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Ամերէկայէ եկող
ճա մբոր դ, մի արդ ■պահէ
այս հասցէն եւ Ս ա ր ս է ՛յ լ
դա լուդ նախ հոն հանդի-
պէ' > վ1,,լ֊ է1 ս^1 օգաիդ համար

HOTEL
CASABLANCA
40, RUE DES DOMINICAINES 

MARSEILLE

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՆԴՈԿ

ՕԹ էլ. գսքապէանքա
40. Ոիւ տէ Տօմքէնիքէխ. Մարսէյլ

1. ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ Բ արլավԼական աւմուսնութեան ձեւակեր
պուիք՜ իւններր. Ամերիկա ՜ճամ բարդողներու անցա- 

դրի դոքեոդութիւնները,

2. ԿԸ ՂՐԿԷ ^ճամրորդներ աշխարհի ամէն կողմը) կը
հ ա յ թ ա յ իժ՜ է շոդենաւի տոմ ո ակներ ինչ՜ ընկե՛ր ու

թ՜ էրան ալ որ ըլլայ,

3. ԿԸ ԳՍՅ/ԶԷ պան վէտ յ ի չ՜էրեր, Ս արոէյլ կամ ուրիշ՜

տեղ՜ ւէճ արել ի,

4. ԿՈԻՏԱՅ ամէն տեսակ տեղ՜եկութիւն Դարլթային
օր էն րի մ ստին :

ԽԻՍՏ ԳԻԻՐԱՄԱՏՉԵԼԻ ԴԻՆԵՐՈՎ 

ՈՐԱԴ ԵԻ ԱՊԱՀՈՎ

Téléphone Colbert 81-28 Հէրրլ. քօլւզէր 81.28
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Մարսէյլ յ>աղա.Ը֊ր Ֆրանսս, յի ամենահին 

ոստաններէն մ՛էկն է, որուն պատմականը 

ընելու համ ար պէտ.ր է ետ երթ՜ա լ 600 տարի 
նախ 'Բրիստոս : Այղ գարուն Բորէս,

թերտկղղիէն վրւնտոլւսե Ս աստսլիօթ՜ ցեղին 

պատկանող Յոյներ յունական նաւերով կու- 

էրան Սէգօղրիճներոլ երկիրը Լիկոլրիա '

(Ֆրանսս, յի եւ Ի տա լիոյ սահմաններուն

մօտ) : հոյն օրն իսկ տեղ՜ւոյն թագաւորը Նանն իւս իւնջոյյՆ մը 

—4'. կուտայ, ուր ըստ ընկալեալ սովորութեան իր աղջիկը Ժիրթիս

սեղանակիցներէն պէտ.ր էր ամ՛ուսին մը ընտրէր՛. Գալլիացինե- 
րոլ եւ Ս էգօթ րիճներոլ կարգին Յոյներն ալ թեկնածուներու 

կարգին գ,սոուս,ծ էին : Ընթրիյճէն վերջ Ժիրթիս իր րաժ֊ակը 

կը ներկայացնէ յոյն գաղթականներու աււաջնորգ Օգսէնին 

կամ ԲրօԱտին, իրեն ի րր ամ՛ ուսին զ՜այն ընտրելով՛.

Ահա այս գէպգէն վերջ յոյն գաղթականները կը պարտտ- 

ւորոլին այղ. երկրին շրջակաները հաստատուիլ եւ իրենց ցեղին 

անունով կը հիմնեն Ս՛աս,, ի լիս, գաղագը Բրիստոսէ ա,լ։„ջ 599 
թոլին, եւ U՛ սաս ի լի,սկան հանրապետութիւնը՛.

Այսպէս սլատմ ութ իւն ը ել հա՜ճոյական աւանգավէպը կնոջ՜ 

ւՐ ը ժ՜պիտին կը վերագրեն Մարսէյլի ծագումը :
Իր նաւահանգիստի ապահովութեան եւ գեղեցկութեան 

համ ար, Ս՛ասի լիս, իր ժ՜ամ՛անակին կ’ ըլլայ ծովային ^աղագ

ներէն մ՛ին ել գարերու ընթտցգին շնորհիւ իր րացարլիկ գիրգին 

օրըստօրէ մեծցաւ ու ընգարձակուեցաւ :
Շատ մ՛ը պատմարաններ Մասսիլիայի հիմնարկութեան գո

վաբանութիւնը ըրած են, ինչսլէս լատին Կիկերոն ել Վ,„լ էր- 
Մ ագո իմ', յոյն Հերոգոտոս, Բ լիլթտրգ, Ս թրապօն, ելլն. ;

Հիմնարկութ՜ենէն սկսեալ տասը գարերու մ՛իջոցին Մ սասի-
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/ իա կը րլարւնայ բ.ո լոր ժ-որլով_ուրդ.ներու սքանչացման արւար- 
կայ իր անսասանսւթ՜եամբ. եւ ում եզութ՜եամբ.: Ս թ՜րապօն կը՜ 

սէ. 3J' ասս ի լիա բարբարոսներու վարմ ար անն է ե՜ւ. որ սլա լաւա

կան ու. թ՜ի ւ.նն ունի Կօլուա g իներուն յունական րլրականութ՜եան 

ճաշյսկը հ ա զո ր րլե լո ւն :

Ս աս ո ի լիա 3 էլա ր ա շ_ր ջ_անն եր ո ւ կը բամնուի յունական, 

բա ր բա ր ո ս եւ ֆրանսական :

Յունական շ ր ջան ին հսկայաքայլ կը յաււաջ_ւլիմէ ծնունդ.. 

տա լուէ մ* էրն՜ մ ի աքեր ու, որոնք, հետզհետէ յունական քազաքա- 

կը_ր թ՜ութ՜ իւն ը կը տարածեն Կօլուարիներուն ե՛ւ բարբարոսնե- 

րուն մէջ՝. Հրւովմ ա յե՜ց ին ե՜ր ը 'Ր րի սա nu է զար մ ը աււաջ_ կ ուզե՜ն 

հաստատուի լ Ս ասս ա լի է թ՜ի հանրապետութ՜եան մ* է ջ ե՜ւ կը հիմ

նեն 1*'ՐՍ (Aix') քազաքը, այսպէսուէ կը շ րք ապատ են Ս ասսի- 

լիաց իներու հոզամ ասը՝. Այ զ շ_րջ_տն ին Ս ասս ի լիա կը ւլաււնա յ 

յունական մշյսկոյթ՜ի կեդրոն ե՜ւ կ՚արժ՜՜անանայ հ-Կօլուաց իներու 

Աթ-էնքն պատուանունին :

Այս 2_ր2_անին նշանաւոր կ ըլլան Ս ասս ի լիա g ի նաւարկու- 

ներ Րիթ՜իաս եւ Էւէթ՜իմէնէ ս, դրա դէտն եր Կիզօն, P լօթ՜իւս 

եւ ^էթ՜րօն, բանասաեզծ Կ ա թ՜օն, բեմ բասաց Ou կիւս, պատմա

բան Ակրօթ՜աս, զի տունն եր Շ արմիս եւ Կ րենաս, եւլն. :

Վրայ կը հասնի 'ՐրիստոնԷութ՜իւնը եւ բարբարոսներու 

արշյսւանքը :
Յաջորզաբար Վիս ի կո թ՜նեբ ը, Պ ոլրկի յեօններ ը, Լոմպար- 

տացիները, Սավճսօնները, Ֆրանքները, Սարակինոսները եւ Նօր- 

մ անները 1լ աւարեն ու կը թ՜ա լլեն Ս ասս ի լիա յ ի տա՜ճարները, 
պալատները եւ ւլր ա էլա ր անն ե ր ը, այնպէս որ այն շ՜րջանին (Գ. 

էլա ր էն մ՛ինչեւ Ը. զար) կորսուած են մեծանուն անձնաւորու

թ՜եանց մ՛ինչեւ իսկ անունները :
Ալտ տա կան ո ւթե ան սկիզբը Ս արսի լիա կը բամնուի երեք 

մասերու. քարլաքին ւէարի մասը կը զսուն այ զերկոմսութ՜իւն, 
ւէերի մասը կը պատկանի Եպիսկոպոսին, իսկ նաւահանէլիստի հա

լէ աւամասը Սէն-Վիքքմօր Աբբահօր :

Հուսկ ուրեմն Ս արսէյլ կը րլաււնայ ֆրանսական կայսրու

թ՜եան եւ այժ՜մ tu լ Հանրապետութ՜եան մէկ նաւահանւլիստ ը, որ 
ֆրանսացի մեծ զրազէտի մը կոզմէ անուանուած է հ.Ֆրան

սայի բ֊աց զուււը Արեւելքի համ արն :

«ԱԼԳԱԶ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԾ ԳՈՀԱՐԱՎԱՃԱՌ ԱՏ 3 ԻՆ
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Ս տ pu էյ լ եւրոպական քադաքներու մէջ աււա ջինն է որ 

170 քիլ՜օքէթ՜ր երկայնութ՜եաքը հիանալի թ՜ րաւԲվ՜այներու ցանց 

ւՐը ոմնի, որով՜ դիլրա g ոլցա^ր է ևր թ՜ եւե կը :

'Ոադաքին տա րաէրութ՜ իմն ը կը հաշուուի 23000 հէքթ՜ար 

ե՜ւ կը պարոմնակէ iPօտաւորասլէս 50.000 տուն՝. Ունի 70 հէք- 

թ՜ար հասարակաց պարտէ՜զնե՜ր ե՜ւ 12 հազ՜արէ աւե՜լ՜ի ծ՜ աւլե՜ր, 

որոնք, կը հուէան ա ւո րեն իր պոդոտաներ ը, էր ա րւո ւդին ե ր ը ե՜ւ պը- 

տոյտի վ՜այրերը :

Ունի շ_ւււ֊րջ_ 700.000 բնակիչ՜. կարեւոր թ՜իւ֊ iP ը կը ներկա

յացնեն Եաա լա ցիները, Ս պանիացիները, կան նաեւ Հայերդ Յոյ

ներ, Արաբներ, եւլն. եւլն. : «

Ս ալտի լ՜իան կ անուանուի Յունաց աղ՜ջիկը իսկ Փիմնիկե- 

ցիներուն թ՜ ո ււն ի կ ը :

Ս արսէյլ քաղ՜աքի հին ւՐասը հետզ՜հետէ կը քանդուի կա- 

ււավյսրութեան կողյՐԷ, իսկ նոր iP ասը շ՜ատ դեդեցիկ երկրաչ՜ա

փական ու ա րուեստա կան կերպով՜ ձեւակերտուաէր է, նւՐանապէս 

նաւահանդիստ ը, որ նախապէս ւՐիայն Vieux Port ը ունէր, իսկ 

այսօր չ՜ափէն աւել՜ի ընդարձակուաէր են քարափները ու դեււ 

կը միտին տարաէրուելու :

Ս արսէյլ ՜ճարտարարուեստական քաղ՜աք tPըն է՝. Երկար 

ատեն ոմնեցաէր է միմիայն իւդի եւ անկէ էրնունդ արւնուլ նիւ

թ՜ ելաւ օ՜ճարւի, բուս այ ին իւղ՜երու, քաղ՜ցուենի ի եւլն. ՜ճարտար- 

արուեստը, ինչ՜ որ մեէր դեր կը իւ աղ՜ան ~ճ ա րտ ա ր ա րո ւես տա կան 

դորէրոմն Էութ՜եան մէջ՝. Յետոյ զ՜արկ ստաց տէր են սննդական պա- 

հաէրոներու պատ րաստ ութ՜ իւն ը, որոնք մեէր արաադրոլիՒ իմն մ ը 
ոմնին՝. Նաեւ ա ղ՜ի ւսա դարէր ութ՜ իւն, կրլմ ինտրա դո րէրութ՜ իմն, բրու- 

տեղ՜Էնք, կաւադա րէրութ- իւն, կա ղ՜ջեն ո ւ թ՜ ի ւն, ձ ո ւլա դո րէրութ՜ իմն, 

դա ար անն եր եւ դա րեջրա դորէրուիՒ ի ւն : ւ

Նաւահանդիստ ը բաժ՜նուաէր է եօթ՜ը աւադաններու, որոնք, 

ոմնին 10 քիլ՜ք, երկայնութ՜իւն եւ որոնց օդտադորէրում ը բամ- 

ն ուած՛ է de. des Docks et Entrepôts de Marseille ի, Chambre de Com
merce ի եւ ուրիշ!՜ ադատ ձեււնարկութեանց :

Աււա ջին ը ունի նաեւ 175.000 քտրւ. մէթր տարաէրու- 

թեյսմբ մթերանոցներ, շ՜ատերը երկյարկանի, նաեւ ցրտա բեր 

մ թ երանս g մ ը 2000 մ է թր խորանարդ աարոդութեամ բ, որով՜

Հասցէ. ՐԻՒ ԱԷնր- ՊԱՐՊ, թ-ԻՒ 43
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կրնայ սլարունակել 7000 թ՜օնօ ապրանք.։ Ունի նաե՜ւ. 73 ծան- 

րա բ֊ա րձ ւՐ ե քեն ան եր (grue} ե՜ւ ե՜րկու. շ_ա լոՒուն կա էՐ ուր ջնե՜ր :

'pUpn րդ-Ը ունի 14 մ'թ՜երանոց 112.340 ւՐէթ՜ր քաււա կուսի 

տարածոլթ՜եաւՐլւ, կրնայ սլա րունա կե լ 00.000 թ՜օնօ ապրանք, 

նաե՜ւ 07 ծանրալւարձ ւՐեքենաներ, moto-rampe եր, élévateur նե՜ր, 

benne եր, եւլն. :

// արսէյլ ասլաւլայի հսոՐար կոչուած է Ը.ԼԼ՛*՛Լ ե՝եծ հայ

ս՛ "՚ JՍ՜է՛ԼԼԼ ո ջ ւՐիայն Հեր անսայի, այլ 1/ա եւ Օերլր. Նւրոպայի, 

էԼԼԼալալ հանգյւյցը աշխարհական գ՜օտիին, որ կ՝ անցնի Ս ուէ- 

*լէն, h անսոՐա յ էն, ճիպրալթ՜արէն ե՜ւ Տարաանէլէն՝. Հիւս. 
Ռվ/րիկէի հարստութ՜իւնը իրեն կուգյսյ, նաե՜ւ Ռուսիս յ ցորենը, 

Սովկասի, Ռում՝ անիոյ, Պարսկասաանի քարիւղ՜ը, 0ի լիկիոյ 
ե՜ւ֊ Եւլիսլտոսի լւսսՐսլակը, Հնւլկալինի լւրինձը, Մ ա լէւլիայի քա- 

ուջուն, Չինի ե՜ւ ճալլոնի ւՐետաքս ը, ԱւՐերիկայի սրլինձը, որր- 

ճենին եւ ւՐ որթ՜ը, եւլն. եւլն. :

Ս արս է՜յ լի կից կայ lierre ի լ՛ճակը, զոր նաւերու ընրլունա- 

րան ծարւա յելու հաս՝ար 10%7 ին լրացաւ Tunnel de Rôtie ի ջը- 

րանցքը, որով նաւերը պիտի ունենան նաեւ ապաստան մ՝’եւս-. 

Լճակը ունի 15-000 հէքթ՜ար տարածութ՜իւն ել 8 ւՐէթ՜ր խո

րութ՜իւն :

Ս արս էյ լի տօնաւէաճաււը կը պատահի աւՐէն տարի Սեպ՜ 

տեւՐ բ.եբ 15 էն ւՐինչեւ սոՐսուն վերջ՜ը :

LA GRANDE BOUCHERIE DE LA MARINE

--------8, Rue de la Mûre, 8 --------

K. IVANOF
ՄԱՐՍԷՅԼԻ ԱՄ ԵՆԱԷՒԱՐՄ ԵՒ ԱԺԱնԱԳԻՆ ՄՍԵՐՈԻ՝ 

ԿՈՎԻ, ՀՈՐԼՅ-Ի, Ո ԶԽԱՐԻ ԵՒ ԳԱՌՆՈՒԿԻ 

Կ ե Գ Ր Ո Ն Ա Տ Ե ‘ԼԻ .
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ք|սկելւչու.1}-եւսն բոլոր ՜ճիւդերլւ եւ, ժաՍսսլյւլւձու,Ֆ 

(րԱԼԳԱՀ» ԳՈՀԱՐԱՎԱՃԱՌԱՆՈՅԸ' Rue Ste-Barbe, 45
Fonds A.R.A.M
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J. Ըսււազ-էսւ-փսւստաբաՖ |’ւսր|ւ<լ|ւ ^աւքալսալւանէՆ 

(sIt'u կասցէն անուններու ցանկին U’tjJ

'հատական պա շ_տ պան ութ՜ իւն, ա ււե ւա ր ա կան ե՜ւ կա ււա վա

լսս կան գ.որեոij_nւթ՜իւննեՐ , պայւՐանագ-րութ՜եանց ե՜ւ սոՐԷն տե՜

սակ պաշտօնական թ՜ u ւրլթ՜երու իսՐրա ցպաւ թ՜ իւն, սու ու Հր ախ 

խանութ՜ի ե՜ւ շ_Էնքի (Fonds de Commerce) :

Խ որհլպ֊ակցութ՜ իւէւ 77-72 եւ 5-7

Որ եւ է սլաշյոօնա կան գ.որՀրող_ութ՜ իւն ւՐի կատարէք 

ւսւււսնց իրաւագ.Էտի //*ր հետ խորհրդիս կցելու :

Fonds A.R.A.M



. 8

շ.- ՄԱՐՍԷ8ԼՒ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՒ 
ԱՆՈՒԱՆՑ ՎՐԱՑ 

ԾԱՆ0 ԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Boulevard des Dames- Այս պողոտային վր այ է 
պարիսպը կանանց կո ղմէ վա ր առնուած ԸԼԼա Լոլ1' 
անոն g անունով կոչուած է ։

Rue Coutellerie. Հ//" ատեն 111 J'1 փողոցէն մէջ 
կը գտնուէին դանակագործները ։

-- CaiSSCriC» Այս աէ կւ՛ ներկայացնէր էր
երբեմն սն տ ո լկա գո րծն ե ր ը ։

Cours BelsUH.Ce» Պ՛է լզէ օն ո Ս ար ս էյլի հոլի ս կո
ւզո ս մըն էէ որ ցցուցած է հերոսական ան ձն ո լիր ո ւթի ւն 
17%0ի ժանտախտին։ (1671-1755)։

— Colbert. ւհր ան ս ա կան նախարար ։ Գօլպէր 
ասուեգործի մը տղան եդած էէ որ Հայ եւ օտար 
առեւտրականներու արտօնութիւն տուաւ Ֆրանսս։ 
ա պրանը բերելու։ (1619-1685) ։

— des Chapeliers. Այս փ ո էլ n g ը նաէլ ա պէս
գլխարկավաճառներու, հ ա լա ,քա վայրը եղած է, որոնց 
առեւտուրը Ս*Ը. դալալն շատ կա ր եւոր էր լ

-- des Dominicaines. Սուրը Տօմէնէը կրօնա
ւորէն ա ղան դա լոր ո ւհէն եր ո լ փողոցը, որ այժմ Հայկա
կան փողոց դարձած է ։ Այս ճամբան բացուած է 
1()36էն ։

Cours Lieutaud. Բժէշկ' է,բԱ ծնած։ (1703-1780) ւ

Գո^արեւլէՖ էլ՚նևլէ աււսւջ լաւ. է խ|ւլւք)յւրլսւկց[լլ
Fonds A.R.A.M
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Rue Mazagran. Ալճերի այէ դէ ւ֊ղա բա զա յւ
մը* համբաւաւոր 1840 թ. 123 Հեր ան ս ա g էն ե ր ո լ ցոյց 
տուած դիմադրութե՛ան սրստճառա ւ* 12.000 Արարներու 
դէմ։

Place Paul Cezanne. 3>ը. նկարիչ էբսցէ ։ (1839- 
1906)։

Rtie BeaUVaU. Ազնուական հէն Ժ)ր. րն տ անէ ,չչ* 
ուրկէ սերած են նշանաւոր մեծ մա ր դէ կ ։

---- BdlllOlld Rostand. Մարսէլէացէ բանաս
տեղծ* թատերադէր եւ Ակա դէմէ է անդամ ։ (1868-1920) լ

— Daumier. նկարէչ եւ ծ աղրանկարէչ Մ ար- 
սէլէացէ։ (1808-1879)։

COUPS Pierre Puget. Ա աբսէլէացէ արձանագործ 
եւ նկարէչ ։ (1622-1694) ։

Rue de la République. Կայսրութեան ա տ են
բացուած ճամբայ մըե է* որ այն ատեն կը կոչուէր 
rue Impériale. 1100 մէթր եր կայն ութ է ճ։ ո Lit է ։

— Lancerie. Այս փո դսցԸ նշանաւոր էր Մէ$_էն 
դարուն էր նէդակէ աշխատանոցներով* ուր ասպետ
ներ եւ ձէ ա ւո րն ե ր կու դայ էն էրենց զէնբերը դնելու, 
հէմա մօմէ դործ ար ան մը կայ հոն ։

-- BoUterie. Աէ$_է*ն դարուն տ ա կա ոա դործնե-
րուն փողոցն էր եւ կը կոչէ էն « boUtiei'S » * Անոնբ 
ճամբուն վրայ կ աշխ ատ էէն եւ ուժեղ ու հ ա ր ո ւս տ 
րն կեր ա կց ո ւթէ ւն մը կազմած էէն ։

-- de la Prison. Մ էջէն դարուն այս փ ո Ղ" 9 IL
կը կոչուէր Carriera Palatié (rue du Palais,)* 1780էն
էր որ կը փ ոէ։ ո լէ նոր անուան ։

Place du Mazeau. Mazeau դաւաււաբարբաո է*.
որուն լատիներէնն է lUaCellum. որ կր նշանակէ 
սպանդանոց, արդարեւ հոն դլիս ա աո ւմներ կ'՛ըլլայ ին 
ժա ման ւս կին ։

Rue de la Rose. Մ ի չին գարուն կը կրէր Pélis-

“ԱԼԳԱԶ”Ւ Çbm ..լ. կր գյոնուփ RUE Ste-BARBE, 45
Fonds A.R.A.M
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SCriG étroite անունրէ ուր մուշտակագործներէն մեծ 
մասը ույս փողոցին եւ JJ" վի l'Ue Ste-Anne/* ^ԼԸ
գործ կին իրենց արհեստը եւ կազմած կին ուժեղ 
րնկերակցութ իւն մր ։ Rue de la Rose ան ո ւնը առած 
կ 77Ջ/ թ ուին ։

La Graild’rue. Կը կոչուէր նախապէս առա Լին 
մասը rue Frenarie եւ վերի մասը Draperie '։ Այս
փողոցը կեդրոնն էր նաեւ ոսկերիչներու եւ գոհարա
վաճառներու։ 1789ին կ որ ոսկերիչը եւ գոհարավա
ճառից կը հեռանան եւ կը հաստատուին նոր րաղա- 
.րին մէջ ։

Rue Armény. Առաջին Ֆրանսահպատակ Հայուն' 
Antoine FArmény/r անունով յորջորջուած փողոց ։

La Canebière. Այս փողոցը Միջին դարէն մնա
ցած էք որ ծագում առած կ Canebe լատին երկն րա ռէն է 
որ կը նշանակէ կանեփէ հոն կը գտնուէին չուանա- 
դործն երր ։ Գա ւա ռա րա ր րա ռօ ր էն' CanebieFO որ կը 
նշանակէ դաշտ, ուր կ աճի կանեփ ։

-- de la Lanternerie. Լապտերագործներու փո
ղոցը կը ներկայացնէր հին ատեն ։

-- Servian. Այո վ1ոՂ"91Լ գա գութ ի առաջին
գար եր ո ւն ցորենի շուկան էր ։

— Chevalier-Rose. Այո անձը նշանաւոր հան
գի սաց ած է իր ան ձն ո ւի ր ո ւթ ե ա մր 1/20 թուականի 
Մար ս էյլի սոսկալի ժանտախտին ։

-- Vivaux. Միջին գարուն վ աճառ ա կ ան ա կ ան
սակարանը հոս էր րա ցօ գե այ, լումայափոխները 
ունէին իրենց փ ո ,րրի կ սեղանները պատսպարուած 
հովանոցի տակ ։

-- Paradis. Իր անուան վայել պո գո տ ա լ մըէ որ
ո ւնի 2830 մէթր երկայնութիւն։ Անոր սկզբնաւոր ու- 
թիւնը վ աճառական ա կան է ի ս կ վերի մասը ագնուա-

ՕՆ ՄԱՏԱՆԻ, ԱՊԱՐԱՆՋԱՆ, ՀԱՐԳԱԱՄԼ եւն. ԸՆՏԻՐ
Fonds A.R.A.M
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սլետական ։

Boulevard Dugommier. !հր. հրամանատար, որ
նշանաւոր եդած Լ Ի տ ա լի ոյ ւքէԼ եւ հրամ՛այած կ քՕ"ու- 
լօն .բա ղա ,բը պաշարող վաշտերուն։ Սպաննուած է 
ս պանի ա կան Սիէրրա նէկրա պատերազմին (1738- 
1794)։

RUG Bcirtliclélliy. Ս ա ր ս ի լի ա ր ի բանաստեղծ
(1796-1867)։

-- Adolphe 1 llierS. Ս ա ր ս ի լի ա ր ի մեծ պատ
մարան եւ Հանրապետութեան նախագահ (1797-1877)։ 
Իր րն տ ան ի րի բնակարանը այսօր նոյնանուն փողո
ցին վր այ է եւ վերածուած Սկա դե մի այի ։

Boulevard Garibaldi. Իտ ալ ա g ի հայրենասէր, ծն. 
հիս։ Կ սուտ ծ է Ւ տ ալի ոյ մի աg ման, նախ Աւստրիոյ եւ 
ա սլա Նաբոլիի թ ա դա ւո ր ո ւթ ե ան եւ Պասլութ եան դէմ։ 
1870-71ի պա տ ե ր ա դմին ֆրանս, բանակին մէՀ) ծառա
յած է (1807-1882)։

