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DƏJN BƏLA KbRbNA, HyNDYR (OBLİGASİA), Bb PLANÄ PENÇSALIJE
DYDJA TE BƏRDANE təmam’ Əm təv* x9vata ^9,а ^rbna dəjne hyndyr bbn, bb dərbdari 

bqədinbn, em qəwin kbn îiime секыпа sotsializme
əm bb Uvdarək bərbbri Tıəmçvata kolxoznike dar- 

bdar bbn.
Nəhe məha gylan e bu çbvata 

komisia hazbri dijlna həmçbvata 
kolxozvane Fblbstanije.

Komisia qrar da 5-e məha hə- 
ziraneda bbdbn dərxbstbne gazeta 
jəkroze bb şbkla xəmbll zb 12 ru- 
ja, angori gazeta „Sots. gjuqe". 
Tiraza gazete gərək 4000 bə, ga- 
zet we nəşr bbbə bb zmane fbl- 
ləji, tbrk’, urbsi u kyrmançl- N,et 
u mərəma gazete mbqimi əwə, 
wəki ky äjan bbkə çerbbandbna 
xəvata wəkile—kolxozvana je ky 
ten həmçbvate,

Hatljə bbzartbn redaktor u ka- 
tbbe gazete. Həvale Ныасја Mir- 
zojan kbvş bijə redaktore u təs- 
liml wi bujə, wəki zb redaksia 
„Avangarte- dy mərja bbşlnə nə- 
hija, wəki zəlal kbn we dərəçe, 
cka əw kolxoze, wəki wəkile wan 
ten həmçbvate, cka komsomol 
cəwa xəvbtinə kolxozada we nete 
zi redaktore dərəça zbne kolxoz- 
van xəvatci u кыыха wanda re
daktor hatljə kbvş krbne həvala 
Arpik Colaxjan- Cb qrar hatijə 
dijlne səva wəkile «Avangarte“ 
ysa zi ja həvale Colaxjan. Dərə
ça mbqala u qbnjate tbrki redak
tor hatijə kbvş krbne redaktore 
„KbZbl Şəvəqe" u əw hatijə borç- 
dar кыыт., wəki hətta 25-e məha 
gylane dy xəvatcija bşinə gynde 
tbrka səva nherandbna se kolxo
ze Urka u dərəq xəvata wanda 
db gazeta „Kbzbl Şəvəqe" dabdə 
nəşr krbne. Wan qrare zorbn. ha
tijə borçdar krbn həvale Çərdoje 
Genço redaktore dərəça kyrman- 
çlje, ysa zi gərək əw we hazb- 
rlje bblnə tanga xyəda. Jəslimi 
təmamja gazete Fblbstarpje bijə, 
wəki kb zb 10-e gylane həttani 
10-ө həzirane kampanja məzbq 
peşda bbbn dəreq һагыја həmçb
vata kolxozvana Fblbstanije. We 
xəvateda krbna gazet u mbqaləda- 
red mə gələk məzbnə, cəwa mb- 
qalədared mə, ysa zl gazeted mə, 
gərək äjan kbn çerbbandbna kol
xoza u zəlal kbn, wəki əwana 
cəwa İzne dəst tinbn səba təvbu- 

n a xəvata həmçbvate.

Gazete mərkəzi u nəhija borç- 
darbn çije məzbn, bbdbn hazbrjä 
we dərəçe.

Hat kbvş kbrbn səva we nete 
1 məha həziraneda zb redaksia 
• Xorh. Hajast.« bşinbn nəhija 3 
mərja, zb „Sots. gjuoje » ■ 3
mərja, zb „Avangarde“ „ 2
mərja, zb „Kbzbl Şəvəqe" „ 2
mərja, zb „Rja Təzə" məriki, zb 
„Xorh. A?xatavoruhije‘‘ mərlsi,

Hat kbvş kbrbn, wəki səva 
delegate həmçbvate be təşkil kb
rbn məjdana nəxş u nbmuşe xə
vata kolxozvane dərbdar.

Əw xəvat təslimi həvale Karo 
Stepanjan bijə fkoməkdare wi 
agronom V. Mkbrtcjan u Ararat 
Qaribjan). Təslimi koopkultare 
bijə, wəki 'roza Həmçbvate db 
keləkəkə sərajeda (quıft[]ı6J u ma
la gyndija Rəwaneda bbfroşbn 
ktebe zman,fərah u şbkla bb qimə- 
te arzan.

Hatljə kbvş kbrbn, wəki dele
gate həmçbvate ben rəwa krbn 
(peşkeş krbn xəvat krbn) bb qi- 
məte 2000 manat pərə ktebe 
massaji.

Zb wan qbrara şunda, redaksia 
„Sotsgjuqe* zb 3 mərja redak- 
sjakə gərlnok şandə nəhja Leni- 
nakane, səva nherandbna xəvata 
kolxoza u bb wera təvaji brlgade 
başqə nəhja Vaqpate, Bajazete, 
Basargecare u je majin.

Səngər zb candbna bbha- 
re şunda dbminə-

j Nəhja Aqbarane, gynde Sən- 
gəreda par nan şəwbtibu. Zb we 
jəke zi, İsal gyndi təngasja toxbm 
dbkşinbn,. We dərəçeda şewra 
gynd wəxteda tbvdarək ditbna can,- 
dbna bbhare nədit. gyndije kəsib 
u batrak nive рые be toxbm ma- 
nə. Lazbmə şewra gynd u ysa zl 
şewra nəhje bbfbkrbn dərhəqa wi 
gyndida.

Wəxt dərbaz dbvə, candbn şun
da dbminə. Lazbmə. koməkdari.

Mbqalədar R. T-“ Qacaxe
Kakbl.

