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XIX гасыр ахыры – XX га-
сыр башында иске татар язма 
әдә би теле яңа социаль шартлар-
да кулланыла башлый. Нигез дә 
шигърият, дини-дидактик һәм та-
рихи әдәбият теле буларак яшәп 
килгән иске татар язма әдәби 
теле бу чорда әдәби проза һәм 
газета мәкаләләрендә кулланыла 
башлый [Мирхаев, Миннуллин, 
с. 118; Мирхаев, Гумеров, с. 49]. 

Билгеле булганча, теге яки 
бу газета текстының жанрына 
бәйле рәвештә аның стилистика-
сы да үзгәрергә мөмкин, бу исә 
үз чиратында, морфологик һәм 
лексик үзгәрешләргә китерә тор-
ган факт булып санала. Мәсәлән, 
мәгълүмати жанрларга караган 
хәбәр (заметка) мөмкин булган-
ча гади тел белән кыска форма-
да языла. Шулай ук мәгълүмати 
жанрлардан булган репортаж 
кысаларында исә автор эпитет-
лар, чагыштырулар кебек стили-
стик чараларны актив куллана, 
андагы фикер агышы гадәттә 
динамик һәм эмоциональ харак-
терда була. Аналитик жанрларга 
караган мәкаләгә гадәттә эшлек-
лелек хас, аның авторы реаль 

фактларга таянып яза. Фикерен 
җиткергәндә, укучыны ышанды-
ру максаты белән, ул текстның 
башыннан ахырына кадәр үзе-
нең нәтиҗәләрен раслый торган 
дәлилләр китерергә тырыша. Га-
зета текстының әдәби-публици-
стик төренә караган очерк жан-
рында иҗат ителгән текст исә тел 
һәм стиль ягыннан әдәби әсәргә 
якыная [Гуревич, c. 5]. Әлеге үз-
гәрешләр газета текстында лек-
сик-стилистик һәм грамматик як-
тан күпкырлылыкның барлыкка 
килүенә сәбәп булып тора. Шул 
ук вакытта, галимнәр фикерен-
чә, иң консерватив стиль булып 
рәсми стиль, ә иң ачык стиль бу-
лып публицистик стиль санала 
[Бондалетов һ.б., c. 185].

Газета телендә, текстның 
жанрына бәйле рәвештә, публи-
цистик стиль өчен хас булган ха-
рактерлы үзенчәлекләрдән тыш, 
әдәби телнең башка функциональ 
стильләренең үзенчәлекләре дә 
чагылыш таба. Мәсәлән, публи-
цистик стильгә хас үзенчәлекләр 
мәгълүмати (хәбәр, хисап, һ.б.) 
һәм аналитик жанрларда (аңлатма 
(комментарий),  корреспонденция, 
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мәкалә, күзәтү (обозрение) һ.б.), 
сөйләмә стильгә караган үзен-
чәлекләр мәгълүмати (интервью, 
репортаж һ.б.), әдәби стиль үзен-
чәлекләре әдәби-публицистик 
жанрларда (фельетон, очерк һ.б.), 
аерым төркем галимнәр тарафын-
нан мөстәкыйль функциональ 
стиль буларак карала торган эпи-
столяр стиль исә аналитик жанр-
лар төркеменә карый торган хат 
жанрында очрый.

Әлеге мәкаләдә «Вакыт» 
(Оренбург, 1906–1918) һәм 
«Борхане тәрәкъкый» (Әстер-
хан, 1906–1911) газеталарында 
басылган материаллар нигезен-
дә ХХ гасыр башы татар газе-
тасының аналитик жанрларына 
анализ бирү максат итеп куела. 
Тикшерелә торган газета текст-
ларында очраган аналитик жанр-
лар арасында нәкъ менә мәкалә 
жанрында автор тирән анализ-
га бирелергә мөмкин. Гадәттә 
мәкаләдә җәмгыять тормышын-
да урын алган теге яки бу иҗти-
магый-сәяси, икътисади яисә 
мәдәни проблема анализлана. 
Күтәрелә торган проблема чын-
нан да киң масштабка ия булыр-
га, киң җәмәгатьчелекне кызык-
сындырырга тиеш. Мәкаләнең 
төп үзенчәлекләре – текстның 
ахырыннан башына кадәр бер 
фикерне чагылдыру, логик дәвам-
чанлык, максатчан фикер һәм 
дәлилләр, нәтиҗә һәм тәкъдим-
нәрнең ачык булуы. Башта текст-
ның авторы тезислар ярдәмендә 
укучыны төп проблема белән та-
ныштыра, соңыннан, уйланылган 
ныклы дәлилләр ярдәмендә үз 
фикеренең һичшиксез иң дөресе 
булуына ышандырырга тырыша  
[Бобков, с. 21].

