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Գրեց՝ Մ. ՖեՐԱՀԱա» 

Գսաչնակցու թ իւ նր ահս ակ մր ներքին կառավարութիւն 

Էէ դէմոկբաաիկ ձեւ հրա. վք՚-՚յ գծուած։ ՛Նա ունի իր սաՀմա– 

նաղլ/ու թիւնը ծրագիրը* Ունի իր օրէնսգիր մարմինը 

ընդՀանուր եւ Ե լ՛վանային ժռղովեեբըէ Ունի իր ղործագիր մար֊ 

մինները —- Բիւրոն եւԿեգր. կոմիաէները։ Իսկ գաաական է/ար֊ 

մինը կը կազմուի երր առիթը կր ներկայանայ ։ 

Ա֊մեբիկեան Միացեալ ՆաՀանգեբու անկախ ութ իւն ը Տ ռ֊ 

չակոզ յայաարարու թիւնր կ՝ըսէ *— «կառավարութիւ֊նները ժո֊, 

գովուրգներու կեանքի ապահովութիւնը , ազաաութիւնր և եր֊ 

Հ անկ ււ է թիւնր Հեսէասլնգելոէ իրաւունքր ՚եըաչխաւորելու Համար 

Հասաաաու ած են ք 1ւ երր անոնք այգ նպատակներէն կը Հեռա

նան , այն առեն ժողովուրդները զանոնք տապալելու, ե անոնց 

ահղ ն ո յ ն նպատակներուն ծառայող ուրիշ կառավարութիւններ 

ՀեւՈւեչու իրաւասութիւնը ունին։» 

Հաս տատ ու ա ծ կաս ավարութ իւն մր տապալելը յեուսփո֊ 

խական ձեռնարկ մըն է . ե. Միացեալ ՆաՀանգները անկախ 

Հռչակոգ յեգափոխական կառավարութեան ՀինՂաաղիրները յ ե ֊ 

ղավա իւ ակ ա՛հ ի վայել յայտարարութեամբ ժողովուրդներու յ ե ֊ 

զափոխութեան դիմելու իրաւունքը բնգուեած են։ Գաչնակցու– 

թիւնը , իրը յեղափոխական կազմակերպութիւն մը , չի կրնար 

այս սկզբունքը անգիտանա լ , չի կրնար Գա շնա կցականներու 

այգ իրաւունքը ուրանա լ ։ 

Կառավարութ իւն մը տապալելը երկիրը կործանել , կամ 

երկրին կառավարելու իրաւունքը խախաել է կամ երկրին սաՀ– 

մանադրութիւնը եղծանէ լ ըսել չէ ։ ԸնգՀակառակը , երկրին շա֊ 

Հերը Հետապնդել ք ժողովրդեան նուիրական իրաւունքր յարգել 

ու պաշտպանելէ երկրին սաՀմանադրութիւԼը ՀաւատարմօրԷն 

գործադրել , ազնիւ . կարող եւ պարտաճանաչ պաշաօնհահերով 

նպատակայարմար կառավարութիւն մը Հաստատել ըսել էէ 

Դաշնակցութիւնը ՏաճկաՀայաստան ի քաղաքական եւ 

անտեսական ազատ ու թիւնր ձեռք բերելու Հա Սար Հիւ/էւու֊ած Է ։ 

Դաշնակցականները Ա՛յգ նպատակին ծ առա յելու այդ ծ րաղրին 

րնգ առավ երթ ա լու Համար իրենց ազատ կամքով Հաստատած 

են իրենց յեզափոխական կառավարու թիւնը Ղ՚աշնակցա թիւ

նր է իրենց ձեռքով րնարած են կառավարութեան պաշտօնեանե֊ 

րր Ոիւրոն եւ Կ » կոմիտէները . ու անոնց յան ձնած են կազ֊ 

մակեըպութեան գործերը ։ 

Երր Ղ*աշսակցո ւթ իւնը է իբր կառավարութ իւն յ իր կոչման 

մէ9 կր թերանա յ , նպաաակթէ։ ծառայելէ կը Հեռանայ է ծրա

գրի ընդ առա^ երթալէ կը խուսափ ի , անոր անգասՊաե րը է իբր 

ժողովուրդ է անվիճելի իրաւունքը ունին յեղափոխութեան գի֊ 

լքելու կաոավարա թիւնր կաղժող պաշաօնեաները իրենգ սաթոո ա 

ներէն վար առնելու . ու անոնց տեղ արժանաւորները րնարե– 

ղա փոխ ութ իւն մը որ ոՀ րաշնակցու թեան կառավարելու 

սկզբունքին դէմ ուղղուած է , ոչ ալ անոր Հիւսնական օրէնքը 

կազմող նպատակին դէմ այլ ընգՀակառակը $ զայն ալ աւելի 

ամրացնելու է ալ աւելի գործնական դարձնելու եւ իր կոչման 

մէջ վ ե բա Հասա աւո ելու կը ծառայէ։ 

Հաստատուած ճշմարտութիւն մըն է որ ժողովուրդները 

յեղափոխութեան մղողը , յեղափոխութիւսներու գուռ բացուլր, 

եւ տեղի տուողը կառ ավա րու թիւններն են ։ Կ աո ավարա, թիւն֊ 

ները պաշտօնեաներէ կազմուած են ։ Եթէ կաոավարութիւսները 

ժողովուրգներու ձայները լսելու , անոնց գժգոՀութիւնները 

ուշադրութեան առնե լու է իրենք զիրենք ժողով ուրւլեեբու սպա֊ 

սարկու եւ ոչ թէ իշխող նկատելու զիջանին , յեղափոխութիւն֊ 

ներու առաջքը ւսոած կ*բլրաւն ։ 

Տալ իներէ ի վեր ՚հաշնակցա թ եան մէջ գժդոՀու թ իւննե ր 

բոյն գրած են է 

Ղ՚աշէէակցութեան կառավարութիւնը կա զմոգ վերին մար֊ 

մինները փոխանակ գժգոՀութիւններու պաաճառներուն ան֊ 

գրագառնալու է եւ անոնց դարմանին մասին խորՀելու է դժգոՀ֊ 

ները լռեցնելու միջոցներու դիմած են։ Արգի՚-նքր այն եղած Է 

որ գժգոՀութիւնը օրէ օր տարած ուած եւ աւելի լուրջ ու ծանր 

Հանգամանք առած է ։ Ղ՚ժգոՀներէն ոմանք Ղ՝աշնակցու թեան 

վարիչներու ընթացքէն յուսա Հատ ԼՈ ֊Ո. ու մունջ շարքերէն 

Հեռացած են վշտացած սրտով։ Դաշնակցութեան վարիչները 

գժգոՀներու այս ընթացքէն գոՀ սՂւացած ու Հեռացողները մոռ֊ 

ցած են։ ԴժգոՀնեըէն ոմանք խորՀելով թէ դժզոՀու թ եան պատ֊ 

ճառնեըը յարմար ժամանակին կրնան վերնալ, եւ միանգամայն 

վախնալով որ բողոքի դիմելը կրնայ Դաշնակցութեան Համար 

աղիտաբեր ըլլալ եւ քայքայումի ճամբայ բանալ •• Համ բ՛արու

թեամբ ու Համակեբպութեամբ շարքերուն մէջ //հացած են 

առանց բողոքի * սակայն այսսլիսիները կուսակցական /լորձերու 

Հանդէպ անտարըեր ու անՀոգ դիրք բռնած ե՛կ։ Դաշնակցու֊ 

թհան վարիչները այս դժգոհները շոյած են է անոնց բռնած ըհ– 

թ ա * յ ք ը քաջալերած են . եւ զանոնք անուանած են Դա՛շնակ֊ 

ցութեան սիւն ու խարիսխները եւ այսպէս ընտանեցուցած են 

զանոնք ։ Ւսկ գժգոՀներէն այ՛անք ալ տեսնելով որ ՚հաշնակցու֊ 

թեան չաըքերր նօսբանա լու վրայ են , շարքերու մէջ լք հացող֊ 

ներու տնտարբերու թիւնը կազմակերպութիւնը իր նպատակէն 

Հեռացնելու^ գէպի անգործութիւն ու քայքայում կը մղէ , իբր 

նախանձախնդիր ու սրացաւ Դաշնակցականներ՝ բողոքի ճամ֊ 

բան ձեռք առած են ։ 

(՜Շա̂.ր հջ Ե. սի՚ւճակ) 

Տակաւի՛ն կանուխ է «Մարտկոց )) ի Համար, իր կաաարաձ գործի մասին 

զրոյցի նստելու ընթերցող Հանրութեան Հետ։ Ցեղային զմայլելի աւանդութեան մը 

ուժը 1լը կաշկանդէ սակայն մեղ, մա ածելու՝ նոր տարուան սեմին վրայ* 

Հայրենի կտուրէն Հեռու, մեր այս քանի մը խօսքերուն մէ^ թոնրատան 

Հրաշավէսլերուն գիւթանքը չէ որ պիտի գտնէք։ Ոչ ալ պանդուխտներուն խապրիկ 

մը ԱըեւմաաՀայ աշխաըՀէն, Հուրք Աշտիշատէն, կալձ մը Բագրեւանգեան Հեթա––, 

հոսական կռա տ ո ւնն ե ր էն կամ Ս, կարապետի Հրաշագործ խութէն, ոչ կարնոյ շամ––, 

բերէն, Խարթերդի թեղուն դաշտերէն, ոչ ալ Կիէիկիոյ կանաչավառ, դաշաերէն, պղտոր 

վազող ՍիՀուն ուճիՀունէն։ 

՚Բաղաքական թերթդ
 ա ա յ ք ա ր է թ^րթք նոր ու (որդաՀոսան շարժման մը 

Հրալեզու բերան, աւաղ*** սակայն մենք չկրցանք ձերթազաաուիլ այս խորՀր֊ 

դաս քօղ պա Հուն, Հալրենի անՀունատարած աւերաէլներու, թափուր ու մեր դարձը 

պաղատող տարածութիւններու յաճախանքէն, ու վայրկեան մը մէկդի Հրելով ամէն 

նկատում, կը նոյնանանք Հայրենիքի վւձշիներուե՝ ձհ*հ, «քանց մեզ սսլէկներուն» Հեա, 

ողֆունելու Համար աւերակեալ եւ ամայի Հայրենիքը; 

Մռայլ աքս պատկերին առ^եւ, աւերա1լԱեր1խ վ^թ) պանդխտութեան թոլոթ 

կայաններուն վրայ, տարագիրներ ու թոլոր խարխուլ բոյներէն ներս, կենսալիր ու 

կենսառոյգ կր փչ է սակայն խան դավ առող ու վ արակիչ շունչը անդին՝ Արարատի 

խոր Հայեացքին տակ վերաշինուող Հայրենիքին։ 

Ու կռուն1լնե րը ե՛ խ ա ա ր ի կ ունին 1ւ աւետիս, թէ արմ էն Հանճարի տի–֊. 

րապԼ տութեան տակ բոլոր աւերակները իսպառ կր չքանան* 1Հ անգամ մըս ալ կեան*, 

ՔՌ հՏ. յոԲԴէ ԲՈԼ"Ր ա ք " տիզերուն վրայ, ուր ոճրագործը կը լաւաէլնէր իր ոճիրը 

տօնել մոխիրներու փոշեպարիե մէի 

Պ ան դխ տութեան ալս ուղիներուն վրա յ, տխուր և ծամածուռ անցեալի մր 

վՀ ատ ական յաճա խանքին դէմ փարոսի պէս լուսայորգ կր ճ առա գա յթէ պատկերը 

բարձրացող Հայրենիքին ե մշտատեւ Հաւատքի անՀամար ճրագներ կը վառ է մեր 

երկարաձիգ ու-ղէի՚ե վրա ի թէ Հակառակ ամէ՛ն բանր, Հայութեան թ ա փ ա ռ ա կ ա ն միւս 

կէսին ալ գա սէր պիտի յաղթանակէ։ 

ԱՀա տօնական, աւան էական օրի մր պարտագրած խանգավաււութեան աակ, 

մէկգի նետելով բ"լ"ր նկատուաքեերր, կ՛ող^ունե՚նք վերաշինուող Հայրենիքր։ 

Դառնանք մեր շուր^։ Օգոստոսէն ի վեր փոթորկաե է Հայ կեանքր եւ 

Դ>յ>շ1ւէ–։ կք/ու թհան ներքին կեաԱքրէԱրբազան կիբք^Ր) Է ՚ ՚ ՚ Ր " ^ " ^ " լ 1ԼաՍահՒ՚1> Բռ՚"եր 

է կուրձքր մեր բոլո՛ր րնկերներուե։ Կր Հեւայ ու կր քրտնի Դաշեակւյութիւնր, իր 

ղեկավարութեան պատճառած՜ Հանրային պնգերակութեան ախտէն ձերբաղատուելու 

Համարէ Դաշնակցական շարքայիններր մեզի Հետ րլլան թէ մեզի գէմ1 կ՚ոզիւնենք 

իրենց ցաւին ու ցասումին մէ^, անսաՀման բերկրանքով մր 1լ ոլւլի մեր կուրծքր, 

որովՀետեաքն Հաստատ ՀամոզուՏն ունինք որ Դաշնակցու թ՛իլեր պիտի վաքս է եւ 

ուղղէ իր ճամբան։ Տարիներէ ի վեր նոր ուղիի փնտռտուքի ճիգր պիտի պսակուի 

շարքայիններ ու լրի՛– ո լ ֊ վերթւական յաղթանակով։ 

՚Բիձ մր դուրս գալով մեր նեղ պատեանէն ու դիտելով մեր շր^ապատր, 

Հ(Մարտկող» կ՛ող^ուկէ բոլոր այն Հանրային ուժերր, ձեռնարկներն ու կուսակցու֊, 

թիւեներր, բարեգործական ե կամ Հայրենակցական, մշակութային բոլոր կաղմակեր֊. 

պութիւններր, որոնք անկեղծութեամբ, բարձր Հայրենասիբութեամբ լծուած են մր^ 

ն աՀան աշխատանքի գաղթավայրերու մէՀԷ մեր գողութեան, Հաւաքական գոյութեան 

պաՀպանման ի նպաստ, ե ն ո յ ն ոգիով փարած են Հայրենիքի վերտշինութեան ու 

ճա րտա րարուեստ ականացման գաղափարին։ 

,ՀՄ արտկոց կ՛ ող^ունէ նաև Աիպիրի ԲոէոՐ դաշնակցական աքսորեալէ։ ե րր, 

որոնք ղոՀերն են Հ» 3. Գ՛ Բիւրոյի անձնական, անՀարագատ ու մեր երկրին ու 

պանդուխտ ժողովուրդի շաՀերո^ տրամագծօրէն Հակառակ վարած քաղաքական ու֊, 

թեան։ 

Բա/ց, ււՄարտկոց^ով արձակուած եւ կոՀակ առ կոՀակ ուռող շսրժոււէր, 

ունի վստաՀութիւն որ Հայ կեանքր, նոյնիսկ իր այսօրուան ցիրուցան վիճակին մէ^, 

անսաՀման կարելիութիւններ կր ներկայացնէ։ 

կարելիութիւններ՝ որոնք մեղ պիտի դնէին թրքաՀայ դատի լուծման բուն 

ճամբուն վրայ։ 

կարելիութիւններ՝ որոնք անցնող ա ա սնաւք ե ակի րնթացքին պարզապէս սպառե֊, 

ցան ներքին ճակատի վրայ, քիչ մր ամէնուն քանցանքով, բայց ս"անւԱն1սնդ Ր՛ին֊ 
այի անհարազատ քաղաքական ւ|արքագծին պատճառաւ։ 

Կրքոտ պաքքարի մր րնթացքին, մեր կայքերուն եւ եղերուն վրայ գերա֊. 

գոքն ճիգ ի գործ կր գնենք չչափազանցելու Համար, անձերու Հանդէպ ՛հա աղա ֊ 

գոյն անարդարութիւն գործելու միտքր կր տան էէ մ ե զ ։ Այ" մենք Մարտ֊, 

կոցականներս այսպէս ենք։ Յաճախ կր խոկանք, կր Հարցնենք, միթէ" ճիշդ է բոԳւել 

օձիքէն մարդոգ, որոնք միջազգային Հսկայ անցքերու ծովուն մէէ յարգի տաշեղներ 

եդած են, եւ եթէ կ՚ուզէք, պատմութեան մեծ ու Հակրնդդէմ ուժերու ձեռքին ան֊, 

նշան խամաճիկներ։ 

Այս բոլորով Հանդերձ կր նկատենք որ յանցաւորը գլխաւորաբար ս՞եր 
մէչն է միայն, Դաշնակցութեան ցլոլխն է։ 

Այս անկեղծ, վերջնական Համողումր մոլեգին թ ա փ կուտսկ մեր շարժու֊, 

մին, որուն առէեւ մեծ Հարցերր նոր միայն պիտի գան» Գաղափարներու կռիւը աւելի 

ուշ պիտի սկսի* 

Վերջին 20̂ 25 տարիներու րնթացքին Հայկական ազատամարտը մղուեցաւ 

Դաշնակցու թեան անմիջական ղեկավարութեան տակ; 

Հերոսական Հոմերաէլան անցքերուն բոլոր փառքը կր պատկանի մեր Հա^ 

մեստ, անանուե ընկերներուս և Համբերատար, անյիշաչար ու Հեզ ժողովուրդին։ 

Միեւնոյն անցքերու բոլոր աՀաւոր ողբեբգութիւններուն նզովքը կը ծանրանալ 

այն օրերու ե այս օրերու ղեկավարութեան վրայ։ 

Շարքերու ե ղեկավարութեան այսքան յստակ դիրքաւորումէն յետոյ, կռիւր՝ 

գաղափարումս։ րտր ուժգին և անգութ պէտք է ԸԱայ՛ 

1933 տարին պիտի լեցուի ՚ ս յ ս վերանորոգչական։ պայքարի, ցեղին անյա֊. 

բիր կենսաթրթիռ իտէալին պաաճառած խոր ցնցուն՛ներով։ 

Մենք կր տեսնենք։ 

ՄԱՐՏԿՈՑ 

ՊհյոէՆթհճ բա^կամ մը կը 

գրԽ ՛թհ Բխաւյի տեղական «̂ր– 

ծիքԱԽը գաղտՏի ժողով ղո՚ւմա֊ 

^ե^ են. «:Մս^^տկոց»ի ոհմ ե՛ւ »ւ~ 

^ոշե^ եԱ դխէե՚լ իշքսա&ՈՆթեաՏց 

աոլիփ՚էՈՆ /ւամստ ՚բե^բիԱ 

մո՛ւտքը։ 

Վատութեան, եւ տխ՚մա^ոՆ֊ 

թեաճ այս փ^ձեդ չեն ղա^՚ա֊ 

ցն,Խ մեգ։ 

Վատութեան ասպետնեբը եւ 

ասոնց գոյնզդոյն քւետեւոոքնեդ 

նա չհ ո՝ւ՝ նման դհԱքե™֊ կը 

դիմեն՝ բւաթեան ա̂տա»/ա»*– 
տեւ ոպեբւվ խենց նակաոա֊ 

կադնԽԱ ու ընդդիմադխնհդ։ 

Րայց քանի՞ օք կ՛րնան իւաթե՚լ 

կասկածեփ եւ վտանգաւոր ցոյց 

տաշ ճդնեւով «Մարտկոցգը։ ՛Բա

նի" օր օտարները նախապաշա

րումի եւ խարդաւանանքի դոն 

կ ՛երթան։ 

((Մարտկոց» վատութեան սղ 

կը տոկայ, տիւմարութեա՚ն ա՛ք։ 

Կը տոկայ՝ վատերուն դեմքն ու 

անունը ղոյսին նանեբւ նամար 

շարու&ակաթա՚ր։ 

Բայց մեր այո աշխատանքը, 

ՈՐ աս/երախտ եւ կսկծսղի Լ , 

խթան պհտք հ ծաասյհ՝ սթա– 

փեցնեբււ Ավընիւ ՚ԲյհսյԽի նաշ. 

ւոյն քրտինքի մտնող Պհյրութի 

խեղճ գորեհքնե՛րն ու դործա– 

կատարները։ 

Գործիքներու եւ ցորձակա֊ 

տարներու ա՛յն մասը մա նա֊ 

։.անւի որոնց անունները եւ մ ը ֊ 

տերիԱ կարծիքները ցիտենք՝ ընդ֊ 

դհմ «Մարտկոց^ը նււղածեւ ^լ 

մատնե՚լ նփանանճով Փար իգի 

(ւխպօթհնշնեոււն։ 

Վատութեան եւ տխմարու֊ 

թեան րպոր տեսակի արտա/այ֊ 

տութիւններուն աոջեւ մենք գօ֊ 

րաւոր ենք եւ անայ՛լայ՛լ։ 

Թող ասիկա գիտնան մեր 

բարեկամներն ու նամակիրնհ֊ 

րը. ուր ՈՐ ալ գտնուին եւ 

ինչի որ ալ նանդիպին ։ 

ՊԻՏԱՌ 

ա հ Թ և Գ Օ Ի Ո Ր Դ . . . 
( ա ս տ ա ր մ ա ւ ս , ^ ւ ա 

Ու կ՚ըսէին չէ" , սի,,.., /,/, 

ա ասրսւ ը սա ալ մը՝ ւլեղեր ու սա • որ պ 

բիւնին » ըոըըոքաձ .կք՛քէ՛րւ։ւ–՚հ 

1ւ գասակւսրղսայI ն չայերու 

Համաեաւալ ա յ գ *^այք^<ՔՐ ՚ 

կանգ սա ո. սա ւ « քսանի մը ւոաըի 

ե յհաոյ ւԼե ը սկսաւ բու լ՛ա ււլ ա ֊֊ 

սէերաղմը ք ւԼերաղՆա Հասաւ֊~ 

թե.սն , ա՚էյվսաա^ուի/հան 1ւ 

ա%աեսակա%ը , խորուսկ է բ՚՚՚յց 

խաղաղ ու ղէւէասա թ աւի չ սար (ք ու ֊• 

մո եաւալուէ։ , ռըկրԷ որկիր 1ւ 

մաըդէ մարգ էլ մսէւսծ՚ումէ ՚քը֊ 

սւ սւձում։ 

է/սրձ ւս*ոեւլս/1ւ չաս։ մը թ՜սւ– 

դաւորու շասէ սսա^ա«. 

ման*ներ գնֆուեոա՚ն 1ւ ուըիչ 

կոըսուած ու աւերակ Հողերու 

՛Հրայ կենդանացան Գռր(։ * 

Հարկաաու էւ մ ատող իչիւսանու– 

թիւն%եր ։ օեղեր՝ աղաա ու 

անկախ չունչ առին ք ոաքի 

կեցան է աղգ էւ պեաութիւէ։ 

չիՆեէ/ի՚ս ( բաղմութիւ*1։ւ՝էելւկ էլ 

ամբոխներէ ։ Այո՛. խեղճ ու 

ակարակաղմ ւիո վարամասն ու֊, 

թ–իւս*սե ր , որոնք յանգուղ֊ն , 

արի ,պաարասւոակամ ՄէԼՈ՚հք՚էյ 

ունեցան . իրապէս անկեղծ , 

մաքուր ֊ Հայրենապահս* է 

Թ Հնամի թաղաւորն ան

դամ - Գյլակաոր * փլած ե ա ֊, 

ն իշխանութ՜եան մէ^ օրօրուող , 

ԿՐՑալ– 1ակել Իր գէ՚քքԸ, մա֊, 

ղերը սւսնարել ։ Կրցաւ թաղն 

ու պաամու֊ճանը խլել Ա. պ ա ֊ 

Հել, Իր Հողե րուն կրցաւ ակ ֊. 

րր դառնալ է դերմարգկային 

1ւ անսպասելի կորովով ու ճի

գով պաշապանել։ ՚Կրճաաեց 

իր Հողերը 1 ինքԵսամ ւիաիու ե ֊, 

ցաւ , ուժերը լսւրեց սեղմ սաւլ– 

գային Հողերու վրայ ։ 1՚ր ար– 

կարու թիւններէն մասեր պսւկ֊ 

սեցուց։ 

Միայն քու թագաւորդ մը֊, 

նաց չչմած , անորոշ և֊ ուժ սա֊, 

դալար ։ Պսաըաողական Լ. նա–. 

Հանվողս/կան ողին թոյնի ն ը ֊ 

ման խորացաւ իր արիւնին 

մէվք մարաական կամքին վը–* 

բայ ե֊ փոխանցուեցաւ գա -

նա թափ ե աարաւլՂաուած Ժ ո– 

ղովուբդին ։ Չի կրցաւ չիաակ 

նայիլ։ Հյաաերը իր ալքերուն 

մէ1 նայեցան , յանցապարաի, 

Գրեց՝ ՊԵՏՐՈՍ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

թո յլի ե֊, Հագոէ֊եաուու թեան հր֊, 

կիւ դէն ւքշ էԼչսւպաա աչքեբու1ն է 

*հիւոլըաա*. , ՛թ ւսգսււ ՛ր՛/ վ>ննեց 

%ուրվր է էոեսաէ. մսւաւնա թիւնՏ՝ 

ներբ է ե. սկսաւ ն են գա մ Սէ Ո Լ ֊ 

թ ե ա ն 1ւ իւ ո ր ա ման կ ո ւ թ ե ան 

լքա ս՚հա ւոր ւ* բա Հներ բանալ 

պալս/սւին /""/՛՛՛Հ՛Հ^ ւ ԳաՈէՈ1՝՛I1 ե– 

խորՀրդաւոր դոներ՝ որոնւլ 

բանալիները ւքիչւո ալ իր ձեււ֊ 

քին մէ֊վ պաՀեց ։ 

Հ)՝անր պ ա ա ա ս իւ ան ա ու ու֊, 

ութ եան *քէվ գալար ՚ււ ող մար֊, 

ղիկ ճա րպի կ ու թեամբ 1ւ խոս -

ւոու֊ւՈաեբուէ իր ափին *քէ^ ա ֊, 

ոաւ , իր սանմիվակէւ՚ւն ավակից– 

ներբ ւլարճուց ւլանէւնք\ Պաս՛֊՛ 

րասաեց խորՀրդաւոր /ւ սրս֊, 

րսպոււսծ չ բ ՛վանակ մը յ են ա ֊, 

բանն եր շինեց 1ւ /քի*ա իւ ու֊, 

սա էիե ։լա ւ ն ե ր կ ա յա՚1/ա լ Է յ Ս ա ֊, 

Հ եց ալ ֊բաղ ա ,բ ակ ան մւսք ի 

վերլուծումէն /լ. ւ՚ւ > ալ րւ*/կ1*1ւ . 

Հաւ**ա</ողաւվրէլակ.ւււ՝/ գաաաս֊յ 

աանէն ։ Այլէա բոլոր Հեբոսա– 

ց ա ծ դաս ա լ ի քներ բ ան՛ս կ(*ղ–* 

բունք , մեծ ւիաիւսաականնե֊* 

բբ դրուժ ա Ա , սլաչասրսնեց , 

կերս/կրեց իր ւլսաՀին աակ , 

ւա/ /է ր ա /յա ց ան X ե բու ին ,րն ւս ֊, 

պէս տապան ու թիլ*1ւը ե. կ բքէ/ րր ։ 

աբգաբագաա թ ա գ ա ֊ 

ւոբղ ուրիշներուն աՀռելի ս ր ֊, 

իւ ա լ՛է/ էա ր ր ծ ա ծ կ եց - ի բ րն ղ վբ ֊ 

դեցու ցիտ ե. խոշոր սխա յն ե րը 

քօղա բկե լ ո ւ. կա՛հ իւաս մ/ււ ւ/ւծ ւււ֊ած 

Հիմունքէ/եբով ։ 

Պ աըսա Էն ներ աաաամսոա 

ու երկ իւ ղալի պա> \,ւ օնա էլան ու

թիւն մը մաւսւ եղբա յբու֊, 

թեսան աեղ. 1ւ արքա յակահ 

սրսաՀներուն *քէվ ւիաոայեղ 

սկսաւ, սւաբածուիլ ուռուցիկ , 

չիլ ե. խ ոբթ չունչ մը .* Փ ո խ ա ֊ 

կերպուեցաւ Հին մարդն ու 

կ են ց աղը թ ագաւ որին ։ 1՝ ա բ ֊ 

X ս. # ինքհ ա կ ալ ե. սա՛հ ճար֊, 

ճակ ւ հր քով~՚րր ունեցաւ յա՜ 

ւ Լա ւ/ ռլ.ս ս սա բկուլհ ե բու., մեղկե֊ 

բու ապա Հով դասակարգ լոը , 

ու ղիացաւ նիւթով ւ պաչ֊* 

ւոօննեբով ղանոնք մաաակա֊ 

բաբե լ. վարել էւ մղել ։ Հա աա֊, 

ցուց իր պալատականները 1ւ 

չաՀագոբծեց անոնց անկեղծ 
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տրամ աւլրութ իւննե րն ու գը֊ 

րական դգացուաները է 

Մշա շով պասւեց պալատի՛ն 

գոէ֊րսն ու. ներսր ։ 

Պատերուն վրայ՝ ֆրաներ֊ 

կեր^ե. սոյներ աւելցա ց ։ Շ ր ֊ 

քանակեց ե ոսկեզօծեց շատե– 

րուն դէմքր ։Թոյլ տուաւ որ իր 

յարկին աակ է ներքին իաաիչ 

« ւլիւանաղ իտական քաղա քա֊ 

կանա թ իա հ ,/ մր ոպրգիլ, Հար֊ 

ւածելու Համ ար լաւ. տեսնող֊ 

ներ լա , լաւ. զգացողներն ու. 

լաւ. աշխատողները ։ Շաս/ցան 

Հիւ֊անգկախ , ան Հա գորգ ա կէս 

Հայ տարրերը , ազնուական 

աւելորդ ե ինքնակոչ վՀմայք– 

ներըՏ> որ երէկ չկային ք ա ֊ 

րիւնի ե. 9արղի օրերուն $ ու 

Հես ա. տեղեր իրենց քիմքհրր 

կը կակղեցնէին հարինքի քու

րերով ե ՀամեԱեերով ։ 

Թագաւորդ իր կողեր ր 

ծանրացա ց բեռ,մար դե րով ։ 

՚հարձաւ մենատէբ ե սա֊ 

կաւապետ։ Բռնակալ։ Շարու– 

կացուց ներքին քաոսը , խա֊ 

ղաղ ե ծածուկ եղանակով։ 

Կայծակնա Հար Անդրանիկը* 

ցեղին ձայնը , ցեղին բողոքը 

շրթներուն վրայ մրրկեցաւ 

ե. Հեռացաւ սա Հմանն երէն ։ 

Ուրիշները կէս֊֊ոտքի կե֊ 

ցան , անճրկած 1ւ իրենք ի– 

րենց վրայ փլան յուսակը֊ 

տուր է Շ ատերը պարկեշտ ե 

գործող ե. փոթորկած ք՚ք՚ա ֊ 

տես մարգիկ ե արժէքներ » 

աքեացին լուո ու վերապաՀ յ 

Խեղդեցին իրենց խղճին ձայ– 

նը ։ Չվտանգեցին փափուկ 

օրը ե կիսակործան կացու

թիւնը ազգային մութ Հաւա

քական ութ եան % Գալիքն ու 

Հանգրուանները կան խ ատ է։ ֊ 

սած , անոնք եղան նոյն իսկ 

թաղաւորին Հետ։ 

Տիւնամրրիկ կար » սրա֊ 

ե արթուն , իր բաշերր թօթ -

վեց ւ Կատաղի , սով աՀա ր , 

անցաւ ուժգին յալ ՛քակողա

կանի , վճռական ե արմատա֊ 

կան նուաճուաներու ։ Ւսկ թա

գաւորդ , սիրտ իմ 9 չկրցաւ 

ղ իմա դրել ե պաշտպանե 

լկի իր Հողե քին 

վուըդը« 

Սկսաւ նաՀանֆել ւ 

լ ոտ֊ 

ժու ւդո– 

Խ՚՚ւճլ 

վազ 9Ր տա ՏՈԼ 

Տարտդնուահ էր 

նակեց սիրել քազաքներուն 

ծիծաղը է Անկէ Հրամաններ 

արձակեց , ո րոշոււՈւե ր տուաւ 

բայ& երբէք չգործեց 

ՑեԳո * 

կար ու չի կար ։ Աւերակ ու 

ամայի էր «դրաքսաավայր ու 

ծաղկալի)) երկիրը* Ժողովուր֊ 

դը փշուր փշուր է արիւնաներկ 

"– աննեցուկ * կիսամերկ ու ա֊ 

"– նօթի ւ ԱնՀող ու անճրաղ ։ ՛հի֊ 

մա գրական ոգին ե ցեղին 

կրակը պայքարին* մ արած էր 

ղրեթէ ։ Վշտացածք կասկածոտ 

ե երերուն սերունդ մր կար % 

թէ և. վրիժավառ ու արի.՛ 

Պատրանքներն ու դ՚սռն. ՚յգին 

պա Հար* անկազմակեբպ «-

անիրան թողուց բանակը։ 

Հարկ էր ոգեւորել , վերակոչել 

ե. գործակցիլ։ կեցնել թշնա֊ 

մի՚Կ ։ Մ կրատել **արկ էր դըժ~ 

գոՀութիւններր , վէճերը ։ 

Հարկ էր կեղ րոնաձիգ աժե

րով Հասնի լ ե քշռել օրը ։ Կար

ծեց որ Ո Լ Ր |ւ Շ ր կրն այ երկար 

ան ալ ե իրեն Համար յաղթա

նակներ ե փառքեր ապաՀով՛ել՛. 

Ո այց թագաւորդ ոսկեղէն և֊ 

րաղներու մէջ էր։ ՚ Ր ի չ ֊ ք ի չ 

կը տկարանար բանակը , կը 

քայքայուէր մարտիկներու ու– 

ժրն ու նոր մա ր տնչու ՒՈւերո ւ 

թափը է ու կորաքամակ ու 

Հեւասպառ բեկորներուն յոյսէ։֊ 

րըն ու սաաս ու \Տհե 

գաւ որը 

ղա յահրէն , 

ե. ուղեկոբոյս , ձիւն֊մրրիկ 

օրերուն կ* անցնին վեր ադար֊ 

ձի ճամբան։ Տուն ի ճամբան է 

\Ու^Հայոց ժողովուրդը սու. է՜ >•։ ՚ , "՛՛որ ՚̂.՜%«̂«.՜՜ճսոաւ 
րէ ձ՝ անցնի ձկրկին^ը^պար– 

տուի է կը Չքամուի նտՀանֆի 

արաՀետներուն ժրայ % Անի րա– 

տես ա աՀաբեկէ կը ^խարխա– 

՚ՒՒ ո՛ հէ1 մոլորի քաղաքական 

Ոէեբուն , ւիըէւ֊ 

քթէ* է ակարութիւննե֊ 

բուն ե. կիրքերուն մէջ ։ 1՚ր 

ստեղծած շերտաւորս ւեԼե րուն 

վբայ աղեկտուր պառակտում֊ 

Ն ի տես » կ*արտասուէ ։ 

ԳՍԼՅԼԻ 1ԱւեՏ1Մ1Ու... ՈՐ ԸՍՏ ՒսՍԼՐՏՈՑԻ 

ՏԱՐԵԳԼԻՈՒ ԳՈՒՇԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

մտքի որ բոն ո ւ ւ 
տոտ ույ 

ներ ու 

Ի, սնձն/. .րաց Հե։ դօ. 

սպաս ո Լ 

Հեռ 

Գ" 

չչափես իրական ե սաոյգ կա

ցութիւնը I ՊաՀանքները էա-

կան ։ Զ՝ ի քաւ– իր տաք ե մե֊ 

տաքսեղէն սաՀմաններէն վար, 

տեսնելու ե Հաստատելու ե. 

շարժելու իր անձովե ու թա֊ 

փովը։ Շարունակ չունեցաւ իրակտնութիւնը , պղտորած մըւՎերածա եցաւ 

րը։ 

Հեռ ու 

Թա– 

քա

ւն ադե ղ Հր լ, 

վարուածներ ք կտրուկ ե. դա– 

սա կան Հրամաններ արձակեց * 

բայց բնաւ կանգ չ՛առաւ տա. 

րերային փախ ուս աս ու լքու֊ 

բուն վիճակը իր աչքերուն 

սշխւ սնքներր ձեւ 

կերպելու , ճամբաներ շինելու 

Լ– ազգային շաՀերը ասրսՀովե–. 

լու Համար % 

Ուրիշները* իր խորՀրդա֊ 

կանները ստուգեցին է ուրիշ՛

ները մաշեցան ։ Ու ի՚նքբ ս՝եր 

Էին ար իւնր՛ Ան Հատակ ան 

ինքնտսիրու թիւններ , ան Հա 

տաղ ան ապա Հովութիւն֊ 

ներ զարգացած Էին է Թ Ա՛ղա, 

ա-որգ չկրցաւ. Հաւաքակա– 

նա թեան բովանդակութիւնը 

բութ աւ մը՝ 
(յամազգային 
ւի ր ուլ խու. 

Գուշակո՚ւ՚թի՚ւԱ ոճերդ*. Աամար 

Փսրդարհ րւյաքՈէ. պհտք ւկայ ։ 

Կը րաւհ տեսԾե1 գիտնաք ԿրԱաք 

ըսեշ ՈՐ , ո՛վ աչք ուՏի կը տես– 

Ահ։ Այո՛ , րայց ամհԱ աչք տես

նելու նոյն ուժը չունի։ ԱՏՈՐ 

նամար չհ° որ շատ էսչքեր ծուռ 

կը տեսնեն, ուրիշներ թնաւ չեն 

տեսներ։ Հարցը ուրեմն կը դառ

նայ շիտակ տեսնեւուԱ վրայ < Ո՛վ 

ուրեմն ունի շիտակ տհսնեբ՚ւ 

կարոդութիւնը, աւե՛լի նեռուն 

ալ կը նայի եւ կը դառնայ (քու. 

շակ։ 

Բարեկամ ազգական մը ու

նիմ, որուն նամար , իր նայրը 

կ՛ըսեր.— Այս տղան մարդ չպի

տի ըըայ։ 

Հայրը մեռած հ շատոնց, 

տդսն կ՚ապրի եւ մեռնելու միտք 

ալ չունի։ Եւ ամեն ՕՐ , կը ջա

նայ նոր փաստ մ՛ը եւս տալու իր 

նօրը գուշակութեան > Մարգարե" 

հր իր նայրը՛ Ո՛չ< Բայց գիտեր 

շիտակ տեսնել ու գո՛ւշակեց։ 

Փորձենք մեր կարգին ու

րեմն շիտակ տեսնել ու խորա

թափանց ակնարկով մը, գաղտ

ները , Հմայաթափ ու ղթաչարժ ԱիքԱ^ խկ ա պ ա գ ա յ ի ծոցհն։ 

մարգիկը ՀայրենասԷրներ I 

րավարները թագաւորիդ ու 

խո ր Հ ր գա կ անն հ րուդ Հաւք ար 

այսպէս դրեցին, իրենց յուշե֊ 

բան մէք։ 

քՀէ՚էւք կար , ուժ կար,՝ պա– 

րէն կար ք միջոցներ կային » 

չկար միայն ուղղամիտ , ի ֊ 

րս ղեկ ե Հայ ր են ա Խլա շտ դե֊ 

կւ,*ւքարութիւն է Գործող ե. ան

ա՛նձնական վարիչներ Հ 

Կա յի՛ն Հերոսներ , իրապէս 

յեղափոխական զմաքրագործող^ 

յստակատես որ ԱՂ» ա ցին փշըր՜ 

աած է լուռ ւ ւ Հնազանդ ։ 8ի֊ 

է քար եւ ան Հա լասար կաբգա ֊ 

պաՀութեան մը եւ պաբկեշ֊ 

տա թեան մր ղերի։ Եւ կոչուե

ցան ((դաւաճաններէ է Մ ո սրա ան 

ու (քեպու.Հը ։ ք՝սկ դասալիք֊ 

զօրացնել ։ Ջկբց* 

պը է գալարումը է 

Ե զուր փորձեց սիրալին 

յա րա բեր ութ իւննե ր ե նուրբ 

բաբեկամութիւննեբ մշակել իր 

դրացիներուն ե. կախօրօրան. 

^ Եւրոպա յի մ ա րդասէրնե րուն 

շաղկապը եղա տի բակս, լ ։ 

Արտին մէջ պաՀեց ջերմագին 

Համակրանքներ ե բուռն ու 

աննշմար Հակակրանքներ ։ Այս 

շեշտը ուժեղցաւ ^ զարգացաւ 

ՀետզՀետէ 1ւ դարձաւ վսոան֊ 

դւաաւոր ու քայքայէ չ ։ կսսկա– 

ծամի՛ ա , խորաթափանց % ա ր ֊ 

պամդ։ Ընդարձակեց իր սաՀ~ 

մանուած իրաւ ունքներր է 

նախապաշարումներ ե մտայ֊ 

նութիւններ Հասունցուց , 

կտրուեցաւ զանղուածներէն է 

ԱբՀամարՀեց քիչ մը բարձր 

ւզղ աս տու թեւ ՛ն պա պաշտպւ ւն. 

ու իրաւունքը իրը դարձներ 

Չուզեց.՛ ն բեկի ձախողանքը 

տա ր ած ու ած / ր այս օրուան 

վազքին վբայ։ 

Թագաւորդ չկրցաւ ն ը ֊ 

ժարը պաՀել։ Թեքեւլաւ։ 

Կեգրոնացման ճիգերը բար– 

դացուց ե դարձա ց ան Հնար է 

Մուխի ե, մշուշի մէջ թաղեց 

առոյգ Հլ թարմ թոիչքներր։ 

Չկրցաւ բեդհ%ա*֊որել եւ 

դօրացնել կազմակերպութիւն՛* 

ները ։ Հարկ էր Համադրել ( 

շաղկապել վերապրող ու ժեբը ։ 

Կենալ ե կեցնել է Հարկ էր դի֊ 

Հետ։ Աոսգոն^իեն չ*ունեցաւ ւ 
արթուն ե շրջ§սՀայեաց ^^Հ՛– 

*էւաց։ Անգլուխ է անՀաղորդ. եւ 

անճար ձգեց Հւ՚՚յ ժողովուրդը ։ 

Կամքեր*ւ ու Հոգերը բաժան 

բաժանէ Թշնամի թագաւորը 

իր կազ ու տխեղծ դոյ ա թիւ֊ 

նով սպառնալիք հ սարսափ 
կար հցւ րչւ ւեո Համս ւրձակ , 

նե 
՛ՐԸ՛ 

ւգրււ ել ե կռուիլ։ Թ առս 

Տրուեց արժէքները է մե֊ 

կուսացրւց է անքատեց ։ 

Շշուկներ է տարա ձայն ու ֊ 

թիւններ Լ մ աքեր արծար

ծեց , , որոնք Հաաու ածական 

ախ ար չերաեր առաքացուցինէ 

՚հժգոՀութիւններ , սրութիւն– 

՛ներ 1 աղմուկներ ե փոթորիկ 

բարձրացան 1ւ բարձրացուցին 

արդէն կնճռոտած, իրերու 

ընդՀանուր գոյութեան ծան

րաբեռն կչիռը է Ներքին ան– 

Համաձայնա թիւններ , սե վէ~ 

ճէր , ախտաւոր ե տափակ ե– 

րեոյթներ կրակեցին ե արիւ– 

՚)յհցին արդէն վիրաւոր ե ա– 

ւերակ արա մաղ ր ութ իւննեբն 

ու կամքերը < Թագաւորդ 

չկրցաւ կանխել , րնդՀակառա– 

կն է ինքը Հրեց ւ լարեց ե մզեց 

կողմերը , խորացոլց Լ. իբր 

ականատես , հնաց անտարբեր 

էա անՀաւասարակչիռ ։ Ա աստ– 

\ա>՝ճ աաաաաաաաաաաաաաւաաաաաա 

ւորզ վարժուած դիւրին ճի

գերուն ք կրկին դիւանագի

տութեան ե ^Հայասէրներուն» 

ձեռք կարկառեց ե ունեցաւ 

խոչոր ակնկայութիւններ ։ 

Հին ե մաչած ճամբարներէն 

սկսաւ քալել ։ 

Ինքնասպան եղաւ ։ Ինք ~ 

նավստա1ււււթրն6 հլ աՏծնսւկա֊ 
նոնթիւն չունեցաւ ւ Թագսււո– 

րիդ Հողին վրայ «բարեկամ» 

թագաւոր մը՝ (հուս թագաւո

րին բաւ ակը կար, զինամթեր

քը ւ պա չարն ու այլազան մի

ջոցները կա քին է Կար նաե իր 

կամա։ որ ակ ան բանակը, խան

դաբորբ ք Հաւատաւոր // անձ– 

նազոՀ , Հայրենի կարմիր Հո՛

ղերուն վրայ , Հասուն պա յ– 

մանն ե րով ։ Օր մբ ռուս թա֊ 

գաւորը քաչեց իր զօրքը երկ– 

րէն ւ անցաւ իր սաՀմաններուե 

մէք է Ու թչնամին աՀարկու 

գրաւեց Հողամասերը ե քան

դեց , քանդեց անխնայ ։ 

Թագաւորդ չկար է Կար ան– 

ողնտՀար ե– րով՚սդակութիւնէ 

պարպ ււած բանակ մը , էկար 

բոցավառող կրակը սրտերս* ն 

մէք , տիրող տխուր կացութ

եան ե խօլաբար պարող պայ

մաններուն օրՀասական գի" 

տակցութիւնը ւ Հաղորդակցու

թենէ , կապի և ձայնի Հա

րազատ կանչերէ՝ կտրուած է 

^օրականներն ՚ ու ղեկավար

ները սքյլամերժ , գաւազի ր ու 

խուսափոդ ե ճարաՀատ էին։ 

Ու Աննիբալը չէմքին վրայ ՚ 

յ՚րարու վրայ ՀետգՀետէ ին

կան Հերոսական ու ոլվասպադ 

Վասպուրականը , կրզրուքքկ քաւ 

Բաբերդրւ 

ԱՀա Սեր աստացի Մ ուրա֊ 

ար քաջակորով , ար՚րւսսուալի 

կայծակնացայտ աչքերով Հայ 

մաբգ*կ քքւ քադաՀ>ացին 1 աՀա 

Ա եպուՀը յ սքնգուգն րւ ոԸր– 

աոա ։ Օդնա թիւն , օգնութիւն 

կ1 աղաղակեն։ Լսոդ չկայ, 

կապ պա Հող չկայ, Հասնող չր 

կայ, կռուող Լկայ * ՏուսաՀատ 

0* է Անդրանիկ , Անդրանիկ , 

ի՞նչպէս չՀամբուրել ԱՏ-ԲԵՐԳ 

եւ. զգայարանքներդ , որոնք 

ււ/1ւււան , ճանչցան ել դինքր 

ոտքի կեցնելով թ ո յ լ տուին որ 

պոռայ , աղաղակէ եւ Հարուա

ծէ ։ Եւ չատերոլն երեւէին նետէ 

*Հորթի ղլոլխձ բաղակս/նչոլ– 

թիւնն ու սրտէ փրթող կիրքը* 

ՊԵՏՐՈՍ ՄիՆԱՍԵԱն 

Հ Ա Յ Ե Ր Ը 

Արաբկիրէն Պ՞շի՛* եկած 

չորս Հոգինոց Հայ ընտանիք 

մը, Հեաեւեալ ս/եղեկութիւն– 

ները աո/ ալ տեղւոյն Հայու— 

թեան մասին,– 

Արաբկիրի եւ չրքականե– 

րուն մէք ներկայիս 10004 
ւելի Հայութիւն *մը կայ , որ 

կ՚ապրի գոՀացուցիչ պայման

ներու մէք։ Այր թէ կին։ 

առանց րացադոլթեան , րոր/րն 

Այսպես« 

Հհւ ի նեւ սպասողներ՝ 

պիտի շարունակեն ցման սպա

սել որ «Մարտկոցգը դադրի։ Ել 

ատոր նամար ալ նախատէ սուած 

ընկերանամակրական խկՈյԱքը 

տեղի չպիտի ունենայ։ 

գՄարտկոց» 100ին 125 3)Խվ 

պիտի փակհ 600ի իր պայքարը։ 

նարցնողներ պիտի ըըան թե ին

չո՞ւ 600ով գոնացաւ , երր կրնար 

6000 ընել։ 

Իսկ տարածման պայքարին 

նպաստելու նամար > Շաւարշ 

Նարդունի , «Երկունք*>ի յաջորդ 

թիւը պիտի նուիրհ «Մարտկոցշի։ 

Արշակ Չօպանեան , երեքու֊ 

կես քառակուսի քիլոմեդր տա

րածութեամբ յօդուած պիտի գրհ 

մեկ շունչով, Հայաստան իր 

այցելութեան առթիւ։ Գմրախ– 

տարար, շատ կարդացող չպիտի 

Ո1ա3։ 

Իսկ «Ապագայ» եւ ((Յառաջ» 

թերթերսէ մենամարտը պարբե

րական ընդնատումներով պիտի 

շարունակուի, առատ մելան նո– 

սեցնելով։ 

Հայ ազգային ու քաղաքական 

մարգերուն մհշ, ո՛չ մեկ կա

րեւոր փոփոխութիւն։ 

Խ. Հայաստանի կառավա– 

վարութիւնը պիտի շարունակհ 

մնալ ոչ֊ամենայն Հա՛ւոց կա

ռավարութիւն։ իսկ ռամկավար

ները՝ բաժնելով միացեալը՝ 

անկախեն , աւելի ուժգին պիտի 

պնդեն անջատ եւ կախեալ տե

սակետին վրայ։ 

Գրպանները պիտի շարունա

կեն ծակ մնալ։ 

Ամենհն մտանոգիչն ալ արդեն 

այս վերջիՏն հ։ 

Ուրիշ կալեւոք բան չի տես– 

նուիր« 

ԻյԱՐՏՈՑ 

ա ե Ր Գ Ը 

11՚ւպւսԷ,|||ւ ւ 1 կ 
Անցեալ շաբաթք խուռներամ 

բա ղ մութե ս.. ն մը առք եւ, Պ. 

՛Լ • Սարդսեան տուաւ իր տա

րեկան երդաՀանղԷսը , մաս

նակցութեամբ Օր» Հ. Թորոս– 

եանի ։ 

Սւ 

Աննման ղեկավար Է Պ, 

ն ել այս պատճառով ՚ՐԳ 

կանդ չենք առներ ե րիտա֊ 

սարդ երաժշտագէտին վբայ • 

Կոմի տաս ի արժ ան աւո ր տշա~ 

կերան է ան։ Ըսենք քանի մբ 

տկար կողմե րն ա յ դ ղ հ բա

՜լան ցօր էն գեւլւսրու ես տական 

Հ ան դէռ ին, անցն ելու Համար 

յետոյ այն աչքառու դեդեցկու– 

թ իւննե րուն որ ի յա յ սւ բերաւ 

իւ ու մր ր եւ այն նռւաճոււքնե -

րուն* որուն տիրացած էր թէ 

թհքճիքի եւ թէ կազմակերպա– 

կս*ն մարզերուն մէջ ։ 

Որքան որ ալ աննշան ( 

այգ թե րութիւննե րը չէի՛ն 

կրնար 1քրէաէլ անաչառ քն

նադատէ մը Լ որոնց մատ֊ 

նանչումը ան Հ րաժեշլ 

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԷԶ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ 
(Տաք. Աք կֆհԱ) 

^տօնակցութեան սլ ա շ տօն ա կ ա լն ե ր ր » բողոքի գիմ ող դժ– 

ղոՀներու վրայ նայած են իբր մեղաւորներու , դասալիքներու է 

անՀարաղատ դաշնակցականներու , զանոնք ամբաստանած են 

ճակ<ԱպեՀակաՌ » այսինքն ՀակակարգապաՀական յանցանքով , եւ 

ըոտ այնմ պատիվներ արձակած են անոնց Հանդէպ ւ 

Դաշնակցական վիրի% մարմինները կուսակցական միջոց֊ 

ներով ոֆ. խողովակով ամէն դիւրութիւն ունին բողոքովնեըր 

սեւացնելու– է կուսակցութիք-նբ քայքայողներ անուանելու, Հա– 

կակարգապաՀական մւսՀացու ա1հդվ»ով ամբաստանելու ^ Հաւա֊ 

տափոխներ ներկայացնելու։ անոնց գաւադրութիւնա վերադրելու 

ԲոԳոքք չտբժաոիթը թագնելու եւ աղաւաղելու ։ Մեզ բողոքող֊ 

նհրուս կը անայ է մեր ձեռքին տակ ւէեացած խիստ սաՀմանա֊ 

ալ կ՚աշխատին ու կը չաՀինք փ^կ միիռֆերով , շարքերուն բացատրելու բ։>լոր անցուդարձեմ 

Բանուկ արՀեո տներն ե% մա֊ րը, մտքերը լուս արաներու, պատասխանատուները մատնանչե֊ 

գուտ խումբին « անոնց վրայ 

անգ րադառնա լու, սրբագրելու 

ի՛նքզի՛նքը , մեզի տալու Համար 

ապագային » արուեստի տեսա

կէտով անթերի բեմ ադրու֊ 

թիւններ։ 

Առաջին եւ ամեն էն դգալի 

տկաբութ իւնր ,անսպ ասել իօրէն 

յ ա յ տնու եցաւ սօփ բանօներու 

մօա , ու քանի մը անդասներ 

անոնք պղտորեց ին խումբի 

ներդաշն/ակութ իւնր ։ թհԱօէ՚նե–» 

րը ՛սոյնպէս անորոշ էին, 

շ ուա րուն 1 ու ըմբոստացան 

վարպետի շարժումներուն գէմ^ 

ուշացան , յետոյ գտան ինք֊ 

զինքնին * ս ա կայ՛քք քիչ մը ուշ։ 

Անցեալ տարի Պ. Ս ա րգս– 

եանի ձախ թեւն էր լաւագոյն ԸՀ 

սօփքաճօն , ՚ թ հ ^ ^ ^ ը ։ Այս տարի 

ււ 19 թեւը հանդիսացաւ լաւա֊ 

գոյն տարրը , թէ աչթօն եւ թէ 

պաԱը որոնք միշտ երգեցի՛կ 
ճիշդ եւ անթերի ։ 

Ս ակ այն աակից զատ , Որ

քա՛ն տարբե բութիւն անցեալ 

տարու ան խ ու մրին վր 

եր աժ չտա կան մ արզին մէք , 

երանգի արտայայտութեան , 

ել զգացումի է 70 Հոգինոց 

նուսայադործ ութ իւն , կոչկա– 

կարութ իւն եւ երկաթագոր

ծութիւն է 

ճնորՀիլ մերձակայ վայրե

րու ՝ Հետ գոյութիւն ուեեցոզ 

երթեւեկի դիլրոլթ իւսնե րուն 

առեւտուրր առաք գացած Է։ 

Շուկային մէք բաւական թիւով 

Հայ առեւտրականներ ու խա

նութպաններ կանք 

ԱպրոՒսաթ ա Հ ա ն է* Հա

մեստ գործաւոր մը օրական 

30–40 զր՛" չ արծաթ գրամ 

կրնայ չաՀիի ինչ որ բաւ արար 

է ընտանիքի մը ապրուստին 

Համար։ 

Միակ աչքառու պակասը 

Ժողովուրդին Հդգեէ-որ մխի

թարութիւնն է Տ, ֆուրգէն 

քՀ,ի մեկնումէն ետք ո՞կթս՚ոք–– 

թ ի ւ ն յ յուղարկաւորութիւն ե– 

Հարսնիք առանց քաՀանայի 

տեղի կ՛ունենան։ 

լու գործը, որպէս զի չարքերը, իբր լա։ ատեղեակ ընկերներ , խումբը իր ամբռղքութեան 

գիտակցաբար մօտենան Գաչնակցոլթեան Համար կենաց ու մա. 

ՀԱԼ խնդիր եղող Հարցերուն , ի վիճակի ըլլան զանագանելու 

թէ ովքե՛՛ր են մաքուր < անկեղծ , անչաՀախնգիր, Հարազատ ու. 

Հաւատարիմ Գաչնակցականնեոը » Ովքե՛՛ր են Գաչնակցութհան 

նպատակին Հետեւողները եւ ՚հաչնակցոլթիւնը կանգուն պա

տելու ձգտողները։ Ովքե՞ր են ՚հաչնակցութիւնր իրենց ձեռքին 

մէք, իրենց նպատակին Համար խաղալիք դարձնողները , ե ըստ 

այնմ, արձակեն իրենց ան Հ ա ա ա կ ան վճիռը է 

Բոլոր ՚Նաչնակցակա ննե րուն նուիրական իրաւունքն Է 

գիտնալ Հետեւեալները ։ ԹԷ՝ 

1. — Կադմակեբպութեան ծոցին մէք բոյն դրած դւժդոՀու– 

թէւնները ի՞նչ բնոյթ կր կրեն։ 

2. — Պ՚՚քգ"Օներու բողոքները որո՞նց դէժ՛ ուղղուած են։ 

3. Բողոքողները ի՞նչ կը պաՀանքլեն է 

յ – գժԳՈՀՈՒԹԻՒՆՆԵՐղՒ ԲՆՈ6ԹԸ 

Դաշնակս ութիւն ր կենդանի կազմակերպու թիւն մըն էր ք 

գործԳ։ էր անոր ո^վը% գործելն էր անոր սնունգր ։ 19214՝̂՛ ի 
վեր Դաշնակցութիւնը գոբծելէ դագրած է^ երկար թմբիր մը 

պատած է գի՛նք, Ռամկավարներու Հ իւանգութ իւն ով վարակ֊ 

ուած է ք անդամալուծութեան; ախտանշաններ կ՝երեւան Դաշ

նակցութեան մարլքնոյն վրայ։ 

մէջ գործես եւրոպական իմաս

տով խումբի մը ապա ւորու– 

թի*–*Կը » քիձ ՚քը տակաւին տա֊ 

աա/Րսոտ, սակայն առոյգ ու 

խանգավառՀ 

ԱյԴ Բո ԷՈՐԸ Կ* ան Հ ե տան ան 

րնգՀ. տպաւորութեան տակ , 

կը վրիպի՛" Հան ր ութ եան աչ֊ 

քէն ու նոյնիսկ ամէնէն խիստ 

քննադատը չի կրնա ր կառչած 

լքնա լ ա յ դ աննշան ու բնական 

թերութիւննեբուն , մանաւանդ 

երբ նկատի կ՛ առնէ այն պայ ֊ 

մանն երր ուր սնունդ կ* առնէ 

խումլ, քն ժաման ւ կը որ 

ար ամա գրուած է իրեն ու 

մանաւանդ ռայն կազմող տար

րերու առօրեայ կեանքն ու 

աշխատանքներր ւ 

Հակառակ ըլլալով ձրի ու 

։ՄԱՐՏԿՈՑ>Ի ՊԱՏՄՈԻԱԵՀՆԵՐԸ. 

Մ Ա Ր Դ Ա Ս Պ Ա Ն Կ Ա Յ 
յ Յ 

Հազիւ խօսքին թելը կտրած , միւս ընկերը՝ Պռղոս 

կը սկսի նոյն մտավաքսութիւնը յայւոնել։ Այս անգամ 

քարայրը սպասող միւս ընկերը Թորոսին ե իր կնոք նը– 

կատմամբ։ Երկու ընկեր այս մութ խորՀրդածութիւն– 

ներով ճամբանին կը չարունակէին երբ յանկարծ Թա– 

դոս լռութիւնը խզելով ըսաւ Պօղոսին , Ինծի նայէ 

թէ ի՞նչ պիաի ըսեմէ եթէ խելացի ես կը Հասկնաս 

ըսելիքս, պարապ տեղը չեն ըսած որ գրամը ե Հա– 

րըստութիւնը կեանք ե մա Հ կը նչանակէ ե առանց 

վտանգը աչք առնելու , այս աեսակ Հարստութեան չի 

կրնար տիրանալ մարգ։ Եւ քանի որ Համոզուեցանք թէ 

Թորոսին ե Մարկոսին ե իրենց թեթեսօլիկ կիներուն 

/գատճառով , մեր չորսին ալ կեանքը վտանգի տակ է , 

աւ ե Աւ լաւ է որ երկու Հոգիին կեանքը վտանգուի ու 

միւս երկուքը ապրին Ո ւ վայելեն։ կւ մենք մեր խիղ

ճերը Հանգստացնելու Համար կրնանք Հեդքի տակէ օգ

նել այգ երկու ընկերս ք րն ս/անեքներո, ն Լ զաւակներուն 

ու միհ» կոզւէէ կրնանք այն տեսակ մեծ բարիքներ ընել 

մեր ժողովուրդէն Խ մարդկութեան , որ Աստուած իսկ 

ներէ մեր գործելիք ոճիրին; %ախ , վրանիս ու չագ-

ր/քլթիւն ու կասկած չՀրաւիրերքւ Հպւքար պղաիկ 

խանութ մը կը բանանք ե մանր առևտուր կ*ընենք , 

տարի մը յետոյ գքքրներնիս կը մեծցնենք և երթա

լով գործերնիս այնքան կր ւքեծցնենք որ մեր ընելիք 

րարեդործութիւնները արդաըանայ կ. աէքէ չզարնէ» 

Կը չին՚նք եկեղեցիներ , փողոցներու անկիւնները 

ազրԿւրներ, աղքագքանոցներ, .ւբբանոցներ ե այսպիսով 

րո լորին կողմէ պատւոյ ե յաթքանքի կ՛ արժանանանք ։ 

Պօղոս որ մտիկ կ՚ընէր լա ր ուած ուչա ռրութեամբ , 

ըսաւ իր ընկերոք,–եգըայր, կ՝ երեի թէ մեր երկուքս քքի 

ենոյն խմորէ չին ու ած ենք։ քԻյ" ԲքքիքՐԸ "Ր Ը"Իր < Ի՛ք 

մտքիս մէք ալչրքան կ՚ընէր . թայց ես չէի Համարձա

կեր քեղի բան մը ըսելու։ Հիմա պէտք է խոըՀի^ այն 

միքոցին վբայ թէ՝ ի՞ն^պէս կրնանք առանց աղմուկի և 

պրի՚^սի ան Հետացնել քարայրը սպասող մեր ընկերնե

րը ե. ի՞նչ պատրուակ պիտի տաք ատոր։ 

Թառող տեսնելով իր ընկերս ք Համամտութիւնը , 

"քէ-եէի սիրտ ադաւ ե. ըսաւ։ Անկէ դիւրին բան, չկայ , 

պարզապէս պիտի թունաւորենք յ մեր Հիմա Հոն վե– 

րադաբցին տանելիք գինիին մէք մաՀացու թոյն մը 

խաոնելով։ Երբ քարայր Հասնինք ո լ նսաինք իւմե– 

լու ւ ամէնէն առաք մեր ձեռքով կուտանք իրենց (ւ 

»՝ենք միւս ւԻւէն կը. լեց՚Աենք մեզի Համար։ իսկ, 

գալով դիակներուն , Հոն քաՐԳէրին մէք պ է տ ք էէ ձգել, 

կը փոխագրենք վարը՝ մեր ճաչած տեղը և. զէնքով կը 

վիրաւոր՛անք մէկուն գլխէն ե միւսին կուրծքէն։ (քւ 

Հել ի Հել կը վագենք քաղաք կառավարութեան լուր 

տալու թէ՝ այն ինչ քաղաքը առե֊աու րի Համար չորս 

ընկերներ գացած միքոցին վեց—եօթը զինուած աւա

զաններու Հանդիպելով կողոպտուեցանք ե մեր ըն

կերներէն երկուքը սպաննեցին։ 

Երկու ընկերները իրարմէ քաքալերուած , տոպ

րակներն ու ուտելքնեըը առնելով վերադարձի ճամըան 

բռնեցին է 

՚իաֆով քարայրը սպասող ընկերներուն , զարմանա. 

ֆ լի Հոգեբանութեամբ անոնք միենոյնլյ կը մտածէին 

քաղաք մեկնող իրենց ը1 կերկերուն ս՛ասին ե կ՛ որոչեն 

անոնց վերադարձին 1ւ գեռ իրենց ձիերէն վար չի քած 

զիրենք սպաննելէ 

Է)լ կը >ասնի եղերական վայրկեան ը։ Հեռուէն 

կ՛երեին քաղաքէն վերադարձող երկու ընկերները, 

այս երկուքը կը պատրաստուին իրենց անգութ ոճիրին 

ե. ձիերէն Հազիւ վար իքած երկու գնդակով կը սպան

նեն զանոնք , եւ դիակները խոտերու աակ պա Հ ելով 

իրենց ոճիրը մոռնա լու ու անզգայանալու Համար կը 

նեաոլին անոնց բերան գինիի չիչին վրայ , քանի մր 

գաւաթ Հազիւ խմած ,սոսկալի ցաւերու մէք գա լա ր ո լե

լով կը մեռնին ։ 

ԽորՀրգաւոր ճգնաւորը դուրս կուգայ իր թաքստո

ցէն ե մելամաղձօրէն կը սկսի բացագանչել*—Մարդա

սպա՛ն կայ • • • Մարդասպա՚ն կայ • • • Մարդասպա՚ն 

կայ • . « 

2 ԳԵՂԻՆ ՄԱՐՏԻԿ 

ՎԵՐՋ 



ուռուցիկ ղովասանքներու 

ձեւ ին իւրաքա՛նչիւր արտա– 

դրութեան է Համոզուած թէ 

խիստ սակայն արդար քննա* 

գաաութեան շնորՀիւ է որ 

որեւէ ա րուեստի գործ կը 

յղկուի ու կը կա աարե լա գոր

ծ՛ուի ք կը մոռնանք երեւոյթին 

ոՀե ւ ուրիշ որեւէ նկատո– 

զութ իւն * ո րովՀեաեւ երեւոյ

թը ինքնին այնքան Գեղեցիկ 

է ու պա յծաո ։ 

Ինչպէս , երկու. ժամու ան 

վարժութենէ վերք , Հապճե– 

պով իրարու քով Հաւաքուած ք 

երս ՚ժ շս։ ակ ան մեծ՛ պատրաս

տութիւն չունեցող տարրերէ* 

ա ոուսստ Ի Կ՛ •յ եւ 
գործ 

սպասել խստութեամբ։ Անոնց 

ձգտումը գէաէ արուեստի 

նորանոր նուաճոււՈւերը՛ % որ 

ակնյայտ է * բաւական է ինք– 

պական արո՚.եստի նորագոյն 

ձեւերը է Իսկապէս տեսակ մը 

արեւելեան մթութ իւն կայ 

անոր ձելե բուն ու կեցուածքին 

մէՀ։ Աակայէւ ինչ որ կը գրաւէ 

մարգս ամենէն շատ ու կը յու– 

զէ , այդ զգացումներու ուժեղ 

թավան Էգ խորունկ ու մրրկա

յոյզ , որ կ արդարացա ի կա

տարեալ թէքնիքով, Հինք . 

յստակ գործի քով մը որով օժ

տուած է արուեստազիտուՀին ։ 

«Ռումանական Սիրերդ))ր » 

«ՍիրուՀէս–» , *Ես Սարէն կու– 

դայի» * *՝ԲէչԷ ՚ԲէլէՀս» 3»յց 

տուին այդ ։ 

Օր * Թ որո սեան ի արուես

տին ամենամեծ յատկանիշները 

կը Ահ ան ինչպէս ըսինք է զղա– 

մեծ 

Հասնելու ա յ գ 

նին եւ այգչափ 

չի պակսիր 

բաղձանքներուն ։՝Բիչ մը աւելէ 

**իգ ք ՛քիչ մը ա ՛՜ե լի վարժ ու

թիւն։ 

Հա յ երգը է Հնչեղ ու գեղե– 

ցիկ երգը ծորել մեէ, 

11 ' ւ պ պ ա կ ա ն 
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Հոգի՛ներուս մէջ. այս օտար 

ափերուն վրայ , մեգի՝ մեր 

Հայրենի գայտերուն երգը եր

գել , աՀա թէ ի%չ կը սպա

սենք նախ եւ աոաՀ ու այգ 

մեղ տրուեցաւ^չաբաթ գիչեր ։ 

Հանգէսը սկսաւ «Մայրենի 

Լեզու*ով , գեղեւք կորէն ար

տաբերուած 1 ուժեղ եւ քնքուշ 

միանգամայն ( ինչպէս է ինքը 

Հայ լեզուն » այդ խորունկ , 

Փոթորկոտ ցեղի լեզուն է 

Երկրորդ մասին մԷՀ կը 

մանէին սրբազան երգերը , 

«Տէրունական Աղօթք՛» , «Սաղ

մոս» օշԱլելուն )) մանաւանդ ։ 

Հայ եկեղեցական երգի աննման 

նմոյշներ% ուր կը սաւառնի 

ՀքնորՀալիի անուշ ու մաքուր 

Հոգին , Նարնկացիի փոթորկոտ 

շունչը եւ Կոմի տա սի տխրա– 

նոյչ մելամաղձոտ արուեստը ։ 

ԱՀա , աշխա՚ոանքի երգե

րը ւ գութաներգ , կալերդ , 

սայլերդ։ Հայ երաժշտութեան 

ամենաւ աՀող կտորները ինչ– 

պէս նաեւ Պ* Վ» Սարգսեանի 

մէկ Կտորը։ Անկարելի էգ 

աչքերը գոց # ի ԷՈԱ՜Ր անոնց 

չփոխագրուիլ Հայրենի գաչ– 

աերուն մէՀ ք ^ ա յ յաղթ ա Հա

սակ մշակի կողքին , չԼԱեէ 

անոր ստեղծագործ արօրին 

երգը , դաչտերու բեղուն ակօս

ներու »քէքէն ք ականք չգ"ել 

անոր Հորովելներունք անկա– 

ր ե ժ է ւս^ւ ա յ գ ԲՈԼ"ՐԸ ՌՒ– 

չ յ ո ւ զուիլ ու չզգալ անզուսպ 

փափաք մը երթալու Հոն^ Համ– 

բսւրուրելու ։ ս յ դ արիւնոտ 

Հողը որ մեր Հայրենիքն է, 

շաղա խուած մեր Հերոսներու 

արիւնով ու մեր մշակներու 

անխարգախ բարի քրտինքով; 

Հոս են նաեւ աՀա Հայ երդի 

ուրիչ նմոյշներ Հովուերգ» 

քնքոյչ ու Հեւ քոա , պարերգ 

ծիծղուն ու կայտառ, ծաղրերդ ^ 

առողք ու լայն ծիծաղով որոնց 

մէք կարծէք կը յա մեն այ տխ

րութեան վերքփն չեչտ մը։ 

Այդ ԲՈԷՈՐԸ ուժ եզապէս ի 

յայտ եկաւ Պ* Ս արգսեան ի 

խումբէն , անոր նուրբ , կտ

րուկ ու ն ե ր գա շն ա կ շարժ ու -

ձեւերու մէքէն ։ Ու տեսնելով 

այդ արեւելքի թուխ տղան , 

որուն ճերմ ակ ակնոցներուն 

տակ կը փ՚սյԼէ՚ս ԴՐյ՚է մը աչ~ 

քեր , աշխոյժ ու խելացի , 

տեսնելով աշակերտը \ արժանի 

աշակերտը է չխորՀիլ վար գա* 

պետին որմէ առած է ա րուես

տի կայծը ու անոր ուխտը , 

կը պատ ցնէ այ դ կայծը ափէ 

ափ մեր Հողիներուն մէք » այս 

օտար պողոտաներուն վրայ * 

Օր • Հ • Թ որո սեան , որ 

յատկապէս Փարիզէն եկած էր 

աւելցնելու Համերգին փայ1Ը է 

ի յայտ եկաւ իբր այն ի^՚չ ՈՐ 

կը յուսացուէր իրմէ^ իբր 

մեր տա ղան գա ւոր երղչուՀին ։ 

Ան կը միացնէ իր գեղեցիկ 

ձայնին , իր արեւեՀքցիի խո– 

րուհկ զգա ցոլեն երուն եւըո -

՚ .Ահերու անկեղծ ութեան % 

ապրումի խորունկ շեշտ ու 

՚ լ մ ա յ լ ե լ ի ձայն։ Մեղմ Տաւա– 

լուս ։ (. 

Ան նոյնիսկ օտար կտորնե

րուն մէք կը դնէ իր Հոգին ք 

փոթորկոտ Հողին որ իր ցեղինն 

էէ մրրկոտ ու խիզախ։ Եւ 

սակա յն իր ա մեն Էն զուարթ 

երդերուն մէք ք1սկ, ուր ան կը 

յայտնուի այնքան աշխոյժ ու 

թեթեւ, կարծէք արցունքի կա

թիլ մը կայ կախուած, զոր 

չուզեր վար թավւել եւ ՚ / ո ր կը 

կրէ խրոխտութեամբ ու մեծու

թեամբ, տառապաղին գեղեց

կութեամբ մր յ 

Ուրիշ չատ ուշագրաւ երե

ւոյթ մբ ։ Առաքին անդասն է 

որ ներկայ եղանք կարդա պա Հ 

ու մաքուր Հասարակութեան 

մը ։ Ոչ մէկ նչան Հա յ կական 

Հանգէսներու մէք երեւցած 

սլոռչտուն , խառնիճաղաչ ամ

բոխէն ։ Բոլոր երգերը լսուե– 

ցան խոր լոռ։ թեան մէք , տպա

ւորիչ կարգապաՀութեամբ ։ 

ԾնորՀաւ որելի է Հայ Հասա

րակութիւնը որ կը դառնա յ 

գիտակաց ու բանիմաց , գե

ղեցկութեան ընգունակ ու քա– 

քալերոզ։ 

Կիրակի կէսօրէ յետոյ եւս ք 

կրկնուեցաւ Համերգը * աւելի 

ուժեղյ ոգեւորուած եւ Հոգե

պարար։ Կը սիրենք յուսալ , 

որ Երաժշտական Մ իութիւնը 

ծաւ ալէ լով եւ Հասուննալով 

յառաք իկա յ ին մեզի աւելի 

կատարեալ եւ անթերի ներ

կայանայ։ ԺոզովուրգԷն սիր– 

ո ած է եւ սլէաք. է այս գրա

կան Համակրանքր խանգա -

վառէ զիրենք։ Սարգսեանի 

շունչը կրնար այսօր եւ վաղր 

գեր կատարել տիրական 

Մ իութեան անղամ֊անգամու– 

Հիներուն վրա յ ք եթէ ան յա

ճախ գրէք խրախուսէ 1ւ օժան

դակէ , մրտէն ու Հեռուէն ։ 

Կ. ՓՕԼԱՏԵԱՆ 

՚ տեղւոյս 0. Տ, 
Հրաւիրուած էր աեղւոյւ 

ԾշճոօւՏՇի կողմէ, ֆաւթպօլի 

բարեկամական մրցում մը 

կատարելու ամսոյ// 25/՛̂  է Տէ -

սինի դաշտին վրայ։ 

Խաղը սկսաւ ժամը ճ իշգ 

2 *30ին մեր աղոց կոկիկ եւ 

արագ փասերով * տաք խա

ղարկու թեն է մը յետոյ մեր 

կեդրոն ի յա ո աք ապա Հը ուժզին 

Հարուածով մը նշանակեց Ա* 

ք^աՍ՚րկու կողմէն ալ լաւ խա*> 

ղարկութիւն մը ունեցան ։ 

ք՚րհՐ/1ՐԳ կիԱախաղը սկսաւ 

աւելի տաք խաղարկութեամբ , 

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ 

Կազմակերպուած Հլավիլի Մ ան– 

կապարտէզի կողմէ Կաղանդի 

աոթիւ 1 Բունվար 1933/. Կի

րակի կէսօրէ վերջ Ժամը 2 ,30 

ՏՃԼԼՏ Րձ71Ւ^ սրաՀին մէջ, 

114, Օոոձշ Խւշ, ՇՏ^ւԼԼյԸ 
սիրայօժար մասնակցութեամբ 

Եավիլի Ե* Ե* Միութեան ։ 

Պիտի ներկայացուի 

ԶԱՎԱԱԸ-Ն 

զաւեշտ մէկ արարուած 

Հայկական երգեր , նուագ ե 

մանկական արտասանութիւն-

ներ, Հայկական պար Հայկա՛

կան տարազով ե փ"ՔՐՒհ 

ներկայացումներ։ Մեներդ Օր. 

Ւ • Տայետնի կողմէ ։ 

Մ ուտք 3 ֆրանք ։ 

Ս ա ր ա կ ա յ 
տէի Հր^ա^՛/՛^՛ ՚էէֆւ րէ՛ Լա~ 

ֆայէթ թիւ. 64^ ա Վ և ւ ի 

քէօշկը) V է՛ն ֊Լա զա րի կ ա ֊ 

լարա՛նի ա՚նկիւնի քէ°2.ՂՌ> 

(Շօսք ձէ ՒԼօաշ, Օշձէ Տէ.–նաէշ) 

Ֆօսլուր Մոնմաըթլւ 59 թէ֊ 

սի աւՎեւի քէօՀՂՔ.՛ 

մեր յաոաջ ա պաՀնե րու ճկ, 

ու ճարպիկ խաղերով։ 

Նեղը գրին Հակառակորգ֊ 

ներր, ու Կարպիս նշանակեց 

2րգ կէտը , ու յաքորղարար 

Տրգ մը 
Խաղը վերչգա ցաւ մերոնց 

յաղթութեամբ 3 0» 
Մ. 

* * * 
Հաճոյքով կը կարդանք 

<1Րարտկոցտի մէջ Հ. Մ. Ը. 

Մ * ի Ֆրանսայի զանազան շ ր ֊ 

քաններու ֆո։ թպօլի Ա* խում– 

բերու փառաւոր յաղթութիւն– 

ները կամ պա տ ուա ա ր պար– 

տւ.ւթ իւննե րը ։ 

Հ. Մ. Ը. Մ.ը Փարիզի 

մէք ունի 4 խումբ Ա* Բ* պա– 

Հեստ եւ Մ ասիս Լայս վեր ք ինը 

կը խաղայ եռագոյն շապիկով՝^ 

որոնք կը մրցին ամէն կիրակի 

ֆրանսական զանազան խում– 

բեր, ղէմ, 

Հ. Մ. Ը. Մ,ի երկրորդ 

խումռը անցեալ կիրակի մր

ցում մը կատարեց Ս • Տ • Լ) * 

ՏձոձսՕՕԱՈի Ա* խումբին դէմ, 

ոբ յազթած է Տէծճշ ք̂ ռ̂̂ ^̂ 5 
1\1ւճէ€, Ր* X* X* եւ ուրիչ շատ 

մր զօրաւոր խումբերու է 

Ժ՛ամը 2 *30ին խաղը սկսաւ, 

երկուստեք ուժեղ խաղարկու– 

թենէ մը վերջ Հ . Մ. Ը. Մ.ը 

նշանակեց Ա * կէտը ։ 

Հազիւ թէ վերսկսած էր 

խաղը $ մեր ձախ յետսապաՀը 

վիրաւորու եցաւ եւ ստիպուհ– 

ցաւ քաշուի լ՛. Եւ աՀա , դա

տաւորը սխալ մը կը սուլէ մեր 

բերդին առքեւ^ որով Ֆրանսա

ցիները կը Հաւ ասաըեցնեն ու 

կիսախաղը կը վեր քան այ Հա

ւասար աբգիւնքով ։ 

Երկրորդ կիսախազին գն

դակը անընդՀաա կը սուրար 

մէկ բերգէն մի։ սը։ Խ՚օղը վեր– 

քացաւ Հաւ աս ար արգիւնքով 

մէկի գէմ մէկ։ 

Դ. ճ. 

Ա Տ Դ 
ՓԱՐԻԶԱՀԱ6 ԿՐԹԱԿԱՆ 

ՄԻՈԻթԻիՆՆԵՐՈի 

Հ. Ը. Միութեան Փ 
ա -

րի զի մասնա ժ ողովս պատիւ 

ունի ծանուցանելու թէ տեղ

ւոյս մէք արդէն բացա \ է 3 

Հայերէնի է Ազգ* Պատմու

թեան 1ւ ԱշխարՀագրութեւսն 

գասընթացքներ է շուրք 350 

աշակերտներով , որոնք կը դե– 
կավա՚րո՚ւ իԱ եւ կը մատակա^ա^-

ՆիԱ իր շաԱքեավ * 1ւ յառաքի– 

կային կարելիութեան սա Հմա– 

նին մէք պիտի բազմապատկէ 

սոյն դասախօսութ իւննե րը ։ 

Մասնաժողովս ոչ մէկ Հե

տեւանք կրնայ տալ այն կր

թական խնդրանքներուն որոնք 

կ* ըլլան զանազան ման կապար-

տէզի Հովանաւորող մարմին– 

ներէ կամ նորալ՚աց գպրոցնե -

րու Հոգաբարձութենէ ։ Եւ 

քերմագին կը խնգրէ որ գործի 

ձեռնարկելէ առաք անոր յա– 

քո զութեան կարե լի ութ իւննե-

րը լրքօրէն նկատի առնուին։ 

Հ* Բ. Ը4 ՄիութեաՏ 
Փարիզի ՄասԱաժողո\\ 

ԿըՐԳԱՑԷ՚ք 

ՏԱՐԱԾԵծէ՛* 

֊ Օ Ր Ո Ւ Ա Ն Լ Ո Ւ Ր ե Ր Ր -

Թ ռ ւ ր ք Ե ւ հ ե լ լ Է Օ ա ռ ե ւ տ ր ա կ ա ն 
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԵՐԸ 

ԱթԷնքԷն տրուած լուրի իը Համաձայն, Հէլլէն արտաքին 

նախարար Բալլիս ընդունեց Թոլրքիոյ արտածման դիւանին 

տնօրէն ճէմալ 1ւ Պոլսոյ Առևտրական Սենեակի ընդՀանուր 

քարտուղար ՎԷՀպի պէյերը , որոնք Աթէնք եկած էին Թուր, 

քիոյ ե. Տունաստանի միջև առևտրական գաչինք մր կնքելու 

նպատակով բանակցու թիւններ կատալ ելու Համար > 

Այս տեսակցութեան ներկայ գտնուեցաւ նաև Աթէնքի 

թուրք դեսպան էնիս ։ Այս աոթիւ անգամ մը եւս փափաք 

յայտնուեցաւ տնտեսական մարզին մէջ երկու երկիրներու 

գործակցութիւնը իրականացնելու և երկու կողմին Համար օգ~ 

տակար դաշինքներ կնքելու մասին ։ 

Ց ո ւ ն ա ս ա ա ն ի ա ն ա հ ւ ա ւ ր | ւ ւ ն ր 
Աթէնքի եւ ՍևլաՂւիկի Առեւտրակա՛ն սենեակները 

զեկոյց մր Հրատարակած են յայտարարելով որ քամ֊ 

՛գի՛ւյի բարձրացումը որեւէ ՀիՅևական սլատճառ չունի։ 

Արդէն ներաեուՅներու կրճատումը օտար գրամ֊ 

նեըուն նուազելուն արգելք կբԱաԲ կառավարութեան 

կողմէ ձեռք առնուած՝ դրամ ական միջոցները թէ ար֊ 

տաքին Հաշիւները և թէ երկրին ելմտացոյցը Հաւասա֊ 

րակշռելու բնոյթն ունին։ Հիտեւաբար անտեղի է իւու֊ 

ճասլը ե ժողովուրդին կը մնա յ աջակցիլ տէրութեան ք 

բարւոթելու Համար երկրին դրամական կացութիւնը ա– 

ւելի Հաստատուն ե վճռական ձեերու տակ; Ւսկ եթէ 

կ՝ աւելցնէ զեկոյցը է շաՀադԷտներ տակաւին կը * շս՛ րու֊ 

նակեն իրենց եսամոլ արարքները ի գնաս երկրին ք 8ու– 

նաստանի մէֆ բանտեր ե օրէնքներ կանք որոնք սլար֊ 

տին գործել անյապաղ։ Յունաստան անցեալին մէ9 ալ 

նոյնքան դժուարին շրջաններ անցուցած էք բայց միշտ 

իր կենս ունակութիւնը լաղթանակած է ։ 

Ցունասաանի դրամատան մէք ժողով մը գումարուած է 

քամպիոյի ւիաիյա ստի մասին Հարկ եղած ԱՐսսլիչ միքոցները 

ճշդելու Համար։ Որոշուած էր քամպիոյի մենաշեոըՀը նոյն դրա

մատան յանձնել։ Եւ այսպէս Ցունասաանի դրամատունը իրա

ւունք պիտի ունենայ արտօնելու ուրիչ գրամատուսները որ

պէս ղի քամպիոյի վրայ կարենան ղործ ողսւթ իւննե ր կատարել ։ 

Ցունասաանի պանքան տոլարի ինչպէս ե միւս քամպիո– 

ներուն զիները երեք ՛յիութիւն բարձրացուցած է ։ 

Հրապարակին վրայ դիները նոր յաւելում կրած՛ են արդէն ք 

ե. տոլարը արժած է 208 50 արա խմի , ինչպէս ան գթ ականն ալ 

արժած է 684, ֆրանսական ֆրանքը 795 ե֊ թրքական ոսկին 

912 տրախմի ։ 

ՄԵԾ ԴԱԻԱԴՐՈԻԹԻԻՆ ՄԸ ՍՊԱՆԻՈՑ ՄԷՋ 
Պարչելոնայի մէք կատարուած խուզարկու թ իւններր ե -

րեւ ան Հանեցին 1000 ձեռնառումբ ե. մեծ քանակութեամբ 

ռազմանիւթ ։ Ո սաիկանութ իւեը աւելի առաք տ ան ե լուէ քնն ու

թի ւններր յ երեւան Հանեց յեղափոխական մեծ գաւագրա թիւն 

մը * շատ կարեւոր վաւերաթուղթ եր գտնուած են , ՛Հերքին օ– 

րերս ձերբակ սլուած անիշխանականի մը տունէն։ 

Այս վաւերաթուղթերը կր յայանեն թէ չտա մօտ ատենէն 

մեծ յեղափոխութ իւն մը պիտի պայթէր ամ բողք Ս պանիոյ *քէք ։ 

Այս շարժումը որ պիտի զուդագիպէր երկաթուզիներու գոր

ծադուլին ք 1ւ տեղի պիտի ունենար յունուարի առաքին րերը , 

իր մէք առած էր նաե. սպաներ եւ զինւոբներ է Տ^անազան քա

ղաքներ ու մէք գտնուող , շարժման ղեկավարներուն յաաւ. ւկ 

ՀրաՀանգներ տրուած էին ։ 

Ձերբակալուած անձերուն վրայ էն գտնուած թուղթերուն 

մէք , յստակօրէն նչան ակ ու ած են զօրանոցներու, ե. ո աղ մա -

նիւթի պա Հես տներ ո վայրե րը։ 

վարժման օրն ի՛՛կ 1 սպաննուելու Համ ար պատրաստուած 

էր բարձրաստիճան սպաներու ցանկ մր։ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՃԻՐՆԵՐ 
Սօֆիայէն տրուած Հեռագրի մր Համաձայն է մա կ ե գոն ա ֊. 

կան սպանութեանց Հ ե տեւանքով ձեկ բա կալուած մօտ 300 

հո

գիներէ 28 Հոգի միայն վար գրու ած են ^ անոնք որոնց վրա լ էն 

գտնուած են արղիլեալ զէնքեր։ Բոլորն ալ Մակեդոնացի են։ 

Պ ո ւ | կ ա ր դ ա հ լ ի ք փ ն տ ա գ ն ա պ ը 
Պուլկարիս յ նախկին վարչապետը Պ. Մուշանոֆ 

վերջացուցած շ Ա ա Լ ո վ էր խորՀրգակցութիլննեբը ազգայ֊ 

ն ՛սկան խմբակցութեանց պետերուն Հետք յայտարարեց 

թէ իր տեսակէտը պիտի յայտնէ անմիիսպէս որ կարգ 

մը դժուարութիւններ Հարթուին։ Մուշանոֆ մեծ դժուա՛ 

րութե՚սնց կը բախիք որովՀետեւ կուսակցութիւնները 

ոչ մէկ զիիւմ կ՚ընեն իրենց պաՀանիեըուն մէք։ Եթէ 

մասնաւորաբար ազատականները աւելի Հաշտ ընթացք 

մը թ ո յ լ չտանք Հաւանական կը նկատուի որ Մ ուշանոֆ 

Հրաժարի դաՀլիճը կազւ/ելու ձեռնարկէն 

Մ Ա Ր Տ Կ Ո Ց ի յ ա ջ ո ր դ թ ի ւ ը 
Տպագրական անՀրաժեշտ և վերջնական կարգա֊ 

դրութեանց Համարք ((Մարտկոցքքի լաիւրգ թէլբ 

կր տեսնէ յառա^իկայ կիրակի։ 

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱՆՑԱԳՐԵՐԸ 
հքորՀրգային կառավարութեան մէկ Հրովարտակը , 16 տա

րեկանէն սկսեալ բոլոր խորՀրգային քաղաքացիներուն կը պաբ– 

տագբէ ստանալ անցագիր մը* "ր պիաի ծառայէ իբր քննու

թեան թուղթ։ 

Այս գրութիւնը իրականացնելու Համար ք կառավարու

թիւներ որոշած է Կէփէուի կողքին Հաստատել յատուկ կազմա

կերպութիւն մը ։ 

Մոսկուայի դեըման թերթերու թղթակիցները քաղաքա

կան մեծ^կա րեւ ո բու թ՛իւն կուտան պարտագիր անցագրի այս 

գրութեան։ Անոր նպատակն է 1լ րսեն մեծ քաղաքներն ու 

ճա րտա բա բուհս ա ական կեդրոնն երր մաքրագործել անբաղձալի 

տարրերէ ։ 

Ա շ խ ա ր հ ի ա ռ ե ւ տ ո ւ ր ի ն շ ո ւ ր ջ 
Նիւ֊Եօրքէն տրուած տեզկութեան մը Համաձայն, 

Արտաքին Առետուբի Ազգային խորՀուրգը Հրատարա֊ 

կութեան տուաւ ամբողֆ աշխարՀի առետուբի մասին 

իր տարեկան տեղեկագիրըք որ կ՝եզրակացնէ. 

Արդի աշխարՀը ա յ ս տարիք շարունակեց անգի֊ 

տանալ թէ միջազգային առեւտուրը կը բովանդւ-՚կէ 

որքան ներածում ք այնքան ալ արտածում եւ դարձեալք 

միջոցներ փնտռեց ա։ ելի ծախելու եւ նուազ գնել ու։ 

1932/՛ բեթս՚ւքքյւ՛՛*՛; աբտածուսՂւեբր նուաղեցան Հարիւ֊ 

րին 21 ք բաղդատմամբ ւ ա ի եւ անոր ալւ/էքը մէկ 

տարիէն սիւսը, ինկաւ 21 միլիառ տոլարէնք 16 միլիա

ռի։ Տիեզերքի բարգաւաճումը վեբաՀաստատելու Համա՛րք 

ամենէն առա9ք արՀրաժեշտ է կայունացնել դիները։ 

Երօքք գիներու անկս։ մլ՛ք աւելի եւս շեշտեց, սաՀմա֊ 

նավւակռւմներով, առեւտուրին ։աւ ւ , նոր խոչընդոտներ 

ստեղծելու ձգտումը։ 

ՀՈՏՍ ՏԵՍԱՒ 

Մատենաշար «Մարտկոցյփ առաջին թիւր 
Մաքո^ տսքադաւբեամր գեղաոռ՚ւեստակաԱ ^քոյկ ՎԷ 

ՎԱԶԴԷՆ օՈՒՇԱՆԵԱՆԻ 

Հ փ \ ղ \ ( \ \ \ Կ ա ւ ւ ր (քրն էր... 
Գիճ՝ 3 Փ1՛ ՚ — ՓԱտռեւ «Մաբտկոց»ի ցաւիչՏե^Նճ մօտ։ 

Վ Ա Յ ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ» 
Լոյս տեսաւ «Հայ Մ ա յբերու Տարեցոյցը՛» Հետեւեալ բո -

վանդ ակու թ ամբ , (էՀայ Մայրերու 0ր»ուան աոթիւ եկեղեցա

կան աշխա րՀական ու Հեղինակաւ որ անձնաւոր ութ իւննե բոլ 

ղն աՀա ա ական նամակները , Հայ կաղմա կերպութ իւննեբու կար

ծիքները ե. թելադըութ՛ ւնները , Հայ մամու լին կարծիքները ե. 

թե լադը ութ իւննե րը, դրական բաժին* ծանօթ մա աւ. Արականնե

րու կողմէ * (էՀայ Մայբերու Միութեան» խօսքբ Հայ Մայրե– 

բուն է ե ընգարձակ ծ անօթ ութ՛ իւննե ր Հայ գաղութներու մասին 

եւա յլն ։ 

Ղ՝ին 10 ֆրանք % ամէն տեղի Համար ւ Միակ կեղրոնատեղի ։ 

75, հ.\շ. 8շոշ1օէ , Լ7011 (1Աւօոշ)* 
Ազնիւ Հայ ընթերցողներ, Հաճեցէք Հատ մը ասլաՀս քել 

մեր տարեցոյցէն քաքալերելու Համար մայրական ազգասէր 

Հանքերը։ 

Ժ ո ղ ո վ 
Ջաբսանճագի Պատա՚7.եկան Միէւթեան րնգՀ • անգամակա^ 

ժոզովը տեղիկ* ունենայ 3 յունուար 19«ՏՅ , երեքշաբթի երեկո 
ժամը Տ*30ին սովորական Հաւաքավայրը։ Պարտաւորիչ ներ 

կա յութիւն ։ Մարսհղ Վարչութիւն 

Հ ր ա պ ա ր ա կ ա յ ի ն 1 – ա ն ա | ՚ ւ օ ա ւ ւ ր ի ւ ն 
Պուա֊՚Բոլոնպի <(ՄԱՏԿՈ8»ի բաբեկամեե բու 

նախաձեռնութեամբ 

Հովանաւորութեամբ Պ ուո– –՝ք՝ոլոնպի 

Հ. 3. Գ, «ԶԷՅԹՈՒՆ» կոմիաէին 

7 Յունվար Նաբաթ երեկոյ ժամը 8,30 ին 

Անիէռ ֊ Փլա՛ւ ՚Բոմէթի ծխավաճառին սրաՀը 

Գեղաաեեստական բաժին 
կը նախագաՀԷ Ը\,կ. Լ Ա0ԶԵԱՆ 
կը խօսին ընկերներ 

ԱԲ0 ԱԲ0ԵԱՆ եւ ՄԵՍՐՈՊ ԳՈԻՅՈԻԱՃԵԱՆ 

Հ* Ց* Գ. Պուա-՚Բոլռնպի էԶԵՕԹՈՒՆ» Կոմիաէի բոլոր ընկեր

ները կբ Հրաւիրո։ ին ստիպողաբար ժողովի է այս Հինղշաբթ^ի 

երեկոյ 5 Ցունվար^ սովորական Հաւա յ»ատեղին ։ 

Աեկոյց պիտի աայ ընկ. ԱԲՕ ԱԲ0ՑԵԱՆ 

Ներկայ կրնան ըլլալ %աէւ «ԱՊԱՌԱԺ» ԿոմիտԷի ընկերները։ 

ՊՈՒԷԿԱՐԻՈ8 ՄԵՐ ԴՈՐԾԱԿԱԼՆ է 

Պ– ՅԱԿՈԲ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ 
1»»տտ»ց« 1*1 €»VIIIVI». Ո ս1ց » ւ * ք« 

Ոոէ՚ւԱ միայճ պհտք հ դիմեւ ՄԱՐՏԿՈՑ ստաՏաւ՚ու հւ րա֊ 

ժաԱո^դագ^ոէ.եւա. ք^ամա^յ եւ իբեճ Հետ վւակեչ թ պ ^ ճաչիւճեդ։ 

ՍԷՆ ՄԻԵԷԷԻ ՇՐՋԱՆԻՆ ՄԷՋ «ՄԱՐՏԿՈՑ» ԿԸ ԾԱԽՈԻԻ 

ՕթէԼ 0ՐԹՈԼԱՆԻ ՄԷՋ 

ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ Պ. ԾԱքՒՈՒԿԵԱՍ ՄՕՏ 

Ալֆօրվիլի մէջ «ՄԱՐՏԿՈՑ» կը ծախուի 

1 4 Է Տ 9 ո ւ * ՛ 1Հէ1ւ*ռու* Ռ օ 1 * * է 

Նպարավաճառ Պ. Ներսէս Աիմօնեանի մօտ* 

ԼԻՈՆԻ ՄԷՋ ((ՄԱՐՏԿՈՑ» ԿԸ ԾԱԽՈՒԻ 

1 • Պ. ԵաոՈէ-կեաԱի նպարավաճաոատունը , 10 1Լս6 

2.—- Պ* Եատա^էեաԱի նպարավաճաոատունը է 75 1Լսշ1ԼՅ.ե1տւ՚տ. 
3» Տպաաէճ ((Եփրատ» Պ՛ ԹազԷոսեանի մօտ,36 1Լս€ \̂օ1է11քՇ. 
Մարտկոցի գործակալն է Պ* Անդրանիկ Դարակեավուրեան ։ 

ՏԷՍԻՆԻ «ՄԱՐՏԿՈՑ»ի գործակաւն հ ընկեր Ռ. Կհճճոյևաճ։ 

Փարիզ , 0ԹԷԷ 0ՐԹ0ԼԱՆ . նպարավաճառ. $ • ՚Օ՚աոա կեանի մօտ է 



ւ »ՏԿՈ8 

Մասնակցութեամբ 

«ՍԻՓԱՆ» եմգՀախումբի 

50 Հոգի բեմի վրայ 

Երաժշտութիւն՝ 

ՍՏ. ՏԻԳՐԱՆԵԱՆի 

15 Հոգի՛նոց օրքԼսթրը 

՚ Հ ա յ - տ բ ա մ - օ փ ե բ է թ ՝ ՚ խ ո ւ մ բ ը դ հ կ ւ ս փ պ ւ ւ ւ ւ ք ե ւ ա ք ր դ եյ ա ւ ա « ( 1 

Ս. ս Ո հ Ր Ա հ 1 7 Ա ՚ ւ , | ւ 

ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ՎԵՐՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՅՈՎՀ. Թ ՈԻՄԱՆԵԱՆԻ 

ա ն ո խ ՝ 

Օփերա 4 արար* 6 պատկեր 

ա 

8 ( Յ ո ւ ն ո ւ ա ր կ ի ր ա կ ի ց ո ր ե կ 

ժ ա ւ ք թ 2 , 4 5ի 0 

2 4 , ա © Տէ–\7Ա*1օւ– 

15 Հոն՛ն ոց օբքԼոթրր ՝ ղեկավարութեամբ 

Ա. Պարթեւեանի 

Գ. արարի՛ն եԼր եւ Տիկի՛ն Ս՚ուրարեո ն 

կր սրորե՛ն կովկասեան լԼո՚հ ակա՚1ւ սր/ւր1ր 

Տոմսակներու ղի՛ն 20, 15, 10. 7 

կր ծ ա էս ո ւ ի ն սովորակաԱ */"յյՐ^՚Ր11 

Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Ա Յ Ի Ն Ա ե & Ի Ս Լ Ն Ա Ի ՚ Օ Ս Ո Ի Թ Ի Ի Ն 

Մ Ա Ր Տ Կ Ո Ց Ի 8 » * տ , փ ™ , ւ | փ 

ձո.|ան աս,ո 1 ւ թեա^Տ1յււ|ւ1ւ|ւ Դ ո ւ ր ա ն ( ՛ ա | ւ ս ր ա ւ ա 1. դ ա կ կ ա ք ա ւ է ի 
Տեղի կ ու՛նե՛նա յ 2 Յւււնուար 1933, եր1չոլշարթ՝ի կԼսօրԼ Վ^՚Ր^ մամր ճիշգ 2.30ի՚ն 

ՍԻՆԵՄԱ ՆՈ՚ԼԵԼԹԻի շքեղ սրաՀին մվ, 

Կր նախագահէ Ընկ. Գ. ՝Բ1ՎԷՐՃԵԱՆ 

Կը բանախօսեն ընկերներ Ա. Ս.բԱյէ|ԱԱ ե Լ ԱԼ |փշ1ւհ|1 
ԳԵ՛ԼԱՐ ՈՒԵԱՏԱԿԱՆ ՃՈԽ ԲԱԺԻՆ - ԵՐԳ՛ ՄԵՆԵՐԳ, ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹԻՒՆ 

ք՚րե Առ սիրայօժար մ սսնսաէլւլո։ թիւԱը կր բերես Տեսի՛ն ի նորակազմ <Մ ասիսյչ ֆա՚1ւֆաոր ք ղեկ ա էիս֊ 

րութեամբ Պ. Ժիբ՚սյբ քԱաիկեանի , Ընկ* Եղիա Մոմձեան (*հչի՚–ք1) եւ֊ն * 

Ե՛ախքերու մասնակցութ՜իւն՝՛ 2 ֆբ « 

Հայրենակիցնե՜րէ Տ Է սինի «// Ս-ՈՏհ Ռ8»ի յանձնախոււքբս, իր աոաջին Հրապարակային բանախօսու֊ 

թ ի ւնն Է որ սար յ* սծ Է « ե. այս աոթիւ մ չ ^Էկ քս>նք Էսն այ ուած Է Հանդէս ր իր աեսակին "*է^ ամեն ալաւը 

րհելու ք ուստի Գեր։էապկս պիաի Հրաւփրե՚էւք Տէսինի յար/րոյ Հայրենակիցները՝ անխտիր , մօտէն Լսելու Հա– 

մար ^Ընդվէլող գ՛իտակցութեանդ իր ա րղ ար պա ՝* անձները որը նոյնպէս լքօտ է մե ր 1ւ ճեր սրտերս ւն տ 

քքի-ՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ * Հանդէսէն անժիՀապէս վերջ, "Ա""ի V Աա ձ րնկեբա ֊Համակրական խնճոյք մը, 

II ոէէիԼ թ է Լիւ*1յ1– ղի ճաշա«՚րաՀին մէջ . Տէսինա՝*ա յեր , Հոս նոյնպէս կը Հրաւիրենվ» բոլորնիգ անխտիր ՀԳԸՐ~ 

կուէ/չու ՝աւ՚1՚1\սր ՚/•սո՚սնղի դի> հրա.ա՛ն արախ էւ զո* %*1րթ ժա 1անցԷ մը , ուտել խմել դատվել մինչէւ առաւօա ։ 
Մ Ո Ւ Տ Բ Ը Ա Զ Ա Տ է 

ՍԷՆք&֊ՒԹԻԷՆԻ ա 
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ Ա՛հն՝ ԲԱՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ՄԱՐՏԿՈՑ՛Ի ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ 

1 քունվար ք ա յս կիրակի ժամը 2,30ին, Կը խօսի ընկեր ԱԲՕ ԱԲՈՅԵԱՆ 

Սանբամասնա թիւն՛նե րը ա եղւոյն վրայ։ Մ ուաքր աղատ։ 

ՍԷ Ա Շ ս ս 1 օ 1փ մ է ջ 
նախաձեռնութեամբ ՄԱՐՏԿՈՑ֊ի Յանձնախումբն ել ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ 

Լ. 8. Դ– 11էն Շամօնի Ենթակոմիտէին 
այս կիրակի 1 Յունվար իրիկուան ժամր 8ին Մալաթիոյ Կրթասիրաց ի սրաՀի՛ն մ Լ Հ։ 

կր խօսի ԸՆԿԵՐ ԱԲՕ ԱԲՈՅԵԱՆ 

գեդարուեստական ճսխ բաժին. Մուտքր աղատ՛. 

ա Ն ե Ր Կ Ա Յ Ա Ց Ո Ւ Մ 
Պ0Ս0Ն ՍԷՆ ԺԻՒԼԻԷՆԻ ՄԷՋ 

Նախաձեռնութեամբ 

ՉԱՐՍԱՆՃԱԳԻ ՀԱՅՐ. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.ԻՆ 

եւ մասնակցութեամբ տեղւոյս Չարս. Պատանեկան Միութեան 

Տեղի կ՚ունենայ 8 Յունվ. 1933, կիրակի ժամը 2ին 

Լ,ԹՏ 3 Ն Ա Օ Տ ի մէի 

ՀԱՍՈՅԹԸ ԿԱՐՕՏԵԱԼՆԵՐՈՒ ՖՕՆՏԻՆ 

Ղեկավարութեամբ՝ նանրածանօթ կատակերգակ դերասան 

8. ՚ Լ ս պ ա ր հ ա է ւ ի 
եւ մասնակցութեամբ 

Տ Ի Կ ՛ Ս Ի Ր Ո Ւ Հ Ի 

եւ կարող ուժերու , մեծ պատրաստութեամբ կը ներկայացուի 

ա Լ Ի Ն Ի Ն Ո Ի Ժ Լ Ի Ն Ի 
Պիտի ըղան Տաեւ երգ , մեԱերգ , (քանթհզի եւ անակնկաՀներ 

ՄՈՒՏ-Բ՝ ԶՈՐՍ ՖՐԱՆ-Բ 

I 

Պ Ա Ր Ա Ն Ց Ի Կ ե Ր ե Կ Օ Յ թ 
(Ժամը 4էն մինչեւ կէս ցիշեր) 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՄԲ 

ԼսԿւԼ 8. Դ ա ր | փ է | Ն ո ր ա ւ ա ւ ւ Ա կ հ ա ( փ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
Փարիզի Մ ասնաժողովին կողմկ 

ի նպաստ նայերէն գասախօսսւթեանց 
Կիրակի 8 ՅուԱվար 1933, ՇաԱ-ղ-հփզհի սրաԱևերուԱ մհչ>, 

• 1 9 յ ճ\՚2Ւատ օքտ շւա4–րտ–5̂ տ6քտ.– Րճատ 8շ 

Նուագախումբ ղեկավարութեամբ Յա, յք է X էաք՛ է՛ Օ ի 

ԼաՏոիա՚յւոր յաճձ&ում Հ. Բ. Ը• ՄիութեաԱ 

ՓարիղաԱայ ՎեթերաՏ աՏղամՏերու պատուոյ վկայակաՏճերու 

Մուտք 25 (Քւ-անք 
՛Մաճ.— Տոմսակներու փոխարժեքը կամ դրամական Աուհր– 

Աերլւ կը խնդրուի ղրկեք Մասնաժողովի գանձապանին. 

Սէ. ճ. ՕՍԼՏաճեա, 1Լս6 Օօտեօ̂ տտ V11աօ̂^ ֊ ւ6շ 
կամ նանդհսին օրը վճարեւ տեղւոյն գանձապանին։ 

՚եպարեւ|էնի մեծ ՚էաճառատուն 
ճոխ մթերք արեւելեան եւ եւրոպական 

Ուտեստեւյէններու 
ԱՌԱ-ԲՈՒՄ ԳԱՒԱՌՆԵՐԸ ԵՒ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 

Տ, յԱաէ՛ Շ հ ճ է տ ս ս ժ ս ո - յԲոա՚ատ - 9շ 

ՀձեէՀՕ : Շ&ձէէ ֊ Լշ ՐշԽէւշք - 1Վ. Օ. Լօւ՚շէէշ 
ԱՆՒԱՐԳԱ1» ԱՊՐԱՆ* - ՀԱՓԱՒՈՐ ԳԻՆ 

ԹԱՐՄ ԿԱՆԱ<1Ե%ԷՆ ԵՒ ՄՐԳԵ՚ԼԷՆ 

Թ–՚»ւ։ տ̂ս; ։®շ։ ։տւս ։»ւ։ ;շու։ ։ւտւ։ ։տտւ։ ։տա՚յ ։ւտս;: տտւ-տա̂  ։ատս ։շց Լ=: 

Եթե կ՝ուգհք, որ ձեր նագուստները ըըան ճաշակաւոր, տոկուն, 

ու շաւ կարուած, առանց վարանեշու, դիմեցհք բծախնդիր 

Փարիզի առաջնակարգ դերձակատունը 

6, Ո16 ՃԱ Օշ1է& ֊ ք&ՈՏ 96 ֊ աէՐՕ ՏՅՐեէՏ 

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

ԱՄԷՆ ՎԱՅՐԿԵԱՆԻ 

ԸՆԿեՐՆեՐԸ^ 

տարեկան Վեցամսեայ 

Ֆրանսո։ եւ Աուրիա 
Ամերիկա 
Անգլիա եւ Գաղութներ 
Ջ՛».խյերիա, Իտալիա 
Ուրիշ երկիրներ 

70 
5 

120 
100 

40 ֆրան թ 
2,50 տոլար 

65 ֆրանր 
55 ֆրանք 

՚Ւրսււքական առաքումներու Տասցէ՛ ծ1. 7ձՏ5\11)յ1յ\Ի1 
221, Լճքճ Տ̂ւՍՅ, (10) 

ԿԱՐԵՒՈՐ.— Կր խնդրուի խմբագրութեան յատուկ դրույյիւն– 
նեւ-ո ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑԷ Տասցեով. &աԱ)<3072 

221, ԼձI^ՃVՏX7Տ, (10–) 

Օ Ի & Ա Դ Ր Օ Ի թ Ի Ի Ն 

ՃԱԳՐհՍՏՒ ՍՒՐ«2ԱՐՆեՐՈՒՆ 

ԿՈՒԶԷ՞* ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԵԱՄԲ 

ՀԱԳՈՒԻԼ, ԱՆՎԱՐԱՆ ԴԻՄԵՑԷ՚Բ 

1 Ա ա \ ւ \ ա 

Դ Ե Ր Ձ Ա Կ Ա Տ Ո Ւ Ն Ը 

10, Ա̂6 ք:^ՅՈքօ տ̂ = (յ&առ = Լ\^01\ 
ուր կը կտրուին ամէն եղանակի յարմար 

արանց եւ կանանց Հագուստներ* միչտ 

վհը^ին նոբաձեւութիւններովէ Մեր կեր֊ 

պասները ֆրանսական ք անգլիական, 

ընաիը եւ տոկուն ապրանքներ է ն ։ 

ԴԻՒՐԱՍ՜ԱՏՏԵԼԻ ԳԻՆԵՐ 

Երկու գործիքներ որոնք զարմացուցին աւՐենՀն ղրժ. 

ուարաՀաճնեբր։ Ամենէն ազնուական ֆօնօն որ միա. 

ժամանակ զարդ մըն Լ ու կըելի պերճանքի զէրծիքմչ՛ 

ՇԱձ ՚ԲՍՏՋԵԼԻ ԳԻՆՈՎ։ 

X. Տ. րօ տէ© տ«©է«սր ԱԸ 
4 Լտարտտ ամբուր Եւրոպան ձեր տրամադւ՚ու^ան 
տակ ճրր&Ր6ւ1ներ ամէն կարգի գիներոփ 
Ամէն տեղեկութեանց Տամար ւ;իմել՝ 

Ոօոսքօշէսրօ ճ6տ 1 Ա ա հ ւ \ ա Խ "861/9" 
206, «Ա« Լ,»ք&^«էէ«, 1»»»՝8« 10°) 

ԳՐԱԴԱՐԱՆէեՐ 
Անիհռ-Պուա ՚Բպոնպի ՍԱ֊ 

ՀԱԿ - ՄԵՍՐՈՊ գրադարանը 

փոխագրուած է 345 Խշ. ձւ> 

§էոէշա1,8օւտ֊Շօ1օաե6տ. ՇՃՐ6 
ձ8.ճ1ա՝ ֊Բաց էերեքչարթի , 

չորեքշաբթի եւ Հիսդչարթի 

իրիկու՛նները ժամը 8 »30Հ՜Տ> 10» 
—• Լիոնի Հ • 3 • Դ ՚ գրա– 

գարանը փոխագրուած է ո%կ * 

Ժիրայրի խանութը , 10 , 1Լս6 

ք օոցօւտ Օձէճո • Բաց է երկու֊ 

չարթ ի եւ Հինգչարիք ի իրիկուն

ները ժամը 7 .30էն 8.30» 
ՎԱԼԱՆՍԻ Ակումբին գրա֊ 

դարանը բաց հ Երեքշաբթի եւ 

Հինգշաբթի ժամը 8հն 10 եւ 

Կիրակի առաւօտ ժամը 8հն 12։ 

Գիրք կը ստացուի շաբաթակսւն 

1 գ°ր. վճարումով։ 

221, «ս» Աքտ̂ էէօ - ք՚ՅՈՏ (X6) 

Լիոնի եւ շրջանի բոլոր նայերը 
անվարան թուլ դիմեն 

59, ա՛ստ Ոսսօաա– ւ \ € > * 

ուր Ծնունդի 1ւ Նոր Տաբու այ ւսռթիւ պիաի նուագուի 

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԸՆՏԻՐ ԻՆՃԷ ՍԱԶ 

Ջութակ՝ Պ. ԿԷՕՊԷ՚ԲՃԵԱՆ 

՚Բանուն՝ Պ. ՍՏԵՓԱՆ ԲԱՐԱԿԵԱՆ 

Խանէնաէ Պ. ԺԱ՝Բ 

Հայրենակիցներ, փութացհք դեպի մեր սրճարանը 

ուր պիտի գտնեք Անատօշուի ընտիր օղին Կ-0 տհկրհ եւ 

ճոխ ու բազմազան աղանդերներ (մեզհ): 

Եռ ու զեռը կը սկսի շաբաթ կհսօրհ վերջ եւ կը տեւհ 

ՄԻՆՋԵՒ ԼՈՅՍ–, 

ա աա աա աա .••..–•ա–՚ •• ՚– ՚տա ոտ աա –աա աա 
ՄարսԷյլի փափկաոաշակներտ 
Եթէ կր սիրէք լաւ ու նամեւլ ոաշ մը ընել 

յի ւ|արանիք, ցացէք անմիջապէս նռչակաւոր 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ , ՄԱ֊Բ1>՛՛Ր ԵՒ ԱԺԱՆ 

1 ՛ՈԼՈՐ ՊՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉ ՀԻ 

ԻՐ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՏԷ0ՆԷՐ ՚Ի՚ԷՊԱՊԸ , ՓԻՏԷԼՒ ՚ԲԷՊՍՊԸ, 

ԵՕՎՈՒՐՏԼՈՒ ՚ԲԷՊԱՊԸ 

ԼԱՒ ՕՂԻ, Ճ/1Խ ԱՂԱՆԴԵՐՈՎ 

ա*քՕՀՀԿՌՒ*Ն Ի՛՛՛Ք իր ձեռքով կը որս ար աո ակ 

եւ կը սսլասաբկէ։ 

I) իլիվրիի մածունը միայն այս նաօսւրանրն 
կրնաք գտնեբ 

Աժան գներով, ճաշակաւոր տոկուն 

նագուստ նագուխ , դիմեցհք առանց վարանումի՝ 

Ս ա Օ ա տ ր ո ւ կ Ն ա լ պ ա Ա տ հ ա ն ի 
դերձակատունը, որ ներկայ տնտեսական տագնապի աոթիւ 

աննաւատաւիօրհն իր զիները զեղջաձ հ։ 

2, րս6 Ճ6Տ 0ե&սքօսաւ6ՐՏ – ք ^ ւ տ XIX 
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ԱԶԳԱՅԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 8. Գ. ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԲՈԴ.Ո-ԲՈԴ. Կ. ԿՈՄԻՏԷՈՒԹԵԱՆ 

1օսոա1 & ո ո Հաճ ո 
Ր՚ՅքՅւՏՏՅՈէ 1ՈՁ1Տ քօ|Տ թՅՐ ՏՏՈ131ՈՏ 

*ք» , 
հ(Կ1ււ(1աո - ձ<հուոեէրո1Խո : 

11, &Ա6 Լօատ - 81»ոշ, Րձ81Տ (10«) 

ք՚աւհսնորդագրութեւսն սյայմաններբ տեսնել Դ. եջ 

ԿԼ1Ս՚՝ՔԷ Շ՚է,Կ11Ի* Պ Շ Տ Օ ՚ ւ Օ Ի ՚ ս ե Ր ո Վ . 

ԲԱՅՑ ՎՆ/՚ՋՆԱՊԷԱ ԿԱՆՈՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ «ՄԱՐՏԿՈՑ՞Ի 

ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ, ՈՏԻՊՈՒԵՑԱՆ֊Ի ՓՈ֊ԲՐ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ ՄԸ ԸՆԵԼ 

ԱՌԻԹԷՆ ՕԳՏՈԻԼԼ11Վ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ ԲԱՑՈՒԵՑԱՆ։ ԹՈ՛Լ ՄԵՐ 

ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ, ՆԱԵՒ ԹՇՆԱՄԻՆԵՐԸ ՎՍՏԱՀ ԸԼԼԱՆ. 

՛ ա ^ ՚ւ՚Ա՚ւ՚ւ՚ւ՚ւ՛ 

ա ա « » ա « Ո Ւ Շ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Մ Ե Ր Հ Ա Ս Ց Է Ի Ն 

Մակընթաց յեղափոխա «, 

կան պայքարի ք ժողովուրդին 

Համար սրբաղան կռուի լ^էք 

եդող կուսակցութիւն մը ի ֊ 

րաւունք չունի ի յաոաֆա ֊ 

գունէ իտոաե լի Համարե ֊ 

է՛՛ւ Հակառակորդը լռեցնելու 

այս կամ այն *^/՚^ո9Ր։ 

Հետեւ արար վրաս դործ ու ած 

յարձակումը չեմ դատեր որ֊ 

պէս ինք՚՚՚իը՚քէ^ աԳ°Ղ արարք 

մը։ Վայրկեան մր ի"կ չեմ 

մտած ած նաեւ որ ա յ դ յար֊ 

Հակումը կրնար ՚/՚՚՚/Հ /̂ ըտ֊ 

րոյ ակ ան անձս, կրնար նուաստ 

վիճակի մը մէք Գ"ել զի "է 

Անձնապէս անկարող եմ 

՛նաեւ. որեւ՛է աաե էութեան 

զգացում սնուցանել այն երի֊ 

սա,» արդ ընկերներուն Հան֊ 

դէպ, որ ստեղծուած մթնո

լորտին մէջ, գործիք ծաոա֊ 

յեցին այդ վատ յարձակման; 

Ասիկա քինախնդրութեան պ ա ֊ 

կասի Հետե։ անք չէ, այլ ար֊ 

գիւնք՝ Հետեւեալ մտածումին։ 

Այգ " ՚ ՚ ր ռ ր ր կը պատկանին 

սերունդի մը, որ մեծցաւ 

տխրութեամբ արեան ճապա֊ 

զիքներու մէջ, իր մատղաչ 

ժանկութեամբը ապրեցաւ գ ա ֊ 

ժան ողբերգութիւն մը, Պատ֊ 

կանելով նոյն այգ սերունդին 

որ ամէն է՚ոչ՛ կոՐս<սցուց, 

սիրելիներ, կեանքի ոլրա֊ 

խութ իւն 9 Հայրենական տուն 

ու Հայրենիք, կը զգամ թէ 

որքան ալ անարի Ր/1ա., 

((սակաւատիրական խմբակը» 

փաստօրէն Հնարաւոր գարձնե֊ 

լու Համար եղբայրասպան 

կռիւ ր ^ մեր էս աս 9 ի՚1 յ պարտա֊ 

կանութիւնն Է թոյլ չտալ, որ 

յա ի, դի այգ անարգ խաղը ։ 

Արեւմաա1)այ կայրեն սա Էր ե– 
րիտասարգուԹեան կեանքն 
ու արիւն ր Թանկագին են* 
Ու ո՚լ մէկ գնով, Թոյլ յ պիտի 
տանք, որ անհնարին իգու– 
Թեամ՚բ մր մ՛ար գի կ ստեղծ՜են 
մԹնոյորտ մր. ուր Թ՛շնամիին 
անարգ նախճիրէն ճողոպրած 
երիտասարգուԹիւն մր, ինքն 
իր կետ բռնուի գիւային 
կօուի Ար։ 

Ջեմ ուզեր նաեւ մատնս։ ֊ 

նիչ ընել յականէ անուանէ՛ 

ասոր կամ անոր պատասխա֊ 

նատուոլթ իլնը։ Գատը, որուն 

դատախազութիւնը կը փոր֊ 

ձենք վարել, նախօրօք ը ն ֊ 

դունելով ու ասիկա զուարթ 

քաջութեամբ մը, բոլոր 

վտանգները, պիտի տեսնուի, 

այոոր կամ վաղը յեզափոխա֊ 

կան ատեանի առջեւ։ Միայն 

թէ մարդիկ, որ առօրեայ 

պայքարի նժարին մէջ, իրենց 

պզտիկ ու խարխուլ գտՀե֊ 

րուն պաշտպանութեան Հա֊ 

մար, անգամ մը, կրկին կ՛ր֊ 

սեմ, անՀնարին իգութեամբ 

մը, նետեցին 42 տարուան 

կուսակցութեան Ո՝ը մեոելնե֊ 

բուն ոսկորները՝ դատուած ու 

պատմուած են արդէն մեր 

խղճին աո9եւ։ 

8ալէ յետոյ անգամ՛ մը 
բարոյական թիմերն ու իբր 
Թէ յեղափոխական աբգա. 
րուԹեան իրաւական արտօ. 
նուԹիւնր նոյնիսկ «գնգակա– 
է)արւււԹիւն», ո՛վ ալ Ր||"՚յ 
յարձակումը սարքողը «ստկա. 
ւատիրական խմբական Է, որ 
կր մ՛նայ մ՛իակ պատասխա
նատուն գործ՜ուած՜ արարքին 
ու յետագայ բո լոր գէպքե. 
րուն։ 

Կ՛ուզեմ ըսել նաեւ, չատ 

Հանգա բաութեամբ, պարզոլ– 

թեամբէ բացարձակապէս սո

վորական բառերով, որ եթէ 

կը կարծուէր թէ այդ յարձա֊ 

գրեց՝ ՎԱԶԳեն ՇՈԻՇԱնԵԱն 
կումը կրնար կամ զի" չեզե֊ 

ցնել պարտականութեան ճամ* 

բէն7 որ ընտրած ենք կամ 

զիս մղել աւելորդ զայրոյթ ի 

՚^Ր՝ *^աՐ*1Եհ սխալած էին։ 

Տասը տարի առաք յարած րլ~ 

լալով Հ. $* ՛հաչնակցութեան՝ 

տասը տարիէ ի վեր կը մտա֊ 

ծեմ թ Էի նչ որկր պարտ իմ այն 

ժողովուրդին որ զի" ծնած Է 

արիւնս Է^ որուն տենդին ու 

երիտասարդութեան Համար 

միշա ունեցած եմ երախաւս ֊ 

գիտութեան անասելի զգացում 

մր ։ Այդ արիւնը թափելը իր 

ազատութեան Համար՝ միակ 

Փառասիրութիւնս եղած Է ու 

չատ մը ընկերներու նման կը՜ 

յուսամք որ մաՀը զիս Հան֊ 

զիստ մաՀիճի լ^Է^ »\.աէաէ 

գանէ՛. ԱրեւմտաՀայ րեկորնե֊ 

րու մեծ մասին Հետէ ես եւս 

կ՚ապրիմ տեսակ մը ձրի կեան֊ 

ք՚*վ մը% Անոնք որ Հակառակ 

դաս ա չքութեան ու լքումի 

այս տասնըեօթը տարիներու 

ընթացքին գործուած բազմա*. 

թի՛– վատութեանց^ դեռ կ՛ապ֊ 

րին մեռելներու յիշատակին 

Հետ ու անոնց կենակցութեան 

մէք՝ կը զգան րսածս։ Մեզմէ 

չատերը քանի մր մեռելներ 

ունին իրենց ա սերուն վրայ 

ու կերպով մը յանցաւոր կը 

զգան ինքզինքն ին։ Ու կը 

.յուսան որ օր մը պիտի Հնչէ 

քաւութեան ժամը։ Հետեւ ա * 

բար ո՛) մէկ յարձակում Հ | 

մէկ սպառնալիք կրնան մեզ 

թեքել ։ 

Ս՚իանգամրնգմիշտ Թող 
պարզ րլ|այ ուրեմն, որ այս 
կռիւը որ չյարուցինք այլ րն– 
գունեցինք, ամ՛էն գնու| պիտի 
տանինք տրամաբանական 
ւ|ախ–Տանին, գրամի աղտոտ 
կտորի մ՛ը լափ իսկ արժէք 
չտալով պարապ փամ՛փուշտ
ներու որ կրնան սուլելով ան
ցնի) ս՞եր ա կանչին քովէն։ 

Ըսինք անգամ մը, կարծե֊ 

լով թէ կը թուէր, որ յեղա֊ 

փոխակաէ իշխանութիւնը որ 

յանձնուած է իրենց ձեոքեբուն 

գործածելու Համար է ժողո

վուրդի թշնամիներուն գէմ։ 

Կարմիր կնիքը որ կը խորՀր– 

գանչէ ազատութեան Համար 

թափուած արիւնը՝ ոչ ոք ի ֊ 

րաւունք ունի թաթխելու Հա -

ր ագատներու արեամբ ։ Անձ֊ 

նապէս ես աւելի քան Հարա֊ 

զատ կը զգամ ինքզինքս Հ. 

3– Դաշնակցութեան անցեալին 

եւ իր բազմաՀազար շարքե֊ 

րուն, որ վաղ թէ ուշ պիտի 

ետ ստանան իրենց դոզցուած 

իրաւունքը, յեղափոխական 

իշխանութիւնը, որուն ար֊ 

ժա նի են, Հ ասարակ բռնա֊ 

պետութեան՝ բ այգ իշխանու֊ 

թիւնը գողցող սակաւապե -

տական խմբակ՞ի՛ն մենատիպ 

րութեան տխուր մեքենակա֊ 

նութիւնը քանգելու քաջու

թիւնը ունեցած Ըլլալով փոր

ձեցին խեղդել մեր ձայնրւ 

Ա՚եր |ււուԹիւնը ամէն գնով 
շահելու ք)ամ՛ար է ՈՐ դիմ՛եցին 
հալածանքի մր, որ զզուանքով 
պիտի արձանագրէ դաշնակ֊ 
ցուԹեան պատմուԹիւնը; Ամէն 
գնով մեզ լռեցնելու խելագսւ֊ 
րուԹիւնն է»որ զիրենք կր մ՛ղէ 
նման անօգուտ կատադոլ– 
Թեան; Ուրեմն Թոդ պարզ ըլ
լայ, որ նոյնիսկ գաւազան 
րնկերոշ գաշոյնր մ՛եր սրտին 
ս՞էյ, պիտի բարձրաձայն ու 
յոտակօրէն ըսենք, ինլ որ ան
հրաժեշտ կը համարենք ժոդո– 
վուբգին սրբազան իրաւունք– - - - - - - - - -
(է«Ա|.ը Բ. կ, Գ. սիւնակ) 

ՄԱՐՏԿՈՑԷ տպագրութեան եւ աոաքմ՝ան կանոնաւոբութիւնր վերՀնապէս 

ապւսՀովելու Համար, սաիպռւեցանք մէկ շաբաթ ընգՀատել թերթին Հ րաաարակումր; 

Տպարան փոխան՜ ըլլալով, կր խնգրենք Աւշագրութիւն գարձնե լ մեր նոր Հաոցէին. 

ս ա ն Գ ա , 11, ո ո ՛ Լ օ ա տ օ ե ա շ , Ր« տ տ 1 0 6 
ՄԱՐՏԿՈՑի կանոնաւոր Հրատարակում ր եւ ա ասքում՛շ ապաՀովահ՜ րլէալսվ, 

ք անք չպիտի խնայուի որմեր բազմաթիւ ընթերցողներն ու բաժանորգներր, առանց յա

պաղման, յետ այսու ստանան իրենց թերթր։ 

Ս՜ԵՐ ԳՈՐԾԸ 

կարօ՜, Ծէխ Ս՛" յ ի ա ի ապստամ բութ իւ

նր պայթտհ՜ էր, արագօրէն կը Ծ՜աւալէր ։ 

Ղւոր Հեռանկարներ կային։ կր բացուէին։ 

(Իոզովրգական բոլոր տարրերու միքեւ մեհ՜ 

Անցեալ շաշթոլ մեր 41 ր գ Համ արին 

մէջ տուինք պատ՜ճէնը թրքօ–պարսիկ ո չ. 

յարձակ։/՝ան եւ բարեկամութեան գաշնա– 

գրին։ 

Աւելորգ չենք սեպեր Գաշնակցութեան խանգավառութեամբ կը լսուէին Հասնող 

ԸնգՀ. (է-՚ւղովի նախօրեակին, պարզել կարգ յւբ։^թական լուրերր։ 

՛մը իրողութիւններ՝ ա յ գ գա շ ն ագրի Հրա

տարակութեան կապակցութեամբ; 

Գաշնակցութեան ներկա յ ղեկավարոլ -

թիւնր, որ կարսի աոՀել ՀախՀախուեցաւ, 

Միեւնոյն ընկերները որոնք մեր շր

ջապատին, մեր երկրին Համ ար անընգու– 

նելի քաղաքականութեան մր երեւակայօ

րէն Թուրքիան ամենէն Հաւանական յ ե ֊ 
կզանի առՀեւ փշրուեցաւ, տարագրութեան Ֆ ա ր ա Ֆ կը % ^ ա ա ^ % ա յ դ յ ՚ ի է ^ յ Դ , ըն. 

մէշ^ տեղաւորուեցաւ քշուած քաղաքական 

ա Հա, որ մ րրիկներէն, լռիկ֊Ձեչ\իկ, յանցա֊ 

լոր երախ ան ելա ւ պէս՛. 

Ոչ Հ յեղափոխական» ոչ ալ «Հակա֊ 

թւււրք)) օ՜րագիր ունէին։ ԱՀ)՝ րա գիրն երսուն 

որոնք այրած՜ ու վրէժով լեցուն սրտերէ, 

ու քՒրքաՀայ եղեռնի Հետ չՀաշտուող զան֊ 

գուահ՜նեբէն կա գա յին՝ կր նա յ է ի ն միա յ ն 

«.Հացի ախորժակով.» իբրեւ ((Հասութաբեր 

ինչք»ի՛ Որքանն < ւա։լ յ ար կարող է» տալ։ 

Ա յ գ արգէն մ ո <ւ լյա աձ օրերուն, ար֊ 

տասաՀմտնե ան Հայրենապաշտ ու Հայրե֊ 

կերները մ ոռցան «յենարան» ը եւ նոր խա՛ն -

գով սկսան Հակաթուրք քաղաքականու

թեան։ Այս պարագաները կը շեշաենք 

ցոյց տալու Համ՛ար թէ որքան պատեՀա– 

պաչտ է մեր երրորգութիւնբ, ոբմէմէկուն 

միտքը մանաւանգ, կկոցէ պէս կը բանի, 

«յեղափոխական» «յասաւկային» ՚ւշաՀաբեր» 

հ՜րագէրներ յղանալու Համ ար։ 

Ալ մէկ կողմ նետսւ ահ էր «զգացում

ներու գէմ գնալու քաջութեամբ թրքօ. Հայ 

բարեկամ ութ իւնր» Հաստատելու խելօքու– 

նավառ, բայց, աՀեղ գէպքերէն տակաւին թէւնբ րնգՀակառակն ֆլւտով թուրքը ծուն
կի բերելու եւ Հայոց (ւարցբ լուծեյու խնդիրը 
2՚։ուան4 խնւլիւ– եր; ^ .. 
1928-1929̂ , քրտական Հարցն, ալ 

չսթափած բազմութ եանց մէՀ տեղաւնրուահ 

•ֆ&՚րՀԱչՀօ։֊;։։՝,իկ . ք Հ ի ֊ ֊ ր օ . կւ".ք՛Հ՚;՛էի՚՞յ֊ր-Փ-ւիհեւսն. կ»ւ. 

րէզը (Ռուրէ՚ն — Վրացեան — ՀՀ ամ՛ ալ եան՝) 

Ալէքսանտրապոլէ դաշնագրի Հետքերով ն ո յ ն Համր> Հրապոյըը եւ շաՀեկանութիւնը 

գրականութեան մբ սկսաւ,— թուրքին Հետ չունէր։ 

լեզու գտնել։ 

1922–1923–1924/ւ% ամենէն շիտակ ք ա ֊ 

Պէտք էր «եէտէկ» գաղափար մը Հրա֊ 

պարակ նետել, քրտական Հարցի ի սպառ 

ղաքականութիւնը այգպէս կ՚երեւէր կով– մարելուն\պէս զանգս, ահ ներր ոգեւորելու, 

կասետն (վքացէ) քազաքագէտներսւ տժգոյն քաղաքական բարենպաստ Հաշուեկշիռը 

արբանեակ Վրացեաններռւ Համ ար։ Այսօր ց Ո յ ց տալու Համար, 

կը Հերքեն; Որով Հետեւ, փաստերուն ու փաս. 
կկոցի պէս շաՀաբեր հ՜րագիրներ բա. 

տաԹ՜ոլոիՒեոուն ււանաւ հներո տակաւին <։ ։, « \ / , , » 
ւ լլ ՚ ւ ււ ւ ւ X I 1ւող միտքը արգէն գտած՜ էր յայորդելիքր ։ 

իրենց ձեռքին մէի են, Ռուբէնի ձիթե– 

նէէ ՜&իւղը (թրքօ ֊ Հ ա յ կն՜ճիռ) Վըացեանէ 

խարխափուՅներր, եւ Գարբինեանի գեգե– 

րումներր երեւակայականկամուրչ՝ կը ձգէին 

Հայութեան եւ թրքութեան մէջել բաց. 

ո, ահ անջրպետր լեցնելու Համար։ 

Բա յ ց , թրքութեան զուլումր սւեսահ 

զանգուահ՜ներր այգպէսէ քաղաքականու

թեան մ ը Համար ոչ սիրտ ունէին, ոչ քսակ 

ոչ ալ ժամանակ։ 

1925/՛ գարունը յեղափոխութիւն մտ. 

ցուց վերի ընկերներուն գանկին մէ9՛ ՛Տ՛ոն -

Համ արիական Մէութէւնր; 

Պա ա մ ական, մ շակութա յին)՝) ցեղա

գրական ալլեալՂւերոլ Հիմ ան վրա յ ; 

Այսինքն որքան թ՛ուրքերու, նոյնքան 

Պարսիկներու կողմէ Հալածուող վէիլրտերր, 

Հայերը եւ Պս՚րւ՚իկներր մէկ ՜ճակատ պիտի 

կազմէին։ 

Լաւ է Հոս կանգ առնել։ 

Երկա՛ր, երկար խորՀէլեւ ա ն գ ա մ մըն 

ալ կար զա լ թրքօ.պարսիկ գաշնագիբբ։ 

ՄԱՐՏԿՈՑ 

՚աւ՚աԴս-ր 
՚ՈՋ, ԵՂ.ԲՍ.ՐՔ՛ ՈՋ, 
ՕՏԱՐՆԵՐԷՆ ԶԿԱՅ 

ՅՈՅՍ՛ 
հայկական (քիուԹեան մը կող
մ՛է, Ազգերու դաշնակցուԹեան 
ուղղուած՝ բուլոք մը կարգացի, 
պարբերաԹերԹի մ՛ը մէչ, 
0-ուբքիոյ մուսւքին աո֊Թիւ։ 
կարգացի եւ մ՚քլլւոացի եր

՛գի մը կտորը,– (\՚լ եղբարբ, 
ո՚լ, օտարներէն լ.կայ յոյս — 
գրուած՜ տարիներ աո.ա̂ ,̂աբ– 
14է,|Ի կողմէ։ 
Այգ Թուականէն ասգին, 

ո՛վ գիտէ, քանի՛ անգամ՛ ըս
ուեր ու գրուեր է նոյն տողք, 
որ նախրնԹաց երկար տարի
ներու փորձւաւուԹեան մ՛ը եզ. 
րակացուԹիւնն ու գասը կլւ 
Թուի ըլլալ։ 
էյւ այգ Թուականէն աս

գին, ա̂յոց գժբախսւ պատ
մ՛ուԹիւնը՝ քալեր է կո.Թնե. 
(ով օտարներէն յոյսին վրայ։ 
ժամանակին, երբ մեր գա. 

րաւ.որ միչավա|րեբուն մ1,յ կր 
բնակէինք եբազէլով ազատու
թեան (ւ ւ| ար էլ ա մ՛ատն աբշա. 
լսյււ»ր ու յարգուելով ու կո– 
ղոպտուելով արեւուն յոյսին 
տակ, իրաւունք ունէինք Թե
րեւս բան մ՛ը սպասելու 1)եո ա– 
ւ որ սուրբէն որ օտարն էր՛ 
շէ" որ մարզ կային վե1)ա. 

գոյն սկզբունքներու արձա. 
գանգը կուգար անկից։ 
բայց, այսօր որ երէկուան 

«օտաբ»ին հարազատ կողե
րուն վրայ կր բնակինք իբր 
«օտարական», գիտենք Թէ 
բարիք յկայ անկից։ 
«այց ղ֊եււ յ ևնր ազատաօ 

այգ սգիտենք»ր ցոյց տալու 
տդայամ՚տուԹենէն» 
Ասոր ա| փաստր կր գտնէք 

վերոյիշեալ բողոքին մէյլ իսկ, 
որ տրուած է որպէսզի Ազ
գերու դաշնակցուԹեան քար– 
սւուղարուԹիւնր արձանագրէ 
«պատմ՚ուԹեան գիւանաԹոււլ– 
Թին մեյւ»։ 
Այսինքն նետէ անկիւն մ՛ր։ 
«գիտենք», լկ"...։ շէ" որ, 

«եղբա՛րք, օտարներէն լկայ 
յոյս»։ 
կր մնայ որ ամ՛էն յսյս 

կտրենք նաեւ «մենք գիտենք»ի 
տղայամ՚տուԹենէն։ 
էւ այն ատեն Թերեւս, 

ճիշտ կր գիտնանքփնլ որ իրօք 
պէտք է գիտնայ։ 

Պ– նՈԻՊԱՐ 

ՍՈՒՐՒԱԿԱՆ 2ԱՐՑԸ 
(((ք՛ու ռն ալ)) ի քաղաքական 

խմբագիրը կը գրէ Ս ուր ի ական 

Հարցին առթիւ • 

- Ս՚ուրիոյ ֆրան սա կան 

Հոգատարութեան Հաչուե յար֊ 

գարը բաւական նուրբ գործո«. 
0 

զու թիւն մըն է որ դժ ուա բու ֊ 

թ իւննե րուն վրա Տ աւելցնել 

կուաայ դիտումնաւոր ոազմա*, 

խազերէ Ապա Հո վարար նման 

ռազմախաղեր չեն կրնար ա֊ 

նակնկաչի բերել մեզ, նկատի 

ունենաչռվ ազգայնական կու֊ 

սակցութեան ծայրայեղ տար֊ 

րերու ընդդիմութիւնը, իսԼ֊ 

պէս նաեւ այն սադրանքները^ 

որ կը Հետապնդեն Երաքի եւ 

Աուրիոյ միացումըէ 

Սակայն այս անգամդ չուա֊ 

նր քիչ մը Հաստ է\ Դե ռ Պ • 

Փոնսօ Սուրիա չմտածդ ուբեսՂա 

դեռ բանակցութ իւննե րը Տ ր ս ֊ 

կսած յ որոնք անշուչտ պիաի 

տեւեն քանի մը ամիս, անգ֊ 

լիացի թղթակից մրկը յաւակ֊ 

նի Հրապարակել ՀՀ)բան սա յի 

դրած պայմանները է 

1) Ա ուրիոյ Հանրապետու*, 

քէի՚-նը պիտի պա Հու ի իր ներ֊ 

կայ սաՀմաննեբովշ առանց ծո*, 

վային ելքի ։ 

2) Ֆրան սա պիտի պ ա ֊ 

Հանջէ 17 միլիառ ֆրանքի վր֊ 

ճարու մր դ իբր Հատուցում ղ ի ն ֊ 

ուոբական դրաւժան ծախքե֊ 

բու : 

3) Ս ու րի ական կառավա ֊ 

բո,.թիլեր ի րաւունք է՛ք ի ՛ո ի 

ունենայ որեւէ պայմանագբու֊ 

թիւն կնքեչու օտար տան մր 

Հետ է առանց Ֆրան սայի Հաւա֊ 

նու թեան է 

4) Բոլոր գլխաւոր սպա֊ 

ստրկութեանց պետերուն պի֊ 

տի կցուին ֆրանսացի օգնա՛

կաններ ։ 

5) Ֆրանսա ուժ պիտի տայ 

Ազգեբու Ղ՚աչնակցութեան մէջ 

Ա ուրիոյ ժուտքին ք երեք տար֊ 

ուան փորձի չլ>ջանէ մը ետք՛. 

Այս պայմաններուն ՚ ^ է կ 

մասը դիւրին նախատեսոլ֊ 

թ իւնն ե՛ր են ^ երբ "*աՐԳ կը 

ճանչնայ կացութիւնը եւ Ի ֊ 

բաքի եւ Անգլիոյ միջեւ կըն ֊ 

քուած դաշնագրին նախըն֊ 

տս՚ՏԿւաււ. ւԱ լի՛ 

«ՊԱՏԵՐԱԶՄ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԴԷԱ» 
բարեկամ՛ մ՛ր ունիմ որ «լէ– 

զոք» է իր 1)ասկցած՜ եղանա
կով։ Այսինքն՝ իր կարճ խել
քով ու երկար լեզուով՝ ամ՛էն 
բանի կր խաէւնուի։ Ւ՝«"յ9 
որեւէ բան Ո՝ խ տօներ |՚|> 
ձեււյյերով/ երկու շաթաԹ ա– 
օաշ գիւտ մր ըրեր էր որ, 
տարեգլխուն ուզեց ինծի 1)ը– 
րամցնհլ իբր կաղանգլէք՛ 
«դուք, ւլարտկոցականներգ, 

|ւււաւ, ()ակասուԹեան մէ^ էք։ 
՚եերքին 1)ամ՚երաշ խուԹիւն եւ 
խաղաղուԹիւն կը քարոզէք, 
բայց ամենէն աղմ՛կալի պայ
քարը կը մ՛ղէք։ լ-ԹԷ ()ամ՚ե. 
բաշ խուԹիւն կ՚ուզէք, օրինա
կը տուէք Սամնրսւշխելով։ է. 
Թէ խաղաղուԹիւն կ՚ուզէք, 
ւլ արձեալ օրինակը տուէք խա
ղաղեք ով՛ 
Տուի պէտք եղած՝ բացա, 

արու՛՛՛՜ի ւնն երր՝ բարեկամիս, 
որուն խելքը կասա՞ւ Թէ լէ 
լեմ գիտեր։ Ր՚այց մեկնած՛ պա
պուն, գէմքէն գատելով՛ նըշ– 
մարեցի որ ներքին խօովքի 
նշաններ ցոյց կուտար։ 

— Ըսի» բարեկ՛ա՛մ՛, ք)ամե– 
րաշխիլ կր Նշանակէ րնգունիլ 
մէկ կողմի մը կամ՛քը եւ գիտ. 
նալով որ (խտած՜ է, կուլ տալ 
1)րամցուած խսւկիԹը։ խաղա, 
ղիլ, կը նշանակէ ենԹարկուխ 
պա|մ՚աննեբրւ, որոնք տասը 
տարի անլւնղ1)աա, նպաստեր 
են պաօակտում ու կօիւ գըր.. 
գռելոլ» 

չաւ11ւրւււձիւե լու է)ամ՚ար, 
պէտք է պաօակսւումի պատ. 
Տաօներր վերցնեյ մ տ̂եդէն» 
խաղաղելու կաժար, պէտք է 
սրբել կօուի տուն տուողները/ 
«իսկ այգ կ՚րյւայ պայքա. 

բով։ Աշխարհի օրէնքր նո ր է 
որ պիտի սորվինք։ ՚սախ 
պէտք է կււուիյ, յետոյ մ՞իայն 
կամնրաշխուԹիւն եւ խաղա
ղուԹիւն կնքելու Սաս՞ար։ էւ 
մենք (քարտկոցականներս, աշ
խարհի օրէնքին մ՚էշ՝ լենք 
ուզեր բացաօուԹիւն կազմեք.՜ 
Միայն գիտենք մնր պայքարին 
նպատակ մր տալ ու զայն կե
տա պն գել»։ 
բարեկամս խոսաացաւնաեւ 

պատասխանել։ 
Ա1՝ԱՄ ԱՈԻՐԵԱն 

Դ Աէ11Ա Կ8Ո1՝ԹեԼ1՚ե Մ Է Ջ 

8 Ե Դ. ԱՓՈ1 - ՈԻԹԻԻՆ 
թացը. Բացայայտ է թէ ֆրան֊ 

սա պիտի դիւրացնէ Ս ուրիոյ 

մուտքր ժընեւ^ ան մի ջա պէս 

որ կարելի ըլլայ. 

Ւրաքի դաշնագրին յի~ 

չաաակումբ կրնայ աւ ե֊ 

լի Հեռունեբը երթալ եւ 

յիչեցնեչ զինուորական ան֊ 

Հրաժեչտ նախազգուշութիւն* 

ներ ւ 
Գրաւման ծախքերու գոնէ 

մասնակի վճարման ակնար֊ 

կութիւնը դիւրին ենթադրու֊ 

թիսն մըն ԷՀ Ինչո՞ւ պէաք է 

որ ան ձեւն ստանայ ճզ՛^"՛Հ 
բեռան մը, զոր Ֆրանսա պի֊ 

տի յաւակնէր պարտագրել 

Ս ուրիոյ ։ Ազգայնական տար֊ 

շ 
Գրեց՝ Մ– Գ– ՖԷՐԱ̂ ԵԱՆ 

բորէէ գրգո լ թեան ՛մա֊ 

իաղը բացայայտ Է։ Այդ կը 

գտնենք սաՀմանագչուխի Հար֊ 

ցին արծարծման անճիշտ ե֊ 

զանակին մէջ* Սխալ է թէ 

Սուրիա 1 իր ներկայ սաՀման֊ 

ներուն մէջ ծովու վրայ ելք 

չունի։ Ի՞նչ է Աչեքսանտբէթի 

նաւաՀանգիստըյ ղ ո ր Անգլիա ֊ 

ցիները լաւ Ճանչ1ւալու են՛. 

*1աաշնակցականներէն ոմանքք իբր ախտաբաններ9 անոր 

Հի՚-ծէլը կը տեսնենք քայքայումը կը նչմարենէ աղէտին առաջ֊ 

քը առնելու Համար դարմաններ ու միջոցներ կը մատնանշենք 

Հա ւ ար կուտան շարքերուն > կը փափաքին նոր արիւն սրսկել 

անոր երակներուն9 դեռ քանի ուշ չէ Հիւանդութիւնը կասե֊ 

ցնենք կ ըսեն։ 

Ղ՚ժգոՀները ՛հաշն ակցութ եան նպատակին ղէմ չեն\ք այլ 

նպատակ ին մոռացութեան մատնուելուն ու իբր անպէտ ու 

Հնացած առարկայ Փոշիներու մէջ թաղուելուն գէմ են։ ՛հաշ * 

նակցութեան քունը չատ երկար տեւեց, կ ՚րսեն դժգոՀնեբբ ։ 

Անոնք աՀա զանդր կը Հնչեցնենք սթավաւմի Հրաւէր կը կար֊ 

դան։ Ղ՚ԺգոՀնեբը իրենց այս նախանձախնդրութեան ( ձեռնե֊ 

րէ ց ութ եան ու արթնութեան իրը պատասխան ա յլ եւ այլ 

մեղքերով կ* ամբաստան ուին Ղ՚աչնակցութեան վերին մարմին֊ 

ներուն կողմէ* Անոնց դէմ եղած ամբաստան ութ իւննե րն են* 

Ա– Անջատողական ք 

Բ» Ջլատոզական 9 

V*– Ղ՚աւ ա դրակ ան , 

՚/". Հակակա րգապաՀ ական ։ 

Ա, ԳժգոՀները ոչ անջատողական են7 ոչ ալ այդ չար* 

ժառիթը ունեցած են։ ինչպէ՞ս կարելի է անջատողական յան֊ 

ցանքով ամբաստանել Փարիզի կ, անգամներըէ որոնք իբր 

Հարազատ ՚հաշնակցականներ իրենց պաշտօնին վրայ Ահա ցած 

ենք Հաւատաբմօբէն կը կատարեն զիրենք րեարող Շրջանային 

պ՝ատգամաւորական ժ*ոզովէն բխած ՀբաՀանգները, փոխանակ 

Բիէ-֊բօյի կամայականութ իւննն րուն են թա րկու. ե լու ^ լւսսո օրինի 

գումարուած իրենց անմիջական բարձրագոյն մարմնին՝ Շր9ա* 

նային Պատդ* Ժողովին կ ենթարկուին* կազմակերպութեան 



ՄԱՐՏԿԱՑ 
՚/ անոնն հր ո ւ 1 33/"/՝ յօդուած ր կ ՛ր**/֊. Դե րադաս մա ր մին մր 

կամ ժողով մը կր՛եայ լուծել անմիվօրէն իրեն սւոորադաս մար֊ 

մին մո 1լաւք ժողով մըդ եթէ անոր բ՚հ թ ս$ ցքբ Նկատէ. ապօրինի 

եւ Հակակուսակցական ։ Բիւրօն Փարիզի Կ՛Ր կր էՈէ–^Լ > 

պատճառն ե րու օրէնքի սաՀււ*աններուն ՛է*Լք եղած ր՝ Աս1՚/ կում 

Ա՚Ո՚՚՚ւՐ Հոս զանց առնենք։ Ն բվան ային Պա ադամաւ որա կան 

էհ ողովը Ոիւրոյի աեսակէանե րը եւ պատճառները լսե լէն վեբվ 

լուծուած Կ• Կ.ր իր պաշտօնին մէվ կը վերաՀաստատէ, այս֊ 

ինքն կր վհբբնտբէ, ինչ որ ՛Շրջանային Ժողովի իրաւասու 

Ւ Ն Ը Բ Ա Ր Դ Ա Ն Ո Ւ Մ է 
* * * * * 

Գրեց՛ ՀհՐՄՈ՚նէ Աք*Ո8ԵԱն 
Արեան Հոտ է ղալիս Ֆը՛ռն֊, ՚ք/՚^՚՚քք Կս՚Գ։ւ^ ունեցող ղի՛ -

սայի կուսակցական շրվան էն ^ ղերի փողոցներր ելնել ընկեր 

իսկ կուսակցական խիղճր մուրալու Համարէ Նա կանդ 

քնած Է տակաւին։ չառաւ ի Հիճուկս Հինդ «ա ը ֊. 

Փարի/լի պատմական ՛՛Հ"/ աաքսուած&նեբի տասը տար֊ 

սութեան տակ Է, Եթէ եղածը ապօրինի եւ Հակակուսակցական ՇՐ1՛ ^"Դ"ՎՒ Ո» թ ֊» ե՝ Ք Ի՚ե " լ ""մ քրանաթոր աշխատանքով 

արարք մրն Է ըստ Բիւրօյի եւ ոչ թ կ ըստ օրինի, այդ յան֊ նրանից յետոյ Բիլրոն լծլած առաք եկած այս շ ր ի ՚ ն ի կուռ 

ցանքին մէչ գտնուողը Երևանային Պատգամաւորական Ժոզոֆյ Էր »֊ Ժւե& դժւաբ ու դաժան կազմակերպութիւնը քանդել 

է եւ ոչ թէ Կ. Կ*ը, Այդ յօդուածի տրամադրութեան Համաձայն 

Բիլրօն իրաւասութիւն չունի Հ/–քանային Պատդամալո րական 

մողովը լուծելու, կամ անոր արարքը չեղեալ նկատելու՝. Մար֊ 

շխատանքի։ ո լ երկպառակել։ 

Կեղը. Կոմիտէի Հանդէպ իր •Բանղ-լմը այս ծանր աչ֊ 

ունեցած անարդար եւ Հակա. խտտանքը յաջողութեամբ 

մին մը անմիիրէն իրեն ստորադաս մարմին մը, եւ ժողով գաչ%ակ–ակա% վերաբեբմուն. ԳԼ»–խ Հանելու Համար Բի 
մը ան մ իվ°ըէն իրեն սա ո րադաս ժողով մը լուծ ե լու իրաւա 

սութիւնբ ու֊նին ։ Հյրվանային Պատդամաւորական (հողովը Ընդ֊ 

Հանուր Ժողով ին անմիվօբէն ստորադասն է եւ ոչ թէ Բիւ. 
րոյին։ 

Կազմակերպական կանոններու () \ րդ յօդուածը կ՚ըսէ ^ ՚ 

((Այն Կ» Կ՛ր որ չի կատարեր իր ն իւ թ ակա՛ն պարտականոլ 

քի պատճառով իր դէմ գտաւ Ր"ն Հրապարակ բերեց իր եր. 

9րգ Ժոզովը աւ1բալջու– Կ՛՛՛Ր տարիների փորձառու. 

թեաւքբ; թիւնը ընկերադաւոլթիլ. 

Այս իրողութեան իբրեւ ՝"Ը< Իր պատրաստութիւնդ 

փաստ կարող է ծառայել այն Օգտագործեց իր ան Հատական 
՚ • ՚ . նամակը, որ գրւեց Բիւրոյին կապերն ու մտերմական յա. 

թիւնը եւ Հաչիւը չի ներկայացներ Բիւրոյին կր ^*Փ–** մ ս ^ ր % ե ր ի Ա ր ա ձ ( պ ն րաբերութիւնները, կուսակ. 

լուծուած. Բիւրօն անոր տեղ կր նչանակէ առժամեայ մարմին ^ ^ կ ^ ––.թեան բարձր Հմայքն ու 

մը, որ կը վարէ չրշանի գործերը մինչեւ նոր Կ Կի ընտրու. Հ , բարոյական Հսկայ վարկը չա. 

թիւնր.» Եթէ Բիւըօն արդարացիօրէն լուծեց Կ. Կ.ը ու անոր ^ ր ա չ ա , կ Ա. մանաւանդ իր 

^ ձեռքին դան ուած իշխան ու֊ 
տեղ առժամեայ մարմին մը նշանակեց– Արվանային Պատգամա֊ 

ւորական Ժ՛ողովի կողմէ ընտրու աձ նոր Կ» կ,ին պաշտօնի գր֊ 

լու խ անցնելով բ Բիա րոյի նշանակած առժաւէեայ մարսՂւոյն պաչ֊ 

տօնը վերվ կր դտնէ։ Ուրեւա \*իւրոյի եւ Շբվանային Պատդ՛ 

ժողովի միվեւ իրաւասութեան վէճ մը կայ. որ չէ կարելի 

անվաաողական շարժ ում անուանհլ ։ 

Ինչպէ*ս կաբելի է անվատողական անուանել մեր խում֊ 

րը, որ իր Հրաժարականով կ՚ըսէ. կ՝ որոշենք, կացութեան 

ծանրութեան ղիւոակ. Հրաժարիլ ԿԱԲԴԱՊԱՀ ճանչցուած Դաշ֊ 

նակցականնե բու բնկեբակցութենէն է ւՈւալով Հաւատարիմ յե ֊ 

ղափոխական միվոցներով Ազգային Ազատագրութեան ձգտելու 

Պարզ է որ նա պիտի ուզէր թիւնր։ 

քանդել այդ եւ քանդեց։ 

Ասոր Հետ միասին քան֊ 

դեց ու ոչնչացրեց հ. իր վարկն 

ու Հեղինակս* թիւնը։ 

Շրվանային Ժողովի նա֊, 

մակին իր պատասխանը մարդ֊ 

կային որեւէ մորալի ու Հաս֊ 

կաց սղութեան եաՀմ անն եր ուժ 

ՇնորՀիւ այս տուեալնե րի 

նա մասամբ գլուխ Հանեց իր 

Հեղափոխական եւ ազդանւէր 

ձեռնարկ բ։ Երկպառակեց չար֊ 

քերբ ասել տալու Համար թէ 

ինքն ալ կողւաակիցներ ունի 

Ֆբանսայի շրվանին մէվ։ Ոտ ա 

քի տակ էոալով կուսակցական 

ւ ււ ր § ւ* /Րէ՛. Րւ բ » » I ո էէ ւ ւ ւ ւ ՛ա ւ °րէնք ու կարգ, կանոն առ բո ւ ֊, սու րր եւ ղե^* գաղափար լ։ ե ՛֊ ս եսք ս եր ^բաժարադբով ԿԱ։ ֊ Հէր պաբփակւ ի ։ կա դժուա ր .; 

ԳԱՊԱՀ, այսինքն Դաւակցութեան վերին մարմիններոլ կա. թէ ըմբռնելի լինէր եւ Բիլ. ^ " ՚ ՜ «"–ա*»«"–#/^***/՛, 

մայականոլ թիւննե րուն Համակերպող, Դաշնակցութիւնը սլա ֊ Ր՚՚յի աւէբոզքութեան, հա բա. 

ռակտումէ վւրկելու վախով արդարացի դժգոՀութիւնները ներ. ցասումն էր Բիւրոյի Հեղինա. 

կայացնելէ խուսափող, ըողոքելէ Հրաժարող, Դաշնակցականէ կա թ եան յաչս չարքերիւ Բիլ. 

ակնկալուած պարաականու թիւննե րու Հանդէպ անՀոգ, անտար֊ բոն թոյն աւեց Շրք, Ժողո. 

բեր ու չէզոք գիըք բռնող Դաշնակցականներու ընկերակցոլ. վին, երբ իրանից նա Հուր ^ Թոքերը ել բերանը 

Ոայ֊ I ֊ » յ Հ. ա Հ. 1 է Ո * I Ոք X. Հ. I ան Ո ր II, III I Ո Լ ՀամաՈ կէԱէՐ 11Ա1 

թենէն Հրաժարած ենք։ Իսկ իաչնակցութեան նպատակր, դո. էր խնդրել միաձայնութեամբ, 

յո, թեան իրաւունքը եղող ԿՈՉՄԱՆ յեղափոխական միից. Ը Ա ա երեւոյթին չարքերի լե. 

նԱբով ազգային ազատագրութեան սուրբ եւ վեՀ գաղափարին ^..^ բՈլՈրովին անՀասկանալի 

չտեսնուած ու չլսուած կա. 

Կայականութեամբ աոաթ բե. 

րեց եւ ապօրէն «մարմին)) մը 

ԻԲՐ ախոյեան օրինաւոր մարմ. 

Ա ՆՁՆ Ա Կ Ա Ն 
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

(ՈարունտկւււԹիւն Ա. է՛ք է՛») 

ներոևն պաշտսլս/ււուԹեան 1)ա. 
մար։ 

Պիտի ըսենք անՀրաժեշտ ը 

բայց ո՛չ աւելին։ ՈբովՀետեւ 

իրաւունք ունենալու Հասա ֊ 

բակ Հաճոյքին Համար ե կարդ 

մը տարրերու ախտագին ու 

//ե աս ակար Հետաքրքրութեան 

սնունդ Հայթա յթ"՛լ ճառեր 

արտասանողները Հ°՝նք մենք է 

Անձնական քինախնդրութիւնը 

ինչքան ալ Հաճելի ՐԷ(այ^ կր 

մտածենք որ գէշ խորՀբդատու 

է ։ Որքան ալ Հաճելի բ Ա՛՛՛յ 

սրիկաները անուանել իրենց 

անուամբ ատիկա կ ՝ընենք ու 

պիտի ը1*ենք այն չափով որ֊ 

չափով ծառայութիւն մը կ1 ըն ֊ 

ծա յէ ժողովուրդին, ք9 րաւ ունք 

ունենալու գէ± Հրճուանք ր 

բաւական չէ դՀռ Հանրային 

կեանքբ գայթակղութիւններով 

պղտորելու Համար։ Բայց մեր 

վր՚ոյ կաբելի է Հաշուել– որ 

ոգի ի բռին պիտի աշխատինք 

վեց դարերու ստրկութեան 

թոյնէն իր արեան մաքրու . 

թիւնր կորսն ցուցած ժողո֊ 

վուրդին կողը նիզակ 1սՐոլ 

արթնցնելու Համար զայն։ Ո չ, 

այս նժդեՀ Հայոց ազգին բե֊ 

կ ո րն երբ կ ար ելի չէ այլեւս 

նե, սուտ բառերով։ 

ա ա ա \ ա ո տ ա ՚ւ՚՚ւ, 

ս հու լյա 

Հաւատարիմ ւՈւա լ ուխտած ենք։ // եզ անվատ ո դա կան յան ցան ֊ 

քով ամբաստանող Դաշնակցութեան վերին մարմիններ ու տե֊ 

սակ է սա ով Դա շնա կց ութ իւնբ իր այդ կոչում էն Հրաժարած ու 

զայն մէկդի թողոլցած է* ա յ դ պաբադային միայն անոնք իբա֊ 

լացի են մեզ անվա աո զականն ե ր անուանելու.։ Եթէ արդարեւ 

Դաշնակցու թիւնը Հեռացած է իր նպատակակէտէն, մենք պատ֊ 

բաստ ենք ա յ դ նոր Դաշնակցութ ենէն Հեռանա լու Հ 

Եթ է դժդոՀնե բ ը անվատ ո զականն եր եղած Րէէա ՛յ ք՛ ՚^՚է 

կ՚ոբիք կաՐ եբկէէ/բ տարիներ դժգոՀութ եամբ լքնա Լ շարքերուն 

մէվ^– գաղափարի պայքար մղել նեբսէն, թուղթ մրոտել, ^ոա–*^*^ 

սպառհ լ , եռանդ սսլաննհլ^ ու ան լ ս ե լ ի ւ/նալով Հանդերձ՝ դար֊ 

է դարձել կաս տայա ցած Բիւ^ 

րոյին։ 

Արվանային Ժողով ի նա֊ 

մակին ի պատասխան իր նոր 

խստացրած պատժի պատճա ֊ 

ռով այս անգամ իր դէմ ծա֊ 

ռացած գտաւ պատգամաւոր֊ 

ների երկու երբորդբ բուռն 

զայրոյթ ովէ Ա՛ իւսնեբն է լ 

Նւո.ա(ւ(յ բացաոԼութեահ թէեւ՛ 

է ասել, անոր ձեռքով դործե֊ 

լու եւ անոր բերնով խօսելու։ 

Այո դիւային չարչարանքէն 

յետո յ Ոիւբոն ա յժմ կրնայ 

լիաթոք շ՚եՀել եւ Հանգիստ 

խիղճով դիտել շրվանի անցու֊ 

դարձր֊ գաղտնի ՀրաՀրու 

րով Հե րոսապաաոււՈւե ր կազ֊ 

մակերպել : 

Պ՚էպքեբբ աւելի կրնան 

բարդւելՀ Ընկ՛ Ծռւչանեա* 

նի յարձակ ու մբ ոճիրով կրնար՝ 

վե բվան ալէ Արեան Հոտ կը գայ 

Ֆրանս այ ի շրվանէն ք բայց 
ձեալ չւքհլ ՀաՐվՀ"ՐՐ ՛մինչեւ որ կա՛մ արտաքսուէին եւ կամ ընդունած էին Բիւրոյի "րոշ 

Հրաժարէին, տեսնելով որ Հեռանալէ զատ ուրիշ բ՚՚՚՚ք դուռ չէ ման ծ իծաղե լի անՀեթեթ ու 

լքնա ցած իրենց առավ։ թիւնր֊ բայց արդարութեան ք*՜/""*//՛ է՛" է ^ՈԳՐ* էՔ^ղանքը 

ԴժգոՀնեըր այս Ր"Է"ՐՐ ՐՐա& ռ < ս ԷԲՐ որա ցաւ Դաշնակ֊ կողմը կանգնելու յանգգնու֊ պաարասա է֊ «Մենք ինչ 

ցականնեբ. իբր կուսակցութեան վրայ գուրգուրացող րնկեր֊ թիւնր պակասեց իրենցէ Արան մեղաւոր ենք֊ իրար միս են 

ներ. իրենց նեղ միվոցնեբէն խնայելով նիւթական զոՀողու– էլ իբր փ ա ս ա կարՈղ է ծա֊ «՝~աո^մ> ԻրաՐ րզկաումէ» 

իԺ իւննե ր րբսւծ են. իրր գնաՀատութ իւն կ ար գա պա Հ բնկերնե ֊ 

րու կողմէ բարոյական ՊՕՕ՚ԲՕԹի ենթարկուած են։ Եթէ ա֊ 

նոնք անվաաողական մի տում ունեցած Ր(լ
այինէ առավ ին քայ֊ 

լէն իոկ կր խնայէին իրենց բարոյական ու նիւթական ուժե֊ 

րր* եւ փոխանակ այդ ուժ երր Դաշնակցութ իւն ր ոտքի կանդ֊ 

նեցնե լու Հաժաբ սպաոե լու ( ան մի վա պէս շաբքե րէն դուրս գա ֊ 

լով նոր կազմի մբ Հ իւքնադրու թ եան կը տրամադ րէին ։ 

Լաւատում եմ Թէ հայ եւ ոայել այն իրողութիւեբ որ 79 / "» 7 * 
ու ւ ր § լ գուուԹիւն ունի ԴաՀեաեռու֊ իիւրոյի որոշուժր կարդացւե֊ ւ * « * * *֊ 

քուց յետոյ. արդարութեան թեան խիղճր .բ այց էնչո ւ է 

ւ հո ւ ւ ՚• ւ ւ ու գանում, աէայյ է տուաոժ կողւՈւակիցները բոլորբ իրանց *֊ «= * լ *-
, , ր Հուսա՛սրակ գար ե. ասպարէզիս բողոքր ու վրդովմունքը ար֊ ւ ւ ւ 771 ՚ ւ ՛ււ ՝* 

ձանագըել տւին, իրանց չի. ՚էաՔՐԿ ա ) ս փ-ք-Տհղ կուսակ. 

. , ոլ լ ռութիլնր յւանդոո ՈԼ վարկա. 

տակ լսօսքր ասրն իիւրոյի ՝> ՚ ՚ ՚ * «ւ 1 1 1 /ք ԴժգոՀութիլնը 1լաաիչ ազդակ կոչել,դժգոՀներբ կազ. ՀասցԷի% մինչդեռ «Բիւրոյա. ԲեԿ"Ղ ք"՚Ր«յակա% այս ոճրա. 
մակե րպ ութ իւնբ վ լա տ ո դներ անուանել եթէ չւսրամ տութեան 

արդիւնք չէ֊ գոնկ տգիտութեան նշան է։ Եթէ արդարեւ Դաշ֊ 

նակցութեան ծոցին *քէվ գժգոՀութեան պատճառներ չկան^ եւ 

Հրապարակ եկած դժգոՀու թ իւննե րր արՀեստական են, շինծու 

են ^ մտա ցած ին են, անՀիւՈւ են, այդ պարագային դժգոՀոլթ ի լ ն ֊ 

ներու Հեդինակներբ չարամիտ7 կեղծ֊ խարդախ ք անՀաւատա֊ 

բի՚ք, դաւաճան անձինք եղած պէ տք է ըլլան։ Եթէ այդպէս 

ԲԱ"*Բ * Դաշնակցութեան ժերին մարմինները վախանակ դժդոՀ֊ 

ներբ լռեցնելու Համար ծ ու ո ու մուռ եւ խոտ ո բնակ ճամբա ֊ 

ներ մտնելու ֊ կրնային շւստ գի լրութեամբ զանոնք ղուն ա թափ 

րնել։ Ո* ր Դաշնակցական ր. ձեռքր սրտին ՛քրայ դրած, կրնայ 

ուրանալ թէ Դաշնակցու թ եան ծոցին ՚**էվ ՚յժղո Հ ութ եան պատ֊ 

ճառներ չկան։ Ո՛՛ր Դաշնակցականը, առանց իր Հոգին սեւցնե֊ 

չու, կրնայ իր երէկուան պէոշտած Հերոսր, յարգած րնկեր ր ք 

սիրած Դա շնա կցակ էսն բ։ այսօր դաւաճան կոչել֊ որովՀետեւ ան 

կաններէն)) ոչ մէկր փորձ իսկ Գ"Ր*ներըէ 

չարաւ ղէթ մրմունվ Հանել 

ի նպաստ Բիւրոյին, Բայց Բիլ. Գ0ՒՇ11ԿՈՒԹՒՏՆՆԵՐ 
բոն գիտէր իր անելիքը։ Կան. Ֆրանսերէն թերթերը կը 

խորոչւած իր նպատակը իբա֊ Հաղորդեն ԹաՀրա "քէմԻ 

գործելու Համար նա ստեղծ. գ ուչակութ իւննե րը, 1933 

ուած կացութիւնը ՀրաՀրում տարուան մասին։ ԹաՀրա պէյ 

էր վարպետօրէն եւ աստիճա. Փարիզի "՞էչ* իրեն դիմող 

նաբար կրակի վրայ ի՚֊դ ֆրանսացի լրագրողներուն Հե. 

ածում, յ՚րանց չրշանի կնիքը աեւեալ յ՚սյտա բա րոլթիւննե րն 

խնդրելու Հետեւանքով Կ. Կ.ի ՐՐա* է ՜ 
Վ Ֆրանսա շ ա ա դժ ուա րին անդաւՈէերբ կուսօւկցութ իւն ի ց 

Հեռացն ել ո։ որոչո ւ մր պե րճա ֊ 

խօս փաստ Է Բիւրոյի այս վհ֊ 

րարերմուն֊ֆ ի, արդիւնք Հո ֊ դժգոՀնեբու չ։,յրքի՚*՝յ ՚ ^ է ^ կր գանուի ։ 

Եթէ արդարեւ դժ դո Հիւթեան պատճառներ կան Դաշնակ ֊ դեկան անՀաւասարակշոու ֊ 

ցութ եան մէվ, ինչ որ անուրանալի էք Դաշնակցութ իւնբ տկա֊ թեանդ որը բխում էր անզուսպ 

րացնողը, Հետեւաբար դէպի վլատում առավնոըգողը ոչ թէ դբժ֊ ունՀանդուրժողութիւնից։ Բիւ ֊, 

դոՀ՚1.երն ենք այլ նոյն ինքն դժգոՀութեան պատճառներն են։ բոն դիտէր թէ ինչ ծանր Հե֊ 

ԱյԴ պատճառներն են որ դժդոՀնե բ ստեղծած են, ոչ թէ դբժ֊ տեւանքնեբ կրնայ ունենալ 

գոՀնհբր որ այդ պատճառներբ առավացուցած են։ Եթէ Դաշ^, իր այդ ծանր որոշումր։ ՏՀգ՚ոց 

նակցութեան առավնոբդնեբբ բան իմ աց եղած ՐԱային ա յնպէս, գրութեան լրվ ութ իւն ր, իր 

ինչպէս իրենցմէ կբ սպասուէր֊ կազմակերպութիւն բ ամուր ոլ դէ,ք կանգնած շարժման տա֊ 

անխախտ պաՀելու ՀամաՀ դժգոՀութեան պատճառները մէվտհ֊ բե բային բնոյթը, ծովացած 

զէն վերցնելու կր^ ձգտէին, եւ ոչ թէ դժգոՀնեբու բերաննեբր զ՚Աբոյթր ու փոթորկի աՀա֊ 

ւորութիւնը։ Իր բարձրՀե֊ 

տարի մը պիտի անցնէ ե երեք 

դաՀլիճ պիտի փոխէ տարուան 

ընթացքին ։ Տ՛մբան ՚**էվ ՛սկա֊ 

նա ւոբ պետական անձն աւո֊ 

բութիւն մը պիտի մեռնի։ 

Տնտեսական տեսակէտով 

պը տարուան առա վին 

ք)ւ պարզ Թ՜ալ Ը|լայ նաեւ 
որ այլեւս ռ֊ժ՜ուար է ու գժ՛– 
ուար սլիսփ |»|| այ ք)ս՜7 ո լ ՚ ՛ I 
Սեր «վատուԹ՜եաՆ» ւ|րսւյ վա– 
յհ՜լհ՜լու ()աւՐար աՆգորր ասլա. 
ք)ւս|ուքւ> իւՆ մը։ 

՚Լեբվացն/ա լով ու առանց 

սուտ Համեստութեան կ՚ուզեււ* 

րոել նաեւ֊ որ բոտ երեւոյթ ին 

աննշան բայց իր էութեամբ 

ողբերգական է ա յ դ ղԼպքրլ 

Դո լցէ տարիներ յետոյ բաբե֊ 

կաւՈւ ու թ շն ամին պիտի 

գգան, որ ա յս տ ա ս ր տարինե ֊, 

րու բնթացքին վ՚իէ են եղած 

անոնք, ո յա այնքան Հաւատար֊ 

մութեամբ ֊ յամառութեամթ ու 

նաեւ սիրով աշխատած են 

արտայայտել արեան ու ար֊ 

Հ՛ու իրքի սերունդին Հոգեկան 

տագնապներն ֊ խանդավառս։ ֊. 

թիւններն. լքա ա/եեբն ոլ ար֊ 

ցունքը% Փիչեր աշխատած են 

նոյն բուռն Հարազատութեամբ 

որքան գուցէ ես, արտայայտել 

այդ սերունդր իր դրական ու 

գուցէ բացասական ղծեբով» 

Երբ յեղափոխական կուսակ ֊, 

ցութ եան մր ղեկաւք արա թ իւ նր 

կր յանգի Հոն որ կը սա ի պո ւ ի 

ստեղծել մթնոլորտ մր ու 

բնական կր թուի եղբայրաս֊ 

պ ան կոիւր ֊ ատուէ կնքած 

^է՝ԲԼԼայ ՒՐ ղատավճիոր։ Նայհ֊ 

լով, առանց աւեչորդ արՀա֊ 

մարՀանքի ^ իրենց տմարդի 

դէժ քե բուն > կ՛ուզեմ ըսել. որ 

ույս տասը տարիներու ը ն ֊ 

թ ացքին ո,–ր/՚1 ընտանիք 

չեմ ունեցած եթէ ոչ Հ. 8* 

Դաշնակցութիւնը։ Ու ոչ ոքի 

իրենցմէ իրաւունք կուտամ 

Յարգենք բարի սով ո բու ֊ 

թիւնր եւ աղքատին պէ ս որ 

իր մեծափարթամ դրացինե ֊ 

րուն մեծութիլնն ու անկու֊ 

մը գնաՀատելով կբ ^ յոգն ի. 

փորձենք Հակիրճ կերպով. Հաշ֊ 

ուեկշիոբ Հանել միվտզգային 

քաղաքականութ եան եւ ան ֊ 

ահ սո ւթե ահ ։ ՚ 

ին ընՀտտուած անահ ֊, 

սա կան տագնապ բ աւելի եւս 

սաստկացաւ. ու խորացաւ։ Ու 

մարգարէ ր լ լա լու պէտք չկար 

անշուշտ, 1932/» սկէգբէն իսկ 

գուշակելու թէ այդպէս ալ 

ըլլար։ Կր բաւէր մեկնի լ միայն 

Հարցին էէա կերես էն, առանց 

փորփրելու ։ նկատի առնելով 

՚՚ք՚վ"՚ղղ՚՚՚յ ք՛ յ՛ Հտկամարտու֊ 

թիւններըՀ Համաձայն ժբնեւի 

Աշխատանքի Դիւանին վիճա* 

կագրութհան, անգործներու 

30 միլիոննոց Հսկայ բանակ֊ 

ներբ կը մատնեն զարՀուրելի 

թշուառութիւն մր֊ որ ուշ ֊, 

կանուխ. կոչուած է իր Հակա֊ 

Հարուած ր պ՛1՛ յթհցնե լու . սար ֊ 

սելով աշխարՀր վարող անտհ֊ 

սակ ան դրութ իւնբ։ Ներկայ 

տա բուտն * մի վա՜զգայ ին տնտե ֊ 

սակ ան գո րծ ո ւ ն էո ւթ ի ւ ն բ կբ 

Համադրէ փլուզուսՂւեբու ղու ֊ 

մար ՚էըէ Մ ի վա զգայ ին առեւ ֊ 

տուրբ իվէսւ իր բնականոն 

ծաւալին կէսին; վւակու ե ՛ը՛՛՛հ 

բազ մա թ ի ։ ֊ գործա բ ՛ս ն ներ եւ 

գ բամատուննե բ, էսԿ կաոա֊ 

վարութիւններբ նուաստ մր֊ 

ցումի մբ ելան աւելի ւէեծ 

ցոյց տալու իրենց ելեւ մուտ ֊ 

քին բացը։ 

Մ ի վազգայ էն վարկի (շ^ձէ) 
տագնապբ որ իր գերագոյն 

սաստկացման Հասեր էր 1931 ի 

վեըվերը, ճիչդ է թէ մեղմացաւ 

1932̂  Րսթացքին։Բայց փրկհ– 

լով միայն ճակատը ։ Ամերիկա 

յտվողեցտւ պաՀպանևլ իր վար* 

Կ՚՚ՂՒ՛" ՂԲ^թԻ՚Հ՚Բ ի. Փբկեւ 
աոլարբ ։ 

Հակառակ 

1931/. ան տեսա ֊ 

կան եւ ելմտական յաճս.խակի 

ելեւ էվներուն։ Անգլիա մասամբ 

յավուլհցաւ այս տաբու ան րն ֊ 

թ ացքին ամրացնել իր տնտե֊ 

սա թի*.նր։ Սխալ չՀասկնաք 

սակա յն։ Հակառակ մաքսային 

պ՚սանէշնե բուն ^ ոչ անգո րծ ու. ֊ 

թիւնր նուաղեցաւ, ոչ ալ ան֊ 

գլիակւսն դրամբ յավողեցաւ 

վհբվնապէս ապաՀովուիլ խ՚հ ֊ 

դրանքի եւ մատուցման քմա֊ 

Հաճ խաղերէնւ 

Դալով այն երկիրներուն 

որոնք ամենէն աւելի կը ծա֊ 

ասյեն, ինչպէս Դեբմանիա եւ 

Կեդր, Եվրոպայի երկիրները, 

աւելի բախտաւոր եղան։ Ըսել 

կ ՚ուզենք յ յավողեցան մասամբ 

ապաՀովել արտաքին օժանդա~ 

կութ/իւն այս կամ այն կեր֊ 

պով ե շնորՀիւ տբակոնական, 

ճգնաժամ ային միվո ցնե բոլ 

կանգուն պաՀել իրենց ելեւ ֊ 

մուտքբ. Հիւղ Ւ^քւ^ "յ կարճ 

ատենուան մը Համար, աղքատ֊ 

"երր կր յ՚"ք,ոդ/՚ն նեցուկներու 

օժանդակու թեամբ է փլուզումէ 

փրկել իրենց խարխուլ տնակ֊ 

ներբ։ Սակայ՝–, որքա՞ն ատեն 

կբ շարոլրակեն քալել անթ ա ֊, 

ցուպերով։ Հ իւա նդ մա րմինբ 

միշտ յ՛"* ի անակնկալներ կը 

վեըապաՀԷ։ 

Այս կարճ նիշերու կարղին . 

կանգ առնենք պատերաղմա֊ 

կան պ սրաքհբու Հարցին վրայ, 

որ բռնեց ամբողվ .սարին տա֊ 

րին ։ Պա րտքերու յե տա ձգման 

Հուվըրեան պա յմանաժամր կր 

վե բվա նար 1932 յուլիս \ինֆ 

ինչ որ տեղի տուաւ բանակ ֊ 

ցութեանց Դերմանիոյ եւ իր 

պաբտատէ բերուն մ իվեւ, վէ~ 

ճի գրուեցաւ Լօզան ի խորՀր ֊ 

դաժողովին մէվ֊ որուն եղբա ֊, 

կացութիւնը յայտնի է։ Դեր. 

մանիոյ պարտքը իվաւ 3 մ ի ֊ 

լ ի աո ի , այսինքն բուն պարտ֊ 

քին վրայ նուազում մը մօտ 

90 առ 1 Հաբի* րի ։ Ֆրան սա 

այս նու .աղման Հետեւանքով ^ 

կ ր կո րսն ցնէ ր տա րեկան 2 

միլիառի Հասոյթ մը իր ելեւ ֊ 

մուտքէն։ Լօզանի այս կար

գադրութիւն բ յավոզեցաւ մա ֊ 

սամբ վերականգնել ՚՚՚իֆազ֊ 

գային վստաՀութ իւնբ, որուն 

աբդիւնքներբ նշմաբուե ցան 

արժէքներու եւ նա խանիւթե. 

րու շուկաներուն վրայէ 

Սակայն միւս կողմէ 9 յ ո ւ ֊ 

սախաբութեան ւէբ կը սպա ֊ 

սէր։ Դերման իոյ Հան դէպ կա ֊ 

տարուած ա յս զի վու մին փո֊, 

խաբէն ^ պաՀանվատէբեբը կը 

յուսային իրենց պար աքերուն 

մասին Համաձայն ութ՝ եէսն մը 

Գ"*ք Ամերիկայի Հետ։ 

Ալ Հասաւ Դեկտ, \ \յր, ո֊ 

րուն յա վ ո բդող դէպքերբ ծա ֊ 
նօթ են։ 

Թէ վէճը ի՝նչպէս կը վեր. 

վան այ Ո՚ուզվէլթ ի գաՀակա ֊ 

չու֊մով, Լմարտ 4) չենք գի

տեր։ Բայց յայտնի է թէ ա ֊ 

նոր նպաստաւոր կամ անն ր ֊ 

պա սա ելքէն շատ բան կա֊ 

խում ունի7 միվտզգային արն֊ 

տեսութեան Հափով մը բա֊ 

բելաւման կամ աւելի եւս 

վատթաբացման տեսակէտէն է 

(1) Ա. ՆԱԹԱՆ 

՚«ՄԱՐ ԿՈ8 »Ի Տ Ա Ր Ա ԾՄ ԱՆ Պ ԱՅՔ ԱՐԸ 

8 Ա Ջ Ո Դ , ՈԻԹ ե Ա Մ Ր Կ Ը Շ Ա Ր Ո Ւ Ն Ա Կ Ո ԻԻ 

խլել ւկնելււ 

տա գնա 

սանձելու միվոցներուն կբ դիմէին։ 

իր ծոցին ժ՚էվ դժգոՀութ իւննե բ սնուցանող եւ դժդոՀու֊ 

էք– եան պատճառներբ անգիտացող կազմակեբպու թ իւն մը որ֊ 

չափ ալ զօրաւոր ու Հաստատ Հիմհ բու վրայ դրուած բլլա/, 

դարձեալ դատապարտուած է կամաց կամաց դէպի անկում քալե֊ 

լու։ ԴժգոՀութ իւններբ վաաառողվութեան նշաններ են։ Երբ 

մարդ մբ ֆիզիքապէս կր տկա բանայ 7 իր ընդՀանուր կազմ ին 

մէվ տկա բութ իւննեբ կր տեսնէ, մարլքեին անդաւՈւերբ դժգռ֊ 

ղինակռւթեան դէմ պիտի լ ի ֊ 

նէբ եթէ իբերր թ ողնէր իրանց 

բնթացքինէ Ե՛֊ Բիւրոն գործի 

անցաւ փրկելու^ Համար իր 

անձը ներելի եւ անեբելի մ ի ֊ 

վոցներովէ 

ինը ամիսներու ընթացքին 

պիտի շաբունակուիէ Իսկ ասոր 

փոխարէն* ձմրան Համար կը 

նախատեսեմ Համեստ այլ ընդ֊ 

Հանուր բաբե լաւ ո ւ//* ՛էր, որ 

տագնապի վախճանին ազդա֊ 

նշանը պիտի Ր§Էայ՚– 

Դերմանիոյմէվ. ՀօՀէնցոլէրն 

մր պիտի վերստանայ Հանրային 

գործերու ղհկավաբութիւնբ ։ 

Այս տարի ոչ մէկ պատերազմ * 

բացի ծայրագոյն Արեւելքէն 

ուր դեղիններ բ իրենք իրենց 

էքանբ էր աշխատանքը եւ "՞է^եւ պիտի կռուին։ 

\ծ3^ը պիտի տեսնէ Հա֊ Հութիւններ կր յայտնեն, իրենց պարտականութիւներուն մէչ չա1րազանց վտանդաւ, 

կր թերանան, այդպիսին բժիչկի կը դիմէ դարմանուելու Հա. վ ա ր կ ա բ ե կ ի չ ։ Հինգ Հոգի խեղ. մայնավա բութ եան վերշալոյսը 

մար, եթէ ոչ մաՀը վաղաՀաս կը դառնայ, Կազմակերպութեան Համար նա դէմ առ գէմ Ռուսիոյ մէի) 

մր անդահ1,երո,Կն ցոյց տուած դժդոՀութիւնները մէկ մէկ ախ. եկաւ շարքային ամենաՀամեռա Եզրակացնելով, թերթերը 

.նիչհր են, ղանոնք դարմանելը անՀրաժեչտ է, եթէ ոչ Հե. ը % կ ե ր % ե ր ի երբեմն կոկորդ կ՚ըսեն թէ այս գուշակութիւն, 
ւանքը կազմակերպութեան քայքայումը կ ըլլայ, 

կոկորդի ու բռունցք բռունցքի սերը յիսնաւոր են եւ արա. 

եւ դիւրին բան չէր Հինգ Հո. մա բանական է 

տա 

տեւ 

(ՇարունակԷյի) 

վուրդին ծառայելու իրաւ ան. 

քսէ 

էս եւ ընկերներս ան ոնց Սէ 
լենք որ դրօշակ կր վախեն։ 
^այ ժ՝ու|ովուրդ ի ազաաագրոլ– 
Թ՜եան արիւնաԹաԹաւ գրօշր, 
զոր ատ (ւր տարիէ ի վեր վեր 
ձգած՜ էին գետին, կր յուսանք» 
որ օր Ս՚ր պիտի բարձրացնենք 
«Գրական ԱկուՍ՚բօի աղբերէն 
վեր։ հետեւաբար ոլ տէկ իա. 
լընգոտ կրնայ խափանել Սեր 
՚ՑաՍբան։ 

ՎԱՋԳԷՆ ԵՈԻԵԱՆԵԱՆ 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ բարեկամ, 

Ի՞Րչ նպաստ բերիր քու թերթիդ 
տարածման պայքարին ։ 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ րնկե՛ր, 

Վերքին զոՀողութ իւն մըն ալ 

պարտք կր գնենք քու վրադ. 

Գտնել նոր լ*ա<1անորդ ւ(ր 
աււնուաղն 

՚Նանսի, 4 8ունվ. 
Ընկեր՚էժ/ ր ^ 

կատարած ճաժբորդութհանս Հետեւանքով ^ ինձ միայն 

Հնարաւոր եղաւ %անսիկն ձեզ ղրկել Փարիզի չորս վեցամսեայ 

բաժանորդներու անուն ներբ ։ 

Մ ասնաւոր Հաճոյքով Է որ ՛՛Ս արտկոց» ի տարածման եւ 

բարգաւ աճման վեՀ պարաականու ի իւեբ յանձն կ՛ առնեմ եւ 

այդ տոթ իւ. կը Հաւատաք անշուշտ թէ, ոչ մէկ վանք պիտի 

խնայեմէ Ա. ՄԵԼԻ՚ԲԵԱՆ 

՚Լալանս» 3 8ու.(ւվաւ՛ 
Սիրելի բնկերնե՛րֆ 

Ուրախ եմ ձեզ տեղեկացնելու թէ տեղւոյս ՚^էվ ալ կազ֊ 

մուեցաւ « Մարտկոց)) ի բա րեկաւՈւեբու յանձն ա խումբը որ մեծ 

եռանդով լծուած է մեր սիրելի թերթին տարածման էսշխա֊ 

տան քին։ ($ առավ ի կայ թ իլէն սկսեալ ֊ 20 օրինակ աւելի ղրկե֊ 

&էք ** Ա աադրած ենք ամէն մէկ Համարի սպա ռումբ բարձբա ֊ 

ցնե լ \00ի, 

Ընկերական ^հ^\[ բարեւներով 
«ՄԱՐՏԿՈ8»Ի ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒ 8ԱՆՏՆԱԽՈՒԲ 

յ((*^ ՚ԵնորՀակալութեամբ կ՝արձանագրենք գրական Հա. 

մակրանքի եւ քաջալերանքի վերի արտա յայտութ՛իւննե րը ։ 

Ցանկերը որ մեզ կր Հասնին ՀետզՀետէ, մեզ կը ներշնչեն 

այն խոր Հաւատքը թէ ՄԱՐՏԿՈՑի տարածման պայքարը պի

տի պսակուի յուսացուած եւ նախ ատ ես ո լած յազողս։ թեամբ, 

Այս աոթ իւ, մեր ընթերցողներէն ներողութիւն կը 

խնդրենք թերթ ին առաքման մէչՀ նշմարուած թե րացումհե. 

րուն Համար, զոր վերջապէս Հարթելու որեւէ քա՜ւ՛ք չենք 

խնայեր։ Կրնան վսաաՀ ըլլալ՝. 



ՄԱՐՏԿՍՑ 3 

11Դ ՛ ո 1ւե՛ 

Անկարելի կ ր որ բազա կ -

ներր զնիզակ ու Լին ։ ՈբովՀե . 

ահէ֊ անապատներու– անէծքն կ 

որ երակներէն կր Հոսի արիւ

նի տեզ։ 

Փորփրենք գոռէ լնհրը,դու ր ս 

ք աչենք լկչերրւ 

Աաաակներ կան որ Հազար 

անդամ պէտք է սատկեցնել*. 