Rue des Abeilles. Այսպէս անուանուած է Ա. 
Կայսրութեան օրով Նա բո լէոն ի ի պա տ ի ւ, որ իբր խոր- 
հ ըր դան շան առած էր արծ իւ եւ մեղուներ ։

-- Acbard. Մ արս ի լի տցի բժիշկ եւ հիմնադիր
ժողովրդ. մատենադարանի։ Հեղինակ քիրտնս երկնէ դա
լա ռա բա ր բ.ա ռ եւ փոխադարձ բառարաններու եւ դի
տական դրրերու ։ (1 / Հ)3-1809) ։

-- d’Aix. Լուի ԺԳ. ի օրով րաց ուած, Մարսէյլր
րիւ դու ր ձ ա կո լու ծ ատե՛ն, որ ն սւ իւ ւս Ալէս կոչուած է RUO
Royale ։

-- Alexis-Rostand. Մարսիլիացի երե ս փ ոխ ան ,
րաղարաւղետ եւ հիմնադիր Պ ո ւշ-տ ի ւ-Ռօն ի Խնայո
ղական Սն տ ո լկին ։ (1 / 69-1834 ) ։

-- de l’Arbre. Սյս փ"Ղո91Լ եք անոճւը առած է
գարուն 1Լ1'է1 ^_1‘Լ1 ժ գինետան մը նշանատախտա

կէն, որ էր l’Arbre de la Ste. Beaume ։

եւ ՃԱՇԱԿ ԱՒՈ P, կարելի է՜ գ֊նել Հ֊ԱԼԿ՚ԱՀՀ^ ^Ւոհ արա վա՜ճառկէն

Fonds A.R.A.M
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Avenue d’ArenC. Իր անունը կոլգայ լ ա տէն եր էն 
որ կը նշանակէ աւաղ։

Rue du Baignoir. Փո ղոցը բացուած է Ժէ* դա- 
րոմն լԼ^»ր2_ք»րր եւ էր անունը առած է բաղնքէբնեբոմււ 
ա մէն էն կարեւորր հոս գտն ո ւե լո մն համար ։

Boulevard Baille. 1830էն է որ բա g ո լած է ույս 
ճա մրան եւ մկր տուան այդ հողամաս է տէրո^ ան ո մն ո վ ։

Rue Bernard-du-Bois. Լ"լէ ԺԳ.Է օրով բաց- 
ւած, որ նախապէս կոչուած է Rue St.-Lazare, րայց
ապա d ո դո վր գային զորէ ա d ո լթ ե ա մբ կոչուեցաւ, Ber
nard - du - Bois, որ նոյն փողոցին շատ ւքը շէնրերուԱ 
տէրն էր >

Place de la Bourse. Նաէ։ կէն արքայական հրա-
լղարակը շէն ո ւած ԺԸ. դար ո ւն ։

Avenue Camille-Pelletan. Երես ւէ ոէյ ան եւ ծե
րակուտական (1840-1010)։

Rue des Cartiers. փամանակէն եղած է խաղէ 
թուղթեր շէնողներու կեդրոնը ։

Chemin des Chartreux. Տեղւոյն մեն ա ս ա անէ ա- 
ն ո մնով յորԼորԼուած։ Այո ճամբան բացուած է 1633էն։

Boulevard Chave. 1830էն բացուած եւ կո չուած
է եւ՚կ ու ե ղբայ ըն ե ր ո մն ան ո ճ։ ո վ> որոնց հողամասն էր ։

Rue Consolât, 7 Քաղաքապետ, էր օրով սկսած է 
Մարսէյլէ Լր ո։ն g ,ը էն շէնութէմնը ։ ( 1783-1888) ։

-- Curiol. Այս փո,1ոցբ բա ցոլած է 1782 էն եւ
կը պա ականէր նոյնանուն դե ր դա ս տ ան էն ։

-- Dragon. քնացուած 1/86 էն > սոյնէ։ ճողամասէ
սեփականատէր դեր դաս տան է ան ո ւա մբ ։

— Dumarsais. Ա աԼ1,,էլէսյցէ րէ մէ ա գէտ եւ >էէ- 
լէunփայ (1676-1736) ։

Place Delibes. Մարսէյլէ հ ամալսարանէ դասա
խօս (1823-1008)։

Rue EsperaildieU. Ա արսէէէացէ ճարտարապետ 

Թեւէ, Գրպանէ ւՒսոքարոյրներ !լր եւսէաւէն ու կը նորոգյււէն
Fonds A.R.A.M
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(1829-1874)։

-- Euthymenes. Աոյն աշխարհագիր Մ արսի-
ԼՒ ա il Ւ * հ ա լան ա կան օ ր էն 1լ ասլրէր 'Բրիստոսէ առով 
Գ. գարուն ։

-- Grignan. Նշանաւոր ն ամակաղիր Ս ատամ
ար Ա էվին եէի փ b ո ան ։

-- Gustave-Ricard. Ա արսիլիացի դքւմսւնկա-
րի չ (4823-4873)։

Place des Hommes. Էոս մը հա ւա գլուէին հունձքի 
այղեկուք(4,լչի աշխատաւորները ։
Rue Honorât.-^աղա^ասլ, Մ ա ր ս էյ լի (4802-4877)։
-- Horace Bertin. Ս ւյս[1սհւեա9ե հըասլարա֊

կադիր (4832-4920)։
-- des Hugolens. Այս ընաանիգւը նշանաւոր

եղա ծ է միջին գարուն, կը բն ակէին այս փողոցը ։
Place de la Joliette. ԺԸ. դարուն հոս նոյն անոճէ 

ա մա ը ան ո g ը կար ։
Bd. Louis SalvatOr. Մ արսիլիացի հ ի մն ա դի ր 

համանուն հիւանդանոցի (4837-4898)։
Rue des Marseillaises. Մաըսէյլի կիները 4323ին

քաղադրը պաշտ սլան ած են ։
-- Mery. Մարսիլիացի րանաստեղծ եւ վիպա

սան (4797-4866)։
Bd. Paul Peytral. Մարսիլիացի ծերակուտական 

եւ ելեւմտական նախարար (4832-4922)։
Rue des Petites-Maries. Այս փողոցին մէջ մե

նաստան մը հիմնուած է նոյն անունով 4690 թուին ։
Avenue du Prado. Բացուած է 4833ին aPrado 

Marseillais» կոչուահ րն կեր ո ւթ ե ան կողմկ, նււվււ կ" Լ- 
ւաէ) է Cours Puget եւ ապա 1844 ին Promenade du 
Prado։

Ruë Protis. U արսէյլի Հիմնադիրը 599ին (ն. 7Հ)։

հԱԼԳԱԶ» ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆԸ RUE SAINTE-BARBE, 45

Fonds A.R.A.M
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— Puvis-de-Chavannes. Հռչակաւոր նկարիչ 
(18U-1898),

— Pythéas. Սստղարաշիյ եւ նաւարկող Մար֊ 
սՀյլցՒ՝ և'ապրէր 550 ին (ն.Բ.)>

Bd. Rabatau. Ս արսիլիացի զինադործ, ,րաղա- 
յչասլետ եւ ԼԼռեւտր. Սենեակի նախադահ (1806-1875)։

Rue Sylvabelle. Հ ա մանուհ գերդաստանի հողա
մասին վրայ րա g ո ւաձ ճա մրայ ։

— Tapis Vert, նախ ա պէս Rue St.-Louis կը
կոչուէր, այդ փողոցին մէԼ կար Tapis Vert անոճէ 
ւդանդոկ մը, որ ապա ԺԸ. դա ր ո ճւ փողոցի անուան հա
մարժէք եղաւ։

— Thubaneau. Thubaneau ֆրանսերէն կը
նշանակէ 8խ ա ր ան, հոն կը գանուէր սրահ մը, ուր կը 
հաւանուէին եխելու համար ։

Place Victor Gelu. Մարսիլիացի դաւաոային
րան ա ս տեղծ ( 1806-1855) ։

Traverse Selian. Գաղութիս նահապետին Տիար 
Յա կոր Սէլեանի անունով կոչուած է այս անցրր 
1895 ին, թաղին րնակչաց ,րա ղա ,րա սլե տ ա ր ան կատա
րած հ ա լա րա կան դիմումին վր այ ։

EPICERIE FINE

V. PARMAKSEZIAN

PLACE DE L'OPÉRA

Angle rue Thiars êr rue Corneille, 2, - MARSEILLE 
PRODUITS ORIENTAUX o o o PREMIÈRE QUALITÉ

Փեսացո լ, 'Բսսլարասլետարանէն սսւտչ շյոհոլ/լ համար պէտր Է

Fonds A.R.A.M
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3.- ՄԱՐՍԷ8ԼԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ

'ffOlbOfâ*.---Փորլոգնէրրը ա յ բ՜ու ըէրն ական կարդուէ 15 շ_րջան

ջէր րո լ ՛Էր այ բաժ՜ն աէր ևնք : ՈէրլԷ ւիորլոց ւինտրւուաև ատ էրն նախ 

պէաք է նայիլ 1 ԷժիւԷն, արագ. արագ, ակնարկուէ պիտի գ.ըտ~ 

նևնք անպայւՐ,ան 15 բա <Ւ ան ո ւԸն և ր էն ւՐէկուն ւՐէջ, ե՜ւ ապա 

lLPu,jb P'b'-tL նայէր լուէ կը նայինք, քարտէսին վ_րայ, որ գոյը 

պիտի տայ քարլաքին որ էժարլաւՐասին ւՐէջ դտնուի լը : Օրինակ, 

կը ւինտււևնք Rue Armént^i, ւլոր կը դտնևնք 11 րդ բաժ֊անւՐան 

Ժ*էջ ե՜ւ ահա քարտէսին ւէրայ նայէր լուէ կը ստուդևնք որ այդ. 

փողոցը կը դտնուի Rue de Rome ի էրւ Rue Paradis ի ւՐիջևւ :

1

Abadié, Allauch, Amandier, Araignée, Audibar, 
Augustines (place), Ballard, Bannières, Baussenque, 
Beauregard, Belles-EcueUes , Bernard - de - Berre , 
Bonneterie, Bouleau, Bourgogne, Bouterie, Caisse- 
rie, Cartiers, Cathédrale, Charité, Chevalier-Roze, 
Coin-de-Reboul, Colombier, Comète, Concordat, 
Consuls, Cordelles, Coutellerie, Croix-d’Or, Daviel, 
Esplanade (place), Evêché, Farinatte, Figuier-de- 
Cassis, Fonderie-Vieille, Fontaine de l’Aumône, 
Fontaine-de-Cavlus, Fontaine-des-Vents, Fontaine- 
Neuve, Fontaine-Rouvière, Fontaine - S1 - Laurent, 
Four-du-Chapître, Ganderie, Gassins, Grand-Puits, 
Guintard, Guirlande, Hommes (place), Honneurs, 
Hôtel-Dieu, Jean-Baussan, Jean-Galand, Jean-Guin 
(place), Jiperie, Joliette, Juges-de-Palais, Lacydon,

ւսյցէրլե՜ս ՀԱ լ g. ա qj) ի, որ կը ց֊տնուի Rue Ste. Barbe թ՜իւ. 45 :

Fonds A.R.A.M
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Lancerie, Lanternerie, Lenche (place), Loge, Lorette 
(place), Lune d’Or, Mairie, Major (boulevard), Mar- 
tégales, Mauvestis, Mayousse, Mazeau (place), Ma- 
zenod, Méry, Moïse, Moulins, Montée-des-Accoules, 
Muettes, Mûre, Observance, Olives, Panier, Petit- 
Mazeau, Petit-Puits, Phocéens, Pistoles, Poirier, 
Poissonnerie-Vieille, Port (quai), Prison, Puits- 
Baussenque, Puits-du-Denier, Puits-S(-Antoine, Ra
deau, Refuge, Repentiers, Requis-Novis, Reynarde, 
Sl-Antoine, Rodillat, Roquette, Rose, S‘-Cristophe, 
St-Gilles, St-Laurent, St-Mathieu, St-Pons, St-Tho- 
nié, Ste-Anne, Ste-Elisabeth, Ste-Françoise, Ste-Pau- 
line, Salle, Servian, Tamaris, Taulisse, Théologale, 
Thérèse, Timon, Torte, Tourette, Treize-Cantons, 
Trois-Fours, Victor-Gélu (place), Vivaux (place). 

2

Aix, Albert Ier, Bains, Bausset, Bourse (place), 
La Canebière, Change (place), Chapeliers, Colbert, 
Dames (boul.), Enfants-Abandonnés, François- 
Moisson, Grand’Rue, Grands - Carmes, Halle - Pu- 
get, Hôtel-des-Postes (place), Jules-Guesde (place), 
Louis - Astouin, Magenta, Pénitents - Bleus, Prê 
cheurs, Puvis-de-Chavannes, Reine - Elisabeth, 
République, Sadi-Carnot (place), St-Cannat, Ste- 
Barbe, Ste-Claire, Ste-Marthe, Saule.

3

Albrand, Butte, Camille - Pelletan (avenue), 
Clary Duverger, Fauchier, Fiacres, Forbin, Hozier, 
Chevalier Paul, Lanthier, Malaval, Marceau (place), 
Maritime (boul.), Montolieu, Plumier, Pontévès.

^Ս-Լհ֊՚Աէլ» կը գ՚ոէ ու կը ն֊ախէ ոսկի, ւՐ ա ր գ ա ր իտ, գյւհար, ւՐանէրակ

Fonds A.R.A.M
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Arbre, Baignoir, Belsunce (cours), Bernard-du- 
Bois, Convalescents, Dominicaines, Eclipse, Etoile, 
Fare, Francis-de-Pressensé, François - Bazin, Gare 
(avenue), Jemmapes, Lemaître, Longue-des-Capu- 
cins, Marseillaises (place;, Mission-de-France, Na
tionale, Paix (boul.), Parmentier, Petit-St-Jean, 
Petites-Maries, Poids-de-la-Farine, Providence, Ré- 
colettes, Relais, St-Bazile, St-Dominique, St-Théo- 
dore, Tapis-Vert, Terras, Thubaneau.

5

Abeilles, Alexandre - Labadié (pl.), Amiens, 
Anvers, Arène (av.), Beaumont, Bon-Pasteur, Caire, 
Canonge, Chapitre (cours;, Clapier, Consolât, Coq, 

Ի Crimée, Delille, Desaix, Dugommier, Eugène-Pot- 
tier, Farjon, Flégier, Frédéric-Chevillon, Grande- 
Armée, Gustave-Desplaces (bd.), Héros, Hoche, 
Honnorat, Jules-ferry, Kléber, Lafayette, Lakanal, 
Larrey, Lati!, Léon-Gambetta (Allées), Léon-Gozlan, 
Lessor, Liberté (bd.) Marcel-Sembat, Milianah, 
Mirabeau (bd.), Muguet, National (bd.), Palestro, 
Paris (bd.) Peysonnel, Rostand (avenue;, St.-La
zare, Strasbourg (bd.;, Treize-Escaliers, Turenne,
Villeneuve, Voltaire (bd.;.

6

Allemand (bd.; Alphé-cartier (avenue;, Amayen 
(bd.), Barbier (bd.;, Boyer (bd.;, Bernard, Barsotti, 
Boués (bd.; Belle-Vue (avenue;, Belle-de-Mai, Bé- 
nédit, Bernex (place;, Bernex, Bonnardel, Bufï’on,

այցէլոլ.թիլ_նը ձրի է, օ՛ն ’/֊էօլի րիւ. Ս էն իՒ Պտրպ թիլ. 45 :
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Bugeaud, Camille-Flammarion (bd.;, Carmélites, ca- 
vaignac, Espèrandieu, Girardin, Guibal, Masséna, 
Philippon (bd.?, Lautard, Pommier, Rotonde, St. 
Augustin, Victor-Hugo.

7

Abbé-de-l’Epée, Barbaroux, Barthélemy, Bois
son (bd.;. Bône, Boscary, Camoin-Jeune, chape, cu
rie, Devilliers, Duguesclin, Eglise-st. Michel, Equa
teur (av.;, Horace-Bertin, Jacques-Hébert, Joseph- 
Thierry (cours;, Léon-Bourgeois, Loisir, Long- 
champ (bd.;, Madeleine (bd.;, Mérentié (bd.;, Oran 
St.-Sylvestre, St.-Vincent-de-Paul, Sakakini (bd.).

8
Adolphe-Thiers, Alés (bd.;, Alexandre-copello, 

Alger, Antiq, Aouest (bd.;, Augustin-Fabre, Augus- 
te-Blanqui, Avenir, Bénoît-Mallon, Bergers Ber
lioz, Bibliothèque (place & r.;, Boet, Bons-Enfants, 
Bravet, Briffaut, Brochier, Bruys, Bussy-1 Indien, 
Camas, Champ-de-Mars, Château-Payan, Chauve- 
lin, Chave (bdj, Clairistes, Crillon, Crudere, Cu- 
riol Cyprès, Ferrari, Fontange, François-Arago, 
Friedland, Garibaldi (bdj, Gillibert Goudard, 
Henri-Messerer, Jean-Jaurès (place;, Jules-Cantim 
(avJ, Julien (cours;, Langeron, Lieutaud (cours;, 
Loubière, Locarno, Lodi, Loi, Louis-Astruc Lycee, 
Madon, Manuel, Marengo, Mazagran, Melchion, 
Minimes, Moulet, Nau, Navarin, Nil, Olivier, 
Pastoret, Perrin, Perrin-Solliers, Piscator.s Pla
tane, St. François-de-Paule, St. Joseph, St. Michel, 
St Pierre, St. Roch, St. Savournin, Ste. Marie, 
Sts Anges, Sénac, Sibié, Terrusse, Théâtre-h ran-

Դոհարէր-լէնի »1ո-,հտլ-1֊1րլ՚Ը պէաՔ է "P 1ղւ1րն։յ էք-նւււ-էՈւհ-րը ընևն
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çais, Théodore-Thurner (bdTilsit, Trois-Mages, 
Trois-Rois, Vian, Vincent, Vitalis.

9

Abbé-Féraud, Accès (bd.}, Aube, Baille (bd.} 
Berceau, Brandis, Beaupré, Beau-Séjour, Bérard, 
Borde, Blanche, Capelette (av.}, Economies, Espé
rance, Ernest-Renan, Gouffé (cours,), Iéna, Isly, 
Jacquand, Jacques-Hébert, Liandier, Louvain (bd.J, 
Maillane (bd.J, Mascaron, Menpenti, Mondovi, 
Onfroy (bd.J, Pascal-Gros, Présas, Rabatau (bd J, 
Rouet (chemin,), St. Sébastien, Ste. Cécile, Ste. Mar
guerite (chemin,), Toulon (av.}, Vidal (bd.}.

10

Académie, Arc, Aubagne, Beaux-Arts, Bel-Air, 
Châteauredon, Dieudé, Estelle, Feuillants, Fongate, 
Halle-Delacroix, Italie, Jean-Roque, Lafon, Louis- 
Salvator (bd.J, Marché-des-Capucins, Méolan, Mous- 
tier, Musée, Palud, Papère, Paul-Cézanne (place,), 
Puget, Rencontre, Rome, Rouvière, Ventre, Vil
lage.

11

Aldebert, Alsace; Arènes (bd.}, Armény, Cas- 
tellane (place,), Cluny, Docteur-Escat, Dragon, 
Edmond-Rostand, Eperon (chemin,), Ernest-De- 
libes (placej, Falque, Fargés, Florac, Glace, Grig- 
nan, Haxo, Jeune-Anacharsis, Marius-Jauffret, Mar- 
tiny, Obélisque, Paradis, Parc (bd.J, Paul-Peytral 
(bd-}, Pavillon, Périer (bd.}, Pierre-Dupré, Pisan- 
çon, Prado (avenue}, Préfecture (place}, Rodoca- 
nachi, Rouget-de-l'Isle, St. Ferréol (place & r.},

<տ.ԱԼԴԱՍ» գ_ււհւ։ւլււսւէա՜ճաււտսււււ.նէն Rue Ste. Barbe, N° 45 ։
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St. Suffren, Ste. Victoire, Vacon, Vignerons, Vil
las-Paradis, Wulfran-Puget.

12

Beaujour, Beauvau, Belloi, Bossuet, Breteuil, 
Darse, Dumarsais, Estrangin-Pastré (placej, Eu- 
thymènes, Fortunée, Lulli, Marseillaises, Molière, 
Montgrand, Ormeau, Pierre-Puget ('coursé, Pythéas, 
Rameau, St. Jacques, Stanislas-Torrents, Suffren, 
Tour» Vallence, Venture.

13

Arcole, Bonnefoy, Edouard-Delanglade, Cher- 
chell, Fénelon, Fortia, Glandevès, Gyptis, Henry, 
Joseph-Autran, Montèvidéo, Montyon (place,), Notre- 
Dame (bd.J, Paix, Roux-de-Brignoles, Sylvabelle, 
Tonneliers, Vauban (bd.J.

14

Bassin-du-Carénage, Bélges (quai,), Canal (quaij 
Catalans, Chantier, Charles-Livon, Charras, Cor- 
dellerie, Corneille, Croix, Fort-Notre-Dame, Huiles 
(place,), Papety, Pasteur (av.J, Port-Saïd, Petit- 
Chantier, Neuve-Ste. Cathérine, Plan-Fourmiguier, 
Rigord, Rive-Neuve (quai,), Robert, St. Saëns, 
St. Victor (place,), Sainte, Suez, Taulière, Tyrans.

15

Abbaye, Aicard, Alfred-de-Musset, Ambroise- 
Paré(av.J, Amédée-Autran (bd.J, Amoureux, An-

«ԱԼԴԱԶ» l(p գյւքխւցնէ- դ-ժոհարսւքյսւ՜ՃՖեււև

Fonds A.R.A.M



21

tilles. Antoine-Perrin (av.j, Ardisson, Argentière, 
Arlequin (chemin j, Arles. Arnaud. Aubanel, Avig
non, Baptistin-Fouquet, Barbus, Batterie-des-Lions, 
Batterie-du-Roucas-slanc, Batterie-de-Malmousque. 
Baudille, Beaulieu, Bienvenu, Blanc, Bénedetty 
(bd-J, Bensa, Berle, Berlingot, Bobilier, sompard, 
(bd.J, Boudouresque, Bourdon, Braves, Brusques, 
Cadenelle (av.J, Cambodge, Canaques, Candolle, 
Capitale, Cassis, Castellet, Caze, Chaix, Chalets- 
de-Nice, Chanot, Chantecler, Chateaubriand, Châ- 
teau-d’If, Château-Joly, Christ, Christophe-Colomb, 
Cinq-Cents, Citerne, Claret, Colline-chanot, Com
mandant-Lamy, Commandant - Rolland, Corniche 
(promenade/ Coteau, crémone» chinas, Daumier, 
Dumont-d’Urville, Durand, Durbec, Edmond-Orai
son (av.J, Endoume, pausse-Monnaie, pédeli (av.J, 
pélix-prégier, perdinand-plotte (av.J, perrats, plots- 
bleus, pontaine, porest, port, port-du-Sanctuaire, 
prançois-Brion, frédéric-Mistral (av.J, Gabrielle 
(av.J, Gaston-Crémieux (bdj, Gavelière, Gazzino 
(bd J, Général-Cartaux, Genêts, Génie (cheminJ, 
George-Estrangin (bd.J, Graff, Grand-Balcon, Gua
deloupe, Guinée, Gustave-Ricard, Hésus, Homère, 
Janetin, Joseph-Etienne (av.J, Jouve, Joyeux, La
cédémone, Lamartine, Lavoir, Lebrun, Lejeune, 
Levant, Lices, Madagascar, Magaud, Malinousque, 
Marius-Tliomas (bd.J, Marius-Thourey, Martinique, 
Massaliote, Milly, Montée-des-Escaliers, Montée- 
de-la-Croix, Montèe-de-l’Oratoire, Montée-Notre- 
Dame, Montfray (av.J, Montée-Montplaisir, Nice, 
Nicolas, Nuit, Olive, Olympe (av.J, Orfèvres, Pa
norama, Pascal, Pêcheurs, Pélissier, Plage ("pro
menade ), Protis, Quatre-Septembre (place,), Ri-

ու.սււփ ղ_իւ1Նցէ-,ք rue Ste. Barbe N° 45 : Fonds A.R.A.M
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gaud. Rivet (bd.,), Riviéra (av.J, Rocca. Roseraie. 
Roucas-blanc (chemin,). Selian (trav.J St. Eugène. 
St. prançois-d’Assise, St. Jean, St. Julien, St. Lam
bert, St. Luc, St. Martin, Ste. Eugénie, Ste. fé
licité, Samatan, Sancta-Maria (placej, Simonin, 
Soleil, Souvenir (chemin J, Taza (bdj, Tellenne 
(bd.J, Tolstoï, Trésor, Tunis (bd.J, Turbine, Tur- 
con, Va-à-la-mer, Vallon, Vallon-Bourguignon, 
Vallon-de-l’Oriol, Vallon-des-Auffes, Vallon-du- 
Charbonnier, Vallon-Gilly, Vallon-Jourdan, Val
lon-Montebello, Vendôme, Venise, Véran (bd.J, 
Villas (av.J.