Гадәттә галимнәр берничә 
төр мәкаләне аерып чыгара: баш 
мәкалә, теоретик-пропаганди-
стик мәкалә һәм проблемалы 
мәкалә. Баш мәкалә газетаның 
конкрет бер санын ачып җибәрә 
һәм редакциянең сәяси позиция-
сен ачыклап килә. Теоретик-про-
пагандистик мәкалә ярдәмендә 
редакция теге яки бу сәяси агым-
ны пропагандалый һәм башка 
идеология вәкилләренә каршы 
көрәш алып бара. 

Тикшерелә торган газета-
ларда басылган мәкаләләрнең 
стиле төгәл билгеләмәләр һәм 
эзлеклелек белән аерылып тора. 
Гомумән алганда, мәкалә – тулы-
сынча автор тексты, аның ком-
позициясендә, стилистикасында, 
фактларны аңлатуда, проблема-
ны кую алымнарында һәрвакыт 
автор шәхесенең үзенчәлеге, 
аның анализлау мөмкинлеге, үз 
фикерен укучыга җиткерә бе-
лүе чагылыш таба. Билгеле бул-
ганча, татар газеталары чыга 
башлаган дәвердә, редакциягә 
килгән текстлар газета мөхәр-
рире тарафыннан эшкәртелгән, 
яисә, гомумән редакциягә бәйле 
булган авторлар төркеме тара-
фыннан язылган, ягъни текстлар 
тел ягыннан да, идеологик яктан 
да конкрет бер калып кысала-
рына кертелгән. Шунлыктан, бу 
очракта автор шәхесенең үзен-
чәлекләре турында түгел, ә бәлки 
редакция, газета стиле яисә үзен-
чәлекләре турында сүз алып бару  
дөресрәк булыр.

«Борхане тәрәкъкый» газе-
тасында басылган проблема-
лы мәкаләләр арасында илдәге 
иҗ тимагый, сәяси мәсьәләләр-
не алгы планга чыгаручы, шул 
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исәптән татар халкына кагылыш-
лы милли һәм дини проблема-
ларга кагылучы, тирән анализга 
ия булган иң кызыклы мәкаләләр 
арасыннан «Гадәләтме? Золым-
лыкмы?» (1906, № 56), «Мәгый-
шәт яхуд инсанларың яшәмәсе» 
(1907, № 116), «Шә керд галәме» 
(1907, № 116), «Ислах хакында» 
(1906, № 31), «Дәрел әдәбдә сөй-
ләнгән нотык» (1906, № 33) һ.б. 
мисал итеп китерер гә мөмкин. 
Кызганычка каршы элеге мәкалә-
ләрнең барысының да диярлек ав-
торлары күрсәтелмә гән. Авторлар 
күрсәтелгән очракта да, еш кына 
инициаллар яки тәхәллүс кенә 
куела. Мәсә лән, «Борхане тәрәкъ-
кый» газетасында басылган «Кав-
каз вакыйгалары» дип исемлән-
гән мә ка ләдән бер өзекне карыйк: 
«kaf kaz telegramlaryna qaraǧanda 
är män berlän tatarlar arasyndaǧy 
qan tügelüläre haman betmi. äle 
anda äle monda ärmänlär tatarlarǧa 
tatar lar ärmänlärgä höcüm itep ällä 
ni qadär qanlar tügälär ällä ni qa-
där balalarny jätim qaldyryp ällä 
ni qadär analarny balasyz qaldy-
ra lar... üzeŋezneŋ waq töjäk doš-
man lyqlaryŋyz öčen ällä ni qadär 
ke še lärne qanly jäšlär elatmaŋyz 
tuq taŋyz! tuktarǧa waqyt» (№ 30, 
1906). Әлеге шактый зур кү ләм-
дәге мәкаләнең ахырында «Таң» 
.дигән тәхәллүс  куелган («طاڭ»)

