға болар ма? Болжағанда неден шамалап
болжауға болады?
Отырықшы болған қазақтар бар. Олар не
істеп отыр? Отырықшы болғанда істеп отырған
себебі бұрынғыдан басқа ма, бұрынғыша ма?
Егін нормасымен жер алып, бұрынғыша мал
бағып отыруға бола ма екен? Олай етуге болмаса, егінмен күн көруге боларлық па? Қазақтың
алды отырықшы болғанына 4-5 жыл болып
қалды. Сонан бері малмен иа егінмен күн көрер
шамасын байқаған болар. Олар не байқап отыр
екен?

Осы түйіндерді дұрыс тарқата білсек, отырықшы болу-болмау мəселесі шешілер еді
дейміз. Мəдениет отырықшылыққа қарайтын
нəрсе болса, отырықшылық не нəрсеге қарайды
екен? Мəдениеттен бұрын бұл жағын тексеру
керек емес пе? Мұны қарастырмай, басқалар
мəдениетке отырықшы болайық деп, аңшыны
еліктеймін деп, ауға түсіп қалған маймыл
сиақты болып жүрмейік.
Басқа жұрттардың əуелі отырықшы болуына, екінші онан əрі мəдениет жолында ілгері
басуына себепкер болған нəрселер «Шаруалық
өзгерісі» деген мақалаларда айтылған: «Табиғат
жағдайы, ел жиілігі, шеберлік, тізгін ауысуы,
хəкімшілік түрлері, мəдениет жұғысы, мемлекет қамы, сайасат. Қазақ шаруалығы өзгеруіне
осылардың қайсысы себепкер болар?
Қайсысы себепкер болуында көп мəн бар.
Тағы да бар.
Тілшілерден:
Қарқаралы үйезінен
Жер жүзінде болып жатқан соғыс қазаққа да
оңай тимей барады. Ұзын созылып, жіңішке
үзіліп барады. Мұны көз көріп тұр. Соғыстан
бұрын 1 сом 25-30 тиын тұратын қызыл-қағаз
шəй осы күні 2 сомнан. 1 сом 40 тиынның тас
шəйі - 3 сом. 15 тиындық шыт - 25 тиын. Қант
-28 тиын. Бүтін қара былғары -30 сом, қызыл
былғары - 40 сом.
Шəй мен шытқа көнсе де, биылдан соң саптамен жұрттың күйі қош айтысар. Бұл күнге
шейін Қарқаралы үйезінде былғары, сабын істейтін заведение жоқ! Ең болмаса, өзі берілетін
ұршық та жоқ! Шекпен беретін станок та
жоқ. Бірақ ойлаймыз, осы соғыс енді қазақты
жатқызбас, əркім өз малының түгін, тері-терсегін іске асыру қамына кірер деп. Қой терісін
илетіп, қара тон, тері шалбар істетіп киуді
заман еріксіз үйретер. Қазақ баласы ерінбей
іске кіріссе, ешкімнен кем қалмас еді. Биыл
жазда Қарқаралыға қараған Ақбота, Борлы һəм
Абыралы болыстарына қарайтын көп жігіттер,
15-16 жасар балалар параход һəм баржаларда қызмет қылған, баршаларының қолында
дұрыс қызмет істегендіктеріне алған қағаздары
бар. Бəрінде ендігі жылы жазғытұры кел деп
шақырған. Қарқаралы қазақтары контракт жасап, иун айында Иркут губерниасындағы Ленски заводқа да кеткен.
Біраздан соң жақсы жердің көбі мұжыққа кет-
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кен соң жер тарылып, кедейшілік бұрынғыдан
да жақындар. Əртүрлі кəсіпке, əртүрлі шаруаға
лазсыз мойындармыз.
10-15 жыл бұрын қазақ жақсылары өсек айтып,
өтірік пəле жасап, арыз берген, ұрлық-зорлық,
оң-теріс жолдармен ау...қа сүйкімді болған. Бұл
кезде бұрынғы мырзалар шалдығайын деді. Бұл
кезде адамгершілік, ақжүрек һəм пікірлі деген
сөздер бəйге ала бастады. Талай мырзалар таудан құлап, батпаққа батып жатыр. Олар «бізге
не болды» деп аң-таң. Батпақтан шыққан соң
кірлерін сабынмен өңдеп жуса, олар тағы да
керек болар: бұрын ...ке берген ақшасын ортаға
салса, пайдаға асар. Бұл соғыс біткеннен кейін
қай халыққа да қарап жатуға болмайды. Қам
қылып оқу-өнерге ұмтылмаған халық су түбіне
кеткені.
Қарқаралы болыстары заманның қиын болатынын сезіп, ғинуар айында потребителски
обшества ашпақ болып, шарттарын жандаралға
жіберіп еді, онан əлі хабар жоқ. Мұғалім Жүніс
Шоқабаев кітапхана ашпақ болып жазғытұрым
Семей губернаторына арыз беріп еді, онан да
дерек жоқ.
Көздеуші
Газеталардан:
Хахол тілінің мəселелері
Нақ осы соңғы замандарға шейін орыс тілінен басқа тіл туралы хүкіметтің тұтынып келе
жатқан сайасаты: «Дүниауи ғылым жалғыз-ақ
орыс тілінде үйретілсін. Ондай ғылым үйрететін
школдар да, мектептер де оқылатын кітаптар
орыс тілінде ғана болсын» деп. Басқа тілді
сайақша қойып жолатпау. Өз тілінде балаларға
білім үйретуді, өз алдына бөлініп, патшалық
құратынға санап «сеператизм» (бөлекшілдік)
деген құбыжықты қуаттаушы деп айтпайтын.
Оқу министрі граф Игнатев болғаннан берлі
оқу тілі турасындағы сайасат өзгегер деген үміт
бар. Бұл əрине алдағы үміт, əзіргі іс бұрынғыша
істеліп жатыр. Өз тілінде балаларына білім
үйретуге қолы жете алмай жүрген жұрттың
бірі – хахол. Орыстар: «Ұлы орыс, кіші орыс,
ақ орыс болып, үш арысқа бөлінеді. Бұлардың
тілдерінің арасында қазақ, ноғай, сарт тілдерінің
арасындағыдай айырмалары бар. Кіші орысты біз «хахол» дейміз. Оқу өз тілінде болса,
балаларға жеңіл болмақ. Сондықтан хахолдар
балаларына өз тілінде жазылған кітаптармен
оқу үйретілуіне қам қылып жатқан көрінеді.