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՍՏԷ ՄԸ

նԱԽԿԻն ԲԺՇԿԱՊԵՏ

ՏՕ՚հԹԷՕՐ Մ. ՔԷ2ԵԱՆ
12, Բէւ֊ տէ sօ մյՐեքւքԸե, 12 

(Եկեղեցիին ղիլքաց, Աինէմնւյին .քաք)

12, Rue des Dominicaines, 12 - MARSEILLE 

Ամէ՜՛ն օր ժ՜ամը 9-12 եւ 2-6
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Վ Կ Ա 3 Ե Ա Լ

Ֆանսիի (189*7), '|,սյթււլիի (1923) 

եւ ’1|ոլսոյ (1898) Համալսարաններէն

ք՝.րօ.՚ի. ֆամասկոսի Համալսարանին (1908-1914) 

(‘ժ՜իշկ 1)ոլսււյ Ֆրանս. Հիւանրլանոցի

857) 657) 657)

է ՐԻՒ ՇԸՎԱԼԻԷ ՐՕԶ, 9 ֊ Ս'Ա Ր Ս է 3 Լ 

ընդունելութեան ժամեր 9-12 եւ 2-8

657) 657) 657)

ճեՌԱՏԱՅՆ Colbert 75.76
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4. ՊՏՈ8Տ ՄԸ ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՄԷՋ
■-------------------XXX---- :--------------

Ս արսէյդի երկաթ ոլդլոյ կայարանը կը կոլոլի Gare St. 
Charles, ուր ճամբորդը մ֊ամ'անելուն, կը հասնի սանդուխներու 

էրայրը Escalier Monumental, ուրկէ ոտքոհ քադաք էլիշնէ : Այդ 

հոյակապ սանդուխը որ իր դիրքոհ ք„„լ„,քին հրայ կը տիրա

պետէ դեդեցիկ նւՐոյլ մ'ըո է ճարտարապետութեան, լին ուտէր 

է 1923-27 թուականներուն : Սանդուխներէն հար իջնելոհ 

ւՐեր ոսւչել կը [լացուի Bd. Dugommierfi, որոհ կը հասնինք La 
Cancbiere ր ալնա յարը Մարսէյլ քադաքի' սոՐէնահոյակապ, բա- 

նոլկ, եւ իր հրան խօսեցնոդ պոդոտան է : Դէպի ձախ դարւնա- 

լոհ ւՐեր արւչեւ էլը ներկայանայ Allées de Meilhan ը, որուն հեր- 

չալորոլթեանը կը հանդիպինք des Mobiles des Bouches-du-Rhône 
յիշատակարանին եւ անոր դէ,Ր ը St. Vincent de Paul ի դեդեցկտ- 
լէն եկեղեցւոյն, որուն դետնայարկի մ՚ատոււլը Հայ Կաթոդիկէ

հասարակութեան յատկացուած է ել ուր Կիրակի օրերը հանդի

սաւոր պատարագ, կը լՐատոլցոլի : Եթէ հոնկէ ձախ դարձուած֊ 

քոհ Bd. Longchamp ն տանենք մ՛եր ճակատը կը ներկայանայ 

Palais Longchamp ի պերճակա։ւ։,յց յիշատակարտնը, ուր կայ հրա- 

լալի թանդա րտններ ել կենդանաբանական պարտէդ :
Ետ դէպի Գտնըպիէո. դսսլնտլոհ ւՐեր երկու կոդ,Րին հրայ 

պոդոտաներ կը (լացուին ՛, նախ ձախ կոդ,Րին հրայ rue de Rome ը, 

որ,Րէ ներս դիտած ,Րիջոցնի„ դէ,Րերնիս կանդնած է Castellane ի 

ցայտադբիլրը իր սիլնոհ : Իսկ եթէ ,„ջ կ„դ,Ր դսսլնանք Cours 
Belzunce ի հերի ծայրը էլը տեսնենք Porte d’Aix ի դեդեցկահիլս 

կսսՐարը : Գաննըպիէւլը լարուն,սկե լոհ ձախին կը (լացուի rue 
St. Lerréolր, որ դրաւՐատսւններսլ ել ,Րեծ հաճ սուս, տուններո՚լ 

կեդրոնն է, որմ՛է ներս երր դիտենք ւՐեր դէմ' կը ներկայանայ 

կուսակալութեան լքեդադարդ լէնքը՛. ՛Բիլ .Բալերի լարունս,֊ 

կելոհ մ՛եր ճամ՛բան, ։„չին կը հանդիպինք մ՛եծ ս ո, կտրան ի լէն֊ 

քին, որ շինուած է 1852.60 թուականներուն : Անոր ճիլդ 

՚էէ՚րԸ իը դտնուի Pierre Puget ի արձանը արաս, պարտ է դի մ՛ը մ՛էջ, 

որուն քուէէն կը բացոլի rue Paradis կոչուած Ս՚արսէյլի ամ՛ենս,֊

Մեծ էաւքսւրէ՜՚ն .(>[։** Ար փար կր (րանուփ «ԱԼՄԱԶ
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ւրրկար փողքցնէրէն .Րին , Գանըպիէրւի շարունս, կութ էտն' ձա- 

խէրնիս կը բացոլի նաէլ rue Beauvau, որուն ՛ճակատը կը կանգ՜նի 
Opéra ն : Ել քիչ ,րըն ալ շարունակելով կը հասնինք էովէրլէրք 

ու ,Ո.ր արւչէլ կը պատկէրանայ Vieux Port ը, ւ/նստաՐբ ոսկէւլչիլ- 
ըի տպաւորութիւնը թսրրլով լ!'էր վրայ :

Աչ էովս,,/, էն էրը յարւաջանանք, հոն կը ներկայանայ St. 
Ferréol ի եկեղեցին էլ րրէւրերնիս rue de la République ը : Ծովափը 

շարունակելով կը հասնինք Victor-Gélu ի կիստն,լրով սոլբիլրին, 

"•-լ՛կէ Բ/’i. վեր կը գյոնուի քալաքս,պետարանը, իսկ անկէ ալ վեր 

էոցին եայրը կա,) էգրափոխ արւկաի, կամուրջը, „լր կ’ էրէլայ 

այժ-մ- րլինուորտկան բանտի էլ զօրանոցի վէրաեուաե St. Jean ի 
ըէրրց-ը : Եթէ շարունակենք այսպէս ,1'էր ընթացքը, պիտի հաս- 

նինք մ-էէ հոյակապ եկեղեցիի ը աո՜չէլ, որ Մայր էկէղէցին 

է [Cathédrale) էլ անկէ ալ վեր նոր նաւահանգիստը իր բագլՐա֊ 

"մ'"Ւ բ-սսՒանմ՝ունքներով : Վերագ,ս,լնալռէ էգրափոխ կսոՐուր- 

չին քով, էրը գէսլի գէ,Ր գիտենք վերը բ՜արձունքի ,Րը վրայ 

պիտի տեսնենք Notre-Dame de la Garde ը ոսկի արձանս,լ հոյակապ 

եկեգեցին, որ իր բարձր գիլ,քով տե՚բոգջ Մարսէյլի էլ շրջ,ս-

,Lll,uJ կ Ը ւոիրտպէտէ :
Եթէ ե գրավ, ոխ կսոՐոլր£/,վ գէլՐի եգրն անցնինք, կրնանք 

այն ես,խոփ էն շարունակելով ,1'էր ճամբան հասնի լ Pharo ի ճէ- 

,Ր ապա լա, էգը, որ էս,Լին եգերքը գա լա ր ա գա ր գ էլ էագկալի 

հանրային գբօոավայր ,Րըն է : Հոսկէ կարելի է գիտել նոր 

նաւահանգիստը իր ,,,,1'բոգչ ընգ,„րձ,„կոլթէս„րբ էլ տարին բաց 

էովուն ւՐ է^տէւլ կղյլէակնէր, որոնց կւսրգ.ին Château d’If ը :

Pharo էն il b՜ կնէ լ_աէ կրնանք ւՐէր պտոյտը շ_ա ր ո ւն տ կէ լ_ 8՜«- 
ւԼէէլէբէտյ յճտւՐրէն, կը հտնդ.պինք Catalans ի է ufm րաւլն իքնէ- 

րուն ե՜ւ յէտոյ Ար է լէլէտն բ֊անակի յիշատակին 11)^7 կւսււոլց- 

ուաՀր կաւՐարին : Այսպէս շարունակէլուէ կը հասն ինք. Corniche 
ըսուաէ վայրը, որ ամ* էն տաղն ո լա պէտ ական թ ւսւլաւՐ սան է 

Ս արս էյ լի էլ որ Côte d’Azur ի հմայքը ունի : Ա յգ ճաւՐ բան կը 

կոլոլի Promenade de la Corniche : Մ էր ճ ամ՛ բուն վրայ էլը տես

նենք յաչոր,րտբար Prophète/, նաւահանգիստը, Réserve սլանգոկը, 

Roucas Blanc ը իր եովաբագնիքներով, էլ կոլգանք կը հասնինք 

Avenue du Prado ի եայրը, ոլսՐԷ վեր կրնանք յ ա ։ւս, ջ,„ն ա լ ,Րին- 

էէւ Madrague եովեգերեայ արուարձանը :

ոսկերչատունը, rue Ste. Barbe N° 45.
Fonds A.R.A.M



26

Aoenue du Prado ն 2,5 .p/,լոքէթըօ է բեկեալ դե ի քը "լէ"- 

Այս քուսը կը բարլկանայ կեդրոնը ոֆալձ rf’frS֊ ճաք բայէ քը 
ինքնաշյսրժ֊երու, անոր երկու կողքէն կ ընթանան հանրակարւ- 

քերը, որոնց երկու. կողքերը քէյքէկ եարւուդիներ կան եւ այո 

վեր չինն ե լաւն ս։լ երկու եզերքը բեււնակաււքերոլ ճաք բան : 

Այս դեդեցկաշէն ճաք բուն երկու ե,լեր քները սքանչելի դղեակ
ներ եւ շ_էնքեր կանանչս։ դարդ պարտէզներու : ճաք բուն

վրայ վերեւի Parc Borclly'n. նաեւ Château des fleurs ը, ուր եկե- 
ղ ևցիի շ_ին։։ւթեան հա քար Տիար Վահան Խ օրասանճեան ընդար

ձակ հալ f ը դնեց 1926 ին եւ զինուեցաւ 1028 ին ճարտարապե

տուի}֊ եսսՐբ. Պ. Արաք քւՒահթաճեանի : ճաք բուն բեկեալ տեդը 

քեե հրապարակ քըն է, որ կը կոլոլի Rond-point, ուր կը բարուին 

երկու եարւուդիներ եւս' քին Bd. Michelet եւ երկրորդը Bd. Ra- 
batau : Հոս է նաեւ Parc Chanot եւ Մարոէյլի սւօնավաճաււի 

2.էնքը :
Avenue du Prado ի եայըը էլը դանուի Castellane ի հրապարակը 

իր ցայաադբիւլավ. հոս fhg՛ ‘որւքեւ կը բարուի դլխաւորաբար 

Bd. Baille ը. իսկ դէ քերնիս Rue de Rome ը, ուրկէ կուսակալու

թիւն կը հասնինք եւ անոր ա աչելէն շարունակելով քել։ ճաք- 

բան Bd. de Paul Peytral եւ անկէ place Estrangin-Pastré, ուր եւս 

կայ ցայտարլբիւր քը: Հ"" կը գանուին Banque de France ը եւ 

Hôtel de la Caisse d’Epargne : Հոնկէ արւնելով Cours Pierre Puget ն 

քել։ աչին էլը հանրլիպինք դա լա լա։ դարդ արտապարտէդի քը 

քէչ Berryerp արձանին եւ անոր ետեւը Palais de Justice ի հո յա- 

//ա/// շ_էնվճ[ւն :
Այսպէս Հր տ ււո L-qJrti շարունակի լուէ, ւՈրր կուպ-tuj

Puget ի պարաէդը բլուրի •՛'Ը 'Lt""J, հիՕնուաե 1806 թուականին: 

Աչ դաոնալով դէպի Bd. Notre-Dame, կը տեսնենք Frédéric 

Cheüillon ի արձանը, նա եդաե է Allauch ի քս,դաք որպես, եւ քեե 
պատերազքին քեոաե (7874 - 19 15) : Ասկէ ուդդակի վիջնենք 

Fieux-Port եւ անկէ ալ Ea Canebière :
Ահա ճաքբորդի քը կաք դբօոս։շյ։չիկի քը ինքնաշարժ֊ուի 

կատարելիք շչմանը կաք պտոյտը, որսլէսդի Ս արս էյ լի կարե- 

. լորս։ դոյն վայրերը երկու քաքուան քէչ դիտէ:

Լաւ. Ս՛իտք պա1)է եւ. ջգփտցուլխւ Սորվեցուր «Ալգ֊սւզ» 
RUE Ste. BARBE, N° 45
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ՄԱՆՈՒԿ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ
48, RUE DU BAIGNOIR, 48 

Ալս ր il էյ ւ ի ւսրւսւշին £սւյ լոււււսնկարլւստուՆը
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Մ՛ Ս՚արկոսե ս/ն էր էտն յատուկ ճ ա ր տ ա ր ո ւէժեա dբ 
կը գոհացնէ դժուարահաճներն անգամ։ Ս արսէյլ 
գալ եւ «Ստէւտէօ Մ ան ուկ))էն չլուսանկարուէր կը 
նշանակէ ՄարսէյլՀն ոչ մէ յիշատակ ունենալ։
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Եհ Շէն-ԲԵՐՈհ ՄԱՍԻՆ ՏԵ՚ԼԵԿՈհՄԻհՆՆԵՐ

La Gare de St. Charles. Էքլրոպական շ_վէեղ_ կա յուրաններէն 

ւՐէկն է, որ իր կարւոլցուաեյճոէէ գ-եղեցիկ Ü ա րաա րապեաո ւ[մ եան 
ւՐը ‘նւԲոյշյլ կը ցոլացնէ : Օրական հարիւրաւոր շոգ_եկաււվճնեը 

կը Ժ֊աւՐանեն ու կը ւՐեկնին ւլանաւլան ոււլղոլիՒեոոՐը եւ հա֊ 
ւլարաւոր ճաւՐբ.որղներ կ'երթ՜ան ու կուղան-, Հարաւային Ֆրան֊ 

"այի սոՐենսոՐեե կայարանն է եւ աւՐենա ընղա րձակը :

Լ Escalier Monumental.— Այս հոյակապ յիշատակէսրանը կա- 

էւուցուաե է կայարանէն յճաղավճ իջնելու ճսոՐլլուն ւէրտյ, ուրկէ

իջնողը կը հասնի հինգ, ւէայրկեանէն վճաղավճին կեղրոնը : Շ ի- 

նութ՜իւնը ոկսաե է 1923 Յուլիս 17 ին Sénés եւ Arnal ՜ճարտա֊ 

րապետներու կուլւՐԷ եւ րացոււՐը կատարեց Հանրապետութ՜եան 

նախաղահ Ս'. Կասէժ՜օն ՏոււՐերկ 1927 Ապրիլ 24 ին :

«ԱԼՂԱԶ® ։[։»։՚Ցառ.սաւա<1ւ մու,ւո,բլւ ւսւքէ՚Ն սււոհՖ titqjuui է,Fonds A.R.A.M



Des Mob.les des Bouches-du-Rhône.— Մ էյ լան ի ծ՜աււուրլիին 

Հևրի ծ՜այրը կա ււո լցուած՜ է ույս յ իշատա կա րան ը ի պատիւ 

Պուշ-տիւ - P օն նահանրրի, որ 1870 ի 7հրւււն.րօ - ւրէլոՐտն պատէ- 

րաղյՐին էրր րոլոր նտհտն ւրնէր ը զյլաղյււած՜ էին ֆրանսական 

սահւՐ աննէրու պաշտ պան ու թ՜է ան, ւՐիւս կողյՐԷ Ալճէրիա կա- 

պըստաւՐ բ_ի էլ Պուշ-տ իւ - Րօնի նահանգ.ը ւՐիտյնակ ւէրան կ աււնէ 
անոնց ւլսպոււՐը էլ կը յուղալի : Ա իշատակարանը յղյսցոլաց

ել կան գհհ ուած՜ է Turcan^՜ 1894 ին : IJ.'ii կը ըարլկանայ անագ.ա- 

պյլինձէ ւՐէծ՜ արձանէ ւՐ ը Հ-Ջինո ւած՜ 41) լաւն սանն էլ անոր շոլր- 

Ճ.Ը կը նէրկայանան տասն ըւէէց տտրլւէր հաւՐաղյրէստաւոր զին

ուորն էր :

L’Eglise de St. Vincent-de-Paul.— Պ ուշ-տիւ- Ր օնի յիշ_ ւստա- 

կտրտնին ղէւՐ ը ւրէւլէցկա- 

շէն էկէղ էցի ւՐ ըն է, կո

ւրտկան ոճ ո լէ էլ արւրիւս- 

կան յօրինուած՜ JL) որուն 

ւէրույ կը լլսւրձրւսնւււն էր- 

կու նէտէր (flèche) 70 
ւՐէիՒր լւարձրուիՒէաւՐբ. : 

Ս, յո հոյակապ էկէղ_էց ին 

կա ււո լցուած՜ է ւՐ ասնաւոր 

հանւրանակուիՒէաւՐբ. 1885 
- 1890 իՒուականնէրուն : 

հէրվԼն տ ւՐ աս ը ԺԳ. րրւսրու 

ոճաէ լ ատինական խտէի 

ձէւ ունի էւ շինած՜ էն 

Rainaud էւ Pougny ՜ճար

տար ա պէտն է ր ը : Օտարա

կաննե՛րէ սոՐ էնէն շատ 

յաճախուած՜ էկէրլէցին է՝.

•Եկէրլէցւոյ րրէտնա յարկի ւՐատուււը յանձնուտծ՜ է Հայ 0 տ թ՜ո

ւլի կէ հաստրակութ-էտն 19%4 էն ի ւէէր :

La fontaine de Danaïdes.— Այո ցայտաղյւիւրը կա րւո լցուած՜ 

է Cours du Chapitre ի ւէրայ Monticelli նկարիչի յիշատակին հւսւՐար 

A. Carli ի կողյՐԷ :

ՐԻՒ ՍԷՆԹ ՊԱՐՊ, ԹԻԻ 45

Fonds A.R.A.M



30

Le Palais Longchamp- Ա pt մասը նախա պէս անրէր բ-էուր 
մըն էր, ուր կը հա սնէ ին ք. ս լա րին չասն ցքի չուր էրը : երկու 

՜ճ արտարապէտնէր' Espérandieu էւ Bartholdi արւանց ւլմուարու-

էժէան կան էրն է y ին այս էրէ րլէ y!լաշիէն պալատը իա ա լական վէրա- 

էնունրրի ոճուէ : Շ էնքին քաղաքին ւէրայ նա յալ ճակատը կը 

րարլկանայ պորմարէրանէ մը, ուրկէ չրւէէժ֊ը էայր կուտայ էւ 
ւէաըը աւաւլանէ ւՐը կը հոսի էրկրորւր աւաւլանի մը մէչ : Պոր֊ 

մարէրանին ւէրայ հաստատուած էն Durance ի, V^igne ի էւ Blé ի 

էրէք արձաննէր, ուրկէ ւրուրս y y ուտէ էն էր կո լական ցուլէ ր 

էրկու կողյՐին ւէրայ ։ երկու քուէէ րը կան րրէրլարուէստի թ՜ան֊ 

ւրարան մը էւ ր՚ՍասլաաւՏութ-էան ԷՒ ան ւրա ր ան մ ը : <’> իշյստա կա

րանին էաէւի հալամ աս ը ձէւափոխուաէ է հանրայ ին պարտէւլի, 

"1՚ կր աա րս՚էո ւի սլա լաա ին էւ կէն էրան ա լւան ական պարտ է էլին 

ւՐիչէւ՝. Հոն կ էրէւի սիւն մ'ը, ւէրան հաստատուած Lamartine ի 

կի սանրրր ին : ետէւի կուլմը կը ւրանսւի կէնրրանաըանւսկան պար֊ 

տէւլը, որ հարուստ է ւլանա ւլան աէսակ կէն էրան ին էր ւոէ էւ 

իք ււչ_ո ւնն է ր ո ւէ :
La Bourse.— Սակարանի շ_էնքը, շ_ինուաէ է 185%-60 

թ-սւակւսննէրուն ճար:ոարսպէտ P. Costs ի յ ա տ ա կա գ.է ին ւէրայ, 

սրուն համար (.) միլիոն ոսկի ֆրանք, ծախս էւլաէ է ան ժ՜ամա

նակ : Napoléon III. ն է որ էրը այն ատէն ՀանրասլէաուիՒէան նա֊ 
խտւրահն էր սսւաչին քարը ւլէաէւլուլը : Ս ա կարան ին ւՐէչ Աււ- 

էւարական սէնէակը էւ Աււէւտրական ւրատ արանը իրէն y կէ՚ր- 

/zz/7/Zr//7/ ունին : ճակատ ը կաււուցսւաէ է կո ւրա կան ոճուէ սիւ-

Մևծ գ.ո^սւ|ւաւլսւ՜ճաւՆսւսւու.։|ւ (յաս<յէ «ՍվփԱ«<լ»
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ï/fr// եւ ճակատը պատի մամացսյց : Ս ակարանին եւ նամակա

տան միջել ց֊անոլաե թս,ց_ը ,իԼցուաե եւ ,լերաջ_ինուե լու Փրայ 

՛է: Սակարանին դ՜իմացը կանդ՜ն,.,ե է Pierre Puget ի արձանը H. 

Lombard ի կուլւՐէ :
L’Opéra.— ՍսւաԼ թատրոն, որ կսսւուցուաե է 1784 ինր 

յոնիական կարդ՜ի յիշատակարան մըն էր եւ 1919 ին այըաե.

իսկ այմմ անոր տե,լ կանդն,,,ե է նոր Օթձրսն, որ լրացաւ՜

1925 ին :
L'hôtel de la Préfecture.— Գեղեցիկ յ ի չատակող, ան մը վերա- 

եընսւնդ՜ի ոճս,Լ չինուաե 1861-1867 թուականներուն' ճարտարա

պետ Martin ի յատակս, դ՜ես,է : Ունի 90 մէթր լայնութիւն եւ 

80 մէիՒր երկայնութիւն : -Բալը պարտէ,լ մ ունի, իսկ ներսը
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ւեեե արանքի ըակ ,Ր ը : Շ էն.րին մնսյր ճակատը շատ հոյակապ է 

տասը արձաններ հասակաւոր կանգ֊նաե ՚ են' Constantin կայսրը, 

St. Trophime, Réné թ-ագյսւորը, P. de Farbin, de Pontevés, de Bel. 
zuric, le Chevalier Roze, le Bref ւըաւաաասլետը, Portalis օրէնսգէտը 

քրւ Vendôme ի ւրոլէսը-, Մեեարտն&ի {լակին մ'Էջ կը տեսնուին 

Aldebert արձանա,րորեին .[‘անգ_ակուաե Pierre Puget ի, Suffren եո- 

վակալի, Mirabeau եւ Villars ւ1'արաչախաներոլ արձանները : Այո 
յիշ_ատակարանը Ֆրանսայի աւՐենագ-եղեցիկ կուսակալութեան 

շէէւրէ, է, որ ալոՒաե է 10 էՐիլիոն ֆրանք. : Préfecture/,ն եաեւը 

կը գ՜տնուի rue Sylvabelle/r, ս,չ կողՀը rue de Rome եւ ձախ կողՀը 

rue Edmond Rostand :
La Fontaine Monumen

tale de Castellane. — Մար- 

i/'tu րիոնէ հոյակապ ց այ

տա գրի լր ւՐը, ։Էրան Մար- 

"էյլ քագաքի արձանը 30 
է՞Էթրնոց սիւնի ւՐ ը գա

գաթը : Ս իւն ին վարի 

կուլւՐ ը կայ չորս այլարա- 

նական նիւթե՛ր նրովյլ, գե- 

աը, հևգեգը ել ագրիլրը, 

որոնք, կը շ_րջ_ապատեն 20 
՛ՐԷ թ ր տրամ* ա գն՜ուէ ա լա

ցկանին պատուանգանը : 

Այս J ի շ_ա ա ա կա ր ան ը քան- 

գակուան՜ է Allaro// կոգւՐԷ 
ե՜ւ Ս արսէյլ քաղյսքին 

նուի ր ո լան՜ ւՐ ար ւՐ արի ւՐեն՜ 

վսոճարւական. Cantini է
(են ան֊ եւ ւՐերւանր Ս՛ա րսէյ լ 1826-1917) 1910 թուականին, հին 

քարկո թուլին տեգին ւէրայ կանգնաե ՀրւաՐայ թագաւորին 

եննգեան արւթիւ :

La Fontaine Monumentale de la Place Estrangin Pastré. — Գեգե- 

9 Ht ցայտացլԲ-իւր 9'ը հաւՐանուն հրապարակին ւէրտյ կա րւո լց

ուած՜ Letz է էրւ Allard է : Այս հրապարակին *շ_ոլրէէ կը գտնուին 

Banque de France եւ Hôtel de la Caisse d‘Epargne եւայլն :

Դոքխւրեզէն դնելէ առաջ լաւ. է խոՐ5ՐԴաԿցՒւ
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Le Palais de Justice* պհ՚ըճակաււոյց jiiiiniiiրանի շ^ինոլ-

թ՜իւնը ///z_////////z//d է 1ձ(Ջին Martin ճալւտարապէրաէ*ն ՝. Շէնվէին 

ւՐտյը ճակատը կը (ւաւլկանայ կէււևրկււաաււնՒրակ ոիւնհ֊ըէ, ւէըան

հաոտատուած՜ րւանկիւն ճ ա կաաա ւըըուա գ_ ւՐ ը ւըՒրւլա զյորդ. աը- 

ւըաըոլէժ՜Ւրան ա յ լ_ա լւան ո ւ[ժի ւնո վ ւՐ ը Guillaume էն ՝.

Նախկին դ.աաաըանը կը գտնուէր rue de la Prison : Նորին 

ա/ւչէրւը կայ Place Monthyon, ուր կանգնածր է ճարտարապետ 

Barre ի կողյՐԷ Berryer ի արձանը ւսլաւապալոոէղյււէ շրջապատուած՜՝.

Le Pont Transbordeur. — Այս էրւլըաւիոխ աււկաիւ կաւՐուր9 ը 

շ_ինուած՜ է 100՝) ին Arnodin ի կողյՐԷ, որ .րաղյովճին վրայ կը

տիրապետէ : Անոր տակ կա իւ ո լած՜ է շյորժ՜ական ն ա ւա կամ* ո լը ջ 

il ը ճտւՐրորգներ ւՐէկ եւլբէն ւԲիւս ծ՜ուէաւիը աեղյաիոխաը ՝.