«Вакыт» газетасына килгән-
дә, биредә дә җәмгыять тормы-
шының теге яки бу тармагына 
карый торган мәсьәләләргә ба-
гыш ланган проблемалы мәка лә-
ләр зур урын алып тора. Мәсә-
лән, «Азеф мәсьәләсе» дип исем-
ләнгән мәкаләне карыйк: «ufa 
gu bernatory bogdanovič, daxi-
li yä nazyjre pleve wä biek knäz 

sergej häm bašqa zur kešelär jäše-
ren politsijagä mäǧlüm itelep üte-
rel gänlär» (№ 433, 1909). Әлеге 
проб лемалы мәка ләдә рус рево-
люционеры, эсерлар партия се 
җитәкчеләренең берсе, Поли-
ция департаментының яшерен 
хезмәткәре Евно Фишелевич 
Азеф турында сүз бара. Бу мәка-
лә нең авторы шулай ук күрсәтел-
мәгән, ләкин текст ахырында 
киләсе санда әлеге мәсьә ләгә ка-
рата премьер-министр П.А. Сто-
лыпинның фикере басылачагы 
хакындагы искәрмә бар.

«Борхане тәрәкъкый» газета-
сында шулай ук еш очрый торган 
аналитик жанрларның берсе – 
күзәтү (обозрение). Күзәтүнең 
төп максаты – теге яки бу вакый-
га турында гомуми караш булды-
ру. Күзәтү текстын әзерләгәндә 
автор иҗтимагый тормышның 
төрле тармакларына хас булган 
вакыйгалар, фактлар, күренеш-
ләр җыелмасы белән эш итә. Кү-
зәтү текстында факт, күренеш яки 
вакыйга мөстәкыйль рәвештә тү-
гел, ә бәлки бербөтеннең өлеш лә-
ре буларак карала [Бобков, с. 24].

Бүген галимнәр күзәтү жан-
рының берничә төрен аерып ка-
рый. Гомуми күзәтүләрдә, вакыт-
лы басманың дәрәҗәсенә бәйле 
рәвештә, конкрет бер вакыт кыса-
лары эчендә дөньяда, теге яки бу 
дәүләт яки регионда булып узган 
мөһим вакыйга турында сүз бара. 
Тематик күзәтүләрдә исә, исемен-
нән аңлашылганча, җәм гыять 
тор мышының теге яки бу тармагы 
(мәдәният, икътисад, сәя сәт һ.б.) 
белән бәйле булган вакыйгалар 
аңлатыла. Халыкара күзә түләр 
үз эчендә ике төркемчәгә бүленә: 
халыкара тематик күзә түләрдә 
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дөньяның теге яки бу ноктасын-
да җәмгыять тормы шының кон-
крет бер тармагы бе лән бәйле 
проблемалар турында сүз бара, ә 
халыкара гомуми күзәтүләр исә 
дөньяның ниндидер бер нокта-
сында урын алган мөһим бер 
вакыйга яки күренеш турында  
булган информацияне чагылдыра. 

«Борхане тәрәкъкый» газета-
сында басылган текстлар арасын-
да, еш кына, халыкара гомуми 
күзәтүләр очрый. Алар арасында 
аеруча әһәмияткә ия булганнары 
«Төркия хәвадисе», «Госманлы 
хәвадисе», «Иран хәвадисе» дип 
аталган рубрикаларда тупланган. 
Рубрика исемнәреннән аңлашыл-
ганча, әлеге күзәтүләрдә теге 
яки бу илдә булып узган мөһим 
вакыйгалар турында сүз бара. 
Информацион жанрларга караган 
хәбәр текстлары да, шулай ук, 
халыкара вакыйгаларны яктыр-
тырга мөмкин, ләкин халыкара 
гомуми күзәтүләр, хәбәр текстла-
ры белән чагыштырганда, көчле 
аналитик төсмергә ия.

Газетада очрый торган күзә-
түләргә берничә мисал китерик: 
«bolǧar mäsäläsene müzakärä wä 
xäl itmäk öčen ljapčevyŋ istan-
bula göndärelmäsene ǧosman ly 
xö kü mäte bolǧariaja xäbär vir-
meš ter» («Госманлы хәвадисе», 
№ 72, 1909); «iranyŋ ämer ma-
lijä sene islax öčen ameriqadan 
maxsus mämur kitereläčäge äwäldä 
jazylmyš ide» («Иран хәвадисе», 
№ 145, 1911).