Полтава губерниасында, Любни қаласындағы
земски собраниада хахолдар бастауыш школда
балаларына оқу өз тілінде жазылған кітаптармен
үйретілу мəселесін қозғаған. Мұны қозғаушы
басында біреу болып, соңынан оған барша гласнилар қосылып, һəм хахол мұжықтары, хахол
казак-орыстары қосылып, собраниеге доклад
кіргізген. Докладта айтқандары «Р.В.» газетасында жазылуы бойынша мынау: «Хахолдар
арасында «бөлекшілдік» бар» деп, бізге жабатын бір жала бар. «Бөлекшілдік» деген ертегіге басқалардан бұрын хахолдар нанбайды.
Бөлектенуден мағына таппайды. Ондай жала
жабушылардың екі арыс ұрыстың арасына
араздық отын жаққаннан басқа мемлекетке
келтіретін пайдасы жоқ. Хахолдың дəмесі: «Өз
алдына патша болу» деген жала ақылға симайтын нəрсе. Біздің тілегіміз сара: біздің артықша
сүйетін нəрселеріміз өз тіліміз, өз ғұрыпымыз,
өз ұлтымыз, өз жеріміздің табиғаты. Мейлі
ұлы орыс болсын, мейлі кіші орыс болсын,
жанымыздың оңы тілімізге тиемін десе, оны
біз сүймейміз. Біз таңдайымызға татығаннан
айтамыз: қандай жетілген, кемелденген тіл болсын, жұртқа жат болса, өңделмеген өз тілінің
төлеуіне тұрмайды. Өз тілінен айырылған адам
грамафонға қоса істеген қуыршақпен тең. Ондай адамның тілін ғана алып қойған болмайды, жанын, пікірін, заһанын мағнауи шағының
бəрін алып құр сүлдесін қалдырған болады.
Өз тілінің нəрсеге берген оңын өзге тіл беріп
жеткізе алмайды. Тіл «бөлекшілдік» сиақты
нəрселерден туған зат емес, табиғаттан туған
зат. Өзіңмен бірге туған нəрсені тиушылықпен
айырып, бөлек шығаруға болады деп, ден қойа
алмаймыз. Біз тілді осы мағынада түсінеміз һəм
30 милион саны бар ұлттың тілі қуғынға түсіп,
өзі орынсыз жалаға қалып отырғанына жанымыз қатты күйзеледі» деген.
Біраз кеңескеннен кейін доклад жасаушылардың пікірін баршасы қуаттап хахол тілінен
тиушылық алынуын хүкіметтен ізденбекші
болған һəм хахол тіліндегі кітаптар школ кітапханаларына алынып, оқу кітаптарын шығаруға
арнап бəйге тігілуін Полтавски губернски земствадан өтінбекші болған.
«Азамат» серіктері
«Азамат» серіктігіне 100 сомнан жарналарын
салып жаңадан кіріскен мырзалар:
1) Ферғанадан Равшан Абинхожин, 2) Мұха-
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мет Шолтуров, 3) Халид Шолтуров, 4) Билаш
Шолтуров, 5) Ахметжан Иблеев.
Соңғы төртеуі Ішкі Орда қазақтары.
«Жылжыман» туралы
Газетамыздың 156-ншы һəм осы нөмірінде
«жылжыман» иғланы басылған Ғабдолғазиз Елментов жазады1: «156-ншы нөмір «Қазақ»-та
Баймұхамет Ыбышұғлы «жылжыман» пайдалы дəрі ме деп сұрайды. Менімше Баймұхамет,
«жылжыман» Петроградтағы врашебни главни инспекторға жіберіліп, пайдалылығы
куəландырылды ма екен? «Жылжыман»
иғландағы Ахмет пен молла Хавталиннің тəңірі
жарылқасын айтуы шын ба екен? Ғ. Елметовке жақындығы иа пайда серіктігі жоқ па екен?
деп сұрау керек еді... Баймұхамет мырза һəм
басқаларды сендіру үшін Петербургтағы врашебни инспектордың «жылжыман» пайдалы
екендігін бекітіп, сатуға рұқсат еткен куəлік
қағазын «Қазақ» басқармасына жіберіп отырмыз ... «Жылжыман» сұратып алған кісілердің
хаттарын һəм алғыстарын да басқармаға жібердім... «Қазаққа» иғланым басылғаннан бері
жарты қадақтан үш-ақ кісі алдырды. Сүйтсе де
аздығына қарамай, мұсылман туғандарымызға
бір пайда болсын деген ізгі ниетпен хаман ақша
шашудан тартпай келемін...».
«Қазақ» - «Жылжыман» туралы газетамыздың
161-нші нөмірінде «Өзіміздің қызылша» атты
мақала басылған. Бұл мақаладан оқушылар
байқаған шығар, «Жылжыманның» не екенін,
егер керегі болғанда да ақшаға сатып алудың
қажеті бар-жоғын. Енді Ғабдолғазиз Елментов
мынаны жазып отыр. Ғабдолғазиз жазады:
«Врашебни инспектор «жылжыман» пайдалы
деп сатуға рұқсат берді деп. Мұнысы бекер:
«Врашебни инспектордың қағазында «Жылжыман пайдалы» деген сөз жоқ, тек зиансыз
болғандықтан ғана сақтауға рұқсат етілгендігі көрінеді. Екінші, Ғабдолғазиз үш кісінің
хатын һəм «жылжыман» алдырған перевод
күпінін жіберген. Бұлардың екеуі ноғай, бірі
сарт. Иғландағы «жылжыманның» пайдасын
өте мақтайтын Ахмет пен Хафизаддин деген
кісі, хатынан көрінеді, «жылжыман» қасиетті
дəрі, азғантай қалды деген. Ғабдолғазиздің
мақтауымен 9 сом перевод қылған екен. Екінші
біреу хатында «Үш сом хабарлар жібергеніме 5-6
жұма толды, ақшамды алып, «жылжымаңызды»
жіберме сін, деп наразылық айтып жазған.
1

Потанин құрметіне
152-нші нөмір «Қазақ»-та жазылып еді,
Омбыдағы жағрафиа жамғиаты Потанин атына арнап бəйге тікпек, бəйге сомасы жұрттан
жиылған ақшадан құралмақ. Бұған біздің
қазақтың да жөн білетін ауқатты мырзалары
қосылса жақсы болар еді деп. Бұл сөз далада
қалмай, Қызылжардан (Ақмола облысы) ушител Ахмет Баржақсыұғлы арқылы Потанин
бəйгесіне ақшалай бəйге тігіскен мырзалар:
1) Ахмет Баржақсыұғлы – 10 сом.
2) Смағұл Қуанышев – 3 сом.
3) Мұхаметжан Қуанышев – 1 сом.
4) Дəулетшаһ Қуанышев – 5 сом.
5) Жұмағали Тілеулин – 3 сом.
6) Аманжол Əлімбаев – 3 сом.
7) Ақшабай Ашамаев – 2 сом.
8) Ғалиасқар Қуанышев – 3 сом.
9) Исмағұл Қазыбеков – 1 сом.
10) Əбутəліп Тастеміров – 1 сом.
Барлығы: – 32 сом.

МАҚАЛАЛАРДЫҢ БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

Соғыстан зарарланған мұсылмандарға
жəрдем
Оренбургтағы мұсылман комитетіне тапсыру үшін соғыстан зарарланған мұсылмандарға
«Қазақ» басқармасы арқылы жəрдем берушілер:
1) Ахмет ишан Оразаев 20 сом.
2) Атбасар үйезі, Бесоба болысы жиылып,
Оспан Қуандықұғлы арқылы тапсырылды 37 сом. Бұл ақшалар имам Қожабай, А.
Исмайлұғлы, Жармұхамет Бисенбайұғлы,
Ахмет Қадырбайұғлы, Хұсайын Мағзұмұғлы,
Сейітахмат Мағзұмұғлының ыждаһатымен
жиылған.
3) Таңқы 40 тиын, Төлебай 50 тиын, Тасмұхамет
50 тиын, Кали 10 тиын, Жамантай 15 тиын,
Бекмұхамед 25 тиын, Байғоныс 25 тиын, Ыдырыс 25 тиын, Қылыш 20 тиын, Жүніс 20 тиын,
Жүніс (Құрман баласы) 30 тиын, Құдайберген 50
тиын, Қазақбай 20 тиын, Жармұхамет 25 тиын,
Құлмұхамет 10 тиын, Ғабдолла 50 тиын, Сұлтан
Бақытжан 40 тиын, Тілеуқұл 15 тиын, Салахи 20
тиын, Шоқпар 20 тиын, бабыш 15 тиын, Сүгірəлі
20 тиын, Мүсілім 20 тиын, Рахметолла 20 тиын,
Исай 50 тиын, Иса 50 тиын, Төлек 50 тиын,
Ресмұхамет 1 сом, Ажар 50 тиын.
Барлығы 9 сом 35 тиын.
Бұрынғыларымен 1395 сом 93 тиын.