Dərəq dəjn stəndbna Tıykmatije hyndyre wəlatda 
ja „Pençsaija Dydja“ (Para sala äwlbn) 

Qrara Mərkəzkoma Xəvatkarije u Şewra Komisariata Çmaäti.
Snbfe pala Tbvaqa Şewre, kol- 

1 xozvanija u həmu xəvatci, bb 
sərkarja fbrqa komunista u Mər
kəzkoma we ja Leninə —bb sər
karja həv. Stalin, qədand lozunga 
„Pençsêli car salada", nava ce- 
кыпа sotsializmeda dəstanin peş- 

i dacujined tarbqi bb njşandajlna 
həmu dbnjaje.

Bona şər krbne səba cekrna 
sotsializme, xəvatcije Ttvaqa Şewre 
äfrandbn bazaje qəwin səba finan- 
se cekrna sotsializme dəjn hblan- 
dbna hykmatije hyndyre wəletda 
qəwata təşkil krbna həbuna mas
saji ja məxluqəte jə.

Saled äwibn pençsalljeda, xə
vatcija bb dəjn dajine pəred xyə 
əfrändbnə' bb sədi zavoded, fab-

Həzmara dəjn hbldane, wəxta we, секыпа we u 
qədandbna we.

! 1. Dəjn te hlanin bb həzmari
3 miliart manati, moləta 10 sala, 
zb jəke çrja bəre 1933 sale, hətta 
jəke сыЈа bəre 1943 s,

2. Dəjn hlanin dkəvə nav kte
be dəjn hblandbne ja T*>vaqa 
Şewre, bb we nave: — Dəjn hla- 
nina hykmati pençsaija dydja (pa
ra sala äwlbn).

3. Dəjn hlandbn parə vədbbə 
dy çija, a) mbqim kare dbstlnə, 
b) sələfe tinə.

i Komisariata finanse ja Tbvaqa
■ Şewre angori nvisarcija, həzma- 

re dəjn hlanine parə vədbkə sər 
j dy çija, jaky kare dbstinbn, ja ky 
I sələfe tinə.
I 4. Dəjn hlandbn te bərdanebb 

obligasiajed bbhaji səd manati, bb 
pared xyəji bəla buji u nəbəla 
buji,

Obligaslaje bəlabuji 4 çurə tenə 
bərdane:

i a) hər obligasia para vədbbə 
dy çija u bəranbəri həv—hər jək 
bb qlməte 50 manati-

b) hər obligasia para vədbbə 
sər 4 pared bəranbəri həv, hər jəke 
bb qlməte 25 manati.

c) hər obligasja para vədbbə 
sər 10 para, hər jək bb qiməte 
10 manati.

rixed təzə, sovxoza, Mbskəned 
maşina-traktora, bb frəji komək 
glhandijə kolxozara, frə u zedə 
krijə cekrnəkə gran, bb dəste ki- 
zane ky hale xəvatcija Ttvaqa 
Şewre allje həbune u kulturaje 

; pak bijə.
, Qədandbna plana sala 1933-a, 
; ja sala äwlbn, pençsaija dydja zb 

mə dxyəzə, wəki ky əm mobili-
: zasia kbn həmu resursed wəlatä 
i xyə.

Bona sərbəst krbna fin.an.sace- 
! krne ja sala äwlbn pençsaija Dy- 
! dja, Mərkəzkoma Xəvatkarije Tt>- 
| vaqa Şewre u Şewra Komisariata

Çmaäti qrar dkbn.
I Bərdbn dəjn stəndbna hykmati 
'■ hyndyre wəlate xyə bb wan hima

' c) hər obligasia para vədbbə 
20 para bəranbəri həv, hər jək 
bb qiməte 5 manati.

Komisariata Finanse angori we 
qrar datinə, wəki hər pared obll- 
gasiaje cəwa gərək benə xəvb- 
tandbne.

Pared obligasiaje nomera wan, 
jək çurə јә, dkəvbn nav dajln— 

1 stəndbne u bxtijare dbdbn bbstl- 
пһп we pare ja obligaslaja təmam 
bb kizane ky gredajinə.

i 5. Hərdy pared dəjn hlandbne 
parə vədbbbn sər dərəça, hər də- 
rəcada 100 miljon manat.

I Hər dərəçe kar anlne, 20,000 
■ seria wi hənə, hər seriada 50 
‘ həv obligasiaje 100 manati. Də- 

rəçə, je ky sələfe tinə, hər dərə-
1 çe wida 100 həzar seria hənə, 
j hər seriada 10 həv obligasiaje 

100 manati.
j 7. Qrar qanuna qədandbna dəjn 

hblandbne tenə danine aüje Ko
misariata Finanse Ttvaqa Şewre.

I 6. Be xəbərdan həmu kara ob- 
Jigasiaje kar anine, tenə dajine 
bb forma karətije nav moləta dəjn 
stəndbne, 10 salada; hər obligasi 
mbqim kar hbldbdə.