Բայց էք ան աւան դ սատակ

ներ կան ոբ պէտք Է ք."՚չե լ 

ատեան, պէաք է որ նաեւ վը– 

Կայ դաոնան ի նպաստ այն 

բազուկներուն, որոնց ՚/րՀ"*՝*• 

խնդրութեան տակ ինկան եւ 

նոյն բ ա զուկնե բ ո ւ ն օգտին ^ որ 

բարձրացած ե ս այսօր, ամէ ն 

ւՐւսէոԷ օձիք մբ։ կախած է 

Թոզ խածնեն իրենց Հողի -

՛է։ ե ր ր անոնք , ո ր կր ճ ա ն չ ն ա ն 

է Ո է ծ ո է. պ զ է ո ի կ Ո Է Հա Էտա ի ն 

Նաքիբնեբրէ Լէչհրու դկմ մեր 

ււլժգանքբ երբէք Հս(խոէ Հա– 

ւ ա ս ա ր ի ա ն աւզա ա ներու ա ն ի -

ծաշունչ ու խտին 9 որ գ՛՛՛յր" յ– 

թի ւիո իք որ իկ զարձաւ։ 

Մեր տուրքն կ այդ. ինչ– 

պկս սանձի կրծոտումը՝ նպա

տակին երագող երիվարին։ 

Թ ո ՚ ղ ականք ն ե ր բ բ ա ցուի ն 

Հոգիներուն ու սիրտերուն վը– 

րայ անոնց, որ նորընծայ են 

մեր որո ա մո ւ թե ան աՀաւոբ 

դատարանին մկք եւ չեն գի

տեր թէ ի նչ անանուն մեղ

քեր կան գ որ երեւան չելնելու 

Համար պիտի ուզուէին գո -

ռկ լներ ու անգամ խա ղա ղ ո լ ֊, 

թիւնը չ՚1րդՈէէ°լ ։ 

Ղ՝ոկտ. ԲկՀակտտին 7) աք իր 

ակ*** Մեծ ԲէՀաէտտինր; 

Ո*վ չէ լսեր անոր անունը՛, 

ԱՀա ինքը է Արտաքնապէս 

կատարեալ եւրոպացի մըք ո՛չ 

մէկ Հետք մոնկո լական դի" 

մագծութենէ» ճերմակ գէմքով՚, 

խաժ աչքերով ։ 

Զէնքը* սակայն դիտելու 

Համար Հայ ու աչք միայն պէաք 

է ու նենալ եւ ԻթթիՀատի կե

դրոնին մէք պէտք է դիտել՛, 

*)• ոկա. ՚\,ա զրմի Հարազատ 

զոյդը ։ 

Բ՚ալէաթի ու ՛էն վ է րի վար

չապետական ու պատերազմա

կան նախարարի դիրքերը եր

բէք չկրցան նսեմացնել այդ 

դոյգ տոքտոր պէյերու Հսկա– 

յութիւնբ, որ կ ր բարձրանար 

ըոլոբ տեսակի նախարարական 

աթ ոռնեբկ՜ն վեր։ 

Զարմ անալի չկր ^ ուրեւՈւ ք 

որ Մեծ ԲէՀաէտտինին կբ վ ս -

տաՀու էր բացա լ ձակ իչխանու -

թիւնը Հսկելու Հա յաքին 9 ծ ր -

րագրի տառացի գո րծագրու

թեան վրայ Անատօլուի մէկ 

ծայրկն միւռր։ Ամէն վաէէ ան -

նչան տերեւ մըն էր, անոր 

մէկ բառին առք եւ թափելու. 

վարէ եթէ Հայակեբութ եան 

Գրեց՛ ք,1աԱ նԱՍ-ԱԼԻ 
Հրամանը տառը տ առին գոր

ծադրելու չափ գազան չէր՛. 

Ա՛՛՛Ր քելի ամօթ մր պիտի 

ըլլար Հայութեան Համար ե– 

թէ ան չանս ատակ չիյնար Հայ 

բազուկէն Հէնց այն "Բէմալ 

Ազժիին Հետ9 որ Տրապիզոնի 

ձագարներով Հայ մանուկները 

մակոյկով, ԷԲՐ "՚ՂԲ* Մ°ւ Ծո– 

վը թափեց ԲէՀակտտինի Հըս– 

կողա, թ եան տակ : 

Այսքան ը՝ //* իայն վ2աշելու 

Համար իր լէչը աչքեբուն առ– 

քեւ անոնցք որոնց բազուկնե– 

ները նիզակուած են ու բե

րանները անապատներէն վախ 

առնուած % 

Մեծ ԲէՀաէտտինրք սակայնդ 

կ՛ուզենք որ այսօր դիտուի 

Հ* \\» Ղ՚տչնակցութ եան էր~ 

դրումի Ը. .ԸնդՀ* Ժոզովին 

(1914) առքեւ կանգնած դիր

քով։ 

ՈբովՀետեւ ինչ որ չկրցաւ 

ընել տալ Մեծը 11) 1,4։ին ^ ընել 

տուաւ Պ զ՛սիկ Պ էՀաէտտ ին ը 

1921////. 
«կ՛առա քա րկեմ, կ՚րսէր 

ան շեչտով մը, որ ամրողք 

թրքւսՀա յութ եան արիւնին 
չափ ծանր էր որ \*ա>սա Կ– 
ցու թի ւն ր կ աթլաս ը ապ ս տ ա ։ք– 

բեց*1ւէ Ռուսիոյ դկմդ երր մենք 

յարձակինք Ռուս իոյ վբ։սյ\ Եւ 

մենք ի փոխարէն ատոր Թբր– 

քաՀայաս տան ի որոշ նաՀանդ– 

ներուն Հետ կը միացնենք 

ՌուսաՀայաստանի մէ կ մասը^ 

ու ձեզ կուտանք ինքնա վա

րութիւն Թուրքիոյ Հովանա– 

ծ։» ւո բութ եան տաղ 

ԱՀա խտ ացա ծ ձ եւ ո վ այն 

որ Մեծ ԲէՀաէտտինր կը դնէր 

Ղ՚աչնակցութեան ԸնդՀ* Ժողո

վի սեղանին վրայ9 որու չուբ– 

քը նստած էին իրական Մե– 

ծերու փաղանգը; 

Ու անոնքդ եթէ ճչգդրէն 

չկրցան կչռել վայրկեանը^ որ 

պատհրկն կախ ուա ծ Հրացան

ները վար պիտի առնէր ք բայց 

ժեծ եղան ոտնատակե լու չափ 

Մեծ ԲէՀաէտտհ՚"ի աո"՚$արկը* 

գիտնալով ոբ թրքաՀայութեան 

արիւնի նախճիրր վստաՀաբար 

պիաի սկսէր իրենց իսկ ՛՛՛

րիւն ո վ ։ 

Ու կատարուեցաւ այն ^ որ 

պիտի կատարուէր ո եւ է ,,՚ւ,,,, ւ 

կատարուեցաւ այն ^ ոբ 

բեւս չկատարուէր այնպէս, 

ինչպէս եղաւ միայն մէկ պա

րագայի տակ։ Եթէ էբզբումի 

ԸնդՀ» Ժեղովր ըսէր իրեն սե– 

ւեռած Հոգիներուն» 

Ջ՛եր գլուխին ճարր նա

յեց է Ք) մենք անճար ենք Ա՛յլ

եւս։ 

Ո՛չ մէկ խօսք, ոբ Հայ ժո– 

զովու բդի ս ի րէ" ր աստուածնե ր 

կը ստեղծ կր, միայն իր ակն

կալու թ իւննե րր մեղա ւ ո ր Հր -

մայքներու Հանդէպ չկաչկան -

գէր իր երկունքը։ 

Ու մաՀն ու աւերը տարա

ծեցին իրենց սարսափբ ծ աղէ 

ծագ\ Ար իւն ր ծովացաւ՝, ՛հի-

ակները բրգացան։ ՝Բար քարի 

վրԱյյ $ե«*9* 

յա քո ղութի 1-ն ը դիաելով, երբ 

Երեւանի պզտիկ նա խաղա Հր 

չէր էԱեր անգամ էբզբումի 

մեծ եր ու փո թ ո ր կ աչո ւ ն չ անէծ

քը՝ անապատներէն ։ 

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԸՆՏՐԱՊԱՅՔԱՐԸ 

* * 
ԱՀա Արարատի փկչերուն 

տակ Հայաստան մը։ 

՚հարձեալ ԲկՀակտտին Հյա– 

քիր մը Պզաիկ ԲէՀաէտտի

նր ա յս ան զամ Եր եւ ան ի ^ 

Հայաստանի մայրաքա ՛լաք ի ն 

մկի 

Մ եծ երր ղացեր են, պզտիկ-

ներր անաց եր։ 

Հայերր անապատներու մէք 

անթաղ. Մեծ ԲէՀաէտտինր՝ 

Պերլին դ միչտ Հին մտքերով 

տոդոբուն, թէեւ ժամանակա– 

ւ ո բա պէս վ։ ախսա ա կան։ 

Ու նոյն աո աքս։ ր կր; բա

ռերը վախուած , ողին նոյնը» 

- Վնկիւրիի Ազդ. Մեծ 

Ժողովը «Փրկութեան կոմ ի. 

տէ))ն կր ճանչնայ միակ Հա

յոց ազգային իշխանութ իւնբ, 

ի փոխարէն աալով Ալեքսւսն -

դբապօլի դաչնադի՛րր, /՛ՐՐ 

Հիմք ու երաչխիք։ Եսկ Երե

ւանի իչխանաւորր, ^Փրկու

թեան կոմիտ է» ի նա խա գա Հր , 

սլկաք է զէնք բարձրացնէ 

Ռուսին դէմգ թրքական Հուէս։ -

ն ի ի ն ա ա կ ; » 

^Համարձակիք բառեբու 5 

ժ ա մա նա կա դրա կան խօսք ե բու 

ետ եւ պատնէչուի լ, ըսելու Հա

մար թէ «Փրկութեան կոմի– 

աէ՝$>ն Փետր» \Տի ապստամբ 

բութենկն յետոյ իր գոյու

թիւնն ստացաւ։ 

Երը պատ 11 ութ իւն ր գրենք 

ամբողջապէս, ժամանակադրու– 

թ իւնը արենա գոյն պ ի ա ի ըսէ 

դեռ չատ բաներ՛. 

Ըսենք միայն ու անցնինք, 

թէ ((Փրկութեան կոմիտէ $ի 

նախագաՀը, որքան անՀաբա -

զատ նոյնքան պզաիկ էրզրու– 

մի Մեծերուն, Գե/լտեմբերի 

սկիզբներէն իսկ, Փետր* \Տէն 

ամ իսներ առաք) կը ճանչնար 

Պզտիկ ԲէՀաէտտին Հ*աքիրԸ* 

՚Բեազիմ *հարապէքիրի ներ

կայացուցիչը Երեւանի մէք։ 

կաըեւորրը առա ք արկ ի նը– 

մանութ իւնն է։ 

Ու ի*սչ որ ետ մղուեցաւ 

աԴ%, հրզրու-մի մէ1, ի ղի՛ն 

ստոյգ մաՀուան ^ աշէն ըս– 

գուն ո ւե ցաւ Երեւանի մէք, 

Ւ ԳՒ^՛ թըք""սաչա աթոռի մը, 

գաղթական ^ կմախք Հայու -

թեան ոսկսրներուն վը՚՚՚յ։ 

ՈբովՀետեւ Հարազատները 

գացին յ ան Հ արա զա աներբ մր -

ն ա ց ին ։ 

Ու Մեծ ԲէՀաէտտին Հքա– 

քիըը Պերլինէն կը Հրճուէբ 

Պզաիկ ԲէՀաէտտին Եաքիրի 

Այստեղ վեբքանար գոնէ։ 

Ու օր մը «նախագաՀ» ը 

կր յա յանուի Պոլիս՝, 

«Պ1աՔ չէ կրկնենք \9\4ի 

սխալը)) է 

Այս Է դաւանանքը ։ Այս

ինքն՝ պէտք էր ոբ \\)\4ին 

բնղունէինք Մ եծ ԲէՀակտտի

նի առա ք արկ ը եւ ապստա մ– 

բե ցնէ ինք կով կաս ը՝ թուրքի 

Հովանիին տակք Ռուսին դէմէ 

Եւ (ձնախագաՀ»ը տուած էր իր 

դաւանանքին անկեղծ ու թ եան 

փաստը Փետր» \$ի Հայ արիւ

նով ։ 

Ւսկ այս փաստը կը Հար– 

թէր ճամբան ձեռքը սեղմելու 

Մեձ բլ Հաէտտինին^ որ թէեւ 

փախստական ըայց իր ուժին 

ու կա րոդութ իւննե րուն մէք.– 

էր։ Պէաք էր ներոզութ իւն 

խնդրել անկէ, որ ղինքբ չէին 

Հասկցած 1914/՛̂ ՛ եւ անով լր

բացնել Սու լթանոէիւերու ճի -

դերբ։ 

((ՆախագաՀ))ը սակայն, կը 

աեղեկանայ յանկարծ որ Մեծ 

ԲէՀաէտտինր մա Հա պա բտնե րու 

դլուխն է դասուած այն բա

զուկներու կողմկ, որոնց մէք 

անապատներու ս՚Դ էծքր արիւ– 

նի տեղ կը Հոսի։ 

0*, ի՜նչ աՀաւոր ու սեւ 

ոճիր։ Մեծ ԲէՀաէտտին Շաքի– 

րի թ ան կա դին կեանքը պէտք 

է խնայել, այո՛, պէաք է 

պտչտպանել յ 
Բազուկնհ րր 9 սակա յն 9 

բարձրացած էին, ապացուցա

նելու Համար որ միլիոններու 

վրէժն ու ուխտուածներու 

կամքերր վեր են ու վեր պէտք 

է ւ/նան ՀձնախագաՀֆնեբու դա

ւերէն։ 

Փորփբեցէ ք գոռէլներր։ 

Սատակներ կան որ Հազար 

անգամ պէտք է սատկեցնել։ 

Ատոնցմէ մէկն է ԲէՀաէտտին 

Շյսքիրի՚եը։ 

Երը բազուկները պողպա

տէ բռնած են օձիքնե րր ու 

ոաքի կը կանգնեցնեն ամբաս-

տանեա լներր , ո րովՀեաեւ դա

տական ատեանր կը յառաքա– 

ք*այ* փոըփըեցէք գոռէլԱերը 

ու քաչեցէք սատակները ՛դա

տարանի առքեւ։ Անոնք որ

քան ոճրագործներ եղւսն^ նոյն

քան ալ վկաներն են Հայ ու 

գա չն ակ ցական ու խտերու ու*, 

րաց ո ւ մին ։ 

Կարդացեք եւ տարածեցեք 

Միացեալ %աՀանդներու 

վե րք ին տասներկու տաբու ա ն 

քաղաքական կեանքի ղեկա

վարները եզան9 Հանրապետա -

կան կուսակցսւթիւնն ու իր 

վերքին երեք նախագաՀները 

Հարտինկ յ Պ՛ո ւ լիճ եւ Հուվրր, 

որոնք իրենց տնտեսա –քաղսւ -

քակ ան գո րծունէութ եամբ9 ոչ 

մէկ ակներեւ7 յիչատակութեան 

արժանի գործ ամբող քացու ցին։ 

ԸնդՀակ առակն՝ ներքին ու 

արտաքին բարդու թ իւնն երէ 

աւելիդ ելեւմուտքի ւսՀաղին 

րաց մըն ալ թ ողուցին։ Ատոր 

Հետեւանքով ոչ միայն երկրին 

րնդՀանուր ճարաա բաբո ւե սան 

ու լսրտադրութ եան պաՀանք– 

Հատուցումր նուաղեցանք այլեւ 

օրու֊ան ապրուստ ր Հայթայթե

լու դժ ուա րու թ եան մէք թո

ղուցին մի լիոնաւո ր ան ձեր, 

որո՚քէք ուղղակի թէ անուղղա

կի տուրքերով խեղդուելու 

աստիճանին են Հասած։ 

Եւ րո*1 ՚" կ ս ՚ ն երկ ի րն երու 

դրաւքս։ կան անկման Հանգիս ա -

տես Հանրապետականները՝ ղոՀ 

ւՈ» տցին տոլարի ան ու ան ա կ ա ն 

արժկքի պաՀսլանման ու մաք

սատուրքն բու բարձրացման 

իրենց աչս։լբքութետմր ։ 

Մինչդեռ ատով այս ե ր -

կ րին տնտեսա –առեւտրական 

արտաքին յա բաբե բութ իւննե -

րը մեկուսացուցին ու երկ

րին րնդՀ. տնտեսական կեան– 

քր սնանկութիւննեբու առաք– 

ն՜որղեցի՚հ \ 

Ատլանտեանէն հքաղաղա -

կան տա բա ծուող այս երկրին 

ժողովուրդը վերքին ընտրա

կան պայքարին բնազդական 

ու բնական Հ ե տ ե ւո զո ւ թ ե ա ւքբ 

մը իր քուէի ճնչոզ մեծամաս -

նութ եամբը ք երկրին ղեկ ր 

յան ձնեց ռամկավարներուն ու 

նա խո/գա Հա կան բհտբե լիին՝ 

Ռուզվէլթ ի ք որոնք յառաք ի կայ 

մարտ 4ւին, իրենց յաղթական 

պատ աս խան ատ ո լու թեան տէրն 

ու ծառան պիտի դառնան ՝, 

Այս երկու կուսակցութիւն

նե րու տնտեսա –քաղաքական 

Հայեց ա կ է տն եբն ու ս կ զբ ո ւն -

քային տարրերու թ իւնները՝ 

տեւական ու գործնական տե

սակէտով, չատ քիչ զան ա զա -

նութ իւննե ր ունին բայց Ռուզ– 

վ էլ թ ի անվարան ու ժողով ր -

դա կան չաՀերու Հուժկու արտս։–՝ 

յա յտու թ իւննե րն ու տեսու -

թ իւննե րր ոչ միայն անկու

սակցական բա զւքութ իւննե րր 

ապա Հո վեցի ն ք այլ եւ Հան բ ա -

պետ ակ ան կու սակ Աութ եան 

յառաքդիմական ղեկավարնեբկն 

ծերակուտականներ ^ կառավա «, 

րիչ՚սեր ու անդասներ Հրա պա -

բակ իք ան ու յանուն Ռուզ

վէլթ ի ակումբնե ր բացին ք 

որոնց վբ ա յ ((Հ ա ն բ ա սլ ե տ ա -

կա՛՛հն երու Ակ ու ւՐբ Ռուզվկլթ ի 

Հ ա ւՐա ր)), գր ուած նչան ա տ ա ի։ -

տակն եր զետեղուեցան եւ չտտ 

աւելի թ ափով դոբծեցին ^ Քա*ս 

տեղական ռամ կա վա բական 

ակոււՐբները ։ 

Հանր ա պ հա ակ ան ; պ ա տ ա ս -

խ ան ատ ո ւ ա ն ղ. ա 111։ երու ի 

յայտ բերած այս երեւոյթ ը, 

ՀիւՏհուած կր առողք նկատո«. 

ղու թ իւնն եր ու վրայ; որսնք 

գլխաւորաբար ն ա խ աղս/Հ Հու– 

վըըր րնդՀ* կացա թ եան պա

տասխանատու կը բոն էին, թէ 

ան իր նէսխ ա ղ ւ։։ Հական Հեղի -

նակութ իւնն ու ազգային 

գանձը ի նպաստ քանի ւէը 

Հարուստներու կամ Հա՜ստս։ -

տութիւններու ի սպաս դրաւ–, 

թ Է ինքր Հա մա զղային նա -

խաձեոն ութ իւններու չի Հա -

ւատար 9 "՛յլ անՀւստականը կր 

նախրնտրէ* թէ ւսն յ/*արդկւսյ– 
ն ա կ ա ն զգա ցու սՂ։ երէ մա ս ա մբ 

զո՚֊րկ է. ինչպէս որ անդ ո ր ծ 

ն ա խկին զինուորն ե ր ու, դ կ սլի 

Ուաչինկթըն, ճե րմակ Տան 

ւսրչաւր տմարդօրկն, սուիններ 

րու ծայրերովր մայրաքազա– 

քկն դուրս քչե լ ո ւ եպերեչի 

դո րծադրու իժ իւնը արտօնեց» 

թէ ան չ իր 1928̂* նա խաղա -

Հական աայ քարի բաբձբադոռ 

խոստուհՂւհրէն ոչ մէկը իրա

կանացուցած է7 եւայլն, եւայլն։ 

ՀիւՈւաւո րու» որոնցմ ով» 

Հանրապետական յաոաքդիմա -

կան Հեղին ա կա ւո ր անձեր, 

Ռուզ վէլ թի ծ բադ րի ն ու անոր 

Համաժ ալով րդական գործ ու -

նէ ութ եան վսա ա Հ ա ն վա խ ու 

անկախ քաղաքացիական առա

քինութեամբ մը գիտակից 

վճռականութ եամը ^ իրենց ա– 

զաա - խօսքն ու կա՝բծիքր 

յայտնեցին։ 

ԱրդԻ՚-՚՚՚ՔՐ "՚ՐԴէ՚ե յայտնի 

է։ Տասներկու տարուան ամե-

րիկեան Հանրապետական կ ու -

սակցութ եան նախագաՀնե րու 

դիտակից ու ան գի •ռակից Հե

տեւորդն երր ծառացած անոնց 

դէմ եւ քուկնեբու մեծաւք ասն 

չա ռա չո ւմո վ9 զանոնք իրենց 

օրկնսգբի եւ գոբծադրի դիր

քեր էն վար առին։ 

էօս.Անճէլոս Մ. ԱԶԱՏՈԻՆԻ 

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ 

Ամե րի կ այ ի մէքէ կնտի ա ն ա -

էի ո լի ս ի Համալսարանը, յուն

ուար 27ին պիաի բանայ ա* 

մո ւ ս՛է։ ա կ ան ղիտութե ա ն գ ա -

ս ընթացք մր։ Այ ս դասըն

թացքին նպատակը պիտի ըլ

լայ դիւրացնել եւ աւելի Հեչտ 

դարձնել ամուսնական կեան

քը եւ նուազեցնել ամուսնա -

լուծոււՈւե րը։ Ղ՚ասընթ ացքը 

մարդ գլուխ 5 տոլար Է։ 

ԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒԱՆ 
ԱՈ-ԹԻՒ 

Ս՜ԷԿ ՔԱՆՒԴԷՄՔԵՐ 
Աւան դո ւ թ եան մը Հաւքս։ -

ձայն տ՚սրին անդամ մր, մար*, 

դիկ աւետիս կ՝ ուտ ան իրարու։ 

Ուրեւէէ։ աւետիս Ոսկկ Ղ՛ա րու՝. 

Ան ու բան ի Է ք որ մաբդկու. ֊ 

թիւնբ կ՚ապրէր իր բարբարո

սութեան դաբր յ երբ մենք 

ո ւն եցանք ժ եր ոսկին ։ Հարս « 

տութ իւն ՛ք" ք՛ սլաՀեցինք իբ

րեւ լքիակ ի նչք ու կտ> ս կ ա զ -

դային աՀաւոր կոզոպուտէն ալ 

վերք։ հ։ո խանձս։ խնդիր՝ սլա ֊ 

պենս։ կան կտակին դ տաճսւր ւքբ 

կան դնուեցաւ» «Զուարթն ո ց՝ք) 

դարձաւ Ա տտան անե բու նչա «. 

ւ֊ ւ ո կ։ Ար Ժ անաւ ո բ կտա կա կա ֊ 

տաբներ «Մենք)) կո չեցին ի -

բենք զիրենք յանուն փրկու

թեան եւ պաՀպանումի ք որ 

<( թուք» ի վեր ածել փորձողներ 

եղան։ Բ՚՚՚յց " վ կը վախնայ 

նախատինքէն» արժէքներր կա

ռուցանող միակ երեւոյթ ր չէ՞՛ 

Հանրութեան մէք։ Յիսուս (յի– 

չենք անդամ մր եւս իր ա– 

նունր իր ծնունդի օրերու 7/) 

թուքով մարտիրոռս։ցաւ - Ու -

րեւ/ե ողքոյն բոլոր անոնց, ո -

րոնք երկրորդ մի քաղ ղ այնա^ 

կանի մը պկսք երկրորդ ոսկկ 

դար մը կերտեցին քսաներորդ 

գարու մէք, անցալ աարիյ ու 

ան էք աՀացուցին, զայն մաՀա -

ցնելովէ Ողք ոյն բ ո լ ո ր անոնց, 

որոնք սրբութիւն մը սրբա

պղծեցին * յանուն կուսու– 

թ եան։ 

Ուրե ւՈ։ ուրե Սէ։ ։ 

Շաււսրշ ՚Աարդուհի.— Որ 
չի դիտեր թէ ինչ կր գրէ բայց 

դիտէ թէ ինչ չի գրեր, որով. 

Հետեւ գիտցած բ լաւ չի դը– 

բեր։ 

<1|եշիկ|>աշ|եա(ւ նշան.— 
Աշխ՛ոբՀա կան կաթոզիկոս ։ 

ՕբՀներգ։ Յանուն Հօր Եւ 

որդւո յ Ե*– Հոգւոյն Ա բբ&յ* 

Մ արի ամ, Ասաուածած ին։ Տ էր 

մեր, Յի՜՜՛»* Աո՛՛ ւս **» 

Շ ան ան Շանէաւր. —ՆաՀանքԲիւ

րոց առանց $՝ալլասոյի ։ Նոյնա

ցնող մարդ ասունբ կոտոչաւոր 

անասուննե րուՀետ ։ Ան գէտ կեն

դանաբան ։ Վերածող տարուան 

մէկ տօնր բարեկենդանք տար

ւոյն երեք Հարիւր վաթսուն 

օրերուն։ Պապական բանա

դրանք ։ *Իիք ութիւն ամէն տեղ։ 

Ամ ուսն ութ ի ւն ։ 

Շօեշաքւեաէւ ՛Լայդեն.— Որ 
վազ չանցնիլ։ Հայոց ազգէն ։ 

«Հեզ ու խոնարՀ երգեր» ով, 

Հեզ ու իւոնարՀ դասուն մէք 

(( 9* ՚"րն ա ն ային)) երազող։ 

xօ1օ8ս̂  • Ափսո՜ս որ ((Հին 

երդի կտոր մըն էր)) ••• 

Ր՚օփալեան Որէ(|սադ.– Ու
րիշներու զգացոււ/եերը Հա

մայնացնող եւ մ՚արւ/ք/ակեբտոզ 

մինչ իրեն զգացոււք1ւերը կը 

յաւ քեն ա՛հ մեքենաներու աղ– 

ՆՇԽԱՐք Ո1» ՆՇՄԱՐ* 
(ԱՆւոիպ ւ1Է1յ եր1յաս(ւրուԹե՚1ւԷս) 

II. 

ս ա ս ա ԷԻ րսւդ դսւսսր ս ա ա ր ն 
ԳՐԱՒՈՐ ԵՒ ԱՆԳԻՐ Ա ԼԻՒ ՐՆ Ե Ր Ո Ւ ԱԷՋ 

Մ եր Ժողովրդական Վէպին ք «Ս տաք անց Տուն)) ի, 

անդրանիկ երկուորեակ դիւցազներն են Աանասար եւ 

Բաղդտսար։ 

Առաքին վւոփոխակը (Արուանձտեան էք 137)՛ Աա– 

նասաըը կը յիշէ էրր կրասեր եղբայր, եւ Բաղդասար 

անունին աեղ կը դք՚է 1ԼթԱ1ւ1ել|ւք՝ էրր երէց եղբայր։ 

Երրորդին (Յովսէվւեան 13)* Արարան ի բա բբա -

ո ով փոփոխակն ունի Աանասար եւ Աս||ււքել|ւք անուն-

ներր՝ երէցութ եան ճիչդ կարգով ր։ Իսկ Մոկաց բարբա– 

ռ ո ւքե ունի Ա անաս ար եւ Բաղդասա ր անունն երր՝ ՛հ ոյն 

կարգով ԼՅվս» 63) է 

Ութերորդ պատ մ ուածքն ալ ԼՀյկնի» 5) Հա -

ւ քան ման Է իմ զոյգ փոփոխակներուս ԼՋ ի թունիկ կար֊ 

կառի բարբառով՝ Համար 62, Ապարկերտի բարբառով 

Համար 32)* 

Եօթերորդին Արաբատեան փոփոխակր՝ նոյնպէս 

(Ա. Աբեղեան, Ա. 48), (*)» 

(*) <1)էտք կ գիտնալ Թէ՛ 1874ԷՆ ի ւ|ելւ գ;փ աււ– 
1ւուած՜ են քսանեակ մ՛ը փոփոխակներ «Աասւ1անց Տ՛11–– 
ն»ի վէպին,— Սրուանձսւհանէ> Ա՚անուկ Աբհւ|եանէ, գ. 
Յովսէփեանէ, խաչիկ Վր՛)–. դատեանէ, Ա ա̂յկունիէ, 
րագրատ խալաԹեանէ, Արաաշէս Աբեղեանէ, է. Լա– 
|ւս)եանէ, Ստեփան կան այ եան է եւ այս տողերուս ()ե. 
ղինակէն՝ ՉիԹունիէ>— Թ՛ուականի կարգով։ իմ ձեռա– 

գիրր— ամ՛էնէն Յոիւն ու արժ՜էքաւորր, 808 էչ— կը 
մ՛նայ ղ֊եո. անտիպ։ շ. 

* * 

Եթէ փնառենք ժողովրղէէւկսւն *Լկաին յիշած այղ 

անունները մեր աղւսաւէա Հօր հորենացիին մ լ ի անոնէք 

"Րո2ակի անուանում ր կը գտնենք թ Է՛ մէկ թէ՛ միւս 

կերպով։ 

Խորենացի՝ անցողակի պատ մ ելով Ասորեստանի 

Աենեքերիմ թագաւորի որդիներուն Հայոց մէք գալը 

կուտայ Ադբամե լի ք եւ Աանասար անուննեբր, երէցն 

իբր թէ Ագրւսմելն ԸԱալով։ 

Բայց քիչ վարը՝ կը գնէ Ս.1՝<|1աքոզսւ(ւ՛ փոխան 

Ագրամելի 9 իբր կրասեր եղբայր Աանասաբի (^* •՞») 

Տեսնել քիչ ՛Է՛՛՛ՐԸ Փրոֆ* Ղ՝» Խ ա լ ա թ եան ի Հա

լա ստումը ։ 

Այստեղ մարգ կր թ ե լադրուի խոբՀե լու, արդ– 

եօք Արղ էսմոզան անունը Ադրամելի երկրորդ անո՛՛ւնն 

կ, ոբ կրկնութ ենկ խուսափելու դ իա ում ով՝ Է)ո բեն ա -

ցին կը լիչկ քիչ փաՐԸ "՛յն Հատուած Էն ու ր կուտայ 

անոր բուն անուն ր։ 

կամ թ Է՝ Ար գա մո զան կոչումը Ադրամելի երէ

ցութեան տիտղո՞սն է (աւ՝ց մեծ, արք) որ իբր անուն 

է առեր Խորենացին ։ 

Կայ նաեւ ուրիշ վարկած մը» Արդեօք Արգա– 

մոզանն ալ եբրո՝րդ եղբայր մ՛է Ադբամելին եւ Աա

նասար ին։ թէեւ Պատ մութ իւնն ու ժողովրդական 

Վէպը միաձայն՝ երկու եղբայրէ աւելի չեն յիշեր ոչ մէկ 

անգամ ի Հա յս եկած։ 

Խո բեն ա ցու ա յ դ Հատուածն ուշի - ուշով քննելով՝ 

կը տեսնենք ոբ Հակասութիւն կամ թ իւր իմացութ իւն 

մը պիտի ըլլայ բնագրին մէք։ 

Առաքին անգամ՝ Ա ենեքերիմի ի Հայս փախս

տական զոյգ որդիներուն անունները կը գ՚սէ՝ Ադրա

մել եւ Ա անս/սար ։ Ես կ անոնց՝ մեր երկրին մէք տե -

ղաւորուիլբ յիչա& ատեն՝ Աանասար եւ Ար գա մ ողան է 

Ա առմանց Տ ունիս ձեռագիրը որ պատերազմէն 

առաք ղրկեր էի Մոսկուա՝ Լազարետն ճեմարանի ու -

սու ցչաւղեա եւ էմինեան Ազգագրական Ժողոված ու ի 

խմբագիր՝ ողբացեալ Փրոֆ» Գ՛րիգոր Խալաթե անցին 

կր կրէ Հոս իր ձեոագիր Հետեւեալ մակագրու թիւնբ» 

((Արգտմոզան ունի Եւսիբի ՚Բրոնիկոն՝ վախան 

Ադ րամելիքի։» 

ԽորՀրդած ութ եան լուրք կէտ մը պատմագէտնե

րու Հռ. մար։ Հ» Ներսէս Ակին եան ինչ կբ խորՀի այս 

մասին։ 

՚հաբձեալ Խո բեն ա ցու 1*Ղ*»րգ ԳԼոլ խ էն խորադիրն 

ու բնաղիրր իրար կը Հակասեն ու կր լրացնեն նոյն 

ատեն» 

((Յաղագս որդւոյն Աենեքեբիմայ, եթէ Արծ֊ 

րունիք եւ Ղ՚նունիք 1ւ Ողեչիէն անուանեալ Աղձնեաց 

ի (Խցանե սիրեալքԳ).— կ՚ըսէ խորաղրին մէի 

Մինչղեո երկրորղ Հաաուահին փեբ^ը կր ղբէ* 

«Ւսկ Արղամողանն յարեւելից Հարաւոյ %ո, 

րին կողմանն բնակեալ^ ի սմանե ասէ սլաէոմաղիրն 

լինել ղԱրհ բունիս ել ղԳնունիսՈ։ 

Ւ՞՚սչ պիտի Հասկնանք այղ ղերանունին աեղ մր 

յողնակի՝ աեղ մը եղակի ղործաձուելէնէ 

Անչուչտ սա թ Է՝ խորաղրին յողնակի (ի (Խցանե 
այսինքն՝ որղւոյն Սենեքե րիմայ^ ղերանունին ուժ ով ր՝ 

Արծրունիք եւ Գնունիք սերած են Ասորե ս տա հ ի Աե. 

նեքերիմ թաղաւորի ի Հայս փաիէստական որղիներէն^ 

Ատրամելէն եւ Ս՚անասա րէն ք կամ Ս անասարկն ել 

Աբղամողանէն ։ 

Ւսկ երկրորդ Հատուած ին ր աքահե* եղակի դե, 

բան ունկն պիտի Հետեւցնենք որ՝ Արծ րունիք և Գնու֊ 

նիք կը սերին Աբղամողանէն Լորդի Ս ենեքերիմի եւ 

եղբայր՝ Սանասարի^, որ ն ո յ ն ն կ Ադրամելի Հետ։ 

Խորենացին ուրիչ տեզ մ՛ալ (Բ. Գիրք, հ. 165) 

այդ ԳոյԳ *եա իյարարոլթ իւննե րը սերած կր Համարի 

Աենեքերիմի մեկ ղալակհն, առանց անունը յիչե/ու. 

«Եւ են այս երկու Տունքս՝ |ւ (|(սւ ակ1. Ս՛ենեքե ր իմայ, 

Արծ բունիս եւ ԳնունիսՈ։ 

Աենեքերիմի այդ մէկ ղաւկին անունը որո չ ա ած 

կը տեսնենք սակայն Հետեւեալ կտորին ւ1կ^. Փ 

«.«• Այո՛, ասկ (Շաւասպ Արծ բունին աո ՚էյա֊ 

պուՀ՝) ճանաչեմ եւ ղիս արքայորդի ի սեոքանե Սահա. 
սսո՚այ» (Խորենացի Գ։ Ե՝Ե. 504)» 

Սակայն Թովմաս Արծ բունին կը յիչկ ԱսՈՐդա. 
հ(իս) անունով երրորդ որդի ւէը եւս՝ Աենեքերիմի 

(Թվմ. Արծր. 30)» 

Աս ո բղան ինչպէս կ ՛երեւի ք երէց որդին էր* եւ 

Սենեքեբիմ Հօրը Երուստզէմի պաշարումէն զարձին՝ 

նենգ ութ իւնո վ անոր տեգր կբ գաՀակտլէ։ )՚սկ Ադրա -

մելիք եւ Աանասար կ բ սպանեն իրենց ^ ա յ ր ը Ա ենե

քերիմ, ու կր փախին Հայաստան։ 

Որով իմ զոյգ փովախակներուս Հետ՛ մէկ քանի 

ուրիշներու յիշած ք՝ա1|դաԱԱ1Ր անունը9 ոբ չունին՝ 

ոչ Արու անձտեան ի եւ ոչ Յովս է վւեանի Ա բա բանից 

բարբառով տաբբերակներրդ եւ ոչ ալ գրաւոր պատ– 

մութիւննեըը ^ նոյն եղած պիտի ըլր՚՚յ Աենեքերիմի 

^ՐՐ"ՐԴ "ՐԴ1՛ Ասոուանիսի Հետ։ 

Այս վարկածիս աւելի Հաւանս։ կան ու թ իւն կը 

բերեն Բիւռոսի խօսքերբ, որ կր յիչէ Խորկն էք» Վ, 

Ատեվւանէ՝ իր ԽորեԳւացու աշխարՀաբար թարգմանու

թեան Ծանօթ ութ իւններու կարգին իւ 128), Յով– 

սէ փոս Փլաբիոսի տուած ման րա մա սն ու թ իւննե րէն ա 

՚ ««•• Այս Գ"Ր^էտ զարՀուբած, ժողովուրդը աք

սորեց նոցա։ Նոքա փախան Հայաստան, եւ նորա 

կրտսերագոյն որդին ԱսաՐ֊Րախոդ յաքորդեց նորան»։ 

ԱրԴէ ԱսաՐ»1՚1սխոգ անունը շրքած՝. կ՛ունենանք 



4 
մուկի՛ս։ Երազա՛նք, երազանք, 

ոչ թէ բանաստեղծ ե լու այլ՛ 

կարենալ բանաստեղծելու Հա

մար, օրուան 24 ժամերը Վ8ի 

վերածելով։ 

1)արա.1>եան ՚1փկալոս.– 
Անջրպետներ գրաւ ող աոանց 

բանակի աչխարՀակալ .• Երազն 

ալ իրականութիւն բանաստեղ

ծին Համար, ինչպէս զաղա, 

վւաբները Պզատոնին; Բայց 

Անջրպետին խարիսխէն Հեռու,. 

Աստուած իւէէ 

Միչա բարձր ու վեր։ 

ճիգւքենեան Գրիգոր.– Վի. 
ժած փէ լիսոփայէ մ*պտունակ 

փոթորիկէ Վերածած սւսկարա ֊ 

նը՝ բանաստեղծութեան։ ք՚նքն 

իր մէջ Հա կա սանք ։ ՚հժդոՀ որ 

չի Հրաաարակեր* — անսամ մր 

Հրաաարակահ , դժգոՀ Հրա ա՛ս ֊ 

րակած Ըէլալէնւ Ս՚րճամոլ։ 

Փայլակ Օւսհսւսաւ՝, - Մա֊ 
նի՛ ր+Մանի՛ ր իմճս/՜խա րա ՚ կ՛* 

2/սււ՚զսեսէհ Հրաչ.— Զդա֊ 

յուն սի րա որուն արոբիւն ը 

կր նմանի ժէսմացոյցի թիք– 

թաքին։ 12 ււաւրի կարանթի 

եւ֊ բացառիկ .սին նոր տարւոյ 

աոթիւ։ Մաբտկոցտկան որա֊ 

կանութեան աեն^աոողէ 

Ֆւ՚եհկեսւհ Աաւ՚ութեւն.— 
Մ արտկո ցական գրական ու. ֊ 

թեան ապագայ ոաՀվ իրան ։ 

Բալույհսւհ Հոսնտ.— Ընդ֊ 

Հանուր քարաուղար Փարիզի 

գրական ակումբին (օեյշէ Ժ՚ՅՈՏ 
ՅԱՇ16ՈՏ Շէ ՇԱՈՕՏ1է6տ) ՚ ^ Է ը ել՜ 
անօրէն Հանգուցեալ «ՏՀուարթ֊ 

նոց))ի։ Տաղանդաւոր բ̂ x̂ ք 

քննադատ եւ գնաՀատ Հայ ար

ուեստի եւ դրականութեան 

արեգակնային ղ բութ եան։ 

Թօքիօ ՖՈԻՃԻ ԵԱՄԱ 

ա ա ա ս ա – «ււրէւ՚դԱ ՏԻ՜ւ. ա ա 1|՚–|՚.|1 

ՊՈՒԼԿԱՐԻՍ 

ԲԵՌՆԱԿԻՐԻ ԱԸ ՆՈՒԷՐԸ 
ՃՍԼՅԱՍՏԱՆՒՆ 

ալք ան եան Մամուլ» ի մէջ 

կր կարդանք թէ Ռուսճուգէն 

Պետրոս ՛Լա րի պետն անուն 

բեռնակիր մր \0 Հազար էէ՚քա 

(մօտ 0̂00 ֆրանք) նւիրած է 

Հա յաստանի վե բաշին ութ եան 

նպատակ ին Հաւք ա րէ 

ՌՈՒՄԱՆԻԱ 

ՌՈՒՍԱաԱՅՈՒԹՒՒՆԸ եհ 
ՆեՐԳԱՂՔԸ 

՚Բօնստանցայի մէջ Պ* Ա֊ 

ղասի մ՚ամղո չե՛՛՛ն 1Օ Հազար 

լ Էյ նուիբած Է ներգաղթ ի Հա֊, 

մարէ 

ՊուքրԷշի մէջ , ի պատիւ 

լի ա զօրն ե ր ո ւ տրուած ճաշա֊ 

սեղանի մը վրա յ եղած են 

նուի րատուութ իւննե ր , ներ֊, 

գաղթի Համար գ որոնց գու

մարը Հասա 

լկի* Նուիր 

սնտուկ գամ։ 

ՊուքրԷշի մէ^ կազմուած է 

ներգաղթ ի յանձնախումբ մըք 

որ պիտի շարունակէ Հանգա ֊ 

նակութիւնը ի նպաստ Հա֊ 

յասւոս/ի ի շի*1ւա րա բու թեան ։ 

ԹՈԻՐ֊ԲԻԱ 

ՍՈԻՐԻԱ 

ծ Է 82 Հազար 

լած Է նաեւ 17 

ԴեՐԱՍԱՆ ՓԱՓԱՋԵԱՆ 
ՊՈԼԻՍ Կ՚ԵՐԹԱՅ 

Գրած Էինք թէ տաղան

դաւոր դերասան Պ՛ ՛Լա Հրա մ 

Փա փա զեան 3 կ ո վկաս էն Շուէտ 

պիտի երթայ։ ՛հոր տեղեկու

թեանց Համաձայն, ^ ա յ ար

ուեստագէտը Հրաւիրուա՛ծ է 

չուէ աական թատրոններ ու 

կողմէ %
 ո բ՛՛եք խո րապէս կը 

գն ա Հ ատեն ի բ աա ղ ա ն դր , մա ֊ 

ն աւանդ տեսնելէ յետոյ Փա֊ 

լ՛ի՛լի ե Պալթիկեան երկիրնե

րու մէջ անցեալ տարի անոր 

ունեցած արտակարգ յս»ջողու– 

թ իւննե րըւ 

Կ իմանանք թէ Փարիզի 

Օտէոն թատրոնն ալ Հրաւիրած 

է Պ* Փափազեանը գոնէ մէկ 

ներկայացուէի տալու, րնկհ ֊ 

րակցութ եամբ ֆրանսացի դե

րասաններու ։ 

Այս տոթ իւ Հա յ ւսրուես ֊ 

աադէտր պիաի Հանդիպի նաեւ 

Պոլիս եւ Հ է սւ ան տ բա ր քան ի 

մը ներ կայաց ո ւ մ տայ, ր ն կ հ ֊ 

րակցութ համբ ՏարիւլպԷ֊ 

աայիի՛ 

բայերը քղիւ մ է ջ 
Պպսոյ Թ՜երԹերուն մէջ կը 

կարգանք 1)եւոեւեա|ր.— 
՚Թղիէն ազգային մբ որ 

դարմանուելու Համար Պո լիս 

եկած էր եւ կրկին իր ծննդա

վայրը կը վե րա դառնա յ ք շաՀհ֊ 

կ ա՛հ տհղեկութ իւննե ր Հա դո ր ֊ 

գեց ՝$ղի ի մ էջ գտնուող Հա

յոց մասին՝, քաղաքին ու շբբ֊ 

ջակայ՛ գիւղերուն մէջ տասն

եակ մր Հա յ Բ՚"ահէէ ^ ( ա յ * 

րնդՀան րապէս կլայեգործ 9 եր

կաթագործք մշակ ու. շինու

թեան վարպետ, խաղաղօրէն 

կ ՛աշխատին* դրացիական լաւ 

յարաբերութիւնն կր մշակեն ։ 

Հոգեւոր Հովիւ չունին ք այն

պէս որ բաւ ական ժամանակէ 

ի վեր Հոգեւոր մատակարա

րութենէ զուրկ կը ւՈւանք հրա֊ 

խաներր անկնունքէ Եկհղհցք ֊ 

ներր իրենց սրբազան նկար

ներով նոյն ութ ե ա մբ պ աՀու ա ծ 

են՝, նմ անապէս վանքըւ Հար

կաւ Հետզհետէ նորոգութեան 

կարօտ կը դաոնան է 

ՄՈհՇԷՆ ՈՏ ՊՒԹԼՒՍԷՆ 
ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐ 

ՄուչԷն ու Պիթլիսէն 6Սի 

չ՚սվւ գաղթւսկաններ Հասած են 

Տիւսրպէքիր, նիւթական խեղճ 

վիճակի մէի Պատրիարքարա

նին 150 ոսկիի նպաստ ղրր– 

կսւած ԸԱ՚՚՚ւ՚՚՚ւ ձԻ^ալ չքա 

լո րներուն, տեղւոյն Հոգեւոր 

Հովիւ Տ. Սիօն քՀ.ի կողմէ 

բաժնուած է անոնց՛. 

՚/ԱՅԵՐՐ ՍՈԻՐՒԱՅԷՆ 
ՊԻՏԻ ԵԼԼԵՆ,, 

դամասկոսի մ՛էչ լ ո | Ա փես– 
Նու|(է9>աԹ՝աֆ է| Արար»ԹերԹին 
ւ1էձ հե՛տեւեալ գրուած՝ է» այս 
խորագրսէ).— 

«է՚նկիւրիի լուրերուն Հա -

ւԻաձայն Հայերը մինչեւ Հիմա 

իրենց կալուածներու Հարցին 

անահ սուելուն Հա մար սաստիկ 

նեղացած են* մանաւանդ եւ 

մասնաւորաբար անոր Համար 

որ վերջերս կնքուած Համա -

ձա յնոլթ իւնր ((եան* **»նե բու 

պատկանող կալուածներուն 

Համար ոչ մէկ յիշատակութ իւԳւ 

կր պարունակէ ։ 

Կը կարծուի թէ Հա յոց 

կալուածնեբու խնդիրբ մօտհբս 

Հ(բանակցութ հանց» առարկայ 

պիտի ը լ 1 ա յ դաշնագիր երկու 

պետութեանց ւԻիջեւ։ 

ՏՀօրաւ֊որ գրոյս Կ՛"յ ը ս ա 

Որում թրքական կառաւք արու– 

թ իւնը Հակամէտ է Հա յհրու 

վերադարձը. արտօնելու* եւ 

ասիկա յ է գաղտն ի քր անոնց 

կալուածներու Հա րցին յե– 

տաձգւԻան ։ Եւ թէ ա յ ս կարե

ւոր մտադրութեան մասին 

Ֆրանսայի եւ Թ ՚ ՚ ւ ր ք ի ո յ միջել 

թզթակցութ իւննե րը պիաի 

սկսին»*,» 

Լուբբ էքեկիւրիէն կա ղւ ւյ։ 

Կ Բ նշանակէ թէ ու զողբ կր 

Հաւատայ ։ 

ա ա ս ո ւ ր ւ ոյ մէջ 
Արհւի ս՞Էշ ԹոԹակից ւ1՚Ը 

Կը գրէ Աուրիււյ I) այ ո լ Թե՝ ա՛ս 
լք ա ււ ին. 

Ի՞նչ է մեր կացու

թիւնը Ա ուրիոյ եւ Լիբանանի 

մէք, Պէյրութի եւ Հալէպի 

փողոցներուն մէջ անգործներ 

կը վխտան* մհ ր ժողովուրդ ին 

մէկ մեծ մ ասր անտանելի սեւ 

աշխատանք կը տանի չոր 

օր ապա Հի կ ի մր ՀաւՐա ր։ Պէտք 

միմիա յն նկատի ունենալ 

իր գործը քիշ թէ շատ շտկող

ներ ր* անոնցինն ալ արդէն 

մեծ Հիմ մը չունի 

«.Այո՛ ք այս ժողով ու րղր որ 

գաղութն երու յարմարաղոյնին 

մէջ կը Համարուի, այսօր փու

շի վրայ նստած է ։ Ամէն օր 

իր աչքին առջեւ կը ցցուին 

ապա Հո վոլթեան խնդի՛ր՛ը եւ 

Հացի խնգիրր զուգբնթացէ 

Աէղրու ստի Հոգը ^ մ տմտուքը 

այս բաղմու թ իւննե րոէ֊ն մէջ 

կը մեռցնէ լաւատեսութհան 

ոգին, դարձնելով զանոնք 

կասկածոտ ու յոռետես։ Շատ 

մը ընտանիքի Հայրեր անգործ 

հնէ Ան ոնցմկ մէկը անցե ա լ 

օր ինծի ըսաւ* <ւՄեծ յոյս աք 

սպասեցինք որ ամառը գա յ 

գործերր բաց ու ին* ամա որ 

եկաւ^ ձմեռն ալ կը մօտենայ 

ի նչ պիտի բլլայ մեր վիճակրտ» 

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆԸ 
ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷԶ 

ՀայասաաՆի երաժ՜շ տոն. 
Թևան մասին, Երեւանի գրող
ներէն լք. վազման եան 1)ետել– 
եալ տեւ|եկուԹիւնները կու֊ 
սւ սյ յ. 

1923-28/՛̂  Հրատարակ* 

ուած են մեր անուտն ի ե– 

րաժ շտ տգէտն եր Ա* Ա պհն -

ղիարեանի «Ղրիմի թաթա

րական երգերը» ք Երեւանի 

էթիւտները»^ Ա* Տէր %հւոնդ– 

եանի «4 Հայկական երգեր», 

Ռ. Մհլիքհանի (լՏՀմրուխտի 

երդեր» Հգաշնամուրի նու ա֊ 

գածոլթեամբ), Ա* ք*արխա ֊ 

գարե ան ի գա շնա մու րի դո ր ֊ 

ծհրէն 1 եւ 2 շարքերը^ ելն*։ 

Այգ շրջանին7 Պետական 

Հրատարակ Հականի հ րաժշտա ֊ 

կան մարմին ը Հ բատ ա րակած 

է միմիա յն դասական գրւս– 

կ ան ութ իւն՛. Օւշադրութ ի լ ն 

չէ դարձուած ժողովրդականդ 

դպրոցական երդերուն*, երա

ժշտական գա սա դիրքեր ունէ 

1928-31̂ ՛̂ Հրատարակուած 

են աո ա նձին ժ ո ւլո ված ո ւն ե -

րով «Ն/»Հ» կենցաղի , երգեր», 

ս կ ա ս ւ. տ ա կ ւտՀհ երդերու ժողո ֊ 

վ ա ծ ո լ յ «Կարմիր Բանակային 

երդերու ժ ո ւլո վա ծ ու » ^ խ*1՝ բա

կ՛՛՛ն երդերդ մեներգներ դաշ

նամուրի ն ուա գա կ ցու թ համ բ ^ 

աշխատանքային երդերու շար

քեր եւ ուրիշ յեղավախական 

աշխատանքի եւ նոր կենցա

ղի երգեր։ 

Երաժշտական ՚ ^ Է ^ գ Է եր

րորդ շրջան ի գործ ունէ ութ իւ

նր անՀամհմատ աւելի բհղմ֊, 

նաւ որ է ։ 

պ ս յ ՛Ի՛ոն ա գ ր հ ր կնքուած են 

երաժշտագէտներու Հետ։ ղրհ -

լու Ժողովրդական, \, 11Տ ՈԱ1| III ֊ 

յի(ւ եւ դպրոցական երգեր։ 

Կ ա զմու ա ծ ե՛ս յա նձն ա ժ ո -

ղ ո վե հր գ որոնց յանձնարար

ուած է կա ւլմհ լ ւղ ի ոնհրա կա՚էւ 

երգեր, Հոկտեմբեբիկնեբու եր

գեր ք եւ թ բքական ու քբդ՚" -

կան դպբոցակէոն հրղհրու ժո

ղովածուն հր ։ 

Պետ Հ րա տի եր աժ շ տա կ ան 

ճիլ ղր ր ա ց ի ժողո վր դ ա կ ա ն 

Բ՛ք՛ոյ թ կրող երդերէն շ մեծ ու -

շագբոլթիւն դարձա ցած է 

ն ա եւ եր ա ժ շ տ ա կ ա ն ղաս էս կ ա ն 

գրականութեան Հրատ ա բակ -

ման ։ 

Լոյս են "տեսած թիւով մօտ 

60 անուն ինքնուրոյն եւ 

թ արգմանական երկեր, պիո

ներական երգհրու ժողովւս– 

ծ ու եւայլն է 

Հրատարակուած են ն էսեւ 

Ա* Բարխուդարեանի ^Արեւել

եան պարերը» դաշնամուրի 

Համար 9 Ալ* Ա պհն ղի արեան ի 

« Պարսկական քայլերդ »ձ՚» /// ֊ 
մաստ օփերայէն վաւրթիթու– 

րա,Նիկ.Տխ,րանեանի «Պարս. Ք ի է ^ Ե Ր ԵԻ ձԱՅԵՐ 
հա հան 
/լ ա էլ սւ ս Ոուղա աՍւ Որ >է ւ 

Կը ՛աղաղ րա ի Ան. Տ. Ղհ. 

ւ ոնդե ան ի «1Լխ թ ա մ՛ս ր» սի մ– 

ֆոն իկ պօ Հ ման յ կոմ ի տա սի 

մ են երդն հ բու եւ խմբհ բդն հ » 

բու 2 ժողովածուներր. մօտա

ւորապես 100 Էջէ բաղկ՚՚՚ց՚՚՚ծ է 

ԿԱՌԱՎ-ԱՐՈՒԹՒԻՆ 1ՒՄՆԵԼ 
Կ՛ՈՒԶԵՆ ԵՂԵՐ 

<(վ աս.լւԹ» այս վերնագրե– 
րուն տակ 1)1ււոեւեւււլլւ արտա
տպած՜ է Մալւսւշի «̂ ւսլք Աէ֊ 

այմանաղրեր կնքուած են լյ ի )> ԹեոԹէն. 
ե րամչտտգէտնե ր Կ՛ Զ ՚ " Ք ՚ " Ր -

հանի եւ Հ. Եղի՚սզա րետն ի 

Հետ, ներկայացնելու իրենց 

սիմֆոնիկ աչխատութ իւն

նե րը, 

՚ըչլը էէն կ ււ,ա ա ա ո ր ՚՚Ր-յ՛ 

յմո ,ծ Է եւ •էասէոատ . 

ուած \\֊)Տճի ծախքերու ծրա

գիրը* Առաջիկայ տարի Հրա ֊ 

՛համ։ աս աս սոս ի կառ ա ՛ք՛՛՛ր " ՚– 

տարակելի երաժչտական զոր. լ % <կ իա ի ր խան ինե ր ր ^ 

ծե ոու տ ոուաօ Է 560 Է9, 30 , , . . . . , 

« • ււպատաղ ա հեցած է բաժ սու ր լ 

Հազար թիրաժով, 1933/– ծրա. Աո։րիայէս հ ս էլճրզիրէի մէք 

գրի ԱԷ1 են մտած չարք մը կառավարութ իւն մը Հխքոեր 

երաժշտագէտն հր ու ղործե -

բու տպադրութի՚-^՚ը^ ի՚"^աէ ս 

Հ * Ա ահ փան հան ի ջութակի հւ 

դաշնաւԻ ուրի կտորները, կտոր 

մբ «՝Բաջ Նա զար» օվւերայՀն 

սիմֆոնիկ նուաղս»խմբի Հա -

մարէ Վերջինս ւԻ հծ դովա ֊ 

սանքն երու արժ ա նաց ա ծ Է 

Մ ոսկուտյի ոատիօ կեդրոնի 

^*հղ* ՝ք^աղ* քԱո րՀուրդի կ ո ւլ ֊ 

մէն, կ. 5 
աքարեանի քոլթա. 

կա՛հին միք, եղածը •իիւրսւե– 

րո, ն առք եւ չարա ած ծուղակ 

մըն է ։ 

Բոլորին աք նպատակը ժո– 

զովուրգէն զրամ քո՛չել Հ <» 

1Ս.ՅՐԵՆԱԿՅՈԻԹԵՆԷ 
Դ11ԴՐԵՑՈԻ8ՈԻԱԾ ձԱՅԵՐ 

Ջ% ՚" ՛հա ղա ն պ ա տ ճառն եր ո վ 

50 Հոդի Հայբհնակց ո լ թ հ ն է 

գ ա գրհցու ց ո ւ ա ծ են Ղ*որ ծա

՛ք. ՚" Ր՛" հՐոլ– ԽորՀուբգին որզշ– 

ւԻաւԻս* 

Ա.Հաւ ա ո ի կ այս 50 ^"գք՚ք՛^՛ 

մէջէն անունները "՛յն Հայհ– 

րուն որոնք անդամ մըն ալ 

ալ չե՛՛ւ կրնար մտնել Թուր

քի՛", 

Հրանղի աղջիկ Աուրբիկ։ 

Ստեփանի որդի Ֆէ րս՚տ % 

քոյրը ՛Լաս ի լու Հի \ 

Մ աբտիրոս ^՚հղամ։ 

Պո լսեցի Մելքոնի որդէ 

ՏովՀաննէս։ 

Եօզկատցի կարապետի որ– 

թիւնր մէկ կողմէն խնդիրը ղի ՎհՀապեա։ 

կը Հաղորդէ ֆրանսական քօ - Տբապիզոնցի Սիմոնի որդի 

՚Դսէր ին, միւս կող մէ ալ յ. ի ր ա յ ր, 

ոստիկանական Հսկողութ հան Պրուսացի հհ" չատ ուր ի աղ՛՛ 

տակ կ՚առնէ էտ ի ր խան ինհ ր ր ջիկ Ատրիէն։ 

եւ ճէմի լփաշա զատէ էքբէմր։ Պո լսեցի Ժի բո՛յր* եղբայրը 

Հասիճէկն Հտճօ աղա, Ղ՛ամաս -

կոսի ճէ՚Ի իլփաշազաաէնհրէն 

քանի մ ր Հողի^ կարգ ւիը Սա.* 

րիացինհ բու եւ Հա յհրու Հետ 

անցեալ ւսւԻսու ժողուք մը գու– 

րամասԼ ւԻարած են ամաս կոսի մէջ% 

<յ*ողովրէ որուն մասնակցած 

Միւսներն ալ իրհնց տհղերր 

կր ւքերա դարձնէ ։ 

Այս վերջինն երէ ն մէ կր 

, •–ի՝. է ր ա օ ւ որուն անունր կհնյչ ուսեր կի եւ դաշեա-մուբր ձ կտոր– 1 լ *. է– լ ւ 

նհրր7 Ռ* Մելիքհանի ջ՛՛լ թա

կի եւ դաշնամ ուրի 5 կտոր

ները է Ա* Սպհնդիարհան ի Աե. 

նի Մ անա ել Ելմաս երգերը 

դ.ա՝ւնամւէւրի 

տալ, ճամբան կր Հանգիպի իր 

Հին ծանօթներէն միկուն, և 

ինքնաբերաբար Հետեւեա / 

գաչւ ն ո ւա գա կ ց ո ւ . 

թեամբ, Այս 2 ^ՐԳՒ "^՛՛

գանգատները կ՚ընէ* — 

((Այււ պետերը ոչ թէ կա

ռավարութիւն մը չեն կրնար 

գրութիւնը կը գտնուէր Սպեն– ՀիէՈւել, այլ եթէ առիթ գտնեն 

ղիարեանի թուղթերուն մէՕ էրաՐ պիաի ուտեն, այնքան 

գրուած էր զանազաՀՀ թուղթի Հակառակորդ են իրարու. Հա– 

կտորներու 

մասերով։ 

վրայ առանձին ճօ աղա Պէտի րխանիներուն 

Գ. Բուդաղեանը դէմ դարձած է. Արդէն ճէմի/– 

կս՚րդի դրաւ այգ երկու երգը, վւաչազաաէներր դէմ են, որով -

կազմեց թէ օրքէսթրի եւ թէ Հետեւ ՊէաիրխանիԴ երր կա– 

դաչնամւււրի մասերը; որոնք 

տպագրութեան յանձնուեցան, 9 

րեւոր գուԱար 

ած են ։ 

նե. իւր՛ոց լա սու ֊ 

Նոյն ն րաղրի 

Սպեն. 
այ հ աա րա ա հ 

մէջ կր մտնէ նաեւ Ասլ1 

ղիարեանի « ՛Լայ թարման » է 
ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԻ ՄԸ 

8Ա8ՏԱՐԱՐՈԻԹԻԻՆԸ 

Ե բուս աղէ ւԻի կաթ ալի կ ո սա

կ՛" կ պատուիրակ Պ, Թո բոս 

էյ՛առ մա ն հ ա ն, Ե$1^ք* "՚ &նէ իր 

էք հ ր ա դա ր ձին, կր յ այ տ ա ր ա ր Լ 

թ Է Հայաստանի ժսղովու բդին 

Հարի ւրին 9 5/» գրեթէ կար֊ 

դալ-գրհլ դիտէ։ Եր ւանի Հա ֊ 

մալ ս ա բանր Հազ ս 

Հա ճօ աղան նա քո աղ աՀն Լ 

հ է^րդք՚ր հ ք՛ շրֆ ա *ս ք՛ ՛Ղ՛ ՚՝ ՚ ք^ ս ՚"€" յ 

ինչ որ լաւ աչքով չի դիտուի ր ։ 

/ Լյ ս մի ո ւ թ հ ա ն ա ն ուն աք Հա -

ւ ա քուած դրաւ/հերուն Հաշիւ ին 

պ ա աճա ռուք նոր տ ա ր ա կ ա ր -

ծ ութիւննհր ծ աղած են ։ 

Պ Լ ՛ո ի ր խ ան ի ն հ ր ր դ Հ ա ճօ 

ա ղ ա ն հ ւ լՀէ ՛Իք՛ լ ՛ի ՚" շ "՚ զ ՚" տ է մր 

Բիւզանդ, քոյրր Մ առիւ 

Մա րտ ի ր ո սի ա ղ^իկ Ո վ -

սա՛հն էււ է 

Տբա "/ ի ղ ո ն ց ի Ե ղու ա բդի 

աղջիկ Մ "՚րկրիթ է 

Տակոբի որդի ՄիքայԷլ։ 

Տրւ՚՚պիզոնցի Գաբրիէլի որ

՛ք Ւ ՚ ^ / * ՚ " * * ՛ է ս ։ 

Պրուսացի Ս աՀա 1քի "՚Դ^ԻԿ 

յ^ուիզ։ 

էնկիլբիցի Աբբ՚սՀամի որ

դի (հ՚՚րու թ իւն։ 

Կհսա բացի Պատրիկ կիւ լ–, 

պէնկհան ։ 

Պո լսեց ի Ս ա հ ւ ի ա՛հ ի ա ղ ջ ի կ 

Ս բրռւՀիէ 

Էն կ ի ւ ր ի ց ի Մկրտիչ Պա– 

լ ք ՛՛լ հան, քոյրր աղաւնիէ 

ՏՀարուՀի, Պոլս հ ցի Եր -

ոՀսՏնդ Անթ իէԻօս 7 Հրանալ կ– 
էԻիրղԷ, Սեղր 

(Ս վաղցի)։ 

՛հ Ալթողհան 

ՕՏԱՐԱԿԱՆՆԵՐԸ 
Կր յիշուի թէ անցեալ յա.-

լիսԼ ն սկսեալ, օտարականնե

րուն արգիլուած Լ ր կարգ ւիբ 

արՀհստներ ի ղործ դնելէ 1*սկ 

աւոր երկ* 

սեռ ո՛ սա՜եող1ւհր կր նոոնհէ 

Թուրքիոյ կողմեակիցր կր ՚"եոնք որ այգ թուականին, 

նկատեն, եւ կը կասկածին թէ կը զրաղէին արդէն այգ գոր– 

անոնք լրատուութիւն ըրսծ ձերէն մէկով, պարտաւոր են 

են ասկէ առաջ Թուրքիա գադրհցնհլ իրենց ղործ ր1 

խենէ Երկիրը շատ պԼտք ու֊ 

ն ի աշխատող բազուկներու, 

աբուեսաա դ I՜ տ էք ար պ եան հ բու 

եւ արուեստաղէտնեբու ։ Հան֊ 

դստաւէտ բնակարան ն հր կ ր 

էլառոլցոլին , սա կայն ժո դո ֊ 

վոլրդին թիլին բաղդատէիաւԻբ 

բն ա կա րանն ե ր ր 2ս"ո *րք*ՀԸ1" 

լալաք տեղ տեղ, մէկ սենեա

կի մէջ, մէկէ աւելի րնտա֊ 

նիքնհր կր բնակին։ 

ան ցն ո ղ 

մասին։ 
վսումբերուն 1933 մայիս 3\ին։ Այգ թուա

կանին 3 բնղ նդՀ՚սնւ, /՛հնէ. 

Հաճօ աղա վեՀանձն եւ թ Ւ՛" »ԺտՒ կ-՚աարուի ել 

մաքուր մարդ մըն // միւս. ՛՛թէ –կսնռլի որ օտարական, 

ներուն նման ստախօս Լ ներր ի գործ կր գնեն այգ ար. 

առաւ-ւիախաւ չէ, Ֆրանսացի– գիլուած արՀեստներր, խստիւ 

նղամ պիտի պատմուին։ Յուլիսէն ներէն դր, 

մհրժած է վերջերս։ Հաճօն եւ սկսեալ, 000 օտարականներ, 

ճէմիւվւաչազատէներր կ՚այպա– գիմում կատարած են թրքա– 

նեն Պէտիրխանիները որ կը Հպատակութիւն ընդունելու 

գործակցին Հայերուն։ իրա– .11111 III Ո, 

1՚ա|սոդ–11.ԱԱ1Ր, թերեւս ժողովրդի բերնին մէջ դար

ձած ք ահյ(ո)ււ–1յ.սար — Բաոդասար՛ 
Ցանդգնուիւ իւն է գուցէ ալս տեսակ ստուգա

բանութեան Փորձը, բայց կրնայ ծառայել աւելի պա

րագայական խոր գԳւնու թ իւննե բու՝ Հւէուտ եւ լեզուա

բան ազգադի րնե բու Համար։ 

(հոզովրդական կրճատ ղործածութ իւնով Բագ– 

գասար անունր կր լսուի նաեւ (՝1ԱւլԱ111Ր կամ ՐախսաՐ, 
1'՚աւլւյիկ, (՚ադդօ, ք՝՚ւլդ|՚կ. ք–ւլդե, Րղդօ Բատիկ, Ր՚ատռ, 
Բատ - Բատ ձեւերուն մէջ՝. 

Թերեւս կապ մր գտնուի նաեւ Բա (ւլ) Ա (ար) = 

Բազ անուններուն մէ^, նկատելով որ Բազ՝ եգբօրոր– 

գին է Արմենակ ի, որ ծներ է Բաբելոնի ՚ ^ է ք , ի^՚էաէս 

"Ր/՚Ց" ԿՐ յիչ՚՚՚՚ոակէ Խորենացին ԼԱ. Գիրք, Ժ. 53, /"– 

ԺԲ. 60). 
Ոաբելոն ՚ կր յիշուի Ց՝ ո ւլո վր դա կան Վէ՜պին ՚ ^ է ^ է 

Բաղդտտ անունով (1)րձտ.է Տովսփ* ուր է՝ րսա 

վ էպին յ Սաս ման ց Տան ք*աղղասարի ղ հ ր հ զւԻան ր ք էն չ ֊ 

պէս քաղաքն ալ իր անունովր կոչուեր է Բաղ֊դատ, 

(8վսփ. 143-44). 
Բաբելոն քաղաքր սակայն չիներ է, ըստ պատ

մութեան, հեբրովթ կա՚Ր Բէլ, որուն այս վերջին Ա՛

նունը՝ Ասորեստանի թագաւորներու կարգին՝ Պաղ 

կամ Պսւլլոս գարժած (Սարտանա.պաղ, Աարդանա– 

պալլոս^՝ անկարելի է որ չյիչեցնէ Բաղգասար անու– 

նռւնը, որուն տարբե՛ր ձեւուէ երեւցած Ասաբ. Րախոգ 

կամ Ասորդանը կ՚է^խէր Բաբելոնի վր՚՚՚յ, ք՛՝"^՛"^" 

Թովմա Արծ րուն ի ի բերնով յիչեցի քիչ վերը* 

Սանասար անուն ը, որ թէ գրաւոր աւանդում– 

նհրուն եւ թէ ժողովրդական անգիր զրոյցներուն 

մէժ պաՀուած կը տեսնենք միակերպ,– տեղական 

կրճատ ձեւով կը յոր^որ^ուի նաեւ Սա(աս, |)ա(ւօ, եր– 

ըեէՈւ ալ |1ա(ւ|ւկ.՛ 
Վէպին այս անփաիոխ պաՀած Սանասար անունր 

անչուչտ կբճաա տարբեր մէկ ձեւն է ասորական Սալ– 
(քանասար անունին։ 

Ասկէ ալ՝ Սայս՞ան անունը, որուն կը Հանգի-

պինք «Յէրսւն.Թիւրան»ի Հայ,պարսիկ վէպին մէ9 

ԼԱ ա լմ ան –ՓաՀ լէվան, Ա ա լմանէ ,Ա ընդի^ ։ 

ԱսաՐ ըա,ւը, որ իբր ածանց տրուած կր տեսնենք Ասորեստանի չւ թ ս՛գաւորն/ բու ՛՛նունին ան. 

բաժա՛՛ւ է նաեւ մեր ժողովրդական վէպին սւ՛, ւ դրան ի կ 

զոյգ Հերոսներուն անուններէն, Աան,\).սա^, Բաղգ– 

ԱսւԱՐ : Նոյնը նաեւ «Յերան, Թիւ րան» ին, Ա ա լման 

Ասաբ = Աան,Ասար\ 

/ՀսաՐ կամ ԱսոԼՐ նոյն են ասորական լեզուին 

մէջ։ Արդ, զարմանալի չէ" երր կը գտնենք Սալնոյ-Ձա՛ 
յորջորջումր այն Հայ գաւառին Համար, որ է Աասուն, 

Աանասարի Հիւքեած Աասմանց Տունը*.., Նկատի առ

նենք որ Ա եւ Ջ տառերը՝ լծորդ են օտար լեզուէ վա, 

խագրութեան մէջ, - Հետեւաբար Աալնաձոր կամ Ա ա լ, 

նոյ,Ձոր անունր՝ օտարի մր Հնչումով կարելի է արտա– 

նել Աալնասոր, ու սգուածը ՛թ՛րի Ատլմանասար 

Աանասաբ ձեւին պէս՛ Աանա՚ւար, անձնանուն եւ 

տեղանուն իրարու վա իւ ա՛է՛ առնուած։ 

Գա՛հք Հիմա ուրիչ խնգրի մը ։ 

(Շար.) ՋԻԹՈՒՆԻ 

Ո Ւ Ժ Ա Դ Ր Ո Ի Թ Ի Ի Ն 
Մ Ե Ր ն Ո Ր Հ Ա Ս Ց Է Ի Ն 
ա I I տ ՜ օ Օ Օ ^Լ՝ ^ 

ււ, այտ ւօսւտ քլՃի40 - բ^ատ ւօ« 

ՃԱՇԱԿ ՀԱ6ԱՍՏԱՆԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈԻԹԵէ՚հՆ 

Բ11 Լ Լ 11 Դ Ջ Ր Ի , Լ Ո ՅՍ Ի 
ԵԻ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՐՇԱԼՈՅՍԻ Ս՜ԱՍԻՆ 

(2ԱՏՈՒԱԾ1 I; I՛ ) —= ա»>՚է̂ ա»–աւյւ 
Անցս րգ, կաՆգնիբ այսսւեքյ.– -
Այս ժայռերի, քարի, քարափների ւ|րայ» 
(|ւր անցել Է միայն եդնիկների վագքր, 
կամ՛ ոսւվսն կ ւիորել յարսակս՞ան մ՚ւււԹ իւրաւ. 
Այս (Ւսյյււհրի, քարի, 
ք.ւսրաւիների ւ|րայ» 
Ու անտառն Է ցնսել իր բաշերր կանաչ, 
Ալսլ֊ լսւում՛ Է ուրի՛շ մի յաոԹական շաււաչ, 
|՚.սւրսրանոււք Է ա()ա վիԹիւսւրի ու զգաստ, 
Այս ժայււերի՛, քարի՛, քարափների ւ|րա) 
Էլեկտրական ք)սկան։ 
գիտուն գո՚ւ, բանաստե՚դծ՝, 
կանգնէք ()իմ՚ա այստեկ, կայօ՜ակնացայտ ււրու|. 
Տե՛ս, կիսւել կ ա1)ա երկու անI)ուն աշխարք), 
րւ ւ|աւււում է մէկը գարնան ()<|օր 6րոլ(, 
Ու մեռնում" է միւսր — 
Ոլւպէս տերեւ աշնան։ 
Այս ժայռերի, քարի, քարափների վբաւ, 
Ուր անցել կ մի օր եղնիկների վասքը, 
կամ ոսոխն կ վարել յարձակմ՛ան մուԹ խրամ՛, 
Այս ժայււերի, քարի, քարափների ւ|րայ 
Ուր անտառն է ցնցել իր բաշերը կանալ, 
Արգ լսւում՛ է ուրիշ մի յա՚|Թական շւսռա(< 
Աւլատւաօ՝ ժանտաժանտ շէ|Թաներից, ժանգից, 
Էրկի՚ր, բարձրացել ես փլոււլումից ա()ա, 
Ու բերել ես յոյսեր մի լուսաւոր կեանքի, 
Ու վառել ես լոյ սեր աշխարհի ւ|րայ։ 
1932 դեկա. ԳՈՒՐԳԷն Մ1ԱԱ1Դ 

1Լ1Դ1,1՚|1;1 Ե Լ Ե ԻՄ ՈԻ Տ Ք Ը 
1932 Գեկտ. 31/̂ յ ամբողջ ծփուն ՝ պարտքն Էր 

977,975,000 սդեր/ին, այսինքն նախորդ տարուընէ 

250,495 աւելի, իսկ Մարտ 31 էն 366,020 աւելի։ 

Ել մտ ակ տն ընթ ս՛ ցիկ տար ու ան մէջ սովորա

կան Հասոյթ կ ՛ակնկալու ի 706,800,000 սղեր լին, իսկ 

պետական ղանձր մինչհւ 1933 Մարտի վերջր պէտք է 

որ 302*4՛ >8>096 սղեր լին եւս ղանձէ, ո րպէ սղի դո յա

նւոյ Հասոյթ ի անակնկալ դումարըէ Ելմտական տար

ուան էսռաջին ինր աւԻիսնհրու Հասոյթ ր եղաւ 404,332 
մի քիսն սղհրլին* ի՛՛կ ծախք՝ 609 ՛՛՛ք՛լէ՛՛ն սդերլին. 

Ելմտական տարին կր վհ րջ§սնայ 1933 Մարտ ՅՕին; 

Արտաքին Հասոյթներէ ղո յա ցաւ 28 ու կէս միլիոն 

սղհրլին։ Չի կարծու իր որ յաւելուածական ելմտացոյ– 

ցք> պէ տք Բ1լա յ յ ո րվ Հհ տեւ Հասոյթ ի տեսակէտով կա** 

րհւ որա դոյն աւԻիսներն հն ՚ք^ Ր^է*" երեք ամիսները 

( ւ93*յ> Յունուարէ Փետրուար եւ Մաբտ^է 

ԵՐՈԻՍԱՂԷՍ՜Ի Վ.ԱՆՔԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ. 
15000 ՈՍԿԻ ԱՐԺԷՔՕ֊Լ Լ\11 ԵՏ ԿԱԼՈՒԱԾ 

ԿԸ ԾԱխՈՒՒ 
ԳաՀիրԷի ղՍ.րեւ»ի Երո^ռաղէմի թ^ ղի^ակիցը կը 

Հաղորդէ թէ Միաբանական ընդՀ , °*ոո*"ք դումաբուե-

լ՛՛՛ք Ղ*հկտ. ՋՕինա, տնօրէն ժողովի առաջարկած բաբե֊ 

վա խումհհբուք որոշած է նպաստաւոր դիներով ծախել 

ո չ-ա ր դի ւն ա ւս ր եւ ո չ-պատ մա կան Հողերը եւ Ս ուրիոյ 

նուազ եկտմուտաբհր կալուածները 1Ո*–Ր^\ 15 Հազար 

ոսկի "՚բժէքովւ Այս գումարը պիտի յատկացուի պար– 

աուց բարձման Համար շինուհ լիք Ղ կա լուածնե րա,, ո ֊ 

րոնց Համար աւելի քան 12 Հազար ոսկիի վարկ ունի 

Աթոռբ ։ Ո սկան Մարտիկեան ներկայ զանուած է 

նիստին եւ ժողո վին մէջ։ Պատրիարքը Համբուրած է 

անոր ՛ձա կա էն ու ժո զովականները շն ո րՀ ակ ՛ո լ եղած 

են իրեն ձեռքի սեղմումով> ի նշան գոՀունակութեան% 



ՄԱՐՏԿՈՑ 

Թ Դ Թ Ա Կ Ց Ո Ի Թ Ի Ի Ն ՚ 0 1 ; Ր 

ձՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ԲԱՆԱԻՕՍՈՒԹԻԻՆ 
ԼԻՈՆԻ ՄԷՋ 

ԼԻՈՆ, 3 Ցուն. 

կոց»ի աեղակ ան Յանձնա* 

խումբին կ ողէէէ սա բ յաւ ահ 

ւէեծ Հաւաքոյ թ ր տեգի ունե * 

ցաւ անցեալ շաբաթ երեկոյ 

V՛. Թաղասլեաարասի սրաՀին 

մէջ, կոկիկ րադմա թեամբ մր( 

Հակառակ կաղանդի գիշեր րլ* 

չլալուն– 

Հանդէս ր սկսաւ, ժամր Զին^ 

նուագախումբին «Մեր Հայ֊ 

բեն իբ^աի որ ունկնդրուեցաւ 

յո ան կա յս ՚, Նուագախումբը 

կազմուած էր երիտասարդ նը* 

ւագոդնեբէ. սիրայօժար մաս֊ 

նակցութ եամ ր Օր՛ Շ ՚սՀպագ -

եան ի եւ ղեկավարութեամբ 

Տ էսին ի նորա կա զսէ ՀձՄտսիս» 

ն ու ադա խ ու մբ ի պետ Պ* Ժի ֊ 

բայբ Խ տիկ եան ի ։ Հանդէսին 

կր նախագաՀԷր րնկեր Ղ՚սւո֊ 

նիկ ՚Բիլէրճեան ք որ անդ բա * 

դառնալով ((Մ արակոց» ի եւ 

Մարտկոցականներու գերին եւ 

յէշք՚ԼՈէԼ ^*ԳւՒոյ Աշխատաւո ֊ 

բա կան կուսակցութեան մ Էֆ9 

անցեալ տարիներուն երեւան 

եկած ելոյթներր( բադդատու * 

թիւ.ն մը ըրաւ Դ՛աշնակ ցու* 

թեան մէջ տեսն ու ած շարժու֊ 

մ ին Հետ ։ 

հա խաղա Հին խօսքէն յե ֊ 

տոյ արտասանեցին փոքրիկ֊ 

ներ Օր* Աշխէն եւ Մաոի "~ 

րոնք նեբկանեբուն գնաՀա ֊ 

տանքին արժանացան, րնկեր 

Դ՛ուր գէն Աղաբէկեան մասնակ֊ 

ցու թեամբ դաշնակաՀարուՀի 

Օր, ՇաՀպաղեանի նա.աւլեց 

գեղեցիկ կտոր մր, ծափեր / " / ՛ ֊ 

լելով ներկաներէն։ Տեսայ յա* 

Հոգու թեամբ արտասանեց Օր* 

0* Հայ ունի* կտոր մը ԱՀա* 

բոնեանէն։ Եսկ Օր* Ա* Պօ յա* 

ձայնով ճեան իր թրթռուն ճայս ալ 

Հանդիսականն երբ խան դավա֊ 

ռեց երգելով «ԱզՀի բաղդա֊ 

ւոր»բ, եւ սա ի պա եցաւ կրկ* 

նել երգը անոնց բուռն պա* 

Հան Հին վրայ՝. 

Օրուան բանախօսը ընկ. Հ* 

Անգունի Հիւանդացած Ր1Լա~ 

լ"վ. նամակով մը ներալոլ * 

թիւն կը իտնդրէր իր ակամայ 

բացակայութեան Համար։ Նա* 

մակին ընթերցումէն վեբՀ, 

բեմ Հրաւիրուեցաւ ընկ. Ա* 

Աբոյեան % որոտընդոստ ծափե֊ 

բով, 

Ընկեր Աբոյեան է անդ բա * 

դարձաւ Ֆրան սայի մէջ սկսած 

շարժումինք որ ՀեաղՀհաէ կը 

ծաւալի ու կը խո բանայ % ամէն 

ուր որ դաշնակցական կազմ 

կայ, իր վրայ Հրաւիրելով նա* 

եւ միւս Հոսանքներու ուշա֊ 

Դրութիւնը է իւրաքանչիւրը 

անշուշտ^ Համաձայն իր նկա֊ 

տուածներուն ։ &իշեց ՛Լերջին 

անցուդարձերը որոնք յանդե* 

ցան ներկայ շարժման.՝–֊ Հայ 

ագգը> րսաէ–, ըլւաւոՎ գոր*ի 

ու պայքարի ժողովուրդ մըէ 

իբմէ ծնաւ Դ՚աչնակցու թիւնը% 

ուզելով զայն տեսնել ըս*ո իը 

պատկերին։ Դաշնակցութիւնը 

անշուշտք իր կարելին փոր* 

ձեց իրականացնելու իր վրայ 

գրուած յոյԱեբը9 սակայն վեր* 

ջին տասն ամե ակ ին գ շնորՀիւ 

ղեկավարութեան անվւութու– 

թեան9 ան ս կ՛ գան դ ա ղի լ 

ու կաս ի լ, դժգոՀութ իւննե ր 

յարուցանել ներքին թէ ար* 

տաքին ճակատներու վրայ։ 

Ընկեր Աբոյեան* յետոյ չեչ* 

աեց ներկայ շարժման կարե* 

ւորութիլնը եւ բանա խօսու* 

թիւնը աւարտեց բուռն ու 

խանդավառ ծափերու մէջ* 

Նուագախումբին ժէկ կտո֊ 

րէն յետ ո յ մեներգեց Օր* Պ. 

1 Լա ր դան ե ան բ՝՝ ԱԵՍ սարէն 

կ ՛ու դայի))նք մեծ յաջողութիւն 

գտնելով։ Արտասանեց ընկեր 

Կ* Փափա զեան։ Փ՚՚քրիկն Աչ֊ 

ի՛ էն այս անգամ մեներգեց 

դաշնակով։ Պ. ժիբայր 

եան առանձին նուազեց «.Ծի– 

ծեռնակ\>ր, որ ժողովուրդի փա. 

փաքին վրայ Կրկնեց «Մենք 

անկեղծ զինուոր ենքոով, Ար. 

տասանեց ընկ. Սաքս՝ Ա՛հ աչ -

նակցութ եան Հե բոսնեբո ր, Ե. 

Զ՚ւրենցի սՀայաստան։>ր ւ 

Գեղարուեստական բ աժնին 

աւարտումէն յետոյ ք խօսքր 

արուեցաւ ընկ* Մ * Ա արեանի, 

որ չատ պարզ կերպով անդ* 

բադարձա ւ օրուան խնդիրնե * 

բուն եւ պարզելով «//՝աբտկո֊ 

ց»ի դերը թելադրեց ամէն 

կերպով ուժ տալ անոր։ 

Հանդէս ր փակուեցաւ Հ(Մ ը ֊ 

շակ բանա սլա ով, դո(՛ ժողո* 

ձուրդը սկսաւ ինքր երգել՛. 

* * * Կէ– Գիչեբէն յետոյ 

բոա յայտարարութեան, Հան֊ 

գէսի կա դմա կերպ ի չ յանձ%ա֊ 

խումբին կողմէ պատրաստ֊ 

ուած խ**յՀոյքը տեղի ունեցաւ 

Բարձր Հայքի ճաշարանը^ որ 

շատ նեղ կուգար ։ Խնջոյքը 

բացաւ ընկ* Ե* Մոմճեան 9 սե֊ 

զան ա պետ րն ար ո լեց ան ընկ* 

Ա. Աբոյեան եւ Մ, Ս արեան։ 

Խնջոյքը ուրախ ու զուարթ 

տեւեց մինչեւ աոտու։ /» ն ը ֊ 

պա սա «// արակոց» ի , աճուրդէ 

մբ գոյացաւ 500 ֆրանք։ 

Մ. ԹԱԳԷՈԱԵԱՆ 

խԱՆԴԱՎ-ԱՌ 
ձԱԻԱՔՈՅԹ ՄԸ 
(Յապաղած) 

ՄԱՐՍԷ8Լ.— Պուլվ առ 0ա. 

տոյի «.Հրայր» էքնթակոմիտէն 

կազմակերպած էր րնկեբա * 

Համակրական թ էյասեղան մբ 

Պար ար Թ՛ապաքի սրաՀին 

մէջ. 

Ժամանակին, րնկեր ներ ու 

Հ՚սմակիբներ լեցուած էի՛" 

սրաՀըէ Ընկ* Փ. Դ՚արագաչ* 

եանբ քանի մր Հակիրճ խօս* 

քերով թէյասեղանը բացուած 

յայտարարեց, ե Հրաւիրեց ներ* 

կաները որ իրենց թ ա մ ատ ան 

բնսարեն խրախճանքը դեկա* 

վարելու Համար ք ն ե ր կան ե ր ո ւ 

բաղձանքով "՛յգ պաշտօն ր 

յանձնեցին րնկ, Ա, Աբոյեա֊ 

նին։ 

«Մեր Հայրենիք»ի ունկըն* 

դրութենէն յետոյ 9 օրուան 

նախագաՀը խօսք տուաւ Մար֊ 

սէյլԻ Ր$յ* Կոմիտէի ներկա֊ 

յացուցիչ ընկ* Պետրոս Մի֊ 

նասեանին 9 որ իր վ""լ ե 

իմաստալի բանա խօս ութ իւն ով 

ծանրացաւ ներքին պայքարին 

վրալ, ե. վեր առաւ «Մարտ* 

կ՚։ց՝))ի կատարած դերը - ո Ր 

մ ի ա կ թերթն է Հայ գաղթաշ ֊ 

խարՀի սրտին խօսող եւ ա* 

նոր կենսական շաՀերբ Հա բա֊ 

զատութեամբ արտայայտող ։ 

Յիշատակ ութ եան արժանի 

է նաեւ բնկեբնեբու ե Համա֊ 

կիբներու, բարոյական ե նիւ* 

թակս՝ն աջակցութիւնը ^ որ 

Համակրանքի ինքնաբուխ 

փւսսար տուաւ Հաւաքս յթ ին 

մէջ, * 

Օր՛ Ն. Գարագաշեան, տի. 

կիններկ. Մանոլկհան ե Ո. 

Կարապետեան իրենց երդերով 

Հաճելի պաՀեր անցընել տուին 

ներկաներուն։ Իսկ սեղանները 

մրցումի ելած էին իրենց յե. 

ղափոխական երգերով, կ ՚արժէ 

Հոս նաեւ յիչել ընկ, Ա. Մկր. 

տիչեանին մեներգը, «Սոս. 

կումն աՀա,.որ պտտեց Մ չոյ 

դաչա»։ 

Ար տասանո ւթիւնները ը. 

րին ընկ. Խաչիկ և ընկ. 6. 

Գարագաշեան, որ իր ֆան. 

թէղիով բոլորը խնգացուց. 

բաժակաճառեր խօսեցան ըն. 

կերներ ժիրայր եւ Ն. Հէէվա– 

ճեան, վերք ինը իբրեւ «Մարտ. 

1ր։ւ)))ի Բարեկամներու անդամ 

վեր առաւ թերթին գոյու. 

թե֊ անՀրաժեշտու 

արեւմտաՀայ աշխատաւորու– 

թեան միակ յոյսը ներքին 

Համեբաչիյութեան փոդաՀարը, 

Տասը վայրկեան դադարէ 

ետք, կողով մը պտուղ ա. 

ճուրգի գրուեցաւ ((Հրայր» 

Ենթակոմիտէին կողմէ, որ. 

պէս *Մարտկոց)՝)ի Հիմնադրամ, 

աճուրդը սկսաւ Ներսէս Մառ. 

մանեանով եւ վերչՆսցալ ընկ. 

Ն. Հէլվաճեանի չաՀաձ՝ վայր, 

կեանով. Ընկերը կ՚՚ղովը նուի֊ 

րեց աճուրգր վարող ընկ, Փ՛ 

Գարագաչեանին, որը չարու. 

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԹՈհԴ.»եՐՈՏ 
ՃԱՐՑԸ 

Լիոնի եւ շրջակայից Ազգ. 

Կեգր. Վար չութիւնր Լիոնի 

ե րեսփո խաննհ բուն միջոցաւ 

դիմում կատարած էր ներքին 

նախարարութեան, ճար մը 

խնդրելով մեր այն դժբախտ 

Հայրենակիցներուն Համար, 

որոնք երկրէն Հեռանալու Հրա֊ 

մ ան ստացած են. 

Ներքին նախաբարութիւնր 

պատասխանելով այս գիմո՛ -

մՐ՚> կըյ՚-՚յ-՚՚սէ Բէ այգ*աՐ9Ը 

չի կրնար լուծուիլ^ ենթար. 

կուելով ընդՀ. որոշման մր, 

եւ թէ, նախարարութիւնը 

բարեացակաւէութեամբ պիտի 

քննէ ամէն մասնակ ի պարա. 

գայ, որ պիտի ներկայացուի 

Վարչութեան կողմէ, 

ա ՏՐԱՄ Օ ՓԷՐԷԹ Ւ Ո ՒՄ ՕԸ ՚Լ Ե Կ Ա Վ Ա Ր ՈԻԹԵ ԱՄՐ 

դ ե ր ա ս ա ն ս յ ո Ւ Ր ա ա Ի 

ՇՆՈՐ2.ԱԿԱԼ ԻՔ 
Փարիզի Հայոց Աղքատս» * 

խնամ բնկե բութ եան վար չու .֊ 

թիւնր Հրապարակաւ իր խո ֊ 

րին շնորՀակալութիւնր կը 

յայտնէ Տիկին Մառի Որբեր* 

եանի որ իր ամ ուսն ո յն ող * 

բացեալ Պ. (հուրէն Որբերեանի 

մւսՀուան երկրորդ տարելիցին 

սաթ իւ բնկե բութ եանս նու ի * 

րեց 10 քիլ° 1 ա ք ա ր – 10 քիլօ 

լուբիա եւ 20 քիւ° ՐրՒ**՛^ 

քաղաքիս Հայ աղքատներուն 

բաժնուելու Համար։ 

ԿԱՐՕՏԵԱԼՆեՐՈՒՆ 
ՕԳՆԵԼՈՒ ձԱՄՄՐ 
Փարիզի Հայոց Ադքատա * 

խնամ բնկե բութիոնր խորին 

շնորՀակալութեամբ կ րնդունի 

ամէն տեսակ Հին կօշիկի եւ 

Հագուստեղէնի վերաբերեալ 

նոլէրներ զորս Փար իզաՀւսյ 

բարեսիրտ Հասա բակութիւն ը 

կ ուղղէ իրեն քաղաքիս շքա* 

ւորներուն բաժնուելու Համար՛, 

Զ,մբան խիստ եղանակին 

առթիւ րն կերութիւնս ամէն 

օր կ1 ընդունի այս կարդի 

խնդրանքներ որոնց իր մի * 

ջ ՚ ՚ ց ն ե ր ը թ ո յ լ չեն աաբ բաւա* 

բար կերպով գոՀացում տալու՛. 

Այն ագգայիննեբր որոնք 

պիտի ուզեն բնդաոսձ՚ջ երթալ 

այս կոչին թանկագին օժան* 

դակու թիւն մը կատարած պի֊ 

տի ըլլան ընկերութեանս է որ 

իրենց կ՚ուղղէ իր կանխայայտ 

շնորՀակալութ իւնները։ 

Վարչութիւն 

նակելով, բտրձրացուց 

ֆրան րի, 

325 

ԳՈՐԾԱԴՈՒԼ 
Արման թի էռի ոստայնանկ* 

ները ընդՀ, գործ ագո», լ յայտա * 

բաբեցինէ Գործադուլին կը 

մասնակցին Օ000 գործաւոր* 

ներ է 

Բան թ ուլներ ը Հաւաքոյթ ի 

մը մէջ^ միջոցներու մասին 

մտածեցին , արգի լե լու Համար 

դո րծատէրե րն ու վէսճաոա֊ 

կաննները որ չկարենան սպա* 

սել իրենց մթերքները։ Ցետոյ%։ 

ցոյցեր կատարեցին վաճառս/֊ 

տունն երուն առջեւ։ 

ԳՈՂ ԿԻՆԵՐՈՒ ԽՈՒՄԲ ՄԸ 

ԻԶՄԻՐԻ ՄԷՋ 

Ւզ՚քիրի ՚քէֆ* ո ս տ ի կան ո ւ * 

թիւնը երեւան Հանեց ՂոՂ 

կիներու խումբ մլւէ որ կր 

Գ"Ր&էր երկու տաբիէ ի վերէ 

Երկու կիներ ձերբակալուէ* 

ցան ։ 60/ Հափ գոզութիւններ 

կատարած են է Ասոնց տունե֊ 

րուն մէջ կատարուած խու* 

զար կութիւնները երեւան Հա֊ 

նեցին գողցուած այ լա զան 

առարկաներ։ 

Աճուրդէն վերջ, դարձեալ 

սկսաւ խբախճանքր խմբերգ* 

ներ ով եւ մեներգներով, (՛ն կ* 

Պ– էմիրզեանէ։ իսկ ընկ Ո*–~ 

լուսեանը որ Հրապարակ կը 

կարդար երգի գէմ երգ, ար֊ 

տասանութեան գէմ արտա֊ 

սանութ իւն ք պարի դէմ պար9 

անվերջ խան դավ սա ո ւ թ իւ ն 

ստեղծ ելով։ 

Հանդէսը փակուեցաւ երե* 

կոյեան ուշ ատեն եւ բոլոր 

սեղանակիցները մ ե կն ե ցան 

ուրախ տպաւորութեան տակ։ 

ԹՂ.ԹԱԿԻ8 

ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑԱ ՎԵՐՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Թ11ՒՄԱՆԵԱՆԻ 

Մասնակցութեամբ՝ $Լ՜ ճ~՝^ 1 Արաժղսաւթ իւն՝ 

ՍԻՓԱՆ» երգչախումբի I I I - Ւ | / ԱՏ՛ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆի 

50 Հոգի բեմի վրայ Ս » \ ք V. V ^ I 15 Հոգինոց օրքէսթրր 

0ՓԷՐԱ 4 ԱՐԱՐ, ՊԱՏԿԵՐ 6 

8 Կ Ի Ր Ա Կ Ի ՑՈՐ1 

Ո*. 4,45ԻՆ 

ծես տօո <Խ 1տւ 1սէսՁ1»է(Շ 

24, քԱ6 Տէ. - 7 ւ ժ օ ք 

15 Հոգինոց օրքէսթրր՝ ղեկավարութեամբ 

Ա. ՊԱՐԹԵհԵԱՆԻ 

Գ. արարին Տէր եւ Տիկին ՍՈհՐԱԲԵԱՆ 

կր պարեն կսվկասեան լեռնական պարեր 

ՏուաասՆելտւ գինն Է 20, 15, 10 եւ Ղ 
կը ծ՜ախուին սովորական վայրերը 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 

ք–ՈԻՐՔեԻՅ>ւ՝սւս. րՍՐեԿՍՍ՜ՈԻՕԻԻնօ 
^,ո^յ տարուան առթիւ րնգունե լութ իւն տեղի ունե. 

ցահ՜ է էնկիւրիի գեսպանատան մ՚ԷՀ։ Ֆրանս, գաղութ ին 

կողմէ, «Աթամպուլոի խմբագրապետբ ՜ճառ մր խօսած եւ 

թուր բեւֆրանսական յաբաբերա թեանք ան գ ր ա գառն ալով 

րսան– է. 

— Վեր9ացող տարուան րնթացքին ձեր թ ա փ ա ծ ջան֊ 

քերր երջանիկ աբգիւնքներ տուին։ Այսպէս^ թ՛ու բքի ո յ 

Հետ կատարս, աճ գմուար բան ակց ութ՜ իւննե րէ յետո յ, 

յա^ողհցանք կնքել Համաձայնութիւն մր որ նպաստաւոր 

է թէ՝ Թ ՚ ՚ ւ ր ք ի ո յ եւ թէ Ֆրանսայի, ել այս ձեւ ով ղօրա. 

ցնել թսւրքեւֆրանս բարեկամուքիւնր։ 

Դեսպան կոմս տը է/ամ պրկօն, շնորՀակալութիլն 

յա յանելէ յետոյ իր մասին յայտնուաճ Համ ակրս։ կան 

ղգացսւՏ/ներուն, ըսաւ. 

— Անցեալէն ժառանգ թողուած գորճերր սաանձ. 

նաճ ատին, շատ մր պարտականութիւններ ալ ասանձնաձ 

ենք։ Ասոնցմէ առաՀինն է յարմարիլ պայմաններուն ել 

պարագաներուն, աւելի լաւ գորճակցելոլ Համար բաբե, 

կամ ազգի մր Հետ որ արգիականացսւցաճ է իր Հաստա. 

տութ իւննե րն ու րմ բռնումներ ր դ եւ որուն ռամկավաբա֊ 

կան սկզբսւնքներր Համաձայն են մերիններուն. Հետե֊ 

լաբար, երկու կողմին Համար ալ նպաստաւոր ձեւով մ՛բ 

լուճեցինք գոյու թ իւն ուեցոզ կարգ մր գժուարութ իւն. 

ներր ել աւելի ամրապնգեցինք մեր գարաւոր կապերը, 

Անլուճելի նկատս, աձ ա յգ գժուարութիլնւները, բարեկա֊ 

մական գորճակցութեան մթնոլորտին մէՀ ինքնաբեբա. 

բար քակուեցան, 

((Դարձեալ, Հասարակաց շաՀերու Հանգամանքր առին 

1/ա րիւ)յ սաՀմտնային շաՀերբ, որոնք գլխովին իրարու 

Հակառակ կր կարճուէին։ ՈղՀունենք Համաձայնութիւնը 

Որ գոյացաւ Ֆրանսա յ ի եւ թ՛ուրքիս յ միՀեւ; Մաղթենք 

որ այս տեսակ բարենշան գ է պ ք ո վ մ ր սկսող Նոր տարին 

վւարատէ մ ի^ազգային տագնապը ։ 

ա ա տււտե՚ւ կ ո ի տ ե ՚ ն սոԻՐԻԱՕէւ 
Հալէպէն ((Աօն Փօսթայ))ի կր Հաղորգեն ղրոյց մը, 

որուն Համաձայն վարձեր կ ՛ըլլան Հալէպր անջատելու 

Սա րի՛ս յ է ն եւ անկախօրէն կառավարէ։ լու : Այս մ ասին 

ձեռնարկներ պիտի կատարու ին ղաՀաղ րգոուող իշխա. 

նութ՚եանց մօտ. Միւս կողմէ գաղտնի Հանրագրութիւն, 

ներ կը պատրաստուին, պաՀանՀելու Համար որ Հալէպը 

անՀաասւի Աուրիայէն, 

ա ա ա ա ա ա ա ա \ ա 

ՅՈՒ՚ՆՇԱՏՇ՚ԵԻ ՚ Ն Շ Ի ՚ Շ Գ ՚ Ո Հ Ի ՚ Ն ՚ Ի Է Ս ՛ 

Յունական թերթ երր կր գրեն թէ մաՀափորձ մր 

երեւան Հանսւաճ է Հանրապետութեան նախագաՀին ել 

Վէնիզէլոսի գէմ. 

Վաւերական տեղեկութեանց Համաձայն ւչ աւաղ լաւ. 

թիւնր երեւան Հանսւաճ է Հետեւեալ պայմաններուն 

ներքել.— 

Դեկտեմբեր \\ին Սօֆիա կր գտնուէր Պսլիս Հրա

տարակուող ((Պատկերազարգ նոր իԻուրքիա)) պաբբերաթեր. 

թին տնօբէնր, որ գիպուաճով կր լսէ երկու անճանօթ ~ 

ներու խօսակյցսւթիւնր, Հետեւելով անոնց խօսակցութեան 

կր լսէ Զ ՚ ս յ ի ֊ ^ ր ս եւ Վենիզելոս անունները։ Երկու անծա. 

նօթներու խորՀրգաւոր կերպարանքը կ՚արթնցնէ իր Հե. 

տա քրքրութիւնը, Շատ չանցան՝ հանօթ ութ1 իւն կր Հաս. 

աատէ անոնց Հետ եւ կր յաՀոգի ի"° ան ալ, թէ անոնք 

ծրագրաճ էին սպանել Պ. Պ. ՀՀայիմիսն ու Վենիղիլսսր; 

թ՛րքական թերթի տնօբէնր կ՚րսէ թէ, երկու անձա. 

նօթներէն մէկր պուլկար մրն էր Փէթրօ կանչէվ ան ո լ. 

նով, իսկ միւսը ռուս մ ը Աէրգէյ Վրէթանով, երկուքն ալ 

անիշխանականներ։ Յիշեալները, ունէին յունական ան. 

ցագիբներ, որոնց մէ^ մէկը կր կոչուէր Տիմիթրիօս Խրիս, 

թ օֆօրիտիս, իսկ միւսր՝ ե՛ ՚իուրուվւիս; Երկուքն ալ լաւ 

յունարէն կր խօսէին; 

ՃԱ Կ Ա Տ Ա ԳՐ Ա Կ ԱՆ Տ Ա ՐԻ ԱՐ, 
ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ձԱՄԱՐ 

Գերմանիս յ Պողպատելս յ Աաղալարտակիրներուն 

նտխագաՀր կոչ մր ուղղեց շ արրելաւ *//, նոր տարա ան առ. 

թիւ, Կոչր կ՚րսէ՛ 

— 1933^ տարեմուտին, խօսքս ուղղելով Պողպատեայ 

Աաղաւարտակիրներու իւրաքանչիւր րնկերոՀ, կ՝րսեմ։ — 

Ամ ուր կեցիր երկաթ՜ի պէս, ՈրովՀետեւ կր մօտենա յ վճ

ռական տարին։ Հիմա է որ պէտք պիաի ունենանք Գեր– 

մ անիսյ տղղ ույին բոլոր ուժերուն, Ան որ կր կարճէ թէ 

Պողպատեայ Սաղաւարտին կարճր, խոՀուն եւ գերազանց 

նկարագիրր ոչինչ ունի վիպաշունչ, թ՜ոզ չվարանի եւ եր

թայ միանա յ ուրիշ աւելի խայտաբղէտ գրօշներու։ /՛ա յ ց 

թ՜ոզ Հիմակուրնէ երթայ, թող երթայ գ ե ռ ՜ճակատամար– 

տր չսկսաճ. Պայքարի պաՀուն, Հարկ է պաշտպանել իր 

գիրքր եւ կռուիլ մինչեւ յաղթ տնակ, 1933 »̂ վճռական 

տարին է։ ի սէր Պողպատեայ Սաղաւարտի պատիւին, Հարկ 

է ապացուցանել թէ մենք ոչ մ՛իտ յ ն 14 տարի խօսաճ 

ենք ներքին եւ արտաքին վւրկութձան Համ ար, ա յլ եւ 

գիտենք գժնգակ աշխատանքով մր շաՀիլ ա^գ փրկու– 

թիւնը, 

Յ Ո Ւ ՚ Ն Շ Ս Տ Ա ՛ Ն Ի ՚ Ւ Ր շ ւ ա տ ւ ՚ ւ ՚ ս 

ՏՐԱՄԱՄԱԴՐԵԼԻ ԳՈՒՄԱՐԸ 
Պատկան աղբիւ֊ րէ կր Հաղորդուի թ է, բացարձակապէս 

անճիշդ են ա յն գբ ուածներբ, որոնց Համաձայն, Յունաստանի 

Դ՛րամատան չանժի մթերքը 5յ90Ս,000 տոլարի պիաի իքնէ * 

տոկոսներու 100/»̂ ՛ 30/» վճարուդլէ վերջ* 

Նկատի պէաք է ունենալ, որ շանժեր ու տբախմիի վերա* 

ծումէն գոյացած գումարը Հասած է ւէօտաւորապէս 6̂500̂000 
տոլարի, իսկ Դ՛րամատան ունեցած մթ եբքբ կր Հա սնէ ր 4 մի * 

(իմէ* ի * Այնպէս որ, պետական դրամատուն ր ներկայիս ունի 

10յ500,000 տոլարի մթերք մբ% Եթէ այս դու մարէն պարտա֊ 

պաՀանջն երուն վճաբուի 2,500,000 
տոլար, իբրեւ տոկոսներուն 

100ին ՅՕ/ւ, պետական դրամատան մէջ տակաւ ին պիտի ւէեայ 

8,000,000 տոլար։ 

ՆԱԻԱԳԱ2. ԳՈՒԼԻՃԻ ՄԱձԸ 
Արտի Հիւանդութեան Հետեւանքովդ իր բնակարանին մէջ^ 

յանկարծամաՀ եղաւ Ամե րի կայի Հանրապետութ եան նախկին 

նա խաղա Հր Դ՛ա. լիճ ^ որ կը վարէր ապաՀովազրական ընկերու֊ 

թիւն մը։ 

\քնած էր \$1Ղին, 1919̂ ՛ ընտրուած էր կառավարիչ 

Մասաչուսեցի նաՀանղին* 1920/՛̂  փոխ*նախագաՀ Հանրապե* 

աութեան Հա բտին կ ի օբովէ 1924/՛%՛ րնտբուեցաւ նախ ադա Հ 

Հանրապետութ եան ։ 

ՍՊԱՆԵհհ՚ՈՐշՐԴ. ՑԱՐԱՐեՐՈՏԹՒհՆՆԵՐԸ 
Մ ատ բիտի թերթեբէն մէկր կը յայտնէ թկ, Հաստատ 

աղբիւբէ իր ստացած տեղեկութեան Համաձայնէ մօտ ատենէն 

Սպանիոյ մայրաքաղաքը պիտի Հասնի ԽորՀբգային մասնա. 

գէտներու յանձնախումբ մր, ուսումնասիրելու Համար Սպա

նիոյ Հետ՝ յարաբերութիւնները վերաՀաստատելու Հարցը։ Այս 

լուրր տուած է ընկերվարական կուսակցութեան թերթը, որ 

կր յայտնէ նաեւ թէ ԽորՀրգային մասնագէտները կարեւոր 

գնումներ պիտի կատարէն Ապանիայէնէ 

Տ 0 ք ՝ թ . Ա ս ա 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈ-ԲԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈ՚ԲՍԻ ԵՒ Ա%Ի՝ԲՆԵՐՈՒ 

ռ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 
34, 8Ս (։11<։հ)՛. Բյոտ. ա »օ ք̂ տէ ծ13«։3էևէ 76.65 
Հիւանգներ կ՛ընդունի ամեն օր 2—8, Կիրակի եւ տօնի 

օրեր 10 — 12։ Առաւօտները ժամադրութեամբ։ 



6 ՄԱՐՏԿՈՑ 

Պ Ա Ր Ա Ն Ց Ի Կ և Ր ե Կ Ո Յ Թ 
(«եաւկւ 4են մինչեւ կես գիշեր) 
Ն Ա խ Ա Գ Ա ւ Ր Տ Թ ե ԱՄւ 3 

Վ.Ս1-Մ. 8. ԴԱԲՐԻԷ֊Լ ՆՈՐ11,8Ո1՝ՆԿԵԱՆԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՍՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԿՈՂՄԷ 

Ի նպաս տ Տ այեր I; 1ւ դսւսա խ օ ս ո ւ թ ե ա ն ց 
կիրակի 8 Յունուար 1933» Նա՛ն զէլիզէի սրած՛ներուն ս՞ԷՀ 

79, ձ VII՚ԻքՍՏ ՕՏՏ ՇՈճաԲՏ ֊ Տ^ՏճՏ ֊ ԲՃԲ1Տ 86 

ՂւուազյսիւուէՐ ր ղեկավարութեամբ քձ. Բ12ձ111էՕ̂  
Հա՚նղ֊իսաւոր յա՛նձ՛նում՝ Հ. Բ. Ը, ՄիութեաՊւ ՓարիղաՀայ Վեթերան անգասՂւերու պատուոյ վկայականներու 

Ս ա Ո Ւ Տ ՝ Բ 2 5 Փ Ր Շ ՚ Ս ՚ Բ 

ԾԱնՕԹ֊ Տոմսակներու փոխարժ՜էքր կամ դրամական նուէրները կր խնդրուի ղրկեյ Աասնաժ՜ողովի գանձապահին՝ ձքճ ճ. 0ՍԼ8Տ1Տ11(1ձԻք, 38, աօ. Օտտհորճէտ 7(ւ1տօրտ - ԲՃԲ1Տ 1(>6 

կամ՝ հանդէսին օրը վ՜ճարել տեղւոյն գանձապահին։ 

Օ Ր Ո Ւ Ա Ն ւ Ո Ւ Ր ե Ր Օ 

ԱթԷնքի ւրւբձ ա կա չութ ի է/եր եւ Ան ւս աո լուի դոբծակա֊ 

լութ իւն ը Ամանորի՛ս առթիւ խնդրեր են Թուրքիոյ եւ Ցու֊ 

նա սա ան ի սլեաական վարիչներուն կարծ իքր երկու երկիրնե

րու բարեկամութեան մասին, եւ Հրատարակութեան տուած 

են իրենց եղած յայտա բա բութ իւննե րր։ 

Մուսթաֆա ՚Բէմալ բսեբ Է* 

((.ԹուրքեւՀելլԷն Համաձայնութիւնը չատ գեղեցիկ օրի֊ 

նակ մըն է երկու ժողովուրդներու գործակցութեան ու քա֊ 

ղտքականութիւնը ըմբռնելու նոր եղանակին։ Անոնք կ ՚աբւոա֊ 

յայտեն նաեւ մարդկութեան յառավդիմութ իւսն ու կատարե֊ 

լո-թի-նը Արեւելեան Միջերկրականի եւ Պալքանի մէվ։ Կը 

մ աղթեմ որ Նոր Տարին երիսն կա բեր տաբի ըլլայ Հելլէն աղ֊ 

նիւ բարեկամ ազդին Համ ար)) ։ 

Վարչապետ Ըսմէթ ւիաչա երջանկութեան բարեմադ֊, 

թութիւններ կ՝բնէ Հելլէն բարեկամ ազդին Համար՛ եւ կ1ըոէ 

թէ Հաստատուած յարաբեբութիւններբ մեծ կարեւորութիւն 

ունին ազգային թէ մարդկային տեսակէտով։ ^՚է՚ԼֆէԴ ^Ւլ1~ 

տի պէյ կր յայտարարէ թէ երկու երկիրներուն բարեկամ ու֊ 

թիւնը ամուր է եւ տեւական. ո բով Հետ եւ երկու երկիրներուն 

Համար ալ ազգային անՀրաժեչտութիւն էէ 

Տուն ասա ան ի նախագաՀ Մ. ՏՀայիմիս կը յայտարարէ թէ 

նոր քաղաքական ութ եան մր առա վին Հանգրուանն է երկու 

ժողովուրդներու մերձեցումբ– եւ Հետեւելի օրինակ մըն է այն 

բոլոր երկիրներուն Համար, որ կր ւիափաքին բարի դբացնսւ֊ 

թեան յարաբեբութ իւննեբ տածել եւ անկեղծօրէն գործակցիլ ։ 

(^Անկեղծ մաղթանքներ կ ՚բնեմ հ բվան կութ եան ը եւ բարգա֊ 

ւաւՀմանը Համար թուրք ազնիւ ազգին ( որ կարդ կանոնի եւ 

յառավդիմոլթեան տարր մ՝ըն Արեւելեան Միջերկրականի մէվ»։ 

Վարչապետ / / . Ջ,ալտարիս կը յայտարարէ թէ Հազիւ ե֊ 

բեք տարի է որ սա ո բա գրուած է երկու երկիրներուն Համա֊ 

ձայնութիւնը. եւ արդէն անվիճելի արդիւնք տուած է անիկա։ 

Խ".զաղու թհան էական երաշխիք է Պալքանի մէվ. Հելլէն 

ազգը ինք ղի՛*1 ք եբվանիկ կբ զգայ որ թուրք ժողովուրդը 

սրտանց կր գործակցի խաղախութեան եւ բարոյական յառավ

դիմութ եան այս գործին ։ 

Ցալտաբիս վերմ բարեմադթ ութ իւններ Կ՚ընէ ((թուրք 

ազնիւ, նչանաւոբ. բարեկամ եւ դրացի ազգին բարգաւաճ ման 

եւ յաոավդի մութե ան Համա բո է 

(յո յն զգացոււքեերը կը յա յան Է նաեւ հելլէն արտաքին 

գործոց նախաբար Ռալլի. որ կ ՝բսէ թէ «ոԼ.րախ է որ երկու 

դրացի ժողովուրդներուն Հոգին յավողեցաւ տիրապետհլ անց֊ 

եալին եւ միասին նայիլ ապագային, բանաւոր եւ բեղաՆաւոր 

գործակցութեամբ մը. Պալքանի մէվ կարգ կանոնը ւե խաղա֊ 

զութ իւն ը պաՀպանելու Համար))։ 

Պ Ո Ւ Լ Կ Ա Ր Կ Ա ( Ւ Ա Վ Ա Ր Ո Ի Թ Ի Ի \ Ը 

Պ» Մուշանոֆ յավողած ՐԼԷա էՈէԼ ԿաԳ՚^ել նոր դաՀլիճըք 

խորՀբդարանին մէվ կարդաց կառավարական յայտա բա բութիւ֊ 

նր՝. Պ» Մ ուշանոֆ չեչտեց թէ նորը պիտի Հետեւի նախորդին 

քաղաքականութեան եւ յայտնեց թէ մօտ ատեն էն ք խորՀրդա ֊ 

բանին պիտի յանձնէ ներման եւ ելմտական ոլ Հարկային օրի֊ 

նագծերՀ 

Բացատրելէ յետոյ նախարարական տագնապին Հետեւան

քով» նախորդ դաՀլիճին կազմին մէվ մտցուած փոփոխութիւն– 

ներբ, Պ՛ Մուչանոֆ Համե բաշխութ եան կոչ ուղղեց կուսակցու֊ 

թ իւններուն։ 

Աոֆիայէն՝ «Թան»ի թղթակցին տուած տեղեկութեանց 

Համաձայն. նոր կառավարութեան դէրքՐ բաւական խախուտ 

կր թուի Ըէքաէ։ Ազատականներ ր չբնդունեցին նոր կառավա ֊ 

բութեան մէվ իրենց վհբապաՀուած երկու նախարարութիւն֊ 

ներբ։ 

Երեսփ* Ժ՛ողով ին մէվ։ Մուչանոֆի նոր կառավարութիւնը 

վստաՀութեան քուէ շաՀեցաւ^ շնորՀիւ բնդդի մագի րնե բու 

ձեռնպաՀու թեան։ 

Ս Ը 8 Ք Ը Փ Ա ՇII. Կ Ը Հ Ր Ա Ժ Ա Ր Ի 

Եգիպտական դաՀլիճր Հրաժարեցաւ։ Այո գ է ա Ք Ր ՈԲ ԿՍ 

նախատեսուէբ կառավարութեան ծոցին մէվ ւսռավ եկած տա ֊. 

րակարծութիւններու Հետեւանքովդ աւելի կանուիս տեղի ունե֊ 

ցաւ դատական գայթ ակ ղու թ եան մը Հետեւանքով, որ դէմ 

առ դէմ դէմ կը Հանէր վարչապետն ու դատական նախարարբ։ 

Կր կարծուի սակայն թէ նախարարական տագնապը չատ 

կարճ պիտի տեւէ։ Նոր կառա վա րու թիւն ը փութով պիտի կազ֊ 

մուի։ Նախկին կազմէն պիտի փսխուին միայն արտաքին, դ ա ֊ 

տակտն եւ Հաղորդակցութեանց նախարարները։ 

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՆԱՒԱՏՈՐՄ՜ԻՆ ՍՈՒԳԸ 
Ֆրան սայի առեւտրական տորմիղը մեծ կորուստի մը են՛ 

թ արկ ո ւ եղաւ վԱթ լանթ իք՝ֆ Հսկայ շոգենաւին Հրկիզումով։ 

Կարգ մը պատճառներովդ որոնք յստակօրէն չեն ճշդուածֆ շոդե֊ 

նաւբ երկու տեղէ կրակ առաւ ։ Շոգենաւը որ Հավր կ ՝երթար% 

նաւարան մ անելու եւ նոբոգու թ իւննեբ կ բելու, ճամբորդ Հէր 

վւոխադբեբ ։ Ունէր 240 նաւաստի. ղոբ կաբելի եղաւ Փրկեի 

բացի 18 դժբախտներէ։ Շոգենաւն ունէր 227 մեդր երկաբու֊ 

թիւն– 30 մեդր լայնք եւ 40)000 թոնօ տարողութիւն ։ 

Օ՛ ո վային առեւտրական նա խա բա բու թ իւն ը յատուկ յանձ֊ 

նա խումբ մը նշանակեց ( աղէտ ին պատճառները երեւան Հանե֊ 

լու. Համար։ 

Տէր եւ տիկին,ԼուԹֆիկ քէ– 
շիշեան կը ծ՜անուցանեն ծ՜ը– 
նունգր իրենց երկրորգ գաւ
կին ԱԼԻՍի– 

Անիէռ, 18 դեկա. 1932 

Օր. ՄԱՐԿԱՐԻՏ ՏկՐՏկՐԵԱՆ 

ԵՒ 

Ընկ. ԶԱՐԿՀ ՂԱՐԻՊԵԱՆ 

"նշանուած՜ 
Անիէո–, 25 դեկա. 1932 

Օր. ԱՆՆԱ ԶԱՏԻԿԵԱՆ 

ԵՒ 

ԳԱՐԵԳԻՆ ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ 

Ամուսնաց ած
ելիէն, 18 գեկտ. 1932 

Օր. ՎՐՈ՚Ն ՔՈՐԹՈԶե-Ա̂  
ԻՒ 

Ընկ. ԿԱՐՕ ՓԱՓԱԶն՚Աե 
ԽՕՍԵՑԵԱԼ* 

Լիոն, Ս. Մօրիս 
1932 գեկտ. 25 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
Անիեո. «ւյուա-՚Քոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ ֊ ՄԵՍՐՈՊ գրադարանը 

փոխադրուած է 345 Ավբնիւ 

Արժան թէօյ 7 Պուա֊Վ^օլոնպ ^ 

ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բացէ երեք, 

չարթի, չորեքշաբթի եւ Հինգ, 

չարթի իրիկունները մամ ը 

8.30** 10. 
- 1,իոնի Հ. Ց. Դ. գըա. 

դարանը փոխադրուած է բնկ, 

Ժիրայրի խանութբէ 10է ^ / " – 

Ֆբանսուա կարս Էն։ Բաց Է 

երկուշաբթի եւ Հինդշաբթ ի 

իրիկունները ժամը 7«30~8»30ւ 
Բալանսի Ակումբին 

գրադարանը րաց Է երեքչաբ֊ 

թի եւ Հինգշաբթի ժամը 8էն 

10 եւ կիրակի առաւօտ ժամը 

8էն 12* Գիրք կը ոտացուի 

շաբաթական 1 ֆր. վճարումով։ 

"Պ Ս. Ր Տ Է 4" 
ց՛անկական սլ ա ր բեր տ Թ՜եր Թ՜ 
Ա. տարի Թիւ 3.4 Յոիյ եւ (յա. 
•Տեյի բովանդակութեամբ։ 
թաժնեգրուԹ՜իւն 10 ֆրանք։ 
Հասցէ. 

ճցօբ աԱՐՕշհ1Խռ, Բստտռցտ 

ՇօՆՕ, ԲէօսժԽ (Քս1ցա՝16). դիմ՚եյ 
նաեւ ՄԱՐՏԿՈՑԻ՛ 

I 9 3 3 Ւ 
«ԱՄԷՆՈՒՆ ձԱՍՑԷՆ" 

Ամէն կողմէ նամակներով 

մեզի եղած դիմումներուն Հրա֊ 

պարակով պատասխանելու Հա֊ 

մաբյ կը յայտնենք որ 1933 

տարուան Համար պիտի րնգ֊ 

Հատենք (ձԱմենուն Հասցէն))ի 

Հրատարակ ու թիւնր : 

Աո ի գի ա ութ իւն կը յայտ֊ 

նենք նաեւ որ մեր Հասցէն 

փոխուած րլլալով Հետեւեալն է, 

Լ* Ա՝օզեան գրատուն ((Աբփիֆ 

18 եւՏ \/՜6՚11€՚ԺԶէ 

\^ւ1Խտօտե՚16 (Տշտշ). 

Ե Փ Ր Շ Տ 

Հայկական "Նուագախումբ 
Եթէ կ ուզէք ձեր Հանդէս֊ 

ներբ Հաճելի դարձնեի դիմե֊ 

ցէք ԵՓՐԱՏ նուագախումբին, 

նշւսնտուքի գ Հարսնիքի դ պ ա ֊ 

բաՀւսնդէսհե բուդ երեկոյթնե֊ 

բու Համար։ 

Հայկական Կ ո վկաս եան եւ 

եւրոպական եղանակներ։ Պայ֊ 

մաննեըը խիստ մատչելի \ 

Ղ՚իմել Հետեւեալ Հասցէ ին* . 

0ՆՈՍԵԱ1 ՏԻԳՐԱՆ 

15» Աստ ձս ՕօաԽսէ, ՇԽտօէէ, (Տւո«) 

Կ ՈԻՍ Ա Կ 8 Ա Կ Ա Ն Կ Ե Ասէ– 

ՄՍԼՐՍԷ6ԼԻ ԺՈՂՐՎնԵՐԸ 
•ԲՐԻՍՏԱՓՈՐ ենթա,կոմիաէն ընկերական րնգՀ. ժողովի 

կը Հրաւիրէ իր բոլոր խումրերը, այս երեքչաբթի իրիկուն 

ժամը 8.30ին^ ծանօթ Հաւաքաաեզին։ Ներկայանալ անգամա. 

աեարով: Կարեւոր օրակարգ։ 

ՍհՆ ԼՈՒԻ «Ակնունիոի բոլոր ընկերները ստիպողական 

ժողովի կը Հրաւիրուին կոմիտէի ակումբին մէչ9, 13 Ցուն. ուր. 

րաթ իրիկուն ժամը 8.Տ0ինւ Պարտաւորիչ ներկայութիւն ։ 

Կը զեկուցանէ ընկ. Ա. ԱԲՈ8ԵԱՆ, 

ՌՈՍՏՈՄ ենթակոմիտէն րնգՀ. ժողովի կը Հրաւիրէ իր 

ըոլոր ընկերները՝ 14 Ցուն. չարաթ իրիկուն ժամը 8.30ինէ 

Սովորական Հալաքաաեղինւ Ներկայութիւնը պարտաւորիչ Հ. 

Կր զեկուցանէ ընկ. Ա. ԱԲՈ8ԵԱՆ, 

ՍԷՆ ԺԻՒԼԻԷՆ ստիպողական ընգՀ. ժողովի կը Հրաւիրուին 

«Տ$աւարեան»ի բոլոր ընկերներըէ Գրադարանի սրաՀին մէֆ, 

կիրակի, 15 Ցուն, կէսօրէ վերչՀ ժաժը Յին։ Կր խօսի ընկ. Ա. 

ԱԲՈՑԵԱՆ» 

ՍԷՆԹ ԱՆԹՈՒԱՆի «Անդրանիկ» խումբի ընկերական ընգՀ. 

ժոզովը այս չաբաթ իրիկուն, ժամը 8.30ինք Տէրտէրեանի 

բնակարանը։ Կարեւոր օրակարգ։ Ներկայ կ՚ըլլայ կոմիտէի ըն. 

կերը, 

ՊՈՒԼՎԱՐ 0ՏՏՈՑԻ Հրայր կոմիտէն ժողովի կը Հրաւիրէ 

«Եռագոյն» ել «Փոթորիկ)) խումբերու ընկերները այսօր՝ (կի. 

բակի) իրիկուն ժամը Ցին, Րիւ ար Լիոն 368, Պար խ ապաքի 

սրաՀը։ Ներկայանալ անդամատետրով։ 

ԱԿՆՈՒՆԻ ենթակոմիտէի րնգՀ. ան դա մա կան ժողովը 

տեղի կ՚ունենայ այսօր (կիրակի) կէսօրէ յետոյ ժամը 2ին, 

Հ. Ց. ՛հ. Ակումբը ։ Ներկայանալ անդամատետրով։ Պարտաւորիչ 

ներկայութիւն։ Սոյն ժոզովին մէչ* տեղի պիտի ունենայ երկու 

նոր անգասՂւերու երգման արարողութիւնը։ Ներկայ կ ՛ըլլան 

կոմիտէի ներկայացուցիչները ։ 

ա ՈՄՈ՚ւ 1 ( Մ Ա Ր Ա Ե 8 Կ Ա™»կպի ՅՐ"–Իչ–» է Ը^Կ՛ ԱԲՐԱ– 

՚ I Ս Ս Ս Ս Ր ՀԱՍ՛ ԼՈՒՍԻԿԵԱՆ, որու քով կրնան Նաեւ բա. 

ժանորդադրուիլ ։ 

դ ա ւ ՝ > օ ս ո ւ ՝ Թ Ի ւ ՝ ւ 

Հ Ա Ց ԲԺՇ Կ Ա Կ ԱՆ ՄԻ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 
12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 ԺԱՄԸ 9ԻՆ 

Ա Օ Ա Ի կ Թ կ Ս Շ Վ ւ ւ ՚ Ն Ւ + Ի 

28 &Ա6 Տ6քթ6Ոէ6 
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՄԲ 

;Տ0ՔԹ.Վ. 8. Թ Ո Ր Գ Ո Մ Ե Ա ՆԻ 
ՊԻՏԻ ԽՕՍԻ 

Փ Ր Օ ՖԷ ՍԷ Օ Ր Ա Ղ , ա Ա Ն Ե Ա 1 յ 
ՖՐԷՕՏԻՋՄԻ Վ.ՐԱՅ 

ԾԱՆՕԹ.— Աոաջին անդասն է որ Հայ փրօֆէսէօրի մը 

կողմէ, այս նիւթին վրայ Հրապարակային բանախօսութիւն 

մը տեղի կ՚ունենայ։ Դասախօսութեան կարեւորութիւնը կը 

չեչտուի մանաւանդ անով որ Ֆրէօտիղմի Հակառակ փաստեր 

պիտի բերուին։ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԴՊՐՈՑԱՍէՐԻ 
ԱՆԿԻԷՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒԴ.ԻՆ ԿՈԴ.ՄԷ-

ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ԵԱԲԱԹ 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 

ԵՐԵԿՈՑԵԱՆ ԺԱՄԸ 10ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԼՈ8Ս 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՍԱԼ Տէ ՖՀԹԻ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

Գեգարոէ եսաական բաժնին կը մասնակցին Տիկիններ 

Սուրաբեան՝ (երգ, աար), Ինքապապեան* (դաչնակ), 

ՔօսշՅ՝ ($"լք"՚Կ), Պարոններ՝ Տանան Սարեան՝ (արաասա. 

նութիւն), Ժպտունի, Մարգարեան, Հձւ. 1V1̂x (ւտւէՅէտսր). 
•̂ իէրքնեան՛ (սրինգ) եւ ուրիչներՀ 

ՃՈԽ ՊԻԻՖԷ, ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐ, ՃԱՋԻ ՄԵԾ ԽՈՒՄԲ 

\ \ . ՄՈՒՏՔ 10 ՖՐԱՆՔ ՚ 

էԹԷ կ՚ուգէք, որ ձեր Սագուստները ըլյան ՜ճաշակաւոր, տոկուն 
ու լաւ կտրուած՜, աո.անց վարանելու, դիմ՛եցէք րօ՜աիւնդիր 

Ա Ր Ա Մ Մ Ա Ր ՏԻ Ր Ո Ս Ե Ա Ն Ի Ն 
ֆարիգի առաջնակարգ դերձակատունր 

"Լպարեդենի մեծ 1Լաքւառատուն 
ճո|ս մրերք արեւելեան եւ եւրոպական 

Ուտեստեղեններու 
ԱՌԱ֊ԲՈհՄ ԳԱՒԱՌՆԵՐԸ ԵՒ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 

8. այը ա ^յը^սօսՒ Վ ֊ Բ/\«ւտ 9« 
ա խ օ • Ը(1<1«է . Լէ Բ6Խ116Ր - .V. Օ. Լօր«էէ6 

Ան1»ԱՐԳԱ1» ԱՊՐԱն* ԵԻ ՅԱՓԱԻՈՐ ԳԻն 
ԹԱՐՄ ԿԱնԱ2Ե՚ԼԷն ԵԻ ՄՐԳԵՂեն 

ՄԱՐՍէՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃՍԼՇԱԿՆԵՐՈհՆ 
1ւ՚|»1. կր սիրեք լաւ ու նաւ(եղ նաշ ւկւ րնեյ. 

ւ1ի վաւ՚անիք, գացեք անմիջապես նոյակաւոր 
Կ* Ճ Օ Շ Կ Ո Ւ ՆԻ Ճ Ա Շ Ա Ր Ա Ն Ը 
ւօ, «Սէ տ ^ ս ւ ը - ւ ^ ^ « տ ւ ւ ւ ււ։ 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ, ՄԱ֊ԲՈՒՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ ՊՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

իր նշանաւոր Տէ°նԷր –քէպապը, փլաւէ, լի քէ ււլաււ|լւ, 
Էօւլուբւոլու. –քէէպապր 

Լաւ ()ւլի, յ̂ ոխ Աղանդերով 
յքէքլ^կՈի՚Ա ինք իր ձեռքով կը պատրաստէ 

եւ կը սպասարկէ 

Սիլիվրիի մած՜ունր մ՛իայն այս ճաշարանը 
կրնար գտնել 

I:«6:VIՏIՕիյ օտ ւսօյ&ւատ 

8 Ա Կ Ո Ր Ե Ա Ն ե % ա ա * 
ՄԻԱԿ 1ԱՅ.ԿԱԴ ԱԺԸ 

6Ս, ԲօսԽ մ՚0ւ՝1Խոտ, Քօցռտււ.^ (Տտտէ) ... Ո/.; ձԱտւս 20-55 
Փօրթ տ՚ՕրլԷանԷն 5 վայրկեան 

՛յեր կաււքերու նորող ուԹեանր 1)աւ1՝ար, ամենայն վստա̂ ու– 
Թեամ՚ր կարող Էք մեղի դիմել 

ՄԱ-ԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆԲ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառաժը կառքերու Համար ամսական 50 ֆրանքէն սկս ես։լ 

ՇՐՋՈՒՆ ֊աԱՌՈՐԴՆեՐՈհ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹեԱՆ 

20, Ո * <4օ Ցտշօոտ յ էօսրե^օւք 
Բւ՝օռ Ղ6. ձւմ. ձՈւտ, 7ոաո Օօո Տէ. է ա Փ & է 

ԱնւՐրցելի գիներ՚եւ ՜Տոխ մ13–երք։ շեր շա̂ ը կը 
պա^անշէ որ ուղղակի արտադրողէն դնէք։ 

Գաւառներէն ապսպրանք կ ՚ընգունինքէ 

Վ . Շ Հ Է Պ Ա Ր Տ Ի Զ Պ Ա Ն Է Ս ՛ * 

10, Բստ Տէ. ՏօՆօա-ուո 10 

1 Ր Ա Ր Ս Է Ց Լ Ի 

Ամէն տեսակ առեւտուր^ թէ զարգեզէններու եւ թէ ժա. 

մացոյցի, միչտ գիւրամաաչելի դիներով։ 

Այս կտրոնը ներկայացնողին նտրիւ րին 6 ղեղլ կ՚ՐԱ՚՚ւյ. 

I 
Մ Ա Ր Տ Կ Ո Ց 

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

ւււււււււսււււււէ1ւ ււււււււաւււււււււււ Տարևկան "յ 
ֆրաՆսսւ 1ււ Աա ր|ււս 70 40 
ԱււՆրիկա 5 2,50 սալար 
Ա*1«||իւս 1*1 Գաւլու էէ)Ն1ւլ> 120 65 ֆրանք 
Զ՚>ւ ր*)է*ւփ,ս> ի ււս*ւ| |ւ«ւ 120 65 ֆրաՆք 
Ույփշ հ(ւկի|ւն1ւ(ւ 100՛ 55 ֆրաՆր 
՚րրամական աո սւղոււ1ներու նասցե՝ 1̂. 1՝̂ \1<̂ Ը\10յ1;\Ւ4 

11, ք*ատ Լօատ - 81յոշ, Բ/\ք11Տ (106) 
ԿԱՐԵՒՈՐ,֊Կը խնդրուի խմրագրութ եան յատուկ գբու ֊ 

թ իւններբ ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑ» ի Հասցէով՝ 

աէձշօս հ, Ւ̂ս6 ԼօսԱ– 81300, Բ̂ ք11Տ (106) 

1աբոա6Ո6 ^\Լ8^. 11 > Ւ̂ս« Լօսւտ 81յոշ Բյ»» 



Բ. ՏԱՐՒ ԹՒՒ– 44֊ ԶՈՐԵՔՇԱԲԹՒ II ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 ձեՌՔԷ 50 ԱԱՆԹՒՄ 

ԱԶԳԱ8ԻՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՑ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 8. Գ. ԵԻՐՈՊԱՅԻ ԲՈԴ.ՈԲՈ1. Կ. ԿՈՄԻՏԷՈՒԹԵԱՆ 

մօսաշւ1 ճաւ6ու€ո 

ք՚Յք31ՏՏՅՈէ էքՕլՏ քօ1Տ թՅք Տ6Ո131Ո̂  

աժոօէԽո - ձ <Խսուտ1ր(ւէԽո : 

11, «այ Լօատ - 81&ոօ, Ր̂ \1Հ1Տ (10«) 

«Ծ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵ՛Ր ԵԻ ՐԱՐԲԵ՚Ր...» Կ՚ԸՍԷՐ ԼԱՏԻՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱԾԸ։ ՄԱՐՍԷ81.Ի ԲԼհՊՆՐԵԱՆ ՄԷԿ ԲԱՆԻ ՀՏՊԻՏՆԵՐ ԵԱՂ– 

ՐԱՆԿԱՐ ԹԼ–311.Ա1;՚1.ԱՆԻ ՄՀ ՄԷՋ 11ՏԻՊ1ւՄ ԵՆ «ԳԱՇՆԱԿէՏՈԻ . 

ԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ» ՀԵ՚ԼԻՆԱԿ ԸՆԿ. ՄՒԲԱՅԼ-Լ ՝ԼԱՐ1ՌԳԵ1ՌԸ 

ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՕԾՈՒՄ ՏԱԼ ՀԱԱԱՐԱԿ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ՍՏԱՀԱԿԻ 

ՄԸ, ՈՐ ԿԸ11Ե՝, ՆԱԵՒ ՀԱՆՐԱՏԱՆ ԴՐԱՆԻԿ ՄԸՆ Լ; 

Ո՚ԻՐ Է -ԲՐԻՍՏԱՓՈՐԻ ԽԱՐԱԶԱՆԸ։ 

Իաժսւնորդաղրուբեան պայմանները տեսնել Դ. եջ 

ա ա ա ւ Ի Թ ե ս Ն մ է տ 

81.՝1.1ԼՓ11Ի՚111՚1*1՚1՚՚1. 

Ս՜ԵՐ ԳՈՐԾԸ 

I I ՛ Ի Ր է Ր Ի Ւ Ր Ո 8 Ի Ն Գ է 1 Ր Ծ Ը 

Գլ՛եց՝ Մ– Գ– ՖԵՐէԱէԱն 

Հհ. ԴժդոՀներր ղաւադրական միջոցներու. դիմած չեն։ 

Մ ես,ո մեր ահսակէտներր միայն ՛հաչն ակ ցական ընկերներու 

Հասցէներուն ուղարկած ենք Հ Դաշնակցական ընկերներու դի

մել , ՛հա շնա կցութ եան մէջ դան ուած ցաւեր ր րնկերներու ու

շադրութեան յան ձնե ի մեր դժդոՀութ իւնն երբ ընկերներու ներ

կայացնել, անոնց դարմանր կաղմակերսլոլթեան օրէնսդիր մար

էք իններէն սլաՀանջել դաւադրական արարքներ չեն ։ Եթէ Դաշ

նակցական . Իր Դաշնակ ցու թ եան մասին աղէտ ու անտեղեակ 

պիաի մ հայ, եթէ Դաշնակցական մր Դաշնակցութեան իձա կ ր 

տեսնելու Համար կոյր, անոր պակաս կողմերը մա ան ան շե լու 

Հա ւքար, անոր ամրապնդման ծ առա յո ղ թե լա դրա թ իւննե ր լսե– 

լու Հա ւք ար իլուլ պէաք է ըլլայ ք ^1"յՐ յ Համր եւ իւուլերու թա– 

ղաւորութիւնր չի կրնար աեւելւ 

Մեր կա իւ ա կայ ո ււք Էն ՛Լերջ եւ մեր Հր աժ արու մէն առաջ 

մեր թ ղթ ակցութ իւններու արցակը մեղ ւքօա ղրկուած Դաշնակ -

ց ութ եան ղործ ի չին առաջ Դըք՚նք, որպէսդի կ, Կ*բ մեր շար

ժումի մասին ունեցած ծուռ ու սխալ կարծիքր չակէ։ Դործիչը 

նամակները կարդալէն վերջ՝ ոչ թէ միայն գոՀ սՂւաց, այլ նոյն 

ի "կ դո վար ան ակ ան խօսքեր րսաւ մեր Հ ասցէին մեր շիաակ 

կեցուածքին Հաւ քար ։ Այսօր՝ մեր Հրաժարումէն ՛Լերջ * մենք 

դարձեալ պաարասա ենք մեր թղթակցութ իւններու աւքրողջ 

արցակր մեր վերին մա քմիններու առաջ դնե լու ։ Մ ենք սիրով 

ու ուրախութեամբ կ՚ընենք այս բանր, որպէսդի մեր առաջ֊ 

նորդներր մեր կեցուածքր րսա արժանւոյն ըմբռնեն, եւ ա ես -

նեն թէ դաւադիրներր ովքե՞ր են։ Մենք, որ յեդավւոխականի 

վայել եւ Դաշնակցականի Հարազատ ալի աէ Հրապարակ եկած ե 

Դաշնակցոլթ իւնը իր կորսնցոլ ցած փառքին վերադարձնելու 

ճամբան ձեռք առած ենք, թէ մեր վերին մարմիններր, որոնք 

մեղ դէմ դաււսդքոլթիւն դեր լարած են % մհ ր ճամբան դո ցելու, 

մեր շարքհրր մեր աեսակէանեբէն Հեռի եւ մեր գաղափարնե

րուն Հեա ան Հա ղորդ պաՀելու, մեր չգործած յանցանքր մեղ 

վերադրելու եւ մեզ կւլղ իա ց՚1ւե լու Համար մ եզ զրպարտած են* 

մեզ սեւցուցած են։ Հ 

Դաւադրութիւնը գաղտնի, ձեռքի տակէ, ստորերկրեայ 

միջոցներով կր կատարուի, դաւադիրը Հրապարակ չի գաբ, 

Ւ^ՔԳէ^՚Ք ւՒ յա4ա<Աեր՝, իր ըոելիքը չի մերկացներ։ Մենք մեր 

աեարակներր գրկած ենք Դա –շն ակ ցու թ՚ւան վերին մա ր մինն ե-

րուն, ղրկած ենք ընկերներուն։ Անոնցմէ բան մը ծածկած 

չենք, րնգՀակառակն, խնդրած ենք որ մեր վերին մարմիները 

օրէն սղի ր ժ ողուխե բու օրա կա բդեր ու Հարց ընեն մեր յա բու-

ցած խնդիրներր, կո միտէնե ր ը անոնցմով զբաղեցնեն։ Ո՞ւր է 

Հոս գաւաղ բութ իւն բ։ 

Դաւադբութիւն կատարած պիտի Ը 1է"՚յինք եթէ մենք 

անցնէինք Դաշէւակ ցութեան Հակառակորդներու կոդմբ, մըտ -

նէ ինք այդ Հոսանքին մէջ, անոնց մ իա ցած Դաշնակցութիւնը 

կռնակէն Հարուածէինք, Դաշնակցութեան ձհռնարկնեբուն ար

գելք դաոնայինք։ Մենք այգ բաներէն եւ ոչ մին ըրած ենքէ 

ընդՀակառակն, մենք մեր ղժգոՀութիւններու պատճառած ցաւը 

քաշած ու զմեզ զսպած ենք։ Դաշնակ ցութ իւն բ իր ապիկար, 

անճարակ, կամապաշտ առաջնորդներուն Հետ նոյնացուցած 

շենք՛. Անոնց գործած յանցանքները Դա շնա կցութ եան վզին 

փաթթած չենք։ Դաշնակ ցութ իւն ը միայն անոնց Ղ"՝՛ Ր նկա

տած ենք ե աշխատած ենք զոՀը պաշտ պան ե լուէ Այդ Ըւղղու– 

թեամբ ազատ ու Համարձակ Ա|ՐՈԱ|Աւկա(ւտի սկսած ենք, մեր 

անուններով Հրապարակ եկած ենք, ե իբր Հետեւանք մեր այս 

քայլերուն Դաշնակ ցու թեան վերին մար մ իններու ցասա .մր, 

բարկութիւնը ու քինա խնդրութ իւն ր ժեր վրայ Հրաւիրած ենք։ 

Անոնց մեզ Հանէէ.Էպ տրամադրելիք պատիժներէն ա զզուած 

չենք։ Մեր կախակայումէն վերջ մեզ Հրաւիրած են ՀաԸՔոԸԸ 

Ներկայ Բիւրօ՛ն մ՝իա յ՛ն ՛ներկա յացՖոզ 

եւ անոր 111*7/ւրսւ/ւ՚ւ երր մ՝իա յ*ն արաա յա յա ող 

ու. բացատրող վեբՀիՖ մ՛եր աասնամեակի 

կուսակցութ ե ան արտաքի՛ն քաղաքականաւ -

թ՜իլ՛եր տարօրինակ Հակոոաւթեանց աոեղ– 

Օ՜ ուա հ՜ային Տամ՝ագրոյթ– մ՝շն է ։ 

Այղ֊ քաղաքականս։ թ ե ան Պւո յ ՚ ե է " ^ 

\\րւէ ԸնւէՀ* ժողովի՚ն կողմ՝է բանաձեւուած 
ըլալը ոձ1՚*եչ կ՚ապացուցա՛նէ։ Ջ/աւաՏ՜ ըէէա֊ 

էով Ը1ււէՀա ժ՛ող ո վե երու. կազմութ՜եան եղա* 
(ոսկր, քանակը եւ ոոսկռ .* Տասնեակ մ՝ր եր

կիրներու մ՝էջ ցրուած, այլազա՛ն միջավայ

րերու ադգե ցութհա՛նց ենթ ակա յ, ԳԱՇ՝ձ 

ՆԱԿ8ԱԿԱՆ ԶԱՆԳՈՒԱԾԻ իրակա՛ն ներ, 

կայացուցչութեան ԸնգՀ. ժողովը զեււ 

չենք ունեցած՜։ ԸնգՀանուր ժոզովները 

նախօրօբ պատրաստուած՜ են րիւրոյին կողմէ 
եւ րիւրոյի քաղաքական ուղեգծի ք)իացուլներէ։ 

Իբրեւ որակ աննշան, եւ իբրեւ քա. 

նակ ոզորւՐելի, տասնրՀինգէն քսա՛ն Հոգի՝ 

որւՐէ երկու երրորգը կուսակցութեա՛ն վ՜ճար-

եալ պաշտօնեաները եղած՜ ե՛ն միշտ։ % ո յ ՛ ն 

չարաղէսւ գպրոցի աշակերտներէն, որո՛նք 

իրե՛նց գրքունակ զարգացումով կտրուած 

եղան՜ ե՛ն կեանքէն, որեւէ իրակա՛ն կապ ել 

աղերս չեն ունեցած՜ լայն զանգուած՛ներու 
տրամադրութեանց Հետէ 

Հաւաքուած՜ ե՛ն կուսակցութ՜իւ՛նը երե. 

լա կա յական «վտանգնեը))ու ղ֊էէՐ պաշտ, 

պանելու Համար, իսկ ազատագրական ա՛նո

ղոք, յարատեւ պայքարի մ՛ասի՛ն գոՀտցած 

են «վստաՀու թիւն» յայտնելով Բիւրոյի՚ն» 

Այսքա՛ն՛ն րսի՚էւք ցայտու՛ն կերպով 

երեւա՛ն Հա՛նելու Համար, որ Բիւրո՚ն օգ. 

տարեր քաղաքականաւ թիւէւ՚ներ մ իա յ՛ն 

ունեցած՜ Է իրրել արտած՜ելի ապրա՛նք, 

արտաքի՛ն շուկայի՛ն վրայ սպառումի ասՀ. 

մա՚նուած։ իսկ իր ՛ներքի՛ն շուկայի՛ն Հա, 

մար մէկ Հիս՛նակա՛ն ու Հետեւողակա՚ն քա, 

ղաքակաէաւթ-իւ՚ն՝ բաժա՛ն, բաժա՛ն ր՚նել 

վերադառնալ, պայմանաւ որ մեր վարած Ա|ՐՈԱ|Աւկանտեն Հրա

ժարինք՛, Մ ենք այս առաջարկը մեր ուղղամաութ եան եւ ք/1 ~ 

տակ կեցուածքին ան ա բղանք ու անպատուաբեր նկատած ենք, 

անոր կցուած պայմանին ողին տեսնելով։ Ա՚եբժած ենք ոնդու֊ 

նիլ այդ պայժանաւ որ Հրաւէրր, եւ նախընտրած ենք ազատ 

պրոպակտնտըՀ Ո լբ է Հոս դաւադբութ իւնր ։ 

Դ. Մ եզ կ ՝անուանեն ՀակակարդապտՀնե բ։ Աա բղա պա -

Հութիւնր Դաշնակցութեան վերին մարմինն երու ձեռքին մէջ 

կտրուկ զէնք մը եղած է, երկսայրի է, կտրելու Համար, ոչ չափ 

ունի ոչ սաՀմանՀ /* պաՀանջե լ Հա բկին բերաննեբբ կը գոցէ, 

ձեռներէցութ իւնր կը խափանէ, յառաջել ի մա թ իւն ր կը կասե

ցնէ, քննադատ ա .թ իւննե րը կ ՚ արգի լէ% Սարսափի գործ իք մըն 

էէ կազմակերպ ո ւ թ եան Հաստատած կանոնն երր երկու դասա

կարգի կը բաժնուին։ Մին ձեւական, ժիւսը Էականէ Զեւական 

կանոններբ, կազմակերպութեան ներքին գործերը է ժ ողոքներ ր, 

յա բաբե բութ իւննե րբ, վճա րուհՂւե րը կ ՚ո բո շեն ։ Էակ ան բ կազմա

կերպութեան ոկգբունքբ, նպատակըէ գործ ունէութ իւնը կր շ օ ֊ 

շօշափէՀ 

Եթէ արդարեւ Հակակա րգապաՀ ական րն թ աղքի մէջ դրա֊ 

նուած ենք, մեր յանցանքր կը պատկանի ձեւական կանոննե

րուն, եւ ոչ թէ էականին՛. Այսինքն, մենք Դաշնակցութեան 

սկզբունքին, նպատակին գործառնութեան դէմ . որեւէ մեղա

պարտ քայլ առած չեսք։ Մեր յարոլ սաօ՝ վէճր եդած Հ կագւքա, 

(Շաւ՝.ր Բ. հջ Ա. սիւնակ) 

տիրելու Համարէ Հսկել խղճերու տրոփ՚նե, 

րուե վրա յ։ իշիսա՚նուիժիւ^յր պաՀելու վար, 

կարեկ եւ ա՛նարժան գրութ՜իւ՛ն մր ր՚նգու. 

Ղւած Է; ԳրաՊւիկ՚ներու, խտ մա՜ճի կ^ւե՚րսւ, 

Հիացողի ելա ւ եւ ծ՜ափողներու շաՀաԷյ՚էւգիր 

իյմրակի մր ա9ակցութ՜եամբ ալ ա յ գ ա՛ն, 

պաշտպա՛նելի գրուիժիւէւր արգարաց՚նե լու 

Համար ՚<բաւ՝ոյական» ստեղծ՜ած Է։ 

«ք՛ալայակա՚նո որ բացարձակ աքւբա, 

րոյակա՚նութիւն Էէ «ՍեւասրԷք»ը եւ ր՛ն, 

կե րագաւութ՜իւն րւ 

Բայց, այս չէր միայ՛ն ի՛՛նչ որ մե՛նք 

ըսել կ՛ուզէ ի՛նք։ 

Մե՛նք Բիւրոյի քաղաքականութիւնը 

կ՛ուզէ ինք գիտ՛նալ։ Հիմա որ թ՜րքօ֊պար, 

սիկ գաշ՚նագիրը անՀՊւար կ՝րնծ՜այէ ֆո֊ 

լքարիական Տակատի կազմութիւնը, Հիմ ա որ 
իժրքօ-պարսիկ գաշՖագիրը, աւելի առաՀ 

կՊւկիւրիի, քԻԷՀրաՊւի ել Պտղտատի կառա, 

վարութեանց միֆեւ գոյացած Համաձայ– 

նութիւնը կչՀաշուելով է՚նկիլրի. Ա՚ոսկուա 

Համաձայնութիւնր^ վերքՂւապէս կը 9լա. 

տեն, կ՛ան գա մա լուծ՜ են քրտական գործ՜ը^ 

Բիլրօն ի ք ՚ ձ քաղաքականութիւն պիտի 

առաՀարկէ ընգՀ. ժոզովին։ 

Մերձաւոր Արեւելքի քաղաքական նոր 

գոյավի՜ճակի ստեղծ՜ած՜Հրապտոյտին պատ, 

ճառ ալ Բիւրօն ի սպառ քշուած՜ է ո՛չ միայն 

գործ՜ի նպատակէն, այլ գործ՜ի գաշտէնէ 

Դարձած՜ Է բառին ամենալայն առումով 

«փարիզցիէ. մեկուսալլած՜ ազգային ներ

քին կեանքի մԷՀ, իր գիրքր խախտած՜ ըն

կերներու, շարքերու եւ ամբողՀ^ շրջաննե

րու պոռթկացած՜ անվստաՀութեան պատ, 

՜ճառաւ, Բիւրօն ինչո՛՛ւ կը յամառի աեն– 

գագինս րնգՀ. ժողով պատրաստելէ Յ՛", 

նուն իր ոոր րրածին եւ ո՛ր Հրնհլիք»ինէ 

ի սփիւռս աշխարՀի բոլոր գաշնակ– 

ցականներր չե՛ն Հաշուեր, չե՞ն մ տածեր, 

եւ ինչո՞ւ չեն խորՀիր այս խայտառակ 

կացութեան վրա յէ 

ինչո՞ւ կը Հղայնանան, կը զայրա

նան մ եր բարեմիտ ընկերներր եւ կ ՛ուզեն 

մեղմէ աւելի գա շնա կցական Ըէէս՚է, ե՜Րթ՜ 

այս մարգոց գատավարութիւնը կը պա. 

Հանվենք ։ Երբ Բ՜՛՛Լ՛՛ՐԻ՛"• բոէԱիի^՛՚, մ՛եռած 

թէ ոդՀ բոլոր գա շնա կցականն երու թ՜ա, 

քուն իղձերուն րնգառաՀ երթալով կ՛ու

զենք միանգամրնգմիշտ փրկել Դաշնակ

ցութիւնը՝ 40-50 ̂ #7̂  չեզոքացնելով։ 

էնկիւրին յա^ողեցաւ պողպատէ օ, 

զակներով խեղգել մեր գատը, Հա լէ պ էն 

Պազտատ, հ)աղտատէն քՒԷՀրան Մ ոսկուա 

եւ ժընեվ բոլոր Հորիզսններր փակեց մ՛եր 

առշեւ; 

՛Ի աղա րտ կան այսքան չարաշուք կա, 

ցութեան գիմաց, որուն ընգունակ եղաւ 

էնկիւրին, տասը տարուան ձեթ ոտիկ ու 

Հան՜ճարեղ աշխատանքով մենք կը պա, 

ՀանՀենք գիտնալ թէ ի՞նչ րրաւ Բիւրօնէ 

ի՞նչ շօշափելի, իրական նպաստ րե, 

րաւ մեր գատինէ 

Դուք չէք կրնար Համապատասխան 

շաՀ ցսյց տալ վնասին գէմ՚ւ ԸնՀակա– 

ռակն։ 

Բիւրօն գրական ակումբ խազաց, 

ան՜ճիտեց կազմակերպութիւնը, թուլցու ց 

անոր գաղափարական շէք՚քը՝. 

Եւ 1932̂  Աեպտեմբերին երբ թուրքը 

յաղթականօրէն պիտի բազմէր ու նստէր 

Ժընեւի Ազգերու Դաշնակցութեան պալա, 

տին մէչ՝, Բիւրօն Լււրոպայի շրՀանի վիթ

խարի խնգիրը բռնօրէն, արՀեսաակտնօրէն 

ստեղծեց՝ ՈՐՊԷՍ ԶԻ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ԽԻՂՃԸ ԺԸՆԵՒԻ ՓՈԽԱՐԷՆ «ՄԱՐՏԿՈՑ՞Ի 

ՇՈՒՐՋԸ ԴԱՌՆԱՅ. Ասիկա կեր մըն էր 

իր Հիացողներունէ 

՛Ներքին բաժանումներու ու մեր 

պայքտրի բուռն ցնցումներուն մԷՀ Բիլ, 

րօն Հանգիստ քնացաւ Թէֆիք Րիւշտի 

պէյի Ժընեվի խաղաղասիրական ճառին 

տակ » 

ԱշխարՀի չորս ծ՜ագերու գաշնակցա, 

կան ընկերներ, գ ե ռ սպասելիք ունի՞ք ա յ ս 

մարգերէն, որոնք երէկ կարսի, Լօզւսնի ել 

այսօր ժընեվի առՀել թ ո յ լ տուին որ նոր 

տապանաքարեր ծ՜անրանան արիւնոտ մեր 

դատին վրանէ 

ՄԱՐՏԿՈՑ 

ա ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՊՍԼՏԻԻԸ ՓՐԿՈՂ 
Ս Ք ա ե Լ Ի ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԵՀԼԻՐԵՍԼՆ 
Կ ՚ Օ Ղ Ջ Ո Ի Ն Է "ՄԱՐՏԿՈՑ,,Ը 

«Շարքերը կրնաք տեղեակ սլացել, որ 

ամրողչ^ Հոգւով ու կոլթեամը ձեզի Հեա եմոէ 

«Եւ ի պաՀանֆել Հարկին էլրնամ ձգել 

ամէն ինչ եւ նոլիրուիլ միայն Աղ՛քի Սուրը 

Ազատութեան գործ ին)), 

Ընկեր Սողոմոն ԹեՀլիրեւսն երկրորդ նաւՐակով մը կը գրէ 

մեզի ի միլի այլոց։ 

«^ոգւով ձե(|ի 1)ե(Ո Կմ եւ իւււր 1)ամ՚ալումր ունիմ՛ որ միա
ցեալ ճիգերով ու մ՛եր զօրաւոր 1)աւաաքով ու կա մրով պիտի 
կարենանք յեղոքացնել «ս՞եծ՜ասլատիւ պատուելին ե՜ր» Բ> բիւրե
ղացնելով կուսակցական շարքերը, որ այլեւս 14՜ մ՛ը ած՝ են սովս, 
րական օրօրներով։ ա̂րնել, Թմբկահարել պէտք է» ԳՈՐԾ «լէւոք 
է ցոյց տալ, այլապէս կր (սամ՚րինլւ, կը մեռնինք։ ()Լ կարծ՜ե՜ս 

•||.տյ աւ|նու՚ս|ւ իրաւունք ու՚1ւե՜ցած կ՚(1||ւսյ իր 1)ամքւսլաւոը 
խօսքով Թէ Վ. •(. ՚|.սւշնտկցուԹիւնը ընելիք լու՛սի»։ էԹԷ Թրմ՛
րած՜ քնանանք, անշուշտ ընելիք լենք ունենար։ (քինլգեռ, մ՛եր 
ընելիքը նոր է, որ պիտի սկսի, քանի որ ոլինյլ ստացանք այս. 
քան Թավաւած արիւննե՜րէ յետոյ։ 

Այց ()արցր մ1ւ՜ը Թավւաււական (Ւողովրգի «|ինե| Թէ լ|ի– 
՚1ւ1ւ|»ու խնգիրն է։ կրնա՞նք հիմնական գարմ՚ան մը ղ.տնե|, տ– 
ք)ա՛ բուն խնգիրը։ էս հաւատացած՜ ե՜ս որ կրնանք, եԹԷ մ՛եր 
ուժ՜երը պրկենք 1ււ անշա̂ ախնգիհր՚էն գործ՜ի լծւււինր։ Ա-ող ու– 
րիշներր երԹտն ոդորմնւԹիւն մ՛ուրալու ժրնեվի եւ Լողան ի 
գռները։ |)ե՚1ւբ պէտք է մէկ հաւատք ունենանք ու մեր |՚–||,1(Ո|ւ. 
Կ1՚ն ՈԻԺՒն վԱտա()ինքւ ներկայ կետնրի օրէնքը այգ է։ Ամէն 
իրաւունք եւ արգարուԹիւն |||ւյ–ին ծււււքն է։ 

«|)՝արտկոց,)|ւն 1|՚օւ(|է|ւ գրել առանձին ԹղԹակցուԹիւն 
մ՛ր, բայց այս օրերս շատ ղթաղած՜ ե՜մ։ Այս քանը ըսես, որ կրր– 
նւսք շարքերը տեղեակ պաք)ե(, որ ամ՚րողյ 1)ոգւով ու էու. 
Թեամ՚բ ծ1ւղի 1)1<ա եմ* ե՜ւ ի պաէյանյեւ 1)արկին կրնամ ձգե| սւ. 
մէն ինլ եւնուիմուի) միայն Աղգի Աուրբ ԱւլատւււԹե՜ան գործ՜ին 

•\,երվւակ սլիաի ստա՚Ոա բ երկու 1)արիւր ֆրանք; Այս գոլ. 
մ՚ար|ւն ք)արիւրը տուած՜ է գնգապետ մ՛ը, մնացեալը ես կը 
նուիր1ւմ՛ ((Մտրտկոց»ի ^իմնագրամին։ 

Ընկերական շ1ւլս1 ողյ ոյններսվ՝ 
11||՝1.1՝ւՄք|՚1, 1ւ)է,11.|՚Ր1,||.՚(, 

տիւն կ, որ Հակառակ իր կաւՐ, 

քի՛՛՛, Բիւրօն կր չնորՀկ 

«Մ արտկողոինւ Շնորհակալու. 

ՊէյրուԹԷն քխյնրած՜անօԹ թիՀ, իրեն, 

բժ՜իշկ մը կր գրէ մեղի, ղրկե. • 
. , , , , , , «Օարոլ1ւահեոԷք ո, րե,1հ 

լով նոյն ատեն բսյ(քա1ւորղ–նե. ՚ " ^ ՚ 
ՐՈԼ ք)ասցէ1.եր, գոյացնել թնդանօթը «Մարտ. 

- <ւԳարակէ,օզ»ի, «Մի,,/.– է"9»&՛ ՀԻԿ^ "Ր V"7՛՛""./"՛ ֊ 
յԼթոի կամ (մԼրչաւ»ի րնթհր. " " " ՚ ՛ • Ք " ՚ ՚ Ա Դ " լ Ի ՚ " / " " ՚ Ի - ՚ Բ ամ. 

ցումր թոյլատրող Սոլրիոյ կ. ^ ^ ՚ ՛ """"(՚ """րիներկ 
ի վեր բոյն դրած աղռաւԱէերսւ 

ԿՈԴ.ՋՈԻՆԵՆ ՆԱԵՒ 
ՍՈՒ-ՐԻԱՅԷՆ 

եւ բու ե բու խումբ մր կր Հր -
կոմիտէն, անշուշտ բարձր 

Հ ր ա ման ով արդի լ ա ծ է խ ս ա ա -
րամցնեն մեզի իրենց անտա– 

ղոյն պատիժի սպառնալիքով * 
, , գ ս լ ր , %հԺ հլ »պ™նիչ կբկռոցը։ 
իր Հարքերսւն ՀՀՍ արտկո ց)) ր 

ընթերցումը, Ասիկա մեծա. Ջերմ րարեւներով՝ 

դոյն քս*ջ^ոլե բանքն ու պա– • . • • 

Ո Ի Շ Ա Դ Ր Ո Ի Թ ԻԻ Ն 

1Ո.ք ՚1,111՛ Թ ե Ր Թ Օ Ն Ի Ն 
«Մարտկոցէ ա յ ս թիլով իսկ իր ընթերցողներուն կը 

ն ե ր կ այս։ ց՚1է կ. — 

Գրական իրական վայելք ւկւ, արկածախնդրական ու սիրա. 
յին վեպ մր՛ որ նոյն ատեն գեդւսրուեստակաՏ դեղեղիկ երկ 
մրն ե 

Ան գլ ի ա ց ի մե ծ վ ի պուլ ու ա ր ո լ ե ս տ ա ղ կ տ 

Ա Ր Ն Ո Լ Տ Պ ԵՆԵ Թի 

որուն կրնան Հետելիլ ո չ ւՐիայն մեր ըոլոր ընթերցող, 

ները, այլ եւ գրակւսնութեամր զբաղողն ե ր րէ 

էարուաօ՝ ուշադրու բեաւքբ, ինչպես ոստիկանական վեպի մ՛ր 
Կարդացէ՛ք « ՈՒՐՈՒԱԿԱՆ »Ը, 

"ՆՇՄ1Մ*սեՐ 
՚^ԱՐՊ ՒՍԹեՐՈՒՒ–,, 

Ոիւբոյի ճղակոտոր եւ 

«վրաս–գբէ»եան յայտարարու

թեան շուրջ ընկեր Ա*Շաթրր– 

եան ի պատուական «Փիւս– 

քիւրտիւքոր կարդալով, բան 

մ րն ալ ես յիչեցի*^֊ Թուրք 

ամբոխին ՀձՀտրպ իսթէրուխ»ր 

Պոլսոյ փողոցներուն ՚^է^յ 

Պապը Ալիի դռներուն աոջեւ, 

Պալքանեան պատերազմի նա

խօրեակին, երբ Նազըմ փաշա 

տակաւին իր սպաներուն պաշ

տօնական Համազգեստները 

միաս ին առնելու Հրա մանր 

չէ ր արձակած Սոֆիայի մէջ 

յա գթական զօրան ցք կատարել 
տալու Համար թուրք բանա– 

կին։ 

<ք,Հա՜րպ իսթ՚էբուխ, Հս/րպ 

իսթ էրուխ» կ ՝ ոռնա բ, սանձա

կոտոր թուրք ամբոխր^մա բակ -

ուած /»թթիՀատ Թէրագգրէն, 

մա Հո ւան եւ արեան ծարաւի 

էնվէբէն ու ընկերներէն, 

որոնք պատերազմ կ՚ուզէին, 

կռիւ կը փնտռէին իրենց երկ

րին անդորր ութ եան ու խաղա -

զութ եան դաւելու իրենց իսկ 

ձեռքով, ՈրովՀետեւ էնվէր– 

նեբը արիւն թ տփելով ասպա

րէզ իջած էին, արեան ծրա-

զիրներ ու ճամբաներ միայն 

կը Հետապնդէին եւ թուրք 

անարդ խուժանին Հոգեկան 

տկարութեան վի ա յ Հաստա

տած էին իրենց ամբ՚՚ղջ Հե. 

ղինակութ իւնն ու ազղեցու– 

թիւնրւ 

Այսպկս Հ նաեւ ((թրքական 

ղործ դ նել 

Վազգէն 

գործիք 

օր ի անթաս իոն)) ի անամօթ Հե

ղինակներուն եւ ԱՊ բուք եթ է)) ի 

ուրացող եղբայրակ ի ցներուն 

Համար, որոնք իրենց Հրատա

րակած ծիծաղելի եւ ան պատ .. 

կառ յ՚՚՚յտա բարութ իւննե րէն 

երկու օր վերջը գազանային 

յարձակում ժ ը ի 

կ ու տային ընկեր 

Եուշանեանի փըա) 

ծառայեցնելով մոլեռանդ եւ 

անգիտակ Հայ երիտասարդներ։ 

Կը կարծէինք թէ թ բքական 

Ա՝ արպ իսթէրուխ՝»ը Պոլսոյ 
մէջ լենացած էր՝. 

«Հաբպ իսթէրուխ»ի ախ -
մար մտայնութեամբ չէ ր որ 

վբայ տուինք Ս ասունն ու 

Քէյթունր, կաբինն ու կարսը 
(ե քանի" անգամ) և այժմ ալ 

նիզակ կը ճօճենք աշխարՀի 

մէկ վեցերորդ մաս ին՝ Ռ ու -

ս ա ս ա ա ն ի դէմ, երր. մեծ ու 
պզտիկ պետու թիւնները կար^ 

գով բարեկաւքական եւ ոչ. 

յա րձ ա կ ո ղա կ ան դ աշ ինք կ ր 
կնքեն Ս ոսկուայի Հետ ։ 

ՀձՀս/րպ իսթէրսւխ)), այո , 

Ա՛յս վերջին անդամ ալ ք*իւ -

բո քին բոն ու թ ի ւ ն ն ե բո լ ն ե ւ 

լրբու թ իւննե ր ուէէ պատճառով 

արդարօրէն ընդ՛/ղող Հա յրե -

նասէր եւ մաք ուր երիտա -

սարդութ եան դէմ, որուն կ" -

չու էքն ու ձղաա Աք էհ րր Հ"յէՈ 

բարձր են ք բայց եւ այ% ւղԼ ս 

անՀասկնալի՝ բաբձբս՛գոյն դ՛"-

ղ ա փա ր ն եր եւ նշ ա ն ա բ անն ե ր 

շաՀադործ ոդ տնարժ ան պետե

րու կողմէ ։ 

ս Հա լալ իսթ է բուխ» , այո , 

թշուառականներ, բայց յանուն 

ինչի՞ եւ որո՞ւ դէ՚ք՛» 

Չտեսա՞ք ղա ք թու րք 

խ ո լ ժ անին Հրամայող ն երու ն 

ղ ա Հ ա վէժ վ ա ի է ճա ն Հ1; 
Պատմութիւնը ձեզ խրատ 

էէ ՝ 

(ձՀարպ իսթ Էրա խ)) կ՝որո– 

շէք եւ պոռա լ կա տաք Տ Լ ր -

ՏՀօբի էքէէյՀասլէսբանեբուն եւ 

թ շն ամի ին կ բակ Էն Հբաշքով 

տզատողնե րուն ։ 

Նզովեա լ ԸԼԷավԷ ուրեւ 

դուք եւ այդ նզաիր ին Հետ 

գոռացէք եւ ցնծացէք ինչքան 

որ կ՛ ո՛գէք՝ 

".Հարպ իսթէրուխ^,** ։ 

Այ ս մասին կա մք ր, Հրա -

ման ո եւ կնիքը Ջերդ ղաւա– 

ճտնու թ եանն է% 

ԲԵՐԴՈԻԱՆՑՒ 



2 ՄԱՐՏԿՈՑ 

Տ Ե Ղ Ա Փ Ո Խ Ո Ւ ԹԻ Ւ Ն ( Լ 6 Շ Ա ք ԱՐ (I ) 

(Շարունակութիւն II. եջհն) 
կերպական Հողի վրայ։ Մենք յաբու ցած ենք խնդիրներ, որոնց 

լուծումը Դաշնակցական օրէնսդիր մարմիններէն ս/աՀան9ած 

ենք։ Թելադրած ենք որ ընկերները եւս մասնակցին մեր ձայ

նին եւ միեւնոյն պաՀա՚հքր ներկայացնեն; 

Եթէ մեր պաՀանքր ներկայաց՛նելու, ձեւ ի՚1.՛ սխալ գոյ՛ն ու. 

մեկնութիւն տրուած էրք կրնային մեզ^ մեր սխալ լնթ ացքին 

Համար պատմել։ Բայց ինչո՞ ւ մեզ Հետ պատմել նաեւ մեր յա֊ 

րուցած Հարցերը։ Ենչո՞ւ Հարցերը անգիտանալ։ Այս Հարցերուն 

պատասխանը չատ կարճ ու պարզ է։ ՈբովՀետեւ ՀԱՐՑԵՐԸ 
ԻՆ՚ԲՆԻՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼԻ ԵՆ յալս Դաշնակցական վերին մար֊ 

միններու յ անոնց Համար անընդունելի են, եւ այդ Հար՚ցերէ% 

ազատելու միակ ճամբան անոնց Հեղինակները պատմելն է % 

այսպէս ալ բրին։ 

Հակակա րգապաՀութիւն ^ օրինազանցութիւն ապօրինու

թիւն Գործսղը ոչ թէ բողոքողներն են, այլ Բիւրօն ու Ամերի

կայի կ. Կ»ը։ Այդ երկու մարմիններր եզան Դաշնակցականնե

րու կողմէ գրուած 7 Դաշնակցականներու ուղղուած, Դաշնակ -

ցու թեան կենսունակ ու թեան Հետ առնչութիւն ունեցող Հար. 

ցեր շօշափող դրականութիւնր ընկերներու ձեռք Հասնելուն դէմ 

խոչընդոտ յաըուցանողը^ րնկերները զանոնք կարդալէ արդիլո-

ՂՌէ կարդա ցոզնեբբ պատմելու ճամբան ձեռք առն ողբ։ Այդ եր

կու մարմիններն էին որ գաղափարի անորակելի Հալածանք– 

մը կատարեցին, ընկեր բնկեբոք դէմ լարեցին, Դաշ՚Իակցու -

թիւնը երկու Հոսանքի բաժնեցին։ Բիէ.րօն Է որ այժմ ինքդինք 

անկա րզապաՀու թ իւննե բու մ Էք կբ մխրճէ, ո րպէ սղի Ֆրանսայի 

դժգոՀ Դաշնակցականները յառաք իկայ ԸնդՀանուբ ժողովի 

պատգամաւոր գրկելու իրաւունքէն զրկէ եւ ԸնդՀանուբ ժողո– 

վը իր բթաւէատին տակ ունենա յ։ 

Աւանդութիւնը կ ՛ըսէք, դարեր առաք Ֆրանսայի մէք մեծ 

զանգակ մը կար, որ միայն թագաւորի էք ա Հու ան պարագային 

կը Հնչեցնէին։ Օր մր յանկարծ զանգակը կը Հնչէ ամէն կողմ 

վրդովում կը տիրէ9 ո րովՀեաեւ թագաւորը մեռած չէ ր է ՏԷան -

գակր Հնչեցնող մարդը կը ձերբակալեն ու կը տանին թագա

ւորին։ Թագաւորը մարդուն կը Հարցնէ, Չե՞ս գիտեր ոբ այդ 

զանգակը թագաւորին մաՀուան Լոա֊ՐՐ կուտայ, եւ ես մեռած 

չեմ ։ Պատիժդ մաՀ է կ ՛ըսէ— : Մ արդը կը պատասխանէ, Տէր 

թագաւոր, երկրին մէք արդարութիւնը մեռած է^ ի՞նչ կարիք 

կայ թագաւորին։—Աարդբ կր բացատրէ իր դատբ եւ կ՚ըսէ թէ 

մաՀը յանձն առնելով ըրած է այդ բանը7 որպէսզի թագաւորին 

լսելի ըլլայ ։ Թ ագաւոըը մարդը լսելով ազատ կ ՝՛արձակէ զա յն 

ու անոր խնդիրը ուշադրու թ եան կ ՛առնէ։ 

Դաշնակցութիւնը տարիներու անգործ ութենէն մեռած է 

Դաշնակցութեան նպատակը մեռցուած է, ՏաճկաՀտյ դատը 

թաղուած էք ՏաճկաՀայու թ իւն ը աշխարՀիս չ ո ր ս Հովերուն 

յանձնուած է։ Դաշնակցութեան Բիւրօն նոր ՕՐԻԱՆՏԱՑԻԱյի 

կը Հետեւի ։ Այ" տուեալներու տակ Դաշնակցութիւնը գոյու

թիւն ունենալէ դադըած է։ ԱՀ աւասիկ այգ աՀազանգն էր որ 

Հնչեցուցին բողոքողները։ Բայց Բիւրօն թագաւորին արդարա

սիրութեան ոգին ցոյց չի տուաւ, ո րովՀեաեւ Բիւրօն ինքն է 

Դաշնակցոլթ իւնը սպաննող ր ու անոր ւՈռսցորդներէն նոր նր. 

պատակովք նոր Դաշնակցութիւն կագմոդը։ 

2֊ ԴԺԳՈձՆԵՐՈՒ ԲՈՂՈՔՆԵՐԸ ՈՐՈ՞ՆՑ ԴԷՄ ԵՆ 
ճնշումը պայթիլն կր յառաջացնէ : Գմ գոՀութ իւննե րը 

նախ խաղաղ, մեղմ ու կարգապահական (կուսակցական ժար– 

կօն) ձեւով կատարուեցան։ ԳժգոՀոլթեան կէտերը, իբր թելա– 

դրութ իւններ, տարիներու րն թաղքի՛ւ» Գաշնակցութեան վե

րին մարմիններուն ներկայացուեցան դրութ իւննե րով։ Ամե -

րիկեան կ. Կ,էն պ՚սՀանչՆէւհցաւ որ դժգոՀութ եան դուո բացող 

խնդիրնե րր կոմիա էնե րու Պաագամաւորական ժողովի օրակար– 

գերու նիւթ դարձնէէ Կ, Կ*ին պատասխանն Էր, ^Մեր շար

քերը աայդ կարգի Հարցերով չենք կրնար զբաղեցնելէ։ 

Ոիւբոյի անդամ Ս. Վրացեան մեր ելոլթին ի պատաս

խան գրեց, աոանց իր անունը տետրակին կցելու, Հայաստա՞ն 

թէ Կիլիկիա վիճաբանական տետրակը։ Կ. Կ.ը իւ բա ցուց զայն, 

իբր Գաչնակցութ՛եան տեսակէտր, պաշտօնապէս այգ տետրակը 

շարքերուն ղրկեց, որպէսզի անոնք այդ տետրակին բովանդա. 

կութեամբ զբաղին։ (ՇաՐ.) 

Մեծանուն բժիշկ Պօդոս ք0. 
|օլեան, ֆրանսական Հ(0Ս6Ր1Ո 

ամ՛սագրի վերջին Թ՜իլին մէջ 
լոյս ընծ՜այած՜ է սոյն խորա
գրով շահեկան յօդուած՝ մ՛ը, 
որուն գլխաւոր մ՛ասերը կու– 
տանք ստորեւ» Տա՚1անդաւոր 
բժիշկին սոյն յօդուածր շա– 
րունակսւԹփւնն է ուրիշներու։ 
||ւ ցաւալի է որ տասնեակ 
տարիներ աււաջ արեւմտսւ1)այ 
մամ՛ուլին մէջ իր փայլուն քրո
նիկներով ծանօԹ՜ բժիշկ քօ– 
լօլեան, այժմ՛ գլխաւորաբար 
կ աշխատակցի օտար պարբե
րականներու, գրեԹ՜է լքած՜ 1)այ 
գրականութիւնը» 

«ՄԱՐՏԿՈՑ» 
Զան ձ ր ա խար, տ խ բութ եան 

նման, որուն մէկ տարբերակն 

է9 Հարկ եղածին չափ ուշա

դրութեան չէ արժանացած ու 

քննուած բժիշկներու կո"մէ, 

իսկ գրագէտներն ու Հո գեր՛ս՛/՛. 

ները խօսած են միշտ պատա -

Հաբաբ։ 

ԱյսուՀանդե րձ ձանձրախտ ր 

գոյութիւն ունի եւ իր տեղը 

ամբողք քաղաքակրթուած աշ. 

խարՀին մէք։ Ն՛՛քա բղային Հի

ւանդութիւն մըն է, ք լախտ 

մը ստեղծուած քաղաքակր

թութեան Հետեւանքով իսկ։ 

Զանձբախտ բառը տարած -

ուած է գլխաւորաբար պատե

րազմէն ի վեր։ Այժմ ան կ՚իշ

խէ ամենուրեք; աղքատին եւ 

Հարուստին գ ծեբերուն ինչպէս 

նաեւ երիտասարդներուն մօտ։ 

Հիւանդութեան առքեւ՝ Հաս

տատելով դա սա կա ր դե՛ ր ո ւ Հա . 

լա սա բութ իւնր։ 

Ա ո յն ուսուանասիրութ իւնը 

պիտի բաժնենք երկուքի. 

Սովորական ձանծրոյԹն ու 
ախտագին ձանձոոյԹո։ 
Ա.— Սովորական ձանսրոյթր* 

Ցայժմ տրուած ս ա Հմանն ե– 

ՐԸՀ սրով քանք թ տփուած է 

բնորոշել ձանձրոյթը ^ իրապէս 

նկատի առած են միայն են

թակայական նշանները։ 

((Ձանձրոյթը տեսակ մ ը 

պարապութեան զգացում է», 

((ւոՀաճու թ իւն մը ^ որ դժուար 

է բնորոշել^ ոչ վիշա է, ո՛չ 

տխրութիւն)) եւլն. ։ Բոլոր 

այս սաՀմանուհՂւեբու րնթաց 

քին փնտռուած չէ իր ծագ

ման եղանակը։ Երկարօրէն 

Հարցաքննելէ յետոյ մեր շըր– 

ք ապատին մէքք անՀանգիստ 

Հոգւով բոլոր էակները9 որ կը 

խօսէին իրենց ձանձրոյթ էն, 

ստացանք խիստ տարրեր պա

տասխաններ ։ 

Շատեր ձանձրախտ է վ ա -

բակ ուած են, ո րովՀեաեւ տըն– 

տեսական տագնապին Հետե

ւանքով չեն աշխատիր։ Հոս 

շարժառի թ ը դատարկութիւնն ե։ 
Ուրիշներ բստ առա քնոյն չեն 

շաՀիբ ու Հետեւաբար չեն կըր֊ 

նար գոՀացնե լ իրենց պեր

ճանքի ախորժակը՛. Բազմա– 

թիւ երիտասարդ կիւ եր շյ *տ 

ցաւ ա լ ի օրէն ա զզուած են 

տագնապէն ու մեծապէս կը 

ձանձրանան ։ Այս ալ նանոյքի 
զրկանքն ե; 

կան ալ որ թէեւ շատ կ՚աշ

խատին, գրեթէ անդուլ, բայց 

ա րդիւնքր Համապատասխան 

չըլլալով սպառուած ճիգին, կը 

ձանձրանան՛. Հոս անկա Ր ալ Ո1 ֊ 
թեան զգացում մըն է, որ կը 

յարուցանէ ձանձրոյթ ը։ 

Ի՞նչ ե ձանձրոյթը ուրեէքն։ 
Երբ Հենք կրնար սպառել 

բնական կերպով մեր ներքին 

ուժերը, կբ ձանձրանանք։ 

Ձանձրոյթս ուրեւքն ներքին ու
ժերու գործածութեան պակա
սին հետեւանքն ե։ 

«Զանձրոյթր Հոգեկան Հի

ւանդութիւն մըն է7 արդիւնք* 

ցանկութեան եւ ան կար ո ղու-

թեան)) կ՚ըսէ (Ւանեւ Ծայրա

յ ե ղ ցանկութիւնն, ինչպէս 

նաեւ ցանկութեան բացակա-

յութիւ նը կը յարուցանեն 

զայն։ Առեւտրականը, որ չ ՛աշ

խատիր^ ոբ չի շաՀիր, կը ցան

կայ աշխատանք ունենալ։ 

Պաշաօնեան յ որ կը տառապի 

անգործութենէ^ դրամ կը ցան

կայ։ Ցանկութիւնը որ. երկար 

ատեն անյագ կը սՂւայ, կը ծնի 

ձանձրոյթը։ Հոս .եւ այլուր^ 

չգործածուած ներքին ուժեր 

են յ որ ճամբայ կ ՛ուզեն։ 

՚Բբոնիկ Հիւանդութ իւննե -

րը, վեներական ախտերը( ալ– 

քո լա կան ութ իւնր ^ ան կա բո -

ղութիւնբ 7 բնազդական գեզ * 

խութ իւնը եւլն. կրնան պա– 

տ աՀա կան պա յ մանն եր Հայ

թայթեր 

Յաճախ ձանձբախտ ունե

ցողները երազողներ են, ծ ոյ. 

լեր, դատարկապորտներ ^ խ"*– -

սիկներ (ք՚սշսքսքտ), Հեշտասի– 

րութիւնբ7 զգայական Հիա

սթափ ութիւննե րբ ք կեանքը 

լրիւ ապրելու փափաքըք կեան՛

քի առա ք ի՛ւ ւ տարիներուն եւ 

սիրային կնճոոտ ութ իւննե րըդ 

Հակառակ ութեան պատաՀար -

ներ ու բազմազբաղս՛ թ իւն 

առօրեայ կեանքին մէք՝ չա– 

փաՀասնեբու ւքօտ, չափաՀաս 

տարիքի բնաշրքման ան Հան-

գստութիւններր կրնան ձանձ

րախտի Հա կաւ ք իտ ութիւն ու

նեցողները մղել ձանձրոյթ ին 

գիրկը * Նաեւ պատերազ1Ուհրը9 

յեզափոխռւթ իւննե րն ու ըն

կերային վերիվայբուսՂւերբ7 որ 

մեզ ընկճեցին \§\ձէն ի վեր, 

նոյն ատեն աւելցուցին ար

դէն ձանձրացողներու թիւրէ 

Ախտանշաններ 
Ձ՛անձրոյթին արտաքին 

յ ատ կան իշեր ը գլխաւորաբար 

կր յայտն ու ին ենթակային 

ը^՚գՀանուր կեցուածքին մէք 

եւ դէմքին վրայ։ Այս նշան, 

ներր խիստ բացորոշ չեն ։ 

ԸնդՀանրապէս դէմքին Գ^երր 

աղօտ են ^ ակնարկը անորոշ ք 

ինչպէս խոկման պաՀուն ել 

երազի, բայց աւելի խաղաղ 

դիմագծերով ^ զբեթ է Համէս . 

կերպած, անտարբեր։ Ո՛ չ մ Էկ 

վ§ ո վւ ո խութ ի է ՛հ սակայն օր կա -

՛հական դո բծունէու թ հան մէք։ 

Ջանձրո յ թ ի ն ամենէն յատկա -

նշակ ան ա րտայայտ ու թ իւն բ 

կը աք հայ յօրան քում ր։ 

Բնական կամ սովորական 

ձանձրոյթ ը9 ինչպէս տխրու. 

թ իւնը, անմիքապէս կ ՚անՀե. 

տա հայ, երը անգործ ութ եան 

մատնուած ուժերը կը գոր. 

ծածուին առատօրէն ե ձանձ– 

րաՀարը կբ վերադառնայ բնա

կանոն կեանքին։ Ան կը մոռ

նայ նոյն իսկ անցուած գէչ 

վայը կե անները ։ 

Բնական ձանձրոյ թ ր կեան

քի դիպաՀար մրն է։ Ամենէն 

խո Հա կան մարդն իսկ իր ձանձ

րոյթի պաՀերը ունի։ Նոյնը 

չէ ՔՐ"նիկ ու ախտագին ձանձ

րոյթին Համար։ 

Ր$— Ախտադին Ջանձրոյթբ 
Եթէ բնականոն էակ մը 

կրնայ Հոգեկան ճիգերով, իր 

կեանքէն վտարել ձանձրոյթը 

գտնելով նոր ղրաղում մր 

սպառելու Համար իր կուտակ

ուած ներքին ուժերը՝ բուն 

քլախտիկը, քրսնիկ ձանձրախ

տի ենթականդ իր ամբողք 

կեանքի ընթացքին կր ւՈ՚այ 

նոյն էակը, որ ամեն ու բեք կը 

պտտց՚՚՚է իր մեծ ձանձրոյթ ը։ 

Մերթ ճիգերով եւ նոր կրքե– 

րով յաւիտենական ձանձրա– 

Հարր երրեան կրնայ գտնել 

Հաճոյքի եւ ուրախութեան նոր 

տզբիւրնեբ7 Բայց վաղանցուկ ։ 

Ա ակ այն քրոնիկ ձանձրոյ

թը կրնայ զո յութ իւն ունե

նալ առանց անձնասպանու

թեան գաղափարներու^ ա– 

ռանց տխրութեան եւ անձ

կութեան տագնապներու եւ 

յո։ զականութեան։ 

Տեսած եմ բազմաթիւ ան-

Հատն եր 7 որ առանց երեւու

թական 9 ու բացորոշ պա աճա. 

ո ի 5 առանց բախտի Հակ ադար, 

ձութ եան յ Հիւանդութեան ու 

սիրոյ վշ՛՛՛ի Լերեք գլխաւոր 

բարոյական պատճառները ան. 

ցողակի ձանձրոյթին^ իրենց 

ամբողք կեանքի րն թ ացքին 

ենթակայ եղած են քրոնիկ 

ձանձրոյթի ։ 

Մեծ *ԼհսլոԳՐ Կիւսթավ– 

Ֆլոպեբ 7 իր ամբողք կեանքի 

ընթացքին եղած է նաեւ մեծ 

ձանձրացող մը։ Ո՛– տուած է 

դասական նկարագրութիւն մը 

քրոնիկ ձանձրոյթի։ 

Ծանօթ էք ձանձրոյ– 

թին, Ոչ թէ այն Հասարակ, 

սովորական ձանձրոյթը որ կ ր 

յա ռա քան այ Հեղդ տ ր ա մա դբ ո լ... 

թեն է եւ Հիւանդութ են է ք ՚" Ա 

էքիւսր, արդիական ձանձրոյ. 

ՐԸ, "Ր ԿՐ ԿՐ*է մ՚սՐՂՐ ԻՐ 

ընդերքն ե բու՛ն մ Էք եւ իմա . 

ցական Էակր կր վերածէ 

ստուերի մբ, ոբ կբ սաՀի ւ 

ուրուականի մ ր, որ կր մտա

ծէ։ Ինչպէս կբ ցաւիմ վրա՛ 

նիդ եթէ կր ճանչնաք այդ 

բո րոտութ իւնր։ ԵրբեսՂւ լք արդ 

կբ կարծէ բուժ ո ւա ծ /*//ա/, 

ԲաՀ9 գեգեցիկ օր մը կ ՛ար * 

թննաք կրկին, աւելի քան 

տաոապաղին ։ Դիտէք անշուշտ 

գունաւոր ապա կ ինե ր ր , ոբ կբ 

զարդարեն գործէ քաշուած 

դ լ խաբ կա վաճա ռն եր ու կրպակ, 

ներր։ Անոնց մէքէն դաշտա. 

նկարր կ երեւի մերթ կա. 

պոյտ, մերթ Կարմիր, մերթ 

գեղին։ Այ գոլէս է նաեւ ձանձ. 