А.А. Қостанай – №122.
А.А. Қызылжар – №156.
А.Б. Екі қажы – №139.
А.Б. Ержан Айманұғлы – №129.
Австралияда əскер жиу – №161.
А.Ғ. Студенке жəрдем – №103.
А.Ж. Без ауруы – №138.
А.Ж. Білімді бір мұғалім керек – №148.
А.Ж. Мақта егу – №139.
«Азамат» серіктері – №111, 118, 154.
«Азамат» серіктіктері – №151, 157, 161, 163.
«Азамат» серіктігінің жалпы жиылысы – №98.
А.И.Қарқаралы үйезінен – №100.
Айқап – №93.
Ай–қап журналы – №111, 115.
«Айқап» тоқталу – №148.
«Айқап» шыға бастағанына 5-нші жыл – №94.
Айтқожаұғлы Ғ. Көкшетау – №153.
А.К.Қосымша хабар – №116.
Ақбаев Ш. Павлодардан – №133.
Ақберлин Ы. Ақтөбе үйезінен – №99, 150.
Ақжігіт. Бөкейліктен – №152.
Ақтөбе – №93.
Ақтөбе уезінен – №151.
Ақтыкеұғлы М. Қостанай үйезінен –№97.
Алданғыш. Алдану – №99.
Алдану – №104.
Алдауыш доктор – №146.
Алкин Қ. Басқұдық – №133.
Алматински. Хлиставковтың Ферғанаға қылатын
жақсылығының басы – №98.
Алматы – №160.
Англияда əскерлік қызмет – №162.
Англияда əскерлік қызметін міндетті қылу – №159.
Англия əскерінің шығыны – №159.
Англияның соғыс расходы – №160.
Ардақты Горашио–Картер! – №104.
Арзаншылық – №93.
Арқабаев С.Жаңа уақ–қарыз серіктігі – №129.
Арық баласы Х. Ішкі Ордадан – №121.
Арықұғлы Қ. Ішкі Ордадан – №123.
Арынғазиев К. Потребител дүкені ашылу – №144.
Асанов С. Торғай медресесінен – №152.
Атбасар – №162.
Ат жиу – №160.
Ауқатты Алаш азаматтарына – №151.

Шығарушы: Ахмет Байтұрсынов.
Бастырушы: «Азамат» серіктігі.

Əдебиет кеші – №162.
Əлихан. Ауылнай Рахымгерей Əбдірахман баласына

Хатын қысқартып бастық.
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– №161.
Əлихан. Г. Дума. Сыртқы іс министрінің сөйлегені
– №102.
Əлихан. Григорий Николаевич Потанин – №151.
Əлихан. Кəкітай – №105.
Əлихан. Роман бəйгесі – №120.
Əміренов Ғ. Күйінші екі өлім – №144.
Əнуар паша – Жиков – №156.
Əркім білерге керек – №140.
Əркімнің бір мұңы бар – №147.
Əскер көшіру – № 162.
Əскерлерге һəм олардың үйінде қалған бала–
шағаларына жəрдемші уақытты – №131, 132.
Бағдад жағында – №160.
Бағыстан. Оренбургта оқушы қазақ қыздары ескерсін! – №142.
Байандама – №93, 94, 95, 96, 102, 104, 105, 106.
Байбуриннің опаты – 163.
Байдəулетұғлы Қ. Атбасар – №105.
Байқаушы. Дағдарыс – №161.
Байқаушы. Қоян – №163.
Байсейітұғлы С. Соғысқа қазақ көмегі – №117.
Байтұрсынов А. Жəрдем комитеті – №107.
Байымбет. «Ай–қап» ойларыңда бар ма? – №138.
Бала жоғалды –№99.
Баржақсин А. Мақалдар – №120.
Баржақсин А. Омбы семинариасы – №110.
Баржақсыұғлы А. Г.Н. Потанин жанында – №150.
Басқарма. Студентке жəрдем – №107.
Басқарма. Роман бəйгесі – №122.
Басқармаға телеграм Уфадан – №93.
Басқармаға хаттар – №126,129.
Басқармадан – №95, 105, 106, 109, 115, 117, 123,
124, 129, 131, 134, 137, 142, 143, 155, 156, 157,
159, 161.
Басығараұлы Ж. Əркім өз ойында əлде қандай
– №146.
Басығараұғлы Ж. Барлыбек марқұмды еске түсіру
– №103.
Басығарин М–Ж. «Қамқорлар» – №146.
Батқан түркік параходтары – №160.
Башкиров – №161.
Бəдили Мұхамед. Түркістан – №118.
Бəйге тігуші – №146.
Бейімбет. Шілде – №139.
Бейімбет. Уа! – №135.
Бекер екен – №158.
Бекмұхамедов А. Жазу мəселесі – №97.
Берлин–Стамбұл теміржолы – №156.
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Билікті орнына келтіру – №99.
Блок һəм фраксиамыз – №156.
Боқаев Х. Семей – №156.
Болғанбаев Х. Əдеби борышымыз – №150.
Болғанбаев Х. Исмаилбек Ғаспринскидің жылы
– №149.
Болғарға сый – №157.
Болғария, Греция һəм ынтымақ патшалар – №145.
Болғария жол айрықта – №123.
Боранбайұғлы Е. Емтихан – №125.
Бортаң. Əдебиет кеші – №119.
Босқындар – №145.
Бошан баласы К. Русияда арақ біткен соң – №130.
Бошан баласы К. Шəуешек жайынан – №143.
Боштаев М. Игілік қауымы – №111.
Братан Каримовтар саудаханасы – №93.
Б.С. Ұрық елінің жыры – №143.
Бір молла Жетісу облысынан – №115.
Бітім хабарлары турасында – №163.
В.Л. Бурцев – №102.
Вильгельмнің сөзі – №158.
Вильгельм Стамбулға бармақшы – №156.
Газета қағазынан баж алынбау – №157.
Газетаға штраф – №115.
Газеталарға штраф һəм журнал жабылу – №136.
Газеталардан – №95, 103, 109, 122, 123, 128, 134,
148, 152.
Газеталар қымбаттау – №158, 159.
Газетамызға көмек – №151, 152, 153, 155, 159, 161.
Газетамызға шраф – №161.
Гербови маркалар шықты – №96.
Германия əскерінің шығыны – №161.
Германия һəм Америка – №129, 133.
Германияның бітім шарттары – №147.
Г. Дума – №101, 103, 104, 143, 144, 157.
Г. Дума жиылуы туралы – №158.
Г. Дума тарқауы – №149.
Г.Думада – №161.
Г. Думада кадет көсемі Мелюковтың сөйлегені
– №144.
Г. Думада һəм совет жиылысы кешіктірілу – №159.
Г. Думаның шақырылуы – №140.
Г. Дума председателі Родзянко. Газеталардан – №144.
Г.Н. Потанинге арнаған бəйге
Голц паша əскері – №156.
Граф Витте – №109, 110.
Гуриев үйезін жазу – №104.
Ғ.А. Опасыз досқа – №105.
Ғабасов Халел. Мəскеуде қазақ студенттер – №93.
Ғайсаұғлы И. Бөкейліктен – №98.
Ғайсин З. Бағаналы – №146.
Ғайсин З.Шымкент қаласынан – №120.
Ғалихан. Ашық хат – №111.