(Bnerbq ruj® 2-a)
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ƏM Bb DəRBDARI BQƏD’NbN PLANA OBLİGASİA PENÇSLALJA DYDJA
səva bb bnd krbna cekrna zavod u fabrikə, sova cekrna rençbərija sotsialistije

Obligasia je ky kare hbldbdə te 
puc krbn u wəxta listbiaed majin, 
naje listbne, j

8. Bb obligasia karstəndl tenə 1 
dajine jəko јәк zb wan, həzmara 
3000, 1000, 500, 250 u 150 ma- '

i i
нз z: 
w o Zi, 1—8 tlrazada, 

hər jəkeda tenə
■ listbne

Zb 9 31, 33 35,
37-39 tiıaza hər 
jəkeda te lis'.bne

Zb 32, 35 u 40 
tiraza hər jəkeda 

tenə listbne

Həmu tirazada səba
hər dərəçau. 
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cqasbuna 
kare

çəma pə
ra bb 
manata

cqasbuna 
kare

çəma pə
ra bb 
manata

cqasbuna 
kare

çəma pə
ra bb 
manata

cqasbuna 
kare

çəma pəra 
bb manata

3000 3 9000 2 6000 2 6000 88 264000
1000 40 40000 30 30000 30 30000 1230 1290000
500 100 50000 75 37500 75 375)0 3200 1600000
250 7657 191450 6693 1673250 6693 1673250ı 275432 68858000
200 — — — — 120000 24000000 360000 72000000
150 — — — — 120000 18000000 360000 64C000C0

Gbşk 7300 3013850 6600 1746750 248600 437457 50u1000000 198002000

10. Qrara listbne u wəxta lis- ; dbnə, dkarı>n äjan квп hətta 1 
tbne kbvş dbkə Komisariata Fl- j crja bəre sala 1948.
nanse Jbvaqa Şewre. | Wəki əw wəxt dərbaz bə, bb

11. Obligasia, je ky kar stən- wan obligasia edi kar naje dajine.

* 3. Para səlof anine
12. Bl obligasja ja para sələf 1

anine, həmu kar hasbləte obliga- 
sjaje tenə dajine par-par, bb for- 
tna sələfa. 1

13. Səba we zl,.sale 10 sələf 
te dajine. Dajina sələfa sale ça- 
rəke dqədə zb 1-e çrja bəre sala 
1934, bb hər talona ja sale məha 
çrje bəre wəxta təmambuna salə- 
wəxte.

14. Puc krbna obligasja sələf 
anine dəst pe dbə zb jəke crja 
bəre 1939 sale u nav car salada 
dqədə, bb llstbna hər sale ja puc 
krbne hər sale, te puc krbn jək 
pençani pare we dəjn stəndbne.

Jək pençani para çəme ja puc 
krl te vəgərəndbne zl sala 1943 
zb jəke crja bəre.

Wəxta listbne u puc krbne, 
qrar qanuna we, şunda stəndbna

bxtijar u qrar obligasia
17. Obligasia, kara wan, cəwa ı 

ky hasbləta wan u dajln—stəndb
na wan zb həmu çurə xərç xəra- 
ça hykmatlje u ja çija azanə.

18. Xəvatcl obligasia dkarbn 
rehin dajnbn banka qbnjətije hyk- 
matije xəvatcida we wəxte, caxe 
bona we jəke razibuna Komisiaje

Paro dorxbstbn.
Budçeda çymhyrjəta lb həv ha- 

tira, bjudçeda çijara u ja Ordija

2 R. X. № 24 

nat, nav we te həsav krbn qimə- 
ta obligasiaje puc buji (100 m.).

9. Bb para kar stəndi mbqim 
nava 10 salada gərəke 40 listb- 
ned kar hlanine bqəwbmbn, hər 

obligasia u obligasia sələf anine 
te nə kbvş krsn zb alije Komi
sariata Finanse Tbvaqa Şewre.

15. Dajina pəra ja obligasia je 
ky w.əxta puc krbne dər ten, dəst 
pe dbə zb jəke crja bəre we sa
le. 1б kizane ky listbna puc krb- 
ne qədjajə, zb we wəxte zedə 
krbna sələfa sər ob igasia, je ky 
tenə listbne, ddbn səkbnandbne.

16. Obligasia, je ky hatbnə lis
tbne, je ky gərəke benə şunda 
stəndbne, cəwa ky əw talona, wəx
ta dajina wan gbhiştijə, dkarbn 
bdbn Ğjan krbn səba stəndbna 
pəra hətta jəke сыја bəre 1948 
sale. Hərke ky əw wəxt dərbaz 
bə, zb we şunda xyəje wan obll- 
gas:a u talona bxtijara xyə stən
dbna pəra ynda dbkbn.

dərhəq dajin-stəndbne.
Һәјә, je ky kəməkda-e dəjn dajine 
u ja banka qbnjətije hykmatije 
xəvatcianə.

Razibuned han tenə dajine bb 
qrara 22 səvate sala 1930 ja 
Mərkəzkoma Şbxyəlkariıe Tbvaqa 
Şewre u Şewra Komisariata Çb- 
maətlje (qanunnamə s. 1930 № 12, 
nbqbtka 139).

Sorra Sədtja Hykymate Sijasətije- 
ra, Əskəred xyəji krbna hbduda 
Tbvaqa Şewrera u Milisiaje pala 
u gyndijara, bona həbuna waq, kul- 

təmambuna saləke dəjn hlanineda 
4 çar dlizbn.

Mbqim hər dərəça kar.hlanine, 
həzmara we u tomərja pəra (100 
miljon) tenə kbvş krbn bb əwi 
çurəji.

turaje u cekrne, səba lazbmatja 
wan.

19. Zb dəjn hlanina „penç salja 
dydja“, zb wan pəra parə tenə 
kbvş krbn, səva budçeded çym- 
hyrjəted bb tbvaqi u səva bjud
çeda çija.

j 20. Səva bjudçeda çija bona 
çymhyrjəted tbvaqi par kfavş kb- 
гбп angori qədandbna dəjn hlani
ne nav wan çymhyrjətada nava 
pala qyllbxdara angori 15 sələfe 

j çəma pəra.
I 24. Bənä bjudçeda çija par 

tenə dərxbstbne bb we həsave:
a) Cəwa nav bazer, ysa zi gyn- 

dada cbqas nav pala — qjlbxdara- 
da dəjn hlandbn h‘atijə qədandbne 
10 sələfe we.

b) bjav ähəlijed başqəda 25 
sələfe dəjn hlar.ine.