Халыкара күзәтүләр еш 
кына «Вакыт» газетасында да 
очрый. Шул ук вакытта, «Бор-
хане тәрәкъкый» газетасы белән 
чагыштырганда, «Вакыт»та ха-
лыкара мәсьәләләрне яктыртучы 

текст ларның саны күбрәк, ләкин 
аналитик характерда булмау сә-
бәпле, алар барысы да күзәтү 
жанрына карамый. «Вакыт» 
газетасында басылган халыка-
ра гомуми күзәтүләргә берничә 
мисал китерик: «bu hafta avstrija 
ilä serbija arasynda suǧyš bašla-
nuny kötep uzdy... xodaǧa šöker 
soŋ kilgän telegramlar beraz ty nyč-
lyq birälär» (№ 433, 1909). Әлеге 
өзек «Балкан эшләре» дип ата-
лучы кү зәтүләр сериясенә карый 
торган «Сугыш ихтималы» дип 
исем ләнгән текстка карый.

«14 nče ijüldäge suǧyšta ispan-
jullardan giniral pintus ilä ber ničä 
afitser üterelmešder. aurupalylar 
bik qurquda. hämmä irlär qorally. 
jämsez nyq esseleklär xalyqnyŋ 
ǧajräten basa] (№ 495, 1909).

Тикшерелә торган газеталар-
да, шулай ук, массакүләм мәгъ-
лүмат чараларына күзәтү жан-
рына караган текстлар да очрый. 
Галимнәр фикеренчә, әле ге жанр 
рецензия жанры бе лән охшаш, 
ләкин, рецензиядән аермалы бу-
ларак, таррак өйрәнү объекты-
на ия. Массакүләм мәгъ лү мат 
чараларына күзәтү жанрының 
бүген берничә төрен аерып чы-
гаралар. Гомуми күзәтү конкрет 
бер вакытлы басманың аерым 
бер вакыт кысаларындагы эш-
чән леген чагылдыра. Мондый 
төр күзәтүләрдә текстларның төп 
темалары, сәяси-идеологик эч тә-
ле ге һәм басманың әдәби яктан 
ни дәрәҗәдә формалашкан булуы 
хакында языла. Нәтиҗә буларак 
редакция эшчәнлегенә гому ми 
бәя бирелә. 

Тематик күзәтү исә басма-
да җәмгыять тормышының теге 
яки бу тармагының ни кадәр 
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 яктыртылуын өйрәнү максатын-
нан чыгып языла. Әлеге төр күзә-
түнең максаты бер яки берничә 
вакытлы басманың аерым бер 
вакыт кысаларындагы эшчәнле-
ген ачык лау, булган җитешсез лек-
ләрне барлау һәм аларны төзә тү 
юлларын күрсәтүдән гыйбарәт. 

Мәгълүмати күзәтү исә бер 
яки берничә вакытлы басманың 
иң мөһим дип табылган мате-
риаллары турында хәбәр итүне 
максат итеп куя. Мондый төр 
күзәтүләрдә укучыга яки башка 
басмаларга конкрет бер редак-
циянең теге яки бу мәсьәләне ни 
рәвешле яктыртуы җиткерелә.

Безнең очракта исә, карала 
торган жанрны, төгәлрәк итеп 
әйт кәндә, газеталарга күзәтү 
яисә вакытлы матбугатка күзәтү 
жанры дип атау дөресрәк булыр. 
Чөнки мондый төр жанрга кара-
ган текстларда бары тик газета- 
журнал текстлары турында гына 
сүз бара. Шунысы мөһим, ХХ га-
сыр башы татар матбугатына ка-
раган газеталардагы күзәтү жан-
рын, әлеге жанрның бүгенге көн 
өчен хас булган төре – вакытлы 
матбугатка күзәтү жанрының кече 
формалары белән чагыштырырга 
була. Ике очракта да, редакция 
укучыга журналистика ни гезләре 
белән бәйле мәгълүматны биреп 
тормыйча, башка басмалардагы 
иң кызыклы дип табылган публи-
кацияләр белән таныштыра.