բոյթ ր։ Ամենէն դեղեցի կ րա -

նեբԸյ իր մէքէն գիտուած կր 

ստանան իր գորշ երանգն ո լ 

կ՚արտացոլան իր տխրութիւ

նը։ Դալով ինձք ձանձրոյթ ր 

երիտասարդական Հիւանդու -

թիւն մբն է, ոբ կը վերա՛ 

դռռնտյ գէշ օրերու ո»։ 

՚Բրոնիկ ձանձրախտի Հիմ

նական խարիսխը քլախտային 

գետինն է, ժտային ապասե– 

ըումը, ինչպէս կ՚ըսէինք ա– 

ոաք։ Այս ապասերու .Ահ է ^ որ 

/քչաւս պէս արգելք կր Հանգի

ստն այ ներքին ուժերու բնա

կան սպառմանդ որոնց մասին 

վերը խօսեցանք ել որ կբ 

յա րու ցան են 7 պարբերական 

գայ բագն ութ իւննե բուէ, քրո

նիկ ձանձրոյթ ը ։ 

՝ք*անի ւ1ր խորհուրդներ 
՚Բրոնիկ ձանձբաՀա րնե րր 

ի ծնէ ձանձրացող1ւեր են ։ Ան

կարելի է փարատել իրենց 

ձանձբախտբ, ՜ որ կբ յամառի 

ենթակային բոլոր ախտային 

վիճակներուն մէք, առա էւ ո ի. 

րենց զգա ց ո լ էքն հ բուն Հոգեբ– 

նախօսական արաայա յտու– 

թ եանց ՛Էր1" յ "՚Րգելիչ աչ՛՛ 

խատանք մր կատարելու։ 

Բժ չկա կան քնն ութ իւնը 

ամէն պարաղա յի աակ երկ

րորդական չէ։ Նախատեսել 

ուբեաԱւ, պատ աՀա կան կամ Հա

կամիտութեան մղող պատ– 

ճառներր քննելով, աՀա՛ բժչ– 

կական առաքին պարտակա. 

նութ իւնբ։ Յանձնա րա րե լի են 

նաեւ ճամբոբգութ իւններ ը դ 

որո ո յա ր ք մար աքն ա կրթանքն ու 

զբօսր, ընիժ երցուսՂէե րն դ Հա. 

ճոյքնեբն եւայլն։ 

Ն՛ր չաՀագբգռութ իւններ, 

ԺՈՂՈՎ.ՈՒՐԳՒՆ 
ԱՒԱՆԴԱՊԱՇՏՈՏԹՒհՆԸ 

ՊՈԼՍՈ8 ՀԱՅԵՐԸ ԿԸ ՏՕՆԵՆ 

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԾՆՈՒՆԴԸ 

<1)ոլսոյ փայերը կը շարու
նակեն նոյն շուքով կատարել 
ւա անւ| ական տօները ու մինչ
դեռ գաւլուԹներու մ՛էջ լյնուն– 
գը գրեԹ՜Է աննշմ՛ար կ՛անցնի, 
. ()ոն ԹեըԹ՜երը կը նուիրեն 
բսպմ՚աԹիլ յօդուածներ աւուր 
պատշաճի խոր1)րդաօ՜ուԹիւն-
ներով։ 
Ալս աււԹիւ «Ազդարարէի 

մ՛էջ Մա*՚,ուկ Աս լ ան եան ի միջի 
"՚յւ՚՚ց Կը գրէ–– 

Նոյն երդը գրէք երկու 

չրթներու վրայ, եւ պիտի 

տեսնէք որ չեչտերր չեն նմա

նիր իրարու։ Մէկուն վրայ 

կրնայ սաոոյց դաոնալ, իսկ 

միւսին վրայ կրակ կարիէ ո լ 

այրե լ... Փնտռեցէք, օրինակ, 

տատրակին ու արօր Հաւքուն 

ղուդերգր, եւ նմանակը ո՛՛չ 

մէկ տեղ պիաի գտնէք։ Այն-

քա ն Հայկական է ուղն ու 

ծուծ ովր, այնքան Հարազատ 

ու խո րՀրգաւո ր ցո լացուսՂւ է 

անմիջական շրջապատին, Հոն 

ապրող Հոգեկան յոլզոլաքեեբուն։ 

Աո է ք Աւհ տաբանը։ Ուրի՜շ 

է ան օտար կրօնաւորի մը 

բերնին ՚քէչ^, եւ բոլորովին 

ուրիչ Հայ տէրտէրի մը չրթ– 

նհրուն վրայ։ Նոյն բառե՛րը, 

բտյց որքա ն տարրեր շեշտ 

յ ու Հնչիւն, եւ մանաւանդ ար

ձագանգ Հոգիներու մէչՀ\ 

իսկ չա րականներոլ եւ 

«Տէր Ողոմեաոնեբու տեսակէ

տով, արդէն սար-ձոր կայ։ 

Զ" լՐ է Հետեւաբար, որեւէ 

թուականի զանազանութեան 

կապել մեր ՛Ծնունդին մաս– 

նայատկութ իւն ր։ Ո՛չ, ան իր 

ծնունդը կ՚առնէ աւելի խոր 

ակերէ, ոլղզակ ի Հայ Հաւա

տացեալին սի բտէն ու Հոգիէն։ 

ԵՀ՛Է 1Հ–՚Ա պիտի նկատենք 

գերագոյն Հասցէն որուն կ՚ուղ

ղուին բոլոր մաղթ անքնե րը, 

տպա ուրեւհւ ազդհրու Հոգի

ներն ալ պէաք է ընդունի լ 

իբրեւ «անթել՚ֆի Հաղորդիչ 

կայաններ, որոնց իւրաքան– 

չի՛ ՐՐ իր սեփական ալիքն 

ունի, բոլորովին խորթ եւ 

անՀասկնալի ուրիշի մր»»* 

ԱՀա թէ ո՛ւր պէտք է փն

տռել աննման դրոշմը ոբ կայ 

Հայկական տօներուն վրայ ու 

նոր կրքեր, տարրեր կարգի ու 

նոր սովո րոլթ իւններ, ամէն 

ուշադրութիւն խլող զբաղում 

մը կրնայ բ ուժում //* 

շ.սցնել, 

ԲԺԻՇԿ ՊՕղՈՄ ՚ԲՕԼՕԼԵԱՆ 

ՆՇԽԱՐ* ՈԻ "ՆՇՄԱՐՔ 

Բ. 

ՍԼՐ9ՐՈԻՆԻՔ ԵԻ ԳՆՈԻՆԻՔ 

ԳՐԱՒՈՐ ԵՒ ԱՆԳԻՐ ԱՂ.ԲԻՒՐՆԵՐՈՒ Ս"ԷՋ 

Դանք Հիմա "՚՜րիչ խնդրի մր. 

Ո՜՛ւր Հաստատուեցան Ասորեստանի Ա ենեքե րի մ 

թագաւորին փախստական զոյգ զաւակները։ 

Եւ "Ր" նք են իրենց սերունդը կազմող նախա– 

րա բու թ իւննե րբ \ 

Հիմ բռնելով գրաւոր եւ անգիր աւանդութ իւն -

ներր մենք կրնանք որոշապէս բսել թէ* պատմական 

1)ա1ւաւաւ (II/՛ եւ դիւցազնավիպական ՍասսՆւնց Տուն^ 
ամբողք արաբուածներր տեղի կ ՛ունենան ծովակի ը 
բոլորտիքի երկիրներուն մէք։ 

Այդ ծովակը գրաւոր յ ի չա տա կարանն երու յիշած 

Սպւոյ Ծով կամ ք̂ գնունեաց եւ Վանայ ՛Մովն է։ 
Ասոր կասկածելու տեղի չկայ։ 

ԱրԴ* Ա ենեքերիմի որդիներ՝ Ադրամե լիք եւ Աա

նասար՝ Նինուէէն կը փախին կուդան Լի Հայս՝) «յարե֊ 
ւեյս նիւսիսոյ եւ բուռն գնդաւ. . . գան մտանեն ի լեառն 
Սիս՛, որ յանուն Հաւոյն իւրոյ Աիմայ անուանեալ էր» 

ԼԹովմ. Արծր. 36 եւ նրդ երեսներբ)։ Եւ «Յորոց զմինն 

յարեւմտից քաւաււոյ աշխարՀիս մերոյ, մերձ ի սաՀմանս 

նորին Ասորեստան ի, բնակեցուցանէ Ակա յորդին մեր 

քաք նախնին, այսինքն դԱ անաս՛*, րն. եւ ի սմանէ 

սիրես՛ լ լցին զ\1՝Ղ\1ն ասացեալ լեառն)) (Խորենացի. Ա. 

ԻԳ. 106)» 

«իսկ Արգաւք ոզանն յարեւելից Հարաւոյ նորին 

կողմանն բնակեալ^ ի սմանէ ասէ պամագիրն լինել 

զէԼբծրունիռ եւ ղԴնունիս)) (Անդ)։ 

Առաքնորգուելով զոյգ պատմագի րնե բուն ցուցած 

ճամբովը 9 ո՛ րեհն դ մենք կը տեսնենք որ Ադրամե լիք 

եւ Աանասար փախուստ տալով Ասորեստանէն իրենց 

սաՀ մտնա մերձ Հայաստան՝ «բուռն գնդաւ 1> կը դիմեն 

դէպ Արեւելեան նիւսիս կԹ* Ար^ր*), "՚-ր էր Հ ա յ ո ց թա

գաւորը՝ Ակայռ բդին։ 

Ակայորդին անչուչտ սիրո վ ոնդունելով Ասորես

տանի Հայաստան փախստականները, անոնց կը յատ

կացնէ բնակել ու յաբս ա յզ ,1ը։ 

Անոնցմէ մէկըդ Աանասար Լիրեններով՝)՝ կը բնա

կեցնէ մեր աչխարՀի արեււքտեան նարաւր, Ա իմ լձ֊րան 

՚1Րայ^ ՂՈՐ ա ա ա կը լեցնեն յա քորդ սերունդները։ 

Վեր քէն՝ այդ ցեղի ^պերճքն եւ գլխաւորքն. 

// տ ե րմութ իւն վաստակոց առ թադաւորն մեր ցուցեա լ 

բդեշխ ութ իւն կողմանցն արժանաւորեցան առնուլ» 

(այսինքն բդեշխութիւն Աղձնեաց) (Խորն. Ա. ԻԴ. 10ճ)* 

Կը լենա յ Ադրամե լիքին յատկացուած վայրը ։ 

Խորենացին անմիքապէս կուտայ այդ տեղեկու– 

թ իւնր, բայց ոչ թէ Ադրամե լիքի անունով՝ այլ Ար– 

գամ ո զան ի։ 

Ւբր անմիքական կցորդ «.Յորոց զմինն Ո ԼԱ անտ -

սար) յիշո^ա^քին՝ կր յարէ.— 

«իսկ Ար գա մ ո զանն յարեւելից նաՐաԼՈյ բնակ

եալ Լլռութեամբ՝ Ա կայորգու կոգմէն^ ի սմանէ ասէ 

պատմագիրն լինել գԱբծբունիս եւ ղԴնունիս» ։ 

Եթէ ընգունինք Աըգամոզտնն իրր Ադրամե լիք 

կտմ Բազդասար Լըստ ժողովրդական Վէպին^ եւ 

ուրիչ կերպ կարելի չէ, այն ատեն կ ՛ունենանք 

անգիր եւ գրաւոր պատմութեան բաղդատաբաբ քււաքա -
սայն Հետեւեալ արդիւնքը։ 

Ման ասա ր որ Ժողովրդւս կան ՝Լէպին Համեմատ 

առաւելապէս իրենց եղբայր կը ճանչցուի ԼԿրկր. 62» 

Սպըք. 32, Յվս. 13 եւ 63, Աըղ. 48, Հյկ. 5), կը բնակի 

Հայոց ԱչխարՀի արեւմտեան ԱԱ1ՐԱ1Լ Ա իմ լեր ան 2"*՜րքը 

եւ ՀիԱհագիրը կ ՛ըլլայ Սանասարեան տ.՛Հմին, կաժ 

Սասմանց Տուն̂ Տ/։ 
(կատմութիւնը կ ՛ըսէ. 

«Ե*– ի սմանէ սիրեալ լցին զԱինՂէ ասացեալ 

լեառն» (Խբնց. Ա. ԻԴ. 106)։ Կամ՝ ((Եւ եղեալ նոցա ի 

Սիմ լերին մինչ ի Տիգրանն Լայկա զնետ ց(Թվմ. Արծր. 5). 

Ժողովրդական Վէսլը կ ըսէ* 

<<11անաս ա ր նստուկ էր Ա ասուն)) ^ «Աբամելիք 

օրերաց օր մ՛լէ զարկեց գնաց չուր ի Մըսըր (*)* սպա

նեց գՄսրայ թագաւոր... ու ն ստաւ Մըսըր^ եղաւ թա

գաւոր» (Սրձ. 14օ)։ «Ասլիմելիք է լաւ... իկ ալ , • . գնաց 

Հասաւ ուր Հօր քաղաք.». ԼՀոն) բերեցին Ասլիմելիք 

գրին թագաւոր..* էդի ՛Ուաց էդ տեղ, ետ գառնանք 

էրթանք Ա անասարի կուշտ... Ա անաս ա րին եղաւ մէկ 

տղայ» (Ա ասուն բերդի մէք). ԼՑվս* 19-20)* «Ա ան ասա -

րին էլ գրին թագաւոր Ա սաունա յ մէք» ԼԱբդ. Ա* 49)* 

ՈւրեսՂւ Սիմ լերան շ ս ՚ ֊ ր ք ը բնակողը Աանասարն 

է, եւ իր սերունգր տակաւ բազմ ան ա լո վ կը լեցնէ 

ա էք բողք Ա իմ լերան բնակելի մասերը. Աղձն ի ք - Տ ու -

րու րե բան մինչեւ Հիւսիս Եկեզեաց գաւառ, արդի Տէր~ 

(*) Ա՚ուսույ» յ̂է՚Թ՜է Եգիպտոս՛ աշխարհագրական 
տե՛սակէտով։ ՉիԹ"« 

սիմի շրքանը Տա՛՜ր– ր– Սիւք, արաբերէն՝ Սիմ լերան 
աչխարՀը)։ 

Աիմ լեռը, կը յիշաաակուի «Աղձնեաց Սասհոյ 
Ղ՝\ՈԼ.\\ավւ՚1ւ մէք) եւ կը կոչուի նաեւ Ա՛ասուն, Խ՚՚յթ եւ 

Տօրոս)) . ԼՅ՚ոկ. Ան. Բորն. /Հիէք ա՛հ ե ա՛հի յ։ ք՚սկ Մ "՛՜շի 

տեղական յորքոբքումով՛ այգ լեռը երկու անուն ունի* 

— Սիւք Սար և Սեւ Սար (Աեւ սարեր), ինչպէս կը տես

նուի աշխարՀացո յ ց քարտէսներու մ էք ար 

Ժողովրդական Վէպի բոլոր ւիոփո խակն ե բուն մէք 

արդէն կը Հանդիպինք լյեւ լյաւ* կամ լյասոնայ Ա1ԱՐ 
կոչ ոււ/իերուն, ոբ նո յնն է Սիմ կամ Ա ե Ա ա րե րու Հետ։ 

ԼԱ եւ Աարի մասին "՛րի շ առիիժով)։ 

Եսկ Ադրամելիք կամ Բաղդասար կամ Ար գա մ ո -

զ՚սն, մէկ խօսքով Ա անասարի եղբայրը, որ Ժոզո -

վրգական Վէպին մէք առաւելապէս կրտսեր եղբայր կը 

ճանչցուի, բնակեր է մեր աշխարՀի արեւելեան նա* 
ՐաԼ ՀԽրն, Ա. ԻԴ. 106), ամէն Հաւանական ուիք իւն ով՝ 

Վանայ Ծ ո վա կ ին եզերքը 9 ա յս ինքն Մ ոկք. Աչտ ունիք. 
Վանւ յպ ղււ ւնհ, մէի 

ՈւրեԱհ, Ասորեստանի փախստական արքայորղի -

ներէն Ա ան աս ա րն ր լ լա լո վ Ա աս ման ց Տան նախաՀայր -

ՀիսՂւա դիրը ք Ագրամե լ իք. Արգաւ քոզան –Բա զդաս ա րն ալ 

կ ՛ըլլայ Վան –Վա սպուր ական ի Արծ րունեաց տոՀմին 

Հիսնաղի րը ։ Անոր մէկ ճիւղէն ալք Հաւանաբար ք Դնուն -

եաց նախա րա բութ իւն ը ։ 

Բայց ինչ անուն տալ Աասմանց Տան կամ Ա ա -

նասարի սերունդէն առա քացած նախարարական տոՀմ ին ։ 

Տեսնենք յա ք որդով։ 

ՋԻԹՈՒՆԻ 



Ղանոնք կը դարձնէ դրա։ ի չ ու. 

սիրա ի իւդ,,ող, 

Տօնական օրերու խւսւգա– 
վաո-ՈւԹեան իլւ ւք՚ասնակցու– 
Թիւնը կը բերէ նոյնիսկ երի
տասարդ, տաղանդաւոր գրա
գէտ օ՛ր, հղիշէ Այվազեան՛ որ 
տարիներէ ի վեր կ՛ապրի <1|ո– 
(իս։ 

Եւ որպէս զի բնութ իւնր 

մարդու, աչքում սա ա՛սա ր մե* 

քեն այ ի, գործիքի կ արեւ, որու.֊ 

թիւ՛ն9 պէաք էր յայտնագործել 

մեր մէշ մեր Հոգին։ 

Եւ այգ ըրաւ Յիսուսէ 1)ւ֊ 

չագրութեամբ նայելով ՀրԷա* 

կան կեցուածքի վրայ մարդ 

ւՈւում է ապչած , ա յգ ա րտա * 

ռոց դՒրքէց։ ԱՀ՛" Մովսէսը. 

որ դա ւադ ա ն ը զարկում է դե֊ 

ա ի՛ւ, եւ օձ է դառնում գաւա ֊ 

զանր* կրկին գա ւ ա դան ր զար* 

նում էդ եւ կարմիր ծուէր պա* 

ա առում է մ է ջտեղից։ 

1ԼՀա Յիսուսէ որ ասում Է, 

սարեւ կանգ առ» եւ արեւը 

կանգնում Էէ 

յ՚սկ Յիսուս ս Հաւ ա այ՛ր 

լեռներ կր չաբժէ* է Ի՞նչպէս 

վաբւ եց նա մաՀւան Հեաք 

քանի* անգա՛ք իարաակեց նրա 

անցնցելի չզթաներըէ Վեր^ա֊ 

պէս այս կեանքն էլ մի կոզմ 

աՀա Հանդերձեալի Համար ըա* 

նաձեւ*— «Ով որ կը Հաւա֊ 

տայ դ յաւ իա են ա կ ա ն կեանք 

կ ՝ ունենայ»*** 

Այս ամէնը իրարու մօա 

բերելով, կը տեսնենք էակներ, 

որոնց փոյթը չէ տիեզերքն իր 

ամբողջ կարծրութեանդ Հաս* 

տատունութեան վերջնա կա֊ 

նութեան օրէնքներով։ Ալս 

ան Հա ւ ա աա լի մարզիկը գալիս 

են աչխարՀի Հետ իւ աղալուդ 

ինչպէս բրուտը կաւ ի Հետ։ 

Պարզ խօսք ով Աստուծոյ Հան* 

գա մանքով են Հանդէս գա լի ո 

ամէն անգամ եւ ծուռ ու չ ի ֊ 

տակ դարձնում բնութիւնըՀ 

Ու վերջապէս (յա մեր գին կը 
խ ւսո ՛հու |ւ նաե՜ւ քյին | ր \ա\ \\ո\\ 
մը, ո ր ո ւն անունը ա ռնո ւսպն 
քառորդ, ո. աո է ի վեր կ՚երե– 
ւայ <1)ո|սական մամուլին մէջ, 
ելեւմտական ու այլ քրոնիկ, 
ներու ներքեւ։ Ջգե՜լով ւքէկդփ 
աշ խարք)ի քչրատապ խնգիրնե– 
րր Աբտաշէ-ս գալվւաքԶեան կր 
ներբողէ ՚̂ ւալովըեցին։ ԸնԹեր. 
ց ո ւ լին կը մն այ ^ ա մա ձ այն ի | 
կամ ոյլ, իրեն 1)եսւ։ 

Եւ ի՜նչ էին Հռովմայեցի* 

նեբը նոյնիսկ Յիսուսի օրով։ 

Օգոստոս կայոըը, Ներոնբ, 

կա լի գու լան կարդացած 

Այս վերջին կայսրրդ ՚Բրիստո* 

սէ վերջը թագաւորած, կր 

մաղթ էր որ Հռոմայեցի ժողո * 

վուբդը մէկ գլուիլ մր ունե* 

նայ, որպէսղի սուրի միակ 

Հարուածով մը զայն կարէ։ 

Հռոմայեցւոց այս կայսրը իր 

Թ ՚ Լ Թ Ա Կ Ց Ո Ի ԹԻԻՆ ն Ե Ր 

ՎՈՐՏԿ18Փ ձՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ԲԱՆԱԻՕՍՈՒԹԻՒՆԸ 

Տէսինի Հ. Հ, Գաչնակցու * 

թեան Գուրան Բարձրաւան * 

դակ Կոմիտէն ժողովուրդի 

փափաքին դոՀացում տալու 

նպատակաւ որոչած էր սար֊ 

քել Հրապարակային բանա* 

խօսութիւն ժ*բ, լուս ա բան ե * 

լու Համար գայթ ակ դե ալ միտ* 

քերբ։ 

Այդ առթիւ Հակառակ մեր 

կամքին» կոմիտէնդ պաշտօն ա * 

պէս դիմում կատարեց Դ՛լէ* 

պէբի մ արգոց որ տէրն ու 

տիրականբ դարձեր են ժոդո ֊ 

վարդի տան Գ մ արդի էլ փո * 

խան ակ մեզի պատասխանելու 

գրաւոր դ ինչ որ կր պա Հան * 

ջ ուի որպէս տարրական Քա* 

գաքավա բութ իւն դ կր զիջա* 

նին միայն բերանացի ըսելու 

որ մենք ձեզի չենք ճանչնաբ, 

չեն ճանչնաբ այն երիտա * 

սարդնեբը, որ այդ տան Հա֊ 

ժաբ ղիչերբ քքերեկին խառնե* 

լով անօթի ծարաւ աշխատանք 

թափած են տան շինութեանդ 

որ այսօր ալ իրենցմէ խնայ֊ 

ուի նոյն տուն րէ 

Ուր էէն ա ցին Հոկտ* ՏՕին 

բացման օրուան խոստունՂւերը 

օրուան նախաղաՀին Պ* Խա֊ 

տիսօֆին, որ իր բոլոր չուն֊ 

չովը կ*ԸսԷր թէ այս աունըՀ.8* 

Գ*ի տունը չէ. Հայ ժոզովուր֊ 

դի տունն է* Հիմա տեղին 

չ՞է որակել Ջամալեան տունդ 

որ իրեն սեփականացուցեր է 

այդ սեւերես մարդը, որ նոյն 

Օրը աատիսեանի նման կը 

պոռար «ժողովուրդի տան», որ 

ժողովուրդէն գրամ կորզէ 

ի չաՀ իր գրպանինէ 

Մեր տդաքր առանց յ ո լ – -

սաՀատելու դ կոմիտէն կազմած 

«Մ արտկոց» ի յանձնախումբը 

լծուելով աշխատանքի վար* 

ձեզին տեղւոյս օաշտտ Ի1<̂շ1է>̂  
սրաՀը, ու ժամանակին ալ 

յայտ արա բութ ի ւնն երր Հրա֊ 

պարտկելով ժողովուրդի մէջ 

խան դավա ռութ ի լ ն ստեղծ ե* 

ցին։ 

Սե ւացբէքեաննե բու Հլու 

գործակալները չՀ անդուր* 

ժելով մեր սոյն խանդին դ աջ 

ու ձախ սեւցնել սկսան ։ Նոյն 

իսկ պատեբու յա յտարարու * 

թիւննեբր պատ ոե ցին։ Բայց 

իրենց խլրդային աշխատանք* 

նեբը ի գերել ելան, մեր բա* 

բո յա կան յաղթ անակով։ Ժ՝ո֊ 

գով ուրդի մեծ զանգուած Բդ 

մեր կո ղք ին է, քան ի որ մեր 

չաբժումը յանուն ճշմա բա ու* 

թեան եւ ի չաՀ Հայ թափ ա֊ 

ռական ժողովուրդին է ։ 

Հանդէս ի թ ուա կան ը ո * 

րոչուած էր Յունվ, 2 կէսօրէ 

յետոյ ժամը ՝Հ*Տ0ին Ժամանա * 

կէն առաջ ընտրեալ Հասարա* 

կութ իւն ը փութացած էր տեղ 

գրաւելու Համար դ ու լսելու 

այն ազնիւ ու , անկեղծ խօս֊ 

՛քերբ որ աիտի բսուկ բ մեր 

Բո լորի սրտէն բխող՛. Բեմը 

զարդարուած էր Հայ եւ ֆրանս* 

եռագոյններով ո լ կեդրոնը 

Գաչնակցութ եան զինանշանը 

զետեղուած դ ու Բո է" Րա Ի՛ՔԸ 

1աՐՔ ^Ր յեղափոխականներու 

նկարներս փ ։ 

Ժողովուրդը ան Հա էք բեր կը 

սպասէ բ օրուան բանա խօսնե * 

բուն, ընկ, Ա* Աբոյեանին եւ 

Մ– Աաբոեանին* եւ աՀա 

յաբգելի Հիւբեբը երբ ներս կը 

մտնեն ժողո,է ուրդը ծափերով 

կ՚ոդ^ունէ։ 

Ընկ, Աբոյեան Մաբսէյլէն 

իր տիկնոջ Հետ ե Աարը֊ 

եան Փա րի զէն ք եկեր էին 

ձին Հիւ պատոս կր կարգէր եւ 

ինքզինքբ իբր աստուած պաչ֊ 

տել կուտաբէ 

ԱՀ ա լաս ի կ Հռոմայեցի ժո֊ 

զովուրդը, աՀաւասի կ մարղըդ 

մարդկոլթ իւնը \\ ի սուս ի ծ ը ֊ 

նունդէն առաջ ։ ի՛՛նչ գեր* 

մարդկային ուժ ու. կարո ղու* 

թիւն պէ աք էր ապականած դ 

անասնաց ած մա րդկութ իւն բ 

ազնուացնելու դ զայն արժա֊ 

նաւոբութեամբ ապրեցնելու 

Համար։ Արդարեւ ծնաւ 3 ի ֊ 

սուս եւ աչխարՀ նոր երեւոյթ 

II ր առաւ՛. Գերութեան մէջ 

զարգացած, ճա րտա բա բուեստի 

մէջ յառաջացած ազգերու գ ա ֊ 

րաւոր կոյր ան ա սնապաշտ ու * 

թեանդ վա յբագ գեբեվարու* 

թեան յաջորդեց Յիսուսի քա* 

բո զած Աստուծոյ . Արքայու֊ 

թիւնը՝ Հիւ/եուած հղբայբա* 

կան սիրոյ վրայ, ուր անխր* 

աիր ամէն մարդդ մեծ ու պզ

տիկդ տէր ու ծառայդ Հարուստ 

ու աղքատ պիտի մտնեն դ Հե֊ 

տեւելվ իր տուած պատուի * 

բանին. իր դրած սիրո յ օրէն֊ 

քին տակ\ 

Ու եթէ Յիսուսի քալա * 

զած սկզբունքները իրենց պբ֊ 

տուղէն պիաի դատենք, ան֊ 

Հեբքելիօրէն զանոնք պիտի 

ճան չն անք իբրեւ մարդկու֊ 

թեան իսկապէս փրկաբար բա* 

բո յա կան վա րդապետու թ իւն 

մըդ ուրկէ ծնաւ արդի քաղա֊ 

քականութիւնը իր բոլոր բա֊ 

րի կողմեբովը։ 

երկուքն ալդ ճչմարտութիւնը 

իր ամբողջ միրկութեամբ ցու֊ 

ցազբելու ե ձաղկելու ((Մարտ* 

կոց))ի չուրջ նչմարուած վատ 

քսութիւնները ։ 

Օրուան նախագաՀը ընկեր 

Գ. ՝Բիլէբճեան (Լիոնէն) խօսք 

առնելով ըսաւ, ^ընկերներ եւ 

Հայրենակիցներ ինծի Համար 

կուսակցական պա րա աղ բա... * 

թ իւնները նշան ակութ իւն չու֊ 

նին այն չափով որ կբ նպաո * 

տեն Հայրենիքին օգոին* Մեր 

շարժում բ ծնունդ առած է ան֊ 

մաՀներու գործը լրացնելու 

Հայ ժողովուրդը Հաւաքելու 

մէկ կուսակցութեան 2"*–/*̂, 
տանելու մեր վեՀ իտէալը* 

Մ ասիս ֆանֆառէ յոտն* 

կայս ունկնդրուեցաւ Հ(Մ եր 

Հայրենի քր» ւ 

Գեղարուեստական բաժնին 

իրենց սիրայօժար մասնակ֊ 

ցութիւնը բերած էին 0 ր՛ 

Լ* Պօս թան եան յաջող կերպով 

արտասանեց Ուղերձ «Մ արտ֊ 

կոց»իդ բուռն ծափերու արժա֊ 

նա ցաւ Հ Մեներգ Օր* Աննա 

Պ ո յ աճեան, ընկերակցութեամբ 

ջութակի, ընկեր Աղա բեկ եան ի դ 

ուղերձ ձօնուած «Մարտկոց^ի 

ընկեր Նչան Խ ա չատ ո ւ րե ան է է 

Ֆանֆառը նուազեց * Մ ար* 

ոէյէզ))ը, յո ան կայս % Արտ ա սա * 

նութիւն ընկեր ԳլանեանԷ։ 

իուռն ծա փերու մէջ բեմ 

բարձրացաւ ընկեր Աբոյեանէ 

«Իմ նուիրական պար* 

տ ական ութ իւնս է ջերմագին 

ոդՓո յննեբս ու Համակրանքս 

բոլոր Տէսինի ընկերներուս 

ըլլան մեզ Հետ կամ դէմ։ Օր 

մը ճչմարտութ իւնը երեւան 

կ՚ելլէ* Ջեղի իրական կեանքէ 

առնուած դրուագ մը պիտի 

պատմեմ դ ն աՀա պետական ըն * 

տանիքի մը մէջ ծոյլ Հարս մը 

կ՝երթայ, որ աշխատութեա՛ն 

վարժու ած չէ ; Հարսին կ ՛ըսեն 

մեր ընտանիքին մէջ ո վ ո(՚ 

կ աշխատի նա կ՛ուտէ ։ 

Օր մը Հարսը ջուր կը բե* 

րէ* ա ա ս է Ր Հրամայէ9 ՀՈՐ 

Հաց մը տուէք, եւ ՀետզՀետէ 

Հաբսր կը նայի որ ճար չկայ 
ա 

անօթի պիտի մնայ ամէն օր, 

կը լծուի յամառ աշխատանքի։ 

Ու կր լինի պատուական մայր 

բ՛ետան իք ի ։ 

ԱՀա այս է մ արդկային 

0ըէ*եքը^ մէկը կ՛աշխատի բո* 

է"րի Համար^ ըոլորը կ՝աչխա* 

տին մէկի Համար։ 

Ասէք օրինակ մեգունեբըդ 

մրջիւննեբրդ իրենց աշխա֊ 

տանքի բաժանուէ&ւե րն ունին է 

ԱշխարՀն ալ իր բւսժանումը 

ունի (մարդոց՝) Գրական Աշ– 
իաաքւ, դրական աշխարՀր որ 

ունի գրական մշակներ որ 

կ Ա՛շխատին այս Համայնքին 

վրայ։ կարմիր Խաչեր որ կբ 

տանին գթութեան դործբ։ 

՛քաղաքական ասպարէզ, անոնց 

ալ տրուած է քաղաքական 

գործ տանելու։ Եսկ ք՚^է հ ՚" 

նեն մեր քաղաքական կազ* 

մակ երեա ութ իւնները դ մեր 

միակ Գ°րեղ հաՂ՛^ ակերպու ֊ 

թիւնր Հ» 3* Գ. անոր ստանձ֊ 

նած գործին մէջ վեՀութիւն 

կայ դ եւ անոր նուի բակ ան 

պարտականութիւնն է Հայ 

ազգի իտէալր իրականացնելէ 

Անաչառ Ր1Էա՚եք խոստո ֊ 

վանելու թ էգ ՚ ^ ե ր ղեկավար * 

նեբը եղան ապիկար թուլա ֊ 

մորթդ որ արատ բերին Հ, 3» 

՛հա շն ակ ց ութ եան փառաւոր 

անցեալ ին։ 

Բոլորս ալ կ՚ապրինք Եւ֊ 

բազայի ծոցին մէջ կբ տես* 

նենք պետ ութ ի ւնն երր, երբ 

իրենց ղեկավարները անգոր* 

ծունեայ են կամ թուլամորթ 

կը Հեռացուին աս պա րէ զէն, 

Հայ ազգին մէջ կայ 

մարմին մբ որ չուզէր 

օգտուիլ աշխարՀի օրէնքներէն 

կ՛ուզէ մնալ իր բազմոցներուն 

վրայ ու կ՚բսէ ես եմ տէրն ու 

տիրականբդ իսկ մենք կ՚ըսենք 

ոչ այդ չէդ մեր 12 տարուան 

վարած բա դա քա կան ութ իւն ր, 

չի Հա մա պա տաս խան ե ր ^ ա յ 

ագգի չաՀերին ու բաղձանք* 

ներին։ ԱՀա այս չաբժումը 

իր աըտայայտիչը «Մարտկոց)՝)ը 

անոր Համար ծնունդ առած է 

Հայ ազգի գերագոյն չաՀերի 
պաշտպանը։ 

Ալսօր Ֆբանսան զոՀեց 

Պրիանը ՚Բլէմանսօն ի չաՀ 

ազդի եւ Հայըենիքի \ 

Մեր Ժողովուրդին մէջ 

Համատարած կարծիք մը կայ 

ըոելով թէ ա թոռ ա մա բ ա է։ 

Ո՛ չ Հայրենակիցներ, մենք 

աթոռներու ցանկացողներ չենք 

ու չպիտի րլլանք ա լ ^ մեր 

մէջ միա յն կայ Հրաբուխի 

նման բան մր որ կ եռայ ։ 

Մենք կ՚ըսենք քեզի անօ֊ 

թի կը թողունք եթէ գործ 

չարտագրես ՚ գուն գնա եւ քու 

տեղդ ուրիչ մբ թոզ զ ա յ * Կ* 

Կոմիտէս եղած է զուտ Հաբ* 

կա Հաւաք մա բժին ե֊ յօդուած * 

ներ թխող ։ Մինչ դեռ այդ 

չէր մեր անելիքը աղա տա դրա֊ 

կան պայքարը տանելուէ 

Ընկեր բանախօսը իր խօս֊ 

քը վերջացնելով ըսաւ, թեւ 

թիկունք Հանդի սանանք այս 

չարժումը լառաջ սւ ան ելու 

Համար՜ք)։ 

ԿԱՐԵԻՈՐ Ժ(1Դ(1ՎնեՐ ԼԻՈնԻ ՄԷՏ 
ԼԵՈՆ1՛ Շրջ. Կոմիտէն ստիպողաբար բնկե բա կան ընդՀ* 

ժողովի կը Հրաւիրէ «Մարզպետ», «Կ ուկունեան» եւ «Համա* 

զասպ» խումբհրու բոլոր բնկեբնեբրյ Այո ^/՚/*1"՛^/՛ առաւօտ 

ժամր Հ)ինք 181 քուռ Լաֆայէթի սբճաճարանին սրաՀը։ Խիստ 

կարեւոր օրակարգէ Բոլոր ընկերներու ն եր կայ ութ իւն բ անՀրա * 

ժեչա Է։ 

ԼԻՈՆԻ Շրջ* ԿոմիաԷն ժողովի կը Հրաւիրէ ֆոն տիւ Շէ֊ 

բիի խումբը, այս կիրակի կէսօրէ վերջ ժաժը Տին, սովորական 

Հաւաքատեզին։ Բոլոր բնկերնեբու ներկայութիւնը անՀրաժեչտ 

է ։ Ներկայ կ*ըլլայ &Ր$* Կոմիտէի ներկայացուցիչը։ 

ՄԱՐՍԷՅԼ տ ա կը Ս Պ ս ա իր կի՛նը 
Գէորզ Ներս էս եան անուն Հայ մը ծ ան բա պէ ս վիրաւորած 

է իր կինը Լուսնթագ, արդուկ ով մբ բաբբւսբոսութ եամբ Հաբ * 

ուածներ տալով գլխուն։ Հազիւ փոխադրուած Հիւանդանոց դ 

Լուսնթագ Ներսէսեան աւանդած է Հոդին։ կր կարծուի թէ ոճ* 

րին դրդապատճառը սիրային նախանձն է ։ Ներսէսեան ընտա* 

նիքը սերտ յարաբերութիւն ունեցած է 3 արու թիւն եան ան ու * 

նով ուրիշ Հայ ու մր Հետ, մինչեւ որ այս վերջնոյն եւ իր կնոջ 

միջեւ գաղտնի մեղսակցութիւն մը սկսած է նչմարել կօշկա* 

կար Գէորգ։ Այդ օրէն յետոյ սկսած է խստօրէն Հսկել Լուսն* 

թագի վրայ ու տառապիլ ն ՚ոխանձի ճանկերուն մէջ։ ՀետզՀե֊ 

տէ թուած է նչմարել իր կ՚"ո^ ոլ՜ Յարութիւնեանի միջեւ 

ծածուկ Հայեացքներ դ բարեկամական նչանննր եւայլն՛ որոնց 

անշուչտ տուած է թաքուն նչանակութիւն մը ։ 

Երէկ առաւօտ Յաբութիւնեան կը մտնէ երկու ամուսին * 

ներուն սենեակը ու ըստ Ներս էս եան ի ատրճանակով կը սպառ֊ 

նայ իրեն դ կը միջամտէ նաեւ կինը դ որուն վբայ Գէոբգ գայ* 

բացած ու նախանձայոյզ տաք արդուկով մը կնոջ գլխուն Հար* 

ուածներ կը տեզայդ զայն մաՀացուօրէն վիրաւոբելով։ Աերբա֊ 

կալուած է արիւնաթաթաւ ձեռքերով՛. 

Յա բուխ իւնեան կը մեըժէ իրեն եղած վեբագբոււՈւեբբ, 

պնդելով թէ ոչ մէկ մեղապարտ յա րա բե բութ իւն ունեցած է 

Լուսնթագի Հետ ։ Այս վել՚ջինբ ՍիվբիՀիսաբցի է։ 

Ֆանֆառը նուագեց «Յա * 

սաջ ՆաՀատակ»ը ։ 

10 վայրկեան դադարէ յ ե ֊ 

տոյ սկսաւ Հանդէսի Բ. մաս րէ 

«Մասիս»ր նուազեց <ւ/» զէ՛" 

Հայեր» է Արտասանութիւն 

Լիոնցի ՕբիոբգԷ մր։ Մեներգ 

բնկե րակցութ եամբ ջութ ա կ ի0 ր 

Վաբդանեանէ, որ Հայաստան բ 

կրկին մենե բդեց ժողովուրդի 

բուռն փափաքին Համաձայն 

գեղջուկը։ Արտ աս ան ու թ իւն 

րնկ. Վաբդանեանէ։ Աօլօ ֆան֊ 

ֆառի ղեկավար Խրիմ եան ի 

կոզմէդ <ձՄի Անուչ 2այն))։ 

Ժ՛ողովուրդի ոբոաբնզոստ ծա* 

փհրունմէջ բեմբաբձրացաւ րնկ* 

Մ. Ս արեան, որ ըսաւ* (ՀՀայըե* 

նակիցներ ինչու կը ծափաՀա* 

րէք,եբբ Հայրենիք կ՝ունենանք 

այն ժամանակ ծափաՀարեցէք; 

ինչ ենք ըրած ձեզի որ կր 

ծափաՀա րէք: Հ)՝աո ր Հողի մ է֊ 

ջէն կքելով եկած Հասած է 

եղած է ծաՈդ դուք ալ դիա էք 

թէ ծառը պտուղ ալ կուտայ 

ծաղիկ ալ կուտա յ դ դժբախ֊ 

տարար մենք այդ պտո ւղէն 

զուրկ ենք։ 

Թուբքր մեր ինչքբ եւ Հայ* 

բեն իքը գողցաւ դՈւ մեր դեկա* 

վաըները որքան ատեն որ ապի* 

կար րլլան Խալիտէ էտիպնեբ, 

Ամերիկայի եւ Եվրոպայի մէջ 

մեծ գեր կը խաղան դ որոնց 

խօսած ճառերը ամսադրերու 

եւ քԺերթերու մէջ միայն դրի 
կ ՚առնենք ։ 

Հանդէսը փակուեցաւ «Մր֊ 

չակ բանուոր» ով* Հանդէսէն 

յետոյ կոմիտ էս սարքած էր 

բնտանեկան 1 ս ^ ՚ ^ ո յ Ք ՚^ր որ 
125 Հոգիով խռնուած սրաՀը 

նեղ կաղար։ Տեսին աՀա * 

յ ութ եան նման բնտբելի Հա* 

սա բակ ու թ եան ն ե լ՛կայ ւ» ւ. թե աս 

առաջին ա ն դ ա աՈւ էր որ տեղի 
ունեցաւ նման խնջոյք մը։ 

Օրուան սեղանապետ ընտ * 
րուեցաւ ընկ* Աբոյեան որ իր 
սրամիտ խօսքելավ զուաբճա* 
ցուց ներկաները ^ ընկերներու 

աբաասանու թի ւնն եր էն, երդերէ 
յետ ո յ խորոված ՀնդկաՀաւ մը 
աճուրդի դրուելովդ բաբձբա* 
ցաւ 5ք),յ> ֆր*իք աճուրդին լայն 
չէսփով մասնակցեցան Աոց. 
Ղ՚եմ* Հնչակեէսներն ալ։ Գա* 

ղու թ Էս ծանօթ անձնաւորուէ 

թիկններէն ձերու-նի Պ. Ց. 
Թապա զեան խօսք առնելով 
բսաւ* «Եթէ այս չաբժոււՈւ 
ալ մեզ խաբեց այն ժամանակ 
ոչ մէկ շարժումի վրայ չէ 
կարելի վստաՀիլդ մենք բո* 
լորս ալ կը Հետեւինք ՛այս 

շարէք/քան ծալքերուն» ։ 

Խնջո յքբ տաք ո բար 

մէջ տեւեց մինչեւ կէս գիչեբ։ 

Փա փա քել ի է որ նման բ ա ն ա * 

խօս ութ իւննե բ ու խնջոյք* 
ներ միչտ տեղի ունենան ու 
ժողովուրդը գիտնայ գնաՀաաել 

լաւն ու դէշը։ 

Ա եւացրէքեաններու խԱ՚~ 

տային աչխատանքներր ի դե* 

րեւ ելան։ 

Մ. ԴԱՆԻԻԼԵԱՆ 

«ՄԱՐՏԿՈՑ))Ի ԹԵՐԹՕ՛ՆԸ ԹԻԻ 1 

Ո Ւ Ր Ո Ի Ա Կ Ա Ն Ը 

Գրեց՝ ԱՐնՈԼՏ Պ Են ԵՍ՛ 
Ա. ԳՄ1ՒՓ 

Իմ ՍեԾԱՇՈհՔ ՋԱՐՄՒԿՍ 
Ո՚-թր տարիով աւելի մեծ եմ այժմ։ Ու երբեք 

գեռ նկատած չէի, որ փոբձառութեաժբ ու տարիքով 

կ ը յառաջանամ մինչեւ այն ժամո ք երբ մ տ ամփոփ ո֊ 

գե կոչեց ի այդ գործ ին զանազան դի պա խաղերն ու յի * 

չեցի չփոթս ու երկչոտութիւնս ք ֊ ւ|ւ I* ա Ո Լ (| ^ պաշաօ֊ 

նէին Հպարտ երեւոյթին առջեւ ։ 

Իրեն Հազիւ Հարցուցած էի՝ 

Ամփիթատրոնի տոմսակներ ունի ք այս երե֊ 

կոյ հան ն եր կ այաց ման Համարէ 

Չպատասխանեց, այլ դո Հա ցաւ խածնելով չրր֊ 

թուքն քները եւ չարժելով ձեոքր մէկ կոդմէն միւսբՀ 

Զ ան դրա դառնա լով, պարզմտութեանս պատճառաւ դ 

որ այդպիսով կ արտայայտէր գերագոյն գթ ութ իւն մը 

տգիտութեանս Համար, որ Հարցումս կ ՛ենթադրէր դ ան֊ 

մեզօրէն չարունակեցի* 

էսհ օթ եակ* .* 

0 է**՚է՚"է> պարո՛ն, "՛չ՛լինչէ 

Միայն այդ ատեն Հասկցայ դ որ ըսել կ՚ուզէր, • 

խեզճ անժիադ ինչո՞ւ Համար ինձմէ չէք խնդրեր օրի֊ 

նակ լուս ին ըէ 

Եիկնեցայ։ Այո՛դ չիկնեցայ կ ՝ըսեմդ քեյթ–փւ՚սաւզ^ 
պաշտօնէին առջեւ եւ կը պատրաստուէի Հեռանալ։ 

Բայց մա ածեց կարծեմ* որ քրիստոնէաբար պարտաւոր 

էր լուսաբանել զիս։ 

— Ռ*°զային առաջին ներկայացա ւ/ե է այւօբ, 

ըսաւօգոստափառ Հաճոյակատարս։, թեամբ մբ։ ՀՀ ո յգ մը 

գետնայարկի տոմ սեր ունէի այս առաւօտ դ բայց ճիչդ 

Հ իմա Հեռախօսով ծա խեց ի վեց ոսկիի՛, 

Ժպտեցաւ ու իր ժպիտբ Հաչիւս մաքրեց՛ Այժմ 

անշուչտ աւելի լաւատեղեակ եմ։ Գիտեմ որ Հակա֊ 

կշռի պաչտօնեանեբբ իրենց սպիտակ փողկապներով ե. 

Հեռախօսով Հրաշքներ գործելու յաւակնու թ եամբ այ* 

սուՀանդե բձ թ ատ բոնի ի շ խաննեբբ չեն ՚. Գիտեմ դ որ ի * 

րենպ վարուելակերպն ու փոդկապր մաս կբ կազմեն 

իրենց պաչտօնին եւ իրապէս մեծ երգչուՀիները մեծ 

բան մը չեն պարտ ի ր /՚ք՚^լնց ժողովրդական ու թեան 

ծագէք ան մէջ այդ մարդոցէ Ու֊ Հաւանաբար քէները 

տուն կը վերադառնան սովորական Հան րաքարչով, 

եթէ ՖըլՀէմ կ՝ապրին ու կարմիր Հանրակառքով, եթէ 

Հըմմըըսի թ կը բնակին դ բայց երբեք կառքով։ 

՚/ ՚ ըմբռնեմ դ րս ի ուզղուե լով դէպի փողոց, ինչ 

որ կը ւ/ե ա բ փչբուած ինքնաս իրու թ ենէսէ Անկարելի 

Էր ծածկելդ որ տ̂իմ՚ԱյՈԼՐկեն կուգայի արօրը քչել չգիտ֊ 

ցող աղու մը պէս նորընծա յ ։ 

Եթէ ինձ Հա՛ւ դիպէիք այն ատեն, երկմիտ՝ սա * 

լա յատակին վրայ դ ի ր լանտական կաղնիէ գաւազան իս 

ծայրով մաացրութեամբ սալաքարերը ծեծելով, պիտի 

նկատէիք նուրբ երիտասարդ մը, կարծեմ թէ գրեթէ 

վայելչութեամբ Հադուած դ Հազիւ նչմ ա րե լի աղուամա ֊ 

զեր վերի չբթունքին վրայ^ խոպոպի կով մբ, որ կը 

խուսափէր քիչ մը ետ նետուած գլխարկիս եզերքէնք 

գրեթէ սի բուն կզակով ու ապրե լու Հպարտ ութ իւնը 

իր միամիտ աչքերուն ի՛՛՛րը ոլ– անգիտանալով բոլո* 

Ր"ՎԻ՚Ա իր ծ՜այրայեղ ե րիտասա րդութ իւն բ ։ 

Անգիտանալով բոլորովին, որ իր անդաւաերուն 

ու մաբլքնին փերուն գծերը կը մատնէին գրեթէ կա֊ 

նացի չնոբՀ մը, որուն Համար իր երէցները գրեթէ 

Հայրական զգացում մբ կբ տածէին։ Անգիտանալով 

նաեւ, որ ս"րվելիք բազմաթիւ բաներ կային դեռ ու 

իր առջեւ՝ կեանքի անթիւ խոչընդոտներ ր դ որոնց 

Հարկ էր յաղթել։ Ինքզինքբ իրապէս Հասուն մարդ 

մը կարծելովդ ոբովՀետեւ յաջողութեամբ անցուցած 

էր բժչկական աւարտական քն ութ իւննե րր ։ 

Յունիսի արեւը կը նչուլէր՝ երկնքի կապոյտ 

խաղաղութեան մէջ եւ տանիքներէն վեր գրեթէ կաթ

նորակ ամպի պատառներ կը ծածանէ ին թեթեւ Հովին 

մէջ։ ՚Բաղաքը աշխոյժ էըք փայլուն ու թարմ, ինչպէս 

Լոնաոնը գիտէ ըլլալ պայծառ եղանակին ու գործուն֊ 

եայ փողոցներուն եռուզեռը կը պատասխանէր սրտիս 

ուրախութեան , վասն զի ե րիտասա րդութ եան ս պատ* 

ճառաւ մոռցած էի արդէն ՝Բէյթ֊Փբաուզի պաշաօնեային 

ինձ պարտագրած ն ուա սա ու թ իոն ը։ 

Փողոցին Հանդիպակաց կալմր կը բա րձ բանա յին 

թատերական ակումբի շքեղ ՀաստատութիւննեբբդՈրոնց 

շաբաթական երեկոյթները վերջերս խիստ ծանօթ էին։ 

Հպարտ էի, էալ~ կը փերյիչեմդ ան մ իջա պէս այգ չէն֊ 

քերբ ճանչցած ըլլա լուս Համար Հազուագիւտ ծա֊ 

նօթութիւն եւ ուչագրութեամբ կը դիտէի անոնց 

Հայելապատ դրան առջեւ անչարժ կեցած երկու մանկ֊ 

լաւիկներու արտակարգ Համազգեստը, երբ յեղակարծ 

կերպով չքեղ կառք մը կանգ առաւ չէն քին առջեւ է 

ճերմակ ձեռնոցներով մանկլաւիկները խուժեցին դ կար֊ 

ծես փաստելու Համար որ իրենք Հոգ են ու աբգաբա ֊ 

ցնելու Համար իրենց գոյութիւնը։ 

Այդ կամքը իրապէս զաբմանալիօրէն կատարեալ^ 

արժանի էր բացառիկ ուչագրութ եան դ որուն ան մ իջա * 

պէս առարկայ դարձաւ։ Ձիերը գ"րչ էին, կայտառ* ոս֊ 

տոստուն փայլուն ու չքեղ մորթով մբ, գուցէ սովո֊ 

րականէն քիչ մը փոքբք բայց Հպարտ կերպարանքով 

մը, որ ձի գլուխ Հարիւր ոսկիէն պակասով չի գնուիր։ 

Ասպ՚սզէններն ու սարքը կիտուած արծաթ ով % ճոր* 

աիկը ծիր սնաղդես՚ո դ անգին կատարելութիւն մը 

վերջապէս։ Բայց ի՛նչ որ կբ չեչտէբ ու կբ լբ՚՚՚ցնէ բ 

ամբողջութիւնը երիտասարդ պարոնն էր» որ 1լաոքը 

կը քչէբ եւ որ սկսելով իր մասնաւոր ձեւով °&/՚քին 

փայլէն մինչեւ իր մանր կօչիկներուն կոճակները, իր 

ամբողջ անձով՝ կը ճառագայթէր իր շ"՛֊/՛̂ /՛ մեծ ա * 

ծախս պերճանքի մթնոլորտ մը՛. 

իր ձեռնոց՚7ւերը դ փողկապի դնդասեղբ, ժամա ցոյ* 

ցիե չզթան դ պեխը, միակնոցը, տաբատին արդուկ ի 

գիծբ, Հագուստին կտրուածքբ, գլխարկին նուրբ չնոր* 

Հր, ամէ ն ինչ իր վրայ կը յա յան էր նորաձեւու* 

թեան վերջին խօսքը, որ առարկութեան առիթ չի ձը* 

գեր։ ե̂յթ֊փրաՈԼղ/ք պաչաօնէին վայելչութիւնը ոչինչ 

էր իրենին առջեւէ Կը թուէր թէ իր ամբողջ անձով ը 

կը յա յան ո ւէ բ անթ երի՝ դերձակ ին զարդասենեակէն, 

ղլուխ գործոցի մը պէս, որպէս Պօն» ՍՐ̂ Փ̂ է1 ^աաբտու* 

թ ի ւ ֊ ն ը ։ 

Երբ այս Հրաշալի արարած ր կբ պատրաստուէր 

իջնելէ կառքէն, դիպուածը ուզեց կարծես, որ միաէլնո* 

ցը ուղղէ գէոլի ինձ։ Անվաւթօբէն դիտեց զիս* յետոյ 

նայեցաւ Հեռուն, Հուսկ ապա ակնարկը սեւեռեց վրաս 

այս անգամ նուաղ անուչադբու թեա մբ։ Ես եւս դ իմ 

կողմէսդ զգացի Հեռաւոր յիշատակի մը զարթնումըէ 

— ք*այց զարմիկս Սի՚֊լլիվրն Սմիթն Էդ յա րեց ի 

մտովի։ գուցէ փափաքի, որ կրկին լաւ բարեկասՂւեր 

դառնանք* * է 

Մեր ակնարկները Հանդիպեցան իրարու։ Ատքս 

դրի սալաքարին վրայ, ետ քաչեցիդ կրկի**՛ նետեցի 

առաջ ու վերջապէս անցայ փողոց ին միւս կողմը։ 

(*) Պոնա֊Աթբիթդ կր քւամապատաս|սանե Փարիզի 
Ռիւ տը լա ՓՀին; 

(ք,աո.) 



Օ Ր Ո Ւ Ա Ն Լ Ո Ւ Ր ե Ր Ը 

"ԹԱՅՍ՜Տ,, ԵԻ ՌՈԻՏՎԷԼՕ-ՍՍԻԹՍՕն 
ՏԵՍՍԼԿՁՈԻք&ԻԻՆԸ 

Բրիտանական կիււապաշտօն «քԻայմզ», արձանա

գրէ։ լ սվ Մ՛ Նահանգներու նոր նախագաՀ /հուզվելթ ի եւ 
աՐ՚էի արտաքին քարտուղար Սթիմսընի տեսակցութեան, 

կ՚աշխատի ապացուցանել որ Մ՛ Նահանգներու անահ սա. 

կան տագնապի բաըելաւումը կարելի է ւ/՚իտյն միՀազ. 

գային լրիւ գործակցութեամբ։ Ըստ էթտյմղէի այգ. գոր. 

ծակցութ՚եան առաՀին Հանգրուանը անտարակոյս միՀպե. 

տա կան սլար աւո ց իւն/էրին վերջնական կարգագրութիւնն է։ 

Նման կարծիք յայտնած է նաեւ անցեալ շալլթու 

աւՐերիկեան ծերակոյտի մէկ նիստի ըոթացքին նշանաւոր 

ծերակուտական ՊօըաՀ։ 

ՌՈԻՄ11ՆԻՈՅ Ք Ա՚ԼԱ^ Կ ԱՆ. Տ Ա ԳՆ ԱՊԸ 
Հողագործական դաՀլիճի պետ Մանիոլի եւ կարո լ թա. 

գաւորին միչՀեւ ծնունդ առած խուլ տարակարծութիւնը կը 

բարդուի ու կր շարունակուի ։ ՄիՀալաքիի՝ ներքին գոր. 

ծե րսւ նախարարէ՛ս պնդո ւս7,ե րուն Հակառակ, որ դաՀլիճը չՀա. 

մերաչխի իր Հետ, ոստ ի կանապետոո թ եան Հետ իր ունեցած վէ. 

ճին մէչ ա Նախարարական տագնապ չծա՛գիք Մւսնիու անդր֊ 

Գ՛՛՛՜ելի կր սՂւայ դաՀլիճի Հալաքակ,սն Հբաժաբականբ ներկայա֊ 

ցնե լու. իր որոշման մէի 

Ֆրանսական կարգ մը շրջանակներ9 որ գէմ են կարոլ թա

գաւորին 9 կը կարծեն որ այս ՚էերվինը ծածուկ ձղտոււքեեբ ու֊ 

նի Հաստատելու զօրաւոր ի շ խանութ իւս մը^ կրթնե լուԼ կարգ 

մը քաղաքական տարրերու վրայ ^ ինչպէս Եորկայի ներքին 

նախարար Արճեթ ի անոն , որուն Հռոմի Հետ ունեցած սերտ 

կապերը յայտնի են։ 

ԻՏԱԼԻՍւ ՎԸ ՏԻնէ ^ոՒնԳսւրիԱ՚ն 
եննայի ընկերվարական պաշտօնաթերթը «Աբպայթ բբ 

Զտյթունկ» կ ՛ամբաստանէ աւստրիական զինական տուն մըք 

որ այս օրերս ք՚տալիայէն ստացած է քառասուն երկաթուզա֊ 

կառք Հրացան ու գնդացիր ու փոխադրած բեռն ա շարժերով 

Հուն գա բիտ։ Թեբթբ կ ՝ աւելցնէ է որ նւ՝ան ուրիշ առաքում մբ 

արդէն տեղի ունեցած է անցեալ Դեկտեմբերին։ 

Պարզ Է որ Իտալիա կբ վինէ իր Դա^ակիցբ ծովակալ 

Հ°րթիի Հունգարիան ։ Ու. այս զինական օժանդակութիւնը ա֊ 

֊ ե լ ի քան ծանրակշիռ է մանաւանդ այս օրերունք երբ իտալիոյ 

եւ Եուկօս լավիոյ միվեւ յարաբեբութ իւններբ ձւլտեալ վիճակ 

մը կը ներկայացնեն ։ 

Աւստ րի ական ընկերվարական ՚ մամուլ ր կը բողոքէ սոյն 

պատ բաստ ու իժ իւննե բուն դէմք պնդելով որ արդէն փոխադրուած 

ռազմամթերքբ կը բաւէ սպառազինելու ամբողվ զօրաբաժին 

մր ։ 

ԳԵՐՄԱ՚նԻԱԶԻն. ԿՏՈՐԴնԵՐ Կ ՈԻԶէնՇԱնԱ Կ ԵԼ 
Գերմանական մեծ թերթը «Պերլինեը թակըպ. 

լաթ» կը յա յտարարէ որ կառավարութիւնը մա ագրո լ. 

թիւն ունի ղին– կցոՐ՚է–՛՛՛եր նշանակել, իր բոլոր գեսպա. 

նատանց մօտ զ լխտւսրաբար Փարիզի, Լոնտոնի ել Հռով. 

մի մԷՀ. 

Այս նմանակումները պիտի ը լք ան Հաւանաբար զի. 

նաթափութեան Համաժողովի վիճաբանութեանց ըստ բա. 

լականին պարզաբանումէն յետոյ։ կը կարծուի յամե. 

նայն գ է պ ս մինչեւ Ապրիլ՛ 

Ն ՝ 1 \ 0 Ր 1 \ Ր Ե Ւ Ւ Լ ՝ Բ Ի Պ Շ Տ Ե Ր Շ Զ 1 Ր Ը 

Թօքիոյէն կը Հեռագրե՛ն, որ Մեծն Բրիտանիոյ Ասիական 

նաւաբաժնի Հրամանատարը առաջարկած է իր իրաւարարու. 

թիւնը՝ կասեցնելու Համար թ կնամոլ թ իւննե րը Չինաստանի եւ 

ճափոնի միքեւ։ 

ճափոն վախ.ծովակալը, որ կը վարէ ճ ավանակ ան նաւ ա. 

բաժինը շնորՀակալութ իւն յայտնելով Հանդերձ մերժած է, 

առարկելով որ Ցունվար Յէն ի վեր դագրած են կռիւները եւ 

ճափոն ո՛չ մէկ մտադրոլթիւն ունի վերսկսելու, եթէ Զինառ 

տան գրգռութեանց չդիմէ։ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
ւԱւիեււ <զւս.ա–՝Ր–ոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ – ՄԵՈՐՈՊ գրագ ա բա ս բ 

վա խաղ բուոյ ծ է 3 4 Օ Ա՛՛/ ր ն ի ւ 

Աբժանթէ օյ 5 Պուա֊՚ք^օլոնպ, 

ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բացէ երեք. 

շաբթիէ չորեքշաբթի եւ Հինգ*, 

շաբթի ի բիկուննե բ բ ժամ բ 

8.30էն 10. 

- Լիոնի Հ. 8. Գ. դրա. 
դա բան ր փոխադրուած է բնկփ 

Ժիբայրի խանութբէ 10, Ոիւ 

Հհ բա՛հս ու ա կարս Էն ։ ք՝աօ Է 

ե բկուշսւբթ ի եւ Հինգշաբթի 

իբիկուննեբբ ժամբ 7.30–8«30ւ 
Վալանսի Ակումբին 

գրադարանը բա ց Է եբեքշաբ֊ 

թի եւ Հինգշաբթի ժամ բ $Էն 

10 եւ կիրակի առաւօտ ժամբ 

8էն 12» *է՝իրՔ Կը ստացա ի 

շաբաթական \ ֆր, վճարումով։ 

" Պ Ա Ր ՏԷԶ " 
Մանկական սլարթերաԹ՜երԹ՜ 
Ա. տարի ((ք՜իւ 3.4 "Զոխ ե՜ւ 1)տ– 
՜Զելի բովանղ տկա 1(1 եաւ1ր։ 
րաժնեգրուԹիւն 10 ֆրանք։ 
ա̂սցէ. 

ձցօբ ւմռաշհււոո, ԲԱտտօցշ 

Շօււօ, ԲԽսժԽ (Քս1ցօո€). դիմ՛ե՜լ 
նաեւ ՄԱՐՏԿՈՑԻ՛ 

I 9 3 3 Ւ 
«ԱԱԵՆՈՒՆ 1ԱՍ8ԷՆ" 

Ամէն կողմէ նամակներով 

մեզի եղած դիմոււՈւերուն Հրա֊ 

պարակով պատասխանելու Հա֊ 

մար7 կբ յայտն ենք որ 1933 

տարուան Համար պիտի րնգ֊ 

Հատենք «Ամենուն Հասցէն» ի 

Հբատարակութիւնբ : 

Առ ի գիտութիւն կբ յայտ֊ 

նենք նաեւ որ մեր Հասցէն 

փսխուած Ըլլալով Հետեւեալն է, 

Լ* Մօզեան գրատուն ((Արփի» 

18 հե հ11€6 աԱմձ, 

Ե Փ Ր Ո Տ 

Հայկական նուագախումբ 
եթէ կ ուզէք ձեր Հանդէսա 

ներբ Հաճելի դարձնեի դիմե֊ 

ցէք ԵՓՐԱՏ նուագախումբին^ 

նշանտուքի դ Հարսնիքի; սլա ֊ 

բա Հանդէսներու, երեկոյթներ 

բու Համա բ% 

Հայկական; կովկասեան եւ 

եւբոպական եղանակներ։ Պ՛"յ ֊ 

մաննեբբ խիստ մատչելի՛. 

Դիմել Հետեւեալ Հասցէին* 

0ՆՈՍԵԱ1 ՏԻԳՐԱՆ 
15՛ ուշ <3ս Բօսոօա Օյո՜1 « 

(Տտւոշ) 

^ տ ա օ ւ օ ս ճ ւ 

աԱ՝օ : Շահէ . Լք ԲՏԽԱՏՐ - .V. I). ԼօՐ6էէ6 

կարկանգակներու, քօնոէրվաներու եւ պտուղներու 

շւոե՚Րարա՚ի մր՚ն կ Գ&շ\\ձ\ Ոյ1 ՚նպարավա ճառււէուունր; ուր 

կրնաք զանեչ ամ՝կ՛ի տեսակ ուտելիքնեըներ եւ թարմ 

պտա ։լ1<1ւր ե։ մ ՚ ի ր զ ե ր ։ 

ԳԻՆհՐԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳ0ՐԷ1 ՋԵՂ.ԶՈԻԱԵ են, 

՚ւււԻ1)ււ.Կաւ՚ւ1ւ։ւ, ԿեԱ՚ւ,1՚– 

ՄԱՐՍ է ՅԼԻ ժ 7 1 ^ ւ^ՆԵՐ Ը 
ԱԷՆ ԼՈԻԻ Ակ սուսի ենթակոմիաէի բնկե րաՀա մակ րական 

դա սա խօսական ժ ո զովը ակ ո։ մրի սրա Հին մէվ^ "՛Լ" ուրբաթ 

իրիկուն ժամբ Տուկ էսին, խիստ այժմէական նիւ թի մը Հուբվ։ 
կր խօսի ընկ. ՊԵՏՐՈՍ ՄԻՆԱՍՆԱՆ . 

ՌՈՍՏՈՄ ենթակոմիաէ՚ն ընդՀ. ժողովի կը Հրաւիրէ իր 

բոլոր ընկերները՝ 15 Տուն, կիրակի կէսօրէ վեր^ ժամբ ՛ձին է 

Սովորական Հալաքաաեդին։ (յե րկայուի)իւն ր պարտաւորիչ կ։ 

Կր զեկուցանէ ընկ. Ա. ԱԲՐ8ԵԱՆ։ 

ԱԷՆ ԺՒՒ-ԼՒԷՆ ստիպողական բնդՀ* ժողովի կր Հրաւիրուին 

«^ալ արեան)) ի բոլոր Ր^^եբնեբբ։ Գրադարանի սբաՀին մէ ֆ 9 

կիրակի, 15 Ցուն, կէսօրէ վերք ժամբ Յին։ Կբ խօսի բնկ. Ա 

ԱԲՈՅԵԱՆ։ 

ԱԷՆԹ ԱՆԹՈՒԱՆի «Անդրանիկ» խումբի ընկերական ը%դՀ. 

հողովը այս շաբաթ իրիկուն ք ժամբ ՏՏՕին^ Տ է բա էրե ան ի 

բնակարանը; կարեւոր օրակարգ։ Ներկայ կ ՝ըլէայ կաէիաէի րն֊ 

կերը, 

Լք՚ՈՆՒ Կուկունեան խումբի ընկերները ժողովի կը Հրա֊ 

լի բուին ուրբաթ ի րի կ ու նէ ժամը Տ*30ին ՚ք^ուռ Լա ՛իա յէ թ ս բ 

ճարանի սբաՀը։ ^քաբեւ որ օրակարգ։ 

ՓԱՈւ՚ՋԵ Ապառաժ կոմիտէն բնդՀ^ ժողովի կբ Հրաւիրէ իր 

ըոլոբ բնկեբներբ այս Հինգշաբթի իրիկուն ժամբ 8»30/*̂ ՛ 131 Ֆօ֊ 
պոլբկ տիւ $՝ամվալ լ կարեւոր օրակարգ; ք*ոլոր բնկեբներու 

ներկայութիւնը պարտաւորիչ Է 

110Մ011 
ԼՄԱՐՍԷՅԼ) Մարտկոցի ցրուիչն է րնկ. ԱԲՐԱ. 

ՀԱՄ ԼՈՒՍԻԿԵԱՆ, որուն քով կարելի է նաեւ 

բաժանորդագրուիլ ։ 

գ ա ւ » օ ս ո ւ ՝ Թ Ի Ի 1 ւ 
Ա8 ԲԺՇ Կ Ա Կ ԱՆ Մ Ի Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ ԺԱՍ՜Ը 9ԻՆ 

Ս Ր Ա Հ Ի ՛ Ն 

2 8 11ս6 Տ ք դ ) 6 ո է 6 
ՆԱԽԱԳԱՀՈԻԹԵԱՄԲ 

ՊԻՏԻ ատ 

Տ 0 ք ( * . 1 Ա 1 Ա 1 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈԲԵՐՈԻ, ՍՏԱՄՈ֊ԲՍԻ ԵՒ ԱՂ.Ի՝ԲՆԵՐՈՒ 

ս ի ւ ա ն ւ լ ո ւ թ ե ա ն ց 
34, 8\ձ ձէ Շհշհյ, Բյոտ. ԱԽՕ Բ18յ1 761. ̂ ՅէՕՅ̂է 76.65 
Հիւահդներ կ՚լւնդուհի աւէեհ օր 2—8, Կիոսկի եւ տօնի 

օրեր 10—12։ Առաւօտնեւ՚ր ժամադրութեամբ; 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ բարեկա՛մ, 

Ի՞նչ նպաստ բերիր քու թերթիդ 

տարածման պայքարին» 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ ընկե՛ր, 

Վերջին ղոՀողոլթիւն մըն ալ 

պարտք կը գնենք քու վրադ. 

Գտնել՛ նոր բաժանորդ մր 
առնուսպն 

ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ Օ-էտՐՏԱԿԱՏոՒՆ 
յ 
ԳԻԼԵՐԸ էսփա՚որ 

ձէձէ/՚օ Քօ/՚յտօոո/տա 9ՀԲԱՀ Լձք^577Հ– ԲՃԲ1Տ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ Է 
Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 

երեկոյթներու^ Հարսնիքի ք 

նշանախօս ութ եան ու այլ 

կարգի Հաւաքոյթնեբու Հա-

մ ար։ 

Հ. 8– Դ– ւԼալանսի Ակոււ1բԸ 
քՍիստդիւբամատչելի "("՛յ -

մ աններով։ 

Գիմել Հ. 3. Գ. Վ^ալանսի 

կոմիտէին ։ 

1ս–\Աւ Ա 1.՝1ե Ա ՚ 
ՖՐԷ-ՕՏԻԶԱԻ Վ.ՐԱՅ 

ԾԱՆՕԹ. Առաքին անդաէՐհ է որ Հայ փբօֆէսէօբի մբ 

կողմէ 5 այս նիւթ ին վրայ Հբապաբակա յին բանախօս ութ իւն 

մը տեղի կ ՝ ունենայ* Դասախօս ութ եան կարեւոր ու թ իւնբ կ ր 

շեշտ ու ի մանաւանդ ան ո էէ ո բ Ֆբէօտիզւքի Հակառակ փաստեր 

պիտի բե բու ին։ 

ա \ Պ 1 Մ ւ ա ո . Դ 1 ; Ս 
ԿԱԶՄ՛ԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԴՊՐՈՑԱՍէՐԻ 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.ԻՆ ԿՈՂՄԷ 
ՏԵԴ.Ի Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՇԱԲԱԹ 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 

ԵՐԵԿՈ8ԵԱՆ ԺԱՄԸ 10ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԼՈ8Ս 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՍԱՀ Տէ ՖԷԹԻ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

կ՝եղա րուե ստական բաժնին կր մասնակցին Տիկին՛ներ 

Սուրաբեան՝ Լերդ, պար՝), Ինքապապետն՛ (դաշնակ՝), Հձ\\Շ 

ՅօԱՇՅ՝ (^"՚–իէաԿ), Պարոն՛ներ ՇաՏան Սարն՜ան՝ Լարտասա. 

նութիւն), ժպտունի, Մարսարեան, Հձւ. (ւաւէՅէտԱք), 
՚8իլրքնեան՛ Լսրինգ) եւ ուրիշներ; 

ՃՈԽ ՊԻՒՖԷ, ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐ, ՃԱԶԻ ՄԵԾ ԽՈՒՄԲ 

ՄՈՒՏՔ 10 ՖՐԱՆՔ 

էյԹԷ կ՚ոլքլէր, որ ձեր ք)ագու(ւտներր Ըլլան –ճաշակաւոր, տոկուն 
ու լաւ կտրուած՛, աււտնց խարանելու, դիմ՛եցէք րծ ա|ււ՚|ււ| խւ 

Ա ք ՛ ՛ ԱՄ ՄԱ1՚8Իք լ1է11ԵԱՆԻՆ 
ֆտրիցի առաջնակարգ դերձակատունը 
6. ատ ճս 0տ1էՅ, ք՚Յստ 96 : 1\46էքօ Ցտքեձտ 

Ֆ0ՆՕ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
ԳՆԵԼՈՒ ձԱՄԱՐ 

գիմեցէք 8. ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ 

26, &ս© Լ6Տ»§6, Ր&ոտ (2օ) ա6էրօ 86̂1116 

Ամ՚բալշ ֆրանսա̂ այուԹեան ծ՜անօԹ՜ միակ վստահելի ԱՕ՚ՆՕ 
ծախող վա՜Ձառատան, ուր պիտի գտնէք ամէն տեսակ ֆօնօ– 
ներ (յայերէն, ֆրանսերէն, յունարէն, Թ՜ուրքերէն փլաքներ 

օօռօբվ, շօւսաաձ, Բ ձ ա ճ , բ օ ւ ա օ բ Ժ ԲՃԲՕՏ 

ըն կեր ո ւԹ՜ի ւնն եր ո ւ։ 
նոր |)ասած՜ են ւ|երչին անգամ ելած՜ հայերէն փլաքներր, 

որոնք ուրիշ տեղ պիտի չկրնաք գտնեյ» 

ւաՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃՍւՇՍԼԿՆԵՐՈՒՆ 

եթե կր սիրեք յաւ ա քլամեւլ &աօ մր րնել, 
ւ(ի վարանիք, ղտցեք անմիջապես նո չակաւոր 

Կ* Ճ Օ ս Կ ւ ւԻՆԻ ՃԱՏԱ1 1Ա 8Ն1լ 
ւօ, ււսւ տ ^ սւը - ւսձ&տաււէ։ 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵ՛Լ ՄԱ-ԲՈԻՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ ՊՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

իր նշանաւոր Տէ՚>ն1,ր քէւղասլր, Փի՚՚՚էլի ՚քէւ՚ւ՚սւդը. 
էօդուրալու. –քտէպապր 
Լաւ Օղի, Ճ՚»Ի՛ Աղանդերով 

Ո * Օ Հ Հ Կ Ո Ւ * Ս Ի՛՛՛Ք /՛Ր ձեոքով կը պատրաստէ 

ել կը սպա ո ա րկ Լ 

Աիլիվրիի մած՜ունը ւքիայն այս ՜ճաշարանը 
կրնաք գս)նել 

«6բ^«>«ւՈՕիյտ - տւտւ7«տ71տւտւ 

1ՐԷ ԱՆ Է 6 ճ 

Ս՜ԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 
60, Բօսէտ ժ՚ՕւՎշոոտ, Ասցոտւ^ ԼՏշտշ) ... 1\ԴՀ ճէ«տւԱ 20-55 

Փօրթ ա՚ՕրլԼանԷն 5 վայրկեան 

շեր կւաւքերու նորոգուԹեանր |)ւսմ՚սւր, ամ՛ենայն ւ|ւււււաք)ւււ– 
Թեամ՚բ կարուլ Էք մեղի դիմել 

ՄԱԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆ-Բ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառաժը կառքերու Համար ամսական 50 ֆրանքէն սկսեալ 

ՇՐՋՈՒՆ ֊աԱՌՈՐԴ՚սեՐՈէ՝ ՈՏՇ11ԴՐՈՒՔեԱՆ 

20, Ի̂ս6 ձօ 862օոտ ձ ^օսւե^օ16 
7՝ոսռ. ՝1(՝>> ձսէ. Ճ7՝1ստ, Բւ՚ռւո (Աււ՝6 Տէ. Լոէա՝ք.Հ\\ 

Անմ՚րցելի գին եր եւ ճււիւ մԹերք։ շեր շա|)ր կր 
ւղա1)անջ1, որ ուղղակի արտադրողէն դնէր։ 

՚եաւառներէ՚ն ապսպրանք կ ՚բնդունինքէ 

10, ԲԱՇ Տէ. ՏօսօԱրոա 10 

Ա Ղ \ Ր Ս կ Ց Լ Ի Ա՚ԷաՎ 

Ա՛քէն տեսակ առեւտուր; թէ զարդեղկ ններու եւ թէ ժւ 

մացոյցի, միշտ գիւրամտտչհ/ի դիներով։ 

Այս կտրոնը ներկայացնողին 1)տրիւրին 0 ղեղլ կ՚ըւլայ. 

Կ ՚ Ո Ի Զ Է 
Աժան գներով, ճաշակաւոր տոկուն ու լաւագոյն 
թագուստ |)տգուիլ, դիմ՚1ւցէք սա անց վարանումի 
Ս11ՆԱՏՐՈԻԿ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆԻ 

դերձակաւոունր. որ ներկայ տնտեսական տագնաւղի տոԹիւ 
ան1)աւաւոալիօրէն իր գիներր ղեղ ա̂ծ՜ է։ 
2| քԱ6 <1քՏ ՇեՅսք0ԱքՈ16է6 ք՚ՅՈՏ XIX 

Մ Ա Ր 8 Կ Ո Ց , 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

III11(1111II 1111111111111 |||||11111II 
Տարեկան վ.եց ամ՛սեայ 

1|ւր սւ՚էա ա 1ւ< Աու լվէա 70 40 ֆրանք. 
Ամերիկա 5 2,50 սալար 
Ա1ւգ||ւա եւ Գաւլու ՈՆհք 120 ()0 ֆ ր ան ք 
Տ՛" (՚ ւ| 1՛ |ւ |>է" , իաււ1||աւ 120 ()•) ֆրանք 
Ո»րիշ երկիրներ 100 «)5 ֆրան)» 
Դրամական աուադումնեաւ (ւասցե՝ 4̂. 7̂ \ր̂ Ը,\10յ1/\1Տ( 

11, Տա; Լօատ - 81յոշ, Բ̂ քԱՏ (106) 
Լ ՚ ԵՒՈՐ. Կըխնգրուիխմբագրութ եան յատուկ դրա . 

թ իւններբ ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑԻ Հասցէով՛ 

1\43ւճ8օէշ 11, Ոստ Լօատ - 81յոշ, Բ^Ո1Տ (106) 
Լ6Շ«Յոէ։1^ 7Ճ^Ը1^0յ1^Ի1 

1տբոա6Ո6 ^ Լ 8 ^ 1 1 > &ս«տ Լօսւտ 81յոօ Բյոտ 



ՏՍԼՐՒ ԹՒՒ– 45֊ ՈՒՐԲԱԹ 13 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 ձեՈ-ՔԷ 50 ԱԱՆԹՒՄ ^ ս օ ռ տ ռ ւ . 1 3 յ & ւ տ ^ ւ ը ք Հ 1 9 3 3 – շ ա 6 ^ոո66 ի*՛՛ 4 5 

մօսա&ւ ձաւճատո 

ՐՅՐՅւՏՏՅՈէ էք01Տ քօ1Տ ք>3ք Տ6Ո131Ո6 

ԱԶԳԱՏԵՆ, ԲԱՂ.Ա՝ԲԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ* ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 8. Գ. ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԲՈՂՈ֊ԲՈՂ Կ. ԿՈՄԻՏԷՈՒԹԵԱՆ 

Րտ՚ժօշէԽռ–ձ<1տտւտէրօ.էԽո : 

11, &Ա6 Լօատ - 81»ոշ, Րձ&1Տ (10«) 

Բաժանորդագրութեան պայմանները տեսնել Դ. եջ 

«Ծուռ֊ նստինք, շիտակ խօսինք» (լ ՚ լւ ս Է ժողովուրդը։ էթէ յա– 
բուցէււաօ՜ կրքի ել կոյր հետեւողութեան մ՛թնոլորտին մէյլ կան 
բնկելւնեբ, որ գեռ լեն տեսներ ճշմարտութիւնը ապագան 
սակայն յւլի Է ցուրտ արդարութեամբ մ՛ր։ Պատմութիւնը սա
կայն յ ի կրնար ն1ւ|ւ1ւ| «սակաւատիրական իւմբակյ>ի մր, որ իր 
կեանքն ապահովելու եւ փառքն յաւերժացնելու համ՛ար՛ տա
րիներէ ի վեր կր խափանէ ազատագրական պայքարի րնթաց– 
քր։ Պատմութիւնը՝ ցատկելով կենդ, ան ի դիակներուն վրայէն, 
օր մը կ՚արտասանէ իր վ՜Տիռը։ 

կ սւ ր ե ւ ի– է, օ է ո շ . . . 

թասիցս կրկնած ենք, որ 

շաՀա խնդիր յեաին սբիկանե -

րր միայն կրնան թեթեւօրէն 

ըսել որ մենք Հա կ ադա շն ա կ -

ցական ենք։ կր Հեռանանք 

Դա շնա կցութեն էն է Դրօշակ կը 

փոխենք՛ կամ չաա բարեմիա 

ու միակողմանի ընկերներ կր

նան րսել որ «տապարր ղեկա
վարութեան ուսերուն վոսյեն՛ 
բուն Դաշնակցութեան կ՛եր» 
թայ»# 

Անչուչա , երր ուժգնօրէն 

կը Հարուածենք ղեկավարս։ -

թիւնը, երր արդարօրէն կը 

պաՀանջենք որ դատավարու -

թեամբ մր կղուի 19144–*՛ է 
վեր Հայ կեա՛նքի ՄԵԾ ԴԷՊ. 

՚ՑԵք* ՈՒՆ պաաասխանատունե– 

նեբր, մենք Հին սերունղի ա֊ 

աս ջ ամէն Հնա րաւո րութ ի» ն 

կր փակենք մեղ ընդառաջելու ւ 

Մենք կրնայինք ղեկավա* 

րութեան ներքին Հակաս ու– 

թ իւննե րն ու Հա կա մարտ ու -

թիւնն երր շաՀագո բծելու Հա– 

մար, մեր պաՀանջներուն որոշ 

մէկ մասը չդնել։ Ա՜յ օրինակ 

անցեալի պատասխանատու

ութեանց ան Հատական ու Հա

ւաքական ճշդումի անՀրաժեշ– 

տու թեան վ ր այ էն սաՀիլ ու 

անցնիլ։ ///. Հայաստանի Հան

դէպ մեր դիրքը աւելի ուշ ճշ

դելէ Աղդային ներքին Համե-

ր աղ խ ո ւ թ Լ ան ու գորՏ ա կ ց ո ւ -

թեան դա դափա ր ր չարծարծել։ 

Պա յ ք ո ՚ ր ը տանիլ միայն 

Բիւրս յի դէմ։ Անձնական Հողի 

վրայ, 

Ա աուղապէս շա տ յայտն ի 

դէմքեր, շա տ ծանօթ րնկեր– 

ներ մեզի Հետ կ ը լ ւ ա յին այդ 

պարադային ։ 

Այդպէս արի՛՛՛ք՛՛ ներքին 

յեղափոխութեան կ րա կր բռն

կած էր, Հարկ էր կար՚աէի բո

լոր միջոցներով յեղափոխու -

թեան արմատական բնաւոբու՛ 

թիւնր պւսՀեր 

(,ախ մեծագոյն անարդա

րութիւնը %*Ր11՚"Ր* Կռիւ մը 

քանի մը անձերու դէմ, որոնք 

շատոնց ՚< անձնապէս անպա

տասխանատու» Համարուած են 

մեր յեղափոխականի դատաս

տանին առջեւ՛. Որոնց կա բո

զութիւներ, աա բալա թ իւ ՛Իր 

միշտ ալ շա՛տ ՛ի" ՛ՐՐ Ի՛կ կշռած 

է այն զա րՀ ուրելի օր էն մեծ 

դէպքերուն առջեւ, որոնք ո– 

զոզած են մեր պաամութիւնր% 

Աւա՛զ, մեր քաղաքական նա

ւը փոթորկաշունչ ծովերու 

վրայէն ստիպուած է քս՚ լել, 

իսկ մեր նաւուզիոնե բ բ՝ նո յն 

ի"կ խաղաղ ծովու վբայ վաք– 

րիկ մակոյկ մը առաջնորդելու 

չափ ալ տաղանդ, վաղ ան

ցանք տաղանդէն թեքնիք չեն 
ունեցած։ 

Այս պայ մանն ե րուն տակ, 

լաւ Էր կարդ մը Հեղինտկա֊ 

լոր եւ Բիլ րոյ ին դէմ անձնա

կան խոշոր Հակառակութ իւն 

ունեցող ոնկերներուն «Հմայ

քէ) Ր, Համակրանքը կորսնցնել 

ու յսաակօրէն, վճռապէս սե

ղանի վրայ դնել* 

Պատասխանատուութեանց 
քաղմանց խնդիրր։ 

Հակառակ այն փաստին որ 

ա յսքան արմաաականութ իւն բ 

մեզմէ կր վանէր շատ մը ու

ժեր , ազդակներ, որոնց մեզի 

Հետ Ը11ալը շատ աւելի ուժեղ 

պիտի գարձնէբ մեր դիրքերը ։ 

Ոչ միայն կը վանէր՝ այլեւ 

զանոնք թշնամի կր դարձնէր 

մ եղի., որովՀետեւ, անկարելի է 

1914̂ ՛̂ ի վեր պաաաՀած դէպ

քերու քննութեան ժամանակ 

ԱՀ ա բոն եան ր եւ ՎԼաբանգեանը 

անքննելի Հռչակեր 

Դէպքերու առարկայա կա -

յա կան ութ իւն ը բո վան գա կ Հին 

սե բունդը օձի քէն բռնած կը 

քաշէ պատմական դատաստանի 

թո ղ դատավարութիւնր տեղի 

ունենա յ, եւ ամէն կերպով 

ցանկա լի է որ բոլորիւ ալ ար

դարանան է 

Թո՛ դ ներկա յանան դատա

րան։ 

Թո ղ Հաչիւ տանէ 

Ամէն միջոց ձեռք առնենք, 

ամ Էն ա պ ա Հ ո վու թ իւն տանք 

որ մա րդ կօրէն ա մեն էն անա -

չառ, ան կ ո ղւքեա կ ա լ մարգերէն 

կազմենք դատարանը ։ Թոդ 

նո յնիսկ երկրորդական Հար -

ցերու մէջ բծախնդիր չըլլանք^ 

լայն ու վե Հանձն բարձունքէ 

մը դիտենք իրողու թ իւններր՝, 

Մի՚՚՚յն թէ դատը, ղաաավա-

բութ իւնր տեղի ունեն այ ։ 

Մեր ադա տա դրա կան պայ

քարի յիսնամեակին գէթ, ին

չո՛ւ, ինչո ւ մեր պատմութեան 

զենն ու շաՀր չպիտի ճշդենքէ 

յ՚նչո՞ւ ՀպԻաԻ գիտնանք թէ 

ի՛նչ տուինք, ի՛նչ առինք; ծ«֊ 
ապագային Համար տրամադրելի 

ի՛նչ կը աՈտայ, Հաւանական 

ի նչ շաՀեր կան։ 

Այսքան ը դիա նալը մեր 

ամենուս տարրական պարտա– 

ետնո ւթիւնն է; 

Եւ այս պաՀանջր շատ բնա

կան, այնքան արդար ու 

տրամաբանական է, որնոյնիսկ 

այսքան աղմուկ չէր արժե րէ 

Բայց աղմուկ բ ծնաւ ու կը 

մեծնա յ յարաճուն ^ՐպՈէ1յ 

որովՀետեւ , ՀՀգող սի բար ղող» ի 

ճշմաբտութտմբ յանցաւոր խմ

բակ ր, դատապարտու ելու կոչ* 

ուած ք լիք քւ իր աս*ԲոՂ^ կագ* 

մով ու կատաղօրէն կ՚ընդիմա– 

յ Ղա ն դո ւածն երու որ /Հան 

լին, 

Անոնց անխիղճ դիմադրու– 

թիւնն է, որ կը փոթորկէ Հայ 

Հանրային կեանքը։ ՈրովՀե

տեւ ջղաձիգ տրամաւլրութիւ

նր ինքնին ու նախօրօք դա

տապարտուած է անփառունակ 

վախճանի, անոնք ©արմումր 
խեղաթիւրելու անպատիւ աշ
խատանքի մը լծուած են. 0 սեւ 

կուտան որ մենք Հատուահա– 

կա՚Ա ե՛նք ։ Գաչնակցութիւնր 

կը ճեղքենք; Հազար անդամ ոչ։ 

Պարզապէս կ ՛ուզենք ս ր ֊ 

րագրեէ Գաչնակցութ ի լ ն ը։ 

Կը Համարենք Գաչնակցու. 

թիւնը մերն ու մեր սեփակա. 

նու թ իւնը ։ 

Եւ միանգամայն Հնարաւոր 

կը գտնենք անոր սրբագրու– 

թիւնը, 

Ոչ միայն Հնարաւոր այլ ե 

անՀրաժեչտէ 

ՈրովՀետեւ, աչխարՀը դեռ 

կայունացան չէ, Հաստատուն 

չէ։ ամէն ինչ ի լինելութեան ե, 
վազուան փոթ որիկն1ա րու մէ– 

չ\էն, մ՛ենք ասլաՀով կ՛ուզենք 

առաջնորդել գաղթաՀայ աչ -

իյատաւորութիւնր է 

Մ. ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 

Կարդացեք եւ տարածեցեք 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸ 

ճ Ւ Դ ե Ր Ո Ի Կ Ե Դ Ր օ ա ո Ի Մ ա ւ ՝ դ ր ա կ ա ն մ ա ր ջ ի վ ր ա յ 

՜սՇՄԱւԴսՐ 

Ար սւ ասա Հ մ ան ի մէջ ու պատերազմ՛էն 

յետոյ, ինքնաբերաբար ծ՜նած՜, սեփական 

ուժերու, վրա յ կան զնա ե > սեփական միջոց

ներով զարգացան՜ գրական նոր սերունդ, մը 

ունինք. 

Հա յ կեանքի գաժանութ իւններր ճա

շակած , անոնք մանաւանգ ճաշակեցին 

Հայ կեանքի գաղթ ա յ ի ն բոլոր բացառիկ 

գժուարութիլններր, եւ որպէս իրապէս 

միւռօն ունեցողներ, իրապէս արուեստի 

սրբազան կա յծ՜ով բռնկած՜ներ, անոնք եղ -

բայրացան թ՜շուառուէՒեան, մեր կեանքին 

յատուկ բացառիկ զրկանքներուն Հետ՝. Եւ 

տ յ գ բոլոր ժխտական պարագաներուն Հա

կառակ ու գէմ իրենց արեան ու պորտի 

կապը չխզեցին Հա յ լեզուին, Հա յ ոգիին եւ 
Հա յ ձղ աա մսե րուն Հետ։ 

ԸնգՀանուր պատերազմին յաթորգող 

մ՛արզ կա յ ի ն խռովա յ ո յ զ ՛ "Լիիդ եւ ան Համ

բեր Հոգեբանական վիճակը բնորոշող առու

գութ՜իւնը, գունեզութիւնը, կենսունակու– 

թիլնը մտցուցին մեր լեզուին մ՝ԷՀ, եւ 

անոՊւցւքէ ոմանց մօտ յաճախ այնպիսի ո՜ճ 

ու ոգի ի յայտ եկաւ, որոնք իբրեւ սփոփա

րար ա պա ց ո յ ց ձառա յեցին մեղի աւելի եւս 

Սէր ներշնչելու գ է պ ի Հ ՛ " յ ո ց Քադցր լեզուն 

որ զարգացման անսաՀման կարելիութեանց 

գաղնիքը պտՀած է ։ 

Աովորական, բնականոն պայմաններոլ 

տակ Հանրութիւն ը ոչի՛նչ պարտական է իր 

ծ՜ոցէն, իի Հոգիէն ժայթքած՜ գրագէտնե

րուն» ԸնգՀտկառակն գրագէտներն են որ 

պարտական են զիրենք ծ՜նող ժողովուրդին, 

որ իրենց տուան է գարերու խորքէն իբրեւ 

անշէՀ կրակ սերունգէ սերունգ փոխանցուող 

ցեղային Հան՜ճարէն մաս մը, Գրագէտ մը 

շնորՀապարտ է իր միՀավա յրին, ա յ ն Հա– 

ւաքականութեան, որ իրեն կուտայ մենա– 

պերճ գործ՜իքը, լեզուն; 

Բայց, աոտասո վոր ու ււառւ 

գժուարութիւններով լեցուն շրիսնին մէՀ, 

որպիսին է ներկայիս Հայ կեանքը, իր 

խարիսխէն Հեռու, պաւոմական ու ցեղա. 

շունչ մի2յսվայրէն արմատախիլ, Հանրու

թիւնն է, Հա յ Հանրութիւնն է, որ պար

տական է իր զարՀուրելի պա յ մ աններէն 

ինքնաբերաբար ծ՜նած գրագէտին, որ Հա

կառակ ամբողՀ Հաւաքականութիւնը քայ– 

քայող ժխտական ազգակներուն Հաւատա

րիմ կը մնա յ Հաւաքականութեան իտէա. 

լ ի ն ւ Դ սրերու խորքէն փոխանցուող ցեղա

յ ի ն անշէջ կրակի կա՛մաւոր պաՀակը կը 

գտռնա յ, զա յ ն իբրեւ ուխտ կրելու եւ ա– 

ւ ա ն գ զարգացնելու Համ ար, Ա՛շտանորոդ 

գալիքներուն եւ անցեալին խորը սուզող 

ժամանակներուն մ իՀել յաՀորգականու֊֊ 

թիւնր պաՀել յանձն կ՚առնէ յանուն ցե

ղին յաւերժատեւութեան։ 

Գաղութն երու մ ԷՀ ծ՜նած, Հանրա յ ի ն 

անտար բերութեան Հակառակ ուռ՜ճացած՜ 

ել գրականութիւն ընող արի երիտասարդ 

ներ կան, քաջակորով, քիչ մը յանգուգն, 

Հղտյին եւ անՀամբեր կինչպէս մեր ժա– 

մ տնակներն են՝)ք որոնք Հայ լեզուի ան– 

գա ււ տանին մ ԷՀ, քրտնաթոր եւ արեւն 

ի վեր՝ պայթելու րնգունակ սերմեր կը 

ցանեն անբեղուն Հողերու վրայ, այնպիսի 

յ ուղիղ անձնուիրութեամ բ մը ու մեր 

լեզուին Հանգէպ պաշտամունքով լեցուն, 

մեր պատմութիւնր շարժող թաքուն ու

ժերուն Հանգէպ այնպիսի յարգանքի զգա

ցում ով, որ կը խռովէ մեզ; 

1կ" յԱ՚Ա՚Ա՛ո ՜ճէէ֊ը "ւէտք է յ"լդէ 

նաեւ Հա յ Հանրութիւնը, որովՀետեւ կարգ 

մ՛ը Հիներոլ վատութեան, ուրացութեան, 

Հիասթափ ու նաՀանՀական Հոգեվի՜ճակին 

Հակառակ, մեր այսօրուան գրական նոր 

սերունդն էոր գիտակցաբար կամ բնազդ ու

րար ցեղային ոգիի յառաՀխաղացքին, 

պիտի ըսէինք մակրնթացութեան զսպա
նակը իր ափին մէջն է առած՜, 

ինքնանպատակ, անօգուտ եւ «լար– 

ուեստր արուեստին Համար» եղած՜ գրակա

նութիւնը՝ իբր ակնաՀա ճոյ երեւոյթ, շատ 

քիչ կամ Հազիւ թէ կը Հետաքրքրէ սա

կայն մեզ, ԳաղթաՀայ ողբերգական պա յ ֊ 

մ աններու տակ կարկաչաՀոս Հոսանքը 

կազմող գրականութեան մենք կը նա յինք 

նախ եւ առաՀ օգտապաշտական տեսա

կէտներով ւ Ս՛եր, «1/՚արտկոց»ի շարժումէն 

ի վեր, Հայոց անցեալ պատմութիւնր ԱքԼի– 

բագրելու, զտելու ել ապագա յ պատմու֊-

թեան բացորոշ Հունը գտնելու մեր մտա– 

Հոգութեանց մէՀ, մենք եկանք ա յ ն խոր, 

վերՀնական Համոզման որ մեր ցեղի ոգին 

աէտք է մաքրել, գարաւոր ստրկութեան 

բոլոր Հետքերը ընգմիշտ Հ ՚ ե Հ ե լ անոր 

վրայէն, զ ա յ ՚ ս սրբազան բոցի մը պէս 

վառել եւ վերակերտել, իր Հին ու Հոյա

կապ, բազմագարեան սլա ա ու անդ ա՛հին 

վրայ արգիացնել: Գտնել րուն ցեղա յ ի ն 

Հինաւուրց երակը, ու ժամանակակից, մի– 

Հազգային մշակոյթին Հետ գէմ առ գէմ 

գնելով, պատուաստելով անոր Հետ, նոր, 

եւ արի, յաղթական ել անվախ Հայու Հո
գին կերտել, Հարուստ ձգտումներով, Հա
րուստ սարսուռներով, 

ԳաղթաՀայ գրական նոր սերունդն է 

որ պիտի կատարէ ա յ գ աշխատանքը, 

Ան է միայն րնգունակ եւ ի վի՜ճա

կի ամբոզՀապէս նոր ոգիով, նոր եւ ան– 

կաշկանգ մտքով, եւ անցեալ կեդհ փառ

քերու Հակառակ, անցնելու սալին գլուխր 

եւ ղօրեղ, Հէաաիրկ Հարուած՜ներով պող

պատի պէս մեր ցեղին նոր ոգին կերտելու 

նորոգումներու ել նոր պայքարներու Հա
մար։ 

Գաղթ աՀա յ գրական Պար սերունգր, 

ան որ Հուրէն ու սուրէն անցած՜ է, աՀա 

տ յսքան սրբազան կոչում ուէւի, որուն 

ի կատար ած՜ման Համար Հա յ Հան րութ իւնր 

պարտաւոր Է օգնել. 

ԳաղթաՀայ գրական նոր սերունգը 

իր նոր կերտելի քին Համար սա կա յ ն իր 

ականՀր պիաի գնէ երկրի զարկերակին՝ 

պիտի Հետեւի այնտեդի տենդին — յա

նուն մեր մշակոյթի ամբողջութեան ու 

միասնականութեան; 

Գրագէտին ՜ճիգը, որքան ալ արգա

սաւոր ըլէտ յ, որքան լա յ ն ու խոր, մեծ՜ա

պէս ինքնարժէք Ըէէաէով Հանգերձ ինք. 

նանպատակ չէ։ Ըսել կուզենք, ժամանա

կէն , տարած՜ութենէն ու միՀավայրէն ան. 

Հատ եւ անկախ երեւոյթ մը չէ գրողը։ 

Անիկա Հազարաւոր թելերով ու կապերով 

կապուած է իր ժամանակին, իր միՀավայ. 

րին ու պաւոմ ական շրջանի ձգտումներուն, 

ապրումներուն Հետ; 

Ան պէտք է գառնայ որոնումի, ձգ. 

տումի Համ ա չավաւթ եւսմր ինքն իր մ ԷՀ 

ամ բոզութիւն մ ը՝ թէԼւ ա յլազան եւ ա յ. 

լագունակ, Հոյակապ կատարներով՝ ՜ճիշգ 

ու ՜ճիշգ Հայելին, ցեղական Հոգիին։ 

Ի՛նչ որ կը պակս ի մեր գրական նոր 

սերունգին՝ որուն ՜ճակատին մենք կը նշ. 

մ արենք արգէն մրտենւոյ գալարիքը, 

Լվաղը գափնիներ պիտի տեսնենք) ներքին 

Հաւաքական ստեղծ՜ագործ– ու Համագրական 

՜ճիգի պակասն էէ պակաս որ կուգայ մի. 

Հավայրի պակասէն՝ որն որոնում՛ի ընդՀ 

ակութի մր պակասն է ։ 

ՄԱՐՏԿՈՑ 
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պաղման, յետ այսու ստանան իրենց թերթը։ 

ՕՏԱՐ 11511Կ(13Թ1ԵՐՈէւ 8ՈՐ&ՍԼնՔԻՆ ՄԷՏ 

նարդ մր պիտակաւոր պա
տեհապաշտներ, որոնք առա
կի գետնառիւծին պէս իրենց 
քյանրտյին կեանքին մէջ̂  մորԹ 
ու գոյն փոխած են այս տա
րիներու րնԹ՜ացքին, մՆրԹ 
րնգ մերԹ՜ ա̂մարոակուԹիւնը 
ունին 1)այ աշխատաւոր ժո
ղովրդի իրաւունքներու եւ 
ինքնուԹեան պաշտպանու
թեան նուիրուած՜ մարդոց ե– 
րեսին սպգայնամո|ւււԹեան, 
մ՞ոլեռանդութեան եւ ուրիշ 
մեղքերու վերագրումներ նե
տել։ 
իսկ ասոնց հետեւակ ու 

թոթովախօս աշակերտներր 
առօրեայ խօսակցութիւններու 
մէյ, կ՚երթան աւ ե|ի քեռուն, 
պնդելով որ բանուորը ՚)այ– 
րենիք լուսի ու 1)1ւտեւ արար 
իրենք լեն բաժներ 1)այ ւքտսւ– 
ւոբականութեան մնւաքխգու– 
թիւններուն մեծ՜ Ա՞ասր այս 
դարաւոր ազգին ինքնատպու 
թեան ու մշակութային ար
ժէքներու պաշտպանութեան 
դժնդակ գործ՜ին ւ/նշ։ 
Անգամ՛ մը կարդացած՜ կամ՛ 

լսած՝ ըլլալով «համ՛այնավար 
|ւս|սւազրի» քխւմբաւաւոր յե. 
ղավււվսակա՛հ նշանաբանը, ո. 
րով գիտական ընկեըվաըու– 
թեան ա̂յրր կր բացատրէ |ժ է 
բանուորներն ու ղ իւ դայինե
րը բացի իրենց շղթաներէն 
ոլինլ ունին կորսնցնելիք յե– 
ղավախութեան մէյլ, իրենց 
պարզունակ մտքով կր 1)աւա. 
տան ու կր ջանան հաւատա
ցնել, որ ատիկա ժխտումն է 
ազգութեան գաղավւաբին ու 
ազգերու գոյութեան պարզ 
իրողութեան/ 
Այո՛, իրաւ է, յււաւ ած է որ 

«րանուորնրր հայրենիք լու– 
նին», բայց ըսսւած՜ է պար
սաւի բուռն գրութեան մ՛ը 
մէջ, յայտնելու համ՛ար որ 
աշխատաւոր ժողովուրդ)) նող
կանք միայն կրնայ ղգւպ մի
ջազգային գողերու, պաշտօ
նական աւազակներու եւ դրա
մատիրական թորթերու հան
դէպ, որ կր չարաշահեն հայ. 
րենիքի գաղափարը եւ որ ի– 
բենց դբաժարկղերոլ պաշտ, 
պանոլթեան հա մար կր սար
քեն զարհուրելի սպանդնե|ւ 
ղրկելով ժողովուրդր վախա– 
դարձ յ>արղ ի։ Այգ խօսքր կը 
վերաբերի ատոնց։ 
բայց միջազգային աւա

զակներու «1)այրենիք»էն վեր 

որ ժողովուրդին երկիրը լէ, 
որ գրամարկղերու եւ դրա. 
մ՛ատանց քարտէս մըն է միայն 
ու շահաբեր շուկայ մը, կայ 
տառապող, իր ինքնութեան, 
իր հարազատ հոգնւոյն ար. 
տայտյտութեան համ՛ար իր 
ջերմ՛ արիւեր թափող գիււլա. 
ցիներու եւ ժողովուրդին աշ
խատաւոր զաւակներու, հե. 
բոսնեբու եւ մ՛տքի աշխատա
ւորներու 1)այրենիքր, որ ո՚լ 
կարմիր, ո՚լ ալ կ ան սւ յ սա. 
կաբկութեան նիւթ կրնայ ր|. 
լալ։ 
ինչքան ալ դաժան ըլլայ 

մեզի հա մ՛ալ) այս հաստատու– 
մր, քաջութիւնը) պէտք է ու
նենանք այսուհանդերձ րսե– 
լու, որ հայոց հայրենիքին մէկ 
մասր նժդեհ ու աստանդա
կան է այսօր; գիտական ըն
կեր վարութեան հօր խօսքը 
երբեք լի վերաբերիր ու լի 
կրնար վերաբերիլ այդ հայ
րենիքին, որուն աո չեւ յար
գանքով պարտաւոր է գրլ– 
խարկը հանել ամ են էն ծայ. 
րայեղ ու ձախակողմեան 
մարգն իսկ։ 
() < 11111 լ ւ մ՛շակոյթներու յոր. 

ձանքին մէջ, օտար քաղաքա– 
կրթութեանց դիմ՛աց, որ եթէ 
ո՚լ միշտ, եթէ ո՛չ 1)նութեամբ 
ու երիցութեան իրաւունքով՛ 
բայց որակով ու բովանդա
կութեամբ յաճախ բարձր են 
մերինէն, մենք մ՛արդկային, 
ազգային ու յեղաւխւխական 
պարտք ունինք թանկագին ու 
սքանլեյի բոցի մ՛ը պէս կեն
դանի պահել, աըծայ>ծել ու. 
զարգացնել մեր մ՚շակոյթր։ 
Աշխարհի վեցերորդ մ՛ասին 

մէշ, անծայրածիր ու անաւի 
ռուս ժողովուրդր իրաւունք 
անի սիրելու իր «աշխատա. 
ւորական հայրենիք»», բայց 
անհեթե՜թ հեգնութեամբ մը 
այգ նոյն «աշխատաւորական 
հայրենիք»ի հայ բարեկամնե
րը) կը մերժեն այս դարաւոր, 
երիցս իլ>ալազլ>կոլած ժողո
վուրդին իր աւելի քան ցա
ւագին հայրենիքր իր գիտ
ցած եղանակով սիրեյու եւ 
ա պ ր եցն ելու ի ր ա ւո ւն ք ը: 
Ասիկա յեղաւի ո խական տե
սակէտ լէ, այյ վերամբարձ 
տգիտութիւն։ Ասիկա ցաւ ու
ղին հեգնութիւն մ՚րն է, ուղ
ղուած լարքաշ ու քիլ մր ա. 
զատութեան արժանի ժուլո– 
վրդի մը։ 

՚ԼԱՏ'Ա-1, ա՚ՇԱնեԱն 

Ս ՚ ե Ր Ն Ո Ր Թ Ե Ր Թ Օ Ն Ը 
«Ս՚արտկոս՝»նաի։որղ թիլէն ի վեր իր րն թ ե րցողնե բուն կր 

ներկայացնէ. 

Գրական իրական վայելք մ՛ր, արկածախնդրական ու սիրսւ. 
յին վեպ մր՛ որ նոյն ատեն գեղւսրուեստական գեղեցիկ երկ 
մբն ե 

Անգլիացի մեծ վիպող ու արուեստագէտ 

Ա Ր Ն Ո Լ Տ Պ Ե Ն Ե Թ Ի 

՚ * ՈԻՐՈՒ Ա Կ Ա Ն , ,Ը 
Որուն կրնան Հետեւիլ ո՛չ միայն մեր բոլոր ընթերցող– 

ներբ, այլ եւ գրականութեամբ զբաղողներր ւ 

Լարուած ուշադրութեաւքբ, ինչպես ոստիկանական վեպի ւկւ 
Կարդացէ՛ք *ՈԻՐՈՒԱԿԱՆՎ։ 

« Մ Ա Ր Տ Կ Ո Ց Ը 
1եՏաՏԷ ԿԸ ԿԱՆՈՆԱՒՈՐՈՒԻ 

Բազմաթիւ ընկերներ եւ Համակիրներ բերանացի ու նա

մակներով մեզի կր տեղեկացնեն, որ «Մ ա րտ կո ց)) ի շաՀուն Հա -

մար իսկ պէաՔ է իանգամրնդմիշտ կանոնաւորել առաքում-

ներն ու Հրատարակութիւնը։ 

Բոլորբ կրնան վսաաՀ /՚//՛"/ * որ ո*չ մէկ թ ելադբու թ իւն 

աննկատ կր Ահ այ ու կրնան միշտ գրել մեզի իրենց դիաողու– 

թիւններր։ 

Մեր անկարելին կ՚րնենք վերյնապէս կանոնաւորե|ու 
քչամար առաքումը/ 



Ե Ղ Բ ւ ա ա ն Ե Ր Օ գոր&Ի վ րսլյ ա ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԸ 1ՈՄԱԷՅԼՒՄԷՋ 

Գործի վրայ են դարձեալ 

ա՚Աոնք, եղբայրադաւները, մեր 

ժամանակակից կեանքին Հին 

ու նոր փո թ ո րիկներուն առա. 

քին եւ վերքին պատասխանա– 

աունեբր ք Հայութեան եւ Հա -

յասաանի պարտութեանց ան. 

սլաաիժ Հեղինակներր ^ որ օր 

մը մէկուսէ
 ոլ–րիչ °Ր մը միլ. 

սիս կը սպառնան• անդոյ եւ 

անՀ իսՂ» վէճեր կբ սա եղծ են, 

է>ր / նք ի եւ կա րգապաՀու թեան 

մ ասին կբ ճառեն, /լուսակ, 

ց ու թ իւնն ու չա րքեր ը իրար 

կ՛անցնեն որպէս զի իրաւունք 

շաՀին երկ արաձգե լու իրենց 

վճար ե ալ պաչաօններբ , իւ եզ. 

դելու յանուն Հայրենասիրու– 

թ եան եւ աղ գա սի բութեան 

ո աք ի կանգն ի լ ուզող անձնուէր֊ 

ներու ձայնբ, կրկնակ կազմա. 

լուծ ու մ մ ացնե լու արդէն իսկ 

կազմալ ոյծ մե ր վ իճակին մէք 

եւ այս ամենէն յետոյ, րոե լ 

տալու իրենց Հաւատացող 

միամիտներուն կամ անղի– 

տակիցնե բուն թէ «յեզափո -

քսակ ան գործ ո կ ր բանին Հա յ 

Հակայեզափո խութ եան ; անկ . 

եալ բարքերու, արիւնածարաւ 

տենչերու եպերելի ն ե ր կ ա յ ա . 

ցու ցիչներն ու վա բպետնե բ բ ։ 

1/ս կ՛ ընղուն ի մ որ մէկ 

բանի մէք գոնէ վարպետ եւ 

զօրաւոր են Ա՛յս մարդիկը» 

իրենց խադքութիւննե րն ու 

դաւաճան ու թ ի ւնն ե բ ր չվաւե . 

րա ցն ո ղն ե ր ր կամ քննա դա -

տա կան ՀակուսՂւե ր ունեցող, 

ներր Հալածելու, լռութեան 

դատապարտելու եւ սեւցնելու 

աբՀեստին մէք. արՀեստ մբ^ որ 

կիրառած են տասնեակ տարի, 

ներ. յայտնի ե անյայտ ա՛՛յն. 

քան գործիչներու^ մարտիկ. 

ներու, մ տաւո բակ անն երու եւ 

Համեստ չաբքայիննեբու դէմ, 

մինչեւ ա յն աստիճան յաք ո. 

ղոլթ եամբ ու խո րամանկոլ. 

թ ե ա մբ ք ոբ մեզի պէս անչա . 

Հա խնդի րնե բու Համակրանքն 

ու վստաՀութ իւնը անդամ 

ապւսՀոված ու չաՀադործած են 

դեռ մօտաւոր անցեալին։ 

Եթէ մենք դէպքերու կամ 

իրերու բերումով^ մեր ուղ. 

ղակ ի դի տա կցուիմ եամբ ու 

պրպտոլ Ահերով՝ Հ աս անք մեր 

երէկ ու ան եւ այսօր ո լան ընդ . 

դիմադիր դիըքին, ասոր մէք 

սուտ յեզափո խակասներու 

աստղին խաւարման լուսաւոր 

փաստ ր կար։ 

Ս ուտ յեղափոխականներր 

չենուզածեւ չենուզե բ վաբիքնել 

իրենց թ առած կատարներէն՛. 

Մեր եւ մեր նմաններուն 

բողոքներ ր յ րնդվզումհե րն ու 

պայքա րնե ր ր քանդեցին ել 

ՀհտզՀետէ պիտի քանդեն այդ 

կեղծ Հայերունա խարդախ պե. 

տերուն խաւ ա քարտ է արժէք, 

ներր > փչուած 9 ներկուած եւ 

կեղծ ուած տիտղոսներն ու 

դափնիները։ 

Այս մտաՀոգիչ կացութեան 

պատճառով է որ Ղ*աշնակցու. 

թեան կնիքն ու իշխանութիւ . 

նր իւրացնել գիտցող արա. 

րածնեբր նիւթ ական ու բա. 

րոյա կան ամ էն զէնք կբ զոր. 

ծած են ((Մ արտկո ց» ի զեկա. 

վա րնե բուն գէմ, յանզգնու -

թիւնբ Հասցնելով մինչև ֆի. 

զիքական յարձակ ու Ահե րա ^ ո. 

բոնց առաքին զո Հր Փարիզի 

մէք եթէ ՛Լա զզէն ^ոլչսսնեանն 

եղաւ յ գաղափարի Հակառա. 

կսրդր, ե րէկուան կուոակցա -

կան րնկերր յ խո սաւք/* ա լից լա. 

ւագոյն գրող մբ եւ մտաւորա. 

կան մր աՀաբեկելու խարանն 

ալ Ոիւ բօ ծ ո չուած մարմ ի*Ն ր 

ստացաւ. ոբ <( Հայաստան ի 

Հան րապե տութ եան Պատուի, 

րակութ իւն» բ չինած Է դադ. 

թաՀայ կեանքը թ ունաւորոզ, 

թ րքաՀայ մտաւ ո մա կա՛հ ա -

թ եան եւ ե բիտասա բդութ եան 

դաւող եւ ներկայ Հայաստա. 

նին դէմ թշնամանող մութ 

որք մը։ 

3ելուզակային յարձակումի 

կամ ոճրափորձի կազմա կեր. 

սլիչ եւ ՀբաՀանդող Բիւրօն, 

իրեն գործիք ծառայեցուցած 

կարգ մը եր ի տա սարդն երու 

Համրանքէ վ եւ մոլեռանդ ու . 

թեամբ ո՛ չ թՈէԼ պարծ ենայ եւ 

ոչ ալ արդարանալ փորձէ* 

Օ՛սար երկրի մէք, օտար 

իշխանութեանց տրամ աղ բու . 

թ իւննե րն ու ձզտու Մսեբր մօ. 

տէն ուսոււՈւաս ի բող իւրա. 

քանչիւր Հայ գիտէ, որ Րիւ. 

րսյի փորձած դա ւ ե րն ու մե. 

քենա յութ իւններ՛բ նախ ե ա. 

Ա՛սք իրեն պիտի /խաս են. զի՛ն. 

ՔԸ "էՒ՚՚՚ե վարկ աբե կեն, մեր 

եւ ֆրանսական ժողովուրդնե. 

բուն առքեւ. բայց Հակառակ 

այս ակներեւ ճչմսրա ութ եան , 

եզբայրակե բութ եան ախորժա, 

կբ կուրցուցած Է *Բ լեպեր վա. 

ղոցի Հերոսներբ։ 

Այլասերման ա յս Համե. 

մատու թիւնբ ամօթ Է ան-

չուչտ Հայութեան» որովՀետեւ 

իրենք.զիրենք Հայ նկատելէ 

չեն դադրած այդ դարանամուտ 

քաքերը, որոնք ռազմադաշտերգ 

Հայրենիք եւ ա*ԼԴ պաշտ պա . 

նելու առիթն ունենալով Հան. 

դերձ ՚ դասալիք եղան իբրեւ 

Հասարակ դաւաճաններ ^ էսԿ 

այժմ Ֆրանսայի պորտին վրայ 

յարձակուա/1§եբ կբ ծրագրեն* 

դաւեր ի գործ կր գնեն Հայ ե. 

րիտասաբդներու վրայ, որոնք 

թուրքի կացինէն փրկուած 

են՝ կարծէք թէ դաշնակցական 

պետերու Հարուածներուն տակ 

իյնալու Համար**.։ Այսքան ը 

զարՀուրելի է եւ բառերը ան. 

զօր են՝ որակելու անոնց ըն՛՛ 

թացքը։ 

ճիշդ այս կերպով ալ, բո. 

ղոքն ու ղ՚՚՚յ/"V Ր է°ն բա. 

լեր, ա րտ այայտելու Համար 

մեր խոր վիչան ՛՛ւ զգացած 

վրԴՈւէՈէ–մը Հյուշանեանի վը» 

բայ կատարուած զազրելի յար. 

ձակումին Համար ։ 

Բայց միւս կողմէ, կա. 

, տարուած յարձակումը խթան 

պիտի ծառայէ, գաղափարի եւ 

բարձրազոյն նպատակներու 

Համար տուայտող ուխտեալ– 

ներր աւելի շաղկապելու^ ղօ. 

բացն ելու եւ ստուարացնելու, 

որպէսզի Հայ մտաւորականու . 

թ իւնն ու ե բիտասա րդու թ իւ -

նր եւ ապա Հանու բ ժողո. 

վուրդբ լիովին ազատաղրուին 

երէկ եւ այսօր Հաւասարապէս 

իրենց կործանման աշխատող, 

ինքնակոչ փրկիչներուն ձեռ. 

քէ%՛ 

Հայու թե ան սեւ բախտին 

նզովեալ առաքնորդներբ1ք գոնէ 

անգամ մր պիտի տեսնեն. որ 

կանոններու բացառութեամբ, 

իրենց Հրաւք ա յած եւ ղեկավա. 

րաձ ընթացիկ դաւերուն եւ 

եղբայրասպան քայլերուն Հա. 

մար իրենց դէմ պիտի Հանեն 

դաղթաՀա յ ու թեան ազն ուա. 

դո յն խաւերր, առանց կու. 

սակցական եւ դա ո ա կարդ այ ի ն 

խարու թեան։ 

Այսքան ը աւելի պիտի 

շփոթե ցնէ եւ տւելի պիտի 

պղտորէ եղբայրագաւերուն 

շփոթ ու սլզաոր Հոգին։ 

Եւ արդէն. կուսակցական 

կամ քաղաքական Հակառա. 

կորդին դէմ ոճրափորձեր կազ. 

մակերպելու զոր իրոզութիւ* 

նր՝ ամենասլեբճա խօս ապա. 

ցոյցն է դաշնակցական րիւ. 

բո յին գաղափարական բաբո, 

յական սնանկութեան ։ 
ՀԱՑ ԳՆԳՈՒՆԻ 

ն Կ Ա Տ Ի ւ Ա Ւ Է - Բ ՈՐ 

«ՍՍ.ՐՏԿՈՑ»Ը 
Սկսաւ ոՀէւչէ՚ն ու րհկեր. 

Պւերու օժա՚նգակութ-եաՊւ ու 

ժոզովուրդ-ի՚էյ չերմ ՀաւՐա. 

կրաՖքով է ւՐիայՊւ, որ լ ո յ " 

սւեսաՏ՜ է արդ.էն 

45 ԹԻԻ– 
իր ԷՍԱ րհ լաւ ում՛ը կախուահ՜ 

է ւՐե&՚ասլէս ժողովուրգէ՚ն 

Հա մ՛ակրութ՜ե՛ն Է1ւ։ 

ա ս ՚ ա - Յ ս ՛ ա ա ՚ դ ւ ՚ ւ շ ո ւ ր ջ 

Ծ– 1°ՄՐ––— ջերմօրէն գնահատելով րնկ. Վարգան Ա արգիս
եան ի եւ (քարսէյլի երաժշտասէրներու յամառ, աշ խտտանքները 
ժողովրդականացնելու (յայ երգը լ)՝արսէյ|ի §ոե 1)այ գաղուԹփն 
մէջ, մասնաւոր ուրախուԹ՜եամբ կը հրատարակենք տրուած 
ղոյգ համերգներուն մ՛ասին նաեւ սոյն յօդուածը, այդպիսով 
յայտնելու ք)աս"ար մեր անկեղծ ()աժակրանքն ու շահագրգռու
թիւնը երկու տարիներէ ի վկր մեծ ղոքյողուԹ՜եամ՚բ շարունակ, 
ուող սոյն շարժման հանդէպ» 

«լյ՞տրտկոց» սրտագին կերպով կը միանայ այս ել նա
խորդ յօդուածի 1)եղինակներու ջերմ տողերուն ու կր շնոր
հաւորէ ընկ. Վար դան Սարգիսեանը։ 

Մարսէյլի Հ ա յ Եր՚սմչտա. վ>աոասոլ՚ե եւ Հետեւաբար 

կան Միութեան անցեալ տար– անցեալ տարուան Համերգը 

ուան աոաջին Համերգին թո– պէտք է Համեմատի այս տար– 

՚լած տպաւո րութ ի լ ն ր րաւա– ուանին այնպէս ինչպէս քա-

կան էր՝ մասնայատոլկ վա . ռասունր կր Համեմատի եօ. 

յելքի մը ակնկալութեամբ թանասունինէ 

սպասելու նոյն Միութեան Հաչիւս սխալ Էր եւ գիւտս 

այս տարուան կրկնակ Հա– ձախողած ։ Համոզուեցայ որ 

մերգներոլն՝ որոնք տեղի ու– գեղարուեստական էարցերը 

նեցան շաբաթ 24 և ԿՒր՚սԿՒ ԿաՐ^՚ԼՒ էէ թուաբանական օ– 

25 ՚հեկտեւքրերին։ րէնքներով լուծել։ Համերդ. 

Ներկայ թղթակցութիւնը ները չէին Համեմատեր այն-

գրած պաՀուս ստոյդ չեմ գի– "էէ" ի^^սյէ" քաոասոլնբ հօ

տեր ղեո թէ ի՞՚սչ եղած է չա– թանասոլնին ։ Անցեալ տար. 

բաթ երեկոյեան Համե բդին ուան ու այս անգա՛ք ու ան Հա. 

թողած տպաւորութիւն ր ու մերգներր նոյնարժէք էին եւ 

իրական արժէքը, բայց խան. եօթանասունը բան մը չէր 

գավառ եմ կիրակի օրուան ին աւելցուցած քառասունին վը. 

Համար՝ որուն ներկայ ըլլա, 

լու Հաճոյքն ունեցայ։ 

Համերգը տեղի ունեցաւ 

Սալօն Մ 

ասս ի լ իա անցեալ 

տարուան սրաՀին մէք^ միշտ 

սիրուն եւ առատօրէն լու սա. 

ւորեալէ Ու այդ սրա Հր լ ի սվին 

լեցնելու Հ՛՛՛՛ի ընտի ր բազ. 

մութ իւն մը, զերծ ծուխէ ու 

մանուկնեբու աղմուկի քոայ~ 

նոտիչ տաղտուկէն, որ գրեթէ 

կրօնական քե րմեռանդութեամբ 

լուռ Հաւաքուած էր Հոնք Հայ 

երգին առթած Հոգեպարար 

վայելքն ըմբո չխնելու։ 

բայ։ 

Թէեւ այսքանն ալ բալա, 

կան էր* ՈՐ ՀաւՐեբգն ըլլայ 

գեզեցեկ ու առաւել քան փայ. 

լուն եւ իրապէս արժանի այն 

երկարատեւ ծափերուն զորս 

ստացաւ առա՚ոօբէն իւ րա քան . 

չիլը երդէ վերի 

•՚ԲԸ 
սարղոլա ծ էր րւ 

Եւ աՀա բեմին վրայ վա. 

յելչօրէն Հառուաձ եբկսեւ 

խ ո ւ ՛Րը ր 70 Հոգիի մօտ 

որ իր ուչագրոլթիւնբ կեղ. 

րոնացու ցած իր վարպետին 

իմաստուն ձեռքերուն վքայ, 

պիտի իրականացնէր ճոխ 

յայտագրի մր շլացուցիչ խոս. 

տոււռները։ 

ի տես ա յ դ խում րին եւ 

նախ քան Համերգը սկսիլը* 

անձկանօք ուզեցի մտովի չա. 

վւել գալոց վայելքին տարո. 

բաւական ին ա մանաւանդ որ 

երկար ժամանակ ալ ունեցած 

չէր ա յ դ անՀրաժեշտ աշխա. 

տանքին Համար ե Աաբգսեանի 

մը Համրերու թիլնն ու ճար. 

տարութ իւնր միայն կրնային 

այդ արդիւնքը ձեռք բերելՀ 

Պակասը լբա ցուց իւրա քան . 

չիւր Ծբգչի խղճամիտ ուշա. 

դրութ իւնբ։ 

Աակայն ինձ այնպէս թուհ, 

ցաւ թէ ձայներու բաշխման 

Հաւասա րակշոու թ իւնր ծա յրա. 

յեղ չէր էական նման բազմա. 

մարդ խումբերու Համար։ Ըստ 

Ի" ՇՕաւձևօնեբու ձայնին ,ռ. 

էՇՈտհհն առաւել էր քան տօթքՅԼ– 
ռօնեբունբ9 ինչպէս և \>ՀՏՏօնե. 

բունը՝ առաւել քան էՇՈՕք Րնե՚ . 

ղութիւնր, թուաբանական րունր։ 

պարզ Համեմատութեամբ մը ։ 

Եւ ըսի այս տարսւան 

երգչախումբը կբ բադկանայ 

եօթանասուն Հոգիէ, մինչ 

կրնայ ըլլալ նաեւ որ այս 

տպաւո բութ իւէ։ բ յատուկ ըլ. 

լայ սրաՀին մէք նստած տե

ղիս, քանի որ Աալօն Մ ասի. 

անցեալ աաբուանին թիւն էր լիան երաժշտական յաբմարու– 

թ իւննե րով օժտուած սրաՀի 

մբ Համբաւբ չի վայելեր։ 

Այս ակնարկներն ր*1ւե լ / 

վերք, աչք մը տանք յայտ ագրին 

որուն բովանդակութիւն մաս

նաւոր խնամք մը ցոյց "՛ըր

ուած էր՛. 

«Ով Մեծասքանչ ՛հու Լե

զուլով սկսաւ Համերգը քան մի ~ 

քաւդէս յաքորդելոլ Համ ար 

(( Ըն թ րեաց )) չարականն ու 

(^Տէրունական Աղօթք՝» ր եւ 

ապա ((Աաղմոս)) մր ։ 

Թերեւս Պ» Ա արղսեան, 

մասնաւոր նկատումով մր խմ

րած էր այս բոլորն ի մի եւ 

այդ ե բաժ չտա կան նկատում 

մը ըլլալէ աւելի ներքին ու 

խոր Հոգեկան պա Հանք մ ըն էրէ 

Մեծասքանչ լեզու ին փառա. 

բան ութ եան նուի բո լա ծ երգին 

ան մի քա պ Է ս յաքորդսդ «Շ արա -

կան Ընթբեաց))ին սա տողր թէ 

«Սփ ոմն ի ծենջ հւ|ռարք 
մաւոՂւ էդոց Է գիս ի ս՛ա §» 
գող մ ը ան ցուց անշուշտ ուն

կնդրողի սրտին մէքէն։ կար. 

ծեո այգ խօսքհրբ^ մատնուե

լու ս ա Հ մանուած ՚Բրիստոսէն 

աւելի. «Մեծասքանչ Լեզուն» 

էր ոբ ցաւագին չեչտով մբ 

կ ՚աբտասանէր։ Հայոց լեզուն 

կը վախնսր մատնուելէ եւ 

ու բացուե լէ\ «Տէրունական 

Աղօթք»բ կ ուդար ապա այդ 

մատն ութ եան մեղքը քաւելու ՚, 

է/մբերգի երկրորդ մասին 

՚քէէ, «Ձիգ Տու ՚Բաչի» և «Ար. 

աը Բամպակ Տանեցի» երդերէն 

նախ ապաաո լութ իւն պիտի 

տանք առաքինին որուն տւՕՇՕ^Ճ~ 

ները աւելի լեցուն .եւ ե^եւէք– 

նեըը աւելի ճկուն էին։ Թե

րեւս անոր Համար որ այս 

երգր անցեալ տարուան լա յ. 

տաղ րին մէք ալ աեղ ունեցած 

էր եւ Հետեւ աբաբ արդէն Հին 

բարեկամ մը խումբին։ 

Երկրորդ մասին մէք €Հինգ 

էծ ունեմ» ծաղրերգը նախ

ընտրեցինք բոլոր միւսներէն. 

ԱԼա սնակն անուշ» , «Տուն ա– 

րի», «Ծով լինի» եւ երկու 

պարեր։ Այդ ծաղրեբգին մէք, 

արու ձայներու կութքի պատ

րանքը Հաճելի եւ ՛ներդաշնակ 

էր երգի ընթացքին։ 

3 այտա գրէն դուրս. բուռն 

ծափերու ք՚ք՚ր գոՀացում եր

դուած «Աօնտ եար՝ք)ն ու ((0– 

րոր Ատինօ»ն կատարեալ էինք 

թերեւս վերը յիշուած պատ

ճառով։ Անցեալ տարուան եր

գեր են ասոնք ալ ։ Ման ա– 

ւանգ «Ա օնա եաբ» ի <<(;քՏՏ66Ո~ 
ձօ^ներն ու «աՕքէՈ<յօ))ներր ան

թերի եղան։ 

Համերդ ին իբր տօ1ւ5է€ մաս. 

նակցութ իւնր բերած էր փա. 

ր ի զա Հայ յա յանի ու տա զան . 

դաւ որ հ րգչոլՀ ի Օր* Հայ կա. 

նուչ Թո րոսեան՝ երկու մա. 

սով։ 

Առաքին ը՝ եւրոպական րա . 

Ժին մը7 «8շւ։«ստ6 շօ̂ ք», 
«ՇոՁՈՏՕՈ քօռ1Ձ1ՈՇ» եւ իտալա

կան «ատւոէէււՅւ» ՛Կ ։ Նախա

պատուութիւնս այս վերքնոյն 

կուտամ; 

Այդ պարերգին մ Էք Օր* 

Թոբոսեա ս ի յայտ բերաւ տի. 

բտկան է€օհազԱ6̂  մը սեփա. 

կ ան ու թ ի ւ ն ը ։ 

Երկրսրդ մասը. Հայկականք 

կր բ աղք/ան ար Արու ան ձտ եան -

ցի (մ) ի բունիս յ,, Կոմիտասի 

«Ջ Էն չ ու զինչ տամ» եւ Վ, 

Ա աբգսեանի Հ Լօ յ նար» մե

ներգէն ։ Ծանոթ են առաքին 

երէ. ո լքին ա րժէքնե րբ մանա

ւանդ երբ եբգոգր Օր* Թո բոս -

եանն է։ հորու թ իւ ՛հ մըն էր 

մեզ Համար եբրորդր ք Աարգս. 

եանի (( Հօ յ նար»ր Հ 

«Հօ յ նարոը քիչ մբ միօ

րինակ ըլլալով Հանդերձ. ա-

նուչ է եւ Հեղինակին երաժշ

տական կարողութեանց Համա

պատասխան։ Փավւաքելի է որ 

այս երգր աւելի ժոզովրդա– 

կանանայ, մանաւանդ որ դրժ. 

ուա ր կտոր մրն ալ չէ եբգուե. 

լու Համարէ 

Յայտադ րէն դուրս ^ Օր* 

Թո բոս եան ե բդեց (( Հայաս

տան» ր եւ կոմիտասի «Առա

ւօտուն բարի լոյս» բ։ Վերք ինը 

մասնաւոր եւ ինքնատիպ շեշա 

մը ունի, յան չափս Հաճելի 

զոր յ՚՚՚քսզ կերպով տուաւ 

տաղանդաւոր երգչուՀին։ 

Ուրիչ ան գա լքն ե ր իմացած 

Էինք Օր* Թ ո րոսեան ղ ։ կար

ծես ա յս անգամ իր ձա յնը 

նուազ Հնչեղ ու լեցուն Է ր, 

թէեւ միչտ նոյն ոճով եւ մա

նաւանդ յստակ ու մաքուր 

առողա՛ւ ութ համբ։ Շատ պիտի 

վռսփաքէինք ոբ մեր տպաւո -

րութ իւնը պատ աՀա կան ե րե -

ւ ոյթի //*ր արդիւնքն ՐԱաՐ 

եւ առիթ ունենայինք ի մօ. 

աոյ Օր* Թորոսեանր լսելու 

այնպէս ինչպէս է ճչմարտա. 

պէս, ձայնով ու է6շհազԱ€"Հ 
տաղանդաւոր Հազուագիւտ Հայ 

երգչուՀին երէն մին։ Ներկայ 

բազմութեան լիառատ ծա

փերն ալ ցոյց տու ին արզ էն 

թէ որքան սիբուած է ան ։ 

Խմբերգի Հօ\\տ\շնեբր յա– 

քոզութեամբ կատարեցին ի– 

րե՚հց կարճ բաժինները։ Օր* 

Աբգաբեան. տիկ. Մօոընին եւ 

Օր* Աճէմեան մեղմ ու Հաճելի 

ձայներ ունին։ Մանաւա* գ 

Օր* Աճէմեան ի ձայնը քիչ մը 

երկչոտ Րլլա1"Վ Հանդերձ, 

քնքուչ է եւ իրական ե61 \ 0. 

շաօ մը։ 
Պը* ԳատէՀճեան իր քիչ 

՚^՚Ր Ղ1Ղ Բ ա յ ռ ա ա Ք "՚՜ սաՀուն 

ձայնով Հաճելի նո րութ իւն մը 

եղաւ չա տ հ ր ս ւ ն Համար։ Այս 

ձայնբ որ լաւագոյն խոստում– 

ներբ կուտայ. ծանօթ էր ար

դէն մեզ7 որովՀետեւ Պ* Գա

տէՀճեան յաճախ երեւեր է 

քաղաքիս արուարձաններէն 

միոյն դաշնակցական Հանդէս

ներուն մէք։ 

Եւ տՀա խմբավաբր Վար

գան Ա արգիսեան։ 

Միշա նոյն տիրական ք ճը– 

կուն ու ճարտար ա36՝ ՀՀօն ։ 

Պ* Ա արգիսեան ի ղեկավարած 

պաՀուն կր տեսնես ու կը 

զգաս որ ան բացարձակ տէրն 

է իր երգչախուժբին եւ ոչինչ 

կը խուսափի իրմէ։ Համա, 

խմբուած կամքի մը եւ խտա-

ց՚սծ ճիգի մը կեդրոնն է% կր 

վարէ խտղաղութեամը, մեղ

մութեամբ^ զբեթ է նազանքով՛. 

Եր շա րժոււ/եեր բ առաւել քան 

զուսպ կր կ ա տարո ւ ին մաս . 

նաւորապէս ձեռքերով միայն, 

որոնց վրայ մատն երը ես կը 

շարժին մասնակի Հրամաննե

րու ուղղուի)եամբ՛ Ա արղսեան 

կը նախընտըէ իր երգիչներուն 

Հետ ձեռքերով ու մատնեբո վ 

խօսիլ. մինչ կը դտնուին 

խմ բավարնե ր որոնք գլուխդ 

բաշ, իժեւ, իրան ՏՀ1<ւՆ<ԼՀ\ձձի 

մը պէս կը շարժեն միշտ, 

վարպետ ղեկավարի մ ը տպա. 

ւորութիւնը կարծելով տալ։ 

Մարզելու ա րա ակարդ յատ. 

կութ իւն մր ունի նաեւ Ա ար

ղսեան, այլապէս ի^նչով բա* 

ցատրել ձեռք բերուած ար. 

դիլնքր երբ երգիչներու կա

րեւոր կոտորակը անծանօթ է 

ե րաժչտական գիտութեան 

նախնական տարերքին։ Ա– 

նոնցմէ ոմանք երբ երկու ա. 

միս առաք կ՚ըսէին ինձ թէ 

ե րգչա խումբին մէք մտած են, 

կբ խոստանամ թէ թերաՀա. 

ւատութեամբ կր լսէի։ 

Հայ Երաժչտական Մ ի ու. 

թիւնն ու Մ"՚րսէյլի Հայ Հա– 

սարակութիւնր բախտաւոր են 

որ նման գործ մը յանձն ուած 

է Պ* Ա աբգսեանի ^ բա յց փո. 

խաբէն կը կարծենք որ Պ. 

Աարդս եան եւս բախտի բաժին 

մը ունի իր գործուն էութեան 

գ Ա ՚ ս » ա ա ո ւ ՛ լ 

ԴԱՍԱՏՈՒ «2ՈՐԻՋՈՆ »Ը 
կրկին Աելանիկի «̂ որի– 

ղոն»ն Է որ բարոյականի դա
սեր կուտայ ասոր անոր հւ 
ի միջի այլ"9 1)ամբաւաւոր 
«կավո–օշ»ին։ քՏարոյականի 
դաս կարելի Է ընդունի| ս"ի– 
տյն լրագրողներէ. որ ո Լ 
մ՛իայն կ՚առաջնորդուին տար
րական ուղղամտուԹենէ մ՛ը, 
այլեւ հաւատարիմ են իրեււց 
սլաս կանած կուսակցուԹեան 
յեղափոխական սկզբունքնե
րուն։*։ 7ոըիզոն»իխմբագիրը ա– 
տոնցմէ չ̂է։ 
Ու |սււ կ՚ընէ, որ վախա– 

նակ մ՚տքերու շփոԹ՜ուԹեան 
ա̂ս՞ար յարձակելու երգիծա
կան ԹերԹ՜ի մը վրայ» որուն 
պաշտպանուԹիւնը մեղի կ՚իյ
նար, մ՛տածէ աւելի ծ ան բա. 
կշիո. արարքնեբու վրայ, որ 
այդ ոլղղուԹեամ՚բ կը գոր
ծուին/ 
«հորիզոն)) կը գրէ։ 

աւասիկ Փարիզաբնակ 

խմբագիր մը, Լ՛ րա ան ՛լ Թօլա– 

եան, ամէնուն ծ՚սնօթ կավ. 

ոօ1Ր, որ Պոլսոյ մէ^ քանի մը 

Հարիւր օրինակ ((Կավոօչո քչե– 

լոլ Համար, իր թերթին մէչ 

տեղ կուտայ ճեպելիներոլ 

այնպիսի ղոեՀիկ յօդուածն և. 

ր՛" ՛էւ ̂  զորս պո լսական թեբ– 

թերուն ամենէն ինկած րէ 

«Նոր Լուր)) կոչուած աղբա

նոցն ի"կ պիտի վարանէր 

տպել, Հանրային լուռ զայրոյ

թէն վախնալով։ Եւ Պոլսոյ 

մէ^ չգրուածը, առանց ամօթի 

կր թխուի Թօլայեանի թեր

թին մէչ^, որ ազատ Փարիզի 

պողոտաներուն վբալ չոյս կը 

տեսնէ ։ Այն Փարիզին ուր 

ո՛չ Թուրք կ՛ոյ, ո՛չ ալ Թուր– 

քքւն աչքր մտնելու եւ անոր 

կրունկները լզելու Հարկա

դրանք, նկաբադրով ել զգա

ցումով սնանկ մարդակեոպե– 

րոլ Համար,., Եւ սակայն, ճե

պեք ինեբու բերնով, Կավոօչն 

ալ կը բացագանչէ, թէ «Հա. 

յոց Պատրիարքարանը սապատ 

մրն է Հայկական Օրկանիղմ̂ ւ̂ 
վրայեւ պէտք էվեբցնելմէչ^տե. 

ղէնն," Եւ իր այս բացագան

չութեան մէչ, Թոլայեանն ալ 

կը դառնայ ճեպելի մը, իւ

րացնելով անոր բոլոր չնու. 

թիւններր։ 

«հորիզոն» քրիստոնէաբար 
կը մոռնայ, որ կարսի անկու. 
մէն եւ փետրվարեան ասլս– 
տամբորԹ՜եան (յաշուեյարդա– 
րէն յետոյ ընկերներ եղան որ 
1|ոլիս «ճակատաս"արտ))ի շէն 
քին մէչ իսկ «Թ՜րքական 1)ա– 

կում՚»ր ներբողող դասաիւօ. 
սուԹփւններ տուին։ Ա՞՛՛՜Ր պա. 
րոնը երկու չափ եւ երկու 
կօիո. ունի; Ու չ՚րմբոներ, որ 
իրեն չ՚իյնար բարոյականի 
դասախօս դառնալ/ 

խՐԻՄԵՍԼՆ ՃԱՅՐՒԿ 
«Աղդակ» կր նուիրէ բացա, 

ռիկ Թ՜իւ մը Օ՚եծ ոայուն եւ 
յեղափոխական հոգեւորակա
նին, որ խրիս՞եան հայրիկն էր։ 
խմ՛բագրականով մ՛ր վեր վա
նելով հայրիկի տեղը հայոց 
պատմուԹ՜եան վերջին տարի, 
ներուն մէջ ((Ազդակ)) կր յտրէ։ 

(իողովբգանուէր ու խո. 

նարՀ, նիւթը արՀամա րՀող ե 

սակաւակեաց, փառքէ խորչող 

բայց անկէ Հետապնդուած 

կրնկակոխ, աՀա Խրիմե աո ո 

սկսած իր ասպարէզի առաքին 

աստիճանէն երբ վարդապետ 

էր Աղթ ա մա ր ի մէք՝ երեսուն 

երեք տարեկան Հասա կին ^ 

մինչեւ Պոլսոյ Պատրիաբքու. 

թ իւն՝ տակաւին երիտասարդ 

ու մինչեւ իր մա Հր՝ կա թո. 

ղի կ ո սա կ ան ղաՀու վրայ, ոլթ– 

սունբ վեց տարիներու Ի՛՛՛ր 

ծերութեան մէք։ Ո՛չ մէկ սայ

թաքում ո՛չ մէկ անկում^ 

սխալներ անչուչտ. բայց միշտ 

ժողովրդին Հետ. ժասնակից 

անոր ցաւերուն, լա յնախոՀ՝ 

անոր ցեղային տկարութիւն, 

ներուն է Հաւատաւոր դէպի 

ցեղին ապա դան ու յեղափո. 

խական մտ այն ութ համր աո . 

գոբուած ամենէն առաք ։ *Բի>չ 

է տեսնուած որ մարդիկ շա՛* 

րունակեն լո՛յալ գործի վրայ, 

ու երկար տարիներ առանց 

թ ուրացումի վայելեն ամբալք 

ժոզովրզի մբ Համէս կ րու թ իւնն 

ու վստաՀսւթ իւնր։ Յաճա խ 

նկարագրի աէր ու անկեղծ. 

նուի ր ուած գործիչներն ան

գամ կ ՝ունենան ժամանակա– 

ւ որ խաւարուհՂտեբ . ///րիմեան 

բացաոութիւն է այս ուզզու-

թեամբ–. Առաքեալի մր տիրա

կան դէմքով անիկա իշխեց 

Հայ ժոզովրզի սրտին վրայ իր 

կեանքի բովանդակ տեւ ո ղու. 

թեան ընթացքին** )*ը մաՀ– 

ա ա՛հ աոթիւ եթէ ցեղը պոռթ

կաց իր խե լայեզու թ եան Հաս. 

նոզ աղաշտամ ունքբ անոր դա. 

դաղին ետեւէնդ իրեն կենղա. 

նա թեան Ալեք սանդ բա պո լ ի 

մէք ժ ողով ու րդբ քակեց անոր 

կառքին ձիերբ, կռնակով կրհ. 

լու Համար այդ քաղցր ու 

ն ու ի րա կ ան բեռը ։ 

ՈՒՐԻՇ ԴԱՍ Ս՜Ը 
Հ<Նոո Օր»ի ՛՛էշ յօդուածա

գիր ս°ր կ՚ոդրայ «գաղափարա
բան ո ւԹ՜ռ ան իւաԹարու»յ՚)>ր ու 
այգ աո-Թիւ կր յարձակի ()տ. 
մսյյն ա ւ| ա րն եր ո ւն (| ր ա յ: կ՛ու* 
դէինք որ նոյն գասը վերա, 
գարձուէր նոյն ԹերԹ՚ին շուրյ^ 

խմբուած՜ կարգ մը մարդոց որ 
իրապէս ս | է տ ք ո ւն ին ատոր։ 

Տալով կը տեսնենք. որ 

այս երկ րին մէք Համայնավա. 

բու թեան ի նչ րլլալէն7 ի նչ 

սկզբունքի եւ նպատակ ի ծա

ռայելէն բացարձակապէս ք՛* ր 

չունեցող բազմա թ իւ ան Հատ . 

ներ են, որ Համայնավար եղած 

են. պարզապէս նիւթ ական շա. 

Հերու ակնկալութեամբ։ Շա

տեր նոյն իսկ այնպէս Հա մո -

զած են ի նք զինքն ին, որ Հա

մայնավարութեան տիրապե -

տութ իւն ր իրենց անասնական 

Հակու տ՚ե բուն եւ կիրքերուն, 

իրենց /"ք/՚/*2 երեւակա յու. 

թեան ց պսակ ում ր պիտի ր լ . 

լ ա յ ։ Այսինքն արտօնուած 

պիտի բլլան Հարուստին դրա. 

մաբկդր պարպելու, անոր զար* 

գա ցած եւ գեղանի աղք կան 

տիրանալու^ վեբքապէս կոտ. 

րհլու, թափելու, լլկելու եւ 

սպաննելու Հ 

Շատ մը ծոյլեբ կը կարծեն 

նո յնիսկ որ Հ ա մայն ա վարու

իք իւն ր իրենց անաշխատ 

կեանք մ ը պիտի ապա ՝ ովէ է 

Ի՛նչ գեղեցիկ իտէալներ է 

Այ ս պ է ս ծ՜ ի օ՜ ա ք | ե՝ լ ի պ այ ք ա -
րի եղանակով է աքչա ՚, որ 
մարդիկ կր յանգին Տիշգ քյա. 
կւաւակ արդիւնքին։ Ամէն գր. 
րի^ ձեռք առնող ք)բապարսյ֊ 
կագիր յ է ու երբմեն» ին^ւդէս 
ւսւՆւսծ՜ր կ՚րսէ՛ յօնք շինելու 
տեդ կաոե՜ւի է ալք ւ̂ անել։ 

\ 
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» ո ւ « ք ք ի ւ ւ 

ՕՏԱՐԱԿԱՆՆեՐՈՒ 
ԱՐԳԻԼՈՒԱԾ ԳՈՐԾԵՐ 
Վերջեր ս զրոյց ելաւ., որ 

Թուրքիոյ մէջ օա արա կ անն ե . 

րուն կարգ մը գործեր արգի ֊ 

լող օրէ՛նքի՛ն գործադրութիւնը 

պիտի յետաձգուի ^ բայց այս 

ԳՐոյցԸ շուտ Քերքուեցաւ։ Այս 

մ ասիս ձե ոնՀաս ա՛նձ՛ն ալ ո բու֊ 

թի լ՛ե՛ն եր կը յայտարարե՛ն թէ 

լուրը սխալ էր ըստ ինքեա՛ն ։ 

Այս օրէնքի՛** տրամաղբ ու֊ 

թ իւնները երկու մասի կը 

բաժն ո ւին է Առածին մասը օ՛

րէնքին Հրատարակման թ ուա֊ 

կանէն յ այս ինքն 1932 Ցունիս 

1 էն սկսեալ օտա րականնե֊ 

րուն կ՝արդէլէ է գործ գնել 

Հետեւեալ արՀեստներր. 

Շրջուն վաճառո րգու թ ի*–նք 

երաժշտութիւն, լուսանկար֊ 

չու թ իւն 9 սափրիչութ իւն % 

գրոյ շաբութ իւն ^ գլխարկաշի ֊ 

նութ իւն ^ կօշկակա բութ իւն, 

սակարան ի միջնորդութիւն ք 

Պետական Մ են ա շն ո բ Հ ո լք պատ֊ 

բաստ ուած ապրանքներ ծա֊ 

խելք զբօսաշրջիկներու աո աջ֊ 

նորդ եւ թարգման ՐԼէաԼդ 

շէն քե րու գինութեան, երկա֊ 

թի եւ փայտի ճա րտա բաբ֊ 

ո ւե սաներու մ Լ ջ աշխատի լ, 

Հանրային փոխադրէէւ թեան 

ձեոնարկնեբու մէֆ աշխատիլ 

ւքնայուն կերպով կամ առժա֊ 

մա պէս , $ո՚ ք՚ք՚ւ լուսաւորու ֊ 

թեանք ջեռուցման ք Հաղորդակ֊ 

ցութ եան միջոցներու եւ ձեռ֊ 

նարկնե բու մէջ աշխատիչ ^ ցա֊ 

մաքի վրայ բեռ առնել ե բեռ 

պարպեի ինքնաշարժի վարիչ 

կամ ՛Լարիչի օգնական Ըէէաէ) 

առՀասարակ բանուո բութ իւն 

ընել ւ պանդոկի դուն տպան ու ֊ 

թիւն, քսան^ եւ ամէն տեսակ 

գլխաւոր կեդրոնը 0* աՐսէյէԸ 

ընտրած բ լ լա լա ն ւ Վկայ Հոծ 

բա զմութիւնն եւ առատ ծա֊ 

փերՈ ւնաՀւ. .–թ եա՛ն 

լաւագոյն ձեւը պէտք է նկատել։ 

Կ ը թուի թէ տարեկան 

Համերգր Մարսէյէի ^*ս՚յ կեան֊ 

քին մէջ իր աեզը կը գրաւէ 

այլեւս։ Լաւ է այդպէս^ տարին 

անգամ մբ՝ Բայց յա2/*Ղ "՚՜ 

դևղհ ց ի կ բան։ 

Այդ ձե՚ով Մ աբսէյլցինեբն 

ալ կը գիտնան որ ամէն տարի 

ծնունդի եւ կաղանդի Հետ 7 

երգի տօն մըն ալ ունին եւ 

կաղանդի պէս կը սպասեն անոր։ 

ԲԱԲԳԷՆ ԳԱՎԷԶ 

վաճառատան ց սենեկապետ ու֊ 

իք իւն ^ սպասաւո բութիւն (եր֊ 

կու սեռերուն Համարէ բաղ֊ 

ն իքն ելաւ եւ սրճարաններու 

մէ1 երգիչ եւ երգչուհի ըլլալ, 

անասն տ բուժ ութ իւն եւ տար֊ 

ր/ո ր ան սյ կ ան գործով ԳՐադի Լ 1 

Այս աըՀեսաները ի գործ 

դնել արգիլուեցաւ այն օտա֊ 

րականնե բուն ք որ 0 ունիս \էն 

ետքր ուզեց ին ի նորոյ ձեռ֊ 

նարկել այս տեսակ դործերու, 

իսկ անոնք որ արդէն իսկ 

ի դործ կը դնէին այս տեսակ 

գործեր յ պիտի դա գրին ա֊ 

նոնցմով զբաղելէ 1933 Մայիս 

31, կէս գք շերին։ Այս կէտն է 

"Ր ԿԸ Կգէ օրէնքի՛» երկրորդ 

մասը ։ 1933 Ցունիս 1ի առտու֊ 

ընէ սկսեալ ընդՀանուր քննու֊ 

թեան պիտի ձեռնարկուիլ եւ 

եթէ տեսնուի որ օտարական֊ 

ներ ի դործ կր դնեն այս ար֊ 

գի լ ուած զբազոււքեերր, պիտի 

արգիլուին եւ խստիւ պիտի 

պատժուին։ Յուլիսէն։ սկսեալ, 

օտարականներ դիմեցին 

կ ուս՛ս կա լութ եան թ րքաՀպա ֊ 

տակութիւն բնդունելու եւ ի ֊ 

րենց գործերը կարենալ շա֊ 

բանակելու Համար։ Այս դէ ~ 

մուսաները ներկայացուեցան 

ներքին գործավարութեան 7 

բայց ոչ մէ կուն աննպաստ 

կամ նպաստաւոր պատասխան 

տրուեցաւ ։ Պոլսոյ ձեռն Հաս 

շրջանակները չեն դիտեր տա֊ 

կաւին իժէ ի նչ ելք պիտի ու֊ 

նենան կատարուած դիմուհՂւե֊ 

բբ։ Օետաձդման խնդիր չկայ, 

օբէնքբ արդէն ի զդրու է մա֊ 

սա մբ՛, 

ԹՈՒՐՔԻԱ 
ՆԵՐՔԻՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹԻՒՆ 

ԿԸ ԿՆՔԷ 
ԱՐՂ.ՆԻՒ ԵՐԿԱԹՈՒԱՒ 

ԳԻԾԸ ԱՒԱՐՏԵԼՈՒ 1ԱՄԱՐ 

էՆկիլրիէՆ կը 1)աւ|որգեն.– 
Ըստ Ըսմէթ փաշայի կա֊ 

ռավարութիւնը կարելի կը 

գտնէ ներքին փոխառութիւն 

՚^Ը կնքեի Արզրնիի պղնձա֊ 

Հանքը գտցող երկաթ ուղի ին 

շինութ իւնը աւարտելու Հա֊ 

մար։ Վարչապետը Հաբցուց թէ 

իր կուսակցական ընկերները 

տ բա մա գի ը են թէ ոչ քաջա֊ 

չերելու կառավարութիւնը որ 

այս մասին օրինագիծ մը ներ֊ 

կայացնէ։ 

Եթէ նկատի ասնուի որ 

այսօրուան տագնապին *^է$է 

անգամ^ բացատրեց Վաըչա֊ 

պետբ, պղինձը լաւ եւ վըս֊ 

տաՀելի յաճախորդ ունիք կը 

տեսնա ի որ երկաթուղիին ա֊ 

ւաբտումբ շատ օղ տա կար է ե 

կաբելի է ապաՀով ութ եամբ 

րնդառաջ երթալ րլր՚՛/ի՛ք 

ծախքին։ Տակաւին վերջնա ֊ 

կ անօրէն չէ որոշուած ներքին 

փոխա ռութ եան քանակ բ, քա ֊ 

նի՞ սերիա/ (թերթիսյ) Հրապա֊ 

բակ Հանուի լ ր( տոկոսր ե միւս 

սլայման՚հեբր%*յ՝օտաւ որՀ՚ս-չՈ ով, 

սակայն ք փոխառութիւնը 12 

միլիոն ոսկի պիտի րլլայ9 պի֊ 

տի ունենա յ երկու 1ւհւ*|ւ» Հա֊ 
բիւրին 5 տոկոս եւ առանձ֊ 

նապէս ալ Հարիւբին մէկուկէս 

պարգեւ (իքրամիե). Օրէնքի՛ս 

մէջ ալ պիտի ն շան ա կու ի թէ 

այս գումարը ո՛՛ւր պիտի ծախ֊ 

սուի ։ 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ 
ՕՐԱԿԱՐԳԻ «ԼՐԱՅ 

Ն Ա Մ Ա Կ Ա Տ Ո Ւ Փ 
ՍՏԱՑԱՆ-Բ 

Հունգար ցեզագէա Մ. Մե. 

դարէզ7 երեւան Հանած է ցե; ֊ 

ղախումբ մը որ Անատօլուի 

մ էջ ան Հետանա լ սկսած է 

ՀետզՀետէ։ Այդ սողին լեզուն 

կարդ մր նմանութ իւննեբ Ու ֊ 

նի Հիթիթ արձանադրութիւն֊ 

ներուն Հետ։ 

Դի տուն ր լաջոզած է կար֊ 

դալ այդ արձանադրութ իւն ֊ 

ներբ (տւօ\)։ 

ԿՒՒՄՒՒՇԵԱՆ ԿՏԱԿԻ ՄԱՍԻՆ 
Հ(կիւմիւշեան կտակն ի յանձ֊ 

նաժոզովը խնդրած էր ՛Բազ, 

(յհոզովէն 7 որ նոյն կտակին 

վերաբերեալ ՀրաՀանզը, վերջ֊ 

նական ձեւ առնելէ աոա̂  

իրեն ղրկուի, իր կարծիքն ալ 

ստանալու ՀամարՀ որպէս զի 

յառաջի կա յին դո րծ ադբութ եան 

ատեն դժուա բութ իւննե բու 

չՀանդիպի։ 

փաղ, ժոզովը նկատի առած 

է այս դիմումը^ եւ որոշած է 

ՀբաՀանգը պատրաստելէ յետոյ 

օրինակ մը ղրկել յանձն աժ ո ֊ 

զովին գործադրութեան Համար՛, 

Թ Ո Ւ Ր ՔԻ Ա 
ՕՏԱՐ ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽԻ 
ՄԱԿԱՆԻՆ ՏԱԿ 

էն կ իւր ի էն կը Հաղորդեն* 

Հաւանական է որ 0 ս մ❁ 

դրամատան մենաշնորՀի պայ֊ 

ման աժ ամբ մինչեւ. 1946 եր. 

ոարաձգուիէ Այս ձեւով պայ֊ 

մանաժամը 11 տարի աւելցած 

Կ՚ըլլայ՛ 

Այս մասին կնքուելիք նոր 

պայմանադրութեան Համաձայն 

Օսմփ դրամատուն ը երեք մ ի ֊ 

լիոն անգ լ, ոսկիի տիվիգ̂  ՚ԷարԿ 

ՄԱԹԷԼ-ՌՕԱՆ Մ. Թորոսեան 500 ֆր. 
ՄԱՐՍԷ8Լ Գործակալ 800 , » 
ԿԱԲՏԱ՚Ն Գործակալ 129 50» 
ԼԻՈՆ. Գործակալ 300 » 
ՏԷՍԻՆ. Գործակալ 400 )) 
•լիսի Ատելեաւ ընկերներէն 
Գեզամ ՇեՀրերեան 25 » 
Գարեգին Գէորգեան 25 » 
Խաչիկ Աէ-աալեան 25 » 
Հմայեակ Տաբեթնագովեան 30 .. 
ԱբրաՀամ Գասսլարեան 20 . 
Ծերուկ Եանըքեան 25 » 
կարպիս Գրիգորեան ՝ 25 » 
Առաքել Աաալեան 25 » 

Գում ար 2329, 50 

մը պիտի բանայ կառա վ արու֊ 

թեան։ Շատ Հաւանական որ 

այս վարկին քանակը աւել֊ 

ցուիէ 

Այս մասին բանակցութիւն֊ 

ները կր շա բուն ա կուին Փարի֊ 

զի մէֆ 

ՁԱՅՆԱ՛ԼԱՐՆԵՐ 
ԹՈՒՐՔՒՈՅ ՄԷՋ 

ՐԱԼԱձՈ՚ԼՏՒ 1ԱՅՈ8 
«1 Ե Ր Ա Շ Ի ՜ե Ա Կ Ա ՜ե ՄԻՈԻԹԻՒ՜ե 

Պոլսոյ Ե՚անր Պատիժներու 

ատեանը առջի օր աւարտեց 

Համայնավարներու. խմբակի 

դատավարութիւնը եւ֊ Հաղոր֊ 

դե ց վճիոբ ։ Ամբաստանեալ֊ 

ները մէկ կին եւ երեք այրեր 

\ին% ւԱնոնցմէ շարժավար էւքին 

չորս տարի եւ երեք ամսուան 

բանտարկութեան ք էսկ ՄէՀ֊ 

մէտ Լութֆի եւ Աիւրէյա պէ ֊ 

յերն ու Աբտբքա Հանբմ չոր֊ 

ս ական տարուան բանտաբկու֊ 

թեան դատապէս րտուեցանէ 

ՏԱՐ ՊՈՐԻՍ 
ԿԸ ՇՈՂՈՔՈՐԹԷ ԿԱՅԻՆ 

Տարեգլխի աոթիւ Աօֆիայի 

Ա, Ալեքսանտր եկեղեցիին մէջ 

կրօն ա կ ան Հ ան դ ի ս ո ւ թ իւն մը 

տեղի ունեցած է, ուր ներկայ 

գտնուած են նաեւ Պ ու լկա բեոյ 

Զարը եւ օտար դեսպաններր։ 

Զարը մասնաւոր մեծարանք 

ցոյց տուած է Թուրքիոյ դես֊ 

պան Թէվֆիք ՝Բեամիչ պկի 

եւ թրքերէն խօսելով 7 կազի 

փաշային որպիսութիւնը Հար֊ 

ցուցած է եւ խնդրած է դես֊ 

պանէն որպէս զի իր մտերմա֊ 

կան զդա ցոււքեե բուն թարգ֊ 

մանր Հանդիսանայ կագի փա֊ 

շային մօտ՛, Ձաբբ մաղթած է 

նաեւ որ Թուրքիոյ Համար նոր 

տարին դառնայ առատաբեր 

տարի մըէ 

ՄԱՐՍԷՅԼԱԲՆԱԿ 
ՐԱԼՈՒ8ԻՆԵՐՈՒ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
1932 Գեկա. 18ին, Առժամ. 

հայ Յանձնախումբի մը Հրա. 

ւէրին վրայ կայացած խորՀր. 

գակցակտն ժողովի մը մէ^ 

բազմաթիւ Հայրենակիցներու 

ներկայութեան, ութ ր անձերու 

արձանագրութեամբ ընարուե. 

ցաւ ((կազմական Յանձնա. 

խումբդ մը% որուն լիաղօրու. 

թիւն տրուեցաւ , կատարելու 

յաոաքիկային նախնական աչ. 

խտտանքները եւ ժողովի Հրա. 

ւիրելոլ բոլոր այն Բալա՚ քլի֊ 

ները, որոնք կը փափաքին 

կազմել ԲալաՀով իտի Հայոց 

վերաչինական միութիւն մը։ 

Արգ, այս նպատակ ին Հա. 

մար գոլմաբուե լիք ժողովը 

տեղի կ՚ունենայ Կիրակի, 15 

Յունուար 1923յ երեկոյեան 

ժամբ Տին, Պուլվաբ Տիւկո. 

միէ (կայարանի ժեծ սանգուխ. 

ներէն գէպի Գանըպիէո) թիւ 

34, Պաո տիւ Կլոպի մասնա. 

լոր սրաՀին քքէչՀ։ 

Մ ասնակսի լ փւսփաքոգնե. 

րէն կը խնգրուի, որ բարի 

րլլան ճիշդ ժամանակին ներ֊ 

կայ ըլլալ ժոզովին, ուր պի. 

տի կատարուի արձանագրոլ. 

թիւն, վարչական ընտրոււ. 

թիւն եւ վաւ հրացում ծ բա. 

գիր. կանոնագրի։ 

կսպւքակսւն ;)սւնձնաիււ>ււկւ 
կարգացէ ք, 

կարւէացուցէ՚ք 

եւ տարաՏ-եցէք 

«ՄԱՐՏԿՈՑ» Ը 

Մ Ի Զ Ա Ջ Գ Ա Ց Ի Ն Լ Ո Ի Ր ե Ր 
Ո – 1 ա < Ւ Լ Օ – Պ 1 պ Ր Ս Ի Կ Կ՚Նո՚իքՒՈ 

Ալի ՛Բիլի խաՖ Ա1ւսարի, Լոէոոոէւի պարսիկ ւէեսսլա. 

էւը, շաբաիե օր ձգելով իր պաշսւօԴւը սլիւոի մեզՂւի վ>ա. 

րիզ. Հա՛նգ իւղելու Համար ժըհեվի պարսիկ պատուիրակ. 

Գերուն, թեՀրաՖ մեկ՛նելէ առաՀ, ուր կա՛ն չուան՜ Է։ Այս 

վերջինները ժր՚եեվ սլիւոի մեկՂւիՂ։ միայն քսան Յ ո ֊ ֊ ՚ ե – 

վարին։ Անոար ի պիաի կոչուի կարեւոր պաշտօնի մը 

Թեկանի մէչ, 

Պարսկաստանը որո շահ՜ է վճռապէս Հակա ռակի լ 

բրիտանական կառավարութ եան Հետ բանակցելու առա. 

թարկին քարիւղի խնւբրին մէչ՝, պնգելով ուղղակի յարա, 

բերիլ նաւթի ընկերութեան Հետ, եթէ կարելի է թեՀ, 

բանի մ է Հ ։ 

ինչպէս ձ անօթ է այս ուղղութետմբ կատարուահ՝ 

բանակցութիւնները տարւոյն վերՀը ընղ.Հատուեցան ա. 

պարզ .իւն կերպով ւ 

Հ Ո Ւ ն ՚ Ի Ա Ր Ի Ա ԽԻ ՚ Ւ Ե Ր Ս ՚ Ա ն Ի Շ 

Համաձայն կարգ մր թ երթերու Գերման իոյ եւ Հուն֊ 

գարիոյ մէջ տեղի կ՚ունենան գաղտնի բանակցութ իւննե ր % որ 

կապ ունին Պ ա լ քան ե ան կնճռոտ ութեան ց Հետ ։ 

Պու֊տափեշթէն կը Հեռագրեն սակայն^թէ իրաւասու չրր֊ 

ջանակներբ վճռապէս կը Հերքեն այս լու՛րերը ու կբ ժխտեն 

որ եւ է յարաբերութեան գոյութիւնը քաղաքական կամ ա֊ 

ռեւ արական ո եւ է Հ.սմաձայնութիւն կնքելու մտօք^ Դեր֊ 

մանիոյ եւ Հուն գա րիո յ միջեւ։ 

« ռ Տ Լ Շ - Ն Տ ե Շ ն Փ ւ Ր ՚ ս Ա Ց Ո Ր ՚ Ւ ՚ Ն ե Ր Ը 

Ֆրանսական Հսկայ Ան գրատ լ ա ն տ ե ան ի իւ լ ե ակներ ր կը 

շարունակեն ծխա ի առիթ տալով ամբողջ ֆրանսական մամու֊ 

լին բուռն յարձակմանց կառավարութ եան վրա յ ։ Աջակողմեան 

թերթերը պատասխանատու կր բռ՛նեն ծ ո վայ ին առեւտուրի 

նախարարբ Լէօն֊ Մեյեէյ որ Հրեայ մըն է ու նաեւ Աէն Ն ա ֊ 

զերի ու Հավբի նաւային արՀեստակցականնեբբ ։ Ամէն օր նոր 
• 

դիակներ կը Հանուին յ ածխացած ու անճանաչելի Հսկայ նա֊ 

լուն փլատակնեըուն տակէն։ 

Հքաոավաբութիւնբ բացած է խիստ քննութիւն մը երե֊ 

ւան Հանելու Համար ՀբդեՀին պատասխանատունկրբ, եթէ կան։ 

ՏՐՈՑԿԻԻ ԱՂՋԻԿԸ ԱՆՁՆԱՍՊԱՆ 
Համաձայն Պեբլինէն եկած լուրի մբք ^բոցկիի աԴ$էկը 

Աինաքա Վօլքօվ7 ոՐ իր պզտիկին Հետ կբ բնակէր մայբաքա֊ 

զաքին արուարձաններէն մէկուն մէջ^ Հաւ/՚եատ ոենեակ մբ% 

անձնասպան եղած է բաց ձղելով օդային կա ղի ծորակ ր։ 

Վօլքօվ, Հիւանդ ու Դեբմանիայէն արտաքսուելու վատն֊ 

գին տակք ձգած Է երկտող մը մաՀԷն առաջ, ուր կ՚ըսէ թէ կը 

մեռնի լու սա Հատ եւ Հիւանդ ու կը խնդրէ որ Հոգ տանին իր 

սլղտիկ գաւկին։ 

Իր եզբայրնեբէն մէկբք որ նոյնպէս պեբլին կ ՛ապրի, որ֊ 

դեղրած է պզաիկը* 

Ելմտական նախաբար Անրի Հյեբօն ՚կախա բաբաց Խոր֊ 

Հրդի նիստէն վաւերացնել տուած է այն առաջնորդող սկրգ^ 

բունքնեբրէ որոնք Հիմ պիտի ծառայեն ելեւմուտի Հաւասաբա«, 

կշռութեան Համար պատրաստուած ծ բադ ի բնե բուն \ 

կառավար ու թեան եւ ա բՀեստակ ցականն ե բու ժիջեւ կր 

շարունակ ուին բանակցութ իւններբ թոշակներու զեղչման 

չու-բջ։ ինչպէս յայտնի է ամիսներէ ի վեր տբամադ բութ իւն 

կայ պակսեցնելու պետական պաշտօն եան ե բու ամսականն եր րէ 

Համաձայն փորձագէտներուք բացր կբ Հասնի աւելի քան 

տասը Հազա րամի լիոնի* կառավարութ իւնբ իր I, լ մտա կան ծ բա֊ 

գրի վիճաբանութեան ատեն պիտի պաՀանջէյ որ ամէն գնով 

ելեւմուտ ։ Հաւասաբակշռուի։ 

«Մ1ՄՏԿՈ8»Ի ԹԵՐԹՕ՛ՆԸ ԹԻԻ 2 

Ո Ի Ր Ո Ի Ա Կ Ա Ն Ը 

Գրեց՝ ԱՐնՈԼՏ ՊԵնԵԹ– 
Ա. ԳԼՈՒխ 

ԻՄ ՄԵԾԱՇՈՒՔ ԶԱՐՄԻԿՍ 

Իրապէս ան էր% նշանաւոր Ա^ի՚֊քլիվըն Ամի թ ր, 

Հեղինակ կարգ մը թատե բա ֊երաժշտական երկերու, որ 

մեծ յա ջո զութ եան մը արժանացած են ք «քքափոնա ֊ 

կան կատուն», «Երիտասարդ Արաբա Հին» եւ «Թա֊ 

գուՀիս I) / Եւ֊ բսհ լ որ բաբե Հաճեցաւ զիս ճանչնալ եւ 

նոյնիսկ իր կեցուածքէն կբ պար զու է րդ որ ջերմ փա֊ 

փաք ունի կրկին զարմ ի կս դառնա լ։ Հապճեպով մօ~ 

տեցայ իրեն։ Ու ատի կա պատմական վայրկեան մը եւ 

զաււ Մինչդեռ ճորտիկը (ձիադարման՛) կբ բռնէբ ձիուն 

գլուխը եւ երկուորեակ մանկլաւիկները կ՛ անշարժ ա֊ 

%ային վեՀափառ անգործութեան մբ մէջ, փոխանակե֊ 

ցինք պինդ ձեռքի սեղմում մըՀ 

Որքա՞ն ատենէ ի վեր.* % ըսաւ։ 

ՏասնըՀինգ տաբի , ւ/օտաւորապէսք պատաս֊ 

խանեցիդ Հաճոյքով Հաստատելով թէ որքան ծեբա֊ 

ցած եմ։ 

1քը յիչէ*՝ք փառաւոր տփոցն երբ, որ ձեզի կը 

քաշէի... 

կարծեմ թէ9— ճշմարիտը ըսելով Հպարտ էի> 

որ ինձ տփոց քաշած էր* 

—- Պ ա րծ են ա լու պատճառ չունիմք յարեց վեՀ անձ ֊ 

ն ութ եամբ, նկատի ունենալով որ քանի մը տարի մեծ 

էի ձեզմէ ու քանի մը թիզ բարձր։ Ի դէպ * ՝^աՐլ9 

քանի* տարեկան էք ըսիք.,» 

Ենձ կը նայէր՝ ինչպէս Հռետորիկ մը կրնայ նա֊ 

յիլ ս* ի այն չորրորդ դասարանի աշակերտի մըէ 

— Տարիքս չէի ԸԱեբ% յ ա ր ե * յ ի ւ Րայ9 քսաներեք 

տարեկան եմ։ 

ՈւբեէՈւ բաւական մեծ Էք Հատ մը միասին 

կռնծելու Համար։ Մտնենք ակումբ^ ուր ձեզի կը Հրամ֊ 

ցնեմ ախորժ ըմպիկ մըէ Հիմա իսկ Բոլոր ասոնք ետ 

կը զրկեմ... 

Ցոյց կուտար կառքըէ ձիերն ու ճորտիկբ եւ բա֊ 

ուով մը, Հաւանաբար մոգականդ զոր մրւէեջեց այս 

վերջնոյն ականջին^ արդարեւ ետ ղրկեց ՀէԲոլոր ա֊ 

սոնք»է որ ան Հ ե ա ա ց ան մեծ աղմուկով «Լայքասթբր 

Ս քուէր^ի ուղղութ՝եամբ ՚^ինչ Օիւլլիվէն դիտողու֊ 

թ իւննեբ կը մրթմրթար ճորտիկին կառքը քչելու ե -

զանակի մասին։ 

—• Չերեւակայէք թէ այս սարքով ակումբ գալու 

սով ո բութ իւն ունիմ, բսաւ Ափւլլիվէն։ Այսօր կաոքր 

Հետս առի, որովՀետեւ ամբողջ կազմուածքով ծախած 

եմ Լօթիւքէսին։ Բնականաբար կը Ճա1*չնաք զինքը*»* 

- Ո՛չ.. 

ի՛նչ ալ ըլլայ յ ըսաւ, տգիտութեանս ուղ. 

ղուաե այս սուր Հարուածէն յետոյ, ամբողջը ծախած 

եմ իրեն։ Գուչակեցէք թէ փոխարէն ի՞՚ւչ պիտի գնեմ։ 

- Ի՛նչ... 

ինքնաշարժ մը^ (*) բարեկամ..* 

Այդ շրջանին՝ մէկբ, որ ինքնաշարժ մը կը դնէր 

կը նկատուէր անվախ ու վիպական արկածախնդիր մըէ 

Սիւ-լլիվԷն ինք եւս այդպէս կը Համարէր ինքզինքր։ 

ինքնաշարժ բառն իսկ կը կրէր խորՀրդաւոր ու երե֊ 

ւակայութիւնբ գրգռող շեշտ մբ։ 

Ինքնաշարժ մը պիտի գեէԴք9 բացագանչեցի։ 

Անշուշտ, ըսաւք ուրախ՝ որ զիս շփոթութեան 

մատնա ծէ։ 

(*) Սոյն վէպով, ւքեօ-ս/սուՆ ք;ոդինակը կը պատմէ 
ո֊էպքէքր, որ տեղի ուսհօաօ– են պատերազմէն ւսո-ւսչ։ 

Թեւս մտաւ^ կարծես թէ անյիշատակ տարիներէ 

ի վեր մտերիւՈւեր ՐԱայինք եւ եաել ձգելով ինքնա֊ 

բաւութենէ ուռած մանկ լաւիկներբ սեմբ անցաւ 

եւ զիս առաջնորդեց, վճռական երեւոյթ ով մը։ ակում֊ 

բին ծխարանը9 ուր զիս գրեթէ տեզաւորեց Հնամենի 

թիկնաթոռի մը մէջ։ 

Ու այդ ծխարանին թաւ բազմոցներուն վրայ, 

ուր թեթեւաքայլ արբանեակներ կը սպաս ա ր կ է ին 

ախորժ ըմպիկները, կարծես թէ կրօնական ծէս մբ բ լ ֊ 

լարատիկադ Աի՚֊լլիվէն բառացիօրէն շղթայազերծ եզաւէ 

իր անձը ի րապէս ծանրաբեռնուած ը լ լ ա լ կը ք^ու–էր 

շղթաներով, ոսկէ շղթաներդ կրկնապէս Հանգուց֊ 

ուած։ Այդ ոսկեայ շղթաներէն ժ է կուն ծայբէն կախուած 

էր ոոկեայ ծխատուփ մը որմ է քաշեց ոսկեզօծ դլա֊ 

նիկ մը։ Ուրիշ չզթայի մը ծայբէն կախ ու ա հ էր լուց֊ 

կիի ոսկի տուփ մըէ Ո՚֊րիչի մը ծայըէն, զոր կաբելի էր 

սխալմամբ քաշել կամ չքաշել, կ՚ոստոստէին բազմա֊ 

տեսակ իբեբէ - զ՛մելիներ 9 բանալիներ յ ձեռքի Հայելի, 

մատիտ։ 

Եզակի արարողութիւն մըե էր ատիկա՛, Բայց ես 

ոսկեայ մթնոլորտի մր մէջ էի իրապէս։ 

Յայնժամ, ինչպէս խունկը բուրվառէն^ ծուխբ 

բարձրացաւ ոսկեզօծ գլանիկներէն։ ԱԷ՚-Աէ՚էէն բարձ֊ 

րացուց բաժակը^ որ այժմ գունեղ էր ախորժըմպիկով 

եւ ես ըմբռնելով որ այդ կարգի արարքներ սպասելի 

էին որեւէ մէկէն որ կբ յաճախէր թատերական ակումբ 

մը, ի պատասխան բարձրացուցի իմինս՛. Բաժ ակներ բ 

բախեցան իրարու եւ Աի*֊լլիվէն բսաւ. 

, ի պատիւ ընտանեկան մեծ ւէէճի վախճանին,.. 

Կը միանամ ձեր մաղթանքին, Հաւանեցայ... 

Եւ խմեցինք։ 

Հայրս բանակռիւ մը ունեցած էր իր մօբբ Հետ, 

ժամ ան ա կա շրջան ի մը՝ երբ թատերական երկերու մա֊ 

սին մարդիկ չէին խօսեր իսկ։ Վէճը տար ածուած էր, 

ինչպէս վայել է ընտանեկան վէճի մբ 9 կարմրախտի 

կամ ՀրդեՀի պէս՛. Տփոցները^ որ ստացած էի Աի՚-էլէփէ-

նէն Հ եռ ալ որ ան ց եալ ի մբ մէ ջ, այդ վէճ/՚ն Վին 
Հետեւանքներէն մէկը եղած էին ։ 

^ ՝ " ՚ Ղ երկիրը թեթեւ ըլլայ, ըսաւ Աի՚֊լլիվէն ։ 

Այժմ կը խօսէր քէնի Հեղինակներէն։ Ինձ Հա֊ 

ճելի թ ուեցաւ թեթեւ չեշտբ որով բբաւ իր մաղթ ան֊ 

քբ եւ որ կը յայտն էր իր մօտ 9 Հակառակ իր ամբողջ 

շառաչուն անձին ^խորունկ զգացում մբ։ Հաճոյ թուե֊ 

ցաւ ինձ։ Զիս վեՀեբոտ կբ դարձնէր ու մ ի աժ ամանա կ 

իբ ծ այբայեզ ցու ցակ անութ եամբ ծիծ աղե լ ի կբ գտնէի 

զի սՔԸ1 Թայց ինձ Հաճոյ թ ուեցաւ իր անձբ ։ 

Վայրկեան մբ յետոյ արդէն կբ խօսէինք նոյն 

ինքն Սիպլիվէն Ամիթի մասին։ Դժուար է բսել թէ 

ինչպէս յաք ողե ցաւ խօսակցութ իւն ր Հոդ տանիլՀ Ո֊ 

մանք զր ոյցին ժէջ կբ բեր են ա ճւղա բարի մբ բն ղու^ 

նա կութ իւ՛ննե ր։ Անոնք կը շաՀա գրգռուին գրեթէ մ իշտ 

իրենք իրենցմով, բացորոշապէս ու բիրտ անկեզծոլ֊ 

թեամբ9 ինչպէս Աի՚՜լլիվէնը ; Կ ՛աշխատիք խուսափիչք 

յեղակարծ կերպով խօսակցութ իւնբ կբ նետէք ուրիշ 

նիւթի մբ վրայ, ի զո ւր,,, Լաւադոյն է սիգալ ձեր ա֊ 

թոռին վրայ եւ զուարճանաչ իրենց ճարպիկութեամբ, 

որովՀետեւ այսուՀանդհբձ պիտի ենթարկուիք իրենց։ 

՛Բանի մբ րոպէ յետոյ Սիւլիվէն արդէն ամբող֊ 

ջովին մխրճած էր իբ ասպարէզի՛ն պատ մութ՚եանց մէջէ 

Երբեք բարձր արուեստի յաւ ակնութիւննեբ 

չեմ ունեցած, ասիկա լաւ իմացէք։ Կատակ է ատիկա։ 

Նկատեցի անգամ մը, որ կրնամ պզտիկ բաներ գրեի 

զորս մարդիկ կը սիբէին եւ կը յիչէին ։ ^Այնքան վար֊ 

ժուած էր կարդալ իր տեսակցութ իւննե րը ժողովըդա֊ 

կան թ երթ ե րու մէջ^ որ իւրացուցած էր լրագրողներու 

խօսելու կերպը եւ կը թուէը թէ իրզաբմիկին մէջ իսկ 

կբ տեսնէր նոր լրաբեր մը։ Հակառակ ասոր Հաճոյ 

թուեցաւ ինձ)։ Եւ֊ կը տեսնէի թէ ինչ դասական տպա֊ 

ւոբութ իւն կարելի է ստանալ նուագախումբէ Ժը։ 

Շարունակեցի Հետեւաբար։ Չփորձեցի Վակներ ժբ դառ֊ 

նալ, այլ գոՀացայ Սի՚֊Աիվէն Սմիթ ըլլալով։ Եւ թ ո յ լ 

տա. էք ըսել ձեզի ք մեր տզան գ ս ճափոն ակ ան կատուն)) 

դրուած է Հինգ տաբի առաջ։ Ու միայն քսանըեօթը տա֊ 

բեկ ան եմ.,, կա՞՛՛յ մէկը, որ անգիտանայ զիս։ 

(Շար.) 



4 ՄԱՐՏԿՍ8 

Օ Ր Ո Ի Ա Ն Լ Ո Ի Ր է Ր Օ 
Ի – Լ Ր Տ Ո Ւ Մ ՚ Կ , հ Ր Ս Պ 1 \ * ս Ւ 1 1 3 ՍաԼ՝.Վ 

Մաա բիտէն կր Հեռագրեն, որ Հակառակ Պարչելոնի ս*էջ 

բմբոսաներուն կրած ձա խողա-թ եան ամբողջ \)՛պա՛հ ի ո ք մէջ կա* 

ցութ իւ-նր կ ր ԱՂւայ անստոյգ է 1/1ո >> ւիէ ւ թե ա% ց ն ա իւ ան շ անն ե ր 

կան ամբողջ երկրին մէջ։ Մայրաքաղաքին գլխաւոր Հրապա

րակներէն մէկուն վրայ հրկուչաբթ ի երեկոյ պայ թ ած է ո ու մր 

մր, ւքնասհ լով ելեկտրական թ ե լե րուն ու ամբող^ թաղ մր ա -

ււ ա՛հ ց լ՚՚յոի ձգելով։ 

Հետեւակազօրաց երկու վաշտեր սՂւայուն կերպով կր 

Հսկեն պատերազմական նաիսա րարու թ եան շրջակայքր ու մօ

տակայ զօրանոցներու մէջ պա Հեստ ի ու ժեր միշտ պատրաստ 

վիճակ/, մէչ են խռ ո վու թե անց ա ո ա ջ ք ր առնելու Համար։ 

ԸնդՀ* ԱպաՀով ու թեան գրասենեակէն կը Հաղորգեն երկու 

օրուան դէպքերու արդիւնքը, աւելի քան քսան մեռեալներ եւ 

բազմաթիւ վիբաւորներ^ թէ ծայրայեղ ապստամբներու կողմէ 

եւ թէ կաոա վար ական ուժերու։ ՚ 

Շ Լ Պ Շ Ն Ի Շ ԵՒ Ի Տ Ա Լ Ի Շ 

Ֆրանսական կարգ մը թերթեր կր շարունակեն իաա լիոյ 

վերագրել քաղաքական ձդտոււ/ներ Ալպանիոյ վերաբերմամբ։ 

Ըստ «Փօփիւ լէռ» ի փաշա էլան Իտա լիան կր ջանայ իր բացար֊ 

ձակ ազդեցութ եան տակ պաՀել Պալքանեան այդ Փոքր եբկիբրք 

զայն կիսագաղութ ի մ բ վերածելով ու Հաւանական կնճռոտու– 

թեանց պարագային զայն զինուորական դործողութ՚եանց խա

րիսխ դարձնելով՝ բնդդէմ Եուկօ-Ա լավ իոյ\ Ըստ «իւ ման ի թ է)) ի 

փաստօրէն իտալական Վերջին վւոըձեբը, ուըիչ բան Հոն եթէ 

ոչ անուղղակի աշխատանք մը տկարացնելու Համար Ֆրանսա յ ի 

ազդեցութ իւնր Պա լք անն եբու ՚քէջ, որ բաժնուած է ազդեցու– 

թ եանց գօտիներու։ Ֆրանսական կայսերապաշտ ու թ իւնր յաջո

ղած է իր ցանցին մէջ ձգել, գէթ օայժմդ «Փոքր Համաձայնու– 

թիւն»բ կազմող երկիրները, Ջռխօ. Ա լօվաքիան, (հումանիան 

եւ Եուկօսլավիանդ մինչդեռ Մոււոլինի կը կըթնի Հունգարիոյ 

եւ Պուլկարիոյ վրայ ու գրեթէ կր վարէ Ալպանիոյ արտաքին 

քաղաքական ութ իւնը՛. 

ՅՈՅ՛Ն ՚ Ի Շ Հ Լ Ի ձ ՚ Ւ ՚ Ն ՚ Ի Ի Ր ՚ Հ Ը Ւ ՚ Ա Ւ ՚ Տ Շ ն ՝ 

Աթ՛էն քէն կը Հեռագրեն 1 ո ր ելմտական նախաբարբ ներ

կայացուցած է իր Հրաժւսբա կա՛հ ր\ ՀԼյս Հրաժարականը աւելի 

կը դժուարացնէ քաղաքական կա ցու թ իւնը։ Կը նախատես ու ի 

որ խորՀրդաբանի վերամուտբ դժուար պիտի Ըէէայ գաՀլիճին 

Համ ար դ որ Հարցապնդման պիտի են թ արկ ուի Հետեւեալ ան– 

յետաձգե լ ի Հա բցե բուն չուրջ^ արտաքին պա բա քե բու խնդ.. 

րին աոժամեայ կարգադրութիւն, բանակի վեբակս։ զմութ իւն, 

զինուորական հ առայութ եան կբճատու մ, օժային ն ախ արա բու-

թեան ջնջում, ելեւ մուտքի Հաւասարակշռութիւն եւ նոր տուր

քերէ ^*յս Բ"1ՈԸ խնդիրներուն 1Ոէ֊րջ ՎէնիզԷլոսի կողաՈւակից– 

նեբբ կը պատրաստուին բուռն յարձակմանց։ 

ՓՕԼ ՊՕՆՔՈԻՐԻ ԴԱՀԼԻՃՆ ՈԻ 
խՈՐԱԴ1Մ1ԼնԻն ՎԵՐԱԼՄՈԻՏՕ 

Աչ\սկոզմեան թերթերը, սկսելով կ իսապաչտօն <ձԹան»է% 

կր շարունակեն քննադատել կառավարս, թ իւնը, որուն ճակա. 

ւոագիրր մեձ մէսսամր կախուաձ Է րնկե րվ ա րական իւ մրա կ ո ու ֊ 

թեա՚հ դիրքԷ՚Աւ Կիրակի օր իր խօսահ ճառով վարդապետը կը 

յարա ՛հակ Լ չեչտել ԱրՀե սաա կ ցա կան Միութեանց գորձակցու. 

թեան պէտքր պետական գորգերուն մէի ինչ որ կը Հանդիպի 

յե ասպի մա կան թերթերս։, միահամուռ ընդդիմու թեան ։ ՛Բազա, 

վէակա՚հ չր^սնակնհրու մէչ1 Պօնքուրի դահլիճը կր Համարուի 

փոխանցման կառա վարութ իւն մը, պա րա ա։/ րա րա ր կարճ կեան. 

քի մը դատապարտուածէ 

Միւս կող՚^Է րնկերվարական պաչտօնաթերթր կը չարու, 

նւսկէ ՚հ1.րկայացնե/ րազմաթիւ պաՀան^ներ ելեւմուտքի Հա. 

ւասարակչոուիւետն եւ արտաքին քաղաքականութեան վերա, 

րերեսւլ, որ բուռն կերպով կը մերժուին յետադիմական մամու. 

չին կողմէ։ ԳաՀլիճը ձաձկուաօ՝ Հակառակորդներ ունի նաեւ 

արմատականներուն ու ի մասնաւորի Էրիռյի կուսակիցներուն 

մէջ։ Այնպէս որ աւելի քան թէական է իր երկար կեանքը։ 

8 0 ք– Թ. 11 I I I , Ա 1, 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈԲԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈ՚ԲՍԻ ԵՒ ԱՂ1-ԲՆԵՐՈՒ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 
34, 8Ս <և Շ11շհյ՚, Բյոտ. ա«օ Ր;8յ11տ Պճ. հ^շտէ^է 76.65 
Հխ ււ111 ւ|111ւ ւ՛ կ՛ընդունի ամեն օր 2 — 8, Կիրակի եւ տօնի 

օրեր 10 —12։ Առաւօտները ժամադրութեամբ; 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
11նիեռ «էւուա-՚Բոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ Մ ԵՍ ՐՈՊ դրա դա բա սբ 

Փոխադրուած է 345 Ավլւնիւ 

Արժ ան թ էօյ դ Պուա –՚Բօլոնպ ք 

ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ, Բացէ երեք. 

շաբթի, չորեքշաբթի եւ Հինգ– 

չաբթ ի ի րի կ ունն ե ր բ ժ ամ ր 

8.30է* 10. 
Լիոնի Հ. 8. Գ. գրա

դարանը Փոխադրուած է ընկ* 

Ժիբայբի խանութ ը, 10, Րիւ 

Ֆրանս ուա կարս էն։ Բաց է 

երկուշարթ ի եւ Հինգշաբթ ի 

իրիկուններբ ժամր 7«30–8»30* 
լԼէԱ|Աւնսի Ակումբին 

դրա դա բան բ ըաց է երեքշաբ

թի եւ Հինգչաբթ ի ժամը $էն 

10 եւ կիրակի առաւօտ ժամը 

8էն 12* ^հՐՔ ս ա ա ց ո ւ ի 

շաբաթական 1 ֆր. վճարումով։ 

" Պ Ա Ր ՏԷԶ " 
Մանկական պարբերաԹերԹ 

Ա. տարի Թիւ 3.4 "8ոխ եւ թա– 
՚Զե|ի բովանդակուԹհամբ։ 
րաժնեգրուԹիւն 10 ֆրանք։ 
Հասցէ. 