( Pared han bazarada u gynded 
palətijeda bb təmami dkəvbn na- 

i va bjudçeda wan bazara u gynde 
pala, le gyndada əw tenə parə 
vəkbrbn bb dəste içrakoma nav 
bjudçeda nəhije u ja gynda, ysa 
ky, hər budçedəkida bkəvə nəkem 

I zb 15 sələfa, zwan dəjn hlandbna, 
je ky hatbnə qədandbne bb dəste

I şew-a gynd nava wan gyndada u 
! çmabte.

Para bjudçede ja çymhyrjəta 
tenə xəvbtandbne səva we çym- 
hyrjəte bona bazara, nəhja, bona 
секыпа həbur.e u kulturaje, səva 
laztmatja wan.

23 Nav pared Ord ja sorda u 
təşkiiəted wida, nav taqbured Səd
tja Hykmate sijasətiie Ttvaqe u 
təşkiiəted wanda, nav taqbure əs- 
kəra xyəji kbrbna hbduda u təş- 
kiləted wanda,- cəwa ky nav xə- 

vatcijada. milisiaje Pala u Gyndija 
zb obligasja je ky hatbnə bəla 
krbne, zb çəma pəra 10 sələf' 
bona cekrna həbune u kulturaje 
səva lazbmatja Ordija Sor, Səd- , 
tja Hykmate Sijasətije, Əskəra 
qərəwulije Tbvaqa Şewre u Mili
siaje Pala u Gyndija.

24. Komisariata Finanse Tbva
qa Şewre qrar nəşr dkə səva 
qrara par dərxbstbne u dajine 
bjudçeda hykmatijera u bjudçeda 
çijara, Ordija Sorra, Sədtije Hyk- 
mata Sıjəsətijera, əskəred qərə
wulije Tvaqa Şewrera, Milisje 
Pala u Gyndijara səba cekrna 
həbune wan, kulturaje wan u la
zbmatja wan majin.
Sədre Komiteta Şbxylkarije Mər

kəzi Tvaqa Şewre M- Kalinin 
Sədre Şewra Komisara Çbmadtl

Molotov (Skrjabın)
Kati.be Komiteta Şbxylkarije Mər

kəzi A Jenukidze.
Moskva, Kreml, 14 gylane

1933 sale

Akademia əyim u iskust 
va (hostakartija rwıd) 

Romeda.
LEHII4GRAD, 7 (Ç.T.Z.), Ve 

aqrije akademik Samojlovic, wəki 
alije äylmva cuvu Rome u naha 
vəgərijajə, zb mbqaləcije Rostov- 
ra qsəkbr, wəki hykymata Rome 
qrar dərxbstijə, kb əva sala te, 
Angoraeda akademlja äylm u is
kust va mblətije təşkil bbkbn.

Minbstra ronkaje, nahava qnja- 
ta top dbkə bona akademije,

Net u nbqbl bər bb xəvata 
akademlja diwana şewre öylmlje 
həjə, ja Hamukrajnae, Belarusi- 
jae.

I Təvteşlja avajikl məzbn dbvl- 
nbn, wəki Angoraeda cekbn, kb 

s çije instituta gbşka teda həvə, te- 
da çibbn labaratoria, ktebxana 
hykymate, muzeja tbşte kəvn tə- 
rixli u zala məzbn, bona qse 
Ğylmi u konferansa. Bəre Ğwlbn 
akademia Rome (Тыка) we şb- 
xyle le nbherandbne bbnbherə, 
dərhəqa tərixa literaturaje u dər- 
hə qa zman - äylm çmabte.

Xəbərnəmə zb tbləjikyr
! manciI •
‘ bfəşra hykyməta Fblbstane van 

roza dbdə dərxbstbne (ronaji dl- 
tbne) xəbərnəma zb fbləji—kyr- 
mançl. N,ava xəbərnəmeda hənə

i 13 həzar xəbər. Nava sala 1933 
I —34 da gərəke be dərxbstbne zb 
j kyrmançije—fbləji xəbərnəməkə 
' dbn 2İ. ( Ş. T. Z.)
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ƏM NƏHİJE FbJbSTANJEDA Bb 100 SƏLƏFl BQƏDİNbN CANDbNA BBHARE
şor peşja oportunista weki dxyəzbn kemasije xyə dorəq candbna bhare voşerbn!

Zb qbrara 9-e gylarıe Morkəzkoma F. K. (b) 
Ibstanije

Fb- DƏRHƏQA PESDACUJINA ƏK,BNDA
Qrara MərK,əzkoma F. K (b) Fblbstanije

Dərhəq candbna nan.
Mərkəzkom nişan ddə, wəki 

bb сб qasi ky bb lazbmati u bb 
paki təşkil кыһпә candbna nan
1б Fblbstaneda, le gələk nəhijed
Fblbstaneda, nav qrared borçdar 
ja nəhikoma dərəq хуәјјкывпа 
qanuna agrajijeda, nə hatljə gotbn 
əw lazbma’ i u qbrar, je ky fərz u 
lazbmbn səba xyəjikbrbna u pak 
nherandbna candbna nan.