Ғалихан. Екі жол – №100, 101.
Ғалихан. Кназ В.Л. Геловани – №110.
Ғалихан. Николай Лукиш Скалозубов – №109.
Ғалихан. Н.Л. Сколозубов – №111.
Ғалихан. Тəңірі жарылқасын – №159.
Ғалияда қазақ шəкірттері – №156.
Ғ.К. Варшавада қазақ студенттері – №101.
Ғұмарұғлы Ш. Тəңірі жарылқасын – №119.
Ғұмаров Ұ (Уфа ). Ардақты басқарма! – №97.
Дарданел жорығының тиілісі – №161.
Дарденел мəселесі туралы – №158.
Дəулетбаев Ғ. Молла Ғұсман Тоқсарин һəм жолдастары. Ардақты мұғалімдер! –№108.
Дəулетияров Ғ. 11 жасар қызды алып қашу – №95.
Дəулетияров Ғ. Том губерниасы, Биискі үйезінен
– №109.
Дəулетшин Ғ., Минсуров Х. Петроград мұсылман
комитетінен – №140,141.
Депутат Димша опат – №159.
Депутаттар ісі – №96, 106.
Директор һəм инспекторлар сиезі – №134.
Д.Қ. Ақтөбе үйезінен – №104.
Доғалақов У. Емтихан – №127.
Дөнентаев С. Жанға – №103.
Дөнентаев С. Жаңа жыл құтты болсын! – №110.
Дөнентаев С.Ұлтшылға – №93.
Дөнентайұғлы С. Жаз – №122.
Дөнентайұғлы С. Тотыға – №152.
Д.Ш. Екі іс – №136.
Еврей газеталары тоқталу – №157.
Еврейлер туралы – №161.
Европа соғысы – №93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156.
Екі сиез –№151.
2-нші феврал – №101.
200 сом иесіне тапсырылды – №110.
«Ел» газетасы жабылуы – №115.
Ел тарту жығылыс – №152.
«Ени Акбал» газетасы – №125.
Еникеев Х. Ардақты қазақ бауырларым! – №158.
Ерназаров А. Жаңа мектеп – №151.
Есенғали. Саратовта қазақ студенттер – №112.
Ескеретін нəрсе – №142.
Есполұғлы М. Жер туралы – №114, 141.
Жабаев Сақари. Зайсан – №150.
Жаз –цеппелин шағы – №117.
Жақып Ақбаев – №156.
Жалғыз ерлер үшін ғана – №104.
Жалпы оқу тарату мəселесі туралы негізгі ереже
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– №136.
Жаналин М. Қала болудан қайту – №107.
Жаңа келді – №113, 115.
Жаңа Байбақты М. Бала тəрбиесі – №119.
Жаңа Байбақты М. Ғылымның надандықтан жеңілуі
– №120.
Жаңа Байбақты М.. Кемеші келсе, қайықшы судан
шығады – №157.
Жаңа кітап «Құран құралы» – №147.
Жаңа кітаптар – №112, 159 .
Жаңа министр – №135, 156.
Жаңа министрлер – №158.
Жаңа шыққан кітап – №94, 106, 121, 122.
Жаңабайұғлы Б. Атбасар үйезінен – №97.
Жапон мен Қытай – №101.
Жапон мен Қытай арасы – №123.
Жапон параходы батырылуы – №161.
Жас доктор – №138.
Жарылқаев Ғ. Қыз тартып алу – №117.
Жау алған Ковно қорғандығының бастығына жаза
– №159.
Жауларымыздың қаулысы – №159.
Жəкежанұлы М. Мұғалім алдық – №146.
Жəленов К. Тəңір жарылқасын – №149.
Жəнібеков Ж. Бағбыстан ханым мектебі – №151.
Жəнібеков Ж. Карс мұсылмандары – №128.
Жəнібеков Ж. Құран кітабы – №149.
Жəрдем етушілерге – №108, 130.
«Жəрдем» серіктігінің үш айлық отшеты – №159.
Жəрдемге мұқтаж қыз – №139.
Желкек. Байағы жұт қоянды – №159.
Желкек. Жазу мəселесі – №114.
Жер қозғалу – №160.
Жетуге сену – №132.
Ж.Ж. Талапкер қазақ қызы – №151.
ЖЖ. Шабылған мұсылмандар – №103.
Жиенбеков Ж. Не істеп жүр? – №100.
Жиенғали, Құдайберген. Өнегелі мұғалім – №103.
Жолаушы. Опат – №150.
Жолаушы Б.Т. Ақтөбе үйезінен – №97.
Жұбанов Қ., Ашығалбиев Х. Талапкерлерге хат
– №154.
Жұмабаев М. Зар – №154.
Жұрымбайұғлы М. Опат – №137.
Жүсіпқажыұғлы Ғ. Опат. –№103.
Жылқайдарұғлы Ш. Атбасар үйезінен – №109.
«Жылжыман» туралы – №163.
23-нші ианвар – №98
27-нші ианвар – №99.
Зайсан – №161.
Закон жобасы – №106, 08, 110, 115, 117, 119, 121,
124.
Земства журналы – №156.

Земски сиездің қаулысы – №151.
И.А. Студентке жəрдем – №100.
Иғлан –№143, 150.
Ибрахимов Х. Мұғалім қуу – №128.
Иман–ислам – №159.
«Иман һəм намаз» атты жаңа ғылымхал кітабы басылып шықты – №138, 142.
Императорские Руские географишеское обшествоның
Омскдегі күнбатыс – Сібір бөлімі өтінеді –№97.
Иран – №127.
Иран елшіханасында – №158.
Иран соғыспай қоймайды – №158.
Иран халі – №140.
Иран шаһының мəлімдеуі – №157.
Иранда – №160.
Иранда жаңа кабинет – №162.
Исламғали. Ішкі Ордадан – №154.
Испания – №162.
Италия – №126.
И.Ш. Жақып Ақбаевтың жабылуы – №148.
И.Ш. Опат – №129.
Иуаншиқай император болуы – №160.
Иунусов Х. Қарқаралы – №153.
Кавказ армиа штабынан – №136.
Канслер сөзі – №160.
Карс мұсылмандарына жəрдем – №114, 116, 117, 118,
121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 134, 135, 137,
141, 142, 144, 145, 148, 150, 153, 156.
Кəрі жолаушы.Семейден – №117.
Кекесін – №115.
Кеңес хат – №111.
Керейбаев Ш. Шəуешек – №135.
Керекті өтініш – №138.
Керқұнанұғлы М. Мұғалім керек – №124, 125.
Кишнердің сөзі – №158.
Киім тігушілерге – №125.
Королдің Вильгельмге уағдасы – №156.
Көздеуші. Қарқаралы үйезінен – №163.
Көмек берушілер – №152, 153.
Көзі көрген. Шəуешек жайынан – №120.
Көрген–білген бар ма? – №103, 123.
Көріп жаны ашушыға – №147.
Күзембаев Н. Емле туралы – №116.
Күзембаев Н. Емтихан – №125.
Күзембаев Н. Жазу мəселесі – №100.
Күзембаев Н. Жала жабылу – №151.
Күзембаев Н. Игілік кеші – №94.
Күзембаев Н. Қалаға жақын қазақтар – №119.
Күлкезік – №110.
Кітап бағасы көтерілу – №156.
Кітап сұратушылар ескерсін! – №104.
Кішкентай. Біз – №95.
Кішкентай. Партиа ісі – №139.
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Қ. Кəдімгі біздің Көлбай! – №99.
Қ. Қапал үйезінен – №149.
Қадырұғлы Қ, Меңдібекұғлы Б, Ғұмырбайұғлы Б.
Көңілді хабарлар
Қазақ арасындағы шума – №143.
Қазақ арасынан ноғай мұғалімдерді қуу – №118.
Қазақ афисері – №162.
Қазақ басқармасы. Екі жүз сом кімдікі? – №101.
Қазақ басқармасы. Г.Н. Потанинге арналған бəйге
– №152.
«Қазақ» басқармасы. Оқушыларға – №144.
«Қазақ» басқармасында сатылатын кітаптар – №94,
153, 162.
Қазақ жері туралы закон жоба – №111.
Қағаз жұты – №152.
Қазақ инженері. Екі план – №122, 124.
Қазақ инженері. Соғысушы патшалар əскері
– №107.
Қазақ инженері. Соғысушы патшалардың қару–
жарақтары – №109, 111, 113.
Қазақ инженері. Сүңгуір қайық – №114.
Қазақ инспекторлар – №154.
Қазақ киіз үйі – №94.
Қазақұлы. Бес болыс Бəйжігіт – №145.
Қазақ шежіресі – №133.
Қазаққа мұғалім керек – №130.
Қазан – №112.
Қазақтан доброволест – №157.
Қазақтан солдат алу мəселесінде ноғай газеталарының пікірі – №154.
Қазақтан солдат алу туралы – №154.
Қалай соғысты бүкіл жұрттікі ету – №142.
Қамқор. Зор кемшілік – №113.
Қаптағай. Үміт – №102.
Қаптағай. Толқын – №162.
Қаптаған. Мұсылман босқындарды қонақ қылу
– №153.
Қарақыпшақ Қобыланды батыр – №111.
Қарқаралы – №162.
Қарлығаш. Жолайақ – №148.
Қарлығаш. Омскі – №151.
Қарлығаш. Қызылжар үйезінен – №110.
«Қармақ» журналы –№97.
Карс мұсылмандарына жəрдем – №109, 112, 120.
Қауесет – №137.
Қашқынбаев Ғ. Қазанда қазақ студенттер – №100.
Қашқынбаев И. Донос – №155.
Қ.Б. Газеталардан – №107.
Қиямбеков Т. Зайсан құндызы – №100.
Қоқан – №159.
Қоңыртбаев Қ. Соғысқа қазақ көмегі – №113.
Қоңыратбайұғлы Қ. Бізге де мұғалім керек – №124.
Қоңыратбайұғлы Қ. Зарлық – №107.