ձցօր ձ1օ.ր<ւշհ11<ւո. Բօտտռցէ 

Շօօօ, ԲԽԵՃԽ (Քս1ցա՝ւ€). դիմ՚եյ 
նաեւ ՄԱՐՏԿՈՑԻ՛ 

I 9 3 3 Ւ 
«ԱՄԵՆՈՒՆ ձԱՍՑԷՆ" 

Ամէն կողմէ նամակներով 

մեզի եղած դիմոււաեբուն Հրա

պարակով պատասխանելու Հա

մար, կբ յայտնենք որ 1933 

տարուան Համար պիտի րնղ -

Հատենք «Ամենուն Հասցէն»ի 

Հրատարակութիւնը : 

Առ ի գիտութիւն կը յայտ

նենք նաեւ որ մեր Հասցէն 

Փսխուած ըլէալով Հետեւեալն է, 

Լ* Մ օդ եան գրատուն ((Ս.բՓիծ 

18 հւտ հւա \աաօ, 

\ւ1ԽաօահԽ (Տ61Ո6). 

Ե Փ Ր Շ Տ 

Հայկական ՝Նուացախոււ1ր 
Եթէ կ՝ուզէք ձեր Հանդէս. 

ներր Հաճելի դարձնել, դիմե. 

ցէք ԵՓՐԱՏ նոլադախումբին, 

նշանտուքի, Հարսնիքի, պա. 

րաՀանդէսներու, երեկոյթնե. 

րու Համա ր։ 

Հայկական կովկասեան եւ 

եւրոպական եղանակներ։ Պայ. 

մանները խիստ մատչելի՛. 

Դիմել Հետեւեալ Հասցէին. 

0ՆՈՍԵԱ1 ՏԻԳՐԱՆ 

15՛ ատ (̂ս Բօսոօա Օյոոյո 
(Տօւոօ) 

ՄԱՐՏԿՈՑի բարեկա՛մ, 

Ի՞նչ նպաստ բերիր քու թերթիդ 
տարածւքան պայքարին՛ 
ՄԱՐՏԿՈՑԻ Ա՛սկե՛ Բ, 

Վերջին զոՀոզութիւն մըն ալ 

պարտք կը գնենք քու վրադ. 

Գտնել նոր բաժանորդ մր 
աււնուացն 

ԱՌԱՏՆԱԿԱՐԳ ԴԵՐՏԱԿԱՏՈ1՝Ն 
յ 

Ն \ 1 Լ Օ Թ 

ձ16է/Հ) Քօ/՚յտօռո/տ/–Հ 94 ա ա^ա. բատ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ է 
Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 

երեկոյթներու* Հարսնիքի դ 

նշա՛նախօսութեան ու այլ 

կարգի Հաւաքսյթներու Հա

ւք ար։ 

Լ. 3. դ. Հալանսի Ակումբը 
էք ի սա գիւ րամատչե լի պ այ -

մ աններով։ 

Գիմել Հ. 3. Գ. Վալանսի 

կոմիտէին ։ 

V Հ>.\ 

ԱՄԷՆ ՃԱՇԱԿԻ ԵԻ -ԲՍԱԿԻ 

ՅԱՐՄԱՐ ԹԻԿՆԱԹՈՌՆԵՐ 

պիտի գտնէք 
3. ԱՆՈԻաԵՆի մ՛օտ 

աշսօ։ Աշսձկ «է Լյ՚օո 

և 

8, ՇՒւ^ւ՜Ճ^ՍՕՍւտւ - Բ̂ «1Տ 9* 
նԱէԲՕ : Շօժ6է . Լէ ԲտհԱէԲ - .V. Ո. Լօրքէէշ 

ա ա ա ա Կ ա ս 

կ արկա՛ւ,,/ ,,,կ ՛հեր,,, , քօ՚նււէրվա^ւերու եւ պտուղներու 

ղ,ւ։1,,1՝արա՛ս մըՊւ է 1̂տէււ11օՈ31 ՚եպարավա Ճառատու1ւը, ուր 

կր՚հալ, գա՛հել ամ՛էն ահ,։ ակ ուաելիք՚էւեր՚ներ, թարմ՝ 

պաուղ՚էւեր եւ մ՛իրգեր ։ 

ԳԻՆԵՐԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳՕՐԷՆ ՀԵՂ.ԶՈԻԱԵ ԵՆ 

Կ11ՐԵԻՈՐ ԺՈՂՈՎ՚նԵՐ ԼԻՈՆԻ Մե2 
ԼԻՈՆԻ Շր1. Կոմիտէն ստիպողաբար ընկերական բնդՀ. 

ժողովի կը Հրաւիրէ– «Մարզպետ», «կոլկունեան» եւ «Համա, 

զասպ» խումբերոլ բոլոր ընկերներ/։^ այս ԿԻրաԿԻ առաւօտ 

ժամը 9ին, 181 քուռ Լաֆայէթի սրճա բանին սրաՀը։ Խիստ 

կարեւոր օրակարգ։ Բոլոր ընկերներու ներկայութիւնը անՀրա. 

ժեչտ է։ 

ԼԻՈՆԻ Երի Կոմիտէն։ ժողովի կը Հրաւիրէ Փոն տիւ Նէ. 

բիի խումբը, այս կիրակի կէսօրէ վերք^ ժաժը Յին, սովորական 

Հաւաքատեղեն։ Բոլոր ընկերներու ներկայութ իւնը անՀրաժեչտ 

էէ Ներկայ կ՚ըլլայ է/րք՛ ԿոմիտԷի ներկայացուցիչը։ 

ՄԱՐՍէՕԼԻ ԺՈՂՈՎնԵՐԸ 
ԱԷՆ ԼՈՒԻ Ակնունի ենթակոմիաէի բնկե բա Հա մակ բա կան 

դա սա խօսական ժողովր ակումբի սրաՀին մէջ^ ալս ուրբաթ 

իրիկուն ժամր Տուկէսին, խիստ այժմէական նիւթի մը 2"«–/»̂» 
Կր խօսի ընկ. ՊԵՏՐՈՍ ՄԻՆԱՍՆԱՆ։ 

ՌՈՍՏՈՄ ենթ ակ ո միտէն ընդՀ» ժողովի կր Հրաւիրէ իր 

բոլոր րն կերն երբ՝ 1 4 3 ո ւն , շա բա թ ի բիկուան ժամր 8.30/ւ%» 
Սովորական Հաւա քա տեղին ւ Բոլորի ներկայութ իւնր պարտա 

ւռրիչ է, կր զեկուցանէ ընկ. Ա. ԱԲՈՅԵԱՆ, 

ԱԷՆ Ժ՚ԻԻԼԻԷՆի Ակումբը ստիպողական բ՚հդՀ* ժողովի կ ր Հրա -

լ ի բուին «Տ^աւ արեան» ի բոլ ոբ ընկերներր։ Գրադարան ի սրա

Հին մէջ, կիրակի, 15 Ցուն, կէսօրէ վերջ ժաժը Յին։ Կը խօսի 

ընկ* «. ԱԲՈՅԵԱՆ։ 

ՍԷՆԹ ԱՆԹՈՒԱՆի «Անդրանիկ» խումբի ընկերական բնդՀ, 

հողովը այս շաբաթ իրիկունք ժամը &.30ին^ Տէրաէբեանի 

բնակարանբ։ կարեւոր օրակարգ։ Ներկայ կ՚ըլլայ կոմիաէի ըն

կերը։ 

ԼԻՈՆԻ կուկուն եան խումբի ընկերները ժողովի կը Հրա

ւիրուին այս իրիկունէ ժամր $*30ին ՛Բուռ Լաֆայէթ սր

ճարանի սրաՀը։ կարեւ որ օրակարգ ։ 

ՓԱՈԻՏՀԻ Ապառաժ կոմիտէն բնդՀ, ժողովի կր Հրաւիրէ իր 

բոլոր րնկեբնեբբ այս իրիկուն ժամը Տ՚ՅՕին 131 Ֆօ– 

պուբկ ւո իւ Թամփլ։ Կ արեւ ո ր օրակարգ \ Բոլոր ոնկե րնե բու 

ներկայութ իւնր պարտաւորիչ է 

ԼԻՈՆԻ Կայծակ խումբը ժողովի կբ Հրաւիրէ իր բոլոր 

րնկեբնեբբ յառաջի կայ չ՚՚բ^քշաբթ ի երեկոյ ժամր 8'ՅՕին, 

՛Բուռ Լաֆայէթ ի սրճարանի սրաՀը։ Ընկերներու ներկա յո լ -

թ իւնը պարտաւորիչ է։ Ներկա յան ալ ան դա մա տե րով՛, 

ՏԷՍԻՆԻ Ղ՛ուրան֊ Բարձրաւանդակ կոմիտէն բնկե բակ ան 

բնդՀ* ժողովի կը Հրաւիրէ Տէսինի բոլոր րնկեբնեբբ, այս կի՛

րակի կէսօրէ յետոյ ժամր %*Հ)0ին, սովորական Հաւաքս»տեղին ։ 

Ընկերներու ներկայութ իւնր պարտաւորիչ է ։ Խիստ կարեւոր 

օրակարգէ 

Ալֆորվիլի մէշ ՄԱՐՏԿՈՑ կը էախուի 

145, ա« Ըէ16ՈՈ6 Օօ1շէ 
Նպարավաճառ Պ. Ներսէս Սիմօնեանի մօտ 

(ՈՈՄՐՀ՚Ղ I (ՄԱՐ1քէ°Հ> ""«•"կոց^ 9Ր"՚ՒՀ» է ԸնԿ՛ ԱԲՐԱ՛ 

՚ւՍՍՍ Ս Ր Հ Ա Մ ԼՈԻՍԻԿԵԱՆ, որուն քով կարելի է նաեւ 

բաժանորդագրուի լ ։ 

տ \ Պ Ա Ո Ա ւ Ո ւ Դ Է Ա 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԴՊՐՈՑԱՍԷՐԻ 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.ԻՆ ԿՈԴ.ՄԷ 
ՏԵՂԻ Կ՚ՈԻՆԵՆԱՑ ՇԱԲԱԹ 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 

ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԸ 10ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԼՈՅՍ 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՍԱԼ Տէ ՖԷԹԻ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

Գե զարուեստական բաժնին կը մասնակցին Տիկիններ 

Սուրաբեան՝ (երգ, սլար), Ինքապապեան՝ (գաչեակ՝), \411<> 
8օսօՅ՛ (^.ուքք՚ոկ), Պարոններ Տաքւան Սարման՛ Լարտասա. 

նռւթիւն), ժպտունի, Մարգարեան, 1̂. 1\̂յտ (ւաւէՅէտսք), 
՚Ր՚իլրքնեան՛ Լսրինգ) եւ ուրիչներ; 

ՃՈԽ ՊԻՒՖԷ, ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐ, ՃԱԶԻ ՄԵԾ ԽՈՒՄԲ 

ՄՈՒՏՔ 10 ՖՐԱՆՔ 

ւ ձ ւ ւ օ ւ ւ ը օ ^ բ ւ ը 
է-ԹԷ կ՚ուցէք, որ ձեր թագուստները րլլան ճաշակաւոր, տոկուն 
ու լաւ կտրուած՜, առանց վարանելու, դիմ՛եցէք բծախնդիր 

Փարիցի առաջնակարգ դերձակատունը 

ՖՕՆՕ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
ԳՆԵԼՈՒ ձԱՄԱՐ 

գիմ՚եցէք 3. ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ 

26, &Ա6 Լ68&Տ6» Ր»"» (2օ) ռւԽօ 8̂1̂V̂11̂  

Աս՞բոդչ ֆրանսաթայուԹեան Տ՜անօԹ ւէիակ վստահելի ՖՕնՕ 
ծախող վսւ–8առատան, ուր պիտի գտնէք աԱէն տեսակ ֆօնօ– 
նհր եւ Ր) այ եր էն, ֆրանսերէն, յունարէն, Թուրքերէն ւիլաքներ 

օօտօբվ, շօւսձ181ճ, Բ ձ ա ճ , բ օ ւ ա օ ո «ւ ԲՃՈՕՏ 

ընկերուԹիւններու։ 
՛սոր թասած են վերջքն անգամ Ելած թայերէն վւլաքները, 

որոնք ուրիշ տեղ պիտի չկրնաք գտնեյ/ 

ՄՍԼՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿ՚յԼՃԱՇԱԿՆեՐՈՒՆ 

եթե կր սիրեք լաւ ու ճւա(եդ 6ւս6 ւէր ք՛նել, 
մի վարանիք, (լացեք անմիջապես ռոչակաւոր 

Ա.Լ՛ Աւ (I 
ւօ, ււսը օ ը Տճսւտ - ւ^^^ տ աււը 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ, ՄԱ՚ԲՈՒՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ -ԲՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

)ւր նշանաւոր Տէօնէբ քէպապը, Փիտէլի –քէպապը, 
Եօղուրտլու. •քէպապր 

Լաւ Օղի, ճ"խ Աղանդերով 
& ք 0 1 1 Կ Ո Ւ * Ս Ի՛՛՛Ք /՛Ր ձեռք՞Վ ԿԸ պատրաստէ 

ել կը սպաս արկ է 

ցիլիվրիի մածունը մ՛իայն այս ՛ճաշ արանը 
կրնաք գտնել 

ՄԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 

8Ա Կ(1ԲԵԱՆ ԵՂ,ԲԱ8ՐՔ 
60, Ոոսէ6 ժ՚Օւ՚ւձսոտ, Ը^ցասx (Տտա6) .:. 7՝տ1.; ձԱտւս 20-55 

Փօըթ տ՝0 րլէանէն 5 վայրկեան 

շեր կառքերու նորոգուԹեանը թաս՞ար̂  ամ՛ենայն վսւոաթու– 
Թեամ՚բ կարող էք մեղի դիմել 

ՄԱ-ԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆԲԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառաժբ կառքեբու Համար ամսական 50 ֆրանքէն սկսեալ 

ՇՐՋՈԻՆ Վ-ԱՃԱՌՈՐԴՆԵՐՈհ ՈՏՇԱԴՐՈիԹեԱՆ 

20, քՀս6 յ« 8տշ։օոտ ծ օ̂ս̂ հ V̂օ̂ ^ 
՚Բւ՚ուո. 10, ձսէ. ձ7հԽ Րոսո (ԽՐ6 Տէ. Լս20Ր6կն 

Անմլւցելի գիներ եւ ՜Զ ո (ս մԹերք։ շեր շաթր կր 
պաթանջէ որ ուղւ|ակի արտադրողէն գնէք։ 

^իաւառնե րէն ապսպրանք կ ՚ րն գունին ք ։ 

Պ 1 1 Ր Տ Ի Զ Պ Շ ՚ Ն ե 1 1 % 

10, Ոստ Տէ. Տօսօա՚տո 10 

Ս ՚ Ա Ր Ս կ Յ Լ Ի Ս ՚ Է ա Վ 

Ամէն տեսակ առեւ աո ւ ր ^ թէ զա րդեղէննե բու ել թէ ժա. 

մտցոյց ի, միչտ դիւր ամատչե լ ի դիներով։ 

Այս |լւււրււ՚1ւ(ւ ՛հ 1ւ րկ ա յ սո|՚1ւ ււ ւ| ի՚(ւ I) 111 ր (ւ ւ 11 |ւ՚հ 6 <|հղ̂  կ՚Ը1լայ. 

Կ ՚ Ո Ի Զ Է ^ , 
Աժան գներ ով, –ճաշակաւոր տոկուն ու լաւագոյն 
թագուստ թագուիլ, դիմեցէք առանց վարանումին 
ս ա տ ր ո յ նւււՊ1ւնՏեսւնԻ 

ղ ելւձակւստունր, որ ներկայ տնտեսական տագնապի առԹիլ 
անթաւատալիօրէն իր գիներր ղեղ^ած է։ 
2> ատ ճքտ ՇհՅսքօսքու6ք6 — Բյոտ XIX 

Տարհկան լԼեցաւ1*սե ա.1 
70 40 ֆլւ ա՛հ յւ 
5 2,50 աո լար 
120 65 ֆրանք 
120 65 ֆրա՚ևք 
100 55 ֆրանք 

Մ Ա Ր Տ Կ Ո Ց 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

11111111111111 ւ 11111111111 ւ 11 ււ 1111 • ւ ւ ւ ււ ւ 
ֆրանսա հւ Ս՛" |՚|՚ս| 
Աւքհ ր|ւ1|ւ(ւ 
Ան(յ||սս 1ւ1 <Գսււ| ու 1ւ)նււ յւ 
Զ՛ո |ււ|1ւ|ւ |ււս , ի տալիս» 
Ուրիշ երկիրներ 
Դրամական առաքումներու քւասցե՝ 4̂, 7̂ Ւ1Ը\1է)յ1̂ \1Տ1 

11, «ս€ Լօատ - 81յոշ, Ր^ք^ւՏ (10*) 
ԿԱՈԵԻՈՈէ Կըխնդրուիխմբադբութեան յատուկ դրա– 

թիւնները ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՈոի Հասցէով՝ 

1̂3̂8012 11, Ոս6 Լօատ– 81յոշ, Բ̂ ՒԱՏ (106) 

1աբոու6Ո6 ^Լ8^. 1 I» Ւ̂ս« Լօսւտ 81յոշ Բյոտ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ, –ԲԱՂԱ-ԲԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ* ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 3. Գ. ԵՒՐՈՊԱՅԻ ԲՈՂ.ՈԲՈ1 Կ. ԿՈՄԻՏԷՈՒԹԵԱՆ 

յօսա&1 Յաւ6ուտո 

ԲՅքՅւՏՏՅՈէ է ք01Տ քօ1Տ լ>ՅՈ Տ61Ո31Ո& 

ԱէէևսՎԽո -ճ(1ոս՚ուտ1ւ՝ռ1Խռ : 

11, &Ա6 Լօատ - 8եաօ, Րձ81Տ (10«) 

Բաժանորդագրութեան պայմանները տեսնել Դ. եջ 

ԺԲ. ԸՆԴձ. ԺՈՂՈՎ.Ի ԲԱՅՈհՄԷՆ ԱՌԱՏ լ յ Ե ր 

II «I, է 6ԱՆ8ԱՒ11ՐԸ 

Անշուշտ, պիտի դտնուին 

բնթերցողնեբ, որոնք պիաի 

մտածեն թ Է ինչո՛ւ. ւէ եր այս 

պայքարր, այ ււ յա՛՛հ տենդագին 

ու. յարատեւ, է Պիտի գտնեն 

թերեւս որ Հ(Մտրտկոդ»ի *էէջ 

ՔՒէ Ն ա ա ԿԸ զբաղինք դաչ֊ 

նա կցական ղեկավա բութ ես» ւէւ*^ 

անոր սխալներով ու. ւէեղքե– 

րո վ, եւ քիչ մրն աչ անիանայ 

ու. անողոք ենք անոր Հան -

դէպ , 

Բացատ րութիւն ր պարզ կ 

եւ մեկին։ 

Որքան ատեն որ Հա յ քա* 

ղաքական բարոյական ի վերա

կանգնումը չէ կատարուած 

ո բք ա ն ատեն որ Հայ Հան բա

յին խղճին ըմբոստացումը իր 

գոՀտցումը չէ ղտահ , ու որ

քան ատեն որ Հայ ա ս տ ա V/ ի 

ու դաւ վերջին աղէտին 

վ ուրդի ներկայ մռայլ կացու -

իք եան Հայ պ ա տաս իւ ա ն ա տ ո ւ -

ներր առանց դատաստանի կը 
>Ու ա՛հ , կաըելի չըէէար ՀիԱեա -

կան ս՛ չ ժէկ գործ եւ ծաւա

լուն ոչ ժէկ աշխատանք կա

տարել Հայ ժողովուրդին ՛է է ջ 

ու անոր Համա ր\ 

Ան Հր աժ եչ տ է որք աղա -

քակ ան մաքրագործ մ ան մտ -

րա կ ը Հաչ է ու իր բա րերա բ 

դերբ կատարէ ւ Ու այս նպա

տակին Հ ա մար ո՛ չ մէկ աչի։ ա -

տանք աւելորդ է, ու ոչ մԼ կ 

պայքար ամուլ՝. 

* 
Հայ քաղաքական բարոյա

կանի մասին քանիցս գրուած 

է այս էգերուն մէվ, բայց 

ճչմարտութ իւննե րը բեւեռնե

րու կր նմանին, որքան Հար

ուածես՝ այնքան խորր կ եր֊ 

թանէ Բոլորին Համար ալ 

պարզ Է թէ կարս ի աղէտին 

Հետեւանքով պատասխանաց 

տուութիւն մը կայ որ պէտք 

է ճշդել եւ դերակատարները 

երեւան Հաներ 

Որքան որայս պատասխանա
տուութիւնը չէ ճշդուածդ պատԼ 

մութեան առջեւ բովանդակ 

Հայ ժողովուրդին վրա3 կ Իձ~ 

նայ ամբողջ մեղքը իր ծանրու

թեամբ ։ 

1*սկ Հայ ժողովուրդին առ

ջեւ այս աղէտին պատասխա

նատու կը սնայ մշտապէս Հ* 

8» Դաշնակցութիւնը իր ամ–֊ 

բռզջ կազւ/ով, իբրեւ պետական 

կուսակցութիւն ։ 

Հայ ժողովուրդը պա տ ս» ս -

խանաաո՞ւ% ինչո՝ ւ$ որովՀետեւ 

զոՀաբե բութեան ոգիՌ ձ,ՈԼ–սիէ 

մա բտականութ իՈ ւե չուն ի, 

որովՀետեւ քաղաքական ան -

Հրաժեշտ Հասունութեա ն ակր 

չէէ Հայ մարդուն դոՀողութեան 

ոգին, Հայ գինուս րին ու Հայ

դուկին Հերոսական քաջու

թիւնն ու մաբտականութ իւնը 

կասկածի աա կ դնել, ո վ 

կ ը Համ արձակի ա յս լրբենի 

յանդգնութեանճ Հայ ժողովուր
դի անս ա Հ մա ն զո Հո զութ եան 

մասին աւելորդ Է խօսիլէ Աւե

լորդ Է խօսիէ նաեւ Հայ մար

տիկին Հերոսական ոգիին մա -

սին։ 

Բայց կ՛արժէ Հարցնել թէ, 

նոյն Հայ մարտիկը չէ՞ր որ, 

Կարսի աղէտէն մօտ երկու աա -

րի առաջ, Աարտաբապատի ու 

Գարաքիլիսէի մէջ ապացոյցը 

տուաւ իր Հերոսական քաջու

թեան։ Ու ասիկա այն ատեն, 

երբ գեռ ո չ պետական կագ– 

մակերպութիւն կար, ո չ բա

նակ եւ ոչ աչ ՚մեացեա լ բոլոր 

Գրեց՝ ԷԵԻՈՆ ՄՐՋԵԱՆ 

պետական ստորողելինեբը\Ո՞*֊ր 

է դաղտնիքբ, եւ ի՞նչ է պատ

ճառը որ նոյն ՚ զինուոր ը չկը"֊– 

ուեցաւ ու լքԿց կարսը։ ՛ինչո՞ւ, 

ի՞նչ խորհրդաւոր պատճառով 

արդեօքէ 

կեղծ փաստաբան ութ իւնը 

չի զ°րք՚Ր, °ւ ոչ ալ երեւա

կէս յութ իւննե բու մէջ Հնար

ուած պատ մութ իւննե րըէ 

Աո-ողջ տրամաբան ու թիւնր 

շիտակ բացատրութիւն կ ուզէ, 

մեկնելուՀամաբայս անբնական 

երեւոյթը. ք՚նչո՞ւ Աաբտա– 

բապաաի մէջ, անկազմակերպ 

ու ամէն բանէ զրկուած Հայ 

զինուորը կը կռուի Հերոսս։ -

բար, իրմէ աւելի բազմաթիւ 

բանակի մբ գէմ9 մինչ կարսի 

առջեւ, աւելի նպաստաւոր 

պայմաններու մէջ» կռնակր կը 

դարձնէ թշնամիին ու փա

խուստ կուտայ*.. 

Պարտուողը ոչ թէ Հայ զին

ուորն էր, այլ Հայ կառավա

րութիւնդ 

կարսի պատե րաղէաե րէն փա

խուստ տուողը ոչ թէ Հայ 

զինուորն էր, այլ այն օրուան 

Բիւրօ– կառավարութիւնը ։ Փա

խստական մը եղաւ անիկա, եւ 

Հասարակ դասալիք մը Հա յաս-

աանի ու Հայ ժողովուրդի ձա** 

կատաղբին առ^եւ 1/էւ ։ 

* * 

Ուրեմե, եթէ Հայ ժողո

վուրդր եւ Հայ ղինուոբը պա

տասխանատու չեն աղէտին, 

ուրեմն, Գաշնակցութխ՚ւնն է 

մեղաւորը, դաշնակցական շար

քերը՞, որոնք անտեղեակ եղած 

են իրենց ղլխուն վրայ էն եւ 

իրենց կաշիի Հաշւոյն կատար

ուած բոլոր կա ր գա դ րու թ ի ւ ն -

նեբունէ Անոնք միայն գործա

դրած են ինչ որ թելադրուած 

ու Հրամայուած Է իրենցէ ԸնդՀ* 

Ժողովի կամ ուրիշ ժողովեե– 

բու որոշուսՂէեբ եւս Հոս խն

դրոյ առարկայ չեն կրնար ըլ

լար, քանի որ օրուան Բիւբօ– 

կառավաբութիւնը նման որեւէ 

ժողովի որեւէ մէկ ոԸո1ոլւ^Բ 

չունէր իշխանութիւնը ստանձ

նելու Համար, կամ նման 

պսւ րտադրութ ե.սն մը պարա

գային իսկ ապիկար ու ձա

խաւեր ղեկավարուիք եան պա

մը պատասխանատուութիւնը 

չի կրնար ծանրանալ ամբողջ 

Դաշնակցութեան վրտյ ։ 

Շիտակ բացատրութիւնը 

այն Է, որ օրուան կառավա

րութիւնը, Բիւրօն, իր սպայա

կոյտով միասին, չէր նախա

տեսած դէաքեբը, $էր պատ

րաստուած, $էր կազմակեր

պուած եւ պա տա Հա ծ էր աՀա*, 

ւոր անակնկալը։ Եթէ ճիչդ էէ 

որ կառավարելը նախատեսել 

ըսել Է, կը նշանակէ ուբենՂւ 

որ օրսււ՚ւն դաշնակցական իշ՛

խան ու թիւնր իր գերին մէջ 

բացարձակապէս ապիկար գտ

նուած է եւ ուղղակի պատճառ 

եդած այս աննախընթաց աղէ

տին։ 

Հետեւաբար, Հայ ժողովուր

դէ ՚Լ^Բ^.1՛*" մեծագոյն աղէտին ^ 

կարսի անկումին եւ Հայաս

տանի անկախութեան խ որ -

տակմ ան մեծ պատասխանա

տուութենէն որեւէ բաժին 

չիյնար ո՝ չ Հայ ժողովուրդին 

ու Հայ զինուորին, եւ ո՛ չ ալ 

(Շալւ.ը կարդալ դ. Էջ) 

Ե Ր Կ Ո Ւ Ա Ռ Ա Ն 8 1 Դ ե Ր 0 Ւ Շ Ո Ւ Ր Ջ Չ Ո Լ Ո Ր Ո Ւ Ա Ծ 
Ամբող^ութիւն մըն է Հայ ժողո

վուրդը իբրեւ պա ա մ ական.մ շակութային 

բներեւոյիՒ անցելասոյղ ժամ՚անակներէն, 

յղէ գալիքներուս գիմաց։ 

Պատմական զարմանահրաշ այլ թ՜ա

քուն ուժ մ՛ը, ղա յ ն վեՀօրէն կանգուն կր 

պաՀէ՝ իր""է~ վ՚րթած՜ բեկորներու, իրմէ 

ցաւագինօրէն կտրուած՜ գիակներու, իրմէ 

բռնկած՜ ՀրդեՀներու մոխիրներուն վրայ։ 

Միշտ առոյգ ու յաղթական, կոտո

րած՜ներու եւ ՀրգեՀումնե րու մէՀն իսկ 

տրտում ա յլ գիպաՀար, անոր Հոգիին խո

րունկը չբացատրուող, ար տա յայտելր ան. 

կարելի՝ կրակոտ ցաւ մը կտյ, որ կը յա— 

զէ ու կը փոթորկէ, կ՝արիւնոտէ ու կ՛ար. 

ցունքոտէ, Հեըոսերգութիւններով եւ ե. 

ղերերգոլթիւններով կը լրացնէ մեր պատ

մուիմ՜ իւնր։ 

՛հերքին գիմ ացկունութեան, յարա

տեւութեան, իրմէ բացարձակապէս անկախ 

ուժերու պատ ճառած աւերներուն գէմ 

շինարարական, վերականգնումի ՜ճիգի մը 

թափն է, որ ամենաողբերգական պայ

մաններու տակ իոկ յ ո յոի, ցեղա յ ի ն Հը~ 

պարաանքի կանթեղ մը կը ցուցագըէ մեր 

աչքին։ 

իրանեան բարձրաւանգակի Վ ւ ՚ ա յ 

ծ՜նաւ (Հրագտշտի կրօ՛նը, ԱՀիիմանի եւ 

Որմիզգի պայքարր, Գարի ու Բարւոյ բա

խում ր, որուն գէմ ծ՜առացաւ Հայուն ո. 

գին, բայց, կրօնը իբրեւ իարՀրզապաշ, 

աական երեւոյթ Հարազատ եղաւ Հայկա– 

կան բարձրաւանդակին, ուր բազ մաթ իւ 

գարերէ ի վեր տեղի կ՚ունենայ Գարի՝ 

(քանդումէ եւ Բարիի (շէւնարարութիւն^ 

անողոք կռիւը։ Ասոնք մեր պատմութիւնը 

շարժող ա յ ն թաքուն ուժերն են, որոնց 

մենք կ՝ակնարկէինք մեր նախորդ խմբա. 

գրականով։ 

Մեր գրական նոր սերունգը պիտի 

սուզի, խորանա յ ցեղա յ ի ն Հոգիին խորը, 

բուն երակր գտնելու Համար եւ ա յ գ քրտ

նալից ՜ճիգր խորացումի՝ անՀուն կարե– 

լիութ իւններով շքեղ Համ այնապատկեր 

մը պիտի բանա յ մ՛եր առՀեւ, յստակ Հե

ռանկարներով > 

Ո զբեր գութ իւն ը սակայն այն է որ, 

մեր ցեղը իբրեւ գ.ունգ մը, իբրեւ ամրող– 

Հութիւն, պատմ՛ական վերիվայրումներսւ, 

աՀաւոր փլուզումներու պատ՜ճառաւ կսւըր

ուած է մէՀտեղէն, բաժնուած՜ է երկու 

Համարժէք կիսագունգերր կազմելով 

ԵՐԿԻՐԸ ԵՒ ԳԱՂԹԱՇԽԱՐՀԸ. 

Երկիրը նոր կեանքի մը, նոր կենցաղի 

մը մ՚ԷՀ, պա յմ՝ աններու առարկա յականու– 

թեամբ Հնարաւոր Հայրենիքն է, ան որ 

փլուզումներէն ու վերիվայրումներէն ՜ճան, 

կըռտուելով փրկուեցաւ, ու իբրեւ պարզ 

այլ լուսաւոր իրողութիւն իրական թափով 

մը կը ծ՜աղկի ինքնիրեն ու մեղի Համար; 

Հոն թէեւ կեանքը ա յլ ընթ՜ացք մը 

առած՜ է, տարբեր պիտակներու տակ, բա յ ց 

Հին ու յաւիտենական կեանքն է որ կը 

նորուի ու կը վերանորոգուի, ու մեր պատ. 

մութիւնը շարժող, կեն գ ա ն ի եւ գունագեղ 

գարձնող միշտ միեւնոյն թաքուն ուժե

րը, խոր ակօսներով անընգՀատ կ՚ընգլայ. 

նեն Հորիզոնը կեանքի երեւոյթներուն ել 

ցեղական մեր ըմբռնողութեան։ Պատմա

կան, մշակութային, քաղաքական ու տն

տեսական Հզօրագոյն մագնիսն է ան, Հայ

րենիքը՝ որ մ եզ անընգՀատ կ առինքնէ։ Աչ 

մէկ ուժ գոյութիւն ունի երկրի ա յ գ ձգո

ղականութիւնը խորտակելու կամ չէզոքա– 

քացնելու Համար։ 

Ս՛իլս կողմէ գազթաշխարՀը, ծ՜փուն 

այլ յարանուն, Հոգեղէն Հայրենիքր, որ 

ֆիզիքապէս անընգՀատ կը տարրալուծուի, 

Հոգեպէս կը նեղացնէ իր ծ՜աւալը՛. Աղետա

ւոր է անոր ֆիզիըական աարրալուծ ու մ՛ր ել 

Հոգեկան ծ՜աւալի փոքրացումը, որ իր Հետ 

կր բերէ գիմագրական կորովի տկարացումը) 

ցեղային ձգտումի խաթարումը, ցեղա յ ի ն 

Հան՜ճարի խաւարումը։ Այո աղէտին գէմ 

նախ եւ առաՀ ծ՜առացած, Հասակագեղ 

կանգնած՜ պիտի տեսնենք մեր արտասաՀ– 

մանի գրական նոր սերունգը; ՅտռաշՀապաՀ 

գծ՜երոլ վրայ, անոնք՝ պիտի Հրգեզէն մեր 

գիմ ագրական կորովը, ել ոչ թէ երեւա. 

կա յօրէն, ա յլ իրապէս ու գործ՜նապէս 

պիտի կռթնին երկրի գրական նուա՜ճում՛

ներուն վրայ, ա յ ն տեղէն կենսաՀիւթը քա

ղելով եւ գեղեցկութեամբ ու տաղանդով 

մշակելով մեր Հայրենաբաղձութիւնր, կ ու 

նենանք մեր պատմական շրջանը յատկո– 

րոշող գեղեցիկ ու ապրելու սաՀմ ան ու ահ 
գրականութիւնը։ 

Երկու Հիմնական առանցքներ ուրեմն՝ 

գազթաշխարՀի Հա յրենաբաղձութիւնր, 

ազատագրական Հեւքոտ պայքարը, տարա, 

գրուած՜ ցեղին խոստովանանքն ու անոր 

Հոգիին վսեմ՛ տրտմութիւնը ել երկրին շի

նարարական թափին Հետ, Հզօր ձգողակա

նութիւնը։ 

Վերիվայրումներու ել փլուզումներու 

պատ՜ճառաւ երկու կիսագունգերու բաժ

նուած՜ ֆիզիքական ու Հոգեկան Հայրե

նիքներու մ՛իացմ՛ան եւ ամբողջացմ՛ան զա. 

ժան Հոգը որ պէտք է պտուտքի մեր դրա. 

կան նոր սերունգի Հոգիին մէՀ^ եւ ժայթ

քելով անկէ գեզարուեստական երկ գառ. 

նայ մեր Հաւաքական ասլրա..մենրուն ու 

Հաւաքական ոգեւորութե ան առարկայ։ 

Ա՚ենք մատնացոյց ըրինք առանցքը որուն 

շուրԸ պիտի ծ՜աղկի եւ խիտ ու կուռ բազե, 

ղ ի պէս փաթթուի մեր նոր գրականութիւնը։ 

իսրա յէլացիները գ է պ ի Բաբ.ելոն 

իրենց աքսորի ժամանակ, Տիգրիսի եւ Եվ՛ ֊ 

րտտի ափերր զարգարող ուռիներէն իրենց 

վիները կախած՜ կր փառաբանէին Հայրե. 

նիքը, եւ իսրայէլի ժողովուըգը գերու, 

թեանց աարրալուծիչ ալիքներուն ՛էիս՛՝ա– 

նալ կրցաւ շնորՀիւ իր երգիչներու Հզօր ու 

գի՚-թիչ երգերու կախարդ ւււէժ եան ։ 

Ր սփիւռս աշխարՀի ցրուած՜ Հայու. 

թիւնը պիտի գիմանա յ, կրնա յ ՚ է ի մ անալ 

եթէ նոր ժաւէտնակներու յատուկ եւ ա յ գ 

ժամ տնակներէն ծ՜նող, Հրկիվսդ ձգտում

ները գրականութեամ բ գեղեցկօրէն ար

տայայտուին ել մեր երիտասարգ գրող

ներ ր Հաւատարմ օրէն արձագանգեն մեր 

իտէալները ։ 

Այսօր զաղիմա Հա յ երիտասարդութեան 

առշՊյլ գրուած՜ խնգիրները սուր ել ար

մ՛ ատական բնաւորութիւն կը ներկա յ՛"– 

ցնեն։ Յեղափոխութիւնը սկսած՜ է քաղա

քական մարզի վրա յ, անցեալի վերագնա– 

Հատութեան եւ ապագայի ստուգմ՛ան Հա

մար ։ ՛Բա ղաքական մեր ըմ՝ բռնումներր 

մեր կարելիութ իւննե րուն Համ՛աձա յ ն յե

ղաշրջելու Հարցն է ։ 

% ո յ ն կարգի յեղափոխութիւն պիաի 

սկսի նաեւ գրական սերունգին մօտ։ 

«ՄԵՆ՝Ւ»ով ա յ գ յեղափոխութեան նախա

նշանը մենք տեսանք, խիզախ եւ արի շար

ժում ը ափ մը երիտասարդներու ի խնգրի 

մեր Հոգեկան խլախտաւոր կառուցուածքի 

փոփոխմ՛ան եւ մեր արիացման։ 

Շարժումր կաս ած է ։ 

Պէ՛տք է ան վերագտնէ ինքզինքը 

եւ խորացնէ ակօսը, լայնցնէ Հորիզոնը։ 

՚<Ե" արտկոց))ով գրսեւորուած՜ ներքին 

խուլ շարժում ը, աւելի առաՀ՝ գրական 

նոր սերունգի մաո րումներր, ցաւերն ու 

ձգտումննրր միեւնո յ ն աւազանին մէ^ "էի -

տի գտնեն իրար, պիտի աջակցին իրարու, 

պիտի ամբողՀացնեն զիրար, մէկ Հիմնական 

ու անտեղիտալի ձգտում ով ։ 

Նոր ու գաժան ժամ տնակներ են, 

որղա լուի՜ճները կուտեն ցեղին ինչպէս 

մ արմին ը նո յնպէս Հոգին; Հանրային բո

լոր ձեռնարկներուն նպտտակր պիտի րլ– 

լա յ պաշտպանել ցեղին ոգին վտանգին գէմ; 

իսկ ոչ ոք աւելի լաւ, աւելի գեղեց

կօրէն, աւելի տա զանգով ու կորովով կրնա յ 

պաշտպանել ցեղին ոգին ընգգէմ վտանգ, 

ներռւ քան՝ մեր նոր գրոգները։ Անոնք որ 

մեր ցաւէն ծ՜նան ու տակաւին ա յ գ ցաւով 

կը սարսռան։ Ար գէն Համ աստեղութիւն 

մըն են նոր գրողները, մենք կ՚ողՀոլնենք 

տառապած՜,գառնացած՜ ա յ գ նորերր։Անոնք 

մ իա յ ն ունին գաղտնիքը մեզ դիւթելու եւ 

Հայրենիքին կապելու։ Ա՚ենք պարտական 

ենք իրենց, ու պարտաւոր ենք տալ աս. 

Հրաժեշտ միՀոցներր եւ բոլոր գիւրու. 

թիւններր անոնց; 

Զարի եւ Բարւո յ կռիւր, մեզի Հետ 

եկաւ գաղթաշխարՀ։ Մեր նոր գրականու. 

թիւնր յաւիտենական բարիին փառաբա

նութիւնն է; Մեր երազը՝ արեւուն տակ 

ափ մը Հող ունենալու։ ՄԱՐՏԿՈՑ 

|ււու ճապււյք)սւլւ յայսւալւալւուքւՒ1աււ1՚լ> ւ1լւ ((ՕակաւասփրակաՆ 
|ւււկ>ւււկ»լւ կ՚ոՆդ.հւ1ւ|ւ, ոլւ|հայ ժ՜ալււփււլււլփ շահերու տեււակէւոէն 
եպերե|ի ու ւ|՚1ւասակար 1; «Թրքական |)ակոլւ1»ր< <||ոլիս «ձակա. 
աաւ1արտ |ւ շէնքիՆ մ՛էջ «փրկուԹեաե ւ|արյ ապետ»ին պւլտիկ 
1)աւ11)արւլ|ւ՚|ւ ներլ՝ու|է՚Ա ի ւ|ելւ փոխուած՛ են (1՜ա մ՛ան ակն երր։ 
Շարքերու սղումին աակ չարաշուք խւքրակր աէւայժ՜մ՛ ււԷԹ 

պայուսակ նետած՜ է իր «Թրքական հակուս"»ր« Ասիկա առաջհն 
կէտ... 

•եՇՄԱՐ՚Նս-Ր 

ԱՊԱՌԻԿ ԵԻ 911ՓԻ 1ՍԼՅՐԵՆՍԼՍԻՐՐԻԹԻԻՆ 

Արմատախիլ եղած՜ 6այ 
գաղԹային բեկորներուն մէջ, 
վերջին տարիներու րնԹացքին 
սկսած՜ են զարգանալ կարգ մ՛ր 
եպերե|ի ու հաւաքական Թե– 
րուԹիւններ։ Արատներ, որ 
խուլ այլ յարատե՛ւ յամաււու.֊ 
Թե՜ամբ կր զեղչեն ժ՜ոզովուր. 
գ ին ին քն ա ս լ ա շ տ պ ան ո ւ Թ ե ան 
ուժր, կր բարոյալքեն զայն ու 
գան գա զօր էն կր I) իւս՜ են իր 
ար գէն ցաւագին 1)ոգին։ 
Այգ արատներէն մէկր ձրի 

կամ՛ սողաս իկ կայրենա սի րա 
Թիւնն է, կարգ մր տարրերու 
մօտ : 

Ջրի ու ապաո-իկ ()այրենա– 
սիրուԹիւն արգարեւ՛ երբ տա
րին քանի մր անգամ յաճա
խելով I) այ բեն ի շունչով ԹաԹ– 
խուած երեկոյթներ, մէկր կր 
գոյանայ ատով ու իր հանա
պազօրեայ կեանքին մ՛էջ չի 
շանար գրական ու գործ՜օն 
կերպարանք տալ իր Օ՚՚՚յՐ՛՛" 
ն ա ս ի բ ո ւԹեան: 
Ջրի ու ապառիկ ()այրենա– 

սիրուԹիւն՝ երբ բազմութեան 
յարուցած՜ յուղում՛ի եւ յիշա
տակի մ՛թնոլորտին մ՚էշ, խռո
վիչ երգերու անմ՛իջական 
տպաւորութեան տակ — օրի
նակ «Ս՛եր 2;այրենիք»ին, որ 
խուռն ամ՛բոխին մէչ ամ՛էն 
անգամ՛ երգուած՜ պա1)ուն ար. 
տասուք կը բերէ ա̂յոց ալ
քերուն,— Մէկր կը մ՛ասնակցի 
վարակիչ խանգավառոլթեան, 
բայց տօնական սրածին սե
մ՛էն ոտքր գուբս գրած՜ին պէս 
կը վերսկսի իր զուտ անձնա
կան, նեղ ու քիչ մը եսա
պաշտ առօրեայ կեանքին» 
Արգարե՜ւ այս վերջվւն տա. 

րիներու ընթացքին որքան 
յա՜Յախ կարելի է հանգիպիլ 
մ՛արգոց, որ ըստ երեւոյթին 
կր մ՛ասնակցին բոլոր հանգի, 
սաւոբ առթիւ եղած՜ տօնա– 
կատարոլթեանց, որ ամ՛ենու
րեք կը յայտն են իրենց հոգ
ւոյն հաւատարմութիւնը, ()այ 
ժ՜ողովրգի սուրբ ազատա
գրութեան գործ՜ին, բայց որ 
ո՛չ՛ մէկ գրական մասնակցու. 
թիւն կը բերեն գաղութին 
կազմ՛ակերպութեան, ո՛չ մէկ 
լումա կը ձգեն հանրային գոր– 
ծերու վտիտ ու զապուն գան. 
ձին մէջ, որ աղկաղկ ու ծ՜Ո|յ 
հոգի մ՛ը կը պտտցնեն իրենց 
երգիքէն ներս ու քիչ մ՛ը ան. 
գին անցնելով կը գիւրացնեն 
օտար (խգւոյն աղատ շնչա
ռութիւնը իրենց մ՛անուկնե
րուն փխրուն կեանքին մ՛էչ.՛ 

Ու նաեւ ծ՜ավւի ()այրենա՜ 
սիբութիւն։ Ջեռքեր՛ որ շա. 

ռաչուն կերպով կը զարնուին 
իրարու, որքան յաճախ յարու
ցանելով աւեյորգ աղմ՛ուկ մ՛ը, 
քանի որ այգ նոյն ձեռքերը, 
այգ նոյն ձեռքեր էն շատերը 
չեն հիննար, չեն մսւշիր հայ 
մշակոյթի զարգացման նոլիր– 
ուած՝ որեւէ շէնքի վրայ, րլ. 
լայ ատիկա բարոյական կեր– 
տուած՜ք մ՛ր թէ ժալովրգի 
տուն մր, ուր կ՚ուսուցանեն 
ց՝ես ր ո պ եան ե՜ր կ ա թագր եր ր: 
րւ կրկին ծ՜աւիի հայրենա. 

սիբութիւն, աւելի քան ձրի 
կամ՛ գէթ ապառիկ, երր ա– 
մննօրեայ լքում՛ներով, փոքր 
ու անտեսանելի թուայ վա– 
տութիւններով, չնչին ուրա
ցում՛ներով, ոյտնց գուցէ շա– 
տերր կր ներեն, բայց որ կու– 
սւ ակ ո լելով իրարու վրայ կր 
կազմեն «մ՛եծ՜ լքումր», աստի
՜ճանական 1)եււացումը մայր 
ժ՜ողովրգի ծ՜ոցէն ու վերջնա
կան յաղթանակը օտար մ՚շա" 
կոյթին, հոգւոյն եւ քաղաքա
կրթութեան։ 
Ս՚ինչգեռ ինչ որ անհբա. 

ժ՜եշտ է՝ յստակ, բացորոշ գի
տակցութիւնն է, թէ որքան 
ալ տարագիր, որքան ալ ար
մատախիլ ու տարահալած՜, 
մ՛եղմ՛է ամէն մէկը իրական 
քաղաքացին է այժ՜մ նժ՜գեհ 
հայրենիքի մյւ ու պարտաւոր 
է մասնակից ըլլալ իր ժ՜ոդո– 
վլսլփ ազատագրութեան գոր
ծ՜ին։ 
Մինչ այգ առօրեայ, 1)ա– 

նապազօրեայ, սովորական 
կ ե ան ք ին մ՛տ ա I) ո գ ո ւ թ ի ւնն երն 
են միայն՝ որ տեղ կը գանեն 
շատերու կեանքին մ՛էջ։ 
Արուարձանի մ՛ը մէչ տնակ 

մր պէտք է շինել։ քիչ մը 
գրամ խնայել նեղ օրերու (յա
մար։ բանուկները գպրոց ղըր– 
կել ու թո՛ւլ լաւ սորվին տե
ղական լեզուն։ Ստեղծ՜ել տըն– 
տեսական ապահովութիւն։ ցւ 
սարս՜ես թէ՛ քնացնելու 1)ա– 
մար քիչ մը մ՛եր անհանգիստ 
հոգին, կարծ՜ես Թէ զգալով որ 
ամ՚ենօրեայ փոքրիկ զանցա" 
ռուԹիւններ կը գործենք՛ հան– 
գէպ արիւնաթաթաւ հայրե
նիքին, պէտք էմ՚երթընգ մերթ 
որեւէ երեկոյթի երթայ ծ՜ա– 
փելու ւ)ամար որեւէ հռետոր 
մը։ 
հայրենի երգերն ու 1)ան. 

բային գործ՜իչներու երբեմն 
տառապագին խօսքը՛ ձրի հայ. 
բեն աս էրն եր ո ւ (յոգին հան
գստացնելու Օամար չեն։ 
ի՛նչ որ պէտք է նոյնիսկ 

արցունքր չէ, այլ կանխիկ ու 
գրակ ան ()այ ր են ա ս ի ր ս լթի ւն լւ: 

ՎԱԶԳԼ-ն ա՚սԱնեսն 

8 Ա Ո– Ա Ջ I ՛ Կ Ա Յ I» Ի I» Ո «Լ 
Հ. 3. ՛հ՛ ք*իլՐոյԻ նախին անգամ րնկ. ՇաՀան ՚Լտթալիի 

զգայացունց պատասխանը «Աակաւատիրական խմբակի» 

թխած՜ոյ յայտարարութեան առթիւ։ 

«Պատասխան Բիւրոյի 12 փունթոնոց յայտարարութեան» 
Որ կը լուսաբանէ «Պրոմեթէ»ի ցաւագին խնդիրը։ 

ԸՆԴԴԷՄ ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՍՊԵՏՆԵՐՈՒՆ 

Եբջ՛ Կոմիտէս տեղեկանալով Ընկ* Վ* Հյուշանհանի վրայ 

փորձուած կոպիտ յա բձակում ին ման րա մասն ութ իւնն եբուն, 

իր զայրոյթը կը յա յան Լ , այլեւս Հմա յա թ՛ափ եւ ընկերադաւ 

կազմակերպիչներուն Հանդէպ։ 

Մենք չզարմացանք կարդալով՛. Դիտենք որ ընդունակ 

փն նման երեւոյթներով մթն ո լո բա բ աւելի եւս պղտորելու է 

Չենք կարծեր որ իրենք շաՀաւոբ ռլլեն, այս ձեւի սեւ աշ

խատ ան քն ե ր Էն է Հ* Տ» Դ* 
ՄԱՐՍԷՑԷԻ ԿՈՄԻՏԷ 



2 ՄԱՐՏԿՈ8 

ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԻ ՄԸ ԱԼԻքնԵՐՈԻն ՄԷԶԷ՛Ն «ՄԱՐՏԿՈՑ»Ի ԸնԹԵՐՑՈԻՄնՍՐԸ 
ԱՆՏԵԼՍԼՍՈՅԶ ԱՂՃԿԱն մՕ ԿԾՏԱՄԲԱՆՔԸ իյ9ՈԻՄ,,Ը ՊՈՐԻՍ ա Վ ՐԷնԻԵԻԻ 

• ՚հեո ա սո՛սք կը աՈւան 

ոտքի, պաըասրաՀին կեդրոնը, 

մերժելով մեկնիլ, օրօրու-ելոէէ 

տակասւին սա աք չու ս չին մէջ, 

գրգռուած ու անէացած ժը-

պ ի աներ ու, Հպանցիկ ու Հեչ– 

աաբուռն ցանկոլթ իւննե րու 

Հեղեղէն։ 

Յոգնած ու ծանրաբեկ ՛ք ր -

յա իւր ձեռքեր ուս ՚^է^է ՚ ^ Ւ * " ^ 

անոնց ձէւեբը ուրուականներու 

երեւոյթ բ կ առնեն փակ ալ

երուս առջեւ. կձկ. քԵր 

անկիւն ՛քը՝ գեըի^՛ Կ ՝ՈԼԼԱ։^ 

մաածուսՂւեբուս որոնք զայ

րացած մեղունե բու նման, 

պա չարած իէհզճ ուղեղս կ ը 

չարարկեն զայն։ 

Կեցած աքտախոՀ, Բ"ԷՈՐ 

անցած աարիներուն միջել ու 

նորին՝ որ պիաի ծագի, "՛յս 

Հաչու ե յ ա բ գա ր ի ու խորՀրդա– 

ծութե ան պա Հուն, կեցած 

ապբուած օրերու *էէ^*Իս ՚*՝էկ 

ծայրը սպասումովը նոբեբուն, 

գեռ անծանօթ ու ան որո չ 

կեցած՝ արտում ^ աՀա՛ ձայն 

մըն է որ կը բարձրանայ ե– 

տեւէս, սրտաճմլի կ ինչպէս 

անապատներու ամա յութեան 

մէջ կոբսուած Հառաչանք մը 

մելանոյշ, ծանօթ, յո՚՜գէէ Ւ^՚է~ 

պէս բո չոր անոնք որ լռած 

են ա՛լ։ Ամբողջ տարածու

թեան մէջէն որ կ՚երեւի ե– 

տեւս, այդ մութ ու երկար 

չարչարանքի ովկիանոսէն, կը 

ցցուի ան, կը պոռթկա յ, ինչ

պէս ա էի քներ էն ծնած դիցու-

Հի, արձան ա յին գեզեցկու -

թեամբ ու ալիքներուն կա– 

տարր պսակող փրփուրի գոյն 

մարմին ո վէ 

Անոր գա լ կ աՀա բ չբթնեբէն 

կ ՛ելլեն բառերը՝ ծանր ու խո ա 

բունկ, Համակ կարօտ ու վիչտ 

չվայելած գարուններու "՚լը, 

երգուած՝ խողխողուած կտրիճ

ներու գերեզմտննեբ.ււն վԼբայ, 

նախ մեղմ ու տխբասՀունչ, 

ՀետզՀետէ աւելի ծաւալուն 

որոնց մէջ կբ յամենայ կչ– 

ա ա //բ ա ն քի չեչտ մը խօլաթ՛ափ 

ու մրրկոտ; 

Ո՛վ Հին* անոյչ օրերու, 

ջինջ օրերու ղու՚ե խանգոտ 

պայծառ տղայ, եւ գուն, նաեւ 

վերջին, սեւ օրերու, կարմիր 

օրերու պարման, ի նչ ես կե

ցած խրախճանքի ա յգ լուսա

ւոր պողոտաներուն վր այ, 

զուարթ ու գո Հուն ակ է Ներէ 

ինձ՝ որ գամ վայրկեան մը 

խանգարել Հանգիստդ ու քու 

գինովի քըքիչնեըոլդ ու ան-

Հոգ զուարթութ ե անդ ՚քէջ* 

անցեալէն կաթիլ մր արցունք 

ծ որեւէՆերէ ինձ, որ չկրցա յ 

մինակ մնա լ ցուրտ Հողին 

տակ., ( Այո որքա՛՛ն լ ո յ ս այս

տեղ, ի նչ փարթամութիւն, 

ժպիտներու ինտ ա րաաՀոսում, 

Համբոյրներու եւ ցնծութեան 

ի նչ Հեթանոս ու մեղկ վայե

լում*** Չկրցայ մինակ մնաս լ։ 

*հիաեմ որ գալուստս չաղաս -

ուած, ան բաղձա լ ի Հիւրի մ ը 

ցըտ ութ իւնը կուաայ ձեր շող– 

չողուն պա բաՀանդէսին։ Բայց 

կրնա ս երեւակայել թէ ին^– 

պ է * ս ։^աՐ ՚Ղ* ^յս ԿՐ Դաէա Րէ՛ 

աւաղնե բու ան կողս էն ու կո

կորդս կ ր սեղմու ի մոռացու

թեան ու լռութեան ճիրան

ներէն։ ինչպէ՞ս կ ՝ուզես որ ես 

աք հա մ Հոն, ի՞նչպէս աքն ամ լուռ 

ու մինակ, ի տես այս ըոէոըին, 

ես որ գա րուն չտեսայ, ես որ 

փոխանակ Հարազատ առնական 

բազուկներու սեղմումին, 

ան ա աղատ ի տաքն ու փուչեր բ 

գրկեց ի, շրթունքներս պիղծ 

չրթունքներ խածին եւ դուն 

որ Հոն էիր ու "Հի՛նէ ԿՐ9աՐ 

ընել, թողուցիր որ այս Հրա– 

պու րիչ ու անբիծ մարաՈ*իս 

դանձերր թունաւոր ու Լոլիրչ 

այրեր ըմրոչխնեն, գո՛ւն որ 

տեսար թէ էւնչպէ ս անոնք 

եկան ու Հոսեցուցին ծոցիս 

մէջ, զոր պա Հ ած է քեղի Հա

մար խորանի մը պէս ի՚՚եկելի 

ու օծուն ծոցիս մէջ Հոսեցու -

ցին ամբողջ քրտինքն իրենց 

կբք։* բուն։ Արդ, կրնա՛՞ս զիս 

մեղադրել որ խոշտանգուած 

ու պղծուած մաբսՂւէս ու շի -

րիւք էս վռր բարձրանամ քու 

երեսդ ի վեր կ չտամ բանքս ու 

ընդվզումս պոռա լու։ 

ՊաՀուըտած՝ այդ լոյսերուն 

ու ծուխ ին մէջ, ուր Հեշտու

թիւնը կը պարէ ու Լաիրշ 

կնոջ մը մաբսՂաով, այդ աքեղկ 

յղվւանքին աքէջ կ ՛ուզես խիղ֊ 

ճդ, անցեալդ, կարմիր ըայց 

դիւ ցաղնական։ Կը կարծե ս 

դիւրութեամբ մոռնալ, զասր– 

Հուրանքի տեսիլները, կը 

կարծե ս այդսլիսով Հեռաց նե, 

սարսափի գիշեբներու աաարՀա– 

ւիրքն ու մղձաւանջբ ւսՀաաա -

ւոր։ 

Հեռացի՛ բ ա յդ զեղխու

թեան ու ցնծութ եան Հան

դէսներէն, Կ*"րելի չէ այդ

պիսի ցաւագին անցեալ մը, 

ա յ ՚լպի" ի մեծ տառապանք մը 

(Թատերակ չորս արարով 
Պ՝ու՚ցէ էԿայ աա.ելի յուզիչ 

ու ողբերգական կռիւ, ոլ 

այս բառն է մ ի այն, Հակառակ 

իր ընթացիկ առուաք ին, որ 

կրնայ աղօտ արձագանգ մր 

տալ, քան ներքին պայքա

րը , մարդու մը Հոգիին անեզր 

դաշտին վրայ, ուր ի վերջոյ 

կը մղուի յեղափոխական իրա

կան պատերազաքը, ասն Հատին 

Հաւ քար ։ ՈրովՀետեւ այն յե -

ալափո խութ իւնները որ նոր 

բնթացք կ ուտ ան ւ քարդ կ ու

իք եան կեանքին, կը րասնան 

բեղուն ակօս ու նոր Հուն, 

աՐաբդոց Հոգիին խորը, որ կը 

ձգտին բարելաւել, քիչ մբ ա -

ւելի աստուած ա յին ճառա

գայթ գնելով, մեր առօբեայ 

կեանքին մէջ^ այս յաւիաե -

նասկան անասունն ը, որ մարդն 

է եւ որ կբ ճօճի երկնքին եւ 

երկրին միջեւ, ոնս չեն 

եր. 

կրնար ծագիլ ու յաալթել յան 

կաբծօբէն եւ կա աք ^ի^իէ ՛ք է 

կէ% , 

Ղ՚ժնդակ ու երկար 

կունքոաէ մը կր Հասուննան աս– 

նոնք, կը սնանին արեամբն 

իսկ այն թշնաաքի որովայնին, 

որ որպէս անՀրաժեշտ պատիժ 

կբ կրէ զանոնք։ Բարերար Հի

ւանդութեան պէս, դանդաղ 

այլ յամասռ նուաճումով՝ կբ նունը կուաասնք, քրոնիկ 

ձեւն է միայն՝ մնայուն, աւե

լի ընդարձակ ե*– յարատեւ 

պայքարի մը, որ յեղափոխ ու -

գրաւեն այլեւս Հին ու անօ

գուտ ք ա Ը՚էինը, մինչեւ որ 

Հասնի տապալումի ժաաէը։ Ու 

ի զուը չէ որ Սւսլավհն, ներ

քին ծարաւէ մա չալ ու տիե

զերական ներդաշնակութիւնը 

պզաիկ կեան,օի աքը մէջ Հաս

տատել ուզոզ այգ խոնարՀ 

աեսլաՀարը, տեղ աքը կ * ըսէ 

խումբ աքը յեղափոխական զին– 

ուորնեբու թէ կրնան կործա-

քաղաքական ու րնկե բա -

լին այս կարգերբ, կրնան շր

ջել բասղաՐասթիւ արժէքներ, 

տապալել վարչաձեւներ, բայց 

եթէ չկրնանք ^յաջողին փոխել 

զինքբ, մարգը* ոը Ա աս լա վէսն 

է, եթէ չկրնան նորոգութեան 

մեծ ալիքով մը գեղեցկացնել 

իր կեանքը, կը նշանակէ թէ 

ոչինչ ըրած են։ Ու Հոս կը 

Հասն ինք յեղափոխութեան 

ծածուկ ու խոր ցաւին որ 

կրնայ ժամանակի բնթացքին 

ա րի ւնա զուրկ բնել զայն 9 

Ու Հոս է նաեա Լավրէնի– 

եւի ՚ք/՚-բի" ատաղձը կազմող 

խնդիրը։ 

Ու Հոս է նաեւ որ աքարդ 

կը զգայ որ ներուժ ու պայ

թուցիկ դէպքերու մեծադղորդ 

աաՐբողջութիւնը, որուն սովո

րաբար յեղափոխութիւն ա -

(*) 8ւս63Ա Օ՚Ըյւսօոտ, 132 
Բտսե, Տէ, Օշատ, քշատ. 

այգ խարուս իկ եւ օրօրուն 

ծալքերուն մէջ ծալլել, ու 

մէկ կողաք Հրել։ Ես Հոն չեմ 

ապրիր, ես խորունկ ու աէա– 

քոլբ տեղ մը կ ՛ուզեմ ապրե

լու Համար։ Եկուր ինձ Հե ա 

անկէ, ուրկէ ես անցայ, ա՛

ւազի վրա յ գծուած արիւնի 

կաթիլներու Հետքով, թերեւս 

Հո ն միայն գտնես եւ՛ ֊ ազնիւ 

գինովութիւն ե՛ աւելի վեր 

ու գեղեցիկ աք խիթա բանք։ 

Ղ՚ադրեցուցէք ձեր պարերը, 

Բ"ԼՈՐԴ՝ ԲՈԼՈ ԲԴ ՈԼ– Գ " ՚ ՚ - ք 

պատասխանեցէք վշտացած ձեր 

քըք՚ջ^ ան Հանգիստ գիշեբներու 

ադջկան, ես քաջութիւնը չո ւ– 

նիաՐ անոր երեսին նայելու, 

բառ մբ ի"կ արտասանելու ։ 

Ղ՝ո՛ ւք ըսէք մեղմութեամբ ու 

գորովով, ան Հուն զդջումով ու 

երկիւղածութեամբ, թէ Ի՞^՚Հ– 

պէս մենք բոլորս աքեր աքէն 

մի ժպիտին տակ արցունքի 

կաթիլ մը պաՀած ենք ՚քիչա, 

թէ ի՞նչպէս, այս պա Հա ս, 

կեցած բոլորս նոր օրերու շե

մին, անդամ աքը եւս, ուժգին 

ու գեղեցիկ ցասումով կը թօ

թափենք գին Հեշտանքներու 

վերարկուն, երթ ա լու Համար 

սուրբ բա րկութ իւննե բու եւ 

փոթորկոտ աբշալո յսներոլ 

ճաաՐրէն։ Լսեցէ՛ք եղբայրներս 

ու գադրեցուցէք ձեր պարերը, 

որպէսղի անոր աստուածային 

մա բա/եին այն քա՛՛ն չար չ ա բան -

քէն վերջ, գոնէ Հոգին խա

ղաղ ապրի, առանց տուայ

տանքի դեգերի անապատներու 

Հովին Հետ, մեր ան Հաւք ար 

ն աՀա ա ակն ե բու չի րի ՛էին վե

րել ։ 

Բոլո ՚ բդ, ԲՈԼՈ>ՐԴ գադրե

ցուցէք ձեր պարերը։ 

Կ. ՓՕԼԱՏԵԱՆ 

թի*~նը կը Հակադրէ Հակա յե -

դափոխութ եան, մարդկային 

գոբծունէու թ եան բո լ ո ր կասլ– 

ուածներուն մէջ։ Ու ապրող 

արարածները կը ճեղքէ երկու 

մեծ խումըերու, անոնք որ 

աէշանջենապէս կր ւ1եր<յեն Ու 

անոնք որ այս կամ այն ձե– 

ւով մշաապէս կ՛լւնդունին : Յա

ճախ կը թուի թէ աքեծ բան 

աքը չէ ինչ որ կ՚րնդունին, 

տարտամ ժ եղս ակ ցութ իւ՚հ աՏը, 

ընթացիկ °րէ*եքՐ յ ձեռն պա -

Հութեան փոխարէն "Րւ՚՚՚/՚Կ 

Հաճոյքներ։ Բայց այս էն չին 

լքա աՈւեբն են աՀա, որ դիզ– 

ուելով, կուտակուելով իբաս– 

բու վրայ կը կազմեն աքեծ 

վատութիւնը, որ մարդոց աէե– 

ծաաւ մասն ութ իւնը կր վեբածկ 

գերիներու խուժանի մբ : 

Պօբիս-ԼավբԷնիեւ, ուղե

կից մբ, որ շաաեբուն պէս 

կռուած է կասրաէիր բանակին 

մէջ, մտաւորական մը, աՀաս՛ 

մ ե գ ԿԲ գ*՚է ա յ ս յու–գք՚է խ ՚ * ՚ գ ֊ 

րին առջեւ։ Ղ՚իպախադբ, պարզ 

է Հոս, ինչպէս ընդՀանրապէա» 

խորՀբդային ուրիշ գբքերաաւ 

մէջ* կօդունի դիաէաց, որ 

կ՚անձնաւորէ մակբնթաց յե

ղափոխութիւնը եւ որ ժողո

վուրդի մարդու իր պարզ, վբճ– 

ռական այլ պաղարիւն ու աաէ– 

բո ալ ջ ակ ասն աքասնակցււթեաաՐբ 

նետուած է մէջը ու ընթացք 

կուաայ յո րձանքին, Հեղինակ ը 

կը դնէ՝ նախ սպիտակ բանա -

կային բ որ կ՛ուզէ «կարդ))ը 

վերաՀասաաստել, եբէկուան ղե

կավարը, որ պայքարի մ էջ է 

Ւ՚^ՔՂՒ՚^ՔՒ*" Հետ, կինը որ կը 

զարթնու ի սէր եւ ի յեղափո-

խութիա-ն ու երիտասարդ աղ– 

ջիկ մը որ չի դիտեր թէ ին– 

չո"ւ կ՚ապրի։ Յետոյ զրաՀաւա։բ 

մբ, որ Հոս կը ցցաաւի գործ ող 

անձի աքը պէս։ 

Պիաի ծառայէ՞ այս զբաՀա-

լորը յեղափո խ ու թ եան։ 

Կինը որ կը զարթնու ի սէր 

եւ ի յեղափո խութ իւն, պիաի 

կրնա՞յ յաղթել անցեալին ։ Ու 

սէրը որչասփո վ պիաի օգնէ 

իրեն ։ 

Հրաւքան աս տաս բ բ դբաՀտւո– 

րին, որուն Հոգիին իւաաբր կր 

մղուի պայքար ր, պիտի կաս– 

ր ո զան ամյ յաղթել իր անձնա

ւորութեան ։ 

Ու ա/ինչեւ ո՞ւր պիտի 

Հասնի Հակա յեղափո խակասն 

սպային դաւադիր վատոլ– 

թ իւ-նբ։ 

Այս բո լ՛ա բ Հարցեբուն պաս

տաս խ անները գըքին մ էջ կը 

արուին ի չաՀ յեզաաիոխոա֊– 

թեան ։ Ո*– մեր անօթութիւնբ 

գ ր ա ւ 11.1 ա ր < ) – ւ ւԻՍ ՛ ե ւ ՛ ա ր ո ւ ե ս տ ն ե ր 

ԻՆՋՊէՍ ԿՕ ԽՕՍԻ էՏՈԻՍէՐ֊^ԵՐԻՕ 
<է> փ <է> 

•քքրոսիկւսգփր (յ.. ա̂րսւՆսօլ 
Վէ ՚ս՚՚ւվէլ 1.|>Թ՜է(՚էւ՚» գրա
կան շաթաԹաԹ1ւրԹին լք՚էջ 
սկսած՜ է յօգուաՏ՜աշ արք մ՛ր 
«ի՞ն^պէս կր (սօսին)) ընդհա
նուր վերնագրին տակ։ վ եր– 
ջփն յօդուածով կը խօսի գրա
գէտ ու նախկին վարչապետ 
Էւոուար-Հերիոյի մ՛ասին։ Հե– 
րիօ, որ բարձրագոյն ուսուց. 
չ ան ո ց էն է, իր վրայ կը խտա
ցնէ ֆրանսական դասական 
աւանգուԹեան ու վիւդապաչտ 
սերունդին կարգ մ՛ը յատկա. 
նիշ երր/ Աշակերտ ՏէքարհՒի 
դպրոցին» իր քաղաքական 
գործ՜ունէուԹեան մէջ սակայն 
ան մ՚երԹ՜ կ ՛արտայայտէ վի
պական վեհանձն աւանգու
Թ՜եան ձգտումները։ Ատոր 
թամար է գուցէ, որ իրեն կը 
վերագրուին հիմնական հա– 
կասուԹփւններ։ յյարանսօյ ա. 
բագ գծ՜երով կուաայ ^երիօ– 
տրիբունը։ 

- Խօսքր ք ա ղ ա ք ա ց ի Հ՚*~ 

րիոյինն է, 

\)՝ոսւձ ղէպի ։։ւէ։ււ>՝$, ոտքի, 

երկու րռոլնցքներր սեղա՚հին 

վրայ, կր խօսի դիւրութեամբ 

մը, տեսակ մր բարեմտութեամբ 

պարզութեամբ ու մերթ Հեգ. 

նութհամբ Հազիւ երանգաւոր. 

ուած րնտանութ եամբ ՚^Ը, 

որուն կարելի չէ դիմագրել։ 

Ծանրակշիռ խօսքեր կ՚սւրաա. 

սանէ, բայց գիտէ նաեւ <1՛պ. 

տիլ։ Հիանալիօրէն տկր իր 

նիւթ ին՝ սակայն յանպաարաս. 

* * 
տի է որ կ՝ արտայայտէ իր 

միաքրՀ Կ՚ըսէ ի նչ որ կուգայ 

մտքին ու խօսքին ընկերացող 

չարմուաՈւերը նոյնպէս ինքնա. 

բուխ են ։ 

Տարածունդ զանազսյ՚ն, ար. 

տայայտիչ, չի գոՀանսւր պնգե. 

Է՛՛՛Լ) զօրացնելով մտածումը, 

այլ զայն կ՛ ամբողջս ցնէ, կը 

^ւգէ, կը լր՚՚՚Յ՚՚՚է " ՚ ձ " Ը"ւոԸ"վ 

որ չրսեր ու երբ կը յայտա. 

բաբէ թէ, Յայնժամ յար. 

ճակեցանք ելեւմուտի՛ն վրայ)), 

ըռունցք%երը կը յառաջանան, 

կռփամարտի մը պէս^ ոը պատ. 

բաստ է սկսիլ իր աչխատան. 

քին Հակառակորդին կուրծ քին 

վրայ : 

Ջաշխաաաաոիր Համոզել։ Ղ՝իտէ 

որ նման սբաՀի մ ը առջեւ 

խաղբ ի յւաաաաաաա՚ջսա՚լաաա ՚նէ շասՀասծ 

է, բաս յց կ ՚ւաւզէ լուսարանե լ 

ինչ որ դեռ աէութ կը Մնայ 

յարոա֊ցաաւած խնդիրքներուն աէէջէ 

Կրկին կը ճշդէ, կը պարզէ, կը 

բացատրէ, Կը խորՀիմ որ 

պարզ է)), ԿԸ"Է, Կամ թէ 

«Չեաք դիաեր թէ կրցա՞յ Հասկը -

նալի ըլլալ)), «Որպէս զի խո՜ 

ր աո պէս ճիշ դ կարծիք մը կասզ– 

մէք, ձեզի կբկարդաաք..»» ; 

ՍրաՀը աէեղսաաակից կը դարձ

նէ իրեն ։ «Կ^ուզէ՞ք որ կ րսՀ 

ձեզի կարդասմ ՀուվԼըրի Ս 0ՐԱ1-

յաւ արք))ւ ((Այո՛, Այո՝)) կը պա

տաս ս խաոնեն աժ էն կողմէ։ ՀւՋեմ 

դիտեր թէ ի բաս պէս ասն Հ րաւ ւ -

որ "կիզբը գրգռուած էր^ կբ 

աքնայ չգոՀացոլած, ոբոաէՀետեւ 

այս ուտելիքբ շատ կբ նմանի 

խորՀբդային աք իւս կեբակոա.բ– 

ներուն։ Ու էասւէրենիեւ, որ կր 

թուի թէ արուեստագէտի ի– 

րասկան խասռնուասծք ունի ու 

աաարթ ուն աք իջ՚՚ցներ, ժեծ &իդ 

կ՚րնէ իր գո՜րծը ադաՀելու քբշ~ 

ուած բնթացիկ քշ̂ Ա̂ /» սաՀ– 
ա քա՛նն երուն ՚ ^ է ^ , անբնդՀատ 

զսպե լոաԼ բան աս ստեղծն ու դրա

կան արՀեսաոաւորր իր մէջ* 

՝Բարոզի ընդՀանուր ալործին ՚ 

Ա՛*՛ ԿՐ բերէ էր ՓՈՔՐՒԿ ւ"լ~ 

աք ան աաւ կը պաՀանջէ յեղավլո -

խական դրողի իր վկայականը\ 

Ու ինչ որ իրապէս սրտառուչ 

է, կեանք ո աչ* բաբաաախուն ու 

աէաւերակասն, այս գրքին մէջ 

կարծէ ք թէ իրասգործաաւած է 

Հակառակ իրեն եւ ոբաէէ ինք 

կ * ամչնա յ : 

ԱյսուՀանդերձ ճկուն ու 

ալիւրի՛ն է իա օսա կ ցութ իւնը։ 

(յաւաոզ ՚՚եըը որ կ ՚ապրին կը 

յուղեն մեզ, կը զգանք անոնց 

դեռ ասնոլաոշ, այլ իրական խո– 

յասնքբ դէպի կեանքը, որուն 

կ ՚արիժննտն աթ։րջապէս% Ու 

լաւ աքբ աա ղ ջ ալ իլ* ,բ բ կ ՚ եր կա բաս X գո ւ ի 

աքեր աքաոաոծւքասն խաարբ, կը սաեղ– 

ծէ իր աքթնոլորաը, ըայց կը 

նեզուինք որ ա բ աա լ ե սաա դէտ 

մը կը զեղչէ իր ժիիցները, 

կ ՚ աաքչնաաւ յ ինք ղին քէն ու ան

բնդՀատ ներողութիւն կը խնդա 

րէ կարծէք՝ յանցանքի աքբ 

Հա աք ասր, որ ի վերջոյ յատուկ է 

բոլո՛ բ աքար գոց, սիրել յա

ւերժ ակ ասն գեզեց կութ իւնը, 

աիոթոբիկը աքարղաաց Հաագինե -

բուն ու ասա քը ո ղ § լքե ացեա լը, որ 

արքուա լա է որոշել եւ որ աաք էն 

չնչոզ էակի ինքնայատուկ շը-

նոըՀն է, իւրաքանչիւրիս 

կեանքին բանասաեալծութիւնըՀ 

ՑՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿՈԼՈՏ 

ՄԱՐԻեԹԹԱ ՇԱ̂ ԻնեԱնէ 

0 Ի ՚ 1 Ե Ի Ո Ր Ի Ն Օ Թ Ե Ր 

||.ուս յեցուով գրոց ԱտրիեԹԹա յյահինեան, որ նախքան 
պատեբսպմը արգէն սիրուն համ՛բաւ մ՛ը շինած՜ էր ռուս գրա– 
կանուԹ՜եան մէյ, թասուն գրագիտութի մ՛ըն է արգէն/ Յարած՜ 
րլլալով շոկտեմ՚բերեան ՑեդավւոխուԹ՜եան՝ այժմ՛ ան յառաջ ա– 
պաթներէն մէկր կր համարուի նախորդ սերունդին։ ց՛ար ի եԹԹ՜ա 
Շահինեան ծ՜նած՜ է Մոսկո |– ա 1888ին ու նախապէս •Զանչցուած՜ 
է որպէս երաժ՜շտական քննադատ։ 
Յետագայ հատուածները, որ կ՚արտայայտեն նաեւ վար

չաձեւին հանդէպ իր գրական տրամագրուԹիւններր, կու. 
տանք |ոկ իրենց շաթեկանուԹեանր համար/ յյաթինեան կր նր– 
կարագրէ կանանց ժ՜ողով մը խ. Հայաստանի մէջ։ 

Գրեթէ դժուար է չնւել։ Լոկ. 

տեմբերի երեկոն կր մտնէ 

Գուռը կիսաբաց էւ Կը 

նչմարեմ վայելչօրէն յարդար, 

ուած տեսարանին մէկ մասը։ Երևանի պատուՀաններէն ներս 

Կը ծածանի մեծատառ նչանա. տաք ու չոր շունչով մը։ Շեկ, 

խօսք մը, Հայկական գեղեցիկ ,/7/ձ լուսին մը, որ կարծես կը 

տառերով,— «Ողջոյն ցիւղա– յորդի, կը բարձրացնէ եր. 

կան խորհուրդներու անդամ կինքը։ 

կանանց առաջին համ՚ացումա– Գէպքեըը իրենց չրիւ ըն. 

րին»է Յետոյ Լենինի նկար մը, թացքին մէչ^ են։ կիներու 

իր փոքր մօրուքովը եւ Հայու Համագումարն է, ամբոզ^ Խ՛ 

աչքերով, ՈրովՀետեւ ԽորՀր. Միութեան կանանց Համա, 

գային Միութեան բոլոր մա. ժողովի նախօրեակին։ 

սերուն մէՀ, անոր դէ՚քքին Ծերունի կին մը, արծ ուա. 

կուտան ազգային տարբեր քէԲ, որուն գլխուն յարդա. 

գծեր։ իսկ կարմիր դիպակով բանքր կը նմանի աշտարակի; 

ծածկուած սեղանին մէ^տեզը ՚^ԷՀքՐ պնդած ծանր եւ լայն 

կայ –Բլարա Ցետկինի բա րե. գօտիով մը, որ կարծես խլուած 

Հաճ ժպիտր։ է քաղքենի յաբկաբաժնի մը 

Բեմին առչ^եւ՝ սրաՀը լե. դրան վարագոյրէն, վերՀացնե. 

ցուն է խուռն բազմութեամբ։ լէ յետոյ իր ճառը, կը նստի 

նախագաՀական սեղան ին առ. 

$եւ։ ԳեզֆկոլՀիներ կը նստին 

Հանելով իրենց ոտքերը մոլ. 

ճակներէն եւ տեղաւորելով 

ա թոռներուն տակ։ Փոշոտ ու 

Հնաաքաշ այդ աքուճակնեբր խնա

մով շարուասծ են իրենց առջեւ։ 

Ու֊ աՀաւասիկ կին աքը կը 

բարձրանայ առանց աճապա

րանքի, կ՚ուղղուի դէպի ամ

պիոն ը, տեղաւորելէ յետոյ 

գրպանը քթախոտի տուփը, 

ոբովՀետեւ խօսքը իրն է։ Ան 

ԿԸ &9Ո՚–Ւ յ "Ր"Վայ^Ը առաջ, 

քիչ մը կորաքամակ, կաս բ ծես 

անձնատուր ՐէէալոաԼ աաէբոխին 

ինչազէս որ է, սրտառուչ պասր– 

զոլթ եաաէբ մը, որ անդրադա ր -

ձուաէ չի գիտեր\ 

ԱՀաս կը սկսի խօսիլ, շր

թունքներուն անկիւններոաէը 

Գրեթէ խածնելով իր «էլի)՝) -

ներն ու « սա Հաս " նեբր , ինչպէաւ 

կը կբծեն կտոր աքը շաքարը 

թէյին Հետ։ 

՛Բասն ի տարիներ ու որ

քա՞ն ճիգեր Հարկ եդած են 

որպէս զի աշխատանքի այս 

լռակեաց դոՀեբր, նետելով 

իրենց ծածկո յթները, կարե

նան խօսիլք ըսեն իրենց խօաա-

քը։ Հիացիկ կր լսէի իրենք9 

զարմացած իրենց խօսքին 

բիրտ տ բաս աք ա բան ու իժ ե ան, 

իրենց սաՀուն պերճախօս ու -

թեան ու գործնական ճշւլր– 

տութեան առջեւ։ 

Ամէն խ ո Հաս բ աաւ բոա.. Հի 

պէտք է սորվի մասնասկցի լ 

երկրի վարչութեան, ըսած է 

Լենին։ Բայց ինչպէս կրնանք 

սորվիի երբ երեք գիւղերու 

Հա աէար Հազիւ մէկ Հատ դպ

րոց ունինք անգրազիտու– 

թեան գէմ եւ այս գիա^ղե բբ 

յաճախ իրարմէ մզոններոաէ 

Հեռու են։ 

ԱՀա ի՚ բե՛քէ ց պերճախօսու

թեան առաջին օրինակը, ոը 

գրչիս տակը կուգայ։ 

Աչքեր ու տասնեակ դոյ դե ր 

կը սեւեռին խօսող կնոջ վրայ։ 

Անոնք ուշադիր աչքեր են, 

կարծես ծարաւ գիտութեան, 

խստապաՀանջ, զուարթ աչ

քեր։ Վիճաբանութիւնը բաւ 

ու փակուած Համարելու բոլոր 

առաջարկները գրեթէ կ ՝ըն– 

դունուէին բողոքներու որոտ

ներով։ Պատգաաէաւո ըուՀինե ր ը 

կ ՚ուզէին խօսիլ, տակաւին 

խօսիլ, ի աքեծ եբկւքտութիւն 

նախտգաՀութեան, որ կ ՚ուզէր 

փէսկել Համագումարը, որ կ՚եբ– 

կարասձգուէբ։ 

Անցեալ տարրի աշնան Հաս

նելով կոբսուած անկիւն մը, 

եըկարօրէն փնտռեցի ձի մ ը 

դրացի գիւ՚զ ՛քը երթալու Հա

մար, որ շուրջ եօթանասուն 

քիլոմեգր Հեռու էր։ /* վերջոյ 

գտայ ձին, բայց առանց ա– 

ռաջնորդիւ Հթրջանի կուսակ

ցական քարտուղարը սիրայօ

ժար խոստացաւ ուղեկից աքը 

տալ ինձ։ Աաիպուած ըլլա/"՚/ 

անցնիլ մաՀ մետակ աններով 

բնակուած դաշտ երէ, կբ սպա -

սէի որ ուղեկիցս Բ՛եկեր մը 

ըլլար, գօաոիին մէջ Մաուզեր 
Հըացանոաէ մը կաաք գէթ կաշի 

Հագած։ ^/՚Հ ՚^ք՛ նեղացասյ երբ 

տեսայ, որ նիՀար ու բարակ 

աՂլ\ՒԿ ^*Բ" ԷԲ՚* Գոլ– ցէ քսանե

րեք տաբու, Քազքի Հա դուս -

աով, բարակ գուլազաներով եւ 

կիոակօշիկով։ Սեւ աչքեր ու

նէր, պզաիկ ու զարթուն, քիչ 

աքբ նեղ ու կասպտորակ, որ յա

տուկ են քթէ արիւն կորսն

ցնողներու։ Ու գրեթէ զայրա

ցած էի» երբ աթոռակ աքը դրին 

ձիուն քով ու աղջիկր յեզա– 

կարհօբէն գունատ թամբին 

աԼրասյ ելաւ, կարծես թէ բար

ձրանար ամպիոն, ուռեցնելով 

պարեգօտը։ Ու երր ձեռքերը 

բռնեցին սանձը, աջ ու աՀեակ 

ձախաւեր կերպով Քաչելով, 

պզտիկ փափաք մը զգացի 

խարազանի Հարուած աքբ տա

լու իր խոնջ երեւո յ թ ոաէ ու 

Հ անգոլց սալոր ծունկերս աէ դաս մ՛ 

բ էակին, տեսնելու Հաս աք ասր թէ 

ինչպէս պիտի կրնայ թամբէտն 

Վրայ մնալ այգ ասաքաղոնբ ։ 

Պարզ կ ՚երեւէր, որ ասռաջին 

ա՛քէ ալ սա աք ԲԷէալՈաԷ ձի կը Հեծնէր։ 

/\ աաք բա՛ն գիաոէ ք, ըսի ՚ 

- Ոչ, 

Այս պզտիկ ((ոչ»ը յուսա– 

Հաաեցուց զիս*. Բայց քաբաու– 

զարբ ցտեսութեան ակնասբկոաէ 

աքը մեղ ճաւքբու դրասւ ու եր– 

կուքոաէ աէեկնեցանք անծանօթ 

գիւղի աք ր Հասաքաբ, առանց ճաաք– 

բան գիտնաս լու, շրջիկ մաոՀմե– 

տականնեբէ րնակոա^ած տա-

փասստանի աքը մէջէն, ուր եր

կու տարի ասռաջ գին ու.ած ոս

տիկան աքը իսկ մինակ չպիաի 

ո*–գէր ի*՛իգա՛ի՛0՛լ * ԱյսուՀասն-

գեբձ, ոՂւ* առոալջ Հաս սանք, 

մերթ ճաս աքբ ուն յ անձն ո ւե լուէ, 

աքեբթ ալ Հաաւբցնելոաէ անցաաբդ– 

նեբուք 

Ընկերոա-Հիս նոր ադասշաոօն ի 

կոչուած էր շրջանէան մէջ ու 

կ՚երթար կասնասնց Հւաաաէասդու– 

աք արի մը։ Այդ գսաա^առը նոյն

քան ան ծ ան օթ էր է՛րեն, որ– 

,րա ն ինձ։ 

Երբ Հասանք, նայելոաէ իր 

աչքեբուն եւ էար շրթունքնե

րու կապոյտ դա լ կ ու թ եան , 

դգացի որ բոլորով ին խոնջ է 

ու յոգնաբեկ։ Ս րունքներր 

Հա զէ։ ւ կը ծաս լլուէին - ք՝այց 

աքինչդեռ խղճա մաօ րէն յօրան֊ 

ջելոաէ ու քաշելոաէ սանձէն 

ձիս, ես կը Հարցնէի թէ ո ւր 

կաս բե լի է ձիուս Հա աքար խոտ 

ոա– էանձ Հա աքար կա ր կան դա կ 

ճարել, ընկե ըուՀիս, Հազիւ 

ձիէն իջած, զինքը շրջապա-

տողնեբուն Հետ սկսած է ր 

խօսքի բռնուի լ։ 

Տուոյն կը տեսնէի բակին 

մէջտեղ, աաքբողջ Հասսակո վ բ 

շիտակ» առանց ք**յյլ մը առ

նելու դէպի Հանգստավայրը։ 

1՚ր ւէւոքր թաշկինակով կը Հո -

էէասՀբէբ դէմքը, մինչ գիտէի 

թէ սանձը աիշտիկներ բացած 

էր ւայփեբուն մէջ։ րջազգեստն 

ու գ ո ա. լ աղ աս ն եր ը կարծ ես ճամ– 

բոբդած չէին ։ Կը ժպտէր իր 

շրթներոաէ ու կա բծես թէ նոր՝ 

նիստէ աքը կը վերադառնար ։ 

Թաաքբէ* վրայ ոա– ո տ ք ի 

վրայ. Հազիւ քանի մը վայր

կեան իր՛ խեղճ եւ յոգնած 

սրունքներուն վրայ Հանգչելէ 

յետոյ, ուղղուեցաւ դէպի գի՛–֊ 

՛լական խորՀուրդի չէնքը, լե

ցուն խուռն բազմութեամբ 

աքը, կարծէք թէ ոչինչ պաաա– 

Հած ըլլս՚Ը, կարծէք թէ ինքը 

չէր եօթ անասուն քիլս֊քեթր 

կարողը։ 
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ժե՞շտ է...յ>։ ((Այո՛, այո՛)) էլա֊ 

ղադակեն Հա րիւ֊ րաւ որ բերան ֊ 

ներ։ 

Արդէն ժաւՐ ու. կէսէ որ կբ 

խօսի։ կր Հասնի խօսքին վեր֊ 

ջաւ. ո բութեան , Զայնս է* ղի ֊ 

տի բարձրացնեմ վերջացնելու 

Համար, կ^ըսէ^ եթէ երբենՂա 

բուռն էի% որովՀեաեւ երկրիս 

չաՀեբն են որ խնդրոյ առար֊ 

կայ են)), մինչ ամբոխը ո աք ի , 

անգամ մը եւս ո րոտ ընդոստ կը 

ծ աւիաՀարէ • 

ՆԱՋ.ՈՎ.ՐԵՑՒՆ 
ԱՊՐԱ՞Ծ է Թէ ՈԶ... 

Վյերջերս այս խնդի րը կըր֊ 

կին այժմէութ իւն ստացաւ 

չնոբՀիւ խիստ չաՀեկան գրքի 

մը, ուր ամփոփուած են երեք 

դա սա խօս ո ւթ իւնն ե ր Նազով֊ 

բեցիի գոյութեան եւ աւետա֊ 

րաններու ծագման 1Ո1՜Ր^։ 

Նիւթ ին տէր երեք կարեւոր 

դ է մք եր փո խն ի վախ կը 

քննեն Հետեւեալ Հարցերըէ, 

ՀՀէթազովբեցին գոյութիւն ու֊ 

նեցա՞ծ է)), «Հինդ Աւետա֊ 

ւաններն եւ իրենց ծագման 

խնդիրբ)) ու ((փրկութեան 

կրօններն ու քբիստոնէու֊ 

թիւնը Հռովմէական կայսրու֊ 

թեան մէջ)) է 

ՓրօսփԷբ Ալֆարիք ման֊ 

րամասնօբէն քննել է առաջ 

՛Բբիս տ ո սի դոյութ եան Հարցբ, 

կը յայանէ որ տ ա ր ին ե ր ու 

ընդդիմութենէ յետ ոյ է , որ 

Հասած է այն եզբակացու ֊ 

թեան՝ թէ առաջին քբիսաոն֊ 

ե տներս ւ վառ եբեւակայու ֊ 

թեան արգասիքն է Ցովսէփի 

որդի եւ անարատ յղութեամբ 

ծնած Նազովրեցի Յիսուսբէ 

Սկիղրր ո՛ րէչնեբու նման 

կա րծ ած Է թէ քննական ոգիի 

չափազանցու թեան արդիւնք 

է 0 իոսւս ի կեանքի ժ խտումը։ 

ՀետզՀետէ սակայն մօտէն 

քննելով Հարցր ն կատած է 

որ այս տեսակէտը աւելի դիւ֊ 

րաւ պաշտպանելի է քան 

միւսրէ 

Երկու տեսակ վկայութիւն֊ 

ներ կան ի նսլաստ Յիսուսի 

դո յութ եան ։ Առաջինը Հեթա֊ 

նոս աղբիւրներ են, եըկբոբդբ 

առաջ ին քբիւ տոնէից վկայու֊ 

թ իւններէ 

Հե թ ան ո ս աղբիւբներԷն 

ծանօթ են Հրեայ Հելավ իսս 

ԺօզԷֆր, որ իբ ((.Յուդայական 

Հնութ իւննեբ)) եւ ((Հրէական 

սլաաերաղաՈւեր » խորագրով 

դբքեբուն մէջ՝ կ ակնարկէ 

*Հրաչք գործող)) ի մը, երկ֊ 

Ր"ՐԴԸ Ս ո ւէ բոնն է7 որ ((քլօ֊ 

տի կեանքէ ին մէջ, կր յայտն է 

որ սոյն կայսրը վտարեց Հռո֊ 

մէն Հրեաները որ ՝8ւ՝եւյթիլսի 

աղդեցութեան տակ խռովու֊ 

թ իւննեբ կը յարուցանէ ին ։ 

Եբբորդբ աւելի Հաւանական 

թուոդ վկայութիւն մըն է, 

Թասիթ էն, որ կը գրէ ակնար֊ 

կելով Ներոնի եւ Հռովմի Հ ր ֊ 

դե Հին9 որուն սլատասխանա ֊ 

տուութիւնբ կբ ճղուէր քբիս֊ 

տոնհանե րո ւն վրայ, Այս 

ան ո ւ ան Հեղինակը ՛է* րի սա" ո, 

դատապարտուած էր չարչա֊ 

բանքի Տ իբերիոս կա յսրի դ ա ֊ 

Հակա լութ եան ժամանակ Պ ի ֊ 

ղատոսի կողմէ% Այս ՐՈԼ"Ր 

ակնարկութ իւննե բուն սակայն 

վաւերական ՐէէաԼԸ Յայժմ 

կաբելի չէ եղած ապացուցա ֊ 

նել ։ ԸնդՀակառակն առաջին 

երկուքը պարզապէս աւել֊ 

ցուած են յետագային ք րի ս ֊ 

տոնեայ դբիչներէ, ի"կ վեր֊ 

ջինը եթէ վաւերական Ըէէայ 

իսկ ա ա Ր Գ է "Ր ՚Բրիստոսի 

1 17 թուականին Թասիթ կբբ֊ 

նար լսած Ըէէալ միայն քբիս֊ 

տոնեաներէ։ 

՝Բննելէ յետոյ ուր եան գոյու

թիւն ունեցող բոլոր ոչքրի՛՛

տոնէից վկա յութ իւններբ , կա֊ 

բելի է ստուգօրէն եզրակացնել 

որ Նազովրեցի ի զո յութ եան 

երաշխաւո բնեբր իրենք քբիս֊ 

տոնեաներն են։ Յաջորդ կի֊ 

բակի կուտանք առաջի հ քրիս

տոնէից վկա յութ իւննե րը ։ 

"ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆԻՆ ԱՂՕԹՔ,,Ը 
;; րտՆսացի ւիիչիսովսսյ֊ <| յ;ււք| 

Ժփւլիէն <1)ենտա* որ ծագումով 
ք)րեայ է, վեբչին տարիներս 
մ՚ե ծ ա ւ| մ ո ւ կ () աՆ եց իր մ՛է կ 
(յ լւ կ ո վ ը <( ՛ի պ ի րն ե ր ո ւն դաւ ա -
ԶանուԹ՜իւնր)), որ կր շօշափէր 
մ տ ա ւո ր ա կ ան ո ւԹ՜եան գ եր ր 
արգի սպգուԹեանց կեանքին 
մէչ* ժիլլիէն Պանտայի գրքին 
մ՛իտք բանին այն էր, որ գրա
գէտները (սաո,Նուե|ու| քաւ|ա– 
քական գործերու, մ՚իյ ամ՚ուխ 
ըլլալով կուսակցական կրքե– 
րու՝ կը կորսնցնեն իրենց իրա
ւարարի եւ մնայուն աո֊ւսջ– 
նորգի իրաւունքները; Այս 
խն գ բ ին շ 11 ւ ր ջ ե ր ե կ ո յ ե ան 
օբա Թ՜եր Թ մ՛ը բացաօ՜ է վիճա
բանութ՜իւն մ՛ը։ ւրաբիօ-Ս՚էօնիէ–, 
1)ե|լենագէտր, ի մ՛իջի այ|ոց 
կը պա տ ա ս խ ան է: 

2եր ՀարցուսՂւեբուն պա ֊ 

տասխանելու Համ ար, պիտի 

յիչեմ Աինեսիոսէն քանի մը 

իա րապէս զգացուած ու ճշւլբ^. 

տօբէն կշռուած ոտանաւորի 

տողեր։ 

ՀձԱնցոլբ ինձմէ չքաւոբոլ֊ 

թեան բաժ ակն ու Հա բոա ու ֊ 

թեան սարսափելի աղէտը։ 

Անդաւքքւեբէս Հեռացուր ախտե֊ 

բբ 7 Հեռացոլ բ կրիս ք"°ք ահն֊ 

դերը եւ Հեռու ինձմէ, Հեռա֊ 

ցուր իմ կեանքէս բոլոր Հո֊ 

դերբ, որ կբ կբծեն սիրտս ւ 

Որպէս զի Հողին ցաւերը չծան֊ 

րացն են իմացականութեանս 

թեւաւոր գործիքը։)) 

ԱՀա՛՝ ու ըսէ՛ք, այս քանի 

մը տողերը, գեղեցիկ ու վերջ֊ 

նա կան չե՞ն միթէ։ Բոլոր 

ժամանակնեբու մտաւորական ֊ 

ներու աղօթքն է, որ Աինեսիոս 

կազմած է։ 

Դալով Հարստութեան, միւս 

մեծ վտանգին, չքաւորութենէն 

յետոյ, կը նմանի Եզո բոս ի 

լեզունեբուն։ Ան կրնայ ան֊ 

Հունօրէն օգտակար կամ ան֊ 

Հունօբէն չարաղէտ Ը1էաէ։ 

Կրնայ սպաննել Հոգեկան 

կեանքբ, բայց կրնայ նաեւ 

դիւրացնել ո բոն ո ւմւերն ու 

տա բ ած ու մը է Կրնայ ջնջել ոգե֊ 

կ անութ իւնբ եթէ մտաւորա֊ 

կանր չդիմադբէ իրեն։ Կարդ 

մբ մեծ Հարուստներու պարա֊ 

գան, որ նաեւ մեծ մտաւորա֊ 

կ անն հր եղած են կ՛ ապա ցու.֊ 

ցանէ, որ կարելի է չեղծանիլ 

Կարս աո ւթենէն, 

ԿԸ ՅԻՇԵՆ ՄԵՌԱԾ ԵՐԳԻՉՆԵՐԸ 

Անցեալի յիշտտակը Թանկագին է նաեւ մեծ՜ տղգերուն 
1)ամսյր, որոնց ներկայ մշակոյԹն ու գրական կեանքը 
տյսու()անգերձ կը յորգի բեղուն կենսունակուԹեաս՞բ» Հե. 
տեւեալր արձակ էՒարգւՐանուԹփւնն է 1)նյ եակի մր, ԳՐՐ– 
ուած֊ Լուի Ս֊ենարէ (1822—1901) որ եղած է միաժամա
նակ բանաստեղծ՜, նկարիդ, արուեստի քննագատ, պատ. 
մագէտ, վւիլիսոփայ, քիմիաբան եւ յեղափոխական։ 
ՍՏՈՅԻԿԵԱՆ 

Եղիր ղ°րեղ9 որ ըլլաս ազատ, ընդունէ՛ տառապանքը 

Ռր քեզ քս՚ջ կ՚ընծայէ, կը մաքրէ քեզ, եղիր արքայ 

Ներքին աշխարՀի, Հետեւէ խղճիդ 

Այդ անսխալ Ասածոյ, զոր ամէն ոք կը կրէ է 

Կը յուսա*ս միթէ, որ անոնք որ նախախնամութեամբ 

Տէրն են ոսկի երկինքներուն, պիտի եղծեն քեզ Համար 

Կարգը Տիեզերքի, ո՛չ, տառապէ լռութեամբ, 

Աշխատէ՛ ըլլալ մարդ մը ու կատարել օրէնքը։ 

Ասաուածնեըը դիտեն լոկ գաղտնիքն Հոգւոյ անմաՀութեան, 

Արդաբբ կ ՛աշխատի անոնց յաւերժ ղ ործին, 

Հոգ չէ օր մը՝ իրենց ձգելով Հոգր վաղու ան։ 

Ջնա խանձելով անոնց, զի ինք արդարութեան 

կ*ընծայէ ազատօրէն իր կեանքը իբր զոՀ* 

Մինչդեռ Աստուած մր չի կրնար ո՛չ տառապիլ, ո՛չ մեռնիր 

Թ՚ԼԹԱ ԿՕււ ԱԹԻԻ՚օՆԵՐ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՍԼԿԱՆ 
ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՄԷՋ 

ՐԱ8ՄԱՆ 1ԱՆԴԷՍՄԸ 
Մ աբսէյլի յԱաբբեբգի եւ 

յարակից Գ1"– զեբու եբիտա ֊ 

սաբդութ իւնբ, երկու ամ ֊ 

սուտն յարատեւ եւ տքնաջան 

աչխատանքէ մը ՚/՛՛/՛^, Է՛Ր 

շուրջ ր Համախմբեց յիսունի 

մօտ երիտասարդներ։ Այս դժն֊ 

դակ օրերուն,տնտեսական սուր 

տագնասլներբ, աՀռելի ծան֊ 

րութեան մը նման նստած են 

թէեւ Հայրենակարօտ հ տուայ ֊ 

տող Խաբդբեբդցինեբու ուսին, 

սակայն առոյդ եւ գիտակից 

աղաքր իրար ձեռք կաբկառե֊ 

Յէ*"՝) Ք Ո ՚ Լ ՔՈէ(Ւ եկած, մտա֊ 

ծե,Ու Համար իրենց վիճակին 

ե նոբաՀաս սերունդին Համա ր, 

որ այլասե բումի զոՀ կ ՛երթա յ 

էւ որուն վբ՚ոյ միշտ կախ ուած 

Է դամոկլեան սուր մը կարծես է 

Խարբեբդի երիտասարդու ֊ 

թիւնր յաճախ սլէտք ունի 

ուժերու ամփոփումի, աննկուն 

կամքի, ինքն իր մէջ Հաս֊ 

տատուելու եւ սաղւ/նաւոբուե֊ 

լու։ 3 ետ ոյ լծուելու Համ ար 

շինարար եւ սփոփիչ աշխա֊ 

տանքի մը այս անՀրապոյբ 

եբկնակամ արին տակ, երբ 

ամէն ճակատի վբայ կեանքի 

մաՀուան կռիւ կը մզեն ըոլորը։ 

իր պատմական կոչումին ե ա֊ 

ւանդութ իւննեբուն գիտակից 

ու տարագիր, ան անտարբեր 

չէր կրնար սՂւա լ ազգային, 

քաղաքական եւ մշակութային 

ճիգերուն Հանդէպ, մանաւանդ 

որ ան ժառանգորդն է ՏՀարդաբ– 

եանի ե Թլկաաենցիի, որոնք 

դո Հա բերուեցան Հայրենասի ֊ 

րութեան ճամբուն վրայ։ 

Ու ա յս սերունդը պէտք 

էր շարունակեր անոնց ճամբան 

մոռնալով սլաՀ մը գէթ, ան֊ 

Հատական ճղճիմ վէճեըը, փուճ 

ասուլիսները որ տեսակ մը 

Համաճարակ դարձած կը խան֊ 

դարեն Համերաշխ օր էն եւ խ ա -

զաղու թեամբ գործելու ձգտում֊ 

ներբ ։ 

Ու՜րախ ենք այսօր, տես֊ 

լով որ ան սկսաւ չաբժիլ 

ոլ–ղի մբ գտնել։ Ընտրեց աշ֊ 

խտտանքի եւ զոՀաբե բութ եան 

ճամբան, այն ճամբան որ ցեղը 

երէկ տարաւ Համբերութեամբ, 

ապագայի յոյսով։ 

Ու անցեալ շաբաթ գիչեր, 

յունվար Ղին, Աալօն Լօնշանի 

մէջ փաստօրէն տեսանք երկու 

ամսուան աշխատանքին ար֊ 

դիւնքբէ Ան սա Հման Է խան֊ 

դավառութ իւնը եւ տարօբի֊ 

նա ակ տաքութիւն մը կար 

կարծես լեցուն սբւսՀին մէ^է 

Ուրիշներ թերեւս կ"երթային 

օտար վայրերու մէջ ուբախու֊ 

թիւն փնտռելու, մինչդեռ մեր 

երիտասարդութիւնը Հաժախմ֊ 

բուած9 իր բացման առաջին 

երեկոյթը կը տօնէր։ Գէմքե֊ 

րուն վրայ Հայրենի կարօտը 

կար, կարծես բոլորին սրաե֊ 

բուն մէջ կը աիրէր յիշատակը 

գիւղին ու Հողերուն։ 

Օրուան նախագաՀբ, Պ* 

Կիրակոս Կիւմիւշեան, ազդու 

ե. կարճ խօսքերով Հանդէսը 

բացուած յայտարարեց; Պ* Չէօ֊ 

բէքճեան ջութակով, կոմի֊ 

տասի կտորներէն մէկը նուա֊ 

դեց, ք/՛/ ո ե ականջ կտրած 

բազմութիւնը յուզելով։ Ապա 

կրկնեց «Զէյթունցի ենք))բ։ 

Եղան Հայրենաշունչ ե Հրա֊ 

վառ ա րտա ս անութ իւննեբ, ա ֊ 

նակնկա լնե ր, Մ • Դաբբիէլ֊ 

եան ի, Հո լորիկ եան ի , Տրդատ֊ 

եանի ելն* կողմէ։ Դեզարուես֊ 

տական այս մասէն յետոյ նա֊ 

խագաՀբ բեմ Հրաւիրեց Ս իու֊ 

թեան անդամ Պ. Գ. Դ. Խա֊ 

րոյեանր, որ երկարօրէն ման֊ 

բամասնեց իրենց նպատակ֊ 

՛սեր՛ս ու յառաչ\սդրութ իլսնե րը։ 

Այս պայման՛ս եր ու. աակ երի. 

տասարդ սե բունդի ճիգերու՛ն 

ե գերին անգրադառցաւ։ Ցի. 

չեց մեր նաՀատակնե րուէւ կի. 

ս ա ա ձգած գործերն ու ծրա. 

գիրներր, /ւ Կոչ ըրաւ բոլո. 

րին որ Հայը Հայ պաՀելու Հա. 

մար պէտք Է ՀամերաչիյօրԷն 

գործի լծուիլ, չմոռնալ 

ուխտն ու ճամբան ուրկէ քա. 

լեցին ու զոՀու ելլան մեր Հայ. 

րերն ու նախաՀայրերըւ ՛Ծա. 

վւերու տակ ան վերչ^ացուց իր 

խոսքը։ 

Հանգէսի գեղաբուեստական 

բաժնին մաս կը կազմէր նաև 

խիստ Ք Ր Ք ^ ՚ ՚ Ղ Ի ղաւե չ ա մը — 

սՎար տը լա պօմպայ> որ յա Հո. 

ղութեամբ ՛ներկայացուցին գհ. 

բաստն Մ• Գաբրիէլեան ե Պ՛ 

՚Բերովբէ, կուչտ ու կոլո խըն. 

գացուցին ներկաները՛ 

Պ. Ջէօրէքճեանկրկիննւա. 

գեց սԱնուչ գարունը)) և ֆրան, 

սական կտոր մր։ ՆախագաՀը 

չնորՀա կա լութ իւններով փակեց 

Հանդէսը։ Նատ խան գավ սա էր 

ժողովուրդին տբամադրոլ. 

Ա ֊ Ա \ Ա \ Ա Ա 
ԱՇխԱՏԱՆՔԻ ԺԱՄԵՐՈՒ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ձԱՐՑԸ 

Ժ՚րնեւի մէջ կբ գումարուի նախնական խոբՀբդաժողով 

մը, ԱԱչխ ատ անք ի // իջա զգային Դրա սե*1ւեակ ին կողմէ Հրաւիր֊ 

ուած քննելու Համար՝ ((քառասուն ժտմուան շաբաթ)) ի կարդ 

^11 ծրագիրներ, ներկայացուած գլխաւորաբար ԱբՀեստակցական 

կա զմակե բպութ եան ց կողմէ։ 

ԽոբՀբդաժողով ին կբ մասնակցին Ազգ. կ՛ախնակ ցու թ հ ա՛հ 

անդամ բոլոր պ ետ ութ իւնն ե բ բ: Դրամատիրութեան ներկ այտ֊ 

ցուցիչները րոտ երեւոյթին վճռականօրէն դէմ են քառասուն 

ժամուտն շաբաթ ին՝. Ա* իջբանուո րական կ ա զմակե բպութ եան ց 

Համար, ատիկա դարման մբն է ծանր տնտեսական տագնապին, 

որուն աշխարՀբ ենթ արկ ուած էէ 

Բո լշեւիկեան (.(Թաս)) գործակս։ լութ եան ՚Էերջին զեկ ոյցին 

Համաձայն, Հա էէ՛ այն ա վ ա ր Կեդր. կոմ.ի լիակատարը վւակեց իր 

նիստերբ, օրակարգի բոլոր նիւիԺեբու մասին՝ ոբդեգբելով բա֊ 

նտձեւեբ, որոնք Հրատարակութեան տբուեցան։ 

Հնդամեայ ծրագրի առաջին չրջ՚՚՚նի Հաշուեկշռին էլ 1933̂  

ազգային տնտեսութեան ծրագրին վերաբերեալ բանաձեւը կը 

Հաստատէ թէ ճարտ արա բուե ստացման քաղաքականութիւնը 

յաջողութեամբ գործադրուած է եւ կը շեշտէ թէ Հնդամեայ 

ծրագրի ո՛ չ թ է Հինգ, այլ չորս տարուան մ էջ իրականացում ը 

ամենէն մեծ ի րողութ իւն ր կբ կազմէ ժամանակակից պատմու^ 

թեան ։ Ըն դո լնուած է նաեւ Համայնավա բ կուսակցութեան 

մաքրագործ ման ծ րագիբր, որուն դո րծադրութ իւնբ պիտի կազ֊ 

մակերպուի կուսակցութեան մէջ երկաթեայ կարգապաՀութիւ֊ 

նբ ապաՀովելու, էլ անվստաՀելի տարրերէ զայն վւրկելու մտա֊ 

դրութեամբ ։ 

2Ի*1,ՒԻս՚ՇՓՈ՚սԱԿւ1՚Ն հԼէէա-Հ 

Ժ*Ը*ՆԵԻ Կ Ը զեՐՇ՚ՒՇէԻ՚ՆռՅ 

Չինաստանի արտաքին ն ա խ ա ր ա բ բ պաշտօնապէս յայտա֊ 

բաբեց թէ նոյնիմաստ Հեռագրեր ղրկուած են, 3)րանսայի, Պել* 

ճիքայի, Անգլիո յ * Իտալիոյ եւ Հո լ ան տայ ի, այս պետութհանց 

ուշադբութ իւնբ Հրաւիրելով Հետեւեալ կէտին վրա յ։ 

Այս պետութեանց կողմէ 1901 ՛̂ ստորաղրուած պայմա֊ 

դրութիւն մը չա րաշաՀե լո ւէ, ճափոն ական զօրախումբերը յար֊ 

ձակումէ յետոյ՝ գրաւեցին Շան֊ Հայ ֊՛Բո լան ը եւ ջարդեցին 

Հազարաւոր անմեղ չ ի՚հացի բնակիչներ^ պա աճա ռե լով 1ւաեւ 

նիւթ ակտն մեծ վնասներ։ Նոյն վայրին վբայ ՛ճափոն կբ չա բու ֊ 

նակէ դեռ մեծ ուժեր կհդբոնացնհլ, ինչպէս նաեւ Փէքին֊Ա՝ուք֊ 

տէն եր կա իժ ուղիին վբայ։ Այս պայմանն ե բուն տակ , չինական 

կառավարութիւնը չուզեր ստանձնել որեւէ պատ աս խանատըւու– 

թ իւն, երբ իր զօրախումբերր ստի պոլին դիմել օրինաւոր շա֊ 

Հե րու պաչտպանուիք եան յատուկ մի^ոց՚էէեբու ւ 

Աղգերու ՚իաչ/ւակցութեան խորՀուրգին նախագաՀբ նոր 

փորձ մը եւս պիտի կատարէ երկու կողմերը Հաչտեցնե լու՛ի թէ 

, այս փորձն ալ ձախողի, Տասնեւիններոլ խորՀուրդին կբ նՂւայ 

Աղգերու Դաշնակցութեան ընդՀ. ժողուէին ուղղուած տեղեկա. 

դրուէ մը Հաստատել իր միջամտութեան ամբող^ ձաի՚ողո։ . 

թիւնր։ 

ՄԱձԱՍՓԻՒՌ ՑՈՒՐՏԸ 
Պուքրէշէն արու ած լուրերու Համաձայն, օրերէ ի վեր 

սաստիկ ցուրտ կը տի րէ էլ առատօրէն կը ձիւնէ ամբողջ Ռու֊ 

մանիոյ մէջ։ 

Խումբ մը գիւղացիներ դիւղա խուժ րին կեդրոն ր գացեր 

էին քուէարկելու, վերադարձին, անտառի մբ մէջ ձիւնամրրիկի 

բռնուեցանէ Անոնցմէ 33 Հոգի մեռան ցուրտէն։ 

*** ԿրէփԸ մեծ աւեր կը գործէ Անգլիոյ մէջ՝, Վիճակագրու֊ 

թեան մը Համաձայն, անցեալ շաբթու, կրիփէն մեռած են 681 

Հոգի* 

թիւնը։ 

Հոս կ՛արժէ յ ի չ ե լ նաէւ որ 

բոլոր տարբեբբ, անկախ ի ֊ 

բենց քաղաքական Համոզում֊ 

ներէն, միացած են էլ էլ ապ֊ 

բեցնեն, այս երիտասարդ շար֊ 

ժումբ։ ՀետզՀետէ անշուշտ կբ 

Հ ի ւՈւ աւո բուի ե կբ խո բանայ 

Մ իութ իւն բ, լրջօրէն մտածե ^ 

լու Համա բ աւելի կարեւոր աշ֊ 

խատանքնե բու վրայ։ 

Առաջին արդիւնքը այդ են֊ 

թադրել կուտայ։ 

Մւա-սեյյ ԿԱՐՕ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ 
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Դրեց՝ ԱՐնՈԼՏ ՊԵնեԹ 
Ա. ԳԼՈՒԻ 

ԻՄ ՄԵԾԱՇՈՒՔ ԶԱՐՄԻԿՍ 
Արմուկներ ր դրաւ եդ^/գաքաբէ սեղանին վրա յէ 

Մեր միջեւ, զարմիկներու միջիւ խօսելով, կը 

տէլնա0 ք, եօթը Հազար ոսկի շաՀեցայ ՚յնցեալ 

տարի եւ ծախսեցի կէսբէ Հասոյթիս /լիսովը կ՚ապրիմ, 

միշտ այդպէս ըրած եմ ու միշտ ալ այդպէս պիտի 

ընեմ։ Լաւ սկզբունք է, կարծեմ։ Դործի մարդ եմ, մէկ 

խօսքով, կասկած մի ունենաք, ՚Բարլ Ֆօսթէր ։ Տուէք 

Հասարակութեան ուզածը եւ խնայեցէք ձեր Հասոյթ ին 

կէսը, ամբողջ Հարցը Հոդ է։ Դիտեցէք զիս, պ է ա ք է 

որ դուքսի մը պէս ապբիժ։ Եւ ԴՈՒԼՔՍ Ի ա է ս կ՚ապրիմ, 

քանի որ շաՀեկան է ատիկա։ Դուքս եմ։ իւրաքանչիւր 

օրինակի վրա յ նկա րնե բուս Հա բիւրին երկու ստակ կը 

գանձեմ։ ԱՀա դիրք մը, ուր երբեք չ ա է ա է ^ասնիք, 

եթէ նոյնիսկ աշխաբՀի մեծագոյն Ր^իչկը դառնաք։ 

Սկսաւ խնդալ. 

֊ Ի դէպ, ի՞նչպէս է ժիմը, Միշտ Թըթնէսի" մէչ 

կը գործէ... 

— Այո՚* յարեցի% 

• Եւ յաջողութեա՞մբ.., 

- Ան շուշտ։ Դիտէ՛ք, մենք եօթր Հազար ոսկի 

չենք շաՀիր տարին^ բայց իւրաքանչիւրս Հինգ Հարիւր 

եւ այգ որսորդի տեսակը, որ Ժիս1։ է, աւելի երէներով 

կբ ղրաղի քան թէ Հիւանգնեբով։ կ ՚ուզէ, որ գործի 

ընկեր բլլամ Հհաբ։ Բայց վստաՀ չեմ թէ գործիս կու* 

գայ։ 

Կ՚երեւի փառասէր էք, Հէ"՛, էնչպէս ես էիէ 

Ե՛– 1շտիմպուբկԷն վկայ ուա ծ ,.. 

հքոնարՀեցայ, բայց Համեստօրէն բողոքելով, որ 

փառասէր չէի իրեն նման ։ 

Եւ֊ քո յ բերնիդ Լի լիան բ... 

Փհ» մատակարարէ ժիմի տունը։ 

֊ ֊ Գեղեցիկ է չէ՞... 

Այո՛, ըսի վարանոտ։ Լաւ կ ՛երդէ։ 
Այնպէս որ նուագով կը զբաղիք տունը։ 

Անշուշտ ու խան դավ առու թ եամ բ ։ Այս երեկոյ 

էոքւենկրեն̂  մէջ (հօզեթթա Ռօզան լսելու վւափաքէս 

կ ՛այրիմ, բայց տրամադրելի տեղ չկայւ կարծեմ ստիպ֊ 

ուած պիտի Րէէամ մինչեւ ձեղունը սպրդիլ \ 

՛չ պ է Ա Ք չէ որ ընէք ատիկա, ընդՀատեց 

զիս վճռապէս։ Օթեակ մը ունիմ, ուր աթոռ մըն ալ 

ձեզի Համար կայ։ Կինս կը տեսնէք ։ Մ աքէս չէր անց֊ 

ներ երթալ, Վակներբ զիս կբ ձանձրացնէ, թէեւ կը 

խ ոստ վան իմ մէկ քանի պզտիկ ճարպիկութիւննեբ 

փոխ առած ԸԼԼաէ իբժէն% Բայց երբ իմացանք թէ 

տեղերուն շուրջ խօլ կռիւ մը կայ, ^մմըլինը ան դրա֊ 

դարձաւ որ կրնայինք մենք եւս երթալ։ Ու– երբեք 

չեմ Հակառակ իր իրեն, երբ կարելի է։ Սմարթ ի միջո֊ 

ցաւ օթեակ մբ ստացանք... 

֊ Մեծ Հաճոյքով կուղս։մ, ըսի։ Կարծեմ երկու 

Սմարթ չկայ, Սըր Աիրիլի մասին կը խօսիք, չէ՞... 
Նոյն ինքն Սըր ԱիրԻւԻ մասի՛ս ^ սիրելի՛ս, 

Օփեւ-այի Ամաըթը, <(Տհանա»ի «խելաղարութեան» եւ 

((Օթօման))̂  Սմարթ ը։ Եթէ մէկը կայ, որ կը ճանչնայ 

իր փոխանակադրերուն ղոյնը, կրնամ ըսել որ ես եմ։ 

Պէտք է խոստվան ի լ որ ինք գի" Հրապարակ քաչեց, 

բայց ես ալ զինքը ասպարէզ նետեցի։ Տարօրինակ 

տիպար։ Ի՛նչ Հնարաղիտութհամբ ինքզինքը կոմսու. 

թեան խորՀուրգին անգամ ընտրել տուաւ։ Իր ս՝իչ՝ո. 

ցաւ է որ կինս ճանչցայ։ Երբեք տեսա՞ծ էք էմմրլինը, 

Երր գեռ դեռ. Սիսսի-Վօքս էր՛ 

՚/հ» վախնամ որ ոչ... 

Մեծ բան կորսնցուցած էք, սիրելի՛ս ։ Ո չ ոք 

կր Հաւասարէր իրեն ծաղրաչարժ թատեբակնեբու մէՀԷ 

ման չու դերերու ատեն։ Եւ ի՛նչ կին, թէեւ ես ըլլամ 

ըսողը, Ի՛նչ գեղանի կին՛. 

Վայրկեան մը թ ուեցաւ թէ կը խոըՀի. 

Հոգեբանական որոնումներով կը զբաղի, թէեւ 

կ՚ուզէի որ ձեռք քաչէր։ Այդ փորձերը կը Տղայնա, 

ցնեն գինքր։ Անձնապէս ես չեմ մասնակցիր; /"".I՛/ 

ատիկա իր կեանքն ԷՀ Ու այգ որոնումները տարօբի. 

նակ զազափարներ կուտան իրեն։ (հօզեթթա Ռօզայի 

մասին չեմ գիտեր ի՛նչ անՀեթեթ երկիւղ մը միտքը 

դրած է, էՐԼԼայ "Ր &"՝զի պատմելս ըոէք իրեն, աղէտ 

Վ՝Րէէայ։ Կը փափաքէր, որ Համոզեմ Ամարթը որ (հօ. 

զան չվարձէ։ Ես, կ ՛երեւակայէ՞ք... Մինչդեռ Ռօզան 

անտարակոյս թատերական եղանակին յաչ^ողութիւնբ 

պիտի ըլլայ ։ Ամարթը ինձ ըսաւ, որ իր վարձքը վիթ. 

խարի է... 

Իրապէս մեծ ազնուութիւն կ՚ընէք ինձ տեղ 

մը առաջարկելով, չնորՀակալ եմ... 

Ոչի՛նչ, ըսաւ, ինձ սուզի չէ նստած։ 

Ղ՚անղաղօրէն ժամը Հնչեց աեղ մը։ 

Անիծա՛ծ, ժամը կէսն է ու ես Հարկ էր որ 

ճիչտ կէսօրին «Տիանա»ի փորձին ներկայ ըլլայի։ 

Թեւանցուկ դուրս եկանք ակումբէն, Ոի՚-էէիվէն 

կը խազար իր միակնոցին Հետ։ 

Ուրեմն, այս իրիկուն կոլգաքՀ Հարցուցէք 

օթեակս, կը տեսնէք, որ ձեզմով կը զբաղին, ցտեսու. 

թի ւն.,. 

Հեռացաւ։ 

Մ ս՛իք ԸՐԷ՛Ք, վեբսկսաւ Հապճեպով ետ զա. 

էով, երբ կնոչ^ս Հանդիպիք, Հըէէայ որ իբ թատերական 

անցեալէն խօսիք։ Ատիէ/ա Հաճելի չէ իրեն։ Հիմա մեծ 

տիկին մըն է, կը Հասկնա ք... 

Ոնականաբար, վստաՀեցուցի։ 

Կոհակս ծեծեց ու բաժնուեցանք։ Աիւէէիվէն կըր~ 

նար դիւրութեամբ ծիծաղելի թուիլՀ Կը նչմաիէի ա. 

տիկա, նոյնիսկ, դոլցէ աւելի յստա/լօրէն այն 

ա՛սեն, քան թէ այժմ։ Բայց ստուգօրէն Համակ, 

բելի էր, կը պնդեմ որ Համաէլրելի էր։ Անձնապէս եր. 

բեք չմիջամտեց ո եւ է կերպով այն Հրաշախառն ար. 

կածին, զոր պիտի պատմեմ, բայց առանց իրեն ՀՆա. 

բաւոր չէր կարծեմ որ կարենայի զայն ապրիր ԱՀա՛ 

թէ ինչու ղինքր ծանօթացուցի պատմութեանս առա. 

չ\ին էգերուն մէջ իսկ, 

Բ. ԳԼՈՒԻ 
Թ Ա Տ ՐՈՆԻՆ ՄԷԶ. 

Որոշ ջզտյնու թեամբ էր որ Ա իւլլեվէնի անուն բ 

տուի Հակակշռի պաշտօնեայ պա բոն ին, որ կերպով 

մբ ք̂ յթ–վւրաուզ|ւ գրագրին մէկ վերամբարձ երկրորդ 

տպագրութիւնն էր, բարեբախտաբար Աի՚-էլիվէն չա ֊ 

փաղանցած չէր իր կա բեւո բութ իւն բ% ինձմով ղբաղե֊ 

ցան ար գարե, այնպիսի յարգալից ուշադբութ եամբ մո, 

որ կրնայի ներելի Հաժարուիլ կարծելով որ Պարսից 

ՀյաՀն եմ՝ ծպտուած վիճակի մէջ* 

Արտակարգ չուքով մը առաջնորդուեցայ Սիւլ֊ 

Լէ՚Լէնի օթեակը, որ դեռ պարապ էր։ Անշուշտ առաջին 

եկողն էի* Նսաայ ու սկսայ դիտել Հսկայ սրաՀը, որ 

յամրօրէն կը լեցուէր, օթ եակի ծ իրան ե պատ միջնորմէն 

կա խո լ ա ծ Հայելիին մէջ ինքզինքս քննելէ ու վստաՀ 

Ըլէալէ յետոյ որ ընդՀանուր կերպարանքս Հաիաի 

ամչ*/նէ Աի՚-չլիվէնն ու իր չքեղ աիկինը։ 

(Շար.) 



ՄԱՐՏԿԱՑ 
ԺԲ. ԸՆԳՀ. ԺՈՈ.ՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄԷՆ ԱՌԱՋ 

Ո՞Վ. է ՅԱՆՑԱՒՈՐԸ 
՚1՚աշնակ ցու իք I, ա՛հ կա/է՛ ՛Է՛"լ " 

նա կցական չարքերս ւն$ 

Մ Էկ ու միակ պատասխա -

նատա՛էւ , պատմ ա թեան առ

քեւ, կը սՂւայ ու պիաի նՂ»այ 

Բիւրօն իր ամբողք կազմուէ ։ 

* 
Ու. եթէ կարսի դէպքէն ի 

*էեր գումարուած ԸնդՀ* (Յ՛՛է-

ԴրՓ՚երը չեն զըազած այս իւն– 

գր՚՚ւի պատճառը պէտք է փն -

առել նոյն ժողո §էե ե րու կազ. 

մ ութ եան եղանակին ՚^էք) 

որուն մասին կ՛՛՝ արժէ որ 

առանձին խօսինք։ Այ՛՛ օրերս 

գումարուելիք Ը%դՀ. ժ ո զովը 

եւս կրնայ զբաղիլ այս կարեւոր 

էսնգրով ։ Հակառակը մեզի 

պիւաի զա րմացնէ րէ 

ԱյսուՀանգեբձ, բոլոր ժո. 

զուէեերէն, ու մանաւանդ ժո -

դովնեբու նրբանցքի Էս աղեր Էն 

վեր կայ Հայ ժողովուրդն ու 

անոր քաղաքական ապագայի 

Էսնդիրը, որուն լուծման ճամ– 

բուն վրայ գլորած *§°ԱՐ Ր 

սլէէէսէէ Ահա լ այս պ ատ աս իւ ա ն ա -

աու ու Էւ)՛հան Հարցը։ 

Կը քննուէի ու կը վճոուի* 

այս Հարցը Բոլ՜ն Իսկ Ղ՚աչ. 

նա կ ցու թեան Համապաաաս . 

էսան մ ա րհՂւին կուլմէ։ 

Եթէ չքննեն, պատասխա-

նատուները չճշդեն, ու Հրա

պարակով չյայանեն մեղքն ու 

մե ղաւո րնե ր ր իրենց անուն

ներովդ Հայ ժողովուրդն ու 

՚հաչնակցութիւնը կարս ի ա– 

րատէն մաքրելու Համար, 

պէտք է եզրակացնել ոբ պա -

ա աս էս ան աա ո լութ իւննե րն ու 

զսակցութիւնննրբ չաա ա– 

ւելի լայն ծաւալ ունին քան 

ինչ որ կբ կա բծենք ժենք։ 

ՈրովՀեաեւ , այլապէս, միա

մտութիւն պիտէւ Ը1լ։։՚ր սպա

սել ոբ մեղսակիցները դաաի 

քաչեն ըուն մեղաւորները։ 

ՈւրեռՂւ, ընգՀ. ^"ՂՐ՚ԼԷ 

պատ դաւէ աւո ըներ ը պիաի կըր֊ 

նա ն ապացուցանել թէ մեղ

սակիցներ չեն իրենք ։ 

Պէ՚աի կրնա ն քաքու– 

թեամբ ու Բ"1 */ ճակատով 

ՕՐ. ԱՆՆԱ ԱԷՖԷՐԵԱՆ 

եւ 
Պ. ՄԿՐՏԻՉ ՕՏԱՊԱՏԵԱՆ 

՜օծանուած 
8 (ԽւՐւվ. 933 Ռօնի Սու Պուա 

յ ս տ ա օ ւ օ Ի ք ձ ւ 
8. յ^ՍՃ ՇԱ^7Լ^Ս0ա - ԲձՈ1Տ 96 

ա ե ՝ օ : Շոմտէ . Լէ ԲտԽէևր - .V. I). ԼՕՐՏԱՏ 

կարկա%գաէլներու, վւօ՚էաէրվա՚էւերու եւ. պսալ ւլնե րու 

շաեմարա՚էւ մր՛է։ Է 6̂ոօեօո31 ՚էւաարավա ճաււաաուՊւը, ուր 

կրՊւաք ւէսւ՚հել ամ՛էն տեսակ ուտելիք՛է։ եր՛ներ, թարմ՛ 

պտուղէւհր ել մ՚իրղեր։ 

ԳԻՆԵՐԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳՕՐԷՆ ԶԵՂՉՈՒԱԾ ԵՆ 

8ՈՒՇԱ Տ Ե1 ԿՈԻ1)Ա Կ8 Ա Կ Ա1ւ Կ Ե Ա Ն ք 

բռնել յանցադործէէն օձիքէն 1լ 

նստեցնել ամ բ աս տան ութ եան 

աթոռին վրա յ։ 

Ո րովՀեաեւ, Հյէյքսբիբեան 

^էէնել թէ չլինել» ու Հոգե

ցունց երկընտրանքին նման , 

անոնց առքեւ գրուած է Հե

տեւեալ Հարցումը, 

կամ Հայ ժ ողովուրդն ու 

Ղ՚աշնակցուէԺիւ նն է պատաս

խանատուն կարսի աղէտին։ 

Եւ կամ Բիւրօն ու իր ան

դատները։ 

ԱՀա ա՛յս է խնդիրը\ 

Այս պիտի Ր լ լ ա յ նաեւ 

մտածող, զղացող ու տառապող 

Հայ ժողովուրդին է պայքարող 

ու սրացաւ դաչնա կցական 

չարքերուն ^է2.ԷոՐ^ չափելու 

Հաւք ար ԸնդՀ, մ՚ոտլո վ էւ պատ

գամաւորներուն գիտակցու -

թեան, աբդարամ տոլ իժ եան ե 

էալճէւն ծ ան րուէժ էււն ը։ 

ԼԵԻՈՆ ՄՈԶԵԱՆ 

ձՐԱԺԱՐՈՒՄ ՅՈՒՆԱԿԱՆ ԴԱձԼԻՃԻՆ 
Տունաստանի խորհրդարանը դիչերային խռովայոյզ նիս. 

տի մր ընթացքին, վաքրամասնութեան մէչ1 ձգեց Տքա լաւ։։ րիս ի 

դաՀլիճը, 91 ի դէմ 109 ձայնով, 

Յալտարիս դաՀ լիճին Հրաժարականը ներկա յա ցու ց Հան

րապետութեան նախագաՀին։ 

Հանրապետութեան նա խադաՀը, իբր կարելի ելք ստեղծ

ուած կացութեան դ առաջարկեց փոփոխութ իւննե բով վերա

կազմել նախկին դաՀլիճր, ինչ որ ընդունոլեցաւ Պ* Վէնիզէ– 

լոսի կողմէւ 

Ցալտարիս, տակաւին չէ տուած իր պատասխանըւ 

յ՜աչո վՆէյլւ 
(յօղկատէւ եւ չրքաննե բու 

Հայր. Ա՝ իութեան ժոզովբ 

այս ^լէրա^է °*՚ա,^Ռ Ջ՚ՅՕին 

Ա ի աման թ օ –Վարուժան տ– 

կումբին մէչ 245 րիւ ման 

Ժայ* Ռուսօ, Իսի լէ ՄուլինօՀ 

Այո խիստ կարե որ ժ ո զո վին 

կըխնդրուի բոլ՛՛ը Հայրենակից

ներին ան պայ ման ներկա յ 

րլլալէ կարեւոր* Ս եզրակ 

Էմմիեանին, Աւետիս ՚Բէպապ– 

ճեանին , Պ՝ո լաաեան ին եւ 

Հ* Մ աճա րեանին ներկայու

թիւնը անՀըաժեչտ էէ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
Անիեռ <1)ուա–՚8պոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ ՄԵՍՐՈՊ գրադարանը 

վէոխադրուած Է 345 Ավընիւ 

Արժան թէօյ , Պուա–՝Բօլոնպ, 
ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բացէ երեք. 

չաբթիէ չորեքչաբթի եւ Հինգ– 

չաբթի իրիկունները ժամը 

8.30էն 10. 

- Լիոնի Հ. Ց. Գ. դրա. 
դարանը փոխադրուած է չ՛՛եկ. 

Ժիրայրի խանութը, 10, Րիւ 

Ֆրանս ուա Կ արս էն։ Բաց է 

երկուչաբթ ի եւ Հինգչաբթ ի 

իրիկունները ժամը 7.30~8»30« 
— ՚Լալսւնւփ Ակումբին 

գրադարանը բաց է երեքչաբ– 

թի եւ Հինգչաբթ ի ժամը $էն 

10 եւ կիրակի առաւօտ Ժամը 

8էն 12ւ ^իրք կր ստաց ու ի 

չա բա էժ ա կան \ ֆր. վճարումով։ 

Ե Փ Ր Շ Տ 

Հւսյկւսկան "Նուագախումբ 
Եթէ կ " ՚ ֊ զ է ք &եր Հանդէս -

ները Հաճելի դարձնել, դիմե

ցէք ԵՓՐԱՏ նուագախումբին, 

նչանտու քի * Հարսնիքի, պա -

րա Հան գէսն եր ու, ե րեկոյթնե -

ն Կ Ա Տ Ի Շ 1 Ւ կ վ 1 ՈՐ 

«Ս~ԱՐՏԿՈ8»Ը 
Սկսաւ ոՀէդէ՚ն ու ը՛նկեր, 

՛ներու օմաՂւգակուիմեաՂւ ու 

մողովուրգի՚էւ քերմ Համա, 

կլոս՚նքով է միայՊ։, որ /ոյս 

աեսահ՜ է արգէն 

45 ԹԻՒ 
իր րարելալումր կախուան՜ 

է մեհ՜ապէս մողովուրգիէւ 

Համ ակր ութ՜ ե՛ն է՛ն։ 

՛՛Պ Ա Ր Տ Է Ջ " 
(յ՛անկական պարբերաԹերԹ՜ 

Ա. աւսրի Թիւ 3.4 ՚Յոիյ եւ հա
՜ճելի բու|(ււնւլ ակա Թ 1ււսւկ>։ 
(՝.աժնեգ.լաւԹ՜իւն 10 .՛իրանք։ 

ճցօբ աա՝Աշհ1ւսո, Բոտտօց€ 

Շօսօ, ԲԽսժԽ ԼՔս1ցօրւ6). Դիւ1՚ե| 
նաեւ ՄԱՐՏԿՈՑԻ՛ 

Կարդացեք ել տարածեցեք 
^ ւ Ր Շ Ր Տ Կ Ո Ց ՚ ՚ Ը 

րու Համս 

Հայկական ք Կ ո վկաս եան եւ 

եւրոպական եղանակներ։ Պայ

մանները էսէւսա մատչելի՛. 

՛հէ՛՛ք ել Հետեւեալ Հասցէին* 

0ՆՈՍԵԱ1 ՏԻԳՐԱՆ 

1օ՚աշ ճս Բօսոօւ» Շեա&ւէ 

(Տյ՚ւոտ) 

ՆՊԱՐԱ8ՈԻՆ Է Փ Ր 1 1 Տ 
Վ-Աձէ ԻՋԳԱԼԱՑԵԱՆ 

Արեւելեան եւ էւրոսլական նպարներ 
Չկայ՛ յ կայ, մաքուր եւ ամ՜ան; 

9 ուշ յօսցտ-ՈօսՆտ, Բ(ւրւտ (206) ա– առՈ. 50.09 

նՊԱՐԱՏեԻն մէԹրօ Պէլվիլ 
1ՄԱՅեԱԿ ՒՏԳԱԼԱՑեԱՆՒ 

8, ձ1Խ՚շ Բոս1–1ճւքսքցս6, Րօսւ11օո տ. Ըօւտ 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ բարեկամ, 

Ի՞նչ նպաստ բերիր քու թերթիս 
տարածմ՛ան պայքարին» 
ՄԱՐՏԿՈՑԻ ընկե՛ր, 

՛Լերդին զոՀոզութիւն մըն աչ 

պարտք կը գնենք քու վրադ. 

՛Գ՛տնել նոր բամանորդ մր 
աււնուացն 

Ան<յյ. <յեո(. պելմ. ռուսական եւն. 
նոյնպես ամեն տեսակ ածուխ եւ եւ փայտ 

ա. 8 0 ս ա ւ յ ւ ւ \ 
63 էսօ Լտթւշ - Բււոտ )86 Բա\տոշ6 69-79 
Աիակ ներկայաօոլցիլ ած՜ուխի ամենագլխաւոր մԹերա– 

նոցներու որոնք շնորհիւ իրենց երկսյԹոււլային եւ ծ՜ովային 
ուղղակի ^իււլաւորումներուն՛ կրնան մրցիլ հրապարակի ած՜– 
իւավաճառներու 1)եա» Աասնաւոր պայմաններ կեդրոնական 
յձեռուցիչի (շհաւքքօցտ Շ6ոէւ՝0.1) տէրերուն՛ նոյնպէս ազգ. հաս– 
տատուԹեանց։ 

8 0 ք I*. 1Լ I I I. I I ՚1. 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈԲԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈԲՍՒ ԵՒ Ա՚ԼՒԲՆԵՐՈԻ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 
34, 8Ս յ 6 ՇւՏշհյ՛, Բյոտ. ա»օ 9 ՚ ւ ^ \ \ շ 761. 1^3^61 76.65 
Հիւանդներ կ՛ընդունի ամեն օր 2—8, Կիրակի եւ տօնի 

օրեր 10—12։ (1ռաւօտներր ժամադրութեամբ.; 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ է 
Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 

եբեկոյթներու9 Հարսնիքի 9 

ն չանա խօսու թ եան ու աձԼ 

կարգի Հաւաքոյթներու Հա. 

մար։ 

է. 3. գ. ւԼւսլանսի Ակումբը 
Խէւսա դիւրամատչելի պայ. 

մ աններով։ 

Գիմ ել Հ. Ց. Գ. Վ ալանս ի 

կոմիտէին ։ 

I 9 3 3 Ւ 
<<ԱՍ՝ԵՆՈՒՆ ձԱՍՑԷՆ" 

Ամէն կողմէ նամակներով 

մեզի եղած գիմունՂւերու% Հրա

պարակով պատասխանելու Հա– 

մար, կը յայտնենք որ 1933 

տարուան Համար պիտի րնդ. 

Հատենք «Աէ քենուն Հասցէն» ի 

Հրատարակութիւնը ։ 

« Առ ի գիտութիւն կը յայտ

նենք նաեւ որ մեր Հասցէն 

փ ոխ ու ա ծ ըլլալով Հետեւեալն Է* 

Լ* Մօզեան գրատուն ((Աբփիֆ 

18 եէտ հա6 \աւ%էօ., 

՝\Հւ116տօտհԱ (Տ€ւո6). 

ՓԱՐԻԶ/՛ Ապառաժ կոմիտէն խորհրդակցական ժողովի 

կը Հրաւիրէ Պուա Գօլօնպի ՀՀէյթուն կոմիտէի եւ իսի լէ 

Մուլինոյի Հրայր կոմիտէներու Վարչութ՛իւնները այս երկու, 

չաբթի իրիկուան ժամը 8.30ին 16 Տունուար ։ 

ՍԻՆ ԺԻՒԼԻԷՆի Ակումբը ստիպողական ընգՀ. ժողովի կը Հրա. 

լի բուին ((ՏՀաւարեանոի բոլոր ընկերները։ Գրադարանի սրա. 

Հին մէՀ, կիրակի, 15 Ցուն, կէսօրէ վեր1 ժաժը Յին։ Կր խօսի 

ընկ. Ա. ԱԲՈ8ԵԱՆ. 

ԿԱՐԵԻՈՐ ԺՈՂՈՎՆԵՐ ԼԻՈՆԻ ՄԷՋ 
ԼՒՈՆՒ Շ րք. Կոմիտ էն ստիպողաբար ոն կերական րնդՀ» 

ժողովի կը Հրաւիրէ «Մարզպետ», «կուկունեան» եւ «Համա

դաս պ» էսումբեբու բոլոր բնկերներր^ այսօր առաւօտ 

ժամը Ջին, 181 քուռ Լաֆայէ թ ի սրճարանին սրա Հր։ Խիսա 

կարեւոր օրակարգ։ Բոլոր ընկերներու ներկայութիւնը անՀըա

ժեչտ է։ 

ԼԻՈՆԻ Շրք. Կոմիտէն ժողովի կը Հրաւիրէ ֆոն տիւ Շէ– 

րիէ* խումբը, այսօր կէսօրէ *էԼրք ժաժըՏին, սովորական 

Հա ւաքա տեղք ւ՛ն է Բոլոր ըն էլ երներ ու ներկայութ իւնր ան Հբաժեչտ 

Էէ Ներկայ կ՚ըլլայ Երք՛ կոմիտէի ներկայացուցիչը։ 

ԼԻՈՆԻ Կայծակ խումբը ժողովի կը Հրաւիրէ իր բոլոր 

ընկերները յառաք ի կայ չսԱեքչաբթ ի երեկոյ ժամը 8*30̂ */, 
՛Բուռ Լաֆայէ թի սրճարանի սրա Հը։ Ընկերներու ներկա յու. 

թիւնը պարտաւորիչ է։ Ներկայանալ անդամատետրով; 

ՄՍԼՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ 
Մթե կր սիրեք լաւ ու համեդ նաշ մր րնել, 

մի վաւ-անիք, դացեք անմիջապես հո տակաւ ու 

ւօ, ա ա օ ւ տ^սւտ - յ\4ձ8տաււէ 
ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵ՛Լ, ՄԱԲՍԻՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ -ԲՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏԶԵԱ՛ 

|ւր նշանաւոր Տէօնէր քէպասլր, Փիլոէլի ՚քէպ՚՚՚ւդըյ 
էօղոլրտլու ^էպապր 

Լաւ Օդի, ճ"խ Աղանդերով 
Ա՛ Օ Ս Կ Ո Ւ ՜ Ն Բ՚Ք ԻՐ ձեռքով կը պատրաստէ 

եւ կը սպասարկէ 

Սիլիվրիի մած՜ունր մ՛իայն այս ճաշարւսնր 
կրնաք գտնել 

* 
* * 

ՏԷՍՒՆԻ Դու բան. Բարձրաւանդակ կոմիտէն ընկերական 

ընգՀ. ժողովի կը Հրաւիրէ Տէսինի բոլոր ընկերները, այս կի. 

բակի կէսօրէ յետոյ ժամը 2.՝ձ0ին, սովորական Հաւաքատեղին ։ 

Ընկերներու ներկայութիւնը պարտաւորիչ է։ Խիստ կարեւոր 

օրակարգ։ 

Ալֆորվիլի մէչ ՄԱՐՏԿՈՑ կը հախով. 

145, ատ Ըս6ոո6 Օօ1&է 
Նպաբավաճաո Պ. ՆԵՐՍԷՍ ՍՒՄՈՆԵԱՆի մօտ 

աՈՄՈ՚ւ հ ( Մ Ա Ր Ս ե ° Հ > Մարտկոցէ ցրուիչն է ընկ. ԱԲՐԱ. 

՚ւՍՍ Ս ԱՐ ՀԱՍ՝ ԼՈՒՍԻԿԵԱՆ, որուն քով կարելի է նաեւ 

բաժանորդագրուի լ ։ 

Լիոնի մէչ «ՄԱՐՏԿՈ8»ի ցրուիչն է ընկ, Եվ՛ա Նչանեան, 

ա ա ա ՝ - ւ ՚ ՚ ւ ա ՛ 
կազմակերպուած Սալնոյ.Ջորի (Պիթլիս) Հայրենակցա. 

կան Միութեան կողմէ 15 Ցունվար ժամը 2ին, 202 Ավընիւ 
նուագի, մէթրօ՝ ՛Ի լաս ա՚Իթալի։ 

Բանախօսութիւն, // ր գ եւ արտասանութիւնէ 

Կը Հրաւիրուին Հայրենակիցներ եւ Համակիրներ։ 

Մուտքր սպատ ե 

ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ է 
ՎԻԷՆԻ եւ Տես է՛ն ի մէք, Պ* ԵաՀխաթունիի ներկայացնե

լիք «ԲարեկաԱհերը» կազմակերպուած Կէմէրէկէա Հտյրենակց* 

Միութեան կողմէ, Հիւանդութեան պատճառաւ՝ յետաձգուած է 

՛Լի էն ի մէչ՝ յունուար 2\ին Տէսին՝ 22ին. 

ա լ տ ա ւ դ է ւ յ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԴՊՐՈՑԱՍէՐԻ 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՄԱՍՆԱՃՒՒՂ.ԻՆ ԿՈՂ.ԱԷ 
ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՇԱԲԱԹ 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 

ԵՐԵԿՈՑԵԱՆ ԺԱՄԸ 10ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԼՈՅՍ 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՍԱԼ Տէ ՖԷԹԻ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

Գե զարուեստական բաժն ին կը մասնակցին Տիկիններ 

Սուրսւբեան՛ (երգ, սվտր՝), Ինքապապեան՛ (գաչնակ՝), 1̂116. 
ՑօսօՅ՛ Լն"–Թ՚"Կ)) Պարոններ՝ Շահան Սարման՛ Լարտասա. 

նութիւն), Ժպտունի, Մարգարեան, 1^ՅՏ (ա̂ տէտսւ՛), 
*8իլրքնեան՛ Լսրինգ) եւ ուրիշներ՝. 

ՃՈԽ ՊԻՒՖԷ, ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐ, ՃԱԶԻ ՄԵԾ ԽՈՒՄԲ 

ՄՈՒՏՔ 10 ՖՐԱՆՔ 

ԵԹ̂Է կ՚ուղէք, որ ծեր թագուստները ըլլան ճաշակաւոր, տոկուն 
ու լաւ կտրուած՜, առանց վարանելու, դիմ՛եցէք բծախնդիր 

1ՆԻՆ 
Փարիղի առաջնակարգ դերձակատունը 
6, ատ 061էՅ, Բյոտ 9օ : ՀձշԾօ Ըձէհհտ 

ՖՕՆՕ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
ԳՆԵԼՈՒ ձԱՄԱՐ 

ղ-իմ՚եցէք 3. ԱՐԹԻՆԵԱՆԻն 

26, 8ս6 Լ6Տ&Տ6, Ր»ոտ (2օ) ու6էքօ Յէմհա© 

Ամ՞բողջ ֆրանսահայուԹեան ծանօԹ՜ միակ վստահելի ՖՕնՕ 
ծախող վա՜Տառատան» ուր պիտի գտնէք ամէն տեսակ ֆօնօ– 
ներ եւ հայերէնէ ֆրանսերէն, յունարէն, Թ՜ուրքերէն ւիլաքներ 

օաօրտ, շ օ ւ ւ ա ա ճ , Բ ձ ա ճ , բ օ ւ ա օ բ Տ ւ ՐՃԲՕՏ 

ընկերուԹիւններու։ 
՛լոր հ ւ ս ս ս |ծ՜ են վերջին անգամ ելած հայերէն փլաքները, 

որոնք ուրիշ տեւլ պիտի չկրնաք գտներ 

ՄԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 

(>(), Խսէէ ւ1՚0ւ՝1առտ, Ցգցոօսօե (Տտւոտ) ... 7տ7.; ձ1տտւս 20-55 

Վ>օրթ տ՚ՕրլԷանԷն 5 վայրկեան 

Ձեր կառքերու նորոգուԹեանր համ՚ար, ամ՛ենայն վսաա()ու– 
Թեամ՚բ կարող Էք մեղի դիմել 

ՄԱԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆ-Բ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառաժ ր կառքերու Հաւք ար ամսական 50 ֆրանքէն սկսեալ 

Տ̂ V̂̂ ^̂  էԽթՁոո^շշ 

ՇՐՋՈՒՆ ՎԱՃԱՌՈՐԴՆեՐՈհ ՈՏՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

20, ք̂ սօ (1© 8շ2օոտ ձ օ̂ս̂ ե̂ Vօ̂ ^ 
7՝րոա. 16$ ձւմ. ՃԲեւտ, 1՝ւ՝սւո (ԽՐՏ 67. Լռշ<ս–6կ\ւ 

||նմ՚|ււյելի գիներ ե՜ւ –Տոիւ մԹ՜երյ)։ շեր շա1)լւ կը 
ւղահանջէ որ ււււլւյակի արտադրողէն գնէք։ 

Գաւառներէն ապսպրանք կ՝ րնդունինք։ 

Ո Ս Կ Ե Ր Ի Չ - Ժ Ա Մ Ա Գ Ո Ր Ծ 
գ.ռ.ՀԿ Պ Ո Ր Տ Ի Տ է Պ ռ - Ն ե ռ - Ն 

10, ւՕս՛ 87. Տօւ՚օսրոսւ 10 

ւ Ր Ո Ր Ս կ Ց Լ Ի էՐկաՎ 

Ամէն տեսակ առեւտոլր, թէ զարգեղէններոլ եւ թէ ժւ. 

մացոյցի, միչտ ղիւրամատչե/ի դիներով։ 

Այս կտրոնը ներկայացնողին ք)տլւիւբին 6 ՚)եղ^ կ՚Ը|լայ– 

Աժ՜ա՚ււ գներով, ՜ճաշակաւոր տոկուն ու լաւագոյն 
հագուստ հագուիլ» դիմ՛եցէք առանց վարանումին 

Ս ա Տ Ր Ո Ի Կ ՆՍւԼՊՍԼՆՏեԱՆԻ 
դերձակատունը, որ ներկայ սւնտեսական սւագնապի առԹիւ 

անհաւատալիօրէն իր գիները ղեղլած է։ 
2> քստ ճէտ ՇհՅսքօսրուտէտ — Բյոտ XIX 

1. 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

11|1|11||||||ւ|||լ|||||||||լլ|||լ|||լ||111 

ֆլւանսա ել Աա լվււս 
Անգլիա եւ գսււ|ու Ա՚ււևլւ 
Ջ՚̂իյյհլւիա, իաալ|աւ 
Ուրիշ ելւվխւնեյւ 

Տարեկան Վ.եցամ՝սհայ 
™ 40 ֆրանք 

2յ«50 տոլար 
0») ֆրանք 
65 ֆրանք 
55 

120 
120 
100 

՚իրամական առսպումներու հասցե՝ . 1՝̂ 1̂ Ւ1,\10յ1/\Ի4 
11, Ւ̂Ա6 Լօատ - 81յոօ ք̂.ՒՀ1Տ (10«) 

ԿԱՈԵԻՈ Ո, Կ բխն դրուի խ մրա դրութ եան յատուկ գրու– 

թիւնները ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑ»ի Հասցէով՝ 

9̂̂ 8012 11, Ւ1ս6 Լօատ - 81յօօ, Բ̂ ՒՀ1Տ (106) 
Շ6էՅոէ։1\* 7̂ ՒԼԸ1\10յ1̂ 1Տ1 

1աթՈ1Ո6Ո6 ^Լ8^. 1 1, Ի\ԱՕ Լօատ 81յոը Բյոտ 



ՏԱՐՒ ԹՒՒ 47՜ ՋՈՐեՔՇՍւԲԹՒ'18 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 ՏԵՌՔէ 50 ԱԱՆԹՒՄ 

ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՂ.ԱԲԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ կՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 8. Գ. ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԲՈՂՈԲՈՂ Կ. ԿՈՄԻՏԷՈՒԹԵԱՆ 

ք՚ՅքՁւՏՏՋՈէ էՐՕւՏ ք01Տ (>Ձք Տ6ՈՈՈ1Ո6 

աժսշէԽո - ձ(Խե։ւտէւ՝ռ1Խո : 

11, 8 ս 6 Լօ ա տ -Ց ե աշ, Բ ձ 8 1 Տ ( 1 0 « ) 

ԿՐԿՆԵՆ* ԱՆԳԱՄ ՄԸՆ ԱԷ 

դաշնակցութիւնը «<||րսմէ (ւ) I, ի I) 1 • 111 գործակցութիւն» կամ 
«թբքասիյւական քաղաքականութիւն» եւ «Հայաստանի մ՛էջ 
զինեա| ապստամբութիւն» 2Է ՈՒնԵՑԱԾ, 2Ի ԿՐնԱՐ ՈԻնհնԱՍ 

բիւրօն իր մենատէր անդասներով ՈինԵ8ԱԾ է֊ Ե1> Կւ՚նՍՅ 
ՐենենԱԼ որեւէ ատեն եւ առանց կասկածի։ 

ՇւԱԱն նԱթԱԼԻ 

Բաժանորդագրութեան պայմանները տեսնեյ Դ. եջ 

ժ(՚. տա. ժոա՚ւՒՆ առթււ 

ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ (12 Թէ ԺԲ– ԱՅԼ Ժ. Ը. ԺՈԴՈՎԻՆ 

Որքան ալ վարկածային 

թուի սոյն ի*ոՐադիրՐ> այսու֊ 

Հանդերձ ճշմարիտ Էէ որ Հ* 

3* Դաշնակցութեան Հազարա֊ 

լոր շարքայինները մերթ յս -

տակ գիտակցութ համբ, մերթ 

առողջ բնազդով մը, որ միշտ 

անՀանգստա ցու ցած Է իրենց 

խռով Հոդին, նաեւ մեր արի 

կուսակցութեան շուրջ խըմբ֊ 

ուած Ժողովրդական տարրերը 

աւելի քան տասը տարիներէ 

ի վեր, կը սպասեն Դաշնակ

ցութեան տասներորդ ընդՀա֊ 

նու ր մոդուլին որ տեղի չէ 

ունեցածէ 

Այ ս անՀանդստ ու թիւնը 

դիւրութեամբ կը բացատրուի։ 

Դաբ^՚բէ է ՎՒԲ սար~ 

կութ եան բիրտ մականին տակ 

Հիւծող ժողովուրդին Համար, 

դեռ Մեծ– Պատերազմէն առաջ 

իոկ, Հ* 3. Դաշնակցութիւնը 

ոչ միայն կ ՛անձնաւոր/բ ազ

դութեան յառաջաւոր յեղափո

խական ար ամտդբութ իւններր, 

ն տրամադրութիւնը։ 

այստեղ, աւելորդ չէ 

Հետ, կը բաւէ դէմ դիմաց 

դնել ծրագիրը ի բակ ան ու թ եան 

Հետ, Համոզուելու Համար, որ 

դաշնակցական շարքերն ու 

Դաւակցութեան գաղափարա

կան մթնոլորտին մէջ ապրող 

ժողովուրդը առիթ^ Հնարաւո

րութիւն ու ազատութիւն չեն 

ունեցէսծյայտնելուիբենց կամքն 

ու արտայայտելու իրենց քա֊ 

ղաքակա 

Ու 

գուցէ ըսեի որ ամբոխ ավա

րական ո՛չ մէկ միտում, ո՛ չ 

մէկ յետին միտք չի մթագներ 

մեր մտածումբՀ Երբեք պէաք 

չէ կարծել թէ ղեկավարու

թիւնը Հարուածելու մտօք է 

լոկ որ անՀրաժեշաութ իւնը 

կը շեշտենք շարքերու եւ ժո

ղովուրդին առողջ ու Հայրե

նասէր, արի ու յեղափոխա

կան տրամադբու թ իւննե րով 

օժտուած տարրերուն մասնակ -

ցութ եան մեր կուսակցու

թեան ընդհանուր գործին մէջ% 

Պ Ա Տ Ա Ս Ի Ա Ս 

Րր1 ՝ Ր ա 8ր 2 4 Փ Ո Ւ Ն Թ ՕՆ Ո Օ Յ ԱՅ Տ Ա Ր Ա ՐՈՒԹԵ ԱՆ 

՚սՇՄԱքԴԵՐ 
ՍՈՍԿԱԼԻ ՊՍՐՔՈԻԹԻԻՆՕ 

Մ եր ընթերցողները կը 

յիչեն Բիւրոյի վերջին նորոյ,, 

թըւ (<Ցայտա րա բութ իւն)) մը, 

զոր ա յս սիւնակներուն մէջ 

իսկ ներկայացուցինք, ար

տատպելով Հ<8աոաջ»ի 18 ղեկ֊ 

տեմբերի թ իլէն։ 

Մեր պատասախանը ակա

մայ ուշացաւ, Բ իւ. բո յ ի խու

ճապային Հերքումը՝ իր բուն 

Համեմատութեան վերածելու 

մաաՀոգութեամբէ 

Օետադա յին, Հանդա ւք անօ

րէն կ ՝անդրադառնանք ա^ 

նոր։ Այսօր, ստորեւ ներկա

յացնելով նոյն օրերու Բ ի ՚ ֊ բ ո յ ի 

անդամ՝ բեկեր ՀյաՀան Նաթա֊ 

լիի կողմէ գրի առնուած պ ա ֊ 

աասխանր, կը դո Հան անք մէկ 

քանի խո րՀ բդած ութ իւննե րով 

(կայա արա բու թեան)) ն են գա -

միտ բնոյթին մասինէ 

Կ՚ուզԷինք որ, Բիւրօն, 

գոնէ մէկ անգամ, քաղաքա

ցիական քաջութիւնն ու առա

քինութիւնը ցուցադրէր մատ

նանշելու «կասկածելի մթնո– 

լոբա»ը, որմէ կը կարծէ թէ իր 

«սնունդը» կառնէ «Լ։ 8. ՚ՐԱ1Շ-
նակցութեան ©արքերեն արտաք
սուած խմբակ մր»։ 

Կ՝ուզէինք նաեւ, որ ան 

կարենար էրօ*Բ) փաստացի 

Հերքումը տալ ինչ որ կ ը 

նկատէ ((սուտեր, խեղաթիւ

րումներ եւ ԳՐԳռիէ բանսար– 

կութիւ ններ Դաշնակցութեան 

քաղաքական ութ եան եւ դո ր-

ծունէութեան մասին» է 

Ա ակ աւատ ի բա կան խմբակը՝ 

վաբժուած ԸԷ(ալով ինքզինքը 

նոյնացնել ամբողջ Դաշնակ

ցութեան Հետ, ա յ ս անգամ 

եւս, բայց ի զուր կ՚անճրկի 

Հասցէի խարդախ շեղում մբ 

կատարել եւ ամբողջ Դաշնակ

ցութեան ճակտին արծնել, ինչ 

որ ցարդ յստակօրէն ԻՐԵՆ 

ՈՒ ՄՒԱ8Ն ԻՐԵՆ Կ՛ՈՒՂՂԵՆ*, 

Խու ճապա յին այս անճար 

ռազմախաղը՝ դեռ չծրագրուած 

իսկ, ամուլ է, չի կրնար յը֊ 

ղան ալ անկից յուսացուած 

դր դռութ իւննե րը մեզ գէ*՛* 

Հյարքային յետին ընկերն իսկ 

ղիտէ թէ ինչ է իր մասնակ ֊ 

ցու թ եան Բաժինը, Դա շն ա կ -

ցութեան քաղաքականութեան 

ու գործունէութեան մէջ,** ու 

ԴԾԲԲ Ղ"Բ ՒԲ անունով կը 

խաղայ սակաւատիբական խմ

բակը ։ 

կարդանք Հիմա, Նաթալիի 

գբութի՚-նը ։ 

ՄԱՐՏԿՈՑ 

այլ նաեւ կը Հանդիսանար Կան մտավորականներ, ժո 

մշակութային ընկերային ու 

տնտեսական յառաջադիմութեան 

ուժեդ ագդակ մը։ Բացի ալդ, 

Կ. Պոլսոյ ագգային Հաստատ ու– 

թիւններուն Հետ, — 

րիարքարան, Աղդ* Երեսփո -

խանական մոգով, ՚ք^ազաքա -

Լ, 

գովուրդի առաջնորդներ,յեղա * 

փո իւ ակ ան պետեր, որ կամ 

մտքի Աազէաւականութ եամբ» 

մր, որ յաւէտ ծ իծազելի է 

ատ– չարաղէտ ըլլալէ յետոյ ել կամ 

անարդարանալի անձնապաս 

տան ութ համր մը, կը թուին 

Հ •՚Վ՚՜՚Նաս դսրպսղ ..ը կ ար՜օ՛ս լ " ր>%՚՝ ազգ ՛ըսածդ ՛լա– •ք–" 

ՀհտզՀետէ կը տիրանար Հայոց ււսգոյն պարագային ամբոխ մալ 

առա՝/1ւ ՚էտք 

Զեռքիս տակ է «Յառաիի դ֊եկտ. 18, մ՛եր ծանօթութիւնն էր, որ ժ– ԸնգՀ. 

1932/» թիւը. ուր «Հ– 3– Դ » (չակերտը ան– ժ՛ողովի բացման առթիւ (1928) ((Ազատա– 

Հրաժեշտ) Բիւրօ ստորագրութիւնը կրող մարտ» խմբագրականով կը պոռար 

յայտարարութիւն մ՝ը կ՛րսէ.— «Մի՛ ըսէք թէ ինչ որոշուած՛ է, ըսէք 

«Դաշնակցութեան շարքերէն ար– թէ ո՛ր ձեռքերուն յանձնուած է անոր 

տաքսուած խմբակ մը կր շարոոնակէ այ– գործագրութիւնը, ել մենք կ՚ըսենք ձեզ 

լանգակ սուտեր, խեղաթիւրումներ եւ գր– թէ ստութի՞ւն է ան թէսր բութ իւն»։ 

գոիչ բանսարկութիւններ Հրատարակել Այսօր ա յ գ բառերր երեք տարի աւե– 

ԳԱՇՆԱԿՑՈհթԵԱն (գլխագրումը մերն է) լիով կը պա Հեն իրենց շեշտն ու կշիռր։ 

I֊. Գ1–ս. Ռե,, 

՛ ֊ ՛ւ ւ •* տ– ՛լ՛՝ -փն ։» 

էէ–Ա.1,Ղ.խ^^, ,դ. »/.« 

թօնոց ըլլան թէ 18նոց, չեն կրնար սաս 

լաոա*+՝աա Ն§– հ• .Ղ>Գ–ե ո «, - --

•̂֊–՚" "*՚իձ*յ ու»ր*տ*տս9 Լճւ ւրուՀս* 

գերի ժողովուրդին առսվին մըն է, զոր պէտք է առաջ֊ Խօսքը ((Մարտկոց» ի մ՝ ասին Է\ Ո՚րեեն, րակէտ մր անգամ՝ փոխել այ՛ն ամ՛ ր սա– 

քաղաքական ղործ օնին, կաբելի նորդել, մղել պայքարի կամ կր յայտարարեմ1՛ որ աս՞ե՚նէ՚ե գռեձիկ իէե - տաՂաւթիւնՂւերէ՚էւ, որո՛նք Հա՜ճո յ ք չէ որ 

է ըսել նոյնիսկ, որ աստեձա֊ մաՀուան՝ խարազանով, րա– զաիՒիւրում* մ՝ը՝Գտ է Ղւաեւ. այս, ՛՛րով աՊւ– րրա&՜ ենք ու կր սլՖւէեՊւք* որովՀետեւ մեզ 

նաբաբ կր վեբածուէր անպաշ

տօն պետ ական կ ո բիզի մրւ 

1Լերջին երեսուն տարիներու 

ընթացքին, եթ՛է Հայ ժողո

վուրդր ունեցած է իրապէս 

Հաւաքական ու թեան կամքր 

յայան ող, արտայայտող ու բա– 

է ր, ապա ուրՈէԱ» այգ քաղա

քականութեան գլխաւոր զս

պանակը գրեթէ միշտ գտնուած 

է Հ* Ց՛ Դ* ղեկավարութեան 

ափին մէջ\ 

ամբ տ 

նաձե 

մ 

լոդ քադաքականութիլն 

սորս ուրհւքհ 

ռերու դեղե ցկութ եամբ կ 

խանդավառ ղրականութ ե 

Եթէ Հասկնա լի վեբապաՀու֊ 

թ եամբ մր չեն ըսեր ասիկա, 

կր մտածեն սակայն։ 

Մինչդեռ քաղաքական ու 

Հանրային կեանքի մէջ տար

րական իրողութիւն է, որ 

մ գամ՝ մ՝ըհ ալ կը վարկալւեկեՊ։ Հ. Գ*ի Համար ոՀ թէ Բիւրոյի անգամ՝ գա՚լէւակ֊ 
կնիքը։ 

Գլխագրեցի Հ^Գաչ^ւակցութիւն» ր ա ֊ 

ռլլ, անգաւ/1 մ*րն ալ ըսելու Հաս՞ար թէ ա յ գ 

խորՀրգանիշ րառիՂւ եւ ՛Լերդի՛ն շրՀա՚ն՚նե ֊ 

րու՛ն՝ անոր թիւրսյիՊւ միՀս՜ւ ո՛չ մէկ Հարա

զատութիւն գոյութիւն ունեցան էէ քյլ 

որովՀետեւ «Ա՚արտկոց» եւ իր աշիւասւա– 

ցակա՝ 

ա 

*է՚ ^ը, այւ Հւ մ,, յլ Հասարակ Հայ ան Հատ ս ը 

նգամ տեսնել որեւէ ձեւով թուրքի կառ, 

քի լծուած֊՝ խշխիշ է ։ 

ցած ամ՛էն սանձ, մ՛իամ՛իտ 
Արտերուն յոյս կր ներշնչէր 
քաւելու նախկին յանցանք. 

Բաժ9, յայտարարենք, ա յ գ խշԼսիշր «սհրը> լծուե,ով հայ ժոդովուր. 
երբեք չպիտի կրնայ այլեւս կապել մեր ^ փյրսյկ^^անացս՞ան 
լեզուն որ մարգերը ցոյց չտանք այնպէս 5-ին։ 
ինչպէ 

... Րրու|1)հւոհւ այսօր, սււՈ̂ն ինչ սլալււլ է, ւասկսւլր կէւլւսլով պարզ։ 
ԼԷՕ 

ՄԱՐՏԿՈՑԱԿԱնշարժումր՚պա– լօ–ցՈլէի«Ա նորերով, աքսորի եւ 
տասխանատուութեանց ճշ– յլարդի դոգդոթաներէն՛ վե– 
դումի եւ արժէքներու վերա– րադարսող պատանիներով, ո– 
դնահատման իր գլխաւոր սլա– ո ո^ց ականթներուն ս՞էչ կը 
հանիներով, թեըա1)աւատու– գոռար վրէժի պատգամը, երբ 
թեանը կր բախի անդրպատ. շլմ՚որ աչքերով կը գիտէին 
նէշեան կարգ մ՛ր ընկերներու, ազատագրութեան մը ասսպը» 
որոնց համ՛ամ՛տութիւնը, դեռ Տեըմ ու կագդուրիչ իւօսքի 
տարիներ առաջ, ապահով– կարօտն ունէին անոնք, ան
ուտս– կը նկատէինք շնոր– վարժ՜ անգէտ, այլ անապատ– 
1)իւ իրենց արտայայտութիւն– ներու արեւով ե՜ւիաօ՜ նորերր» 
նեբուն եւ գործունէութեան։ լլլ յաւիտենական դասալիք. 
Այսօր, անոնց բացակա– ներր, ծախողութեան մատնե– 

յութիւնը մեր մ՛էջ, չ.ենք ու. ,է յետոյ ամ՛էն գործ, հոն էին 
(լեր անշուշտ բացատրել յա. իրենց քրմական բեմադրու– 
րամրտ վերագրումներով։ր.այց 0-իլ.ննեբով։ 
(ւգուտէ ղուրկ չէ անշուշտ, ոյյէ–ս>յք է-ր որ բոյոր դժ՜բա խ-
երկտալով Ա՞ր անդրադառնալ տնւթիւններէն եւ անողոք ճա՛ 
ոմանց առարկութիւններո ւն, կ ա | Ոագրի մ՛ը յամ՚աււ հար. 
որոնք չեն կրնար արդարա– ուածներէն յետոյ, հայութիւնը 
ցնել (հեղինակներուն, ձեռն՜ վ)Որձէր գտնել ինքզինքը օտար 
պահ րնթացքն ու վարանում՛– հողերու վրայ» Անկայուն, վւա– 
նեըը՛ խստականի անապա^ովկեան– 
«Ուշացած– էք», կ՚ըսեն ո. քի յ ը 

տալտւբեբումներէն յե. 
մանք, ու կր մ՛նան կծ՜կտած– | ա ւ յ ) պէ տք էլ, որ ան ճգնէր 
իրենց պատեանին մէջ։ կազմակերպել իր խսւաքական 
Թերեւս։ րայց կարելի՝ էր (լքանքը՝ օգտուելով օտար այ– 

ջարդի եւ աքսորի օրերուն, լամնրժ՜ օրէնքներու ծ ակեր էն 
պատասխանատուներու եւ ...փորձէր պատրանքը սւալ 
յանցապարտներու որոնմ՛ան ինքզինքին՝ հարազատ մ՚իյա– 
արահետները բռնել, երբ հա– վայրի մ՛ր» ̂ |էտք էր որ ան, 
յութեան դարաւոր շէնքր կր անհրաժեշտութիւններէն 
փլէր ու հայ կեանքր կը քայ՛ յ 

ետոյ, ժ՛ամանակ եւ տրսւմա– 
քայուէր, ^ Դ/՚ա թեւն ԱՍՏԻՑԷԷ՛՝ |ետա -
^սվս-ւի էր 1(.)1Տ.2Ո Ւ)ու.ա– ,̂ ս1լւ̂  ակնարկի մը սէշ "աւ1– 

կաններուն, երբ ()այկա1յան փոփեյու իր մ՛օտաւոր անցեա. 
անհուն գողգոթային վրայ, լին բոլոր եղերական դէպ– 
յարութեան շեփորը կը զար. քերբ, ու պէտք էր որ իր 
նուէր ու վատօրէն դասալիք մ՚իտքր յանձնելու (յամար գա– 
ւլեկավարնեբու իւմբակր, ամ– լիքի փրկարար մ՛ղձաւանջ ին 
րօրէն իր ձեռքը կեդրոնացու– անդրադառնար իր մշուշոտ 

գոր– 

ն եր (լ այ ի () ե ս ւ ե լ անքն ե ր ո ւն: 
րւ պէտք էր նաեւ որ, շար

քային նորերը որոնք ջայւղի 
եւ աքսորի ճամ՚բաներէն՛ կու
սակցութեան նուէր կը բե
րէին զարհուրելի վայրագու– 

վրէժ֊ի 

Հետե տսւասա 

,ս որ են։ ղարելի՞ էր կարսի անկոլ– թեանց յիշատակներ 
կր Հրաւիրենք Հիմա ձես քա9ուքժիւնն մ՛էն ու հանոաւոետութեսւն բուււն թեւտգրոլթիւննեոոմ, 

անկարեւի է որեւէ /,,.,,«,ար. կիոներր «Պրոմէթէի Հետ գործակցութեան» պ,հնս.. 109«\ո Լե.., ;0,Լ յէ– ու. «Լ \ ,, , , « < ւ 
՛ւ՛–՛ ԱԵ I Լ Ղ կ ւ ՛՛ւ է՛ ւ Ղյ ւ ու՜նԵ-նալ ւ^ՀԵ գեկտ. ճՏ)ի ձեր գրաւոր թէ– տապայոււքէն անմիչապէս յե. ու ազատագրական անյետա– 

ժում ստեղծեի տարածել ու եւ ԱՀա լաստանի մէ9 ոինեա։ ապսաամ- , <- ր ր ւ լ ո։ Ր։ Ա ո Ո-ւ. Տ Տ » Լ Լ Տ-ս I օ. 
լ 1 ՚ լ Տ Ժ լ ււ ւ ւ ղերն ու որոշում ը Հրատարակել Ա՝1)րոմէ. " ՛ ՛ ՛յ, որբ ք)այու1(Ւիլնր, ան– ձգեյի գործ՜ի կարօտը, սթա– 

խորացնել, որեւէ քաղաքա– բութեան^անրմեղագրանքներըշատյս. ^ ^ գ ա մ ՛ մ՛ը եւս բռներ էր դէպի փէին հետզհետէ, սորվէին 
կան ծրագիր իրագործել ա– տակ ձեւով ըրած են ու կ ը պ ն գ ե ն Գ ա շ – կ,,յ՝իտէր% մէՀ Բիւրոյի յակա– –ոաշխարհ՛ փախուստի ա– անցեալը, ճանչնային ներկան 
ռանց ժոգովուրդինգործակցու– նակցութեան կռնակէն գործելու մէչ փոր– " " * \ X. ւ ւ է բ պալերքառուղիները,անգամ՛ւքը ու զայն վարող կեղծ քուր– 
թեան, մասնակցութեան ու ձուաՆ Բիւրս յ ի ն գէմ, մենք խստօրէն կը ե ւ մ ">՝"»>–»>՝" է երկու անգամ– ^ ^ գ ա ք ք ա լ ո ռ ^ ո գ ^ , յ ( մ և ձ . մ՛երը ել վարժուէին լուսանի 
Հաւանութեան։ Անչուչտ միայն մեըժենք գ ե ռ թ ո յ լ տալ ա յ գ մարմնին հերուն տրամագրուածո երկու աթոռներու նա» ներքին եւ արտաքին ակնարկներ մ|սրճե, աաառա. 
անմիտներն են, 

ժխտել ուժեղ 

տուած անՀատներու, յեղափո

խական Հարուստ խառնուած֊ 

քով մարդոց, մարտիկներու, 

առաջնորդներու, բազմու֊ 

թեանց Հոգին փոթորկող Հռե

տորներու, գրէի Բոլ"Բ աշխա֊ 

տաւորներու առաջնակարգ 

ներքին եւ արտաքին ակնարկներ միւր-Զել ապագա, 
փոթորիկներու արշաւին։ յին խորը։ 

Գերուն քօդ շինել «Դաշնակցութիւն» ըառը։ <ԿԴ~ ժռզռվը տեղի ունեցա* է Բիլ֊ կարելի էր այգ Թուական. Պէտք է որ գա^ա^այու֊ 
կրկնենք անգամ՝ մ՛ըն ալ.֊ ^մԵ ա^գաեներով եւ Վրացեանի ներուն երր անմիչապէս յետոյ, Թեան կացուԹիւնր պալպուէր։ 

,/ւ կրնան իր ՀակագաչնակցականուՀակաՀայ արարք֊ ^ասնակցե^ւ մասին։ 

պատրաս ֊ 

անդում՝ոմ՝ ՎաՀան ֆաւհաւլեանե մ՝ասնակ– 
Գայնակզութիւնը ((Պրոմէթէի Հետ "* ո. Հ , , լ \ «= , 

. » ո . ւ է ռուքժեամ ո, յետոյ միայն յայտնի րււա– 
գորՆակղութիւն» կամ «թրքասիրական քա– * Բ է՜՛ մ ժ Լ ժ ժ Ա Լ Լ.ԼԼ 
է I ՚ ՚ * հ ւք ՚ ՛ ւ Ր , օ Լու– Համար ա յ գ բացառիկ ու միակ 1ւա– 
ոաոականութիւն» եւ «Հայաստանի մ Էշ 
՚ *~ լ խընտրութեաս րս աստը։ 

Պարտագիր գարձած՛ Էր ամէն մէկին 

Համար «՜ճակատագրական» ա յ գ Հւ 

զինեալ ապստամբութիւն» Ջէ ՈՒՆԵՑԱԾ,ՁԻ 

ԿՐՆԱՐ ՈՒՆԵՆԱՆ 

Բիւրօն իր մենատէր անգամներով ւրցին 

դերըՓայց միւս կողմէն պէտք Ո ի ն Ե Ց Ա Ծ է և լ կ ր Ն Ա Յ Ո ի Ն Ե ն Ա Լ ե լ է ԳՐԱՒՈՐ գրել իր թէզը, ղանոնք 

է միանգամրնդ միշտ ըմբոնե֊ 

Ժ ԲԼԼայ* "Բ Ժողովուրդի մը 

քաղաքական ձգտումներն ու 

ծրադի բները պէտք է բխին 

ա յ դ ժո դո վո ւբգին ընդերքն եր էն 

իսկ։ 

Ո՛ րի; խօսքով, մտաւ ո. 

րականութեան ու քաղաքա

կան առաջնորդներու, մէկ 

խօսքով, կուսակցական գեկա– 

վարութեանց դերը կարելի է 

ընգՀանոլր ձեւով այսպէս 

ընորոչել». 

ատեն ել առանց կասկած՛ի։ 

ԱՀա թէ ինչպէսԳաշնակցութիւն եւԲիւրօ 

Հականիշեր գարձուցին եւ այլանգակօրէն 

ծ՛իծ՛աղելի ՜ճամարտակներ կը ներկայա

նան, երբ իրենց օձիքը ցնցողներուն ՜ճան

կերէն Դաշնակցութեան քզամիգով պրծ՜իլ 

կը ՜ճարտարուորին։ 

Հ/ատ ուշ է այլեւս։ 

Մի՝ խօսիք ԺԱ՛ ԸնգՀ. ժողովի եւ 

որոշումներու մ ասին։ Գիտէք, որ կրնանք 

Ժ– Ը՚եղ֊Հ. ժողովով ապտակել ձեզ, ուր 

Բիւրոյի ա ն գ ա մ ութիւնը որոշ որոշումի 

, մը րսնձնաոութ հւ նով աա ։ մ՛ան աւ սրուած Ա՛ ժողովուրդն է իր " ւ ւ ւ լ ս ւ 

* , , 1 , 1 էր– Եւ, սահա ւն, ւանձնառու 1Ժեան տակ բոլոր սասերով, որ խարի սխ =»է " ՚ . X ս ՚ օ լ X 
, , ,, . , , ձեր ստորագոուԹ՚հւնր ռեո. ՀՀորռած, ատա-կը դա զսէ իր քաղաքականում ւ ւ ււ ւ ւ ւ ւ ւ ս ՚ ՚ 

ցուցիք որ ստորագրած էք զայն Դաշնակ

ցութեան կնիքով Գաշնակցութիլնր կռնա

կէն գանկտել կարենալու Համար՛. 

Եւ վերջապէս, չէ" որ այլեւս չգիտ

ցող չմնաց, թէ ԸնգՀ. ժողովներու կռնա. 

կցելու Համար տրուելիք որոշումին, իւ. 

երբ սրտցաւ «1)իները», անոնք յ-ամանակք սաանձնեց այդ 
որ «բաներ» մը գիտէին, լռեր գերը ու որպէսզի «Աարսւ– 
էին՛ (խկսյյ օ՜անրութիւններ կոց»ը իր բովանդակութեամ՛բ 
դրած իրենց Արտերուն վրայ յայտնուի, ցոյց տուաւ թէ 
եւ յանցաւոր մ՛խիթարութիւն ((այսօր, ամ՛էն ինչ պարզ է, 
մ՛ը կը ւինտռէին մեկուսաց– սոսկալի կերպով զարզ»։ 
ման մէչ։ Այո՛, «սոսկալի կերպով 
կարելի՞ էր այդ թուական– պարզ։» 

նեբուն երբդասալիքղեկավար– շէ՞ք հաւատար։ Ուր որ ալ 

ըար, զարմանալի 

չէ, Հակառակ ոչ –դաշնակցական 

մամուլին բուռն յարձակում

ներուն, անընգՀատ չարունակ– 

ուած են գլխաւ որա ըար 1908էն 

յետոյ, տեւելու Համար նոյնիսկ 

պատերազմի ընթացքին, եթէ 

մեր չարքերուն Հետ՝ ժողովուր

դին Հայրենասէր մասը, սպասէ 

որ մեր կուսակցութիւն ը վեր

ջապէս Հաչուեյարգարի են

թարկելով աղետաւոր եւ աղե

տաբեր անցեալը, վճռականտ– 

պէս ^2'Ր'Ր'վ պատասխանա

տուութեանց չափն ու Հասցէն, 

օգտուելով մօտիկ անցեալի 

չարաբաստիկ դասեբէն, ձեռք 

զարնէ իր սեղանին վրայ դր

ուած անյետաձգհ լի, Հրատապ 

ու առաջնակարգ Հարցերուն։ 

Ու ատիկա կարելի է միայն 

վերջապէս գումարելով տաս

ներորդ ԸնդՀ. ժոզովը, որ կը 

կրկնենք, առանց Հերքուելոլ 

վախին ու ինչքան ալ վար • 

կածային թուի ատիկա, ՛տա

կաւին չէ գումարուած ։ 

Արդարեւ կը բաւէ ակնարկ ՚թեա^Մի^կ ^ * ի ր ճ ա կ ա ^ 

մը նետել մեր կուսակցութեան ա ա գ ր ի % ֊ գ է թ ի ր ա Ա ո Ա % ք 

ծրագիր-կանոնագրին վրայ, ո ս ն ե % ա լ ո վ մ ի ա կ ա է բ ը 

կը բաւէ բազգատել ներքին • . . , . , 
լ ՚ իր ճակատագրին, ան պէտք է 

կանոններու Համապատասխան , Ի , Ո , , 

՚ ՚ որպէս Տ ւ/յ ւաքան ոլի1 ի ւ ն զգայ 
տրամադրութիւները երկու ի կ ա ց ո Լ թ ի ւ , % մ տ ա ձ է . կէ՚ե Հակագաշնակցտկան արարքներ գոր– 

ԸնդՀ. ժողովներոլ կազմոլ. ձ ± Լ 1 Լ ± Ս Լ ^ լ ը ո ր ռ շ մ ա ր գ ո ց մասնագիտութիւնն է֊ ^ 7 ^ ^ Կ Ր ^ Վ––Գի ասպետներէն՛. 

թեան սւ գումարման ձեւին (^.ք կ^գալ դ. էյ) Ա յ թ յ>^ ե լ ա ւ Ր ա տ % ե <լ Լ * * ա ռ & ՚ +,,ձՈ,*՝ Հ-Տ.Դ. 
ՏԷՍԻՆԻ ԳՈՒՐԱՆ-ԲԱՐՋՐԱՒԱՆԴԱԿ ԿՈՄԻՏԷ 

րաքանչիւրին պատասխանատուութիւնը ներու նոյն խմբակր, փաստե– գտնուիք, Աս՞երիկայէն Պարս. 
՜ճշգուելու Համար ապագային։ Այս պար– բու խեղաթիւրումով եւ դէպ– կաստան, || րանսայէն «ղւււ|– 
տագրութենէն խուսափեցաւ միայն &ւօ– քերու քմ՛ահաճ ներկայացոլ– քանները, էգիպտոսէն Աու– 
ւարշ Միսաքեանը իրեն վայել ((քազաքա– մով, ճարտարութիւնը կը վար– րիա եւ այլուր, նայեցէք ձեր 
գիտութիւնով», ձէր ԻՐ ճակտին զետեդե(Ու շոլրջրու սոսկացէք կացոլ– 

իբր պատասխան Բիւրոյի ուրացում– վերջ ին Օերոսութեանց... գափ. թեան եղերական սլարզու– 
նեւղսակը։ թենէն։ 
կարելի՛ էր, ե՞րբ հետզհե. էւ ըսէք թէ «ց՚արտկոց» 

տէ ւ|1)ւստ ու զզուած՜ հինե– ուշացաւ։ 
րէ՚Լ պարպուող շարքերր կր ՄԿՐՏԻՉ ԵՐԻՅԱնՑ 

ները ապացուցանելու, քանի որ ստիպե

ցին, աՀա պատ՜ճէնր իմ թէզերուն Աուլ– 

թ՚անսվ-Վրացեան <.<Պրոմէթէ»ական բա– 

նակցութիւններուն, որ ա ն գ ա մ մրն ալ 

նոր մեղքի վրայ կը բռնէ Դաշնակցու

թեան կնիքը անարժանօրէն գործածող

ները, նոր խորՀրգածութիւններ պարտա

գրելով գ ե ռ սրտցաւ բարեմ տութ իւննե րու։ 

կոչ կ՚ընեմ շարքերուն ստուգում սլա– 

Հանշել, ի՛նչ ձեւով որ կ՛ուզ են. եւ զուրս 

բերել արխիւներէն պրոմէթէականու– 

թեամբ ամբաստանուածներու գրութիւն 

Ր-ՆԴԴԷՍ" ԱՊԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՍՊԵՏՆԵՐՈՒՆ 
ՏՀայբոյթով կարդացինք ընկեր քուշան եան ի վբայ գոր

ծուած բիրտ յարձակումը, որ կր մատնէ կազմակերպիչներու 

վատութեան Հետէ նաեւ խուճապը որուն ենթարկուած են։ 

Այդ զզոլելի յարձակումը կա գայ անգամ մը եւս փաստը 

տալ թէ մենք իրաւունք ո ւն ին ք ու այդ Հաւատքով ալ, ան ֊ 

ները եւ իրենք իսկ Ր"ել, թէ ճի՞ՀԴ՜ է թէ Դա1^ "*Ը եւս /լ ուխտենք անվարան քալել ճամբէն, զոր րնտ– 

ոչ, որ Բիւրօն, իր չորս անգաՏհերով \Ո՝ չ բեցինքէ վերջնապէս մաքրագործելու Համար կուսակ ցութ իւն ր 

(1) ՇԱՀԱՆ ՆԱԹԱԷԻ 
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Դ Ա ա Կ Ց ս Ի Թ Ե Ա ՚ ս Մ Է Ջ 
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Ի Ռ ԻԻ Ր Ձ Ա 8 1Ի 8 Բ Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ա Կ ՚ Լ , 

Բիւրօն եւ Կ* Կ*ը իրենք 

զիրենք վիճաբանողի դերի 

մէջ դրի՛*՛– առան ո իրենց դի֊ 

մա ցինին պատասխան տեսա

կէտները շարքերուն ներկա

յացնելու միջոց տալու ։ Բէ"–~ 

րօնե Կ* Կ*ը՝ ՚հաչնակցութեան 

մեքենան իրենց անհատական 

տեսակէտները իրը ՛դաշնակ

ցութեան տեսակէտը տարա

ծելու ծառայեցուցին, ե իրենց 

տեսակէտներու Հակառակ կող

մը անՀատական միջոցներով 

շարքերուն ներկայացնելու 

ճամբան դո ցեցին ։ 

Բիւրօն օրինաւորապէս Հա

ւաքուած Ֆ ր ան սայի $րդ &ըը~ 

ջանայ է նՊատգամաւո րականժո -

զովը ան ա ր դե ց ու անպատ

ուեց, անոր կողմ է ընտ րուած 

Կ*Կ*ի եօթը անզատներէն Հինդը 

արտաքսելով ։ Բիւրօն նախա -

պէս չ ՚ ՚ ՚ բ ք ե բ է ն արտաքսուած 

եւ կասկածելի տարրերը շար–՛ 

քերէն ներս առնելով անոնց

մով նոր կոմիտ էն եր կազմեց, 

իր կամա յականութ իւննե րուն 

դէմ բողոքող կոմիտէնելԽւն 

աեղր լրացնելու Համար։ Բիւ

րօն վաիւանակ ՛է՛՛՛՛շ՛նա կց՚" ֊ 

կաններու իրարու Հետ Հա -

զրրդ պաՀոզ օղակ մը ըլլալու՝ 

ընկերը ընկերոջ դէմ լարեց, 

ԻՐ ւոլՈէ–*^Ը մոռնա՛լով ՚հաշ– 

նակ ցութ եան բսսրձրադոյն 

մա ր սՂւ ի պաշտօնէն ՛ի՛՛ր ի -

իւ մինչեւ, դաւադիրի աստի– 

ճանր, թշնամիին դէմ չբրածր 

իր ընկերոջ դէմ ըրաւ, ՚հ՚՚՚շ– 

նակցութ իւնը Հոսանքներու 

ըաժնեց եւ դարձաւ խ ուժա -

նավար։ Բիւրօն իրեն դէմ 

տան ու թի ւնները էի ո խ ան ակ 

ԸնդՀանուր մ՚ողովին յանձնե -

ԻԲՐ յմ ւ ՛յն եւ 

վարուելու ի^՚ՔգԻ^Ք դատա

ւորի դիրքին մէջ ԴԲԱԼ՜ եւ 

բողոքող ու զինք ասքբաս սա -

նալնե ր ը պատժհց։ 

Բիւրօն իրեն դէմ բողո– 

քողներու Հանդէպ պայքարի 

դերին մէջ մտաւֆ բամբասելը, 

զրպարտելը, սեւ ցնելը, ստելը, 

աղաւաղելը, դաւելը ու բոլոր 

անպատիւ ու աններելի մի -

ջոցնեբբ իբր պայքարի զէնք 

գործածեց֊ Բիւրօն դաշնակ

ցական շարքերու մաքրու

թիւն բ, անկեղծ ութ իւնը, րն-

կերա սի բու թիւնը, գա զա փա -

բա կան ութիւնը ապականեց, 

մրոտեց եւ խախտեց։ Բիւրօն 

խօսելու, խորՀելու եւ արտա

յայտուելու ազատութիւնը ար

գիլելու, դժգոՀները լռեցնե

լս՛– ՚ բսղոքողնե բբ պա ամե լու 

եւ ՛հաշն ակ ցութ իւնր բսա 

Հաճո յս եւ բսա քմաց կառա -

վարելու Համա ր, բացարձակ 

միապետնեբու բոլոր մոլու -

թիւննե բբ ի՛ բացա–ց ու ա– 

նոնց էք ան դո ա ած ո լ փասոաած 

զէնքերը Հրապարակ բերաւ ։ 

՚հժգոՀնեբ ո ւն, բողոքողնե՛

րուն դէմ ՛դաշնակցութեան 

վերին մա բմիննե բու բռնած 

թ շնա մական, կամ ա յակ ւս ն ե լ 

բռնապետական դ իրքը ա յն 

ելքը ունե ցաւ որ, ոմանք էր -

Գրեց՝ Մ– Գ– ՖԵՐ1ԱԵԱ1, 

ներ էաէահ կրնան ապրիլ, 

որ^ափ ալ գժդոՀութ եան 

պատճառներ դոյ ութ իւն ու -

նենան Հոնէ 

Այս դրա թեան միակ պա

տասխանատուն Բիւրօն Է, 

գըութիւնը փոխել կարելի չէ 

եղած, եւ յետ այսու ալ կա– 

բելի չպիտի բլլայ, մինչ 

այդ դրութիւնը ստեղծ ող ան

ձինք Բիւրոյի անդանՂ/եբ մնալ 

պիտի շարունակեն։ Այս դրու

թեան տակ Ղ*աշնակցութ ենէն 

պիտի Հեռանան կենսունակ 

տարրերը, կամք ու եռանդ 

ունեցող ընկերները, որուն 

Հետեւանքը պիտի ըլլայ ՛հաշ -

նակցութ եան քայքայումը։ 

Ուրեա/ն երկու ընտրանք կայ, 

կամ ք՝ք"Րո,քի անդալքնեբբ 

պ է ա Ք է փոԻ*^*Լ* կամ թողտալ 

որ ՚հաշնակցութ իւնը քայ

քայուի։ ՚հմգոՀները իրենց 

ընտրութիւնը բրած են, եւ 

կը պաՀանջեն ՚հաշնակցու– 

թ ի ՚ - ն ը ք*ի*–րոյի ճանկերէն ա -

զատելւ Ներքին յեղւսփոխոլ. 