Mərkəzkom ddə sər həmu nəhi
koma u içra nəhikoma. wəki bb 
ləzi һагы kbn u bbgbhjnbn dəs- 
te şewre gynda, kolxoza u tək- 
mala qanune agrojije ja təzə (ni
şan bbdı>n твкапе çəza dajine), 
klzane ky sərbəst , dbkbn xyəjikb
rbna candbna nen:

a) Şinajed nəlazbm gərək be- 
nə dərxbstbne u bərəfkbrbne, hə- 
ma wəxta dəst pe kbrbna zllbu- 
na wan. Xəvata han te dajine 
koməke başqəra, ja brigada kol
xoza u bhər aljava gərəke bxə- 
vbtbn, 2Ы1, u zjara lb wi şxylida 
bbdbn sər xəvate.

b) .Gərəke həmuşjnajed nəlazbm '
orta zəvjada, ja rljada u neziki 
zəvja benə hbldane u xravkbrbne, 
qə nəhelbn, əwana dəst pe kbn i 
şin bbn,. . 1

c) Zb alije hər kolxoza u şewre 
gynda gərəke mərija kbvş kbn, wə
ki nəhelbn həjwanət bkəvbn nav 
candbne, wəki lb zəvja bnerbn u 
pak xyəjl kbn, nəhelbn, гыаг bb- 
gbhizə wana.

c) Candbn u zəvja gərəke zb 
selafe, zbrardara u həjwanatbenə • 
xyəjikbrbne.

ç) Wəxta av dajine, gərəke ave 
bb rasionali u bb qbnjatl bbdbnə 
xəvbtandbne, gərəke gyndada u 
kolxozada plana xəvbtandbna ave 
һагы kbn.

2) Te kbrbn sər nəhikoma, 
nəhl içrakoma u mbskəned trak
tor maşina, wəki glijed han bne
rbn nav çbvata xolxozvanja u 
brigada, cəwa ky çbvata təkma- 
lada zi u angori we zi peşdada- 
jln b;nə dajine kolxozara, briga- 
dara u gyndara.

Bona we јәке, . wəki çergək 
nəhjada cnina nan dəst pe dbə 
məha həzlrane. te kbrbn sər koml- 
sariata Çbmabtl Xyəlije nava dəh. 
rozada plana kampanja bərəfxbrb- 
pa hasıJəte hazbr kə u bbdə 
Mərkəzkome səba qəbul kbrbne- 
rnəhkəm кыһпе.

1. Te kbrbn sər Komisariata 
Xyəlije Çbmaäti, Mərkəza traktor- 
maşina, Tbvaqa sovxoza u peşja 
təşkiləted nəhie. wəki xəvata xyə 
fbrə kbn dərəq təzə kbrbna haçə- 
ta u inventare mbskəned maşina 
traktorada, sovxozada, kolxozada 
u həbune təkmalada, səba һагы-

■ bun bona bərəfxbrbna hasbləte.
2. Te kbrbn sər Komisariata 

I Xyəlije Çmabti, wəki hətta 12 e
gylane sərrast kə plana təzəkbrb- 
na haçəta u inventara u əvajəka 
bbdə KomitaGandbnera səba qə
bul кыһпе u məhkəm kbrbne.

3. Te kbrbn sər Komisariata 
Xyəlije Çbmabti, Tt>vaqa sovxoza, 
wəki ky əwana һып aparata mər- 
kəzida, һып zi çijada kbvş kbn 
mərijed çavdar səba təzə kbrbna 
inventar u haçəte rençbərlje

4. te кыһп sər Komisariata 
Xyəlije Çbmaäti nava se rozada 
əjan kə, wəki Selxozsnab u Sel- 
xozremont bb сб qasi Һагыһп 
səba pak kbrbna u bərəv kbrbna 
hasblət u rast kbn lb nəhijada, 
mbskəned maşina-traktorada, sov- 
xozäda dajina inventara, haçəta u 
tbşted majin je lazbm, u wana 
wəxteda bbşlnbn çija.
5. Te kbrbn sər içra nəhikoma 
u dərəça xyəlije nəhije, wəki сб- 
qas mbkan həjə sbnhətkare çija 
u hədada bdbn xəvbtandbn, səba 
секыпа haçəta u inventare bona 
kampanja свп,1пе.

6. Te kbrbn sər Komisariata
Xyəlije Çbmaöti, Komisariata Xə
vate, Ttvaqa sovxoza u təşklləte 
nəhlja bb ləzi dəst pe kbn fəjda 
bbinbn bona dəstanlna məçəled 
ysa, je ky sərbəst dkbn bərəfkb- 
rbna pala səba kampanja cbnin, 
kbvş kbn qəwata zedə ja pala lb 
kolxozada u həbune təkmala.

7. Te kbrbn sər Komisariata 
Xyəlije Çbmabti, wəki һагы kə u 
bbdə Mərkəzkomera plana kam
panja hasbləta tbrja hətta 15-e 
gylane u plana candbna pbnçara 

i hətta 20-e gylane.
| 8. Zb 25 e gylane db həmu

nəhjada gərəke bbkbn çbvata kol- 
xozvanija u ja təkmala, ja nəhije, 
je ky gərək bxəvbtbn səba pak 
kbrbna candbne u səba bərəfkbrb- 
na hasbləte wəxta cbnine.

i Te nişankrne, wəki Fblbstani- 
jeda plana candbne hətta 5 e gy
lane bb 30,2 sələfi qədiajə (to- 
məri 96,945 hektar hatijə can
dbne), zb əve rəqəme sovxozada 
39,4 sələf, kolxozada 33,9 sələf 
u təkmala 27,6 sələf.

Candbna əkne kulture başqə 
hətta 5 e gylane bb əvi təhəri 
qədijajə, pəmby bb 31,1 sələfi, 
(hətta 8 e gylane) ttun bb 0,2 
sələfi, Sblqe şəkbr bb 21,6 sələfi, 
nan bb 32,5 sələfi, gbhije həjwan 
bb 20,4 sələfi, kartol bb 44,4 sə
ləfi, avitna pbnçare bb 10,1 sə
ləfi.

2) Tempe candbnije naha lapə 
be хпепә (hbndbkə) u wəxteda 
təmam naje avitbne, we şunda, 
we kem haslətije bbdə.