6‘ԱԼԴԱԶ’’ b Çfcui nP կր q-uiïin ։•}’ rue Ste. Barbe, 45

3
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////////ր_/յ^//Ն >է1՚րը կարհլի է բ.արձրանա լ սանւլոլխներէն եւ 

կամ ւէե րե լակով, ւէե ր ր կայ ս րճ ա րան - ղյլօսա րան մ'լչւ

Le Vieux Port. — Հին նաւահանւլիստ, ուի (Ւ աւՐ ան ակին կր 

խարսխէին բ֊ոլոր աււեւարական եւ ճամ'րոր/լի նաւերը, ճիչւլ 

"Լս,,մ Ա“կե/չջ/1Լ-Ը ը կը մհչ^մ^է : ճակատը Quai des Belges ի 

il'ասն է, ուր կր սպասեն այժմ' Château d’If երթեւեկող֊ չուլե- 
ւՐակոյկներ : Իսկ արեւելեան կուլւՐր կայ ձկնարանը ել անկէ 

ւէեր St. Victor եկեւլեցին ել St- Nicolas ի լւե լորերր ել արեււՐաեան 

կողմն ալ յճաւլսւրապեա ա րանր եւ St. Jean ի աւՐրոլթիլնր, այս 

կալմ էն կանցնի հան րա կա ււ.րի ւլիեր: Vieux Port ր Ս՛ արսէյլի

աւՐենէն աւելի նկարագեւլ ւՐասն է, որուն նւՐանր աչխարհի ոչ 

մ'էկ յճսսլսւրին մ'էչ կայ ի րացսուեալ Պո լիսէն եւ Վենետիկէն՝. 

Ան ունի 000 մ'էթր երկայնութիւն ել 400 ւՐէթր [ այնութիւն z 
Հին նաւահանւլիոար մ'ին չեւ նոր նաւահան ւլիսա ի հիմնարկու

թեան թուականը (18.) F կը կարւլսսլրէր Մ ալտի լիական սուել- 
աոլրր :

L’Eglise des Augustins.֊ Աււաչին St. Augustin ի վանյճը չին- 

ուաե է 12ձ8 ին, որ Հճանրլուած է յճսսլսւրին պաշտպանութեան 

ալսւտին հսոՐար. Աեաոյ նորը չինուած է 1542 ին, որ աւելի 

1րկեւլիցիի ձեւ ունի : Ե կերլեցւս յ ւլուրսի ճ ակատ ր չինուած է 
իտալական Ժ[(Ւ. ւլարոլ ոճւոէ եւ երկու յճսւէի սլատոլհաններր 

կոթական z Այս եկերլեցին կր կոչուի նաեւ Eglise St. Férreol:

Le Monument de Victor-Gélu. - ՀաւՐանուն հրապարակին 

‘էրա J կանրլնուած սոլրիլրր, որուն ‘էրայ րլետերլուած է ւլա լա

՛ւական րանաստեղծ Victor- G élu ի կիս անւլր ին Clastrier ի կուլւՐԷ 
կերտուած :

Լ Hôtel de Ville. Աււաչին յճա ւլա յճա պետ արանը հաստատ

ուած է Cimetière des Accoules եւ ճանչցուած է Pallatium Com
muais Massilia աՈունսւէ. յճանի մ'ր տարի վէ^րչ 12օ8 //?/ կր տե

ղափոխուի Hôpital du St. Esprit ի սրահներէն ւՐէկու ւՐէչ. 14]5 ին 

Pue du Change ի ՛էր այ կր ւլնուի տուն մ'ր ուր կր չարունակուի 

մ թո չեւ 1054 : Նոյն չէնյճր ւէար աււնուելուէ տեւլր կր չինոլի 

նորը նոյն տարին իսկ : ճարտարապետն է Bernard Levieux րնկե- 

րակցութեսսՐր ա րձ անա րլո րծնե ր François ի եւ Matieu Pourtal ի z 
Շէնյճին ծուէին ւէրայ նայորլ ճ ակաաաւՐաս ր կր տեսնուի Louis 
Ա Ն . ի կիս անրլր ին խո րհր/լան չունուէր չր չանա կո լած, որ Maurel

« H.I/I*ԱՋ® 0 ս|1յսէ.։լ|’ լյէ*։•։««<!-»’1 i« գ.ո^սւ|ււււվւս-ճս։ո_ւսւուււ,Ֆր
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անուն ճարտարապետին րըորնն է : Այո շ֊Էնվճին //’£-£ կը րըանոլին 

4ճարլա.[ճա յ ին հանւըաւՐանյճ ունեցող֊ /լիւանները եւ թաղապետա

կան խորհուըրլի սրահը : 'E ուրլւււրտպեատ ըանի ետեւի կորլւՐը հին 

տուները ///լցու֊ելորէ 17 76 ին կարւուցուաե է նոր շ՜էնվճր, որ կտ- 

ւՐու.ը9ալ //’ը .[ճաղայճասւետարանի շ_էնվճին կցուտե է : Այրը շ_էն- 

.[ճին յատակարլիե ր պատր՚ասաաե է ՛ճարտարապետ Brun :
L’Egl ise St. Laurent- U ա րո է յ լի հնութ իւններէն //*//?/ հրւո- 

րՐէական ոճուէ շ֊ինուաե. րլլոլիր ւլորեոց ճարտարապետութիւն 

ւ/'ր 1249 ին : Ւ1 ր ղան գյս կա տունը ութ կո/լւՐան ի, կարերի է շատ 

հե/ւուէն նշյՐարել : Եկեղեցւոյ եուխերն են ձկնորսները ել 

ձ կնա/էաճ ա/ւնե ր ր :

La Cathédrale.— Ս այր եկեղեցին րլորեն է Eaudoyer ի ել 

անպւ աշակերտ ը Esperandieu ի, որուն Ա արսէյլ կր պարտի իր 

ա ր/լի րլեղեցիկ յ իշ-ատակա րաններ ր : հոր Cathédrale ր շ_ինուաե 

է 1852-1893 թուսրկաններուն հ/ւուՐա րիլղանղական ոճուէ,

որհւն ա/ւաԼին վճարը ղետեղաե է Louis Napoléon Bonaparte իշխա

նը, այն ատեն հանրապետութեան նախա գյսհ : Մ ի Լին ղարէն 

ասրլին ւհրանսա։ //< աւՐենա րլեղեցիկ ել ընրլարձակ եկերլեցին է, 

որ կրնայ պարունակել 12,000 ւՐւսրրլ : ճակատը կր կրէ եօթը 

արձաններ Ա իոուս ի, Ս. Պ ետ լաս ի, Ս. Պօղոսի, Ս. 'Լա ղարի, 

Ս. /(ՒրօֆիւՐի, Ս. Ա ատըլէնի եւ Սրրուհի Մ ար թայի՝. Մայր 

եկեղեցիին ւՐիացաե կայ Eglise de la Major ր, որ կր կտրես լի թէ 

(ՒՒԼ /լարուն կարւուցուաե է : J1 ր ա/ւաԼին շ_ինութիւնր 'Ւհ զգա

րուն կր պատկանի, որ 925 ին կորեանս ւաե է իսկ J050 ին Հհ լ iur- 

45, rue Ste. Barbe Mm» նսրէն ,յփ<- վար).
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շ՜ինուաե : Հոն կը տեսնուի Belsunce եպիսկոպոսի զսոՐ' քարտնը : 

Eglise de la Major ի արւջեւ կայ Belsunce եպիսկոպոս ի յ ի շատ տ կա

րանը ե՜ւ. անոր ետեւը կեզր. ոստիկանատունը :

Լ Hôtel Dieu.— ՀիՕնուաե է cbfa. զարուն Si. Esprit հ՚զքայր- 

ներու կոզւՐԷ, որոնք, կը սկսին հի լան զներ խնաւՐե լ, քայց տեզը 

տարինե՛րու ընթ՜ացքին պզտիկ զա լուէ Louis d’Aix եւ Charles de 
Casaulx U արսէյլի կաււավյսրիչները նորը կը շ՜ինեն Place du 
Calvaire ի ւէրայ՝. 1621 ին Ս արս ի լիաց ի Guillaume du Vair անուն 

անձը նոյն հիւանզանոցին կը կտակէ 36,000 ոսկի եւ 1735 ին 

աւելի կ ըն զարձակս լի եւ կը շ՜ինուի Manzard ճարտարապեաի 

երազրաէ արզի շ՜էնքը :

Լ Hôtel des Postes. — ԱյԱ նաւՐակաաան շ՜էնքի կաււուցոււՐը 

աւարաաե է 1 ՏՕ 1 ին եւ իր ճ ա րտա րասլեաո լթ եաւՐ քը զեզեցկա- 

զոյններէն ւՐին է :

L’Arc de Triomphe de la porte d’Aix. Այս յ իշ՜ատա կարանը 

երազրուաե է 17 Տ6 ին եւ աւարաաե 1 ՏՅՅ թուին՝. Ունի 20 
ւՐէթ՜ր քարձրութ՜ իւն եւ իւրաքանչիւր երեսի ւէրայ կը կրէ չոր
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սական սիւներ ւէրան հասաաաուաե արձաններով՜ եւ վ՜եց հար

թ՜ աքան զա կն ե ր պաակերե լուէ ֆրանսական յազթ՜անակներ : Այս 

զորեր զլուխ ելաե է ճարտարապետներ David d’Angers է եւ 

Ramey է : if ա զթ՜ ա կան կաւՐարի հրապարակին շուրջ կը քացուին 
հետեւեալ զլխաւոր պոզոտաներ ը.- Ա ււն ակնիս քազաքին զար- 

ձուցաեյ զէւՐերնիս կերեւայ Bd. de Paris ն, ա ջերնիս երկու

«ԱԼԴԱՋ» անւքրցևլի է իլւ lini.pp, տոկոսն ոս աժանւսգփնFonds A.R.A.M



պո/լոտայ, /Բ ին rue Berncrd eu Bois եւ 

ձախ կո/լւԲերն ի u Bd. des Dames :
Notre Dames de h Garde.— Այ// 

հա/Բար կայ /էերելակ լք'ը. //ր շինուած՜ 

/Բէթ՜ր բտրձրութ իւն : Այո եկեղ՜եցին

տարի /Բ ը շարունակ բոկոտն դլ ուի/ը

/Բիւսը Bd. de la Paix, իսկ

եկե/լեց ին բարձ լ/անա լու

է 1890 - 1892 : Ան ունի 72 
յունական շ՜րջանէն նշ՜ա

նաւոր եղ՜ած՜ է, որ /Բհհ- 

եան /Բ ր կար ե՛ւ 1Տ1Տ ս,ս“ 
տ ո լծ՜ոյն արձանը՜. Մ ո վա

յին Ճա/Բբո ր/լներ իրենց 

կեանքը անոր կ ապաւի

նէին : ü./ւտջին ւՐ ատ րան 

հիւՈ/ա/լիրն է Pierre Oblat 
անուն անձը, որ արտօնու

իք-իւն ստացած՜ է տուն //’ր, 

պարտէզ՜ /Բ ը եւ եկե/լեց ի 

/Բ ը 2_ինե լու, ուր ուխտա

ւորներ կու/լային /Բիշտ 

այցելել ։ 1371 ին դպիր

ւԲը 1՚1՛ նա խա յարձակը

սպաննած՜ ըլլաեպիս

կոպոսէն կը դատապար

տուի ա/Բէն շ՜աբաթ՜ ծ՜ո/ք 

պահել հացէ եւ Լուրէ եւ 

դլքա/զ/կաէ երթա։ լ M°*re
Dame de la Garde : (1*1՝. /լարէն ի վեր հաստատուած՛ է ուի/տա-

դնացուիՒ իւն ը՝. 1477 ին /Բատ րան վճո/է Ֆրանս ուա Ս.. 2_ի*նել 

կուտայ դիտարանի աշտարակ ւԲը ել բերդ /Բ ը, որուն /Բէկ /Բասը 

կը ւ!նայ տակաւին : 1852 ին հանւլանակութ՜եսոԲբ. կը բարձրացուի 

արդի եկեղ՜եցին բիւ/լանդական ոճով, ՜ճարտարապետ Espéran- 
dieu ի յտտտկադծ՜ով : Աը բաղ՜կանա յ իրարու վրայ երկու եկե/լե- 

ցիներէ, իսկ դան դա կաս/ան ւէրայ կան/լնուած՜ է Ս. Աստուա

ծ՜ ած՜ն այ ոսկիէ արձանը :

L’Eglise St. Victor.— Այս եկե/լեցիին վայրը նախապէս խիտ 

անս/ա/ւ ւԲը եդած՜ է, որուն փայտերով phocéen '//երը իրենց նաւե

րը է IL 2.1* է ին : Ան շ՜ինուած՛ է Ժ'Ա. /լարուն ծ՜ տծ՜ կա դա/Բ բան ի 

•րը ‘Լւ՚՚՚՚յ ՜
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Pharo* — ^նւլեցիկ ՜ճեւՐաւէայր նովեւլեըեայ ւլա լա րաւլարւլ 

ե՚է^ նսսլկ՝սզյորդ. անուներաէ : Հոն կը գանուի արքայական հին 

,ի,Լ^րս,Աը> "I1 ձեւափոխուած՜ է ր.ժ՜իշ_կա կան ւէարմ՜արանիւ իսկ 

2_էնքին ւՐօտը կայ ծուէի հերոսներս լ յ իչատ ա կարան ը :

Corniche.— Ղօււնիշփ ձեւակերպում'ը սկսած է 1848 ին 
քերանսայի վարպետներու կողւՐԷ ե՜ւ. ւէհ ՜ր 9_ա ցուն՜ է կայսրութ՜եան 

ոկիրլրը՝. Սքանչելի ՜ճեւՐաւէայլւ ւՐ ըն է, ուր կ եւլերեն ‘լեդեըիկ 

դրլեակներ ե՜ւ չէնքեր : ^Ւօււնիչի ծովեզերքը կը գանուին ւլին- 

ոլորտ կան բաղնիքներ, ծովյսյ ին կեն գտնա բանական բնա լուծա- 

ըտն, Բալաս պանդոկը, Ռէդէրւէը, Prophète ի փոքրիկ նաւահան

գիստը եւ ւէերջապէս Roucas Blanc ը իր ծովյսբաղնիքով ել պան
դոկով՝. Որմ'է վերջ_ կր յաջորդէ Plage du Բրօձօն, որ կերկարի 

մինչեւ Madrague - Montredon •. ճաւՐբուն ւէրայ կան Champs de 
Courses եւ Château Borely Ն :

Parc Borely.— Բարք Պ օր է լին կը նկաաո լի Բարիւլի Bois de 
Boulogne ր : ճեւՐապարտէէլին մ'էէէ կայ դղեակը (ՒԸ. գարուն 

չին ուած, որ ձեւափոխուած է հնա դիտական թ ան դա ր ան ի : 

Բարքը ունի նաեւ բուսաբանական պարտէդ, 9երւՐ անողներ եւ 

սկաուտական հաստատումներ ՝. 'իդեակը չինուած է I/87 //Ն Borely 
Ս արսիլիաւյի հին ընտան իքէ մ'ը, որ այրան է 1802 ին ել ասրս 

նուիրուան է քադաքին :

La Bibliothèque-— Այս 2_էնքը չին ած է ճարտարապետ Espé
randieu : Ս,րւջ_ին ունի մ'ենարանքի բակ մ'ը, ուր կայ սլրօնւլէ 

արձան ւՐը կոյրը եւ անդսսՐալոյնը խորհրդանչոդ Turcan ար

ձանագործէն քան ւլա կո լան : // ատենա դա րան ը կը պարունակէ

120,000 հատոր եւ տետրակ, որսնւյւՐԷ 144 ը նախաաիպեր {incu
nable) : Ասոնց մ'է ւլաա 1708 դրչադիրներ եւ 2900 հատ քար

տէսներ կան :

Le Cimetière de St. Pierre. Այս գերեդմ' անատսւն ը, որ Ս ար- 

սէյլի աւՐենամ'եծն է կը պարունակէ բադւՐս: Էժ՜իւ ճարտարապե

տական կա ււո լցուածքներ, ւՐաասւււներ, ւլա մ' բա ր անն եր եւ ար

ձաններ : Աշ_էսա րհ ի գեղեցկագոյն հան գսա արաններ էն ւՐէկն է : 

Որ մ' էչ ունի չատ մ'ը բա ժ՜ ան ո ւմն ե ր, այսպէս բո դոքա կանաց 

դերեդմ'///?/ ատո ւն, հրէական դերեդւՐանաաուն եւ յունական 

դե րե զ մ'ան ատոլն : Ունի նաեւ դ ի ա կի դմ' ան ւիուււ մ'ը :
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Château d*If. նւլւլիին լւերրլը կարելի է երթ՜ալ ւլիկւլակ 

՜ճաւՐբյոէ մ'ը րլաւլիկողերէ՜ ձեւացած, ուր կը ւլանուին Հ՜էնքեր, 

աաենօք քաւլաքապահ զօրքերու յատկացուած, [ժ՜նւլանօթարան 
ւՐը, ւէաււօրլարան ւՐ ը, ճաշարան ւՐ ը եւա յլն : նաւահսւն ւլիոա ը

շֆնուած է 1592 թ՜ուական ին : ք^երւլը կաււուցուած է 1524 ին1, 

որուն աւււս9ին քարը րլրած է <հրանոսւա Ա. [մ՜ ա ւլա ւո ր ը, որ 

իրք րանա ծաււայած է : Ե եւլրոն ը կը /լան ուի քաււա կուսի 

ւլրօոասրահ ւՐը, ուր վերէն կը թաւիանձէ «Հ>/հ£ ւՐը օւլ եւ լոյս, 

շուրթը ղ֊տնուած աաոնըջորո զն/րաններու. ասոնցւՐԷ երկուքին 

•Րէ էէ է "է՛ Աւլեքսանւլր ՏիււՐա le Comte de Monté - Cristo ի իր 
ւէէպին ւՐէջ_ հերոսները ասլրեցուց : էաւՐօն Տան թ՜ է եւ ւհարիա 

Արքահայրն հոն անցս լցին ւՐԷկը 14 տարի եւ ւՐիւսը 18 տարի :

ան ծանուցատախտակներ ուր նշանակուած են ւրլիւաւոր ան

ձանց անուններ, որոնք հոն ա ր ւրե լա ւի ա կո ւած են-. Vieux - Pօրէ էն

կարելի է երթ՜ալ շ_ո ւլեւՐա կոյ կուէ երթ՜ալ ւլա լ • ) ֆրանք :

”1 0. Ց H Ւ Ր S“
ՄԱՐ11ԻԼՍՀԱՅ fi /֊H/, 

խմբագիր' 1;*ԼԻՇԷ lit II Ր II II I; ԱՆ (B- Ե՚լիշէ)
£ասցէ.— Place Alexandre Labadié, 17, Marseille 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԴ-—3։լ>“AlIIIIJ տալւև||. 50 ֆր. t|tftjunl‘u. 25 ֆր. 

Ալաււսււսւք)ւքա'|ւ 70 ֆր. ||,ւ1'հլփ||ա 1 Տոլար 
Անէլլիսյ էրս գ.աւրւլ1ժ 15 {փլին:

լ՝ւսնսււսն1յ-|ւ!|> 1,ւ.ւսյլն. 1)սււււ|Է 45, rue Ste. Barbe, 45Fonds A.R.A.M
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ՄԱՍՆԱԳԷՏ ԳԵՐԲԻՆ ՀԻԻԱԳԴՈԻԹԵԱԳՏ
U(i, Րէւ ար լա Րէբէւպլէք, Ա'Ա Ր Ս է 3 Լ

■ ՀԻԻ ԱՆԳ ԿԸՆԳՈԻՆԻ
: |;|ւք|11ւշւււ^1ժ |ւ, Onplrpi <up(3֊|i էրւ (|L|ipiuf(E optrpp

Ժ'ւււէ1լւ 8-11 (tl 2-4 էրւ արքէն 1ւ[ւեկււյ (pi։irj|i 
1||ւլւա(լ|ւ հ՜ւ աւն օլւէ) ժամը 7-8 jrp տունը 

Րէւ տը լա Րէբէւպլէք 
||,ւ!՚է'ււ <1(1 (թացի 1||ղւ<<ւ|||ւէ)

Ժաւ1լւ 11-12 Ւրւ .)-(>,30 իը rpriipլքանսւտունը

և* Ր տը լԱրսլրը:
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•>■■■■■■■■■■■ււււււ *

MAGASIN MODERNE

= D. V. TUTUNDJIAN =
94, RUE D'AUBAGNE, 94 . MARSEILLE

ՎԵՐ՛Ջ, ն ԳՈՐԱԶԵԻՍԻԹԻհԳԳԵՐ

կանանց եւ արանց գուլպաներ, չափէ վրայ չա. 

պէկներ, (զէֆէր, բօրլքէն, մետաքս ), բա րֆէօմ- 

ներ, (էսնուշահուոոլթֆմեներ) աւՍՎն մարքէ:

Ա արսէյլէ առաջնակարգ միակ հայ վաճառատունն 

է ճերմակեղէնաց ել ան ո լչա հ ո տ ուէեեան g ։ 

ԴԻՆԵՐԸ ԽԻՍՏ ԸԵ՚ԼՋԵԱԼ
Fonds A.R.A.M
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Nichan Ekizian
LEGUMES SECS

BUREAU & ENTREPOT --------------------------
-------------------------- /3, Place du Terras, 13

Téléphone Colbert t 79.1 1 TV
MARSEILLER. C. Marseille t 46.086 Հ՜ՀV

'b G II,‘I. Էք|«ա%

ՄԵԾ ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆ
ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ նՊԱՐԵ՚ԼէննԵՐՈԵ

Թէլէֆօն ք՝0լրւ|է|ւ : 79.11

/ 3, Սլաս տիւ իՒէրրաս եւ կամ 
րիւ Լուի Ասթուէինի անկիւնը, ՄԱՐ Ս ԷՅԼ

Օ* ՍՆՕfd'HՒjd'TTh. — Ւջննլ_ քղա" տ էյճււի կսոՐալ/Էն Պոլլվյսլր 

աէ ShhP, ել J3 թ-իլէն դ.ւաւնալ րլէպի

ձտիւ 1լուլյՐի ւիւււըո ւյը :

Fonds A.R.A.M
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տօքթէօր րագըճեան
32, Boulevard Garibaldi, 32 MARSEILLE 

32, Պոլլըվար l| ni il ի սլալս) ի, 32- ՄԱՐՍԷՅԼ
Առաջին յարկ (|յիւ 13, 16 ել 18 յյր սւ ւ(’ւ[ այն եր ու կայանին ռիշւր մօսւր 

եւ 0|ուո_ս ւոիւ p։։ւ։|ւ։։յէւ ղփւքացի անկիւնը)
-------— օ օ----------

ՄԱՍՆԱԳԷՏ ՆԵՐԻԻՆ, ԿԱՆԱՆՑ, ՊԶՏԻԿՆԵՐ Ո Ի ԵԻ 
ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԻԻ ԱՆ ԳՈԻ /0> Ե ԱՆՑ 

ՐԺԻԵԿ Ֆրանսական ԼԱ ՓԱքԳԷՍՆԷԼ Կեան ,րէ 
Ասրս հ ս վա գր ա կան Ընկերութեան ։

ԸՆԴՈ1ՎԵԼՈԻԹԵԱՆ ԺԱՄԵՐ- 
Աւրէն օր 9-12, կէսօրէ Qfrpî. 2-8 Եւ ժամա։]_լւուԹԵսւժթ

Téléphone Colbert • 47.20 Թէլէֆ°՞հ ^լ^էլ1 • 4Չ.20

օգ8ս,կ iir
= ՄԹԵՐԱՆՈՑ ՈհՏ ԵՍ ՏԵ՚ԼԷՆԻ = 
= ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՊԱՀԱԾ ՈՆԵ Ր Ոհ = 
—= ծ A Ձ Ո Ր ՊՏՈՒԿՆԵՐՈՒ =

Մ ԵՆ-Ա-Ր-ԱնԱԿ ԵԻ Փ Ո Փ Ր ԱՓ Ան ԱԿ

Տ ԹԱԱՃԵԱՆ, ԼԸՐԴՒԵԵԱՆ, ԿԷՉԻՒՏԵԱՆ æ 

23, Rue des Dominicaines, 23 - MARSEILLE 
23, րիւ սւէ ՏօԱֆնիքէն ՄԱՐՍԷՅԼ

Tél. manuel 22.83
£եո-ագ.|ւ. ք}ասցէ.— TACHDJIAN, Marseille
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A. Akinian «■=
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Ն Պ B Ր B Վ B Ճ B Ռ
IL ԱԴԻհԵԱՆ

ՕԲԵՐԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ

Առա ջն ա կար գ խանութ, Արեւելեան երկիրների 
ըն տրեալ մթեր քն եր ի ։ Առաւելապէս Հայաստանի, 
Աաւսաս տանի> Հունաստանի տեսաԼլևերի վրայ, 
խաւեարի, աւկոթարահոի, խսլւամայյւ ճոխ տե
սա 1լևևր։ Լ ա քէր տ ա, լիքօրինոս, Հ.իբոէԼ> աղած սկում- 
րի եւ ուրիշ չատ տեսակ եւ սալածուրա ձուկեր ։ 
'Ալս շքա վալ, ճեր մա կ եւ է ո վկաս է պանիրներ ։

Ապուխտ եւ երշիկ ։ Աուևական առաջնակարգ 
ձի թա պտ ուղն եր ։ Պ ա միա, տօլ մա, խաղողի տերեւ, 
վա րուն գի եւ ուրիշ արեւելեան գօնս էր վան եր ։ Հա
լէ պի սլլղուը, Րհւալ~Ւ լՂաԱսկակա*ե բրինձ : Նէարդի, 
ֆ ի Ընէի հ*- անուշեղէններ ։ Ընտիր լօխ ում,
հէլվա եւ ուրիշ շաքարեղէններ : Աէքմէզ եւ րնա- 
կան մեղր, բա քլավա եւ խատալիֆ, &ամ ֆրստրգ, 
քիջնիշ եւ ուրիշ շատ տեսակ համեմներ, Արուսա
կան թէյ՛ արեւելեան սալէպ, մահլէպ եւ սուսամ։

Էսկական վոտկա եւ տեղական ըմպելի-
ներ ։

ՊԱՏՈՒԷՐՆԵՐԸ Կ'ՈՒՂԱՐԿՈՒԻՆ ԱՆՍ՚ԻՋԱՊԷՍ 
ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԳՒՆ ՄԵԾԱՔԱՆԱԿ ԴՆՈՂՆԵՐՈՒ
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ՄԱՐՍԷ8ԼԻ ԱՐՕԻԱՐՋԱՆՆԵՐԸ

St. JULIEN. Ոարձր /լիրքով նկարԼա/րէ/լ էլ օրրալէտ րրիլղ։ 

'Ոա/լաքԷն հինգ. ու կէս քիլօւՐէթ՜ր հէրւու : Ունի 2000 բնակի Լ՝, 

h ա րլւՐ ա թ ի լ հայէր կան 2հ/0 - 300 ի Լաւի՛. Ունինք Ս. ^Ւրիրրոր 

Լուսաւորի Լ /Րաաու/ւը էլ ւՐանկապարտէրլր 1926 ին հիւէնուաէ ՝.