Қоян белгісі – №160.
Құлақтандыру – №121.
Құлжанова Н. Семейден – №115.
Құрбан айты – №150.
Құрметті оқушылар! – №139.
Құрметті оқушыларымыз! – №93.
Қызылжар – №151.
Қылшы. Қызылжардан – №131.
Қыр баласы. Алты ай соғыс – №102.
Қыр баласы. Анакун – №115.
Қыр баласы. Азамат Иусуф – №133.
Қыр баласы. Ашық хат – №94, 152.
Қыр баласы. Башқұрт жері – №147.
Қыр баласы. Вандер Билдет – №131.
Қыр баласы. Газеталардан – №97, 98, 100, 116.
Қыр баласы. Г. Думада – №148.
Қыр баласы. Гирейдің жойылуы – №135.
Қыр баласы. Ер жігіт – №95.
Қыр баласы. Ешкі тау – №134.
Қыр баласы. Жауап хат – №122, 123.
Қыр баласы. Жұмыртқадай бидай – №139.
Қыр баласы.Земски қазақ ақшасы – №120.
Қыр баласы. Игілік ісі – №107.
Қыр баласы. И.И. Мешников – №126.
Қыр баласы. Қалқаман–Мамыр – №121.
Қыр баласы. Карс мұсылмандарына жəрдем
Қыр баласы. Құрбан қиа – №138.
Қыр баласы. Қыпшақ Қобыланды – №126, 127, 128,
129.
Қыр баласы. Қырым сөзі – №98.
Қыр баласы. Неміс аштығы – № 104.
Қыр баласы. Неміс міндеті – №106.
Қыр баласы. Оқу министрінің есебінен – №129,
130.
Қыр баласы. От – №141.
Қыр баласы. 30-ншы ианвар
Қыр баласы. Өзіміздің қызылша – №161.
Қыр баласы. Соғыс көлеңкесі – №110, 112, 125,
149.
Қыр баласы. Соғысушы патшалар əскері – №108.
Қыр баласы. Стамбұл һəм қылилар – №117.
Қыр баласы. Сұлтан Сəли – №136.
Қыр баласы. 91 милиард сом – №114.
Қыр баласы. Трубицкой лекциясы – №95.
Қыр баласы. Хамелион – №140.
Қыр баласы. Шешек (қорасан) – №113.
Қыс ызғары – №161.
Қытай – №158.
Қытайда – №131.
Қытайда бүліншілік басталу – №159.
Қытайды құтқаруға қор жинау – №135.
Латиф Х. Тасқұр елі – №150.
Лвов алыну – №137.
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Лекеров Х. Игілік қауымы – №127.
Лепсі – №150.
Л.М. Опат – №106.
Лоид Жорждың сөйлегені – №130.
Лондон – №157, 161.
«Лузитаниа» параходы жайынан – №124.
М. Қазақ əдебеиті кеші – №114.
М. Студентке стипендиа берілу – №159.
Мағжан. Есімде ... тек таң атсын! – №138.
Мағжан. Жарыма – №121.
Мағжан. Көңіл – №117.
Мағжан. Төбет – №140.
«Мағлұмат» журналы – №161.
Мағфуза Найманқожақызына жəрдем – №145, 147.
Мадияр. Барымта – №134.
Мадияр. Бел құда – №137.
Мадияр. Қызыл қашар – №160.
Мадияр. Қымбаттай – №118.
Мадияр. Оренбургқа мұсылман босқындарға жəрдем
ісі – №155.
Мадияр. Торғай – №108.
Мадияр. Торғай үйезінен – №135.
Мадияр. Торғайда мұсылманша оқу – №138.
Мадияр. Торғайда орысша оқу – №141.
Мадияр. Сайлау сайасаты –№136.
Мадияр. 20 жылдық бір есеп – №95.
Майлин Б. Байлыққа – №132.
Майлин Б. Дамбар елінің шаруасы – №142.
Майлин Б. Жазғы кеш – №128.
Майлин Б. Жазғы хабар – №126.
Майлин Б. Мұқтаждық –№96.
Майлин Б. Мұсылмандық белгісі – №98.
Майлин Б. Опат – №152.
Майоров Б. Емтихан – №123.
Маклаков һəм өзгелердің ісі – №113.
Малдыбайұғлы Б. Алданған екенмін – аңғардым
– №132.
Малдыбайұғлы Б. Ашық хат Көлбай Төгісовке
– №116.
Малдыбайұғлы Б. Сот ісі – №156.
Маманов Е. Ашық хат азаматтарға – №117.
Мамеков Ғ. Петропавл үйезінен – №98.
Мамытов А. Көңіліме – №109.
Мамытов А. Тілегім – №99.
Манаев Ғ. Сұмдарға – №157.
Манаев Н., Бірахимов Х., Хамфи Ғ., Сарыбаев Ə.,
Алпысбаев. Көңіл айту – №148.
Манаев Н. Тəңірі жарылқасын – №159.
Манаев Н.Усул жəдид мəселесі – №153.
Маңғыбай. Өтініш – №161.
Март күндері – №111.
Махмұдов З. Тəңір жарылқасын – №120.
Мəметов А. Тəңір жарылқасын – №103.