Ləma Mərkəzkom dbvezə, ras- 
tə, dərəng dəst bb əkbn bijə, ru- 
je klima ısalı.nda, le d.sa mbkan 
həbun, bona zu avitbna u peşda 
brna əkbn, peşda kətbna əkbn bb 
əvi çurəji te şrovəkrne, wəki təŞ- 
kiləte frqe gyndija u nəh:ja nive 
рые, həla şəre qajim пәҺыбпә 
bona şərkrna mbqabli sabotaza 
kulaka dərəça əkbnda u taqe xə- 
vatcije gynd pak mobilizatsi nə- 
krnə, ranəkrnə sər plja, bona 

, şəre wanaji gymrbh hərə səva 
avitbna əkbn u qədandbna plane 
əkbn.

| Le Mərkəzkom krna oportunis- 
ti həsav dbkə u we həsav bbkə 
wan çerbvandbna, wəki xəvatcije 
nəhije nkarbune xyə vəşerbn, 

' pbrsa bintn orte dərhəqa nəqə- 
dandbna plane əkbn, bb van gll- 
gotnava, — bbhar dərən? hat, qə- 
dandna plana ləz bu, kbnkrna 
wbde xəvata cole u je dbn, əw 
çervandbn we ben bər dərbe.?

| Mərkəzkom Ğjni nişan dbkə, 
wəki alije krna əkbnda əva nəhi- 
jed hana para manə. Aqbaran 
(bb 3.3%\ Aojbaba (25"/„), Ar- 
tik (22,8%). Axta (5,6%), Ko- 
tajk (23,4°/,.), Martuni (3.6" ,), 
Paşalu (15,9%). Hykm te kbrbn 
sər komite frqe wan nəhija, wəki 
van roza gymrəh bbkbn xəvata 
əkbn.

I 4) Mərkəzkom nişan dı>də, wə
ki hale avitna pəmby zi nəpəkə, 
əw kb nəhije pəmby le te avitne 
(Qyrdyqyli). Hətta 8-e gylane nə 
hije pəmby le te avitbne gbşkida, 
çije pəmby bb 61 sələfi hatijə 
avitbne nəhija Qyrdyqylije 52,4 

sələfi (qədandbna әкпе pəmby 
Qyrdyqylije da 24,8 sələf) alije 
avdajina candsneda, Vaqpat paş- 
da dminə (bb 10,7 sələfi).

Tempe avdana candbne şov- 
krne hana peşija гыаге nə.

5) Mərkəzkom nişan dbkə, dər
həqa van kemasije məzsn, əwe 
kb kem jane zedə bslynə, bona 
nəhije pəmby le te avitbne, gyn
da u kolxozada.

1. Pəmby nətəmbzkbri te avi
tbne. xyəlija nə nərmda (Zejva, 
Xatunarx, Juva).

11- Krna candbna pəmby bb 
qanune agro məzkəna, wəkə həv- 
dy sbx u kur nae qədandne.

III. Bostanada u əkbn wəkə 
həvdy bb çergəke nəqədandtnə, 
wəki bona hlanin-danina əkbn bb 
traktora u pe həspa ärde rakbn, 
wəki disa zrarə (QəmərJi, Pa- 
rakar).

IV. Frəja orta çerga naje xyə- 
jikrne, bona hlanin danina paşbn 
bb traktora (Şahriar, Gecrlu, Xa- 
tunarx).'

V. Angori qədandna əkbn, av- 
danə zəvla hbndbkə u para dmi
nə wəxteda.

VI. Gələk çara wəxta avdane, 
wan haçəte texniki, wəki laib- 
mbn: pe wana av nadbn u ave 
zedə-zedə xərç dbkbn.

VII. Dərəçe ysa hənə, wəki 
toxbme çurə rbnd zb fonde kem 
krbnə u ruje we jəke, wəki пн- 
karbunə sər qanuna əkne pəmby 
Һәгбп, cawa qanunə, ysa bbqədl- 
ntn (Gojgumtet, Çafarabad).

VIII. 'Isbatl hənə, wəki nava 
xyəlijeda (uıu&jn) pəmbyje şin, 
buji rtkändbne, le һагыја лге 
xyəlije wəxteda nədinə.

IX. Gələk çara qəwəmijə, wəki 
kolxoznik zb 60 həja 70 sələfi 
dərnəkətbnə cole səba candbna 
bbhare (bbsa xəbəre Xatunarxa 
zerbn).

Dərəng dbCbn xəvate, roza xə
vate pak naxəvbtbn, pak dərbaz 
nakbn (Bbsa xəbə-e Parakareda)> 
Varmazjarieda, Hajtaxeda, Xatu
narxa zerinda u je dbne, (xəvat 
cujə zb səhəta 9 a, hətta 2-a).

X. Həbunə çervandbn, wəki 
əw xyəlija kb danə bona avitbna 
pəmby, bona toxbme dbne danə 
xəvate (Təpalaş, Imancalu, Meh

(Bnerbn ruje 4 a)
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QRAR
Ja Şewra Komisare Çmaäte Çymhyriata Şewra j. 
Sotsialis tije Fblbstanije, dar haqa təzə dastanına kniş- 

кә u kaoıəze ynd buji.
Şewra Komisare Çmaäte qrar 

datlnə:
1. Əw kaqəze u knişke ynda 

dbVbn, wəxta dərhəqa wana ga- 
zetada dnbvisbn, we qanune bb- 
dbn blanine, hər wan qanuna 
ölamkrne gazetada bbhelbn, je bb 
pərənə (bb pərə hezənə) u je 
sude.

2. Əw mərbv, jek kaqəze xyə 
sude, jane je xyəbuna xyə, cka 
əw krijə, сб bmre wi həjə, ynda 
dbkə, gərək wəxtedä (zu) dlarni 
əwe diwanxane, jane mədənxaqe 
bbkə, kedəre əwi əw kaqəz stən- 
dijə.