թիւն է այս ՔայէԸ* որուն 

Հակակա բգապաՀութ եան ա– 

նունը կ ուա ան վերին մար

մինները։ կարգապաՀներէն 

կշսպասենքոբ իրենց ընտրու

թիւն ը ընեն։ 

3, ԲՈՂՈՔՈՂՆԵՐԸ Ի՞ՆՉ 

ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆ, 

Բողոքողները պա Հան ջած 

են Հետեւեալները ։ 

Ա.— Ունկնդրութիւն* 

Բ* ՛հա շնա կ ցութ եան տե

սականին զտումը* 

*Ի, Բնորոշող գործ։ 

Ա* Մեր գժգոՀութեան պատ

ճառները Գա^ւա1*ր&եյձէն~~– 

ն պա տա կ ին օտ ՚յ֊-ր, կազւէ ին 

վնասակար, աւանդութեան 

խորթ ու ան Հա բա ղաս։ Էսս ր՛ն -

դիրնեը չեն եղած։ Մ եր ԴԲ°*՜~ 

դոՀութեան պատճառներ բ մի 

միայն մ ասնաւո ր կոմիտէի 

չեն վերաբերած, այլ ամբող^ 

՛հա շն ակ ցութ եան կազմին 

պատկանած են ։ ՚հժզոՀութ եան 

պատճառները Հոս Հոն բամբա

սելով, մեր չրջանի եւ մօտիկ 

ընկերներու Հետ մտերմական 

խօսակցութեան նիւթ դար

ձնելով եւ կուսակցութեան 

գէմ ներքնապէս քէն պաՀե– 

լով չենք բարականա ցած ։ 

Այդ Հարցերբ դրի առած, ա– 

նոնց ձեւ ու դոյն տուած եւ 

՛հա շն ա կ ց ո ւ թ եան օրէնսդիր 

ժողովէն բղխած գործագիր 

մա բւՈւ ո յն ղրկ ա ծ ենք օր էնս -

դիր °ԼոԴՈվԻ օրակարգին վրայ 

դրուելու Համ ար ։ Օրէնսդիր 

ժողովբ ներկայացուցչական 

մարմին մըն է կ ո մի տ էն ե ր 

ներկայացնող։ Պատգամաւոր

ներ կը Հաւաքուին որպէս զի 

զիրենք ընտրող կոմիտէնեբու 

տեսակէտները ներկա յառնեն 

մ ո զո վին եւ օրակարգի Հար

ցերը այդ լոյսին տակ քուէար

կեն՝. 

ՋԻ ԲԱՒԵՐ ՔԱՐՈԶԵԼ ՆԵՐՔԻՆ ձԱՄԵՐԱՇԻՈԻԹԻՒՆ 
ՊԷՏՔ է ԱՆՈՐ ԳՈՐԾԻՔԸ ձԱՍՏԱՏԵԼ ԵԻ ԱԱՐՕՐԷՆ 

Եթէ ՄԱՐՏԿՈՑ կը Հետա– 

պնդէ դատ, պատասխանա

տուութեանց ճշդում եւ բա

րոյական պաաժաբկում, Հ։սն-

դէպ թ1 ԲքաՀայ ժ ա ման ա կա կ ի ց 

կեանյ, ի ղեկա վա բութ իւննե-

րուն » եթէ մեր Հետապնդման 

մէջ կը ցուցադրենք անողոք 

յամառութիւն մինչեւ իսկ մե

ռելներուն Հանդէպ ԼորովՀետեւ 

մաՀո չի կրնար սրբել մեղքն 

ու արատով արդարութեան 

խոժոռ պաՀանջի մբ գոՀացումը 

չէ որ կը փնտռենք միայն ու 

միայն։ 

դո Հա ցու՛ք տալու զատ սէ. 

փառո ւթենէն, 

Վրացեաններու, ՏՀամալ– 

եաններու, ՌուբԷննեբու եւ 

ուրիշ աննշաններու Հետ, անձ
նական «չինչ ենք ունեցած, չու* 
նինք եւ ունենալու ոչ փափաք 
ո՛չ ալ սիրտ ունինքւ 

ք*այց՛ ՛քե՞րն է յանցանքը, 

եթէ թ րքաՀայ տառապակոծ 

ու բա դմա չար չար ժողովուր

դին դժ բախտութ իւնը կեր

տող Ը"/որ սխալներէն յետոյ է 

չենք կրնար զանոնք չնկա

տել չարաբաստիկ եութիւններ, 
որոնք կը շարունակեն խա

թարել ՀամաՀայ դո լ ութ եան 

բնականոն Ընթացքը։ 

Ո՛բեմն, մեզ Համ ար պարզ 

է եւ վերջնական Լ Անոնց եւ 

նմաններու պա աժ ար կումբ, 

Իբր անցեալ մեղքերու քաւու

թիւն , պէտք է ծառայէ ի ր 

նպատակ ին, որոշ ծ բագի ր 

մը իր էութեամբ որուն 

առաջին կէտը բոլորին բե

րանն է, սիբու֊տծ յանկեբդի 

մը ուժգնութ եամբ եւ մեծ, 

սիրելի եւ անկարելի երազի 

մբ թախիծով, 

Համերաշխութի՛՛ւն, կը պօ

ռան ամէն կողմ է։ Եւ ամէնքը 

պէաքը կը շեչաեն նախ վւըշ– 

բելու պառակտում ի գոբծիք– 

ներբ\ 

Ու թո՛դ, ո՝չ ոք Համերաշ

խութեան տես արան ութ իւն մբ 

դարբնէ ու ծախէ։ 

Թող ո՛չ ոք Հեղինակու

թեան դափնեպսակը ւիորձէ 

կրել իր ճակտին ։ 

Հայ ժոզովուբդբ՝ իր լՀէւուղ

ղական ողջմաութեամբ պէտ– 

քը շեշտեց անոր, որուն օրի– 

նակբ ուզեց էւ. յուսաց տես

նել իր անարժան ղեկավար– 

ն ե ռ է ն , — 

•յնա -

3 ան ւ ՛ՔԸ եԸԲ ՚յնոո Հե– 

տեւած Է մանաւանդ ժողո– 

վս՚֊րդի ս*Բ ան ա դո րոյն դժ -

բախտութ իւն լւ, պէտք է որ 

գտնէ իր քաւութիւնը։ 

Բայց յանցաւորին պսս՚սո -

ժ արկումը նպատակ մը չէ եւ 

չի կրնար ըլլալ ինքն իր մկջ, 

մանաւանդ ՛քեզ Համար, որ 

աւելի գիտենք ժամանակին 

քան թէ անՀաշուե լի Հարս

տութեանց արժէքը է Մ եզ Հա

մար որ ժամանակաւ կը նկա

տենք գադթաՀայ անտէր զանգ

ուածներու ամենէն մեծ թ շնաս -

մինեբէն մէկն ու պէտքր կբ 

զգանք եւ 

պարելու ։ 

Կ կը չ"չ՛ •,են. 

3 ան ցաւ որին պա տժար կու

մբ* այնչափով որ անՀբաժեշ– 

տօրէն կը նպաստէ Հեաապն -

յկի մը արագ դո ւած նպատակ 

ստացման ։ 

Յանցաւորին պատժ՚սր կու

մը ալն չաւիով որ ա յ լ ե ւ ս 

չխափանէ Հետապնդուած գոր

ծին արդիւնաւէտ ի բա կան ա -

ցումը։ 

Ո՛– մեր այս պաՀանջին մէջ, 

չենք աոս՚ջնո րդու իր խոտե լի 

գա^կդ^իւնքնԱո^կ՛ % ^ ա ^ 

դարձին, կարօտով վագեց ա– 

մէն ուր որ, յանուն ցեղին 

փրկութեան, Համերաշխու

թեան .թմբուկը կբ զարնէին 

մու թ սա դրան քներ ո ւ ե. չոդ–– 

շողուն բեմադբութ հանց թ Ը ֊ 

ղու կ ու վատոգի մունետիկ

ները։ 

Վազեց, ե զրկուելէ յետոյ 

իր յետին լումայէն բ ա բբա -

ԲԱ**, բեչաքաղց , դա սլանա յին 

մարդկութեան մը ճիրաններ 

րուն տակ, Հայրենիքի խորա

նին վրայ դիգեց տակաւին՝ 

ինչ որ իրեն կը ւենար, իր 

արիւնը, կեանքը,բազուկ ը, իր 

Հիւծասպառ մար՛տին վերջին 

ուժր։ 

Յուսախաբ եղաւ։ 

Այո՛, ԱՆԳԱՄ ՄԸ ԵԻՍ 

ՊԱՐՊԵՑ ԻՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ Հո. 

դերբ գ թոյէ աուաւ որ վստա -

Հութիւնր խոյս տայ իր բազ -

մա չար չար սրտէն եւ /՚**՚<Ք* 

սկսաւ կասկածով նայիլ Հայ

րենիքի վերբնձիւզման ճիգե

րուն ։ 

)՚սկ այսօր, երբ, Համազ

գային, միաՀամուռ զործու -

նէութեան նախւսպայման ՚զէա– 

քը կը շհշտուի Համերաշխ ու -

թիլ.%ր,ԱՆ ՀՐԱԺԵՇՏ է ՈՐ ՆԱԽ, 

ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆԸ ՎԵՐԱԳԱՌ. 

ՆԱՑ ՊԱՐՊՈՒԱԵ ՀԱՑ ՍՐՏԵ. 

ՐԷՆ ՆԵՐՍ։ 

Այդ ւէեծ ոս դժնդակ քյա՚ծր 
կր աանանջեւ՛ իւ- դործիքբ։ 

ՈՒ ՆԳԱՒ ՄԱՐՏԿՈՑԸ, 

Ով կ՝օժանդակէ Մարտկոցէ 
օժանդակած կ *ըէլայ այդ գոր

ծին, ՚ 1 " Ր ԴԼ՚՚՚-հ* Հանե լու 

ո աս՛է՛ ց նկատի առ– 

նաՈԱՈւեՐ՝ 1ԵԼԼԱԴԱՅԷՆ 
Փ փ Փ • • 

ՇԱՀՎկՐՏԵԱՆ ՑՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ.– ՄԵԿՆՈՒՄ ՆՆՐԳԱԴ.ԹԻ 

ԿԱՐԱՒԱՆԻՆ ԱՐԿԱԾ ՄԸ -ԲՈԲԻՆԻՈ8 ՎԱՐ. 

ԺԱՐԱՆ—ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԿԸ ՇԻՆՈՒԻ 

(Սեփական Թղթակցութիւն (<Մարտկոց»ի) 
Աթ՚Էնք, 7 յունուար, Շււ՚րիէա կարեւոր անցու, 

դարձերէն էր Ազգ • Կեգր. Վար. 

չութ եան, ի ւզաաիլ ՇաՀվերզ. 

եանի, տուած թ էյասեզանը, 

սԱկր,։պոլ.Փալաս))ի մէի ՛Բա. 

ռասունէ աւելի յայտնի ազ. 

գայիններ Հրաւիրուած էին։ 

եալը յունաՀայ կեանքի ՚քէՀԷ 

^բաւական յայտնի տեգ գրա. 

ւեց, մասնակցելով Ազգ՛ ԿԿդր՛ 

Վարչութ իւններու եւ ատեն 

մրն ալ իբր Հօկի ատենապետ, 

Իր բնաւո րութեամբր չաւիա. 

զանց սիրելի գարձած էր բո. 

Ներկայ էր նաեւ կաթողիկո. լորի%։ Եզած է միչտ մաքուր, 

սական ընտրութենէն վերա. ուղղամիտ եւ ազատամիտ։ Եր. 

դարձող Տ. Ցովսէփ Եսլոկ. Կա– Է ունեցած կուսակցա. 

րապետետն, Ուղերձներ եզան կս1՚Ա %ե,լմտութիւն եւ միչտ 

Վարչութեան Պբն. ատենա. ա չ խ ։ ո ա ա ծ է օգտակար Հան. 

պետբ Արթաքի Գալփաքհանի, դ ի ս ա % ա լ Համայնքին, Վեր. 

նախկին ատենապետ Պր. Գր. շի% աարիներուն, իր ունե. 

Բարաղամեանի, Վ. Միր՚ս– ցած սրտի եւ այլ Հիւանգու. 

գե%ցի, Հ°ԿԻ Ցունաստանի թիլնները պատճառ, եղան որ 

կեգր՛ Վարչութեան ատենա. աչուի Հրապարակէն։ Եւ այսք 

պետ Տօքթ. էնֆիէճեանի, Վեր. անգամ ալ, նոյն Հիւանգու. 

Կ. Սթամպօլհանի ինչպէս նաև թհան մէկ բարգոլթիւնր 

Մազլբմեան աբքեպսկ.ի կող. պատճառ եղաւ որ կնքէ իր 

մ է։ Շերտմաբուձոլթեան, գոր. մաբկանտցուն, մեծ ցաւ պատ. 

գազոբծոլթեան, պիւտճէի եւ ճառելով բոլոր զինք ճանչցոզ. 

այլ Հարցերու չուրչ՝ Հարցում. ներուն, 

ներ ուղղեցին Պ. Պ. Գալվւաք. 

եան, Ա. Եազբճհան ե Ս. Տամ. *** ^"քինիոյ եկեղեցի, 

լամաեան, Եղած կարգ մը Դ"1Ը"9Ի չինութեա՚է, Հարցը 

ռւրիչ Հ արց,,, Ահերս. պատաս. գործնական բուլի մէչ մաաձ 

խանուեցա։ ՛Բաղ* Դ. ՇաՀ– է* Ներկայ յանձնախմբին կը 

սէհրդե ա ՛է՛ ի կո ե մԷ ե ւ եր էլ ա -

րօր Էն լուսաբանուիք իւնն եր 

ու ծանօթ ութ իւննե ր արուե– 

ցաւ Լայասաա ն ի շի՚,յ ա ր ա ր ս։ -

կան ( կբթակ ա՛ն , բնական Հ՚֊ս-

բսաոէ-թիւններու , երկրի զար

դուցս քան եւ աո Հա սա բա կ սթք -

բաշին ական աշ խ ա տ ս՛ նքնեբու 

մասնակցին անձնաւո բութ իւն

նե ր որոնք ՀՀ՚ս ւ ս։ բ եան վար

ժէս բան ի չին ութ ի ւ ն ը ՚// " ՛ ֊ խ 

Հանած Էին անցեալի մէջ* Այս 

փորձառութիւնը ունեցող, ինչ– 

պէի նաեւ կամքն ու նուի

րումը ան ա բ ան ա լի անձերէ 

կաղւքուած այս յանձնախմբին 

1ո*֊րք* Տ* Յովս էսի արքհսպսկ* ջանքերով, պատերը արդէն 

իր ականատեսի պատ սքութ իւն– Ի սԿ բարձրացած են ու ծած– 

Համա 

նելու թէ ((Սեւացբէքեան» 

ի՞նչ ՚ԼԳո՚–ելՒ քսս՚-թի՚-ննեբու 

^ ^^ս^^^առաձես^եւ^սայն^ $ենյշ^ 

Հայ ժոզովուբդբ, ջարդի և վարան իր Հրապարակաւ դնե– 

բսելու՛ 

Ոչ ալդա՚քբոխ սյին ախոբ– 

քէ դո ելու եւ անոնց 

ՊԷՏՔ ՈԻՆԻՆՔ ՎԵՏ ա ՐԻԻՐ ՆՈՐ ԲՍԼԺԱՆՈՐԴՆԵՐՈԻ 

նեբը բբաւ։ 

Եօթբ տաբի յետոյ երկրորդ 

անգամ ըլլալով թ է յա սեղան մը 

կը արուի ի պա՛ս՛իս–. Հայաս

տանի նե բկսսյա ցուցիչին եւ 

չսսփսւյզանց տարբեր ու փսխ

ուած պայսք՚սննհբու տակ ։ 

Ե՚սբթուս կարեւոր անցա 

կուելու սսսւտիճանին Հասած։ 

սնպաաե 

ա ո ւ աք/տալ ո 

Ըստ ՛քեզ, եթէ 

Հսււթիլն մը ու դիտուսոաւոր, 

հ բադ բո՛ ՛՛՛ծ թերուիժիւն մը 

"Ր Կայ* այԴ աԼ թէ ԻԲՐ եկե

ղեցի եւ իբր վարժարան ծա

ռայելիք այս չէսքը առնել 

տանիլ բողոքականներու սէար– ՛ժ

ժակներ գրգռելու եւ անոնց աքսորի գե Հենն ե րէն վերա– լու մեր պաՀանջը ե 

Ի՝ե2 Կ՚ՕՍեւ քՅԵՐԹԵՐԸ 

քերէն էր նսսեւ ներգաղթ ի ժ սորան –ժողովարանին անմի– 

կսսր աւանին սք եկնումը ։ Աք բան - ջ ական պատ ին կցելն է ։ /* 

սայէն եկող եւ Աթէնքէն սքիսս– Հարկէ այս թերութիւնը նա* 

ցող սքօասսւո րապէս 150 Հոդի խաձեռնաբկնե բուն կը սթւրա– 

«էլէնսս 1յսքս։լեբիքու)) նաւը բերի* կարծես Հող կամ տեղ 

էքսոան, անցնելու Հաս քար Ս ե– չէր պակսէր։ 

՛յգ 

Հսսւնդուբժելոսէ եւ իրենց գք՛ք ֊ 

խսււ՚ն վրայ կախուած ար

տաքսէքան պսստէէժէն էսս ու սսս -

փելու Համ սոր Հրաժարեցան 

անոնց տիբսս պետ ութ եան են -

թաբկու ելէն եւ դարձան կա

մաւոր աքսորականներ։ Ոմանք 

արտաքսման պատիժը կ րե -

ցին։ Եթէ դժ դոՀնեբր ոչ թէ 

միայն անլսելի պիտի ասՂւան, 

այլ իբր Հետեւանք իրենց բո-

զսքին, կամ պիտի արտաք

սուին եւ կա՛ք արտաքսում է 

խուս սսս փելու Համար պիտի 

Հ բաժ՛ս բ ին, ինչպէս դէպ*քերը 

ցոյց տուին, ուբեմե ք՛աշնա կ -

ցութեան ծոցին մջէ դժգոՀ– 

հկ սսստէս առնելով որ 

Հարցերը կոդմնակիօբէն լու -

ծելր ՚հաշնակցութեան դէմոկ– 

րատիկ կազմ է։ն Հակառակ սսլ ի -

սոի ըլլար։ %կատելոսէ որ մէն 

սքի դաչնակցսսկան ՚հաշնակցու -

թեսսն գոյու թեան Հետ աոըն -

չութ իւն ունեցող բոլոր Հար

ցերը լսելու եւ ի Հարկին ա– 

նոնց շսէԱ-բՕ իր տեսակէտը ու 

գաղափարբ յայտնե լու ա նու֊ 

ր ան ալի է։ րաւունքը ունի, Հե -

ահւսսբար, խնգրսսծ էինք Կ. 

կոմիտէէն որ այդ Հարցերբ իր 

թեր ոլ դէմ կողմերով կոմի– 

տէնեբուն ներկայացնէ նախ 

քան Պատդ* Ժողովը, որպէս զի 

իւբսսքսսնչ ի՚֊բ կոմիտ է այսլ. 

Հարցերը քննելու ե ըստ այնմ 

ԻՐ Ի՚0սՔՐ ըսելու ի վիճակէ։ 

ըլլար։ 

ՔԻ2 ՄԸ ԿԱՄԱՑ 
ՊոսԹ՜րնի «<(|այրար»ր ար

դար ու ղուսս) կերպով, րայց 
վ̂ ււակաՆուԹ՜եաս՞բ կարգէի կր 
Օրաւիրէ կարգ ս՞ր ս՚արգիկ, 
որ վերջին ամիսներու րնԹ՜աց. 
քին քիչ մը շատ Թ՜եԹ՜եւու– 
Թեամ՚բ Թ՜րքասիրական թա
կումներ ցոյց կուտան։ Ան
շուշտ քեմալական Թուրքիոյ 
արգի պայմ՛աններու մ՛էջ ապ
րոց ս՞եր հայրենակիցներուն 
թանգէպ աւելի քան ղգոյշ 
պէս ք է րլլանք՝ մ՛եր գան
գատներուն մէջ, բայց ամէն 
՜ ինչի սաթս՞ան մր կայ։ րւ 
գետնաքարշ ստրկամ՚տուԹիւ.֊ 
նը երբեք չի բարձրացներ ժո. 
ւլովուբգի մը բարոյականր։ 
«Պայքար» կր գրէ։ 

Անոնք որ կը Հաւատան 

թէ մեր դատը պէտք է թ ա. 

զենք, որպէսղի թ րքաՀայ Գա. 

զութ ր քաղաքացիական իրա

ւունքներ վայելէ եւ ((Կազիին 

Հանճարչէն իր արեւն ստանսսյ 

թող կա բղան <ձմ՝ասք անսսկ))ի 

խսքբա գրին տեսակ ցութ իւնր 

էքնկիւրի ի Հայ քաՀսսնայէէն 

Հետ։ Տասնեակ մը տարիներ 

Հայ բեկորներն ապրեցան 

Թուրք Հան րապետու թեան 

((ազատ)) վաբչաձե։ ին տակ եւ 

տեսէք, իրենց շուքէն իսկ 

սոսկացող, Հալածուած անա

սուններու կր նմանին ։ Ասոնք 

ոչ թէ քաղաքացիի այլ մար

դու կեանքն ալ չեն ապրիր, 

եւ արդէն կոբսուած են մ եղի 

Համար, առանց եկ եղեցի ի, ա " 

ռանց դպրոցի, լմսսն <էփարի -

ա՝»ներ։ Բացարձակ, գետնա -

քսսբչ ստրկութ իւնր միակ 

պայմանն Է իրենց գոյոլ -

թեան։ Եւ. եթն այսպէս են 

էնկիւբիի "*է^ ապրողներբ, 

է՚նչ սէիճակ ունին Անաաօլուի 

նեբսեբը թաղուածները ։ 

Նոյնիսկ Պոլսոյ մէջ, չե՞ն 

տեսնուի ր բոնագրաւոււք1սերը 

աղգային կալուածներու, չեն 

նկաաուի բ Պատրիարքս/բան ի 

առանձնաշնոբՀումեեբուն ջրն-

ջուեՂւ ու ա զդա յին իրաւունք

ներու անՀաւքար կաշկանդում-

ները։ Ե՛– ի՞նչ կ՝արժեն սկսո

ղի ին Հանճարէն օդտուելու եւ 

թ ուրքերՈւն Հետ ձեռք ձեռքէւ 

գործելու» էսօսքերը այս ընդ– 

Հանուր դժբախտ վ իճակ ին 

Հանդէպ՛. Թո զ մտածեն թուրք 

եւ Հա յ մերձեցում փնտռող– 

Եւ~ սակայն <Համէն չարիքէ 

մէկ բաբէսք)՝) կ՚ըսեն։ Գուցէ 

այս բան բ պատճառ դառնայ 

որ այս իրսսրու կից երկու 

վարժարաններ միանան յառա– 

նե րը։ 

ԵՐ1;8 ԸՆԿԵՐՈՋ 1ՐԸ ՅՈիԶԻՏ 1»0Ս*Ը 

Կոշ ա ա դ ս » Կ 8 ս Կ ւ ո ո յ ե Ր 1 ) հ ն 
խՍ՚ր.—• ցտորեւ կ ուտ անք մ՞եր շրջանէն տարէց րնկե– 

րոջ մը սոյն յուզիչ կոչը։ Ընկերը երկար տարիներ օ՜աէւայաՏ՜ 
Է կուսակցուԹեան ու թաս՞ակ անձնուիրուԹիւն Է իր կեանքը 
թանգէպ է. ց. գաշնակցուԹեան։ 

ինչո՛ւ կը ննչեն մեր Հի%, աանայ, թո՛ղ ոչ ոք խաբուի 

վւո րձուած մտաւորականն երբ 

Նաեւ շարքային Հին եւ նոր 

ընկերները՛. Զգաստութեան կը 

Հրաւիրենք բո լո բ ը ՛ք տաւո -

բա կան, զինուոբակ ան թէ 

^արքային բնկե բներ։ Թմբելու 

ժամանակը չէ։ Վերջապէս օր 

մո կուգայ բո լոբին վստաՀու -

թեան արժանի գերագոյն բնդ– 

Հանուբ ժողոսէ մբ լսելու մեր 

բողոքներն ու րնթացք տա

լու մեր պսսՀանջնեբուն՛. Մեր 

նպատակը ՚հտշնա կցութ իւնը 

պա ռակ տել չէ, այլ արդարու– 

թիւն պաՀանջել։ 

՚հէսրձեալ կ ոչ կ ՛ուղղեմ, 

խոր կսկիծովդ բոլոր աշխա

տունակ եւ գիտակից, փոր

ձուած կամ եռանդուն ընկեր

ներուն, ոբպէսզի քսվ ՔՈէ1Ի 

դան, ձեռք տան իրարու ու 

բողոքեն եղած անարդարու

թեանց դէժ։ Վերջ ին ասորի

ներու, ընթսս ցքին աւել ի քան 

քառասուն րն կերն եր արտաք

սուած են։ Մեծ մսսսը պարապ 

պատրուակներով, անարդ՛ս -

բօբէն։ Թո՛ղ ամէն ոք զգաս– 

խարեպատիր խոստունՂւե րէ։ 

Հերիք որքան օրօրուեցանք ։ 

Մ տածեցէք, որ քանի սքբ սասս -

րիներէ ի վեր Հին ԷԺՀ նոր, 

մ տաւո րական թէ զինուո բա -

կան ընկերներ, կարեւոր ու, 

ժեբ կ 1արտաքսուին։ 

Մարդ չի դիտէր ինչ է՛րա՜ 

կան յանցանքի Հ սմա բ, միա յն 

յայաս։ բա բ ութ իւն կ բ տեսն ենք 

ու կր էէերջ՚ոնալ էսն դիրը։ Ո՛– 

ամսէ ասքիս շարանը կ՛երկարի։ 

Ու ինչպէս Հայ ազգութենէն 

Հ. 3» ՚հաչնակցութենէն լսւսւա-

գսյն զսսւակներ կը չէզոքաց

ուին ու գուըսը եղող սքան

չելի տա ըրեր կը սէսսբանին 

մտնել մեր դրօշին տակ, զգա -

լով ներս ի կասկած ի մթնո

լորտը։ Այսպէս անարդարու

թեանց երես էն շ ՛սս բ րե բ բ 

անբնդՀատ կբ տկարանան։ Այս 

կացութիւնը չի կրնար երկար 

երկար տեւել ։ Օր առաջ պէտք 

է անթննայ ՚հ՚սշնակցսս ւթե աս 

խիղճը, 

Բոլորս պէտք է մտածենք 

լան է։ կ էն, ուրկէ կբ դադէԺեն 

նաեւ 350-400 Հոգի, որմէ 

վել՚ջ սղէ՚աի ա՛նցնին Պուլկա– 

բիայէն եւ 800 Հոգիէ։ չ՛՛՛՛ի 

ալ այդ տեղէն սսռնելսս վ, ըն

դամէնը 1200֊ 1300 Հոգի պի– \\ԻԿայի*^*% միութեան գովելի ու 

տի մեկնին Հսսյաստ ան։ Բի– բաղձա լի օրինակ մը տալով 

րէայէն նաւուն մհկնուսքը եր– նաեւ ^աւաբեսսն եւ կա թ ո լիկ 

կու օրով ուշացաւ՛. Ֆրանսա - վարժարաններուն։ Եւ֊ երեւա– 

յէն նուի րուած օթ ոներէն մէկը Կայել թէ ՚ ^ է կ գաղթ ՛ո կ ա յան ի 

նսսւ գրուելու ատեն վերել՛ս– ՚^է^։ ^ " յ ^ ՛ ազդի պատկանող 

կէն կոտրուելոսէ վար ինկաւ մանուկներու Համար առնուա– 

եւ այս պատճառ եղաւ որ ղբն չորս վարժարաններ կան 

նաւուն սէր այ նորոգութիւն– չՈՐՍ զանազան ազգեր առաջ 

ներ կատարուին երկու օր։ բերելով՛. 

Հ.* Հ< Եաբթու սք էջ մեռաւ Եւ֊ ա յ ս բանը պատճառ 

Հին Հնչակեան եւ Հաճընի Կ՝ՐԱայ "Բ ո չ ՚^էկ՚ե ա լ կա րե -

յսսյանի ընտանիքներէն մէ - նսոյ գոցել պիւտճէն եւ միշտ 

կուն պատկանող աաասՂւաբոյժ ալ տէ՛ լսէ խեղճուկ րակութ իւն ը։ 

ԱՀա բոն Գըրգեաշարեան*. 
Ցիչ. ԹՂԹԱԿԻՑ 

այս մասին ու առողջ եւ դէս -

տակից տարրերու Հետ դարման 

մը գանենք։ 

Պէտք է պաՀենք , սսլ ա Հ պ սս -

նենք, զօբացնեբք Հ* 3. դ՛աշ

նակցութիւնը։ Ան մեր ուխտն 

է, սրբութիւն սբբոցր։ Պէաք 

է որ փոխուի այս սէիճակբ։ 

Տալ ի սի բա կ բ յսսյտնեսք որ 

կաբելի չէ աւելէ։ երկար տո

կալ "՛յ ս անա րդա բուէս)՛եան ց։ 

Պէտք է որ արդարու թէէւնր 

յաղթԷ, պատասխանատուները 

պա աժ ուին եւ ւ ւն պարտն երբ 

ազատ արձակ ու Էէն։ 

Վալանս ՄԵՆ-ՄՕՐՈԻ՚Բ 

ԿարգացԷ՝ք, 

Կաըդ֊ացուցէք 

եւ ա ա բ ա 5 ե ց է ք 
«ՄԱՐՏԿՈ8»Ը 

ՊՈՏԼԿԱՐԱաՅեՐՈՒ ՆՈԻԷՐԸ 
ձԱՅԱՍՏԱՆԻ 

(ձՊալքանեան Մ՚սմսււլ >>ի 
7 յունուարի թիլէն։ 

Նեբգսսզթի կեգր. Յանձնա– 

խոլ/ք րէ։ կողմէ լիազ^բոլած 1ւ 

նոյն Յանձնախումբի անդամ

ներ Պ* Պ* Պարոյր Ասա սոս՛՛ լսէ 

եւ Թսբոս Թ ո բ ո ս եան է բ ա սլ

կացած մասնախումբը, Ներ

դս/՛ ղթ ի փ լ սս սէսս էդ ւէ է։ Յանձնա

խումբի լիազօրներու եւ փոր– 

ձսսդէա վարպետ ի մը Հետ, 

Ա ԷԺ ան է/մաքա , Թ* Փազաըճըք 

են Ա ա բ՚սնպէյ գա ցած եւ ա– 

աս/՚ղձ ի զիները ուսոնսՂ/ասի -

րն՛ է ւնտո ս, Փլովտիվէն մատ

չելի գիներոսէ 279 խորանարդ 

մեդր սսս՚ոսս ղձ զքնած էէ 

Այս ապրանքին Պուրկազ 

՚իսխադբու թ եան Համար 15 
թօննոց 9 վակոննեբ յատկաց

ուած են՛. Ե Ր կա թ ուղին ե ր ը 

նախա րա բու թ եան մօտ Պ* Լ* 

Արապեանի կատարած դիմու

մին Հետեւանքով՝ փոխադրու– 

թ իւնը պիտի կատարուի Հա– 

բի՚՜րի՛" 60 զեղչով* 



ՄԱՐՏԿՈՑ 

Լ ք. Ը– ՄՒՈՒԹՒՒՆ 
(ԶԵԿՈՅՑ) 

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆԸ 
ԿՏԱԿՆԵՐ ՈՒՆԻ 

(ԹՈՂ ՏԱՑ... ԹՈԴ. ԸՆԷ...) 

Սոյն անվեր ք յանկերգը, 

Հակառակ բազմիցս կրկնած 

ըլլալնուս, կր Հարկադրէ մեզ 

անդադար կրկնելու., մինչեւ 

ռր Հասկցուի, թէ՝ Հ* Բ* Ը* 

Միութիւնը իրեն վստաՀուած 

զանազան ՀիսՂաագրաաՈւե բով 

կրնայ միայն գործադրել կը֊ 

աակարա րնե րուն եւ նուիրա– 

տուներուն կողմ Է պայ մ անտ. 

դրուած յանձնառութ իւնները 

եւ յատկացս։Հքնեըըք եւ ոչ թէ 

իր իսկ Հետապնդած նպատակ, 

ներր կամ իրեն առաջադրուած 

ձեռնարկները , որ առ ի չգոյէ 

Հաստատուն եկամուտներու, 

կրնան գլուխ Հանուի լ միայն 

եւ միայն իր անդաԱնե րուն 1լ 

աոՀասարակ Հայ ժողովուրդին 

ընձ եռած օժանդակու իժ եամբ ր, 

այս ինքն պարբերական եւ 

պատ աՀա կան Հասոյթներու 

շնորՀիւ։ 

Եթէ Հետախոյդնեբր ձանձ. 

րո յթը կրեն ուչիւ քննելու 

Մի ու թե անս Հ ի աքն ս։ դրա 1(1։ ե ր ո ւ 

Հաշիւները, թ ուան չանն երու 

լոյսին տակ պիտի Հաստատեն 

թէ կտակներէ եւ նուի րա. 

տուութ իւննե րէ կազմուած 

Հ իաքքա ա դ ր աւքհ ե ր ր մեծ մասամր 

պարտագիր են, այս ինքն ա. 

նոնւլ փոխարէն Միութեան 

պարտադրուած են յանձն ա. 

ռութ իւններ, ինչպէս Մ ելգոն– 

հան նուիրատուութիւն ը ո. 

րուն եկամուտները այսօր 

պիտի չի բաւէին այդ յանձ. 

նառութեանց։ իսկ ւՈւացեալ 

ՀիսՂ»ադրաաՈ$եր ը կանխորոշ 

յատկացուսՂաեր ունին, որ իւ. 

բա քան չի ւ ր ին եկ աս ուտ 
չափովր սաՀմանափակուած են։ 

ԱյսաԷս, 1931 աաոեբ^յսնյլ 

ահւ արար առայժմ անոնք չեն 

կրնար օդտադործուի լ իրենց 

բուն նպատակին։ 

ինր ՀիէՈւէոդրաւՈմար Ա* Ո* 

43011) Հայաստանի յատուկ 

ՐԼԼաԼՈէԼ* րս՚ո պարադային 

մայր.գումարը (ինչպէս Մկր֊ 

տիչ ԱովՀաննէսեան եւ Մին աս 

Զերազ) կամ եկամուտը կը 

յատկացուին Հայրենիքին մչա. 

կութ այ ին եւ վերաչինական 

ձեռնտբկներուն, գլխաւս րա . 

բաբ ԳարուՀի Յակոբեան 

Մայրանոցին եւ ՂքՈւպարա– 

չէն ի, 

Երեք ՀիսՂւադբասՂաե բու 

(Ա. Ո. 40698) եկամուտները 

կբ գործածուին յօգուտ ու. 

սան ո զական թ ոչակներու \Դ1 -

խաւոբաբար \§ուպարեան Հիմ. 

նարկութիւն)է 

Երեք ՀիէէԱադրաաԱաե ր եւս 

(Ա. Ո. 22974 կը բաղկանան 

կալուածներէ, որոնց մէկ մա. 

սը աժ անագին վարձու կը 

արուին գաղթական Համեստ 

ընտանիքներու եւ մէկ մասն 

ալ Գպբոցասէ ր Տիկնանց Վար. 

մարանին սաՀմանուած է ։ 

իսկ մնացեալ ՀինՂէԱսդրամ. 

ներր կր ներկայացնեն //• //• 

18565̂  գումար մը, որան մէք 

կը գտնուի Ա. Ո. 9818, եկ ա . 

մուտը Հէլիոբոլիսի Նուպար– 

եան Վարժաբանին յատկաց

ուած ։ 

Այնպէս որ այդ երկու գու

մարին տարբերութիւնը Ա* Ո* 

8747 կազմուած է կարգ մը 

մանր Հիմնադրամներէ է որոնց 

մ էկ մասը պայմանաւոր եւ 

սաՀմանափակ՝, 

Սոյն պատկերը յստակօըէն 

&ոմ& կուտայ թէ Հ* Բ. Ը* 

Միութեան վստաՀուած կտակ, 

ներր եւ նուի րա տուութ իւն . 

նեբը իՌնչ կա րելիութ իւններ 

կը ներկայացնեն եւ ո բ մար. 

զեբուն յատկացուած են։ 

ւձեւ 1931 սրեշրքւ 

Տեղեկագրին Վերքը գրուած 

թիւ 2, 4* 6 եւ 8 կցեալնեըը 

ցոյց կ ուտ ան որ, Հաշուետո– 

մա րնե բուն արձան ագրո/, թեան 

դիներով այս վերքին դրամա, 

գլուխին Համագումարն է Անգլ* 

Ոոկի 231012 (չՀաչուելով 

պարտադիր ՀիեսադբասՂւե րբ)։ 

Արդ, տասնըվեց Հիմնս։ . 

ղրաւ/եեր ունինք Լգումար Ա* 

Ո. 105764) որ գործադբու. 

թեան պիտի դրուին , յօգուտ 

ազգային կանխորոշ նպատակ. 

ներու, որոշ ժամանակամիջո

ցէ մը վերք, ոմանք երկար 

տարիներ յետոյ, երբ, պայ. 

մանաժաաՈւեըը, կենսաթոշակ

ներ եւ այլ մասնաւոր յատ

կացուողներ վերք գտնեն* Հե– 

՜1սի~3ս՚ղե՚կագիին իժիւ եւ 4 

կցեալներէն յայտնի կ ՚րլլայ 

նաեւ որ Մասնաւոր Հասոյթ

ներու բաժնին մէք վերոգրեալ 

Հիմնս։ դրամնեբէն գոյացած 

տրամադրելի եկամուտը 
(Ա՛ Ո. 

3()72 մ իայն) անցեալ տարի 

ի ն*> կերպով օգտագոբծուած է։ 

Միութեանս Որբախնամ ձեռ

նարկն եր ու է) բաժին եղած է 

միայն Ա. Ր. 523, իոկ կրթա. 

կան ձեռնաբկնեբուն Ա* Ո* 

660 (որուն 554ք յօգուտ Հէ– 

լիո բո լ ի ս ի (քուպարեան Վար

ժարանին, 3\)ը Փարիզի Ուսա

նողական Տան Հայերէնի դա– 

սախօսութ՚եանց. եւ 77 ոսկիի 

ամենաՀամեստ ղումար մը յօ

գուտ Վարժարաններու, ժէքը 

ոԼԼաԼո1Լ ԱՈէ~րէոյ Մարկոսեան 

եւ Գազանճեան նպաստընկալ 
Վարժարանները)՛, Նկատելի Է 

որ յիչեալ Ա. Ո. 3972^ մէ. 

քէն, կտակարարներու էւ նուի

րատուներու կամքին ՀաւՐա. 

ձայն, Ա* Ո* 11̂6 յատկացուած 

Է Հա յաստանի Հիմնարկու, 

թեան ո, Ա. Ո. 1310 եւս Ու. 

սան ո զա կան թ ոչակներու եւ 

Ա. Ո. 163 Ն ուպարեան Ս ա– 

տենադարանին, իսկ գաղթա

կաններու օգնութեան միայն 

Ա. Ո. 20. 
Իրաւ Է որ Բարեգործակա

նը ունի կարեւոր կտակներ 

իր ձեռքին տակ, բայց իր ա -

զատ տրամադրութեան տակ 

ունի այգ Հի մնա դրամներէն 

միայն ե ս՛ի այն տարեկան 523 

ոսկիի գումար մը յօգուտ որ

բերու եւ 77 ոսկի եւս յօգուտ 

Վարժարաններու եւ Հայերէնի 

դասընթացքներու։ ինչպէ՞ս 

կարելի է այսքան ճղճիմ գու

մարներով ապրեցնել Հազարա

ւոր ոսկի՛/։ եր պա Հան քող նմա

նօրինակ ձեռնարկները (էոկ 

կրթական ձեռն արկն եր ու Հա– 

մար աձի՚ե 4200 ոոկի ի պէտք 

պիտի ունենանք), ըմբռնելով 

կտակներու յանկե բդին վտան

գաւոր դատարկութիւնը, չչար– 

ժին ե այլապէս բաւարար մի– 

քոցներ չգնեն Մ ի ութ եան ս 

տրամադրութեան։ տակ, որ

պէսզի անիկա ընէ ինչ որ 

իբմէ կը սպաս ու ի, իըըեւ Հա

մազգային կեդրոնական մար. 

ժ ին մը որ կոչուած է ժեծ դեր 

կատարելու մեր Ազգին ժէք՝. 

Տեղը չէ"՝ ըսել թէ խօսքե– 

րու աղմուկէն չատ աւելի 

պերճախօս են ԹՈՒԱՆՇԱՆ. 

ՆԵՐԸ։ Դիւան 
/̂ նդհ, Տնօրէնութեան 

ՒՏԱԼեհԱԼՊԱՆԱԿԱՆ 
ՅԱՐԱՐեՐՈհԹՒհՆՆեՐԸ 

Պելկբատէն Լոնտոն ար բ -

ուած տեղեկութեանց ՛Համա

ձայն, Իաալիա լքած է Ալպա– 

նիոյ Հետ մաքսային միու

թիւն մր կազմելու իր ծրա

գիրը է Լոնտոն ի դիմուսՂւե բուն 

եւ ալս լան ա ց ի ազգայնական -

ներուն ընդդիմութեան վրայ է 

Փոխարէն Իտալիա կը պա՛* 

Հանքէ կնքել առեւտրական 

դաշնագիր մը, պայմանաւ որ 

ս ւսՀ մանա գլխային շրջանի վե

րաբերեալ արա մա դրութ իւնը 

տարածուի աժ բոզք Ալսլանիո յ 

վրայ։ Այս կերպով է որ իտա

լական բոլոր ներածումները 

պիտի նպաստաւորուին նուա

զագոյն մաքսատու րքերռվ։ 

Կ՝ըսուի նաեւ թէ երկու 

պետութեանց միքեւ բանակ

ցութիւն կը կատարուի կնքե

լու֊ Համար, փոխադարձ իըա– 

ւասութիւնները ճշդող պայ

մանադրութիւն մը %՜ 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 

ՔԱՂ-ԱՔԱԿԱՆ 
ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ 

• ՓՈՔՐ ֊ 7.ԱՄԱՑԱՅՆՈՒՔի1՝ՆԸ 
ՏԱԳՆԱՊԻ ՄԷՋ 

Փոքր* Համաձայնական պե-

տութ իւննե րը (Չեխօսլովա– 

քիա, Եուկօսլաւիա, (հու մա

նիա) արտաքին քաղաքական 

տագնապի Հրքան մը կը բոլո

րեն, մանաւանդ անցեալ դեկ" 

տեմբեբ 1ք)Էն 19» Պելկրատի 

մէք դո ւ մարուած երեք երկիր

ներու արտաքին նախարար

ներու խորՀրգաժոզովէն յե

տոյ։ կը յիշուի թէ երեք ար

տաքին նա խաբ արն երբ իրենց 

այս տարուան խորՀրդակցու– 

թիւնը գումարեցին մասնս։. 

լոր կարեւորութեամբ եւ Հաս. 

տատեցին փոքր –Համաձայնէս -

կան մե այ ո ւ ն քարտուղար ու

իք իւն մը, որուն գործը պիտի 

ը/լայ միութիւն ստեղծել երեք 

պետութեանց արտաքին ք՛" ֊ 

զաքականու թեան միքեւ եւ 

տ հ ղեկուիք իւննե ր Հաւաքել 

դաշնս։ գրե րու վերաքննու -

թի՛՜նը Հետապնդող պետու– 

թեանց գործ ունէուիժ եան եւ 

անոնց գաղտնի ս պա ռա զին

ման ց վրայ է 

կարելի Է ուրեմն, եզրա

կացնել թէ Փոքր –Համաձայ– 

նականները, միքոցներու դի

մած են աւելի ամրապնդելու 

իրենց կապեբը եւ մանաւանդ, 

զօրացնելու իրենց պաշտպա

նողական դաշնակցութ իւնը% 

Բացի դաշնագրերու վե

րաքննուիք եան ձեռնարկնե– 

րէն, Փոքր– Համաձայնական -

ներուն վրայ, ազդած ԲԷԼՈ^Է կը 

թուին նաեւ Մ ուսո լ ի ն ի ի վե– 

րադրուած կարգ մը մտադրու– 

թիւններ, քաղաքական աղ. 

գեցութ եան ց շրջաններու ձը. 

րաղրի մը մասին։ Ւբր թէ 

՜քքտւսլիա՜՜Եւ " ր Ո ու՜սին։ ~ Հա.՜ 

մա ձայն ած են ազդեցութեանց 

երկու շրջաններու բաժնելու 

Կեղր. Եւրոպանւ Գերմանիա 

իրեն պիտի ենթարկէ ԼեՀաս. 

տանն ու Պտլթեան պետու. 

թիւնները։ Իսկ Իտալիա, Ա. 

ւստրիոյ եւ Հունգարիոյ մի. 

Գուբււէ , ի նպաստ իրեն պիտի 

Հարթէ Պտլքաններու եւ Ա. 

ղրիականի Հարցերը* Իսկ մե. 

կուսացած Զեիէօսլովաքիան, 

պիտի ստիպուի կռթնիլ Գեր. 

մանիոյ։ 

Այս լուրերը էէի՛" կրնար 

անշուշտ արագօրէն եւ վերչՀ. 

նապէս Հաստատել, Բայց Գեր. 

մանիոյ եւ Իտալիոյ մի^եւ 

նչժարուաձ մերձեցման Փոր. 

ձերը կր բաւէին ամրապնղե. 

Վ.եՆՒՋեԼՈՍ ֊ւԱՐշԱՊեՏ 
Աթէնքէն տրուած էո՚–րէ 

մը Համաձայն, Վենիղելոս յա– 

քռղտծ է կազմել նոր դաՀլի

ճը ։ Արտաքին նա խարտ բու . 

թիւնը յանձն ուա ծ է Միխա– 

լաքօփուլոսի,ելմտականը "Բա. 

ֆանտարիսի, ներքին ը Մ արի. 

սի, ծովայինը ՚Բոնտորոսիէ 

ՔԱՌԱՍՈՒՆ (աՄՐՏԱն 7.ԱՐՏԸ 
Աշխատանքի խո րՀբդաժո -

զովին վերքին նիստին մէք, 

շաբաթական 40 ժամ աշխա. 

տանք ի մասին, Ֆրանսայի 

գործ ատ իրական պատուի րակ-

ներէն Լանպէռ Ռիպզօ դէմ 

արտայայտուեցաւ, ըսելով թէ 

միքին կամ չէզսք որոշումով, 

կարելի չէ լուծել այգ Հարցը է 

Պէտք է անոր թեր կամ զէմ 

րլլալ։ 

Պ» Ռիպզօ, վիճակաղբոլ– 

թիւննե րով վարձեց Վերքել 

ր նպաստ 40 Ժաժ աշխատան

քի ներկայացուած բոլոր փտս– 

տերր։ Մ ասնաւո բարաբ չեշ. 

տեց թէգ աշխատանքի ժամե. 

բու կրճատման առաքին Հե

տեւանքը պիտի Ը1Լայ ար

տադրութեան գիներու բար. 

ձրացումբ։ Աիչելով Ֆրանսայի 

մէք 150-200 գործարաններու 

մէք կատարուած քննութեան 

մը արդիւն քր, պնդեց թէ բան-

լոբական ներկայացա, ցիչնե– 

բու տեսակէտը կը ձգտի դան

դաղեցնել տնտեսական յառաք . 

դիմութեան ընթացքը։ 

լու կասկ ածն երր եւ Հաստատ 

տպաւորութիւն ձգելու նման 

ծրագրի մը գոյութեան։ 

Այս կասկածները սաստ

կացնելու ծառայեցին նաեւ 

իա ա լ ե ւ ա լ պ ա նա կա ՛էւ մա ք ս այի ն 

մի ութ եան մը կազմ ու թեան 

ծրագիրը է 

Այս կերպով, կ՚րսեն ծրա

գրի՛ւ/ Հակառակս ըգնեբը, Իտա

լիա որ կը Հակակշռէ ալպա– 

ն ական բանակն ու վար չու-

թ իւնը, կ ՚ուզէ քաղաքականօ

րէն նաեւ, իրեն կցել Ալպա-

նիան ։ 

Ան, ուշտ, իաա լիա կը Հեր. 

քէ նման վերագրում մբ, բ " յ յ ց 

առանց փարատել յա քո զելու 

փսքբ Համաձայնականնեբու 

մտաՀո գութ իւնն երր, որոնք 

աւելի կր սաստկանան իրենց 

մեծ բարեկամին Ֆրանսայի 

րն թ աղքով ր Հանգէպ Գեր

մանիոյ եւ Ֆբանսայիէ 

ԴՐԱՄԸ ԿԸ ՊԱՌԱԿՏԷ ձՕՅՊՈՒՆԸ 
Մ արտինի ժէք Հրատարակուող ՀձԽ՚՚՚լք Աէսի» (^երթր կը 

դրէ 

Պէտրխան ինե րու եւ Հաճօի յարաբերութիւնը խանգար

ուած է ։ Հաճօ Պէտրխանիներբ դրամաշորթութեամբ եւ գողու

թեամբ կ ՛ամ բաստ ան է է ճէմի լփաշա զատէներն ալ Հաճօի կող 

են \ Պատճառը այն է որ, անց ես։ լ տարի Տիլ անուն եւ իբր թէ 

զօրավար կոչուած Անդլիացիի մբ կողմէ բաբե դո բծական միու. 

թեան մր անունով Պետրխանի Աի՚֊բէյայի, Եգիպտոսի մէք կա. 

բեւռր գումար մը տրուած եւ այս դրամով Աուրիոյ եւ Թուր

քի ոյ –քէք կազմակերպութ իւն կատարելու առա քար կ եղած է։ 

Այս գրամր քա՛նի մը տարի առա ք, Ամերիկայի մէք Պեար– 

խանի Ա իւրէայի կողմէ պա Հան քուած, բայց չէ տրուած։ Պէտր

խանիներբ այս գբամբ ձեռք անցնելու Համար չաա աշխատած 

են։ Վերքապէս Հօյպունի պետ ճէլատէթ, ընդՀանուր կեդրոնի 

անունով եղբօր բ Ա իւրէյայի դիր մը յան ձնած եւ այս ԴԲամը 

Եգիպտոս ի մէք գանձուած է ։ Մ իայն թէ այս գումարին կա

րեւոր մէքլ մասը Աիւրէյա առանց կեդրոն ղրկելու դրպտնած 

եւ Եւրոպայի մէք պտտելով զուտրճացած է։Ղ*աժ՛ասկոս զրկուած 

հՂւացեալ դրամբ Պէարխանի փամիրան, Մուսթաֆա Հիբչ° եւ 

Տօքթ* ՚(յւսֆիզ անուն մէկուն կողմէ բաժնուած եւ փոքբ մէկ 

մասովր «Հավար)) պա րբերա թեբֆ բ ՀիհՂ։ուած էէ 

Ասկէ զատ, Աուրիոյ քիւրտերէն, բարեգործական մար 

անուն ո վ Հաւաքուած գումարին մէք ալ զեղծում պատաՀած է ։ 

Այս գործին երեւան գա լուն Հետեւանքով, Հօյպուն կոտորակ

ուած եւ անոնց ալ լ ա իւ ր գտ՛նուող Պ էտ ր խ ան ին ե ր ինչ ր՛նե լ իք . 

նին շուարած են։ Վաւե բակ ան տեզեկութ եան մր Համաձայն 

կարգ մր Հօյպուն պետերը, թուրք կառավարութենէն ներում 

խնդրած եւ Թուրքիա ընդունուելու դիմում բրած են։ 

ԹՈՒՐՔ ձԱՅՐԵՆԱԿՑՈՒԹԵՆԷ– ՉՏԱՐՈՒԱԾ 
Հ Ա Ց Ե Ր Ը 

Գործավարներու քԱորՀուբդին Հետեւեալ որոշումը կը 

բատարակէ սլաշտօնաթեբիք բ* ((Ազգային պա յ քարթն չմասնակ– 

ցսզ յաԲակէտ ցանկին մէք արձանագբուսքծ 20 անձեր \0վ\ թ իւ 

օրէնքին Համաձա յն թուրք Հա յբենակ ցու թենէն վտարուած են 

ներքին գործավարութեան առաքարկուէ* Պ՚՚լսեցի քՀարեՀ Պ ա. 

լըքճեան (^ծնոզքր (հուրէն եւ Ա ա իժ էն), Պ՚բբչէ^ ի (՛՛ք ի Արա էք Գա -

սա պետն Լծնողքը՝ Գրիգոր եւ Ա արեանէ), Բազա րքէօյցի Տիկ* 

Աշխ էն Ամիրէսանեան (ծնողքբ՛ Մելքոն եւ Մարիամ), էբզբում– 

ց ի ՊաՀրաթ Մկ ր տի չ ե ա ն, Պո լսեցի Են ո վք Ա ա ր ա ֆեան Լծնո ղք բ 

Գէոբգ եւ Արուսեակ, ԳըրշէՀիբ՚քի Մարիամ Նիրինեան (ծնոէլքը 

Կարապետ եւ Պիամա) Պո լսեց ի Ժ՚իրայբ Գրիգոբեան ^քնոդքբ 

Միւնէվվէր եւ Մանուկ), ԿիւմիւշՀանէցի Հապիք օղլու Աեդրտք 

(ծնողքը Առաքել եւ Հոիփսիմէ^, իր կինը Գաբ թ ա լցի Աաթե–, 

նիկՀ Մ ա լկա րա ց ի էլմաս Աղասեան (ծնոզաքը Ատեվւան եւ Հռիփ– 

սիմէ՝), Պո լսեցի Տ ի՛՛լ բա՛ն Ա աբաֆեան (ծնողքր Գէորղ եւ Արուս

եակ), Պո լսեց ի Վեբոն ՕՀանեան (ծնողքը Տ ի ղրան Օովակիմեան 

եւ &ֆթ իկ), Կեսաբացի Մ արիանէ քԱուաավէրաեան, զաւակը 

Ատեփան ֆհւտավէբտեա՜ս՛, Ս^՚Լեւղց-ր՛ "՚7/՚"*7*̂  <//՚հ*/՛ ։Համետն, 

(ծնողքը Գրիգոր եւ Մ ար ի ամ՝) Կինը & է էէ "(է 9 է (յուաբգ Աբ– 

գարեան, Իզմիրցի Պօզոս Աղաճանեան, ՚1,որՀան Ցակոբ, Կէնը 

Մ ա բ ի ա մ Աղաճանեան, ինչպէս նաեւ 8 Ոէ–ր/դ քրիստոնեաներ ։ 

2Ի 1 Ե ւ տ փ ա յ վ էճը ժ ը ն ե ի ի մ է ճ 
Ազգերու Գաշնէակցութեէսն Տասն եւ իններու յանձնախում

բը նիստ մը գումարեց ղբա դելու Հաւք ար չին հւճափոն ական 

վէճով եւ նիստի վեր ք աւո րու իՅեան ղեկոյցով մը յայտարարեց 

թէ դեկտ, %0ին, նաիսագաՀը յայտարարեր էր որ իր վրայ դր

ուած պա րտականութ իւն ր վեր քացած չպիտի նկատուի, եթէ 

Հաշտեցման ամէն քանք թ տփուած ըլլայ։ 

Տտսնեւիններու յանձնախումբը, Հաստատեց այս տեսա

կէտը, բայց նկատեց որ դեկտեմբեր 20^ ի վեր, երկու Հակա

ռակորդ կոզմերուն Հետ սկսուած բանա կցու թ իւնները ժամ ա -

նակի կը կարօտին որեւէ արդիւնքի յանգելու Համարէ Ցարդ, 

միայն չինական պատուի բա կու թ իւն բ նոր առաքարկ ներկայա

ցուցած Է։ Իսկ ճ՛՛՛վա՛ն ի պատ ուի րակ ո ւ իք իւնր տակաւին , որեւէ 

պատասխան չէ տուած՝. Այս նկատումով ալ յանձնախում՝բը 

որոշած է պաՀ ժ ը եւս պաՀել։ 
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Գրեց՛ ԱՐՆՈԼ8 ՊԵ՚սԵԹ 
Բ. ԳԼՈՒԻ 

Թ Ա Տ ՐՈՆԻՆ ՄԷԶ 
Ժամը ութին մօտերը, երբ նուագախումբին պետը 

իր գրասեղան ին առքեւ երեւաց , ն ուա գա ծ ուներ ու ծա. 

փտՀաբութեան տակ, սրաՀբ լեցուն էրՀ Օթեակները կը 

շոզշոզային աղա ման դի փայլատակունքներով, մետաք

սով, ձիւնէ բազուկներով, մարմարեայ ուսերով՝ շքե*, 

զօրէն մրցելով կեդրոնի բիւրեղեայ ձեդնաքաՀին Հետ։ 

Թ ուա դրուած– աթոռներով գետնայարկը, որուն տե

ղերէն գէթ մէկ զոյգը ծախուած էր վեց ոսկիի, ներ

կայացման կ՚աւելցնէր մութ գեղեցկութիւն մը, մինչ

դեռ բոլորովին վերր անսաՀմանօրէն խրելով դէպի 

տանիքը, ձեղնայարկը, ուր պիտի ըլլայի անշուշտ 

առանց Աի՚-էքի՚էէնի միքամտութեան, կը կազմէր սեւ 

զանգուած մը, ուր կը շողային միայն սպիտակ դէմքերէ 

Միքոցին մէք սարսուռ մը կր վառէր, անհանգս

տութիւնն ու անՀամբե բութ իւնը լսելու ոսկեայ ձայ

նով Ռօզեթթա Ռ օզան, այն գրեթէ գեռ մանուկ աղ– 

քիկըէ սր երկու տարի առաք, Հազիւ թէ ամսուան մը 

մէք տիրած էր Մեծն Բրիտանիոյ եւ որ այժմ* քմա-

Հաճ բացակայութեան շրքանէ մը յետոյ, որոշած էր 

զայն վերագրաւել։ 

Սովորական երեկոները օթեակը յաճախուլներուն 

Համար՝ թատրոնը գրեթէ ընկերային ծէս մըն է, գո– 

Հա բեղէն ի ցուցաՀանդէս մը ք Արտաքին նախարարու

թեան ընդունելութեանց ու Հեռաւոր նուագի ընկե

րակցութեամբ եղած զրոյցի մբ միքեւ եղած բան ժը։ 

Բայց նոյն այղ. երեկոյ, որուն մասին կը խօսիմ, իրա

պէս տեսարանով Հետ ա քրքրուելու Համա րէ Անկէ ի 

վեր տասնեակ անդանՂւեբ եղած եմ նոյն իԺ ատ բոն ր, 

բայց երբեք չեմ տեսած նոյն ինքնաբուխ խ ան դավա-

ռութ իւն ը։ Եթէ Լոնտոնը ընդունակ է առանց յետին 

մտքի ըլլալ, այգ գիշեր անտարակոյս եղաւ։ 

Ն ուա դախ ու/քբի ղեկավարը վերցուց ճպոտր ու 

նուագածուները գադրեցան դաշնալարելէէ Լռութիւնը 

ծածկեց Հանդիսականներու բազէք ուիք՛ իւն ր է Ու գոզգո– 

քուն քութակները Հծծեցին առաքին վանկերը Լոնենկրեն^ 
նախերգանքին է 

Ինձ Համար այդ վայրկեանէն վերք՝ ոչինչ գոյ ու -

թիւն ունեցաւ, բացի Հեշտագին նուագէն, որուն անձ

նատուր եղայ ինչպէս երազի մը մ ո գութ եան։ Բայց 

երկար չտեւեց ատիկա ։ ճիշդ այն րոպէին, որ վարա

գոյրը կը բարձրանար՝ ետիս լսեցի դրան նիգին խուլ 

ձայնը ու Սիւլլիվէն ներս մտաւ, իր ամբողք պերճան

քին ու շքեղութեան մէք։ Ընդոստ բարձրացայ։ Թեւան. 

ցուկ կը նշմարէի, կիսաստուերին մէքէն, բաբձրաՀա– 

սակ կին մ ը ցորենի տժղուն ութ եամբ, Հրէական գե

ղեցիկ գի մա գծերով ու կարծես մեծ ու Հեղուկ աչքե

րով։ Կը կրէր Համակ սպիտակ վտաւակ մը, վրան մո-

լոշագոյն ու ծ իրանի շքեղ վերարկուով մը։ 

- հմմըլին, –Բարլն է, Հձձեց Աիւլլիվէն։ 

Հազիւ թէ ժպտեցաւ ինձ ու չնոբՀեց իր մատ. 

ներուն ծայրր եւ յետ ո յ, յեղակարծ օր էն ետ քաշուեցաւ 

կար հես աւելի լալ քննելու Համար գէմքսէ Իր տարօ. 

րինակ աչքերը Հանգիպեցան աչքերուսէ ԱնսաՀմանելի 

ել անօգուտ պզտիկ ճիչ մը արձակեց ու ինկաւ աթո. 

ոի մը վրայ։ սաստկօրէն ձգելով ձեռքս՛. Պիտի ըսէի 

նոյն իսկ, որ ձեռքս &գեց կարծես թէ ոձի մը ցուրտ 

մարմինը ըլլար, բայց կրնար այն տպաւորութ իւնը 

ձգել, որ ողբերգական արարք մըն էր ատի կա, է՚ս^ "V 

չէրէ Այգ կեցուածքը Հագ իւ նշմարելի Էր, այնքան որ 

յետոյ ինձ թոլեցաւ ի)Է պատրանքի մը զոՀ գացած Էի* 

Կինս յոգնած Է վերքերս, մրէքէւքեց Ս իւլլիվէն 

ական քիս, կը տեսնէ՞ք. կիներուն քդեբբ** •* հէները 

այսպէս են։ Ս պասեցէք անգամ մը, երբ ամ ու սնան աք։ 

Անշուշտ կը լաւնայ շու տով% 

ԽոնաբՀեցայ եւ նստեցայ։ Վայրկեան մր յետոյ 

կրկին նուագը գերեց զիս։ 

Երբեք չպիտի կարենամ մոռնալ Ռօզեթթա Ռօ– 

զայէն կրած առաքին տպաւորութիւնս, այն րոպէին 

երբ Հա մե ս տօ ր էն Հագուած , ինչպէս որ ԵքԴայէ դերը 

կը պաՀանքէ, երեւցաւ բեմին վրս՚յ 0րթբուտի ամբաս

տանութեան պատասխանելու Համ ար։ ՛Բան ի ւքբ րոպէ 

վաբանեցաւ տեսարանին յ ետ սա կողմը ք ապա եբկչոտօ– 

րէն բայց ոչ առանց որոշ Հպարտութեան յառաքացաւ 

դէպի թագաւորը։ 

Տտյնժամ տեսայ որ այնպիսի Հրամայական, չլա. 

ցուցիչ եւ բացարձակ գեղեցկութիւն մը ունէր, որ 

մարգոց Հոգիներէն մի ան զա մրն զմիշտ կը վտարէ բա. 

րոյական ամէն բմբռնում, բարւոյ եւ չարի ամէն նկա

տում ու զանոնք կր մղէ այլամերժ պա չտա մունք ի; 

Երբ կը պատասխանէր ձեռքի շարժումով մը թագաւո

րին՝ իր խաղը կատարելա պէս էլ արտայայտէր է լ ղ ա յ ի 

պարզութիւնը։ Թէեւ Հեռադիտակով, զոր տիկին Սիլ. 

լիվէն լռութեամբ ձեռքս սաՀեցուցած էր, երբ կը դի

տէի իր դիմախաղը^ աբուեստագիտուՀիի գիմակին տակ 

տեսայ մանուկը, շքեղ մանուկ մը շփացած բախտէն ե 

որ իր երիտասարդութեան մատդաշ գաբունին ճաշակած 

էր ինքնակալ զօրութեան Հրճուանքը, այն միակ ու 

սարսափելի տ ի ըա պե տուիԺ կւն ը մ արդկային բազմու

թեանց վրա յ զոր կուտայ գեղեցկութ իւնբէ Իրենին 

նման դէմք մը, կը բաւէ որ անգամ մբ դիտուած ըլ

լայ, որպէս գի յաւերժօրէն քանդակուած լքնայ սե

րունդի մր յիշողութեան մէք։ Այսու Հանդերձ երբ 

Հիասքանչ ու քնարական վերացման մը մէք, սկսաւ 

իր նախերգանքր, իր դէմքլը անժիքապէս մոոցուեցաւէ 

Ան վերածուեցաւ լոկ <\այՕի մր՝ մաքուր. Հրաշալի եւ 

դիւթ ի չ, մինչ ունկնդիրները շն չարեկ կը Հեւային ու 

մեղեդին կը շարունակէբ իր անՀաւասարհլի խռովքով 

եւ մոգութ եամբ պա բու րե լ զանոնք։ 

Առաքին արարր Հազիւ վեր քացած էր, երբ Ռօ– 

զէթթա Ռօզան ոտքի ու գոզդոքուն՝ լամբերուն քով 

կ՛ողք ունէր բարձրացող ու թաւալող ծափերու որոտր, 

ձեռքբ Ալեսքայի ձեռքին մէք, որ կը խազար ԼոՀենկբենի 

գերը։ 

Այն փաստը որ ցայժմ $յի>աա"յկեցի Ալրեսքան 

ու իր մ ասին կը խօսիմ միա յն որպէս մէկու՛ն, որ 

Ռօզայի ձեռքը բռնած էր ցոյց կուտայ թէ ինչ շէաիով 

ու բացաբձակօբէն Ռօզան կբ տիրէր բեմինւ ԱյսուՀան– 

դերձ ինչ որ էր Ռօզան \ՃՕ^ա^ներուն մէք, նոյնն էր 

Ալրեսքան թԱ&Օ^երոլն, այսինքն անվիճելիօրէն 

առաք ինը ։ Մինակ ան կրնար խռնօրէն լեցնել սըաՀը։ 

(ք,ար.) 



ՄԱՐՏԿԱՑ 

ԿԸ ՍՊԱՍԵՆՔ ա Թէ ԺՐ. ԱՅԼ &. ԸՆԴ2. ԺՈ՚նՈ֊ԼՒՆ 
(̂ ա ո ո ւս ա կո ւԹփ ւն Ա. էչէն 

ներկային ՚//""յ ոլ– կերտէ իր 2*— Առա 

ա պա գան է 

Բ»— Ժ՛ողովուրդին մերթ ա ֊ 

մաքրւ 

նոբոշ, բն ազգական է մերթ 

բիրտ ու. քի*> մբ պաբզամիա 

տբամադբութ եանց, քաղա֊ 

րական ձգաուաՈէերուն եւ. դէպի 

ազատութ իւն իր Հոգւոյն խոբբ 

անթեղուած կրակէ՛" պ է ա ք է 

տարազ Հագցնէ իբ մտաւորա֊ 

կանութիւնբ։ Ուրիշ խօսքով 

մտաւորա կան ութ իւեբ պիտի 

կ ատաբէ զտումի, 

գործումի 

Նեբդաչնակօբէն պէտք է Հան֊ 

գուցէ իրարու ժոզովրդին քիչ 

մը ցրուած, տարերային ու 

բնտկանօբէն նախնական ձըգ– 

տա ԱհԱ բբէ Պէտք Է ա րտա յ ա յ ֊ 

տէ անոր Հոգին ու տա բբա ֊ 

կան պաՀանջները, ընկե֊ 

բային, մշակ ութ ային եւ Քա՚ 

զտքական ։ 

Դ, Ւ"կ աոա^նոբդոզ ու 

կենս ու. նակ քազաքական կու֊ 

սակցութեան մը, որպիսին է 

Հ* Ց* Դաշդակցութ իւն ը% Հիմ֊ 

նա կան պարտակ անութ իւնն է 

բանաձեւել, այդ պա Հան $նե րր։ 

Ոչ միայն բանաձեւել^ այլեւ 

կատարել Համաձայն քաղա֊ 

քակ ան վայրկեանին ու ՀԸՐ~ 

Հա պատ ո դ պայմաններուն ան֊ 

Հրաժեշտ ընտրութ իւնը։ Այ֊ 

սինքն բաժնել այդ ձգտում֊ 

ներն ու տարերային պաՀանֆ֊ 

ներբ երկուքի. 

1 ՛Բ ա /լա քակ ա ն նա ա֊ 

զագոյն ծ բադբի մբ 

ելւ 

նֆնեբու 

Այո աոաջին, 

եւ 

պոյՂ պս 

ս. ա պէս կաբռւոբ 
նախ ա էսա ուս ք՚"յլ որ 

՚յլ Ւ՛""՛"– 

չխ ատ ան ք ր 

եւէ լուրչ 
քաղաքական դո բծ ունէ ութեան ; 

որուն պէտք է Հետեւի բուն 

պայքարը, բանաձեւուած ծ բա ֊ 

դրին աստիճանէս կան գորձ ա֊ 

դրութիւնը։ Միայն ժողովուբ֊ 

դին խոր ձգտուէքՏէերուն Հա֊ 

բազաա, անոր բնդերքներէն 

բխող, յետոյ անոր առակաւոր 

մաաւ որականա թ եան կողմէ, 

իւ բացա ած գէ^յքբ Հարաղա֊ 

տօրէն ներկայացնող քաղա֊ 

քական կուսակցութեան մը 
իրապէս իրաւասու եւ դե բա֊ 

գոյ 
ուած 

ն ժողոքիներէն բանաձեւ 

՚յ/ե տուեալ քաղաքա֊ 

կան պայմաններուն Հունին 
աէ էջ Հնարաւոր եւ Հաւանա֊ 

կան քաղաքական ծրաղիր֊ 

ներն են որ որեւէ կաբելիու֊ 

թիւն կբ ներկտյացն\ն ի բա֊ 
դոբծու ելու։ 

ԱնՀրաժեշտ Համարեցինք 

այս տարրականէ գրեթէ սո֊ 

վո րական ճշմարաութ իւննե րը 

կրկնել, անցնելու Համար բուն 

խնդրին, այն է ապացուցա֊ 

նել թէ տեղի չէ ունեցած Հ. 

Ց. Դաշնակցութեան տասնե ֊ 

բորդ ընդՀ. գ՜ողովը, որան 

ակնկառոյց կը սպասենք։ 

Որմէ յետոյ մեզի կը ա/եայ 

ճշդել նաեւ մեր դէրքը ա յ ն 

ժոզովին Հանդէպ,ո բուն ".Տաս֊ 

նեբկուհբոբդ՝^ ան ու հր կը 

արուի 1ւ որուն նախօրեակ ին 

կբ գտնուինք։ 

ՎԱԶԳԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ 

օ ր ո ւ ա ն ւ ո Ւ Ր ե Ր Ը 

ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄ ԹՈՒՐՔԵՒՍՈՒՐԻԱԿԱՆ 
ձԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐ ԻՆ 

ԷՆԿԻՒՐԻԻ Ազգ. Մեծ ժոզովի՛ն մէչ օրակարգի ղրուե. 

(քաւ. վաւերացումը թուրքելֆրանսական Համաձայնագրին ի 

մասի՛ն թուրքիաբնակ Թուրքերու Սուրիոյ մէչ* ունեցած կալ. 

ուածներուն եւ Սուրիացինեբու Թուրքիոյ ժէջ ունեցած կալ. 

ուածնե բուն ։ Կարգ մբ Հա՚բցու Տքներ ե՛զան, տ ա ր րս՚բս֊ Բ իւն տես. 

նհլով Սուրիացինեբու ել Թուրքերու կալուածներուն վերա, 

բերեալ տրամադրութիւններուն մէի Այս Հարցումներուն պա. 

տասխանեց արտաքին գործավար Թէվֆիգ Րիւչտի պԼյ, յ՚՚՚յ– 

աարարելով որ Սուրիացիներու՛ն եւ Թուրքերուն վերաբերեալ 

կալուած՛ներու մասին չրՀած զրոյցները անՀիհՂ։ ե՚/՚տՄիայն ար. 

գիլուած է վաճառումը Սուրիոյ գտնուոզ թբքական կալուած. 

՚նե բուն։ Դալով Թուբըիա գտնուող սուրիական կալուածնե֊ 

րուն, կառավարութենէն անկախ դէպքեր պատճառ եղան որ 

մ ասնաւոր օրէնք Հրատարակուէր, բացառիկ պարագաները 

նկատողութեան առնուելով։ Հարցում եղաւ թէ թուրքեւսու֊ 

րի ական Համաձայնութիւն բ ազդեցութ իւն պիտի գործէի նոր 

ելմտացոյցին վբայ։ Թէվֆիգ Րիւ շտի պէյ յայտարարեց թէ չի 

կարծեր որ թ ուրքեւսուրիական Համաձայնութիւն բ ծանր բեռ 

մբ Հարկադրէ իր ելմտացոյցին, վասնզի դո յութ իւն ունեցող 

կալուածներբ ետ պիտի արուին իրենց սուբիտցի տէրերուն, 

իսկ եթէ ծախուած կալուած կայ եւ փոխաբժէքբ գանձուած է, 

բնականաբար տրամադրելի կբ ա/եայ րլէալիք ՀատուցումբՀ Այս 

բոլոր գործերբ կարգադրուած են Աղդ. Մեծ ժողով ին կողմէ 

քուէարկուած օրէնքներուն ոաՀմանին մէ^ եւ ըստ այնմ խըժ֊ 

բագրուած է թ ուրքեւսուրիական Համ աձա յնագի բբ։Դիտե լ արբ֊ 

ուեցաւ որ քաղաքական ո՛ եւ է պայմանագիր պէտք է նեբշն֊ 

չուած ըլէայ փոխադարձութեան եւ երկկողմանի ըլէալու սկըղ՚ 

բունքէն ։ Դործավաբը պատասխանեց որ թուրքեւսուրիական 

Համաձայնութիւնը քաղաքական կամ առեւտրական պայմա֊ 

նագրութիւն չէ, այլ երկու երկիրներուն մի^եւ բացառիկ կա֊ 

ցութ իւն մը կարգադրող Համ աձայնութ իւն ։ Ա ուր իա գտնուող 

թրքական կալուածներբ արգելքի ներքեւ չեն առնուած, ասի֊ 

կա կրնար ըլլալ, բայց չէ եղած։ Ուստի աւելորդ է պնդել տեղի 

չունեցած բանի մ բ վրայ ։ հիսաբ վե ր^ա ց աւ, քուէա բկուե լով 

թուրքեւսուբիական Համաձայնագիրը վաւերացնող օրինագիծը* 

& Ն & ՝ Ր ւ \ Ա Ի Թ – ճ ո է հ ™ ճ է * տ 

Անղլ. դերմ. աելժ. ռուսական եւն. 
(այնպես ամեն տեսակ ածուխ եւ եւ փայտ 

63 րս6 Լտբւշ - Րյոտ )86 1՝ծ1. Րա̂ շոշշ 69-79 
Միակ Ներկայացուցիչ ած՜ուխի ամենագլխաւոր մԹերա– 

նոցներու որոնք շնորհիւ իրենց երկաթուղային եւ ծ՜ովային 
ուղղակի "ճիւղաւորումներուն՛ կրնան մրցիլ հրապարակի ած՜
խավա՜ճառներու 1)եա/ Աասնաւոր պայմաններ կեդրոնական 
ջեռուցիյլի (շհոսքքռցշ Շ€Ո1ՐԱ1) տէրերուն՛ նոյնպէս աղգ. 1)աս– 
տատուԹեանց։ 

8 0 ք Թ. Ա Ս 1. Ս. I 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈԲԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈ֊ԲՍԻ ԵՒ ԱՂ.ԻԲՆԵՐՈՒ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 
34, 8Ս (ե (11ւ՚շհՅ՚. ք՚Յոտ. ա»օ Ր ^ յ ^ 1Ճ. Ասօւձշէ 76-65 
Հիւանդներ կ՚լւնդունի ամեն օր 2 — 8, Կիրակի եւ տօնի 

օրեր 10—12։ Առաւօտները ժամադրութեամբ; 

՚9,Կ11ՏԻ 1ԱԻԷ՝Բ ՈՐ 

«ՄԱՐՏԿՈ8»Ը 
Սկսաւ ոՀքւչէՂ։ ու րէւկեր. 

՛հերու օ ժ ա՛ն ւէա կութ եա՛ն ու 

Ժողովուրգիքւ ջերմ Համ ա. 

կրա՚նքով է միայ՚էւ, որ լ ո յ ս 

տեսած՝ է արգէն 

45 ԹԻՒ 
իր բարեէաւումը կաէւուան՜ 

է մ եհ՝ աւղէս ժողովուրգիՊւ 

Համ ակբութ-ե՚նէ՚ււ։ 

"Պ Ա Ր Տ Է Ջ " 
ց՛անկական պարբերաԹ՜երԹ՜ 
Ա. տաբի Թիլ 3.4 ՜Զոխ եւք)ա– 
՚Տելի բովանդակուԹեամբ։ 
րամնեգրուԹ՜իւն 10 ֆրանք։ 
ա̂սցէ. 

ձցօթ ձ1ԱՐՕշհ1ւօռ, ԲօտտռցՑ 

Շօսօ, ԲԽսմԽ Լ8ււ1ցա՝ւ6). դիմե| 
նաեւ ՄԱՐՏԿՈՑԻ՛ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
Անիեռ Պոլա-՚Բոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ ՄԵՍՐՈՊ գրադարանը 

փոխադրուած է 345 Ավընիւ 

Արժանթէօյ, Պուա .՚Բօլոնպ, 

ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բաց է երեք. 

շաբթի, չորեքշաբթի եւ Հինդ֊ 

չարթի իրիկունները ժամը 

8.30*** 10* 
— Լիոնի Հ. 8. Դ. դըա֊ 

դարանը փոխադրուած է ընկ. 

Ժիրայբի խանութը, \0, Ոիւ 

Ֆրանս ուա Կարս էն։ Բաց է 

երկուշաբթի եւ Հինգշաբիք ի 

իրիկուններբ ժամբ 7»30֊8»30* 
—- "Լալսւնսի Ակումբին 

դրա դա բան բ բաց է երեքշաբ֊ 

թի եւ Հինգշաբթի ժամբ Տէն 

10 եւ կիրակի առաւօտ ժամը 

8էն 12ւ Գիրք կը ստաց ու ի 

շաբաթական 1 ֆր. վճարումով։ 

Ե Փ Ր ւ \ տ 

Հայկական "Նուագախումբ 
Եթէ կ ուզէք ձեր Հա՛նդէս. 

ները Հաճելի դարձնել, դիմե. 

՚փ& ԿքԿհյԱ1նու^^ւ կումռձն^, 

նշանտուքի, Հարսնիքի, պա֊ 

բա Հան գէսն ե բու, երեկոյ թնե ֊ 

րու Համար։ 

Հայկական, հո վկա սեան եւ 

եւրոպական եղանակներ։ Պայ֊ 

մանները խիստ մատչելի՛. 

Դիմել Հետեւեալ Հասցէին. 

0ՆՈՍԵԱ1 ՏԻԳՐԱՆ 

15՚ ա 6 ձս Բօսոօսք Շ1յ 
(Տքւոտ) 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ բարեկա՛մ, 

Ի՞նչ նպաստ բերիր քու թերթիդ 
տարածման պայքարին» 
ՄԱՐՏԿՈՑԻ ընկե՛ր, 

Վերջին զոՀո զութ իւն մըն ալ 

պարտք կը գնենք քու վրադ. 

Գ՛տնել նոր բաժանորդ մր 
աո նուաղն 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ է 
Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 

երեկոյթներու, Հարսնիքի, 

նշանախօս ութ եան ու ա յ Լ 

կարգի Հաւաքոյթնեքու Հա ֊ 

մար։ 

Լ. 8– Դ– Վալանսի Ակումբը 
Խիստ դիւբամատչելի պայ֊ 

մ աններով։ 

Գիմել Հ. Ց. Գ. Վ յս լան ս ի 

կոմիտ էին ։ 

I 9 3 3 Ւ 
«ԱՄԵՆՈՒՆ 2.ԱՍ8Է/Ն" 

Ամէն կողմէ նամակներով 

մեզի եղած դիմունՂւեբուն Հրա֊ 

պարակով պատասխանելու Հա֊ 

մար, կը յայտնենք որ 1933 

տարուան Համար պիտի ընդ֊ 

Հատենք Հ<Ամենուն Հասցէն» ի 

Հրատարակութիւնբ ։ 

Առ ի գի տութիւն կը յայտ֊ 

նենք նաեւ որ մեւ »էն 

էիոիյուած ըլլա լովՀետհւեա լն Է. 

Լ. Մօզեան գրատուն Գ.ԱրփիՖ 

18 հւտ ՃԱ66 ՝\ոսա, • 

ւ ^ ը ւ ս ռ ւ օ ւ Հ ձ ւ 

8, ոստ շւ–1/\7հ։^սօսԻՎ. Բ/\ատ % 
աէրօ : Շոժտէ . Նշ ԲտԽէւշր - IV. I). Լօւ՝շ1էշ 

կարկա՚էոէակՂւերու, քօ^ւսէրվա՚էւերու եւ սլսալւլներու 

ղաեմալւաՂւ մրՀւ Է ք&շոձւօոտւ\ ՛ն ւղ՚՚՚րավսւ ճա ուսաո ւէւ ր. ուր 

կրէւսւք ւէսւ՚էւեէ ամէն ան սակ ուաե էիվչէւհ լ՛ներ, թարմ՝ 

պսսււղներ եւ միրգեր։ 

ԳԻՆՆՐԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳՕՐԷՆ ԶԵԴ.ՉՈԻԱԾ ԵՆ 

Կ ՈՒՍ Ա ԿՑ Ա Կ Ա ՛Ն ԿԵԱՆք– 
ԱՆԻԷՌ ՊՈՒԱ ՚ԲՈԼՈՄՊԻ Զէյթուն կոմիտէն ընկերական 

րնդՀ. ժողովի կր Հրաւիրէ «Եռագոյն», «Փոթորիկ» է «Ազատա֊ 

մարտ» եւ «Մասիս» խումբերու բոլոր ընկերնկրբ, ա յս ուր֊ 

բաթ իրիկուն ժամը 8*30̂ */, 345, ավընիւ տՂկժանթԷօյ Պուա֊ 

*Բո լոնպ Հ Ներկա յանէս լ անդամատետրով ։ 

Լք՚ՈՆք՛ Կայծակ խումբը ժողովի կը Հրաւիրէ իր բոլոր 

բնկեբնեբբ յառածի կայ չորեքշաբթ ի երեկոյ ժամբ Տ*30ին, 

՛Բուռ. Լաֆայէթի սրճարանի սրաՀը։ Ընկերներու ներկայու֊ 

թիւնը պարտաւորիչ է։ Ներկայանալ անդամատետրով՛. 

Ալֆորվիլի մէջ ՄԱՐՏԿՈՑ կը ծախուի 

145, աշ Ը«6ՈՈ6 Օօե;է 
Նպարավաճառ Պ. ՆԵՐՍԷՍ ՍԻՄՈՆԵԱՆի մօտ 

(Ո ՈւՐՈ՚ւ հ ( Մ Ա Ր Ա ե 8 ձ Մարտկոցէ ցրուիչն է ընկ. ԱԲՐԱ. 

՚ ւ Ս Ս Ս ս ւ ՀԱՍ՝ ԼՈՒՍԻԿԵԱՆ, որուն քով կարելիէ նաեւ 

բաժանորդագրուիլ ։ 

Լիոնի մէջ «ՄԱՐՏԿՈ8»ի ցըռւիչն է ընկ, Եզիա Նչանեան, 

ՄԱՒ՚հհ ԽԱՆՈՒԹ ԼՒՕՆՒ ՄԷՋ 
Առ.իԹԷն օդտուեցէք 

Լիոնի ամենէն կեդրոն թաղին մէջ, 191 ՛Բուռ Լաֆա. 

ձէթ, ծախու է Յակոբեանի խանութ ը, գրատան Տէսին վա. 

խադրութեան առթիւ։ Ներքին բաժանումներուն ու ցուցա. 

փեղկերուն Համար, կը պաՀանջուի 3000 ֆրանք։ Խանութ ը 

կարելի է չարունակել իբր գրատուն կամ յատկացնել ո լրի չ 

գործի։ 

Մ ան ր ամա սնութեանց Համար, դիմել Յակոբեանի դրա. 

տունը, 191, Օօսքտ ԼՅքցյ՚տէէտ, Լյ՚օո^հօոօ) 

Դ Ր Ա Մ Ա Գ Լ Ո ԻԻ ՛ ԿՐ, Փ Ն Տ Ռ Ո ՒԻ 
Պ ատ ո ւաւ ո բ Հայ երիտասարդ ւէբ դրամադ լու խ կամ գործ ի 

րնկեր կբ փնտռէ՝ արդէն կազմ ակերպուած Հետաքրքիր գործ ի 

մբ Համար ։ 

Հաճելի աշխատանք, շաՀաւէտ գործ։ Դիմել << II արտկոց» ի 

վարչութեա՛ն ։ 

ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ Է 
ՎԻԷՆԻ եւ Տեսին ի մէջ, Պ. ԾաՀխաթունիի ներկայացնէ,, 

լիք «.ԲարեկահՂւերը՝» կազմակերպուած ԿէմԷրԷկի Հայբենակց, 

•ՆկայքյաւՀս ՚^ր՞-Լ-հ–, ք ՚ը.–յ,ծււղոմիԽէեէէ ՜օբռոմօաոաւ՛ խտաձգուաօ ՛Է 
ՎիԷնի մէջ՝ յունուար 2\ի% Տէսին՝ 22ին\ 

Օ Ո Ղ Պ Ա Ր Ա Ը Ա Ն Դ Ւ Ս 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԴՊՐՈՑԱՍԷՐԻ 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ.ԻՆ ԿՈԴ.ՄԷ 
ՏԵՂԻ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՇԱԲԱԹ 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 

ԵՐԵԿՈ8ԵԱՆ ԺԱՄԸ 10ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԼՈՅՍ 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՍԱԼ Տէ ՖԷԹԻ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

Գեղարուե ստական բաժն ին կը մասնակցին Տիկիններ 

Սուրաբեան՛ Լերգ, սլար՝), Ինքապապեան՛ (դաչեակ՝), 4̂116. 
8օսշՅ՛ Լէ"լ(՚^աԿ)> Պարոններ՝ Շանան Սարման՝ Լարտասա. 

նութիւն), Ժպտունի, Մարդարեան, 1Տհ1ր. (ւաւէՅէշսէ). 
•(̂ իլրքնեան՛ Լսրինգ) եւ ուրիչներ՛ 

ՃՈԽ ՊԻՒՖԷ, ԱՆԱԿՆԿԱԼՆԵՐ, ՃԱԶԻ ՄԵԾ ԽՈՒՄԲ 

ՄՈՒՏՔ 10 ՖՐԱՆՔ 

" ն պ ա ր ա տ ո ի ն ե Փ ա Տ 
Վ.ԱձԷ ԻՋԳԱԼԱՑԵԱՆ 

Արեւելեան եւ Էւրոպական նպարներ 
Ձկայ՛ յ կայ, մաքուր եւ ամ՜ան։ 

9 ուտ մօսց6–ՈօսՆ6, Բօոտ (206) ա. Սա. 50.09 

նՊԱՐԱՏււԻն մԷԹրօ Պէլվիլ 
2ՄԱՅԵԱԿ Ւ2ԳԱԼԱ8ԷԱՆՒ 

8, ձԱշշ Բ<ւս1–ԼՂքռքցս6, Բռօւ11օո տ. Քօե 

ւ ^ ւ ւ օ ւ ւ ը ^ ր ւ տ 
իԹԷ կ՚ուղէք, որ ձեր Օադուսաներր րլլան ճաշակաւոր, տոկուն 
ու լաւ կտրուած՜, առանց վարանելու, դիմեցէք թծ՜ախնդ(ւր 

» Ո1 

ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ 
Սթե կր սիրեք լաւ ու (ւամեղ սաշ մր լւնել, 

մի վարսւնիք, դացեք անմիջապես նռնակաւոր 
Կ* Ճ Օ Շ Կ ՈԻ ՆԻ Ճ Ա Շ Ա Ր Ա Ն Ը 
ւօ, ւ ս ա տ ^ ս լ ը - ^ ձ ո տ ա ւ ւ տ 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ, ՄԱ֊ԲՈՒՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ ՊՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

իր նշանաւոր Տէօնէր •քէսլապր, Փիաէլի փէպասլր, 
էօղոլրտլոլ –|«էԱլապր 
Լաւ Օ՚ւԻ, ճ՚՝խ Աղանդերով 

Օ ՚ Օ ^ Է Կ Ո Ւ ն 1"՚Ք /՛Ր ձեռքով կը պատրաստէ 

եւ կը սպասարկէ 

ցիլիվրիի մած՜ունր միայն այս ճաշարանը 
կրնաք գտնել 

ՄԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 

քյ§;բ/^քյ^ոօւտւՑ - տւտյյ«ըոտւտյ 
8Ա Կ(1ԲԵ ԱՆ Ե ՚ Լ Բ Ա Ց Ր * 

60, Բօսէտ մ՝Օւ՝1տոոտ, 8օ.ցո6ս& (Տտտշ) .:. Բտ՚Լ; ՃԱտԽ 20՚55 

Փօրթ տ՚ՕրլԷանԷն 5 վայրկեան 

•յեր կառքերու նորոգուԹեանր 1)ամ՚ար, ամենայն վստա̂ ու– 
Թեամ՚բ կարող էք մեղի դիմել 

ՄԱԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆ-Բ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառաժբ կառքերու Համար ամսական 50 ֆրանքէն սկսեալ 

ՇՐՋՈՒՆ ՎԱՃԱՌՈՐԴՆԵՐՈՒ– ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

20, ք̂ սօ 6̂ 8620ՈՏ յ ^,օս̂ ե6VՕ̂ ^ 
7>օ/ռ. 76՝, ձւմ. ձ՚Բհւտ, Բւ՚ւււռ ՕԱՐՇ Տէ. ԼԱ2(ււ՝տկՂւ 

Անմ՚րցելի գիներ եւ ճոխ մ1(Ւերր։ շեր շա()ր կր 
պահանջէ որ ուղղակի արււսսդրողէն գնէք։ 

Գաւառներէն ասլսսլրյսնք^կյ բ՛ն դունին ,թ է ^ 

Տ 

Ո Ս Կ Ե ՐԻ Չ . Ժ ԱՄ ԱԳՕՐ Ծ ՛ 

10, ԲԱՇ Տ1. ՏօԵօսրոտ 10 

1 Ր Շ Ր Ս Կ Օ Լ Ի Ս՚կաՎ 

Ամէն տեսակ առեւտուր, թէ զարգեզէններոլ եւ թէ ժւ 

մացոյցի, ւքիչտ դիւբամատչե լ ի դիներով է 

Այս կտրոնը ներկայացնողին ()տրիւրին 6 ղեղյլ կ՚Ը|լայ. 

Մ Ա Ր ՏԻ 
Փարիզի առաջնակարգ դերձակատունը 
6, ուշ (1ս Օտետ, Րտքւտ % : ՀձԽօ ճահհտ 

Կ ՛ Ո Ւ Զ Է Դ 
Աժան գներով, ՜ճաշակաւոր տոկուն ու լաւագոյն 
Օագուստ ծագուիլ, դիմ՛եցէք առանց վարանումին 
ս ա տ ա Ի Կ նսււՊսւնՏեսւնԻ 

դերձակատունը, որ ներկայ տնտեսական տագնապի առԹիւ 
ա՚1ւ1)աւ տտտլիււլւ1,՚1ւ իր գիներր ղեղլած՜ է։ 
2> աօ (1էտ ՇհՅսքօսքու6է6 — Բյոտ XIX 

Ֆ0ՆՕ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
ԳՆԵԼՈՒ ձԱՄԱՐ 

գիմե&Էք 3. ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ 

26, &Ա6 Լ6տ»§6, Բ&ոտ ( 2 օ ) տձէէօ Ըշ\հ՝\\\շ 

II" Ա Ր Տ Կ 0 Ց 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

111111111111111 աււււււււււււււււււււււււ ՏարեկաՆ վ.եցւսւքսեայ 
ֆ||ԱւՆււա եւ Աու |ւ|ւա 70 40 ֆրանք 
ԱէՐհրիկա 5 2յՕ0 տոլար 
Անգլիա եւ Գա̂ՈևՕՀւեր 120 (>5 ֆրա՛նք 
Զ"" |՚<)(՛րի՛ւ՛, իաալիսւ 120 65 ֆ ր անք 
Ուրիշ երկիր՛ներ 100 05 ֆ ր անք 

Ամ՛բողջ ֆրանսա̂ այուԹեան ծ՜անօԹ՜ միակ վստահելի ՖՕնՕ 
ծ՜ախող վա՜Տառատան, ուր պիտի գտնէք աԱէն տեսակ ֆօնօ– 
նհր եւ հայերէն, Փրանսերէն, յունարէն, Թուրքերէն փլաքնհր 

օաօիք, շօւսաւձ, ԲՃԲԱՃ, բ օ ^ ռ օ ո Ժ ԲՃԲՕՏ 

րնկերուԹիւններու։ 
նոր 5աԱած՜ են վերջին անգամ ելած՜ հայերէն փլաքներր, 

որոնք ուրիշ տեղ պիտի չկրնաք գտնե|» 

՚ւ՚րամական առսսյումներու նասցե՝ ի/1. 1՝/\ր^Ը^10յ1/\ք՝յ 
11, ՒՀս6 Լօատ - 81յոօ, Բ^աՏ (106) 

ԿԱՐԵՒՈՐ, կըխնգրուիխմրադրութեան յատուկ զբու. 

թիւնները զրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑ» ի Հասցէով՝ 

աւձզօռ 11, ՒՀս6 Լօս1տ - 81յոշ, Բ̂ ՒԱՏ (106) 
լ 6 ՇտէՅոէ։̂  ք^ տւ^օյւ^ԻՎ 

1աբոա6Ո6 >\Լ8^\ 11,Ւ̂ սօ Լօսւտ 81յոօ Բյոտ 



Ր. ՏԱՐՒ ԹԻՒ 48– ՈՒՐԲԱԹ 20 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 ՏեՌՔԷ 50 ՍԱՆԹԻՄ \ՀՏՒ101Հ5։01, 2 0 յ / ^ ճ լ Տ 1 Հ 1933-2 ատ ձոոծ տՈ՛ 48 

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՛ԲԱՂԱՍԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 3. Գ. ԵԻՐՈՊԱՅԻ ԲՈՂՈԲՈՂ Կ. ԿՈՄԻՏԷՈՒԹԵԱՆ 

մօսա&ւ ձաւճատո 
ԲՅքՅւՏՏՅՈէ Ա01Տ քօ1Տ (33 ք Տ6Մ131Ո6 

քէՏօէծշէԽո -ձժտտւտէրօէւօո 

11, 8 ս 6 Լօատ - 81&ՈՇ, Բձ1Հ1 Տ (1 Օ<0 

Բաժանորդագրութեան պայմանները տեսնե| 1". եջ 

«ՄԱՐՏԿՈՑ«Ի ՈՒՂՂՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿԷ ՄԸ 

«կը հաւատամ՛ ձեր պայքարին որ մ՛ե՜րն Է։ դաշնակցու
թիւնը պէտք է ՛Ա՛կին յեւլավաիւական կուսակցութիւն մ՛ր 
դառնայ/ ()ւ ատոր համ՛ար, հարկ է այս (քուս՞ի պատասխա
նատուները գքււրս նետել ոչ մ՛իայն կուսակցոլթենէն, այլեւ 
հայ ժ՜ողովուրդի ծոցէն։ 
դուրս բո|որ այն գործիչները, որ ծրագրային սրբութիւն– 

ները ոտնահարեցին եւ մ՛եր վւ առա յեղ կուսակցութիւնը այս 
օրուան հասցուցին» 

ժք. ԸՆԴԼ ԺՈԴ.ՈՎ.ՒՆ ԱՈՔՒՒ 

8. Դ. ՚ ՚ՔԱԼԴԱԼՔԱԼԿԱՆՈւՎՅԻհՆ..0 
՚ ՚ օ ն ա ա ր ժ ռ ղ ո վ ն ե ր , , ո ի ս ա ո Ի Թ ե ւ ա բ 

Վերջին աասնամեակի մեր 

քաղաքական կեանքբ գ ա ֊ 

ղաթներա. աք Էջ, վայրկեան մր 

թէաաականօբէն ըն դո լնելէ յետոյ 

թ է յ ի րապէս Հ« 3» ՚հաշնակ֊ 

ցութ իէ/ն ր 7 որպէս կազմակեր -

պա .ահ քաղաքական կ ուս ակ ֊ 

ցութիւն ու ժողո վու. բդին մէկ 

կարեւոր ւք ասին ձգտուահՂւերուն 

արաայայաի 4 ունեցած Է քա

ղաքական գ/՚ծ՝ մրէ կր ներ

կայացնէ գլխաւորաբար երկու. 

Հիմնական գժ ուա րութ իւննե րէ 

որ կերպով մը Հեաոեւանք են՝ 

միջազգային ուժերու ե ի բա֊ 

դարձութեանց դասաւոր ման 

ոլ նաեւ, ասիկա անՀեբքելիօ֊ 

րէնէ այս աասնամեակը նա ֊ 

խորգող քառորդ գարու րն ֊ 

թացքին մեր քաղաքական ու 

ադգային պա յքաբի Հեաապնդ -

ման րնթ ացքին ընդգրկուած 

ուղղութեան։ 

Այս վերջին խնդիրը, այ

սինքն է մէկ կողմէ Հայ ազա -

աա դրա կան շարժ աք ան ու յե

ղափոխութեան Հաշուեկշիռն ու 

գաաարանբ, միւս կողմէ կա

թողիկոսութեան ու Կ* Պոլսոյ 

Պաարիարքութեան շուրջ խմ

րուած Հասաաաութ եան ց ու 

մարմիններոլ դերին քենու֊ 

թիւնր կր սՂտայ ամբողջ։ Ոչ 

ոք դեռ Հարկ եդած անաչառու֊ 

թ եամբ, առարկայական ու 

քննական ողիով% մօաե-

ցած է այս առաջնակարգ Հար

ցին , պա ա մութ են էն ան Հրա ֊ 

ժեշա դաս ր Հան ե լու միակ 

նկաաումով ։ 

Այս 1"նդիրը* որքան ալ 

առաջնակարգ, մեր նիւթ էն 

գուբս է ու կր դո Հան անք 

յ ա յան ե լո վ, որ Հե՛նք բաժներ 

ո չ կարգ մը բնկերներու եր– 

կի*–դր թէ Ա՛տիկա կր ակա– 

բացնէ մեր կուսակցութ իւնը, 

ո՛ չ ալ ուրիշներու դիւրին 

իմ ասա ութ իւն ը , որ Հհաեւե֊ 

լռվ ժողովուրդին, կ՝ապաս֊ 

աանին մակերեսային ու ժրխ֊ 

աական վե բաբե բուժ ի մր՛. Այս 

Հարցը եւս օրակարգի վրայ է 

ու կ՛ուզենք իրապէս 

զայն յառաջի կա յ ամիսներու 

ընթացքին։ 

Ուրեմն ըսւո մեզի, այս 

աասնամեակի ընթացքին, մեր 

քազաքական գործը դժուա

րացնող բազմաթիւ խոչըն֊ 

դոանեբու կարգին, կր աես– 

նենք երկու գլխաւոր արգելք

ներ, որ խափանած են մ եծ 

չափով կուսակցութիւնը այն

քան ան Հա րա ղա աօր Էն ներ֊ 

կայացնող ղեկավարութեան 

գործըէ Չուզելով ոչ մէկ գնով 

իրենց ուսին բեռցնել նաեւ 

իրենցմէ անկախաբար, դէթ 

այս աասնամեակին Համար 

զարգացող դէպքերուն պ ա ֊ 

աասխանաաուութիւնը, նոյ

նիսկ մեր յեաագայ մեղա֊ 

դրանքները աբժէքազուբկ շ ր ֊ 

նելու Համար, կը ցանկանք 

մեր ժողովուրդին վիճակ ուած 

դաժան քազաքական պայման֊ 

ները լուսաբանել։ Յեաոյ ան -

շուշա ըսելու Հաժար, որ այգ 

աննպասա դբութ իւնն ("՛կ 

անՀրաժեչա կը դարձնէր ար֊ 

աասովոր ու բացառիկ ի րա -

աեսութիւն մր,նուիբումէ ամ

բողջական անչաՀախնդրու ֊ 
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թիւն գործին Հանդէպ ու նաև 

յսաակ գիտակցութիւն՝ ժողո֊ 

վո՚֊Րդին ողբերգական վիճա

կին մասին։ 

խոչընդոտները Հե

տեւեալներն են. 

Նախ անՀերքելի խզումը 

աւելի քան ութը Հարիւր Հա

զար գաղթաՀայութեան եւ 

Հայկական բարձրաւանդակին 

միջեւ^ որ անմիջական Հետե֊ 

ւանքը եղաւ մեծ-պատերազ– 

մին ու յետոյ յունօքեմալա

կան պայքարին։ կերպով մը 

Տոդեկան նայւ՚ենիք^ձ եւ զայն 

կազմող ժողովուրդին փաս

տական ու ժամանակաւոր ան

ջատումը նայւ՚ենի ե ւ՚ կ ւ՚ են։ Ան֊ 

դաւք մր արտասաՀմանի ՚^՚էջ՝ 

անոնք շուտով իԳ՚քզինքնին 

գտան այս կացութեան դի" 

մաց% Այս էր քա ղա քա կան 

տուեալր, իր խարիսխէն խըլ֊ 

ուած, տ րմատախ Հա լ ժողովուր

դին մ էկ մաս ր ցրուած բազ– 

մա թ իւ երկիրներու մ էջ, ՐայՅ 

որ կը պաՀէբ գեռ /՛ք՛ր "՚ՂԴ 

տեւելու ու իր աղա տաղ րու -

թի*–նր պատ։ք՝ութենէն խլելու 

եթէ ոչ աք իա ձայն՛ գէք^ զօրա

ւոր ձռտուս ա1ր% Իրենցմէ 

կախոլած գէր անժիրապէս այս 

կացութ իւն ր չբջել ու աշխա֊ 

տ ան ք ի գետ ին ը Հետեւաբար 

աաէյս Էր։ 

Ի՞նչ կը ՀետեւԷին այս ա֊ 

ո աջին Հաստատում՛ին. Մեղի 

կը թ ուի Հետեւեալ առաջին 

ի բոզութիւնն երր, զորս պար֊ 

աաւոր էինք ընդունի լ ինչ

պէս որ էին, քանի որ ո 

ցանկ ո ւթ իւններն, ո Տ մեր 

արդար բար կութիւնները, հ * 

մեր զգա ցումնե րն ու ո՛չ աքեր 

տ բա մա բան ութ իւնր կրնա֊ 

յին անմիջապէաւ փոխել կա՛ 

ցութ իւն ը% 

Ա Ութը Հարիւր Հազա ֊ 

րի ւքօտ զաղթաՀայոէ-թ իւնը 

ամբողջապէս հՂւացորդր Ըէէա֊ 

լով նախկին օսմանեան կայս

րութեան սահմաններուն մէջ 

ապրող Հայութեան, Արեւ֊ 

մտաՀայութեան ու այս բառը 

մեր գրչին տակ ո չ աքէկ յետին 

միտք կը պարունակէդ-- աքեր 

քաղաքական պայքարի ա֊ 

ոանցքը փաստօրէն կր կեդ֊ 

բռնանա ր ա յ դ զանգուածին 

ւք բայ, եթէ կ ՝ ուզէինք Հաւա

տարիմ մնալ Հ. Տ» ՛հա շն ակ -

ցութեան ծբագրին, որ կը նա

խատեսէ ու կ՝առաջադրէ ամ

բողջ նայ ժողովուրդին ազա֊ 

տաղ լաւ թ իւնը եւ աւան ղու -

թեան՝ որ թաւալած է գլխա-

ւ ո րոյ րա ր այս Հունով։ Եթէ 

կ՝ ուզէինք Հակառակ արմա֊ 

աա իւ ի լ ըլլալուն՝ այսուՀան– 

դերձ Հետապնդել նաեւ ժողո -

վու բդի ա յ ս աքասին աղասաւ– 

թիւնը ու չընդունի լ թրքու֊ 

թեան իրագործած գոյավի֊ 

ճակ ր, այն ժաՀ մետական տի ֊ 

բապետութ իւն ր Հայկական 

բարձրաւանդակին, ^ով*Ը ն. 

Մեծ ֊Հայոց վրայ։ 

/՝. Հետեւաբար, Հակա֊ 

ռակ Հայ գազութնեբու ցրր֊ 

ուած ր լ լա լուն, Հակառակ աժ֊ 

բոալջութեան պակ ասին, որ 

արտակարգօրէն կը դժուա֊ 

րտցնէր ուժեղ, ինքն իր մէջ 

ամբողջական եւ ներգործոն 

(էար.ը կարդալ թ. կ) 
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ՆՇՄԱՐՆԵՐ 

Պ Ա Տ ՃԷՆ 
Աուլթանովի զեկուցում՛ը, իմ կար. 

օձիքով, ո՛չ մէկ աւելի ՛նորութիւն կր ր֊երէ 

մեզ քա՛ն երկու տարի՛ներու րնթացքին 

Հայաստա՛նի, Վրաստանի, ԱգրբեՀանի ել 

Լեռնցի՛ներու ՛ներկայացուցիչներու (խօսքր 

Հակաբոլշելիկ տարրերու մասին է) խօսակ– 

ցութիւնները բերած են։ 

Մեզ Համար տարա կոր ո յսէ գուրս է 

եղեր այն Համոզումր, թէ նոյնիսկ ա յ գ 

իւօսակցութ իւններու ու բանակցութիւն– 

ներու ընթացքին, այգ. երեք ժոզովուրգ– 

ներ ու ներկա յացուցի չներր առանց մեզի 

խմոր ահ՜ ու ձեւաւորած են իրենց գոր

ծակցութիւն ր՝ թուրքիայի Հովանաւորու

թիւնով քիուսիայի գէմ: իւ միայն ձեւի 

Համ ար մեզ Հետ խօսած են, գիտնալով որ 

իրենց քաղաքական գիծ ր կր խաչաձեւէ 

մեր քաղաքական գիծր (*)» է լ որովՀետեւ 

մենք չենք զի^ած մեր շաՀերն ուրանալ 

իրենց շաՀերուն՝ անոնք բնական էր որ 

նայէին իրենց գլուխին ՜ճարր։ 

Աուլթանովի մուտքը միտ յ ն մէկ նոր 

ք ա յլ է տ յ գ երեք ժողովո, րզ ներու Հին 

քաղաքականութեան, մէկ նոր փորձ մեզ 

առաՀնորգելու, գ է պ ի թ՜րքական օրիան– 

տասիօն, ա յ ն տարբերութիւնով որ Սուլ

թանով մեր Համոզումր կատարուած փաս

տով կր ներկայացնէ, մեր գիմ ագրական 

ոգին րնկ"ճելու գիտում ով; 

Հարցր իր պարզութեան մէՀ^ նոյնն 

է եւ անփովտխ,— իժրքական օրիանտասիօն՝ 

(իուսաստանի գէմ ։ 

կրնա՛՛ք ա յաղ ի սի քաղաքականու

թեան Հետելիլ։ Ո՛չ՛ 

Որով Հետեւ. 

ա. Դաշնակցութիւնը իբր Հոսանք 

անվերապաՀօրէն Հակաթուրք է՛. Եւ տ յ գ 

կը բխի միլիոնով զոՀերու արիւնէն եւ 

ա յ ն առոզՀ բնազգէն, որ Հայր ստացած է 

գարաւոր փորձառութենէն՝ թուրքը ել ա– 

նոր քաղաքականութ՜իւն ր ՜ճան չնալով։ 

Այս առողջ բնազգի ձայնն է որ կր 

խօսի իյուշոյեանի սպանութեան առիթով 

Երեւանի գա տար անին մէջ, երբ Աասուն– 

ցին անվախօրէն կը յայտարարէ, որ ներ

կա յ Հայաստանը Հայաստան չէ եւ տ յ գ 

սասունցին կրնայ ապստամբիլ ալ, բ ս ՚ յ ց 

չապստամբիր (**)* 

բ. Դաշնակցութեան Դերագոյն ժո

ղով շ, (ժ– ԸնգՀ. ժողով), իբր Հարազատ 

արատ յա յտիչ այս Հարցին մէՀ^ իր շար

քերուն, ըսած է իր որոշ խօսքր թուրքի 

մասին։ էւ Բիւրօն չի կրնար փոփոխու

թեա՛ն ենթարկել ա յ գ որոշումր, 

գ. Ներկայ թուրքիան ո՛չ մէկ յ ո յ ս 

ու նշան կուտայ ^ճեղքուածք մը բանալու 

մեր քաղաքականութեան մէՀ; 

Բա յ ց կովկասեան ժողովուրգներու 

մասին ԸնգՀ. ժողովի պղատոնական կեր

պով արտայայտած բարեկամական որո

՛շումր, որ րստ էութեան անարժէք է, 

քանի որ ան չի Համապատասխաներ ա յ գ 

ժողովուրգներու փոխագարձ շաՀերուն ու 

ընթացիկ քաղաքականութեան, միշտ բաց 

գուռ մըն է թողուցեր, ուրկէ Աուլթա– 

նովներ երբեմն Դաչնակցութենէն ներս կր 

նա յ ի ն եւ ներսէն ալ ան Հա ան եր Աուլթա– 

նովներու աչքերուն մէ^ քաղաքական նոր 

ուղիներ կ՛որոնեն; 

իմ կարծիքով Դաշնակցութեան ԸնգՀ. 

Ժողովը գուրսի աշխարՀին Համար կովկաս

եան ժողովուրգներու մ ասին իր պզատո– 

*) կր իւոստո(|անիմ որ մինչեւ այս օ~ 
րերուն իսկ մ՛իամ՛տութիւնն եր Է բոլորովին 
զերծ՜ չեմ եւլած ես ինքս ալ։ Միամտութեան 
հետքեր այս գրութեան մէյ հետեւանք են ե. 
ւլած՜ ինծի պէսներուբարեմտութիւններուն։ 

**) ԱյսօՐ օրերու գէպքերր եւ դատավա. 
րութեան շուրյլ թերթերու գրածները վերյի. 
շոդներր կրնան ըմ՚բււնե| այս օրինակը յիշելոլ 
իմ՛աստը։ ս. 

նա կան խօսքր րսելով մէկտեղ, շատ պարզ 

ու որոշ պիտի ըսէր ներսը, մանաւանգ իր 

գործագիր եւ պատասխանատու անՀատ-

ներուն, թէ մեր շաՀերու գասաւոբումի 

Հետեւանքով՝ մենք թ՜շնամի ենք կովկաս

եան ժոզովուրգներուն, որովՀետեւ եթէ 

բարեկամ ենք տ յ գ ժոզովուրգներուն, բա

րեկամ պէաք է ըլլանք թուրքին, ուրիշ 

ԿՔ ձԿաժ ՚ 

Ասկէ, սակայն, գուբս կուգա յ, որ 

Դաշ նակցութիւնը գուրս կուգա յ թշնամի 

եւ՝ թուրքին, ել՝ կովկասեան ժողովուրզ-

ներուն եւ՛ ռուսին ։ 

Բայց առանց ա յգ բառերը գործա– 

ծե լու ալ մենք արգէն այգպիսին ենք։ 

ինչո՞ւ ուրեմն մենք մեզի Համ՛ար գոնէ 

չըսենք տ յգ եւ չփակենք ա յն գուռներր, 

որոնք մեզ կը գնեն միա յ ն անիմ աստ 

մ արզա՛ւ, քներս, մ ԷՀ։ 

Այս գտտումհերուն իբր պատասխան՝ 

միշտ իբր սպառնալիք է բերուեր չեզոքաց
մ՛ան վախր։ 

Վախը ունենալը փաստը չի վախեր 

երբեք; Ա՚ենք չէզոքացած ենք արգէն, ե– 

թէ մեր թշնամական վերաբերումը Համա

րենք չէզոքութիւն։ իսկ եթէ չչէզոքանալ 

կը նշանակէ մէկ կամ միւս կողմին ան

պատ՜ճառ բարեկամ ըլլտլ, ա յգ պարագա

յ ի ն պէտք է կա՛մ զիՀի^յք ռուսին կա՛մ 

՜թաւրՀք*ին1Ւ~՝^~՜՛—~ ՜ ~ –~~ —•՚*" * -% 

Միջանկեալ ուժերու Հետ բարեկամ 

ԸԼԼաԼ հ.Տ. ՚սշս՚՚սս՚կէ գարձեալ զիջում կամ 

ռուսին կաձ թուրքին։ Նոյնիսկ Անգլիայի 

եւ Ֆրանսայի միՀամտուի/ եան պարագա

յին՛՝ Անգրկովկասի քազաքական կեանքին 

մէՀ, մեր ըրածը ուրիշ ոչինչ է, բայց եթէ 

զիՀում թուրքին . որովՀետեւ նոյնիսկ ա յ գ 

երկու պետութիւնները խողովակ եւ Հո

վանի պիտի ծ առա յեցնենքՒուրքիան՝ իհու– 

սին գէմ ւ 
իմ կարծիքով կա յ երեք ՜ճամբայ մեր 

առՀ^եւ, 

1.— թշնամի Լանկաէս) մնալ բոլոր 

՜ճակատներու վրայ; Ուրիշներու բառով՝ 

չէզոքանալ։ 

2— ՋիՀիլ Ռուսի՛ն՛ 

3— Զ ի Հ ի լ թուրքի՛ն։ 

իս առաՀին տեսակէտէն եմ։ ՈրովՀե

տեւ 

ա. թշնամի (անկախ) մնալ չէզոք ր լ ֊ 

չեմ Համարեր։ 

բ. Նուազ չտրիք կը գտնեմ մեր թըշ– 

նա մա կան գիրքին մէՀ, քանի որ մեր կեղծ 

բարեկամութիւնը, որ ծանօթ է բոլորին, 

նուազ արժէք է քան մեր անկեղծ թշնա– 

մութիւն ը։ 

գ. իւ ամենէն կարեւորը, մեր ուժե

րու վերգնաՀատումին առիթ կը ստեղծուի 

եւ զանոնք ամփոփելով իրենց գործածու

թիւնը կը պատշա՜ճեցուի տեղին ու վայր

կեանին։ 

Մեր բարեկամութիւնը արժէք մը 

կ՚րլլար այն ատեն, երբ կովկասի ժողո

վուրգներու շաՀերուն Հետ մեր շաՀերը 

զուգընթաց ըլլտյին եւ Հետեւաբար մեր 

բարեկամութիւնը րլլտր անկեղծ։ 

Առանց ա յ գ պայմանին, մեր բարե

կամութիւնդ որ կրնար արժէք մ ը նկատ֊ 

ուիլ կովկասի սաՀմաններուն մէջ միայն, 

տյնտեղ ա ն գ ա մ արժէքէ զուրկ է, 

իսկ որ մեր թշնամութիւնը արժէք 

մըն է, կը խոստովանին իրենք՝ կովկասեան 

ժողովուրգներր — կը խոստովանին, բայց 

զա յ ն վերացնելու Համ ար ոչի՛նչ կ՛ընեն— 

որովՀետեւ Համաձայն եմ Աուլթանովի 

ա յ ն խօսքին Հետ, թէ Հայերը առանձինն 

այն ուժը չեն որ անկախութիւն ստեզ ծեն. 

բ ա յ ց ա յ ն ուժն են, որ իրենց անկախու– 

թիւններր կը խախտեն։ 

ԱԹԼԱնԹԻՔ,,Ը ԱՅՐԵՏԱԻ 
ԿԵ86Է հ ա ւ ա տ ա 

Ս՚տրգի կ եւ հաււսքակա. 
նութիւններ կան, որոնք ձա
խողանքի եւ աղէտներու մէշ 
իսկ մեծ՜ են։ Մեծ՜՝ իրենց սըը– 
տով, մ՛տքով, արութեամ՛բ եւ 
անվեհեր ո լթեա մ՛բ։ 
Այսպէս եղաւ «Աթյան– 

թիք»ի զար^ուրեյի արկածին 
ատեն, հրդեհին առաջին վայր, 
կեանէն մ՛ինչեւ ետքը, երբ 
նաւուն վրայ ծ՜ առայ ողն երր 
անխտիր մէ՛կ բան միայն ցոյց 
տուին,—- «պարտաճանաչու
թեան սքանչեյի զգացում մ՛ը, 
որր լաւագոյն առաքինու. 
թիւնը կը կազմ՛է () ան բային 
ծ՜առայութեան մէչ եղողնե
րուն կամ մ՚այւգկային ընկե
րութեան համ՛ար գործ՜ող տար
րերուն։ 
ԱյԴ– զգացումը իր լիակա. 
տար ձեւին ու բովանդակու
թեան մ՛էջ արտայայտեց «Աթ– 
յանթիք»ի դժ՜բախտ հբամա. 
նատաբր, նաւապետ օ՚ուֆ, իր 
օժ՜անդակ սպաներուն հեսս 
Հրամանատար սուֆ մ՛ասնա
ւորաբար, ամենակուլ հրգե. 
հին ամբողշ տեւողութեան, 
գիշերանոցով մ՛ր ծածկուած 
եւ ապա ծովու վարտիքով մը, 
ոտքերը արիւնլուայ, մ՛էկէն 
միւսր կր վազէր՛ տալու իր 

Օր աղանդներն ու 1)րամանՆերր, 
րնդդիմ՚անալու կրակին ա– 
ւերներուն, կաբելի եղածին 
չափ կարգով, հանդարտու
թեամ՛բ ղեկավարելով նաւուն 
պարպումը։ 

•թաչ նաւապետը՛ «Աթլան– 
թիք»ը |քոդ վերջին յունջը 
եղաւ, երբ այլեւս րնեյիք չէր 
մնացած՜ եւ հրդեհր իր բոցե, 
րուն եւ մ՛ուխերուն տակ ա– 
ռած՜ էր նաւը." 
ինյ կ՚ըսէք այս տիպար 

հրամ՛անատարին, որ օրինակ 
կրնայ դառնալ բոյոբիս։ ջէ՛ք 
Օիանար անոր լղալւաա ճանա
չութեան, անձնուիրութեան 
ու ազնուութեան վրայ։ 
իւ ուրիշ ազգերու կեան

քին մէջ սովորական այսպիսի 
դէպքեր յիշատակեյոլ սլա -
հուն ձեր ս՞իտքր յ ե՞ն իյնար 
մե՛ր հրամ՛անատարները, մե՛ր 
ղեկ ավարները, որոնք անտէր 
ձգեցին 1)րգե|)եււ.լ |)այ ազգա
յին նաւր եւ ամ՛ենէն առաջ 
իրենք փախան աղետավայրէն 
ու վտանգներէն։ 
«Աթյանթիքր» այրեցաւ, 

Բ այց կեցՏէ՜ ԻՐ հրամ՛անա
տար ր: 

Ա– ԱՐԾհԻԻ՚ւեԱն 

Կ՚ՈՂ-ՋՈՒՆԵՆ ԱՏԼԱՆՏԵԱՆԻ ԱՓԵՐԷՆ 
թախկի՛ն լեգէոնական րն– 

կեր մր միացեալ խաթանգնե
րէն կր գրէ մն՚ւի։ 

«Մարտկոց» ի քանի աՐը 

թիլերը ձեաւքս Հասան ու այն 

տպաւոբութ իւնր կր^տի թէ 

տարիներէ ի վեր սպասած ս էէ 

1926/»̂> ձգեցի չարվ*հրը, իսկ 

անոնք ղիս ".արտաքսուած ե 

ըմբոստ՝^ յայտարարեցին։ Ա֊ 

ռաջին բառը արՀամարՀեցի, 

իսկ երկրոՐԳԸ ս Ի Րո ՛Է ընդու

նեցի է Հ» 3* *հաշնակցութիւնը 

"՛յ՛է՛ ^ըմբոստ» բառը չի պա ֊ 

րունէսկեր միթէ։ Յեղափոխու

թի ւ ն եւ ըմբո ստութիւն, ի աք 

պարզ աքտք իս մէջ ն ոյն ացած 

են աքիշտ ։ Մնաց որ ծրագրին 

գէր չեմ ըմբո սասացած, այլ 

իմենց տուած քնաբեր դեալա– 

Հատնեբուն ։ 

Տասներկու տարեկան ի աւ 

թ րքական սուր էն եւ Հուրէն 

Հեռացած ու նետուած եմ 

Ղ՚աշնակցութ եան գիրկը* Ոբ– 

պէս կաաքաւոր երեք սրի 

ծառայած եաք կ ի էի կետն լեգէո

նական բանակին մէջ ։ Վերա֊ 

դարձայ կրկին Մ • Ն՚սՀանգ֊ 

ներ խնայե լով ծնոզացս, որ 

երեք տարիներ ճաւք բուս կը 

սպասկին։ Վերադարձայ յ ո ւ ֊ 

սաՀաւո, ընկճուած ու ուղեցի 

Հոգւոյս սնունդը գտնել Ղ՛աշ֊ 

նա կցութ եան մէջ, որուն գ ա ֊ 

ղա փա րն ե ր ը միս ու ոսկոր 

դարձած էին ինձէ ք*այց Հիւսս֊ 

թ ա վէՈէ֊ ե ցայէ ^ ^ ^ ^ ^ 

Մենք շարքայիններս յա֊ 

ճախորդ դարձած Էինք, իսկ 

իրենք կուսակցութ իւնր |սԱ1; 

նաթի, աւելի ճիշդ Է ըսել ՇՈԼ– 
կայի վերածած Էին։ 

Կը Հաւատա ւք ձեր պայքա ֊ 

րին, որ ւք ե ր՛ն Է ։ Ղ՝ա շն ա կ ց աւ ւ ֊ 

թ իւնը պէտք է կրկ ին յեղա

փոխական կուսակցութ իւն էքը 

ղա,/նա յ^ Ու ատոր Համա բ 

Հարկ Է ա յս լքուաքին պատաս -

խանատաււնեբր դու րս նետել 

ո՛չ միայն կուսակցոլթենէն, 

այլեւ Հայ ժ աա ղաա վու րղի &ոց էն % 

Ղ՚ուբս բոլոր այն ալ աէ բ ծ ի շն եր ր, 

որ Ի րագրային ատ ր բութ իւննե բ լ է 

ո ան աՀա բե ցին եւ աքեր էի ասա -

յեղ կուսակցութ իւնը այս 

օ լա ւ ան Հասցուցին՛, 

Թ ոյլ չտանք որ քաա/ռասաաւն 

տարուան յեղա փախական տշ֊ 

խտտանքը ոտնակոխուի, պ ա ֊ 

Հննք մեր կաաւսակցու թ իւնը 

որպէս ս ր բու թ ե ան խո բասն է 

Մ օսա ատենէն կը յուսա մ, 

որ կը յաջողինք կաղւՐել 

((//* արտկոց » ի բարեկամներու 

աքի ութ իւնը թ երթ ին տարած ֊ • 

մանէ ուժեղացման եւ իր ղա– 

ղափա բնե բու ի բաս էլան ա ցաք ան 

Հա աք ար ։ 

Մադթելոաէ ձեզ տաակաաւնու֊ 

թիւն ու կաաքքի ուժ, կը վեր֊ 

ջացնեմ գոչելով, — չըԱայ որ 

րնկրկիք ՛՛լ Հեռանաք այս 

ճաաքբէն։ 

^լԵթէ այս շարժումն ալ վիժի, 

կուսակցութ եան Հետ կը կոր֊ 

սուինք ժենք ալէ 

Ընկերական ջերմ սիրով՝ 

ԳԷՈՐԳ ԽՈՒԷԻԿԵԱՆ 

(2) ՆԱՀԱՆ ՆԱԹԱԷԻ 

Ո Ւ Շ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

Մ Ե Ր Հ Ա Ս Ց Է Ի Ն 

11, Ո16 Լ օ ա տ Ց ե տ է ՛ , Խ ո տ 1 0 6 
Արտասանէքան հա ն թերթ երու վարչութ իւննե բէն կը խնդրուի 

թերթի առաքումը կատարել աքեր նոր Հասցէով* 



2 ՄԱՐՏԿՈՑ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ 1932ՐԴ ՏԱՐԻ՛Ն ՍւՄԵՐԻԿԵԱՆ ՆԼԼՄՍԼԿԼԼ՚եԻ 
ԺԲ. ԸՆԳՀ. ԺՈՂՈՎԻՆ ԱՌԹԻՒ 

(Շար.ը Ա. էջէն.) 

ք ^ Ա ՚Լ Ա ^ Ա Կ Ա Ն Հ Ա Շ ՈԻ Ե Կ ՇԻ Ռ Մ Ը 

՛Բազա ք։ս կան 1932/» վեր֊ 

2^ացաւէ ՛նմա՛ն յեապասռեբազմ֊ 

եան իր նախորդներուն^ Հա֊ 

կամարս։ չաՀերու րախա մէն 

ստեղծուած խռովայոյզ մթնո֊ 

լորաի մր մէշ, որ մ օ ֊ 

տ ա չ ուտ պայծառացման ո չ 

մէկ յոյս կր ցուցադրէ։ 

Պատերազմէն ծնած Եւրո֊ 

պան, ինչպէս նախորդ տա֊ 

րիներու ընթացքին) չարու֊ 

նակեց ամէն մէկ երկրի մէշ 

զօրացնել Հակամ ա րտութ եան ց 

բոյնհ րը,չեորՀիւ կեղծ, դի մա ֊ 

կաւոր խաղա զա սի րութեան մր 

սադրանքներուն \ Պարտքե բու 

եւ Հատ ո ւցո ւէքնե րու վէճէն 

յետոյ , որ կը զո Հու ի աւելի 

քաղաքական, քան թէ տնտե ֊ 

սա կան, ժտաՀոգութեանց ,դաչ֊ 

նադըերու վերաքննութ եան 

Հարցն է որ ՀետզՀհտէ կնճռո֊ 

տեցաւ քաղաքական աշխս։ բ. 

Հին մէշ։ Գերմանիա, ըստ ա֊ 

ուս շինոյն, շարունակեց րողո֊ 

քել ու գործել Վէրսայլի դաշ֊ 

նադրին գէ1^) պաՀանֆելո վ 

մէկտեղ զինական Հաւասա ֊ 

րութեան իրաւունքէ Թրիա֊ 

նոնի դաշնագրին վեբաքննու ֊ 

թեան Հաը*յԸ\ աւելի սաստ֊ 

կութեամր Հրապարակ նետեց 

Հունգարիս/ , որ իր Հա կավե֊ 

րաքննա կան դրացիներուն 

Հանդէպ, գծելով մէկտեղ իր 

ձգտուէքնե րուն Համ ապատ աս ֊ 

խան ընթացք, արտակարգ 

մերձեցում կը ցուցադրէ Հան֊ 

դէպ Պուլկարիոյէ Վերաքննա֊ 

կան նաե ֆ աչական Իտալիան, 

որ Սերպիոյ Հետ իր վէճը Հար֊ 

թե լու լաւագոյն եղանակը կը 

նկատէ խաղաղութեան դա չ ֊ 

նադրերու վե ըաքննութ իւնը ։ 

Այս Հոսանքին դէժք իը 

յատուկ եւ ուժեղ առարկու֊ 

թ իւննե րով կանգնած հնաց 

Հ Ֆրանսան, գլուխը Փոքր ֊Հա ֊ 

սղաձայնութեան, որ մտաՀո֊ 

գութ եամբ կը դիտէ Ա*նգէէոյ 

վեբապաՀ, պատեՀապաշտ, ա֊ 

ւելի ճիչ՛") պարագայական րն ֊ 

թացքը> 

Պալքաններու մէ^, յատ. 

կանչական պարագայ մըն է 

Մ ակեդոնա ցիներու ղոբծու֊ 

նէութիւնը։ Գիտենք թէ Մա֊ 

կեդոնիա որ կը գտնուէր թըր֊ 

քակ ան իշխան ութ եան տակ, 

բաժնուեցաւ Պուլկարիոյ, Աեր֊ 

պիոյ եւ Յունաստանի միշեւ՝ 

Պ ա լքուն եան պատ երազ մին։ իսկ 

Պա լքանեան երկրորդ պատե֊ 

րազմբ որ Հետեւե ցաւ Թուր֊ 

քիոյ դէմ բացուած պատերազ֊ 

մինդ վերֆացաւ Պուլկարիոյ 

պարտութ եամբ։ Թուրքէն 

գրաւուած Հողերու բաշխուհՂ։ 

ուբեէքն, կատարուեցաւ ի վհաս 

Պուլկարիոյէ Իսկ Աերպիա եւ 

Տունաստան որ իւրացուցեր 

Էին Մ ակեդոնիոյ լաւագոյն 

մասերը, միեւնոյն ատեն, ա֊ 

պաստան տուեր Էին անոնց որ 

* 9^ոայԷ^՛ սեբա կապով լծուած 

Էին Պուլկարիոյ ։ Լք ակեդոնա ֊ 

թիները սկսան Ը"դե րկրեայ 

գործուն Էութեան մը ընդդէմ 

սեբպ եւ յո յն տ ի րապետու ֊ 

թ եանց, մինչեւ բնգՀ* պատե֊ 

բաղմ, որ դարձեալ վեբՓացաւ. 

ի //հաս Պուլկարիոյ։ Եուկօ * 

սլաւիա կը կցէր Մ ակեդոնիոյ 

խոշորագոյն մասը, առանց 

կարենալ զսպելու Մ ակեգո֊ 

նացիները, որ իրենց կեդրոնը 

կը փոխադրէին Աոֆիա, եւ կը 

դառնային պուլկարեւսերպ 

մերձեցման անբառնալի խո֊ 

չբնդոտ մը։ Արտաքին քաղա ֊ 

քակ ան տեսակէտով այս խո ֊ 

չբնդոտբ միշտ կայ ու կբ էքնայ* 

իսկ Պ ու լկա բ ի ոյ Համա բ, ՛ներ, 

քին քաղաքական ք ներքին 

խաղաղութեան տեսակէտէն 

խոր վէրք ^ըե է բացուած իր 

ծոցին մէշ ԷԱ1() մակեդոնական 

եղբայրասպան կռիւները՚, ո֊ 

րոնք երթալով կբ սաստկա֊ 

նան եւ չեն կրնար ուշ֊կա֊ 

նուխ, արտաքին, աւելի բաբդ 

անդրադարձա, է/ներ չունենալ ։ 

Անցնինք Աս իա։ Այն պ ա ֊ 

Հուն որ Եւ րոպս։ իր ա ման ին 

Ա^էլ\ Ւսհ հե1 աապկու Լ Ր պարտ֊ 

քեբու եւ Հատու ց ո րու 

Հարցով, ճափոն կր նետուէր 
Մ անչուբիոյ վրայ^ ստեղծ ե լով 

բարդ կնճիռ մը իր 1ւ Չին աս ֊ 
տանի մի^ե։ Դէպքին քաղա֊ 

քական Հետեւանքներր յա յտ֊ 

նի են ։ Աղգերու Դաշնակցու֊ 
թ եան յանձնարարութեանց 

դէմ ի բ ան սաս տումով 2$ ավան 

խոշորագոյն Հարուած մը ի ֊ 
խեցուց ժրնեւեան այս Հաս֊ 

տատութեան ե միեւնոյն ա֊ 

աեն ստեղծեց զինական րա֊ 

խումի պատրուակ մբ, որմէ 

առի թ ը երբ գայ է չեն կրնար 

Հեռու Էէէւա լ, Ա՝ իացեալ֊Նա֊ 

Հանդնե բ բ եւ քԱո բՀրդային 

Մթութիւնը... 

Զ ինեւճափոնական վէճն ու֊ 

,,ւ,;ււ, փորձ տքար մը եղա ւ, 

Աղգերու Դաշնակցութեան Հե֊ 

ղինակութեան Համար՛. Նոր 

չէ որ ան կա բութ եան կաս֊ 

կածը կը սաւառնէր անոր վե֊ 

բեւ ։ Բայց կ՚երեւի, չ°չտփելի 

փորձ մբ պէտք էր, վերջապէս 

զա յն բերելու Համար իր իս ֊ 

կական Համ ե մատ ու թեան։ 

Չինչեւճափոն վէճէն յետոյ ^ 

որ սեղանէն կը վերնայ Աղ֊ 

գերու ՛հաշն ակ ցու ի/եան ձա֊ 

խոզութեան խոստովան ու֊ 

թեամբը, Տ*ընեւի տրիբուն ֊ 

ներբ ձեռքի տակ ունեցան 

նաեւ զինա թ ափութ եան, խա֊ 

զաղութ եան կազմակերպմանդ 

պա րտ քեբու 1ւ ՀատուցուսՂւե– 

րու, Կեդբ. Եւրոպայի տնտե֊ 

սա կան վերա կա զմութ եան եւ 

Եւրոպայի միութեան Հարցե֊ 

բու թղթ ած բա բնե րը* 
Տ ա րեգլխու Հաշուեկշիռը 

կ ՚արձանագրէ արտասանուած 

ճառերու լեռնակուտակ դէզ մբ 

եւ Հակբնդէմ շաՀերու բախու֊ 

մ էն յառաջացած պղտոր մըթ՝ ֊ 

ն ո լորտ մըէ 

Աղգերու Դաշնակցութ իւնբ, 

շիտակ Է թԷէմի^ազղային խայ֊ 

տաբզէտ դիւանագէտներուն 
Համար, ժընեւը դարձնելով 

2ուբի ճամբա յ, որոշ չափով 

ցամքեցուց գաղտնի դիւանա֊ 

դիտուիԺեան աղբիւրներր ։ 

Թուղթերր Հիմա, գրեթէ բաց 

կը խաղցուին Հ^ընեւի մէշ ։ 

Բայց, ատով ի՞նչն է որ կը 
փսխուի աշխաբՀի մէշ՛. 

Աշխ ատ աւո ր , տառապակոծ 

ո Լ անգո րծ բա զմութ իւններբ 

թող Հարց տան իրենք իրենց 

, Ի՞նչ աւելի կը կորսնցնէին 
դաղտնի դիւանադիտութ ենէն 

որ որեւէ բարւոքում յուսան 
(Իբնեւ ի դռնբաց դիւանադի ֊ 
տութեն էն է 

(2) Ա. ՆԱԹԱՆ 

Նախորդ գբութ եամբս, Ա֊ 

մեբիկայի ընկերային, քաղա֊ 

քական ֊կու սակցակ ան պայ ֊ 

քարէն յիշատակած երե լ ո յթ ֊ 

ներուս մէշ, ամենէն Հետա֊ 

քբքբակսէնն ու քազաքակր֊ 

թ ականը, ա յ ղ ա ա յ ք ա ր ի*ս մէշ 

մեզի ծանօթ անձնական, եւ 

աւելի կոպիտ բախու 

բացակայութիւնն էր ։ 

ԱՀա եբեւո յթ մբ, որ Հայ 

միտքն ու աԷՔԸ ամիԳական 

անդրադարձման մբ կը մղէ։ 

Նման լայնածաւալ սր/քյէբաբ 

մը Հայ կուսակցական կեանքի 

մէֆ, տգեղ երեւոյթներ պիտի 

առաֆացնէրէ 

Մ ենք, դեռ քա ղաքաց ի ա * 

կան ան կա խ ըմրռնողութ ենէ 

զուրկ, տեսակ մբ ինքնագի ֊ 

տակցութեամբ կ՚ապբինքէինչ֊ 

պէս մեր եկեղեցական ծ ի սա֊ 

կատաբ ութ իւնն եր ուն շու բ2՝ 

արդիական ն ուա զա դոյն փո֊ 

փո խութ իւն մր իսկ /"ոբՀիլն 

ու ուղիղ աոաֆարկութեան մը 

Հետամուտ ԸԼԷա ԷԸ յի մա րական 

թշնամանք կը ստեղծէ ,նոյնպէս 

ալ Հանրային կա զմակե բ պա ֊ 

կան կեանքի մէշ, ինչքան ալ 

աոողֆ մտածողութիւն ու տե֊ 

սա կէտ ունենանք է դարձեալ 

աղանդաւոր Հետ եւ ո զական ու ֊ 

թիւնը՝ ոչ թէ միայն կը ծա֊ 

ռանայ, այլեւ, վատ տեսակի 

խաչակրութիւն կը գրգռէ։ 

Ան Հա աակ ա ն ու խմբական 

ոգո րուէքնեբոլ «նզովք» կը 

կարդան ։ 

Մեր գաղթաՀայութիւնը 

իր ներկայ ճգնաժամային տա֊ 

տան ո ւ/քին Հանդէ պ, խ լրտումէ 

մբ իսկ ՝ զուրկ էքնաց։ իր կու֊ 

սակ ցութ իւններբ աւելի Հեշտ 

է ըսել, անոնց սեփականէս ֊ 

տէրերը իրենց ան տեսա– ֆիզի֊ 

քակ ան Հանգստի Հաւասա բա ֊ 

կշռութիւ նլԲդխւսխտելու ԿւՀիակ՜ 

ւքտաՀոգոլ թ եամբ առա^նոբ ֊ 

դուեցան։ Ամենամեծ փաստն 

ու ի բո գութիւն ը, մեր Հ* Տ. 

Դաչնտկցութ եան ղեկավար֊ 

ներու տասներկու տարուան 

կեանքն ու ղործն է, որոնք 

անփառունակ կերպով, կու֊ 

սակցութեան մ բ յեւլափոխա֊ 

կան կեցուածքը^ իրենց յ՚՚ւ֊ 

չադբեբու արտադբութեան ծե– 

րու.նախօս վիճակին Հաւասա ֊ 

բե ցուցին ու մենք Հետեւորդ՛ 

ներս աղանդաւորներու Հո֊ 

գեվիճակի ժր ենթարկուած, 

սաղմոսերգեցինք յեղափոխա ֊ 

կան ան Հա բազաա աւետարանը 
եղծանեցինք մեր Հին ան ս ֊ 

նու աւցնե ա ւ սւ՚րա գնա դոյն 

կտւսկր, անոնց որոնց եղերա֊ 

կան վախճան ին սարսու ռր, 

երբեէքն մեր երակներուն յա ֊ 

ճա խանքն էր հղած ։ 

Ինչքա՛՛ն դառն է ըսել իժէ՝ 

Հայերը Հայ բեն ազու րկ ու ան֊ 

ղեկավար ցեղ մըն եՂ^ւ Դժ ֊ 

բախտ ի բա կան ութ իւն մըն է 

այդ սակայն, երբ տակաւին 

թշնամիին եղերական ս/ւեբա– 

ծութենէն յետոյ ալ, Հոս ոլ 

Հոն գաղթ ական ա ց ա ծ բեկոր՛ 

նեբուն մէշ գոյութիւն ունե֊ 

ցող կա զմա կե բպութ իւննե րն 

ու մամուլը, դժխեմ իրակա֊ 

նու թեան Հանդէպ միաբերան 

աՀազանգ մը չեն Հնչեցներ ու 

վաղուան պա արա սա ու թ եան 

Համար, փրկարաՐ7 մ իօբինակ 

պատզամ մը չունին՛. 

Դառն փո րձառութ իւնները 

բաւական են որ մեզ զգաս֊ 

տացնեն ու մեր ի րական վւր ֊ 

կութ իւն ը՝ մեր Հաւաքական 

դործ ուն է ու թե ան մէշ փըն֊ 

տռենքէ 

ԱնՀատական կիրքերն ու 

անջատողական Հանրային աշ֊ 

խտտանքները՝ պաՀ մը մէկ 

կողժ դրած, եթէ Հայ կազմա. 

կերպութ իւննե րն ու Հայ մա֊ 

մուլր Հեռատես գործ ելա կեր֊ 

պով մը գաղթ աՀա յ ժ ո զո վու ր ֊ 

դբ ա զդա յին ընդՀանուր միու֊ 

թեան աոաֆնո րդե ն ու Հեգի^ 

նակաւոբ մարմին մը ստեղ֊ 

ծուի, բոլոր անյոյսները թոդ 

վստաՀ րէ լան որ՝ այդպիսի 

ղեկավաբութ եամբ մը անաւ՛*. 
ժեք գագթաքւայութիւնր, ոչ թէ 

միս։յն իր ծոց ին մէֆ տնտե՛ 

սական ու քաղաքական Հիեհ ա– 

կան տուեալննր պիտի առա֊ 

Հիացնէ) այլեւ արտաքին աչ֊ 

խարՀի առ^եւ, կւիո ՈԼ– Ա՛ր–՛ 

ժէք պիտի ներկայացնէ ։ Ու -

բեէքն, ցեղին թ ափս։ ռակ ան 

ԷՈ։ ա ց ո ր դին անունով, կա դմա֊ 

՚ ւ ՚ - ւ - ւ ՛ " ՛՛՛՛՛՛՛՛ք ր եթէ /»«/<//< ./՚ 

ու ըսելիք ունին ,իժող ան որ <Հ ըլ

լա՝՛ լ թէ չըլլալու»ն այս պատ֊ 

մական չր2"յնին, անՀատական 

կազմակերպական, Հանրային 

ան շատ աշխ ատ ան քնե րու ակ֊ 

նաղբիւբը գաղթ աշխաբՀի ազ֊ 

դային ամբող2ութ իւնն ու 

անոր կեդրոնական մարմին բ 

բնեն եւ եթէ բաբո յա կան ոլ 

նիւթական քայքա յման Ա՛յս 

շր2անին, ներքնապէս միաս֊ 

նա կան ճակատով Հայութեան 

մէշ պատմական ժեծ իրողու֊ 

թիւն մը ստեղծենէ արար֊ աչ֊ 

խարՀ պիտի պատրաստու ի 

գոչելու՝ 

«Տարգանք քեզ՝ ոչ֊նաՀա֊ 

տակ Հայ ժողովուրդ))՝. 
Լոս Աններս Մ. ԱԶԱՏՈՒՆԻ 

ԻՆԶ Կ ԸՍԵՆ ա ԹԵՐԹԵՐԸ 

ք ւ ւ նԻ ււօ Իյօ ս ք 
Լ 3. ԴԼւՇՆԱԿՑՈՒԹեԱՆ 

ւասԻՆ 
Զարմանայի չ ե̂՜էւք գ աներ 

որ զանազան հոսանքներ ու 
ան()աաներ> Ս՚արտկոցական 
յ ա րժ ո ւմր գի տեն ըստ իրենց 
ակնկալուԹ՜եանց, I) այ եց ո զ ո ւ. 
Թեանց, եւ զայն ենԹ՜արկեն 
կողմն ակտ լ գնա^ատուԹ՜եան 
մ՛ր։ Աէւանց աղ գ ո ւ եյու այն 
յաճ ա (սակի ակնարկուքժ՜իւն– 
ն ե ր էն Թէ, յստակ ու որոշ 
օ՜րագրի մր պարզաբանումր 
կր բացակայի «ց՝արտկոց»ի է– 
ջերէն, ստիպուած՜ ենք ան. 
գամ մր եւս (յրաւիրել 1)ետա– 
քրքրուողները, որ քիչ^ մ՛ր ա– 
ւելի ո ւշ ա գ ր ուԹե ամբ կ ար ֊ 
գ ան «Ա՚արտկոց»ը եւ մանս՛, 
ւանգ, զայն կ տր գ ալէ յե տ ոյ, 
վ> ո րձ ո լ ին գ ն ա հատումն երընե | ։ 

ցտորեւ, հատուած՛ մ՛ը, <1|. 
ւէա1)ան լյ՝. շուքասըզեանի 
յօ դ ո ւ ա ծ է ն ,— քանի մը իւօսք 
Հ. ց. գ աշնակցուԹեան մասին» 

( « ն " Ր Երկիր»՛ 14 յունվար՝ ;։ 
Հ# Տ* ՚հաչեակցոլթենԷՆ 

դուրս եկողները, թէեւ յա՛ն. 

ոաւոր իրե՛նց երկար տարի՛ն ե. 

րու տիյուր Հաւէակե րպու թ եա՛ն, 

Հա՚նդոլրժողակա՚նութեա՛ն ու 

զաքարիակա՚ն պապա%ձոլէքիՆ 

Հաւէարէ քա%ի որ չարիքը իր 

գագաթ%ակ Էտի՛ն Հաս՚նելԷ ՚/եր^ 

միայ՛ն՝ ասպարէդ իշան, բայց 

միեւ՚Աոյ% ատե՛ն կրնա՛ն օդտա. 

կար դաոնալ թէ իրենց կու. 

սակցութեան, եւ թէ գաղու. 

թ աՀա յութ եան, թէ Հոսանքը 

իրենց կապել փորձեն, կու. 

սակցական յստակ եւ որոչ 

այնպիսի ծրագրով, որ Համա, 

պատասիյան ըլլայ ներկայ Հայ 

իրականութեան չաՀերուն եւ 

ճդտո րուն ։ 

Մեր կո՛րեիք՛"/* Հ– 0* Դաշ֊ 

նա կ ցութ եան մեծ ու Փ ՚ ՚ ք բ 

պիւբօներէն եւ ոչ մէկբ, աս֊ 

պարէդ իշնող ու կուսակ ցու֊ 

թիւնը էլ ո րոտ եան ան դուն դէն 

փրկել փորձող դաշնակցական֊ 

ները կրնայ արտաքսել՛. 

՛Բանի որ Տ* Դաշն-յյկ֊ 

ցութ իւնը Հաւաքաբար ՛Լեր 

առնելովկ ՚(եր2ին տարիներու 

ընթացքին մէշ, բացառապէս 

ամէն Հովէ քչուեբ է, եւ "՚քգ 

ինքնին ցոյց կոլտայ թէ, ո֊ 

բոշ ծրադիր, ուղեգիծ չէ ու֊ 

նեցեր։ Եթէ ունեցեր է իսկ* 

իր վհասաբեր քայլերբ՝ ծբա֊ 
գբո՛յ ին շեղուհնե ր, անտեսում֊ 

ներ եղեր են գի՚ոք դա տա֊ 

պարտութեան սիւնին գամողէ 

ՄԷկ խօսքով, Դաշնակցու֊ 

թեան հ բագիրբ ի^^չ ա է ԸէԼայ* 

ոտքի տակ առնուած է, բուն 

իսկ դաշէւա կցականներու ձեռ֊ 

քով, աՀա այս պայմաննեբուն 

տակ ո ( արտաքսողներ եւ ոչ 

ալ արտաքսուողներ կրնան 

ԸԱ՚ԱԷ։ Այ՛1՛ որ կուսակցութեան 

բուն ծ բադի րը ձեռքին մէշ 

առած ասպարէզ կ ՚իշնէ, ԱոյԱ 

կ ո ւ ա ա յ իժէ՝ իր պատկանած 

կուսակցութեան սկզբունքն 
ու Հիմունքները ք օգտակար 

ծառայութեան Համ ար ԴԸՐ~ 
ուած են) եւ կամ Հինցած կը 
կարօտին բարեփոխումի, նա 
ներկայացուցիչն է, կորիզն 

է կուսա կց ութ եան , պէտք է 

քչուին անգործները միայն։ 

՜շե՜էւք գիտե՛ր Թէ ^ն^ սւկեւտն 
կուստկցուԹետ՚Ա լքէչ ի ՞նյ 
բախտի կ՛արժաՆանայ վերա. 
Նորո գչ ա կ ան որեւէ՛ ՛շարժում՛. 
բայց կր տեսնենք Թէ քքսչակ– 
եան Գ ործփ1Ը ((անփորձ» է 
տ ակաւին ւՐեզնման... 

քաղաքական ութ իւն մը, պարզ 

էր (Յէ ՚ որպէսզի Հ, Տ* Դա չ ֊ 

նակցութիւնբ ունենար իրա֊ 

կան) տրաւէաբանական եւ ո չ 

զիկ ֊զակն ե բով, ոստունՂւերով 

ետ ու առա շ ան Հարկ ի չար֊ 

ժունՂւերով «Հարուստ)) քա ֊ 

ղաքականութեան նման բան 

մբ, ծ ա ղրան կ ա ր մբ, պէտք էր 

մեր աժբող2 պայքարին ծան֊ 

րութ եան կեդրոնը, չըսելու 

Համար մեր բոլոր ուժերուն 

գումարը, չըսելու Համար մեր 

լ րի ւ ու այլամերժ ուչադրու^ 

թիւնը, սեւեռել ա յ դ նոյն 

գաղթաՀայ ու թեան քաղաքա ֊ 

կան ձդա սլաքներուն վբայ։ Ու֊ 

րիչ խօսքով մենք պարտաւոր 

էինք որպէս քաղաքական խա֊ 

րիսխ) որպէս մեր քաղաքա ֊ 

կանուի1եան առարկայ րնդու֊ 

նիլ ա բեւ մա աՀայութիւնն ու 

իր Հողային ու այլ պաՀ ան շ ֊ 

ները ու այլամերժ կէ> բաղով 

մեր ամբող2 կազմակերպական 

ուժը, ժողովուրդին աժ բուլ2 

յայտնի ու թաքուն կա բո ղու֊ 

թ իւններբ նուիրել սոյն ան֊ 

ժխտհ լիօրէն դաժան) դժուար, 

ողբերգական գործին, որ ժ ի ֊ 

նակը կրնար կլանել ո՛չ միայն 

Հ* Ց* Դս-շնակցութեան, այլե 

ամբող2 ժողովուրդին գործօն 

ուժերը։ 

Գ, կամ չրթելով խնդիբբ 

քաղաքական մեր ա յս աբտա ֊ 

կարգ պայմաններու մ ան բա֊ 

մասն ու էոէ՜Ր^ քնն ութ ենէն 

յետոյ, Հ. Ց՛ Դաշնակցութեան 

քաղա քակ ան ութ իւն բ բանա֊ 

ձեւէինք ուրիշ մեկնակէտէ մբ։ 

Այն է ի սկզբանէ ղազթաՀա֊ 

յութ իւնը Համարէ ինք կերպով 

մը բնական կամ արուեստա֊ 

կան յենարանը արդէն դո յո ւ՛ 

թ իւն ունեցող երկրին, որ 

գլխաւորաբար կ ՚ըոդգրկէր Ո Լ ֊ 

կ ՝ըոգղրկէ դեռ նախկին Ռու֊ 

սիոյ սաՀմաններուն մէշ ապ֊ 

բող Հայութիւնն ր, ա րիչ խօս֊* 

քով Աբեւե լաՀայութ իւնբ, 

ու այս բառը եւս մեր ԳՐէ11<ս 

տակ, որեւէ յետին միտք չի 

պա րունակե ր։ 

Այսինքն մեր քաղաքական 

գործին կեդրոնական առանց֊ 

քբ Համարէինք երկրի ժողո֊ 

վուբղբ, որուն բնական նե֊ 

ցուկը կ բնային Հանդիսանալ 

դաղութները% Այս է կարդը 

ուրիշ ժողովուրդներու Հա ֊ 

մար։ Բայց կ"/բ ՀիաՈւական ու 

եղերական տարբերոլթիւն մր։ 

Փաստօբէն դաղթաՀայու թիւն 

ըսուածը մեր ժողովուրդին 

կէսն էր ու առանց Հատուա֊ 

ծական կրքի» էոկ առաշնոր֊ 

դուելով ազգս։յ% ութ եան պաՀ֊ 

պանման ու զարգացման մտա– 

Հոգու թ ենէն՝ կ՛՛՛րելի է բսել% 

որ այդ կէսն էր, որ մօտիկ 

անցեալին մէշ կբ ներկայս։֊ 

յառնէր, ոչ միայն թուապէս, 

այլ եւ Հոգեպէս ու աղգայնօ֊ 

րէն աւլաւելագոյն Տայրենիքր, 

առաւելա գոյն Հայաստահր ։ 

Տգելով զդացումբ մէկ կողմ, 

քաղաքական ց բա ութ եամբ 

այսուՀանդերձ կարելի էր այս 

ժողովուրդը Համարել լոկ յ ե ֊ 

նա բան, եւ ո՛չ թէ քաղաքա֊ 

կան գո րծունէութ եան ամբ ող֊ 

շա կան առա ր կայէ 

Այս եւս կ՛՚Ը1էաբ քաղաքա֊ 

կանութիւն մը9 այս եւ ս կ*րլ– 

լար տրամաբանութիւն մբ։ 

•կողովուրդին շաՀեբուն Համա֊ 

պատասխան կամ ոչ, այդ չէ 

Հարցը։ 

Այժմ մեզ կը Սնայ ճշդել 

թէ ի ՚ ս չ էր Դաշնակցութեան 

ԴՒՐՔԸ "
լ

 Է^Ղ ԷՐ> իրեն՝ ժո֊ 

զովուրդին զգացուոՂ։ ու մտա֊ 

ծումը։ Վ, 

կարգաց էք, 

կարգաըուցէք 

եւ սւ սւ ր ա Տ՝ ե ց է վէ 

«ՄԱՐՏԿՈՑ» Ը 

ւ ՚ ՚ ա ՚ շ յ ՚ դ ա ւ ւ ՚ ՚ ւ . շ տ ւ տ ա 

տ ա ՈԻՍՈԻ8Ի31ԵՐ կ ՚ ո ի ջ ո ի ի ն 
Դե լի չան ի շ բշանին մէշ 

ման կա պարտ է զ յաճա խ ել ո ւ 

տարիք ունեցող բոլոր մա֊ 

նուկներբ րն դուն ուա ծ են ՛է՛՛լ֊ 

րոց։ Միայն քաղաքին մէշ 

տասներկու ման կա պա բտէ զ ֊ 

ներ կան։ 

Թուոյ, ուսուցիչ֊ուսուց֊ 

չուՀիներու չգոյութեան պատ֊ 

ճառով անմ խիթար վիճակի 

մէշ կը գտնուի շր2ակայ թուրք 

գիւղերուն մէշ նախադպբո֊ 

ցական աշխատ ան քնեբու կազ֊ 

մակեբպութիոն ը։ Մ տադրուած 

է մաս՛ն ԱՏ է որ դասընթացքնե֊ 

րով թրքուՀիներբ պատրաստել 

Ա՛յդ ասպարէզին Համար։ 

ԵՐեՒԱՆԻ աՆՐԱԿԱՌՔՒ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆԸ ՊԻՏԻ ՍԿՍԻ 
Դծ ե բու կա ռու ց էք ան աշ֊ 

խտտանքները վե ր2ացած րլ ֊ 

լալով դեկտեմբեր \ Վին, յա֊ 

շ՚՚րդ °րը արդէն կատարուած 

է առաշին փորձըէ ԸնդՀ* խան֊ 

դաւիսռութ եա*1ւ մէշ, Հանրա֊ 

կառքերը առաշին անգամ ր լ ֊ 

լա լո§1 ի"կ երթեւեկած ենէ 

Ենթակայաններու , գծերու, 

օդային ելեկտրական ցւսնցե ֊ 

րու, կառքերու վերշնական 

կառուցումէն յետոյ՝ յու նվաբի 

բն թա ցքին սպասարկութիւնը 

պիտի սկսի կանոնաւոր կերպով։ 

ԳԱՐեԳՒՆ ԼԵՒՈՆեԱՆ ԱՐՈԻեՍՏԻ Վ.ԱՍՏԱԿԱՒՈՐ 
Հայաստանի խորՀուրդնե ֊ 

գործադիր մաբւՈւի որոշումով, 

արուեստի եւ գրականութեան 

զոյգ ասպարէզներուն մէշ իր 

մատուցած ծ առայ ութ իւննե ֊ 

բուն ի վարձ Դարեգէն Լեւոն֊ 

եանի տրուած է «Արուեստի 

Վաստակաւոր Դո բծի չ)) ի տիտ֊ 

ղոսր։ 

Գարե դին Լեւոնեէսն Գ ա ֊ 

ւակն Է Համբաւաւոր Աշուղ 

Ջիւանիի ։ Իր Հօրբ շունչով ան 

աւելի քան քառորդ դարէ ի 

վեր ն ուիր ուա ծ է Հայ ժողո֊ 

վբդական բանաՀիւսութ եան 

Հաւաքման գործ ին, նոյն ա֊ 

տեն մեծ սիրով ու նուիրու֊ 

մով քրքրս՚ծ Հայ գրական ու֊ 

թեան ու մ ամուլի սլա ամու ֊ 

թ եան վերաբերեալ է^դէՐ~ 

ներըՀ 

կովկասի մէշ իը անունը 

ժողովրդականացած է դլխա ֊ 

ԼՈ բաբա ր իր Հրատարակած 

((Գեղարուեստ» մեծածաւալ ու 

շքեղ տպագրութեամբ Հա՛ն ֊ 

գէսին չոոբՀիւ, որուն եօթ բ 
հ~֊ ^ - —. ֊ -

թ իլերուն մէշ կաբելի է գըտ֊ 

նել ո՛չ միայն գեղարուես -

տա կան արժէքաւոր սա եղծ ա -

գործու իժ իւննեբ, ա յլ կերպով 

մը աբեւելաՀայ դրական շարժ֊ 

ման սլասակեբբ նախ քան պ ա ֊ 

պեբազմբէ 

Ս ^էՒՂԲ**^ՐԸ Դա բեղին Լե֊ 

ւոնեան ոուս գրականութեան 

մզումին ու ա զգեցութեան 

տակ ունեցած Է քո՛ղք են ի 

տրամ ադբութ իւննե ր, Հետզ֊ 

ՀետԷ սակայն նուի բա. .ած է 

ժողովուրդին Հոգւոյն աբտա֊ 

յայտուիք իւնբ եղող Հայ բա֊ 

նաՀ իւս ութ եան։ ԽորՀրդային 

վարչաձեւի տակ ան կը չա ֊ 

նակլ ծ առա յե § Հ ՚յնլ Տայ դրա. 
կան ու թ եա՛ն նոյն սիրով։ 

Բացի «Գեղարուեստ»էն, որ 

ՀԳեզունի»ի Հետ ամենէն չքեղ 

Հայ Հրատարակ ո ւթ իւննե րէն 

մէկն է) Գ. Լեւոնեան նուի֊ 

բած է խնամուած աշխ ատ ու ֊ 

թ իւննեբ «Հայ Աչուղներ» ու 

շաՀե կան ուս ուաքնաս ի բութ իւն 

մբ ունի ՀՀ Հայ Պարբերական 

Մ ամուլս ի մասին, որ կ՛ ընդ֊, 

գրկէ 1794^5. 1894 երկարող 

մէկ գարու չր2ան մր։ Ըստ 

«ԽորՀրդային Հայաստան » ի 

Հեղինակը լայն նիւթեր Հա ֊ 

լաք ւս ծ է տասը Հազար Հ՚՚՚յ 

դո րծ իչԳ։երսւ մասին ու բազ֊ 

մաթիլ տեղեկութիւննեբ թա֊ 

տրոնի եւ դրա կանութ եան 

այլ ճիւղեբու վերաբերեալ, որ 

կերպոէԼ մբ կրնան ատաղձ ծ սա ֊ 

էւայել ՀԱ՚յ Հան բա զիտս» բանի 

մը։ 

Բ պատիւ, դեկտեմբեր \3ին 

Երեւանի մէչ տրուած է ե֊ 

բեկ ոյթ մը, ուր իր քաոաս ֊ 

նամեայ գո րծունէութ եան չու բ2 

ղեկոյց մը տուած է Գ, Վա֊ 

նանդեցիէ Ող2ոյնի խօսք ը ֊ 

սա ծ է նաեւ Արշակ Ջ օսլան -

եան, որ Գ* Լեւոնեան ի Հետ 

բարեկամական կապեր ունի 

տարիներ ի վեր% 

Ի՞ՆՋՊԷՍ ԸՆԴԱՐՁԱԿԵԼ ԵՐԵՒԱՆԸ 
«խ– ^այաստան»ի ւքէշ Ա. 

Երեւանի քաղաքի ազ֊ 

դարնա կու թեան մեծաթ ափ ա֊ 

ճումը վեր2ին տարիներու ը ն ֊ 

թ ացքին եւ Ե՚բեւան ֊ՏՀանգու 

Հարցի ստեղծումը Հի էքն ո վին 

շուռ տուին քաղա քի բնա֊ 

կիչնեբու թուին ս զբնական 

Հաշիւներբ, որ կբ վերաբհ֊ 

րէին մօտիկ Հնգամեակներունւ 

՛Բանի մը ուըուագծեբու 

Համաձայն քաղաքի բնակ չու֊ 

թեան թիւը երկրորդ Հնգտմ֊ 

եակին պէտք է Հասնի Հա֊ 

բիւր ութսունէն երկու Հա֊ 

րիւր տասը Հազարի* Տետա֊ 

գային զգուշութեան Համար 

նկատի պէտք է ունենալ նւա֊ 

զաս դոյն թ իլը , թէեւ Հնարա ֊ 

ւոր կբ Համարենք որ փաս֊ 

տօբէն ս։ զգա բնակ չութ իւն բ 

գերազանցէ նոյն իսկ ՚էերը 

մա ան ան շ ուա ծ առաւելագոյն 

թիլը՛ 

՚Բաղաքի աճման գլխաւոր 

գործօննեբը կը Հանդիսանան 

անշուշտ լայն իմաստով ար֊ 

դիւնաըերութ իւնն ու շինա֊ 

բարութիւ՚եը ։ 

՛Բանի մը տաբի առաշ կա֊ 

Ր^Լ1՛ 1ւսհ երեւակայել, որ 

Երեւանի մէշ աբդիւնաւոբու֊ 

թիւնը այսպիսի լա յն զարգա՛

ցում կր ստանայ, թէեւ Երե֊ 

ւանը բնական Հարստութիւն֊ 

ներ չունի, բայց Աեւան֊Հբազ֊ 

դի ելեկտրական աղբիւր ը 

ստեղծուե լէ յետոյ պէտք է 

Ս՚անասերեան կր գ ր է * – 

ՀիէՈւուին քիմիական, երկա֊ 

թաքարի ձուլման ու "՛յէ դոր֊ 
ծ արանն եր։ 

Միւս կողմէ տափաստան֊ 

ներու Լղըո) եւ Մեծ֊Աարդա֊ 

րաբատի ոռոգումը կը բարձ ֊ 

րացն է Արարաաեան Դա շար 

կրնայ սնունդ ս՛ալ չո*֊ր2 մէկ 

միլիոն ազդաբնակութեան։ 

Այժմ Երեւան ո չ ժիայն 

դրական յատկանիշեր չի ներ֊ 

կայացներ, այլեւ լի է բացա֊ 

սական կողմերով։ Մատնան֊ 

չած ենք արդէն իր դաժան 

ձմեռն ու տօթ ամառը։ ՝0՝ու֊ 

Ւ՛Ր ՝ ^աՂ^՚ՐԸ ^Լ "՛յէ" քաղա ֊ 

քին բարձրադիր մասերէն կը 

Հոսին վ՚՚՚Ր դէ*"Ւ ց ա ^ իժ ա ֊ 

ղերբ։ Ներկայիս քաղաքը ծ ու ֊ 

խի, կ՛՛՛զի եւ փոչիի մէշ է, 

զորս Հովերն անգամ չեն կր֊ 

նար վւտրատե լէ Իսկ օդային 

դբոՀի ժամանակ Երեւս։նը ամ֊ 

բող2ո վ ին կրնա լ կո րստեան 

ենթարկուիլ։ կրնան կենդան ի 

Էք նա լ աք իայն Վերին ֊ Զ ո րա գե ս ի 

կոնդի Ունորքի, այսինքն Հին 

Երեւանի թ աղերը, որ գոյ ու ֊ 

թ իւն ունեցած են նոյնիսկ 

Պարսիկ տիրապետութեան ժա֊ 
մ տնակ՝. 

Միւս կողմէ Երեւանի շատ 

մը մասերը երկրաբանական 

տեսակէտով, նպաստաւոր չեն 

բազմայարկ չէնքերու կառուց֊ 

մանէ ՜Բաղաքին Հողբ զգալիօ֊ 

բէն վարակ ուած է ա րտա թո ֊ 

րա ԱնԱբ"վ եւ աղբով։ 
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Թ ՚ Լ Թ Ա Կ Ց ՈԻ ԹԻԻ՚ Օ Ն Ե Ր 

«ՄԱՐՏԿՈՑ»Ի ՀԱՒԱ-ԲՈՑԹՆԵՐԸ 

խԱՆԴԱՎ-ԱՌ ձԱՆԴԷՍ ՄԸ Վ.ԱԼԱՆՍԻ ՄԷՋ 
ԵՕԹԸ ՆՈՐ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ԿԸ ՄԻԱՆԱՆ 
ձ– 3. Դ. ԲՈԴ-ՈՔՈԴ. ՇԱՐՔԵՐՈՒՆ 

Ընկ* Ս արեանի բանախօ

սութիւնը ժողովուրդր Լսռց 

մեծ ուշադրութեամբ ու բուռն 

հ էսէիե րով ողքունեց։ 

Հանդէսէն վերք տեղի ու

նեցաւ ընկերա - Համակրական 

("նքոյք մը, ուր ընկ* Մ* Աար– 

եան խանդավառ բառերով երդ

ման արարողութիւնը կատա

րեց եօթը նոր ընկերներու , 

բոլորն ալ երիտասարդներ ։ 

Ընկ* Սարդիս ճերանեան այս 

առթիւ եղած նուիրատու ու. 

թեանց գլխաւոր մասնակցողը 

Գաշնակցութեան խոբՀբդանի -

չր բռնեց ուխտեալներու ՚//՚/~ 

խուն վրայ է Վեց Հարիւր ֆր* 

գոյացաւ։ 

Խնքոյքը վերքացաւ առա

ւօտեան դէմ։ Ստ եղծ ուած Հայ

րենի մթնոլորտէն ժողովուրդը 

չէր ուղեր բաժնուի ր 

ՆԾԱՆ ԹԵՊՕՑԵԱՆ 

Կ. Ւ»Ա2Ւ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ 
(Ցաաաւլաօ՝) 

ՄԱՐԱԷՕԼ ՊըէպանՄար– 

սէ յէ ի ընդարձակ սրաՀին մէք 

կարմիր Խաէի մասն աճ իւղին 

տարեվերջի պարաՀաՂ գէսը 

խանդավառ կերպով տեղի ու

նեցա ւ խուռն բագմո ւթե աս 

մը ներկայութեամբ՝. 

Մարսէյլի գաղութը երկու, 

յաջորդական օրերով (24 եւ. 

25 դեկտեմբերի Հայ ցնծատօնը 

ապրեցաւ* 

Հայ Երգին ազգային Հպար

տութեան "ՐՐ եւ Հայ կ՛նոջ 

ժրանան աշխատանքի ել ան -

կարեկից Հիւանդնեբու խոր ու 

թախծոտ տուայտանքը ամ ո -

քել ձգտող գթութեա՛ն երգին 

օրը, 

Հակառակ իրար յա^ո րգոգ 

(չ –ւսե՚նք այլեւս իրար խաչա

ձեւողէ այս երկու մեծ Հա՛ն, 

դէսներուն, Հայրենասէր զանգ, 

ուածը ա՛նխտիր գա ցած էր թէ 

մէկի՛ն եւ թէ միւսի՛ն, 

Գեղարուեստական ((ճոխ 

յայտագիրեր (՚(եր Հանգէսնե. 

րուն րնդմ իչտ ը՛նտելացած 

ա՛նիրակա՛ն ր է ք լ ա ՚ ՚ ՝ ի կերպր) 

ա՛նկեղծ ըլլա՛նք ըսելու ծի. 

ծաղելի ըլլալու չ՚՚՚փ աղքատ 

էր՛ 

Օր* Հայկանուչ Թորոսեանի 

շնոբՀալի ու թաւիչ ձայնէն ե 

Հայկական արուեստը Հոգինե. 

րէն ներս ներմուծող գիւթա. 

կա՛ն ունկնղրումէն վերջ, մենք 

ՀԱԼԱՆՍ, 7 յունվար 

Գաշնակցութեան Ակումբը 

լեցուած էր ստուար բազմու

թեամբ մը երր նա խաղա Հը 

ընկ* Խ* Օամախեան քանի մը 

Հակիրճ խօսքերով բացաւ 

Հանդէսը՛. 0 սան կայս «Մեր 

Հայրենիքովը երդուելէ յետոյ, 

արտ աս ան ութ իւնն եր ԸՐէն 

ընկ* Մ * Ժ՛տ մագո բծեան եւ 

փոՔրիկն Նոյեմի Տէր Ա արդս -

եան, որմէ յետոյ խօսք տրր– 

ւււ1, ց սյլ ընկ» Մ* Ա արեան ի, որ 

չատ ժողովրդական ու յստակ 

կերպով մեր ժ ողով՛ուրդ ի քաղա

քական վիճակին չ ո ՚ ֊ ր ք ԸՐտլ– 

շաՀեկան բանախօսութիւն մը, 

րնգՀատուած բազմաթիւ ծ ա -

փաՀարութիւններով ։ Ընկ* 

Ա արեան ի միքի այլոց ըսաւ* 

ՀՀՀ* Ց* Գաշնակցութիւնր 

ինն սուն ակ ան թուականներէն 

վերք իր բոլոր Հնարաւոր ե– 

ղւսհ միքոցներով աշխատեցաւ 

այս ժողովուրդին ազատու

թեան Համար։ Այո, ունեցանք 

սխալներ, բայց պայքարը կը 

չարունակուի։ Ու երր մ ո զո. 

վուրդր կը զգա ս տ ան այ, կր 

գնէ պատասխանատուութեանց 

ՀարցըէԱՀա՛ ա յս է ,որչորս.Հինգ 

ամիսներէ ի վեր ԱՄարտկոց)) ը 

կ՚ընէ, 

«Հայ ազգը վիրաւոր է ու 

այս ղեկավարները իր իղձե

րուն ու խոր ձգտումներ ո ւ ն 

դոՀացու մ չեն կրնար տալ։ 

Ժ՛ողովուրդը, ցրուած քսան 

տարբեր երկիրներու մէք կը 

կորսուի, կ ՛ան Հետ ան այ ։ ԱՀա՝ 

այս կացութեան մէք է որ 

ծնաւ մեր շարժումը Վերքին 

տասը տարիներու Հաշուեկշի

ռը Հանելու ու պայքարի ըն

թացքը դիւրացնելու Համար։ 

՚Բէմա լական Թուրքիոյ բար

բարոս վերաբերուժ ին դիմաց 

իոնչ ըրաւ այս Բիւրօն, ճառ 

խօսեցաւ կամ յօդուած գրեց։ 

Նոյն անկաըոզութ իւնը նաեւ 

ցոյց տուաւ դիւանա դիտական 

ասպարէզի մէք։ 

ՀՀՄ արտկոց» ը Գա շնա կց ու . 

թիւնը զօրացնելու, աբեւմբ-

տ ա Հ այ ո ւ թ ե ան ո ան աՀա րու ած 

իրաւունքներու պաշտպան ու. 

թիւնը կազմակերպելու Համար 

է ։ Իրական Գաշնակ ցութ իւնը 

մենք ենք Հաւատարիմ մեր 

կուսակցութեան անցեալին ։ 

Անցեալին կռնակ դարձնողը, 

զայն լքոդը աձս ղեկավարու– 

թիւնն ք,)) 

լսեցինք Պրէպտն Մ արսէյէի 

սրաՀին մէք^ տեսակ մը խա

ժամուժ ու ազգայինէ արժա

նապատուութիւնը վիրաւորող 

թրքավարի եղանակներ։ Տեղ

ւ ո յ ն վ րայ պատ բաս տուած յայ. 

տագրի մը տպաւո րութ ի ւ ն ը 

ձգեց ան։ 

Ուղերձ մը կարդաց Տիկին 

՚Բիպրի թճեան ։ 

Պա լաքեան Ար բա զան որ 

Հանդէս ին կը նախաղաՀէր, 

յայտնեց թէ որքան ատեն որ 

Հայ ոգին եւ Հայ երդը վառ կը 

սլաՀուի Հայ ժողովուրդի սր

տին խորը, կրկին կը վերըն. 

ձիւղի ան եւ իր ապրելու 

կամքը կը պարտադրէ եւայլն։ 

Օր* Աչըքկէօզեան արտա

սանեց «Մայրը)) յստակ ե գե

ղեցիկ առոգանութեամբ՝. Ար

տասանեցին Պ* Պ* 0* Տէր 

Վար դան եան եւ Գաբրիէլեանէ 

Երգեց Օր* Գէորգհան (.(.Հայրե

նի Տունկը ախորժալուր կեր

պով* Պ» Ա* Եիչմանեան սրինա 

գով <(Մ այբ Արաքսիյչն եւ 

Հ Հայաստան նր ((Աաներ Աեր. 

գէ»ն ։ իսկ Պ* Գէոբգեան փա

կեց գեղարուեստ ական յայտա -

գիրՐյ կառուցուածքով երգի– 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 

լկան է֊երով 

թուրք, իսկ խորքով ԲՈԼՈՐՈ~ 

վին թրքավարի ((Օդսէնի 

Նամակ)) ով է որմէ վերք աճուր

դի գրուեցաւ կ աղան գո լան 

սիրուն ծառ մը։ 430 ֆրանքի 

բարձրացաւ ե տեղւոյս /\սքօք6 

միութիւնը տիրացաւ ծ առին է 

Կէս գէչեբէն վերք տեղի 

ունեցաւ Հարսնառի պա բերը 

ղեկավարութեամբ Տէր Վար– 

դանեանիէ Երկու քոյրեր Հայ

կական տարազով պարեցին 

շնորՀալի կերպով։ 

Ու յետոյ.** Հնչեց ժամը 

պարերուն*** 

սըե բ* սբե ր* յրեքր 

եւ Բագոս ուրախ Էր. Կ ՛ար– 

բենար*** 
* 

* * 
ինչպէս միշտ, այս անգամ 

ալ կարմիր քԱաչի պարաՀան– 

դէսը անցաւ շատ յա քող, ապա -

Հովելով իրեն նիւթական լաւ 

Հասոյթ մը։ 

Ց. ԷԹՄԷԲՃԵԱՆ 

ՀԻԹԼԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸ 

ԿԸ ԳՈՐԾԵՆ 

Պերլինի Հ ա մա լաս ր ա ն ի ն 

մէք, կարգ մը խռովուիԺիւններ 

ծագեցան ։ Հիթլերականները 
յարձակում գործեցին Հրեայ 

ուսանողներու վրայ ։ կատար

եալ կռիւ մր մղուեցաւ սբաՀ– 

նեբէն մէկուն մէք. Ուսանող

ները իրարու վրայ յարձակե

ցան աթոռներով։ Բազմաթիւ 

վիրաւորն եր կան։ Տասներեք 

Հ ի թ լե րականնե բ ձերբակալուե

ցան ։ 

ՔԱԴ-ԱՔԱԿԱՆ 
ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ 

ՍՏԱԼԻՆԻ ՆՈՐ ՃԱՌԸ Տ ն Տ հ Ս Ա Կ Ո ՚ Ն Հ լ \ Ս ՝ լ – փ Ո ՚ Ս 1 ± ւ \ 

Լոնտոնի տնտեսական եւ դրամական Համաշխա րՀա յին 

խ ո ըՀ րդաժո ղո վ ը նախապատրաստող մասնադէտները վեբքացնե. 

լսւ վրայ են իրենց աշխատանքները։ Երկս՛– ենթախումբեըը 

տնտեսականն ու դրամականը կ՚աշխատին իրարու յար. 

մարցնել իրենց եզրակացութիւ*է։ներբդ խմբազրելու Համար տե– 

զե կա գիրը, որ պիտի յ զ ո լ ի Ազգեբու Գա շն ա կ ց ո լ թեան քԱորՀուր– 

դի՛ս։ 

Գրամ ական տեսակէտով, կա ցու թ իւնը որոշ չափով պար

զուած կը նկաաուի եւ ոսկենիշի դրութ իւնը իր քերմ պաշտ

պանները կը գտնէ մասնագէտներուն մէք, որոնք տնտեսական 

խորՀբգաժո զո վին Հետ, միաժամանակ, պէտքը կը շեշտ են Հրա

ւիրելու պատերազմական պարտքեր ու կա բղա դրութեան խոր– 

Հրգաժոդով մը։ 

Տնտեսական բաժնին մէք, մասնագէտներու տեղեկադիր ր 

կը մանրամասնէ միքաղգային առեւտրական փոխանակութ եանց 

վե րակենգա*1։ա ցման պա յմաննե րբ, կ ՝ ան դրա դառնայ մաքսային 

պատնէշներու վերացման, ճարտարագործական Համ ա ձայն ու -

թեանց, եւ երկրագործ պետ ութ՛եանց օժանդակելու Համար, 

Ա դրեզայի ժողովի որոշումներու Հիմ ան վրայ, դրամագլուխի 

մը կազմութեան վրայ, եւն* ։ 

ՋՒՆեհճԱՓՈՆ 
ԺԸՆեՒՒ ՄԷՋ 

Կը (իշուի Թէ անցե՜ալ դեկ
տեմբեր 15ին, Ժրնեւի Տ ա ս ՞ն ե ւ. 
իններու յանձնախումբը>պաա– 
րաստե|է վերչ զեկոյց մր յփ – 
նեւ՜Տափոնական կն՚ Տիռինծ ա գ – 
մ՚ան եւ զար գ ացման դրուա գ
ներ ուն մասին, եւ ուրիշ գը– 
ր ութե ամ՚բ մր յ ի շ ե լ է յ ե տ ո յ 
երկու կ ումերու յ անձնառ ու– 
Թիւններր ՝ իբր անդամ Ազգե– 
րու դ աշնակցութեան, կւալմեր 
էր հաշտեցմ՛ան յ անձնախումբ 
մ՛ր, որսւն գ ո ր ծը պիտի ըլլար 
վէ՜Զը ()արԹել ւ|երջնապէս։ 

ճափո՚Լցիներր բ ո ւ ռն կեր
պով ընդ դիմաց ան վ էՅին 
ծագմ՛ան եւ զար գ ացման տե
ղեկա գրին եւ պահանջ ն ե ր 
կ այացուցին որ ն ախ ա գ ծին 
մ է յ , Ա անլուրիոյ անկախու
թե ան $անա^մսւն կամ՛ ո^-՜Ձա. 
ն ա յ ման որեւէ յիշա տ ա կ ում 
չկա տարուի» իսկ Չինացիներր 
ոյ միայն կր պնդեն վ էԶին 
վերաբերես^ զեկոյցին մ է « ՛ 
ծագմ՛ան եւ սաստկացմ՛ան 
պա տ կ առներուն յիշատակ– 
մ՚ան վրայ, այլ կր պառանչեն 
որ յա տուկ տ ր ամա դրութիւն 
մտցուի դատապարտե|ով լյ՚ան– 
լ ո ւ ր ի ո յ ՜Զանա^ումր։ 

Չինեւ-Տավանական այս վէ– 

՜Ձին մէշ, Աղգերու դաշնակ

ց ութե ան հ ե ՚ 1 | 1 < ս ա Կ ո լ ՚ ՚ յ ՜ Ի 1 ֊ ՚ Ա ն է 

որ դ ր ո ւ ա ծ է նմ՜արին վր այ։ 

ճափոն այնքան ալ տրամա. 

դր ուԹիւն ցոյց յփտար են

թարկ ու ելու Ադգ. դաշնակցու

թե ան թ ել ա դ ր ո ւթ ե անց եւ ո– 

րոշումնեըուն եւ ամէն առ

թի ւ նոր ա ռ ա ր կ ո լթիւններ է 

որ մէչ տե դ կր նետէ, անկա

րելի դարձնելով վ է Տին ()ար– 

թո ւմ՚ր ։ 

է թ է ճափոն գոթացուս" յ^ըս– 
տանայ, դժ՜ուար թ է Տասնեւ– 
ինները յ ա ջ ողին արգիլել ա– 
նոր հեռացում՛ը (յ-ընեւի հաս
տ ա տ ո ւթենէն։ Այդ պարագա
յին՛ ճափոն տիրանալով գոր– 
ծ եյ ո ւ իր ազատութեան, վ է^ն 
է որ պիտի սաստկանայ, դ ո ւ ռ 
բանալով ահաւոր բ արդու
թիւնն եր ու՛ 

իւ արդէն, ժրնեւի քաղա
քական շրջանակներն ալ յ ո 
ռե տես են նպաս տ աւոր ե|քի 
մր մասին։ 

ճափոնի կ ա ռ ա վ ար ութիւնը 
այս վ է՚ Տին կ ար գ ա դրութե ան 
հանդէպ ի յայտ կր բերէ դի. 
տումնաւոր յ ամ ՛ ա ռ ո ւթիւն Ա՞ր, 
ՈՐ յ՚ւՒ է ծ անր անակնկալ
ներո վ ։ 

ԹՈՒՐՔեՒխՈՐՃՐԳ. ՅԱՐԱՐԵՐՈՒԹՒՒՆՆԵՐԸ 
ԹՈՒՐՔ ՊՍւՏՈՒՒՐԱԿՈՒԹհՒՆ ՄԸ ՌՈՒՍԻՍ ՊԻՏԻ ԵՐԹԱՅ 

Թրքական աղըիւրէ Հետեւեալ տեղե կութ իւննե ր ը կը 

արուին թուրքեւխո րՀրգային յա րաըե րութ հանց Սասին։ 

քԱորՀրգային դեսպան Պ՛ Սուրից, որ արձակուրդով Ս՛ու, 

սիա գացած էր, ամսոյս %0ին Պոլիս կը վերադառնար ԽորՀր. 

գային դեսպանը իր վերադարձին առթիւ տեղեկոլթիւններ 

պիտի բերէ նաեւ խորՀրդ. պատուիրակութեան աշխատանք, 

ներուն մասին, որ վերջերս Անտտօլուի մէջ ուսոււ/նասիրական 

պտոյտ մը կատարեց՝ նոր բացուե լիք գործարաններուն վա յ. 

բերր ճշդելու Համար ։ 

Պ. Սուրից ի տեղե կութ իւնները Անգարայի մէջ քննուելէ 

յետոյ, շինութեանց մասնագէտներէ, ինչպէս նաեւ ճարտարա. 

գէտնհրէ բաղկացեալ թուրք պատուիրակութիւն մը Մոսկուա 

պիտի երթայ՝ գործարաններու շինութհանց յատակագիծնեբուն 

մասին խորՀրդ. մասնէսգէտնհրուն Հետ խորՀրգակցհլոլ ՛էւ պէս. 

տակով։ Անղամ մը որ գործարաններու յատակագիծերր վերջ, 

նական կերպով պատրաստուին, անմիջապէս պիտի ձհոնար. 

կուի շինութեանց յատուկ գործիքներու եւ շինուածանիւթհ. 

րու առաքման։ 

Գործարաններու չէնքերուն կառուցումէն յետոյ (հու. 

սիայէն Թուրքիա պիտի ժամանեն մասնագէտներ, որոնք պի

աի կատարեն մեքենաներու եւ գործիքներու ղհաեղոււ/եհրր։ 

ԳԵՐՄԱՆԱԿԱ՜Ն ՏԵԿՈ38 ՍՕ 
ՖՐԱաՅհ ՏհՆՈհՈՐԱԿԱՆ ՏԱՐԺՈՏ1Ո.ե|՝ՈՏն ՄԱՍԻՆ 
Պերլինի մէք Հրատարակուած է կէս –պաշտօնական Հետեւ

եալ զեկոյցը* 

Ֆրանսական եւ նոյն իսկ անգլիական շրքանակներ 

որոշ չափով կը մտւսՀոգուին այն պատճառով թէ & 1այխէրի 

կառավարութիւնը կրնայ ժընեւի մէք յարուցանել Ռէնանիոյ 

սպառազինման Հարցը։ 

(ձԻնչպէո կ՛իմանանք լաւատեղեակ շրքանակներէ, գերման 

կառավարութիւնը չունի նման մտադբութ՛իւններ։ Եթե Ռէ– 

նանեան չրքանի սպառագինումր նոբէն կը շաՀագրգռէ Գեր

մանիան, պատճառն այն է ոբ Արեւմուտքի մեր դրացիները 

կր շարունակեն եռանդով զօրացնել գերման սահմանագլուխի 

մերձակայքը, Հոնփո խադբե լո վ զօրախումբեր,եւ պատերազմական 

նիւիժեղէն, միքոցներ, որոնք միայն պաշտպանողական նպատակ 

չունին, այլ կը ձգտին ամէն ատեն գերման ս աՀմանա գլուխը 

պւսՀել Հրետանիի կրակին տակ։ Պատերագ Րական նման գոր

ծիքի մը յանկարծական շարժման մէք դնելու Հնա բալո րու. 

թ ի ՚ - ն ը , գերման ս աՀմանա գլխային անպաշտպան Հողամասին 

վրայ, աւելի եւս մտաՀոդիչ կը դառնայ ղին ոլորական գաղտնի 

դաշնագրերով, որոնք գո յութ իւն ունին այս երկրին եւ ա֊րիշ 

պետութեանց միքեւ, դաշնագրեր, որոնց ոչ պայմանները գի

տենք, ոչ ալ ման րամասնութ իւննե րր)։ % 

ԽորՀրդւսյին մամուլը կը 

Հրատարակէ Ա տա լին ի ճաոը^ 

որ ա րտ աս ունուեցաւ Համայ

նավար Կ* Կ ո միտէի լ ի ակ սյտա . 

րին մէջ, 

Այս ճառին մէք, Ա տալին 

անդրադարձաւ գիւդեբուն մէք 

Համ այնավաբ գո րծ ունէու– 

թեան գլխաւոր թերութիւն– 

ներունէ 

Ըստ Ա տա լին ի, գիւղական 

Համայնավարները չկրցան 

գնաՀաաել կոլխոզներու տր

ուած առեւտուրի ազատու

թեան Հետեւանքները ։ Անոնց 

ընթացքը, ուժ տուաւ գիւղա

ցիներու ընդդիմութեան, ի– 

րենց ցորենը պետութեան 

յանձնելո։ գործին մէքէ 

կոլխոզներու տրուած ա– 

ռեւտուրի արտօնութեան մա. 

սին Ա տալին բսաւ* 

- Այս ԱՅ Ո 1,1 111111 րը ՀէնՀւ 

ժեշտ Է թէ դիւ-ղին եւ թէ 

քաղաքին Համար՛, Անոր նպա. 

տակն է գիւ դի՛ն եւ քաղաքին 

միքեւ ՝ ընդլայնել ապրանքն ե -

բու փոխանակ ու թեան ^/՚մր, 

բարելաւել գործաւորներու 

պար են աւո րու մո՝ երե բւլբագորա 

ծա կան արտա դրութիւններով 

եւ գիւղացինեբունը քաղաք, 

ներու մէք արտադրուած ապ

րանքներով ։ 

((Ան, •բ սպս յկն է կոլ

խոզներու անդասՂւե բուն Հայ. 

թ այ թ ե լ յաւելուածական Հա. 