Мəрсеков Р. Қазақ əдебиеті жайынан – №113.
Мəрсеков Р. Көлбайдың сөзінен шындық табылар
ма екен? – №137.
Мəскеу – №94.
Мəскеу уақиғалары – №133.
Мəскеуден – №112.
Мəтбұғат законы – №156.
М.Б. Темір үйезінен – №113.
М.Д. Əбубəкір Ахметжанұғлы Диваев – №155.
М.Д.Дауқұмар – №112.
М.Д. Газет шөп жемес – №113.
М.Д. Григори Николайш Потанин – №150.
М.Д. Жаңа кітап «Пайғамбар заманы» – №139.
М.Д. Кімге өкпелейміз – №100.
М.Д. Мүфти сайлау – №144.
М.Д. Өнер мектебі – №141.
М.Д. Тоқымқағар – №101.
М.Д. Томскіде қазақ студенттер – №96.
М.Д. Тіл–құрал – №93.
Мектеп–медресе ашылу – №142.
Медресе Ғалия – №147, 157, 161.
Медресе «Ғалиядағы» қазақ шəкірттері. Мұғалімдерге
ашық хат – №162.
Мектеп қаржысы туралы – №156.
Мектеп пайдасына пəдие – №158.
Меңдібекұғлы Б. – №158.
Министрлер түсу – №141.
Моллабайұғлы Р. Қыз əкесіне – №110, 119.
Монархистер сиезі – №159.
М.Т. Бір жыл – №149.
М.Т. Донос. Алматы – №162.
Мұғалім бар – №113.
Мұғалім керек – №121, 154, 156.
Мұғалім Н.К. Ақтөбе үйезінен – №140.
Мұғалім орын іздейді – №140, 143, 146, 148.
Мұғалім Тахфетолла Салхов. Торғай – №156.
Мұғалімдер курсы – №94, 140.
Мұғалімдер курсы һақында – №93.
Мұғалымдікке орын керек – №144.
Мұқтаж оқушыларға жəрдем – №94, 95, 96, 103, 109,
111, 116, 118, 121, 131, 136, 140, 150, 153, 154, 156,
158, 159, 162.
Мұратұғлы Ғ. Қызылжар үйезінен – №115.
Мұртазаұғлы Ғ. Мектеп пайдасына жəрдем –
№103.
Мұсылман босқындар – №161.
Мұсылман мəтбұғатының күйі – №142.
Мұхамедғалиұғлы Р. Тəңір жарылқасын – №121.
Мұхамедұғлы З. Тəңірі жарылқасын – №129.
Мүфти Сафа Баязидов – №156.
Мүфтилік мəселесі – №139, 143.
Мүфтилік мəселесі һəм татар матбұғаты – №137.
Мүфти Хазірет опат – №135.
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М.Ш. Анығы мынау – №96.
Мыжмыжмыж. Қайғылы сұлуға – №114.
Мысырға бет алу – №157, 159.
Мінайдар Шорабайұғлы һəм басқаларына – №151.
Міржақып. Басқарма атынан жауап – №162.
Міржақып. Григорий Николаевич Потанин –
№150.
Міржақып.Қостанай үйезінен – №154.
1916-ншы жылы үшін «Тұрмыш» газетасына жазылу
дəптері ашылды – №160.
1918-нші жыл шақырылатындар – №157.
Нағыз арзан – №116, 124.
Назифа. Елге барғанда – №158.
Назифа. Бір керек жұмыс – №125.
Найманқожаұғлы А. Тарбағатай жайлайтын қазақтар
– №149.
Нева суында сымтемір – №124.
Неміс жəрдемі – №161.
Несістер жастарын сақтайды – №160.
Немістерге жəрдем – №157.
Немістерге 100–ге жəрдем – №160.
Немістің биылғы планы – №136.
Ниш алыну – №156.
Нұрекенов М. Дүниенің қызығында кім? – №97.
Облыс мекемелерінен – №115.
«ов» туралы – №102, 121.
Облыс мекемелерінен – №111, 129.
Оқушыларға – №144.
Оқушыларға жəрдем қауымы – №114.
Омбы – №111.
11-нші феврал – №103.
18-нші феврал –№105.
Оңдар көтеріліп барады – №157.
Оңдар сиезі – №159.
Оңғарбайұғлы Ж. Ақтөбе – №162.
Опат – №158.
Оразаев Қ.. Атбасар – №161.
Оразалыұғлы Ы. «ов» туралы – №102.
Оренбург – №131.
Оренбург, 22-нші феврал – №106.
Оренбург, 25-нші феврал –№107.
Оренбург, 28-нші феврал – №108.
Оренбург, 5-нші март – №109.
Оренбург, 9-ншы март – №110
Оренбург, 11-нші март – №111.
Оренбург, 31-нші март – №115.
Оренбург, 4-нші апрел – №116.
Оренбург, 12-нші апрел – №118.
Оренбург, 22-нші апрел – №121.
Оренбург, 26-ншы апрел – №122.
Оренбург, 5-нші май – №124.
Оренбург, 9-ншы май – №125.
Оренбург, 17-нші май – №127.

Оренбург, 20-ншы май – №128.
Оренбург, 28-нші май – №129.
Оренбург, 10-ншы иун – №134.
Оренбург, 29-ншы ағұст – №147.
Оренбург, 15-нші октиабр – №153.
Оренбург, 16-ншы нойабр – №157.
Оренбургта əдебиет кеші – №118.
Оренбургта ушителский институт ашылу – №142.
Оренбургта шығатын «Қазақ» газетасына 1916-ншы
жыл үшін жазылу дəптері ашылды – №157.
Оренбургтағы оқушы қазақ қыздары ескерсін!
– №143.
«Оренбургская газетаға» штраф – №98.
Орынбор – №146.
Орыс елшісі тұтқын – №157.
Открытка подписка – №159.
30-ншы ианвар –№100.
Өзі атылатын мылтық – №158.
Өзін өзі өлтірген қазақ – 100.
Өлім–жітім – №161.
Өлімге бұйырылу – №148.
Өскемен – №157.
Патша указы – №95, 97,
Патшалар телеграмы – №101, 102.
Патша хазіреттерінен алғыс – №105.
Переселен мекемесінің сметасы – №162.
Петроградтан бір қазақ. Бұл кім? – №116.
Потанин– №156.
Потанин құрметіне – №163.
Потанин тарихы хақында – №141.
Прживалски – №160.
Рамиев, Каримов К., Хасенов Ғ. Соғыстан зорланған
Русия қоластындағы мұсылмандарға жəрдем комитеті – №119.
Расулзаде М.А. «Ақбал». Наурыз мейрамының
жуықтауы тақырыпты – №110.
Расули Ғ. Троицкідегі «Медресе Расулия» адаресінен
«Р.В.».Тегіс оқыту положениесі – №155.
Ресми құлақтандыру – №152.
«Реш». Егін күй – №135.
«Речь». Сквет байаны – №155.
Р.С.» Земства мəселесі – №153.
«Р.С.» Шума біліну – №136.
Роман жарысы туралы – №138.
Румыния Думасы ашылу – №158.
Румыниядан Германияға астық жіберілу – №159.
Румынияның саудасы кему – №156.
«Руские ведомости». Русияда түрік–татар қауымдары
– №162.
Русия, Англия һəм Иран – №155.
Русия мен Жапония – №135.
Русия һəм Швеция – №136.
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Русияның борышы – №162.
Русули Ғ. – Троицкідегі «Медресе Русилия» адаресінен – №148.
Рухани мəдениет қарауылынан – №118.
С. Алмалы. Əулиеата – №106.
С. Берікқара – №147, 158.
С. Егін – №145.
С. Кісі өлімі – №145
С.Қарқаралы үйезінен – №160, 161..
С. Қу – №146.
С. Лепсі үйезінен – №155.
С. Саршұнақ – №156.
С. Шұбартау – №152.
Салмақты Русияға салу – №135.
Сасқан Алаш. Ашық хат – №105.
Саратовта əдебиет кеші – №160.
Семей – №160.
Семейден – №110.
Семей облысы Зайсан қаласындағы медересе
«Қазақие»-нің төрт жылдық (1911–1914) есеп–хисабы – №160.
Семей облысында қыс белгісі – №157.
Семейлік. Семей – №157.
Серб əскерінің халы – №156.
Серб кітапханасы – №161.
Серб шығыны – №160.
Сербия–Болгария арасы
Сербия хүкіметі Шкутарияда – №158.
Сербияның қанша жерге қалған – №157.
Серкебаев Б. Павлодар – №162.
Серкебаев Б. Жайлауға – № 142.
Серкебайұғлы Б. Омбыда əдебиет кеші – №122.
Серкебайұғлы Б. Павлодар үйезінен. Ел ішінде оқыту
– №153.
С.Ж. Алматы – №103, 150.
Сиезге рұқсат бермеу – №163.
Сиезге рұқсат берілмеу – №160.
Сифр тілі – №133.
Сот ісі – №161.
Соғыс – №156, 157, 158, 159, 160, 162, 163.
Соғыс жайы – №126, 146.
Соғыс жайынан – №142.
Соғыс керек–жарағын дайарлау – №138.
Соғыс не тұрады – №94.
Соғыс салығы – №108.
Соғыс салық – №126.
Соғыс һəм Балқан астығы – №160.
Соғыс һəм қымыз мəселесі – №129.
Соғысқа киіз үй жіберу – №98.
Соғысқа қазақ көмегі – №96, 106, 107, 141, 147.
Соғысқа көмек – №95.
Соғысқа қазақ үйлерін алу – №163.
Соғыста қазақ тұрмысы – №130.