Այս ւրիլ/լր կարէ լի է էրթ՜ալ 4 էլ ծ’ թ՜իւ. հանրակա/ւքէրուէ՝.

ESTAQUE. Զկնորսնէրու հին ւրիւ/լակ, այսօր րրէրլէցիկ 
օրրասուն րրիւրլ ւՐը է սկէ զէրէ այ : ՛Ո ան ի //’ ր տուն հայէր կան. 

քարլաքէն ինր քի լօւՐէթ՜ր հէրւու : Ու՜նի 3000 ի ւՐօա բնա կիԼ : 

՛Ո ա րլաքէն Հ//Ն կր բ՜անին 33 էլ 36 թիւ հանրա կարւքէրր :

St. ANTOINE» 0 ան ան Լա ւլա ր էր օ/րաւէա րրիւրլ ւՐ ր, ունի 

էրկա թ՜ու/լի ի կայարան՝. Ա ար է լի է հոն էրթ՜ալ 26, 27 էլ էքսի 

հանրա կա րւք՜էրո/է : հոս կան 1924 էն հաստաաուաէ հայէր, որոնց 

թ՜ իւր վէրջէրս բարձրացուէ է 400 - 430 հուրիի սէւիական տնակ- 

նէրորէ : Ո ւն ինք ւՐ ատուււ մ' ր էւ էր կու մ'ան կա պարտ էգն էր : 

'Ոա/լաքէն 8 քի լօւՐ է թ՜ ր հէրւու է : 9‘իւրլի րնրրհանոլր բնակԼու- 

թ՜իւնն է 3000 ի Լափ՝. 4

CHATEAU GOMBERT. Ղ'ա լա րա ւլա ր/ր էւ նկարԼարրէ/լ 

րրիւրլ //’ ր, որուն ճաւՐբուն ւէրայ St. Jérôme կր բնակին բաղրՐա- 

թ՜իւ հայէր սէւիական աունէրուէ, րՐօտաւորապէս 330 հուրի՝. *Ոա~ 

րլաքէն 8 քի լօւՐԷ թ՜ր հէ րւու է : Ո ւնի 2000 ի Լաւի բնակի Լ : 

*Ոարլաքէն հոն կր բանի 5 թ՜իւ հանրակարւքր :

MAZARGUES. Օրրալէտ էլ րրէրլէցիկ րրիւրլ, ուր էւս կան 

քանի ւՐ ր ա ասն էակ հայ ընտան իքնէր : 'Ո ա ւլա քէն հինդ, ու կէս 

քի լօւՐէթ՜ր հէրւու է : Ունի 4000 բնակի Լ : Այո րրիւրլը կա րէ լի 

է էրէժ՜ալ 22 էւ 23 թ՜իւ, հանրակարւքէրուէ ։

«ԱլՈ-ւււզյ> կը ւիս-ճառ-Է՜ Լօնժին, 04*Էկա, ԶԷ/Նիէժ- և։, 
այ! մարքս/ներով ժամացոյցնեը. 45, ը[ււ. ՍԷ՚նԹ՜ Պարպ.
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LA MADRAGUE. Օն/ւէհ ղերեայ նկարաւլարգ՜ գ իւ՜/լ ւ/'ը՝. 

Հաւ հայ Լկայ ։ tZ,//z Դ-/1 լ,ԼԸ կ1"1^րլի է երթալ 19 թիւ հանրա- 

կայլվւաէ : 'Ոաղավձէն եօթը կէս .[> ի լօ/Ր է թ ը հեռ՜ու է, ունի 3000 
բնակիԼ :

St. BARNABÉ. Ւաըձը /լի ը.ը.ո/է օդ՜աւէտ եւ շվճե/լ աւան, 

բ/Ւիշկներռւ կորլ/ՐԷ հիւան/լներու օդ՜ա/ի ոխութեան յանձնս/րա- 
րելի /էս/յր : Ո ա լա կան թիլով. հայ ընտան ի յճնե ր կան : Հս/նր/ս- 

կա ո՜ք՜եր էն թիւ 3, 7. 8, 9 եւ 10 ը հոս կը բանին՝. 'Ո/որլաքէն 

3 քիլօ/Րէթր հե/ւու՝. Ունի 6000 է աւելի բնակիԼ՝.

Ste. MARGUERITE. Չկա լարագ՜երլ գ՜իւրլ, բ/սրլ/Ր/ս թիւ հա

յեր կան սեւիա կան ատէր, ձեռ՜նարկ ե/լաե է Ս ատուււ - ւՐան կա

պա րտէւլի համ՝ս/ր ՝. 'Ոա/լաքէն 4 քիլօ/Րէթր հեռ՜ու՝. Ունի 6000 
բնակիԼ : Հոս կը բ՜անի քա/լաքէն %4 թիւ հանրակա/ւքը :

Ste. ANNE. *Ւե/լեցիկ գ՜իւ/լ, քա/լաքէն Լորս ու կէս քի լ/Ր • 

ունի 2500 բնակի Լ՝. Կարելի է երթալ քա/լաքէն 23 թիւ հան

րակառ՜ք//վ_ :

St. HENRI. Գիւ/լակ 6000 բնակի Լուէ. քա/լաքէն իննուկէս 

քիլ//'. հեռ՜ու : 'Ո ա/լա քէն կը բանի թիւ 35 հանրակա/ւքր •

LA VALENTIN E. Գալ արա/լար/լ դ՜իւ/լ 2500 բնակԼո/է. JL/u- 
/լաքէն իննուկէս քիլ/Ր. հե/ւու՝. Կը բանին թիւ 12 եւ 13 հան- 

կա/ւքեր ը :

MALPASSE. Հայաշատ գ՜իւ/լ. քա/լաքէն 4 քիլ/Ր. կարելի 

է երթալ I, 2, 5, 11 եւ 53 թիլ հ ան րա կա ո՜քեր ո/Լ :

MONTOLIVET. Շէն եւ դ՜ե/լեց ի կ դիւ/լ /Ր ը, կան նաեւ հա

յեր : 'Ո ա/լա քէն Լորս ու կէս քիլ/Ր. ունի 1000// Լա/ի բնակիԼ՝. 

1Լ։ւոր ւՐօա կը գ՜անուի Bois Luzy ըսուաե հո/լա/Րասը, ուր սկսո/ե 
են հայկական աները շատնալ : Կարելի է երթալ ք՜աղաքէն 

() իՒիւ հ ան ր ա կա ո՜քո վ_ :

St. ANDRÉ. Գե/լեցիկ դիւ/լ 5000 բնակԼ/սէ. քա/լաքէն 

ութուկէս քիլ/Ր. հե/ւու՝. Հոս կը բանի թիւ 30 հանրակա/ւքը՝.

LA CROIX-ROUGE. Օդաւէ ա եւ դա լա ր ա/լա ր դ դիւ/լ, 

ունի 500 բնակիԼ. յ՜ա /լա քէն եօթս լկէս քի լ/Ր • հե/ւու՝. Կը բանի 

թիւ 11 հանրակա/ւքը :

«Ա1.ԴԱՋ» ս/ ; ffi- .ք սակի ifiuhIջհյի ipiIjmpbiiJ/ïfîihp եւ.
diu (fui ցոյցն bp in.TJi, 45 Թփւ. p|u. Qluipig?
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St. JUST. ԳԼլևցիկ արուարձան, քակյոքէն երեք. ու կէս 
քիլւՐ. հեււու : ԲաղւՐաթիլ հայեր կը բնակին հաւ : Ունի 8000 

բնակիչ՝. Բ աղա քէն հաւ կը բանին 1, 2, 5, 11 />-/_ 48 թիլ հ ան

րակս» րւքեր ը :

LA ROSE. Անուան հաւՐապատասխան շ_էն գ՜իւղ ւՐը 1400// 
ւՐօտ բնակչոփ, քաղաքէն 5 քիլ,Ր. հեււու : Հոս կը բանին թիլ 

1 եւ 2 հ ան ը ա կա ււքե ը ը :

CAMOINS. Հանքային ջ_ուրերոփ հարուստ գ՜եղեցիկ գ֊իւղ 

ւՐ ը ղաշտերու ւՐէչ : Բ աղա քէն 12 քիլմ'. հե/ւու, ունի 500 ի 

չափ բնակիչ : Բաղաքէն կարելի է երթալ 12 թիւ հանրա- 
կւաւքոփ: Տեղւոյն հանքային Լուրերուն ւՐիջոցաւ կը գ՜ար- 

ւՐ անուին ւՐ ո ր թ ա յ ին հ ի ւան ղո ւթ ի ւնն ե ր ը :

St. LOUP. Հ այաշյստ եւ կանանչաղարղ գիւղ, հոս կան 

400-450 հայեր սեփական աուներաէ, այժ՜ւՐ ունինք սեփական 

Ս ատուււ, փալսՒարան ւՐը, որուն շ_էնքը 1928 ի ընթացքին 

զինուեցաւ հանղանակութեաւՐբ : Բաղաքէն 5 քիլւՐ. հեււու 

5000 բնակչոփ : Բա ւլա քէն կարելի է աո՜նել թիւ 15, 16 եւ 

18 հ ան ր ա կա ււքե ր ը :

LA POMME : Գեղեցիկ ղիլղ քաղաքէն հինգ, ու կէս քիլւՐ. 

հեււու' 1500 բնակչոփ : Հոս կը բանին 12, 13 եւ 14 իք՜ ի լ հան- 

րակաււքեր ը :

St. LOUIS. Գեղեցիկ արուարձան, կան բաղւՐա թ իւ հայեր, 

ս ե ւի ա կան ա տ է ր, ունինք. Ս ատուռ. - //' անկասլարա է ղ ւՐ ը : Բաղա- 

քէն 6 քիլւՐ. հեււու է : Ունի 6000 բնակիչ՞ կը բանին թիւ 'ՀՈ 
եւ ՀՏ հ ան րա կա ււքե ր ը :

ALLAUCH. նկարչաղեղ եւ գ՜եղեցիկ աւան՝. Ե ան քանի 

•Րը հայեր աղարակաաէր, 11 քիլւՐ. հեււու քաղաքէն : Ունի 

5000 բնակիչ : Բա ւլա քէն կարելի է երթալ թիւ H հանրա- 

կւաւքոփ : \

MERLAN. Օղասուն եւ կանանչաղարղ գ՜իւղ, քաղաքէն 

'• ‘Րի Լ>Ր. հեււու 5900 բնակչոփ : ՜Օ եր թելե կէ թիւ 34 հանրա- 

կառ՜քը :

® ԱԼԴ ԱՋ®!1 ”|էյ։։.ք է՜ q֊'Hj գֆւոնսւյ աւքԷ՚Ն *Խ չւսՆեա՛
եւ. աւքու.սնւս<յեւսլ ղոյզ-, 45, tue Ste. Barbe.
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LES CAILLOLS. Շէն ւքիւղակ, 6 /'/'Լ՛''■ հեռու քոոլաքէն-, 

10Û0 քնակիչ ունի, կը քանի թիւ 10 հանրակառքը :

LE CANET. ԲազյԲսոՐարդ. արոլուրձան : 'Բոոլաքէն 4 քի լւՐ. 

հեռու է եւ ունի 3500 քնակիչ. կը քանի քաղաքէն 29 թիւ 

հանրակառքը : Կան յ՛ա՛սի ։Ր ր տասնեակ տունւոր հայեր :

St. MARCEL. Օղ֊ասուն եւ ւքաշտային ւլիւղ • Կան հայ 

ընտանիքներ, քաղաքէն 8 քիլ։!՝. հեռու 6000 քակիչ ունի : 

'Բաղաքէն հոս կը ւՐեկնին թիւ 12, 13, 15, 39 եւ 40 հանրակառ- 

քերը :

LA BARRASSE- Գեղեցկաշէն ղ֊իւղ_, ունի 1000/, ,/՝<>,„
քնակչոլթիւն : 'Բաղաքէն 10 քի լւՐ. հեռու Հոս կը քանին թիւ 

15 /րւ 40 հան ըա կաււքեր ը :

LA VISTE. Գեղեցիկ գ՜իւղ, քաղաքէն 1 4էիլ1^ ՚ հեււու,, 

ւււնի 1500 բ֊նակիլ : Բաղաքէն կը րանին [(Ւիւ 2 I եւ 20 հանրա- 

կ nu լք b րը :

PLAN DE CUQLJES. 0ղասուն էրւ եսուոտ գ՜իւղ, քաղա

քէն 11 քիլ_ւՐ. հեռաւորութեան վ_րայ, կը քանին թ՜իւ֊ 1 էրւ ֊ 

հանրակսսւքերը ՝. Ունի 500 քնակիչ_՝.

CAPELETTE. Օգ֊աւէա էրւ դ՜ալարաղարդ. գ֊իւղ- հոս կը 

ղանուէր 1925-1923 Գպրոցասէր Տիկնանց Որբ՜անոցը՝. Կան քա

նի ւՐը հայ ընտանիքներ : Բաղաքէն կը բանին թ՜իւ 15, 1(5, Ո, 

]3 Atl 91 թ՜իւ հանրակսսւքերը՝.

St. BARTHELEMY. Գեղեցկաշքէն գ՜իւղ, քաղաքէն եըեք- 

ու կէս քիլւՐ. հեուաւորութեսսՐբ, ունի 1000 բնակիչ՝. Հոս կ եր

թեւեկէ 33 թ իւ֊ հանրակառքը :

Ste. MARTHE. Շքեղ գ֊իւղ երկաթուղիի կայարանաւ : 

Բաղաքէն 5 քիլՀ- հեււու : Ունի 2200 բնակի լ : Կ'երթեւեկեն 

31 եւ 32 հանրա կառքերը :

LES OLIVES. Այգ֊աշաա եւ օգ՜աւէա գ՜իւղ : Բաւական 

թոլոլի հայ ընտանիքներ կան : 'Բաղաքէն 8 քի լւՐ. հեռաւորու

թեան լիրայ կը լքանուի : Կ ը քանի թիւ 4 հանրակառքը :

«ԱԼԴԱՋ» կը նոըոզէ երաշխւսւ.ո|ւու,0-եււււքբ ժսււքւսցոյցներ 

իսւսցէ րիւ. Պսւրպ, Թ՜իւ. 45:
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LES AYGALADES. Գեղեցիկ արուարձան, ^լաղա^էն վեց 

յլիլյՐ. հեռու, ունի 1500 րնակիչ : Կ՚երթ՜եւեկէ թիւ 5-0 հուն- 

րակաո-վճր :
LA BOURDONNIÈRE. Ծառապատ եւ լեռնոտ գիւղակ, 

թաղարէն 11 .րիլմ' ■ հեռալսրսւթեան ւէրայ : Կ երթեւեկէ թիւ 

1 հ ան լոս կա ո-վճր :
LA PENNE • Պ^ա լար ա զյարդ֊ գ֊իււլ, ք.աղ_աք.էն /•> ՀչիլւԲ. 

հերւու, ունի 1000 ի չափ բնակիչ՜՝. 'Ոաւլաք֊էն հոս կեր թ՜այ կու- 

զ_ա յ [(Ւիւ 39 հանիակարւՀւր :
LA POINTE - ROUGE. Գերլէցիկ դ֊իւդ_, .բաւլայճէն փեցու֊ 

կէս .րիլւՐ. հեռու-. Բագսւրէն կ’ երթեւեկէ թիւ 20 հանրա- 

կաււ.թր .
LES TROIS LU CS- Կանանչ աւլարւբ էրւ բարձր րբիր4*.ոփ 

գիւղ, .րաղսւրէն 8 .րիլւ!'. հեռու կր գտնուի : 'Բագսւրէն կ եր

թեւեկէ թիւ 1 հանրակառ.րր :
AUBAGNE- (Գիւղա&աղա#) նկարչագեղ , չէն եւ գեղեցիկ 

երկաթուղիի կայարանով֊ : Հոս ալ կան ագարակաաէր հայեր, 

յչաղսւրէն 16 .րիլ՚ր. հեռու, ունի 12,000 րնակիչ ■. •Բաղայւէն 

կ’երթեւեկէ 40 թիւ հանրակառքը՜ :
St. JOSEPH. Գեղեցիկ գիւղակ, .րաղսւրէն 6 .րի լւՐ. հեռա

ւորութեան ւէրայ -. Կ՚երթեւեկէ 3 ! թիւ հանրակառյւր :

AIX. {Գիւղարաղայւ), պատմ՛ական գեղեցիկ եւ մ'ա.րուր 
փագուր : Մարսէյլէն 29 .րիլմ՛. հեռու, 30,000 րնակչաէ .. Կան 

բյսղւՐաթիւ ւէարմ֊արաններ : Հոս ունինք. քանի մ՛ը տասնեակ 

հայե՛ր ագ֊արակատէր եւ ձ իիՒասաանի տէ՜րեր :

ԼՈՅՍ ՏԵՍ Ա7լ

Պ՛ ԶԱՐՈՅԵԱնէ

«ՄԵՌՆՈՂՆԵՐԸ»’ թատրոն 3 արար 
Գթն 12 Ֆրանք

ԳիւՐել հեղինակին 119, rue de l’Évêché. - MARSEILLE

թալւեկաւքիդ. կ’ու,<|Ն"ս նւււ,Է[ւ ւկ> տալ, գՖկ' «ԱԼԳԱԶ»է"ն 

ւլոկ պիտի ւք՞նւսււ :

4Fonds A.R.A.M



ԳԷՈՐԳԵԱՆ
ԱՏԱՈԱԲՈՏԺ

50, րիւ ւոէ 
Տ օ մ ին ի ք էն 

(II.-
— ՄԱՐՍԷՅԼ —

Հհ,լ. ’ԲՕլսլ. 73-18

ԱՆԴքէԻՆԵԼՈԻԹԵԱՆ
ԺԱՄԵՐ.֊

9-12 Եւ 3-8,30
ր

Գիտական խնամքով ու- նուրբ ճաշակով կը 
պատրաստուին ոսկի քուրսն, պրիճ, բիվօ, խնամ
քով եւ. 22 այար ոսկիով ։ Դիմացկունութեան եւ 
հանգստութեան երաշխաւորում տասնելհինգ տա-

Յաճախորդներու դիւրութեան համար ի հարկին 
վճարման դիւր ո ւթիւնն եր կ՚ընծայուին ։

Բերնի ամին տեսակ հ իւան դութիմնն եր կը 
դարմանուին ։

Սխև-ժիւլիխնի մեր յարգելի հայրենակիցներուն 
դիւրութեան համար դարմանատուն մը հաստատած

Vilia Maleia R. Gaspary, Boulevard Pinatel, St-Julien. 

Այցելութեան մամեր' 7-8 եւ Կիրակիները 2-7
առաւօւոնելւր ։
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Փ CABINET ARSEN Փ

1, RUE VACON (Entresol) - MARSEILLE, Tél. 57-74

'Լւպւձււլ եւ ձախու. .լչւս դա ,լ, Լւն il՝^ կաւք շլւ^ակայ,[չը
ՏՈՒՆԵՐ, ՎԻԼԼԱՆԵՐ, ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ՊԱՆԴՈԿՆԵՐ ելն. 
ԱԳԱՐԱԿՆԵՐ ,ր tu ղւս ,րխհ մօտերը խ ր ւս ւքվէսյ ի գխ ձե՜ր էն 
ոչ շատ հեռու, ՄԻՇՏ ՆՊ ԱՍ ՏԱԻՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ։

Նւղւս ս տ tu ւո ր սլւսյ մէսննե՜ ր լ
փոխ դրաւ!' եւս կր սյրւււփ վւաւյււսվ)ւււլ1ւ1։լււււն ։

Ներածում ե՜ւ tu ր ut tu à ո ււք tut քէն ւո ե՜ 11 tu կ tu ոլր սւն ,լչն և ր ու 
փիւ1“հց էք lit֊ q֊nf) սյիւրլի ւքնաք 

Vente & Achat, Fonds de Commerce 
Immeubles — Villas — Terrains 

Prêts sur Commerce & Hypothécaires.

ԱՐԱՆՑ ԵԻ ԿԱՆԱՆՑ
Մ ն Ծ ԳԵՐՃԱԿԱՏԱՒՆ

ՄԻ Շ ԷԼ ՊԱԷՆԱՆ
18, RUE DES BEAUX-ARTS MARSEILLE 

(II.- Յարկաբաժին)

Մեծ խ՛եւս lin վ ու ‘նրրարուեստ կարո Հ կը սլա տրաս֊ 
տութն ամ թև ճաշակքէ յարմար արւսնց 

եւ կանանց քօսթէւմ*ներ եւ քօսթէւմ-թայէւրներ ։

Մեր մօտ կը գսՀնուԷ ճոթ մթերք մր հոսղղքւա- 
կւսն եւ ՄնգլԷական առաջթն կարգէ կերպասներ, 
ամ էխ գոյՂւով արաՂւց եւ կանանց յ ա տ ո ւկ ։Fonds A.R.A.M
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LAITERIE -FROMAGERIE

G. Vassiliadis
10, RUE DES MARTÉGALES MARSEILLE

EXPÉDITION POUR TOUS PAYS 
— On porte à Domicile —

Spécialité de
FROMAGES BLANCS, BROUSSE de CORSE, 

YOUGOURTE & CACHECAVALLE.

ժ. Վ II. Il I՛ Լ l> U. 81՝ Il
10, լոէ Մտրթէկալ -։- Մ Ա P U է 3 Լ

Արտածում ւսմԼՂ, երկրյ, համար 
Աա i/h lu q_|i ni n ւհէփ uli

ՃԵՐՄԱԿ ՊԱՆԻՐԻ, ԳՕՐՍԻԲԱՅԻ ՊՐՈՒՍԻՆ, 

ՄԱԾՈՒՆ ԵՒ 'ԲԱՇ՚ԲԱՎքԼԼ

Ծ ՍՆՕ ff)‘. Մե՜ր /Րօտ քՐիշտ կը քրտնուի պանիրներու իՒարւՐ

ու. ա րւ.ա £ն ա կա ր գ. հսսՐերլ տե՛սակը :

Fonds A.R.A.M
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ՖՕԹՕ ՕՆՆԻԿ
85, RUE D’AUBAGNE MARSEILLE

ԳԵ՞ԼԱՐ ՈհԵՍՏԱԵԱն ԼՈԵԱԱՆԵԱՐԶԱՏՈԵն
■■■■■■■■O O■■■■■■■■

Ամէն մեծութեան եւ ւոեսակի, մաււնաւյւլւ աշխատանք 
մեծ նկարներfi (agrandissement) գունաւոր, ջրա

ներկ եւ իւղաներկ։ Խնամով կչչ պատրաս
տուին գրսի նկարներ, ի։ մրան կա րն ե ր, 

հարսանիքներ, ճաշասեղաններ ելն. 
նկարներ օրուայ կարեւոր 

անցքերու առթիւ։

ԳՈՐԾԵՐԸ ՏԱՐՈՒԱԾ Են ՇԱՏ ԱՐԱԳ ԵՒ ՄԱՐՈՒՐ
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Քաղաքի դրեԹ՜է րոլոր դլխասոր փողոցները ք)անրակառ-քի 
ցանցով մը իրար կապոսած են, որով եր1էՒեսեկու.Թիսնը դիսըա. 
ցոսցած ե։. այս իսկ պատճաոաս առեւտրական կեանքը ասելի 
րանոսկ է:

Չկայ ոեսէ քացաք որ ԱարսԷյլի ջաւի հանրակառքի դիծեր 
ունենայ: Քաղաքը եւ. իր արուարձաններն nu դիսրլերր 96 դիծե. 
րոփ կ’եր^եւ.եկու,ի : նսրաքանջիսր հանրակառք իր առջեսր ես 
եսւեսր կր կրէ ցոսցաւոաիւ տակն եր փոս g էավայրի, նմանապէս 
մետաղատախտակներ նոյն դծի Թոսանշանոփ, որ կ’ելեւ.էջէ • 
Ցուցատախտակը ես մետաղատախտակր կապոյտ են ՜ճերմակի 
փրւոյ’ քաղաքին ւՐէջ, ՜Զերմակ կանանջի փրայ’ արոսարձաններոս 
փսմար ես ՜Զերմակ կապոյտի փրայ Aubagne^ (յամար :

Հանրա կառքերը ա մէնքն ալ մէկ կարգ, են, թացի Aix դա„ 
ցողներր, որոնք առաջին ես երկրորդ, կարդ ունին :

Առասօտնևրր դործասոր դասակարդին փսմսւր մինջես ժամը 
եօԹ՜ոսկէս սոփորականին կէս դինն է թացի էիրակիներէ ես տօն 
օրերէ :

Հանրակառքի տնօրէն ո սԹիսնը կը դտնոսի Rue Sénac, N° 6, 
(յեռաձայն Colbert 69,20, ոսր պէտք է դիմել մասնաւոր փսն_ 
րակառքեր վարձելու. ես տարրեր րողոքաըկոսՕ՜եանց փսմար :

Վէճի խնդրոյ fjuiifuip դիմել Grand Chemin de Toulon, 40, 
հեռաձայն Colbert, 69,23 •

Կորուստի փսմսւր Capelette]? խուցը Դ՜ի^հ ջմոռնալոփ փսն- 
րա կառքի Թ՜իսը առնել:

Հանրակառքի խոսցեր կր դտնոսին Chartreux (Dragon 98,60), 
St. Pierre (Colbert 58,94), Capelette (Colbert 59,26), Catalans (Dragon 
55,80), bu Arène (Colbert 59,17)'