3. Əw diwanxanə, wəxta blame 
zb mərbve kaqəz yndakri dbstinə, 
borçdarə nava 10 roza kaqəze wi 
mərbvi təzə bbde, bb əwi . çurəji 
zl sər kaqəze təzə bnı>visə, „əva 
disa dəwsa kaqəze ynda buji te 
dajin“.

Əw mərbve kb kaqəze ynda- 
bujl dbvinbn, borçdarbn əwi ka- 
qəzi bbsperbn dərəça Fblbstanije 
çavdajine, le çije kb əw dərəçə 
le tynə, gərək bbsperbn militsia, 
jane şewre gynda.

4. Əw kaqəze ditl gərək bşi- 
пбп dərəça Fblbstanije çavdajine ! 
(ftwj'>bqljl|uı(if) bona kaqəz bb- 
dbn xyəji, əgər xyəje kaqəze yn- 

balu, Təpraxala, Şahirare məzbn, 
SamaqarJ.

XI. Brigade kolxozada xəvat 
xrav hatijə təşkilkme (Şahiara 
məzbnda roz həqe, cqa xəvat 
bbki u əwqasl bbstinə əw gbli na- 
qədə).

Sər van krna, bjuroa Mərkəz- 
koma F. K. (b) F. qrar datinə.

Hykym te кгвп sər wan nəhi- 
koma, je teda pəmby te avitbne, 
sər gli gotne həv. Beria, wəki 
dərhəqa kemasije əkbne pəmby 
danım u dərhəqa wan mbkana, 
bo əw kemasi benə hlanine, əw 
bona nəhlje Fblbstanije pəmby 
fərzbn ve gave, ysa zi sər hime 
qrara Mərkəzkoma F. K. (b) Fb
lbstanije 7-e gylane, zu u bb so- 
zəki öjankbn, binbn orte krne 
SbSt wi şərida, wəki bona pəmby 
dcə u zb nav xəvate wan kema- 
sija bbdbn hlanine, sər qbrara 
Mərkəzkome, wəxteda bbqədinbn 
wan plane candbne, je kb Mər
kəzkome nişan dajə.

Mərkəzkoma F. K. (b) Fblbs- 
tanlje zb təşkiləte frqe nəhije pəm
by dbxazə, dərba dbha Ğsəji bb 
gbhinbn krne kulaka u agente 

dakri navinbn, bo bbdne, se mə- 
ha şunda əw k,aqəz te qəlaş- 
tbne.

5. Əw mərbve kaqəze yndakri 
dvinə, ty həqi nastinə.

’ 7. Sər nbqbtka ve qrare 4-a, 
əw mərbve kaqəze yndabujl dvi- j 
пбп, nadbn diwanxane, jan mə- ’ 
dənxane, şewra gynd, jane bo j 
nəvsa xyə dbdbn xəvate, əwana 
ten bər çavdaria militsia.
Sədre Şewra Komisara Çmadte

S. Ter-Gabriljan.
Sərkare Şbxyje Şewra Çmaöte

A. Tokmaçjan. 
1933 s. 22-e nisane.

Zavoded avtomobila u 
aktora bb 100 sələfi qəd 
andbn plana məha nisane

MOSKVA, 8 (Ç. T- Z.) Məha 
nisan.eda zavoded avtomobila u 
traktora bb təmami nədandbn pla
na xyə- Traktore Xarkove u Sta- 
lingrade danə 6,322 tıaktor, zb 
sala par çarə nivəke zedətbr. Se 
z^vode avtomoblla danə nava r*ə- 
həkeda 3,055 avtomobila. Xenzb 
we, zavoda Gorki avtomobila dajə 
500 avtomobile sjarbune (|e mə- 
rbva). Zedəbuna avtomobila dy 
çara bujə.

wana, je kb dbxazbn, dbçervinbn 
hər kemasikə mə bbkbn silbha 
dəste xyə, bona.we nete, wəki 
zrare tbgbhinbn mə.

Mərkəzkom befbtija dbxazə, sə- 
botaza kulaka agro dəstanlne bb 
hbnçbrinbn, kolxozada distsipllna 
qajimkbn bona xəvate, wan çerb- 
vandna gbşka bbdbn hlanine bb 
himva, je kb kampania avitna 
pəmby dbdbn təqandne, hbski 
əwana zb ke dəre zb peşda ben, 
roze majinda plane əkne pəmby 
bbdbn qədandbne.

Mərkəzkom hykym dbkə sər 
nəhikoma, içrəkoma u dərəçe 
xyəlije nəhia gbşka, bəri gbşka 
sər van nəhija, wəki alije əktnda 
paşda manə, nəhlje, Aqbarane, 
Axtaje, Martuni, Paşalu, Artik u 
Kotajke, wəki qəlbşandbn (kemasi) 
hənə qədandbna plane əkbne bb- 
hareda çəm wana, wan kemasja 
zu bbdbn hlanine, xəvata təmbz- 
krna toxbm pe maşine u dərma
na kyta bbkbn, massaje gynda 
xəvatcl dərxbn cole, qəwəta ma- 
şina u həjwana bbdbn xəvate, ro
ze rəhstbune zb orte bbdbn hla
nine, hətta kyta buna candbne. , cawa

Bona nave blbndkrna ze 
də qədandna plane nəvte.

Bəky, 5 gylane
Rəwan segoşa mədana karbide 

peşbnra, „Xorhrdajin Hajastane*- 
ra.