Соғыстағы қазақтар – №122.
Соғыстан зарарланған мұсылмандарға жəрдем
– №159, 163.
Соғыстың қазіргі жайы – №97.
Сот ісі –№105, 154.
«Сөз» газетасы – №162.
С.–Р. Нұра – №125.
Студент Ғ.А.Əдебиет кеші – №112.
Студент Ғ.А.Ұйым керек – №113, 116.
Студент Есенғали. Көз ауру (трахома) – №116, 118.
Студент Есенғали. Кімге өкпелеуіміз тиіс? – №128.
Студент С.С. Киевте қазақ студенттері – №107.
Сұлтанның сөзі – №157.
Сұңқар. Ақшатау – №131.
Сұңқар. Жақып туралы – №151.
Сұңқар. Кісі өлімі – №149.
Сұңқар. Қазақтың қалыңмал бітімі – №152, 154.
Сұңқар. Қапал үйезінен – №122.
Сұңқар. Қарқаралы үйезінен. Шұбартау – №154.
Сұңқар. Қарқаралы үйезінен – №134, 150, 159.
Сұңқар. Лепсі үйезі – №124.
Сұңқар. Сот ісі – №157.
Сұңқар. Темірші – №130.
Сұңқар. Тоқырауын – №123, 125, 127, 132.
Сұрау қағаз – №97.
Сұраушы. Дəргерлерден сұраймын – №137.
Сүлейманұғлы Қ., Жанғараұғлы Ə. – №144.
Сүлейманұғлы Қ. Ішкі Орда қазағының саны
– №140.
Сүт машинасы – №113, 119.
Сібірге көшу – №96.
Сымсыз телеграфты іздеу – №124.
Сыртқы хабарлар – №163.
Сыртқы іс министрінің сөйлегені – №101.
Тағы да босқындар келу – №158.
Тағы да Жақып туралы – №157.
Тағы шума – №138.
Тай. Ақтөбе – №163.
Тасболатов И. Опат – №151.
Ташкентте жер сілкіну – №93.
Тəңірі жарылқасын айтады – №154.
Тəңір жарылқасын – №98, 133.
Терме – №161.
Тобылбаев Е. Қостанай үйезінен – №109.
Товарищества Халел Ерзин магазині –№93.
Токио – №157.
Тоқтарбеков Ғ. Шуйдегі қазақтарда оқу – №93.
Тоқырауын – №132.
Торғай – №157, 162, 163.
Торғай обласной правлениесінде – №97.
Торғай. УП.В. Соғысқа қазақ көмегі – №130, 144.
Торгайски обласной правлениенің ветеренарный
отделениясынан – №131.
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Торғайұлы. Үлгілі іс – №126.
Торғайұлы. Торғай үйезінен – №124.
Торғайұлы. Шаруа кеңесі – №119.
Төгісов К.Жауап – №121.
Түркия күші – №157.
Түркия мен Болғария келісуі – №149.
Түркістанда мұсылманша театр – №98.
Түсіру һəм сайлау – №137.
Тұрғанбаев М. Тəңірі жарылқасын – №104.
«Тұрмыш» қымбаттау – №156.
Т.Ш. Құлынды, Құндызды жайынан – №96.
Тынышбаев М. Барлыбек Сырттанов – №95.
Тыныштықбаев Б. Өтініш – №109.
Тыныштықбаев Б. Маслоделни артел – №125.
Тыныштықбайұғлы Б. Ақтөбе үйезінен – №135.
Тыныштықбайұғлы Б. Басқармаға хат – №144.
Тыныштықбайұғлы Б. Май алатын серіктік –
№137.
Тыныштықбайұғлы Б. Маслоделни артел – №113.
Тыныштықбайұғлы Б. Хидаятолла мырза Еникеев
– №155.
Тілепбергенов Ж. Құлақ кесу – №130.
Тілепбергенов Ж. Мектеп ашылу – №147.
Тілеулин Ж. Денсаулық – №94, 95, 99.
Тілеулин Ж. Ұлтшыл жігіт – №108.
Тілші. Атбасар – №143, 156.
Тілші. Атбасардан
Тілші.Зайсан – №114.
Тілші. Кісі өлімі – №128.
Тілші. Қойайдаровски уақ–қарыз серіктігі мұсылман
комитетінен – №131.
Тілші. Қызылжар үйезі, Преснов болысы – №99.
Тілші. Қытай қазағы – №116.
Тілші. Мал нормасына һəм қазақ положениесіне
қайту – №125.
Тілші. Шымкент – №121.
Тілші Х.С.Троицкі – №118.
Тілшілер керек – №151.
Тілші–талапкер. Өскемен үйезі, Шыңғыстай болысынан – №97.
Тікженұлы Əбікен. Қызылжардан – №142.
Уақ қағаз ақша – №159.
Уақ қағаз ақшалар – №156.
Уақ қарыз серіктерінің қаулысы – №158.

Уақ–қарыз серіктігінің уставы – №143.
Улы газ туралы – №135.
«У.Р». Қазақтан солдат алу – №153.
Уфа – №112, 122.
Уфа газеталарына штраф – №136, 150.
Уфа газеталарына салынған штраф – №154.
Ушителски институт – №93.
Ұйым қауымы жайынан – №132.
Ұлығ пəрмен – №138.
Хабалов. Соғыс һəм қазақ – №147.
Хахол тілінің мəселелері – №163.
Х.К.Опат – №114.
Х.К. Көкшетау – №157.
Х.К. Көкшетау үйезінен – №160.
Х.С.Тəңірі жарылқасын –№111.
Хүкімет ережесі – №157.
Шабылған мұсылмандар – №140, 141.
Шағырша М. Қоян – №162.
Шазида Шормановқа – №145.
Шалман. Біз қалдық – №94.
Шанаққалада немістер – №162.
Шаруаның байлығы мал –№118.
Шаруалық өзгерісі – №145, 146, 147, 148, 158, 161,
163.
Шаһар аттарын өзгерту – №162.
Шаһарлар сиезінің қаулысы – №150.
Шаһкəрім. Барша қырғыз–қазақ біліміділеріне ашық
хат – №153.
Шəй саудагерлерінің пайдасы – №162.
Швеция мен Русия – №138.
Шектібаев Қ. Торғай үйезінен – №96.
Шестаков – №93.
Шингарев лексиасы – №131.
«Шипа» – №152.
Школдарда ана тілмен оқу – №116, 117.
Шоқаев М. Əбубəкір Диваев – №156.
Шоқаев Аб. Өтініш – №94.
Шоқаев М., Ғаббасов Х. Мағфура Найманқожақызына
жəрдем – №142.
Шырпы біту – №158.
Ыбышұғлы Ы. «Жылжыман» пайдалы дəрі ма?
– №156.
Ынтымақтас патшалықтардың қаулысы – №159.
Ырғыз – №163.
Ішкі сайасат жайы – №162.