Ամերիկահայ փեսացու.’ Աարսէյլ դալոսդ ‘ ‘ ԱԼԴԱՋ” ին 

() ան դիպ է անպայման rue St. Barbe, N° 45 Fonds A.R.A.M
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ԱՀԱՒԱՍԻԿ ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԳՈՐԾՕՆ ՀԱՆՐԱԿԱՌ՚ՐԵՐՈԻ 
ԴԻ ԾԵՐԸ

Թիւ Մեկնում'

1 Cours Joseph Thierry
2 » » »
3 Joliette
4 Cours Joseph Thierry
5 » » . »
6 Allées L. Gambetta
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

» »
» »

Place de la Bourse 
Allées L. Gambetta 
Cours Joseph Thierry 
Gare de Nouilles

» a
» »

Bd. Garibaldi
16 » »
17 » »
18 » »
19 Préfecture
20 »
22 »
23 »
24 »
26 Canebière
27 »
28 »

(J.IU ifui IJ-[I Ull[uJJ ր

La Bourdonnière
Plan - de - Cuques
St. Barnabé
Les Olives
Château-Gombert
Montolivet
Les 3 Lues
St. Julien
St. Barnabé
Les Caillols
Allauch
Les Comoins
La Valantine
La Pomme
La Barasse
St. Marcel
Capelette
St. Loup
La Madrague
Point-Rouge
Mazargues
Mazargues
Le Redon
Notre-Dame
St. Antoine
St. Louis

«ԱԼԳԱԶ»!' կլ՝ գ֊ոիացնէ աւ1՚էնաղ-ժու,ար աքիսէ։ զարւլևղէնի 
սիրահարներն անգթաւք Fonds A.R.A.M
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29 Canebière Le Canet
30 » Les Aygalades
31 Cours Joseph Thierry St. Joseph
32 » » » Ste. Marthe
33 Place du Change St. Bartélemy
34 Cours Joseph Thierry Le Merlan
35 Place Sadi-Carnot Estaque - Plage
36 » » » Estaque- Gare
37 » » » Mourepiane
38 » » » St. André
39 Gare Noailles La Penne
40 » » Aubagne
41 Chartreux St. Giniez
42 Jardin Zoologique St. Giniez
43 » » Place Delibes
44 Joliette St. Giniez
46 » Le Rouet
47 » Chartreux
48 Cathédrale St. Just
49
50 ' Circulaire Belle-de՛■Mai

51 Place du Change Cap Pinede
52 -il )) Madrague Ville
53 Joliette Chartreux
54 )) Bd. Baille
55 )) Roucas-Blanc
56 Cours Joseph Thierry Roucas-Blanc
57 Joliette Bd. Vauban
58 Jardin Zoologique -il »
59 Cours Joseph Thierry » ))
60 Quai des Belges » »

կ լ։ գնենք ու, կը ծսփւ ենք ոսկեղէն ե». արծաթեղէն (լան աղ ան 

տեսակի գ֊ո1}աըեւլէն. ղփւքել 45, rue Ste. BarbeFonds A.R.A.M
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61 Joliette Rue du Soleil
62 Quai des Belges » »
63 Cours Joseph Thierry Endoume
64 Quai des Belges »
65 » » Bifurcation
66 Castellane Gare St. Charles
68 Gare Noailles St. Pierre
69 Place du Change » »
70 Castellane Abattoirs
71 Bd. Oddo Chartreux
72 Chartreux Capelette
73 Capelette Madrague - Ville
74 Place Dèlibes Chartreux
75
76 ՜ Circulaire Vieux-Port

77 & 78 Joliette Le Prophète
80 Place Sébastapol Endoume
81 Chutes - Lavie Le Pharo
82
83 ■ Circulaire Corniche & Prado

84 Cours Belsunce La Galade
88 Place de la Bourse Montredon
89 Place du Change Plombières
90 Quai des Belges Ls Prophète
91 Bd. Garibaldi La Timone
93 Quai des Belges Roucas-Blanc
96 Place du Change

Autobus կը բանին
Chartreux

Quai des Belges էն — Belle .Vue (A)
» » » — Belle .de.Mai (B)

Palais Longchmp^a — Pharo

Ո սկևրջու.1<Ւեւսե աւքէ՜՚ն ճխ,րլեբ եւ. ժամ՛ացոյց՞ն եբու. <նոբոզ.ու,Թ՝|ււ.<ն 

«Ալգ.ա(լ» վաճաո.աաոհնլւ rue Ste. Barbe Թի«> 45
Fonds A.R.A.M
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Tissus..en..tous .Genres

— COUPONS AU KILO —

FOURNITURES POUR TAILLEURS
■■■■■■■■ O O ■■■■■■■■

K. Bagdassarian
a

H. Tellian
52, RUE TAPIS - VERT MARSEILLE

Reg. Commerce Marseille N° 73.561-2

Գ. Պ1Ո.8ԱII HP hll.ï.
Եհ

K ԹհԼԼհհէՈ,«

ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ՀԻհՍ ՈհԱԾԵՎԷՆ 
ՄԵԾԱՐԱնԱԿ ԵՒ ՓՈՐ Ր Ա՚ԲԱՆԱԿ

ԿՏՈՐՆԵՐ 'ԲԻԼՕՅՈՎ Եհ ՄԷԹՐՕՅՈՎ

ԱՐՏԱԾՈՒՄ — ՆԵՐԱ ԾՈՒՄ

36> Րէւ- [Փարէ - Վէր ՄԱՐՍԷՅԷ

Fonds A.R.A.M
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2, RUE NEUVE St. CATHARINE, 2

— ՄԱՍնԱԳԷՏ —

Արեւեյեան ընտիր խճանկարէ (Mosaïque) կարասիներ 
Եգիպտական, Աիւրիական եւ Յունական

ոճով կա լւ ա ս ԷՀն ե ր
Սատափով (սէտէֆ), փղոսկրով եւ անագապղինձով

Եւրոպական խայտագրուագներ (Marqueterie) 
ալքէն -ճաշակի յարմար

Զանագան տեսակի գարգագծ՜եր (filet) կարասիներու, 
նուագներու եւ ինքնաշարժերու 

Ապսպրանքով կը շինուի եւրոպական վերշին նորա
ձեւս ւԹ՜եամր ամ՜էն տեսակ կարասիներ խայտա, 

գրուագով եւ կամ՜ փորագրուած՜ :
Diplôme d’Honneur 1926 Marseille

LAITERIE - FROMAGERIE

Produits Orientaux

Gros — Expéditions pour tous pays — Demi-Gros
S. Vassiliadis

Magasins & Bureaux : 9, Rue des Consuls, 
— MARSEILLE —

■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ ■ ■■■ I)
TEL. MANUEL 12-84

Մեծ վաճառական կաթ՞նեղեն ա ր ւո ա դրոլթեւսն g

ԱասնագիտուԹ՜իւն ճերմակ պանիրի, ■քէաշէրի, 
Աած՜ունի, Աօրսիքայի Պրուսի եւ Եարագիլգի :

Fonds A.R.A.M
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Աարսիլակայ էլարլուԹր լաւական կին է եւ. ս|ասսքական : 
Ը|ԼԱ|ԼՈ։Լ առեւտրական նաւ.ական<լիստ մ՛ը, տարակոյս ջիկայ որ 
վաճառ-ական կայեր շատ կանուիյէն յար ար երուԹեան ։քէջ պիտի 
(կլային I*1* մանաւանդ. դ_ա։յԹո։լ կայեր կոս եւս պիտի կաս տատ. 
ուէին, ինջպէս արրլէն ցրուեցան Լեկաստան, Աումսւնիա, Աւս. 
արիա, Հո լան տա ե սայլն :

Ֆրանսս։ աււ֊աջին ոտք կոխորլ կայերը էրլլան անշուշտ 
(քարսէյլի Ջամը ոփ է», եւ. (J. րլարան Հարուն-էլ-Ըաշիտ 1- 1։ո.լ«1է 
ւլրկուած րլեսպանուԹիւն մը ’ Շարլ րւքաներ օր ոփ’ բա ցկացած կա_ 
յեր է եւ. իս լաւքն եր է :

Անկէ փերջ Ժ*. րլարան որոշակի կայոց ներկայութիւնը 
Ֆրանսս։, ինջպէս նաեւ Էքարսիլիա կը կաստատուի Հայալատին 
դրուցատրուԹեան դ֊րքոյկի մը (լիւտոփ, որուն փերջաւորուԹեան 
ընդօրինակուած է Ս. Աէրօւքի նամակները :

ենջպէս Աղրլային <1| ատմուԹենէն {լիս։ ենք’ զանրլուածային 
դարլԹ ւքր տեւլի ունեցած է Անիի կործանում* էն «Լերջ ԱԱ. րլա- 
րուն եւ. եւրոպական դան սսլան ոստաններու, կարդին Աք'. րլարան 
է որ կայ փա՜Զաո֊ականներ կ’երե։.ին Աարսիլիա ա. շրջակաները, 
արրլէն խաջակրեաց Արշաւանքի շրջանին որոշ կր շեշտուի 
Ֆրանքօկայ աււեւտրական յարա ր երուԹեանց ւլոյուԹիւնր :

Ակ», եւ Ակ», (լարերուն ւքեր էքդ ի կետն Հարստութեան նա. 
ւականրլիստն էր Այաս, որ Արեւելեան Միջերկրականի Թա<լո։._ 
կին կր յորջորջուէր եւ աււեւտրական կադորրլակցուԹեամր կապ. 
ուած էր ուրիշ եւրոպական նաւականդփստներու կարրլին Մար.

«իլիպ 01ւ,ո :

Ձրի իւորկրրլակցուԹիւն ոեւէ զարւլերլէն րնտրեյէ արւաջ 

դ֊իւքել «Աէկ»ԱՋ»|> րի*» ՍէնԹ <1)արպ Թիւ. 45Fonds A.R.A.M
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ԺՄ. ւյ. արոսն՛ Լոսի 6՝'|*. ի օրաի՛ ԱաըսԼպի ։(*էջ որոշ կը 
յայանոսին կայ է[ւււ'ճւււււ_սւկլււ<[ւՖեը' կնոսԹեսւնց եւ. Մա*1։կաց.ին ,ըս։_ 
ըեըու. :

8- Դ1'. 1;«1|1|. ՊԱ I. II. •(’֊ I; II. 1,
Աւաւ£|ււէ[ւրլ_ Հսւլւսււսւյխւ ^ւաւՆւււււյի

Իսկ Ժ-Ե. դ֊աըու. սկիէլըը Աաըսիլիոյ ւքէօ կը կասաատուփ 
կայ գ.աւԼու.|յ-ը եւ. ապա Լաըխլ: Մեծ Մասաժը կ,ոը ^ոսլայեցի, 
Պաըսկակայ եւ. կոլ|կւսււակւււյ ւ[աճաււ_ակա1ւնեը եւ. կաւք ներկա, 
յացոսցիյնեը : ■Լփւ՛ ասւենւաան ընԹացքին |'ըսվ>սնսի նականզ.ին

«ԱԼՄԱԶԴ ^ւսււցԷՆ ւ(*|ւսւ,|)ք|_ (1|(ս1յԷ հւ. pt(ipbl|iuif|)ip unpi|bgni.p 
(ipplïî. i(|uip<iiiulpii<liiti.h) իհե

Fonds A.R.A.M



63

«Հայ» անունը ծանօթ կր դառնայ : Այսպէս կետղկեաէ կր րսպ. 
մտնան նոյն ժամ՛անակ մասնաւորաբար ֆարսրն, ՄօնբԷլիԷ եւ, 
նիմ քաղաքներս!, մէջ ;

ֆրանսական առեւտուրի մէջ կայ վաճառականներ կարե. 
ւ.ոբ ու. յատկանշական դեր խաղացած են եւ. գտնուած են պե. 
աական անձեր մանաւանդ Colbert ի նման, որոնք ջանացած են 
Ս՛աը ս կ լի ան դարձնել կայ ե։. Արեւելեան ճարտարարո,.եստի ու 
առեւտուրի մ՛իջոցաւ միջաղգային վաճառականութեան կեդրոն:

Ջ՚՚ւ՚լայեցի Հայեր մ՛եծ քանակութեամբ ապրանք կը բերէին- 
Ա արսէյլ եւ աժանագին ծախելւՎ կր մրցէին տեղացի առեւտրա
կաններու կետ, այնպէս որ ատեն ատեն կրովարտակներ եղան՝ 
կայոց մուտքը ի ֆրանսա, արգիլող եւ. խստոլթիւններ րանուե- 
ցան :

Յ՛է** գարուն Հայերը Մարսէյլի ճամբա] եւրոպական ներ_ 
.բի՚՜ււ .թաղածներու մետաքսեղէն առեւտուրին կետ նաեւ ադա. 
մանգի, թանկագին քարերոլ եւ. մէկ խօււքոփ արեւելեան արսւա- 
գրոլթեանց առուծախ կ՚ունենան: 1650 ին տեղացի վաճառա
կաններու կրկնակի բողոքներուն վրայ կարիլրին 5 տուրք Ա՜րկը 
դրուի կայկական ապրանքներու վրայ, որով Հայերը կր քաշուին 
Լիւխռեօ : Սակայն 1669 ին Colbert առեւտրական նախարարը 
տեսնելով ձախողանքը եւ ապագան. կրամանագրով մը աղատ 
կը կացուցանէ ամէնաղգի Վաճառականներու եւ նաւերու Մար. 
սէյլ մուտքր, որւՎ շատ կայեր Լիվօռնօէն կը վերադառնան եւ 
նորեկներու կետ կր կաստատուին Մարսիլիա:

Co/Aer/ի այս յանդուգն քայլը կրկնտպէս գոփելի է Թէ՛ 
Հայերուս եւ IJ-Է՛ ֆրանսացւոց կամար, վասնղի 1111111111111,11111 
Սարսիլիան անոր մէկ արդիւնքն է եւ եթէ այգ կրամանագիրը 
fPlLull’i թերեւս. տարրեր ձեւի տակ տեսնէինք այսորուան բար. 
գաւաճ եւ արեւելրի րաց դուռն կոջուելու արժանացող Մարսէղր: 
Սւըեմ ե յալ պիտի ըլլար իբր երախտագիտութեան վսեմ 
արտայայտութիւն Մարսիլակայ գաղութը այդ պետական մեծ 
մ՛արդուն կիսանդրին կանգնէր կամանուն փողոցի մ՛էկ անկիւնը.,, 
այսպիսուլնոր ֆրանսացիներու (իջեցնելու կայութեան ծառայու
թեան բաժինը Մարսէյլի րաբգաւաճման դերին մէօ .՛

Զարդեղէնի սիրակարներոլն կր յանձնարարուի 

ԱԼԳԱԶ» գոկարավսւճառատունր, 45, rue Ste. Barbe, 45
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ԺԷ. (լարան կայ վաճառականներէն կը յիշուին Աարղ.ար 
Մարտիըոսեան, Աւետիս Տէր - Աստուածատոլրեան, Գալուստ 
Արաս,, փտնոս որւլի Աալիպապա, Պաս,աշան |)ու.լԹւսնու.մ, 
Խօճա փտնոս եւ. Աարսէյլի կա, վաճառականներու (քեծը Աելքոն 
■կաղար :

Արւ ւլաըուն է որ կայեր ա՛ռաջին անղ_ամ սրճարաններ կը 
կիմնեն Ֆրանսայի Ա՜էջ եւ. սուրճի ւլործածուԹիւնը կ՚ընւլկանրա- 
ցնեն : ԵԹ է Բաըիզփ մէջ առաջին սրճեփը ՅարուԹիւն անուն 
(Pascal) կայ մը կ՚ըլլայ 1669ին, իսկ Մարսիլիոյ մէջ 1712 ին է որ 
Յսփկաննէս անուն կայ մը (Johannes) սրճարան կը բանայ առաջին 
աՆզ.աւք :

ժէ. ֊լարը կրնանք ըսել բեղմնաւոր շրջան մըն է Մարսի.

տպարանը կը բացոլի Մարսիլիոյ մէջ շնորկիլ Ոսկան Վբրլ. 
Մլըջենւ, Երեւ-անցիի, որ ատեն մը Ամսւլեըտամ ել Լիվօռնօ ալ 
տպաղրոլԹիւններ կ՚ընէ : Մարսի,իոյ մէջ արքունի կրովարտակով 
1673ին կը բանայ իր տպարանը. ՏՊԱՐԱՆ I). ԷՋՄԻԱԾՆՒ ե,. Ս. 
ԱԱՐԳՍԻ Զ0ՐԱ>ԼԱՐԻ անունով: Ոսկան <Լըւլ. կրօնական իւստու.. 
Թեանց պատճառաւ, սրտի ցաւէ կը վախճանի 1674ին : ^ողակոյտը 
կորսա,ած է: Տպարանը կը շարունակէ Ոսկան Վրղ֊փ քեռոըւլին 
տպաղքիջ Սալոմոն Լեւոնեան եւ. կայ տպարանը կանղան կր 
մնայ մինջեւ. 1710 Թու,ականը : 1673.1710 Թուականը միմիայն 9 

(լիրքեր կը տսրսղրուին :
Առաջին ֆրանսակսլատակ եղող կայը Մարսիլակայ մըն է 

Անսան անուն, որ Լուտոփիկոս ԱԳփ կսղմէ կայ վաճառական, 
ներտ. Թարգման կարգուած էր: ճանչցուած էր, Antoine Armény 

անուէւոփ եւ. Թերեւս Աարսէյլի փողոցներէն մին ԳԼսշ jirmény 
յորջոըջումը այս անծէն մնացած ըլլայ : Անսան ֆրանսակպատակ 
եւլած է 1625ին .*

1733ին Յսփկ. ԱլԹունեան Jean Althen Պարսկակայը Աաըսէյ, 
կը կամնի եւ կ՚ամուսնանայ: Ապա կ՛անցնի Ափինեօնի շրջանը 
եւ կը ջանայ ՛բամպակ մշակել եւ տարիներու, ընԹացքին' ի վերջոյ 
կըյաջոգի: 1750ին Աօնբէլիէի գիտուԹեանց Արքայական Ըն. 
կեըակցուԹիւնը կ՚այցեքէ ԱլԹունեանի ագարակը եւ կը կաս.

Նրրարուեստ գոկաըեղէններու ճիւրլ մըն ալ կաստատուած է 

«ԱԼՄԱԶ» ղ֊ոկարավաճառատան մէջ :
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տատէ քյոսնտերոոն քյասոոնցած ը|լտ|ր : ՜Նոյն անձն է որ Տորոնի 
(Garance) մշակոսԹիոնբ ներմուծած է ի Ֆրտնսա ես Ափինեօնցիք 
1846ին նոյն քաղաքին մէջ բարձրացոոցած են իր արձանը: Մար. 
սէյլի £այ լլաւլոսԹր այսպէս Թէ այնպէս (յետւլքյետէ կր բարղ֊ա. 
սաճի: ԺԸ. ղ-արոսն կ՚երհոին կովկասահայ ես էեսարացի կա*

Տիար ՄԻՀՐԱն թէՐԷԵԱն

Եկեղեցւոյ աււա2 կ',լ Հող~աբ.ալւձուներէն 

Լէ 852-1928) փ Ի եսարացի

վտ՜Զաո-ականներ, աո֊աջիններր ասելի քյարոսստ ոս երիտասարւլ. 
ներէ բաղկացեալ: Էր 1յաստաս1ոոի Թէ անոնցմէ ոմանք իրենց 
սեփական լանտօ կառ.,բերը անէին Բարիքէ երԹեոեկելոս (յամար : 
Դժբախտաբար շատ զեւլիւ կեանքի անձնատոսր կ՚ըլլան ևս 
քյևտւլկհտէ կը ցրոսին, կը փճանան ու. կը կորսոսին : Այսօրոոան

համացոյցի ընտիր տեսակներ' պատի, ծիւնելոյւլի 
եւ. լլրպտնի (յամար, ւլիմել րիւ. ՍէնԹ Պարպ Թիս 45
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ղ_ա։լու.Թին զայուԹ իւնն Թրքահայ կամ* աւելի ՛ճիշտը իեսւսրւսցի 
փ ս՜ճ ա ո_ւ.ս I յ t սնն h ր ո I. կր պարտինք, որոնք առաջին օրէն իսկ 
Աարսէյլ ֆսստատուելով իւնամ՚իական կապերով կը կապուին 
մ՛էկ ղ_երղ_աստանի պէս : Հայերու, այս մ՛իմ՛եանց սերտ յարարե. 
րուԹիւնն Էր որ էյւ րոպ ական ղ_աղ_ուԹներու if էջ մ՛իակը եւլւսծ է 
կանղյոն կեցող֊, ջայ|սւսերած եւ. ջօտարացած : Հոս էր որ պան. 
ղուվսսւ, ամ՛ուրի եւ. բաւլւլէն ()ա լած ո ւած բեկորներ Ծնունղփ, 
Զատկի եւ. աո. քյասարակ տաղաւարներու ասպնջականուԹիւն 
կր ղ_տնէին ընտանիքն եր ու, կողշքէ :

Աարսիլաք) այ ղ_աղւււԹը, երր 60 աո(.ն կը (}աշու.ու,ի 1860 էն 
սկսեալ փափաք մ՛ը կ’ունենան քյայ մատուռ. մ՛ը քյաստատել եւ» 
նսյնիսկ 1878 Հոկտեմբերին ալ (լումսւրում* մ՛ը կ’ո նենան ղսսղու. 
Թիս այմմու նավապետը եղող Տիար Յակոբ Աելեանի ընակա. 
բանը, բայց արղփւնք ւքր լէ տուած ֆսսոյԹից նււ ւազուԹեան 
պատճառաւ.: Տիար Յակոբ Սեյեան ձնած է 1850ին Թալաս եւ 
Աարսէյլ (յասսւատուած է 187>ին եւ ցարւլ կենրլանի է ու. 
քաջառուլջ :

1881 ին առաջին մ ո ցուլէն . երեք տարի վերջ Լ օնս։ սնարն ակ 
աղէլային ւքր’ ՅարուԹիւն Աաքսուտօֆ, րլէպի Զմիւռնիա 'ճաւքբոր. 
րլուԹեան առ_Թիւ. Աարսէյլ կանւլիպած եւ յարաբերուԹիւն ունե
ցած է տեղւոյս- քյայուԹևան ք)եա եւ լսելոփ Ս՛ար ս ի լա ք) այ ոց րլովելի 
վւավւարր, ա.լղ.ասի ր ական tf իջամ՚տուԹեամբ Տիար Սիմ՚Էօն Սիր» 
(լայեանցի բնակարանը մողով կր (լու.մ՛արուի 1881 Օղ-Ոստսս 18|ն : 
Տիար IJ. Ս՚իրզայեաեց 1877ին ()ա ււաաա ուած է Աարսէյլ, Պարս
կահայ ւքրն է եւ 35 տարիէ ի վեր Պարսկաստանի Հիւպատոս : 
իր որւլին Տիզք ան Աիրղւս|եանց Հայաստանի ՀանրապետուԹեան 
տեղւոյս Հիւպատոսի պաշտօնը փարած է (քինջեւ 1925 Թուականը 
եւ հրաժարած :

Այղ. ժոզոփին ներկայ կ ըլլան Տեարք ՅարուԹիւն Աւսքսու. 
տօֆ, փուկաս Զաքեան, ՅարուԹիւն Շիւեանց, Համբարձում՛ Ա1)ա. 
րոնեան, Յակոբ Սէլևան, Յակոբ Թի«րապեան, Սֆ§րան Թէքէ» 
եան, նաղարէԹ Զարղ-սւրեան, Սարզփս Հալա՜ճեան, Սիւքէօն 
Միրղայեանց. որոնք Մարսէյլի ամ*ենամ*եծ Çiuj ղ_երղ.աստ աններն 
էին: Ցարւլ իրենք կամ՛ իրենց շառաւիղներն կր փայլին
առեւտրական հրապարակի վրայ :

Պարոններ Ջեր տալիք նուէրներր ճ ԱԼ’ք»ԱԶ »
<լո ք)ա ր ա փա Ջ առա տ ո ւն էն րն տ ր եց էք
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Աււային եկեղեցւոյ Qnq-upuip'inuhbpp կ’ընտըու.ին1 Տեարք 

Յակոը Աելեան, Սիմ՞էօն Միրզա յետնոյ եւ. ՅաըուԹիւն Շիւեանց :
Հայկական աււ֊աջին մսւսւոււսր կը հաստատուի rue de 

l’Ormeau, Թ՜ի». 13 րնա կարանը երեք տաըոսան պայմսւնազ_րու,_ 
Թեաւքը :

1882 Յո։»ն-’h.iiip 8ի Կիրակի <>րը րացոսմը ե։. արւաջին ֆստա. 
puicpp տեւէի կ՚ունենայ եւ. tf'uiinnuiLp կ՞անոսանոսի Ա. ՅէսրուԹիսն 
ըստ Տիար ՅաըոսԹիսն Ա\ս.ըսու.ւոէ>!|)ի ւիւսւիաքին եւ. առաջարկին: 
Մատրան սրւսկը նսւիւապէս զ.ըաււենեակը եղած է Թ»Է,րԷեաննե. 
րու. : bpb.p տարի Վերջ սւեղափոխոսած է rue St-Jacques 96 Թիսը, 
որ նմանապէս Թ էք է՜ ե ան g q_pասենեակն էր :

Տիար ՅԱԿՈԲ ՍԷԼԵԱՆ 

Կ* աւլուիք-իս այժ՜ւՐու Նահապե՛տը

Մարսիլա^այ ղաղոսԹի առաջին Qnq.bi.np քփւվիսր եղած է 
Տ. Աա^ակ ք^նյ. իսԹիս՚Յեան, ներսէս Պատրիարք Վարժապետ, 
հանի ղքոսԹեամր 1881ին : Մատրան ըացման նկարաղրուԹիսնը 
ժամանակին ղրոսած է Պոլսոյ Մասիս եւ. ՄանզոււՐԷ, իսկ 
Ջժիսռնիա ալ Մամ*ուլ\ւ մ՞էջ : Տ- 1)ւս()։սկ քկնյ. փսԹիւ՜ճեան ինը 
տարի պաշտօնավարելէ Վերջ Հող_աըաըոու.Թիհնր քյրաժարեցոսցած