Əm səlame zb kolektiva pale 
mədəna karbide peşbnra dşinbn, 
inzlner-texnike xəvatcira u qylbx- 
darara, əwana bb bolşevika qrara 
plenume F. K. (b) Tvaqe komitea 
wəlate Zakavkaze dqədinbn, bona 
dəstanina nəvte u bona we dərə
çe şər dbktn cawa nişana həvra 
bune, həvra xəvate dərhəqa daji
na 16 ton karbid zb plane dər, 
əm dy vagon koksa mufela dşl- 
пбп.

Əm paşe zi şəre xyə qajim bb
kbn, bona qədandna qrare plenu
ma F. K. (b) Tvaqe komitea wə
late Zakavkaze.
Kətbbe Mər-koma F. K. (b) Adr- 

beçane Ruben 
Sərkare Aznefte Baojirov.

Bblbndbuna Donbase
MOSKVA, 5 (Ş.T.Z). Mədəne 

cäle Donbase robb ro bbdərbdari 
u bb ləçi peşda dbCbn, zedə dbvə 
коты. Db məha nisaneda xəva
ta dərxbstbna коты dha zedə bu.

Məha nisaneda hatjə dərxbs- 
tane 3,944,885 ton к°ты, əw 
məhe dbkə 95 sələf plane.

Gybdarikə gymrbh bbdbn sər pak 
qədandbna candbn u peşdabrna 
xəvata candbne.

Mərkəzkom disa dbdə biranin, 
bo rbnd qədandna əkbne pak 
wəxteda əw pwsəkə fərzə ysanə, 
wəki bona qədandbna we organe 
nəhije, sərkare nəhije frqəci bb 
həvra, hər komunist u komçahble 
gynd, kolxozvan u təkmalə bər ve 
xəvate çavdarbn.

Mərkəzkom zb təşkiləte frqe 
nəhije u gynd dxazə, şəre dbha 
fərz bbvbn mbqabli sabotaza ku
laka bo qədandbna əkbn u dərbe 
bbdbn wan gli-gotbne oportunlsti, 
je kb dərhəqa sbstcujina şəre 
əkbnda wa xəvər dbdbn u mdna 
dbkbn orte, wəki hənə nəjnəsije 
„objektiv".

4) Te nişankrne, wəki tempe 
əkbn nəhija Axtajeda SbSt dbcə, 
əw kb sektora təkmalada, wəxta 
candbna nəhija Axtaje, həv. həv. 
Daştojan, Amirxanjan u P- loros- 
jan məz. kom- dbşinə we- 
dəre zb 11-e gylane, bona 
əwana bbnbherbn, Cbka nəhikom 
u içrəkoma we nəhije mbkane 

dəstaninə, bona candbna 
əkbn u qədandbna plane əkbn.

Рыа əzdəha.
l-e gylaneda lb bazare Gorkie- 

da (Nizni h(ovgoroda bəre) hatə 
секыпе sər e^me Oke Рыакә әг- 
daha. Sər we jəke həv. həv. Sta
lin. Kalinin, Molotov u Kaganovic 
teləgrama səlame şandbnə 2b palə 
u xəvatde Gorkiera-
Ajroplana təzə, je məria 

dbVbn
MOSKVA, 7 (Ç.T.Z.). Kolek

tiva mədana sər nave həv. Мө- 
; lotov bb sərkarija inziner kon- 
I struktor Putilov plan danijə pe- 

şiia xyə, bana ajroplana həjşt çije 
mərva cekə „Stal 3«, dbneda, 
cawa xəvəre texnike aviatsijejə.

30-e nisane ajroplana „Stal 3“ 
frrija bərq bwlbn. Əva ajroplana 
hana zb polae diwana şewre brb- 
qi hatijə cekrne, motore we je 
şewrejə u məngəna wezi zb те- 
talə. Ajroplan qəwəta we frine 
həjə hər alijava.

Pərre ajroplane ysa hənə, wə
ki wəxta dbfbrə, dbha qəwəte db
də frandbna ajroplane u wəxta 
pəjabuna we, nahelə zu be xare, 
əw nava səhətəkeda 25—30 ki
lometri dbbəzə, wəki zb ajroplane 
dbne zaqi zutbr dbcə.
Həvala Cieəka Siabənd 

darsdara peşə.
Nəhija Təline, gynde Tbhkda 

həjə likxana zbna. Dərsdar we 
məktəbe həv. Cicəka Siabəndə. 
Hətta roza iro’ın zi əw məktəb 
dxəvbtə. Zb zbne gynd dy pä 
dxunbn u sər we jəke rozbbroz 
bdəte xyə kəvn dygyhezbn. Xen 

, zb gynde Tblbk, məktəbe zbna 
j nava gynded kyrmançada ve gave 

əwqa zi tynnənə—hatbnə dadane. 
Dərəq we məktəbeda sədre şew
ra gynd, həvale Çəzo zi xyə na- 
hevşinə. Çəzo bb koməkdarja də
rəça ronkaje u həvala Cicəka 
Siabənd şbxyələki məzbn brijə 

( nava wi gyndi db dərəça hlanina 
nəxyənditijeda.

Lazbmə, zped xəvatci, dərsdare 
gynda, ysa zi sədre şewre gynda 
cäv bbdbn krbna gynde Tbhk— 
db dərəça hlanina nəxyənditija 
zbnada.

U. Çəwərl-
Həv. Şəroje Ahməd qə- 

dand plane xyə.
Lb nəhija Şarure, Məntiqa Şaw- 

likada həvale Şəroje Ahməd pla
ne candbne bb 100 sələfi qədand. 
Əw xyə dərbdarə u dxəvbtə bona 
şbxyəl—Ğməle gynd. Wəxteda ddə 
qədandbne wan plana, сб ky 
şewra gynd ddə peşije. Həvaled 
notla Şəro həqə ben pəsn dajine 

Mbqalədar êlije övdblə,

Redaktore çavdar Ç. Genço.
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