ս ռ յ իժ ի աղբիւր մը եւ ամրա

ցնել անոնց տնտեսական կ՛"֊ 

ցութ իւնը, ինչպէս նաեւ դիւ– 

ղացիներր քաքէոլերել որ բա

րեկարգեն կոլխէ՚դներու աշ– 

իո ատ անվէր))։ 

Ա տալ ին, անդրադառնա լէ 

յետոյ կոլխոզներու աշխա

տանքի եղանակին մասին, դի֊ 

տ ո ղու թ իւննե ր բրաւ Բոլշե. 

ւիկ կուսակցութեան այն ան– 

դամ1ւերունէորոնցմէ ոմանք կը 

մտածենթէ կոլիսողները պէտքէ 

Հ(Հ ր ա շքն ե բ՝ֆ դո բծեն, այն նկա

տումով ոբանոնք կըներկայա– 

ցնեն (լեբկրաղոբծութ եան 
տնտեսական կազմակերպէ/՛ան 

ընկերվարական եղանակը)) է 

Ատս։ լին դ ի տո զութիւննե ր ալ 

ըրաւ կոլիսոզնեբու ղեկավար 

Համա յնավարներուն եւ եղ. 

բակացուց թէ չի բաւեր «գըր* 

պանի մէք ունենալ կուսակ -

ցութ եան անդամատետր մը)) 

լաւ վարելու Հա։քար կոլխոզ 

մբ եւ ստանալու Համար լաւ 

արտագրութիւն մը։ 
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ք՚ր երեկոն երկու Հարիւր յիսուն ոսկի կ արժէրէՏՀայն 

նոյն դիչերը Հասա րա կութ եան նհրկայացեել Ռօղային 

Հետ թատրոնի տիրոջ Ս իրի լ. Ս մարթի Համար մեծա. 

ծախս նախաձեռնութիւն մըն Էր։ 

Մինչ երկուքով ու քով քովի րեմին վրայ Էի՛՛՛ք 

Ռօզեթթա Ռօզան ժպտհցաւ անոր աչքեբուն։ Ան վա. 

խարինեց ալդ ժպիտը վեՀերոտ ակնարկով մը ու յե. 

տոյ նայեցաւ այլուր։ 

Երր ծափերը վերջապէս լռեցին ու վարագոյրը 

իջաւ տեսարանին յարոլցած խռովքին վրայ, դարձայ 

ետ խոնջէնքի եւ Հաճոյքի աղաղակ մը Հազիւ զսսլելով 

գէպի Տիկի՛ն Սիւլլիվէնը ու զարմանքով նկատեցի, որ 

ջղային գրգռութեան ո՛չ մէկ Հետք կար դէմքին վրայ։ 

Նստած էր խաղաղ, նորոյթի վրայ եղող կնոջ մըիրա. 

կան տիպար որպէս^ քիչ Ա՛ը ^ " / Հ , անշարժ, գրեթէ 

ձանձրացած, գիտակցելով այսուՀանգերձ իրեն վիճակ, 

ուած գերին։ 

Իրապէս Հաճելի է գիտել այդքան խորապէս 

զգացուած Հաճոյք մը, որ անտարակոյս կը զգաք ե. 

րաժշտութհնէն, ըսաւ ինձ. 

Ան շատ լաւ կը խօսէր, գրեթէ աւելի քան լաւ, 

քիչ մը մասնայատուկ շեշտով մը՛. 

Գիտէ՞ք, ընտանեկան է Ա՛յդ գէ՚"Ըք Տիկին 

Սմիթ, շիկնելոլ ամօթխածութեամբ մը, որ Հաճելի 

թուեցալ իրեն , 

^Ը խնդրեմ որ զիս Տիկին Սմիթ չանուանէք. 

էմմըլին կանչեցէք, քանի որ զարմիկ ենք ի բարու, 

Ու անմիջապէս ըսեմ որ չպիտի ուզէի ձեզ ՚Բարլ չկա. 

րենալ կանչել։ ՚Բարլը գեղեցիկ անուն մըն է, որ իրա– 

պէ" կը յարմարի ձեզ, չէ" Սիւլլի... 

Այո՛, սիրելիս, պատասխանեց Ս իւլլիվէն ան. 

փութ օրէն է 

ՏՀարմիկս օթ հակին խորն Էր յսաակօրէն յայտ, 

նելով այդպէս, գի ս իր նուաղուն ել խորՀրգաւոր 

տիկնոջ Հետ գլուխ գլխի ձգելու բարեմիտ մտագրու. 

թիւն մըէ Գժբախտաբար, բացարձակապէս անվարժ էի 

նուաղուն եւ խորՀրգաւոր տիկիններու Հետ գլուխ 

գլխի (Ուալու արուեստին մէջ> Փիչ մը յետոյ Աի՚-լլի-

վէն ոտքի ելաւ, 

Պարտաւոր եմ Ամարթը տեսնել, ըսաւ։ 

Եւ յետոյ մեզ աոանձին ձգեց, 

Ս իւլլիվէնը խօսած է ինձ ձեր մասին, Ի՞նչ ե. 

զակի Հանդիպում, Ու մտածել, որ արդէն բժիշկ էք ու 

գաղափար իսկ չունիք թէ ո րքան երիտասարդ կը 

թուիք, կարծեմ բաւական տարէց եմ ձեզի մայր Հա. 

մարուելու Համար՛. 

0՛ ոչ, բացագանչեցի, բնաւ երբեք, 

Յամենայն դէպս, տեղեակ էի Հարկ եղածին չավ, 

ատիկա ըսելու Համար, ժպտհցաւ, 

Անձնապէս, յաբեց, կ՚ատեմ երաժշտութիւնը, 

զայրոյթով կ՚ատեմ զայն, Բայց աւաղ որ Ս իւլլիվէն ի 

արՀեստն է ու ստիսլուած ենք բնականաբար Հոս գալ, 

ԳոՀարներով ծանրաբեռնուած բազուկը երկա. 

րեց գէպի Հանդիսականներուն չքեզ եռուզեռը։ 

—- Բայց վստաՀաբար^ Լմմրլին։ բացագանչեցի 

բողոքի շարժուձեւով մը, իրապէս չէք ատեր այս ա. 

ոս՚ջին արարը, Նման ոչինչ լսած էք լյաըդ* Ռօզան 

պարզապէս... բայց ոչ, չեմ կրնար նկարագրել խա՛ն, 

գավառութիւնս։ 

Նայեցաւ ինձ ու իր աչքհրռն խորը հրհւաց 

մելամաղձիկ նշոյլ մր։ Գադարէ մը յետոյ, տ արօր ի. 

նակ, շատ արտասովոր շեշտով մը բայց Հանդարտօրէն 

ըսաւ ինձ. 

Արդէն սիրաՀարուած էք իրեն։ 

Ու իր ակնարկը կը շարունակեր սեւհոել նայ. 

ուածքիս։ 

—~ Ս՞՛ վ կրնայ չենթարկուի լ նոյն խռովքին դ ա. 

դաղակհցի խնդալով, 

Ծոհցաւ թեթեւօրէն դէպի ղիս, ՚(ինչ ձախ ձեռքը 

օթեակին եզերքէն վար կը կախուէր։ 

Պէտք է սպաննել Ռօղէթթա (հօղայի նման 

կիները, ըսաւ զարէհսնալի անղթ ութ համբ մր, 

(՛ր զօրաւոր ու Հարուստ թաւ ձայնը դողաց ամ. 

ըոզջ Էութեանս մէջ. Պարզ էր, որ կրկին կր գրգռուէր, 

ջղային տագնապը կը վեըագրաւոր զայն, Ականջները 

կը շիկնէին, Իր Հարուստ ու պերճ կոլրծքր կ՚հլեւհ. 

ջէր* Իսկ ես շփոթ էի, աւելի քան շփոթ, կը վախնա. 

յ ի \ կը մտածէի, քնչ տարօրինակ, զարտուղի կին... 

-— Ինչո՞ւ, Հարցուցի տկար ձայնով մը։ 

ՈրովՀետեւ խիստ երիտասարդ են^ շատ գեղե

ցիկ ու յոյժ վտանգաւոր, ընղդիմադարձհց վայրագ շեշ

տով մը՛. Գալով մասնաւորաբար Ռօզային^ եթէ գիտ. 

նայիք ի նչ որ գիտեմ, ի՛նչ որ տեսած եմ... 

ինչ որ տեսած է՞ք*** 

Մտամոլոը ու ապշաՀար էի ու սկսած էի զղջալ, 

որ աոանձին աՈւացած էի Հետը ։ 

— Գ"լցէ սխալած կրնամ ըլլալ, ըսաւ խնդալով։ 

Անդրադարձում մը ունեցաւ ու վերստանձ՚նեց իր 

աշխարՀիկ կնոջ գերը, մինչ ես կ՚աշխատէի իր Հետ 

վարուիլ՝ Համարելով թէ բնական էին իր ձեւերը։ 

Իմացա՝ ծ էք մեր յառաջիկայ ընդունելութեան 

մասին, Հարցուց եռանդով, խաղալով ՀողմաՀարին Հետ ։ 

Վախնամ ոչ, 

Ր՚՚՚լց ո՞ր սարէն կուգաք ՛Բա՛ բլէ 

Էտիմպուրկ էի, աւարտական քննութ իւննե բուս 

Համա ր, ըսի, 

Այո՛, այսուՀանգերձ բոլոր թ երթ ե րր գրած են 

արդէն մեր ընդունհ լութ եան մասին։ Ս իւլլիվէն ը իր 

Հիւրերը կ՝ ընղուն ի ((Բաբելոնի մեծ պանդոկ» ին ոսկե, 

զօծ սրաՀներուն մէջ> Բնականաբար գլխաւորաբար 

թատերական անձնաւո բութ իւննե ր են։ Սիւլլիվէնը 

պարտաւոր է յարաբերիլ այղ դասակարգին Հետ, կ ըմ. 

րռնէ՞ք, արՀեստի պա րտագ րութ իւն, /""/՚/ փայլուն 

ծագումով Հիւրեր եւս պիտի րլլան։ Անշուշտ պիտի 

գաք, չէ՞... կը տօնենք թադուհիս^ Հինգ Հարիւրերորդ 

ներկայացում ր, Ռօզեթթա Ռօզան եւս պիտի գայ, 

֊ Մեծ ուրախութեաժբ, բայց ինձ կր թուէր որ 

ո՛չ մէկ գնով պիտի ոլզէիք Ռօզան Հրաւիրել, այս ե. 

րհկոյ ձեր ըսածներէն յետոյ, 

ՉՀրաւիրհ՚՚լ Ռօզան... սիրելի՛ ՚Բարլ, դիտէք 

որ ո՛չ մէկ տեղ կ՛ուղէ երթալ, Գրապէս վերէսՀասու 

եմ^ որ մերժած Է Լէյտի ՚Բէսթ րրպրիի Հրաւէրը^ ոը 

կ՚ուզէր զայն ներկայացնել իշխանի մը։ Բայց Սըր 

Ս/՚ՐՐԼԸ յս՚ջողտծ է խոստում առնել, որ պիտի գայ, Ե. 

րհկոյ թ ին աոտղը պիտի ըլլայ։ 

Թատրոնր կրկին խաւարի մէջ ընկղմեցալ ու 

նուագախումբը սկսաւ երկրորդ արարի նախամուտը, 

(Շար.) 
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ԱՆԳԼԵՒԻՐԼԱՆՏԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 
/•ր լանտայ ի խորհրդարանական ընդդիմադիրն երու. պետը 

փոս կրաւք ^ ընտրական մեհ Հաւաքոյթի մ ր մն^ խօսք առնելով, 

ըսաւ, թ է յ Տէ Վալերայի կուս ա կց ո ւ. թ ի ւն ը, Վ^Ը^է՚ն ընտրու

թեանց մէ^ յաջողած էր իշխանութեան ղեկր ձեռք առնել, 

շնորՀիւ կարդ մը խո սա ու ւ էհե րու. , զ ո ր ս դիտէր թէ Հ՚՚/իտի ^քՐ՜ 

նայ իրականացներ (Լակից առաջ եկաւ ույն տեսակ կացու

թիւն մը, որ Հանրապետական նախարարներն սսաիպուեցան 

Հեռանալ կուսակցոլթենէն որպէս զի կրկին ներկայանան 

ընտրութեան՛, 

՚Բոսկրա վ յայտնհց թէ իր կուսակցութեան ձղտու 

խաղաղ ա թ եամբ ապրիլ Ան գլի ո յ Հետ։ Այս առթիւ, Հերքեց 

Հանրապետական շրջանակն երէ բխած այն զրոյցները թէ, ^րբ 

իր կուսակցութ իւնր գայ իշխանութեան գլուխւ ըէ, գաղտնի 

դաշնագիր մր պիտի կնքէ անգլիական կառավարութեան Հետէ 

ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 2.ԱՐ8Ը 
ՖՐԱՆՍՍ ւԱաաՒՏ 40 ԺԱմՈՒ-ԱՆ 

Շաբաթ մ րն Է, ժընեւի մէֆ կը շա բունտ կուի վիճաբա -

ն ութ իւն ր շաբաթ ական 40 ժամուան աշխատանքի Հարցին 

շուրթէ ան աղան ագգեբու ղործ ատ իրական եւ բանուորական 

ներկայացուցիչներու տեսակէտնեբբ լսելէ վռՐ^> խո րՀրգաժո ֊ 

ղովը տեղեկացաւ բանաձեւի մը, որ կը ձգտի Փակել վիճաբա֊ 

նութիւններ ր, Հաւանութ իւն յայտնե լով շաբաթական 40 ժամ ֊ 

ուան սկզբունքին։ Այս բանաձեւ ր առածին անգամ ստորագրեց 

ֆրանսական կառավարութեան պատուի բակը, որուն Հեաեւ ե ֊ 

ցան Պելիճիքայի ^ Հո լան տայ ի, ք՚տալիոյ, *հերման իոյ եւ Զի/իէ 

ներկայացուցիչները։ Բանաձեւը խմբագրուած է Հետեւեալ 

կերպով. 

ԽռրՀրդաԺոդովր, ծանօթանալէ յետոյ աշխատանքի 

ժամերու նուազման թեր կամ դէմ բերուած փաստերուն, կր 

նկատէ թէ ան **՞ի^ոց մըն է անգործութիւնը նուազեցնելու ։ 

Հետեւաբար, կ՚որոչէ քննել մանրամասնութեան Հարցերը, 

իբր Հիմ բնդունելով, դիւանին կոդմէ տրուած Հարցերը որոնք 

հւ\ (՚1Ո1՛՛1՛ ՒI՛ աեդեկագբին եզրակացութեան թի՛– 2հ՚ հէ*ոՂ. ՂԼՈ՛" 

խէն» ե ւ/ււ.ւ 

Ոտնաձեւն ստորագրող պետութիւններր Համաձայն Րէէաէ 

կր թուին ընդունելու թէ աշխատանքի ժամերու կրճատումը 

պիտի նպաստէ մեղմացնելու անգործութիւնը, առանց սակայն 

Համաձայնած ըլլա լու սկզբունքի գո րծա գրութեան վբայ մի -

^ազգային գետնի վբայ։ Այգ պարագան պիտի քննուի գումար

ուող խորՀրդաժոզովին մէֆ, որ պիտի դումաբուի յւսռա^իկայ 

ամս ո ւ : 

Բանաձեւէն կը Հասկցուի նաեւ թէ ստորադիր պետու֊ 

թեանց ներկայացուցիչները Համամիտ են որ բարեփոխումը 

կատարուի միֆա զղային ընդՀ* պայման ա դրութեամբ մը։ 

՚ԻՐՇՏՈԻն V Յ Ա Կ Ո Բ Ե Ա ն 

191 Օոստ Լ 3ք 3>՚6էէշ 191. Լիոն 

Հսււփււփն յիսուն զեւլչ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՍ ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ 

ՈԻՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՄԵՐ ԳԻՆԵՐՈԻՆ 

Խենթը ես Ջ ա լա լետա ին ք քհաֆֆի՝^ \ 5 ֆրանք, Լեռն աՀա ֊ 

յաստանի Հեր ո սաւքարտը (՚/^ , ^եորդեան՝^ 10, Լիոն աՀա յ Երա ֊ 

ղաՀան 200 Է1, 10 ֆր., Ազնուականներու. Բոյն մը 270 ԷՀ (վէպ) 

10 ֆՐ., Արապէլլա (վէպ) 272 Է1 10 ֆր., Այն Գիլերը (Վէպ) 

250 էշ 8 ֆր՛, Բերայի Գիշերները (վէպ) 12 ֆր., Բերայի Ման. 

կա վէպեր 5 ֆր*է Ընտանեկան քՀբօսանք 3 ֆր՝*– Թէօֆանօ Լվէպ^ 

450 էչ, 15 ֆր., Խասգիւզի –Բնաշբչիկը (վէպ) 300 Է1 10 ֆր., 

Խ "Հանոց ի Պ՚իրքր 3 ֆր՛» Կէս Կոյսեր (^վէպ) 10 ֆր՛* Թափառա֊ 

կան Հրեան 1200 է^ 00 ֆր՚է Հինգ շաբ՚/էթ օդապարիկով , 15 

ֆր*, Հաւաբուծութիւն 15 ֆր*, ճէք (Ալֆօնս Տօտէի՝^ 2 Հատոր 

25 ֆր*, ՄելիՀա Նուրի Հանըմ վէպ 3 ֆր*, Մ ակ ա բոյծ ր 3 ֆր*, 

Մեր Խ՚սչը 6 ֆր*, Յեղափոխականի Մտքեր Լ՝Բր* Միքայելեանի^ 

6 ֆր*յ Հ>1՚լ\էհ Մ ա տօն ան 10 ֆր,$Ոճիբին պանդոկը (վէպ) 2 Հա

տոր 10 ֆրանք։ 

ԾԱՆՕԹ» Յանձնա բարութ իւններր կանխիկ վճարում ով։ 

փոստի ծախքը մեր վրայ։ Ապառիկ եւ կամ գօնթռ֊ռամպուր֊ 

սըման չի գրկուի ր։ 

ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ է 
ՎԻԷՆԻ եւ. Տեսինի մէչ, Պ. ՇաՀխաթունիի ներկ այացնե ֊ 

լիք «Բարեկամները» կազմակերպուած Կէմէրէկի Հայբենակց. 

Միութեան կողմէէ Հիւանդութեան պատճառաւ յետաձգուած Է* 

ՎիԷնի մէչ՝ յունուար 21 ին, Տէսին՝ 22ին. 

Անզլ, դերմ. սյելժ. ռուսական եւն. 

նոյնււ|1.ււ ամեն տեսակ ածուխ ել եւ փայտ 
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Միակ Ներկայացուցիչ ած՜ուիւի ամենա գլխաւոր մթերա

նոցներ ու որոնք շնորհիւ իրենց երկաԹ՜ուղային եւ ծ ո վ ային 

ու ւլւլակի ՜ճիւզաւորումներուն՛ կրնան մրցիլ հրապարակի ած՜

խա վ աճ առներու 1)եա» Մասնաւոր պայմաններ կեդրոնական 

ջ ե ռ ո ւ ց ի չ ի (շ1ասքխցտ Շ6ոէրօ/) տ էրերուն՛ ն ոյնպ է ս ազդ. 1)աս. 

տա տուԹեանց։ 

ն Կ Ա Տ Ի ւ Ա Ւ կ - Հ ՈՐ 

«ԱԱՐՏԿՈՑ»Ը 
Ակււալ ոչնչէն ու ընկեր, 

ներու օժանդակութեամբ, ու 

ժողովուրդին չերմ Համ՛ա, 

կրանքռվ է մ՛իայն, որ լոյս 

աեսած է արգէն 

48 ԹԻԻ– 
^7 րարելալում՝՛ր կաէսուած 

է մ՛եծապէս ժողովուրդին 

Համ՝ ակրութենէն։ 

յ ^ տ ւ ս օ ւ օ ւ տ ւ ձ ւ 
8, ե ւ ս ը շ » ձ 7 Տ ձ ս օ ա - բ>\ատ 9 6 

աէէ՚Օ : Շսճ6է . Նէ ՐշԽ1Խ՝ - .V. I). Լօւ՝6էէշ 

Կ »Ի Ա ս Կ 8 Ա Կ Ա Ն Կ Ե Ա ե ք 

կարկանդակներու, քօնսէրվաներու եւ պաուղներոլ 

շտեմ՛արան մրն է աշոձ\օո<ձ նպարավաճաոտսաւնր, ուր 

կրնաք գ.անել ամ՛էն տեսակ ուտելիքներներ, թարմ՛ 

պտուղներ եւ մ՛իրգեր։ 

ԳԻՆԵՐԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳ0ՐԷՆ ԶԵՂՉՈՒԱԾ ԵՆ 

"Պ Ա Ր Տ Է Ջ " 
ց՛անկական պարբերաԹերԹ՜ 

Ա. տարի 1ժփւ 3.4 –Ձոխ եւ 1)ա. 

՜Տելի բո վ անդ ա կուԹեամբ։ 

բաժնեդրուԹ՜իւն 10 ֆր անք։ 

ճասցէ. 

ձցօբ Ի1օԻօշհ1ւօո, Բռտտռցտ 

Շօսօ, ԲԽսժա ԼՏս1ցօ.Ր16). գ իմ՚ եյ 

ն ա ե ւ ՄԱՐՏԿՈՑԻ՛ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
Անիեռ Պուա––թոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ ՄԵՍՐՈՊ գրադարանը 

վախտ գրուտ ծ է 345 Ա՚/ընի*– 

Աբժան թ էօյ, Պուա-՚Բօլոնպ, 

•ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ, Բաց է երեք. 

շաբթի, չորեքշաբթի եւ Հինգ

շաբթի իրիկուններր ժամ ր 

8.30^ 10. 

— Լիոնի Հ. 3* դրա֊ 

դարանը փոխադրուած է րնկ* 

Ժիրայրի խանութ ր, 10, ^ք"– 

Ֆրանսուա կաբսէն։ ք*աց է 

ե րկուշա բ թ ի եւ Հինգշաբթ ի 

իրիկունները ժամը 7 » 3 0 ֊ 8 » 3 0 « 

"Լալանսի Ակումբին 

գրադարան բ բաց է երեքշաբ

թի եւ Հինգշաբթ ի ժամ ը 

10 եւ կիրակի առաւօտ ժամր 

%էն 12ւ ՛հիրք կր "տացուի 

շաբաթական 1 ֆր. վճարումով։ 

ԱՆԻԷՌ ՊՈՒԱ -ԲՈԷՈՄՊԻ Հէյթուն կոմիաէն ընկերական 

րնղ^է, ժողովի կը Հրաւիրէ «Եռագոյն», «Փոթորիկ», «Ազատա. 

մարտ» եւ «Մասիս» խումըերու րոլոր ընկեըն՚արր, այսօր ուր. 

ըաթ իրիկուն մամը 8-ՅՕին, 345, ավընիւ տ՚Արժանթէօյ Պուա. 

՚ԲոլոնպՀ Ներկայանալ անդամատետրով։ 

ՄԱՐԱԷՅԼԻ Երշ. Կոմիաէն ընգՀ. ժողովի կը Հրաւիրէ այս 

կիրակի կէսօրէ յետոյ ժամը ՚&֊ՅՕին Պար տիւ Կլոպի մէ^ Աէնթ 

Ան թ ո լ ան ի (.(Անդրանիկ)՝) խումբը, Պսւ լվար Օտտոյի «Հրայր» 

են թ ակոմիաէն «Աւեաօ» խումբը, Ս էն Ժիւլիէնի ՀձՏՀաւարեան)՝) 

ենթակոմիտէն, Ս էն Լու ի (.(Ակն ուն ի» ենթակոմիաէն ինչպէս 

նաեւ քաղաքի «.Ռ Ո սա ո ւք՛ ո ((՛Որի ստավա լւ ն են թա կոմիտ էնե բու 

բոլոր ընկերները։ 

Կարեւոր օրակարգ եւ զեկոյց՛, Բսլռր ընկերներու ներկա֊ 

յութիւնը պարտաւորիչ է։ Ներկայանալ անդամատետրով։ 

Ալֆորվիլի մէչ ՄԱՐՏԿՈՑ կը ծախուի 

145, ատ Ըս6ոո6 Օօ1շէ 

Նպարավաճառ Պ. ՆԵՐՍԷՍ ՍԻՄՈՆԵԱՆի մօտ 

ք Ո Ո Մ Ո ՚ ւ I ( Մ Ա Ր Ա ե 3 1 – ) Մարտկոցի ցրուիչն է ընկ. ԱԲՐԱ. 

՚ ւ Ս Ս Ս Ս 1 1 ՀԱՍ ԷՈՒՍԻԿԵԱՆ, որուն քով կարելի է նաեւ 

բաժանորդագրուիլ ։ 

8 0 ք Թ. Ա Ա Լ Ա Ն 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈ-ԲԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈ֊ԲՍԻ ԵՒ ԱՂԻԲՆԵՐՈՒ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 

34, 81ս ս« Շհշհյ, Բյոտ. Աէէւօ Րկտւ\\շ 761. ^ « ւ ս տ է 76-65 

Հիւանդներ կ ՚րն դ ո ւնի ամեն օր 2—8, Կիրակի եւ տօնի 

օրեր 1 0 — 1 2։ Առաւօտներր ժամադրութեամբ; 

ծ Փ Ր Շ տ 

հայկական "Նուագախումբ 

Եթէ կ ուզէք ձեր Հանդէս֊ 

ները Հաճելի դարձնել, գիմե֊ 

ցէք ԵՓՐԱՏ նուագախումբին, 

նշանտուքի, Հարսնիքի, պ ա ֊ 

րաՀանդէսնեբու, երեկոյթնե

րու Համար։ 

Հայկական, Կո վկաս եան եւ 

եւրոպական եղանակներ։ Պայ֊ 

մաններր խիստ մատչելի՛. 

Ղ՝իմ ել Հետեւեալ Հասցէին* 

0ՆՈՍԵԱ1 ՏԻԳՐԱՆ 

15՚րԱ6 օ1ս Բօսէէօսէ Շ1յո1յո 

(Յքւոտ) 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ ըարեկամ, 

Ի՞նչ նպաստ բերիր քու թերթիդ 

տարածմ՛ան պայքարին* 

ՄԱՐՏԿՈՑԻ ըեկե՚ր, 

՛Լեր չին զոՀոզութ իւն մըն ալ 

պարտք կը գնենք քու վրադ. 

Գտնել նոր բաժանորդ մր 

առնուազն 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ Է 

Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 

երեկոյ թներու9 Հարսնիքի, 

նշանախօսութեան ու "V / 

կարգի Հաւաքոյթնեբու Հա֊ 

մար։ 

է* Յ– ՎալաՆսի Ակումբը 

Խիստ գիւրամատչելի պայ֊ 

մ աններով։ 

Գիմե լ Հ. 8. Գ. Վ ալանս ի 

կոմիտէին ։ 

I 9 3 3 Ւ 
<<ԱՄԵՆՈհՆ ձԱՍՑԷՆ" 

Ամէն կողմէ նամակներով 

մեղի եղած գիմունՂւերուն Հրա

պարակով պատասխանելու Հա֊ 

մար. կը յայտնենք որ 1933 

տարուան Համար պիտի ընգ– 

Հատենք (.(Ամենուն Հասցէն»ի 

Հրատարակութիւնը ։ 

Աո ի գիտութիւն կը յայտ֊ 

նեն. նաեւ մեր ՀԱ 

էիոնի մէչ «ՄԱՐՏԿՈՑ»ի ցրուիչն է ընկ, Եղիա Նչանեան, 

էէԱի-ՈՒ հ»ԱՆՈհԹ ԼՒՕՆՒ ՄԷՋ 
Աո-իԹէՆ օ գ տ ո ւ ե ց էք 

Լիոնի ամենէն կեդրոն թաղին մէշ, 191 ՛Բուռ Լաֆա֊ 

յէթ, ծախու է Յակոբետնի խանութ ր, գրատան Տէսին փո ֊ 

խադրութեան առթիւ ։ Ներքին բաժանումներուն ու ցուցա-

փեղկերուն Համար, կր պա Հ անցուի 3000 ֆրանք։ Խանութ ը 

կաբելի է շարունակել իբր գրատուն կամ յատկացնել ուրիշ 

գործիք 
Մանրամասնո՚վԺեանց Համար, դիմել Յակոբեանի դրա֊ 

տունը, 191, 0)ւոտ Լ,ՁւՁյ՚6էէ6, Լ^օոՕՀհօոշ) 

Դ Ր ա Գ Ա ) Ի 1 » Կ Ը Փ Ն Տ Ռ Ո ՒԻ 
Պատուաւոր Հայ երիտասարդ մր դրամադ լու խ կամ գործ ի 

րնկեր կը փնտռէ՝ արդէն կազմակերպուած Հետաքրքիր գործի 

մը Համար ։ 

Հաճելի աշխատանք, շաՀաւէտ գործ ։ Պ՚իւքել ((Մարտկոցոի 

վարչութեան ։ 

ա\ Պ Ա Ր Ա Հ Ա Ն Դ ե Ս 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ԴՊՐՈՑԱՍԷՐԻ 

ԱՆԿԻԷՆԻ Ս՜ԱՍՆԱՃԻԻՂԻՆ ԿՈՂ.ԱԷ 
ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ8 ՇԱԲԱԹ 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 

ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԸ 10ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ԷՈ8Ս 

ԱՆԿԻԷՆԻ ՍԱԷ Տէ ՖԷԹԻ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

Գեղարուեսաական ըաժնին կր մասնակցին՝ Տիկիններ 

Սուրսւբեան՝ (երգ, պար), Ինքապապեան՝ (դաշնակ), \411տ 

8օԱՇՅ՝ Լշ՚"^աԿ), Պարոններ Շահան ՍաՐ՚Տան՝ (արտասա. 

նութիւն), Ժպտունի, Մարգարեան, յ \ 4 ^ (ւաւէտէտսք), 

Քիլրքնեան՛ (սրինգ) եւ ուրիչներՀ 

ՃՈԽ ՊԻՒՖԷ, ԱՆԱԿՆԿԱԷՆԵՐ, ՃԱԶԻ ՄԵԾ ԽՈՒՄԲ 

Ս՜ՈԻՏՔ 10 ՖՐԱՆՔ 

Լ Պ Ա Ր Ա Տ ՈԻՆ Է Փ ա Տ 
Վ.ԱձԷ ԻՋԳԱԼԱՑԵԱՆ 

Արեւելեան եւ Եւրոպական նպարներ 

Չկայ՛ յ կ ա յ , մաքուր եւ աժ՜ան.-

9 >՝Ա6 մօսց6–Բ,օսս6, Բդրե (206) ա. ԱճոԱ. 50.0.9 

նՊԱՐԱՏհԻՆ մէԹրօ Պէլվիւ 

ՃՄԱՅեԱԿ ՒՏԳԱԼԱ8ԵԱՆՒ 
8, ձ1Աօ ԲԶս1–ԼռքռրցԱ6, ԲօսւԱօռ տ. Քօե 

էԹԷ կ ՚ ո ւզ է ք , որ ձեր հադուստնեբր րլլան ՜Տաշակաւոր, տոկուն 

ու լաւ կտրուած՜, առանց վարանելու, դ իմ ե ց է ք բծ՜աիւնդիր 

Ա Ր Ա Մ Մ Ա ք լ Տ Ի ք լ Ո 0 Ե Ա Ն Ի Ն 

Փարիզի առ աշնակ արդ դերձակա տունը 

6, ատ <1ս 0տ1էՅ, Բյոտ 9Շ : Հձձււօ Ա&ւհհտ 

Ֆ0ՆՕ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
ԳՆԵԼՈՒ ձԱԱԱՐ 

դիմ՛եցէք 3. ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ 

26, 1Հս6 Լ6Տ&Տ6, 1*»ոտ ( 2 օ ) աօէրօ 8«1^ւ116 

ւէ՚ս 

փսխուած Ր Ա ա 1 ո վ Հետեւեալն է. 

է. Մօղետն գրատուն ((Արվ,իւ» 

18 եհ Ճ11(<6 ա ա ռ 

՚^ահաօահհ (Տտատ). 

Ամ՚բոզշ ֆրանսա^այուԹեան ծ՜անօԹ միակ վստահելի ՖՕնՕ 

Ց՜ախոզ վա՜Տառատան, ուր պիտի գ տ ն է ք ամէն տեսակ ֆօնօ– 

ն եր եւ (յայերէն, ֆրանսերէն, յուն ար էն, Թուրքերէն վւլաքներ 

օօռ(ա, շօլսաւճ, Բ ձ ա ճ , ԲՕԼ7ՈՕԲ Ժ ԲՃՈՕՏ 

ըն կ եր ուԹիւններու։ 

՚լ,որ հասաս՜ են վերյլին անգամ ելած" (յայերէն վւլաքնեբր, 

որոնք ուրիշ տեզ պիտի չ կրնաք գտնե|* 

ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆեՐՈՒՆ 
եթե կլւ սիրեք լաւ ու համեւլ ՚ նաշ ւքր րնել, 

մի վարանիք, դացեք անմիջապես հռչակաւոր 

Կ * Ճ Օ Տ Կ Ո Ւ Ն Ի Ճ Ա Շ Ա Ր Ա Ն Ը 

ւօ, » ս ը օ ը Տձսւը - ^^« տ աււք ; 
ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ, ՄԱ-ԲՈՒՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ ՊՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

|ւր նշանաւոր Տէօնէր փէպապը, Փիտէլի ՚քէպապը, 

էօդուբտլա. –քէէպապը 

Լաւ Օղի, ճ"խ Աղանդերով 

Ո ՚ Օ լ Հ Կ Ո Ւ ն Ի%Ք ԻՐ ձեռքով կը պատրաստէ 

ել կը սպասարկէ 

Սիլիվբիի մած՜ունը մ՛իայն այս սաշտրանր 

կրնաք գ տնել 

Ս՜ԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 

8 Ա Կ 0 Բ Ե Ա Ն Ե | Լ Բ Ա 8 Ր ք 

60, Բօս1« մ՚0բ16ոոտ, Ք^ցո6սx (Տտւռտ) ... 161.; ձԱտւօւ 20-55 

Փօրթ տ՚Օ րլէանէն 5 վայրկեան 

շեր կ ա ռքերու նորո գ ուԹեանր (յամ՚ար, ամ՛ենայն վստահու– 

Թեամ՚բ կարոդ է ք մեւլի դիմել 

ՄԱ-ԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆ-Բ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառաժր կառքերու Համար ամսական 50 ֆրանքէն սկսեալ 

ՇՐՋՈՏՆ •ւԱՃԱՌՈՐԴՆԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՏԹեՍւՆ 

20, ւ̂ ստ ձշ 8«20ոտ յ ^օս^ե^Vօ^^ 

յ՚րօւո. 16, ձսէ. ձւ՚եւտ, ՚Րւ՚աո ՕՕՐՏ Տէ. Լռշ(էՐ6կն 

Անմբցելի գիներ եւ Զո(ս մԹերք։ շեր շա()ր կր 

պահանջէ որ ոլզւյակի արւոադրոզէն դ ն է ք ։ 

Գաւառներէն ապսպրանք կ ՚րնդունինքէ 

Ո Ս Կ Ե ՐԻ Չ - Ժ ԱՄ Ա Գ Ո Ր Ծ 
Վ Հ Ա Հ կ Պ Ա Ր Տ Ի Զ Պ Շ ն ե Շ ՚ Ս 

10, 11ս6 Տ1. Տօսօսրուո 10 

1 Ր Շ Ր Ս Է Ց Լ Ի Ս ՚ Է ա Վ 

Ամէն տեսակ առեւտուր, թէ զարդհղէններու եւ թէ ժա. 

մացոյցի, միշտ գիւրամատչհէի դիներով, 

Այս կտրոնը ներ կ այացնողին հտրիւրին 6 զեզչ կ ՚ ըյլ ա յ. 

Կ ՚ Ո Ի Զ Է * , 
Աժ՜ան գիներով, մաշ տկաւ որ տոկուն ու լաւ ա գ ոյն 

հազ ա ւււււ հազ ու խ, դ իմ ե ց է ք առանց վարանումին 

ս ա տ ա Ի Կ ն Ա Լ Պ Ս ա ա յ Ի 
դերձակատունր, որ ն ե ր կ այ տնտեսական տա գնապի աո 1ւ1 իւ 

անհաւասւալիօբէն իր գիներր զեզչած՜ է ։ 
2> քԱ6 (1*8 ՇհՅսքօԱէՈ16ք6 ք՚ՅՈՏ X I X 

Մ Ա Ր Տ Կ Ո Ց 

ՐԱԺԱՆՈՐԳԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
1111111111III 111111111111111111111* 

Տարեկան Վ.1ււ|սււ1ն1ւայ 
ֆրան սա եւ Աու րիա 70 40 ֆրանք 

Աւքերիկա 5 2,50 տոլար 

Անգ|րա եւ Գաւ|ու13ներ 120 65 ֆրանք 
Զ՛" |՚1)»ր1»«՚յ իաւ51| իա 120 65 ֆրանք 
Ուրի; երկիրներ 100 55 ֆրանք 

Դրամական առսւզումներու հասցե* 4̂. ^ ^ Ւ ^ Ը ^ Օ յ ւ ^ ի յ 

11, Ոատ Լօատ - 81յոօ, Բ / \«1Տ (10 6) 

ԿԱՈԵՒՈՈէ Կ՝ըխնդրուիխմբաղրութեան յատուկ գրու ֊ 

թ իւնները ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑ» ի Հասցէով՝ 

ւ^ս տօէշ 11, ՒՀսշ Լօատ - 81յօշ, Բ^1Հ1Տ (10 6) 

Լ « ն6էՅՈէ։1–4 7 Ճ ^ Ը 1 ^ 0 յ 1 ^ Ի 1 

1 տ բ ո ո 1 6 Ո 6 ^ Լ 8 ^ 11,Ոս« Լօատ 81յոշ Բյոտ 



թ. ՏԱՐՒ ԹՒհ 49– ԿՒՐՍԼԿՒ 22 ՅՈՒՆՈհՍԼՐ 1933 ձեւԴՔԷ 50 ԱԱՆԹՒՄ •ւ ^ ^ ւ տյշհւ տ ։ , 2 2 յ ^ ^ ւ ^ ք * 1933 • ---*-<֊ ձո ո& Ի1. 49 

ԱԶԳԱՅԻՆ, -ԲԱՈ.Ա-ԲԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. Տ. Գ. ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԲՈ՚ԼՈԲՈ՚Լ Կ. ԿՈՄԻՏհՈՒԹԵԱՆ 

\ \ ք \ տ ւ է ձ § օ է շ . 

մօսա&ւ 8ՈՈ6Ո16Ո 
ԲՅՐՅւՏՏՁՈէ Ա01Տ քօ1Տ ՈՅէ ՏՏՈ՜131Ո6 

աճօշէւօո -ճ(Խեա1րօ1Խո : 

11, &Ա6 Լօատ - 8 ե աշ , Ր ձ & ւ Տ ( 1 0 « ) 

Րաժանորդաղրութեան պայմանները տեսնել Դ. եջ 

Վ ի քթ ո ր ֊ շ ի ւ կ օ (լը պատմ՛է որ թալածական կայէն, իր զա

ւա կներուն ք)եա ււլարւււզաւզաա քաղաք մ՛ր շինած էր՝ դրան 

վրայ գրելով.— Արգիլուած՜ է Ասածոյ մ՚սւտքըւ «լյակաւաաի– 

րական խմբակ »ը դ աշն ա կ ց ո ւթիւնը կ ՛ ուզէ վերածել կայէնի 

տան, ճշմար տ ութե ան ա ռ ջ ե ւ վւակեյով կազմ՛ակերպութեան 

գ ո ւռր » 

Այսպէս մ՛իայն կարելի է բացատրել այն իաւ՜Տապն ու եր– 

կիւզր, որ յ ա ր ո ւ ց ա ծ է «Ս՜արտկոց))ր Աուրիոյ մ է ջ ։ բայց ո՛չ մէկ 

պարիսպ ու պատ կրնան խափանել ճշմ՛արտութեան րնթ ա ցքր։ 

ՆԱՄԱԿԻ ՓՈԽԱՐԷՆ 
ԸՆԿԵՐ ՄԻՔԱՅԷԼ ՎԱՐԱՆԴԵԱՆԻՆ 
(«ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ»Ի ԱՌԹԻՒ) 

Ա. 
գրեց՝ ՄԵՍՐՈՊ ԳՈՒ8ՈՒՄՃԵԱՆ 

կարդացի Մ արսիլիոյ թէ– 

յ էս սեղանի՛ն ձեր արտասանած 

ճաՈը (8առաջ թիւ 2088, 2089, 

2090)* Այդ ճառը՝ եթէ հարա

ւքիա չէ, Հապա չաա էքիաւքիա 

Է* չա՛ա կրքոտ Է չա՛ա մոլո

րեցուցիչ եւ վերջին ծայր 

«Հաաուածական» յ Միամաօրէն 

կարծողներէն մէկն էի թէ 

«Հատուածականութիւն))ը Բիւ֊ 

րո յի մ էջն է* ձեր ճառր ապա֊ 

ցոյց է որ մեծադոյն Հաաուա -

ծ ակ անն էք, եւ ձեր ճառի ա– 

մէն մէկ պարբերութե՛նէն Ա՛յդ 

Հակաա ր եւ մա ո/Հայ ի մաղձր կր 

կս՚թկթէ՛ Փոքրիկ նմոյչ մբ՝ 

ամբողջական վերլո ւծո՚֊թ իւնը 

ձգելով այլ առթիւ։ *հ՚*ւք ա– 

Հադին թաքու՛ն կսկիծ ունիք 

որ «կբ ճնշուի ն այնաեղ թբբ– 

քսւՀ՚սյեբբ . անչուչտ։ Բայց 

նոյնքան կբ ճնշուի ւէիւս Հ՚սա– 

ուածր (ի՛մացէք ոուսաՀայե– 

բը Մ* Գ ) է Եւ Հնչողներուն 

*քէջ թերեւս ամէնէն կատաղի, 

կաս կար՛է իր նորրնծաներն են՝ 

Տրա սլիզոն ցիներ՛ն ու ՚Լանե– 

,'/ինեբբ. կարինեաններ, Ե– 

սայեաններ. Վա րգա՚ն եանն երբ 

- որոնք կ՛արձակեն սււ(1.՜(ւ1յհ 

«ռնդալից, հակազգային կար* 

դաիւօսներր; դհւք կ՛արտայայտ

ուին ւսնդաւ1 ադդաքաււսւք՜ւսսն 

եւ ջերմեռանդ հակառակորդն 

են թրքահայ դատի,., վերջապես 

վանեցի երիտասարդ մրն ե— 

Խ ա ն ջ ե ա ն ֊ ՈՐ ԱՅՍՕՐ ԹԱ» 

ՌԱԾ է ԿՈՎԿԱՍԱՀԱՅ ԺՈ%Ո– 

ՎՈԻՐԳԻ ԳԼԽՈՒՆ՝ ռոլշեւիկ– 

եան ւքտրսւկր ձեռին» ԼԸնդգբ– 

ծուսՂւե բր ամբողջապէս իւքս 

են, Մ. Գ.), 

Գուք անձնապէս գիտէք 

թէ որքան ի՛՛՛ր է իմ Համա

կրանքս դէպի ձեր անձր, զբա

կս՛ն անցեալբ եւ ալեւոր Հա

սակը. Հեաեաբար, պէաք չու

նիմ Հանրութեան ապացոյց 

աա լու որ. Ա՛յո նամակը ձեզ 

ուղղելուս շարժառիթը չա՛ա 

անկեղծ է։ ՀՀուբկ յետին ւէիտ– 

քէ ։ Արդիւնք է աՀադին ցա

ւի։ Րնչ որ վերը՝ ձեր ճառէն 

ժէջբերում ըրի՝ ինձ կը ըհ րէ 

դառն Համոզման որ աւա ղ\ 

նոյնիսկ ՛Լրաց եան է՛ն ա».ելի 

հատուածական էք։ Գուք Խ՛ 

Հայաստանի մէջ վանեցի ե– 

րիաասարդ ԽանՀեանին –.ա -

մար կ՚ըսէք «թառած կով կա -

սաՀայ ժողովուրդի գլխուն։» 

Մեր ենթադրական Հաաուա -

ծականութ իւնը ձաղկ ել ու Հա

մար. ի*սՀ պէաՔ ունեցաք 

«վանեցի՝»/։ մը ((մտրակին 

տակ՝» Հեծ ող «կովկասաՀայ ժո

ղովուրդին» ձեր Համակբանքբ 

ուղղելու՛. Ւ՞ն չ անՀրաժեշաու– 

թ իւն ձեզ մ ղեց Հռչակելու 

որ Տրապիզոնցի եւ քշրղրումցի 

տաճկաՀայ բոլշեւ իկները «ա -

մէնէն կատաղի ու կաս –կար–, 

միր չոս~ դալից Հակազգային 

կարգախօսներ կ ՚արձակենէ 

գէմ կ՛արտայայտուին անգամ 

ազգաՀաւաքման ու ջերմե

ռանդ Հակառակորդ են թըը– 

քաՀայ դատի** . \ » 

Այս խարանիչ շեշտուսՂ՚ե -

րով՝ ըսել կ ս՛՜գէք ՈԲ ոուսա– 

Հայ բսլչեւիկներբ կողմնակի*՝ց 

են «ազգաՀաւաքւքան» ու 

«թրքաՀայ» դատի։ Ըսել կ՚ու– 

ղէք որ Հայաստան ի մէջ «կով

կասաՀայ ժողովուրդ» ը աւելի 

ազատ չուն չ պիտի քա շէ ր % ե -

թէ անոր գլխուն «թառած» 

ԲԱ՛՛՛Ր փոխանակ ՚ է ա * * ՚ ե * լ ի ի * 

կովկասաՀայ մը։ Այս ամէնը 

պէաք եղածէն աւելի չ ա պա -

ցուց ան ե" ր որ «Հատուած ակա– 

նու թ իւնբ)ւ) դուք ներարկեցիք 

մեր արիւնին մէջ։ «Մ արա

կոց)) ին ցասումը ա յգ կարգի 

Հատուած ականութ եան դէմ է 

որ կը պոռթկա յ։ Յետոյ, կ՚ըն– 

դունիք որ «երբեմն լաւ. բա

ներ ալ» կ՚ըսենք* տկր \1երԺեն 

քւատուածակսւնութիւնր;» *կ ՛ը

սեն, թէ իրենց աչքին Հաւա

սարապէս թա՛նկ ու սիրելի են 

Տաբօնցին, Ղ^ա բա բաղց ին ու 

Կիլիկեցին ։» Ւնչո՞ւ չէք բն– 

դունիր ու վաբպետօրէն եւ 

զանազան փբազէ՚եբու կախար

դանքով կբ մերժէք որ այդ 

յայտարարութիւնը վերին աս -

տ ի ճա ն ի անկեղծ է ե բացար

ձակապէս վերջնական որ՚է 

մենք իրօք ջերմ սէր ունինք 

Ալէքսանդրապոլի ։ Երեւանի, 
՛Լա բաբա ղի Հայ աշխատաւոր, 

չարքաշ ժողովուրդին Հանդէպ , 

կր սիրենք ղանոնք* «.Մարա

կոց)՝) ի բոլոր Համար՛ներուն 

մէջ եբեւցող մեր ծաոացումբ 

թրքասիբական թ եքուաՈւեբուն 
կամ ՀակուաՈւ՚հրու դէ՚ք– պբո– 
մե թ էական ցանցին դէմ այժմ 

կովկասի ՚՚*է^ ապրող մէկ ու 

կէս միլիո՛ն Հայութեա՛ն կեան

քի Հանդէպ մեր խորունկ սէ

րէն ու պաշտամունքէն կ ը 

օնի, ՋէԴ որ Պրոմհթէն ուղ. 

ուած չէ տաճկաՀայ ժ ողով ուր -

դի ե անոր աւերուած Հայրե

նիքին դէմ, քան ի որ* աւա՜ղք 

անոր դո բծունէութեան ան

միջական դաշտին մէջ, մեզմէ 

լաւ գիտնալու էք, որ այլեւս, 

գրեթէ Հայ չէ մնացած։ Զէ՞ 

որ պբոմեթէականութեան չա

րաղէտ յաղթանակի պւսՀուն, 

մէկուկէս միլիոն Տ՚սճկ աՀա– 

յոց կ ո աո բա ծ էն յետոյ, մէկու

կէս միլիոն կովկասաՀա յու– 

թիւնն ալ մոխիրի վրայ պի

տի նստի։ Հայութեան, միու

թեան, մի ասն ական ութ եան 

ու Հաւաքական շաՀերու րմ– 

բռնսղութեան ինչ աւելի խո

շոր ապացոյց կ՚ուղէք մեզմէ, 

քան ((Մարտկոց»ի սանձարձակ 

«Լ.1Շ6ՈՇՕՔ ձեր իսկ բառով։ 

\)՝ա ո ա ց ո ւ մբ Րի*֊Րոյի ձաձա՚**է 

ու թ աք ո ւ՛ն ա բ կ ա ծ ՛սի՛նդ ր ու-

թեա՚նց դէմ։ Գ՚՚՚-ք, "էրելի 

Վարան դե ան ո եւ է մէկէն ա– 

՚ - ե լ ի լաւ գիտէք որ «Մարտ*, 

կ ո ց)) ականներու մէջ մարդիկ 

կան որ երկրի մէջ դաշնակ

ցական կազմակերպ ութիւն 

պա Հե, ու ա ֆէրիզ,դ% գէս՞ ե՛ն. 

եւ. գիտէք ինչուն ալ։ Որով, 

՚ետեւ, Մ արտկոցականները 

գե րմ եւ ագապ ատ անք ոտ սէր 

ուէւի՚ե երկրի՝ ԳիլիԳ՚ս՚սի, ՚Րտ. 

նտքեոի, Երեւանի։ ՏՀանգե. 

զուրի յեղափոխական ու Հայ. 

րենավառ երիտասարդներուն 

՚անդէպ, որոնք արտասահման 

անցած, Բիւրոյի չոզչողուն 

Աըառակո յարերէն խաբուելով 

Աիպերիա աքսորի ճամբան կը 

բռնեն։ Այս բոլորը ուրենՂ։ 

դուք կ՚ընգսւնի՞ք որ Հայու. 

թեա՛ն Հաւաքական չայերուն 

դէս ուղղուած են, Ինչո՞ւ չէք 

րնւլունիր որ այս ((՚ինգ երի. 

(Շար.ը գ. Էջ) 
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՚է-րեց՝ Շ1ԱԱՆ նՍ.1ա.Ի 

՜սՇՄԱՐ՚ՆեՐ 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐ 

Պ Ա Տ ՃԷՆ 
(Գ. եւ վերջին մնա) 

ԱՀա այսւոեղ է ւՐեր մ՛իակ արժէքը 

եւ ւՐիա յ՛ն ատոր Համար է որ մ՛եզ Հետ կը 

խօսի՛ն Աուլթա՚նոկԿլերը։ ՈւրեՕհ, ա յգ կէ. 

"՛ե 4րայ "(/""ր ւէարձ՚եե՚եք մ՛եր ուշագրու. 

թ՜ի՚-՚ւ՚Ը եւ. մ՛եր ուժերը սլիտի ամփոփե՛նք 

"՛յ՛է ՜ճակատի վրայ։ Մեր քաղաքակա՛ն 

ուղեգիհ՜ր պիտի ըԱայ.— ՄեՊւք եթէ չաի. 

տի շաՀինք արգարօրէ՚ն, պէտք է որ կոր. 

սնց՚նե՚է։ ՛նաեւ ոլրիշ՚ներր, ւՐ ի՛ն չեւ որ մեր 

շատ կորուստին գէս" իրեաւք աէ ՀաւՐաձայ. 

՚նի՚ն մ՛եղ զրՀիէ էրե՛ն ց շաՀէն քիչ մ՝ ը։ 

Զիջիլ Ռուսիայի.— քիուսիայի զիՀիլչլ 

ես կշ գտ՛նեմ երկրորգ փոքրագոյՊւ ^"1'էքշ՝. 

Մեծագոյ՛ն սլատ՜ճառն ա յ % է, որ 

քիուսիա թուրքէ՛ն ՛նուազ թշ՛նամ՛ի է Հա. 

յութ-եա՚ն ։ քիուսիա ա՚1ւկս։քւաւ թ ի, ՛հր կը 
խեղգէ. թուրքիտ՝ Հայութիւնր։ 

Իսկ եթէ րաւ, ի որ Պէերկա յ Հա յաս. 

տա՚էւը իր Հայութիւէւով արգէէւ ղիիոՏ՜ Է, 

թ՜Էկուղ իր կամքԷԴւ աէւկախ, ել ԴաշՊւակ. 

սութիւէւր ո չիք, չ պիտի աւելցէւէ իր զրՀռւ. 

մով, իսկ ըՂւգՀակաոակՊ։, իր ա՚1,ղի9ււղ գիր. 

քով քաղաքական Պար գէպքերու առ$ել 

աաՀեստի օգտակարութիւնէ կրէւայ ուՂւե. 

Պւալ։ Ա յ գ պարագայի՛ն " ՛ յ " տրամ արա. 

՚էաւթիլքւբ կ՝րէւգուէւիմ եւ ա յՊւ չափով 

միտ յ՛ն, որ աՊւ իմ առաՀի՚էւ թէզիս կր Պւը. 

պաստէ.— Ա՚Ղւալ թշ՛նամի ռուսիՊւ (րո/շե. 

ւէկլ)՝ ր՛"յց "՛չ մէկ աաեՊւ ա յ գ թշՂւամ՝ու. 

թիւնր պէաք է պայմաքւաւորուտհ՛ ըէ/այ 

թուրքի՛ն րարեկամութիւէւով ։ 

Օւրի՚չ կերպ վերա քերում մ ր ժխտու. 

մր պիտի ըլ/ար այՂւ ա՛նվիճելի ՜&շմար. 

տութեաէւ, թէ ռուսլ, ՛նուազ թշքյամի է 

Հայի1ւ բա% թ"լրքշ> 

Զիջիլ թուրքին,— իմ ատւոաււրւաՊւս Հէ՚է՚ց 

՚նաիսորգ տողերուքւ մ է ի է։ Եւ աւելի՛ն կր. 

սեմ։ Ո՛վ ներկայ պայմաններու տակ կբ զիջի 

թուրքին, զայն կբ նկատեմ՝ թոլրքր չնանչցոդ, 

յ>րքաքւայ ժողովուրդին ւքասնաւորապես եւ ամ

բողջ կայութեան բնգքլանրապես թշնամի եւ քա

ղաքական ասկառակորդ Դաշնակցութեան եւ 

ինծի, իբր դաշնակցական։ 

Բա յ ց կա՞՛ն ՀՀքարերար)՝) կարելիու– 

թիլ^ւԴւելվ*) ՀայութեաՊւ Համար թուրքի՛ն 

զինելու քաղաքականութեան մէշՀ– 

ԱՀա այս Հարցումէն կր քիւին Հետեւ. 

եաէ միտքերը։ 

1. — կովկասեան ժողովուրգներու մի. 

Հոցով թուրքին զինելով մենք կրնանք 

թրքական վտանգը մեւլմել; 

2. — կովկասեան ժողովուրգնհրուն ւ1ԷՀ 

նոյնիսկ Ագրքէչանցիները, իբր ցեղակից 

թուրքերուն, այսօր չեն ուզեր բերել 

Թուրքերը կովկաս; 

3. — Ա՚իացահ– կովկտսը մէկ ուժ է, որ 

Թուրքիա Հաշուի կ՚առնէ եւ "՛յգ միու. 

թեան մաս կազմող Հայաստանի Հ ա ն գ է պ 

չի վարուիլ, Հին ձեւով։ 

4. — Թուրքիա այսօր չի սնուցաներ 

Հին հ^րագիրներր եւ ներքնապէս այնքան 

Հոգեր ունի, որ իր ԱաՀմ անն երէն անդին 

նայելու ո՛չ ժամանակ եւ ոչ ուժ ունի։ 

5. – ծ«–, վերՀապէս, եթէ քաղաքա

կան նոր վերիվայրումներ պա տա Հին եւ 

ռուսը Հեռանայ կովկասէն, մեր ղի^ոււաե. 

րով թուրքին, թերեւս նուազ կորուստ 

տանք թուրքին եւ թէկուզ պզտիկ բայց 

վերՀապէս օգուտներ ունենանք կովկաս. 

եան միւս ժողովու րգներու քտրեկամու. 

թենէն, որքան ալ առերես ր լ լ ս ւ յ ան։ 

Այս եւ նման մտքերով մօտենալ 

Թուրքերու զիՀման Հարցին, իմ կարծիքով, 

( *) Վերի եւ հետա գ այ վիճաբանական 

ձեւով ներ կ այացու ա ծ կէտերը եւ նման շատ 

պ ա աճ ա ււաբանուԹի ւնն երր սիս տ էմ՚ա տ ի կ վւ րո– 

փականտի նի ւԹ եղած են տարիներով «խար. 

խափումներ»ո վ, (<^այ ոազարական ս՞տբի գե– 

գերումներ»ով. «հայրենիք » օրաԹերԹի իւ մ՛րա, 

գրականներով, ամսագրի վճարովի յօ գ ո ւ ա – 

ծ ա գրերով եւ ն երքին ժոց ո վն երու մէջ տեն– 

գալի, ս գ առնական եւ ս եւ ացրէյյեան ՜Տառե

րով։ Շ– 

առնել Աուլ թ տնովի 

տարին բաւական չէ 

պիտի Րէէայ նոր աղէտներ պատրաստել 

Հայութեան գլէսուն, ոլտվՀետել ա յգ բո. 

Է"ՐԸ կը բի՚ի՛" տկարի բարեկամութեան 

մ ԷՀ արժէք մը տեսնելու Հիսնական եւ ա. 

զէտաւոր սխալէն։ 

Մեր տկար ըէէաէը մենք ալ գիտենք, 

մեզմէ աւելի ուրիշներն ալ գիտեն; իսկ 

տկարին բարեկամութիւնը թշնամի է Հէնց 

"՛յգ տկարին ։ ԱմբողՀ աշխարՀ գիտէ բացի 

մենէ, 

Որ ԱգրբէՀանցին այսօր թուրքր բե. 

րելոլ մ ասին չի մ տան՜եը, ա յգ ինձ Հա. 

մար Հարց է. ել երբէք իբր ՜ճշմտրտու, 

թիւն չեմ՛ կրնար 

խօսքը։ վՀանի մը 

տասնեակ տարիներով արտագրուած՜ սե. 

րունգներու ուղեղն ու գարերով թունա

ւորուած՜ արիւնը փոխելու։ 

Որ Թուրքիա չի մտան՜եր կււվկտսի 

սաՀմաններն անցնիլ, նոյնքան Հ"՚րց է 

ի ն ձ ։ Սուլթանովի խօսքը ընգունելի չէ 

ինձ՜ի, որովՀետեւ \,. Մ՛ի *) խօսքերը լսեր 

եմ; էւ եթէ ա յ գ ալ ձԸԼԼաՐ> ք>աԱուլզաաէ. 

ներու Թուրքիան է այս օրուան Թուրքիան 

ամէն բանէ վեր; էւ եթ՜է նո յՊւ իսկ ա յսօր 

մէկ րոպէ ՜ճիշտ Ըէէայի^՛ Սուլթ-տՊավի 

խօսքերը, վաղր ԱՊւգլիաՊւ ու ՈյրաՊաաՊ, 

գուցէ Թուրքիան իր կամքէՊւ իսկ անկախ 

աանիՊւ կովկասի սաՀմանՊւերէն ներս; 

Իսկ Թուրքիա յ ի երթալը Հա յ ի Հողին 

վրսւյ՝ ես քիչ մը աւելին գիտեմ թէ իՊւչ 

կը ՊւշաՊւակէ։ 

Այսպէս՝ կարելի է բոլոր Հիմքհրու 

գ է մ ըսել շատ բաՊւ։ 

Այս բոլորով միասին, կրնայ պատա– 

Հիլ որ իմ տեսակէտՊւերը սխալ գոլրս գաՊւ; 

էլ ա յ ս ԼՊւթագրութենէն է որ կր ՆՊւի 

քաղաքական Պար վերիվա յրուսՂւերոլ մը 

պարագա յիՊւ ուրիշ կարե լիութ իւննե բու — 

միՊւակ չմնալու, թուրքին վաաՊւգը մեղ. 

մ ելու — մ ասիՊւ քաղաքական ուղի մր 

գանել, այսիՊւքՊւ՝ Աուլթ աՊւովի աււաՀար. 

կիՊւ րՊւգառաՀ երթալու ձել մը գսւՊւել։ 

ՈրքաՊւ ՜ճիշգ է որ ԳաշՊւակցութիւՊ,ը 

Հակաթուրք է եւ՛ վրէժով եւ՛ քաղաքական 

ՀասկացողութիւՊտվ, նոյնքաՊւ ՜ճիշգ է որ 

ԳաշՊւակցութ եան մէֆ կաՊւ սլա ասա ի, ան ա -

տու անՀատՊւեր, որոՊւք, քաղաքակաՊւ միտ. 

քով, Հայութեան գլուխին կախուաՏ՜ վը. 

աանգՊւերը մեղմելու կարե լիութ իւններ 

գտնելու յոյսերով, ունիՊւ թրքական օ. 

րիաՊւաասիօն։ 

ինձ թամտր կասկածէ գ ուրս է, որ միայն 

քանի մ՛ր անք) ատն եր են անոնք, եւ եԹԷ այսօր 

այս հարցերու մ՛ասին կր խօսուի մեր մէջ, 

միակ պատճաէւը այն Է որ այ գ անդատները 

պատասխանատու գ իրք ունին, կամ անգամ 

են բիւրոյին կամ՛ խմբա գիր են կուսակցական 

ԹերԹի; Առանց այ գ իբողուճՒեան, ներ կ այ 

պայս°աննե|ւու մէջ, դ տշնակցուԹ՜իւնր աււիԹ՜ 

չպիտի ունենար խօսիյ ո եւ է մէկին հետ, ե– 

Թէ թարցը ուրկէ այ սկսէր, գաբ, յ ան գ է ր 

0.ուրքիայի։ 

Ւբր մեղագրանք չեմ րսեր այս խօս. 

քերր, Ա՛յլ իբր փաստ, որովՀետեւ կրՊւայ 

ըլլալ որ գէպքերը այՊւպէս գասաւորուիՊւ, 

որ ՀԷՊւց ա յգ աՊւՀատՊւերու ուղղութ՜իւՊւը 

բարերար Բ է է ա յ Հ՛" յութեան ու Հա յաս. 

տանի։ 

իմ կարհ՜իքով, այլեւս եկած՜ է ժտ. 

մանակը, որ պէտք է Աուլթանովի ասա. 

Հարկին տանք որոշ պատասէսան։ 

(ՇԱՐ– ԿԱՐԴԱԼ Բ– ԷՏ) 

* ) ն– Մ– (Իր ամբոզջ անունը գ ր ու ա ծ է 

բնա գրին մէջ. բայց այստեղ յարմ՛ար չ ե ն ք |)ա– 

մ՚արեր տալ) թին, յ այ տնի գ աշնակցական մ՛ըն 

է (վերջին տարիները ք աշու ա ծ ) որ իբր ֆրան, 

սացի ճարտարագէ տ –թէմ՚ա|ի ամենէն գ ազան 

օրերուն երեք աաբիի չափ մնացեր էր Թուր

քիա ե ւ սերտ կապեր թաստատած Թուրքիան 

ղեկավարող գ էմք եր ու թետ, ծ անօԹացա ծ ա. 

նոնց ն երքին ծր ա գիբնել տւն եւ այ գ օրե

րուն վ երադ արձած ֆրանսա.՛ յ ; ՛ 

Աււակի գ ե տ ն ա ռիւ ծ էն յ ե տ ոյ , 

զոր վ կ այոլԹեան կ անչ եցինք ՛ 
բնորոշելու թաս՞ար կարգ մր 
ս՞արգիկ, սսւիւղուած ենք այ
սօր յիշեցն ել գ ոնջ ու պ ա ռ աւ 

ագռաւր, որ սիրամարգի փե

տուրներով ծ ա ծ կ ա ծ իր սեւ 

պարեգօար թպաբտուԹիամբ 

կը սիգար թիացիկ ապուշնե– 

րոլ մ՞իջեւ, մինչ ե ւ որ բարձ

րացաւ առ աջին թովր։ 
Առակս խոտեյի չէ, կ ՚ ր ս է 

ժ՜ողովրդական ա ս ուԹիւնր։ 

|՝այց եԹԷ նոյնիս կ խոտելի 
րլլաբ՝ յ պիտի վ արանէինք սա 

ծի ծ աղ եյի «գրական Ակումբ»ի 

բարեկենդանի գր ա գ է տները 
նմ՚ անցն եյ այ գ ա գ ռ աւներուն, 

որ իրենց աթտՏեյի ձայնը ձր– 
գ ա ծ « գրական աւլբանոց)փն 

ւ|րա|, մէկ քանի տարիներէ ի 

վեր բ ռնի գրա գ է տի քղամիդ 

կ ՛ ուզեն թա գնիլ։ 

կարծես Թէ բարեկենդան 
ըլյար գ աղԹաթայ կեանրը, 
որպէս զի սովորական թայե. 
րէն մ՛ը իսկ գրել չ գ ի տ ց ող 

մարդիկ, սաեղծա գործուԹ եան 

կ այ ծ մր իսկ, ծ ա ծ ու կ բոցի 
կտոր մը իսկ իրենց թողլոյն 
խորը չ ունեցող արարածներ՝ 

սիրամարգի փետուրներ կա. 
պած իրենց խղճալի դմակին՛ 
սոնքային ի տես եւ ի լուր 

թեռաւոր գ աղուԹներու։ 

ցւ դ ե ռ ընկերներ կան, որ 

կր մեղադրեն մեզ, որովթետեւ 

թ ա մ ա ր ձ ա կ եց ան ք « զ֊ր ա կ ան 

Աղբակոյտ» անուանել այ գ 

շրյ|իկ ա կ ումբը։ Աւ ուրիշներ 

որ կը կարծեն միամ՛տաբար 
Թէ գբականուԹ իւնր խե՜Թիլ 
կր թալաՑ՜ենք, որովթետեւ աա– 
(ւին՚ւրէ ի վեր կր յ ա յ անենք՝ 
Թէ այ դ մ՚արդոցմ՚է շ սւտերուն, 
քա ռա սն ա ս՞ե այ յ եղ ա վւ ո խ ա կ ան 

կ ուս ա կցութիւն մ՛բ լ անձնած է 
ս I ա բ տ ա կ ան ո ւԹ ի ւնն եր ո ւն ա . 
սենէն գտմ՜անն ու տաժանե
լին, պ ա տ ա ս խ ան ա տ ո ւ ո ւ– 

Թեանց ամենէն կ աբեւոբբ ու 
իրենք վախանակ լրջօրէն, ուղ. 

ղամտօրէն,բացառապէսնուիր. 

ուելոլ այ դ թրատապ գ որ ծին ՛ 
աւուր պատշաճի ու շաթեկան 
ճ ա ռ եր կը խօւին, այսինչ կամ 

այնինչ գրա գ է տին, այսինչ 
(յամ այնինչ պպւոմուածքին, 

այսինչ ու ալնինչ թերոսին՝ 

ասանկ ու անանկ շարժ՜ում

ն եր ո ւն վրայ/ 

Ու գ էԹ գ ոթանային ատով, 

գ էԹ իրենց թանրածանօԹ Թէ

յին թե ա՚ք անի մր ժամ՛ շաղ. 

վւաղվւեյէ յ ե տ ոյ անցնէին 

յ եղա (ի ո խ ա կ ան օ ր ա կ ա ր գ ին. 

Ո՜չ, «յեդավւոխական պետ»ի, 

«երէց ընկերոոջ, «նախկին 

վա բչա պետ» ի, գժ՜բախտու– 
Թ՜եան ((նաթանգապետ))ի, «՛քա 

ղաքական ականաւոր զ ՚ ՚ ր – 

ծ ի չ » ի բոլոր պա տուանուննե

րը յ են գոթացներ իրենց վւառա– 

տ ենչիկ թոգին/ Պ է ՚ ՚ ՚ Ք է ն ա ե ւ 
որ ունենան իրենց զ է շ ճա. 
կատներուն վրայ « գր ա գ է տի 

դ ա փ՚ււ ի ))ն: 

^ այ ժ՜ողովուրդը տարտրղ– 

ն ո ւ ա ծ տ ասնրթինգ երկիրնե

րու մ՛էջ ա կնկառոյց կը սպա

սէ ու անձկուԹևամբ կ ՚ ա կն– 

կալէ գրա կ անուԹեան շ ո ւր ջ 

իրենց յ այ տնւս ծ թեւյինակաւոր 

ու վ երջնական կ ա ր ծիքներուն։ 
Ու մանաւանդ իրենց յոյժ՜ 
« գ եղեցիկ » ար տ ա դրութեանց, 

որ մասնաւոր վ ՚ ա յ | մը կ ՚ ա– 

ւ ելցնեն «հայրենիք » ամսա

գ րին։ ց ւ որովթետեւ ծ այրա– 

յեղ թամեստութեամ՞բ մ՛ը, զոր 
ս| ա տ մ՚ո լթ | ւ ւն ր ան ս > ա ր ա կ ոյ ս 
պիաի արձանագրէ, ծածկա
նունո վ կր գ ր են ՝ յե տ ա գ ային 

աթագին գ ր ա կ ան ութիւն պի
տի սաեղծուի իրենց պատ
կառելի անուններուն շ ո ւր ջ ։ 

Ու աս ի կա, այս խեղկա– 

տ ա կ սլթիւնր այն ատեն, երբ 
ամ՛բողջ ժ՜ողովուրդ մ՛ը կը 

արայ թշնամի տ արերքին 
թա բո լ ա ծ ն եր ուն տակ։ |;րբ 

ինչ "կէս անգամ մ՛ր գր ա ծ էինք 

վ տանգը դարանակալ կր սպա

սէ, երթ Աննիրաղը դ ո ւ ռ ն է ։ 

«ԼԱԶԳԷն ՇՈԻՇԱնԵԱն 

Մ II II II II ս 
ԸՆԴԴԷՄ ԱՊԱԿԱՆՈհԹեՍԼՆ ՍԼՍՊեՏՆեՐՈՒՆ 

Սիրելի ընկերնե՛ր, 

ա9 զո ւ ան քով կարդ ա ցինք 

բ՛նկե բ Վազգէն Հյ ուշա՚Տ՚եանի 

դէմ կատարուած յարձակման 

չս՚֊ԲԲՀ Չզարմացանք թէ յար

ձակում կրեր է րնկեր ՚Լազ– 

գԼն Շուշանեան 1ւ անով դուք։ 

Կը զարմանայինք թէ ինչո՛՞ւ 

կ*ուշանային այդ յարձակում

ները ։ 

Գուցէ մեզմէ աւելի լ՛՛՛ւ 

ճան չ ցող եւ վարձառու ն ե ր 

չգանուին ղօլաաՈ՚երուն ա յդ 

յ ա բ ձ ՛ս կ ո ղ՚ս կ ան ((դոբծունէու -

իԺ իւ՛ն» բ\ Չէ՞ որ մեր մորթ ին 

վրայ կ բա ծ եւ մե ր աչք ե բով բ 

աեսած ենք Բիւրոյի Աթէնքի 

պնակ ա լ է ւլէ. եբուԱ թ րքակա ն 

տեփօ թապՈԼՐ^րու^/ մէջ չկա

րողացած եւ ամելե. բտւղտ.ւ՝նե– 

բու՚ն վբ՚՚՚յ գործադրած իրե՛նց 

նշանաւոր Մեք՚թեսյի ՀաՐպիեա. 

կան <Լ ռազմ՛ս դիա ու թ եան» ը 

կրկնութէ՛լ՛նբ՚է Մարդիկ՝ որո՛նք 

օթսներո/^ ու ւդիսիքլեթՆ ՛էրով 

զէնքով ու պօԽով, շարժման 

մէջ դրած էին շրջա՛նի մը ան

մեղ ու է քաք ո ւ ր պ ա ա անին եր ր, 

զանոնք գրգռելով ու((կուսակ– 

ցակա՚ն պա բա ա կ ան ու թ իւն» 

վեՀ տիտղոսներով ր առաջնոր

դած Էին ծեծի ու ե ղբայբաս -

սլ ա ՛ն ո ւ թ ե ան ։ 

Եւ երբ ա՛նդի՛ն կեցեր կ մեր 

դա բալո ր ոսոխը էլ մեր գոյու^ 

թ եան սպառ՛նացող այլ թշնա– 

մքւ ն եր կ էս էք վաա ՛ն դն եր, Գա շ -

՛նա էլ ցութե ա ն ա նարժ ան դե -

կավարնեբըէ Հայ բազուկը կը 

զինեն ՀԱՑՈՒ դէմ, 

Ը՛նկերներ, "՛յդ յարձակում– 
ն ե ր բ ա ՛ն յ /* ղ լ ի վ։ ա ստեր են որ 

արդար է ձեր եւ մեր մղած 

պ ա յքաըը; Այ դ յ ա ր ճակ ո լ մն երր 

ա՚նժ խտե լիօրէն կր ՛իա ասե՛ն թէ 

յանցաւոր է Ոիւրօնէ Այդ յար– 

ձակումներբ տ կա բութ եան, իր 

դ ի բք էն վա խցողի ու յան ց ա -

լորի գալարումներ ե՛ն։ ԱբՀա– 

մարՀեցէ՛ ք ու անցէ՛ք։ Ջ՛եր 

Հասակն՛երը ցցած, ձեր մաքուր 

ճակ ատնեբբ բարձր բռնած, 

ձեր աչքերբ միշտ վեր է "՛ն -֊ 

տեսելով փոքբութիւն՚նեբն ու 

փոքրողութ իւննե բը։ քալեց Է՛ ք 

անվարան ։ Թո ղ այդ յարձա

կումներ բ դրդի՛ռ ըլլանք աւե՚ի 

պրկուած $ԻՂ"՝ ԲՈԷԼ Ոէ՜ աւելի 

զօրաւոր թափով տանելու 

պայքարը ։ 

Եւ֊ թսղ ընկեր Վ* ուշանա 
եան ի վրայ կատարուած յա բ -

ձակումբ եւս զետեզուի Րիւ– 

րոյԻ թագբ զարդարող դոՀար– 

ներու կո՛րդին, այն թագին* 

որուն կարմիր յակին թ՚ներր՝ 

Հայ ու Հայրենաբաղձութեան 
դալուկ Էն շինուած են։ 

Թողէ՜ք, ատեն մը եւս սոն

քայ Ր իւ բոն իր բռնակալ 

ճակատբ զարդարող արիւնա

կերս։ թ ա՛լի՛ն տակ ՝ "/՚/՛ Կ "Հ" 

ուած է օր մը դաոնալու, 

Մ ե բուժ ան ի դլխուն ան ց ուած 
շամ փուբբՀ 

Մեր զզս՚֊անքբ յայտնե լով 

յարձակումր կազմակերպողնե

րուն դէվ՝– ՛Թ՛ամք, 

Ջեոնսդին թարեւներով* 

Հ. 3. Գ. 

ԱԹԷՆ՚ԲԻ ԲՈՂՐ՚ԲՈՂ ԽՈԻՄԲԵՐ 

Աթենք, 27 ՚ 1 ՝ ե կ տ * 1932 
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Մե՛նք պաՀանֆք գրած խառնուրդ մըն է, Դաշնակ. 

չէէ՚՚՚Ք "Ր Հ՛Ը) կամ Բիւր»՛" ցութիւնը Հայ ժողովուրդր 

այդ Հարցերը եղածի՛ն պէս ըն . զիրար մերձեցնող Հասարա . 

գոլնէին , անփոփոխ ծրագրի կաց գետինն է։ Դաշնակցու. 

մէկ մասը դարձնէին, ե ընէին, թիւնը տրամաբանօրէն մէկ 

այս ըանը առանց օրէնսդիր նպատակ ունի, ՀԱՏՈՒ ԱՋԱ– 

մարհնոյ ըովէն անցնելու։ ՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ։ Այգ նպատակը 

՛Բաւ լիցի, երրէք տյգ կարգի Հասարակաց գետինն է, որու 

բան պաՀանչ^ած չենք, այլ վրայ պէտք է կողք կողքի 

ուգաօ ենք որ ԼՍԵԼԻ ԳԱՌ. կանգնի Հ այ ժողովուրդը, 

ՆԱՆ՚Բ։ Այսինքն, այգ Հարցե. 
առանց զիրար *,րսշտկելու, 

բուն չուրչ խօսիլ, լսել, արա. 
1 առասց ր բա բու գէս պայքա. 
մարան/։/ եւ քուէի ենթարկեր 

* . . ձտ > <. ։ րե/ոլ 1ւ առանո իրարու ոտյչր 
ԱՀաւասիե այս Հիսնական իրա. ՚ / ե I I I <Հ1 

տեռ ուրանա ւու\ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ 
ԲԻՒՐՈՅԻ 12 ՓՈՒՆԹՕՆՈՑ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ 

ւ՛ Շարունակութիւն II. եջեն) 

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Շ Ա Ր Ժ Ո Ւ Մ ԵԻ Ա Ր ՈԻ Ա Ս Տ Ն ևէ 

1 »ՈՐՀՐԴԱ8ԻՆ Ե ՐԻ Տ Ա ա Ա ՚ Դ ՈԻԹԻԻԸ 

0՝ ուլթանովր ո ի ասա լով 

մ եր կուսակցական քաղաքա ֊ 

կան ութ իլ՛եր Թուրքիայի Հա՛ն֊ 

դէա
է էր ^ Ո Գ ՚ ^ Է Կ առաջարկէ 

մանել իրենց կաւ՝իա էին մէջ 

թէկուզ թեւի անունով, թէ֊ 
կուզ անՀատաբաբ ։ 

Եւ որսլէսզի այս առաջար

կին կարենանք ոՐոլ պատ աս֊ 

իւ ան աա լ գորհո վ, սլա րւոաւո ր 

ենք որոշ րլլալ նհբսր, *էենք 

էէ եզ ՀետՀ 

՝>ՐՑ նեն. ոեմէւ. 

ւունքր մեզ մերէ/ուած Է% որով 

թէ մենք պատժուած ենք եւ 

թէ " ՛ յ դ Հարցերը անտես առ

նուած են է 

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ՏԵՍԱԿԱՆԻՆ ԶՏՈՒՄԸ 

Դաշնակցութիւնր ազատ ու 
անկախ ազգերու մէջ զոյու– 

զ ու. ր ա՛հա ր 

Դաշնակցութ իւն ը իր նպա

տակին Հասնելու Համար ռւրիչ 

միջոցներու կարգին ընտրած 

է նաեւ դաւադրութիւնը, որուն 

յեղափոխութիւն անունր կա.– 

տանք։ 

Դաշնակ ցութեան նսլատա -

թիւն ունեցող քաղաքական կթ, Հ ա լ ա ա ա & ո ղ դ ս ա կ ա յ ն անոր 

կազմակերպութիւներու չի ո ն դ ո լ % ա ձ միջոցին չՀաւա– 

նմաներ։ ԸնդՀ ան րապէս յ>ա - «- . *. լ » Ր ւ Ր 
լ * ^ « ՚ * *^ տա ցող ասՏատսեր կամ կաղմսւ֊ 

զաքական կազմ ակերպու– 
ռ. ԿԿ. , , ռ. * կերպութ իւննե ր կը քալեն 
լժ իւս սեր ր գառաւլա րուրք րւս -

չ տարբեր ճամբէ սակայն մ ի հ ւ ֊ 
ներու. ղեկերը <\Խոք առեելուէ 

երկրին օրէնքները իրենց տե. նոյն տեղը Հասնելու Համար, 

սակէտներուն Համաձայնեցնե. Միեւնոյն տեղը Հասնելու Հա. 

լու ձգտումը ունին։ Անոնք մար ընտբուած ճամբանեբու 

երկրի օրէնքներուն մէջ փո

փոխութիւն մտցնելու աշխա֊ 

տող, տեսակ մը ներքին բա

րենորոգչական կաղմակեբպու թ իւննե ր են, օրէն քուէ վաւե

րացուած։ Անոնք իրենց ջա

տագոված քաղաքական, տն

տեսական եւ ընկերային տե

սակէտները ընգունող անՀատ -

ներէ կազմ ուած են։ Դրամա ֊ 

տիրական սկզբունքին Հաւա

տացող անՀատ մ ը ընկերվա

րական կազմակերպութեան 

չան գա մա գ բ ու ի բ , ոչ ալ միա

պետական մբ գէմոկբատիկ 

կազմտկերպութիւններու շար

քերուն մէջ կը մտնէ ։ քաղս/ -

քական տարբեր սկզբունք գա ֊ 

լ ան ող կազմակե բպու թիւննե 

աաբբե բութ իւնր Հատուածները 

իրարմէ այնչափ չի Հեռացներ, 

որչափ նպատակներու միջեւ 

եղած տարբերութիւն ը ։ 

Դաշնակցութեան տեսակա

նէ՛ Ղ ա Ծ ա ՆաՐքերը բիւրեղա

ցնել, Դաշնակցականներու 

անՀատ ակ ան տեսակէտները, 

աշխա բՀայեացքբ , կեանքի 

փի լիս ոփայութ իւնները որոշ 

ու մի ա պա զա զ ձեւի մէջ կա

ղապարել բսել չէ։ Դաշնակ -

ց ա կ ՛ս ն ի մը ան Հ ատ ա կան նա֊ 

խաս ի բու թ իւնը, ար գի ակ ան 

Հակումները, ազատական թե– 

քումեերր խափանել <ի նշա

՛նակեր։ Այլ կը նշանակէ Դաշ

նակցութեան Կազ 
մին Հէէ1 

սպրգած աւել որ գ ութ իւնները 

ո° Վ կր Հաւատայ այս քաղա

քականութեան կս*մ առն ուա -

զըն, "՚*վ յանձնաոու կ ՛ըլլայ 

ա յս քաղաքականութ իւնով 

ձեռք բերուելիք կ արե լի ու ֊ 

թիւններու անունով գուբս 

գալ եւ յայտարարել, որ Դաշ

նակցութեան Հակա թ ուրք քա

ղաքական ու թեան գէմ էէ Մէկ 

խօսքով կամաւոր ղոՀ դառնա ր 

ՈրովՀետեւ այդպիսին երր ա– 

մեն էն առաջ պիտի Հրաժարին 

առն ուա զն իրենց պատասխա

նատու ՛լիրքէն ա յանձն պիտի 

առնեն քազաքական անձնս* -

սպան ութ իւն, յանուն ապա

գայ կաբելիութ իւններու։ 1՚»»կ 

եթէ սակայն Աուլթանով թեւ 

կամ անՀատ անունին տակ 

Դաշնակցութիւնն է որ կ՝ուզէ 

փասաօրէն խառնել թ ր քական 

օր ի ա11 թաս իոն ի քաղաքակա

նութեան , "՛յ՛է պարագային 

Հարցը սպառած Է եւ կ ՝առա -

ջարկեմ այլեւս ոեւէ ձեւով 

ս,յԴ հարցին չանդրադառնար 

ինծ ^ամւսբ պարզ Է որ 
Աու|Թ՝աՆովի ք)ա*Սդ.իպոււ1ը Վր. 
րաց եան ի՛ պ ա աա 1)ակ ւսՆ չ^Է։ 
Այ գ ք այյո վ ՍուլԹա1ւէւվլւ կ՛ու
զէ յ ան ձին Րի « ֊րոյ ի մէկ ան
դ ամին՝ րի ւրօն, հւ յ անձ ին ս 
ր ի ւ ո ո յ ին ՚ դ ա շն ա կ ց ո ւ Թ՝ ի ւն ը 
տանիւ դ է պի Թրքական օրի * 
սւնԹասիոն։ 

1՚սկ այգ մասին Դաշնակ

ցութեան խօսքր շատ կտրուկ 

է եւ պարզ ։ 

Եզրակացութիւն փ 

1. Ես դէմ եմ այդ քա ֊ 

ղաքակւսնու թեան Համ ար ոեւէ 

պատասխանատու մարդ զոՀ 

տալու ։ 

2. Ւռկ °թէ կան այդ 

քաղւս քական ութ եան Համար 

անձնազոՀնեբ ^ զանոնք կր 

Համարեմ քազաքական թշնա

միներ եւ իբր ՚յյյդ կը վալ՛֊ 

ուիւք իրենց Հետ ։ 

ՇԱՀԱՆ 

Փարիզ, 29 դեկա.. 192*) 

Խո բարդած ութ իւններր կը 

մնան ամէն մէկ Հայի ե մա

նաւանդ 12 փունթօնոց յա յ ֊ 

տարա րու թ իւննե րով չարա ֊ 

չարօրէն միամտացող դաշնակ

ցական շարքերու։ 

Փաստն այն է, սակայն, 

որ նոյն օրր մէկի դէմ չորսով 

Լառաւել ՛Լա Հան Փա փա դե ան ի 

սակաբկուած Համտմտութիւ ֊ 
նը) որոշուեցաւ . • 

Բէ՚՚֊րոյի անգամը ան Հա֊ 

տաբաբ կրնայ ան՛դամակցիլ 

«Պբոմէթէ»ի խմբակին Պոլսոյ 

կեդր* կոմիտէինէ 

« Ան Հաաաբ ա ր)) ի ա յ լան դա ֊ 

կութ եան այսպիսի ձեւե բուն 

րնգունակ են անոնք, որ Հար

կաւ քա ջութ իւնը չպիտի ու

նենան իրենց գրութ իւնները 

Հր ա տ ար ա կ ել ու է 

Տեղին Է որ այլեւս գիտ

նան բո լոր ր, որայս թուակա

նէն ամիս մր յետոյ ԱտիպՈԼաօ՜ 

եհ այլեւս չորրորդ սւ(ւդաւ1 եւ 

վերջին ու վճռական կերպով 

Հրաժարիլ Բիւրոյի անդամու -

թեն է։ Դաւադրուած էր Բիւ

րոյի ան դա § քու թեանս ՄԻԱԿ 

պայ մանր։ 

ՇԱՀԱՆ ՆԱԹՍՀԻ 

բու անդատ.երում1վեւ աՀագին դուրս ընել, անոր ուսին վրայ 

պատնէշներ կան եւ անոնք գրուած ծան րութ իւննե ր ը թե 

թեւցնել, անոր առաջ բացուած 

ճամբանեբու շփոթ ութ իւններր 

մէջտեղէն վերցնել, բարդու

իք իւնն եր էն ձերբազատել, որ

պէս զի դէպի իր կէտ–նսլւս -

տա կը քալած պաՀուն՝ ճամ– 

բուն վրա յ անՀարկի յապա -

ղուհՂէեբ, շեղումնե ր, սայթա

քումներ ու մո լո րուսՂէե բ չ ո է – ֊ 

նենայ։ 

ընկերային Հտրցերու մէջ Դաշնակցութեան աեսակա. 

իրարու Հակոտնեայ տեսակէտ– նր զտելու ծառայող խնդիրներ 

իրարու դէմ Հանապազ " / " V 

քարի մէջ են՛. 

ԴաշԳւ ակցութ իւնր Հայրե

նասիրական, ազատագրական, 

դաւադրական ե օրէնքէ գուրս 

կազմակերպութիւն մ րն է ։ 

Դաշնակցութեան անգամ դր ֊ 

ուած են կեանքի ամէն մէկ 

խաւէ առնուած Հայ անՀատ֊ 

ներ։ Դաշնակցութ իւնր քա-

ւլա քական, տնտեսական եւ 

Հաբցեբու մէջ 

իրար 
ներ ունեցող անՀատներո 

կը նկատենք Հետեւեալները 

1» Ընկեր վար ութ իւն. 

2. Մ իացեալ եւ Անկախ 

Հայաստան* 

ԸՆԿԵՐՎԱՐՈԻԹԻՒՆԸ 

Դաշնակցութիւն ը ազգայ

նական շարժում մըն է։ Ը ն ֊ 

կեբվաբու թիւնը միջա զգա յին՛, 

Դաշնակցու թ իւնը քաղաքա

կան մասնաւոր նպատակ մը 

կը Հետապնդէ։ Ընկերվարու֊ 

թի*–նը ՀամաշխարՀային արն ֊ 

տեսական։ Դաշնակցութ իւն ը 

դաստ կարգային շերտ աւ ո բու մ 

չունի, ընկերավարութիւնը դա֊ 

սակարգային է։ Դաշնակցու

թիւնը Հայրենիքի սաՀմաննե֊ 

րռվ կաշկանդուած է, ընկեր֊ 

վա բութ իւն բ Համամարդկային 

Ի^ռիչք ունի։ Դաշնակցութիլ֊ 

նը թ ուրք բոն աա ի բա թեան 

դէմ է, րնկերվա բութ իւնր 

դրամի տիրապետութեան դէմ 

է ։ Մասնաւոր նպատակ Հե

տապնդող Դաշնակցութեան եւ 

րնդՀանուր Հորիզոն ունեցող 

րնկերվա բութ եան միջել գոյւս֊ 

ցած մ ի ութ իւն մը ա յն ար֊ 

դի՚-նքը պիտի ունեն այ որ 

Դաշնակցութ իւնր իր մեծ եղ֊ 

բօր րնկերվա բութ եան գ ա ֊ 

տին պիաի սպասս»րկէ ու ծա֊ 

ռայէ, մասնաւոր բ ընդՀանու֊ 

րին մէջ պիտի լուծ ուի, մաս

նաւոր նպատակին իրականա ֊ 

ցում ր րնդՀ**նուբին իրագործ -

ւքան պ ի տի են թ արկուի։ 

Իլիա էրէնպուրկ, խոբՀր֊ 

դային դրող մբ, ծագումով 

Հրեայ, որ վերջին տարիներս 

կարգ մը ուշագրաւ գրքերով 

ֆրանսական գրականոլ թեան 

մ էջ կարեւոր դիր4*ի ՚^Ր աի– 

րացւսւ «Նուվէլ Ա՛րվի*– Ֆրան֊ 

սէզ» ի մ էջ է ո յ ս րնծայած է 

խիստ Հետաքրքրական ու 

կենդանի գրական էջ^րէ տե֊ 

սակ ցութեանց կտորներու, օ ֊ 

րագիրի Հատուածներու ե ա յլ 

ձեւի տակ, ուր կր խօսի խոր֊ 

Հր գային նոր ե բիտ ասա րդու֊ 

թեան շուՀւ^յ 

Յառաջաբանին մէջ, Հ(Եւ֊ 

բոպա9 անանուն ընկերու֊ 

թիւն» գրքին Հեգնոտ Հեգի֊ 

նակր կր բերէ կարգ մը ե զ ֊ 

րակա ցութ իւննե բ, ըսելէ յե

տոյ որ խորՀրդային եբիաա֊ 

սարգներոլ եւ ուսանողներու 

Հետ իր ունեցած խօսակցու֊ 

թ եանց ու իր որոնու տ,ե րու 

ընթացքին, ո՛չ միայն աշխա֊ 

տած է արձանագրել անոնց 

մտած ումեերն ու զգացումԼե-

ՐՐ» ա յ լ եւ ուզած է տեսնել 

թէ ԽորՀրդային Մ ի ութ եան 

մէջ նոր սերունդը ի*նչպէս 

կ՚ապրի, ի՞նչպէս կը սիրէ ու 

ինչո*վ կը խան դա վառուի ։ 

էրէնպուրկ կր գանէ, որ 

աասնըՀինգ տարին բաւական 

երկար ժամանակամիջոց մըն 

է աչքառու փոփոխութիւններ 

մտցնելու Համար երկրի մը 

տնտեսութեան ԺԷՊ, բայց մար֊ 

դիկն ու իրենց Հոգին աւելի 

մեծ րնդ դի մութ իւն մը կ րնւսն 

ցոյց տալ։ ԱյսուՀանդերձ ինք 

Համոզուած է, որ արդէն նոր 

սերունդ մը կայ, ե բ ի տ ա սար֊ 

գութ իւն մը, որ գրեթէ չի 

ճանչԳւտբ նախկին Ռուսաս

տանը, որ մեծցած է յեղավւո֊ 

խութ եան Համեմատաբար խա

ղաղ տարիներուն ու կր ներ. 

կայացնէ իրապէս նոր մար. 

գոց տիպար մը ։ ճարտարա. 

գէտ, երկրաչափ, կուսակցական 

գործիչ, ըանուոր, կեանքի բո

լոր կալուածներուն >1էչ\ այգ 

սերունդը Հսկայ դեր կը կա. 

տարէ՝, էրէնպուրկի որոնում, 

ներէն կը Հետեւի, որ տյգ 

Անոր մարգոց» ,1էչ\ իսկ որ յե. 

ղափոխութեան զաւա կներնեն, 

կր յագենան անցեալի զգա֊ 

ցումներ, Հազիւ անթեղուած։ 

Երբ կր խօսին անոնք սի֊ 

րոյ, կնոջ, մայրութեան, եր֊ 

հՐե վերա շինութեան, թոլս– 

թոյի ու ուրիշ խնդիրն երու 

մասին յստակօբէն կ՚երեւի 

յամ ե ցող տարրերու րնդդիմու ֊ 

թիւնր։ Յաջորդ կի՛բակի . պի՛

աի տանք խիստ բնորոշ ն ր ֊ 

մոյշներ այդ երիտասարդու

թեան կարհ իքներէն։ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Միշտ սպառազէն, ճաւք֊ 

բու պայուսակներով եւ նօթ ի 

տետրակներով, կարգ մը 

գրոգներ կան, որ մէկ քանի 

տարիներէ ի վեր կկոցի պէս 

կ երթան կուգան Մ ոսկուս/յէ ն 

Պեբլին, Պերլինէն Փարիզ ու 

Փաբիզէն Հռովմ, կերպով մը 

պատրաստելով Եւ րււսլւ//յի քա֊ 

ղա քակ ա՛ն աշխա րՀագրու թիւ ֊ 

նը։ Ու իրենց մ է ամէն մէկը 

կը բերէ նոր տեսիլ մբ։ Այդ֊ 

պէս է որ Հռովմի իշխանա

պետը, որ գրեիԺ է բօլոր ս։ -

ծականնեբոլ ն արժանացաւ ե 

որ Ֆրանսա յի երբորդ Հան

րապետութեան արգի վարչա֊ 

պետ Փօլ Պօնքուրէն ստացաւ 

«Բարեկենդանի կեսար» տիտ֊ 

ղոսր, ներշնչած է վերջերս 

երեք կարեւոր գրքեր։ 

Առաջին բ կր պատկան ի 

կրկին Հրեայ Լդեբմ տնականէ 

մեծ լբ՚՚՚ղրողի մրէ որ նոյն ա֊ 

տեն տաղանդաւոր ղ բող մ րն 

Է։ Հհղինա կ պատմական Համ֊ 

բ ա ւ ս/ ւ ո բ աշ խ ա տութ եւս նց 

(((նաբոլեոհ))» «Պիզմարք » ) * 

Էմիլ֊Լուտվիկի գրչին եւ կր 

գբէ « Տեսակցութիւնն եր Մու« 

սօլինիի նետ» Ի՚ոՐ""ւիրր, երկ֊ 

րոր/լր իտալացի դրողի մբ 

Անթոնիօ Անիանթի, որ Փա֊ 

բիզ կ՚ապրի, իսկ երրորդին 

Հեղինակն է էմիլ Շրտյպէբ, 

— «Մոոկու սւյեն յետոյ Հււ ո վմ » ։ 

ցուցուի Նազով րեցիի ապբահ 

Ըլլալը։ Յայժմ ոչ իրենց ծա֊ 

դումն, ո՛չ ա է Հեդինակներ ը 

յայտնի են։ Լաւագոյն պարա ֊ 

գային անոնք կրնան գրուած 

բ լ լա լ երկրորդ գարու կիսուն 

այսինքն խնդրոյ առարկայ 

դէպքերէն շատ յետոյ։ Յաճախ 

նաեւ Հակասական են, այն* 

պէս որ կարելի չէ բնաբու

սէ իւն մը րնել։ ՄԷկ խօսքով 

զանոնք կարելի չէ պատ մա ֊ 

կան Համարել, 

Պօղոս առաքեալ, որ միւս 

աւետարանիչներէն աւելի ւքեբձ 

է քրիտոնէութեան ծագման, 

կրնար գուցէ փաստեր տալ։ 

Բայց իր թզթերէն զանց առ֊ 

նելէ յետոյ, ինչ որ ստուգիւ 

գրուած է յետագա յ ի ն է "$/՚նչ 

կ ը սՂ» այ որ Հի աՈւ աւոր փաստ 

մը բլր՚՚յ Յիսուսի գոյութեան։ 

Արդարեւ պէտք չէ մոռնալ, որ 

Հաւատացեալ ու մոլեռանդ 

դրիլներ, միշտ յաւելում մը 

կրնան բրած /՚//՛"/1 ՀՈԳ^Է 

բազմաթիւ Հին գրքերու տար֊ 

բեբականնեբբ, որ յաճախակի 

են նաեւ Հայ մատհնագրու֊ 

թեան մէջ։ Նոյն դիաողու֊ 

թ իւ՛նր մօաաւո րապէս ի նչ որ 

կր վերաբերի <1 Թուղթ առ 

Եբրայեցիս» իէ է՚նշ որ Հոն 

ըսուած Է Նազովրեցիի անձին 

մասին՝ Հին կրակարանէն է, 

ՒԲ* Աաղմոսի մէկ քանի տու -

ներու կերպար տնափո խումը* 

Դալով « 0 ա /տ նու թեան 

ՄԱՐԻԱՄԻ ՈՐԳԻՅԻՍՈՒՍ 

ԵՐԵՒԱԿԱՅԱԿԱՆ ԾՆՈՒՆԴ Ե 

Փրոսփէր Ալֆա ր իք ապա֊ 

ցուցանելէ յետհ յ Հե թ՚անոս 

Վկա յ ու թ եանց ՀԴՈ յո ւթ իւնր, 

կը քննէ առաջին քրիստո

նէի ց աղբ իւ րն ե րը, ո ր Հետեւ ֊ 

եալնեբն են, Սլետսւրաններր, 

Առաքելական թ ՚ լ ր ^ Ր * 1 > 1 ս "II* 

աո. ևբբսւյհցիսր եւ օայտնա ֊ 

թեան 1փրքր։ 

Աւետաբաննեքր, ուր Հր -

բաշքները կր Հրմշտկեն իրար, 

ռ՛ չ մէկ վաւերական ութ իւն 

կր ներկայացնենք ո րով ապսւ -

Պ՚րքին», եթէ զանց առնենք, 

ն ա խ ա դա ս ու թ հ ան կտոր մր , 

որ կ՛ր՛՛է թէ ((ՏէրՐ խաչուե֊ 

ցաւ)), բայց որ յետագւսյին 

աւելցուած է, ո լ ի ն չ կ ա յ ո Ր 

վերաբերի Յիսուսի մտբգկային 

կեանքին։ Պարդ է ու 

րստ Ալֆարիքի, որ Մեսիայի 

գալստեան Հինաւ ու րց աւ ան ֊ 

գութ իւնր ժամանակէ* բնթաց֊ 

քէ՛ն յանգած է հ ա զ ո վբ ե ց ի ի 

անձնտւորու թեան ստեղծումին 

ու կազմութ եան, Համաձայն 

Հէ՛ն կտակարանէ։ եւ մար գա ֊ 

լ՚էից գուշակութեանց ։ 

Ու դէւտունը էլ ե գրակէ,ւցնէ* 

«՚(,ա^ու|րէւ՜ցին չ է որ հիմնած՝ է 

թրիսաոնէուԹփւնր, այլ ք բ ի ս ֊ 

ա ոն է ո ւԹիւնն է, որ ասսւի. 

ճանարար շինա6~ ե ւ ւււո(ււ|5՜ա. 

գորօ՜ած՝ է *ք>րիւաասի դ Է ս Ք Ը ։ » 

ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ 

ԻՐԵՆՑ ԻՍԱՑԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

ԵՒ ՏԵ՚ԲԱՐԹ 

Ֆրանսիս ար Ս՚իօս՞անտրր, 

1)արաւցի սրա մ՛ի սւ գրա գ է տը, 

որուն տունը կ ՚ ը ս ե ն կ ենդա

նաբանա կ ան պ ար տ էզի մ՛ը կը 

նմ՛անի, ըսելէ յ ե տ ո յ Թէ ե ր բ է ք 

Վ1ԱՈ1.-1, շ ո Ի շ ւ ա ՚ Ա ՚ ս ե 

ՀՕՐՍ ԵՐԳԵՐՈԻն ՅԻՇՍԼՏՍԼԿԸ 
Ծ– 1»1քք՝–– հետեւեալը ք)աաուաՏ՜ մ՛ըն է րնկ. Վ ազգ էն ս ո ւ – 

շանեանի մէկ անտիպ գրքէն, որ կը կրէ « ն ե Ր քԻն ԴԱսՏԱն Կ ԱՐ» 

խորա գիրը։ Աէկ քանի ուրիշ մ՛ասեր լոյս տեսած՜ են ար դ էն 

ՊէյրուԹի (Ազգակյփն մէչ, անցեւպ տարի» 

... Լուր2, արտակարգ եւ սենեակին անդորրութիւնը, 

ստուգիլ յուզիչ բան մըն Ընթացիկ, այսուհանդերձ 

էր Հօրս երգելբ, Անշուշտ, տարօրինակ էր նաեւ այդ ան. 

պէտք է ենթադրել, որ որ ե է դՈրրՈլթիլ%ը> որուն տէրն ու 

Հոգեկան ալիք կամ արտաքին 

դոյզն պաաաՀար ազատ կ՛ար. ս։ 

ձակէր անոր ներքին մարգր, խզել կամ պղտորել զայն, ա. 

քանի որ իր նուրր ու երկար լելորդ շշուկով մը։ Ո՛չ իսկ 

Դէմքը կը կերպարանափոխ. մայրս, որ իր ներկայութեան 

ուէր, ւիղոսկրեայ տժգունու. կը խօսէր տրտում ու Հեզ 

թիւնր, որ կը յատկտնշէր Համա կե րպութեամբ մը, ա. 

զայն՝ կը դառնար մեղմ, մեզ. նընդՀատ նայելով քիչ մը եր. 

րամոմի ջերմութեամբ; ՚Բիչ կիւզաՀաբ ու տրտում՝ ծեր 

մր թաւ ու քիչ մր ծոյլ, այլ մա. 

արարիչն էր ինք։ Մեզմէ որ 

է մԷԿԸ չէՐ Համարձակեր 

սբղու անոր գունատ դէմ֊ 

ձայնով մբ, ուր իր քինէ ՝Բիչ անգամ կր պատա֊ 

Հէր, որ այդ տխուր ու երի֊ 

տասաբդ ^էնր Համարձակէ ր 

որ եւ է երգ մրմռա ի երբ էւր 

ամ ուսինը լուռ էրՀ Բայց երբ 

Հայրս սկսէր երգել մեղմօրէն 

ու երկչոտօրէն կ՛՝րնկեբանար 

անոր, տաք ու թաւշեայ ձայ֊ 

վ մր, որ ա նմիջ ա պէս կր 

Հպարւ 

բնական անրն՚կճելի Հպաբտու֊ 

թիւնը կը կռուէր յուսաՀա– 

տօրէն այդ խօլ յուզումին Հետ, 

վաղեմի, կարելի է րսեի Հնա֊ 

ւանգ առոգանութեամբ մբ, 

ուր բառեբբ չես գիաեր ի՛նչ 

ծածուկ մողութ ե ամբ ու սա ո -
րերկրեայ խռովքի ուղիներէն՝ ն 

կը վերադառնային նախնեաց յուզէր ղիս եւ ուր կը թուէր 

ռսկեղնիիկ լեզուին, կը խզէր թէ խճաքարերու վրայ լալէն 

կր վազէին, մօտակայ քաղաքի 

մր պղտոր ջրերը, որ մանկու

թեանս անգամ մբ տեսած էի ։ 

Ւ՚նչ որ կը պատմեմ, կար

ծես թէ կր վերաբերի անցե֊ 

էասոյզ, ան յիշատակ ժամա֊ 

նակնեբուէ Այժմ կր յիշեմ նաե 

Թբւսկեան ա յգ Հին վ՚աղտքր, 

ուր գիչերր խոր Էր ու ան֊ 

դրնդա յատակ ։ Հայ րենական 

երգերր վէողոց չՀասած՝ պար֊ 

աէզր կը մեռնէին։ ՝Բաղաքը 

խուլ էր գիչերր, սեւ էր եր

կաթաքարէ» մեծ զանգուածի 

մը պէս։ Ու ապակեպսւտ սեն

եակը, զոր կարգ մր ս/պլլող

ներ սւնտաբակոյս կը յիշեն եւ 

ու ր կր աիրէբ Հօրս բացար֊ 

ձակ ի շէսան ութ իւն ը, իր ներսի 

գոլովդ ձմրան դէչ գիշերնե֊ 

բուն, կարծես թէ երկրի վրայ 

չէր, այլ դիւթ ական ու Հե֊ 

ուս ւո բ տեղ մբ% 

Տարօրինակ էին նաեւ Հօրս 

երգերր ու քաղցրէ կարծես 

դարերու եւ Հնութեան արտ֊ 

մ ութ իւնր կար իրենց վան

կերուն *քէք։ Ատիկա կոմԷլ

աս/սեան երդերու ալեծոլփ 

վաթ ոբիկէն առաջ էր, երբ 

աբեւելաՀայ երգերր Հաղէււ 

Հասած Աեւ ծովէւ եզերքը, շ բ ն ֊ 

չատ կը սպասէ ին ։ Նաեւ Հէւն 

էին Հօրս երգերը։ Այժմ տա֊ 

բիներ յետոյ՝ դժուար է Հանդի֊ 

պիլ մարդոց, որ լրիւ դիա֊ 

նան զանոնք։ Այդպէս է որ, 

այս վերջին տարիներու րն ֊ 

թ տցքին, ես ծածուկ յուսա֊ 

Հատու ԷԺեամբ մը, գուցէ նաե 

քիչ մը ամչնալով, կ՛երգեմ, 

կր ՚էերյիշեմ, կը վերակազմեմ 

զանոնք, առանց բոլորով ին 

վոդեր յկայն, վասնզի 

իր տարեկիցները գրեթէ չկան 

այսօր ու խիսա դժուար է 

եւ է Հեռաւոր գ ա ֊ ւժմ. 
ե֊ ղութի մէջ^ ստեղծել եւ ող 

կոչել կորուսեալ քաղաքի մ ր 

մթնոլորտբԴ 

Ծեր էր ալ, երբ ես սկսայ 

մեծնալ։ Մերթ ընդ մերթ, 

կորստեան ժամերու ընթկ/ց– 

ՔԻ*") ԿԸ յՒւեմ Իէ՛ ՐաՐձՐ ՛՛՛
նուրի Հասակ ր, Հպարտ ու 

շիտակ ինչպէս մութ ու ազ– 

նուս/կլւ/ն կ իպաբիս մբ, ամ֊ 

բողջովին սեւազգեստ՝ տարա

ծութեան դիմաց, ծանրաքայլ 

ու յ՛՛ Դ՛է "՛ԷԴ այս ո ւՀանդեբձ, 

երբ կ՚երթար ննջելու լամ֊ 

բարը ձեոքր բռնած, լուսաւո֊ 

րելով սբաՀը, մինչեւ ննջա֊ 

բանի սանդուխներուն ոաքբ ։ 

Յայնժամ լուռ ու քնաթաթախ 

կը ՀետեւԷինք իրեն, բոլորս֊ 

վէ՚ն մանուկ իր անժ խտելի 

ու բացարձակ Հեղինակութեան 

տակ, մինչ իր ծեր մարդու 

ձայնը կր քակուէր ու որ եւ է 

Հին երգի մը բառերը կ՚էւյնա֊ 

յին գետին, տախտակամածին 

վրայ9 յետոյ կը բարձրանային 

սանդուխին աստիճաններէն 

ամբողջ միջոցը օծելով մելա

մաղձիկ Հնութ եա մբ մը՛. 

Եղբայրադ աւ յլէ Նախանձ» 

Որ բորբոքեալ յիս վառի» 

ի ս ուրբ |)ու|ոյ 1)այրեՆեաց 

իաոՆամ ղլուծ՜ օ տ արի։ 

Այլուր, օր մը, պէտք է որ 

երկարօրէն ոգեկոչեմ՚, այն կո

րուսեալ հայրենիքը, որ Հի

նաւուրց Հայաստանն էր, օ ֊ 

տար ափանց վրայ ու զար֊ 

մտնա լի մթնոլորտի մը մէջ 

մեծցած մանուկ ի ե րեւակա ֊ 

յութեանս մէջ% 1՚նչ որ կ՝ ու֊ 

սեմ ըսել այժմ եւ զոր կրնամ 

բսել միայն քաղցր յուղու

մով մր, որ կ՝ուռեցնէ լանջս, 

Հետեւեալն է։ Այդ հայրենիքը 

կարելի չէ բաժնել ո չ Հօրս 

Հնօրեայ երդերէն որ ամբողջ 

երկրի մը մոգական ու գաղտ֊ 

նիւ ձայներն էին, ո չ ալ մեր 

նախնեաց մեռեալ լեզուէն։ 

Օրեր կան" երբ նժդեՀ մարդու 

Հոդւոյս վ բայ յեղակարծ էլեր֊ 

պով ու տարամերժօրէն կր 

Հաստատուի կորուսեալ Հայ

րենիքին վ եռավւաո, մշտնջե֊ 

նի ու ծիրանեփայլ թադաւո֊ 

բու թ իւնր՛. Ու երբ այգ ան ո֊ 

բոշ յուղումր կ ՝ուզեմ սեւե֊ 

ռել, շրթներուս վբայ կր 18»ան 

միայն ո սկէ» վլոշէւն ու տ աք 

Հ ս» մը մե բ վա ղ1*ջ ակա՛ն լ եղ -

ուին երկաթ ադիբ բա ռեբուն 

ու Հնա բոյր երդերուն յէւշա֊ 

տակ ը այդ ծեր մարդուն) որ 

իւք Հայրս էր։ 

Մ էկբ ա յ դ երդերէն զար֊ 

մանալի էր իր յիշատակով։ Կր 

բաւէր որ Հայրս երդէր զայն, 

որպէսղի Հրամայական, անզս

պելի պէաքը ԳԳ"յյի բարձրս»֊ 

նա լու առիքին տակէ» մոլ էէ 

սենեակ ր տենդով շօշս» փե լու 

Համար Հին որսի Հրացաններ, 

սու բեր, գործած ու թենէ ին

կած զէնքեր որ չես գէւտեր 

մեր երկս։ րամես։յ գերդաստա

նին ո՛բ անդասՂւերէն ժառանգ 

մնացած էին Հոդ։ Ա,նշուշտ այդ 

երդն էր յանցաւոր, եթէ սու

րի շկաՀիւննե բ կր լսուէին, 

Հրացանի խա լ որոտներու 

Հետ^ եթէ վառօդի բարկ բոյբր 

կր բռնէր առաստաղր ու դրա֊ 

Հ ա պ ա տ զօրականներ կը յայտ֊ 

նուէին ստուերամած անկիւն ֊ 

ներէն է Ա աղաւա բտակէւ բ ու 

ասորական սեւ մօրուքներով, 

էւնչպէս պաամութեան Հին 

գրքերու մէջ,^^ կամ խաժակն 

ու գանզրած ամ Հին Հա յե բու 

դէէմաստս», երներ կը Հրէին 

իրար։ Հայոց վաւլեմի ար֊ 

քաներ, նա խարս։ բներ ադ– 

նուական տուներէ, խոժոռա֊ 

դէմ ու թուխ դեղեց կութ համբ 

ասպետներ, ամբողջովին սպա֊ 

Ոէսզէն կր տողանցէէէն) մինտ 

ծեր մարդու այդ ձայնը խբս֊ 

տութ եամբ կը լուծուէր ան֊ 

ղորրու թեան մէջ, 

Արիասիրտ Արշա կ ունիք 

|ւ սիրտ ի Թ՜ունդ, օ՜ն վաւԹ՜աս– 
ց ուք , 

Օն վւուԹասցո ւք» ()ա սան յ ա 
ռաջ ... 

Կար ուրիշ երգ մր եւս, ուր 

գէթ ինձ Համար, կրկին փայ

լակնացայտ սուրի շեղբեր կա֊ 

Կն եւ զէնքի շողիւններ, 

բայց նաեւ վւափկասուն ու 

քաղցր տիկնայք, ինչպէս Աա֊ 

թեն ի կը է< ա ր ի ա բք այն Ար ֊ 

աաշէւսի» է դստերք Հայոց երկ֊ 

րին ու տրտմանուշ Հարսունք, 

որ վւափուկ լք ատն ե րով կը 

զինէ Էէն, իմ սրընթաց ու ար

շաւս/սոյր ե րեւակա յո ւթ եան ս 

մէջ՝ ՚1այե լչագեղ ու արի 

յի 



Թ՚ԼԹ Ա Կ Ց ՈհԹԻԻՆՆ Ե Ր 

<ւՄԱՐՏԿՈՑ))Ի ՀԱՒԱ֊ԲՈՅԹՆԵՐԸ 

ՏՍԼՍԸ ԵՐԻՏԱՍՍւՐԴՆԵՐ ՄԿՐՏՈԻԵՑԱՆ 
ՍԷՆ ՇԱՄՈՆ, 11 Յունվար. 

Յունուարի առաքին կիրա. 

կէն քաղաքիս մէք աեղի ու.. 

նեցաւ Հրապարակային բանա– 

խօսութիւն* կը Հո էէանաւ֊ո րէ ր 

Հ. 8. Գ. Մ. Ե ամո%ի ե՛ս թակ ո. 

միտէն։ կ ՚սզմակե րպուած էր 

սՄ՚սբս։կոց»ի 3 ա՛հ ձ՛ի ախ ո լ մ. 

րին կողմէ ։ 

Հթաբ՚սթներէ ի վեր ՚սնՀամ. 

բեր սպասող ժողուէոլրդը խու. 

ռըն րաղմութեամբ Հաւաք, 

ուած էր՛՛ Կր նախագաՀէր ր՛ս. 

կեր Մ . Թաշճեան , որ քանի 

մը Հակիրճ խօսքերով բացա, 

արեց մեր շարժումին %պա. 

՚ոակր, ու Հանդէս ր բացուած 

յայաարարեց երգչախումբի 

«.Մեր ՀայրենիքՈով որ ուն . 

կնդրուեցաւ յոտնկայս ։ 

Գեղարուեստական բաժն ին 

իրենց մասնակցութիւնը կը 

բերէին Օրիորդներ Աննա, Պեր– 

ճոլՀի ՚Լարդանեան, Գասպար. 

եան, Ս. Խ ան զատեան եւ ու. 

րիչներ, 

Օրուան աոաջին բանա, 

խօոն էր ընկեր Ա. Աբոյեան, 

որ նհրկաներու ջերմ եւ խան. 

գավառ ծափերուն մէջ, րեմ 

բարձրանալով խօսեցաւ դեղե. 

չփ ն ե ր ե ր մ՚եօ՜անուն տեքարԹի, 

«Ֆրանսայի ազ գ ային փ ա ռ քին 

ան ա ս ուններու ()անգէպ Բ"–* 

նաօ՜ գիրքը, Իր Վ՚՚րյլՒ*՛ ՛ ք ր ո – 

նի վին մ՛եջ կը խօսի այս ւ|եր– 

ջինն եր ո ւ իմ՚ացա կ անուԹեան 

ս՞ասին, յւաւլգա տելո ւ| զ այն 

մ՛երինին 1)եա, որ աւա՚ւլ, կր 

կորսնցնէ ա յ գ բազգասաւ. 

Թեան մ՛էջ/ Ոբ ո ւ1՚)եէոեւ> ըստ 

Տը յյիօմ՚անսւրխ ան ա ս ուններու 

իմսւցա կ անուԹիւնր անշա^ա– 

խն գիր Է եզ եր ։ ւյի՚սլգեււ մն– 

րինը... 

— Ո՛չ միայն անասունները 

կր խոբՀբդածեն եւ. Համաձայն 

իրենց փորձառութեան դէրք 

կը փոխեն, այլ եւ բժշկու– 

թեան եւ այլ ծանօթութեանց 

բնաղղր ունին։ Այն ՕՐանկոԼ– 

թա$ին ման րավէպը, որ ոչ 

միայն ինքզինքը այլեւ ուրիչ 

անասուններ կը խնամէր ապ

շեցուցիչ բան մըն է՛. Հապա 

այն գետնառիւծը, ոբ մաՀացած 

էր փրկելով վաանղի մէք հղող 

իր մէկ ընկերը.,. 

Այ ս Ր" է" ՐՐ պարզապէս 

Հրաշալի են, բայց չեն զար. 

մացներ զիս* Ամէն ինչի մարգ 

կրնայ սպասել, երբ ինձ նման 

տեսած է դոգոշ մը, որ ս ի րա. 

Հարուած էր եր ի ա ա սարդ աղք . 

կան մը*** 

ցիկ ու ի մա սա ալից ճառ մը, 

ծանրացաւ Գաշնակցութեան 

ծոցին ժէք ծնունդ առած ա -

ռած յեղափոխական շարժման 

էութեան վրայ, վերյիշեց տը– 

խուր անցեալը, մատնանշելով 

ապիկար, անճարակ զեկավա– 

րու թեան ախուր դո րծ ունէ ու -

թիւնը եւ անոր չարաբաստիկ 

Հետեւանքները՛, 

Խօսեցաւ նաեւ ընկեր Մ * 

Ա արեան, որ իր իմաստալից 

բանախօսութիւնը վեր քացուց 

բուռն ծափերու մէք։ 

Ընկեր նախագաՀին փակ

ման խօսքէն յետոյ, խումբ մը 

երիտասարդներ ընկերակցու– 

իժհամբ երգչախումբի, թնդա

ցուցին ((Մշակ բանւոր» քայ

լերգը։ 

Ներկաները մեկնեցան գոՀ 
տպաւորութեամբ։ 

Հանդէսէն վերք գումար
ուեցաւ րն կեր աՀա մա կրական 

ժողով, ուր խօսեցան ընկեր

ներ Ա, Աբոյեան եւ ուրիշներ։ 

Տրուած Հարցերուն, ըն (լեբները 

պատասխանեցին պարզ բա. 

ցատրութեամբ ։ Այս ժողովի 

ըեթ ացքին տաս բ երիտասարդ 

Համակիրներ փափաք յայտնե-

ցին մտնել մեր շարքեր բ։ Ա– 

նոնց անունները ւսրձանա. 

գրուեցան, ժամանակը ուշ ը լ ֊ 

լալով ե բդման արա բո ղու թիւ. 

նը յետաձգուեցաւ յաքորգ ժո. 

գովին, որ տեղի ունեցաւ 8 

Տուն ուա ր, կ իր ա կ ի օր, մկբ. 

տութ իւն բ կատարելու Համար 

վերոյիշեալ տասը երիտասարդ, 

ներուն։ մ՝ ո զո վին ներկայ էին 

նաեւ րնկերներ Ժիրայր Տ(ա. 

բուկետն եւ Ա* ՀՀ ա ք ա բ ե ա ն 

(Լիոնէն), 

Արա ր ո զո ւ թ իւն ը կատար

ուեցաւ շատ յ ո ւ զ ի չ կերպով։ 

Տասը երիտասարդները ուխ

տեցին քալել ազատագրական 

յեզափո խութեան փշոտ ճամ– 

րէն աննկուն կամքով։ 

կարդացուեցաւ ՚/. Կ՚ի վեր

քին շրքաբերական ր, որմէ 

վերք ունեցանք կարեւոր խոր. 

Հրգակցութիւն մը։ 
* 

«Մ արտ 

կ"9»ի Ս* Շամոնի 

Յանձնախումրը լծուած է 

տենդագին աշխատանքի, շ ու. 

տով կը զրկէ նոր բաժանորդ

ներու ցանկը։ 
•ԲԱՐԻ-ՈՐԳԻ 

՚ ւ ե 1 Ո . ք 

տզաք, մինչ ձեր մարդու ույդ 

ձայնբ՝ կարծես քիչ մը կը 

կորսնցնէր իր խստոլ թիւնն 

ու ա րու կա րծ րութիւն լ։, զի 

մօրս քերմ ու ծորուն ձայնը 

կը խաււնուէր իրենինէ 

... իւ ք)այ տի կն այք ու օրիոր դք 

Վաճ աո-եսց են ա գ ա ման գն եր 

Ու զինելո վ գորգիս, դե-դրայրս 

դ է պի ԶէյԹ՚ ո ւն աո-աքեսցեն* 

կ եցցէ Լեւոն, օօ^ցի Լեւոն 

Թագ կ ա պ եսցէ ե ւ ա յ լ ն ։ 

Յետոյ երբ երգերը վերա

դառնային իրենց կայքերուն, 

գան դա զօր Էն Հօրս դէմքը կը 

վերստանար իր փզոսկրեա յ 

տժգունութիւնը եւ կրկին կր 

Հաստատուէր այգ վտանգաւոր 

ու յղի անդորրութիւնը։ Վա

ռարանը կը ճարճատէր ու 

փայլարէ պատուՀանիկներէն 

բոցի կտորներ կ,իյնային գե

տին։ Փիչ ժը Հեռուն գորգին 

վրայ։ Մինչ խօլ ու կոծեալ 

Հովը կը պոռար դուրսը, պբա. 

զատու ծառե բուն շուրքր, 

կամ կը սուլէր պա տե բուն 

տակ, Հովուերգական կամ 

սիրային Հին մեղեդի մը, ինշ– 

պէս գիրքը կ՚ըսէ։ 

ԹՈՒՐ՚ԲԻԱ 

ՃԱՅԵՐԸ ՔՂՒՒ Ս՛ԷԶ. 
՛քեղիէն Հայ մը որ դարման

ուելու Համար Պոլիս անցած էր 

Հետեւեալ տեղե կութ իւնն երր 

Հաղորդեց ՝$դէի մէք զանուող 

.Հայոց աքասին։ 

՝Ր֊ազս։քին ու չրք ՛սկայ զ ի ւ – 

ղեր, ,դջ սնեակ մը Հայ 

բնակիչ կայ, ընդՀան րապէս 

կլա յա դո րծ –երկաթագործ, մշակ 

ո ւ շին ու թ եան վա բպետ, խա

ղաղօրէն կ՚աշխատին* դրաց իա ^ 

կան լաւ յարաբերութիւն կը 

մշակեն։ Հոգեւոր Հովիւ չու

նին, այնպէս որ բաւական 

ժամանակէ ի վեր Հոգեւոր 

մատակարարութենէ զուրկ կը 

մնան, երախաները անկնունք։ 

Եկհղեցինեբբ իրենց սրբազան 

նկարներով նոյնութեամբ պաՀ– 

ուած են, նմանապէս վտնքըէ 

Հարկաւ ՀհտզՀեաԷ նորոգու

թեան կարօտ կը դառնան։ 

^էչեալ ագգայէ՚նը իր Հետ կը 

տանի նշխարք ու մաս, բաշ

խելու Համար իր ազգակիցնե

րուն, Հոգեւոր մխի թ արութ իւն 

մը ընծայելու Հոգած ո ւթե աս բ։ 

ԻՐԱ-Բ 

կոլթիւնները ՚Րէրքիւքի Հա

յ՛՛։ թ եան մասին. 

^էրքի՚-քէ րնակչու^ 

թեան մեծ մասը իսլասՂւեր են, 

քաղաքին մէջ Հայութեան 

թ ի ՚ - ը 6 0 0 * * 700^ կը Հասնի, 

ի բաց առեալ էՐ^ա^այք1՛ եւ 

քաղաքի մէք ելեւմուտք ընող 

կարգ մը ամուրի երիտասարդ

ներէ։ Տեղւոյն Հայութ իւնր 

ունի իր ման կապա բտէ զ. վար . 

ժարանը, ուր կը յաճախեն 

չուրք \00ի Հասնող երկսեռ 

աշակերտութիւն, դպրոցի տա

րեկան պիւտճէն է մօտ 2 0 0 0 ֊ 

2200 Հնգկական բուրի ։ Գպ– 

րոցի պիւտճէն կր Հայթայթուի 

սոսկ կրթաթոշակներէ, բա

ցառիկ նուէրներէ, Հանդէսնե

րէ եւ երբեմն ալ վիճակաՀա– 

նութիւններ է ։ 

Մի քանի տարի է որ Հ* 

Ո* Ը* Միութեան Եգիպտոսի 

^*Ր2.փ Ժողովբ, " ՛ յ դ Հեռաւոր 

կրթական Հիմնարկութեան կը 

նպաստէ տարեկան 25 անգ լ» 

ոսկիով, այս օժանդակութեամբ 

Բարեգործականը անղնաՀատե. 

լի ծ առա յութ իւն մըն է որ 

կ ՝ընէ այս Հեռաւոր Հա յ գա. 

ղութի կրթական գործին, 

ինչպէս որ նոյնբ կ՝ընէ շատ 

մը գաղութներու մէք ։ 

Ներկայիս ՚Բէրքիւ քի մ էք 

կը գտնուին չորս Հայ բժիշկ. 

նեբէ Հայ դեղագործ մը, Հա. 

յերէն ունինք դարձեալ ա. 

ւա.1։ւտ րականներ, խան ո է թպան. 

ներ, պաշտօնեաներ, զանազան 

արՀեստաւորներ, ՏՈԱյվրՐ^ւ^/ւ, 

աշխատաւորներ եւայլն ; Պաչ -

տօն հաներու, ա բՀեստաւո րնե -

րո՛–, ՏI՛Ա1 յէ|րI՝7//^հ»««֊ եւ աշխա

տաւորներու մեծ մասը կ աշ

խատին \* ք3. ընկերութեան 

քով ^ 1՚սԿ փ"ՔՐ մասն ալ 

կ ՛աշխատին իրենց Հաշու ոյն 

եւ կամ թէ ուրիշ տեղեր։ 

ՌՈՒՄԱՆԻԱ 

Լ. Մ. Ը. Մ.Ի 
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈ՚ԼԸ 
Յունուար 

Ցին Սիլիստրէի 

մէջ տեղի ունեցաւ Հ. Մ. Ը. 

Մ.ի Ռումանիոյ չ/՛ջ՛՛՛նի &ՐԴ 

պատգմ. ժողովբ։ 

Նրջ. վարչութիւնը տուաւ 

իր նիւթական Հաչուետուու. 

թիւնը։ Ցետոյ ժոզովը զրա. 

ղեցալ նոր շրջանի գործու

նս ութ եան Համար առաջարկ. 

ներու ու բանաձեւեբու քըն. 

նութ եամբ։ ՛քուէարկուեցան 

շ՛որք ո*ը բանաձեւեր, որոնց 

ի կարգին բանաձեւ մը որով 

նորընտիր Երջ. վարչութիւնը 

կ՝ արտօնուի որ Հ. Մ. Ը. Մ.ի 

ֆօնտին մասնաւոր յանձնա. 

խումբին Հետ Համախորհուրդ 

Պէրքօվիչ դրամատան մօտ 

գտնուած դրամը որ եւ է Հնա. 

րա։ որ կերպով ազատուիԼ 

Յետոյ րնտրուեցան &/՛^» 

վարչութիւնը եւ մասնտճիւ. 
ղերը։ 

ԱՄԵՐԻԿԱ 

ձՍ.3 ԵՐԳԸ 
ՐԱՏԻՈՅԻ Կ-ՐԱՅ 
Ղեկավարութեամբ ծանօթ 

երաժշտագէտ 3. ՄեՀրապի, 

Նիւ Եորքի մէջ կազմակեր

պուած է «Արմինեըն Նէշընըլ 

Արթ ՚Բօրըս/1 անունով երգչա

խումբ մը, որ Հրաւէր ստա

ցած է երգելու Ամերիկայի 

նշանաւոր ՝$/Հչ.ճ \* րատիօ կա. 

յանէն։ Երգչախումբը կագ. 

մոլած է 14 ընտիր տրուես. 

աագէտներէ եւ նամակով մը 

արժանացած ((Նէշընըլ Պրօա. 

քէսթինկ» Ընկերութեան գնա. 

Հատանքին։ Այս երգեցողու. 

թիւնը Հեոարձակուած է ամ. 

րողջ Ամերիկայի բոլոր կող

մերը (^Հիւսիսային եւ Հարա

ւայինք։ 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 

ՍԼՆԳԼԵԻԱՄԵՐԻԿԵԱ՚ն ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈԻԹԻԻ՚ն 
ՊԱՐՏՔԵՐՈՒ ձԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ 

Հուվրր եւ Ռուզվէլթ տեսակցութիւն մը ունեցան Ո լա

շին Օթ ընի Ապիտակ Տան մէք։ 

Այս տեսակցութեան մասին Հրատարակուած պաշտօնական 

զեկոյց մը կը յայտն է թ է յ քննութեան առնուեցան արտաքին 

քաղաքական կացութիւնք եւ պաբտքերու Հարցը՛, 

Անգլիական կառավարութիւնը կ ՚ուզէր որ վիճաբանութեան 

գրուի եւ քննուի պարտքերու Հարցը։ Մարտի սկիզբն ուրեեՂւ, 

ամ երիկեան կառավարութիւնը որոշած է ընդունի լ անգլիական 

պատուիրակները, որոնց Հետ անՀրաժեշտ կը նկատէ վիճիլ նաեւ 

ՀամաշխարՀային անտեսական Հարցերու մասին։ Հետեւաբար 

անգլիական կառավարութեան ներկայացուցիչները պէտք է որ 

իրաւասութիւն ունենան նաեւ որոշելու միքոցներ, սրոնցմով 

կաբելի ըլլայ բարելաւել կացութիւնը։ 

Ամերիկայի արտաքին նախարարը պիտի բանակցի ան. 

գլի ակ ան կառավարութեան Հետ, մարտի տեսակցութիւնը կար. 

գադրելու Համար ։ 

ՋԻնհՒ ս ՚ Շ Փ Ո ՚ ս Շ Կ Շ ՚ ս Վ կ ս ՚ Ը 

Ազգերոլ Գաշնակցութեան Տ ասնեւինննե բու յանձնա

խումբը որոշեց կրկին զբաղիլ չինելճավանական վէճի կար. 

գաղրոլթեամբ, թէեւ իր վերջին թ ե լագրութ իւննե րուն մա. 

սին, ճափոն ակ ան պատուիրակութիւնը տակաւին պատասխան 

չէ ստացած իր կառավարութենէն։ Բայց ՀրաՀանգ ստացած էր 

կապերը չխզել Ազգերոլ Գաշնակցութեան Հետ։ 

Տտսնեւիններոլ յանձնախումրը չուզեց զբաղիլ ճափոնա. 

կան առաջարկներով ել նկատեց թէ չի կրնար սպասել ճափոնի 

պատասխանին՝ իր այն Հարցման որ փոխանցուած էր Թոքիօ։ 

Այս Հարցումը կապ ունէր այն Հաւանականութեան թէ յանձ. 

նախոլմբը կրնայ ընդունիլ ճափոնի առաջարկը Ազգերու Գաչ. 

նակցութեան ոչ. անդամ պետութեանց աշխատակցութեան մեր. 

ժումին մասին, այն պարագային որ ճափոն Հաւանութիւն 

յայտնէ յանձնախումբին կողմէ անցեալ դեկտեմբերին տրուած 

որոշման միւս կէտերուն ։ 

Յանձնախումբը որոշեց 24 ժամուան վերջին պայմանաւ 

ժամ մը տալ ճափոնի պատուիրակութեան, պատասխանին 

ստացման Համար։ 

ս ՚ Ա Փ Ո ն Կ Ը Հ Ա Ր Ո Ի ՚ Ն Շ Կ Է Ց Ա Ր Զ Շ Կ Ի Լ 

Ամերիկեան աղրիլրէ բխած լուրերու Համաձայն; ճւսփո– 

նական ուժերը վերսկսան յարձակման Մանչ՚՚լրիոյ մէջ, թա. 

փանցումի նոր կէտեր ստեղծելու Համար ԵէՀոլի արեւելեան 

սաՀմաններուն աէէջ, 

Մուքտէնի ճափոն ակ ան ընգՀ. Հրամանատարութիւնը կը 

յայտարարէ թէ գո րծ ողութ եանց պիտի վերսկսի Մ անչոլրիո յ 

Հարաւը ընդդէմ չինական խումբել՛ուն։ 

ՇնԳ>ՈՐՆ՝ՈԻԲ*ԻՒ՚Նղ 

Ֆրանսայի աշխատանքի նախարարութեան վերքին ՛էի" 

ճակագբութեան Համաձայն, յունուար \՝Օին, արձանագրուած 

նպաստ րն կա լ անգոր ծներու թիւն էր 297,308, որոնց 67768/ » 

կիներ։ Շ արթ ուան մէջ մօտ 13000^ յաւելում մր։ 

<ԻՈՐՆ՝ռ՚ՒՈՒԼ 

Լոնտոն ի ՚քէջ, 1300 օթոպիւսի շարժավարներ եւ 

տոմսավաճառներ գործադուլ յայտարարեցին. ասոնց միացան 

սէնտիքայի 400 անգաւ/հեր։ Գործադուլին պատճառն այն է որ 

ընկերութիւնը շարժավարներէն կը պաՀանջէ շատ արագ քշել 

կառքերը, որպէսզի օրական երթեւեկի թիլը շատնա յ ։ 

ՄԱԿԵԴՈՆԱԿԱՆ ԵՂ.ԲԱՅՐԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 
ՓՐ"թ՚ոկհրովակտններո։ կողմէ Հրատարակուած ցուցակի 

մը Համաձայն, 1920 յ ո լ ւ ի ս 7՛էն, տյսինքն զօրավար Փրոթո. 

կերովի սպանութենէն ի վեր, Իվան Միխայլովի կուսակիցնե. 

րը սպաննած են 160 փրոիժոկերովեաններ։ Մակեդոնական եր. 

կու Հատուածներու փոխադարձ աՀաբեկուՍեերը մեծապէս վե՛ս, 

սած են ազգային խմբակցութեանց գործունեութեան։ Հատ. 

ուածներէն իւրաքանչիւրը խնդրանք ներկայացուցած էր Սոպ. 

րանիէին միջամտելու, մեղադրելով Հակառակ կողմը աՀա. 

բեկչական գա լա գ ր ո ւ թ ե ա էբ, եւ Համայնավար կուսակցութեան 

կամ օտար դրացի պետութեան մը Հա շլոյն գործելու ամբաս. 

տան ու թ ե ա՛ք բ ։ 

19284՝^՛ Ի ՛Ա՛ր, կառավարութիւնդ չէ կրցած առաջքն 

առնել եղբայրասպան կռիւներուն։ ԳոՀացած է մէկ քանի ձեր. 

բա կա լուս՛/յեր կատարելով։ Այս անգամ, պաՀեստի սպայից մի ու. 

թեան նախագաՀ զօրավար Սիրամուքն է որ յանձն առած է մի. 

ջ՚սմտել. Հաշտեցնելու Համաը երկու կողմերը։ 

ԼԵձԵՒԻՈՐձՐԴԱՅԻՆ ՅԱՐԱԲեՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 
Վարշաւիոյ մէջ, լհՀեւխորՀրդտյին ներկայացուցիչներու 

միջել սկսած առեւտրական բանակցութիւնները չեն վերջա

ցած ։ 

ԽորՀրգային դեսպանատան մամուլի դիւանին մէկ զե. 

կոյցին Համաձայն, տարակարծ ութ իւններ երեսաե եկած են 

անով որ, խորՀրգային պատուիրակութիւնը պաՀանջած է 

չնուազեցնել վարկերը, ինչ որ չէ ընգունուած լեՀերուն կողմէ։ 

Ի Ր Լ Շ ն Տ Շ Կ Շ ՚ ս Ր յ ն Տ Ր Ո Ւ Բ * ՝ Ի Ւ ն ն Ե Ր Ը 

Իրլանտական նոր ընտրութեանց տոթ իւ, ի ր լան տա յ ի 

Համայնավար կուսակցութիւնը, յայտս,բարութեամբ մը կոչ 

ուղղեց գործաւոր դասակարգին, որ իր քոլէներր տայ Տէ Վա. 

լ է ր ա յ ի կուսակցութեան, այնպէս որ երկուշաբթի օր, այդ 

կուսակցութիւնը խորՀրգարանին մէջ ապաՀովէ լայն մեծա. 

մասնռւթիւն մը։ 

ԱԼ Պ Է ք Ի Ր Ս Ա ՄԻ Պ Է 8Ի 
ՊոէսէՊւ ա լա ւ ահ Հեռագիր մը կր Հաղոր/էէ Պէթէր Սա. 

էք՚իի մաՀր։ Ավազի երեսփոխա՛ն ընտրուաՆ Էր քԷմաէակաՖ 

շարժ՜մա՛ն սկէզրնեըը, յետոյ Պւ՚չաՊւակուան– էր արտաքէ՚ն 

գործավար։ 192\ի Լո՚նտո՚նի խորձէւգաժողովի՚ն մ՚ասէւակցող 

թ-րքակա՚ն պաաուէրակուիԳեաՊւ գլուխր կր գտ՛նուէր։ Եր. 

կար աս՛հ՚նէ ի վեր քաշուած՜ էր քաղաքակա՛ն կեա՛նքէ։ 

Ա Մ Ե ՐԻ Կ Ա ՑԻ Ե ԼՄ Տ Ա Կ Ա Ն Ր– 1ԼՑԸ 
Ամերիկա տարեկա՛ն 700 մ՛իլիո՛ն տոլար ելմ՚աական 

բաց մր ունե՛նալու վտա՚նգիՊւ առջեւ կը գտՊւուի։ Այղ֊ 

պատ՜ճառաւ ալ, ՛նախագահ Հուվրր ԽորՀլւղ ար ան ի՛ւ՛ ուղ. 

զուաձ– գրութեամ՝ է– մ՛ը կը թ^լագրէ քո֊-էարկել վ աՀա. 

ռուաներու վրա յ ՚նախատեսուաձ– տուրքը՝ Հասոյթի ՛նոր 

աղրիւրներ Հայթայթելու Համար սլետակաՊւ գ անձի՛ն։ 

Հոէ-վըր իր ուղերձի՛ն մ՚ԷՀ՝ կր շեշտէ ՛նաեւ որ, եթէ չյա. 

շողի՛ն կր՜ճատել ծախքերը, բացը կրնայ բարձրանալ 9ճ0էն 

1120 մ՛իլիոն տոլարի։ 

Ո Ճ Ի Ր Ն Ե Ր Ո Ւ Ա Շ Ի Ա Ր ձ Ը 

ՎւՈհԿԸ ԱՊԱԳԱՅ ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՐ– 
... Սակայն, իր չար րախ. 

տէն ոստիկանութիւնն սկսաւ 

խառն՛՛է, ի լ իր մոգական զոր. 

ծառնութիւններուն եւ օր մըն 

ալ, երեւան Հանեց գրամաշոր֊ 

թական ճարպիկ արարք մը։ 

Տասնեւինը տաբու Էր Հիւ– 

պէո Պ՚որ՚ոօ, ագարակի սպա. 

սալոր, որ սակայն չէր գո. 

Հանար իր րնկերային նուաստ 

դիրքով։ Ուժեղ երելակայոլ. 

թեան "՛էր։ մտածեց «մէկոը 

դառնալ եւ որովՀետեւ շատ 

կարդացեր էր մոգական դրա. 

կանութիւն, եւ իր կարդա. 

ցածներէն ալ, կրցեր էր բա

ներ մը պաՀել ՚քիաՔՐ, ինք

զինքը տուաւ արՀեստին, եւ 

իր մոգական բուժարուեստը 

առաջին անդամ փորձեց իր 

իսկ նշանածին մեծ Հօրը վրայ։ 

Ծերուկը քաղցկեղ ունէր։ 

Մեր պատանին Հաւաստեց 

թէ կը պատկանի ընտանիքի 

մը, որ թաքուն գիտութեանց 

դարաւոր գաղտնիքներու ժա. 

ռանգն ունի եւ առաջարկեց, 

առանց դեղի ու գործող՛՛։ -

թեան, շնորՀիւ իր մոգական 

կաողութ իւննե բուն, բուժել 

ծերուկը։ Առաւ 800 ֆրանք 

եւ ծերուկին վրայ քանի մը 

կտոր ան Հասկնա լի րաներ ար. 

՛սասանեց։ Եւ որովՀետեւ 

կ՚Րսէր> ծերուկր դրացիի մը 

չար աչքին Հանդիպած է, 

գայ. փրկել. Համս վատ 

Հետեւանքներէ, գրպանեց նաե. 

400 ֆրանք* մինչեւ որ Հետղ. 

Հետէ զանազան պատրուակ

ներով, իր ստացած զում աը. 

ները բարձրացա ց | 8000^ I 

//< որովՀետեւ, ամէն ան. 

գամ ալ խիստ գաղտն ապա. 

Հութ իւն կր յանձնարարէր 

Հիւանդին բնտանիքին, օր 

մըն ալ Հոտը դուրս տուաւ, 

մանաւանդ որ իր նշանածին, 

Հիւանդին թոռնուՀիինն Հետ՝ 

մեռա պարտ յա բաբերու թ իւն . 

ներ ալ ունեցեր էբ, զայն յղի 

ձգեր։ 

Այդ էր որ աչքը բացաւ 

ծնողքին եւ Հիւանդին պա. 

րագաներուն ու երիտասարդ 

վ Հու կը ձգել տուաւ դատա

րաններուն դուռը։ 

Երիտասարդը (էնքզինքին 

խոստում տուաւ այլեւս չ ը զ ֊ 

բտզիլ ժ ւ> գա կան արուեստով, 

բայց 6 ամիս բանտարկու

թեան պատիժը լրացնելէ յե

տոյ ։ 

"ՆԱ1ԱՏԱԿ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ,, 

ՔԷՐՔհհՔՒ 2ԱՅեՐԸ 
թղթակից մը ((Պայքարոի 

կը Հաղորդէ Հետեւեալ տեղե֊. 

կարդացէ՛ք, 

կարդացուցէք 

եւ տ ա ր ա հ– ե ց է ք 

«ՄԱՐՏԿՈՑ»Ը 

Լաւատեղեակ շրՀանակներէ առնուած՝ լուրի մ՛ր Հա. 

մաձայն, Պ՛ Փոնսօ, Աուրիոյ ֆրանսական մ՛արզպանը, 

սսւրիական էւնգիրը լուծելու պիտի սկսի ի մօտոյ ել պի

տի յետաձգէ Լիբանանի Հարցը։ կ՚ըսուի թէ Պ՛ Փոնսօ 

պիտի մ՛եկնի Գամասկոս, սուրիական կառավարութեա՛ն 

Հետ գաշնագրի շւ՚ւրշՀ իր սկսած բանակցութ իւնները ղա. 

րունակելու Համ՛ար։ Պ՛ Փոնսօ պիաի ուսումնասիրէ Սոլ. 

րիոյ կացութիւնը եւ իր բացակայութեան տեղի ունեցած 

գործ առնութիւններր։ Ա յ գ մ՛իջոցին, Աուրիոյ հորՀրգա. 

բանն ալ լմնցուցած կ՚ըչլայ պիւտ՜ճէի վաւերացումը։ Բա.՝ 

նակցութ իւններ երկար պիտի չտեւեն, որովՀետեւ ՀիՏնա. 

կան կէտերու չոլրջ արգէն Համաձայնութիւն գոյացած 

է ։ Զեւական մասր ենացած՝ է լոկ։ Հաւա՛նական է որ մ՛ին, 

չեւ երկու ամ՛իս ամէն բա՛ն վերՀացած զ ՚ ը լ լ ա յ ։ Ա՚արտին 

Աուրիա կը գառն այ անկախ տէրութիւն մը, եթէ այս 

ենթագրռւթիւնները կամ՛ ըսի ըսաւները իրականանան։ 

Ըստ տեղական թերթերու կարծիքին, գաշնագրի 

բանակցութիւն՚ները վերՀանալուն պէս գաՀլի՜ճը պիտի 

Հրաժարի։ 

Տ Ի Գ Ր Շ ն շ է Օ Կ Ի Ւ Ր Ե Շ ն Ի 

. " Վ Ա Ն ք Ը – ձ Ե Ր Ո Ս Ը , , 

(Մեկ քաւ տու՛ ի մ՛եջ) 

ԳԻՆ 20 ՖՐԱՆՔ 
Գիմել քյ\. Օտս-տՅՈՈՅււ, 121, ուշ էձաւօւձշէ, ք ց ա ( 1 8 « ) 

Ո Ւ Շ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

Մ Ե Ր Հ Ա Ս Ց Է ՛ Ի Ն 

11, Ո 1 6 Լ օ ա տ 81ՅՈՇ, ԲՅՈՏ 1 0 6 
Արտ ասա Հման եան թերթերու վարչութիւնն երէն կը խնգրուի 

թերթի առաքումը կատարել մեր նոր Հասցէով։ 



ՆԱՄԱԿԻ ՓՈԻԱՐԷՆ 
ԸՆԿԵՐ ՄԻՔԱՅԷԼ Վ.ԱՐԱՆԴԵԱՆԻՆ 

(Շար– Ա– է յ է ն ) 

տա սար դն ե բբ » ծնած բլլալով 

((կասրնոյ, Թ՚էքիբտաղի, &. Գա֊ 

րաՀիսաբի եւ Ջորք֊Մար֊ 

գուանդի աքէշ չատ աւելի "էր 

շատ աւելի ալ ա բալո ւ բան ք ու֊ 

սի՚Ա Ներկայ Հա յաստանի 

Հա՛նդէպ, այնտեղ տքնող եւ 

ստեղծ ա դործ ող մեր աքիսէն ու 

արիւնէն եղող կուէկասաՀայ 

ժողովուրդի Հանդէպ։ ՛Բան թէ 

այնտեղ &նուածները։ 

Զեր ժ ասին միշտ, այժմ 

ալ այն կա րծ իքը ունեցած եմ 

1ւ ունիմ որ ա 
լ հ լ ի փիլիս"– 

վւայական խառ՛նուածք ունիք 

Ա. աւելի խորաթափանց ել 

ընդՀանրացնող միտք Էք։ Հա. 

կառակ ձեր պաչտպանած րն. 

կերներու կարձիքին ձեր մա. 

սին, այ՛ն կարծիքն ունիմ որ 

նիւթի եւ այս կեանքի գոեՀ. 

կութեանց Հետ աղերս չունիք։ 

Մտքի աղնուութիւն եւ խղճի 

մաքրութիւն ունիք։ Պար. 

կեչտ Էք; Արդ՝ ինչպէս դուք 

ձեզի թոյլ կուտաք Հոդ Հե. 

տեւեալ զուտ փրաիականտի 

համար ըսուելիք եւ ամբոխա. 

վարի միայ՛ն վայեի** խօսքը 

սպրդեցնելու թէ*** « Աւեյի 

խղհամիտ ու շիտակ րնկերներր, 

արդեն յուսախափ, ւ1հկիկ.մե

կիկ կր հեռանան վատառողջ 

կորիգեն...ւ» (Ընդգծումըիմս է 

Մ* Գ.)։ 

ԿԱՌԱՋԱՐԿԵՄ ԶԵԶԻ՝ ՀՐԱ

ՊԱՐԱԿԱՒ ՄԷԿ ՀԱՏԻԿ ԱՆՈՒՆ 

ՑՈՅՑ ՏԱԼ ՈՐ ՍԿԻԶԲԸ ՄԵԶԻ 

ՀԵՏ ԵՂԱԾ ԸԼԼԱՅ ԵԻ ԱՅՍՕՐ 

ՄԵՐ «ՎԱՏԱՌՈՂՋ ԿՈՐԻԶԷՆ» 

ՀԵՌԱՑԱԾ ԸԼԼԱՅ. 

Զեղի Հան դէպ մե ր տածած 

թաքուն Հասաք ակրանքը (մի 

վտիտնաք, ւքեղի Համակրած րէ֊ 

լալ՚յուդ Համար չէ, արդէն 

բարե յուսութ եան վ կոյ յա կան ր 

ստացաք ձեր ճառով, կրնաք 

Հիւքա Հանգիստ քնանալ*) Ա,՚ս 

պա Հան ^ուած ցուցումր պ/ աք 

է կատւս րէքէ 

Մեկ նատիկ ահուն 9 Ո13 

տուեք, որ Սեգ լքած քլլայ, քանի 

որ պարկեշտ մարդ եք* 

Մ. Գ. 

Օ Ր Ո Ւ Ա Ն Լ Ո Ի Ր ե Ր Ը 

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ 
ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ 
Թրքական թերթերը ու֊ 

շադրութհամը կը Հետեւին 

ս ուր ի ական անցուդաը ձերուն 

ել կ՛երեւի ժամ առաշ, Հո. 

գատա րութ եան վերացմա՛ն լու. 

րին կը սպասեն։ 

Այս անգամ ալ, ՊէյրութԷն 

կը Հեռագրե՛ն «Ա օն Փօս թա))յի 

թէ վերջերս ստեղծուած կա. 

ցութենէն կարելի է Հետեւցնել 

թէ ֆրանսական կառավարու-

թիւնը պիտի Հրաժարի Սու. 

րիոյ վրայ ունեցած իր Հո. 

գատա րութենէն եւ ւՐասնաւոր 

գաչնագրոլթ եամբ մը ան կա. 

խութ ի ւ ն պիտի չնորՀԷ Սու. 
րի-յ՛ 

Այս մասին ֆրանսական 

կառավարութիւնը ձեռնարկներ 

կը կատարէ Աղգերու Գաչնակ. 

ցութեան մօտ Աոլրիան եւս 

ընդունիլ տալու Համար Ազգե. 

րու Գաչնակցութհսյն մէշ։ 

յ՚նչպէս արդէն յայտնի է, 

Հոգատարութեան ներքեւ գ՛ո. 

նուած երկիր մը չի կրնար 

Աղգ* Գաչնակցութ եան մէշ 

•քանել։ Այս լուրերր մեծապէս 

խանդավառած են Ս ուրիոյ 

արգի վարիչները, որոնք մեծ 

խոՀեմութեամր սկսած են 

չարժի լ մինչեւ մօտալուտ եւ 

բաղձացուած անկախութիւնը՛, 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ձԱՄԱԺՈՂ-Ո^ԼԸ 

Լոնտոնի մէշ գումարուելիք 

տնտեսական եւ դրամական 

Համաչխա րՀային խո րՀրդաժո . 

ղովի մասնագէտներու յա՚նձ. 

նախումրը լ րա ցու .ց իր աչխա. 

տանքները պատրաստելով օրա. 

կարգը, 

Այս օրակարգը պատրաստ, 

ուած է նկատի ունենալով 

Լօզանի ժողովի թելագրոլ. 

թ իւններր, բայց դեռ պիտի 

ենթարկուի Աղգերու Գաչ՛նակ. 

ցութեան ԽորՀոլրդի Հալա, 

նութեան։ 

Մասնագէտներու յանձնա. 

խումբը իբ տեղեկագրի նա. 

խարանին մէշ կը չեչտէ ան. 

տեսական տագնապին ծանրու. 

թիւնը ու րարհլաւման կարգ 

մը նշաններ կան կ՝ըսէ։ Այ֊ 

սուՀանդերձ) տնտեսական գոր֊ 

ծունէութեան վերսկիզբբ տկար 

եւ սաՀմանափակ պիտի ըքլ՚՚՚յ, 

եթէ վերականգնումի լա ր2 

միջոցներ ձեռք չառնուին։ 

իր տեդկկադրին երկրորդ 

մասին մէշ, յանձնախում ըը 

կարդ մը Հարցեր կր դնէ, ի ՚ ե չ ֊ 

պէ ս ոսկի ՀիհՂէադրամի դրու֊ 

թեան կիրարկումր, քաղաքա ֊ 

կան իշխանութեանց եւ կեդր* 

դրամ տտուններու յարաըերու֊ 

թ իւննե րը, եւայլնՀ 

2ՈՒՎ.ԸՐ-ՌՈՒՋՎ-ԷԹ 
2ԱՄԱԶԱՅՆՈՒԹՒՒՆ ՄԸ 
ՊԱՐՏՔԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոա֊աէբբ եւ նորընտիր նա֊ 

իւ աղա Հր Ռուզվէլթ Հա մա ձայ֊ 

նած են ալն կէտին չուբ2 թէ* 

առանց յապաղման, անՀրաժեշտ 

է լուծ ու/ք մը գտնել պարտ ֊ 

քերու Հարցին շուբ2, կր գրէ, 

անգլիական թերթ ի մը թգթա֊ 

Կէ՚ՅԼ՛ ՚ 

Հուվբր կ աճս/պարէ այժմէն 

ի"կ բացուած տեսնելու բա֊ 

նակցութ իւններբ, որպէս զի, 

յտռաշիկայ յունիս ^>Տին, պար֊ 

տտտէբ պետութիւններբ կրկին 

չվճարելիք չընեն ։ 

աԳուդվէլթ չէ փոխած իր 

տեսակէտը, թէ պարտատէր 

ազդերբ կրնան իրենց փափաք֊ 

ները յայտ՛ն ել դիւանա գի տա 

կան ճամբով։ Իսկ Հուվըր կբ 

նկատէ թէ ներկայիս, անՀբա֊ 

ժեշտ է արագօրէն վիճաբա֊ 

նութեան դնել եւ վեր2նապէս 

ւծեւ Հւ 
՚Ր&Ր՝ 

Մ արտ վին է որ Ռուզվէլքք 

պիտի ստանձնէ նա խազա Հու ֊ 

թի՛՛երէ Պարտքե բու վճա բու մո 

տեղի պիտի ունենա յ Յունիս 

\նին։ Հուվբր կը նկատէ թէ 

Ա՛յդ երեք ամսուան ժամանոյկը 

շոյտ քիչ է ամերիկեան կ ա ո ա ֊ 

վա բութ եան Հաժ ար, բանա կ ֊ 

ցութ իւննե բ վարելու պարտա

տէր պետութ եանց Հետ, եւ 

անոնց Հետ կնքուած Համա֊ 

ձայն ո լ թի *–նը* վայեբացնել 

տալու Համար խ ո բՀ բ դա ր ան էն ։ 

*** Ռուզվէլթ Ուաչինկթըն 

Հասա ւ, եւ արտաքին նախա֊ 

բարին Հետ ունեցաւ երկար 

8 0 ք Թ. II. 1)1 Ա 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈԲԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՒ ԱՂԻԲՆԵՐՈՒ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 

34, 81(1 <և Շհշհյ, Բ8ո»..»/1<էո> Ո » * ^ 7֊1. «««ոտձտէ 76-05 
Հիւանդներ կ ՚ րն դ ո ւնի ամեն օր 2 — 8, Կիրակի եւ տօնի 

օրեր 1 0 — 1 2։ Առաւօտներր ժամադրութեամբ; 

տեսակցութիւն մը, որուն 

մասին ոչ մէկ տեգեկութիւն 

Հագորգուեցաւ էքամուլին է 

ԿՐՒՓՒ ԱՒԵՐՆեՐԸ 
ԱՆԳԼԻՈՅ ՄԷՋ 

՚Լեբ2ին վիճ ա կադր ո լ թ ի լ ն բ 

ցոյց կ ուտ այ կրիփի վտանգա֊ 

լոր զա րգա ցաք ա՛ն Համե ւքւսաու֊ 

թ իւն՛նե րը ամբոզ2 Անդ լիոյ 

Յունուար 14ին վեբ2՚սցող 

մէկ շաբթ ուան րն թ ա ցքի ն, 

1041 Հոդի մեռած են կրիփէն, 

^Է^Ղ ՚^ԷԿ 2աԲաք^ առաշ, նոյն 

Հիւանդութենէն մեռած էին 

681 Հոգի, մէկ շաբթ ուան բն ֊ 

թս՚ցքի՚ե* 

Իսկ Ապանիոյ մայբաքա ֊ 

զաքին Մ ատ բիտի մէշ նոյն 

Հիւանդութենէն վարակ ուած֊ 

ներու թիւր այնքան շատ է 

որ դո րծունէուիժ ի ւ ն բ դադ*, 

րած է է 

Գերմ ան ի ո յ կարգ մը քա֊ 

դա քնե բուն դպբոց% երբ փակ֊ 

ուած են։ Գպրոցական աղոց 

մէշ, կրիփէն վարակուածնե֊ 

բու թի՚-ը կը կաՂ^Է Հարիւր ին 

օ2/՛ Համեմատութիւն մը՝. 

ԳեՐՄԱՆ խՈՐՃՐԴԱՐԱՆՒ 
ԲԱՑՈՒՄԸ 

Գերման խո րՀբդաբտնի 

երէցներու յանձնախում բբ, 

խորՀբդարանի բացաք ան թուա֊ 

կան նշանակեց յունուար 31 բ*, 

եթէ ք աղայ։ ակ ա ն կուսա/ակցաաւ–֊ 

թ իւններբ զանասզան պ՛ո աճառ ֊ 

ներով նոր յեաոաձգում մր չո֊ 

րոշեն։ 

Մ ինչեւ ա յ դ թ ուասկանը, 

կը յուսա ցու ի որ քա՚է ա քակա ն 

կուսակ ցութ իւննե րը փորձեր 

պիտի կատարեն փոխաաադաա։ բձ 

Հաաքաձայնութեամբ, վեր2 ալէ ե ֊ 

լու քո՛ղ "՛քո՛ կան ասն որ ո շ կա֊ 

ցութ եան, որ անՀնա ր կբ դարձ֊ 

նէ կառավարական որեւէ Լուր2 

գոբծունէոլթիւն ։ 

Ա Ջ Դ 
Ֆ. I. ԿԱՐՄԻՐ խԱ2Ւ 
ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՄԱՍՆԱՃՒՒՂ.ՒՆ 
3>. Հ. Խ՛ոչի Մարսէյլի 

աքւսսնաճիւղի վաբչոլ թ իւնը 

խորՀելոաէ թէնիւիք ասկանինմիա– 

ցուցած պիտի ՐԱոայ նաեւ բա֊ 

բո յակաաւն օժանդակութիւն հ/, 

փոխանակ կող Մնակի միշոց֊ 

ներու դիմելու, որոշեց ասն֊ 

Հաաոաաղէս օ ժա՛՛հ դակե լ Մար֊ 

սէյչի Հ ի ւան դասն ո ցն եբուն մէշ 

խնամու ող Հայ թոքախաաւոր֊ 

նեբուն։ 

Առ այս, իր առաշփն այցե֊ 

լութ իւնը աաաւաւ 29 գեկ տ* 

1932ին բաշխելով իւրաքան֊ 

չի՛՜րին որոշ դոււքասբ աքբ, եւ 

այսպէս յ ա շ ո բալաս բ ա ր պիաոի 

այցելէ ամէն տաքիս ։ 

*»• Հ. Կ. Խաչի Մարսեցի Վաւ՚չ. 

•• Հ – ; – – ՚. : ՝- (Կնիք) 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
Ասիեռ Պուա-Քոյոհպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ ՄԵԱՐՈՊ 

դրա դա բաս ր 

փոխադրուած է 345 Ավընիւ 

Արժանթէօյ, Պ ուա ֊՝ք*օլոնաղ, 
ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բացէ երեք. 

չ՚սըթիէ չորեքշաբթի եւ Հինգ*, 

շաբթ ի իրիկոա-ններբ ժաաք ը 
8*30էն 10. 

— Լիոնի Հ. 3* Գ. դրա. 

դարանը փոխագրուած է ընկ* 

Ժիրս՚յրի խանութը, ^ 10, Րիւ 

Ցէբանսուա Կարսէ՚ն։ Ոաց է 

երկոլչաբթ ի եւ Հինգչաբթի 

իրիկունները ժամը 7.30-8 ՚ՅՕւ 

• Վալանսի Ակումբին 

գրադարանը բաց է երեքչաբ. 

թի ել Հինդչաբթ ի ժամ ը 8էն 

10 եւ կիրակի առաւօտ ժամը 

8էն 12( Գիրք կր ստացա ի 

չաբէոթական 1 ֆր. վճարումով։ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ է 

Աաքէն տեսակ Հանդէսներու, 

երեկոյթներու) Հարսնիքի ^ 

ՄԱՐՏԿԱՑ 

IV* Ը » 1 0 1 Օ Ւ ք ձ Լ 
8, քՀՍը ա ^ ւ ՚ ը ^ ս օ ս Ի Վ - Բ/\ատ % 

աէՐՕ : Շօժճէ . Ս Րտ1տէւ6Ր - X. Ո. ԽՐՏԱՇ 

ա՝\\\աաս աա՛՝ 

կարկաԳգակՊւերու, քօՖււԷրվա՚1ւերու եւ պսաւղ^ւե՚րոլ 

ղաեւՐարաՊւ մրՀւ կ Գձ.ՀՀ\ձ\օռձ ՚1ւսլարավաճաոսէւոու1ւր, ուր 

կր՛նաք ւէանել աւՐէն ահսակ .ււաելիք1։ե րԳ՚եր, թարմ՝ 

պաուղէւեր եւ ւՐիրգեր։ 

ԳԻՆԵՐԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳ0ՐԷՆ ԶԵՂՉՈՒԱԾ ԵՆ 

ՄԱՐՍԷՅԼԻ Երէ՝. Կոմիտէն ընդՀ. ժողովի կր Հրաւիրէ այս 

կիրակի կէսօրէ յետոյ ժամը 2.30ին Պար տիւ կլոպի մէշ Սէնթ 

Անթուանի «Անդրանիկ)) խումբը, Պոլ լվար Օտտոյի «Հրայր» 

ենթ ակոմիտէն (.(Աւետօ» խումբը, Ս էն ժիւլիէնի <ք.Զաւարեան)) 

ենթակուՐիտէն, Ա էն Լուի «Ակնունի» են թակոմիտէն ինչպէս 

նաեւ քաղաքի «Ռոստոմ Հ «՚Բր/ւ սաաւիո ր I) են թ ա կոմիտ էնե րու 

բոլոր ընկերները։ 

Կարեւոր օրակարգ եւ զեկոյց՛. Ր-ոլոր ընկերներու ներկա, 

յութ իւնը պարտաւորիչ է։ Ներկայանալ անդամատետրով։ 

էանա խօսութեան "՚յւ 
կարգի Հէսւաքոյթնեբու Հա ֊ 

աք ար։ 
է– 8– Դ– Վալանսի Ակումբը 

հյիստ դիւրսէէքատչհլի պայ֊ 

մ աններոէէ։ 

Գիմել Հ. 3* Գ. Վալանսի 

կոմիտէին ։ 

Ալֆորվիլի ՚քէլ ՄԱՐՏԿՈՑ կը ծախուի 

145, ատ Ըս6ոո6 Օօ1շէ 

(յպաբավաձաո Պ* ՆԵՐՍԷՍ ՍԻՄՈՆԵԱՆի մօտ 

ա ա Լ ա > ԿՀ Փ Ն Տ Ռ ՈԻԻ 
Պ՛տա ո ւասլ ո բ Հւայյ երիտասարդ ւքբ դբաաքադլու խ կամ գործ ի 

րնկեր կբ փնտռէ՝ սարդէն կազւք ակերսլուաա։ծ Հեաոաքրքիր գործ ի 

աքբ Հաաքասր ։ 

Հաճելի աոշխատաոնք, շասՀաաաւ է տ դործ ։ Գիմել ((Մարտկոց)) ի 

վարչութեան։ 

՚ Ւ Ր Ո Տ Ո Ւ Ա . V Յ Ա Կ 1 1 Բ հ Ա * Ն 

191 Շօատ Լ 3ք 3յ՚6էէ6 191. 1.ի"ն 

ձարիլրին յիսուն գեղչ 

ԳՐԱԳԱՐԱՆԻՍ ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ 

ՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՄԵՐ ԳԻՆԵՐՈԻՆ 

Խենթը եւ Ջ՛"լալեատին կՌաֆֆի՝^ 15 ֆրտնք, ԼեռնաՀա. 

յաստանի Հերոսամարտը (Վ, Գեորգեան՝) 10, ԼիոնաՀայ Երա. 

գաՀան 200 Է1, 10 ֆր*, Ազնուակա՛ններու Բոյն մը 270 էշ (վէպ) 

10 ֆր*, Արապէլլա (վէպ) 272 10 ֆր., Այն Գիչերը (վէս,) 

250 էշ 8 ֆր–, Բերայի Գիչհրները (վէպ) 12 ֆր., ԲերայիՄան. 

կավէպհբ 5 ֆր–, Ընտանեկան Զ բ օ ս ՚ " ն ք 3 ֆր.> Բ՚էօֆանօ (վէպ) 

450 էշ, 15 ֆր–, Խասգիւղի ֊Բնա^/վիկը (վէպ) 300 Է1 10 ֆր., 

ԽոՀանոցի Գիրքր 3 ֆր–, Կէ« Կոյսեր (վէպ) 10 ֆր՛, Թավւառա. 

կան Հրեան 1200 էշ 00 ֆր՛, Հինգ չաբաթ օդապարիկով, 15 

ֆր՛, Հաւաբուծութիւն 15 ֆր՛, ճէք ԼԱլֆօնս Տօտէի՝) 2 Հատոր 

25 ֆր՛, ՄելիՀա Նուրի Հանըմ վէպ 3 ֆր՛, Մակարոյծր 3 ֆր՛, 

Մեր Խ՚ոչը 6 ֆր., Յեղափոխականի Մտքեր (Բր. Միքայելեանի) 

0 ֆ/՛՛, ՇրՀԻԿ Մատօնան 10 ֆր.,Ոճիրին պանդոկը (վէպ) 2 Հա. 

աո ո 10 ֆրանք։ 

ԾԱՆՕԹ. Յանձնա բարութ իւննե րը կանխիկ վճարումով։ 

Փոստի՝ ծախքը մեր վրայ։ Ապառիկ եւ կամ դօնթռոամպար. 

սըման չի զրկուի ր։ 

֊ տ ^ ա ց օ – ո տ ո ւ | | ւ ւ ւ ւ ա ւ ւ ւ – - - ^ 1 
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Անդք, դեւ՚մ. պելմ. ռուսական եւն. 

նոյնսյես ամեն տեսակ ածու|ս եւ եւ փայտ 

ա. 8 օ ս օ յ ւ տ ւ \ 

63 աօ Լտթւօ - Րյոտ 18 6 7ծ1. Րա\տո« 69-79 

ց՜իակ ներկայաօուցիչ^ ած՜ուխի ամեեադլխաւոբ մքւՒերա– 

նոցներու որոնք շնորհիւ իրենց երկաՕ՜ոլվային եւ ծ՜ովային 

ոււլւլակի ՚ՅիււյաւորուԱներուն՝ կրնան >1րցիլ նրաս|արակի ած՜– 

իւա վ աճաօներու 1)եա/ լյ՚ասնաւոբ պ այմաններ կ ե դրոնական 

շեռուցիյ^ի (շհավքսցք Շ6ո1ւ՝ռ/) տ էրերուն՛ ն ոյն պ է ս ացգ. ()սւււ– 

տ ա տուԹեանց։ 

ՆՊԱՐԱՏՈԻՆ Է Փ Ր 1 1 Տ 
Վ.Ա1Է ԻՋԳԱԼԱՑԵԱՆ 

Արեւելեան եւ Եւրոպական նպարներ 

Չկայ՝ յ կայ, մաքուր եւ ամ՜ան։ 

9 ատ մօպշ՚Աօւատ, Բռրւտ (20տ) 7տ1* ԱՀաՆ 50.09 

նՊԱՐԱՏււԻն մէԹրօ Պէւվիլ 
1ՄԱՅԵԱԿ ՒՏԼԳԱԼԱ8ԵԱՆՒ 

8, ձԱտշ Րօս1–Լօքռրցստ, Բոսւ11օո տ. Տօւտ 

կԹ՜է կ ՚ ո ւզ է ք , որ ձեր (յադուսաներր ըլլան՝ ՜Տաշակաւոր, տոկուն 

ու լաւ կարուած՜, առանց վարանելու, դ իմ ե ց է ք բծ՜աիւնդիր 

Փարիւյի առ աշնակ արդ դերձակա տունը 

6, ա© (1ս ՕշԽ, Բտքւտ 96 : ^6էքօ ՑՅքեծտ 

Ֆ0ՆՕ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
ԳՆԵԼՈՒ ձԱՄԱՐ 

գիմ՚եցէք 3. ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ 

26, 1Հս€ Լ6Տ&Տ©, Րտւոտ ( 2 օ ) Ո1611-0 8տ1̂ ւ11& 

Ամբոդչ ֆրանսա()այուԹեան ծ՜անօԹ միակ վստահելի ՖՕնՕ 

ծ՜ախույ վաճառատան, ուր պիտի գ տ ն է ք ամէն տեսակ ֆօնօ– 

ներ եւ Օայերէն, ֆրանսերէն, յուն ար էն , Թուրքերէն ւիլաքներ 

ՕաՕԱ, Շ0ԼՍւ\181ճ, Բճ 71ա, Ր0Լ7Օ0Ո Շէ ՐՃՈՕՏ 

րնկ եր ուԹիւններու։ 

*լ,որ հասած՜ են է|երչին անդամ ելած՜ (յայերէն վւլաքներր, 

որոնք ուրիշ տեւլ պիտի չ կրնաք գ տն եյ * 

ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ 
Այ>ե կր սիրեք լաւ ու համեղ նաշ մ|ւ րնել, 

մի վարանիք, գսւցեք անմիջապես հռչակաւոր 

ւօ, ւ ս ա Տ ^ ՍԼԼ - ւ\ւձ&տաււ& 
ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ, ՄԱ֊ԲՈՒՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ ՊՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

իր նշանաւոր Տէօնէր քէպապը, Փիտէլի –քէպապը, 

էօղուր տլու փէպապր 

Լաւ Օդի, ճ»խ Ացանդերով 

ՅքքֆքԷկՈիկյ ինք իր ձեռքով կը պատրաստէ 

եւ կը սպասարկէ 

ցիլիվրիի մած՜ունր ւքիայն այս ստշարտնր 

կրնաք գ տնել 

ՄԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 

ք^տVIՏIՕ^տ1 ^ ւ օ յ տ ւ ա տ 

ւ ւ ա ՜ օ օ » 1 յ ս 
60, Քօսէ6 Ժ՝ՕՐ1Տ(Ա1Տ, Ա(ւցո6ւա (Տճեւշ) .:. 741*; ձ14տւս 20՚55 

Փօրթ ա՚ՕրլԷանԷն Օ վայրկեան 

շեր կ ա ռքերու նորոդու1ժ՜եանը համ՛ար, ամ՛ենայն վստահու– 

Թեամ՚բ կարոդ է ք Սեզի դիմել 

ՄԱՔՈՒՐ ԱԵԽԱՏԱՆ-Բ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կւաաոասժ ր կառքե բու Հա մար սաւքս ակ ան 50 ֆբաաանքէն սկսեալ 

Տ€;^V^^^ ժ ք բ ծ ո ւ ա ջ ք 

ՇՐՋՒՆ ֊ԼԱՃԱՌՈՐԴՆեՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

20, Ոստ (^օ 8շ70ոտ յ ^,օս^ե6Vօ^^ 

7ւ՚աո. 10, ձսէ. ճ՚/՚եէ՚տ, ՚Րւ՚Աէ՚ո ()(ս՝տ ծ՛/. Լոաւ(–\,՚\. 

Անմ՚րցելի դիներ եւ ճոխ մ1(Ւերր։ շեր շահը կը 

պահանջէ որ ոււլւլակի ար տ ա դրոցէն դ ն է ք ։ 

Գաւառներէն ապսպրանք կ ՝րն դուն ի ն ք ։ 

Ո11 Կ ԵՐԻՉ –Ժ ԱՄ Ա Գ Ո Ր Ծ 
Վ 1 1 Հ Է Պ Ո Ր Տ Ւ Հ է Պ Ա ՚ Ն հ Ո ՚ Ն 

10, 1եէ6 Տէ. ՏՕՍՕԱՈԱՈ 10 

9 Ր 1 1 Ր Ս Է Ց Լ Ւ 

Ամէն տեսակ առեւտուր, թէ զարդեղէննեբու եւ թէ ժա. 

մացոյցի, միչտ գի ւր ամա տչ ելի դի՛ներով։ 

Այս կտրոնը ներ կ այ ացնողին հտրիւրին 6 ցեւյլ կ ՚ըլլ այ. 

Կ ՚ Ո Ի Զ Է * , 

Աժա՚Տւ դիներով, ՜ճաշակաւոր տոկուն ու լաւա գ ոյն 

հագուստ ^ ա գ ուիյ, դ իմնց է ք առանց վարանումին 

ս ս ն ւ ա ւ տ 1ւԱւՊԱնՏԵԱնԻ 
դերձակաաունբ, որ ն եր կ այ անտեսական տա գնապի առԹ՜իլ 

անհաւա տ ալիօրէն իր գինեբը ցեցլած՜ է ։ 

2> քս« (1քտ ՇեՅսքօսրու6քտ — Բյոտ X I X 

I I ՛ Ա ք 1 Տ Կ 0 Ց 

ԲԱԺԱՆՈՐԳԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
սւաա աւ ւււււս սւաւա է սասաք 

Տարեկան ւլեցսսքսե ".1 
ֆլւաՆսա եւ Աու |՚|>՚" 70 40 ֆրանք. 

Ամն,, (.կա 5 2,50 տոլար 
ԱՆգլիա հւ. Գւայու ԱՆհր 120 65 ֆրանք 
9,ու |ւ(|ե|փսւ, ի ւուււ| |սււ 120 65 ֆրանք 
Ուրիշ երկիրներ 100 55 ֆրա1.օ 

Դրամական առաքումներու հասցե՝ \1. յ ^ Ւ Հ Ը ^ Օ յ ւ ^ ի յ 

11, 1Հս6 Լօատ - 81յոօ. Բ^աՏ ( 10 6) 

ԿԱՈԵ՚ՒՈՈ, Կըխնդրոա-իխաքբագրութեան յատուկ դրու ֊ 

թ իւննե րը զրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑ» ի Հասցէով՝ 

Աձէձտօէշ 11, Ոստ Լօատ - 81յոշ, Բ^քԱՏ (10 6) 

լ 6 օ « Յ ո է ։ 1 ^ յ ^ տ ։ ը ւ \ 1 օ յ ւ ճ ւ > ւ 

1 ա թ ո ա 6 Ո 6 ^ \ Լ 8 Ճ 11,ՒՀսօ Լօսւտ 81յոշ Րյոտ 



Տ ե Ռ ՔԷ 5 0 ԱԱՆԹՒՍ՜ 

մ օ ս ա & ւ & ա ւ 6 ո ւ 6 ո 

ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՂԱ-ՐԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 3. Դ. ԵՒՐՈՊԱՅԻ ԲՈ1ՈԲՈՂ, Կ. ԿՈՄԻՏկՈԻԹԵԱՆ 

Բշմօշէւօո - ձ (նուոեհ՚ոէւօո : 

11, 8 ս© Լօատ - 8 ե աշ , Րյ \ 1Հ1 Տ ( 1 0 « ) 

Բաժանորդագրութեան պայմանները տեսնել Գ. եջ 

թախկին նախարար ընկեր մր, որ պ աա ՜Տ աո-ներ ունի իլւ 

մասին խօսիլ չտալու, իր եւ «սակաւ ատիրական |ււմբ ա 1| ո ի 

ճ ա կ ա տ ա գիրը կր յ անձն է պա տմութեան/ 

պ ա տմութիւնր րնթացքի մ՛էջ Է արդէն/ պաամութիւնր 

ամ՛էն օր կր շինուի ու այղ. պ ա տմսւթիւնր տասը տարիներէ 

ի վեր ուրիշ յւան չ է եղած՜՝ ե թ է ոչ դ աս ալքութեանց, գաղթա– 

յին կեանքի դ ա ռնուԹե տնց ու լքումներու շ ղթ ա յ մ՛ր, Որուն 

երկու ծ այրերր կր գ տնուին չ ար աշուք խմբակին յանցաւոր 

(սփերուն մ է ջ ։ 

պ ա տմութիւնը ա ւ ան դ ո ւթե ան լոդարանր չէ, ուր «սակա– 

ւատիրական խմ՚բակ »ը կ արենայ ձ գ ե յ իր մեղքերր։ «Ս՚եղքր յ ա 

յով, պաըտքր տալով» կ ՚ ը ս է մ՜ողովուրդր... 

ա ւ ւ Կ Ի փ ո Ի յ լ լ ր է Ն 

Ը Ն Կ ե Ր Մ Ի Ք Ա Յ Է Լ Վ Ա Ր Ս ւ ն Դ Ե Ա ՚ ն Ի ն 

(«ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵ ԱՆ ՄԱՍՒՆ»Ւ ԱՌԹՒհ) 

Ս՜ԵՐ ԳՈՐԾԸ 

գրեց՝ ՄԵՍՐՈՊ ԳՈՒՑՈՒՄՃԵԱՆ 

((Ենձ Համար դիւրին Է 

ւս ր դա րամէ ա , անկողմնապահ 

գանուիլ այգ վէճէան մէջ» կ ՝ ը– 

սէք* $ ՝ ո յ Լ "՛ուէք ր ս ե լ որ ոչ 

«արդարամիա » Ա. ոչ ալ «ա ն -

կոզւՈյապաՀ» կրցած՝ էք դրա* 

նու.ի լէ Գուցէ Հաւատա լի է որ 

«մասնաւոր շահերու պաս շա պան 

էքը^ՀէՔ) այո՜ գուցէ Հաւսոոա լէ՛՝ 

ձեւապէս շս/ա ճիչդ է յեաա-

դա յ ձեր թունոտ , կողւքեապաՀ /լ. 

անա րդա րաաքիա յա րձակուահւէւ-

րուն ուժգնութիւն աա լու Հա

ւք ար այդ չքմեղանքը։ Զեր ՚*՝Էք 

եւ անցնող տասն ամե ակ ի րն -

թ ա ցքին նաեւ *քեր ՛՛՛Է ջ յ Հիմ

նական թերին արդիւնք է ձեր 

բերն էն արա աս ան ուած Հե. 

աեւեալ խօսքին, թէ Հրլէալոաէ 

(Հ պաչս։սլան մասնաւոր չ՚սՀե -

բու» այլ սակայն մ ենք պար

տաւոր զգացած ենք « պ աչ տ -

պանել միայն մեր ալեւոր եւ 

նուիրական կազմակերպութեան 

©ւսքւլւ;» ճիչդ Հոս ալ է ցաւ ՛ս

գին ո դրեր դո ա. թ ի ւ ն ը։ ԱՀա թէ 

ի՛նչու ։ Բնաւ ձեր կարծիքէն 

չենքէ ((քւակաււաօնակցականու.. 

թիւնր » րնդՀանրացնելու եւ 

պնդելու որ ււ՛ եր Զգաղափա

ր՛ս յին ե. ա՚՚ււ գաղափար» Հակա -

ռակ ո ոդոեբո լ ք ն նա դատ ու -

թ իւնները՝ 1908/՛ սաՀմանա– 

դբութենէն ի ՚ / ե բ ու ման ա -

ւասդ 1914ի, 1920ի աղէտնե

րէն յետս յ գաղափարական 

ՀիաԲքերէ զուրկ եղած ենէ Թէ 

իրօք անկեղծ եւ Հայրենասէր 

չեն եղած ու Հայ բեն աս իր ու

իք իւնր օտար կիներու Հետ 

խառն ամուսնութիւն կնքած 

Զ՛" ՛ք՛" լ ե անն ե ր ո ւ , լԼրացեաննե– 

րոլ. Ռուբէննե բու եւ Խաս՛իս -

եաննե բու ա ռան ձն ա շն ո րՀ ը 

եղած էէ 

հնչպէս այսօր դուքք նոյն

պէս երէկ մենք <( Հակ ադա չ -

նա կցակ ան ութեան» պարբե

րական գրոՀներու ժամանակ, 

ոչ թէ «մասնաւոր չաՀ եր սլաչտ– 

պ ան ելու)) մտօք, 

«ալեւոր էլ նուիրական)) Գա չ -

նակցութ եան չաՀերր պաչա -

պանելու Համ ար, ՚//՛/*^ ենք 

ձեռք առած եւ բեմ բարձրա

ցած ։ Մեր այդ փութկոաո՛ -

թիւնոդ*. երիտասարդ եւ կա

տաղի պաշտպանողականով, 

նպաստած ենք «այ լա սերելու)) 

«Հա կա դա չէ՛ ա կ)) Հոսանքը էւ 

անոնց, որոչ անձերու գոբծե– 

րու մասին ըրած քննա դատ ու -

թիւնները իւրացնելով եւ 

մասնաւոր, յաճախ Հիմքին մէջ 

չ՚՚՚տ մաքուր եւ իրապէս գա

ղափարական քննա դատու -

թ իւնները վերածած ենք ու 

դեռ կը վերածենք ժէկ յայտա

րարի՝ հւակսւգաշնակցակսւնու֊ 

թեան ։ 

Մեր կուսակցական մոլե

ռանդութիւնը՛ աղան դա մո լ ու

թիւն ր՝ կը մհրժէ դուրսէն 

քննադատութեան, Հակակշռի 

աժէն իրաւունք, ոչ թէ տե

սականօրէն ա յլ իրապէս ու 

գործնապէս դաշնակցական ղե

կավարութեան տալով պապա

կան անսխալականութեան ի -

րաւունք ։ Մ եր կարգ մը դե -

կավարներբ (նոյնիսկ ամբողջ 

ղեկավարութիւնը՝^ եւ զանա

զան գործելակերպերը քննա

դատող անձերը կամ Հոսանք

ները, կր յուսաՀատ ին մեր 

արՀամարՀանքէն, ու ժեզ աէե– 

րագրելով մենատիաւթիւն կը 

Համախմբուին նակագաշնակ 

սյլօք^ ԴՐ°չի՚" տակ։ Հա մա Հա յ 

կեանքը խորունկ ճեղքերով 

կը բ.աժնուիէ կը պառակտի 

(ինչպէս տասը տարիէ ի վեր՝\ 

անոնց ըսածը մենք չենք Հաս

կնար^ մեր րսածբ անոնք չեն 

Հասկնար) աՀա Բաբելոնի աշ– 

տարակաշինութ իւնը։ Մինչ– 

դեո) իբրեւ առաջնորդող կու

սակցութիւն, յաճախ ժինակը 

վարող կ ու սակ ցութ իւնէ ժ ե ր 

աո աջն ու կարդ էդ ա բա՛ս կան ու ^ 

թ/"–նբ պիաի ըլլար, ոչ թէ 

արՀամարՀել այլ Հանրային 

կեանքի սյ ո ո դ ջ ՛ս ց //ան սիրո յն 

ուժ տալ րնդիմադՐՈԼթեան, եւ 

առիթէ առիթ, դէպքէ դէպք 

ընդառաջելով ասն որ Լի^՚Դդէ՝ ~ 

մագրութեան՝յ յարուցած էա

կան Հաբցհբուն, Հայ կեանքի 

բանական ընթացքր գանել ե. 

մ՝ իջ կուսակ ցային պ՛ո յքարնե -

րոլն աէաքուր գաղափարս։ յին 

բով անդ՛ս կուի) ի ւ ն տալ է 

Այսքան ը Հարց ի ն ՀամաՀա յ 

չափերս վ ներկայացուցած կա

րեւորութիւնն Է, ինչ որ մեր 

Ը"ելիքը Գէր։ «֊Մարակոց^ր եւ 

Մարտկոցականութիւնս զուտ 

ներկուսակցական րնդդիմա– 

դրութ եան կազմակերպու

թիւնն էէ Ուղղուած սակաւ՛ս -

տիրական խմբակ ի մր 

դէմ։ Այդ խմբակին ներքին 

կուսակցական եւ արտաքին 

ազգային թէ միջազգային ն ա ֊ 

կատնեաւ վրայ վարած քաղա

քականութեան դէմ։Այն առաձ

գական քաղաքականութեան 

դէմ, որ ո՛ չ աք իայն տա բադի բ 

աշխատաւո բութ եան իրական 

շասՀերու բխուաքը չէ, այլ նոյն 

իսկ դաշնակցական զանգուա

ծի վաւե բացման են թ աբկուած 

չէ՛ Ապացոյց 1928/» 1> Շ "՛Հան -

Գնդունի ելոյթբ, 1930^*/ Սե– 

լանիկի խումբի ելոյթը, նոյն 

թուին Աթէնքի շարժումը. 

1932ին մեր շարժումը* Խօսինք 

մեր չաբժման մասին) անիկա 

պայթեցաւ ռուաքբի նման% Հինգ 

աժիս է եւ արդէն բոլոր օրի

նաւոր կա զմակհրպութ իւննե-

բու կից ընդդիմամարտ բողո

քող կորիդներ կան։ Եւ աժե– 

նէն շատ այն չրֆանին մէ^ 

Ս՛ուրիա, ո՛ բ Հաւատաքննա

կան ու բռնակալական ամե

նէն կոպիտ եւ ներքին ա Հա -

բեկուժի դրութիւնը որդեգրած 

են; Մեզի Համար անյոյս, Հե

ռաւոր ու կորած շրջան աքը ԹէՀ~ 

րանբ (Պարսկաստան) ուր 53 

Հոգինոց ուժեղ կազ՛ք աքը երեք 

խուաէբե բու բաժնուած քաղ՛ս-

վ»ական–դաստիարակչական ու

ժեղ աշխաստանքի սկսած է ։ 

Այս աաքէնը՝ աոաբէց եւ երի

տասարդ րնկերնեբու աք էկաե -

ղուաքը աքեր պայքարի գծին 

Վրայ) բան մը կ ՛ապացուցանէ՞՛ 

թէ ոչ։ Ինչպէս կարելի է 

((ւքտաւո բա կան ու թեան ու Հայ 

զինուորութեան կարկառուն 

գէմքհր*–. ԱՀա Լեւոն Ս՚՚՚ր– 

դսեան– խմբապետ ՄիՀրան)), 

Լեւոն Աթաբեէչեաննեբու անց

եալ շաբժու։Ոէ երուն ե ելոյթ– 

ներուն եւ մեր շարժման մի– 

(5ար.ը գ. էշ ) 

ա Ր Կ է ԵԶ Ր Ա Կ Ա 8 Ո Ւ ԹԻԻ1.Ը ա Ա 1 , 

Ընթերցողները էՐեր 47, 48 ել. 49 *ա– 

մարներուն մԷՀ կարղ ացին ընկեր ֆաՀան 

Նաթալիի պատասխանը՝ Բիլ րոյի յայտա

րարութեան՝ որ առաՀին անգամ՝ երեւցաւ 

«Յա ոտի ի մ՛էջ (18 գեկտ. 1932)։ Մեր որ 

ըսածին եւ ո՞ր «բանսարկութեան)) 4ՐԱմ 

Բիւրօն բերանն աւր ան՜ էր՝.՝՝ Ի՞նչ սա յլան, 

ղ ակ սուտեր» «խեզաթիլրոււաեր» եւ «գըր֊ 

զ֊ո-իչ բանաս րկութիւններ» ըրահ՜ էինք 

մ՛ենք, որ իրաւունք տար Բիւրս յ ի ն Հրա֊ 

պարակ գալու յայտարարութեամբ մը 

զուրկ ամենա յետին լրՀութենէ։ Խելքը 

գլխուն քաղաքական մարմ՛ին մը պիտի 

վարանէր ստորագրելու ա յգ յա յտարարու– 

թեան տակը ։ Արպէսզի մ՛եր ընկերները 

գիտնան, ա5ա թէ ինչո՞ւ, 

Ա՛— Տեսականօրէն Դաշնակցութեան 

գերագոյն կամ՛քը ներկայացնող եւ աո -

կայն զայն այս պապուս չարաշահող ու 

բռնագատող քիուբէն-Վրացեան-Ջամ ալ. 

եան Բիւրօն՝ ոչ ւՐիայն իրաւունք, այլ 

պարտաւորութիւն ունի բանակցելու կամ՝ 

աւև ւ ի ժոզովրգականօրէն՝ իւօսելու բոլոր 

այն տարրերուն, ուժերուն եւ ազգակնե– 

րուն Հետ որոնց մ՛երձաւոր կամ՛ Հեռաւոր 

հ՜րագիրները Հեսուէն կամ՝ մ՚օտիկէն կը 

շօշափեն մ՛եր երկրի չաՀերը; ՚Բազաքական 

մարւՐին մ՛ը, եթէ ինքնասպանութիւն չէ 

գորճ՜աՏ՜, չ ի կրնար մեկուսանալ շրՀ^ապա֊ 

տէն7 պարտաւոր է ուշի ուշով Հետեւիլ 

զինքը շր^ապատոզ պայմաններուն առար

կա յա կան թե լագրանքխերուն։ 

բ.— Մենք՝ ինչ որ ալ րլլայ յան. 

ցագորձ՜ ու սակաւ .տաիրական խմ՝ բակին 

կարՏիքը մ՚եէէ մ՝ասին Հճաշակի խնգիր Է 

կարօ՜ իքը), ենք ու կը ներկայացնենք Ղ՛աշ, 

նակցութ ե ան ներքին րնգգիւՐագրութիւնր, 

ել իբրեւ այգպիսին կը Հանանք գաշնակ֊ 

ցական զանգուածին Հակակշռի անվիռե/ի 

իրաւունքն ու պարտաւորութիւնր կազմա

կերպուած Հանրային կարծիքի մը վերա

ծել, ո ւ ժ զ ֊ ի ն եւ վ ճոական։ իրական Հա. 