Ո ելէ ապսպրուած՜ դյւհարեւլէն կրնանք 24 ժ՜աւՐէն պատրաստե լ, 

դիւՐել ՀԱԼԲԱԹՍ ի րիւ Ս էն իՒ Պարպ թ՜իւ 45
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եւ. վաիրԶանած է Մարսէյլ 1900 Փետրուար 1Տին : Անոր կք յաջոր. 
ղ_է 8* Սաֆսկ Աայրադոյն »Լրդ. Արիատեսն 1890 Օդոստոս 22ի 
Ընդքյ. ժ-ողուի: ֆ.րդ Աաիիսր կ’|>ւլտյ Եւրոսրսյի Առաջնորդ, 
8. Գէորդ Ե«|". ԻւՍ-խ/Տեան 1899 ֆսյ. 22ին եւ. կր քյրաժարի տարի 
Մր վերջ: ‘l-.p't-e կ՚լ՚ււ՚՚՚յ Տ. Յաիվան քինյ. Սննդականի, որ 
կ՚րնտրուի 1901 ի վևրջերր եւ. կր (յրաժարի ինքնաբերաբար 1909 

Մայիսին: Է. րդ ֆովիւր կ՚ըլլայ սոյն տարին Տ. Եդիշէ .{խնյ. 
Գալջրն-6եան եւ. 1917 Դեկտեմբերին կր դադրեցուփ պաշտօնէն : 

8- ՐԴԸ կ Լ՝ԼԼս|յ Աքէլ. ‘հ՚Դ- Աբրաֆսմեան նոյն տարին Մինջեւ 1918 
Թուականը: է-. րդ' 8. ՄատԹէաւ ք1)նյ. ՀէքիՄեան (1920-23), 

('.րդ' Տ. Դէ՚՚րդ րկնյ. ‘եիդամեսն (1923-25), (Փ. րդ' 8. Արսէն
Ծ. լիրդ. 'էլր՜Տեան (1925-26), Ժ.րդ' 8. ՄաՄբրէ ւԼրդ. Դալֆայեան 
(1926-27) եւ. կր իրաժտրի : Այս ւիերջինին սրուի ասելի կր կաւլմա. 
կերպուփ եւ. իիժր կր դրուի Մարոէյլի ե.. շրջակայից քյովուուԹեան, 
որ կր պարունակէ Վ էն Սի Մի լէն, Պօլէնէն, Ֆիւմէլէն եւ. Պօր. 
տօէն իարաւ. Մնացած (յայ դտղուԹնևրր : Առաջին անդաՄ լւ|լա. 
լուի այդ շրջանին Մէջ շատ Մը .ր ադա .լներ այցե|ելաի պատարադ. 
ներ կր Մատուցանէ:

1928 ԴևկտեՄբերէն ի ւիեր կր պաշտօնավարէ նախկին |;ւ.րո. 
րոպիոյ <|Ս՜ւլ. Պատուիրակ 8. Դրիդորիս Եպ»- Պալաքեան իբրեւ, 
առաջնորդ (յարաւային ֆրանսայի : կրեն կր պարտինք սւյսօր- 
ուան քաղաքիս ազնուապետական Թաղին Avenue de Prado իյիրայ 
կառուցուած Ս- եկեւլեցին, րսւրերարուԹեաՄր <1) րիւս էլա l)iuj եր- 
կաԹեւլինաց ւ(*եծ վաճառական Տիար Վաիան 1սօրաււան՜Զեանի : 
Եկեւլեցին շինուած է քյայկական ոճուի, ճարտարապետուԹեաՄբ 
Տիար ԱրաՄ (ւ)-ա1)Թաճեանի : Եկեւլեցին սկսուած է շինուԹեան 
1927 ի վերջերը եւ լրանալու ւիրայ է: Արւհսծ է Միմիայն շէնքր 
երկու Միլիոն ֆրանսական ֆրանք:

1876 ին Մարսէյլ եկած է Պոլսէն տաղանդաւոր իՄաստասէր 
եւ դրադէտ ե՛ղի՛" ՏԷՄիր՜ճիպաշեան քյետեւելու խսՄար առեւ
տրական վարժարանի ընթացքին, Միեւնոյն ատեն հրատարակած 
է 'Moniteur Littéraire & Financier' անուն շաբաԹաԹերԹր եւ շքջտ. 
նը աւարտելով դարձած է կրկին Պոլիս :

1885 ին Պ՚՚լսէն Մարսէյլ կր (յաստատուի (յայ ադատադրու.

«Ա1ԴԱԶ» կր շինէ եւրոպական աՄէն կարդի 
դարդեդէններ, Րիւ ՍէնԹ Պարպ Թիւ 45
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Թեան n_tu Զիրաներ էն Մկրտիչ փորԹոսէլա Աեսւն, f)[nf նելու[ իր 
սեփական տպարանը կր Çp ա ա ։u p ա կ է «ԱրւքԷնիա» շաբաԹաԹ՜եր. 
Թր, որ ւքինջես իր iluifjp 1921 Թոսական կր շարոսնրսկոսի ես ան. 
կէ ։»։Լ փփջ ։U*P? ղ֊աւլրած է:

1917 |ւն ԱրաւՐ Թփսրապեան ՍնւրսԷյփ ւքէշ ւքոսշւուսկի վա՜ճա. 
n-ական, լոյս կ’ընծայէ պարբերաբար <Աս0ան» ես * Aiguillon91 
ԹերԹր :

1921 [ւն ԱարսԷյլ ժամանած է Հայաստանէն £>օր ա փա ր Անդ., 
րսւնիկ ()զ_ան ե ան, որ անօրինակ րնւլոսնելոսԹ՚եւսն if’ արժանացած 
է ես .րիյ* ւք*ատեն 0|n.p ւքնալէ ։[երջ անցած է (Նսրիցլ

Տիար ՅՀ/ՎՀ. ՍՍՀԱք(ՒՃԵԱն 

Հ. Մ. Ը. Մ.ի տեղւոյս Ս ասն ա՜ճիւ֊րլի 

Պ ատ ւ֊ ոյ Նախ ա i[֊ ահ

1922 ին Հ. 3. Դ.ր կր հրատարակէ ճ8արաց_իր» լրազփբբ, որ 
երբեւքն կր ւլաւլրի ես երբեւքն ալ կր <լերք)րւՍտարակոսի, այս
պէս երկու, տարի կր տեսէ:

1924 [Ai (քայիսին 8- ։»*լՒշէ՜ [(իորոսեան կը հրատարակէ

«ԱԼԴ ԱՋ» արեսելեան նրբա՛ճաշակ ես Հալէպի նշանասոր 
փյնոցներ ալ կր շինէ, rue Sainte-Barbe, 45 Թ՛ի։.Fonds A.R.A.M
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«Հայ Սիրտ» շաբաԹաԹերԹը, որ կանոնասորաըար կը շարոսնսԽ 
կէ : 1925 ին «Բանբեր», 1926 ին «Ցօղ», 1927 ին «Ազատ խօսք» որ 
կար՜ճ կեանք ժ*ը կ’ոսնենայ եւ. 1928 ին «Ծովակ» ե։, «Հա՜ճըն» :

էնղ_խ պատերազմէն սւււաջ Աարսիրւփայ զաղու.Թ՜ի Թիսը 
խալիս 400 խսլիէ կը բաղկանար, մեծ մասը 1896 ի ղ֊էպքէն 
խսստատոսած, իսկ այսօր արոսարծաններալ միասին կը ներկա, 
յազնէ 14,000 խսլի (մէջը ըլլտ|ով երեք յարանոսանոսԹիսնեերը1 
Առաքելական, Աւետարանական եւ. կտԹոզիկէ, նաեւ, օսսսրա. 
խզատակ (յայեր) :

եիլիկիոյ պարպումին եւ. քէմալական ղ_էպի Սղմիր արշա. 
սանքի ատեն է որ, Անիի զանզոսածային զտւլԹը յիշևցնող ձեւուէ, 
ուրիշ շատ մը երկիրներու, կարզին ւ՜ Յուհաստան, Պոսլկարիա, 
Ոտս մանիա, Սոսրիսւ, Հարաւային Ամերիկա եսսւյլն), ստուար 
Թիսով֊ խոյեր ղփմեցին ւլէպի Աարսիլիա, ման ասանդ. 1923 ին : 
1923.1927 Ատրսէյլ ունեցաւ. Հայկական Դէմբ մը Պուլբվար 
Օտտօի կողմը, ոսը ւզատսպարոսեցան մինջես 4000 խոյեր խւն 
հիմնելով՜ իրենց մատուռ. ես վարժարան : Դէմբ ին (‘նդխ Տնօրէնն 
էր լէդէոնական ես այժմ տպւսրանատէր Տ. Թազսոր խաջիկեան:

նոր Հայ զաւլոսԹը (1923էն սկսեալ) շնորհիս իր ցեւլային 
ընդոսնակոսԹեանց ես ինքնատիպ յաո-աջդիմոսԹեանց քիջ ատեն, 
ոսան մէջ կրցաւ. Աարսիլիոյ (շըասլարակին վրայ ’VH’-P lQ’ 

ապահովել: Այսպէս այսօր դրեԹԷ քաղաքին կարեսոր մասերոսն 
ւէրայ նպարավաճառ-ի եւ. քյաւկԹավաճաո-ի իւանոսԹներր խսյոց 
ձեռ_ք անցած է: կան նաեւ բժիշկներ, փաստաբաններ, պան. 
դո կ ա պ ե սւն եր, դեր ծա կն ե ր, -Զա շա ր ան ատ էրն եր, սա փ ր ի ջն ե ր, 
կօշկակարներ, տպարանատէրներ եսն., եւն. որոնք առ. ան ձին
հասցէներու. բաժնին մէջ կրնայ ընԹերցուլ մր զաւլաւիար կազմել 
Թէ խսյ զաղոսԹը որքան յաո-աջղփմոսԹիսն տեսած է քիջ 
ատենոսան մէջ : Չեն պակսիր նաես զործարանատէըներ, մեծ 
աււեստրական խսստատոսԹիսններ, ատամնաբոյժներ, ՛ճար տա. 
պեւոներ, դեւլ՚սզործներ եսն., եւն.:

Աարսէյլի զաղոսԹը մեծ ասյազայ կը իւոստանայ աշխա
տասէր (յայուն քյամար օր օրի զործարաններոս ծուխէն ոս մոս. 
խէն ազատոդ մերազնէից Թիսը կր բազմապատկուի ես եըէկոսան

«ԱԼԴԱ8» Ժ՜ամացոյցի ես զարդեւլէններոս նորոզոսԹիսն 

եսս կ’ընէ երաշխասորոսԹեամբ, rue Ste. Barbe, 45
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ղործաւորական աշխատանքէ ‘[երջ փիիենք կը տեսնենք 
խանութներու եւ. կաՄ պանղոկն եր ո։. մ՛էջ բաՍ՜րօն ղարձած :

կ՚ործաւորներէն Մեծաղոյն Մասը կ’աշխատի կօշիկի եւ. 
ղերձակի աշխատանոցներու. Մէջ, նոյնպէս շաքարի, իւղի ՄոՄի, 
կղմինտրի, ալիւՄինիւՄի, շիշի, եր կա Թի եւ. այլ ղործարաններր 
եւ. կարտանի ածխականքր :

Այսօր ղաղուԹս պատիւ, ունի իր Մէջ ունենալու, երեք խիստ 
բարեսիրտ ու. աղղասէր ղէՄքեր, որոնք իրենց ընղա րձ ակ բա- 
րերարուԹիւններոփ կանրածանօԹ ղարձած են: Տիար հայկազուն 
ՂույուՄ՜ճևան, Տիկին Ա ուԹափեան եւ. Տիկին >Լ. Սարղիս : (Ան ինք 
Մտավորականներէն’ աղղ. երբեմնի ղործիջ եւ. ղրաղէտ’ Տիար 
Մինաս Չերաղը, որուն Յոբելեանը 1926 ին փայլուն կերպով տօն. 
ուեցաւ. : քոսրւաղրաղէտ ’ Տիար Աեսրոպ նուպար: Հյւապարա- 
կաղիր’ Տիար Յսփկ. Ասսլետ եւ. ուրիշներ: Տեղւոյս Լ|էն ք^իէո֊ 
ղերեղՄանատան ւքէջ աննշան կողակոյտերու. փերածուած են 
Մարսէյլի առ.աջին կոփի։. կւԹիւ՜ճեան քականան, Ակրտիջ Փոր. 
Թուղալեան, Ւվ5^1։ՐՑՒ Մեծանուն ՏքՍ. կոստան եւ. այլ ուրիշներ:

Մարսէյլի կայկական յիշատակարաններէն կրնանք յիշել 
նորակաո_ոյց Ս. քժ՚արղՄանջաց եկեղեցիէն փերջ ք'արք Պօրէյլիի 
Թ՜անղարանին մ՛էջ ունինք սեւ ՄարՄարիոնէ քար մ՛ը քանղակ 
ո».ած ու ղրերոփ, որ բերուած է ԱՄսղերտա՚Մէն, տեղւոյն կայ. 
կական եկեղեցին ղոցուած ժամ՛անակ 1700 ի սկիղբը •

Վրան ունի կետեւեալ արձանաղրուԹիւնր.
«ԹւԸ ՌՃԺԲ Մ այ ի սի ԵԴ.ի .բարլաքն յՍւՐաբէրտաւՐ

արրրէրաւՐ բ Զավձարի ոլորւո յ Դաւի թ՜ ի ճ իււլայե՚ցւոյ : Եւ 

ե՜ն իՒարրր ութ՜ էրսոՐ բ Ե արապևտի բանի սպասաւորի կաւլւՐէր- 

ցաւ ւԷԷւՐս Օլլյսնրրիու Սուրբ Ե ա րապէրտ //7/D :
Ժ՛ամանակին նշանաւոր եղած է սակարանի եւ նամ՛ակատան 

մ՛իջել Մնացած կողաՄասին Վրայ’ որ կին Թաղը բոլորովին 
փլցուած է' Rue Fontaine d’Armenie^ : Այղ փողոցին Մէջ կը 
ղտնուէր կայկական աղբիւր Մր ղեղեցիկ Մար Մար իոն յօրինուած, 
քոփ եւ երկու քոՎերկն կախուած էին ՄէյՄէկ Մետաղեայ ջրաման 
ղաւաԹներ : ԱյժՄ Թէ' տեղը եւ Թէ' քարերը կորսա.ած են : 
հսկ յիշատակարանի ղեղեցիկ կաւաքածոյ Մր կարելի է նկատել

£այ Օրիորղ եւ երիտասարղ ղարղեղէնի ղնուՄներղ 

«Ալղաղ»էն ըրէ, rue Ste. Barbe, Թիւ 45
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Աո-եւտրական Uh'iiԼmԱ|i archծ^ներր, n։»p QmP^Lb է աւելի փայ
լուն ht. (Աւելի քյին ii|ւս niiPiu 1|էէ**ն շրջանի f)tuj կեանքի ւքասին 
նշոյլներ գտնել Աարսէյլի (1*էջ, ինջ որ յաււաջիկային ւքեր ու.- 
շ ա գրութենէն պիտի ջփ ր ի պ ի եւ. *1ւոր տպագրութեան պիտի ջա
նանք այգ աէքէնր արձանագրել (քեր G Ո ւղեցոյցյփն (քէջ :

ֆաւլութր ունեցած է նաեւ. թաւս եր ական կեանք, որ աւքրող- 
ջական ու. կաաարեալ է եւ լա ծ գրսէն եկած ուժերոփ. այցելած 
են Ջարիփեան, 'Լագարեան, թօլայ եան, Աարութե ան, է ոստան, 
եան եւ. Տիկին Արւքէնեան : փս,րոցասէր Տիկնանց Վարժարանն 
ալ 1924-28 շրջանր Սելանիկէն գա յուի fjnu անցուցած է եւ. նոյն 
տարւ.ոյ Յունիս (քէկէն քՆսրիգ տեւլափոիաւած :

Այս ((ասր գրե|ու. ատեն օգաուած ե։ք «նրանսաքյայ Տ«սրե_ 
գրրքէն» 1926 եւ. 1927 տարւոյ, եկեւլեցւոյ (յոգարարձուԹ եան տե
տրէն, գաւլութիս (սնգիր պատմութեան գիտակ Տիարք’ 3. Ս էլ- 
l՛ սնէ, 8. Թէքէեանէ եւ Տ. Աիրգայեանցէ : նաեւ /. Mathorez\t 
«Օսւարներր Յւրանսայի (քէջ ()ին վարջաձեւի տակ» ֆրանսերէն 
երկասիրոլթենէն, որ կր (քնայ Chambre de Commerce ի (քատենա. 
գար ան ին ժէջ :

Ancienne Maison PONS, fondée en 1840

FAÏENCES, porcelaines, verreries, 
---------------------- CRISTAUX ----------------------

E. PERRET, SuccR
16, Rue Puvis de Chavannes, 16 - MARSEILLE

խոզանոցի եւ ՜ճաշարանի փերարերեալ 

այլ եւ այլ առարկաներ կը ծ՜ախուին 

== դփւրաւքաւոլելի գիներով =====Fonds A.R.A.M
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Մարսի լսւիսւյ գաղութը սկիգրն ունէր լոկ Մատրան Հոգա_ 
րարձութիւն մը : 1923 էն սագին ծնան ու. ւքեո-ան շատ ւքը ւքիու_ 
թիւններ : Այս մ՛ասին ընգարձակ պիտի խօսինք յաո-սւջիկային :

Այժմ* 60 ի ջաւի հայրենակցական ifի ութի ւնն եր կը քյամրուին 
Պոլսոյ, Օերաստիոյ, Բարձր-Հայքի, 'քԵլիի, ’Լաաղու.րւսկանի, 
Ս-Հիս ար ի, Բալա. ի, Հոգէի, Ամսւսիոյ, Արաբկիրի, Պիլէ՜ճիկի, 
Բիւթանիոյ, Ա - Գարաքյիսարի, Մարսւշի, Հա՜ճրնի եւայլե :

Մարսէյլ կեգրոնն է Հարաւային Ֆրանսայի Աո_աջնորղ_ու_ 
թեան, ունի ֆա։.արւ. (Խպ ոփ, Վարջ. խորքխւրգ եւ.այլն : ներկայ 
Աո_աջնոըգն է Պալաքեան Եպիսկոպոս :

նորաշէն եկեղեցւոյ հասցէն է’ Avenue du Prado, 283, ուր 
կարեյի է երթալ La Canebière էն առնելոփ 41, 42, 43, 44, 82 եւ 
83 Թ՜իւ, կամ* PL de la Bourse էն 88 Թ՜իւ եւ կամ* PL St. Ferréolkfb 
19, 20 եւ 23 Միւ ք}անրակաո-,րերր : Հին Մլստո>>Ո-ր ւ(ւսրձքով_ էր, 
կր գտնուի 90, Rue Stanislas - Torrents, ուր էր նաեւ Ագգ. վարժա» 
րանը' քյիւքնուած 1925 ին :

Հայ կա Թուլիկ է իւս սա րակոլթեան եկեղեցին կը գտնուի 
La Canebière^ ծայրը’ Eglise St. Vincent - de - Paul ի գետնայարկը, 
կղերներն են’ Պաիապանեան ԵպԱ. եւ Ջա^ա՚ճեան <|_ր>լ-* • ՒԱկ 
Աւևաարանական իամ՚այնքի մ ուլովարւսնը կը գտնուի 13, Rue 
Delille, պատուելին է 8. ՅուԼի. փագարոսեան :

Բարեգործական Միութիւնն եր էն կրնանք յիշել.
Հ- Բ. Ը. Մ. Հասցէ’ Տիար կիււքշեան, 77, Cours P-Puget.
2,. 0. է. Ատենապետ’ Պ« ն. Յովտ կիւք եան, Rue d’Aix, 48.
Հայ Տուն, Ատենապետ' 8. ԱԹԹարեան, 18, Rue Jean Roque.
Երիաասարւլական եւ այլ լքի ո լթի ւնն եր էն.
Հ. Մ. Ը..Մ- նաիւագա!}’ 8. 3- Օաիաթ՜ճեան, Bd. L. Salvator, Լ

Լէգէոնական, Ատ ենա պետ ’ Պ« Գալուստ, PL d’Aix, 20.
*Բաղ. կուսակցութիւնն եր էն երեքն ալ Մ. Լիւղեր ունին:Fonds A.R.A.M
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B. 0. <1 U. l'II. II' 111, b 111,
ՆԵՐԱԾՈՒՄ ԵՒ ԱՐՏԱԾՈՒՄ 

ԿԱՇԻԻ ԵԻ ՄՈՐԹԻ

"ն Ման ա պէս զանազան զոլ։ պտուկներու, ինլպէս նւսեւ 

■ՄԹ՜երանոց Պուլկարս,կան իսկական <1)ալքան փաշէրի 

եւ ՛Ջ եր Մակ պանիրի :

14, Boulevard Hagueneau (St-Barnabé) - MARSEILLE 

Adresse Télégr. : HOK-M ARSEILLE

Téléphone C. 74.72 R. C. N° 64.72

BIJOUTERIE - HORLOGERIE

2 a, Rue Francis de Préssensé, Angle Rue d’Aix, 34 

MARSEILLE = ՄԱՐՍԷՅԼ 
ՈԱԿՈՐԻԶ - ԺԱՄԱԳՈՐ՛Ծ

Մ. ‘ԷԱՋւյ/ՐՈՍԵԱՆ

ԳնՈ ԻՄ

ՎԱՃԱՌՈ Ի Մ

ՈԻ նՈՐՈԳՈԻԹԻԻն

Fonds A.R.A.M
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ԲԱՐՁՐ. Գ ԱՏ ԱՐԱՆԻ ԵՐԳՈԻԻԱԼ (<ԻԱՐ հ Ս՛ԱՆԸ

ՎԱՐԴԱն Ս. ԹԷՄՈհՐՃԵԱն
Ս լլ ոտտնձնէ- հ1ոոՒրւ.հ-ա լ դ.ււ րն՜ Ւր ր ը.

1Ամ'm-մնա կան թ-ւււ.ւլ[(Ւ մ ր.

2. - Անուններու. որբ.ա գ֊րութ՜ իւն.

3. - Գւստական, ժ-սւււան գրական եւ Հպատակութեան //_////ծ՜/ր//

ԱՐԱԳ ԵՒ Խ՚ԼՃՄՏՍձՕԲ 

16, Պէռ-նաը ։ւփւ <1|ուտ փալոց, 16 — Մ11.ՐՍ1;ՅԼ

Fonds A.R.A.M
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46/, ըէ*- տէ Տ օ մքՀե է ք!^ե, հՕ 

(ր ս. ր ս է ü լ

^IïiluiÔսյյՆ T‘<>[U|Lp 81.28

֊=^=֊

Հ |ւ Ա՛Ն n ւ սւ 1ր 1925|ւՆ. [> լւ ՜Ջ ա շ սւ !լ սւ լ n ր, 

մսւքւււլւ ւււս(11ւփլւււլ1ւՒերսււ(|1, [ւՆլսյէււ Ֆւււէրւ 

||_|ււ[ւսււք'ււււււչև||ւ <|Ն II |i n ւ| յաշալսւքր է վ"1) 

ւՆլ 1րլ խւ puiqifui 1ժփ լ յսւ՜ճսւիւււլւդՆխւլւ :
օ օ

կլւ ւււււ|ւււ(| լւուիՆ սււքէՆ ւււհրււա1| 

inu[ui£j_[iuiljui‘ïi q_n լւօ՜հ՜լ!, սւյցաքալւ. 