КӨНЕ ЖƏНЕ СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН СӨЗДЕР
Ағза – араб сөзі «мүше»
Ағлал – араб сөзі «ауру», «əлсіз»
Ақад – араб сөзі «келісім шарт»
Ақраб – араб сөзі «шаян»
Афдалы – араб сөзі «жақсысы»

Əдат – араб сөзі «іс»
Əпенди = эфенди
Əуелі – араб сөзі «бірінші», «тұңғыш», «алдымен»
Бағд – араб сөзі «бірнеше», «кейбір»
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Қылаф – араб сөзі 1. «сүндетке отырғызу». 2.
«өтірік», «жалған».
Қылы – араб сөзі «жеккөрушілік»

Барһама – парсы сөзі «былық», «шатасқан»
Би – парсы сөзі «емес», «жоқ»
Гүнəһ – түрік сөзі «күнə»
Ғайып – араб сөзі «кінəлі», «жазықты»
Ғали – араб сөзі «жоғарғы»
Ғапілдік – араб сөзі «ақмақтық», «олақ»,
«немқұрайлы», «ұқыпсыз»
Ғарақ – араб сөзі «арақ»
Ғарид – араб сөзі «қарсылық»
Ғейрат – араб сөзі «өзгеріс»
Ғейри – араб сөзі – «басқа»
Ғибрат – араб сөзі «айтылуы»
Ғилм – араб сөзі «ғылым»
Ғұмыр – араб сөзі «өмір»
Далалат – араб сөзі «делдал»
Дауа – араб сөзі «дəрі»
Дəрмен – «күш», «қуат»
Диқатына – түрік сөзі «назар»
Дуам – парсы сөзі «мықты»
Жаһад – араб сөзі «тарап»
Жамиғ – араб сөзі «университет»
Жамиғат – араб сөзі «қоғам»
Жəдид – араб сөзі «жаңа»
Жəніб – араб сөзі «қасыдағы, жанындағы адамдар»,
«қолдаушы», «жақтас»
Жұһұт – араб сөзі «ынта»
Зағип – араб сөзі «соқыр»
Зиһн – араб сөзі «зейін»
Зиярат – араб сөзі «бейіт»
Ибтидаи – араб сөзі «бастауыш»
Ижтихад – араб сөзі «талпыныс», «тырысу»
Инан – түркі сөзі «сенім»
Инша Аллаһ – араб сөзі «құдай бүйіртса»
Истияр – түркі сөзі «тілеген», «мүддесі бар»
Ишан – татар сөзі «мұсылман қауымының бастығы»,
«діни жетекші»
Кəміл – араб сөзі «толық»
Кəфіл – араб сөзі «кепіл»
Күллі – араб сөзі «барлық»
Қағида – араб сөзі «ереже»
Қадым – араб сөзі «ескі»
Қилы – түрік сөзі «бұғаз»
Қираат – араб сөзі «оқу»
Құдіреттер – араб сөзі «қатысушылар»
Құдыс – араб сөзі «Иерусалим»
Күллі – араб сөзі «бүкіл», «барлық»

Мағариф – араб сөзі «белгілі»
Мағжазе – араб сөзі «ғажап»
Мағлұм – араб сөзі «белгілі»
Мазхаб – араб сөзі «діни ағым, мектеп»
Мақлұқ – араб сөзі «мазасыз»
Мархамат – араб сөзі «мейірбандылық», «мейірімділік», «рақымшылық», «рақымдылық»
Маслихат – араб сөзі «кеңес»
Матбұғат – араб сөзі «баспа»
Махале – араб сөзі «аудан»
Махрұм – араб сөзі «тыйым салынған»
Маһір – араб сөзі «таңба»
Мəмле – түркі сөзі «келісім», «келісім шарт»
Мəшғүл – араб сөзі «бос емес»
Мирас – араб сөзі «мұра»
Мискин = мүскін – араб сөзі «бишара»
Михнат – араб сөзі «мамандық», «кəсіп»
Муафиқ – араб сөзі «рұқсат беруші»
Мунаууара – араб сөзі «нұрлы»
Мұқалу – араб сөзі «айтылған»
Мұққарама – араб сөзі «қадірлі», «қасиетті»
Мұрат – араб сөзі «мүдде»
Мүдəріс – араб сөзі «оқытушы»
Накаһ – араб сөзі «неке»
Нахуа – араб сөзі «грамматика»
Низам – араб сөзі «жүйе»
Опат = «уифат» араб сөзі «қайтыс болу»
Пұл – парсы сөзі «ақша»
Рауа – парсы сөзі «рұқсат етілген»
Рашиди – араб сөзі «ересек»
Рисале – араб сөзі «хат, мақала»
Самиғ – араб сөзі «тыңдаушы»
Саратан – түркі сөз «маусым»
Сарф – араб сөзі «морфология»
Сауал – араб сөзі «сұрақ»
Сауап – араб сөзі «сана», «мəнді мағына»
Саутыя – араб сөзі «дауысты»
Сахауаты – араб сөзі «сезім»
Соңра – түркі сөзі «сосын», «кейін»
Тадбир – араб сөзі «басқару»
Такие – парсы сөзі «дервиштің үйі»
Танбие – араб сөзі «ескерту»
Тауакүл – араб сөзі «екі жақтық сенім, келісім»
Тахсыл – араб сөзі «білім», «тəжірибе»
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Уа – араб сөзі «жəне»
Уағда – араб сөзі «уəде»
Уажып – араб сөзі «керекті»
Уақиға – араб сөзі «оқиға»
Уақф – араб сөзі «қайырымдылыққа, мешітке берілген немесе тапсырылған мүлік, жерлер»
Уалаят – араб сөзі «облыс», «аудан»
Усул – араб сөзі «жол»
Ұжмах – араб сөзі «түсініксіз», «шет азаматы»
Фадакар – парсы сөзі «жанын пида ететіндей
адам»
Фазыл – араб сөзі «көргенді», «өнегелі», «тəрбие
көрген»
Фақир – араб сөзі «кедей»
Фалан – араб сөзі «пəлен»
Фахри – араб сөзі «құрметті»
Ферман – парсы сөзі «қарар», «шешім»
Хаж – араб сөзі «қажылық»
Хазырлану – түрік сөзі «дайындау», «əзірлеу»
Хақ – араб сөзі «рас»
Хақында – түрік сөзі «туралы»
Халақ – араб сөзі «жаратушы»
Халид – араб сөзі «мəңгі»
Харф – араб сөзі «əріп»
Хатта – араб сөзі «дейін»
Хəлаф – араб сөзі «қарама-қарсылық»
Хейат – араб сөзі «алқа», «комиссия»
Хейле – араб сөзі «ру», «тайпа», «көпшілік»
Хейір – араб сөзі «тəуір», «жақсы»
Хилаф – араб сөзі «келісім», «одақ», «ант»

Хиле – араб сөзі «құлық»
Хисаб = қисап – араб сөзі «санау»
Хисапсыз – араб сөзі «санаусыз»
Хусуси – араб сөзі «əдейі», «шынайы», «арнайы»
Һамма – араб сөзі «негізгі», «маңызды»
Һəлəкəттан – араб сөзі «өлім»
Һəм – түркі сөзі «жəне»
Һəман = һемен – түрік сөзі «тез арада», «бірден»
Һəнір – парсы сөзі «өнер»
Һима – араб сөзі «талпыныс», «іс»
Һинд - Үндістан
Чүнки – түркі сөзі «өйткені»
Шадид – араб сөзі «қатал»
Шарқи – араб сөзі «шығыс»
Шафақат – араб сөзі «мейірімділік», «мейірбандық»
Шаһар – араб сөзі «қала»
Шейрек – түркі сөзі «төрттен бірі»
Шешек – түрік сөзі «гүл»
Шүбһа – араб сөзі 1. «сенімсіздік». 2. «күмəн»
Ығлян – араб сөзі «жарнама»
Ығтибар – араб сөзі «заң күші», «сенім»
Ығтиқад – араб сөзі «сенім», «пікір», «ой»
Ыждаһат – араб сөзі «ынта»
Ықтияр – араб сөзі «таңдау»
Эфенди – түрік сөзі «мырза»
Яхуд – араб сөзі «еврей»
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Қаптаған
Қарлығаш

Кəрі жолаушы
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Көздеуші
Қыр баласы
Л.М.
М.
Мадияр
М.Б.
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Р.
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