զակշիռ Հաստատել «գերագոյն» մարմինին 

վրա յ, որովՀետեւ, առանց ատոր Գաշնակ. 

ցու Էք՜ եան վ եր Հ ի ն քսանամ՛եակին Բիւրօ. 

ները գէպքերէն քշուած են տաշեղներու 

պէս եւ նոյն ա՛շանին ո եւ ե ղեսլք չեն կրցած 

ստեղծել, եղած են ւղատեռապաշտ։ 

Արգ՛ տռամին Հիսնական ու սպառիչ 

տեսակէտով Բիւրոյին խօսելու իրաւունքը 

չենք ժխտեր, երկրորգռվ՝ կը Հաստատենք 

մեր գնաՀատելու եւ քննագատելու իրա

ւունքը ։ Այ՛՛ տրամ՝ ա բանութ եամբ ալ 

բուռն եղանք պրոմերեականութեան դեմ՝, ո. 

րովՀետեւ, մօտիկէն ու վերջնական ձեւով 

գիտենք, որ ներկայ Բիւրօն իր երրորգու. 

թիւնով պատեՀապաշտ է, չըսելու Համար 

արկածախնգիր։ Այն իրողութիւնը՝ որմենք 

գիտենք իրենց զեկոյցներէն՝ պրոմեթ էա

կանութիւնը սովորական Հաշուով կովկաս

եան ժողովուրգներու ծնունգը չէ, էնկիւ. 

րի.Վարշալիա–Լոնաոն բարգ ել նաւթ ա. 

Հոտ քաղաքականութեան մը արգասիքն ԷՀ 

՚Բաղաքականօրէն ան յենարան ել խառ. 

նուածքով արկահ ասէր երրորդութիւնը անոր 

Լպրոմեթէականու էժիւն) կառչած էր իբրեւ 

յուսաաու լաստափայտի մը՝ դործի վրայ 

երեւնալու մտքով։ 

Բիւրս յի կովկասեան գուծունէութեան 

առանցքը եղած է պրոււեթեականա թիւնր» Ա. 

սիկա բացարձակ է ։ Պրոմեթ էին Հետ խօ

սած ըլլալուն Համ ար չէ որ խարանեցինք 

զինքը ու կը խարանենք։ խարանեցինք ու 

պիտի շարունակենք խարանել 1926 Գեկտ. 

2,Տ)ի նիստի որոշմ ան Համ ար։ 

Ընկեր Ետ Հան Նա թալին՝ 1926 Դեկա, 

29ի բախտորոշ նիստին իր գրաւոր տեսա, 

կէաներսվ եւ Հարցագրութեան իր եղանա

կով Հարկ եղածէն աւելի կը լուսաբանէ՛ 

ո՛չ մ իա յ ն Աուլթանով (հաքուի 30 Հազար 

Հա յութեան Հարգարար յայտնի Տօքթ. 

Սուլթանովե է այղ.) •—Վրացեան բանակ, 

ցութ եան ու գրեթէ գոյացած Համաձայ. 

նութեան ընթացքը, այլ եւ պարզ ու որոշ 

կերպով կ՚արաացոլացնէ (հուբէնի, Վրաց֊ 

եանի, Ջամալեանի գրաւոր տեսակէտները։ 

Ցետոյ, կուգայ որոշումը մ՛իանալու Պպսոյ 

Կեդր. ԿոմիՏեին. 

է տ Հան ՚Նաթալիի Բիլրոյէն Հրաժա

րումը Հետեւանք է անշուշտ ո՛չ միայն 

պրոմեթեականութեան այլ նաեւ ուրիշ պատ. 

՜ճառներ ու, որոնց յեղավտխական բնաւս, 

րութիւնը կաշկանգած է ե՛ւ %աթալիի 

ե՛ւ մեր լեզուն; 

1926 Դեկա. 29ին Պոլսոյ կեգր. կո. 

՚Րիո՚էի՛" միանալու որոշում տուող Բիլրոն 

կր ներկայանայ 1929 Մարտ 13ին բացա ող 

11րգ՛ ԸնգՀ Ժոզովին; 

Ո ր գ ԸնգՀ. Ժողովը նախորգող գէպ. 

քերը՝ Եւրոպայի կ. կ ո մ՝իա էին խուլ րնգ. 

գիմութիւնը՝ %աթալիի Ազատամարտդ* պատ. 

՜ճառ եղան որ 11րգ՛ ԸնգՀ. ժոզովին մ ԷՀ 

պրոմեթեականութեան կապուած քաղաքական 

Հարցերը մ՛ուտերու «արանք))էն գիտուին։ 

Բիւրոյի ան գասՂւ երուն մեծամասն ութ իւնը՝ 

ա յ գ ցաւագին Հարցի մասին ՏՀաքարիայի 

լռութիւնը պա Հեցին, իսկ մէկը՝ իբրեւ 

կաշառք ժողովականներուն եւ «ի բուժուեև 

գայթակղեալ մտաց)) յայտարարեց որ 

«Մեր շաՀերուն գէմ է Պրոմեթէին միա. 

նալ))։ Այ" յայտարարութիւնը միայն 

Ժողովական նշանակութիւն (ունէր— "՛՛էգ 

Հիսնական մտաՀոգութիւն՛ «կամուրՀէն 

անցնիլ)), «անցնելէն)) յետոյ գիւրին էր 

էՀուրը առուն ձգել», 11րգ. ԸնգՀ. ժողովր՝ 

նոյնիսկ ՀշնորՀքով» նիստ մը չյտտկացուց 

ա յգ խնգրին։ Պատգամ աւորները գոՀացան 

եղած յա յտարարութեամբ, աւելի ատեն 

չունեցան, Հակառակ այն փաստին որ ն ո յ ն 

իսկ ժողովի տեւողութեան, «մէկը անոնց 

մ է)) տ Հեռախօս։։։ յին» եւ անձնական մըշ. 

տակտ յ կապի մ էշ1 էր Պրոմէթէի եւ անոր 

սնունգր մ ատակարարսղ գ ե ս պ ա ն ա տ ա ն 

Հետ • 

Մեր ընկերները՝ ուրիշ կարեւոր պա. 

րագայ մ ը ն ալ յստակ պէտք է գիտնան, 

որ որեւէ քաղաքական մարմինի ՚ Ր Է Հ 

(քանի Հոգիէ ալ կազմուած ըլլայ), 1 կամ 

3 Հոգիներ է որ կը վարեն «բարձր քաղա

քականութիւներ։ Յաճախ այնպիսի քաղա

քական Համաձայնութիւններ կրնան կըն– 

քուիլ որ հնացեալ անգաեները բնաւ ալ 

լուր չունենան։ 

Ասիկա վերՀին տարիներու բացարձակ 

իրողութիւնն է ։ 

Այժմ՝ Բիւրօն՝ իրաւունք ունենա, 

լով Հանգերձ քաղաքական բանակցա— 

թիւններ վանելու, եւ բացարձակ փաստ 

ըլլալով Հանգերձ՝ որ թէ վարած է բա. 

նակցութիւն, թէ տուած է իր նախնական 

Համաձայնութիւնը եւ 1926 գեկտ. 29ի 

նիստին Ժ՚ԷՀ 4ով 1ի գէմ որոշում տուած 

է երկու Հոգիով ան Հ ատ ա բար մաս կազմել 

Պոլսոյ Կեգր. կռմիտէին, 1932 գեկտ. 18ին 

անվայել, անլուրՀ եւ ստապատում յա յ – 

տարաբութեամբ մը❁ — 

կը մերմ՜է բ ան ա կց ութիւններ կատարած 

ը Ա ա լ ը « 

կր մերժէ 1926 դեկտ. 29ի որոշումը։ 

կը մերժ՜է թրքակ ան (՜Տիշդ չ է թրք ա սի

րական որակումը, որովթետեւ, բիւրոյի մէջ 

թրքասէրներ չ կ ան) թակումը։ 

ՀյաՀան %աթալին՝ սլատմական մե. 

ձարժէթ փասաաթուղթ մը Հրատարակոլ.-

թեան տուաւ, ա յգ փաստաթուղթը՝ յստակ 

քաղաքական ըմբռնողութեամբ եւ լեզուի 

ու տրամաբանութեան առարկայականու

թյամբ Հարկ եղածէն աւելի պեր՜ճախօս է, 

մեր ընկերներուն ել Հա յ Հանրութեան 

առքեւ պարզելու Համար ըստ արեւելաՀայ 

բացատրութեան մը թէ՝ «բանը ի ն չո՞ւեն էք>։ 

Բայց %աթալիի Հրապարակ նետած փաս. 

տաթուղթը՝ Վքացեան—Տօքթ. Սուլթանով 

բանակցութեան մ ասին, Հրաւէր մըն է 

միւսներուն Հրապարակելու նաեւ իրենց 

«թհզոերը։ 

ինչո՞ւ կը մերժէ Բիւրօն բանակցու

թիւններ կատարած ըլլալը,— քանի որ ոչ 

ոք «խօսելու» իրաւունքը կը մերժէ իրեն։ 

ԸնգՀակառակն։ Բիւրօն կը ժխտէ ատիկա՝ 

խուճապաՀար վայրկեանի մը մ՚ԷՀ, որով

Հետեւ ծանօթ երրորգութիւնը ո՝ չ քաւ լա. 

քակ ան յստակ Հասկացողութիւն ունի եւ 

ո՝չ ալ իր կոչումին արժանաւորութիւնը 

«յար ը կարդալ գ. է շ ) 

ՄԱՐ Տ Կ Ո ՑԻ 

Յ Ի Ս Ո Ի ա ւ ՚ Ե Ա Կ Ի ն Ա Ռ Թ ԻԻ 

Ընդառաջ երթալով Փարիզի մեր ընկերներու պնդուաքին ու 

ջերաք բաղձանքին, «Մարտկոց)) կը տօնէ իր 50րդ թիւր։ 

Ւրօք, աքեր ընկերներն ու բաս րե կաս լքներ ր, մօտ էն գիտեն 

թէ ԱՄ արակոց)) ի ամէն մէկ թիլը, ՚^եղ եւ աՐեր բնկերնեբուն 

Համար կը ներկայացնէ ան Հնարէ՛ն զոՀողո՚-թ իւննե բու եւ նիւ

թական խոչընդոտներու դէմ՝ ամենօրեայ մաքառում մը% զոր 

այսօր ու րախ ենք մեղմացած տեսնելու, շ1։ո րՀԷ՚ւ մ եր ընկեր՛ 

ներու յարատեւ աշխատանքին ու դու ր դու բոա վերաբեր մուն -

քէւն, Հ(Մ արակոց)) էւ նիւթական ամրացման Հա աք ասր՛. 

((Մարտկոց)), տարածուած է արդէն ժողովրդական լայն 

խաւերու մէջէ ան այլէւս չ ի Դադբիր\1*ր յիսուն թի*~ը յաղթանակն 

Է մեր րնկե րնե բու զո Հոզութեան եւ անխոնջ ա շ Էս աա անք Է՛ն։ 

Կը Հրաւիրենք ուրենՂա մեր ընկերները, ՀամակԷ՚րնեբն ու 

բարեկաւՈւերը՝ ՛քեզ Հետ տօնելու այդ յաղթանակ ր՝ այս շաբաթ 

իրիկուն, Ժամր Յէն յետոյ մէ՛ն չեւ 10. խմբագրատան քովի ս բ -

ճարանբ) 13 Ս՛է՛ ւ Լուի-Պ լան որ յ՛՛՛ա կապէս վարձս՛ ած է այս 

առթիւ ՚. 

ԲՈԼՈՐԴ ՆԱԲԱԹ ԵՐԵԿՈՅ»ՄԱՐՏԿԱՑ^՛՛"ՄԲԱԳՐԱՏՈհՂՀ 

•ՆՇՄԱ1Դ&Ր 

Պ Ա Տ Մ Ո Ի Թ ե Ս Լ Ն Կ Ր Կ Է Ս Ի Դ Մ ե ճ 

ի ն չ որ պակսած՜ է այս 

ժ՜ողովուրդին՛ վճս ական ու 

ցուրտ ա ն գ թ ո ւթ ե ամ բ օժտր– 

ւած՜ մարդիկ են, որ քաջու -

թ ի ւնն ո ւ ան թ ր ա ժ եշ տ յ ան գ գ 

ն ո ւ թ ի ւ ն ը ունենան, վ տանգի 

ժ՜ամուն՝ ո ՛չ միայն բացմ՚ու– 

թիւններ ո ւն րսելու ճշմար

տ ո ւթիւնն ու դայն աււայնոր– 

գ ե լ ո ւ անթրաժ՜եշտ պայքա

րին, այլեւ խ աղաղութե ան 

Ժ՜ամանակ ցայն ան ըն գթատ 

դն եյ ո ւ իր պատասխանա

տուութեան դիմաց։ 

ԱյԴ-տէս է. "Ր այսօր՝ ն ո յ ն 

իսկ թայրենասէր տարրերու 

մէկ կարեւոր մ՛ասը կ ՛ ան գի, 

տան այ այն վեբաթաս ու ա– 

թեղ վտանգը, որուն խորխո

րատին եզերքը կանգնած՜ թա– 

յոց աշխատաւոր ազգր՝ կր 

տատանի կեանքէն ի մաթ, 

ինչպէս մաթակաբօտ գինով 

մը։ 

Ամբոխը ի ծ՜նէ յ ի սիրեր 

իրեն տթաճե|ի ՜Տշմաըտու. 

թի ւնն ե րը ։ ց ւ նոյնիս կ ս՞տա– 

ւորականներու բ ազմո ւթիւն 

մը՛ ամբոխ է միշտ, թաւ աբա

կան անձնաւ որութիւն մըն է, 

որուն փ ոթոր կ այոյզ թոգին կը 

մ ռն չ է , պատրաստ աժէն ծ՜այ, 

յւա յեղուն) եան ց՛ 

Ու քի չ են այն ղեկավար, 

ներր, որ ապերախտ ու ցա

ւա գին սլար տ ա կ անութիւնր 

կր ս տանձնեն՝ կանգնած՜ ի– 

րենց ամբողջ թասակով ա յ դ 

ամբոխին դիմ՛աց, րսելու ան. 

թրաժ՜եշտ ճ շմ ա ր տ ո ւթիւնը։ 

ընգթակ առա կն բնական թա

կումով մը գր ա գ է տն ու գ ր չ ի 

աշխատաւորր, թււետորն ու 

ժ՜ողովրդական բանախօսը, 

գ ր ե թ է միշտ, ամբոխին թետ 

շփու ել ու ժ՜ամանակ, կը դի. 

մեն անոր կոյր զգացումնե. 

րուն, կրքերուն ու բն ազդնե

րուն ; Արբեմն նոյնիս կ կր շո

յ են զայն, ինչպ է ս ըմբոստ 

մանուկ մ՛ը, թայրենի քաղցր 

բաո-երով կ ՚օրօրեն անոր անձ

կայրեաց թոգին, վախնալով, 

երկնչելո վ այ դ թո գւոյն զ ա յ 

ր ոյթ է ն ու յստակատեսոլթե. 

ն է ն ։ 

Այս ե ր ե ւ ոյթր տասնեակ 

մր տ արիներէ ի վեր ընդթան– 

րացած՜ է արդ էն գ աղ ո ւթն ե– 

բու մ՞էջ։ Ոլ երբեմն միայն 

անթանգիստ թոգւով մարդիկ, 

զգալով դ ան դ աղ ու աստի, 

ճանական դ ա ս ալքութիւնը, 

երկիւղաթտր ու. վեթերււտ կը 

դ ե գ երին աթեղ վ տանգին 

2 Ո ԼՐՃ ՛ 4'1'Յւ ՛՛՛ը իւելապտոյտ 

ու մտսւմոյււր, յարուցանելով 

ձուլւէան, ւ/յյքաոերման, դանգադ 

մաՀուան խնդիրներ/ Ս՚ինչդեււ 

վ տանգը ար գ էն մեծ աքայլ կր 

յաէւաջանայ, գ|ել անցնելով 

այ դ բո|որ թանգրուաններր։ 

Պատմ՛ութեան կրկէսին ՛՛է», 

ինչպ էս մարդկ ային այս ա– 

պիրատ շուկ ային, իրաւունք 

ունին ապրեյու այն աղգերբ՛ 

որ ո՛չ միսւյն օժ տ ու ա ծ են 

քաղաքակրթական բարօր ար

ժ՜էքով, թաբուստ ու յորդա– 

զեղ թոգւով, կենսունակ խաււ. 

նուածքով, այլեւ ընդունակ 

են դ աշոյնը ակււաներով խա

ծած, թրաց ան ր իրենց աւիին 

մէջ պատրաստ՛ պաշտպանե– 

լու իրենց քաղաքակրթական 

արժէքը/ 

պատմութեան կրկէսին մէջ, 

ուր դ աժան է կււիւր, թսչւսծ 

է թայոց ազդին թամար ճա

կատագրական ժամը։ Անոնք 

որ կը տաււապին այս ժողո

վուրդին կեանքով գիտեն, որ 

այ գ անողոք պ ա տմութիւնը 

վ ե ր ջ ին պ ա յ մ ան ա & ա մ՛ մր 

տուած է մեղի, գ եր ա գ ոյն 

փորձի մը թամւսբ։ ցաււաջիկայ 

կէս դ արը կրնայ գե՜րեզմ՛անը 

ըլլալ երկրի ամենէն չարքաշ, 

ընդունակ ու աշխատասէր 

ժ՜ողովուրդներէն մէ կ ուն։ Կրր– 

ն ա յ ն ա ե ւ ողջունել կեանքի 

նոր առաւօտ մ՛ը։ 

Ու այս ճակատագրական 

կռ ուին մէջ, որ մեր ժ՜ողո

վ ուրդը ս տիպուած է մղել 

մարդ կ ային տարերքին ու քա

ղաք ա կ ան ի ւ ո չ ըն դ ո տն ե ր ո ւն 

դիմ՛աց, առ աջին գծ՜ին վրայ 

եղող մ՛տաւորականէն մինչեւ 

ամենէն խոնարթ աշխատա

ւորը ունին իրենց պատաւյ. 

խանատու դ երր։ 

Աեզմէ ամէն մէկուն ա– 

ւ ան գ տրուած է կտոր մ՛ը 

թայրենիքվեզուակ մ՛ը սրբազան 

բոց, պատառ մը երգ, բեկոր 

մը վիրաւոր Հայաս տ ան։ Ո՛Վ 

ազնիւ է եւ կարիճ՝ տոկոսով 

այ դ աւ անդը կը յւսնձնէ իր 

արժանաւոր յ ա ջ ո ր դ ի ն ։ 

Այլապէս եզակի ու աթեղ 

սնանկութեան մէշ ՛ ո չ ոք 

կրնայ խուսսսիիլ իր պաս.աս– 

խ ան ա տ ո լ ո ւ թ են էն : 

֊1.Ա8ԳԷ0 ՇՈԻսԱնԵԱն 



2 ւաոտԿՈՏ 

ՔԱԴԱէՔԱէԿԱն 1ՍԼՇՈԻԵԿՇԻՌ 1932Ի 

՚ Հ Ր Դ Ա ՑԻՆ Մ Ի Ո Ի Թ Ի Ի Ն Ը 

՚ Ւ Ա Շ Ն Ա Կ Ց Ո Ի Թ ե Լ Լ Ն Մ Է Տ 

8 ե Դ Մ Փ ( 1 1 » Ո Ի ԹԻ 1 * 1 ւ 

1932^ մեր քաղաքական 

Հաշուեկշիռը , արդէն Հակիրճ, 

րսէսրովին թԾրի պիաի սՂ։ար, 

եթէ Ա* առնուէ էէ ր կա ր եւ որու . 

թեամբ կանդ չառնէինք Խոր– 

Հրդային Միութեան տնտեսա. 

կան ու քաղաքական գո րծ ու-

նէռւթեան վրա յէ 

ԽորՀրգային Մ իութ իւնր՝ 

իր տնտեսական ու քաղաքա-

կան արգի կաոուցուած քով ու 

ձգտուաքհեբո վ՚, կոչուած Է ոչ 

միայն յետաշբքական խո չոր 

գեր մր կատարելու ընկերային 

ու քաղաքական տիեզերքի 

մ Է Լ ՛՛՛յլ Էրհ% Կաա* ըլւաւոՎ 
Հայաստանի եւ Հայութեան 

մփոփ մեծ.. 

ուածէ՛ն գոյութիւնը, պէտք է 

որ լուրՉ ուչագրութ իւն ը գրա

ւէ ամէն մէկ Հայու, ը լ 1 ա յ ա՚" 

թշնամի թէ բարեկամ խոր

Հրգային վարչաձեւին ու կար

գք, րուն։ 

Յեղափոխական կառավա

րութեան Հանդէպ թշնամու

թիւնն ու անՀաշտութիւնը, 

այսօր, շատ բան կորսնցու– 

ցած են իրենց սկզբնական 

սաստկո ւթենէն ու նոյնիսկ 

անոնք որ տասնեակ տարի, 

ներ առաք կը գուշակէին ու 

կ՛ աւետէին անոր մօտալուտ 

ան կումը այժմ կը դո Հան ան 

չէզոքացուած Հակառակորդի ե 

անչոէ-չտ, ան բարեացակամ 

քննադատ ութ իւններով, ՔՐս֊ 

նա դատ ու թ իւններ որոնց աղ. 

բիւրր յաճախ, բոլչեւիկեան 

ինքն ա քննա դա տու թիւնն Է, 

խորՀրգային թերթերու ար. 

տա յա յտ ութ իւնը, օգտագոը. 

ծուած դրամատիրական դա. 

սակարղային տեսաբանու-

թ եամբ։ 

Եւ սակայն, փաստ Է թ՝Է9 

տասնբՀինգ տարիներէ ի վեր, 

աչխարՀի վեցերորդ մասը, կը 

տոկայ ներքին ու արտաքին, 

տնտեսական ու քաղաքական 

խոչընդոտներու ու վերակադ, 

մելով մէկտեղ իր իսկ մարգ, 

կութ իւնր, Հառցնե լուէ մէկտեզ 

վադուան սերունդը, որ իր 

ստացած կ ր թութ եամբ իսկ, 

պԼւտի դառնայ խորՀրգային 

վարչաձեւին ամենէն ուժեղ 

նեցուկ բ, ճիչդ ինչպէս ռամ-

կավաբ երկիրնեբր կը պատ. 

րսէստեն իրենց սերունդները 

բայց աւելի թերի կագմակեր. 

պո ւ թ եա էէ բ եւ նուազ ուշա– 

դրութեամբ, կր կանդք։ Է իր 

տնտեսութ իւէւը նոր Հի մ ե րու 

վրայ։ 

Ընկերվարական տնտեսա. 

գիտուիք իւնն Է որ ան Հ ամե -

էհստօբէն լայն մարզի վրայ, ե 

աբմատապէս Հա կա գիր զրա. 

մատ ի րա կան անահ սու. թեան, 

իր կիրարկումը կր վարձէ 

այնտեղ՛. 

Թէ ի՛՛՛նչ չափով այդ փորձը 

կը յա քողի ո։. կը թե բանայ» 

կը տեսնուի խորՀրգային տա. 

րեկան տեզեկագրերէն, որոնց 

ճչգբտութ հան Հանդէպ, որ. 

քան ալ կասկած ով նախա. 

պաչա րուած րլլանք, կա յ սա. 

կայ՛է։ ակներեւ ի բո զութ իւնր 

խորՀբդա յին տնտեսութեան 

տմբա քայլ ու յաըաճուն զար. 

գա ցում ը ։ 

Յարական խախուտ ու 

էիաոլկ տնտեսութենէն յետոյ, 

որ գրեթէ բոլորովին քայքայ. 

ուեր էր պատերազմի աւեր, 

հերով ու նաեւ, յեղափոխ ու. 

թեան սկզբնական շբքանի ան՛

խուսափելի չափազանցու . 

թիւննե րով, պատկեր ր բո լո . 

բովին տարբեր է այսօր։ 

Ու ա յ դ տարբերութ իւն բ 

յստակօբէն կ ՚/սր ա ա ցո լայ Հըն. 

դաժեայ ծրագրի արդիւնքէնէ 

Կարդանք մէկ քանի Հատուած. 

ներ Ա ատ լին ի վերքին ճառէն, 

որ արտասանուած մէկ ո լկէս 

տարուան լոութհնէ մր յեառյ, 

մասնաւոր կարեւորութիւն մը 

կը ստանայ։ 

Ան դրա դառն ալով 4 տա. 

բո ւան ՚^էք իրականացուած 

Հնգամեայ ծբ ա գբի ս՚րդի՚-նքին 

Ա տալին կ ՝ ըսէ. 

Պողպատեղէնի ճարաա. 

րարուեստ չունէ ինք իբր Հիմ 

երկ րի ճարաա բարու հ ստաց ման է 

Հիժա ունինք։ 

Հ*Ւոբծիք . մեքենանեբու 

ճարտարս։ բուհ սա չունէինք։ 

Հիմա ունինք ։ 

« Ար դիակս.ն Հի մերու վ ր այ 

տրուած քիմիական կարեւոր 

ճարաա րարուեստ չունէինք՝. 

Հիմա ունինք։ 

«Գալով ելեկտրական ուժի 

արտադրութեան, վերքին տեալր 

կը գրաւէինք։ Ա՛սոր առա. 

քին կարգին վրայ կը գըտ. 

նու ինք։ 

Բաղդատելով 19<^8^ նա. 

խորգ տարիներու տնտես ու. 

թեան Հետ՝ Հնզամեակի վեր. 

քաւոր ութ եան արձանագրուած 

յա քողութ իւնները, Ատալին, 

գործը վեր քացած չի նկատեր։ 

ԸնգՀակ առակն, երկրորդ 

Հնգամեակի ընթացքին, սլէաքր 

հքԴ չեչաէ լրացնելու զայն, 

իւրացնելու արդի տրուես, 

աագիտութ իւնը, բարձբացնե. 

լու աշխատանքի աբտագրա. 

կան կա բո զութ իւնը ե նուս* . 

զեցնելու արտադրութեան ար. 

ժէքը\ 

Թէ Հնգամեակը ի նչ նու ա. 

ճուէՈէեր կատարած Է երկրւս. 

գործ ու թեան մէք, Ա տալին 

այդտեղ եւս Հաւաստելէ յ ե. 

տոյ նշանակելի յա քողութ իւն. 

ներ, կը ծան բանայ կոլխոզ, 

ներու եւ սով խոզն եր ու վրայ* 

— Անոնք բսլորբ) էրաՐՈէ– 

նման չեն։ կան Հիներ, նո. 

բեր եւ ՚ բո լո բովին նորա, 

կազմէւեր։ Անոնք տնտեսական 

կազմակերպութ իւններ են՝ 

տակաւ ին տկար, տակաւին 

վերքնապէս չկազմակերպուած տ 

ացայայա է թէ սնոնյ մեծ 

Այսպէս՝ մեծ ճարտարաբ. 

ուեստի մէք^ բանուորներու 

մասամբ տակաւին չեն կրնար 

Հասութաբեր ըլլար ք՝այքք կաս. 

կած չի վերցներ թէ 2 կամ 

երեք տարուան բնթացքին, 

նոյնքան Հասութաբեր պիտի 

բլլան որքան գործարաններն 

ու աշխատանոցները 1921**՜^/ 

յետոյ՝. 

Տեղի սղութիւնը կը ստի– 

պէ մեզ խորՀբդա յին անահ. 

ս ութ եան բարձրացման մա. 

սին, տե դեկա գրին ամվաոփու– 

մը աւելի եւս սեղմել ու փա. 

կել բանւորներու եւ դիւղա. 

ցիներու նիւթական վիճակին 

մէք արձանագրուած բաբե, 

լ աւո ւ աքէ։ երովւ 

կոպէ 

՛էն է 

եւ պաշտօն եան երու ք Ա՛՛՜Ր 

կրկնապատկուած Է, ինչ որ 

ցոյց կուտայ թէ Հնգամեայ 

ծ բա գրի նախատես ութ իւն. 

ները իրականացած են 57 առ 

Հարիւր աւելիով։ 1928^ բաղ. 

դատեամբ, ազգային եկամու. 

տր կրած է 85 առ Հարիւրի 

յաւելում մը։ Մեծ ճարաա. 

րարուեստ ի բան ու ո ր՚ք՚ե րու եւ 

պաշտօնհանե բու տարեկան 

մի քին եկամուտ բ աւելցած է 

67 առ Հա րիւ ր, բաղդատ/քամբ 

1928/՛» ինչ որ կը նշանակէ 

թէ Հնգամեայ ծրագրի նա. 

խատեսութ իւն բ ի րա դո բծուած 

է 18 ս՚ռ Հարիւր յաւելումով\ 

Ընկերային ապաՀ ո վագրու . 

թեանց դրամագլուխ ր բարձ, 

բացած է \՝ժ28ի 1500*4, 

4,120 միլիոն րուփլիի, 

(3) Ա. ՆԱԹԱՆ 

կարդացէք, 

կարդացուցէ՛ք 

եւ տ ա ր ա & ե ց է ք 

«ՄԱՐՏԿՈՑ» Ը 

ԸՆԿԵՐՎԱՐՈԻԹԻԻՆԸ 

Ղ՝աչնակ ցութ իւնբ կարոդ 

է՝ Հաւատա րիմ բնկե րվ արա. 

կան դառնալ, ընկերվարական 

շարժման լծուիլ, ընկերվարում 

թեան ծառայել եւ մի ան գա. 

մայն սլաՀել իր Հաւատարիմ 

Ղ՛աշն ակ ցական ի Հան դամա՝՛" ք ը ։ 

Ղ՚ս՚չնակցութիւնբ կրնա՞յ թէ 

Հայ Համայնքին եւ թէ ընկեր, 

վարութեան ծառայել միան

գամայն : Ղ՚աշեակցութ իւնը 

կրնա՝յ Հայ ՛հատը նոյնացնել 

ընկեր վարութեան դատին Հետ, 

ընկեըվաբութ իւնը Է^ել Հա յ 

Ղ՛՛ռա ինէ 

՚հաշնակցութ եան եւ ըն

կեըվաբութ եան իւրայատու կ 

Հայացքն երր ու վւի լիս ոէիայոլ . 

թ իւնները այգ երկուքին մի

քեւ բնական դասակցութիւն 

՚^Ր չեն թե լադբեբէ Եղած բ ար. 

Հեստական պիտի ըլլայ, փո. 

խադարձ դիքում ու շաՀու ակն. 

կա լութ եան * ք ր ա յ ՀիէՈէՈւած 

պիտի Րլլայ՚* Ընկե րվտ րու. 

թիւնբ ի՞նչ զիքոէ–մ բրած Է, 

եւ կամ աւելի ^քւաա^Բէ Կ՚"-

բող Է՞ որեւէ դիքում ընել ի 

նպաստ Հայ Ղ՛ատին եւ ի գին 

Ղ՚աչնակցութ եան զի քում ինւ 

Ղ*աշեա կցութ իւնր ընկեր, 

վար ութ են էն բաժնելու եւ 

իւրա քան չիւբ ին իրեն յատուկ 

տեղը ու պաշտօնը տալու դա -

ղավւարը ըն կե ր վա րու թ ե ան 

սկզբունքին շիտակ կամ սխալ 

ըլլա լու Հան զաման քէն ծագում 

առած չէ, ոչ ալ ՚հաշնակցական 

Հայ անՀատը րնկերվարու– 

թեան գաղավւարէն Հեռի պա-

Հելու միտումբ ունի։ Ղ՚աշեակ– 

ցական մր. իբր անՀատ, ալ 

աւելի ազատ ու անկաշկանդ 

կրնայ միանա լ զուտ ընկեր, 

վարակ ան կազմաէլհ րպութ եան 

մը իբր իր զաղաէիէսրի խա. 

բիսխբ եւ դարձեալ Ղֆաշնակ. 

ցական շարքերու ՛մէք Ահա լ։ 

՛դաշնակցական մբ, իբր անՀատ 

կրնա յ ընկե րվա րութ եան քա– 

րսդիչը դառնալ ո է– մ ի ան գա . 

մայն ւ/հա լ Ղ՚աշնա կցա կան 

զինուոր է ըչ.ընկերվարական 

Ղ՚աշնա կ ց ութ ի ւ ն ժ ը ի բ դռ. 

ներր ընկերվարական Ղ՚աշնակ-

ցականի մը առաք չի պիտի 

գոցէ է Ինչպէս ընկերվարական 

Ղ՚աշնակցութիւնը իր դռները 

չէ գոցած ոչ-րհկե րվարական 

Ղ՚աշնակցականի մր առաքէ 

Ուրեմն խնդի րը Ղ*աշ1։ակ– 

ցու թ եան ան դաւէակցե լու կա

րելիութեան Հետ յա բաբե բու-

թ ի ւ ն չուն ի | այլ խնդիր ր այն 

Է որ Ղ՚աշնակցու թիւնը ըլլա ^ 

լով լոկ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ 

կազմաքլե բպութ իւն մր , մի մի . 

այն Հայ ուն Ազա տ ։ս գր ո ւ թ ե ան 

կուսակից Է, իսկ ո * ֊ ր Է չ Բ"Լ"Ր 

կարգի քաղաքական, տնտե. 

սա կան ու բնկե բային Հարցե. 

րու մէք չեզոք ու անկոլսակ– 

ցական է ։ Հետեւաբար, օգտա. 

կար ու շաՀաւէտ չէ Ղ՚աշնակ. 

ցութ իւնը ՀամաշխարՀային ու 

Համամարդկային բնոյթ կրող 

բարդ ու կնճռոտ Հարցե բու 

մ էք մ խրճելր, այգ կա բդի 

Հաբցերու վւրուիականտի աս

պարէդ ու միքսց դարձնել ր ե 

Ղ՚աշԱակցութեան ուշադրու . 

թիւնբ այդ Հաբցերու վրայ 

Հրաւիրելով՝ անոր արդէն 

սաՀմանափակ ոյժը բաժանհլ 

ու տկարացնելը։ 

Եթ է րնկե բասրական Ղ՛աշ . 

նակցականները Ղ՚աշեակցու. 

թ ի * ֊ ն ը սիրած ր լ լ ա յ ի ն այն– 

Աքէ"* էնչպէս կը սիրեն րն. 

կե րվա րութ իւնը, ընկե րվա. 

րութ եան նա խապատուու. 

թիւն տուած չպիտի րլլային 

դ՛ոյն դարձ ն ելով Գ աչն ակ ցու. 

թեան ծրագրին մէկ մասը։ 

Ոչ մէկ ընկերվարական Ղ՚՚ռչ– 

նա կցութ եան գաղափարական ը 

պիտի կրնայ րնկերվաբու– 

Գլւեց՛ Մ– Գ– ՖԵՐ1ԱԵ1Ա 

թեան ծրագրին մ էկ մասբ 

դարձնել ։ Երբ ընկեըվարու– 

թ իւնր Ղ՛աշն ակ ցու թ հան ծրա . 

գբին մէք կր բազմի, ընկեր

վարական ս կղբունքներր Ղ՛աշ . 

ն ա կ ց ու թ եան նպատակին կը 

Հաւասարին, ու անոր մէկ 

մասբ կբ դառնան ։ Ղ՚աշքւակ. 

ցութեան չաՀր հ՚ՐԼԼաձ 
Հե. 

տեւեալը, Ղ՚աշնակցութիւնր 

յաչս բնկե բվա րնե բու Ազգա

յին.՛թաղքեն ի կազմակեբպոլ -

թիւն մըն է եւ այնպէս ալ 

.։կը մ1։այ, իսկ յ ա \ ս ձ Հա

մայնքին կր ղադրի Համազ

գային նպատակ մբ Հհտապըն-
գռլ ՄԻԱՐԱՐ ու ՄԻԱ8ՈԻ-
ՑՒՋ մարմին մը ը/լալէ եւ կը 

II/։ ու յ ո՛ տ Տ ա ա ո ւ ա ծա յին Ե ու 
դասակարդային ։ 

Ընկե րվա րակ անները սկզ

բունքով խաղաղասէրներ են, 

աղգերու մ իք եւ մզուած պա. 

տե բաղ տ.ե բու Հէոկառակ հնէ 

Անոնք պ ա տեր ա զ*քհ եր ը նուա– 

ճոզական նպատակներու ծա. 

սյող եւ դո ոծ դո բժաւ որ դասա
կարգը ճնշելու միտումով 

Հնարուած եւ. գործադրուած 

ծրագիըներ կ ՝անու անեն։ Միակ 

պատերազմր որ անոնք կ ՛ար– 

գարացնեն ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՆ Է, 

առանց ազդ՛ս յին խտրական 

գծի՝ գործաւ որ դասակարգին 
կոդմէ դբ ա մատ ի բութ հակ դէմ 
մզուած I 

Ղ*աշն ակցո լ. թեան ք ա րոզււ։ ծ 

աւհտաբանբ յեզափո խու թ իւ– 

նըն է, այսինքն, բոնի ո յ ժ ի 

գո րծածութ իւնր մեր տզզա

յին թշնամի ին դէմ, կռիւ ու 

պատերազմ ա զգային գհտնի 

վրայ։ Տնտեսականը Հոն գործ 

չունի, Հ Ա / յ դո բծաւ որբ (ժսւրք 

գործաւորին դէմ կը Հանէ, 

Հայ դրա մատ իրոք կՈ1էքին կր 

կանգնի ընդդէմ թուրք 

գործաւորին։ ԱՀ աւասիկ րն– 

կերվա բու թ հան ստեղծած խառ

նաշփոթ ու պղտոր վիճակ բ 

որուն մէք կր լողայ Ղ՝աչ. 

նակցութ իւնր, աո ա նց կա. 

րենալ տեսնելու թէ մօտաւոր 

ցամաքը ո՞ր կոդմը կ՚իյնայ։ 

2. ՄԻԱՑԵԱԼ ԵՒ ԱՆԿԱԽ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Միացհալ եւ Անկախ Հա

յաստանը ամէն Հայու սրտի 

մօտ, զգացումին խօսող ԲԱ– 

ՆԱԳՐՍՒԹԻՒՆ մը, Ոճ մըն է, 

որ մեր ախորժակնեբբ ղբբ. 

գռհլու կբ ծառայէ, մեզ Հե

ռաւոր յոյսերով օրօրուելու 

կ ՚առաքնոբդէ, ի բտկանէն կբ 

Հեռացնէ, մօտաւորի կ ՚ ՚ ՚ ր է ք ր 

կ ը մոռցնէ, եւ մեզ կը գար– 

ձնէ ԻԻՏՕՊԻՍՏՆԵՐ, Եթէ պի– 

տի ճառենք Հայաստան ներու 

միացումէն, պատմութենէն 

փաստեր պիտի բերենք, Պարս. 

կաՀայաստան մը եւս ունինք, 

որն նաեւ պէտք է միանա յ 

Ո՚ուսաՀայաստան ու Տ աճք լա. 

Հայաստանն ե բուն, որպէսզի 

մեր փափաքր իրականանա յ ( 

մեզմէ խլուած իրաւունքին 

տէրբ դաոնանք ։ 

Միացեալ եւ Անկախ Հա. 

յաս տան մ բ արդէն գոյութիւն 

ունեցող ան կ ա խ Հայաստան ի 

մր սաՀ մանն երը տարածել ու 

ընդարձակել կը նշանակէ* իր 

մէք առնելով անազատ Հա

յաստանի Հողամասերըւ Միաց. 

հալ եւ Անկախ Հայաստանի 

պաՀանքքը Հրապարակ ղրուե. 

ցաւ այն . ատեն, երբ մենք 

ունէինք իրական եւ ի բաւս։ . 

կան փւոքրիկ ու– նեղ Հայաս

տան մր, որուն սաՀմանները 

երկաթէ շինուած չէ կրսէինքւ 

Երբ սաՀմանակից անազատ 

Հայաստանը անոր կցելով՝ 

Մ իացհալ Հայաստանի Հի։1*. 

քեըը զօրացնել կր ծրազ– 

բէինք։ 

Անկախ Հայառտան «/* ր 

չուն ինք եւ Մ իացհալ Հայաս

տան կը պաՀանքենքէ ՀՈԴ 

չունինք, սաՀմանն ե ր տարա. 

ձել ու ընդարձակել կ՛ուզենք։ 

ԽորՀրգային պետութեան ան

բաժան մէկ մասը կազմող 

ԽորՀրգային Հայաստանը ԿՈ

ՐԻԶ կ՚անուանենք ։ Ո^֊րեՄհ 

Պ ա րս կաՀայաստան կամ Տաճ. 

կաՀայաստան ր կորիզներ ր լ ֊ 

լալէ զազրած են, Անոնք ԽորՀ. 

Հայաստան կորիզէ՛" կճեպներ 

են միայն եւ պէտք է որ սպա

սեն մինչեւ որ այգ կ"րիզը 

ՄիջՈեկո կազմէ ու անկէց 

վերչ1 գան ու անոր միանան։ 

՚ 

Երր Միացեալ եւ Անկախ 

Հայաստանի մասին կը խօ

սինք, անմիջապէս անոր կը 

կցենք ԽորՀրգային Հայաս

տանը կորիզ առած ը։ Ու– 

բեհՂւ կ՛՝ ընղուն ինք որ առանց 

կորիզի Միացեալ եւ Անկախ 

Հայաստան չենք կրնար կազ

մել։ Կորիզ մը ունենալ նա

խաքայլ ու նախապայմանն է 

միացեալ եւ անկախ Հայաս

տան ի իրականացման։ ԿՈՐԻԶբ 

աճման, զարգացման։ տարած

ման, ուրիշ խօսքով բնաշրշման 

կեդրոնն է։ Երր ԿորէգՐ բնա– 

չրքման օրէնքով աճի ու զար

գանայ, իր տես ակր կ՛ արտա

դրէ ծաւ ա լեալ չափով։ Եթէ 

ԽորՀրգային Հայաստան իր 

ներկայ կաղմով իբր հ"Ր1"Լ 

պիտի աճի ու զարգանայ, իր 

սաՀ մաննհր ը պիտի տարածէ , 

նոյն իսկ բոլո ր անազատ Հա. 

յաստանը իրեն պիտի կցէ7 

ա րզիւնքր Միացհալ եւ ան. 

կախ Հայաստան չպիաի ըլլայ, 

"՚մ1 ս(Ւ՚ոՒ Ը11այ խորՀրգային 

պետութեան սաՀմաննհրու տա

րածումը ։ 

Կսրի զ մը ո ր բնտշրք ա. 

կան օրէնքով Միացեալ եւ 

Ան կախ Հայաս տան պիտի ար

տադրէ, պէտք է նախ էնքր 

անկախ եղած Ր1լայ* ՈրովՀե

տեւ ԽորՀրգային Հայաստանբ 

Միացեալ եւ Անկախ Հայաս

տանի կո՚րիզը կ բնզունինք^ 

ու ոռ տ, գ աշնակցութ հան ծ բա– 

դիրը պ է տ ք է ր ս ա յ նախ 

ԽորՀրգային Հայաստանբ ռու

սական լուծէն ազատել, ազատ 

Հայ պետութեան մր վ ե ր ա -

ծել ու յետոյ անոր սաՀման. 

ներուն ընդարձակման նու ի ր . 

ուիր Տետաձգել ՏաճկաՀայաս. 

տանի նուաճումր ու ս/հկախ 

Հայաստանի կցումը մինչեւ 

որ ԽորՀրգային Հայաստանի 

(ՀոոււականԳ) լուծ է ն ազատու ի լբ 

ի բա կան ան այ եւ անկախ Հա

յաստանբ իր սաՀմաննհբր 

կա բեն ա լ տ ա ր ած ե լո ւ չափ գ° ֊ 

րութ իւն ստանայ։ 

Ռուսաստանի մէկ մասբ 

կազմող ԽորՀրգային Հա յաս. 

տանր Միացեալ եւ Ա՛ք կախ 

Հայաստանի կորիդր ընդունե– 

լու տեսակէտը պա տ մա կան 

տուեալներէ ծագում առած չէ, 

այսինքն, ԽորՀրգային Հա. 

յաստանի պատմական Հայաս

տանին մէկ մ ասր րլլալէն 

առա ք եկած չէ ։ Տաճիկ եւ 

Պարսիկ Հա յաստաննհրն եւս 

պատմական Հա յաստանի մէկ 

մէկ մասերն են է Այդ զազա, 

փա ր ր առաք եկած Է ա յ՛է՛ նկա. 

տումէն ոբ ԽորՀրդս՚յին Հա

յաստան իր սաՀմաննհրու մէք 

Հոծ Հայ զանգուած մը կը պա. 

ըունակէ* Հոն է Հայութեան 

մեծ՜ամասնութ իւնը, Հոն է 

Հա յութ հան կեդրոնը. Հետեւա

բար նաեւ (ք իացհալ եւ Ան. 

կախ Հայաստանի բնական 

կորիդր։ Տ ր ա ։էա բան ո ւ թ իւն բ 

շիտակ Է, բայց անոր տբա. 

մա բանա կան ելքը սխալ "//՚* 

տի ըլլայ Հետեւեալ պատճառ. 

նհրով, 

Առաքին» Գ՛ործածուած ԿՈ. 

ՈԻԶբ պատմական Հայաստանի 

մէկ Հոգամ ասին Անկախ Հայ 

Պհտութ իւն մը դառնալը կը 

նշանակէ ։ Հայ ժողովուրդը իր 

պատմական Հայրենիքբ վեր ըս 

տանալու պաՀանքքը ունի, 

անոր իրաւացի տէրն է եւ 

կը ձգտի անոր տիրանալ, 

սկսելով անոր ո եւ է մէկ 

մասէնէ 

1-11Ր2.ՐԴՍԼ8ԻՆ տ ւ տ ւ յ / ւ 

ԶԲՕՍ ՐԻ– 
ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱՆՔ 
Ղ՚եկտեմբեբի վեր քերբ Լե

նինականի մ Էք տեղի ունե

ցած են երհվէ քաղաքն եր ու 

մա րմհ ս։ կ բ թ ա կան մրցո ւՄհեո 

(Լենինական, Երեւան եւ ՛Լա. 

բաքի լիսէ)՛ Առա քն ութ իւնը 

շ աՀա ձ է Լենինականը։ Մրր֊ 

ցուսՊւերուն կը մասնակցէին 

չո*~րք յիսուն Հողի ։ 

Իսկ Փետրուարի ընթաց

քին նոյն քաղաքին ժէք տե

ղի պիաի ու% ենայ ձժեռնային 

զբօսի ողիմպիական, Լչմուչկգ 

եւայլն՝) չու րք երկու Հազար 

Հո ղի ի ։քասն ակ ցութեամբ։ 

ԱՆՑԱԳՐԱՅԻՆ 
ՆՈՐ ՕՐԷՆՔԸ 

Ինչպէս յայտնի է Խոր. 

Հուրզներու Միութեան Կհդր. 

Ղ*ո րծ ագի ր մարմինր յատուկ 

որոշումով վ երք երս ա ժ*բ ո զք 

կԱէ րմ ի ր գիծ էն ներս Հաստա

տեց ներքին անցագրի միօ– 

րինակուիհ իւնր Հաստատող գր. 

րութ իւն մբ՝. Որով յետ այսու 

ներքին ճամբոբղութ իւնները 

պիտի կատարուին Հ ա ժ՚ա պ ա -

տաս խան ան ց։։ւ զրհ բ ո վ։ 

«/Հ/* Հ՛Ա յաս տան Ո կուտայ 

Հրա ման ազբին ա ւՐթ ո զք պ ա ա . 

ճէնբ, ուրկէ կր Հհտհւ ի, որ 

միա թեան բոլոր մասեբուն 

մէք, տեղական կառա վա րու. 

թ իւննե րր օրէնսդրութեան 

՚քէք պարտաւոր են մտցնել Հա

ւք աաատաս խան փով։ո խու. 

թ իւններ՝. Ա տորել կսւտանք 

այդ Հր ա ժ*ան ա դրէն մէկ ք ա ն ի 

Հատուածներ, ուրկէ կ ՛երեւի 

նոր որոշման մասնաւոր կա. 

րհւորութիւնբ։ Աւելորդ չենք 

Համարեր Բ՛՛եք, որ եւ րոպս։-

կան երկիրներու մէք պատե. 

բազմէն յետոյ ա ր մա տ ա պ է ս 

քն քուած է ներքին անցագրի 

դրութ իւնր, ներքին ագատ 

ճա մբ որդու թ հ ա ն Հիմա ն վ ր այ է 

ԱՀա քանի մր կէտեբ։ 

1 . ֊ ֊ ///. Ս. Հ. Միութեան 

Հող եր ո ւ ն վ բ այ կբ սաՀման ուի 

միօրինակ ան ց ա գ ր ային ձեւ. 

Հ ա մա ձ այն ս ոյն ո բ ո շ մ\սն կց

ուած կանոն ագրո ւ թեան։ 

Երկրորդ եւ երրորդ կ էտե

րով որո՚շո ւ մը կը սաՀ մա ն ո լ ի 

Հրա մէէէ նէսգր ի գո բծադ րութ ի ւ . 

նը Ո՚ուս-իոյ ։է Էք։ 

4 • Տ անձնս* բար ել դաշ. 

նա կից Հան րա պետ ութ իւնն ե . 

րու կառ ա վարութեանց, որ ի. 

բենց օրինս դրութ իւն բ Համա . 

պատասխան դարձնեն այս ո. 

բո շ։ քան եւ անցադրեբու մա. 

սին կից կան ոնադ բութ հան։ 

Որոշման կցուած կանոնա

գրութեամբ կր ճշդուին ան

ցագրի ստացման հւ^ գո րծ ա . 

ծ՛ութ եան պայմաններն ու 

պատժական միքոցնհրը կեղ. 

ծ արա բու թ եան եւ այլ պա բա. 

դան եր ու։ Ո բոշ ու մհ ու կանո ֊ 

նա դրութ իւնր ստո բա գրուած 

են ֊իալինինէն, Մո լոթով էն և 

Ենուկիձէէն։ 

Աո յ՛է։ ծանրակշիռ Հրամա

նագրին պատճառն երու բացա– 

ւթեւ Համս որոշու *՛ 
կ րսէ.֊ :: քաղաքնեբու, բան. 

ւո բաս կան աւս՚ններոլ , ու նոր 

կառա ցուսՂէհրու Հաշուառումբ 

բարելաւելու եւ ա յ դ բնակս։. 

վա յբերրդ Հ իաՈռս բկութ իւննե րն 

ու դպբոցներբ չաշխատող ու 

Հան բա յին ան Հ բաժեշտ աշխա . 

տան քով $ՂԲ"յԳոՂ տարրերէ 

բեռնաթափելու (բացի Հաշ. 

ման դա մհ հրէ եւ նպաստ ընկա լ. 

ներէ), նաեւ ա յ դ վայրերուն 

մէք պաՀուած կուլակային» քը– 

րէական ու Հանրութեան թ շ ֊ 

նամի տարրերէ մաքրելու նը– 

պւ .կով է ո ո ա։ս մա -

նադիրը տրուած է։ 

Ծ Ա Ն Ր 
ԱՐԴՒՒՆԱՐեՐՈհԹՒՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ 

Առաքին Հնզամեակի ըն

թացքին դդաւի չափՈէԼ րն* 

դ՚սրձակուած ու Հարստացած Է 

Հայաստանի ծանր արդիւնս։. 

բերուիք իւնր կարգ մը նոր 

գործարւհննհրով եւ ձեռնարկ, 

նհրով, օրինակ կրանիթ ի, 

մարմար/։, կիրի, աղիւս, կըդ. 

մինտբի եւայլն։ ՚Լավւանի եւ 

^*ԼԼա^ ՛Ս* Րա Ւ Է Հանքերն ու 

պղնձաձռւրս բանն երբ դալա լիօ– 

րէն յա ոտք դի մա ծ ու զարգա

ցած են։ 

^ ՐհՐո ՐՂ Հնգամ հակի ըն

թացքին պիտի իրագործու ի 

պղնձ՛՛էր ք ասպի , ծծէք բա թ թ ուի , 

երկաթ աքարի շաՀագո րծ ումր 

կարդ մբ նոր ձեռնարկներով 

Գաւալուի, %աբաքիլիսէի, Ե՛

րեւանի եւ ԱլէաՀվէրտիի մէք։ 

Նոր ծնունդ առնելու վրայ է 

նաեւ չնոբՀիւ քարած ու խ ի 

Հանքերուն վառելիքի ար գիւ. 

նա բե բութ իւնը։ 

Թ Ո Ի ք ք ի Ա 

"ձԱՅԵՐԸ եհ ՍՈՒՐԻՍ՛՛ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԻՒՆԸ 
Ո՞ԻՐ ԳԱՀ ԿԸ ՓՆՏՌԷ ՆԵՐԿԱ8ԻԱ 

\կ ս կ լ» կ1ւ ա կ խ ո ր ագի լւն ե . 

րուն տակ «ՄիսիյԷԹ» կր գրէ. 

((// եր առաւօտեան պաշ

տօնէս կ ի ց՚հ երէն մ է կբ «Առւբիա 

եւ մենք» անունով Հայերէն 

գրքի մր մասին խօսած էրէ 

Ատիպուեցանք ա յս ղրքոյկէւվ 

զբա զի նկատելով ոբ Ղ՚աշ– 

նակ թերթերր Թուրքերուն կր 

վերագրեն զայն, իսկ արաբա

կան թերթերն ալ խնդրին մեծ 

կարեւոբութ իւն տալով սկսած 

են թարգմանել ե. իրը թերթօն 

Հրաաա րակե լ\ 

«Աուբիա եւ մենք» դիր4>Ր 

մեղ կր շէսՀէսղ րդո Է Հետ եւ հալ 

երկու տեսակէտներով. 

1. Այո գիրքը արդեօք 

բան մր կ՝ աւելցնէ Աուրիոյ 

մասին Հայ թ երթ երուն կողմէ 

ցարդ յայտն ուա ծ կա րծ իքնե. 

բուն վրայ։ 

՛Լ ի՛՛նչ Կսլ ատ ահա ւ 
Թուրքերուն կբ վերագրեն այդ 

ԴԻՐՔԸ* ՛Լա խո ւ, ինքնու. 

թ իւնր ծածկելու նպատակ ով, 

թէ իԺուրքհւաբաբ բաբեկամու– 

թ հան դէմ նոր ծուղակ մը 

լարելու Համար ։ 

Այս երկու կ է տերը տա կա . 

ւին ուրիշ շաա մր Հարցում

ներ կբ պա րուն ակ են։ ԼԼյս 

ՀաբցուսՂւեբուն պատասխան -

ները դտնելու Համար, քննե. 

ցինք այդ գրքոյկին մասին 

արտայայտուող արաբ եւ Հայ 

թ երթ երբ։ 

Սկա տե լով որ կաբելի չէ 

մեր տեսած բոլոր յօդուածնե

րը Հոս արտաապհ լ, նախ կը 

դիմենք Պոլսոյ «Ժամանակ» ին 

որ այդ խնդրին անդրադարձած 

էրէ « / / ւ ՚ լ լիյ է ք ^ ք » այս առթիւ 

ասկէ առաք խնդրոյ առարկայ 

ԴՐՔոյկին մասին ((ժամանակ»ի 

մէք Հրատարակուած աեղեկու. 

թ իւնները արտատպելէ յետոյ, 

կր շարունակէ* 

«Զենք գիտեր ինչու թուր, 

քհբէն թ հ ր թ ե րուն չէ ղրկուած 

այս գիբքր* "Ր ամէն կող՛ք 

ղրկուած է։ 

Ամէ ն պա բազայի, մ եղի 

Համ ար՝ խնզիրր լուսաբանուած 

է այժմէն ։ Կր Հասկցուի թէ 

Արարատի վերքին փորձին ա– 

տեն ձեռքերն ու թեւերը խոր

տակուած դաշնյակ եւ Հօյպուն 

ղեկավարները կը վւ ափ աքին 

Աուրիոյ ոսկի Հողերուն վրայ 

Հիմէւել Արաբատհան կայս րու. 

թ ի ՚ ֊ ն բ , զոր չէին կրցած ՀինՂւել 

Արարատի քարայրներուն մէք։ 

Այս պատճառովդ ինչպէս Հիւ

րաբար Ա ուր իա գացին եւ 

իրենց առժամեա յ գաղթ ա կա -

յակայաններր քաղաքնհ բու 

վերածեցին, այնպէ ս ալ կա

մաց կամ ա ց կը պատրաստուին 

իրենց Հիւրի Հանգամանքը 

տանտէր ի վիճակին վերածելու Լ 
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Մեր թերթ ե րր ասկէ աոաֆ 

երկարօրէն խօսած էք՛ն ա յ ս 

խնդրին մասին 1ւ մեր վ>իւբտ 

ու. Հայ րա րե կ աւ/հե ր ան ս՚չքերբ 

դո սող Վար ագո յրր պատռած 

էին։ Ասոր ւսղգեցութ իւնբ չասէ 

մեծ եղաւ, է Թուրքիոլ կաթոլիկ 

Հայերը ասկէ ասոա^ իրական 

թուրք քաղաքաց իա. թ իւն բ 

ոնդուն ած էինւ Վերջերս միւս 

Հա յե ր՚Ն ՝ ալ այդ նպատակով 

լուր2 գործի ձեռնարկած են 

եւ այս մասին իրենց մտա֊ 

ծոււքեերը յա յան ած են մա. 

մա /ի՛ւ՛ միջոցով։ 

Գաշնակ. Հօյպուն ղեկա. 

վար՚հեբու՛հ գլխու՚հ Էշ,սծ վեր. 

շին բռունցքէ Հարուածներէն 

մէկ՛ս աչ (քո՛ բք՛ոյ մաս էն դո. 

յացած ֆբանքեւթ ուրք բաբե, 

կամա թե ա՛հ կարդ մը աբտա. 

յայտոլթէւնները էնչպէս նաե. 

արաբ չրշանակներուն մէշ այդ 

Համաձայնագրին յառաշ բե. 

բահ– լաւագոյն ասլաւոբութ՛էւ. 

նը կազմեց։ 

Այս պատճառով, մէկ կող. 

մէն ղԹուրքէա եւ Մենք)) 

երկէն յառաշ բերած գէչ տպա. 

ւորութէւնը ուրէչ կողմ դարձ, 

՛հե ւ ա եւ մ էւս կողմէ մէա. 

մէտնհրը մէշոց մը եւս քունէ 

մէշ պաՀելու Համար, այս ան. 

գամ սկսած են յօդուածներ 

գրել եւ զրոյցներ Հրապարակ 

Հանել թէ, էլճէզէրէյէ մէշ 

Հայ եւ ք/"րա կառավարութիւն 

մը պիտի Հաստատուի։ Արեւ ա ֊ 

նէն Վան, Վանէն Արարատ ու 

է)ուրիա վ§ոխադրուած շարժուն 

կայսրութիւնը Հիմա ալ է լ ֊ 

ճէզիրէի մէ1 կը Հին՛ուի։ 

Կ՝երեւի թէ ուրիշ տեղ չԱետց 

՛հաշն ակ֊ Հօ յպուն կայս րու֊. 

րութեան Համար ,որուն վքատ֊ 

րօ ն ներն ու սաՀմանադրու֊ 

թ ի՛ւն ր պատրաստ է եղեր* **։ 

ՆՈՐ 2ԱՆՔԱՅՒՆ ՋՈՒՐ 
2ԱՅԱՍՏԱՆՒ ՄԷՋ 

Գիլի^անէն չորս քիլոմեթր 

Հեռու, Բլդան Չայի վրայ, 

ածխաթթուոա եւ ալք պ ա ֊ 

րունակող Հանքային ^ուրի 

ուժեղ աղբիւր մը գտնուած է։ 

Ջուրի ամենօըեայ քանակը, 

3000 էէ՚ԳՐ) Հիմա Հասած Է 

170,000 լէդրէ։ 

Այս շուրէն ք"վր բուժ ա. 

բան մը շէնելոլ Համար, քն. 

նութէւն կատարելու պաշտօն 

յանձն ուած է յայտն է տարրա. 

բան կարոտենսէն եւ երկրա. 

բան Գեմեխենէ։ 

Երկրաբանը արդէն էսկ 

աշխատանքներ կր կատարէր 

Բլդան Չայէ, էնչպէս նաեւ 

ԱրՂընէէ մէշ^ որուն Համար 

Հայաստանէ կառավարութ է լնը 

1000 րուրլէ նոլէրած է էրեն։ 

Ն 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ֊ԺՈՂ.ՈՎ. 
Հ. Տ. Գաչնակցոլթհան «ՀՀէյթուն)) Կոմէտէէ ԸնգՀա. 

նուր ժոզովը Ուրբաթ երեկոյ ժամը 8.30էն, 345 ՚1վրնիւ Տ ՛Ար. 

(քանթեօյ (Պուա Գոլոնպ՝)։ կը Հրաւէրուէն «Եռագոյն», «Փոթո. 

րէկ՝>՝> եւ «Ազատամարտ» խումրերը։ ԱնՀրաժեչտ ներկա յա. . 

թէւն։ կարեւոր օրակարգ ։ 

ՇԱԲԱԹ, 28 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 
եՐեԿՍՅեԱՆ ԺԱՄԸ Տ ՕԻՆ 

Տ Ա Ր Ե Կ ԱՆ ՄԵ Ծ Պ Ա Ր Ա Ւ Ա Ն Դ Է Ս 

^. ս՜. ւ ս ՜ , – 

Ա օ է Ժ ա 0 Ա 6 ք Ո 6 Ի Մ Է Զ 
( Ո & Շ 6 1& ճ ճ բ ս ե Ա զ ս տ ) 

Մ ք ) Ի 8 * 20 Ֆ Ր Ա Ն * 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 

ինչպէս ծանօթ է ձեզ, Հայ ՄաբԱեա կրթական ԸնդՀ* Միու֊ 

թիւնր տասն եւ Հինդ տարիներէ ի վեր կբ դորհէ բոլոր գ ա ֊ 

ղու/Ժն ե բուն մէֆ, նպատակ ունենալով Հայ պատանեկութեան 

ֆիղիքական եւ բարոյական մակարդակը բարձրացնել եւ լա֊ 

ւադոյն քաղաքացիներ պատրաստել։ 

Մի ու թեան Ֆրան սայի & բթանային Վարչութիւնր, յօգուտ 

իբ բազմաթիւ մարզական ձեռնարկնեբա ն, կազմակերպած է 

պարանցիկ երեկոյթ մբ որ տեղի պիտի ունենա յ 28 Ցունուար 

Շաբաթ երեկոյ, ժամը 22էն մինչեւ առաւօտ, «յ֊1օէ©1 ^օձ֊էՈՇ1*/* 

գեղեցիկ սբաՀնեբուն մէչ, 9>1&<։6 ձօ հ 1Հշրսեհզս©. 

Ֆրանսայի Ս* արԱնակբթական Նախարար Ֆ* Մ աբքօնպ 

բարեՀաճած է Հովանաւորել սոյն երեկոյթ ր որուն փայլբ ա. 

ւե լ ցնե լու եւ զայն ներկաներուն Հաճելի ընծայելու Համար 

ո եւ է իսնք չէ խնայուած ։ 

Պաբեբբ պիտի ղեկավարէ ծանօթ պտրի վարիչ Պ* Եաղ֊ 

մուրհան։ Ֆրանսացի եւ Հայ արուեստագէտներու մասնակցաւ֊ 

թենէն զատ, յ " ՚ յ ա " ՛ դ ի ր ը կը պարունակէ զանազան անակնկալ֊ 

ներ եւ երկու մրռուսՂւեր պարի եւ «ժաբղա կան րմբոնումով)) 

ծպտեալներու ։ Պիտի նու ադեն երկու մեծ նուագախումբերէ 

2այ ՄալւԱՆակրԹական Ը՛նդ.5– Ա՝իու֊Ս՜ե՜աՂւ 
ՖրաՆսա |(ւ քյոջ անայիՆ ւԼաբչուքժփւՆ 

Հ.Մ. Ը. ՄԻ ՊԱՐԱՆՑԻԿ ԵՐԵԿՈՅԹԸ ՄԱՐՍԻԼԻՈՅ ՄԷՋ 

ՇԱՐԱԹ, 28 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 
Երեկո յեան ժամը տասէ՛ն մ՝է՛ն չեւ առաւօտ 

ՍԱԼՕՆ ՔՈԼՊԷՐԻ ՄԷՋ 

Տոմսերու գ ինը ՛ զ ոյ գ ե ր ո ւ համար՝ 20 ֆրանք, այրերու 

15, կիներու ՛ 10 ֆր անք։ 

Ո Ւ Շ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

Մ Ե Ր ձ Ա Ս Ց Է - Ի Ն 

11, ք Ա6 Լ օ ա տ ա » ո € , Ր & ո տ 1 0 « 
Աբտա սաՀ ման եան թերթեբու վարչութէւններէն կը խնդրուէ 

թերթէ առաքումը կատարել մեր նոր Հասցէով» 

ԹՈՒՐՔԻԱ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ Կ՛ՈՒԶԵՆ ՝• 
Սելանիկէն թրքական «Աօն ֆօսթաԳյի կը գրեն, Ցու֊ 

նա սա ան գտնուող Հայոց Հայաս ա ան առաքումը կանոն աւո բա ֊ 

պէս կը շարունակուի ։ Տուն աս տան էն մինչեւ Հիմա մեկնող 

Հայոց թ իլը Հասած է 7 Հազարի, ասոնց մէֆ ԸէէաԼՈԱէ ՛՛՛՛ս՛եւ 

վերջին անգամ ղրկուած 250 Հոգինոց կարաւանը։ Սակայն կան 

10 Հազար Հա յեր ալ որոնք ՀետզՀետէ պիտի զրկուինք 

Թէեւ Հայ գործաւոր եւ աղքատ դասակարգը Հակամէտ է 

3 ուն ա ոտ ան ր լքելու, սա կա յն վ՚ի չ թէ շատ կարողութիւն ու֊ 

նեցալ1էերր եւ գործ մը բռնողն եր է մէկ մաս բ կը խորՀի Հ ե լ լ է ֊ 

նա կան Հպատակ ութ իւնը ըն դուն իլ եւ Հոս հՂ$ալ, իսկ մաս մըն 

ալ Ֆբանսա գաղթելու եւ մանաւանդ Թուրքիա վերադառնալու 

Համար ժիֆոց մը կը փնտռէ ։ 

Հիմա Հոս Աթամպուլեան անուն Հայ քաՀանայ մը կայ որ 

կը վարէ առաքման գործը եւ Հայերուն Երեւան փոխադրու֊ 

թեան Համար բ ր օ բա կ ան ա կ ՚ ը ն է ։ Ներկայիս Այքազար սինէ֊ 

մա յի վե րած ուած նախկին Համ զա պէյ մզկիթին ՚ ^ է ք Հաւ. ա ֊ 

քոյթ մբ տեղի ունենալով, այս քաՀանան եւ կարգ մը Հայեր 

ճառեր խօսեցան եւ ցոյցեր կատարեցին։ Անցեալ շաբաթ գիշեր 

ալ Հայոց կողմէ Մաժէսթիք պանդոկին մէՀ Հացկերոյթ մր 

տրուեցաւ ի պատիւ քաՀանային՛ 

ԼՈՒԾՈՒՄ ՅՈՒՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ 
Յո յն Հան բա պետ ու թ եան նախագաՀը, Ծերակոյտի նախ ա֊ 

գաՀին ուղղուած գրութեամբ մր լուծումը պաՀան^եց Եբեսփ. 

Ժ՛ոզովին, որ ցարդ, չկրցաւ կազմել խորՀրդաբանական մեծա֊ 

մասնութիւն մը, որուն վրայ կռթնած ո եւ է կառտվարու֊ 

թիւն վարէր երկիրը։ 

\^եըակոյտը ընդունեց Հանրապետութեան նախագաՀին 

պաՀանԳր։ Նոր բնտ րութ իւններբ Հաւանաբար պիտի կատար֊ 

ուին Մարտ 5ին ։ 

Տ Ի ՚ է ա Ե Ւ ^ Շ Փ Ո ՚ ս Շ Կ ռ ն Վ Է & Ը 

Աղգերու Դաշնակցութեան Տտսնեւիններու յա՚եձ. 

նախում՚բը, սւեղեկանալէ յետոյ ՜ճափոնական կառավա-

րութ՜եա՛ն Հակառաջարկներուն, Հաստատեց թ՜է անոնք չե՛ն 

կր՛նար Հաշտուիլ նախապէս ալ։ու ահ որոշմա՛ն Հետ։ Մէւ֊ս 

կողմէ, նկատի առ՛նելով Չի՛նաստանի պաՀանՀներր, յանձ. 

նախումբր ստիպուեցալ րնգունիլ թէ Հաշտեցմա՛ն ճամ. 

բաները փակ ուած ե՛ն իր առՀել; 

Այս ձաիաղւււ թ եա՛ն պաշտօնական ՀաստատոււՐը 

կ՝իյէ։այ Ազգ֊երու Գաշնակցութ՜եա՚ն արտակարգ ժողովի՚նւ 

Հետեւաբար ա՛ն է որ պիտի Հաստատէ իրողաթիւ՛նը։ Այ֊ 

սուՀաՊւգերձ յանձ՚նտխում՛բը ձե ււ՚1։ւ։/րկաձ է ւՐղակելու էր 

տեղեկագփրչլ, որ պիտի Հաստատէ Հաշտութեան։ ձախո– 

ղութ-իւնր ել որու Հիմ՛ա՛ն վրայ է որ արտակարգ ժողովը 

պիտի Հա՛նէ իր վերշՊւակա՚ն եզրակացութիւն ր։ 

ՃԱՓՈՆ ԿԸ ՕԱՐՈԻնԱԿԷ 
Յայտարարութեամբ մը որ կը նկատուէ Տ ա սնել ի՚հնե բու 

ուղղուած ազդս։ րա բութ էւն մը, ճափոնէ արտաքէն նախարա. 

րութեան ներկայացուցէչբ յայտնեց թէ ԵէՀոլէ չրշանէն մէշ, 

զէնուորական գո րծողութ էւ֊ննե րը պէտէ չա րունա կու էն՝ աւելէ 

լայն սաՀմաններոլ վրայ, ըմբոստներուն եւ թէ այս գործ ո ղու. 

թ էւննե րր պէտէ շարունակուէն աւելէ լայն սաՀմաններոլ 

վրսյ, ընդդէմ ըմբոստներուն դէմ, թէ այս գո րծողութ էւննե րը 

Աղգերու Ղսքչնակցոլթետն կողմէ պէտք չէ նկատուէն էբր 

վերսկէզբ թշնամութեանց, քանէ որ ճափոն չէ կրնար Հրա. 

մարի լ էր ուղղութենէն որ կը կա յա՛հ այ Մ ան չու րէա կան նոր 

պետութեան կացութէւնը ամրացնելուն մէշ» 

Պ Ո Ր Տ ՛ Ք հ Ր Ո Ւ Հ Ո Ր Ց Հ 

ԱՆԳԼ. ԴԱձԼԻՃԻՆ ԱՌՋԵՒ 
վարքերու Հարցի՛ն մասէ՚ն իւորՀրգակցեէու Համար, 

ԱւաւչէՊւկթրՂւի կողմէ միայ՛ն Լո՚նտո՚նի ուղղուած Հրաւէրր 

կը շարու1ւակէ զբաղեց՚եեէ քաղաքակա՛ն շրջա՛նակ՛ները։ 

ԱմՆրէկեաՊ։ ՛Օերակսյտի սւրաաքիՂւ յա՛նձ՛նախում՝բի՚էւ ՚1։տ. 

խագաՀր ծերակուտակա՛ն ՊօրաՀ կր կարծէ թկ բանակ. 

ցութ-իւնՂւերր չեՂ։ կրնար սաՀմաՂւափակուիլ միմիայն։ 

Ա՚նղ-էիոյ եւ Ամերիկայի միշել ել թ՛է տ՛նտեսակա՛ն Հար. 

ցերու վի՜ճաբա՚նութեաէւ մէՀ, շատ չաՂւցահ՜՝ ա՛նՀրաժեշտ 

պիտի գաււ՚Իա յ ուրիշ տղղ հ լաւ ալ մաս՛նակցութիւ՛նը։ 

Անգ.լիակաՖ կառավարութիւնէ։ արդ.Է՛ն, սկսած Է 

ք՛ննել Ամերիկա յ ի կողմէ իրեՊ։ ուղղուած Հրաւէրը։ 

Լո՚նտո՚էւի լաւատեղեակ շրՀա՚էւակ՛ները կը կարծե՛ն թէ 

ա՛նգլիակա՛ն կառավարութ իւեը պիտի րն գույնի Հրաւէրր 

եւ անմէ^ապէս պիտի ձեռնարկէ պատրաստելու յիշա. 

տակագիր մը որ պատուիրակութեան ա՚նգամներուն Հա. 

մ ար պիտի ծ առա յէ էբր փաստարկոլթեանց աղբիւր։ 

ԼՈՆՏՈՆԻ ՇԱՐԺԱՎԱՐՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԴՈՒԼԸ 
Լոնտոնի փոխադրութեանց դոբծադուլին կր մասնակցին 

մօտ 14յ000 շարժավարներ եւ տոմսավաճառներ, անշաբժու֊ 

թեան մատնելով 2800 մեծ ինքնաշարժն եր։ 

Կը կարծուի նաեւ թէ երկաթուղիի պաշտօնեաներն ալ 

գործադուլ պիտի յայտարարեն, եթէ ընկեըուիժիւններբ չըե֊ 

դունին անոնց պաՀան^ներբ ։ 

ԹԷՅՄՈՒՐԹԱՇ ԴԱՏԻ ՏԱԿ 
Պարսիկ թեբթ՝երբ կբ գրեն թէ, պալատական շնորՀազուբկ 

նախարարը Թէյմուբթաշ որ ՀյաՀին Հրամանով՝ իր տան մէֆ՝ 

Հս կ ո ղու իԺ եան տակ կր պաՀ ու ի, մօտ ատ են էն դատի պիտի 

յանձն ու ի է 

ա ա ւ ա ԵՐԿԱԹՈԻԴԻ 
Թրքական կառավարութ իւնբ՝ ամերիկեան բնկերութ եան 

մր Հետ կնքեց պայմանադրսւթ իւն ժր, Ա վազ֊Էքրզբուժ երկա֊ 

թ ուղիի շինութեան Համար։ 

ՍԵՐՊԵԻՊՈԻԼԿԱՐ նԱՐԲԵՐՈԻԹԻԻՆՆեք՚Ը 
Սոֆիայի սերպ դեսպանը, տեղեկացա ց պուլկար կառա֊ 

վարութենա թէ սպառնական բազմաթիւ նամակներ ստացած է։ 

՚Նեսպանբ այգ նամակներ 1 կը վերադրէ մակեդոնական կազ ֊ 

մակերսլութեանց եւ կբ պաՀան^է որ ազդու միջոցներ ձեռք 

առնուին, պաշտպան և լու Համար սերպ դեսպանական ու Հ ի լ ֊ 

պա աո սակ ան անձնաւո րութ իւննե րն ու պաշտօնէ աթ իւնբ։ 

Ա Ն Օ Թ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը Ս Ո Ւ Ր Ի Ո 8 Մ Է Ջ 
ւԼերապահուԹեամբ. կը հրատարակենք Արքական Թեր. 

Թ՜երու մէ չ տեսնուած– հետեւեալ լուրը.— 

՛Լերին ճէզրէէն եկող ճամբորդ մը շատ տխուր կը ներ. 

կայացնէ այդ շրշաններու մէշ տէրոզ կացութ էւնը եւ կր յայտ, 

՚եէ, "Ր Բ"1"Ր պէտէվէները եւ երկրագործները կը ձգեն էրենց 

Հօտերն ու ցանքերը եւ կը գաղթեն, որովՀետեւ կենդանիները 

կերակրելու Համար ոչ խոտ կայ եւ ոչ ալ գարէ։ Եբաչտութէլ. 

նը բոլորովին փճացուցած է ցանքերը։ Մէկ գառնուկը կ՛արժէ 

քառորդ մէճէտ, աւելէ պակաս քան մէկ ֆրանք; Ուղտ մը 

կ՛արժէ մէկ մէճէտ, կով մր երկուքոլկէս մէճէտ, Ոչխար մր 

կտրելէ է գնել կէս ւքէճէտով։ 

Անօթութէւնը սկսած է մանաւանդ ճէզիրէի չրշաննե. 

բուն մէշ եւ Հալէպ Հասած լուրերու Համաձայն, գալու թ էլն. 

ներն ու աւազակութիւնները չատցած են։ 

Հալէպի շրշաններէն 360 Հ"գի, մեծ բեռնատար ինք. 

նաչարժներով եկած են Գամասկոս ել դիմում կատարած կա. 

ոավարութեան յայտնհլով, որ այլեւս ապրելու Հնա բալո րու. 

թ իւններր չունին իրենց Հայրենիքին մէշ եւ ստիպուած Գա. 

մասկոս եկած են գործ փնտռելու Համար։ 

Ըստ «կլիֆ Պաոյէ քաղած տեղեկութեանց, Հաւ.բանէ չրր֊ 

շաններէն ալ 20,000 Հոգէ պատրաստուած են Գամասկոս ար. 

շաւել, անօթութեան Հետեւանքով։ կ ՛ըսուէ թէ Հալ բանէ շրր. 

շ անն եր ուն մէշ ալ Հունձքերը վտանգէ տակ են։ 
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Բ. ԳԼՈՒԻ 
Թ Ա Տ ՐՈՆԻՆ ՄԷՋ 

Երբեք փորձս* ծ էք բիւրեղի միջոցաւ գուշս։֊ 

կութ իւննեբ ըսել ու ապագան Հարցապնդել, մրաքէւ^եց 

Էմմըլին ։ 

Ու մէկը գետնայարկէն լռութիւն պաՀանֆեց 

<ւբսսդ՝ք> ադե լով, 

Փորձեցէ՛ք7 իր ձայեր կր յայտն է բ նոր խռովք 

մը, պատեՀուիԺ իւն բ կ՛ունենաք մեր ՛՛երեկոյթին։ Ես 

կը Հաւատամ այդ բան ե բուն ^ 

՚ք^աղաքավարօրէն խոնարՀութիւն մը րրի* Հա֊ 

կած օթեակի եզերքին, փորձելով ոչինչ կորսնցնել 

նուազախումբի պետին շարժուսՂէերէն ։ 

Համակերպեցաւ ունկնդրել երաժշտութիւնը ու 

վերջապէս լոեցէ 

Երկրորդ արարէն ան մ ի Հա պէս յետոյ Ա ի*–Աիվէ՚ս 

վերադարձաւ Հետբ բերելով յիսունի մօա մէկը կար֊ 

ճաՀասակ, բարակ ու ճաղատ։ Երկու քով կը խօսէին 

թատրոնի վերաբերեալ խնդիրնեբու շուր^ ։ 

- Սմարթ, թ ո յ լ "՚ոէ-էք "ր &եզ ներկայացնեմ 

զարմիկս՝ ՚Բարլ Ֆոսթեբ։ ՛Բա՛ ր լ, Սըր Աէբք՚Լ Սմարթն 

Է... 

Աո ա շ է՛հ տպալո բութէլ՚հս՝ մեծ զարմանքս եղաւ, որ 

այդքան նշանաւոր մէկը կրնայ այդքան աննշան ար. 

տաքէ՛ն մը ունենալ։ Բայց երբ նայեցաւ էնձ, աղօտօ. 

րէն զգացէ, որ որոշ կողմերով բացաոէկ էմացակա. 

նութեան մը աոշեւ կը գտնուէէ։ Սկէղբր նախ գրեթէ 

չխօսեցաւ ու խօսքը ուղղեց բացաոապէս զարմուՀէէս, 

բայց ձայնէն շեշտր կ՛արտայայտէր Հանդարտութէւն 

մը եւ վճռականութէւն մը, որ կը տպաւորէէն։ ԱըԲ 

Սիրիլ փոքր աչքեր ունէր, գէմքէ աղօտ գծեր, գրեթէ 

նեղ ճակատ մը։ Ռնգունքները կը բացխփէէն ներգաշ. 

նակօրէն։ Նուրբ շրթները, քառակուսէ ծնօտը կ ար. 

տայայտէէն յամառ որոշում մը՛. Ձանձրացած, խոնշ, 

նոյնիսկ անձկալի կերպարանք մը ունէր։ ԱյսոլՀան. 

ղերձ իր ճակատագրէն չէր գանգատեր, այլ կ՝ ընղուն էր 

զայն սաւ՚տոեիկ լաւ տրամադրութեամբ մը։ Թատերա. 

կան եղանակի մը մտաՀոգ ութ իւններր եւ նման ուրիշ 

ձեռնարկներոլ պատասխանատուութիւնը ծանր կը 

կշռէին ուռերուն, բայց այդ բեռը կր կրէր ստոյիկեան 

. Համակերպոլթեամբ։ 

Ի՛՛նչն է, որ կր խռովէ Ալրեաքան այս երեկոյ, 

Հարցոլց Աիւլլիվէնր, նախանձի ժանիքները, կը խոր. 

Հիմ... 

Ալրեսքան, յարեց Սըր Սիրիլ, ողշ Թենօր^ձ– 

րուն աոաշինն է, բայց այս երեկոյ կ երդէ Հասարակ 

թատրոնի մը կատակերգակին պէս։ Բայց նախանձը չէ 

պատճառը։ Բան մը կայ Ալրեսքայի վրայ, որ մերթ 

ինձ մտածել կուտայ, որ արուեստագէտ չէ։ ճիչդ իք 

նախանձոտ չ՚ԸԱալը։ Հարիւրաւոր երգիչներ ճանչցած 

եմ ու կրնամ ըսել, որ իր տեսակին մէշ միակն է։ 

Ո՛չ, նախանձէն չէ... 

Ի՞նչ է ուրեւՈւ... 

Կ՚ուզէի ես եւս գիտնալ։ Այսօր ղիս Հրաւիրած 

էր ճաշի, կէսօրէն յետոյ։ Գիտէք, որ ժամը չորսին կը 

ճաչէ։ Անշուշտ գացի։ Երեւակայեցէ՛ք վայրկեան մը 

թէ ի՞նչ Հարցոլց, պարզապէս փոխել այս երեկոյեան 

յայտագիրը։ Ու ասիկա կը փաստէ, որ բան մը պա. 

տաՀելոլ վրայ է, իրապէս ։ Ամենէն Համեստ ու Հա. 

ճոյակատար մարդն է, որ կը ճանչնամ, կը սարսափէ 

Հասա րակութ էւնը անա խո րժ անակնկալէ մը աոշեւ 

դնելէ։ Հարց,,լցէ թէ կոկորդը կը ցաւէ՞ր, ո՛չ, ո՛չ ալ 

անտրամադիր էր։ Բայց կարծես թէ ծայրայեղ բաբո, 

յական անկման մը զոՀն էր՛. 

Լաւ եմ, ըսաւ, այսուՀանդերձ վարանելով, 

ուրեՏհ է ՚ ն չ ունէր։ Չկրցայ զէնքը խոստվանց ներ 

Ոայց յեզակարծօրէն սկսաւ խօսիր 

^Ւր^՚ւՒ Սմարթ, ըսաւ, կը զգամ որ դժբախ֊ 

աութիւն մը պիտի պատաՀի ։ 

Նախապաշաըեալ է։ Ոոլորը այդպէս են։ Ան֊ 

տարակոյս կանացի Հանդարտեցնել, ըրի ի<1յչ որ կբ,ղ"՚յ– 

Խօսեցայ՝ իր լեարդէն, բայց ուրիշ անգաաքներէ նուազ 

յաջողութեամբ։ Բայց յաֆողեցայ տարՀամոզել գի^ՔԸ* 

Տիկին Ս ի ՚ ֊ լ ւ ի վ է ՚ ե խառն ուեցաւ խօսակցութեան։ 

*հուցէ սիրաՀարուած է Ռօդային, յս,բեց յան֊ 

կարծ է 

—~ ՍիրաՀարոլած (իօզա*յին, անշուշտ ոչ, սիրելի՝ ս , 

ըսաւ Սիւլլիվէն։ \ 

Ոայց կէ^՚Ը ամուսնին նայեցաւ զա յրալից ու 

Սի՚-լչիվէնը յուսաՀաաութեան ծիծաղելի շարժում մը 

ըըաւՀ 

ՍիրաՀարոլած չէ՞, պնդեց էմմըլին* յայտնա֊ 

պէս սպասելս վ Սմարթէ պատասխանին։ 

մասին բնաւ չեմ ժտածած ըսաւ Սըր Սի֊ 

բ ի լ պարղօբէ՚ե, Բայ° է0"* կո՛րծեր իրապէս։ ԱյսուՀան֊ 

դերձ կրնայ ըԱայ\ Բայց եթէ կը սիրէ Ռօզան* յուսա ֊ 

Հատական ոչինչ կայ Հոդ։ Ռօզան միտ յն կրնայ Հպար֊ 

տանալ նման զգացում մբ ներշնչած ըլլա լուն Համար 

Ալրեսքայի նման մարդու մբ ։ Մնաց որ շեժ կարծեր 

թէ յաճախ տեսած ըլլան իրար։ Շատ սու ղի կ բ նբս֊ 

§ոին՝ միասին երգելու Համար։ կարծեմ մ իա յն ես ու 

Նիւ Եոբք՝ քօնբիտն Է, որ կբ յանդգնինք նոյն յայտա֊ 

գբին մէ^ միացնել երկու քբ ։ Լորտ ՛Ո լարանս է ի մա֊ 

Հէն ի վեր, կրնամ Հաւաստել, որ երկու անգամ էն ա֊ 

ւելի միատեղ չեն երգած, այնպէս որ եթէ նոյնիսկ 

ս ի բայ ի411 յայտարարութիւն մբ բրած ՐէՐ՚՚յ* Ռօզան 

Հազիւ ժամանակ ունեցած Է զայն 2.բ2.ագայիլ ՂԲՐ՜ 

կելու։ 

^ք^Է Էբ սԷրԲ յայանած Է Ռօզային, բսաւ դան֊ 

դա զօր Էն Տիկին Աքի՛ւ լլիվէն, մտիկ եղած Ը1Լ"՚յ կամ 

ոչ, դժբախտութիւն մըն է իրեն Համար, ս*Հս/ թէ 

է՚նչ... 

Ս հէ՚^^ԲԴ՝ ԳՈ1՜Ք ԿՒսռՐԴ> բացագանչեց Աի*֊լ֊ 

լիվէս ժպտուն, որքան կը սիրէք իրար*** 

էմմբլին չզիջեցաւ պատասխանել ամուսնին։ 

/7ւ թ ո յ լ տուէք ըսել, աւելցուց նէ, իր սէրը 

յայանած է Ռօզային։ 

քյօսակցութիւնբ րոպէ մր ընդՀաաուեցաւ։ $ոյց 

տալու Համար որ կրնայի բոլորովին Համբ չա/եալ այս 

նշանաւոր անձերուն միֆեւ, Համարձակեցայ Հարցնել 

թէ խ՚եչ առնչութիւն կրնար րլլալ այգ բոլորին եւ 

Լորտ ՚Ոլարանսէի "^ի^եւ, որուն Հարստութեան եւ 

արտակեդրոն արարքնհրուն եւ զարտ ու զութ եանց մա֊ 

սին խօսած էին նոյնիսկ Ակովտական թերթերը։ 

(Շար.) 
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ՆԱՄԱԿԻ ՓՈԻ-ԱՐԷՆ 
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(Շար. Ա. է ջ էն) 

ջեւ Հանգիտութ իւննե ր գտ՛նել։ 

կարելի չէ։ ՈրովՀետեւ., եւս– 

կան ու բացարձակ տարբերու

թիւն մր կայ անոնց եւ մ՛եր 

մի ջ ե լ ։ Աոաջին անոնց չար. 

ժունՂաերր՝ Լեւոն Աարգսեան, 

Աթաբեկեան, անջատակա ննեո, 

պւսրղ ա պ ԷսՀՀկ ա ր կ աո ո լ ն)) մտա֊ 

ւոբտկաննեբոա– ելոյթներ Էին, 

եւ Դաշնակցութ հան ծ աւր քան 

րուն պատճառր ԼտաճկւսՀայ 

ցաւր) տնտեսելով Հաւք առա. ֊ 

սական փոթորիկներու. մէջ 

ընկերային ֊անահ սա կան էք աո֊ 

րու֊ււհեր Էին։ Վերջապէս մտա֊ 

ւորական Հձելոյթներ» էին\Ու֊ 

րհհՂւ, անոնց եւ. մեր մէջի 

բաց տրձակ ա֊ էական տտբբե֊ 

բու թ իւն ր՝ բացի պաամ ական 

էքի^յսվայրի, քաղաքական բմ– 

ր/ւհւււ մեերու նոր աուեւսլներէն 

էր այն որ անոնք «կարկառուն 

մտ տւո բտկաններ)) էին եւ ոչ 

թէ այսօբուան խորունկ, լայ֊ 

նատարած եւ գալարուն գան֊ 

զոլածը, որ կ՛ուղէ իր միս էն 

եւ արիւնէն ծնուած կազմա

կերպութիւնը իր յարմար տե֊ 

սահ եղանակներովդ բարենո ֊ 

րոգհլ, արդիացնել, եւ անցեալ 

մեղքերու , մեղանֆուսՂւերու 

Հանգէպ խստագոյն պատիժի 

կիրառումով, կոլսակցոլ֊ 

թիէ-նը իբրեւ Հաւաքակա֊ 

ն ութ իւն անպւսբա Հռչակել 

Հայ Ժողո վա֊բդի աղէտներուս 

եւ այսօբուան ողբալի վիճա

կին պատասխանատու.ու թ հնէն՛. 

«ԱնՀատներուն գերբ)) ժխ

տողէ* երէն չե^/ք, սա կա յն այն 

Համոզումն ուն ինք որ զսւն– 

դուածներր իրենց ծնած շար֊ 

ժու մբ ա ո ա նց սայթ աքո ւ մեե ֊ 

բու, առանց այլասեր ելու կր֊ 

նան ե՛ւ առաջնորդել, ե՛ ւ 

զարգացնելէ 

Ամենէն ծանր, աններելի 

յան ցան րն է բսել որ «Մարտ֊ 

կոցՖ Հինգ րնկերներու չար֊ 

ժուհՂւ է, անիկա րնդարձակ 

մասսաներու ոչ թէ ((բողոքն)) 

է, տժգոյն եւ անարիւն՝ այլ 

Հզօր կամ քն է • այսօբուան 

ողբա լի պայմաններու՛ն վրան 

ելլելու։ *Լերբ ակնարկեցի 

«ց աւադին ողբերգութեան մը%» 

Դուք, ընկեր Վյսբանգետն գիտ֊ 

նալով Հանդերձ որ Մա բակ ո -

ցակ անութ իւնր ներկուսակ

ցական չ էնդդիմադբութետն 

կազմակերպ աբտայայաու ֊ 

թ իւնն Է սա կաւատ իրական 

խմբակի մր դէմ, անոր վրա յ 

կր յարձակիք այնպիսի եղա֊ 

նակաւ, որ իբր թէ «մասնաւոր 

շաՀերու)) պաշտպանութենէն 

վեր ալեւոր եւ նուիրական 

կազմակերպութեան շանթ 

պաշտպանել կուզէք։ Եւ կ ք՛֊ 

սէ՜ք թէ ((արդարամիտ, ան֊ 

կ ուլմեապաՀ)) կ րնաք Ըէէաէ * 

աոանց մէկ Հատիկ փաստ ցոյց 

տալու այդ արդարամտութեան 

եւ անկողաՈ»ապաՀութեան% 

ք*այ9, ւ ա ւ ֊ է որ Իօսքը 

տամ ձհզիէ 

Մ. ԳՈԻՑՈՒՄՃԵԱՆ 

ԷԱՐԿ Է 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ 

լ Ա Ն Ե Լ 
(ք,ար. Ա, Էջ էն ; 

ւ ս տ ա օ ւ օ ի յ ձ ւ 

ա ո : ՇաԽէ . հտ ԲշԱէԽ՝ - IV. I). Լօւ՝«1էտ 

կարկա՚էւգակՊւերու, քօէաէրվա՛ներու եւ պսւուղներոլ 

շւոեէՐարաՊւ մըՊ։ Է ^ձշոճ\օռ՚ճ\ ՚նւգարավա ճաոաաու՚նր, ուր 

կր՛նաք գւո՚էւեէ ամ՝Էն աեոակ ուաեէիք՚ներ՚ներ, իք արմ՝ 

պաուղՂւե ր եւ մ՛իրգեր: 

ԴԻՆԵՐԸ ԱՐՏԱԿԱՐԳՕՐԷՆ ԶԵՂՉՈՒԱԾ ԵՆ 

Ստեւ արաբ դիտակցոլթիլնր ։ 

Եթէ ան խուճապի ւ քա անս լա ծ 

Հրլլար՝> էր Քայւ1։<*՛ գո՚՜ա ար՚ 

կւսծախնդբական , «Հայ ժո/լո– 

՚/Ոէ–րդի է՛– Հայաստանի » շա֊ 

Հերուն տեսակէտէն կորոտա֊ 

բեր ըլլալուն Համոզումր չու

նենար՝ ԱՄ արտկո ցք> ի արծար

ծած Հա րցե բուն ոչ թէ Հեր. 

ք ում֊ յ ա յ տա բարութ ի ւն պիտի 

տար ա յ Լ պարզ «լուս արա ֊ 

ն ութ իւն» մր ու ո ա նց խար

դախութեան եւ ուրացու մե ե ֊ 

րու դիմելու։ 

Ինչո՞ւ կը Հերքէ 1920 

Դեկտ. 29/՛ Իի՚~ՐոյԻ որոշումը 

միանալու, որովՀետեւ, ք––ք 

գիտէ որ Հայ ժողովուրդը 

որքան ալ մոռացկոտ Րէէայ ե 

«անյիշաչալաի Համբաւ Հանան, 

երբ է ՛ ք ու բացարձակապէս 

չ պիտի ն ե ր է պբոմեԹէսւկա. 

նուԹե ան Թրքածի ւս ցանցին 

միջոցաւ մեր մինուճար 1)այ. 

րենիքին դ էմ գ ո ր ծ ել ու ն ոյն 

իսկ մ՛տած՜ումին։ 

ՄԱՐՏԿՈՑ 

՛՛ՆԱՀԱՏԱԿ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ,, ք 

$Ի*Ի$ՏՈն շ է Օ Կ Ի Ւ Ր Ե Շ ն Ի 

Վ Ա ՚ օ ք Ը - ձ ե Ր Ո Ս Ը 

(Մեկ սատորի մեջ) 

ԳՒՆ 2 0 ՖՐԱՆՔ 

Դիմել Ա1. 8տւտՅւաՅՈ, 121, ուշ ^31X3^6–, ԲՅՈՏ ( 1 8 « ) 

Ալֆորվիլի մէչ ՄԱՐՏԿՈՑ կը ծախուի 

145, ւսշ Ըս6ոո6 Օօ1շէ 

Նպարավաճառ Պ. ՆԵՐՍԷՍ ՍԻՄՈՆԵԱՆի մօտ 

ա ա գ Լ ա » Կ Ը ՓՆ Տ Ռ Ո ՒԻ 
Պատուաւոր Հայ երիտասարդ մը դբամագլուէս կամ գործ ի 

ընկեր կր փնտռէ՝ արդէն կազմակերպուած Հետաքրքիր գործի 

մը Համար ։ 

Հաճելի աշխատանք, շաՀաւէտ գործ ։ Դիմել «Ա աբւոկոց»ի 

վարչութեան։ 

ՕՍԱ. ԴՐԱԱԱՏԱՆ 
ԱՌւաո ււնԵ1՝ԸԿՐ1 ;ննՈ1>Ին 

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ 1ԱՅ 
ՆԱԻ-ԿԻՆ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

Բ Ա Ն Ս Լ Խ Օ Ս Ո Ի ԹԻԻՆ Ը 
Այս Հինգշաբթ ի ի բիկուն 26 յունուար ժամը Տուկէսին, 

Փրթի ժուռնալի սրաՀին մէ^է 
կը խօսի Պ. ԱՐՇԱԿ ՁՕՊԱՆԵԱՆ 

կաթողիկոսական պատգամաւորր նիւթ ունենալով՝ 

ա ո Մ Ը ա Օ Տ Ա Ն Ի Մ է Զ 
Դե ղա բուհ ստակ ան բաժին մասնակ ցու թեամբ Օր* Պիւ ք -

պիւլեանի, Պ* Պ* Ա արդի սեան ի, / աքքայի եւ ԴժբԷթեանի։ 

ՄՈհՏՔԸ ԱՑԱՏ Է 

Զեղի եւ ձեր ՀիւրերուՂ։ Համար գքնեցէյլ մ՚իայքւ 

2.ԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԴ-ԱՐԶ 

Առաջ՛նակարգ շէււոիր իւղով, 

Աաքար, ՀաւՐեղ, իէնայողակաՂ։ 

ՊաՀա^^եցԷք Հա յ ՚նւղարավա՜ճաոքէւերէ՚էւ 

12 Հաար ՀԻՆԳ (5) ֆրա՛նք 

ՊՈԼՍՈՅ 2Է0ՐԷԿ՛ 4, 6 եԻ 8 ՖՐԱՆՔ 
կանխաւ, ապսպրեցէք 

Ստա© Ը1շշէոգս6 յ շ ա յ 
9– « ս © ժ ս Ր քօ 8ք 6 Տ Լ ձ 8 ձ ճ 1 1 & (Տ– & Օ ) 

Ընտանիքն երու այցելող՝ գործունեայ թ1Ց.€1©քներու 

պետք ունինքւ 

0սմա Դրամատան ժենա֊ 

շնոբՀը երկարաձգելու Հաւք ար 

Փարիզի ժէջ Ա աս րտճօղլու Եիւք~ 

րի պէյի Հետե հալ պա յ մանն ե֊ 

ր ը առաջս» բկւսծ են * 

\ * Դրամատունը շատ »քբ 

աոանձնաշսորՀա֊ւՈէերէ կը Հր -

բաժարի է 

2. Հին Հսէմաձայնադրին 

Համաձայն պետութեան »ոբա

լքա դրուած վարկը պիտի կրկ *-

նա պատ կուի է 

3* Տըվիգի Վ ա ր կ ըււաէ"Վ 

2 Օ ՚քիէի՚՚ն ոս^ՒԷ վարկ »քրն 

ալ պիտի բաց ուի որ տոկոս 

ալ էղիտի ուն են այ։ 

4. Հան րապետու թեան կե

դրոնական դրաւք ատ ան օտար 

ներկայացուցչութիւնր կ ՛ա զէ։ 

Փարիզի ելմտական ՀՐ^*"-

նակնհրբ լաւատես են։ 

4.ԻՃԱԿԱ1ԱՆՈՒՔՒԻՆ 
Վ.ԱԼԱՆՍՒ ՄԷՋ 

ՇԱՀՈՂ ԹԻՒԵՐԸ 

1. 425 պատի գորգ մը։ 

2. 374 զարթուցիչ ժամա֊ 

3 196 ինքնաՀոս 

- 525 կնռչ Հո. 

֊ 2 8 6 

՚ Ւ Ո ւ Տ Ո Ւ ն V Յ Շ Կ Ո Բ հ Ո ն 

191 Օօսէտ Լ3ք3^6էէ6 191, էիոհ 

Հարիլրին յիսուն զեղչ 

ԳՐԱՏԱՆՍ ՏԷՍԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ 

ՄԻՆՉԵՒ 15 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՄԵՐ ԳԻՆԵՐՈԻՆ 

Խենթը եւ Զ ա լա լետա ին ^Ռաֆֆի^ 1;) ֆրանք, Լեռն աՀա֊ 

յաստանի Հերոսամարար (^*Լ, Դեոբգեան^ 10, Լիոնս/Հայ Երա– 

ղաՀան 200 էջ, 10 ֆր., Ազնուականներու Բոյն մը 270 էջ ՚Հվէպ) 

10 ֆր., Արապէլչա (վէպ) 272 ^ 10 ֆր., Այն Գիշերը (վէպ) 

250/էք 8 ֆր՛, Բերայի Գիշերները (վէպ) 12 ֆր., Բերայի Ման. 

կա վէպեր Օ ֆր** Ընտանեկան Զբօսանք 3 ֆր՚գ Թէօֆանօ Լվէսլ) 

450 էջ, 15 ֆր., Խասգիւզի ֊Բնաշրջիկը (վէպ) 300 էջ 10 ֆր., 

ԽոՀանոցի Գիրքը 3 ֆր–, Կէ" Կոյսեր (վէպ) 10 ֆր՛, Թափառս։, 

կան Հրեան 1200 էջ 60 ֆր՛, Հ/՚նգ չառ"՚քք օդապարիկով, 15 

ֆր., Հաւաըուծութիւն 15 ֆր՛, ճէք ԼԱլֆօնս Տօտէի) 2 Հատոր 

25 ֆր՛, ՄելիՀա Նուրի Հանըմ վէպ 3 ֆր՛, Մակարոյծր ՝Տ ֆր., 

Մեր Խաշը 6 ֆր՛, Յեղափոխականի Մ՛ոքեր (՚Բր. Միքայելեանի) 

6 ֆր; Շւվիկ Մատօնան 10 ֆր.,Ոճիրին պանդոկը (վէպ) 2 Հա. 

տոր 10 ֆրանքէ 

ԾԱՆՕԹ.֊- Ցանձնա բա բ ո ւթի ւ–ններբ կանխիկ վճարում ուի 

Փոստի ծախքր լքեր վրայ է Ապառիկ եւ կս»»ք գօնթ՚ ռ֊ոէսմ պ ա ր ֊ 

սրման չի գրկուի բ* 

՛՛յդ 
մս ր ՚ ր 

ա 

գրիւ մԸ։ 4. 

վանոց Ժը։ ^՚՛ 

Հովանոց մը։ Եսկ Հետեւեալ 5 

թիլերը 78, 145, 99, 144, 

261 ւղիաի ստանան ժանր 

առարկաներ, գիւք ել Հե տեւես» լ 

Հասցէին. Ղյռղար Դալուստհան, 

10 ւ՚սշ 14 Լ7ՅՈ*ՕՈՏ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
Անիեո. ւէ|ուսւ.՝Թոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱկ - ՄԵՍՐՈՊ 

գբսւդա բ ս» 1» ր 

վա Լսւսքլրուաօ է 345 Ավընիւ 

Արժանթէօյ, Պռւա–՚Րօլոնպ , 
•ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բացէ երեք. 
շաբթի, չորեքշաբթի եւ Հինգ֊ 

Ո Ի & Ա Դ Ր Ո Ի Թ Ի Ի Ն 

1ԱԳՈԻՍՏԻ ՍԻՐԱաՐՆեՐՈհՆ 
Կ՚ՈՒԶԷ՞ք 

՛ԼԵՐՋԻՆ ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱԳՈՒԻԼ, 

ԴԻՄԵՑԷ-Բ ԱՆՎԱՐԱՆ 

յ . Ճ&Լ1՛ Օ \ ւ ն ւ 1 ՅԼՌ չ՝"բքքք՛ ԻրԻԿ"՚–ն՚"երը ժամը 

8.30(1. 10. 

— Լիոնի Հ. Ց. Դ. գըա. 

դարանը փռխագ րաած է ընկ. 

Ժիրայրի խանութը, 10, Րիւ 

քիրանսուա Կաըսէն, Բաց է 

երկուշաբթի եւ Հինգշաբթի 

իրիկունները ժամը 7.30-8.30. 

— ՚Լւպւսնսի Ակումբին 

գրադարանը ը " ՚ ց է եբեքշաբ. 

թի եւ Հինգշաբթի ժամը 8էն 

10 եւ կիրակի առաւօտ ժամր 

8էն 12, Գ/՚ՐՔ կը ստացոլի 

շաբաթական 1 ֆր. վճարումով, 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ Է 

Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 

երեկոյթներու, Հարսնիքի, 

նշանախօսութեան ու այլ 

կարգի 

մ,, 

ւ\ն բ * ՝ ր ա ւ Ի բ+–ձ.ոձւ™ճէ*տ 

Անգյ. դերմ. սյելմ. ռուսական եւն. 

նոյնպես ամեն տեսակ սւծուիւ եւ եւ փայտ 

63 
69-79 

Միակ ն եր կ այ ա ց ոլցիլ ած՜ոլիւի ամենա գլխաւոր մթ՜երա

նոցներու որոնք շնոբք)իւ իրենց երկսւԹոււլային եւ ծ՜ովային 

ուզւլակի ճիււլաւորումներուն ՝ կրնան մրցիլ 1)րաս|արակի ած՜– 

իւ ;սւ(ա ճ աււնեբու 1՚)ետ » (քասնաւոր պայմաններ կ ե դրոնական 

շեքլոլցիչ^ի (շէսաքքԱցտ ՇՏՈՒՐԱ/) տ էրերուն՛ ն ոյն պ է ս ազգ. |)աս– 

տ ա տ ո ւ Թ ե ան ց: 

ՆՊ Ա Ր Ա Տ ՈԻՆ Է Փ ա Տ 
Վ.Ա1Է ԻՁԳԱԼԱՑԵԱՆ 

Արեւելեան եւ էւլւոպական նպարներ 

Չ1(՚այ՛ յ կայ, մաքուր եւ ամ՜ան։ 

9 ուշ մօսւյ6–քէօսս6, Բռրւտ (20Շ) 7՝ՏԼ աճոԱ. 50.09 

նՊԱՐԱՏհԻն մէԹրօ ՊէւՎԻւ 

1ԱԱՅԵԱԿ ՒձԳԱԼԱ8եԱՆՒ 
8» ձԱշշ Բսււ1–Լօ.քէէ1՝ցււշ, ԲոսւԱօո տ. Տօւտ 

Դ Ե Ր 2 ԱԿ Ա Տ Ո ԻՆ Ը 

10, &Ա6 Րաո^օւտ - Շ&^ա - Լ ^ Օ Ւ 1 

Ուր կը կտրուին աւքէն եղանակի յար մար 

արանց եւ կանանց Հագուստներ* ւ/իշտ 

վերջին նորաձեւութիւննեբով ։ Մեր կեր

պասները ֆրանսական( անգլիական րն ֊ 

տիր եա֊ տոկուն ապրանքներ են։ 

ԴԻՒՐԱՄԱ ՏՑԵԼԻ ԳԻՆԵՐ 

էԹԷ կ ՛ուզէք, որ ծեր |)ա գուստնեբը ըլլան ճաշակաւոր, տոկուն 

ու լաւ կտրուած՜, աււանց զ՚սւրանելու, դիմ՛եցէք բծ՜աիւնդիր 

Ն 
փարիզի աււտջնակսյրգ դելաակա տունր 

6, ատ սս Օշետ, ԲՅՈՏ 9Օ : 1̂̂ է̂ օ ՑՅրեձտ 

Ֆ0ՆՕ Ե Ւ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
Գ Ն Ե Լ Ո Ւ ձԱՄԱՐ 

դիմեցէք 3՛ ԱՐԹԻՆեԱՆԻՆ 

26, Ո սշ ԼՔՏ&ՏՏ, Բ»«Տ ( 2 Օ ) աԽօ 8շ \ \ \ ՚ ւ \ \ շ 

8 0 ք Թ. II. Ս I, ա 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈՔԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՒ ԱՂԻՔՆԵՐՈՒ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 

34, 81մ յ « Օւ^հյ/. ք՚ՅՈտ. ա ս օ Հկտ\\շ 1Ա. ^Յէօտճտէ 76-65 
Հիւանդներ կ ՚րն դ ո ւնի ամեն ՕՐ 2—8, Կիրակի եւ տօնի 

օւ-եր 10 — 1 2 ։ Աոաւօտներլւ մամադրութեամբ; 

սքոյթներու Հա 

ու 

ու 

սար։ 
Հ– 3– Գ– Վալանսի Ակումբր 

Խիստ դիւրամատչհլի պայ. 

մ աննե րով, 

Դիմել Հ. 8. Դ. Վալանսի 

կոմիտ էին ։ 

Ամբոզշ ֆրանսա^այուԹեան ծ՜անօԹ միակ վստահելի ՖՕնՕ 

ծ՜ախոզ վաճառատան, ուր պիտի գ տ ն է ք ամէն տեսակ ֆօնօ– 

նհ ր ե ւ հայերէն, ֆրանսերէն, յուն ար էն, Թուրքերէն փլաքներ 

օօրյօբվ, ծօււատւձ, Բ ձ ա ճ , ԲՕԼՈ)ՕՔ Ճ ՐՃՈՕՏ 

ընկ երուԹիւններու։ 

նոր ()ասած՜ են վերջին անգամ ելած՜ նայերէն փլաքներր, 

որոնք ուրիշ տեւլ պիտի չ կրնաք գ տնեյ » 

ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆեՐՈՏՆ 
եթե կբ սիրեք լաւ սւ նամեղ նաշ մր ընել, 

մի վարանիք, զացեք անմիջապես նռՏւսկաւոր 

ւօ, ւատ տ^սւը - ւ սձ& տ ա ւււ։ 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ, ՄԱՔՈՒՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ ՔՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

Իր նշանաւոր Տէօնէր քէպասլր, ֆ ի ՚ - ՚ է լ ի –քէս1ապր, 

(յօղուբալու. –քէպապր 

Լաւ Օզի, ճ"խ Աղանդերով 

հՈքէէ՝ ^1 ք1 / * ՚90 Ի՛՛Ք ԻՐ ձեռքով կը պատրաստէ 

եւ կը սպասարկէ 

ցիլիվբիի մած՜ունը միայն այս ճ աշաբանր 

կրնաք գ տնել 

ՄԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 

ք« ՏVI Տ IՕ I Տ I 1>40Ո=։Ս1ՀՏ 

8 Ա Կ Ո Բ Ե ԱՆ ե Դ,հԱ8Րք– 
00, 1ն)ւմ6 մ՚ՕւՎշսոտ, Ըգցո»առ (Տշւոշ) ... 7'ւ'Լ; ձ1«տւօ 20-55 

Փօբթ տ՚Օրլէանէն 5 վայրկեան 

շեր կ ա ռքերու նորո գ ուԹե անը ք)ամար, ամ՛ենայն վստաքխւ– 

Թ՜եամ՚բ կարոդ է ք մեզի դիմել 

ՄԱՔՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառտժ ր կառքերու Հաւք ար ամս ակ ա՛հ 50 ֆ բան քէն սկսեալ 

Տ 6 ^V^^6 ժ շթ& ո ւ ա ջ տ 

ՇՐՋՈհՆ ֊աԱՌՈՐԴՆեՐՈԻ ՈհՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 

ա ւ օ օ ւ տ ա ճ ա ւ ճ ս 
20, 1Հս6 ձէ; 8շշօոտ Յ ^օս^ե^Vօ^տ 

7ւ՝(սո. 10, ձսէ. ձՈւտ, 7ւ՝ուո Աա՝6 Տէ. Լ(Ո(ս՝€՝Հ\\ 

Անմ՚րցելի գիներ ե՜ւ ճոխ մՍ՜երք։ ՛յեր շա1)ր կբ 

պահանջէ որ ուղզակի ար ա ա դրոզէն դ ն է ր ։ 

Գաւառներէն ապսպրանք կ ՚բնդունինք։ 

Վ.11ՀԷ Պ Ա Ր 8 Ւ & Պ ռ ն Ե ռ % 

10, Ոստ Տ1. Տվսօսրհա 10 

Ա Ղ \ Ր Ե ՝ կ Ց Լ Ի Ս ա կ ա Վ 

Ամէն տեսակ առեւտուր, թէ զարդեղէննեբոլ ել թէ ժս». 

մտցոյց ի , միշտ դիւրս» մատ չե լի դիներով։ 

Այս կալւո1ւլւ Դւե՝լւկայացՆւս|իՆ 1)աբիւրի*1ւ 6 <|եզ^ Կ՚Ը 1Լ ս ւյ • 

գերսւ 

Աժան դիներով, ճւսշակաւոր տոկուն ու լ ա ւ ա գ ոյն 

Օագուստ |)ագոլիլ, դիմ՛եցէք աէւանց վարա՚ււումին 

ս ա տ ր ո Ի Կ աւՊ1ւնՏԵ11նԻ 
յկաասւնր. որ ն եր կ այ տնտեսական տ ա գնալզի ա ռԹիլ 

ան1)տւ. ատալիորէն իր գիներր զեզլա ծ ՜ է ։ 

2, քԱ6 Օ՚ՏՏ ՇհՅսքօսքՈւշրտ — ԲՅՈՏ XIX 

Մ Ա I 1 Տ Կ 0 Ց 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

11111 ւսւսս ա ա ււ ււէււււււււււ< ււաււ 

Ցարեկան վ.նյյաւՐսեայ 

ֆրաՆսա եւ. Ս"֊ւփ ա 70 40 ֆրանք 

սմհրքյկս, 5 2,«)0 ա ո լար 

ԱՆգւիա եւ֊ Գսււլւս 1(էՆե(ւ 180 0«) ֆրանք 

Զ՛" 1՚յւ1՚|ւ|ւա– իսւալ(ւսւ .120 05 ֆրանք 

Ո֊րի։ երկիրներ 100 55 ֆ ր անք 

Դրամական առաքումներու (աացե՝ յ\1. 7 / \1<Ը\10յ1/ \ԻՎ 

11, ՒՀս6 Լօատ - 81ՅՈՕ, Բ^քՀ1Տ ( 1 0 6) 

ԿԱՐԵՒՈՐ ֊Կըխնդըո, –իխմբագրութեան յատուկ գրու֊ 

թիւնները ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑօի Հասցէով՝ 

1^3^8012 11, Ոստ Լօատ - 81ՅՈՇ, Բ^Տ1Տ (106) 
Լ 6(ճաւէ։1Ա 7 ^ ™ 0 յ 1 ճ 1 Տ 1 

1 ա բ ո ա 6 Ո 6 ^ Լ 8 ^ 1 1 > ք^սօ Լօսւտ 81ՅՈՕ ԲՅՈՏ 



ք. ՏԱՐՒ ԹԻՏ 51 - ՈՒՐԲԱԹ 27 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 ձ ե Օ Ք է տօ ս ա * ւ ք V5:^ՀIՕ^ՀՏՕI 2 7 յ ^ ւ տ ^ ւ ը ք * 1933 - ^ Ո ո ^ 6 ո 51 

ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱՂԱԲԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. 3. Գ. ԵԻՐՈՊԱՑԻ ԲՈՂՈՔՈՂ, կ. ԿՈՄԻՏհՈՒԹԵԱՆ 

ւ ^ տ ւ ր ժ ^ օ է շ 

յ օ ս ա & ւ &ՈՈ6Ո16Ո 

ք՝Յք31ՏՏՅՈէ ԱՕւՏ ք01Տ Լ̂ Յ՜ Տք»Ղ131Ոէ 

ա<Խշէւօո -ձմտնաէրսհօո : 

11, 8 ս 6 Լօատ - 8եա<։, Ր ձ 8 1 Տ ( 1 0 « ) 

1ոււմանորդս։ս–.>»*ււ թեան պայմւսննեւ՚բ տեսնել ՚1". եջ 

\2ՐԳ. ԸՆԳՀ. ԺՈ՚ԼՈՎԻ՝ՊԱՏԳԱՄռԻՈՐ՚;ՍՐԸ ՀԱՍԱՆ. 

ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ Խ՚ԼՃԵՐՈԻՆ ԱՌՋԵՒ ԳՐՈՒԱԾ կ ՀԵՏԵՒ. 

ԵԱԼ ԵՐԿԸՆՏՐԱՆԲԸ 

Բ Ի Ւ Ր Ո Ն Թ Է Դ Ա Շ Ն Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը 

ՄԵՆ-Բ Ւ ՅԱՌԱՋԱԳՈՒՆԼ– ԿԸ ՊԱՏԱԱԽԱսԵՆ-Բ ԱՆՎԱՐԱՆ՝ 

Մ Ի Ա Յ Ն Դ Ա Շ Ն Ա Կ Ց Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը 

Բ Ռ Ո Ի Լ Յ Ո ե Ր Ը Վ Ա Ր Ս Ե Ր Գ Ո Ր Ծ Ը 
• • • 

Խօսքս ձե՛զ Է, տզաք, որ 

յարձակեցաք ՎազգԷն Նուշան -

եանին *Լրաի կողոպտելս ւ, 

ծ եհ ե լո* ա֊ թէ սպան՛նելու. Հա

մար, այդ միեւ՛նոյնն է. ո -

րովՀետեւ անոնք միայն մաս

նիկներն են յարձակում կոչ

ուած կայէնութեան, որ, կ երդ -

նու֊մ ձեզ, ձերը չէ բայց ձեր 

երակներուն ներարկեցին ա– 

նան ուն ոճ րա մտ ու թեամբ։ 

ճշմարիտ, –ճշմարիտ կ՝ ըսեմ 

^**Դ> ԴՈԼՔ է Դ է ա 9 ա Ք թէ է՛ ՛՛Ղ 
ըրիք եւ ի՛նչ կ՚ընէք։ 

է/ւ անհրաժեշտ Է անոնց 

Համար, որ դուք չդիանաք թէ 

ինչ կ՚ընէք։ 

Հյամփուբով աադեցկք ձեր 

ուղեղին վրայ ինչ որ կ՝րսեմ* 

Այն օրն իսկ ՈԸ ԴՈ*~Ք 

դիացաք իմէ ի՛նչ կ ընէք, 

դուք պիաի դաոնաք նշաւակ 

անոնց յարձակումներուն ։ 

ար ձերը պիտի 

րլլայ վաղը, գիտցէ՛ք, Հպիաի 

կրնայ վերադարձնել Ղո^՚Րյ 

զոր խլելու Համար ձեր ձեռ– 

քերր գործածել կ ուա ան եւ 

ձեր ճակատները պիաի այրին 

սեւութ իւնովր ամօթ՛ին* որ 

ձեզի Հարազատ չէք՛* Բաձ9 

նենգ արուեստով դրոշմեցին ։ 

Ը"Է՚Ք, ս ՚ յ ս " V "*°՝զքին9 

ո՛* ր ոճի րի՛ն Համար դուք բարձ

րացուէիք ձեր բազուկներբ 

ՎազգԷն ին վրայ,~ վազն ալ 

ո՞վ գիտէ դեռ ո րի վրայ 

որուն Հետ մ իասին ճոզոպ– 

րեցաք անապատներէն, ձեր 

սիրելիներու գիակնեբբ կոխ

կրտելով ։ Ա՞՛յն որ անոր խաբ

ուած Հոգին վրդովուած Հա -

մարձակու թ իւնն ունեցաւ ա– 

գազակելու ձեզ, «ընկեր

ներ, բաւական է որ մոռցանք 

թ ուբքին եաթաղանր* ս թ ա -

վ՛ինք ոՀ. ճանչնանք ինքզինք– 

նիս քանի գեռ ուշ չէ « 

Մինչեւ եԴրբ դեռ չըմբռնել 

թէ այս «ոճիր»ը պէտք կ ը 

Համբուրէիք ձեր չբթնեը"վ * 

Փոխանակ ձեր բազուկներուն 

՚քէջ կայէնը վերյառնել տալու Հ 

Թէ* այ1՛, ոը նենգ ձեռ– 

քերու շոյանքները չկրցան 

յա^ողիլ Վազգէնն ալ փօստայ 

դարձնել իրենց ոտ քե բուն, 

քալելու Համար ամէն տեսակ 

ցեխերու մէջէն։ Ջէ* որ ա– 

նոնք կ°շիկները պատրաստած 

են միայն աղտեղութ իւննե -

ու Հա քա ր% զ՛։ բու կոխկլւոել 

նոնք կեղտոտելու մ ա սնաւ որ 

Հաշիւս վ՝. Գ՛իտեն որ ^0շիկ^ւՈբ 

միշտ ալ կրնան արտադրեի 

քանի որոշ սարկամտութ իւն ը 

կայ։ Եւ մանաւանդ կայ կօ

շիկի դերին էութիւնբ իրենց 

Համար մինակ աղաեղու– 

թ իւննե ր կոխկրտեի միայն 

աղտոտիր 

Ե՞րը պիաԻ գիաակցիք թէ 

այդ շոյանքները որոնք ձա

խողեց ան Վազդէննե բու. կռնա

կին վրայ եւ յաջողութիւն կր 

գտնեն ձեր կռնակներուն ՚//»֊ 

բայ, միայն իրենց ոտքեր՛։։ ն 

ՒԲՐ հ01.է^՛^ V սլաՀելով 

պայմանաւս րուած են։ 

Վազն ի"կ կը Հասկնաք 

այս բուռերուն ամբողջ ի– 

մաստբ, երբ ձեր մէջէն ո եւ է 

մա\կբ% այսօր շոյուած ու փա

ղաքշուած ի գին Վազգէնին* 

վրայ կայէնազոյն Հերո սու -

թեան, կր գիտակցի թէ խաբ– 

Գրեց՝ ՇԱՀԱՆ ՆԱԹԱԼՒ 

ո։.աօ Է եղեր եւ. $Էր գէաեբ 

ի՛նչ եղաւ ։ 

®էԺ"Է՜՛Ք ա 1 " խօսքերը 

վաղը, ան պիտի (՛լ լայ յա. 

իրդ Վազգէնը։ 

Զէ" որ դԼ երէկ որ 
զայն ալ կը Հայէին, անոր 

աւիւն ր եղբայբաստան բբ -

ռունցքի վերածելու կայէնս։ -

կան Հաշիւներով։ ԶիսՔ^՛ էր 

որ մ ինչեւ Միջազգայինի 

Համագումարներուն կը տա

նէին փազաքչելովւ Նոյնը կ ՚ ը 

նեն ձեզ այսօր։ Գիտցէ՛ ք, 

տղաք) դուք "էԻ՚եք՚է աա~^*Լե 

չէք անոնց աչքին քան Վազ

գէնը ւ Պայմանը մէկ է եւ ան– 

՚իոփո խ*՚֊–~ կա՛ւ կը դառնաք 

փօսա՚սլներն իրենց ոտքե

րս» ն ձեր Հա բազա ան ե րուն ա -

րիւններր կոխկրտելու կամ 

կբ դառնաք վաղու ան նոր 

՚Լազդէն մ բ՝ բռունցքներու 

տակ։ 

Բոունցքներբ վա՜ բ, (. 

Խօսքս ձեզի էգ անապատի 

ծնունդներ, բոունցքներբ 

վա ր, ժեստով մբ ք որ քարա

ցնէր այն օձի լեզուներր, ո -

րոնք ձեր կիըքնըր քլը էիգեն 

շոյանքով է 

Խօսքս ձեզի Հ-» որովՀետեւ 

՚լիտե՚է թէ չէք գիտեր ինչ որ 

կ՚ընէք։ 

Խօսքս ձեզի ԷՀ որովՀետեւ 

կ ուզե՛ք որ գիտնաք եւ վբս– 

աս՚Հ եմ որ պիտի գիտնաք 

օր մր։ Պէտք է գիտնաք, ու

րեմն , շ ուա յ 

2եբ երակներուն մէջէն Հո

սոս ա րիւնր Համւ ՛ր ւէ, 
որ Վազգէններու վրայ բբ~ 

ռունցք բարձրացնէք, այլ ա -

նոնց դէմ, որուն եաթ աղուն

ներէն Հրաշքով ճոդոպրեցաք։ 

Ո՛ ՛Լ որ ձեզ ուրիշ կերպ 

կ%առաջնորդէ, բաւական Ալի

՛՛՛է Ը1ԼաՐ այԴ մէկն իսկ որ 

դուք զիաակցէիք, թէ ան 

լռօրէն եւ թաքուն Հոգեկիցն 

է թ ուբքին, "րի զէ՚ք միայն 

ձեր բազուկներբ բարձրանա

լով պիտի արդարացնէ ին ի -

րենց Հայութիւն ը։ 

Կը տեսնէք որ այ լ ես խօսք 

չունիմ անոնց ^ որ իրենց կ բ ո -

նակներր թուրքին դարձու– 

ցած, մութ ին ^է^ ծուարած, 

թուրքին դէմ բարձրանալու 

Համար միայն ուխտած ձեր 

բազուկներբ, մութ ին մէջ ձեր 

եղբայրներու կռնակին բարձ -

բացնել կուտան ։ 

ՈրովՀետեւ գիտեմ թէ ՛Ա

նոնք գիտեն ի*"Հ "Ը կ ՝ Ր՛ե են։ 

Ե*– գիտեն այդ միայն» 

Խօսքս ձեզի է եւ ժիայն 

ձեզի, աղա՛ք, որ Վազգէննե– 

բու վրայ յարձակեցաք ե. պի" 

տի յարձակ իլ տան վազն ալ 

մինչեւ եղբայրասպանութիւն ։ 

Բոունցքներբ վա՜ ր , •« 

՝Բա"ջ էք։ Կռանեցէք ձեր 

մկանները ։ թ՛շնամին պատ

րաստ է։ Եթէ մոռցուցին ձեզ. 

աՀա կը յեշեցնեմ ձեզ անգամ 

մըն ալ. թ ուըքն է ան։ 

Թուրքէն զատ թշնամի չու -

նիք։ 

ճչ՚Րարիա, ճչւքարիա կ ՛ը. 

սեւք &եղ, ո՛վ որ բռունցք կը 

բարձրացնէ իր եղբօր վրայ, 

կայանութեան կոլպրավա ո 

դեՀեն մըն է որ վարձքը 

կաիւուաձ իր ճիտէն ի կատա

րած աշիւա րձիէ 

ք՛ I I I ՛ Ե Գ Ո Ր (7 Ա Կ Ա I Ը 
ա ա , , ՛ ) , ա ՝ Ա Պ ս ւ գ ա էԻՆ ՄԻՋ Ե Ւ 

Ա Լ / Ո Ւ Ր Պ Ա ձ Ե Ն Ք Ն Ե Ր Կ Ա Յ Ի Կ Ա Պ Ը 

Մե՜ր ձեռքի՛ն տակ է ՀայկակաՖ Բա. 

րեղոր Տ՜ա կան Ը՚նղՀ. Միութեա՛ն 1931 աա. 

րե՚լր^աՊւի տեղեկագիրն ու Հաշւււեկշիոր ։ 

ՏեղեկագրէՖ կՀիմ՚անաՊւք որ 1391 տարուա՛ն 

ը՛նթացքին։ «բարեգործական, մշակութային եւ 

նայրենաշինական ձեււնարկներու եւ նպաստնե

րու յատկացուած ցումարր եղած հ 01,354,13 

անգլիական ոսկի», շ՚՚՚֊ըՀ Եու կէս մ՛իլիո՛ն 

ֆրա՛նք, աՂւգլիակաՊւի այսօրուաէւ արժէ. 

քով, 

Տեղեկագիրը՝ ուրախ ա յ գ տրգիւՊւքէՂ։, 

՚նեըքիՊւ զուսսչ գոՀու՚նակութեամբ մ՛ը կ՛ա. 

՚-ելցՖԷ. «Այն ալ այնպիսի տարւոյ մր սեջ, ՈԼՐ 

տնտեսական տագնապլւ կր ստանար անօրինակ 

ու լքտաոոգիչ երեւոյթ մ՞ր։» 

Աախա՚նցեալ տարուա՛ն արգիւԴւքը ա. 

՛ելի քա՚էւ Խււ կէս մ՛իլիո՛ն ֆրա՛նքի գոյա. 

ւս 111։ ու յաակացամ՝ր «մշակութայի՛ն ու. 

Հա յրեՊւաչի՚ււ ակա՛ն ձեււ1ւարկ՚1ւե րու» առիթ 

կ՚ընծայէ մ՝եղի Հրապարակաւ մ՛եր գիր. 

ՔԼ՛ ՜ճշգելու. Հայկական ք5աեեգործական^*& 

Հա՚նգէպ, առա՛նց %կատի առաւելու կամ՝ 

վախնալու այ՛ն մ՝ութ ու թուէւոտ ակՊւար. 

կութիւն՚եերէ՚ււ, որոէւք նորէն ւիսվաուքնե-

րով կրՂ։ա1ւ շի՛նուիլ մեր շուր^ր; 

Հայկական ք՚աւ՝եղործակսւնլւ՛ Հիւէևւււան 

1906^*//, աըեււՐտաՀսւ յ ու1ւեւոր գաս ի ձեռ. 

՚նարղՂւ Էր օգ՛նելու եւ աջակցելու Հայրե՚նի 

Հողի՛ն Հաւատարիմ Հա յ շի1ւակա՚նի՚է։։ Մին

չեւ 1914^է փոթորիկը, ա՛նիկա ձեռք ձեռքի 

Հայոց Միացեալի՛ն Հետ, մա՚Ղւաւա՚նգ 1908^ 

Օսմ՝. ԱաՀմա՚էւագրու թ ե՚էւէ՚ն յետոյ, կրթա

կա՛ն յ-եղավախւււթ եա՛ն ՚ կսււղ1ւերէ%՛ մ՛էկր 

եղաւ։ Այ՛ն ատեն, ոչ այսսլիսի կիրք Ղ ա 1 ՚ ւ 

ոչ ալ լ՛արսյակա1ւ արժէքներու գ՚նաՀա– 

տութեա՚ն այսօրուա՚ն մ՚իակաքլի չափ՛ն ու 

կշիռԸ* Տ՚սււասլակոհ այ լ շի՛նարար ժողս, 

վուրգբ իր Հայրե՛նի Հողի՛ն վրա՛ն էր, եւ 

արժէքներու. գնաՀաաութ՜եան մ՛իակ չա. 

ւիանիշը գորնն էր; իւ ընգարձակ ու լայն 

էր գործ՜ ի գաշտը քո լորին առՀել, / ՚ / " " / ՛ 

կոխկրտելու, Հրմ՛շտկելու եւ սնոտի աղ. 

սրուկներով վւառքեր գիղելսւ Հիւանգու— 

թեան մանրէն տակաւին արի։ ններր չէր 

թունաւորած ։ 

1 9 1 4 — 1 9 1 8 / » զարՀուրելի աղէտները 

շատ մը արժէքներ, շատ մը իրական Հա. 

րստութ իւննե ր, մ՛եր աշխաաասլաշա ժողո. 

վուրգը փշրեց, խորտակեց։ Հայոց Միա

ցեալ Ընկերութիւնը, այնքան ըւարերար ու 

նախախնամ՝ական, չկրցաւ վերասլրիլ աղէ. 

տէն, եւ ա յսօր պատմութեան սեփակա. 

նութիւնն է, երր մանաւանգ այսօր է որ 

Հա յ Սփիւ֊ոքի մանուկները անոր պէտք 

ու կարիք ունին։ Այսօր երր Հայոց ախոր

ժալուր լեղուն կը սառի մ՛անուկներու շրթ-

ներուն վրայ, եւ մեր մշակոյթ ր ցրտաՀար 

կր գողայ երկրագունսւի լայնքին ու եր

կայնքին։ 

Հա յկական Բարեգործականը կրցաւ 

ապրիլ աղէտներէն եւ ]^18էն յետոյ մա

նաւանգ, լա յ ն ու տարահ՜ուն աղգակ մը 

գարձաւ, գլխաւոր սատարներէն մէկր ցե-

ղին ինքնամվւոփման ճիգին ու. յարատե -

ւելու կամքին; 

Ըստ ոմանց «անձնամոլ, անՀատա– 

պաշտ եւ անիշխանական» մեր ցեղը վեր

քին շրջանին երկու կաղմ ակերպութիւն– 

ներ հ՜նաւ, մէկը քաղաքական (Հ. Ց՛ Դաշ. 

նակցութիւ֊նը), միւսը՝ Հայրենաշէն ու 

մշակութային (Հայկական իարիգորձ ակա. 

նր), առանց մոռնալու Հ. Մ՛ Ը՛ Մ՛ը որուն 

գերին վրա յ, ոլէտք է որ ա ն գ ր ա գ ա ռ ն ա ն ք 

ա յլ առթիւ: Տասնեակ տարիներու կազմա. 

կերպութեամբ, անոնք, ներքին օրէնս, 

գրութեամբ ու կարգապաՀութիւնով ժըխ– 

տուհՂւ իսկ են մեր ցեղին վերա գրուահ 

« ան Հաւս ա պաշտ եւ անիշխանական)) մեղա, 

գրանքներուն» 

իբրեւ յ՜ամացսյցի պէս ճշգապաՀ ու 

կանոնաւոր գորհ՜ող, տարուէ տարի իր Հա. 

շիւները ժողովուրգին ներկայացնող կաղ. 

մակերպութիւն, Հայկական Բարեգործականը, 

նայ ունեւորներու կազմակերպութիւնն ե։ 

ի Հարկէ շատ մը առարկու թիւններ 

կարելի է ընել որ անիկա Հարկ եղահ՜ին 

չափ ժողովրգավար չէ. անոր կաղմակեր, 

պական ձեւին ու վարչական գրութեան 

մէՀ ազնուապետական անախորժ Հովեր 

կը փչեն, ան ունեւոր ղ ասի առաւ ելագս յ ն 

զովողութեան արատ յա յաութիւնը չէ; կա. 

րելի չէ զայն բաղգատել Հրէական ալիան– 

սին Հետ։ Այո բոլոր առարկութիւնները 

ճիշգ են, եւ նոյնիսկ իր միՀոցնե. 

րու բաշխման մէՀ Բարեգործականը յաճախ 

այնպիսի գլուխներ ունի, որոնք կրնա յ ի ն 

խնայուիլ յօգուտ աւելի անմիՀական 

նպատակներու։ 

Այո բոլոր առարկութ իւննե րով Հան. 

գերձ, մենք կը գտնենք որ Բարեգործա

կանը գաղթ աՀա յ խոշոր կազմ ակերպու. 

թիւն մըն է որ կոչուած՜ է նախախնամ ա. 

կան գեր կատարելու։ 

1931/» իր տեղեկագրի վերՀաբանէն 

կ՛իմանանք որ Բարեգործ՜ականը ամփոփած 

է իր գործ՜ունէոլթիւնը երկու ճակատի 

վրայ, «՚սեր գ աղթր եւ գաղութանայ մշակոյթը։» 

Այսինքն «Հա յը Հա յ պաՀել իր Հա յրենի 

Հողին վրա յ Հաստատելով, ել Հա յը գա. 

ղութներու մէՀ Հայ պաՀել իր մայրենի 

լեզուն սորվեցնելով։)) 

Եթէ Բարեգործ՜ականը յազողի մնալ 

այս զոյգ ճակատի վրայ ներգաղթ եւ մշա

կոյթ, եւ ճիգ ընէ ինքզինքը ժոզովրգա. 

կանացնելու, իր գործ՜ունէութեան գաշտը 

մեծապէս ընգարձակուած՜ պիտի գտնէ, եւ 

աւելի Հոծ՜ եւ առատաձեռն բազմութեամբ 

պիաի լծ՜ուի իր առակագրութեանց։ 

Բարեգործ՜ականը ա յնպէս ինչպէս 

կա յ, անոր գէմ թշնամ անքը, քինոտ եւ 

քանգիչ քննագատութիւնը ոչ միայն ա. 

նօգուտ, այր եւ բացարձակապէս վնասա

կար է, անՀամապատասխան տարագիր ժո

ղով ուրղ֊ի շաՀերուն; Անոր զօրացումե ու 

միջոցներուն ուժեղացում ը՝ ներգաղթի 

գործ՜էն բացի մեծ տպէս զարկ պիտի տա յ 

գպրոցական գործին, մանաւանգ տնտե

սական տագնապի ա յ ս օրերուն, երբ Պա լ. 

քաններու եւ Սու րիս յ մէք գպրոցական 

գործ՜ր տագնապներու շրՀան մը կր բո– 

լորէ, 

Բարեգործ՜ականին անգամակցիլը, 

անոր ա յ ս կամ՛ ա յ ն ձեռնարկին աք ակ. 

ցիլը ո եւ է ձեւով չեն վնասեր քաղաքական 

տար բեր Համոզումներով անՀատներուն. 

ա յ գ իրապէս չէզոք Հաստատութեան մ՚ԷՀ 

մէկտեղում՚ի ել անոր միՀոցաւ կամ ա– 

նոր շուրք մշակութա յ ի ն եւ ներկաղթ ի 

կուռ ճակատի մը կազմութեան։ 

Այլապէս ալ շաՀեկա՛ն մօտեցում մը, 

ցրուած՜, Հասարակաց շաՀերու ըմբռնռղու. 

թիւնր կորսնցուցած՜% քաղաքական - րնկե-

րա յ ի ն Համոզումներով իրարմէ բաժնուած՜ 

Հայերուն Համար, Բարեգործականը պէաք 

է Հանգիսանայ այն վայրը՝ ուր ամէնքս 

ալ առանց վէճի, առանց կռիւի ու կիրքի 

պէ՛տք է լծուինք (.(Հայը իր Հայրենի Հո. 

ղին կապելու» աշխատանքին, միւս կողմ՛է 

կազմելով մշակռւթային կուռ ճակատ մը 

կրթական. Հրատարակչական լա յ ն ծրա. 

գրով, գաղութներու մէչ^ մեր գիմագրական 

կորովր սլաՀելու Համար։ 

թ՛շնամանք Բարեգործականին, անօ

գուտ եւ անպտուղ յիմարութիւն, բարե

կամ ութեան ել աՀակցութեան մթնոլորտ 

մը անոր շուրք կը նշանակէ զայն ազգու 

եւ զօրաւոր աղգակ մը գարձնել Հայրե. 

նաշինութեան ու ՀայապաՀպանման ան. 

յեւոաձգելի գործին։ 

ՄԱՐՏԿՈՑ 

« Ս ՜ Ա Ր Տ Կ Ո Ց » Ի 

^ Ի Ս Ո Ի Ն Թ Ւ Ե Ա Կ Ի Ն Ա Ռ ԹԻ 
ԸՆԿԵՐԱ - ՀԱՄԱԿՐԱԿԱՆ ՀԱՒԱ֊ԲՈՑԹԸ՝ ԱՅՍ 

ՇԱԲԱԹ ԵՐԵԿՈՅ, ԺԱՄԸ 6ԷՆ ՍԿՍԵԱԼ, «ՄԱՐՏ. 

ԿՈ8Ի ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆ –ԲՈՎԻ ՍՐՃԱՐԱՆԸ 

ււ, ւս ա ւօսւ տ տւ^ւտշ 
ԿԸ ՀՐԱՒԻՐՈՒԻՆ ԲՈԼՈՐ ԸՆԿԵՐՆԵՐԸ, ԲԱՐԵ. 

ԿԱՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԱՄԱԿԻՐՆԵՐԸ; 

«Մեգ, Տնազածներիս 

մնում՛ ե մի պարտք 

նանաչել—նաշիւ տալ 

նոր սերունդին ու 

այդպես ո եռան ալ 

ասպարիզից»: 

1,է0 

հանգուցեալ ԼէոյԷն զատ, 

որ մեր ն որ ա գ ոյն պատմու

թեան մ՛էջ, գործ՜օն եւ պա

տասխանատու դ եր մր չ է ր 

ստանձնած՜, ո ՛չ ոք իրն բրաւ 

ազնիւ գի տ ա կցութե ան ու 

գ եր ա գ ոյն անշ աթաիւնւլ րա • 

թեան այս խօսքր։ 

է լ այսօր, արտա գրելով 

զայն, մի ամ տ ո ւթիւնը չ ե ն ք 

սնուցաներ այ դ խօսքին հե

տեւողն եր վւնտռելու անոնց 

մէ չ իսկ» որոնց կրնայ ուղ

ղուած֊ ր |լ ալ։ 

Ուրիշ ա ռթիւ , տարիներ 

առաջ րսած՝ ենք» Այս ժողո

վ ուրդին մեծ՜ա գոյն գմ՜բախ– 

տ ո ւթիւններ էն մէկն ալ այն 

է որ իր մեծ՜ ըն գ ունա կ ու– 
-

թիւնն եր ո ւն համապատաս

խան իմացա կ անութիւններ չ է 

տ ու ա ծ։ 

Առհասարակ, ողորմելի մի

ջ ա կ ո ւթիւնն եր են, որ անո

րակելի յ ա ւ ա կ ն ո ւթիւնն եր 

ունեցա ծ են մենատիրաբար 

վարելու ժողո վ ո ւր դին կնՅռո տ 

ճակատագիրը, — միջակու– 

թիւններ , որոնք գ ոն է պար

կ եշ տ ո ւթիւնն ունենային ի 

թարկին խոստովանելու իրենց 

ձ ախ ողութիւնն ու ապիկա

ր ո ւթի ւ նը ։ 

Ու մեր ն որ ա գ ոյն պատ

մութե ան այ գ խոշոր արատր 

— միջակ ղեկավարներու գո. 

յ ո ւ թ ի ւ ն ն ՚ ո ւ սանձարձակ գոր

ծ ո ւն ե ո ւթիւնը , — վարագուբ. 

ուա ծ գ ռնփա կ ու քմահաճ 

թաշուե տ ուոլթիւններո վ , ա– 

տով իսկ փրկուած ազատ ու 

ան կ աշառ քննա դ ա տ ութե ան 

(տարուածներէն, ատեն է որ 

սրբուի։ 

հայկական դժբախտա— 

թեան պատասխանատուները, 

ցարդ խուսաւիեցան հաշուե– 

տ ուութե ան թետեւանքներէն, 

շնորթիւ դ է պ ք եր ու գ ա խ ս վ էժ ՛ 

յաջորդ ա կ անութեան, ստեղ

ծ ու ա ծ թաւ բ ային խուԶապնե– 

րուն եւ թայ միջա վ այրերու 

չքացման ու պակասին՛ 

Շարունակեցին իրենց կոր. 

ծ անարաբ գ ո յ ո ւ թի ւնը ՛շնորթիւ 

թայ զան գ ու ա ծներր տանջող 

կենսական եւ անմիջական 

մտա թողութեանց » 

բայց դժբ ախ տ ո ւթ ե ան այս 

տարիներուն, թ է ե ւ թայկական 

ուրոյն միջավայր գ ո յ ո ւ թ ի ւ ն 

չ ո ւնի, լայն ու ամուր թիմե– 

բու վրայ դն ելու թամար պա. 

տասխանա տուոլթեանց ճ շ – 

դումի թաբցբ, գ բ ե յ ո ւ թամ՛ար 

վերջին տարիներու «ս տ ոյ գ » 

պ ա տմութիւնը եւ ոչ թ է քմա– 

թաճ վիպ ա գր ութիւնը, երբ 

թայը թաստատուած՜ խ որթ 

թոդերու վրայ, օսւար օր էնք

ն եր ո ւ տիրապե տութեան տակ 

կր թիւծի ազզ.ային գ ոյութե՜ան 

կնճիռով, անցեալ մեղքերու 

ը ա ւ ո ւթիւնր կը դ ա ռ ն այ ան

խուսափելի։ 

Ուրիշ կերպ չի կրնար 

ըլլայ, երբ երէկուան թաշուե– 

խոյսներր այսօր գ եռ, իբր 

թաշուետու ՝ կր շարունակեն 

յ ամ ա ռիլ պատասխանատու 

դիրքեր ո ւ վրայ։ 

Այգ տարրական թարցն ինկ 

— ազ գ ային գ ոյ ո ւթ ե ան պաթ. 

պանումր՝ օ տ արութեան ամն. 

նա կուլ մ՛իջավայրերուն մ՛էջ, 

կը պաթանջէ վս տ աթոլթեան 

վերականգնումը թայ Արտե

րուն մէջ ՝ թանդէպ ղեկավար, 

ն եր ո ւ եւ թետեւաբար, անա. 

զարտ ձե ռք եր ու ն եր կ այ ո ւթիւ

նը՛ ազ գ ային մեքենային լծակ

ներ ո ւն վրայ» 

է թ է իբր ազգ, պիտի աք. 

ն ի ն ք պաթել մ՛եր գ ո յ ո ւթի ւնը 

թակառակ բոլոր խոչընդո տ

ներուն, անցեային ու ապա. 

գ ային միջեւ այ գ կերպով է 

միայն, որ կրնանք ամուր պա. 

թել ն եր կ այի կապր, ղեկր յանձ. 

նելով վստաթելի ձ ե ռ ք ե ր ո ւ ։ 

Ու այ դ արդէն, վստաթելի 

ձե ռք եր ո ւ որոնումը, կր պա

թանջէ անցեալի խիստ ու ա– 

ն ա չ ա ռ թաշուեյարգաբր, որ

քան ալ թի աս թավւ ող րլլայ իր 

եզր ա կ ա ց ո ւթիւներ ո վ , թայ. 

ո ւ ե յ արդար՛ մեղա պար ան եր ո ւ 

խոստո վ անութեամբ, որ ան

շուշտ, չ ի կրնար ն կ ա տ ո ւիյ 

յանցանքի ք ա ւ ո ւթիւն , կամ 

թան ր ա յ ին դա տ ա վ ա ր ո լ թ ե ա մ բ 

ու դատական վերջնական 

վճււո վ: 

խւկ մեղապարտներու խոս

տո վ անութի՛՛ւն։ ( | վ տարինե. 

րէ ի վեր կր կ արդ այ անոնց 

յ ո ւ շ ա գ բ ո ւթի ւնն ե րն ու քմա. 

թաճ, խ եղ աթիւր ո ւ ա ծ պատ. 

մա գր ութխններր » Հ պիտի վա

րանի անոնց խղճին մէջ թաս. 

տատելու զայւթուրելի թ ե թ ե 

ւ ո ւ թ ի ւ ն մը՛ թանրային գոր

ծին թանդէպ ; 

Հաստա տեցէք ն ա ե ւ ն ե ր 

կայ ղ1ւկա ւ|արու 1(1 իւննե րու 

յ ո ւզիչ յ ա մ ա ռ ո ւ թի ւնը ՛ իրե՛նց 

գ ո յ ո ւ թի ւ նը պաթպանելու եւ 

ցմաթ պարսքադբելու թանրա

յին լծ ա կներու վրայ, անոնցմէ 

հեռ ացնելու ամէն թարմ՛, 

խղճամիտ, կորովի եւ տնշա– 

թախնդիբ տարբեր եւ եթ է 

կր գ տ ն էք կարելի, յ ո ւ ս ա ց է ք 

անոնցմէ, խղճմտանքի գ ոն է 

ուշացած անդրադարձա մ մ՛ր։ 

Ատով՝ տ ր ամա դրութիւն մր 

թաշիւ տալու բարձրացող սե

րունդին որ վ այրա գ յուս ա– 

խ ա բ ո ւթիւններ ո ւ եւ վտան

գաւոր դ ա ռ ն ո լթի ւնն ե ր ո լ մէջ 

քաղեց ողջմիտ դ ա տ ումներու 

եւ վարձառու թիւնն եր ո ւ դա. 

սեր, ու ե թ է ոչ ղեկը յանձ– 

ն ե լ ո ւ անոր, այյ գ ոնէ զայն 

մասնակից դ արձնելու թան

րային գ ո ր ծ ին։ 

Ո՛չ, ի թարկէ։ բո|որ չա. 

բ ւս ղ էտ մի ա մ՛տ ո ւ թի ւնն եր էն 

յ՛ետոյ, ՛ներկայ սերունդը որ 

թասակ նե տեց արիւ՛նոտ անց

եալի մ՛ը ճամ՚բաներուն վրայ, 

բայց տակաւին՝ թաւատով կը 

ն այի թայ ապագային, ի յա. 

ռ ա ջ ա գ ո ւն է կը մերժէ այս 

անգամ՛ գոնէ, նման միա

մ տ ո ւթիւն մը» 

Ու թայկակ՜ան դժբ ախ տ ո ւ

թեան մեղասլաբտները կը 

յանձնէ թրապարակտյին դա. 

տա վ արութեան» 

ինչ որ գ ոն է չորս պատի 

միջեւ յ կատարուեցաւ , այս 

անգամ՛ պիտի կատտբու ի թայ 

գ աղթաշ խարթի թրապարակ. 

ն եր ո ւն վրայ։ 

Այդ կը պաթանջէ թայ 

անցեալին ու վ տ անգուած ա. 

պ տղային միջեւ, ներկ այի 

կապր։ 

ՄԿՐՏ1՚2 ե1՚|–8Ան;է 

սւ ա ւ ւ ա ր ս ս տ սր եւ 

Մ Ա Ր Տ Կ Ո Ց Ի 

ՏԱՐԱՄԾՄԱՆ ԳՈՐԾԻՆ 

Բաժանորդագրուէ նախ ինքդ, 

բաժանորդագրէ յետոյ ուրիշ,, 

նեբը։ կարդա այս թերթը ուշի 

ուշով եւ կարդացուր նաեւ 

"ւրիշնեբուն ալ ։ 



2 ՄԱՐՏԿՈՑ 

ՍՐՐԱԶԱՆ ՄԱՔՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

.ՈՒԽԷՆ Պ Է Տ * է ՍԿ11ԻԼ 

Հ* 8* Ղաշնակցութ իւնը 

Հիմնա ած օրէ՛ն ի վեր, մշա֊ 

կած է ներքին կաղմական 

կանոնագիր մը, որուն մէջ 

ամփոփուած է կուսա/լցու ֊ 

թեան ներքին ուղեգիծը, Է^Ղ՛ 

պէս նաեւ Ղ ատ ական Օրէնք 

մր, յանցաւոր, պարտազանց 

(ւ Հակակա րգա պաՀ բնկերնե֊ 

րու Հանդէպ ։ 

Ըստ կանոնագրի ՀրաՀան ֊ 

գին, Բիւրոյէն սկսեալ մինչեւ 

ստորադաս մարմինները, բա֊ 

ցարձակապէս իրաւունք չու֊ 

նին սլատժ ել եւ կամ ար֊ 

ա աքս Լ լ րնկեր մբ, աո անց 

դատական մա բաք հի ո րոտման ։ 

՚ք՚օ* բաղդաբաբ քանի մը 

աաբիէ ի վեր, Բարձրագոյն 

Մարմինները՝ ոտնակոխ բնե ֊ 

լով ներքին կանոնագրի կարգ 

մը նոյն իսկ տարրական Հրա֊ 

Հանգնեբբ, սկսած են գործել 

սանձարձակ, բսա քմաց ։ 

1921 ի Եգիպտոսի Կեդր* 

կոմիտէն, աոանց Հաբցաքբն ֊ 

նութ եան եւ դատավաբու֊ 

թեան, կամւսյականօրէն ար֊ 

տաքսեց Աղեքսանդբիոյ կա֊ 

րեւոր ընկերներէն երեք Հո֊ 

դի$ ե կախակայեց նո յն ձե֊ 

ւսվ երկու ուրիշներ, իբրեւ 

անկարգապաՀներ։ 

Կեդբ ա Կոմիտէի ՚ ս յ դ ան֊ 

խո Հեմ քայլին Հետեւանքով 

դժգոՀութ իւննեբ եւ երկպա֊ 

ոակութ իւննե բ ծայր տուին 

տեղական կաղմին մէջ, րն ֊ 

կ երներ մութ ոյժերէ լար֊ 

ո ւելով իրարու դէմ, սկսան 

յարձակու մի, խոշտանգելով 

զիրար։ 

Հոս արժէ յ ի չ ե լ Աղբ ալ ֊ 

հանի եւ էթաւասարդեանի ա ֊ 

նուննեբբ, որոնք ղեկավար 

դեր կատարեցին, Հետ ադային 

ե գ ի պա ա կան դատարաններ բ 

քա չկաս ու ելու Համ ար։ 

Ղ՛աշն ակ ցու թ ե ան Հ ա կ ա ֊ 

ռակոբդնեբբ օգտուելով կազ֊ 

մին ներքին եբկպաոակութե ֊ 

ն էն յ գրաւ ե ցին բոն ի ո յժ ովՎար ֊ 

ժարանը եւ Ազգ. իշխանութիւ ֊ 

նր խլեցին ՛հա շն ակ ցու թեւս ն 

ձեոքէն, ճիշդ այն պաՀուն 

երր այս վերջինները Անդբա֊ 

նիկի յիշատակ բ կը տօնէին 

աղդ, իշխանութեանց • շէն քին 

մէքք 

Գ՛աղութ ին մէջ ծագած 

շարունակական վէճերբ եւ 

կոիւներր, տեղի տուին պե ֊ 

տակտն մ իջա մտ ութ հան՝ որր 

տեւեց տարիներ։ Ան մի ^ապ Էս 

բսենք որ ա յս դէպքերու Հե֊ 

տեւան քո վէ Ղ՛աշս ակ ցութ իւնբ 

են թ արկ ուեցաւ բարոյական 

եւ նիւթակ ան մե ծ վհ ասնե ֊ 

բու ։ 

Ա՛յդ ժ ամանակ թէեւ ւլ բտ֊ 

նու Լցան վարձառու եւ Հեռա֊ 

տես բնկեբնեբ, որոնք ամէն 

ջանք ի գործ գբին Համոզելու 

Հաւ քար Կեդր* Կոմիտէն, որ 

նկատի ունենա լով Ազգին եւ 

Կ ու սակ ցութ եան չաՀբ, յա ֊ 

խուռն քա յ էեր չառնէ եւ խո֊ 

Հե մութ եա մբ շարժի, սակա յն 

ա ն մ/ւ աց անդրդուելի ի՛ր յա֊ 

մաոութեան ՚ ^ / յ միեւնոյն 

ատեն յայտ-որարե լով իւ ր 

լ իա գոր ն՛երկայացուցիչ լԼա ֊ 

Հան Նաւասարդ եան ի բերնով, 

թէ առնուած Քայ/Ր՝ &գիպ֊ 

աո սի կազմին Համար «ս բբա ֊ 

զան մաքրադործու մ)) մոն Է ։ 

Արտաքսուած եւ կախա֊ 

կայուած բնկեբնեբբ ինք֊ 

զինքնին անիրաւուած զգա֊ 

լով րնդարձակ տեղեկագրով 

ժ ը դիմեցին Բա րձրադոյն 

Մ արսՂէին ի Փարիզ՝. Մ ան բա ֊ 

մասն տեղեկագրով մր Բիւ ֊ 

րօին եւ ] 1 բդՊատդ. ԸնդՀ, Ժ՛ո ֊ 

զովին ծանօթացուցին, իրենց 

եւ Կեդր. կոմիտէի մէջ պա ֊ 

տաՀած բոլոր ախուր անցու ֊, 

դարձեր ր, խնդրելով որ կազ֊, 

մուի, բոլորովին անկ ուլ» 

կալ բնկերնե րէ Ղատական 

Մ արմին մբ, դատելու Համար 

զիրենք եւ Կեդբ, կոմիտէն, 

աւելցնելով մ իեւնոյն ատեն 

թէ՝ իրենք պատրաստ են սի. 

րով ենթարկուելու տ բուե լիք 

ո եւ է վճռի, նպաստաւոր թէ 

աննպաստ։ 

Ստացուած տ ե ղ եկ ու թ եանց 

Համաձայն, 1 1 բդ Պատդ, ԸնդՀ* 

Ժողով բ յետ քննութեան, 

ՀբաՀանդած է Եգիպտոսի Բարձ֊, 

րագոյն Ա՝ ա բմիննե բուն ^ կբր֊ 

կին քննութեան ենթարկել 

այդ Հարցը։ 

1930/՛ Եգիպտոսի Շրջանային 

Ժողո վր, արՀամաբՀելով Պատ֊ 

դա մա ւո րական Ժ՛ողով ի տուած 

ՀբաՀանգբ, եւ երկրորդ ան֊ 

գամ մր եւս ոտնակ։, խելով 

կազմական ներքին կանոնա֊՝ 

գբի բացորոշ տբամադրոլթիւ֊ 

նր, ծանօթ Հարցի քննոլթիլ֊ 

նբ կր յանձնուէբ այնպիսի 

անձեբոլ, որոնք արդէն մաս 

կբ կազմէին արտաքսումի վը֊ 

ճիռը տուող ւՐաբմհոյն, այս֊ 

ինքն 1927ի Կեդր. կոժիտէին, 

որբ պէտք էր դատապարտես»֊ 

լի ա իժ ոռին գամուած րլ լո՛ր» 

եթէ անաչառ քննութ ի լ ն մբ 

կատարուէր։ Հոս կ ՝աբժէ յ ի ֊ 

շել ժողովրդական այն առածը 

որ կ ըսէ* «Երբ դատախազդ 

դատաւորն է, Պաշտպանդ Աստ֊ 

ուած պէտք է րլլայՈ ։ 

՝Բննիչ Մարմինր ^՚՚յբցբ 

քննեց մ իշա իր փավւաքած 

ձեւուի խուսափելով դատա ֊ 

կան ատեան կազմելէ , վախ֊ 

նալով որ% կրկնենք միշ՚ո, ա ֊ 

նա* աո քննութ իւն մր՝ զ ի ֊ 

րենք «իշխանութեան զեղծա֊ 

բաբներ)) տիտղոսին կ ՝աբժա֊ 

նա ցնէ ։ 

Եդիպտ. Շրջանին ստոբա ֊ 

դաս Ա արմ ինները եւ շարքա

յին ընկերներու մեծամասնու֊ 

թիւնը^ դգալով Հանդերձ գոր֊ 

ծուած անաըղա բութ իւնը, կը 

վախնային իրենց ձայնբ բաբ֊, 

ձբացնել, միշտ յանուն կար֊ 

դապաՀական սխալ բմբոնումի, 

•եւ դարձած էին Ղովտի ար֊ 

ձ անն եր։ 

ԼԼբտասաՀմանի մ իւս շրր֊ 

ջաննեբն եւս դժբախտաբար 

աքեացին անտարբեր, սո յն կա֊ 

ւքայականու թ եան եւ անաբ֊ 

դա բու թ եան Հանդէպ, եւ Հե֊ 

տեւանքր եղաւ այն որ բոլոր 

շրջաններու Մաբմիննեբն ալ, 

քաջալեր ո լելով Եգիպտոսի Կ* 

կոմ՚իտէ ի անպատասխանատու 

եւ անպատիժ աէհա լէն, յաջ ո ր ֊ 

գա բար Հետհւե ցան եղի սլա ո ս ի 

օրինակին ։ 

ԱնկարգապաՀութեան յան֊ 

ցանքը փաստ բռնելով, եւ 

զայն իրենց բերնի ծամոց բ ֊ 

ԼՈէԼ) է՚րե՚ոց շրջաններէն 

արտաքսել, արդար ԲոԳոքի 

ձայն բարձրացնող Բո լոր բն֊ 

կերներբ։ 

Վ^րէժ լուծելու նորաձեւ ե֊ 

զանակ մբն է *սյս, որ դժբախ֊ 

աաբար մուտք գործած է Ղաշ֊ 

նակցական Մ արմ իններէն 

ներս ։ 

Վ* Նաւաստ բ դե ա նի 1927ի 
(ւ ս բբա ղան մաքրագործում» 

յայտէս րա բու թ իւնբ, գեռ ան֊ 

յետացած չէ մեր յիշալութ ե֊ 

նէն ։ Իսկապէս անՀրաժեշտ 

է, եւ էք ամանակի արդար պա֊ 

Հանջբ դարձած Է «մաքբա֊ 

գործում)) մբ Ղա շնա կ ցութ ե֊ 

նէն ներս ։ Հոս պէտք է ա ֊ 

ւե լցնել որ, մեր բմբռնած 

մաքրագործումբ այն չէ ի**յՀ 

որ կ ՚բւքբռնեն Նաւասաբդեան֊ 

ներ եւ չատ մր իրեն պէս 

մտածողներէ 

Մ ենք կը պաՀանջենք որ 

Ղաշնակցութ իւնբ զտուի եւ 

մաքբադ Որձուի Հիմէն եւ 

Հասնի բարոյական այ% բարձ, 

բո։, թ եա՛ն՝ ինչպէս էր Հին 

օրերուն։ Սակայն Հարց է թէ 

այդ ւէաքրագորհոլմր ո՞ւրկէ 

սկսելու է, վ երէ՞ն իժէ վ ա ֊ 

րէ՞ն, այս Հարցումին պա֊ 

տաս խան բ կաբելի է գտնալ 

Ժողովրդական այն առածին 

մէջ որ կ բսէ* վԱղբիւրին ջու֊ 

րր ի՚֊ր ակէն է որ պղտորիլ 

կր սկսիցէ ՈւրեէՈւ, բսա ա յս 

տրամաբանական առած ին, 

սրբազան մաքրագո րծումր 

աէտք է սկսի լ Ղա շն ա կ ց ո ւ ֊ 

թեան ակէն, այսինքն բարձ֊ 

րագոյն եւ ղեկավար մար֊, 

մի ն ն եր է ն։ Այ ս մ։ո բ մի նն ե բ բ 

երբ կազմուին Հայ ժ ողովոլբ ^ 

դի եւ Հ* Տ* Ղաշնակցութ եան 

շաՀերբ իսկապէս պաշտպա ֊ 

նող, անկեղծ եւ ա% չաՀ ա խ ըն ֊ 

Դ1՚1՛) իոչպէս նաեւ մաքուր 

նկարագրի աէր ան ձեր է՝ ո֊ 

բոնք ըլլան նախ կէսրգապաՀ 

եւ Հնազանդ կանոնագրի թո֊ 

լոր ՀրաՀան գէնե բուն գ իրենց 

գործ քով օրինակ Հանգիստ ֊ 

նա՛/1 իրենցմէ ստորադաս 

մարէք իններուն եւ բնկերնե֊ 

բուն, տարակոյս չկա յ երբեք 

որ շարքային իւրաքանչիւր 

րնկեր, ՝՚յլ 

ինչպէս կր նախատեսուէր, 

Յունուարի ցուրտ բ մեղմանա֊ 

լու նշաններ ռ ո յ ց չի տար։ 

Փարիզի մէջ ցուրտ բ 7 8 

աստիճան է, 12՝ էիոնի սէջ% 

9՛ Մ արս ի լիոյ մէի 

Եվրոպայի ուրիշ շրջաննհ֊ 

բուն մէջ, 10 աստիճան Լոն֊ 

տոն, 22 Պերլին, 14 Օսլօ, 15 

(քուրի խ։ ք*սկ ք ՛րլ ան տայ ի ՛ք էջ, 

գարնանային եդանակ մբն է 

որ կր տիրէ .1 1 աստի Հան 

գաղջ օդով մբ, շնոբՀիւ արև ֊ 

մուտ քէն փչ ող ծովային Հո ֊ 

վերու։ 

ա \ ա ա ա \ մ է տ 

•Ա,Ղ1ԼՓ111>՚111#1՚1՝՜1, 
Գրեց Մ– Գ– ՖԵՐ1ԱԵԱՆ 

ՆԱՄԱԿՆԵՐ շն-ԱԱ՚է-աէւ/Լ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՒ ԵԼՄՏ* Տ ԱԳՆ ա 

2. ՄԻԱՑԵԱԼ ԵՒ ԱՆԿԱԽ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Երրորդ. Անոլրանա Ժ 
ճշ մա բա ութ ի ւն ո* բն Է որ 

պիտի Հետեւի անոնց օբինա֊ 

կին, րյլալով խիստ կարդա֊ 

պաՀ եւ Հնազանդ բարձրագոյն 

մարէք իններու արդար եւ օրի֊ 

նաւոր բոլոր Հրամաններուն։ 

Աակայն Հարց Է թէ* էԱձԴ 

սրբազան մաքրագործ ումբ ո վ 

կաժ ո՞ր մար մին բ պիտի ր լ ֊ 

լայ կատարող Ղաշեակցոլթե֊ 

նէն ներս, րսա մեր Բոէ"ՐI՛ 

Հաստատ Համոզէք ան, այդ պա շ ֊ 

տօն բ պէտք է որ ստանձնէ 

մօաերս գա մարուելիք 12/*^ 

Պատդ* ԸնդՀ. ժոզովլ1, եթէ 

ի րօք ա յդ իրաւասու եւ լիա֊ 

զօ բ մարմէնն է Ղա շն ակցու֊ 

թեան կամքը ներկայացնող։ 

«Մ արտկոց» ի երեւումով 

պայքարի շրջան ը սկ սա ծ է 

արդէն, (<Ս արտկաց » բ լուսա֊ 

տու ջաՀ ՚քբ կաբելի է նկա֊ 

տել, անոր միջոցաւ մեր բո֊ 

Լորիս ձայնը Հաս ցնե լու Հա֊ 

մար ԸնդՀանուր Ժողով ին՛. 

Ս՛եր վերջին խոսքբ կ ՛ուղ֊ 

զենք աբտասաՀմանի \ԲՈ ("Բ 

րն կ ե րն ե բուն ։ փորձով 

տեսանք որ \ \ րդ* Պատդ. Ժո֊ 

ղովի Հ ր էսՀ ան գն ե ր բ Եդիպտ* 

ծանօթ խնդրոյն շուրջ, սՂւա֊ 

ցին ձայն բա բբառոյ յան ապա֊ 

տի, եւ կս/բգ մը անձերու ժ ի ֊ 

ջ ա մտ ութ ե ա մբ եւ կամայա ֊ 

կանութ իւննեբով ամլութեան 

դատ ապա րտա եցւսն անոնք • 

ՕւրենՂւ ղգոյչ պէաք է ԲԱալ 

որ նոյնը չի կրկնոլ ի \ ՝յբդ* 

Պատդ* ժողովի Հանդէպ, այ֊ 

լա պէս կբ վախնանք որ Ղաշ֊ 

նակցութիւնն ալ կ ՝ենիԺար֊ 

կուի Հն չակեաննե բու վիճէս ֊ 

կին ։ 

Մեր ձայնբ ուր Լ աք/ւ, կը 

ւք իացնենվյ <ւՄա բտ կ ո ց՝$>ի մ ի ֊ 

ջ ո ցաւ , բոլոր շրջանն ե բու մ Էջ 

գտնուող իրաւազրկուած ար֊ 

դար բողոքի ձայնեբուն, մաղ֊ 

թ ել ով ամ են ուղ ալ անսսլ ա ո. 

կորով, շարունակելու Համա բ 

ձեր ս տանձն ած օգտաւէտ եւ 

ծանր ձեռնաբկր, մինչեւ որ 

Ղաշ*1ւակ ցութ ենէն ներս ի բա֊ 

կանանայ «սրբսպան ւքսւք ր ա ֊ 

(էՈՐօւււս»/»։ 

ԽՈՒՄԲ ՄԸ 

ԴԺԳՈՀ ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐ 

Աէ|եքսանււրիա 
9 հունուաւ–, 1933 

ՑՈՒՐՏԸ ԿԸ ՍԱՍՏԿԱՆԱՅ 

աոանց Մ ոսկու.այի Հ ալանու. 

Եթէ մեր այդ պաՀանՓքր թեան եւ արաօնու թ եան ոչ մի 

բնակիչ ժողովուրդով պիտի ո. Հայ կրնայ ԽորՀ. Հայաստան 

րակենք, ինչպէս «Հայաստա՞ն մանել ։ Հայաստան, մտնելու 

թէ Կիլիկիա» տետրակին Հե. բանալին ԽորՀ. Ռուսիոյ ձեռքն 

ղինակր կբ պատճառաբանէր, է։ Այժմ ունինք (5 եր (յաղթ/ 

այսինքն, այդ պաՀանչ^քին ար. Հարցբ ։ Դաշնակցութեան թեր. 

դար ու օրինաւոր դոյն տալու թերր սուր ու անողոք քննա. 

Համար բնակչութիւն ունենա. դատութեան կ՛ենթարկեն Խոր. 

լբ նախապայման պիտի նկա. Հրդային Հայաստանի ներկա, 

տենք, եւ բնակչութեան ^Դո - յացոէ–ցիէներու դաղթ ականներ 

յութ եամբ աձԴ պաՀանչ^քբ րնտրելու իյնդրոյ՚ս մէֆ կա. 

մեռեալ պիտի բնդունինք^ այդ տարաձ քաղաք ա կա՚1։ Հալա, 

պարադային Հրաւէր կր կար. տաքննութ՛իւնբ։ Երբ Դաշնակ, 

գանք մեր Հայրենիքին տի. ցութ իւեբ ԽորՀ. Հայաստան ր 

րապետողներուն որ Հայ ժո. միացեալ եւ անկախ Հայոյս, 

զովրգեան Հայրենիքի պաՀանչ1– տանի կորիղբ դարձնելու հրա. 

ներոլն վախճան մբ տալու գ/՚րր կ՝ որոճայ, չտա բնական 

Համար, իրենց ենթակայ Հայ է որ ԽորՀ. Ռու սիա ել Հա. 

բնակչութեան կեանքին վերչ^ յաստան վերջին հայր զգոյշ 

տան^ Թուրքին քաղաքակա. րլլան եւ միջոցներ ձեռք աո. 

նութ իւնբ րնդօրինակեն։ նեն որ չրլլայ թէ այդ ղաղա. 

Այս տրամաբանոլթ եամբ^ փարին ծառայող Հայեր Հա. 

• ո. է,. բ լ*. աաստան մուտ.օ գտնեն։ Շատ եթէ պատաՀի որ IIIոբկրդայի1ւ ՚ ^ 1 

. <. լ է Հ. I , Ո։ բնակա% Է որ ԽորՀ. Ռուս իա ՀայաստաԱր Կայ րսակչուլօլււ– 1 1 1 ՚ լ 

նը պատերազմի պատճառաւ նկատի առնէ ապագայ չարիք֊ 

թշնամիին զոՀ երթայ, կամ ներբ որոնք կրնան ծագ/իլ 

տնտեսական ու քաղաքական ԽորՀ* Հայաստանի Հայ բնակ֊ 

պայմաննե րբ պա րտա գրեն 

գայն Ռ՛ու սաս տան ի իւ ո ր Լ բ բ 

գաղթ ել ու ցրուե լու եւ այս ֊ 

պէս քհ ուս աՀա յաստան ես պար֊ 

պուի Հայ բն ա կ չութ են է, ա յդ 

պարագային, չունենալով Հա֊ 

յութ եան կեդրոն մբ, պիտի 

ստիպուինք Հայ Ազատութեան 

պայքարին վերջ տալ։ Հայ ժո֊ 

ղովբդեան քաղաքական պա֊ 

Հանջքէն Հրաժարիլ։ Աստ ա՛հ ֊ 

դա կան Հա յ ժողովուրդը իր 

ցեղային ու Հա յբենական ժտ֊ 

ռան գութ ենէն զրկել։ թուրքը 

պիտի Համաձայնի այս տեսա֊ 

կէտին Հետ, անժի^ապէս պի֊ 

տի վաւերացնէ զայն ու անոր 

Հեղինակին կուրծքը ԱԱ՚(հսնիք^ 

շքան շան ո վ պիտի զարդարէ Հ 

Երկրորդ ԽորՀրդային 

չութ եան աճումով ր ։ Ղաշհակ֊ 

ցութեան աոս»ջնոբ/լհերբ խոր֊ 

Հրդային երկիրներու վբայ 

արշաւանք կբ կատարեն, փոխ֊ 

Հատուցումբ կատարուած յար֊ 

ձակման անխուսափելի պա

տասխանն է։ ԽորՀ* Ռուսիոյ 

գ լ խուն Հարուածներ տեղալ ու 

դարձեալ անկէ բաբե կաւ քու. ֊ 

թ իւն եւ բա բեացա/լամութիւն 

սպասել, տղա յամ տութ իւն է։ 

Զոբրոնդ*–— ԽորՀ* Հայտս֊ 

տան ան բաժան ելի օր էն կապ֊ 

ուած է ԽորՀ. Ռուսիոյ Հետ։ 

Տարբերութիւն չըներ թէ այդ 

կապբ կամաւոր կամ բռնի 

տեգի ունեցած է։ Շարժառիթ 

հաձ՛յ ՈԲ^՛ ^ ոու սական շա ֊ 

Հբ։Եթէ այդ կապէնՌուսաստան 

շաՀ Տունենաբ,եթէ այդ կապով 

4, է » , / ւդ ւ Հ. Հա է աստ ա ն ի Հոգատա բութ իւնբ ֊.այաստաեի կառավարուիքրւ1յբ * * *֊ ա ա * ւ 
իբր բեռ Ռուսս ստանի վգին 

քաղաքականօրէն թէ գիտակ ֊ 

ցաբաբ Հայկական Ղատին լ ծ ֊ 
փաթ թ ուած պիտի ԲԱաբ, ան՝ 

չէ. 
շուշտ Ռու սաստաւ *րբսք 

Համս 

Ղ"*տ , Հ ա յ 0 րի ա ն տա ցիա գո ֊ 

յութիւն չունին։ Նա խսքզխէւք 

ամբողջական Հա յոլ թ եան կա֊ 

ռսւվա բո ւթ իլ՛եր չի նկ ատ եր ՚ 

ԽորՀրդային Հա բոստան, ապա֊ 

դ այ Մ իացեա լ եւ Ան կախ Հա*» 

յաստան ի ^/ՈԲՒՂ դառնալու 

տեսակէտ ին Հետ Հա մա ձայ ն 

չէէ ԽորՀրդային Հայաստանի 

բնակչութիւնբ սա ի պա ած Է 

կառա էԼա բութ եան վարած քա֊ 

ղա քա կան ո ւ Հժ ե ան Հետեւի լ ու 

անոր են թ արկ ուի լէ 

Եթէ ԽորՀրդային Հա յաս֊ 

տան կորիդ պիտի դառնայ 

Միացեալ եւ Անկախ Հայտս֊ 

տանի, պէտք է որ նա այժմէն 

այդ ուղղութ եամբ ընթանայ, 

պատբաստութիւննեբ տեսնէ , 

քաղաքական ութ իւն մշտկէ, 

ծրագրէ։ ԸնդՀ» Հայութեան 

ուշադբութ իւնբ Հոն ու ա յդ 

սկիզբունքին վրայ պէտք է 

կեդբոնանայ։ Եթէ ԽորՀ* Հա֊ 

յաստան ի կ առա վա րութ իւն ը 

ընդ առաջ չերթայ այդ տեսա՛ 

կէտին, պէտք է քննադատել, 

ամբաստանե լ, մեղադրել ու 

դատապարտել զայն իր Հա֊ 

կաՀայ ընթացքին Համար։ 

Ղաշնակցութ իւնը կառավա֊ 

բութ եան դէմ պէտք է ըչլայւ 

Հայ ժողովուրդին եւ կառա֊ 

վարութեան միջեւ անջրպետ 

ւքր պէտք է բա ցու ի։ Կ առա ֊ 

վարութեան ձեռնարկները 

ձախողութեան մատնելու քայ֊ 

լեր պէտք է առնուին, ուրիշ 

խօսքով, երկրին մէջ, ներքին 

յեղավւո խութ իւն , անիշխանու֊ 

թիւն, խառնակու թիւն պէաք 

է տիրէ։ 

չպիտի Հաւանէր այդ կապ ին։ 

Այժմ ռու սական չաՀբ չպիտի 

թոյլատրէ որ ԽորՀ* Հայաստան 

անջատուի իբմէ։ Ե իժ է այդ 

շաՀբ դոյութ իւն ունենալէ 

ղադրի, առանց ոբեւ է ճիգի 

Ռուսաստան ինքբ պիտի քա~ 

Կէ այգ ԿաՊԸ։ 

Եթէ ԽորՀ* Հայաստան ոե է 

ժէկ քայլ առնէԽոբՀ* Ռուսաս֊ 

տանէն բա ժանու ելու , այդ 

բանը Ռուսաստանի շաՀ ուն 

պիտի Հակասէ, եւ ԽորՀ. Հա֊ 

յաստան պիտի դառնայ խորդ 

ու ապստամբ զաւակ մբ յաչս 

ԽորՀ* Ռուսիոյ եւ Ը ս ա այնմ 

պիտի պատժուի։ Եթէ Հայ ժո֊ 

դովուրդբ ԽորՀ* Հայաստանբ 

Ռուսաստան էն 
•՛ո ատռ/ու 

ծրագրին Հետեւի, անմիջապէ ս 

Ռուսաստան ի ապտակ ին պիտի 

արժանանայէ Հայ ժողովուբդր 

թ ուրք եւ ռուս երկու եբկա֊ 

ն ա քա բե բ ո ւ մէջտեղ պիտի 

գտնէ ինքղինքէ 

ԸնդՀ» Հէսյութհան շաՀբ կբ 

պաՀանջէ Ռուսիոլ Հետ բաբե֊ 

կաժ ութ իւն մշակել՝ կովկա֊ 

սաՀայլթ հան մասնակ ի շաՀբ 

կը պաՀանջէ անդոբրութիւն, 

խաղաղ աշխատանք եւ մա֊ 

նաւ անդ ռուս պաշտպանու֊ 

թիւնբ Ը՚եգգէ1^ ԴԲատէ՛ Հակա

մարտ տարրերու եւ արտաքին 

թշնամիիէ 

կաբգ.աքէ՝ք9 

կար/էացոլցէք 

եւ տ ա ր ա հ՝ ե ց է ք 

«ՄԱՐՏԿՈ8Վ 

Տնտեսական տագնապը կը 

շարունակէ եւ օրէ օր զգա լի օ– 

մէն կը ծ ան բանայ։ Կառավա ֊ 

բտկան պատասխանատու անձ֊ 

նաւ ո բութ եանց յայտ արա րու֊ 

թեան Համաձայն, Անգլիոյ իբր 

դրամանիշ, ոսկիի Հիմբ թոդե֊ 

լ էն ա ռ աջաց ա ծ եւ Տ ու նաս ֊ 

տանի ոսկիի Հի մր պաՀելու 

ո րոշոլւքբ ասա լուն, պետական 

դրամատան մէջ պատրաստ եւ 

իբր պաՀեստի ձեոք ձդուած 

օտար դրաաքնե բոլ բանա կ բ 

28,530,Ս00 տոլաբի կբ Հաւ ա ֊ 

է րէ րէ Ա, 1աբբ այդ օր֊ 

ուան Հաշուեկշոի բաց բ գոցհ ֊ 

լու բալա բա ր կր ՛հ կատու Է ր ւ 

Եւ սակայն յանկարծ ձեռք 

առնուած խսսռու թ իւններր եւ 

օտսէր դր ա մ երկ բ Էն դուր ս 

ՀանուելունդԷմՀբատարակուած 

օրէնքներն ու գործադրուած 

սեղմոէ ւ/հեբբ, Հսկայական անդ֊ 

րադարձում ունեցան երկրին 

տ նաես ո ւթ հան։ Եւ երել ա կ ա ֊ 

յե լ թ Է ար դէն իսկ երեք չոր֊ 

բոբդր սպառած եւ **աղիւ վեց 

միլիոն տոլարի օտար դրամ 

է/հա ցած Է պետական դրամէս ֊ 

տան մԷ1% 1932 Դեկա. ՚ ձ \ ի ն , 

Եւ այս րանր պատճառ կ՝Ը1էայ 

որ տրախէ ք ին օրէ օր արժ է֊ 

քազրկուի, Հազիւ մէկ տար֊ 

ուան ընթացքին տոլարը բո ֊ 

տ անտ լով երեք ան զամ բարձր 

գին։ 

Այս պայմաններուն տակ, 

աւար երկրէ մր Բ/էաւ1՚Ք փ"~ 

խառութ իւն ւ քբ կրնա բ որոշ 

շափով մ եղ/քել կացութ իւնբ ե. 

սակայն մի ջ ս» զգա Աւն Հ բա պա ֊ 

բակի ներկայ վիճակբ այդ ալ 

անՀնարին դարձա ց : Տունաս֊ 

տանի առեւտրական Հաշուե ֊ 

կշիոր միշա ալ բաց ունեցած 

է, այսինքն աւելի արժէքով 

օտար ապրանք ներածեր է 

քան թ է արտածեր ։ Այսպէս 

1 931 ին երբ տարրերու թ իւնբ 

59 միլիոն տոլաբ էր, (1 13 

՚Ա՚Ժ՞^Ւ դէմնձժիլիոն միայն), 

\ ա ի ն 31 միլիոնի իջած է 

(65ի ղէմ 34 միլիոն տոլարի 

ա բա ած ու մով) ։ Ա՛յս Ր1.ԼաԼՈէԼ 

պատ կ երր, ներկա յ կառա էք ա ֊ 

բութ իւ՛նբ ջանք կբ տանի նր֊ 

է աղա էլ ոյն աստիճանի իջեցնել 

այ ս բ ա ց բ ե ւ նոյնիսկ Հաւ ա . 

սաբակշոե լ, եթէ Հնարաւոր է՛. 

Այս ուղղու իԺ եամբ մե ծ ա ֊ 

դո յն ոեղմա ւքհե բ կ ՛րլլան, 

ա ռ ա ւ ե լ ա դոյ ն ս պ առու մի ն ի ւ թ 

եղող ցորենի, չաքաբի, սուր֊ 

ճի, Հանքածուխի, պէնդինի 1ւ 

Հի լսուած եղեն ի նիւիԺեբուն 

վբայ։ Ջանք կբ թափուի այս 

Բ"ԼՈԲԲ փոխարինել տեղական 

յսրտադբութիւննեբով ։ Տուն֊ 

ուար 4ւէն սկսած սպիտակ 

Հ ա ց ի Հ ա մա ր պա րտա դրու եցա լ 

իւրաքանչիւր օխային Հարիւր 

տրամ ալ չ ա մչախաոն Հաց 

տալ։ Այսպէս, Հացեբբ կբ 

պատրաստուին երհքՀա բիւր 

ա րս/մ/աց եւ Հետը Հա րիւ. ր 

տ ր ա էէն ոց ալ չամչախառն Հաց 

կբ արուի։ Հ,պատա կունենա լով 

սպառել տեղական ա բատդ բու ֊ 

թ իւն եղող էաւ^Ւէ1* Հսկայ 

քանակոէ թիւնր որ չի պա֊ 

Հանջուիր օտար Հպատակներէ ։ 

7/Ոյնպէս, պ էն զին ի սպառ֊ 

ման Հա մա բ եւս խն այո զու֊ 

թեան նպատակով, ինքնա ֊ 

շարժ հրէն զոյգ թի՛– կբոՂ^*երբ 

օր մբ, իսկ անզոյգ թիւ կրող֊ 

ներն ալ յս*ջ՚՛րդ օբբ աշխատիլ 

Հրամայուած էէ Մաքսային 

տուրքերու մէջ վւոփոխութիւն 

եղած եւ պերճանքի առարկա ֊ 

նե բուն վբայ զգալի յաւելում֊ 

ներ կատարուած է, սեզմելու 

Համար այդ կարգի ներածում֊ 

ները։ 

ՆեբածուԱհ ու արտածումր 

իրար չՀաւասարակշոող երկրի 

մբ Համար պիւտճէի բացը միշտ 

ալ Հաւանական էէ 1*սկ բացը 

ղոցելու Համար, նման երկիր 

մր, Հարկադրուած Է նոր 

տուրքերու Հաստատման ։ Տու֊ 

ն աստ ան ի Համար ատոր ալ 

Հնար աւո բու իք իւն չ Է Ահա ցած % 

Եւ սակայն, կառավա րու ֊ 

թ իւնը կր խորՀի կարգ մը 

նոր փոփոխութիւններ կաաա֊ 

րել։ Օրինակ, քսան տարուան 

Համար տու բքէ զերծ ն կա տու ող 

գաղթականներուն եւ անոնց 

տուներուն ու կալուածներուն 

տուրք որոշեր ՇաՀատոլրքբ 

թոշակներու Համար ցարդ 

կ ի բարկ ուա ծ տուրքի քանակը 

բարձրացնել, ինչպէս նաեւ 

առեւտրական Հաստատութիւն ֊ 

ներու տարեկան ընդՀ* ելեւ֊ 

մուտքին վրայ տուրք մը 

Հաստատել կը ծ բա գրուիւ. 

Անցեալ երկու տարուան 

երկրագործական ա րտա դրու֊ 

թ իւննե րն ալ երբ նկատի 

առնենք, րնդՀ* վիճակացոյցը 

1932/ւ Համար արմտիքի վրայ 

մօտ ալ ո րապէս երեք միլիոն 

քէն իժ ա լի յաւելում մ ը կը 

ցուցնէ։ Եւ սակայն իբր ար

տածումի նիւթ եւ երկրին 

գլխաւոր Հաբսաութ իւնբ եզող 

հխախոտը, \ 93\ին երբ 844,000 
արտավար ցանուած ե 432,000 

քեն թ ալի աբտա դրու թ իւն մը 

ունեցաձ էր, ա2ին իվահ է 

617,000 արտավարի և 263,000 
քենթալի։ Թ՛էպէտ այս նուա֊ 

դումբ որակի բարելաւ ման 

կամ աւելի րնաի ր տեսակի 

ցանուելուն կը վերա դրու ի 

եւ սակայն ի րական ութ իւն է 

թէ \&ձ2ին (Հունաստան մեծ 

քանակութեամբ ծխախոտ չծա֊ 

խեց։ Նոյնն է չամիչի պարա֊ 

դան։ Երբ 193 1 ին ընդ Հան ո։ ր 

ա րտա դրու թ իւն ր եղած է 

818,000 ք է ն թալ, 1 9 3 2 ^ 

բարձրացած է 1,(591,000 Հ»̂ ^>– 
իԺ ա լի եւ սակայն օտար Հրա ֊ 

պարակներու դո ցու ի լը պատ֊ 

ճառ դարձաւ որ չծ ախ ուին եւ 

այսպէ սով պիւտճէին վրա յ ալ 

զղա լի անդրադարձում ունե֊ 

նայ։ 

Առեւտուրին կրած այս Հար֊ 

ուած բ բնական կերպով Հա * 

կաՀաբու ած մր դարձաւ նաեւ 

ն ե րք ին կեանքի վր ս այ ։ Աան֊ 

գործ ութ իւնբ *՚բէ օր մեծ 

ծաւալ ստացաւ: Պետական 

պաշտօնատունն երէն մինչեւ 

անկիւնի նպարավաճաոր խնա֊ 

յոզուխհան միջոցներուն դի ֊ 

մեցին եւ խեղճութիւնր օրէ 

օր կբ տա րածուի է 

թղթԱԿԻՍ 

ա֊ 

ԹՐԻՐՔԵԻՊԱՐՍԻԿ 

քծ՜ու բքԼ պարսիկ առեա, սարա֊ 

կան բանակ ցու թ ի լիւները կբ 

շարունակ ուին նպաստաւոր 

պայմաններու մէջ։ Երկու– եր֊ 

կիբներու միջեւ կնքուե լիք 

դէսշնագիբբ նոր զարկ մբ պի ֊ 

տի տայ թուբքեւպարսիկ ա ֊ 

ոեւտրական յ տ բա բե ր ու թ իւն ֊ 

նե րուն : 

Պաշտօնական վիճակագրու֊ 

թեանց Հաւքաձայն, վերջերս 

Թ ուրքիոյ եւ Պարսկաստանի 

միջեւ զգալապէս նու աղած են 

առեւտրական յա բաբե բու ֊ 

թ իւններբ։ 

Պարսիկ կ առա վա բութ իւնբ 

ա մե նա խիստ սեղմ ու մ/» եր դրած 

է թր քակ ան ապրանքներուն 

Դէմ։ 

Առեւտրական նոր դա շնա ֊ 

դիրը ՀիՕհական վւոփոխա ֊ 

թեանց պիտի ենթարկէ ա յս 

կացութ իւնբ, ի նպաստ թ րր֊ 

քակտն ապրանքներուն։ 

Ասոր փոխարէն պարսիկ 

վաճառականն/*բբ թուրք Հրա֊ 

պարակ ին վրայ իրենց ունե֊ 

ցած յարաբերութիւնները պի ֊ 

տի ընդարձակեն ։ Հին էն 

ի ՛ք Լ ր արեւելեան նա Հանգ ֊ 

ները լաւագոյն շուկան կր 

Հ ան դիս ան այ ին պարսկական 

չոր պտուդներուն Համար։ 



ս՜սրտա 3 

Ր Ա Ր Ե Գ ւ Ա ^ Ա Կ Ա Ն Ի Դ Ի Ւ Ա Ն Է Դ 

Կ Ը Փ Ն Տ Ռ Ո Ւ Ի 
Մեր Հայրենակիցներէն եւ 

գլխաւորաբար Հայրենակցա-

կան Միութիւններէն ե Ազգ. 

Վարչութ իւններէն կր խրնգ. 

րու ի որ Հաճի՛ս Միութեա՛ն 

ԸնդՀ. Տնօրէնութեան կամ 

ուղղակի վանտռողնե րու Հաս. 

ցէին Հաղորդել այն ամէն 

տեղեկութ իւններր զոր ու

նին կամ կրնան քաղել Հե. 

տեւեալ փնտռուած անձերոլ 

մասին % 

1. Փնտռող՝ Կարապետ 

կլլիզեան, Ավիլինկրատ (Պուլ, 

կար իա) Մալաթիացի։ 

Փնտռուած՝ քոյրեր/։ Հռիփ. 

սիմէ եւ Շաղիկ էլլիզեան եւ 

իր Հօրեղբօրորդին Թս՚դէոս 

է ւ, իդեան, Հռիփսիմէ 1 9 1 5 ^ 

14 տարեկան էր, Շաղիկ ն 

տարեկան եւ Թադէոս՝ 0 տա. 