Алга таба «Борхане тәрәкъ-
кый» газетасыннан алынган ми-
салга күз салыйк: «bögelmä öjä-
ze maqtama baš adly awyldan xä-
bär bireldegenä kürä šul awylnyŋ 
sadiq isemle ber möselman üze-
neŋ möselman kijäüdän ajryl ǧan 
qyzyny batrak adly čuaš awylyn-

daǧy ber čuašqa alty sum aqča alyp 
ki jäügä birmešter» («Газеталардан. 
Чуашка кыз бирү», № 28, 1906).

Әлеге текст «Газеталардан» 
дип исемләнгән рубрика кыса-
ларында басылган. Бу рубрикада 
күзәтү формасында төрле газе-
талардан алынган мәгълүмат би-
релә. «Борхане тәрәкъкый» газе-
тасының 28 нче санындагы әлеге 
рубрикага кертелгән текстларның 
икесе генә индивидуаль исем 
астында бара, бер текст ахырын-
да инициаллар куелган, калган 
текстларның авторлары күрсә-
телмәгән. Әлеге рубрика ахы-
рында китерелгән мәгълүмат ның 
«Вакыт» газетасыннан алынган-
лыгы күрсәтелә.

«Борхане тәрәкъкый» газета-
сының 139 нчы санында «Газета-
лардан» дип аталучы рубрикада, 
моңарчы «Тәрҗеман» газетасын-
да Оренбург губернасы мөфтие-
нең юбилее уңаеннан басылган 
текст дөнья күрә. Бу хакта текст 
башындагы кыска аңлатмада әй-
телә. Әлеге тексттан бер өзек ки-
терик: «möftineŋ 25 el itkän xez-
mätläre nidän ǧibarätter sualenä 
bire läčäk cawap mömkin bulǧan 
ešlärder... ärmäni patriklarynyŋ wä 
jäki rus mitropolitlarynyŋ itä ala 
torǧan xezmätlären kötü mömkin 
tügelder. bunyŋ waqyty etkäne juq 
äle. läkin ütkäne dä juq» (№ 139, 
1911).

«Вакыт» газетасында вакыт-
лы матбугатка күзәтү жанры 
шулай ук киң таралыш алган. 
Әле ге жанрга караган текстлар, 
шулай ук, «Газеталардан» дип 
аталган рубрика кысаларында 
басыла: «bakuda čyǧa tor ǧan törki 
räfiqymyznyŋ feleton  qys myn da 
jazymyz dilemez ikenče ile mez 
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ǧyjn wany astynda bik ciddi mäqa-
lälär näšer iteläder...» («Лисан 
мәсьәләсе», № 460, 1909).

«Борхане тәрәкъкый» һәм 
«Вакыт» газеталарында басыл-
ган вакытлы матбугатка күзәтү 
жанрына караган текстлар эчтә-
лекләре ягынннан шактый ае-
рылып тора. Гомумән, «Борхане 
тәрәкъкый»да әлеге жанр кы-
саларында редакциядән кыска-
ча аңлатма белән башка газета 
текстларыннан күчерелмә бирел-
сә, «Вакыт» газетасында басыл-
ган матбугатка күзәтү жанрын-
дагы текстларның күпчелеге – 
мөстәкыйль текстлар. Мәсәлән, 
югарыда мисал буларак китерел-
гән «Лисан мәсьәләсе» дип атал-
ган текстта теге яки бу вакытлы 
матбугатта басылган текстның 
эчтәлеге аңлатыла. 

Югарыдагы фикерне дәлил-
ләр өчен «Вакыт» газетасында 
басылган вакытлы матбугат-
ка күзәтү жанрына карый тор-
ган тагын бер текстка күз са-
лыйк: «bakuda ittixad isemle iran 
mäktäbendä 1 nče wä 2 nče syj nyf 
šäkertlärendän sajlanǧan 23 šäkert-
tän ber muzyka arkestry täškil uly-
načaq... bu xäbärne bakuda čyq-
maqta ulan ittifaq gazetasy jazyp 
näšer ittektän soŋ ittifaqnyŋ ike no-
merynda ike keše monyŋ öčen šad-
lyq ibraz itälär...» (№ 488, 1909). 
Әлеге өзек «Мөселман мәктәбен-
дә музыка дәресләре» дип атал-
ган мөстәкыйль текстка карый. 
Бу текстта Бакуда чыккан «Ит-
тифак» газетасындагы мәкалә 
турында мәгълүмат бирелә, ул 
мәка ләгә карата «Вакыт» газета-
сының фикере белдерелә.