բեկան ։ \0\()ին գտնուած են 

մ իւս սի՛է։ Մերաինի շ Ո լ Էր– 

պաս ի Է եւ Թայլե լուն ք Է" -

դերբ, Մուսա անուն մէկու 

ՔՈՎ։ Թէլարմէն գիւղին 

մէջ պաշտօնավարող Ֆէթթ ա 

անուն սստիկան մբ, իմանա» 

լով ՀռիվաիմԼ ի աեղր, եկած 

է էրպասիէ եւ սպառնալիքով 

առեւանգած է ։ Ա՛յ՛լ ատեն Էն 

ի վեր ո եւ Է Էոէ֊Ր լէ ստաց

ուած։ 

2» Փնտռող Ոսկի Նա ֊ 

Հա պետ եան , Փոստարկղ 1079, 

ԴաՀիրէ։ 

Փնտռուած՝ Յա րութ իւն 

Վ^եՀեաեան, պատերազմէն ա֊ 

"՛՛՛ջ Հաստատուած Ս ո իւ ու մ 

((հուս իւս՝) ։ 

3. Փնտռող՝ $Իկ՛ Հտճի 

Փառանձեմ Դա ր ադա չ ե ա ն ( շ / օ 

\1. ^ ^ շ է ^ ճսթ^տա, ուշ Օ– 

Ատթւօս-ՕաւոՅոժւ, ոօ– 8, ՏՅ– 

՚օռւգԱՔ (Օ^Օշ), Աաափազարցի։ 

Փնտռուած* աԳ^իկր Մ աք֊ 

րուՀի կարապետ ԴարագԽշ֊ 

եան, այժմ 45 տարեկան, որ 

ստոյգ տեղեկութեանց Համա

ձայն, այժմ կր գանուի I*աղ -

գայի մօտերըք վաչկատուն Ա֊ 

րաբներու ,րով։ 

4. Փնտռող Հաճի Մկր

տիչ Ադամեան, 72 Ըսշոոշ 

Օօ1շէ– ,&1քօքա116 (Տշւոշ^, քքՅոշշ 

Փնտռուած՝ քեռորդին Ա֊ 

րամ Փիւոիւլեան, Հօրանուն 

Կարապետ, ժօբան ուն Արմե– 

նուՀի, Պարս այի ՚Բերամէ թ 

գի՚֊ղէն, 24 տարեկան, որ 

չորս տարի առաջ կր դանու էր 

Մու սուլի շրջանին ՚էէ^ Թի. 

լիսքոֆ ՛էI" ՛Ա՛ Արաբներու 

քով, 

5. Փնտռող՝ Տիկ. Ազնիւ 

Պետրոսեան, 164-08 Տօսէհ. 

Տէ. յ 3 ա 3 1 « Լ. I ։ 1\. V. Ս. Տ– 

Փնտռուած՝ Թոքատցի Նա– 

որ 189նին Հտոոսեան զար 

ԹոքաթԷն ,1եկնած է Իզմիր, 

ուր Հաստատուած եւ բնտա. 

նիք կազմած է ։ 22 տարի 

Իզմիր բնակելէ ետք, ին 

զինուոբ առնուած է թրքա. 

կան բանակ ին, 43 տաբեկա. 

նին։ Եղած է Պազեստին ։ Ար. 

Հեստով որսՂւադիբ է Լեափու. 

ճր)։ Կինը ողջ է երեք զաւակ, 

նեբով. Երուանգ, ԹադոլՀի ե 

Հայկ, և կր գտնուին վերո. 

յիչեալ Հասցէին, Նիւ Եոբք՝. 

6 Փնտռող՝ Տիկ Գայ. 

իանէ Պապիկեան Կէյվեցի, 

շ)օ 7՝հօա»տւՅՈ 2124 3–<յ յ ^ 6 ՛ 

^Յէտ^աէ, ՒՎ. V– Ս. Տ– 
Փն տոուա ծ՝ աւ ակներր 

Դէոբգ եւ ԹագուՀի Պապիկ ֊ 

եան, որոնք 191օ^» Ւղմիտէն 

աա րագրու աս՜ են Տէր Զօր՛ 

Ատոյդ լուր տուողին 25 տո

լար պարգեւ պիտի արուի։ 

*7. Փնտռող՝ Եղիա Թու ֊ 

մաս հան, Տիվրիկի Արամ Թաղ 

գիւղէն, 2124 Յէժ 3Ա6 \ $ / 3 է«– 

^ V. ս՛ տ– 
Փնտռուած Ոսկի, Մանուկ, 

Տէանագան եւ Արշալոյս Թու -

մասեաննհ ր, որոնք ահին 

տարա գրուած են։ Ատոյդ լա...ր 

տուող ին 2 օ տոլար պարգեւ 

պիտի արուի։ 

Փնտռող ՏովՀաննէս 

Հապէշեան. Աերաստացի, Լառ– 

նաքւս (Կիպրոս՝)։ 

Փնտռուած կ՛ինը Զըմ

րուխտ , ծն, 1875^^-9 որդին 

Արամ, ծն. 18Ա8ին, Զգօն, ծն. 

\90՚2ին եւ դուստրը Ազնիւ 

ծն. 1900/–՛/», որ անին Սե. 

բա սա իա յ էն տարա գրուած են 

դէպի Եւդոկիա եւ որոնց 

Հետքր յետոյ կորսուած է։ 

9» Փնտռոդ՝ կի ւ լին իա ե 

Վերժին ՕՀանեան, Լաոնաքա 

(Կիպրոս՝) ։ 

Փնտռուած՝ Իրենց զաւակն 

ու ե՜ղբայրները Ա արգիս ()-

Հասռաս որ 19\4ին 14 տա

րեկան էր, Տովսէփ ՕՀանեան, 

որ 1914^* 8 տարեկան էր ե 

Պետրոս ՕՀանեան, որ նո յն 

թուականին 5 տարեկան էրէ 

Ասոնք 1913^^՛ կր գտնուէին 

Հալէպի գերմանական որբա

նոց ր։ ՛քաղաքին Համաձայն սլ

կան բանակին կողժէ գրաւու

մէն քք՛է առաջ, որբանոցին 

տղաքր վա խա դրուած են ա յ» 

լուր, 

10. - Փնտոող՝ Օր. Իս

կուհի Այվաղեան, էսկիչէՀիր. 

ցի, Լաոնաքա (Կիպրոս)։ 

Փնտռուած՝ Հայրը Թորոս 

Այվաղեան, եզրայրը Գրիգոր 

Այվաղեան եւ միւս եղբայրը 

Մկրտիչ Այվաղեան, որ էսկի. 

չէՀիրէն տաբագրուած ենէ 

11. Փնտռոդ՝ Տիկ. Սրր. 

բուՀի Թօգատլեան, ԷվԷրԷկ. 

Ֆէնէսեցի, Լաոնաքա Լկիպ. 

բոս)։ 

Փնտռուած՝ Մայրբ Խո։ թ ուն 

Աբլզընեան, Հայրր Յարու

թիւն Արլզրնեան, եղբայր ր 

Սեգրակ, ծն. 1905^*՛, որոնք 

Իվէրէկէ՚ո տաբագրուած են 

Հալէպի կողմերը; 

12. Փնտռող՝ Ասկան 

Գոլ զուն եան կ. Պո լսեց ի, Լաո

նաքա (Կիպրոս), 

«ՄԱՐՏԿՈ8»ի ՅԻՍՈՒՆԹՈՒԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ՍԱՐ-ԲՈԻԱԾ ՈՒՐԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀԱՒԱ՚ԲՈՅԹԻՆ՝ 

կը սսլաս եՊւք մ՛եր րնկեր՚ներուՊւ, քւարեկաՅներուն, ել ձամակիրներուն 

Այս շաբաթ՝ երեկոյ ժամր 6է՚ն սկսեալ, «Ա՚արակոցոի խմրագրաաա՚ն քովի սր՜ճարա՚նր, 11 ( 1 Ա 6 Լօատ 81ՅՈՕ 

Փն տոուա ծ՝ իր Ա յ ր ը Ա. 

պէր Դու զուն եան եւ եղբա յբբ 

Ալ ե քսան Դուզունեանգ որ 

այժմ 48 տարեկան էէ 

ԳԻՒԱՆ 

ԸՆԳՀ. ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԵԱՆ 

Փարիզ, 12 8ուսվար 1933 

ԱՂ.ՔԱՏԱՒ-ՆԱՄՒ ՏԱՐեԿԱՆ 
ՍեԾ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ 

Տ առա ջի կայ Փետրուար վին, 

շաբաթ գիչեր, ա ռ դ ի պի՚"Ի 

ունենայ Աղքատախնամի տա֊ 

բեկան մեծ պարաՀանդԷսբ, 

Շան զ ՚ է չ ի զ է ի սրածներուն 

մէջ, 79 ավրնիւ աէ Եան զ է ֊ 

լ ի ղ է ։ 

Աղքատախնամ ընկերու

թիւնը ոչինչ չէ խնայած այս 

երեկոյթը դարձնելու Համար 

գեղարուե ստական ՀՔՈԴ տօն 

մբ որ եւրոպական պարերու 

եւ երաժշտա թեան Հետ պիտի 

վտ յելենք Հայ տոՀմիկ ար

ուեստի Հարազատ նմոյշներ ։ 

Տ այտ ագի րր կազմուած է 

խստապաՀանջ ընտրու թ եամբ 

մր, այս Հանդէսին տալու Հա֊ 

մար աննախբնթտց եւ ինք*՛ 

նատիպ Հանգամանք մը որ 

ապաՀո վարար յա յանու թ իւն 

մը պիաի Ը Լ Է ա յ մեր Հասա

րակութեան Համար։ 

Հայ մեծ աՀա մրաւ տրուես֊ 

տա գէտ ր Կրէկոր, որ նոր Ա֊ 

մե րիկայէն կր վերադառեայ, 

իր 15 Հոդինոց խումբով պի

տի մասնակցի Հանդէսին ա ֊ 

՛է– որ ամբողջ աեւո զութ եան բ 

րնթացքին։ կրնանք նոյնպէս 

ծանուցանել թէ այս տոթ իւ 

Փարիզի մէջ առաջին ան

գամը Ր Ա՛՛՛լով պիտի լսենք 

Հայ մեծատաղանդ եբղիշ մ ը 

որ մօտ ատեն էն Մ ոսկուայէն 

քաղաքս պիտի ժամանէ ։ 

ՊարաՀանդԷսբ պիտի սկսի 

իրիկուան ժամբ 10ին եւ պի֊ 

տի տեւէ մինչեւ առաւօտ։ 

Րբօֆ. Ա, Կօսէ, Աալբէթ֊ 

բիէուի մեծանուն բժշկապետր, 

անդամ Բժշկական Ակ ա դեմ֊ 

իայի, Հաճած է Հովանաւորել 

այս երեկոյթը որուն անձամբ 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 

ՍՈԻՐԻՍԼԿԱ՜Ա տ տ ն 
ԱՅԳԵՐՈՒ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԱՌՏԵՒ 

Ազգերու Դաշնակցութեան ԽորՀու բդին վեբաբտցժան 

նիստին մէջ, ընդունուեցաւ Հոգատարութեանց յանձնախում

բին տեղեկագի ր ր, որ Հետեւեալ կերպով կ ՝արտայայտուի Սու֊ 

րիո յ եւ Լի բանանի մ ասին։ 

Աուբիոյ եւ Լիբանանի մասին՝ տարեկան տեղեկագրի 

քենու թեան տոթ իւ, յանձնա խումբ ր Հողատար պետ ու թ եան 

ներկայացուցիչներէն տեղեկութ իւննե բ քաղեց երկրին Համար 

նախատեսուած բարեփոխման զանազան շրջաններուն մասին, 

ինչպէս նաեւ այն ժամանակին մասին, երբ այլեւս, ան պէտք 

չպիտի ունենայ Հոգատար պետութեան օժանդակութեան եւ 

խոբՀուրդներուն։ 

((Տանձնախումբը այնպէս նկատեց որ իրեն Համար, ներ֊ 

կայիս կանխաՀաս պիտի ԸԼԷաԸ կաբհիք բանաձեւել երբ Հո

գատար պետու թեան քաղաքէս կան ութ իւնր եւ կատարուող բա֊ 

նտկցութիւններր տակաւին չեն Հայթայթեր յստակ դնաՀաա֊ 

ժան տարրերր։ Հետեւաբար, յանձնախումբը բաղձանք յայտնեց 

որ Հոգատար պետու թ իւնր գէնքր աեզեակ սլաՀԷ կացութեան 

բ՚քւթացքին։» 

Այս առթիւ, ք ՛տա լիոյ ներկայացուցիչը կարգ մր դիտո֊ 

ղութ իւններ ներկա յացուց անտեսական Հաւասարութիւնը 

յարգելու անՀրաժեշտութեան վրայ եւ յայտնելով թէ չուզեր 

այժմէն իսկ վիճաբանութիւն բանալ, եթէ ոչ անդամատելու^ 

գոնէ բաժնելու կէաին վբայ։ 

իտալական կառավարութեան կարծիքով, Աուբիոյ ազա֊ 

աագրումբ պէտք է կատարուի, յարգելով երկրին միութիւնր։ 

Դերմանիոյ ներկայացուցիչն ալ Համամտութիւն յայտ֊ 

նեց իաալիոյ ներկայտցուցչին, աւելի քօզարկուած բացատ֊ 

բութ իւննե բով՛. 
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Համաձայն «էլ ԱՀրար))ի տեղեկութեանց, կարգ մր մտա֊ 

ւո բակ անն եր եւ երեւելիներ ձեռնարկած են քաղաքական կու

սակցութ եան մբ կազմութեան, որուն գլխաւոր նպատակր պի

տի ըլլայ Ա ուրիական ԸնգՀանուր Մթութեան մռ ծրագրին Հե ֊ 

տապն դումբ։ Աուբիա, Ալէվիներ, ճէպէլ Տրիւզ եւ Լիբանան, 

Համաձա յն նոր կազմ ուելիք կուսակցութեան ծրագրին, պէաք 

է կազմեն տնտեսական եւ քաղաքական միութիւն մը, իւրա֊ 

քանչիւրր ունենալով ապակեգրոնացման գրութիւն մը վարչա

կան տեսակէտով։ 

Հիմակուընէ այս ուզղութեամբ աշխատանքներ տանելու 

սկսած են, պատրաստելու Համար Հանրային կարծիքբ։ –Սակայն 

նախաձեռնողները իրենց ինքնութիւններր կր պաՀեն զեռ ։ 

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՆԱձԱՆԳՆԵՐԸ 
էնկիւրիէն տրուած լուրի մր Համաձայն, թուրք վար. 

չապեար Ըսմէթ փաչա, մէկ քանի օր Պոլիս հՂ։ալէ յետոյ( պիտի 

երթայ Մերսին եւ անկէ պիտի անցնի Արեւելեան (յաՀանգները 

քննութիւն կատարելու Համար։ 

ներկայ պիտի ՐԱայ բազմա. րԱայ այս Հանդէսին որ պի -

թիւ իր պաչաօնակիցներով։ տի րլլտյ ոչ միայն բարհսի. 

Պէտք է քուսալ թէ բաբի. րական ձեռնարկ մր, այլ գե. 

ղաՀայ Հասա րակ ութ իւն ր բաղ. զարուեստական մեծ երե. 

մութեւ ներկայ պիտի կոյթ մը, 

Պ1\ՐՏ՝ԲԵՐՈԻ ՀԱՐՑԸ 

ԱՆԳԼեԻԱւքԵՐԻԿԵՍԼՆ ԲՍԼՆԱԿՑՈԻԹԻԻ՝նՆԵՐԸ 
ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԴԻՐՔԸ 

Լոնաոնի մէջ, կէս ֊ պաշտօնական զեկոյց մր կր յա յանէ 

թէ Ուաշինկթրնի անգլիական դեսպանը>, Ամերիկայի արատ֊ 

քին նախարարին յանձնած է Ոռւզվէլթի ուղղուած գրութիւն 

մը։ Այդ գրութեան մէջ, անգլիական կառավարութիւնը կը 

յայտն է թէ ընդունելով ամերիկեան Հրաւէրը՝ խո րՀրգակցե լու 

Համար պարտքերու Հարցին չո*–/՚Ք, *^է^1 կամ երկու մասնա

գէտներ պիտի ղրկէ Ուաչինկթըն, մարտ Հէն յետոյ։ 

**փ արան սայի վարչապետ ր Պ* Փօլ Պոնքուռ յաջոբդաբար 

ա յցե լութ իւնն ընդունեց անգլիական եւ ամերիկեան դեսպան ֊ 

ներուն։ Անգլիական դեսպանը տեղեկացա ց Ֆրանսայի վար֊ 

չա պետին աժերի կետն կառավարութեան կողմ է Ան դլի ո յ ուղ ֊ 

զու ած Հրաւէրը եւ ան դլի ակ ան կաոէսվա բութ եան ո րոշումբ 

պատուի րակուիԺ Էէ ա՛հ մը ղրկելու Ուաշինկթրն եւ այդ առթ Է։ւ, 

ման րաւ է ասն օրէն պա բզեց իր կառավարութեան տեսակէտր, 

Հարցէւն մաոին։ 

Իսկ ամերիկեան դեսպանր Հաստատեց Ամերիկայի նորրն֊ 

աէւր նա խ ադա Հին Ոուզվէլթ ի որոշումը բանա կցութ իւններ կա֊ 

տարելու այն պետութեանց Հետ, որոնք վճարում կատարեցէէն 

անցեալ դեկտեմբեր \Հ)ին։ 

&ԻնԱԲ*՝ՇՓՈՒԲ>՝եՇն ւՒՈ%ոՎՀՐլ 
Դերման իա որ զինաթափութեան ժ ո զովէն իր նպատա

կաւս ր բացա կայ ութ եան պատճառաւ , յարած Հէր երկարաձգուած 

սպա ռազին ութեանց գագար էէն, իմաց տուաւ Պ* Հէնտբրսրնի 

թէ կր յարի անոր, որ պիտի տեւէ մինչեւ վւետրուար 27» 

Միւս կողմէ, իմաց տուաւ թէ, դարձեալ րսա առաջնոյն 

իր ներկա յա ցուց ի շներով կր մ ասնակցի դինա թ ա փութ եան բո ֊ 

լոր յանձնախումբերուն։ 

ԸնգՀանուր յանձնախումբր որ պիտի Հաւաքուէր յտոա֊ 

ջիկայ երկուշաբթի, քննելու Համար ֆրանսական ծ բաղի րր է 

իր նիստը յետաձգեց փետրուար ՀէւնՀ 

ԻՐԼԱնՏԱԿԱն ԸնՏՐՈԻԹԻԻՆ՚եԵՐԸ 
Ի բ լան տայ ի ժողովուրդր^ Հանդարտօրէն մասնակցեցաւ 

ընտբութ իւննե բուն։ Աակտյե շաբաթ օբուբնէ առաջ, քուէար֊ 

կութ եանց վերջնական արդիւնքը յայտնի չպէ՚աի ըլլայ։ 

տնՏեսսԿԱն Հւ՚յրւսՒքոյւՎյէ 
Ազգերու Դաշնակ ցութ եան կողմէ, ՀամաշխաբՀա յին ան֊ 

տեսական ժողովի դումա րման նա էս ապատ բաստ ու էժ եան Համար 

նշանակս ւ ած յանձնա էսա ւք լ* ր դարձեալ նիստ գումարեց ե խոր֊ 

Հրդակցութենէ յետոյ, Հասաւ այն եզբակացութեան թէ 

1) Առանց Հարկեցուցիչ պատճառի, պէտք չէ յետաձգել 

ժ ալ ո/է էէն գումարման թուականը։ 

2) Այգ Համաժողովին պատ բա սա ու Էժեան Համար, ամէն 

պարագայի մէ^, երեք ամսուան պայ ման աժ ամ մր ան Հրա -

ժեշտ է։ 

3) Այգ երեք ամիսներու րնթացքին, յանձնախումբին 

նա էս ադա Հր 1 պար ադա յին Համաձայն, պէտք է ժ ալով էէ Հրաւ Է՛ր Է 

՝ յանձնախումբին անդտմքէերր, որպէսզի վեբջնապէս որոշեն 

տնտեսական Համաժ սղովէւն դումա րման թ ու ակ ա՛ք ր։ 

Տան ձն ա էս ո ւմբ բ ա յն կարծիքէն է նաեւ թէ Համաղու ֊ 

մարը պէտք է բաղկանա յ լիտդօբնե րէ, ո րպէսղէւ կաոսւվսւրա֊ 

կան խո րՀրգա կցութ եան մր Հան գա մանք բ չստանայ։ Թէեւ Հա ֊ 

մտղա ֊.մա րին պէաք է Հրաւէւրուէւն նաեւ կարգ մր մ է*ջազալայէէն 

մեծ կազմակերպութիւննե ր, որոնք ուղղակի շաՀաղբղոոնած 

են Հարցով, ինչպէս Աշխատանքէւ Միջազղային Դէ>ւստնբ, Հոոմի 

երկրագործական Հասաաաութիւնր եւ Աոեւ տրական Մէ՚ջ*սղ– 

գային Սենեակը։ 
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Գրեց՛ ԱՐՆ ՈԼՏ ՊԵՍ՛»– 

ք*. ԳԼՈԻխ 
Թ Ա ՏՐՈՆԻՆ ՄԷՋ 

Լօբտ ՝Բ լ արանս էն եւ Ռօզան գաղտնի նշան

ուած էին ՎԼիէննա յի մէջ, ըն զդի մա խօսեց Սրր Սիրիւ> 

շուրջ երկուքուկէս տաբի առաջ։ ՝Թիչ յետոյ Լորտր ։1ե֊ 

ռաւ։ Ներա Համար ծանր Հարուած մ րն Էր, ւէիշտ 

մտածած ած եմ, որ որոշ կապ մր կար ա/դ դէպքին եւ 

մեր Հետ ունեցած ազմկայարոյց վէճին միջեւէ Արդա

րեւ կռուազան խառնուածք մը չունի, որքան որ կա֊ 

րելի Է դատել, Հազուագիւտ ՀանդիպուԱէէեբու բնթաց֊ 

քին։ 

— ի դէպ այղ վէճին ի րական պատճառը ինչ է, 

Հարցուց Սիւլլիվէն։ Միայն սկզբնաւորութեանբ ծա. 

նօթ եմ ու ՚Բարլը այդ ալ չի գիտեր կարծեմ,չէ" ՚Բարլ... 

/ / ՛շ, ՐսI՛ Համեստօբէն; Բայց եթէ պետական 

գաղտնիք մըն է... 

Բացարձակապէս ոչ, ըսաւ Սրր Սի րի լ դառնա. 

լով ինծի։ Ռօզայի երգելը առածին անգամ լսած եմ 

ճենովայի մէջ, որուն թատրոնր մարագի կը նմանի, 

իսկ ըեմը՝ մերինէն աւելի գէչ է։ Տասնը ինը տարե. 

կան էր այն ատեն։ Անմիջապէս զգացի՝ որ կեանքիս 

լաւագոյն պատեՀութիւննեբէն մէկն էր ատիկա ու 

թէեւ տասնը մէկ սԹատերտկան Աստղեր» Հրապարակ 

Հանած ըլլալու Հպարտութիւնը ոԼնէի, բայց Ռօզան 

Արեւ մըն էր։ Փութով պայմանագրոլեցայ Հետը ու յա. 

ջորգ ամսուն իսկ ներկայացուցի Հանրութեան։ Տաս. 

նեբկու անդամ երգեց ու անչոլչտ կը յիչէք թէ ի ՚սչ 

զգայացունց յայտնութիւն մը եգաւ։ ճենովայի մէջ 

քսան ոսկի առաջարկած էի մէկ երեկոյեան Համար, 

ինչ որ լիովին գոՀ թողած էր զինքր։ 

Թատերական եղանակէն յետոյ՝ յաջորդ տս.բուան 

Համար մէկ երեկոյեան երկու Հարիւր ոսկի ուզեցի 

տալ, բայց արդէն ծանօթացած էր Լորտ ՚Բլարտնսէոյի 

Հետ ու դոՀացաւ պատասխանելով թէ պիտի մտածէ։ 

Յետոյ չուզեց պայմանագրութիւն կ՛նքել, ի^՚չ որ նե. 

ղացուց ղիս է Թէեւ սկզբունքով նման պարագաներու 

մէջ անօգուտ կր Համարեմ ատիկա։ Ամէն ինչ կր պար. 

տէր ինձ, բայց գնաց Վիէննա յանձնառութիւն մը յար. 

գելու Համար։ Լորտ ՚Բ՚լարանսէ Հետեւեցաւ իրեն, ես 

եւս։ Կրկին տեսայ զինքը ե աշխատեցայ Հաչտութեան 

եզր մը գտնել... 

Յաճախ պատաՀած է, որ գմոլարութիւններ ո։ -

նենամ աոաջին գերասանուՀինեբու Հետ, կերպով մր 

ատոր փորձառութիւնը ունիմ, կը խնդար գրեթէ 

սարտոնիկ խնդուքով մը գիտէի թէ ի՚նչպէւ պէտք 

էր վարուիլ; ԸնգՀանրապէս առաջին գերասանուՀի մը 

չուն մը կամ թութակ մը կ՚ունենայ ։ Սօբրա1՚ի*ւծ/»Հ» կը 

կապուին չներոլ, իսկ քօճթՈՈԱ>օները թութակներր կը 

նախընտրեն; Մասնաւորապէս ուսունՊւասիրած եմ այս 

Համակրելի ա՛նասունները ել նկատած, որ անոնց մի. 

ջոցով կարելի է մօտենալ իրենց տիբուՀիներուն, երբ 

միւս բոլոր ճամբաներր փակ են, Հինգ լեզուներով 

չնիկներու Հետ խօսիլ գիտեմ եւ ինքզինքս անմրցելի 

կը Համարեմ թռչունի մը չտքար Հրամցնելու գործին 

մէջ. Բայց Ռօզան անասունները չի սիրեր։ Ատիպուած 

շաբաթ մր տեւող բանակցութիւններէ յետոյ պար. 

տուած ըլլալս խոստովանեցայ։ Նոյնիսկ բարկանալու 

տարրական զիջումը չըրաւ ինձ, Հարկ եղածէն աւելի 

քաղաքավար էր ատոր Համար։ Իր եբախտագիտու. 

թիւնր յայտնելով Հանդերձ՝ ոչ մէկ առիթ տուաւ իր 

զգացոլ§ք1,եբուն դիմելու։ Մնաց որ տարօրինակ բան մը 

կայ իր ՚քէք., որուն երբեք չեմ կրցած թափանցել։ 

Միւսներուն նման մանուկ մը չէ ու նոյնքան յարա. 
տեւ ու յամառ է, որքան ես... 

կանգ առաւ, կարծես իր Հոգւոյն խորը չարունա. 

կելով խորՀրդածել այդ խնդրին վրայէ 

Վ.եՐ$Ի ՎեՐԻյ Ի^՚չաէս կարգադրեցիք խնդիրբ, 

Հարցուց Ալիվէն։ 

ՍկԻզԲՐ "էԻ^՚է պ՛ոտաՀեցաւ; 

Յաջ ո ր դա բա ր երգեց Փարիզի եւ Ամերիկայի մէջ, յայտ, 

նոլելով որպէս աչխարՀի աոաջին Սօրւ՚անօնյ Գործս 

շարունակեցի առանց իրեն եւ ո չ առանց յ։ւ,ջոգու, 

թեան։ Այս գարնան սկիզըը սակայն իր ներկայացուց. 

չին միջոցաւ ինձ առաջարկեց տաս ր անգամ երգել ե. 

րեք Հազար ոսկիի փոխարէն9. Ի՛նչ ալ րլլտյ՝ չեն կրր. 

նար Հրաժարիլ Լոնտոնէն։ Նիւ Եորքն ու Շիքակօն 

լաւ են, որքան ատեն որ խ՛նդիրը միայն դրամ չաՀե. 

լու վրայ է, բայց կարելի չէ Լոնտոնի մէջ չերգել։ 

Անչոլչտ մեծ փափաք ունէի առաջարկը նոյնՀետայն 

ընդունելուք ըայց ցոյց չէի ուզեր տալ։ Մինչ այգ կը 

զոՀանար ֆրանսական կտորներով; Իրեն գիտել տուի, 

որ Լոնտոնը ո չ ոքի թ ո յ լ կուտար լոկ ֆրանսական 

յայտագբով մը ներկայանալ ու առաջարկեցի Լոքւ1ւ(ւ– 

կւ՚եսր, ընդունեց։ Գինը ծանր էր։ ըայց չառարկեցի։ 

Երբեք սովո բութ իւն չեմ բրած սակարկեր Այժմ քսա. 

նեբկու.քսաներեք տարեկան է։ ՛Բանի մր տարիէն ե. 

րեկոյ գլուխ Հարիւր ոսկի պիտի պաՀանջէ, որ պէտք 

է վճարել։ 

Ու իՈ՚նչպէս ընդունեց ձեզէ.. 

- Միշտ նոյն ցուրտ քաղաքավարութեամբ։ Մնաց 

որ ամէն ատեն է աւելի նուազ կ՝ ըմբռնեմ նինքր, 

= ԱնգլոլՀի չէ կարծեմ, ընդմիջեցի։ 

Ա՚՚՚ԳլուՀի ... աղաղակեց Սրր Սիբիլ։ Երբեք 

լսա՞ծ էք որ անդր։,.Հի մր մեծ ււօրաւնօ մր ըլլայ, չեմ 

կարծեր՝ եթէ Ա։ այ արա/ի ան Անդլիոյ մսս չՀս մարէք, 

ի նչ որ անտարակոյս Հաճոյք չպիտի պատճառէ Ալս. 

արալիացիներուն։ Ո՛ւր ծնած բԱալր՝ մարդ շի գիտեր, 

Ֆրանսերէնն ու անդլիեբէնր կը խօսի բացարձակս։, 

պէս սաՀուն կերպով; իտալերէնի մէջ՝ սիրուն չեշտ մը 

ունի, գալով գերմաներէնին՝ դիւրութեամբ կր խօսի, 

թէեւ քիչ մր գէշ։ Լսած եմ, որ շատ լաւ կը խօսի 

ֆլաման լեզուն, ի՛՛նչ որ խիստ Հետաքրքրական է, 

բայց վստաՀ չեմ... 

— Ես, ըսաւ Սիւլլիվէն գլուխը թօթուելով, կր 

նախընտրեմ թատրոնի դե րասանուՀինե րր (։^\՜.1՝այիննե . 

բէն։ Թատերական աստղ մր, իրաւ է, դմուարաՀաճ ու 

խորՀրդաւոր, բայց գէթ քաղաքավար չէ; Գոնէ տիսւ(1ս1– 

յինը։ Մեր դերասանուՀինեբուն կարելի է ուղղակի բսել 

ինչ որ մարգ կը մտածէ. Ու ասիկա, Ամարթ, ինձ 

մտածել կուտայ (.(ԹագոլՀիս))ի աոաջին արարի րն. 

թացքին ԼՖՖի/, Հագուստ ին ։ Բնական արար պիտ է/ 

շարունակէք պնդել*,*. 

Խնդրեմ, այստեղ մի՛ խօսիք ձեր խանութ ին 

գործեբէն, Հրամայեց իր կէ՚նը։ Ու Սիւլլիվէն լսեց։ 

Կը նուաղէին երրորդ արարին նա էս ամոլ .սար։ Վա -

բագոյբը բարձրացաւ ԼոՀենկբենէւ եւ էլգայի Հարսանե

կան սենեակին վբայ։ Սրր Սիր/՛Լ ոտքի ելաւ, կարծես 

դուրս ելլելու մտօք, բայց կը յապաղէր, կր քննէր բե֊ 

*քր՝ զօրավարի մը պէս որ սարի բարձունքէն կը դիտէ 

ոազմադաշտբՀ Մինչ երկու թտվւօբնեբուն նուագը Հե. 

տզՀետէ կը մօտենար։ 

(Շար.) 



ԱԱՐՏԿՍ8 

8 I I Ո ; Կ Ա Լ II՝ ե ս ՛ Պ Ա Ր Ա 2, ԱՆ Դ 1 ; Ս 

. ՐԻԶԻ ֊,ԱՑՈ8 Ա ՚ Լ ք - Ա Տ Ա Խ ն Ա Մ Ը Ն Կ ե Ր հ ՚ Ի Թ հ Ա Ն 
Տեղի սլիաի ունե՛նա յ 4 Փեվաւար 193շ>ին Շան ց ՚ է յի ց ե ի ս ալոճներ ո ւ ն " ՛ ՛ Է Հ , 79 ,<*\̂ ՈԱ6 

ճտտ Օհշարտ-Ը^տտձտ, ժաժ՛ը 10^*7/ մ՛ի՛նչեւ լոյս, 
ՀովաՊւաւորութեամր 

ՐՐՕՖ. Ա. Կ 0 Ս է Ի 
ԱՊւղ֊ամ րժշկակաՊւ Ակագե ւՐ իա յ ի \ րժշկապեա Ա ա լ րէթ րէէԼսի 

եւ Պւ ա իւ ա ղ֊ ա Հ ո ւ իժ ե ա մ ր 

ՏԻԿԻՆ Պ– Է Ս Մ Է Ր Ե Ա Ն Ի 
Հայ մե&աՊաւ՚ն արուեսաագէտ ԿՐԷԿՕՐ ԵՒ ԻՐ «ԿՐԷԿՕՐԻԷՆ»ՆԵՐԸ իրենց Փա. 

րէզ վե րագարձիՊ։ առթիւ կ՝երեւին իրենց լյլեմակաՊւ նիլմերօյէ՚էւ մէՀ եւ կը Ֆուագե՚ն 

մ՝ է՛ն չեւ լոյս, 

մ՜ ԱՆՕԷԼ ՐԻՄԱ ՐՐՕ 
իր արժաՊւթիՊւեաՊւ Պաւագաէսումրով կ՚առաջքւորղէ պարերը 

կ՛երգե՛ն եւ կը պարե՛ն՝ 

Օրիորդ ԼԻԱՆ ՎԱՐՆԷՏՀ, աշակերտուՀի Կրանդ Մուրատօֆի (Օբէրայէն); դասական երպ1,ր։ 

Պարոն ԱԼ. ՊԷՐ՝ԲԱ, իր եքսանդրիք .դարերուն մէք, 
ՍՈԿՐԱՏ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ, 

ռուսական բեմերու մեծաՀամբաւ երգիչլւ, 

Պսւլհ քլասիք //. IV ալում եան ի աշակերտներուն կողս* է, 

Երկու նուագախումբ, 25 նուագածու, պար, երաժշտութ իւն, Ա1|>1՚աքսիօնն հ I՛։ թ օմպօլա ե 
պրիճի թու ռ(ւու.ւս ; 

ՃՈԻ՛ ՊՒՒՖԷ ԴԻհՐԱՍ՜աեԼԻ ԳՒՆեՐՈՎ. 
ՄՈՒՏՔ 25 ՖՐԱՆՔ 

՚ԱԱԱՏԱԿ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ,, 

$ԻՂ*Ր1Ա, 2ԷՕԿԻԻՐհՐ.՚սԻ 

) հ Ր 

I. 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ֊ԺՈԴ-ՈՎ. 
Հ. Ց– Գաշնակցութեան «Զէյթուն» կոմիաէի ԸնդՀա. 

նուր Ց՛ողովը Ուրբաթ երեկոյ ժամր 8.30ի՚ե, 345 ՚1.վրնիլ Տ ՚Ար– 

մանթեօյ (Պուա Գոլոնպ) ։ Կր Հրաւիրուին ((Եռագոյն», ((Փոթո. 

րիկ)) եւ ((Ազատամարտ» խումրերը։ ԱնՀրաժեշտ ներկա յու. 

թ ի լ ն ։ կարեւոր օրակարգ։ 

Ո Ւ Շ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն 

Մ Ե Ր Հ Ա Ս Ց Է ՛ Ի Ն 

11, « 1 6 Լ օ ա տ Ց հ ա շ , Ր » ո տ 1 0 6 
ԱրտասաՀմանեան թերթերու վարկութ իւննե րէն կը խնգրուի 

թերթի առա քու ւքբ կատարել մեր նոր Հասցէով։ 

ՇԱԲԱԹ, 28 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 
ԵՐեԿՍՅԵԱՆ ծա 10ՒՆ 

Տւ ա՚ Կ Ա՚ւ. ( ք ե ծ Պ1ԼՐ1Ա11ՆԴԻ11 

^. Ս. Ը . Ա " 

» օ է61 Ո օ ձ տ ս ի ա,Հ> 
(Բ1&Շ6 ժտ 1Ց 1Հ տթսե1ւզս6) 

• Մ ՈԻ Տ * 20 ՖՐՍ.Ն՝թ 

Հ.Մ. Ը. ՄԻ ՊԱՐԱՆՑԻԿ ԵՐԵԿՈՅԹԸ ՄԱՐՍԻ ԼԻՈՅ ՄԷՋ 

ՇԱԲԱԹ, 28 ՅՈՒՆՈՒՍւՐ 
Երեկոյեաէւ ժամր սւասէն մինչեւ աոսււօտ 

ՍԱԼՕՆ ՔՈԼՊԷՐԻ ՄԷՋ 

7, 1 1 ս 6 € օ 1 հ « ք է 

Տոմսերու գինը ՝ ( այ գ երու 1)ամ՚ար՛ 20 ֆրանք, այրերու 

15, կիներու՛ 10 ֆր անք։ 

ՈՍԿԵՐԻՋ ֊ ԺԱՄԱԳՈՐԾ 
Ե Ր Ո ՚ Ի Ա Ն Դ Կ Ի Ր Ա Կ Ո Ս Ե Ա Ն 

28, Րիւ աէ Տօմինիքէն ֊ ՄԱՐՍԷՑԼ 

Վաճառատանս մէԳ բացառիկ եւ անՀաւատալի 

զեղչերով կր ձախուին երաշխաւորեալ ոսկի, փլաթին, 

ադւաքանդ եւ ամէն տեսակ գոՀարեզէններ։ Ապարան, 

ջան, օղ, ժամացոյց, շղթտյ։ այլ եւ այլ զա րդեղէննե ր։ 

Կը ստանձնենք արադ նորդդոլթիւններ։ 

((Պօն տը ՚Բրէտի))նեբ կ՛ րնդունինք։ 

Ունինք նաեւ ձայնադրի (ՖօնօկրէսՖ) Հայերէն 

եւ թուրքերէն սկաւառակներու (փլաք) մթերք։ 

8 0 ' 1 ' - Թ. II. II I. Ա ՚1, 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈԲԵՐՈՒ, ՍՏԱՄՈ՚ԲՍԻ ԵՒ ԱՂ.ԻԲՆԵՐՈՒ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 

34, ա ձէ շհօհք, ք՚Յոտ. ա « օ Բւ&\\շ յ « ւ . ^ « ^ « է 76.05 

Հիւանդնեւ՛ կ ՛ընդունի ամեն ՕՐ 2—8, Կիրակի եւ տօնի 

օւ՚եր 1 0 — 1 2։ Առաւօտները ժամադրութեամբ; 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՍՊԱՆՈՒԹԻհՆՆեՐԸ 
ՊՈՒԼԿԱՐՒՈՅ ՄԷՏ 

Աշխաաաւ ո րակ ան ե րեսփո . 

խան Խբիսթօ Թրայքով, Աօ. 

ֆիայի մէք սԱգանն ուեցաւ նա. 

խորդ իիիկուն, խ ո րՀ րդա բա՛՛՛ ի 

մօտեբըւ Ապանիչր յաքոդեցաւ 

փ ախ ու սա տար Մ ակեդոնացի 

է՛, Կը կարծուի թէ այս սպա. 

նութ իւնը մաս կը կազմէ այն 

շարք մը ոճիրներուն, որոնք 

կը կատարուին մակ եզոն ական 

կազմակե բպութ իան կողմէ, 

ընդդէմ անոնց, որ Համայնա . 

վար քարոզՀութիւն կր կա. 

տաբեն մակեզոնա ցինե բուն 

մէք* ԱԱ^ԷՑ առաք, նման ոճիր 

մը կատարուած էր աչխատա. 

ւորական ուրիշ երեսփոխանի 

մը դէմ, որ միայն վիրաւոր, 

ուած էր։ 

Այս ոճիրներուն դէ մ, Հա. 

մայնավա րներր Ա ոֆիայի մէք 

գումարեցին Հաւաքոյթ մը, 

զոր ք/րո,~ ելու Համար, ոստի. 

կաննները օգին կրակեցին ։ 

ՐԱՐձՐ աՅՔՑԻՆեՐՈհ 
ԺՈՂ.ՈՎ.Ը 

Բարձր Հայքի Մ արսէյլի 

Հայրենակցական ռ ի ութեան 

ԸնզՀանուր ^՝ՈՈՈւԼէ ՚հիւանը 

ժողովի կը Հրաւիրէ իր զոր. 

ծօն եւ օժա եղս, կ բո լոր ան -

դամեե րը յառաք ի կայ կիրակ ի 

29 Ցունուա ր կէսօրէն ետք 

ժամք ՝2,ին, 37 Պա. լվար տը 
Կօմիէ, Պառ Կլօպի ս րահ,րՀ 

Կը խնդբռւի ներկա յան ալ 
անդամատետրով։ 

ՐարձրՀայքցի բոլոր Հայ. 
բեն ակի ցները անխտիր կրնան 

իբրեւ ունկնդիր ներկայ ըլլալ 
սոյն Ժողովին։ 

ՀՆԳՀ. ԺՈՂՈՎԻ ԳԻՒԱՆ 

ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ 
Անիեււ ւ^ուա-՚^ոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ ֊ ֊ ՄԵՍՐՈՊ գրադարանը 

վէոխա դրուած Է 345 Ավընիւ 

Արժան թէօյ, Պուա .՚ք^օլոնսլ, 

•ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բաց է երեք. 

շաբթի, չորեքշաբթի եւ Հինգ, 

շաբթի ւ՚բէն՚՚՚՚-ններբ ժամը 

տ։ձ0էն ւօ« 

- Լիոնի Հ« Տ* Գ. գըա. 

դա բան ը փոխագրուած է ընկ* 

Ժիրայրի խանութ ը, 10, Րիւ 

Ֆրանս ուա կարս էն։ Բաց է 

երկուշաբթ ի եւ Հինգչաբթ ի 

իրիկունները ժամը 7 » 30–8«30ւ 

*Լալանսի Ակումբին 

գրադարանը բաց է եբեքչաբ. 

թի եւ Հինգչաբթի ժամ ը Տէն 

10 եւ կիԲակի առաւօտ ժամբ 

^էն 12* *ՒԷԲՔ §Ը սաացուի 

շաբաթական \ ֆր, վճարումով։ 
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ Է֊ 

Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 
երեկոյթներու, Հարսնիքի, 

նշանախօսութեան ու ա յլ 

կարգի Հաւաքոյթնեբու Հա. 
մ ար։ 

I՛ 8– Դ– ՎսյլաՆսի Ակումբը 
Խիստ դիլբամաաչելի պայ. 

մ աններով ։ 

Գիմ ել Հ. 3. Գ. *| ։ա լ ու՛ս ս ի 
կոմիտէին։ 

(Մեկ հւատորի մեջ) 

ԳԻՆ 20 ՖՐԱՆՔ 

Դիմել Հձ. 8 3 1 Տ Յ ա ; Յ Ո , 121, ուշ Ատւշտւձժ, ԲՅՈՏ ( 1 8 « ) 

Ալֆսըվիլի մէչ ՄԱՐՏԿՈՑ կը ձախուի 

1 4է>, ատ ճէ16ՈՈ6 Օօ1էէ 

Նպարավաճառ Պ. ՆԵՐՍԷՍ ՍԻՄՈՆԵԱՆի մօա 

աա\Լա> Կ Ը փ ւ տ ւ ա փ 
Պ ատ ուաւ ո ր Հայ երիտասարդ մը դրամադ լու խ կա էէ գործ ի 

րնկեը կր փնտռէ՝ արդէն կազմակերպուած Հետաքրքիր գործի 

մը Համար ։ 

Հաճելի աշխատանք, շաՀաւէա գործ ։ ՚իիմհլ <(Մաբտկոց»ի 

վարժութեան։ 

՚Ի1Ղ\ՏՈՒն ՛Ա. ՑՇԿՈԲԵՇն 
191 Շօսքտ եՅք3յ՚6էէ6 191– Լիոն 

ձարիլրին յիսուն զեղչ 

ԳՐԱՏԱՆՍ ՏԷԱԻՆ ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ 

ՄԻՆՉԵՒ 15 ՓԵՏՐՈՒԱՐ « 

ՈԻՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՄԵՐ ԳԻՆԵՐՈԻՆ 

Խենթը եւ Ջ՚սլալետտին (Ռաֆֆի) 15 ֆրանք, ԼհռնաՀա. 

յաստանի Հերոսամարտ ր (Վ. Գեորգեան՝) 10, ԼիոնաՀայ Երա. 

զաՀան 200 էշ՝, 10 ֆր., Ազնուականներու Բոյն մր 270 է$ Լվէպ) 

1Ս ֆր., Արապէլլա (վէպ) 272 էչ՝ 10 ֆր., Այն Գիշերը (վէպ) 

250էշ 8 ֆր՛, Բերայի Գիշերները (վէպ) 12 ֆր., Բերայի Ման. 

կավէպհր 5 ֆր՛, Ընտանեկան Զբօսանք 3 ֆբ., Թէօֆանօ (վէպ) 

450 էի 15 ֆր., Խասգիւղի Բնաշրջիկր (վէպ) 300 էշ* 10 ֆր., 

ԽոՀանոցի Գիրքը 3 ֆր–, Կէս Կոյսեր (վէպ) 10 ֆր՛, Թավւաոա. 

կան Հրեան 1200 էջ 60 ֆը., Հինգ շաբաթ օդապարիկով, 15 

ֆր., Հաւաբուծութիւն 15 ֆր՛, ճէք (Ալֆօնս Տօտէի) 2 Հատոր 

25 ֆր՛, ՄելիՀա Նուրի Հանբմ վէպ 3 ֆր՛, Մակաբոյհր ;^ ֆր., 

Մեր Խ՚սչը 6 ֆր՛, Տեղաւիոխականի Մտքեր Լ՝Բր. Միքայելեանի) 

6 ֆբ՚, Հ՚ւՎԷԿ Մատօնան 10 ֆր.,Ոճիրին պանդոկը (վէպ) 2 Հա. 

տռր 10 ֆրանք։ 

ԾԱՆՕԹ Ցանձնա բարութ իւնները կանխիկ վճարումով ։ 

Փոստի ձ-ախքը մեր վրայ։ Ապառիկ եւ կամ դօնթռոամպոլր, 

սրման չի ղրկուիրւ 

ՖՕՆՕ ԵՒ ՍԿԱՒԱՌԱԿ (ՏԻՍՔԵՐ) 
ԳՆԵԼՈՒ ձԱՄԱՐ 

դիմ՛եցէք 3՛ ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ 

26, 8 ս© Լ6Տ&Տ6, Ր&ոտ ( 2 օ ) ատէւ-օ 8̂ 1̂ V 1̂Î  

Ամբողջ ֆրանսա()սւյուԹեան 6՜անօք(Ւ միակ ւ|սւոա1)ե|ի ՖՕնՕ 

օ՜ախւսլ վա–ԶաւՆաաան» ուր սյիտի գ ան էք աԱէն աեսակ ֆօնօ– 

ներ եւ հայերէն, ֆրանսերէն, յունարէն, Թուրքերէն ւիլաքներ 

օօՒ։(ա, շօւատւձ, ԲձոսԼ րօս՚օօո տւ ՐՃՈՕՏ 

ըն կեր Ո ւԹ՜ի ւնն եր Ո Լ ։ 

՛լոր ()աււա6՜ են ւ|երչին անգամ ելած՜ |)այերէն ւիլաքներլւ, 

որոնք ուրիշ աեւլ սլիաի յ կրնաք գանե|» 

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՍՒՐԱաՐՆեՐՈհՆ 
Կ՚ՈԻԶԷ-Բ 

ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱԳՈՒԻԼ, 

ԳԻՄԵՑԷ-Բ ԱՆՎԱՐԱՆ 

մ. 2 ճ ւ ՚ օ ւ ւ 1 է ւ & ո 
Գ Ե Ր Ց Ա Կ Ա Տ Ո ԻՆԸ 

10 , 11ս© Րւտաքօւտ - Շ տ ւ ՚ շ տ - Լ \ ^ ՕԻ1 

Ուր կր կարուին ամէն եղանակ ի յարմար 

արանց եւ կանանց Հադուսանե ր՝ ւէիշա 

վերջին նորաձեւութիւններով։ Մեր կեր. 

պասները ֆրանսական ^ անգլիական ըն. 

տիր եւ տոկուն ապրանքներ են։ 

ԴԻՒՐԱՄԱՏՋԵԼԻ ԳԻՆԵՐ 

Ջ^ե՜զի եւ ձեր Հուրերուն Համար գ.%եցէթ մ՚իայՊւ 

ձԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՂ.ԱՐՋ 

ԱռաՀ՚նակարգ րՊւաիր իւղով, 

Մաքուր, Համեղ, խ՛նայողակա՛ն 

ՊաՀա՚ււՀեցէք Հա յ Պւպարավա՜&առՂւերէՂւ 

12 Հատը ՀԻՆԳ (5) ֆրա1,ք 

ՊՈԼՍՈՅ ՏԷՕՐԷԿ՛ 4, 6 եհ 8 ՖՐԱՆՔ 
կա՛նխաւ ապսպրեցէք 

Ստա© Տ 1©շ է ո գ ս 6 

9– » Ա 6 ճ ս Ր քօ Տք6 տ (Տ– & Օ ) 

ւլնտանիքներու այցելող* դ ա՚ ծ ունեայ բ1&016քներու 

պետք ունինք. 

ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ 
(յթե կր սիրեք լաւ ու քւաւ1եւլ Տաշ ւքր բնե|, 

մի փսրանիք, (լացեք անմիօւա^հս քւո.տակաւ ՈՐ 

Կ. ՃՕՇ Կ Ո ՒՆ Ւ ճ ւ ւ շ ւ ւ ւ ։ , տ » ւ ։ 

ւ օ , « ս է ա Տ ճ Ս Լ ք. - ւ մ ձ & տ ա ւ ւ ը 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ., ՄԱ֊ԲՈԻՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ •ԲՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

իր նշանաւոր ՏէօնԷր քէս|ւոպը, Փի ս | է լի • 8 է , | | " " ՚ 10 , 
էօւլոլրալու •քւէպասլը 

Լաւ ()ւլի, »ոիյ Ադանգերով 

քՀ^ւՈՒ ՛Ա ՒԵՔ /՛Ր ձեռքով կր պատրաստէ 

եւ կը սպասարկէ 

ցիլիվրիի մաօ՜ունը մ՛իայն այս ճաշարանը 

կրնաք գանել 

ՄԻԱԿ ձԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱԺԸ 

"|ԱՈ ո ու քւ 

(՝>(), Ոօսէշ Ճ՚ՕՐԱԱՈՏ, 11(ւցո61ւ.ւ՝ (Տտատ) ... 7\։1.; ձ1էտւռ 20~55 

Փօրթ ւո՚ՕրլԷանԷն 5 վայրկեան 

ւյեր կւսււքերու նոըո գւււԹեանը |)ամ՚սւր, ամ՛ենայն վսւոա1)ու– 

Թեաւքբ կարսւլ է ք մեցի գիմել 

ՄԱ-ԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆԲ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳԻՆԵՐ 

կառաժր կառքերու Համար ամսական 50 ֆրանքէն սկսեալ 

ՇՐՋՈՒՆ «աԱՌՈՐԴՆեՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 
ւ ա ա ւ տ ա ձ տ օ յ ա ւ 

20, քՀսշ ձռ Յտշօոտ ձ '̂օս^ե^VՕ^^ 

քւ՚աՈ. II), ձսէ. ճ՚ՐեէՏ, 7՝ՐԱ/Ո ՕէԱ֊Բ $է. էտՈՀՕՐԲկն 

ււնմ՚րցելի գինեը եւ ՜Զււ(ս մԹերք։ յյեր շա1)ը կ|ւ 

ս |սյ|)անչէ որ ոււրլակի արաա գրոցէն գ ն է ք ։ 

Գաւառներէն ապսպրանք կ՝ րն դունին քէ 

Կ ՛ ՈՒԶԷԴ 
Աման գին1,րու|, ՜ճաշակաւոր տոկուն ու |սւաւ(լ ոյն 

ք)ագուաււ 1)ւււ(| ա ի|, գ իմ՚ևց է ք սա անց (|արանումին 

ս ա տ ր ո Ի Կ նւււՊ1ւ՚նՏեււնԻ 
դերձակսաաւնր, որ ն եր կ այ անաեսական աագնաա,ի ա ռԹիւ 

անքյաւաաալիօրէն իր գինՒւրը ցեւ|յլած՝ է ։ 

2ւ քԱ6 ճ«տ ՇհՅսքօսւու6քտ — ք՚ՅՈՏ X I X 

|1 Չ 

ԲԱԺԱՆՈՐԳԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
ււււււ ււււււ ււււււ աս ա է ււււււււաւէւ է 

Տ՚ււ|ւ1ք1(ւս՚1ւ *յ.1/յյա(1՚ււ1ւայ 
՚|)|)ւււՆւււս էս Ալս ր|ւա 70 , 40 ֆրանք 

Աւ II» րի կա 
Ա1ւ<(||աւ 1ո Գաւյու 1ւ)՚1ւ1ւլւ 

5 
120 

Հ,*)0 աո|սւր 
()»> 1իրա*1ւ|) 

Ջ՛» ւ՚յքե՚ւ՚իս՚յ Իտալիա ւ շօ 65 ֆրանյ. 
Ուրիշ նրկ|ւրՆ1ւյւ 100 • )•) ֆրսւէւյւ 

՚ւ-ոսմական առաքումներու Տասցե՝ 1\4. 7 / \&Ը\40յ1^1 ՝ ՝ 1 

I I , « ս օ Լօատ - 81ՅՈՕ Բ^Ո1Տ (10 » ) 

ԿքԼՈԵՒՈՈ. Կ րխն գրուի խմբագրուիք եան յատուկ դրա . 

թիւններր ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ ((ՄԱՐՏԿՈէՏ,>ի Հասցէով՝ 

ա ^ օ ս 11, Ոստ Լօատ - 81ՅՈՕ, ք>/\ՒՀ1Տ ( 10 6) 

ՆՊԱՐ1Լ8ՈՒՆ Է Փ Ր 1 1 Տ 

Վ.Ա2.Է Ի2ԳԱԼԱՑԵԱՆ 
||,ըեւելեան եւ |,–լրոսլակա՚ււ նս|արներ 

շկայ՝ յ կւսյ, մաքուր եւ աժան։ 

9 >՝Ա6 յօւււ/ք-Ւէաւսք, Ր(ւո՚տ (՝%&«) ՚Րւ'1. Ի1Խւ1. 50.09 

նՊԱՐԱՏհԻն մԷ0–ր«> ՊէւՎԻլ 

աԱՅեԱԿ Ւ2ԳԱԼԱ8եԱՆՒ 
Տ, ճւԱ՚շ Րոււ1֊1յւիէք<)Ա(՛., Ր<ս>ւ11օո տ. 8օւտ 

լ-ԹԷ կ ՚ ո լ ց է ք , որ ձեր 1)ւալ ւււսանհրր ըլլան ճաշակաւոր, տոկուն 

ու լաւ կտրուած՜, աււանց վալաւնէւլու, գի մ՛եց Էք բ Տ՜ախնդիր 

ֆարիցի առաջնակար գ դերճակաւոունր 

6, րս6 (1ս 061էՅ, ք՚Յէւտ 9շ : Հձձէէօ Ըտւէհհտ 

լ 6 օ « Յ ո ւ ։1\ւ յ ^ տ ը ւ ^ օ յ ւ ^ . ^ 
1 ա օ ո ա 6 Ո 6 ձ Լ 8 ձ 11,Ոս€ Լօսւտ 81ՅՈՇ ԲՅՈՏ 

/ 



ք*. ՏԱՐՒ ԹՒհ 52 ֊ ԿՒՐԱԿՒ 29 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1933 ձեՌՔԷ 50 ՍԱՆԱՒՍ • ւ ւ ^ ^ ք տ ւ օ Ւ ւ տ ։ 2 9 յ ^ յ տ ւ \ / ա ք * 1ՑՅՅ - ձ ո ո © © ո 5 2 

ԱԶԳԱՅԻՆ, ԲԱԴ.Ա-ԲԱԿԱՆ, ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԿՕՐԵԱՅ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ 

Հ. Ց. Գ. ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԲՈՎՈ-ԲՈՂ Կ. ԿՈՄՒՏԷՈՒԹԵԱՆ 

1 \ 1 ծ ւ * < 1 § օ է շ 
աաացւո%ա» »ււաաաոէս ւ»ա ւււււ»»ււււււ՛ աա ա 

ք՜ՅՐ31ՏՏՅՈէ էք01Տ քօ1Տ թՅՐ Տ«տ31ՈՏ 

աժօշէԽո - ձ ժտաԽԽօէԽո : 

11, 8 ս 6 Լօատ - 81-աօ, Ր ձ 8 1 Տ ( 1 0 « ) 

Բամանո^ագրութեան պայմաններր տեսնել Գ. էջ 

ե՛ԹԷ նոյնիս կ մէկ դի ձ գ ենք այս ((ս ա կա ւասւ իր ական իււ1. 

բակ »ին ն երքին կա ւ՚ակցական, թւսկ ա լեղա փոխակ ան ու անբա. 

լայ գ ո ր ծ ՚ ո ւնԷուԹիւնը, որ րւկ ընտանեկան վէճ ւ1լւ չ Է I) էել, 

չ ե ն ք կրնար անտեսել սակայ1ւ որ 

Ան օԱՏՈ՚Սա I; ԳԱ՚ԷՈԻԹնե՚ՐՈԻ Մ1.-Տ 81՝ ԱՄԱԳՐՈԻԱՓԻն ՍՏե՚Լ– 

ԾԵ1. հՐ Կ Ո ՚ն ԳեՍ*՛։ 

*1.Ա8ԱԾ ե ԱԶԳԱՅԻն աԵՐԱօ|»,«ե>ԵԱն ԱՍ՚հ-ն 1.ՈԻՐՏ ՓՈՐ2 

ԻՐ ԱՐ ԱՏ ԱԻ ՈՐ ԱեօԵԱԷՈՎ,։ 

^ԱօՈԻԵՅԱՐԳԱՐԻ Են Թ՛ԱՐԿ ԱԾ Է– «ՀԱօԿԱԿԱն ԳԱՏ»Ր,՛ 

ՄԻ2։Ր ԱՆ Ա Կ ԱՆ Շ Ա Ր Ժ ՈԻՄ է ԱՅՍ,, Ս Կ Ր Գ Ո Ր Ծ Ը ՆՇՄԱՐՆեՐ 

Մեր եօթ՛ս անդամ եօթը 

ւէաՀացոլ մեղքերի չարքի՛ս՝ 

այս ալ կը յորՀորՀա ի յաճախ՝ 

—- ((ՄիՀրանական չարժոլմ Է 

այս )) ւ 

Տակաւին երէկ, Մարսէյլի 

արուարձաններէն մէկուն մէչ\ 

ուր գացեր էի զեկուցելու ըն. 

կեբաՀամակբական ժողովի մը, 

րիւրոյական ընկեր մը կը 

ճգնէր մեզ Համոզել, իր Ուրիշ 

տեղ լսածներով, թէ՝ ((Ես իմ 

Աստուած, այս շարժում ՄիՀ. 

ր ա՛հ ական չա րժում է, աթոռի 

եւ իշխանութեան կռիւ, Միա

րան էլ ուզեր է Բիլրօ գառ. 

նալք չեն տուեր, ատոր Համար 

ուզեր է Գաչնակ ցութ իւնն եր. 

կուսի բաժանել Միաբանա

կան եւ Րիւրոյական^ ։ Ընկե

րը իր ասածներին արժէք 

՛եւ վաւերականութ ի ւ ն տալու 

Համար միչտ կբ չեչտէր, որ 

այգ բոլորը ինք լսած է անա

չառ եւ անկաչաո, ականաւոր 

ընկերներէ; ՚Բիչ չեն այսպիսի 

ընկերները, որոնք պարտաւոր 

են Հաւատալ իրանց լսած բո -

լոր ահ սակ ի վեբադբոււ/նե ր Էս Հ 

Չ Է* որ «կաբդապաՀ» դաշնակ -

սակ ան՛սեր են , իրաւունք չու– 

նին չհաւատալու, մանաւանդ է 

որ պատմոզնեբր ((անաչառ», 

Հձանկաչաո. եւ ականաւոր բն-

կերնեբ են ; ԱյնուամհնայՀկիւ 

ուշադրութեան արժանի պա

րագայ մբն Է այս եւ արժէ 

սլւսՀ մը կանգ առնել ։ 

Մ ԷՀ բանական չա րժումՀ 

ԱբեւմաաՀայ Հատուած է ան

լուր տառապանքէն ծնունդ ա– 

ռաւ Դաշնակցութիւնը։ Ան 

էր գոյութեան նպատակը Հիմ

նաւորես այդ նաՀատակ ժո -

՚ լ ո է ( ը դ ի ազատագրութեան նը– 

ւիբուելու գործ ունէ ու թեամբ 

մ՛ի «միայն / Այս ուղիով ու այս 

Հասկացողս* թ եամբ սերունդ 

դաստիարակեց, իր յեղափո

խական յանդուգն ձեռնարկու -

թիւններով Հ՚**յ ժողովուրդի 

անվերապաՀ Համակրութեան 

արժանացաւ» նպատակի վե– 

Հ ութեան Համապատասխան 

անզուգական Հերոսների փա– 

սնգ մը բերէ. ւր իր 

լաւագոյն տեգն ունէր ե՛ ՄիՀ– 

րան անխտիր սի րուած դաշ

նակցական բոլոր կռուոզ ու

ժերէն։ 

Հ* &• Դաշնակցութեան Դ 

րգ* ԸնդՀանուբ ժողովը սա -

կայն, նեղ գտաւ գոբծունէու– 

թեան այգ միջավայրը եւ ըն

դարձակեց զայն։ Անոր որո

շումով Դաշնակցութիւնը պի* 

տի ստանձնէր նախահայկական 

իրաւունքներու պաշտպանու

թեան գերը՝ ո՛ւր եւ ի՛նչ Հո– 

դամէս սի վրայ Էլ որ լինէր։ Ր– 

րաւունք կուտաբ դաշնակցա

կան բանուորին ամէն տեղ եւ 

ամէն ժամանակդ մասնակցիլ 

գործ ադու լ՝ն ե բու եւ բանւորա -

կան ցոյցերու՛. Օտար բանուոր– 

ների Հետ ձեռք ձեռքի Հետա

պնդել իր տնտեսական շաՀե– 

բբյ Հաւաքական ուժերով կռ

ուել ըոլոը գոյնի կապիտալի 

դէմ։ Ազատ ի րաւունք տալով 

Հանդերձ Դաշնակցութեան 

Կովկասի մէջ գործելու, Ընդ

Հանուբ Ժողովը կը պարաւս -

ւորցնէր սակայնէ որ այդ գոր

ծուն էութիւն ը պիտի Համե

րաշխի աԼբաց եւ (հուսաց ըն

կերվարական Հոսանքներու 

գոբծունէութեան Հետ Հ 

Ցար եւ նման որոշումներ 

կ ՝ անցնին նաեւ կովկասեան 

Գրեց՝ Ա. ԱԲՈՅԵԱՆ 

Մարմիններու Շրջանային ժռ 

զովէն։ Այս որոչուսՂտերը աչքի 

առաք ունենալով՝ Գա չն ակ ցոլ. 

թեան ԽորՀուրդր 1905/՛*՛ կը 

մչակէ եւ կ ՛րն ղ ունի Կովկաս

եան նախագիծդ՛ ընկերվարս».. 

կան Հիմունքներով որպէս 

ո։ զեցոյց կովկասեան գործու. 

նէութ եան, 

ՄիՀբան, իր Համախոհնե

րու/, իր զինակից կռուող ու. 

ժերով կ՚ըմբոստանայ այս որո. 

չուաՈւեբուհ գէմ. կբ բողոքէ. 

չեղոլ՚Ր կը Համարէ այգ բ"էոբբ 

Գաչնակցութեան Գերագոյն 

նպաաակին. կր սլաՀանչՀԷ, որ 

Գաչնա կցոլ թ ի ւ ն ը Հաւատարիմ 

մնայ իր ուգղութեան ն ո ւ ի – 

րուի միմիայն Արեւմտանայ «ատ

ուածի ազատագրական պայքա

րին՛ Հրաժարի մասնակցութե. 

նէ Ռուսաստանի եւ կովկասի– 

գալիք չա րժոլսՂւե րէն, Հրաժարի 

ընկերվարակա՛ն տեսաբանու. 

թենէ և կովկասեան նախագծեն՛ 

ԱՀա գ/խաւոր կէտերն ու Հի. 

մունքները ՄիՀրանական չար. 

ժումին, որի տխուր վախճանը 

յայտնի է բո չորին։ 

ր ւ ա տ ՚ ր ժ ո ա Ի Ս Ե Մ Ի Ն Վ Ր ԱՅ 
Հ. 8. Դաշնակցութեան \2րղ֊. ԸնգՀ. 

Ժողովը քացուելու վրա յ է, 

7յւսսլ ծանր պայւՐաններու տակ կը 

կը Հաւաքուին պատգամ՚աւռրները, 0անր 

ներքին.կուսակցական, արտաքին ազգային 

ու միՀազգային երրեակ տէսակէտներով ։ 

Գազթ՜աՀա յութեան Համար թանկա, 

գին տասնամեակ մր կորսուեցաւ, որուն 

կապուաօ արգէն տկար յոյսերր գէթ ՛ոը՛ 

ւտզագոյն սաՀմ սքններսւ մէՀ իրացում 

չունեցան, ել այգ՛ գառն Հիասթափոլ. 

թեանց նոր աղբիւր մը եղաւ։ 

Ամբող^ապէը կը զգանք ու կը գի. 

տա կցինք թէ որքան տաժանելի ներքին 

ողբերգութիւն կրնայ ապրիլ պատգամա. 

լոր մը եթէ խ՚իդ՜ճը բեռնաւորուած չէ 

անցեալ մեղքերով, եթէ իբրեւ ժողովր. 

գական. յեղափոխական անշաՀասէր գործիչ 

կը սիրէ ժողովռւրգը, եւ կուսակցութիւնը՛ 

իբրեւ ժողովուրդին ծ առայելու միջոց» 

1929/ »ն խոշոր խոստումներու եւ շար. 

քերու կողմ՚էն տածուած խոշոր յոյսերու 

մէՀ ծնաւ նոր Բիւրօն, իր ծանօթ երրոր. 

գութիւնով, Հինին շարունակութիւնը։ 

\929էն ի վեր (եթէ նոյնիսկ պւսՀ մ՛ը զանց 

ւ ն ե ն յ ւնոն ց ա1ւպաաիժ յանցաւորու. 

* 
* * 

Արդեօ՞ք նմանութեան գծեր 

կան ՄիՀ բանական շարժման ե 

այս շարժման մէի Համաձայն 

՛հաշ ն ա կցա կ ա ն պ ա տ /ք՛ո լ թե ան 

վկայութեան, ինչպէս տեսանք 

րնգՀանուր սեղմ գծերի մէջ, 

ՄիՀրան րւկ>ոստա<յել հր Գա©– 

նակցռւԹէւաՆ գկմ լ է ր ուզեր 

ենթարկուիլ գալէւակցուԹեան 

Ընդ-1). Ժ"–|ովի ռրդ.էյէւրած" 

ս կ զ բ ո ւն քՆ ե ր ին կ ը մ՛ ե ր & Է ր 

դ աշնա կցութե ան |սորք)ուրգի 

ընգգ-բկած՝ նախազփ&՜ը։ 

Մեր ըժբոսաացումր քուլայի 

դեւ1ե՝ Դաշնակցութեան վարկն 

ոլ Հեղինակութիւնր փրկելու 

մտաՀոգութ եամբ։ Մեր պայ– 

ՔաՐԸ ք ՛ ի լ ո յ ի դեմ ե եւ ար

դիւնք անոր մեղապարտ ան

գործութեան՝ երկար տարի

ների ընթացքին ։ Մ ենք զժեզ 

կր Հաժարենք Պապէն աւելի 

պապական դաշնակցական Հո

գիով։ Րիւրոյական ((արտաք

սումները» , որոնց՛ սանթիմի 

արժէք չենք տար, շատ ան

զօր են մեզ շեղեցնելու Հաւք ար 

մեր գաչնա կցական ի գաղափա

րական ժ ա քուր ճան ապա րՀ էն։ 

Դաշնակցական ենք եւ կը 

եՊւանք այդպիսին ոչ ի 

Հեճուկս ասոր կամ անոր, ա յլ 

որովՀետեւ Դաշնակ ցութ իւնը 

այն աչխարՀն է9 ուր մ արմնա՛ 

ւորուել է մեր է ութ իւնը ք 

կերպա րանաւո բուհլ է մեր 

Հոգին եւ ձե ւաւոոուե մեք 

ըմըոնողութ ի ւ ն ը ։ Մ աղաչափ 

անգամ շեղում չենք ունեցեր 

ո՛չ Դաշնակցական օրէնքի եւ 

ո չալ դաշնակցական սկզբուն

քի դէմ։ ԷԲառացել ենք Բիւ

րոյի գէմ9 Համոզուելով որ այս 

կազմը իր ա ն Հատ ակ ան քաղա

քականութիւնով դէպի քայ

քայում, գէպի կործանում կ՚ա– 

ռաջնոբդէ այս կուսակցութիւ

նր։ Դտել ենք անՀանգուրժելի 

որ այս կ՚՚՚զմբ իր բացայայա 

թրքական Հակոււէով արՀա– 

ժաբՀեց մե բ գերագոյն ԸնգՀ» 

Ժողոֆյերի որոշունՂաերը եւ ի 

սպառ մոռացութեան ու անէու

թեան մտանեց հայկական 

արիւնոտ Դատ բ ։ 

Այս Հիժունքներով մեր 

պայքարը ՚^Ւ՚-ր՚՚յք՛ դէ** նոր 

թեաՊւ երկարատեւ շըՀաՖը մ՛ինչեւ. 1929/*) 

ժողովուրգբ եւ ընկերները նոըէն չափեցին 

ու. «պակաս գ.աան» զ ա յ ն ։ 10րգ., Ըն/էձ. 

ժողովէ սնանկ Բիէ-ըօն, յու.զէչ ((արցունք

ներով» նոր վարկ ւՐը ձեռք ձ զ ֊ ե ց 1\րգ* 

ԸնգՀ. ժողովին մ՚ԷՀ։ 1929 — 193^ տարեշր– 

շ^անին ա յ գ վարկն ալ սւղառեց, եւ այոօր 

քարերէւ ա ո գ ա մ աղ^պակ^լ^զ^ան^ա^նոր 

ապիկարութեան գէմ, եւ ((սակաւ.աաիրա– 

կան խմբակը՝։՝) քօզամերկ կանգնած է ո՛չ 

միայն պատգամաւռրներու յեղափոխական 

գատասաանին առՀել, ա յլ եւ Հա յ Հանրա

յ ի ն կարծիքին գիմաց, իբրեւ կուսակցական 

իշխանութիւնը գեղծանող, անոր բարոյական 

վարկը ռողին հաւաււարեցնող։ կուսակցութեան 

Հաւաքական կամքը չարաշաՀող ու բռնա– 

գատոզ, որ առիթ՜ չէ փախցուցած բււնա. 

զբօ՚՚իկ եւ մնայուն խնգիրներ, վէ՜ճեր յա

րուցանել կանխամտահ ութեամբ ել չարա

ղէտ գիտուններով՝ նոր սերունգի յեղափո. 

խ ա կան մ ակընթաց տ րամագրսւթիւ1ւները 

վրիպեցնելու, ոլշագրութիւնները կեգրո. 

նա կան Հարցէն շեղեցնելով երկրոր. 

գւսկան Հարցերով զբաղեցնելու Համ ար։ 

Տասը տարուան ընթացքին, Վ^իէն. 

նայի խորՀրգաժողովէն ք՚վ^ր, ծագած 

բոլոր Հարցերուն միշ^եւ ներքին բնախօ. 

սազան անխզելի կապ մ ը կա յ։ Միշտ մի. 

եւնոյն Տաշուեխոյս խմբակբ, հւաշուեպաասնջ 

բոլորեն, նին ու նոր սեըունդներեն, իշխան ԱՐ– 

ղութեաններեն |1ոանասորի իշխանը) մինչեւ Շա– 

նան ՚եաթալի եւ ոչ ոքի նաշուետու՛ լրջօրէն ու 

նիմնաւորապես։ 

Այս է^իւրոյի եւ քսանամեակի ք*իւ. 

րօներուն կորիզը կազմ ող երրորգութիւհ ը 

գեր.գաշնակցութիւնը եղած Է (ըսել 

կ՛ուզենք Գաշնակցութենէն գերիվեր բան 

մը) պատասխանատուութեան գիտակցու. 

թիւեը միականի ու շ ի լ ձեւով գոըծա. 

գ ր ա ծ է, ր֊ոլորր եթարկելով պատասխա, 

նատուութեան եւ ինքզինք պարտազերծ 

կացուցանելով նո յնիսկ ժոզովսերուն ո. 

րոշումները գործագրելու յեղափոխական 

շիտակութ ենէն։ 

Փաստ մի՛ ուզէք մեզմէ (վերՀէն ալ 

իբրեւ անգաղտնապաՀներ ամբաստանելու 

Համար մեզ), փաստերը փնտռեցէք Դաշ. 

նակցութեան գիւանաթզթերուն մէՀ, ո. 

րոնց աւան գա պա Հ ն ալ իրենք են, որոնք 

գոնէ ժողովի տեւողութեան բաց պէտք է 

ըլլան ոչ մ իա յ ն պատգամ աւռրներու առ. 

ըեւ, այլ եւ մեր՝ գա շն ւս կցա կան ընգգի. 

մագիրներուս առՀեւ։ 

ԱՀա թէ ինչու, քիչ թէ շատ լուրՀ, 

շիտակ, ուղղամ՛իտ ել ժողովրգասէր պատ. 

գամ աւորի մ ը Համար ա յնքան մեծ պէտք 

է Ըէէայ ներքին կսկծոտ ողբերգութիւնը՝ 

ընգառսւՀելոլ Համար այսքան բ ա ր գ կա. 

ցութիւն մը, եւ գատելու Համար ապա. 

շաւի ստրջանքէն ալ զուրկ, ընկերագաւ, 

յեղափոխական եղբայրութիւնը եւ Համե. 

րաշխութիւնը խզող այս խմբակը ։ 

ի յառա 9ագունէ կազմ ուած վատ 

կարճ իքներ չունինք պատգամ աւռրներու 

Սասին։ Տուեալէ մը կը մեկնենք նո յնիսկ 

գրական կարծիք յայտնելոլ Համար; Ո՛րն 

է ա յ գ տուեալը՛ Անշուշտ վարկածային, 

բայց, երբեք առանց Հիմ՛քի։ Որ՝ Հայ ժո. 

ղովուրգի եւ մեր կուսակցութեան ա յոօր. 

ուան ծանր եւ ողբերգական պայմաննե. 

րուն տակ, մեծ գէպքերու սպառնալիք, 

ներուն առՀեւ, անլո յ ս ու մշուշապատ 

Հորիզոնի մը գիմաց, ցեղին Հոգեկան կո

րովի վեր^ի՚ո տրամագրելիին գէմ Հանգի, 

ման, ո եւ է պատգամաւոր խղ՜ճի գեբա

գս յ ն պարտք ունի՝ (.(.մասնաւոր շաՀեր եւ 

մասնաւոր անձեր)) պաշտ պան ելու փոխա

րէն՝ ցեղին անյարիր իտէալին նայիլ եւ 

անոր սպասարկու գործիքը Հ. 8՛ Դ՛աշնակ

ցութիւնը ((.անպարտ Հռչակել Հայ ժողո. 

վուրգի աղէտներուն պաաասխանատուու. 

թենէն, պատժելով պատասխանատուները 

որոնք անՀատներ են», ինչպէս բանաձե. 

(«՛՜է հ մաչ^ւՏ."^. ֊մ՚յ^ր֊ էաբ+ոաօկարգ ՇրՀ– 

Ժողովը՝ որուն կ՛արձագանգեն Հեռուէն ու 

մօտիկէն Հազարաւոր սրտեր ու մտքեր։ 

Մեր շարքերու, մեր կուսակցութեան 

յ ո յ ս ը կապած ժողո վուրգի ա յ ս արգարա. 

գ ո յն պաՀանՀին գիմ աց սեպի պէս կանգ, 

նած է սակաւատիրական խմբակը, իր բռ. 

նագրաւած իշխանութի ւնր ի չարը գործա

ծելով, կուսակցութեան նուիրական ա. 

ւանգր (կնիքը) որ Հասարակաց ամենէն 

նուիրական ու յ ո ւ զ ի չ կապն էր տարբեր 

խառնուածներու, տարրեր նկարազփրներու, 

տարբեր զարգացումի տէր ընկերներու մի. 

Հեւ՝ ի սպաս գրած է իր <ձթայֆայական– 

Հատուած ական» անխոստովանելի շաՀու 

պաշտպանութեան, ու զանազան մեքենա– 

յութիւններով կը խեղաթիւրէ յստակօրէն 

բանաձեւուած բողոքող Դ՛աշնակցութեան 

պաՀան^ը, 

Դաշնակցութեան ներքին ուժեզաց. 

ման, անոր քաղաքական ուղեգծի՝ ի նը. 

պաստ երկրի եւ գաղութ ներու բարև փոխ. 

ման ու գաղափարական բիւրեղաց ման սա

տար ւէէէալու կոչուած մեր շարժումր « այ – 

լասերելու» ((խեղաթիւրելու» անարժան 

պաշտօնը սա անձն ած է միս ու ոսկորով՝ 

եւ թելագրած՝ իր ՀամՀարզներուն, ուղ. 

զակի կամ անուղղակի, 

Բա յ ց , խիստ ծանր է նաեւ մեզ Հա. 

մ ար, անոնց երկարատեւ գործ ունէ ութ եան 

այս վերջին արարի (մ՛եր շրջանի գէպքե. 

րուն) իրապէս ամօթալի, ցաւագին ման. 

րամասները տալ։ Անոնց գործը մինչեւ 

Սեպտեմբերի 4ը (1932) եւ անկէ ցայժմ" 

կուսակցութիւնը պառակտելու, ա՛ն Ո ի տե

լս՛ , սպանութեան գրգռութ՜իւններ կա -

տարելու, մոռցնել կուտան շատ ու շատ 

եւ Հինէն մնացած ո՜ճիրներ եւ յանցանք

ներ, ու Հրամա յաբար պատգամ աւոբնե. 

րուն խղ՜ճմտանքներուն առՀեւ Հետեւեալ 

ծանրակշիռ երկընտրանքը կը գնեն, 

— կա՛մ Բիւրօն... 

— կա՛մ Գաշնակցութ իւնը, 

«ՄԱՐՏԿՈՑ» 

ՊԷՏՔ Է "Ս՜ԱՐՏՎՈ8,,Ը ԱՆԻյՈՑԵԼԻ ԴԱՐՁՆԵԼ 
ԳազթաՀա յ ժողովուրգբ, որուն չաՀեբոլԱ պաչապանոլթ եան նուի րուած է մերյթեբթը, 

պէտք է որ կարելի դարձնէ ոչ միայն ((Մարտկոց»ի անընդՀատ ու կանոնաւոր երեւումը, այլ 

նաեւ աստիճանական զարգագուա/ը, 
ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ((ՄԱՐՏՈ8»Ը Կ՛ՈՒԶԷ Հ– 8. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ ԻՐ ԱՌԱ. 

•ԲԵԼՈԻԹԻՒՆԸ 

Արդարեւ տասը տարիներէ ի վեր մեր յեղափոխական կուսակցութ իւնը ձեռնթափ ե՛ 

զած է իր Հիսնական նպատակէն ու լքած Հալ ժողովուրդին դատր, 

ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ «ՄԱՐՏԿՈՑ» ԿՈՒԶԷ ԳԱՂ.ՈՒԹՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՍՏԵՂԾԵԼ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԵՐԱՇ. 

ԽՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԱԶԱԳՈՅՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԸ ՇՈՒՐՋ ՄԻԱՑԵԱԼ ՃԱԿԱՏ ՄԸ, 
Ու վերջապէս ան կռնակ դարձոլզած տասը տարուան չարաղէտ քաղաքականութեան 

իբապկս կ՛ուզէ– ՕԺԱՆԴԱԿԵԼ ԵՐԿՐԻ ՎԵՐԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ՆԵՐԳԱՂ.ԹԻՆ 

Գ Ի Ն է Ր Ը ԿՈ ՏՐԱ Ծ ԵՆ... 

իր խ արիսխէն արմաաա. 

խիլ ժողո վ ուր դի մը մէջ, զար

մանալի լ է որ հանրային, մշա. 

կ ուԹայինու քաղաքական մար

զերուն մէջ աշխատանք րը |լ այ 

մասամբ անկազմակերպ կեւբ– 

րոնախոյս ՚Ցիդերր րլլան 

՜Զախակի ու լ աւ ա գ ոյն ձ ե ռ 

նարկներում շ ո ւր ջ խ այ աձե– 

ւումներ տեղի ունենան։ Ր-այց 

երբ ա յ ղ անիշխանուԹ՜իւնր կը 

շարունակուի ու կը դ ա ռ ն այ 

սովորական վիճակ մը, երբ 

աստիճանաբար յ են ան()ետա. 

նար ընդհանուր գոր&ր խան 

ղ աբ ող պա տճառներր՛ ժ՜ողո– 

վ ուրդր կը սկսի կորսնցնեյ իր 

դիմադրա կ ան կորովն ու բա. 

րոյապէս կը տ կ արանայ։ 

Տարաբախտաբար գաղԹա. 

թայ կեանքր, կր շարունակէ 

ՏՒաւալիլ՝ տասը տարիներէ ի 

վեր, ն ոյն անկազմակերպ թու

նո վ ՛ Չկայ ազգ ային գորօ՜ու– 

նէուԹ՜եան մարզ մր՝ ուր ար

ժ է քն ե ր ո ւ անկում տեղի ու

նեցած՜ յլըԱայ, ուր գիներր 

կոտրած՜ չբա ան։ 

գիներր անհնարին թամե– 

մատուԹիւններով կոտրած՜ են 

ն ա ե ւ գրականուԹեաս մէ ջ։ (\Լ 

այնքան բազմաԹիւ են, այն

քան աղմկայարոյց, մեծ՜ամոյիկ 

ու .դատասան բոլոր ընդաոոյււ 

քննադա տներն ու մեծ՜ատա

ղանդ գրողներր, որ մարդ կը 

վարանի նոյնիս կ կ արծիք մր 

յ այ տն ե լ ։ 

գաղԹ՜աթայ մամույր ողող

ուած է զարմանալի գրուԹ՜իւն– 

ներո վ ՝ ուր չես գիտեր Թ՜է 

ին չի " վրայ ողբաս, — մ՛եծա

տարած տգիտուԹեան, պարզ 

գր ելու շնորթի մ՛ր բացակայու. 

Թեան Թ՜է անորակելի անձնաս

պ անութե ան։ 

Առածի լեզուին պէս» որ 

ոսկոր չ ո ւնի ու կրնայ շաղ. 

փաղվւել վայրկեանի տըամա. 

դրուԹեանց թամաձայն, գաղ

Թ՛աթայ գ րիչներ ուն ետին՝ 

մ՛արգոց փոխարէն ողբալի 

խեղկւստակներ կան, յ աճ ախ 

խրտուիլակներ ու Թշու առներ 

որ իրենց անթատական կեան

քին մէջ զ գ ա ց ու ա ծ թիասԹա– 

փուԹեանց մխիԹարուԹիւն 

մր կ ՛ուզեն գ տնել գրականու– 

Թեան մէջ, ուր երբեմն սրբա. 

պիղծներուն ար գիլուա ծ էր 

մտնել, որ յ ա գ ե ցն ե լիք պզտիկ 

ո ւ չ ն չ ի ն վ ր էժ մը ունին, գլո. 

րելիք քար մը կամ շիլ մտա– 

դր ո ւԹիւն մը, ոը չ են կրնար 

իսկ ծ ա ծ կ ե լ ։ 

Արդարեւ մարդ գ լ խ ո ւ 

պտոյտ կ ՚ ո ւ ն ե ն այ , ն ոյնիս կ 

կը զ գ այ , որ յուսաթատուԹ՜իւ 

նր կրնայ գրաւել իր թոգին՛ 

իտես այս խ ա ռնիճաղանճին, 

որ գ աղԹաթայ գրա կ անու

թիւնն է, արեւելեան իրական 

Գրեց ՎԱԶԳԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ 

«ՊիԹ-Փազարը» մր, ուր անօ

րինակ ապրանքնե՜ր կր դի

զուին իրարու վրայ՝ անթաւա. 

լի դիներո վ ։ 

Ու կարեւորր կր Թուի Թէ 

« գ ինն է», լ եց ու ելիք սիւնակն 

ու է ջ ր ։ Այդպէս է որ մարգ 

չի թամ՚արձակիբ անգամ ան

կախ կ արծիք մր յւսյտնել 

յում՛պէտս ԹուղԹ մրոտողնե

րու թանդէսլ, որոնց յաւակ– 

նուԹիւնը, ուղիղ կը թամեմա– 

տի իրենց անթերքելի ո չ ն յ ու– 

Թեան թետ։ Ու կը բտւէ, որ 

ժխտակ ան կամ վեբապաթ 

խաւք մր յ ա ն դ գ ն ի ս ցա ծ ձայ. 

նով ըււել՝ որւղէս զի երեսդ 

չ տ ես ա ծ մարդիկ յաւիտենա

կան ոխ մր պաթեն դէմ՛դ ՛ 

Մարդիկ, որ որեւէ քաղաքա– 

կրԹուա ծ երկրի մէջ ՝ կրնային 

լոկ վ աճառատան մը գրա. 

գ է տը ը | | այ, բայց որ կր կար

ծեն Թէ թսկայ գր ա գ է տներ 

են, որովթետեւ թայերէն գրե | 

գի տ են՛ 

Արդարեւ ամէն գիր գրող 

գրա գ է տ չ է ու գրականու-

Թիւնր արթեսա մր չ է միայն։ 

բայց ո՞ր մէկուն բացատրել 

ասիկա; երկրի Վր՚'',1 ապրող 

արարածներուն մ՛էջ չ կ այ մէկը 

որ գ աւաԹ մը սուրճի կամ 

սկաթակ մր ո գելից ըմպելիի 

ա ռ ջ ե ւ յ կրնայ իր ցաւն ՛ււ 

պա տմսւԹիւնր ըսել։ ե՛րկրի 

վրայ ապրող արարածներուն 

մէջ չ կ այ մէկր, ինչքան ալ 

անլոյս րլլայ իր թոգին, որ 

պատմու Թ իւն մը յ ունենայ» 

Փողոցէն վերցուր Թ աղաւղ ե . 

տակտն աւելա ծուն ու տար 

թանդիպած սրԶարանր կոկոր– 

դր Թրջելու ու կը տեսնես որ 

գ էԹ մէկ ան գ ամ (պրտած է 

ծ ա ծ ուկ բան մ՛ը կուրծքին 

տակ։ 

Արդ կը բաւէ, որ այս Թա

ղապետական աւելա ծուն՝ թա

յ ե ր էն գ ր եյ զ խոն այ, ոբպէս (յի 

գրա գ է տ դ ա ռն այ ^այոց մ՛էջ։ 

Թ-էեւ գ աղԹաթայ գրագէտ

ներուն մէջ ՝ կայ տեսակ մըն 

ա|, որ ուղիղ գրել չ ի գիտեր 

եւ չ ո ւզեր սորվի)» Աինչ դ ե ռ 

մեզմէ շատերր պարզ թայ մա. 

տ ենա գրուԹեան դասի մր ար

ժանի չ են եղած, անապատա. 

կան անցեալի մը մէջ, կան 

մարդիկ որոնց ուսման թամար 

ժողո վ ուր դը թսկայ գ ումար 

ծ ախսա ծ է, բայց որ կը շա

րունակեն գրել աւ՜.ջւււԹաԹե– 

րով՝ ձաիղիկ, որձեւէ գ, աղ

կաղկ ու Թշու ա ռ լեզու մը» 

գիներր կոտրած են .. Տրի 

ուԹը էջով կամ տասը սիւնա

կով գ աղԹաթւսյ ԹերԹ մր չ կայ 

որ ձեզի չ տ այ գրա գ է տի 

պատմուճան մը։ Այնպէս որ 

ընկեր մը, որ քի չ շատ ալւ– 

գ արուԹեամբ շաթած է իրենը 

կէս.կատակով, կէս.ղ առնու. 

Թեամբ կ ՚ը ս է ր - փերնոյով մը 

կը ծ ախեմ իմ՛ինս։ 

ՊՈԼԿԱՐԻԱՅԷՆ ԿԸ ԳՐեՆ 
((ՄԱՐԿՈ8»Ի ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 

..• Ես 1կըցայ ձեզ չափ եր

կար դիմանալ մանաւանդ Հա

յաստանի Հանդէպ բոն ուա ծ 

անհաշտ թշնամական դիրքին, 

որմէ չեմ գիտեր թէ իսՀ կր

նային չաՀ ի ի ի"՚*Դ շաՀած են 

տասնամեակ ի ընթացքին 

Մայը ^՚Ր^հր**՛ ու~ էր Հ Ա յ յ ո լ ֊ -

թիւնը ընդ Հան րապէս եւ աս

տանդական, աբեւժտաՀայ գա -

ղութներր մ ասնաւո բապէսէ 

Այս տեղի դաշնակցական

ները թէեւ երեւութապէս կը 

ժերժեն ((Մ արակոց» ստանալ, 

անշուշտ վեբէն տրուած Հրա" 

Հանդի մր Համաձայն, սակայն 

գիտեմ թէ) գազանի անտե

սանելի անկ իւննե բու ՚^էքյ 

ձեռքէ ձեռք կը թռցնեն ։ Ա– 

նոնց մէջ չեն պակսիր խղճա

միտ ու դիտակից դաշնակցա

կան երիտասարդներ^ որոնք 

ձեր շարժումին Համակրելով 

Հանդերձ, կը վախնան կամ 

աւելի ճիշդ է ըԱել կը քաշուին 

Հրապարակ իջնելու ձեզ ծա

նօթ # . պատճառներով . •, 

Խասքովօ, 18 Գեկտ. X ՛ 

Կարղցեաք եւ տարածեցեք 

Ս՚ՇՐՏԿՈՑԸ 



ք Ա Ղ Ա Յ Ա Կ Ա Ն Հ Ա Շ Ո Ւ Ե Կ ՇԻ Ռ 1932Ի « Մ Ի ձ Ր Ա Ն Ա Կ Ա Ն 

Շ Ա Ր Ժ Ո Ւ Մ է Ա Յ Ս » 

ԽՈՐՀՐԴԱՑԻՆ ՄԻՈԻԹԻԻՆԸ « ա ր ո ւ 5 ւ ա – , է յ է ն ) 

ԽոբՀբդ, կառավարութիւնը ցան եւ վաւերացուեցան * ^ " ՚ տարիների պա ամ ու. 

ոկ նուագ նշանակելի յա քո ղու. \ 932^ ընթացքին։ Միւս կո,Լ֊ ք^Ի՚-ն ոլ–*եի իր ետին* անցել 

•Դ, 1931^-Տ», ԼեՀասաան որ է ՛՛՛՛՛Ր մ ե 1աՐՔ Եդանային 

նման բանակցութ իւններ Ժոզոֆլերէ՚Ո, անցել ու. ան. 
I ւ լ ւ ւ Տ պարտ դուրս եկեւ եւ ԺԱ* սկսեր էր կատարել, աս սուգ. 1 ՚ * ՚ 

թ իւննե ր արձանագրած է նա. 

եւ քաղաքական գետնի վրայ ։ 

Ոչ .յարձակման գաչինքնե. 

Րը որոնք իաո րՀրդային եւ ա յլ 

կառա վարութեանց միքեւ կըն. 

քուեցան, թէեւ այժմու քա. 

ղավ» ական Հա կա մա րտ ութեան ց 

կրկէսին մէք, գրական մեծ օ. 

գա կ ի պատճառ դարձաւ որ 

Ռումանիա եւս մտնէ ՛սոյն 

ճամբուն մէք։ Եւ մինչ Լե. 

Հաս տան կնքեց ու վաւերա. 

ցուց ոչ.յարձակմա ն գա չի նք ր 

գուտ մը չեն ներկայացներ խորՀրգային կառա վա րու թեան 

խաղաղութեան պաՀպանման Հետ, Ռումանիոյ Հետ սկսուած 

տեսակէտէն, սակայն կր բա. բանակցութ իւննե ր ր դժու֊ա. 

ւեն փաստելու փոփոխութիւ. բութ եանց բախեցան, Պեսա. 

նր որուն ենթարկուած է 

քաղքենի պետութեանց վերա, 

բեբումբ* ի նպաստ էքորՀրգա. 

յին Մ ի ութ եան % 

Այս նկատումով, էԱորՀրգա. 

բապիոյ Հարցին Հետեւանքով։ 

Ամփոփենք այժմ ֆրանք. 

եւխորՀ րդա յին դաշինքին արա. 

մադրութ իւնները։ 

Երկու պայմանագիր կոդ. 

յին Միութեան վերքին յաղ. մերր յանձն կ՛առնեն առան, 

թանակն է Ֆրանսայի Հետ ձինն կամ ա֊րիշ պետութեանց 

կնքուած ո չ. յարձակ ման դա. Հետ գործէ 

ւի%քը րազմՒւ կ՛ 

ւկցաբար, չպատե. 

• մ չյարձակիլ ի. 

Ամփով յիչենք Դա1Ի՚ԱՔԻ բարու դէմ եւ յարգել իւրա. 

կնքման նաիյադիր կացա . 

թինը՛* 

Այն օրերուն իսկք երբ մի. 

ք ազգային մամուլը մեծ աղ. 

մուկ կը բարձրացնէր խորՀր. 

գային վաճառամարտին (տըմ. 

փինկ^ դէմ, Ֆրանսայի առեւ. 

քանչիւրին Հողային ամըող. 

քութ իւնը։ 

Եթէ երկու կոզմերէն մէ. 

կը» որեէ յարձակման են իք ա ր. 

կուի մէկ կամ աւելի պես։ու. 

թեանց կողմէ, միւսբ յանձն 

կ՚առնէ ուղղակի կամ անուղ. 

արական նախարարութիւնը, զակի ո՛չ մէկ օժանդակութիւն 

1930 Հոկտ. 3 թուակիր Հրա. Ա Ո յ & ա ա լ յարձակողներուն։ 

ԸնդՀանուբ ժողովէն։ Ո՞ր 

ծախուած Հոգին, ո*ր վաճառ, 

ուած խիղճը արդեօք, այս 

փուլերէն անցած պայքարի 

ժր վքտբաբհրմտժբ կրնայ ասել, 

Հ<Մ իՀ բանական շարժում է 

ա յս» ։ 

Ո՜չ մի նոր ու արտակարգ 

բան չենք ասել մեր նշանա. 

լոր ^արտաքսումէն» վերք եւ 

կամ մեր (ձՄարտքլոց))ով քան 

այն, ոբ ասել ենք, 102 էքէ 

բաղկացած, մեր չբք՛՛՛նի զե. 

կուցումով Ժ^1* ԸնդՀանուբ 

Ժողովին։ ԱշխաբՀ դիտէ, որ 

Հ բապարակով ասելու մ եզքբ 

մեր վրայ չիյնար։ Բիւրօն ու. 

զեց, որ ԺԱ* ԸնդՀանուբ Ժ՛ո. 

ղովը գիրք ճշտէ այգ զար. 

Հուրելի զեկուցման վերա֊, 

բերմամբ։ Իր պաՀանքը ձեւա. 

ւորեց Հետեւեալ երեք կէտե֊ 

ՐԻ մէչ. 

\* կամ այգ զեկուցումը 

յետ կը վերցնեն ու ր ո լո բովին 

տարբեր զեկուցում մը կը 

ներկայացնեն* 

2. Կաո՛ օյդ զհկուցԱ ա՜Լ 

մէքէն կարեւոր յապաւումնե ր 
կ ՛անեն* 

ման 

մանագրով մը խիստ միքոցա Գա շնա գի րբ տնտեսական 

ներ կը տըամադըէր ընդդէմ ա ըամտդրութ իւննե ր ալ կը 3. Եւ մ երե, 
խորՀրգային ն ե րածուհՂւե բուն։ 

Շ ՛սա չանցած, նոյն ամս ու 

20ին, խորՀրգային կառավա. 

բութ իւնն իր կարգին կր դի* 

մ էր փոխ վրէժ ի, նման Հրա. 

մանագրով մբ։ Բան ակ ցու. 

թ իւննե ր կատարուեցան եր. 

կուստեքէ Բայց տնտեսական 

բեք պատ գէսե
րով ան գա կէ \ ՛հաշն ա դի բները 

չեն կրնար մասնակցիլ մ իք ազ

գային ոեւէ Համաձայնութեան, 

որ կը ձգտի աիաասե լ կողմ երէն 

մէկուն առուծախին ե վար. 

ԿԲ" 

Ուրիշ տրամս՛ դրուիք համ՝բ 

Քաւորները մեղայագիր կ՚րռ 

տորազրեն ա յ դ ձեւի զեկոլ. 

դում բեբելնուն Համարէ 

Որպէս ո՚Էկր այս չբՀանի 

պատգամաւորներէն, այս սլա. 

Հանչ\ի դէմ իմ խօսքի վեր^ը– 

Հետեւեալը — ((Ո՛չ • եղել 

մը, կողմերը յանձն կ առնեն յետ կը վերցնենք, ո՛չ յապա., 

բանակցութեա՛նց կարգին, չխառնոլիլ իրարու ներքին ւուսՂւե ր կ՝ անենք եւ ո՛չ սսլք 

ԽորՀրգային կաոավարութիւ. դորձերուն, մասնաւորաբար չի մեղայագիր կը ստորադրենք,, 

նր պաՀանջ կը դսէր կատա. նպաստել գրգռութեանց, քա. Մենք այդ գրել ենք անկ՚Դդլ 

րել նաեւ քաղաքական բա. րոզչութեանց ու չտրմուսՊւե. ծութեամբ ու Համոզւէունքով։–, 

նակցութ իւններ։ Ու ։1իաժա. րուն, որոնք կր ձգտին ,'/հա. Նա մեր չրիւնի Հարազատ՛ 

մանակ, չարք մր բանակցու. ,,հլ ,/իւս կողմի Հողային աւՐ. 

թիւններոլ կը ձեռնարկէր զա. բողիլթեան կամ փոփոխս,լ. 

նազան պետութ եանց Հետ։ 

ԵրՐ հրԻ°յԻ կաոավարոլ. 

թիւնբ իշխւսնութ եան գլուխ 

անցաւ, արդէն կը յուսացոլէր 

որ բանակցութ իւններր պիաի 

յանգին յաշվող ելքի։ Որով. 

Հետեւ, տակաւին 1924^*,, խէ՚ե վար \Գրդ. տողին մէչ\ 

հրի" ի՚եքն էր "ր դիւանագի. յետաշրջականՀ, կարդալ յեւ|ա. 

տական յաբաբհրոլթ իւններր Շրջական։ 

Ր բո լչեւիկնե րուն 

թեան ենթաբկել անոր ընկե. 

բային ու քաղաքական կար. 

դերբ։ 

(4) «. ՆԱԹԱՆ 

Վրիպակ.— Նախորդ յօդ. 

ուածիս մէք Ա* սիւնակ գլու. 

վերսկսեր է 

Հետ։ 

Միեւնոյն ժամանակ, ոչ. 

յարձակման դաշինքի մը կ^՚ք~ 

ման բանակցութ իւ ններ սկր. 

սեր Էին կատարուի լ Ես թ՝"ն -

իոյ> Լետոնիոյ, Ֆինլանտայի 

եւ Խ* Մ*ի Հետ։ ինչպէս կը ուշով եւ կարդացուր նաե 

յիշուի դաշինքները կնքուե. ուրիշներուն ալ։ 

Ս> ՄՈՌՆԱՐ ՍԱՏԱՐԵԼ 

Մ Ա Ր Տ Կ Ո Տ Ի 
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԳՈՐԾԻՆ 

Բաժանորդագրուէ նախ ինքդ, 

բաժանորդագրէ յետոյ ուրիշ, դախ ուած մեղրը»։ թ՝ոյ%է մեր 

ները։ կարդա այս թերթը ոլչի զեկուցումն էր., Բիւրօն" այԴ՜ 

պէռ կը Համտր էր զայն իրեն 

Համա ր։ 

աբտայայտութիւ՚ս՚ս Հ էՈՇ ե՛թէ–՞ 

Բիւրօն, այս ժոզոՎԷն յետս յ; 

գործունեութեան չսկսի Հա.՛ 

մա ձայն ԸնդՀ աՅսո ւր ժողովի՚ 

ոբոչուԱեեբի, մենք \Ղբզ.ին– 

պիտի գանք, աւելի խիստ եւ 

աւելի պաՕ&հնքկոտ զեկուցու. • 

մով» ։ 

ԸնգՀՍս՚նուր Լոզովը ան ^ 

տարբեր զանուեց դէպի Բիւ. 

րոյի պաՀանքը, որով, սա ի սի 

ուած եղաւ յետ վերցնել իր՝ 

առաքարկները՝ Ռուքլք/ս ի Հե. 

տեւեալ ՛ե շան սյկ ա լի ՀՀ խօսքէն՝ 

վերք* «Վերցրէ՚ՔՀ լաւ, է ան.՛ 

խարդախ թոյնըՀ քան* խար*– 

ՌՈԻՍ ԵՐԻՏԱՍՍԼՐԴՈԻԹԻԻ՚նԸ 

Ծ– 1՝>ս"ք~ Ստորեւ կարգ, 

ո՞ր հատուածներ կուտանք է– 

բէնպուրկի յօգուած՜ին, որուն 

եցրակացուԹեանց մասին խօ. 

սա6– էինք անցեալ կիրակի՛ 

կասկածէ գուրս է, որ ինչ. 

պէս (քարիէՍ-Թա (ա1)ինեանի 

նօԹերր, այս եւս կր նեոկ այա 

ցնենք յոկ իր շա1)հկանուԹ՜եա. 

նր 1)ամւս|ւ։ |սօսակցուԹիւնր 

տեցի կ ՚ ո ւ ն ե ն ա յ 0-օմսքի 1)ա. 

մ ա լս ա ր ան ին ուս ան ո ւլն եր ո ւն 

(յետ։ 

ՏԽՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 

է՚րենպուրկ. Ըստ ձեզի 

ախ րութ իւնր որոչ ժ ամանա . 

կաչրԳս»՝նի մր եւ անոր կապ. 

ուած թէ Ահս։ յ ո ւ ՛հ զգացում 

մըն է, 

Ուսանալ մ՛ր.— Իմ անձ. 

նական կարձ-իքով, ան աՈ։ա. 

յ ո ւ ն չէ։ 

Ոււփշ մր.— Իսկ ես կր 

կարհհմ որ Ահա յա ՛հ էէ 

1'րրոու մ՛ր. Եղերական 

վիճակը, մերթ կր պարուրէ 

ձեզ, որոչ գեղեցիկ երեկոնե. 

բու, երբ չրքապատը կը արա. 

մադրէ մարդը։ ԵրբենՂւ ալ 

վառ դոյներ են, որ կը Հրճ. 

ուեցնեն ձեզ ել կամ մութ ե. 

բանգներ, որ տխրութիւն կը 

պստճաոեն, նոյնիսկ քիչ ՚^ը 

յոռետես ութ իւն։ 

Չեմ կարծեր, որ ատիկա 

րնկե բային կարգերու Հետե, 

լանք րլլայ, այլ աւելի ծնունդ 

է մշակութային խոյանքի ։ 

Ուսանողուհի մ՛ր.— Մար. 

դիկ կան^ որ աչնան կը զգան 

անբացատրելի տխրութիւն մը։ 

ԳալկաՀար տերեւները եւայլն, 

այս բոլորր կբ յարա ցանեն 

Հոգեկան վիճակ մը ։ Ուրիչ. 

ներ ալ, ընդՀակաոակն, ու* 

րախ ենէ որովՀետեւ պաղա. 

Հաւ աքն է ։ 

Ուսանող մր.— Ան բացա. 

տրելի տխրութ եան ղդացոլւՐ 

։քը, որոչ չափով, արդիւնք է 

ընկերային կարգհրուն։ Ինչու*՝&. 

Համար օտար ե րի աաս արդու.., 

թիւնը այժմ Հաչուեյարդարի֊ 

տրամադրութ իւններ 9"ձԳ՛ 

կուտայ։ Երբ մարդը ամ ե՛հ ու. 

րհք կը բախի ձաիաղոլ. 

թեանց, ուրախ չի •կր՛նար 

ը լ լ ա ւ – 

ԸՆՏԱՆԻԲԻ ՄԱՍԻՆ 

էրենս|ու|ւկ.— 2եի կար. 
ՁԻ<Ք"Վ մ ե Բ Ը՛ ակեբութիւսր 

ընտանիքը կը ք անդէ՝ թէ "ք– 

Ուսանող մ> — Այո՛, կը 

քանդէ ։ 

Ուրիշ մր.– , Ո՛չ։ 

քյրրորդ ւք Ը ս ա իի նորը 

կր ստեղծ է ։ Հի% ընէՈանքքը 

մեռնելու Է։ 

էրենս՛ ^ լ Ր կ , Ինչո՛՛վ կա. 

ԸհԺ է ՚ իխաբինել Հինը։ 

Ո ւ – ս ս^նոզուոի մր Ջե,1 

գիտեր ^ ձթէ դիանայի կեանքս 

"ԼՐՒ՝ չ ձեւով կը յարգարէի։ 

՚ ^»4Տ«դռԼՐկ • Իոկ այժմ 

Ի"՛՛՛ 1Հ"դ1– կարգադրած էք զայն։ 

(0ւլօ«ք1նողուք1ին.— Ց՚սյմմ, 

I 1%'յյ/լ ՛ո՛ւլ չե։1 յարղարած ։ 

ւՈսսսւնող մր.— Մ անուկ. 

՛Ակրը փոխանակ իրենց ծնո. 

ղաց կո՛ղմէ մեծցուելու կը 

կրթուիմ ւ ընկերութեան ձեո. 

(քով, .՛մսուրներ, գայլուկներ, 

•ՀոկտԽմբ եբիկներ ։ Ընտանիքր 

;չի մեոնՀ ՛ւր, կը փոի՚ուիւ 

ՍԻՐՈՑ Ս՞ԱՍԻՆ 

\հ.սաԿ ՝ող ւքր.— ինձ Հա. 

մաթ, ԽւԱՀ "էրը միայն բնա. 

Գ Ա 5 Ն Ա Կ 8 ՈԻԹ Ե Ա Ն Մ Է Տ 

Յ ե Ղ Ա Փ Ո խ Ո Ի Թ Ի Ի Ն 
Գրեց՝ Մ– Գ– ՖԵՐ1ԱԵԱՆ 

Գ Ր Ա Կ Ա Ն 5ԱՐԺ111Վք ե Ի Ա Ր ա ^ ե Տ Ա Ր 

2. ՄԻԱՑԵԱԼ ԵԻ ԱՆԿԱԽ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

Միացեալ եւ անկախ Հա. 

յաստանի բանա դրութ իւնը 

մոռնալը Հայ ժողովուրդը շատ 

մը արկած ախն դրութ իւննե րէ 

զերծ պիտի պաՀԷ։ Հատ ուա. 

ծա կան ու թե ան ոգիի արդիւնք 

չէ այս պաՀանքքը, ինչպէս 

Ղ՚աչնակցուիժեան դիւանագէտ

ները չարաւքտօըէն կը վերա . 

գրեն մեզ, ա յ ք աՐԴ1"–նք է 

ի ր ա ա ե ս ո լ թ ե ան եւ ճշմարիտ 

Հա յաս ի րութ եան, առանց Հատ*» 

ուածի* 

3. ԲՆՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾ 

Նախ քան դա՛հի մբ գիմե. 

լբ, պԼա>ք է որոշել նպատա. 

կէաըք ւարպէս զի կատարուած 

գործը այդ կէտին ուղղուի։ 

Երբ Ղ՝Պսշ1էա կցութ իւնբ վերքին 

տաս ր տարիները անգո րծ ան. 

ցուցրած Է կ ըսենք, Գաչեակ. 

ցուՀթ հան բուն յպւ ՛կր 
ա%քի առած՛ կ՝ արձակենք այդ 

վ ճիռը, եթէ ոչ Ղ՛աշն ակ ցու. 

թիւնը անգործ անցուցած չէ 

*1*յդ տասը աս/րին երր ։ Հան. 

րապետութեան անկումէն ե լ 

բոլշեւիկհան նուաճումէն աս. 

դին՝ ՚հաշնակցոլթիւնր իր 

նպատակէն շեղած՜ եւ նոր 

նպատակ րնտբած է իրեն 

Արդեօք ԺԱ* ԸնդՀ անուր 

<հոզովբ Բիւրոյ ի փողՀա րնե րի 

չափ Հասունութիլն ր չունե. 

ցաւ բմբռնելու, որ ((տյս շար. 

ժումր ՄիՀրանական շարժում 

է»։ 

Ինչո՛ւ Հեռունեբր կ՛եր՛ 

թանք սա կայն ։ դ՛աշնակ ցու . 

թեան պատ մութ իւն ր զբոզ, 

Մ իՀբանական շարժումը գա. 

տասըսրտոզ բնկ* Ա իք* ՛Լա. 

բան գե ան ի կարծիքր աՀա՛ ^ 

երկու Հոգու վկա յութ եամբ։ 

ՀձԵթէ այս Բիւրօն կրկին բնա. 

բուի պիտի շաբուեակէք այդ*, 

պէս»: 

Այս վճռական պատասխանք 

տուեց ընկերը իմ Հարցին։ 

Արդեօ՞ք այս շարժումը եթէ 

՚ ՄիՀրանական շարժում ըլլար, 

ի ր ա պէս» ՛Լա ր ան դե ան ը նոյն 

Հրաւէրը պիտի կարդար մեզ* 

Հ(Եթէ այս Բիւրօն կրկին բնտ. 

/բուի սլիաի չա բունակէքնոյն 

ւընթացքովոէ 

Բայց ի նչ արժէք ունեն 

Փաստերը, իրանց լսածներին 

Հաւատա լու պարտտդրութ իւն 

ո*.նե ցող մարդոց Համար՝, 

Ա. ԱԲՈ8ԵԱՆ 

Համ՛ար, զոր Վաըած է Բիւրօն։ 

Այգ նպատակ ր եղած է 1ւ)Ա1՚11. 

Հայաստան/յ կուփզ՝ Միացեալ եւ 

Անկախ Հայաստանի; Վիրքին 

տասբ տարիները ՚հ՚սշնա կ ցու . 

թեան Բիւրօն իր ուշադրու. 

թ իւնը այդ կողմ դարձուցած 
Հ , իր եռանդբ այդ նպատակին 

յատ կաց ու ցա ծ է, իր աշխա . 

տութ իւն ը Հոն թափած է, իր 

բաբո յական ու նիւթական 

ոյժը Հոն սպառած է, իր մա. 
մուլը անով զբաղեցուցած է ։ 

Իսկ իր բուն նպատակ բ, որ իր 

ծննդեան ու զարգացման պատ. 
ճառ եղած է, իր աւան դու. 

թ իւնն ու պատմութիւնբ կեր. 

աահ է, զինք իր փառքի զէ* 

նիթին բարձրացուցած է, բո֊ 
լո բովին անտես առնուած է, 

այգ նպատակին մերձեցող ոեէ 

քայլ առնուած չէ վորքին տա. 

սը տաբիներբ։ 

Ղ՚ա շնա կցութ եան Ա. Ընդ. 

Հանուր Ժսղովբէ դումա բու ած 

1892/՛^՛, ծրագրեց Հետեւեալ 

նպատակր,— Ապստամբութեան 

միջոցով Տսւ1ւկանայաստանի մեջ 

ձեււք բեւ*ե| քաղաքական եւ 

տնտեսական ազատութիւն / 

ւուս աոուաճ Գ. ըգ 1907ին 

ԸնդՀանուբ Ժողովբ իբր նր ֊ 
պատակ րնաբեց Հետեւեալը, 

ԹրքաՀայաստանր կը կազմէ 
Օսմանեան Ա աՀմանա զ րակ ան 

Պետութեան անբաժան ժասը։ 

\»\9ին Թ ՐԴ 
ԸնդՀ ան ուր Ժողով ր ընղու. 

նեց,— (քիացեայ եւ Անկախ 

Հ այ ա ս ա ան ի ս կզ թո ւնք ո: Ղ՛աշ . 

նակցութ իւնը իր նպատակին 

խարիսխ ընդունած է §ա 

կաք)այասաանթ։ ԵրբեսՂ» իր 

այդ նպատակը տարբեր դոյն 
ու ձեւով Հրապարակ դրած է, 

անշուշտ ա գգուելով ժ ամանա, 

կին ու տիրող պա յմաններէն 

հ է *** *,յ.րո եչ-ո վ Վ>**՚դ ատ էսկա**^ 

ք եր մա չ ա փին ելեւ Է քներ Էն։ 

Այժմ քաղաքական գրոլ. 

թ իւնը բո լոր ո վին փսխուած 

Է, 19\9ին գոյութիւն ունեցող 

ու Միացեալ եւ Անկախ Հա. 

յաստանի որոշման դուռ րա. 

ցող Հայաստանի Հանրապե. 

տութ իւնը անՀետացած Է։ 

Ճ90Ոին Հրապարակի վրայ ե. 

ղող բ արենորո գ ումներու Հար. 

ցը չքացած Է, Երիտասարդ 

Թուրքերու ծրագրած Օսման, 

եան ԱաՀմանադրական Պե. 

տութեան պտուղները ճաչա. 

կած ենք։ Երը պատճառները 
դոյութիւն ունենալէ կը դադ. 

րի՛ւ՛, անոնց վրայ յենած կար

գադրութիւները եւս կ ան. 

Հետանան ։ 

0Ա1ՕԱԿԱՆ գ ր ո ղ , մ ը 
Ժ Ի Ւ Լ Վ.ԱԼԷՍ 

(քեծ՝ գրա գ է տ մ՛ր եւս, որ 

մեծ՜ անօ՜անօԹ՝ մրն է 1)այ գր– 

րականուԹեան 1)ամ՚ար/ թուււն 

պարսաւագրոց, անխոնջ՛ պայ

քարի մէջ, անցիյոց, ան|)աշա, 

օժ՜տուսւօ՜ ա1)արկոլ մ՛տքի ան– 

գ Թո ւ Թե ամբ մր, որուն 1)ամ՚ար– 

մ՜էքը աղօտորէն կարելի է գտ

նել մեր մէջ միայն ՚քՏրիսատ. 

փորի մոտ։ ժի ւ | ՚ է ա յ է ս եդած՛ 

է միամ՜ամ՚անակ յեղափոխա

կան լրա գրոց մ՛ը, քաղաքա

կան գոոծփլ, գրագէտ, ք)բա– 

սլաըակախօս ու մարտիկ։ Ար

դ ար եւ ան մէկն է՛ այն առա

ջաւոր մ՛տա ւոր ականներ էն, որ 

մասնակցած՜ են «փարիցի (յա

մ՛ա յն ք )> ի՚1ւ / գ ր եԹԷ |ւլւմ՚ւււ| կր 

սկսի ֆրանսական գրականու– 

Թեան մէջ գ ր ոցներու այն ըն

տանիքը, որուն գլխաւոր եւ 

վ>առաւոր ներկ այացուցիչ ը ե. 

ցած՜ է հետա գ ային ր1ւդարձակ 

ու մեծ՜ Զօլան եւ որուն այ– 

սօրուան ցաւակներն են այն 

երիտասարգ գրոցները, որ 

յլոբլար գ գ ասակ տրգի անու

՛սէն կ ՚ ե ր գ ն ո ւն , շո գ եւոր ^այր՝ 

տ աղանգաւոր ու արի Գ1՚յփ 

աշ խատաւորոլք)իին որ Աէմ– 

րինն էր, վալ էս կը մնայ 

կեն գ ան ի օրինակը անոնց՛ որ 

գր ա կ անուԹիւնր յ են բ աժներ 

ան ք)բ աժ՜ եշ տ յեցավւոխական 

պայք ա ր էն : է ր ի ա ա ս ա ր գն ե ր ը 

սակայն Լ. Թրոցկիի մէկ նա

մ՛ակին ւ|բայ, ոբ խստօրէն կը 

գասւէ ցայն, «Լէ Փ ր ի ՚ ՚ է օ բ « 

գրական պարբերականին մ է յ 

կէս-կծ՜ու կէս.անուշ բաներ 

մ՛ր գրած՜ են իր մասին։ 

ւԼալէս, որ բուռն ան. 

Հատապաչտ մրն էր, իր ան. 

Հատապաչտութ եան պատճա . 

ռաւ իսկ եղած է մեծ գրագէտ 

մր, բայց նոյն պատճառաւ ալ 

չէ եղած, ու չէր կրնար րլլ՚՚՚լ 

ւ1հծ յեղափոխական մը։ Ան 

երբեք ան Հատակ ան ոնդվգու . 

մի սաՀման ր չէ անցած ։ կը 

տեսնենք զինքր ընդվզում ի 

ժէք ու չքեզօբէն, այն բոլորին 

դէմ որ զինքը կը նեզեն։ Հ օ ֊ 

ՐՐ •> մօըբ, դասախօսներուն 

դէմ, ք ա դա քա կ ան գործ իշնե. 

բու դէմ, որ գինքր կր նե. 

զեն։ Անշուշտ այս Քանդիչ 

ընդվզումը կարելի է յեղա. 

փոխակ ա ն դո բծի մա ս ւքր Հա. 

ւք աբե լ\ Վալք՜ս կ բ սատարէ ա. 

տով քաղքենի բնտ ան ի քին ու 

բարոյականին վւլուզման։ Մեր 

սքանչելի\ կրթական ծրագրին 

զէ մ, որ կբ կայանա յ ժեբ ե. 

բիտասաբզութ իւնբ բթացնե . 

լուն մ էք, բոեի անոր ուզե. 

ղին ժէք ներարկելով դարերէ 

ի վեր անգործածելի ան մա ու . 

քժիւններ, Վալէս դրւսծ է ը զ ֊ 

մայլելի էքեր, որ գեռ այսօր 

կր կազմեն իր գործին ամ է. 

նէն բաբախուն մասը; 

Գ Ր Ա ԳԷ ՏՆ Ե ՐԸ 

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԵՆ... 

Ի*նչպէս կը ծնի արուեստի 

երկբ, գրագէտ մը ի՞նչպէս կը 

յղանայ։ ԱՀա խնդիր մը, որ 

րստ երեւոյթ ին աննչան կր 

թուի, բայց որ ըսա փարիզեան 

չա ՛սիկ քրոնիկագիր Շարան, 

սօլի ունի եգեր մասն աւո ր 

կարեւորութիւն մըէ Հար. 

ցաքննած ՐԼէ'''1"՛/. ամենէն 

աչքառու գրողները Շ արան սօ լ 

ԿՐ Բերէ ասՐԴէՆ–նքը ԳՐՔԻ մր 

մէք, որ նախապէս մաս առ 

մաս լոյս տեսած է «Լե *1ւՈԼւ|ել; 

ւփթեւ՚եւ* »^ մէք եւ ուր շաՀե. 

կան ու զարտուղի մանրավէպ 

սլերը կր վխաան; Ու կր 

տեսնենք, որ գրագէտները 

իրապէս տարօրինակ մարդիկ 

են ։ Խանդա վառուելու ու մեկ֊ 

նելու Համա բ* .. ք՚նչպէս կ՚ըսենք 

ոմանք պէաք ունին էք ասն ա 

ւոր մթնոլորտի մը, զոր կր 

ստեղծեն, առաւել կամ նուագ 

գիտակցութեամբ։ Ո՛չ միայն 

շրքապատր, այլեւ կարեւոր Է 

եզեր նոյնիսկ թուղթ ին եւ 

մ հ լանին գոյնր*՛ 

ՇնոբՀալի գրագիաուՀի մր 

գրելէ առաք սեղանր կը զար. 

դարէ եղեր Հին ու անօդ ու տ 

առարկաներով։ ԶգոՀ^սնալով 

ատով դո բծած ած թ ուղթ ր 

եւս պէտք է Համապատաս ֊ 

խանէ եղեր ներչնչումին ։ Տիկ֊ 

նոք սիրած գոյնը տժգոյն կա֊ 

նաչն է ու վա րդա գոյն ր։ Ու ֊ 

րիշ ո*ր, որ ծանօթ է, պոռ. 

նիքլեե բու եւ կաւ. ա ան երու 

կհոէնքէն իր իրապաչտ գրր. 

ուտսգներով կ՛ուզէ եզեր որ 

գրած ատեն նուազեն արդիա. 

կան երգաՀան \)լաոհ^էն իր 

նախասիրած կտ ո րնե բ բ Հ կա. 

թո լիկ մեծ գրողը Ֆ ր ան սո ւ.**» 

Մ օր ի աք տետրակին լուսանցք., 

ներր կ ՝աղտոտէ դիմանկար–, 

ներով, որ կր նմանին եզեր 

անկեալ Հրեչտակներու ւ Գ՝ա. 

լով մեռածներուն՝ ոմանք՛ 

ղբելու քլաւք նկարելու Համաըք 

սլաչտօնապէս կը Հագ ուին ե. 

ղեր ու ուրիշներ ոայյերուն 

մուճակ կ*անցնեն ։ Կը պատ. 

մուի, ոը * Շիչլէր գրելէ ա. 

ռաք ւքիշտ կր Հոտուըտա ր 

փտած խնձոր մր եւ քլաւք ոտ֊ 

ՔռՐԸ ԿԸ Դ^ԷՐ սառոյց ի մէի 

խօսական է ։ Ատկէ դուրս՝ ո. 

չինչ կը տեսնեմ։ Այս խա. 

րիսխին վրայ՝ ամբողք մնաց, 

եալբ կաբելի է կառուցանել։ 

Ուսանողուհի մր,— կ արծեմ 

ընկերը կը գռեՀկացնէ ։ Մարդ 

որ ան րն դուն ակ է զգա. 

ցոք.մ1ւեր սնուցանելու, քազա. 

քակ ր իք ուած չէ։ 

Ո ԼԱէսն սղ մթ. Վստա Հա . 

բաբ "ԷՐՐ գոյութիւն ունի, 

բոլոր*՛* այդ կարծիքէն ենք,** 

Օլրիշ մր. Աէբր արա. 

ս*Հ00խա%ակէսն չէ՛, իՈնչպէս բա. 

ցաս^՚ր-դ» որ այս աղքիկն էր, 

որ Հա՝ՃՀլի Լ ինձ եւ ո՛չ թէ 

միւս ր . թ4 

Ուս ս՚յնաք մր. — Եթէ են. 

թադրեն^քք ու րնդունինք, որ 

"էրր գոյւ**–թիէ–ն ունի, ի՛՛նչ, 

պէս կ՛ըլլ< \*յ ուրեԱԼք "Ր ա Գ ա յ 

մը ադքկա՚՚Կ մը կը ձանօթա. 

նայ, կը պ, ՛ոտի Հետը, Կ՛Ր՛՛Է 

թէ կը սիրէ վայն ու կր Հա. 

ւ ատ այ թէ ճ\մարիտ է ըսածը՚ք 

Բայ& կր Բ"՛ ՝*֊ծ "Ր միասին 

սեռային արս ՝*քՔՐ կատարեն, 

որպէսզի այդ ամբոդք սկ*ր 

ոչնչի Հաւասար փ* 1Ս՚րգ ինչո*ւ 

ՀսԱբ» ան ուան եք ՝ օսա ի կա։ Մար. 

գը կր արամուրէ. ^^Է^ ՛կր խօսի, 

Բայց ինքն իսկ $թ Հասկնար 

ըսածը՛. Ո՛չ միայն ազքիկն է 

որ կը պատրէ, այլեւ թեք. 

զինքր* 

Ուսանող մր *— Եթէ աղան 

կ՛ուզէ էնքզինքր գերազան. 

ցել աղք կան կողմէ նշմար, 

ուելու Համար, ստիպուած սլի. 

տի քանայ որ ել. է գռ,քոցիկ 

բան իրագործել ոկ աֆ-ելի աի. 

տի մշակուի։ 

ճիք՛ չէ Ը ս ե լ թէ ոէբր 

միայն բնախօսական զգացում 

մրն է։ Այդպէս էր անցելոյն 

մէք, ատիկա կարելի է տես. 

նել գեռ այժմ գիւ դե բու ժէք* 

ուր աղքիկ մբ Հաճելի կ՚ՐԱԱ՚յ 

աղու մը, որովՀետեւ մարմնով 

գեղեցիկ ԷՀ 

Բայց կրթուած մարդուն 

մօտ պարագան նոյնը չէ։ 

Աէբր սլէտք չէ որ միայն աե. 

ռային զգացում մը ըլլայ։ 

Զգացումներու բարդ կառուց. 

րւածք մըն է ան. որուն Հի. 

ման վր՚սյ Հարկ է որ նոր 

ընտանիքը Հաստատուի։ 

ՄԱՑՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ուսանող մը.— ինձ կը 

թուի, որ մայրութեան զգա. 

ց ո ւ մը ունի իր պատճառը։ 

Ըստ իս՝ սեփականութեան ըզ. 

գացման մը արտայա յւոու. 

թիւնն է մայրութիւնր. գէչ 

տղայ մրն է, բայց իմս է, 

ուրեաքե լալ է։ 

Ոււփշ մր, Հաւաքական կըր– 

թ ութ եան չնորՀիւ, այգ զդա. 

ցումը այսուՀանգերձ պէտք է 

չքանայ, քանի որ մայրը իր 

մանուկ ը կուտայ մսուրին։ 

Ուսանողուհի մ՛ր.— Այո, 

բայց նոյն մայրր ծակէ մը կը 

նայի թէ տզան ինչպէ ս է 

ներս րէ 

Ուրիշ ուսանողուհի մ՛ր.— 

Իրաւ Է, չփակ մր կամ շ րիս. 

զդեստ մը փոխելուն չի նմա. 

՛սիր։ Ջկտյ մայր մը որ իր 

զաւակը ուրիշի մր Հետ փո. 

խանակէ ։ 

Հատուածներ՛ ուսանողու

հիի ւքր համակեն իր ամա սնին. 

. , . Ըսէ՛, Ալեոչկա, պիտի 

վերադառնա՛՛ս աչնան, Հէ"։ Ե. 

թէ " ի գիտցած ըլլաս, ուրիշ 

ամուսին մը կ՛առնեմ։ Մեռ 

պիտի Հաւաք են ԱրՀեստաղի. 

աական վարժարանը, այնպէս 

որ մասնագէտ մը կը գտնեմ։ 

Այնքան լաւ ամուսիններ են 

բոլորն ալ։ ՛Բեղի պէս չեն։ 

՚Բեզմէ գորովալի ՚բաո մը կա. 

րելի չէ խլել։ Ն՛երա ցած չուն, 

կարծես թէ տասը տարինեքրէ 

ի վեր միասին ապրէինք՝, 

իսկ դուն, երբ գնես դա. 

սախօսի գլխարկդ, պէտք է որ 

ուրիշ կի՚ե մը փնտռես> պա. 

րանոցին շուրթը մաբղրխտնե. 

րով, որ նստած մագի լներր 

մաքրէ։ Կը տես%ե"ս, լիրբ, 

ի՛նչ երկար նամակ մին է, որ 

կը գրեմ քեզի։ Կ՚ըսեմ Ի""1 

որ խերսպատակէս կ՛անցնի։ 

Գուցէ այո տեսակ ՛հա մակն և . 

րը տՀաճութ իւն պա աճ առեն 

քեզի։ Կրնամ սակայն աւելի 

^1ԴՐՒտ ՐԼԼալ ՚ Սինչ այգ բա -

րե ւ։ Կը Համբուրեմ ((չնոբՀա. 

լի պզտիկ քիթնիդ ձ՚"յրը, "՚– 

կւսնչ^ի կէս մը , աչքի քառորդ 

մր ու չեմ գիտեր տակաւին 

ի՞նչ։ Ծնօտի պզտիկ փոսիկը 

չեմ Համբուրեր, որով Հետե դի. 

տեմ, որ շատ կր Հպարտ ան էսս։ 

Լաւագոյն ողջոյններէ 

ճարտարա գէ տ Պ. 

8– Գ՛ Կր սիրե՞ս ասիկա,, 

ճարտարագէտ կին մը։ Պէաք 

է Հպարտ ըլլաս, որ ճարաւս, 

բագէս։ կին մը ունիս։ Բայց՛ 

ոչ, ո՛չ մէկ բանով կարելի չէ 

քեզ ծուղակը ձգել։ Չփորձես 

գորովալի նամակ մը գրեի*, 

ինչպէ՞ս է աոողՀութիւնղ, կը 

Հազա՞ս, լաւ կը քնանա՛ ս, զրէ" է 
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երեւի մեղմելու Հաւք ար սրր. 

տի՚հ ջեբմոլթիւնր։ 

Կրկի՛ս ամենէն պաբղն ու 

Ժողովրդականը մեր մեծ Եր֊ 

ուանդ Օտեւսնն Էր, որ իր 

բա րեկւսաՈէերր կր պատմեն, կր 

դո Հան ա ր մէկ քանի Հատ կոն֊ 

ծ ե լուէ եւ֊ այն ալ միայն՝ ՚Ք֊էլՀ 

մը քիմքր թրքելու, մտօք։ 

ՍԹԱՆՏԱԼ, Պ Դ Ա Տ Ո Ն ե հ 

ԼԷՕՆ ՊԼՈՒ-մ 

Հր ե այ ք աղաքա կ ան գոր. 
5՜իչը Լէօն–<1)1Ում", որ այս օ– 
րերս կրկի՛ս շ ատ եր ու քունր 
ս կսա ծ է խ ան գ ա ր եի սւենգոտ 
պ այք արի այս օրերուն ՝ ժ՜ա. 
մ՛ան ակ գ տած՜ է ն ա ե ւ խօսե
լու իր մեծ՜ սիրակ անին ՍԹ՜ան– 
Թ՜ալի մ՛ասին, որուն 2ՈԼՐ2. 
գրու ա ծ՜ լ ա ւ ա գ ոյն երկերէն 
մէկր կր պա տ կ անի |,՚իր գրր– 
չ փն։ Ընդհանրաւս, էս կ ՚ ան գի – 
տ ացուի, ււր Լէօն <1||ում, կու
սակցական ղեկավար ՐԱալէ 
ա ռ ա յ ՛ եղած՜ է ա ռ աջնա կ ար գ 
Թա տ երա կ ան քննադ ա տ մր» 
իր երիսւ|1սսարգուԹեան, իր 
բարեկամ՛ին Անտրէ Ժ՚ի՚ոի 1)եււ. 
խմբւսգրւսծ ՝ է «Լա ||.րվիւ 
<1|լանշ»ր ու անտարա1|ոյս իր 
ժ՜ամանակին ամենէն I) մ՛ուտ 
ու վւ այ լու՛ս մտաւորականնե– 
ր էն մէկր կր 1)անգիսանայ։ 
խօսելով (յԹ՜անտալի մ՛ասին, 
որ ն ո յ ն պ է ս անծ՜անօԹ մրն է 
գ ր ե ԹԷ ք)այ գ բ ա կ անուԹե ան 
()աւ1աբ, կ ան գ կ ՚ ա ռ ն է անոր 
ք աղաքա կ ան կ ար ծիքներուն 
վ ր այ ու կր բ ացա տրէ բնորոշ 
ե ր ե ւ ոյԹ մ՛ր, որով յ ա ճ ա խ մեծ՜ 
մ՛տքեր, յ^են կրցած՜ նկա տե | 
իրենց ժ՜ամանակին կարեւոր 
խ ն գ ի ր ն ե ր ր ։ Ակնարկելով մե
ք ենա կ ան (( ս ռ ա չ գիմ՚ուԹե ան 
ո ւ մ ա ր գ կ ային բազմուԹեանց 
Թ շ ո ւ ա ռ ո ւ թ ե ա ն <1|լում կր 
յ ա ր է ։ 

Գոյութիւ՛ն չու՛նէ՛ր միթէ, 

Սթ անաալի ժամանակ սկսած 

չէ՞ր ծնունդ առնել միթէ՝ ա ե, 

արան ութ իւն մը, որ կր փոր֊ 

ձէ լուծել Հա բոր առանց դի֊ 

լքելու այս անողոք բա ր բա բո ֊ 

ս, գլթեանց, որ կբ փորձէ րնդ* 

Հա մլառակն բնութեան ծառաս֊ 

յ ո ւ քթե՚նէն Հեաեւցնել մարդուն 

աղ». \*ոագրութ իւնր, որ կը 

փռր &Է Հաշտեցնել գիաութիւ֊ 

նը օտԽպրելու իրաւունքին Հեա ֊ 

այս<յի%քն մարդկութիւնը ինք֊ 

զ ի ն ՚ ք ի % Հեա է 

Այս բոլոր Էսնդիրներր սա֊ 

կայ% վրիպած են Սթանաալէւ 

ահ Ա՛Ո ղու թ՛են էն ։ ԱյսուՀանդերձ 

դժուար թէ աւելի իմացական 

մարդ մ ը քան ինք դո յ ո ւ ֊ 

թիաՏե ուեեցՀսծ ըլլայ։ ՚հժուաբ 

թէ Կարելի ը յ ւ ա յ գանել ու֊ 

բէւչ միսէք մը աւելի յսաակա -

ահս ու աւելի աղաա։ 

Այս խնդիրն իրը կը կաղ֊ 

ածուէին իր ալքերուն առէեւ, 

կը սկսին գոյութիւն ունենալ 

իր ալպերուն տակ, բայց չէ 

տեսած դանսնք. ո չ է1սկ նա֊ 

խ ազգացած։ 

Օրինակ երբեք դուք ձեգի 

Հարցուցա ծ էք թէ ինչո՛՛ւ 

Պղաաոն եւ Աոկբաա կբ թուէր 

թէ բնական կը գանէին պ ա ֊ 

աերազմի իրաւական ըմբո֊ 

նումր, որուն Հաժաձայն, բա֊ 

ռին ամբողջական առումով 

պարաեալը սեփականութիւնը 

կր կազմէր յա ղթ ա կան ին , 

մարմհով եւ ինչքով, ^ոՂՐյ 

մարզիկը, կիներր, ամէն ինչ 

կը պաականէին յաղթողին, որ 

րսա Հաճոյս կը սպաննէր կամ 

գերի կր տանէր։ Գերութեան 

գաղափարը եւս, Հին դարերուն 

չէ ազդած մեծագոյն մաքերուն 

վրայ ։ 

ԳՐԱԳԷՏԸ ե Տ ԿԵԱՆՔԸ 

,Լան– ց՚աքսանս նոր քննա
դ ա տներէն մ՞էկը արդարա. 
ցիօրէն գիտել կու տ այ ք)ե– 
տեւեալր.— 

Գրագէտ "ր չի 1լ 

գրգոուիր իր ապրած մամա. 

՛Սակով Հրէչ մը՛ն է, ամէ՛ն պա. 

րագայի տոկ անկարող մը։ 

Ւր ժամանակէն գուրս՛ 

ա՛ն աեսակ մր գբաՀաչոլով 

պարապող մըն է֊ սովորամոլիկ 

մը որ դատապարտոլածէ չուր, 

վանակի դաոնալ։ Կեանքին, 

աւելի ճիչդբ դէպքերուն րա. 

խելով է որ գրագէտը ինք. 

զի՛՛՛ ՔՐ կր գանէ, կը արվի 

ինքղինքր ճանչնաւլ, իր տեղը 

կը գտնէ՝ ինքզինքին առջեւ ։ 

Կրքեր կան, որ մեռած են 

անոնց • մօտ, որ չեն ապրիր 

իրենց ժամանակը X Արդ ար. 

ուեստասդէտին մօտ ըոլոր կր. 

ՔեՐռ աէտք է Հրկիզուին, 

իրենց առաւելագոյն չափով։ 

Չխօսիք ինձ մտաւո րականնե -

րու մասին որ թանգարանի 

կտորներ են միայն։ 

Արուեսաւագէտը, որ ամե. 

նուրեք մարդկայինը որոնելու 

չնորՀը ստացած է, զայն կրնայ 

միայն գտնել կեանքին մէչ\ 

Ս՛ԱՐ/ՀԱԿԱԿ, 

Ս1ՐՍԷՅԼՒ Լ Մ. Ը. Ս՜-Ը 

Հ. Ս՝. Ը. Մ.ը մեծ յաղթու. 

թիւն մըն ալ .տարաւ պաըտու. 

թեան մատնել ով Տ » Օ ՛ ԼՅ1ՕՈ06Հ՛ 

որ ՛Ի ր ով ա՛հ ս ի էսխոյեանութ եան 

խազերուն մէշ «ԲօՍՍՅ 8–» » * 

առածին տեղը կը գրաւէր երկ. 

րորդ ձգելով մեզ։ 

Անցեալ կիքակի առտու ան 

ժամը 9.15 անցած, ճամբայ 

ելանք օթոքաւ*.»^, 35 Հոգի ու 

խաղավայր Հասանք կէսօրուան 

մօտ, ուրախ ճս»մբոբդու.թեամբ 

մը ։ 

Ժամր 2.10 անցած՛ ււկսաւ 

խազը՝. Երկինքը պայծառ, "ԴՐ 

մեղմ։ կարծես գարնան օրերէն 

մին ըլլար, Բայց նախորդ օր 

անձրեւած ԸԷԼաԼ"՛՜" Դա1տ Բ 

թաց էր։ Մեր *ոՂաՔԸ սկսան 

յառաջանալ, բայց գնդակը 

ինկած աեղր կր կենար ցեխին 

պա աճառաւ ։ Հակառակս րդր 

սկսաւ բուռն յարձակոզականի 

բայց մեր յանդուգն բեր դա ֊ 

պաՀր մ ի ՛չա կուրծք կը դնէր 

գնդակներուն, իսկ յառաջա֊ 

պաՀներն ալ առաջին ն չ ան ա ֊ 

կէար չաՀեցան, որով ւէեբքա֊ 

ցաւ առաջին կիսախաղրՀ 

Երկրորդ կիսախաղին Հա֊ 

կառակորդը աւելի եռանդով 

սկսաւ խաղա լ բայց մեր ինն ե֊ 

Րը կարողացան երկրորդ մընալ 

նչանա կել * 

Խաղը լրանալու 15 վայր ֊ 

կեան կար, ե՛րբ գաաաւորին 

ան ա ր դա ր ո ւ թ ե ա մ բ բ Հակա֊ 

ռակորդին նշանակել աուաւ 

առաջին կօ|Հքք Ասոր վրայ մե֊ 

րինները սկսան պա չա պան ո֊ 

զականի կարծես ամէն մէկր 

կրակ կտրած էին*. Հակառա

կորդը չատ ջանք թափեց Հա

ւասարելու բայց օգուտ չունե

ցաւ որով վերջացաւ էս աղբ 

2– \ ովԱ մերոնց յաղթ ութ եամբ ւ 

Հինգ տարի շարունակ 

ոաւ1՚(փօ(աւ խազերուն մէջ ի ֊ 

րենց դաշտին վըայ չյաղ

թուող խումբը, առաջին ան֊ 

գամ Հայերէն կբ յաղթ ուի՛. 

8* էսկիճեան 

ձ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Կ Ե Ա Ն Ք 

Մ Ի Ջ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 
ժ . Փ Օ Ա Պ Օ ա Ի Ր Ի Դ Ա Հ Լ Ի Ճ Ը ՏԱՊԱ1.Ե8Ա1՛ 

Զ Ի Ն Ա Թ Ա Փ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

Ժ Ո 1 Ո Վ .Ը 

2ԱՅՈ8 ԹՇՈՒԱՌՈՒԹՒհՆԸ 

ՍՈհՐՒՈՅ ՄԷՋ 

«Ազդ.ակ»ի մէչ կլւ կար. 

գանք.–– 

Ազգային Առաջնորդարանի 

մուտքի դրան առջեւ եւ ներ– 

սբ կանգնած տասնի մօտ ոս֊ 

աիկտններ, Կ՝աՐԴԻ(էին Հա֊ 

ւաքուող աշխատաւոր Հա յե -

րու մոլտ քր դռնէն ներս։ 

Միւս կողմէ ՀետզՀետէ Հա

ւաքուող աշխատաւորն երր կը 

ցբուէին եկեղեցիի շրջապա

տէն : 

Պատմենք կատարուած ար֊ 

խուր արարքը։ 

Առջի իրիկուն, կարգ մր 

էսառնակէւչներու դրդումով ե 

<՚5 ^Ի՛՜Ր* դաՀեկան վարձքով 

՛Հազա բոս Խօճա կոչուած Հայ 

ժ ը, վրան ա քա դա քն ե ր ու ՚^է$ 

կբ սկսիպոդալ եւ ժողովուրդը 

Հրաւիրել Առաջնորդարան, 

յայտնելով որ Հոն անգոբծնե * 

րուն գործ եւ անօթ իներուն 

Հաց պիտի Հայ թ այ թ ուի; ի ս -

կոյն լուրր կր տարածուի եւ 

Հարիւրաւորներ կր պա արաս ֊ 

տուին Հետեւեալ առաւօտ 

կանուխ էն Աո աքն ո բղա բան 

խուժելու։ հոյն իսկ մաս մը 

միամ իա անգործներ իրիկ֊ 

Վ^անի մը օրերէ ի վեր աե֊ 

ւոդ խորՀրդարանի բուռն վի֊ 

ճաբանութ իւններր յան գե ցան 

Փոլ ֊ Պօնքուրի դաՀլիճին 

տապալման է Տապալումը 

արդիւնք Է ֊ կառավարական 

մեծամասն ու թեան բաժանմանէ 

Արմատականներու ե րնկերվա– 

րականնե րու միջեւ Վ^Ր^է1*" 

պա Հուն Համաձայնութիւն գո֊ 

յա ցած չրԱ\ալ ո՛վ՝ գլխաւորա ֊ 

բաբ պետական պաշտօնեանե֊ 

րու թոշակներուն շուրջ։ 

Վարչապետը վստաՀու֊ 

թեան խնդիր յարա.ցած ըլլա֊ 

լով ուղղակի տուրքերու Հա֊ 

բիւրին \Հ)ի իր առաջարկած յա՛ 

ւելմա՚ն չռւրջ 193^ դէմ 300 

ձայնով Երեսփոխանական մ՝ո-

զովը մերժած է իր վստաՀու -

թ իւնր։ 

ուրնէ կր դիմեն առաջնորդա

րան եւ Հաց կ ու ոեն, 

Սակայն տեղի ունեցած ի ֊ 

րարանցումէն լուր կ*ունենայ 

ոստիկանութ իւնր եւ իր/՚Կ* 

ուընէ կարեւոր ուժեր կը 

ղրկէ վրանաքաղաքները ե ա֊ 
ո ա ջն ո ր դ ա ր ա ն; Ոստիկաններ, 

դօմ|աեւփ մր գլխաւոբու֊ 

թեամբ մինչեւ առաւօտ կը 

Հսկեն եւ խլրտումի տեղի չեն 

տար։ Միւս կողմէ խստիւ Հրա֊ 

Հանգներ կը արուին նաեւ 
Մ ուխթարներուն, արգիլելու 

Հւ՛ էմտր ամէն Հաւաքոյթ եւ 
խուժում։ 

Հերէ աահս առաւօտու ւ 

4.0Լ՝ի մօտ անդործնհր, շատեր բ 

իրենց բնտանիքներով, կը 

Հաւաքուին ղէպէւ առաջնոր

դարան արշաւելու Համար ։ 

Սակայն շուտով ոստիկաններ 

կր Հասնին եւ կր յաջողէւն 

ցրուել զանոնք, առջեւբ աո֊ 

նելով տգեղ կատակերգու֊ 
թեան մր : 

Այս առիթէն օգտուելով 

բաղ մա թ էէ ւ անգործ եւ անօթ ի 

Հայեր սկսած են Ա ռաջնոր֊ 

դարան թավւուիլ եւ դործ 

խնդրել ։ Մ ան աւանդ որ վեր֊ 

ջերս «.Սթանա արտ Օյլ» րն֊ 

կերութեան մօտ աշէսատող 

բազմաթ իւ Հայ գործաւորնե

րու արձակուէիր, թ շուառնե ֊ 

բու եւ անօթիներու թիւր, 

կրկնապատկած Է։ 

Մենք ստուգապէս Հաստէս ֊ 

տեցինք որ ԱԱթանա արտ 0յլ՝ք)ի 

տնօրէն ութ իւ .նր աւելի մեծ 

Համեմատութեամբ Հա յեր 

սկսած է դուրս Հանել իր աշ ֊ 

խատաւո բներ էն, թէեւ ար֊ 

ձակուոդներուն մէջ տեղացի֊ 
ներ ալ կը ղտնուէւն։ 

Ի Ն Ջ Ո ՞ Ւ Դ Ա ձ Լ Ի Ճ Ը Տ Ա Պ Ա Լ Ե Ց Ա Ւ 

Հակառակ ընկերվարական խմբակցուիք եան Հանքերուն, 

դաՀլիճը յամառած ըլլալով իր խնայողական առաջարկներուն 

՚^էֆ., Ր՚նկերվարակտն երեսփոխանները գէմ քուէարկեցին։ 

Պօնքուրի դաՀլիճին տապալումով Ֆրանսայի քաղաքս։. 

կան կացութիւնը աւելի կը պղտորի։ փաստռրէն խորՀրգարա. 

նին մէվ ո՛չ մէկ մե ծ ա մասն ու թիւն գոյութիւն ունի այժմ, 

՚ 7 0 8 Պ ՈԻ1 , , ,Ի Գ Ո Ր Ծ Ո Ի Ն Է - Ո Ի Թ ԻԻ Ն Ը 

Գ Ա Ղ . Տ Ն Ի ԺՈՂ.ՈՎ. Դ Ա Ա Ա Ս Կ Ո Ս Ի Ա Է Ջ 7 

՚համասկոսի մէջ, ինչպէս կը գրեն ((Սօն Փօսթա ),յի, 

գաղտնի նիստ գումաբուե լով խո րՀրդակ ցութ իւններ կտտար֊ 

ուած են Մ իջագետքի մ էջ քրդական անկախ թագաւս բութ իւն 

մը ՀիհՂաելու Համար։ 

Այս գումարումին նա էս ադա Հա ծ է «Հօյպուն))ի նախա֊ 

գւսՀ Պ էտ ի ր խ ան զա տ է ճելատէթ պէյ։ Մ ասնակցած են Նիւսի֊ 

պինցի *իաաաուր պէյ, Հաճօ ազա9 ճէմի լփ աշտ զատ էն երէն քա . 

***Ւ ՚^է" Հոգի եւ կարգ մը Հայերէ 

Ոուռն վիճաբանու թիւններ եղած են ա յս ժոզովին մէջ 

եւ զեղծ ուժի ծանր ամբաստանութ իւններ։ Անցեալ տարի Տինչ 

անուն անգլիացի զօրավար մր, «Հօյպուն»ի կարեւոր գումար 

մր նուիրած է բայց այս դու մարբ մսխած են ճէլատէթ եւ 

եղբայրր Աիւրէյեա։ ՛Նոյնպէս փոխադարձ վերագբուսՂւեր եղեր 

են կարգ մը արա բքներ ու մասին, որով կ ուզուի ի նպաստ 

Թուբքիոյ զսպել քրտական շարժումը ։ Այս առթիւ վէճեր տե

ղի ունեցեր են Դ՛աշնակներու եւ «Հօյպուն))ի անդասՂւերուն 

միջեւէ Ֆրանս, կառա վա րութ իւնը Լ"ոլՈէ1 այԴ ժ ալով բ, 

մասնակցողներէ ոմանք Հսկողութեան տակ առած Է՛. 

սնԳԼԵհՊԱՐՍԻԿ վէճՕ 
Ազգերու Գաչնակցութ եան քԱոբՀուրդր դլւաղեցալ Անգլիսյ 

ել Պարսկաստանի միչ^եւ ծագած քարիւղի վէճով։ 

Տեղեկաբերը Պ. Պէնէչ ԽորՀուրդին առաջարկեց լսել եր. 

կու պետութեանց ներկայացուցիչները, որպէս զի իրենց յի. 

չա տա կա գրեր էն բխող կարգ մը կէտհրու մասին բացատրու. 

թիւններ տան եւ այգ կերպով կարելի ըլլայ լրիւ քննել վէճր; 

Անգլիոյ ներկայացուցիչը ճօն Աայմըն բացատրեց վէճին 

բնոյթ ր, անոր իրաւական Հիմեբբ, որոնց կռթնած անգլիական 

կառավարոլթիւնր կը կարծէ թէ պէտք է քննել Հարցը ճօն 

Աայմըն առարկութիւններ բրաւ Պարսկաստանի ներկայացա -

ցիչ Տավար քԱանի տեսակէտ ին, որուն Համաձայն կարելի է 

դիմել Ազգերու Գաչնակցութեան, այն ատեն միայն երբ աղ. 

գային բոլոր միջոցներն սպառած բլլան։ 

ԽոբՀուրգը որոչեց յետաձգել վէճին քննութիւնը, թ ո յ լ 

տալու Համար որ տեղեկաբերը ժամանակ ունենալ ու սու Ահա. 

սիրելու երկու կողմերու զեկոյցները։ 

Ի Ր Լ Շ ն Տ Ա Կ Շ ՚ ս Ը ն Տ Ր Ո Ի Բ > ՝ Ի Ւ ն ն ե Ր Ը 

իբլանտական բնտրութեանց վերջնական արդիւնքբ յայտ, 

նի պիտի Րււ՚՚՚յ այսօր միայն ։ Աակայն, ցարդ կատարուած 

ստուգումներէն կ՚եոեւի թէ Տէ Վալերայի Հանրապետական 

կուսակցութ իւն բ կը պաՀԷ յաղըքանակը ։ Առ այժմ արդիւնքը 

Հետեւեալն է, Տէ Վալերայի կու։ ակցութ իւնր արդէն տսրսՀո. 

ված է 67 աթոռ, իր գլխաւոր Հակառակորդը ՚Բոսկրով 40, ան. 

կախները 8, աեխատաւորականներր 7» կեդրոն 10« 

Ֆ Ո Ր Տ Ի Գ Ո Ր Ծ Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր Ո Ւ Ն Փ Ա Կ Ո Ւ Մ Ը 

Տիթրոյիթ էն տրուած լուրերու Համաձայն, Ֆորտ որոշած 

էր փակել իր գործարանները, բանուորներուն եւ վարչութեան 

միջեւ ծագած վէճերու Հետեւանքով, բանուորներբ գործ ագուլ 

յայտարարեր էին ։ 

Փակ ուած գործ արաններր ոստիկանական Հսկողութեան 

տակ են. սակայն, ցուցաբաբնեբու խումբեր կր չրֆին քաղա

քին փողոցներուն մէջ եւ աշխատող զոբծաւորնեբը կր ստիպեն 

միանալ բանթողին։ 

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ 

ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 

Անգլիական կառավարու֊ 

թեան ներկայացուցիչր Ֆրան֊ 

սայի, Անգլիոյ^ իտալիոյ, Գեր– 

մանիոյ ներկայտցուցիչներուն 

յանձնեց, ինչպէս նաեւ Զինա

թափութեան Ժողովի նախա ֊ 

գաՀին9 Ա՛ն ղ. լ էէ ո յ նոր առա֊ 

ջարկներրէ 

Այս առաջարկները բոլո֊ 

բովին նոր ծրագիր մր չէ որ 

կը ներկայացնեն, այլ զանա

զան պետութեանց ծբադիբնե֊ 

բուն եւ Դեկտեմբեր 19/՛ ո֊ 

բոշման վբայ ՀիեՂւուած աշ֊ 

խտտանքի ծրագիր մը \ 

Այս ծըադիրր որ պիտի 

գործադրուի Ֆրանսայի զինա֊ 

թափութեան ծրագրի վիճա֊ 

բան ութ են էն յետոյ, կր բո

վանդակէ կարգ ։1՝ր քաղաքա֊ 

կան եւ արՀեստ տգիտական 

Հարցեր։ աղա քական բաժնին 

մէջ անգլիական կառավարու֊ 

թ իւնր կ ՝առաջարկէ 

1) Հաստատել թէ պէաք չէ 

դիմել բռնի ուժ ի, մէ»ջ աղ/լա ֊ 

յին վէճեր բ կարգադրելու 

Համար՛. 

2 ) Ե*֊բո պա կան պետու

թեանց միջեւ կնքել Համա֊ 

ձայն ութ իւն ւէր փոխադարձ 

օգնութեան եղանակի մր Հա

մար։ 

Տ) Վէըսայէք* դ*"1"ագր1՚^յ 

Երդ մասը փոխարինել պայ֊ 

մանագրութեան մէջ մտցուե֊ 

լիք նոր տբամադբութէււննե֊ 

րով, 

4) Ոոլոր ստորագիր կող֊ 

մերուն Համար նոյն >ոեւո ֊ 

գութ իւնն ունեցող զինս/թա֊ 

փու թ եան պայ ւք անաղ բութ Էււն 

մը ենքեի որ նախատեսէ՝ 

բո լոր սա ո բադի րնեբոլ ն Հա֊ 

մար միօրինակ վե րա քննա ֊ 

թեան եղանակ մրէ 

5) Ո րդեդրեն ցաժ տքային 

բան ա կն ե ր ո ւ մէւտձեւ տիպար 

՛քո եւ յառաջատու արար ի բա֊ 

գործելի որակական Հտւասա ֊ 

բութ եան եղանակ մբ. 

Տեղեկաղրին երկրորդ մս*֊ 

սին մէջ կր մանեն 1) Հու֊ 

վըըէ՛ առաջարկները, 2) ցա

մաք ային ռազմ եղէն է* որա֊ 

կա կան նուազումը . I) օդա֊ 

նաւորդութիւնն ու ծովային 

պաաեբա զմի վերաբերեալ 

նիւթ ե րը՛. 

«ՄԱՐՏԿՈ 8 »Ի ԹսՐԹՕԴԸ ԹԻԻ 10 

ՈՒՐՈՒԱԿԱՆԸ 
Գրեց՛ ԱՐնՈԼՏ ՊհնհՕ– 

Բ. Գ Լ Ո Ի ի յ 

Թ Ա Տ Ր Ո Ն Ի Ն Ս ՜ Է Ջ 

Ու ՚ Հարսանեկան քայլերգին րնտանի Հնչիւններ 

րուն մէք Տիկիններն աջէն ու Պարոնները՝ ձախէն 

ներս կը * քտնէին։ Տետոյ էլզան երե լաց, շրջապատուած 

իր Հետե։ որդներով, մինչ ԼոՀէնկըէնը բացակայ էր 

միւս խա ւմբէն։ Որոչ եռուզեռ մբ սկսաւ բեմին վրայ 

ու նուագ ւախումբի պետր ձախ ձեռքով նչան մը ըրաւ։ 

Ամարթ, ի՞նչ է պատաՀածր, ո՛ւր է Ալրեսքան, 

ըսաւ Սիւլլիվէն։ 

. Բան չկայ, պատասխանեց Սըր Ո՚ԻրԻէ, ան. 

Հանգ/ ՝,ստ մի ր/քաք, 

. Հա, քբս/ւաւոբ բեմադբիչը յառաջացած ու կեցած 

՛էր ոտ^ քի, աթոռիս ետին։ Սիրտս կը տրոփէր անձկոլ. 

թենէս՝ կր,^քիս տակ։ Ո՛ւր էր Ալրեսքան, իր չերեւիլը 

անՀնալ ,էն բան մը կը թուէր։ Պէտք էր որ բեմին 

վրայ րլ <ըսր " ւ չէր՛ Համարձակեցայ ակնարկ մը նետել 

Ա ՐՐ Սի։ քփչի Կ"զ՚քը, որուն դէմքր նափո լէոնեան ան. 

չարժոլի Հիւս *՚քր ունէր։ 

Ին քԱ յարեցի՝ 

—- 1Ե/րեւի վարժոլած է նման դէպքերու։ Մերթ 

ընդ մերէ թ ւկրնայ բան մը պատաՀիլ... 

Այս թլւՀանգերձ դժուարութեամբ ան Հ ան գս տ ո լ . 

թիւնս կը զսպէի։ էմմըլինի ձեռքը կը պրկուէր քդա~ 

ձգօրէն թալչապատ բազրիքին վրայ։ 

Բան մը չկայ, բան մը չկայ, կը կրկնէի ինքս 

ինձ, 

Բայս երր վայրկեանը Հասալ ամուսնական օբՀ. 

նոլթեան ու թագաւորր ԼոՀենկրե՚նր չգտաւ, նոյնիսկ 

Սըր ՍիրիւԸ կսրսսցուց պազարիւնոլթիւնը, "՛ի՛նչ 

•սրաՀին բոլոր անկ իւննե բէն Խռլտուքներ կը լսուէին ։ 

Նուագախումբի պետը սակայն կը յամառէր չարունա. 

•կել, առանց յոյսը կտրելու՝. 

Վերջապէս թափօրը դատարկեց բեմբ ու էլզան 

ա,աց առանձին։ Ու Ալրեսքան միչտ բաձակայ էր։ 

ւՐոպէի մը վարանումէ յետոյ ջութակներր լռեցին, ճիչդ 

՛այն պաՀուն, երբ պիտի ընկերակցէին Հերոսի երդին։ 

Նուագախումբի պետը վար առաւ գաւազանիկը* ՀՀւսն. 

դակ մը Հնչեց, վարագոյրբ իջաւ, լոյս երբ ըացուեցան, 

նաեւ լեզուները։ Հանդիսականները մատով ցոյց կու. 

տային Սրր Ոիրիլր, որ միակ անտարբեր անձը կը 

թուէր այգ վայրկեանին։ 

ԱՀա բան ՚քը, որ գլխուս բնաւ եկած չէր, 

.Ալրեսքան իրաւունք ունէր, Անչուչտ բան մը կայ, 

ւտսՀա՛ կ՚երթամ... 

Ի ա յ Յ էէՐ երթար։ Պարզ էր, որ իր երեւութական 

ալազարիւնութեան Հակառակ այս աննա խ րն թաց աղէ. 

֊տը ամէն ձեռնեբէցութիւն խլած էր իբմէն։ Բոլորովին 

խ՛ելակորոյս ու անչաբժ կեցած էր։ 

Օթեակին դուռը բացուեցալ ու պաչտօնեայ մը 

Հապճեպով մտաւ ներս... Անոր կրծկալին վրայ ադա. 

մանդ մը կը փայլատակէր։ 

Ի՞նչ կայ, Ն օ լ ան ւ 

Պ-՛ Ալրեսքան արկածի մը ղոՀ եղաւ, Սըր Սի. 

րիլ, Հարկ է բժիչկ մը կանչել։ 

Անսպասելի առիթ մըն էր ինձ Համար։ Լարկ էր, 

որ ցատկէի տեղէս ու Հպարտութեամբ գոչէի թէ, 

րժիչկ եմ, բայց այնքան երկչոտ էի, այնքան քիչ ըն. 

տելացած բժիչկ ըլլալու Հանգամանքիս, որ ըառ մը 

իսկ չկրցայ արտասանել։ Ջեմ գիտեր թէ. կարելի" է 

չըմրռնել Հոգեկան վիճակս։ 

— •Բարլր բժիչկ է, րռաւ Սիւլլիվէնը, 

Ի՚նչպէս չիկնեցայ... 

—• Լ՛րապէ՞ս, ճչաց Սըր Սիրիլ, յանկարծ արթբն. 

նալով իր թմրոլթենէն, երբեք չէի կրնար գուչակել։ 

Խնդրե՛մ, Հետս կրնա՛՛ք գալ... 

Գ. Գ Լ Ո Ւ Ի 

ԱԼՐեՍՔԱՅՒ ԱԴԱԴ.ԱԿԸ 

Վերջին խօսքերր, զորս լ ս ս ս ի յ ռՐԲ օթեակէն 

դուրս կուգա յի Ս րր Ս իրիլի օլ՜ Նօլանի ետեւէն ու 

Ս իւ լլիվէն կ ՝ուզէր Հեաեւիլ մեզի, էմըլինէն էինէ 

+֊֊, Աի՚-լլիվէն | Հոս մեացէք ( կը գոչէր տենդ աՀա ր 

ու յամառ շեշտով մը։ Ու Սիւլլիվէն անաց։ 

-- Պեըժէն այստե՛ղ է, Հարցուց Ա րր Աիրիլ Նօ֊ 

շանին՝ աճապարանքով ։ 

Այո՛, պարոն ։ 

Մէկը ԳրկԾցէՔ) "Ը կանչեն։ Թոզ ստանձնէ 

Ալրեսքայի դերբ։ Ֆրանսերէն կ ՛երդէ, բայց վետս Հա ֊ 

նի՛՛ §ը վերսկսինք զուգերգէն։ 

Բայց Ռօզա՛՞ն, ըսաւ Նօլանւ 

Ռօզա՞ն, բայց վիրաւորուած չէ կարծեմ. 

Ո՛չ, բայց բոլորովին ինքնիրմէ ելած է ։ 

Ու ինչո՞ւ Համար, խնգրե՛մ։ 

Արկածին պատճառաւ։ ք*անի չի ծառայեր Հ 

Անկարելի է, որ կարենանք Համոզել թէ այս երեկոյ 

կրնայ շարունակել երգել։ 

Սբբ Սիրիլ ՀայՀոյանք մլ։ վւախցուց, բայց չա -

տով յարեց՝ 

֊ Լա՛ւ, վւ ո ւ թ ո վ ՛լացէք բ**էք Հասա բա կութ եան։ 

Վարագոյրին առջեւբ անցէք ու. ճառ մր աբտասանե֊ 

ցէք* Ըռէք որ, շատ ծանրակշիռ բան մբ չէ պա տա ֊ 

Հածր, բայց բաւական է ներկայա ցումը ընդՀատե լու 

Համար։ \,երոգութիւն խնդրեցէ ք, Հոդոքոբթեցէ՛ք, սո֊ 

ղտցէ՚ք, դիմեցէ ք իրենց վեՀանձնութեան ու բոլոր 

լարերուն, կր Հասկնա ք ։ 

— Այո՛» Սրր Աիրիլ։ 

Ու ՛Նօ լան գնաց Հանդարտեցնելու բազմութ իւնը։ 

Անցանք սալտրկուած ն րբանցքր։ Սըր ^էրէլ 

բացաւ նեղ գուռ մը։ 

- Հետեւեցէք ինձ, ճչաց, այս անցքը բոլորովին 

մութ է բայց շիտակ ։ 

իրապէս իսկական գետնուղի մըն էր, կը Հետե * 

ւէի առաջնորդիս ժտիկ րներւվ իր քայլերուն աղ֊ 

մուկը, տարածելով ձեռքերս ու Հօշափելով պատերը։ 

Տան կա րծ խաւարը վե բած ուե ցաւ աղ^յտմո 

է-ղքխ ՝Բանի 

մը աստիճաններ վար իջանք, որոնց առջեւ խեղանդամ 

մր, զարդարուած շքանշաններով պաՀակ կը կենար։ 
Ո՞ւր է Ալրեսքան, Հարցուց Սրր Սիրիր 
Խորքի պաստառին ետին, ուր ինկած էր, 

պարոն, պատասխանեց պաՀակ ր բարեւելով՝։ 

Կրցածիս չափ արագ՝ Հասայ Սրր Սիրի լին, ինք֊ 

գինքս գանելով Հսկայ բեմին առջեւ, ժեծ շփոթ ու֊ 

թեան մը եւ մեծ աղմուկի մը մէջ» 

(Շար.) 



1Ո1ՐՏԿՍ8 

Տ Ա Ր և Կ Ա Ն Ս՜ ե Ծ Պ 1 Մ 1 Ա 1 Ո Ո Ս 

Փ տ՚ԻՏ>Ի Հ ԱՅՈՑ Ա Ղ Ք Ա Տ Ա Խ Ն Ա Մ Ը Ն Կ Ե Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 
Տեղի սլիւոի ու՛նե՛նա յ 4 Փեվրուար 1933ին Շահ զ՚Էյ | պ ե ի սալոններուն մէՀ, 79 յ^6ՈԱ6 

ձշտ ՕհՅւտբէ-ՇկտշՀտ, ժամը \Օէն մ՛ի՛նչեւ լոյս, 
՝Հովանաւորս։, թե ամբ. 

ՐՐՕՖ. Ա. Կ 0 Ս Է Ի 

Անգամ բժշկական Ակագեմ՚իայի։ բժշկապետ ՍալբէթրիԼռի 

եւ նա էս ա գ. ա Հ ո լ թ– ե ա մ բ 

ՏՒԿՒՆ Պ– Է ֊ Ս Մ Է Ր Ե Ա Ն Ի 

Հայ մեծանուն արուեստագէտ ԿՐԷԿՕՐ ԵԻ ԻՐ «ԿՐԷԿՕՐԻԷՆ»ՆԵՐԸ իրենց Փա. 

րիզ վե բագարձին առթիւ կ՝ երեւին իրենց բե մական ճխ\1եբօյին մէՀ եւ կբ նուազեն 

մ՛ինչեւ լոյս, 

Մ Ա Ն 0 է Լ Ր Ւ Ծ Ա Ր Ր Օ ,<ՎՏս\ < 

իր արժտնթ-ինեան նուագախումբով կ՚առա^նորգէ սլարե ր ր 

կ՛երգեն եւ կբ պարեն՝ 
Օրիորդ ԼԻԱՆ ՎԱՐՆԷԶ, աչակերտուՀի Կրանդ Մուրատօֆի (Օբէրայէն), դասական երդեր։ 

Պարոն ԱԼ. ՊԷՐ՚ԲԱ. իր եքսանդրիք պարերուն մէչ՝, 

ԱՈԿՐԱՏ ԻԱԱՀԱԿԵԱՆ, ռուսական բեմերու մեծաՀամբաւ երգիչը, 

Պալե քլասիք Մ. Մալումեանի աշակերտներուն կողմէ, 

Երկու նուագախումբ, 25 նուադահ ու, պար, երաժշտութիւն, աքՐԼսքսիօններ, թ օմպօլա ե 

սլրիճի թուռնուա ։ 

ՃՈխ ՊԻհ ՖԷ ԴՒՒՐԱՄԱՏ2ԵԼՒ ԳհՆԵՐՈՎ. 

Մ Ո Ւ Տ Ք 2 5 Ֆ Ր Ա Ն Ք 

" Ն Ա ձ Ա Տ Ա Կ Գ Ր Ա Գ Է Տ Ն Ե Ր Ո Ւ Բ Ա Ր Ե Կ Ա ՄՆ Ե Ր , , 

ԿՈԻ11Ա Կ8Ա Կ ԱՆ ԿԵԱՆք– 

ՓԱՐԻԶԻ «ԱՊԱՌԱԺ* ԿՈՄԻՏԷՆ ժողովի կը Հբաւի. 

րէ Սեն-Միշեյի «Քրիստավար իաւմ՚բբ յառաՀիկայ Զորեքշաբ. 

թ՜ի 1 Փետրուար երեկո յեան ժամ ր 8-ՅՕին Օտքձ Բտէհտ Տօաօտ^ 

մ՛էչ, 

ՓԱՐԻԶԻ «ԱՊԱՌԱԺ» ԿՈՄԻՏԷՆ ժողովք կբ կաւի. 

րէ Պեյվիլի «Աոքեն-Գարօ)) խումյշբ ^առաՀիկայ Ուրբաթ 3 

Փետրուար երեկո յեան ժամբ 8.30ին 131 ք՞Յսեօսէշ <1ս X^ո^բ1^ 

Ո՚ոստոմի գրագարանրՀ ժողովին ներկայ կ՚բլլան կոմիտէի 

ներկայացուցիչնեբբ։ կարեւոր օրակարգ՝. ԸնիԳերցում նոր 

շրջաբերականներու։ 

ո # ւ ա , Ի ( 1 8 
մեր բնդՀանուր գործակալէ* Է Պ . ԱԲ ֊ 

ՏԱՇԷՍ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ, Տէ. Ոաահս 

ի1օ՛ 26 8սօ»1։6Տէ 4 (ւ^օսաՅՈւշ). որուն Հետ սլէտք է կարգադրել 

«Մաբտկոց))ի բոլոր Հաշի։ %ե ր ր։ 

ՊՈՒ1.ԿՍԼՐՒՈ8 
(ճ .11,ր ոնռՀ ա՛հուր գործակալն Է Պ. 8Ա. 

ԿՈԲ ՄԱՐԱՇԼԵԱՆ, ԲՅ Տ ՏՅ 86 Օ ^ օ Ոօ7~ 

(8ս183Ո«)> որուն Հետ սլէտք է կարգագրել ((Մարտկոցի 

բոլոր Հաշիւնե րր։ 

ՎԻՐԱԲՈՅԺ - Ա Տ Ա Մ Ն Ա Բ Ո Յ Ժ 

ՏՕք-1*. (՚. #Ի ՓԷ 1. ե 1 Լ Ն 
34, 83.57 

Րիւ տիւ Թափի Վէր թիւ 34 

Խ՚ԼՃԱՄԻՏ ԱՇԽԱՏԱՆԲ - 9ԱՓԱՒՈՐ ԳԻՆ 

րնդունելուԹե ան ժամնո 11.12 եւ 2.7.30 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ 
ՄԵՐ ՀԱՍՑԷԻՆ 

աոօնօւշ, 
11, ւ*Ա6 Լ օ ա տ 81ՅՈՇ, Ր տ ա 1 0 6 

(ԼրտասաՀմանեան թերթե բու վարչութ իւննե րէն կր խնդրուի 

թերթի առաքումը կաաարհլ ւէեր ՛հոր Հասցէով։ 

Ո Ս Կ Ե Ր Ի Ջ ֊ Ժ Ա Մ Ա Գ Ո Ր Ծ 

ե Ր Ո Ւ Ա Ն Դ Կ Ի Ր Ա Կ Ո Ս Ե Ա Ն 
28, Րիւ աէ Տօմինիքէն - ՄԱՐՍԷ8Լ 

Վաճառատանս մէ$ բացառիկ եւ անՀաւատա լ ի 

զեղչերով կբ ծախուին երաշխաւորեալ աւկ|ւ, փ|1Աթին( 

1111|աւքւս(ււ| եւ ամէ՛ն աեսակ դոՀարեգէննեբ։ Ապարան֊ 

ջան, օղ, ժամացոյց ^ 2.Ղ^ամ, ա4Լ ե՛– ա յ լ ղարդեգէններէ 

Կր սա ա՛ն ձնե՛նք արագ ն ո բո գութ իւննեբ–։ 

«Պօն ար ՝ԲրԷտի))ներ կ ՝բնդունինքյ 

Ու֊նինք նաեւ ձայնագրի (ՖօնօկոսՖ) Հայերէն 

եւ թուրքերէն սկաւառակներու (փլաք) մթերքէ 

8 0 ք I*. Ա Ս Ա Ն 
ՄԱՍՆԱԳԷՏ՝ ԹՈԲԵՐՈՒ, ԱՏԱՄՈ֊ԲՍԻ ԵՒ ԱՂՒԲՆԵՐՈՒ 

հ ի ւ ա ն դ ո ւ թ ե ա ն ց 

34, 8 Ա ձէ ՇՈօհյո ԲՅՈՏ. 1\1Հ»Օ Բ18Յ11Օ 761. ծ^օտ^է 76.65 
Հիւանդներ կ ՚ բն դ ո ւհի աւ1են ՕՐ 2—8. Կիրակի եւ տօնի 

օրեր 1 0 — 1 2։ Առաւօտներր <քամադրութեաւքբ։ 

Այրի Տիկին Պեւ-հուհի Ապա. 

հունի, Տեւ՛ եւ Տիկին Արիս Տ ա ֊ 

քեսեան, Երջանիկ եւ Ստեփան 

Թպրսպեան եւ պարադաներր 

դառն կսկիծով կբ ծանուցանեն 

յանկարծական մահբ՛ 

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՊՍԼ1ՈՒՆՒՒ 

յուղարկաւորութիւնր պիտի կա

տարուի այս կիրակի առտուան 

ժամբ 9ին, իր տան ւ1եջ, 1 յ ^ ւ յ 

&սօ ք^օսշտէ 1՚1տ1շ Շեօւտյ՛ 1տ 

Ոօւ, (Տշւոտ)* 

Մ ասնալոր մաՀաղդ որ ֊ 

կոլած ՀՐէԷաԷով, Կր խնդրուի 

ներկայս իբր ա յ ն նկատել։ 

ՐԱՐՏՐ աՅՔՑՒՆ Ե Ր ՈՒ 

ԺՈՂ.ՈՎ.Ը 

Բարձր Հայքի Մ աբսէյլի 

Հայրենակցական ժի ութ՝ հան 

ԸնդՀանուր ^՝ՈէԼՈէԼէ Ղ՝իէ–ա՚1։ բ 

*^ՈՂՈՀԷ հՕ. ^*բա9֊ի՛րէ իր գոր֊ 

ծօն եւ օժանդակ բոլոր ան ֊ 

դաեՂւե րը ա յսօր կ՛իբակի 

29 Յունուար կէսօբէն ետք 

ժամբ %ին, 3*7 Պ ու լվար տը 

Կօմիէ7 Պ ա ռ Կլօպի սբաՀբ՛. 

Կը խնդրուի ներկայանալ 

անդամատետրով։ 

ԲաբձբՀայքցի բոլոր Հա յ ֊ 

րենակիցները անխտիր կրնան 

իբրեւ ունկնդիր ներկայ Ըէէաէ 

սոյն ժողովին։ 

ՀՆԳՀ. ԺՈՂՈՎԻ ԴԻՒԱՆ 

Գ Ր Ա Դ Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր 

Անիեււ <1)ուա–՚^ոլոնպի ՍԱ. 

ՀԱԿ - ՄԵՍՐՈՊ գրադարանը 

Փոխադրուած է 345 Ա՚/ը^՚խ՜ 

Աբժանթ էօյ է Պուա֊՚Բօլոնսլ, 

ԲԱՖԷ ԱՐԱՐԱՏ։ Բաց է երեք, 

չաբթի, չորեքշաբթի եւ Հինգ֊ 

շաբթի իրիկուններբ ժամ բ 

8.30** 10. 

— Աանի Հ. 3* Գ, դրա֊ 

դարանը Փոխադրուած է ընկ* 

Ժիբ՚՚՚յրի խանութը, 10, Րիւ 

Ֆրանսուա կարսէն։ ԲաՏ ե 

ե բկուշարթ՛ի եւ Հինգչաբթ՛ի 

իրիկունները ժամը 7*30-8*30* 

*Լա|Աւ(աի Ակումբին 

գրադարանը է,Այք) է երեքշաբ֊ 

թի եւ Հինգչաբթ ի Ժամը Ջէն 

10 եւ կ իք* "՛կի առաւօտ ժամը 

Տէն 12ւ ^*էրՔ կը "տացուի 

չարա թական 1 ֆր. վճարումս վէ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼԻ Է 

Ամէն տեսակ Հանդէսներու, 

երեկոյթներու^ Հարսնիքի 7 

նշանախօս ո ւ թ եան ու ա յ լ 

կարգի Հաւաքոյթնեբու Հա ֊ 

մ ար ւ 

է՛ Ց– Դ– Վալանսի Ակումբը 

Խիստ դիւրս/մատչելի պայ*, 

մ աններով է 

Գիմել Հ. 3* Գ. ՝Լալանսի 

կոմիտէին է 

Տ Ի ՚ Ւ Ր Ո ն Զ Է Ծ Կ Ի Ւ Ր Ե ռ ն Ի 

(Մեկ հատորի մեջ) 

Գ Ւ Ն 2 0 Ֆ Ր Ա Ն Ք 

Դիմել \1. ՕՅէտՅւաՅՈ, |21, ուշ ատէօտւձշէ, ԲՅՈՏ ( 1 8 « ) 

Ալֆորվիլի մէչ ՄԱՐՏԿՈՑ կը ծախուի 

145, ատ Տ,էւ6ոոտ Օօ1տէ 
Նպարավաճառ Պ. ՆԵՐՍԷՍ ՍՒՄՈՆԵԱՆի մօտ 

Դ Ր ԱՄ1ԼԳԼՈԻ1 » Կ Ը Փ Ն Տ Ռ Ո ՒԻ 
Պատուաւոր Հայ երիտասարդ մը դրամադ լու խ կամ դործ ի 

ընկեր կը Փ***տռէ՝ արդէն կադմակհրպուած Հետաքրքիր գործի 

մբ Համարէ 

Հաճելի աշխատանք, շաՀաւԷտ գործ ։ Գիմել «Ա՝արտկոց՝»ի 

վարչութեան։ 

191 Շօատ ԼՅքտյ՚տէէօ 191 > Լիոն 

ձարիլրին յիսուն զեղչ 

ԳՐԱՏԱՆՍ ՏԷՍԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹՒՒ 

ՄԻՆՉԵՒ 15 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՄԵՐ ԴԵՆԵՐՈՒՆ 

Խենթը եւ Ջալալետտին (Ռաֆֆի) 15 ֆրանք, Լեռն աՀա. 

բոստանի Հերոսամարտը (Վ. Դեորգեան) 10, ԼիոնաՀայ Ել՛ա. 

գաՀան 200 Էշ, 10 ֆր–, Ազնուականներու Բոյ% մը 270 ԷՀ (վէպ) 

10 ֆր., Արապէլլա (վէպ) 272 ԷՀ 10 ֆր., Այն Գիշերը (վէպ) 

250Է1 8 ֆր՛, Բերայի Գիշերները (վէպ) 12 ֆր., Բերայի Ատն. 

կավէպեր 5 ֆր՛. Ընտանեկան Զբօսանք 3 ֆր., Թէօֆանօ (վէպ) 

450 էջ, 15 ֆր., Խասգիւղի փնաշր1իկը (վէպ) 300 Է1 10 ֆր., 

ԽոՀանոցի Գիրքը 3 ֆր–, Կէս Կոյսեր (վէպ) 10 ֆր–, Թափառա. 

կան Հրեան 1200 ԷՀ 60 ֆր., Հինդ չաբաթ օդապարիկով, 15 

ֆր., Հաւաբուծութիւն 15 ֆր., ճէք (Ալֆօնս Տօտէի) 2 Հատոր 

25 ֆր՛, ՄելիՀա Նուրի Հանրմ վէպ 3 ֆր., Մակաբոյծը ՛ձ ֆր՛, 

Մեր Խ՚սչր 6 ֆր., Յեղափոխականի Մտքեր (՚Բր. Միքայելետնի) 

6 ֆր., Շր1իկ Մատօնան 10 ֆր.,Ոճիրին, պանդոկը (վէպ) 2 Հա. 

ա ւ. ր 10 ֆրանք։ 

ԾԱՆՕԹ Ց՚սնձնարարութիւննհրը կանխիկ վճարումով։ 

Փոստի ծախքը մեր վբայ։ Ապառիկ եւ կամ գօնթռռամպուր. 

սըման չի ղրկուի բ։ 

Ֆ 0 Ն Օ Ե Ւ Ս Կ Ա Ւ Ա Ռ Ա Կ ( Տ Ի Ս Ք Ե Ր ) 

Գ Ն Ե Լ Ո Ւ ձ Ա Մ Ա Ր 

գիմ՚եցէք 3. ԱՐԹԻՆԵԱՆԻՆ 

26, 1Հս6 Լ6Տ&Տ6, Ր&ոտ ( 2 օ ) աԽօ 

ՄԱՐՍԷՅԼՒ ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ 

եթե կր սիրեք յալ ու հաւ(եւլ հա,Շ ւ1(ւ լւհե|, 
ւ1ի ւ|արանիք, ցացեք անմիջապես հռչակաւոր 

Կ, Ճ 0 6 Կ 0 Ւ ՆԻ ՃԱ՛ՇԱՐ՛ ԱՆ Ր 
ւ օ , Զ ս ը ա Տ / . Ս ԼԸ - ւ ^ ^ ւ ^ տ ը ւ ւ ւ ք ։ 

ԱՌԱՏ, ՀԱՄԵՂ, ՄԱքՈՒՐ ԵՒ ԱԺԱՆ 

ԲՈԼՈՐ ՔՍԱԿՆԵՐՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ 

իր ՆշաՆաւոր ՏէօՆէլւ •քէէպապը, Փիաէլի •քէպասյլւ, 
էօւլուլււոլա. –(«էպապո 

Լաւ Օդի, ճ"խ Աղանդերով 

ւՈ"ՕՀՀ,ԿՌՒ*Ն Ի՛՛՛Ք ԷՐ ձեռՔ"Վ ԿԸ պատրաստէ 

եւ կը սպասարկէ 

Աիլիվրիի ւ1ած՜ուՆր մ՛իայն այս Զաշարանր 

կրնաք գ տնել 

Մ Ի Ա Կ ձ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ռ Ա Ժ Ը 

8 Ա Կ Ո Բ Ե ԱՆ ե քԼԹ Ա 8 Ր ք * ^ 
00, Բօսէտ (1՚ՕՐ14ԱՈՏ, 8ռցո61^ (Տտաշ) .:. 7՝«1.; ձԱտա 20-55 

Փօրթ ա՚ՕբլԷանԷն 5 վայրկեան 

յյեր կ ա ռքերու նորո գ ուԹեանր ^ամ՚ար, աւ/՚ենայ՚ււ վսաահու– 

Թեամս կարսւլ է ք մե(լի դիմել 

ՄԱ֊ԲՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆ-Բ ԵՒ ՇԱՏ ԱԺԱՆ ԳՒՆԵՐ 

կառամբ կառքերու Համար ամս ՛սկան 50 ֆրանքէՆ սկսեալ 

Տ6^V^^6 ( Խ թ ֊ ա ւ ա ջ տ 

Մ Ա Ր Շ Է Ճ Ւ Ն Ե Ր Ո հ Ո Ւ Շ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

Կեդրոնաաեղին ել գործարանը 20 ք̂ Ա© ^6 8է20Ո6 

0>Ա1։ե6^016՛ Մեծաքանակ վաճառում, Պ՛ Լ՛ ՆԻՐԵԱՆի 

գուլպայի վաճառատան մ ԷՀ 29 Տ Ա 6 Տ31Ոէ ^թօեո6 ԲտքւՅ 

Մէթրօ Տէ. Օտատ, ատ <1՚/\եօս ւ1ք^ դիմա9Ը՝ 

Անմրցելի դիներ եւ ճոխ մթերք՛, 

Ձեր չաՀը կը պաՀանջէ որ ուղղակի արտադրողէն դնէք։ 

Ամբուլչ ֆրանսաք)այուԹեան ծ՜անօԱ՜ միակ վստահելի ՖՕՆՕ 

Ց՜աիւոդ վա՜Զառատան, ուր սլիտի գ տն էք ամէն տեսակ ֆօնօ– 

ներ եւ հայերէն, ֆրանսերէն, յունարէն, Թուրքերէն փլաքներ 

օօռօրյ, շ օ ս ա ա ճ , Բ ճ ա ւ Լ բ օ ւ ո տ ո «ւ ՐՃՈՕՏ 

րն կեր ո ւ1<Ւի ւնն եր ո ւ ։ 
*1,որ հ " " " 1 1 ^ են վերջփն անգամ ելած՜ հ ս ՚յ ե ր էն վւլարներր, 

որոնք ուրիշ տեւլ ս|իտի չ կրնաք գտնել/ 

ՈՒՑԱԴՐՈԻք^ԻՒՆ 
1ԱԳՈՏՍՏՒ ԱՒՐԱ1ԱՐՆԵՐՈհՆ 

Կ՚ՈՒԶԷ՞-Բ 

ՎԵՐՋԻՆ ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱԳՈԻԻԼ, 

ԴԻՄԵՑԷ-Բ ԱՆՎԱՐԱՆ 

մ . շ & ւ ՚ օ ս ե ւ & ո 

Դ Ե Ր Ձ Ա Կ Ա Տ Ո Ւ Ն Ը 

10 , 11ս© Բւտոքօւտ - Շ & ք շ տ - Լ ^ Օ Ի 1 

Ուր կը կտրուին ամէն եղանակի յարմար 

արանց եւ կանանց Հագուստներ՝ ւ/իչտ 

վերջին նորաձեւութ իւններով ։ Մերկեր, 

ոլասները ֆրանսական, անգլիական ըն. 

տիր եւ տոկուն ապրանքներ են։ 

Դ Ի Ւ Ր Ա Մ Ա Տ 9 Ե Լ Ի Գ Ւ Ն Ե Ր 

Կ ՛ Ո Ւ Զ Է * , յ 
||.ման գիներով, ճ աշակ աւոր ս>ոկուն ու լաւագոյ)ե 

1)ագուււտ է)ագուիլ, գ ի մնյյ է ք ա ռ անց վարանումին 

Ս11ՆԱՏՐՈԻԿ նՍ.ԼՊ11ւՏե11նԻ 
գելւձակսւսաւնր, որ ն եր կ այ տնտեսական տ ա գնապի ա ռԹիլ 

անհաւատալիորէն իր գիներր ^ե^լ^աօ՜ է ։ 

2ւ քԱ6 (1էտ ՇհՅսքօսքո16քտ — ԲՅքւտ XIX 

Մ 1 I ՛ Տ Կ Ո Ց 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՏ ԱՆՆԵՐ 

1)1111111111 •111111|ւ|||||11111||111է11111 

Տ՛ ••• .՚(՚է՝՚1( 
•՚|>|ւււ/|ւսա 1ււ Աու |>լ><" 70 40 ֆլւաՆք 
ԱւՐԼղվւկա 5 2ւ»)0 Ասւլալւ 
Ա՚1ւ<քյ|>ւււ 1ււ Գսււլսէ ԱՆԱյւ 120 ()0 ֆրանք 
Զու |ւ<|1ւ(փա, իէոալ|ւա ա ե%) ֆրսւՆք 
Ուրիշ հյւկիրնհր 100 55 ֆրանք 

Զեզի եւ ձեր Լիւրերուն Համար գնեցէբ մ՛իայն 

ձ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ա Ղ Ա Ր Ջ 

Առաջնակարգ բնտիբ իւղով, 

Ա՚աքուբ, Համեղ, իւն ա յ ո ղու կան 

ՊաՀանՀեցէք Հայ նպարավաճառներէն 

12 Հատ շ ՀԻՆԳ (5) ֆրանք 

ՊՈԼՍՈՅ 2Է0ՐԷԿ ՛ 4 , 6 Եհ 8 ՖՐԱՆՔ 
կանխաւ ապսպրեցէք 

Ստտ©, Ը 1©շ է ո պ ս 6 7 Շ ա 1 ՝ 

9– 8 ս 6 ճ ս Րքօշրշտ Լ ^ Ց ^ ւ ա Ը (Տ– & Օ ) 

Ընտանիքնեւ՚ոլ այցելուէ՛ դործունեայ բ1տշւ6րնեոււ 
պետք ունինքւ 

՚իրամական առաքումներու հասցե՝ 4̂. 1 / \ ր ^ Ը \ 1 0 յ 1 ^ ի յ 

Ո, Ոստ Լօատ - 81ՅՈՕ Բ ^ « 1 Տ (10օ) 

ԿԱՈԵ1ՀՈՈ, Կբխնդրուիխմբագրութեան յատուկ դրու֊ 

թ իւններբ ղրկել ՄԻՄԻԱՅՆ «ՄԱՐՏԿՈՑ» ի Հասցէով՝ 

Ատււձգօ\7. 11, քՀսէ Լօատ-ՑԱօշ, ԲՃՒՀ1Տ(106) 

՚ԼՊ Ա Ր Ա Տ ՈԻՆ ԷՓաՏ 
Վ - Ա ձ է Ի 2 Գ Ա Լ Ա Ց Ե Ա Ն 

ւլրեւելեան եւ է;ւրոս|սւկան նպարներ 

շկայ՛ յ կայ, մաքուր եւ աժ ան։ 

9 ատ յ<)1ււ/6–Ոօսստ, Բօուտ (20/՛) Ո1. Ա6ու\. 50.09 

ՆՊԱՐԱՏհԻՆ մԷԹրս Պէլվիլ 
1ՄԱՅԵԱԿ Ւ4ԳԱԼԱ8ԵԱՆՒ 

8, ՃԱւ՚շ Բ(ւս1֊Լոք(ւրցս6, Բա>ւ11օո տ. Տօւտ 

էԹԷ կ ՚ ո լ զ է ք , որ սեր հագուսւոներր րլլան ՜սաշակաււր, տոկուն 

ու լաւ կտրուած՜, առանց վարանելու, դիմ՛եցէք բ ծ ախնդիր 

Ռ1 Ա Ր Ա Ս ՛ Մ Ա Ր Տ Ի Ր 1ՆԻՆ 
Փարիզի առաջնակար գ դերձակասւունր 

1 տ թ ո տ 6 Ո 6 1 1, ք^ս« Լօսւտ 81ՅՈՇ ԲՅՈՏ 
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