«Борхане тәрәкъкый» һәм 
«Вакыт» газетасында басылган 

аналитик жанрлар арасында, шу-
лай ук, хатлар жанрын да аерып 
чыгарырга була. Галимнәр фи-
керенчә, хатлар жанры XVIII га-
сыр да ук барлыкка килә, Росси-
ядә ул XIX гасырда киң таралыш 
ала [Бобков, с. 29]. Тикшерелә 
торган газеталарның материал-
лары күрсәткәнчә, хатлар жанры 
татар газеталарында татар вакыт-
лы матбугатының башлангыч чо-
рында ук урын ала. 

Танылган рус галиме 
Е.П. Про хоров фикеренчә, хатлар 
жанрының төп үзенчәлекләрен-
нән берсе – теге яки бу вакыйга, 
чара һ.б. турында сөйләү фор-
масы, ягъни авторның адресатка 
булган мөрәҗәгате. Автор һәм 
адресат ролендә аерым шәхес, 
социаль төркем яисә хезмәт кол-
лективы була ала. Хат авторының 
адресатка юнәлткән аермачык 
мөрәҗәгате жанрның формасы 
һәм эчтәлеген билгеләүдә төп 
роль уйный [Гуревич, с. 258].

Теге яки бу вакытлы бас ма-
да дөнья күргән хатның эчтәлеге 
җәмә гать челеккә ачыла, димәк 
әлеге жанр ның кысалары тарая. 
Хәзер инде бу текст адресант 
һәм адресат өчен генә әһәмият-
ле булудан тыш, киң җәмәгать-
челекне дә кызыксындырырга 
мәҗбүр. Бу – хатлар жанрының 
мөстәкыйль жанр буларак форма-
лашуында төп шарт булып тора.

«Борхане тәрәкъкый» газета-
сында, башка аналитик жанрлар 
белән чагыштырганда, хатлар 
жанрына карый торган текст-
лар сирәгрәк очрый, ләкин без-
нең тикшерүебезне уздыру өчен 
аларның саны җитәрлек. Мисал 
өчен, «Тайный циркуляр. Идарәгә 
мәктүб» дип исемләнгән тексттан 
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өзек китерик: «möxtäräm mö xärir 
äfände! minem ošbu mäk tü bemne 
gazetaŋyzǧa jazmyjča qal dyr ma-
ŋyz! 17 nče sintäberdä jäk šän be 
kön kič säǧat 9 jarymda iptä šem 
berlän tatarski most berlän zem-
lanoj most arasyndan uzyp bara 
idek bez šunda ber jortnyŋ qaršynda 
tuqta dyq. šul zaman kinättän bezgä 
qara wylčy berlän gorodovoj kilep... 
rival veryn čyǧardy da... bu erdän 
kite ŋez!.. kitmäsäŋez atarmyn 
dide...» (№ 28, 1906).

«Вакыт» газетасында, «Бор-
хане тәрәкъкый» белән чагыш-
тырганда, хатлар жанрына карый 
торган текстлар ешрак очрый. 
Гадәттә алар «Идарәгә мәк түб» 
рубрикасында басыла. Мәсәлән, 
«Вакыт» газетасының № 470 са-

нында басылган текстка күз са-
лыйк: «möxtäräm möxärir äfän-
de. gazetaŋyzda tübändäge satyr-
lar ǧa uryn birüeŋezne ütenämen. 
bän orenburg öjäzendä ufa guber-
nasynda säjäxätemdä bik küp kar-
jalarny wä mäktäplären küzdän 
ki čerdem. orenburg öjäze dürt vo-
los tynyŋ cämǧyjäte xäjrijä cyjy lyš-
larynda buldym...» (№ 470, 1909).

Аңлашылганча, «Борхане тә-
рәкъкый» һәм «Вакыт» газетала-
рында чагылыш тапкан аналитик 
жанрлар арасында иң еш очра-
ганнары – мәкалә, күзәтү һәм 
вакытлы матбугатка күзәтү жанр-
лары. Хатлар жанры «Вакыт»та 
актив кулланыла, ә «Борхане 
тәрәкъкый» газетасында сирәк 
очрый.
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