դ֊ԷՆ սկսեալ ւ1*|ւՆլէրւ զխւլւ եւ 

Mh p M . Հ այ և լւ ԷՆ, J, լւ ան ս և լւ է՜հ,

•{ n ւ_Ն ա |ւ ԷՆ ե լ (|. n Լ ււ 1ր |ւ ԷՆ 

-------------- լհրւլււ ւՆ hrp n կ --------------

ԳԻՍ’ Ո 8 Լ՝'Բ ԵԻ ԳՈՀ ՊԻՏԻ Ս՚ԱԻԲ -^1

0^օ^0^րօրօ^00^օ^0^ր։>ր3օր=>00։=Յօ։:=յ0։_3րւօր3օր=>0
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Manufacture de Chaussures « PEK »
» 46, Rue Tapis Vert, Ier étage

46, րիւ Թափի Վէր. Ա- յարկ

T7

ՍԱՐԴԻՍ ԲԷՐՄԷՀԵԱն

ք՚արխլ կատարելագործած և>. Մարսէյլ աո-աջնտկարգուԹիւծւ 
շակած « Pl-կ » կ օշկակարաւոունր կր պատրաստէ ջափ|ւ փրայ 
։f ի լքի այն կանանց յատուկ լի»..ք։< կօշիկներ աւքէն ձեւի եւ ալքէն 
գոյնի փրայ :

Fonds A.R.A.M
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ՒեԲՆՈ P (<fibU3, fif* Ո ԲՂ,ք(Ւ. —r- 1 i) տարեկանէն վեր ամ* էն 

օտարական էեր-սնսայ // //’£֊£ պէտվճ ւււնի Papier Etranger ի եւ Carte 
d Identité}/ : 1էրւաջ_ինը կր //տացուի անցա/լրւ/վ եւ Հ ի լպա ա ո ս ա կան 

,Սւտյ,1,,ք~1,,,,Լ ^'ը Օե/լր. Ո սա ի կանաա ուն էն, Rue de l’Évêehé : Բսկ 

երկրորդ ին համ*,ար (որ կը թոյլա/լրէ երկրին մ'էչ մնալու եւ 

" ^րլ- է /լորեր//է ղյւա/լուելոլ) I. Օտա րա կան ի իՒոլրլթ-ը (Papier 
Etranger), 2. Անցա/լիրը (Passeport), 3. Բնակարանի վ_կ։սյարլիր 

(Certificat de domicile), 3. Չորս լուսանկար, 5. Հիւպատոսական 

՚Սւս,յտգՕ'I' եւ 6՛ Աշխատանքի ‘էկայ/ալիր մ՝ ը (Certificat de travail) : 
Ներկայանալ նոյն հասցէին, ուրկէ կը ստանաք նախ récépissé*!/ 
եւ ա/Րիսէ մ՝ ըն ալ լուն ք»ն jAinւ.<ժ֊|«iiuîl Տեւոլաւկլւ : Գորեաւորաց 

^TL- ուսանո/լաց կ արմ-է 20 ֆրանք՛ երկու տարուան ժ՜աւՐանակա- 

մ*իչոցո/խ իսկ վաճ ա/լականաց ել այլոց' 100 ֆրանք նոյնքան

Գ Ա Պ է - K A B É
ԳՈՀԱՐ ԱՎԱՃԱեԱՏՈՐն 

= Գ- ՊԱՐԾԱնՀԵԱն = 
ՈՍԿԵՐՋՈԻթՈԱն ԲՈԼՈՐ ՃԻՒ՚ԼԵՐԸ 

d- Ա Մ ս, Գ ո Ր ՝a ո /■ ր- Ի Ի ն 
լրսւսնսւգփււււււյժփլն աղ.ամնւնւլ.ակււսՆ թանսւաՆԹփֆ, 

մս1ւոան|ւ եւ օրլևլւ, սյպււղւանշաՆ, զալւղ_սւսևւլ ևւ_լ|ւ. ևւ|Ն. 
^1-Ր ղւտւր n լե ս ա ա կան խնամեալ լի որ ա դր ո լէ(1 ի ւն .ր, եւ 

թ ան կա դին .ցարերու վր այ «8)օյսւ»յով եւ առանց 
(էւհօյառի ա լէ Լն կար դի ա շխ ա ա ո ւթ ի ւն ,բ 

յանձն 1լ ւս ոն ո ւ [Հհ ։
գոհարեղեն ծ ախել 1լա3 գն ե լ է առա^ 

վիժեցէք անգաւ!' մը
10 bis, Rue Coutellerie - Րիւ Գութէլըըի, 10 bis, Մ էրի ի 
ճամբուն վըայ KABÉ ԳՈՀԱՐԱՎԱՃԱՌԱՏՈհՆԸ

ԾԱՆՕԹ. — ԴՆւս1յւսւ։ւու.Ս-|ււ.նք եւ. խորէյրւ լ.ակ<յու.Թ|ււ.1ւ,ո
(>ացսւ|ւձւսկսւպէււ ձրի են :

Fonds A.R.A.M
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տելողոլթեաւՐր : Ուսանողներ 6րդ. ԷՒւլիՒին տե՛լ կր ներկայս։֊ 

ցնեն <|,111|ւժա|»1|1ւ|ւ 'Լկւ»յւ<ւգի|1, առեւտրականներ' իրենց

Registre de Commerce ի [ժ-ոււլթ- ը :
Օ՚ՆՈԻՆԳ. — Նււրա^ին ւՐ ը Ւրրէրք. օրուան //’ իչայ ին պէտվէ 

է արձանագ֊րրւի ք.արլաք.ապ!րտոլթ ևան ւՐարզ_ահաւՐարի ՜ճիւէլը 

(Officier de l Etat Ciüill իր հօր կուլւՐ է, ւիոիւա րէ՜ն կը ստացուի՛ 

Ծննղ-ե-ան ‘Էկայաէրիր ւՐ ր (Bulletin de Naissance} :
ՆԱՆԱԷՆԻ ԱՆՑԱԳԻՐ. - Ոչ-հպատակ հայ ւՐ ը Ֆրանսս։֊֊ 

J է՛՛ տյԼ երկիր կը ճաւՐքլորւլԷ Նանս Էնեան անցա ւրրոլէ. որ 

կր ստացուի Կուսակալին papier timbré/՛ ւէրայ ֆրանսերէն խնրլրա- 

'1֊րս։է ‘Րր : Այս անցաւլրուէ կր ՜ճաւՐէլորւլոլի աւՐէն երկիր, րացի 
Ռուսաստանէ եւ թուրքիս։ յէ, որոնք լեն րՏանչնար, իսկ Միաց. 

Նահանգները ասոր իոխարէն կ՝ ընրլունի նախկին Հայ Պ ետ ական 

անցագիրը, որ կր հա յ ԷՒ ա յ իՒ ուի Հայկ. Հիւպատոսարանէն, 7, rue 
Edmond - Rostand.

'ԲԱԼԱ՚ԲԱԿԱհ ՊՍԱԿ. — 18 էն ‘Լեր ե ր իա սա ս։ րգ֊ը ել

-ԾԱՆՕԹՈՒթ-ԻԻՆ

11'էրի երքժ՜ալէ աււայլ lji։j*iiq_ աււէյյ |)՝կրիի ՛Տամբուն 
i||iinj 10 bis, րիւ փռւԹէլըլփ (rue Coutellerie, 10 bis)՝ 
Մարսէյլի ւքիսւկ ()անրա8ոսնօ1(Ւ Iïl աւքէն կերպով 
յանծնարարե|ի ոսկերիլ ԳԱՊԷ\չ\.\, ընտրելու կամ՛ար 
Ջեր գոկարեգէններր լաւագոյն պայմաններով՜:

||.մ'էն կարգի գարգեղէններ, ապարանջան, աւլա. 
ւքանգակուրւ րանտանԹ՜իֆ, թրւլանԹ՜ մ՛ատանի եւ օղեր 
ինլպէս ել նրբաճաշակ ժամացոյցներ եւն., եւն.

ԳՒՄԵՑԷ՚՚Բ ԵՒ ԳՈՀ ՊԻՏԻ ՄՆԱԲ 

ԳՈՀԱՐԱՎյւճԱքհԱՏՈհն «ԳԱՊԷ»

KABÉ Գ֊ ՊԱՐԾԱՆԲԵԱՆ

Ո սվերջո ւԹ՜եա՚Ն բոլոր ՜Ջ էւ ։. ւլ1« p p

10 bis, rue Coutellerie, 10 bis - MARSEILLE
Fonds A.R.A.M



80

15 էն վե՜ր տւլ9_իկը արտօնեալ ե՜ն պոակուելու, կարւավյորա կան 
.պո ակը կրօնականէ՛ն տռ.աջ_ կ ըլլայ ։ Չ ավոսհաո էե՜ւլուլ աւլ^իկ 

կամ' iTանչ_ կրնան աւՐուոնանա լ իրե՜նը ենալաց հտւանութ՜եաւՐր:

Սը պահանջողի 1. ԻնյՒնութ՜եան թ՜ոււլթ՜, 2. Ծննւլեան 

ւէկայաւլիր (Acte de Naissance), >1. Ոնակարանի ւէկայաւլիր, 4.
ՍՀա չափահասներու հաւՐ ար հաւանարլիր (Acte de Consertement) ե՜ւ 

անկարելիութեան պարագծային (Acte de Coutume) մ'ը Աււաջնոր- 

ւլարանէն ե՜ւ. կամ* հիւպատոսարանէն : Ամ'ուսնացեա լ ւլոյւլին 

կը արուի Liüret de famille .
Ս՛ՍՀ. — Ս ահն իսկոյն ՜ճէտք. է իւՐաց տալ վճաւլաք.ապե- 

տուիՒեան : Ս արւլահաւՐարի պաշտօնեան կուաայ ւՐահուան վ_կա- 

յաւլիր (Acte de Décès), արւանց այո ձեւակերպութեան ո ելէ 

ւՐեււել լի թաղուիր :

ՀԻՒՊԱՏՈՍ ԱՐԱննԵՐ. —

Անգ.լի ա կան 1, rue d’Arcole
Արժ՜ան [(Ւ //Ն 73, rue Sylvabelle
Աւատ րի ա կան 21, rue Montgrand
Րոր [(Ւո ւ ւլա լ 8, Bd. National
(Ւերմ' ան ակտն 70, Avenue du Prado
(քուպայի 64, rue St Jacques
Եգ-իպտա կան 18, rue Edouard - Delanglandi
Ե ո ւկօս լա ւէա կան 151, Prom. Corniche
Զ՚ււ-հս^ը1ււ,յ 115, rue l’Evêché
/(Ւուրյճիո յ 289, Av. du Prado

Ւտալական 48, rue Sylvabelle
Լեհական 6, PI St. Ferréol

Հա յ կա կան 5, rue Edmond-Rostand

Հ ո լանտ ա կան 5, Bb. Dugommier

Հուեգ-արիոյ 51, rue Sylvabelle
ճ ա բանա կան 79, rue Paradis

«Աւզ.ազ» ծանօԹ՜ է Մա ըւփ լալայուն [>|>րևւ. <J ո րլո փրկական 
զ.ս1)ալւա։|ա^աււաաա.ն rue Ste. Barbe, 0ju. 45
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Գ. ՊԱՐԾԱՆԲԵԱն

||uljbpj iilH bni'il 

p ո լ h p ù ի լ լլ b p p 

bi_ քՒււււ1'ււււյ_ււ|ւքրւււ1ժ |il'|i 

iril.ll'i,lkl)-l>8(ll>li|.|ib։i,
IllipUll'luÛipHlIpH.IL ք ՚ 11Ո I I 11111*11 lit |l!|l,

- (bp, Il tlllilա՚Նքւ, I Լւ 11111 լ 111 լ*) I >.> I լ Tl է V՜ 

lil.tiljplt

Ամենէն 7, ni-ftg ճաշաԼլներու-. գոհա ցու.մ Հ 

կ g էորոււքւք

Qbg ադա ման դև ևլրր եպապա կան ձենով 

շ1ւ1,ել տոմէք կարենաք դան ոնք
միշտ լու.ալ ։

Ո եւ.կ դո հար եղէն գնել էլ ա ւ/ A աի։ ելէ ■ 

առաջ դիմ՛եցէք անգամ մը մեք հա ոցէին. 

իւ ո ք հ րդա կցուիմ իւն ք ու գնահատում միշտ՛

Ք/7' են։

10 ււ||ա. pjn '(•iilIi։ l,|pp|i 10 bis. Rue Coutellerie, 
MARSEILLE, ||'Է;փ ՝ lïpW iu|iic ùniiïp>11t/li i[pnij

'(flj.bt) Թ ■ — Յաջոքդ էիին մէի կարգալ
« Առտնին մէիմուո գոհաքեղ էննեքր մաքրելու » »

- -
♦

*«■■■■■■>■ ■bbbbbbbbbobbbbbbb ■■ ■> h ■ a* ոտ՜ a aanaaBBa lairagi sa b ru b b»b ■■ a O a a b a՝*-Fonds A.R.A.M

lu%25c3%259bipHlIpH.IL


ի!Հ1Պկ- U ՊԼՏԲ Լ. iriWI,l;l, Գ11ՀՍ.Ր1,Ղ1-ւ;ւ.1,ր1:

Հ>/./< էլս հ ա ր ե դ կնն հ ր ր Սեր Ա»»«Ն »/՜Հ/ //<«/»/. Ն«</
մաքրելու Հ ս։ մար կր ր ա < կ ոլշագրուի! եսւմր //«///•

գալ հետեւեալ մկի1ոար   որ ո ո կեր չ ո ։ /•/ /. ան
մկկ դագանիքը կ ր կադմկ   եւ " ր չափադանր
որորդ դոր ծո դ ո լ ի/ // ւն մրն կ.

Ա՚կկ դաւուի! տաք ջուր/։ '/Հ / <1ըկ.ը 1/կ" սուրճի 
գդալ ./»/'/"'/''" ( չամաշըր սօտասր) եւ նոյնքան
օճաււի փոշի ու եււարուլւկք : Ա՛դա Սեր դոհա- 
րեդկններր նևտերւվ Ï-I անդամ եռաւ/նե լկ
յետոյ 'սւնհւքկլ՛ զանսՆլւ ու ձե ո ք հ րնի ղ ոլտդ 
Լուրով սճաււե լով նոսր փրփուրով րււարկք ու 
րա՛ւ։ի ՛է՛ր անդամ րոդսւերէք որորդ կուրով ։ Աորս 
դգուշութ համր չորրուրկք եւ գո հ արեդկնր խա- 
նութկն նոր գնուահ վիճակը կր վերոսւանայ ։

||լ-> 11||լ.!111ւ1|Ւ|։ւ11. -- 'եոյո՚յի վրայ գրուահ ադա
մանդները կարելի չկ այս ձեւով մաքրել որովհե
տեւ. Լուրը թափանցևլսվ ֆօյան կ՝ ադաոտրնկ ու 
ադամանդը իր փայլը կր կորսնցնէ, նմանապկս 
մարգարիտը սլկաք կ դգուշանալ տաք Լուրով 
րււալէ ։

ԳԱՊԷ <|.iil}ui|iim[uit>>iii>-miiiiii1ip խւ յւս|ւՎհլ|ւ jtuüui. 
|։lii|ii(1ih|im1i ււււ1՚է1ւ 1|><ւ|1<յ.|ւ փււ()ւ։ւ|ւէււլ1.'հ'Ն1.|ղւ 1|լ« >1՜ա.բ|ւԷ

ՋՐԻ(»1'|/>- :
*|փւ1՚1<ւ|Է.բ iiiïiq-iiiil" >l*|i ւՈ*|է ւլւււօաււաւււա1ւլւ Ջհ|ւ գ.ււ1)ա. 

|ւ1.ւլէ'1ւ'հ1.|ւ|ւ ւ1նւ.(։|ւևլ աւււ|ա. «Ույ։ խ1ւււււ1լ>ալ ււ|ււււււ|ււււււ. 
ւււու.ւււձ ւլա|ււլ1ււլԷ1ւ1ւհ|ււււ. n«in։‘|ij|l"Lh ւլ|>1ւե||«ւ1ւ ւոհւլ1ւ|||սնւս. 
լա. 1)111 1'ա|ւ : 1ԽէԷ1ւ 1(ա|ւ։լ|ւ զ.ւփւԱ|ւհւլԷ1ւ1ւհ|։, iuip։iifiulii|_iii. 
hni.iu |՝i>AitiiuiiiB-(։!|>, Մաււււււ1ւ|>, 0i|, Աււ|ա|։ւ։ւ1ւջսւ1ւ, hi.1i., hi.1i. 
կր 'ւ|ւււ'ււ|է"աււաւ.|ւ :

WII;-kABÉ՛ Գ- ՊԱ^ԾԱն^ԵԱն 
10 bis, rue Coutellerie MARSEILLE
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Մ tr.pu ի կայ ի 73, Bd. Madeleine
Ս իաijlruiլ Նահան ւյ-նհ՜լւ 6, PI. St. Ferréol
Յունական 67, Cours Pierre-Puget
*bn [ւվէրկիււ յ 42, rue Roux-de-Brignole
Շ ո ւէտի 37, rue Edouard-Delanglande
Ջ հ՜խօս լ_օվ_ավէ ի 102, rue Sylvabelle
Ջ ին ակտն 93, rue République
Պ ա [ա կա կան 15, rue Armény
Պ և լ ճ ի ււական 2 յ rue Corneille
Պրաւլիլյւա,ւ1ւ 137, rue de Rome

ՌոււՐ անիոյ 5, rue Beauvau
Ռւււււական 65, rue Grignan

Ս ււլանիււյ 38, rue Edouard-Delanglande

Տ ան իւՐա լւ.[ճայ ի 64, rue Grignan

PIERRE J. TAVITIAN
(ԱՆԷ ԱՐ ԱՑ1՛)

Représentant de la Cie SINGER

Succursale 113. Rue Belle-de-Mai
Tél. Manuel 63.30

Սինկէրի ներկայացուցիր՛ Ս"։ս |> il է՜յ ըի Պ էյ ար 11՜է" 19՜ աւրս մասի: 
Գանրպիէրէն կարելի է առնել 49 Թիւ. կանրակաււքր եւ. կաւք 
Belle-de-Mai ու, Belle-Vue զ֊ացալ օՏէօպիւսնհրը : Միշտ ւլրասեն. 
հակն է ժաւքր 8,30 էն 9,30 աւււոուներր, 5 էն 6,30 երեկոյները: 
կարելի է ւլին,ք տեսնել նաեւ. 9, Rue Poids de la Farine ՃիւԼան 
սււլայի -ճաշարանք 12 էն 2 եւ. 7 էն 9: Ս՚անրաւքտսնուԹեանց կա. 
լքար ւլիւքել անձաւքր կաւք ւլրուԼ ւԼերոյի ւեալ կասցէներուն : Սին. 
կէրի աշիւարկակո-չսսկ աւքէն տեսակ լքե,քենսներ եւ. ifolif էլաներ 
ունինք կանիփկ կաւք ապաոփկ : Արուարձաններէն ու. լլաւաոնե. 
րէն ապսպրանք կ’ընւլունուի 24 ժամուան ւքէջ յանձնելու պայ. 
լքանտւ, նաեւ կին մեքենաներ ու աեւլնորեր կր արուին:

Բնակարանի կաււցէ.— 13 | 17, Rue Malaval, Marseille.

6Fonds A.R.A.M



ԱԶԱՏ ԱՐՀԵԱՏԱԿԱննԵՐՈհ ՀԱՍՑԷՆԵՐԸ

82

Ս.

Աբադեան . 6, r. St-Pierre ելեքարազէա M. 34.32
Աբրահամեան քէՒ. 6, pi. AugUStineS կօշկաշխ աաանոց 
ԱԳԻնԵԱՆ Ա. 1, ր. Molière նպարավաճառ 
Ազարեան Ա. 39, 1'. Baignoil’ կօշկակար 
Ա/()՚ք<)։ԱՐԵԱն Ս. 18, ր. Jean Roque ատամնաբոյժ 
Աքվ'ք(ՒԱՐԵԱՆ է . )> » » դերձակ
Աժաէրեան 44, ր. Bernard du Bois նպարեղէն 
Ալակէօզեան ch. de CaUVell (Allauch) ապուխտ-երշիկ 
ԱԼԳԱԷԷ 43, r. Ste-Barbe գոհ ա ր ա վաճա ռա տուն 
Ալթոմսեան Գ, 15, ր. Bernard du Bois նպարեղէն 
Ալքժոլնեան Ս. 43, ր. Ste-Bai'be ժամադորձ 
Ալլիբոլլեան Ս . 4, bd. National կօշկակար 
Սժլօսեան 3. 7, ր. du Relais պանդոկ 
Աճէմեան Կ. II, ր. Tapis Vert պանդոկատէր 
Աճէմեան 3. 19, ր. Dominicaines սննդեղէն 
Աճէմեան 19, av. Camille Pelletan դերձակ 
Ամիրեան 3. 5, aV. Mél'y ելերտրադէա 
ս-յվ աղեան էէ. Տիկ. 63c, 1'. Sainte հասառու 
Անտօնեան Ա. /, 1'. du Saule պանդոկ եւ ապահովդրէ,
Անտրանեան 3. 3, ր. Francis de Pressensé նպարեղէն 
ԱՐԷԷՅԻԵԱՆ Ս. լ՚^յ՚չկ, աոաուն' 9 12 ր. Chevalier Roze

խիլ 4 իսկ կէ» օրէ վերԼ ր. Sylvabelle, 92 
Ասաաուրեան Ա. 33, ր. de la Darse զբօսար ան ատէր 
ԱՍՊԵՏ Յովհ. 42a, bd. Fauvettes à Beaumont գրագէտ 
Ար զո լման ե ան Ա. 51, ր. de Caisserie հ ա ւկքժ ա վաճառ 
Ար զո լման եան Ե. 10, 1'. Auditïiai' առեւտրական
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Ար ղո լման և ան Ս . ֊I, էր. Mont de Piété պանդոկ C. 41.92 
Արապեան Ա. 56, 1'. Dominicaines «Ալիս» տպագրիչ 
Արծն է. ան Ա. 8, ր. Audimarfc zzy ար ա վ ա ճ ա ո
Արաքս 1'. Halle DelaCl'Oix նպարեղէն C. 36.43 
Աւագեան Կ. 2, ր. Philippe de Girardi կօշկակար 
Աւետեան Ս՚եսրոպ 85, r. d’Aubagne քահանայ 
ԱՓԻՍ Ո'ԼՈՍ' ԵԱՆ 3.5, r. Sainte «Union» ն երկայ.ցիչ

Բ
ԲԱՐՍ՛ Ա՝ԲՍ Ր,ԷԷԵԱՆ ‘Լ. place de l’Opéra նպարավաճառ 
Բ ա ր մա ,յչս ըղե ան 0. 1, ր. Samatan կօշկ ա կ ար 
fi ա րն ա կե ան Տ. 2/h r. de Lyon z/zzz ՓրՒԷ 
Բարսեղեան Բ. 6, r. Halle Puget կօշկակար 
ԲԷՓՄԷՋԵՍՓ Ս . 46, ր. Tapis Vert կօ շկա շիւ ա տ ան ոg 
Բիրեան Կ. 10, de la pare անուշ ահոտ եղ կն 
fi օ լա տ > !4, Quai Rive Neuve կօշկաշիյատանոր

Գ

Գազազեան Գ. 3, r. Ste-jjarbe հնավաճառ
Ղազաղեան 3. ր. des Chapeliers հն ա վաճա ռ 
Գաղանճեան /, 1'. Juge du Palais կօշկակար 
Գաղանճեան Ե. 46, F. Nationale նպարավաճառ 
ԳԱԶԱնճԵԱն 3. 46, ր. Ste-Barbe ոսկերիչ եւ ժամաղոր^ 
Գալ այ ճ ե ան 14, ր. Négl’el նպարեղէն 
Գալուոաեան 56, 1'. République նպարավաճառ 
Գալաըրըմ՝ճեան 28, bd. de la Liberté դերձակատուն 
Գալվւարճեան 0. 24, bd. HugUeS (St. Barnabé) առել. 
Գայթանճեան Ս'. 30, bd. L. Salvador առեւտրական 
ԳԱՊԷ /Obis, ր. Coutellerie դոհարավաճառատռւն 
Գասպարեան 3. 6, ր. d’Ol'an կօշկակար
Գա ր ա դա շեա ն Ս. 4, pi. Jules Guesde դերձակ 
Գարադաշ եւ Ս՝ութաֆ -18, ր. JOUrdail առեւտրականներ

փիւ1'Է «11լզ.ւււ(լ»|ւ rue Ste. Barbe, ն՜իւ. 45

Fonds A.R.A.M



ԳԱՐԱՄ ԱՆՍԱՆ 3. 14, bd. Haguneau (St. Barnabe)
M. 33.39

Գարե դին Ա . 13, r. de Tei'l'aS կօչկա շի՛ ա ան ոg 
Գառնիկ Խռրէն, 24, 1'. d’Italie հաւկթավաճառ 
Գէ՛՛ր դե ան Ա. 92, V. d’ElldOUme դերձակ 
ԳԷՈ ԲԳՍԱՆ Խ. 50, ր. Dominicaines ատամ ն ար ոյ </ 
Գէօնճեան 3. 61, 1'. de Rome ատամնաբոյժ
Գոլթնռլեան 66, bd. Mereiltié դերձակ 
Գռւլկեան 2, ր. Philippe de Girard կօշիկ 
ԳՈԻՅՈՒՄՃԵԱՆ Հ. 73, bd. Peil'ier առեւտր. D. 13.70 
Գույռւմճեան 3. 189, COUl’S LieUtaud յանձնակատար 
Գրիդռրեան Ա. 57, 1'. Dominicaines դերձակ 
Գրիղռրե ան 0 r 78, ր. de Խ Palud դերձակ

Գ
ԳԱՒԻ ԹՍԱՆ Բ. 15-17, ր. Malaval Աինկէրի ներկպիչ

Ս
ԵԱ-ԼՐՈՒՍԱՆ Լ. (Թէյ Ս՚՚՚վր՚՚ւ) 25, ր. Sénac, C. 25.27 
Սզեկիէլեան Կ. 2, ր. Halle Delacroix հաւկիթ 
Սռւռռւֆեան Տիկ. 44, 1'. Bernard du Bois հաւկիթ 
ՍՐԷՅՍԱՆ Արռէն, 50, ր. Dominicaines տպարանատէր 
Սրի զեան Ա. S, cours P. Puget ն երկ այ ացռ լցիչ D. 13.20 
Սրեւանեան Կարապետ place d’Aix .րահանայ

Զ
Համարեան Պ. 13, 1'. Al’méliy առեւտրական 
Համպաքճևան Տիկ. 37, 1'. Ste-Rarbe հնավաճառ 
Համպարճևան Գ. 1, 1'. Lemaître "եերկ.ցիչ M. 02.40 
Հավարեան եւ Ո ր դի ր 2, 1'. Լ. AstOUÎn. կ օ շի կ 
Հարդարեան Մ. 11, 1'. Chei'chell պաշտօնե այ 
Հարդարեան Մ. 127, 1’. Paradis կաշի եւ մորթ D. 31
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ՀՀարդարեան 3. K), 1'. Sel Jil’ գորգագործ
ԶԱԲՈՅԵԱն Պ. H!), r. de l’Evêché պաշտ«նեայ եւ գրող 
<) ադար եան է. 56, 1'. Sl'eteuil առեւտրական D. 50.79 
իԼրահեան Ջ, Bernard du B0'8 նպարավաճառ 
Զօշազեան 3. /7, place SébaStapol վաճառական 
Զօպեան Կ. 69, r. Longue des Capucins կօշիկ 
Զօրիկեան .5, av. Camille Pelletan //'V7/ ա կ^ր

է
էլօեան Եղր. 19, ր. Petites Maries սափրիչներ 
էյքգապալեան /2, ր. Baignoil' սլան դո կ
է.ղ,րդէ Կ. 57, ր. Sénac /// ռեւ֊տր ա կ ան
էպէնեան-Մօզեան 25, F. fjarbaFOUX կառաս իւս վաճառ 
ԷԲԻիՀԵԱննշան, 15, ր. du Terras նպարեղէն ç. 79.11

//■
իի ա գւոր ե ան ճ. 56, ր. Dominicaines սափրիչ 
քէՆՍՀք<)-ԱՃԵա, Ա. 285, ր. Paradis ճարտարապետ 
քէՒահթալևան Օր. 8, ր. d’Aubaglie դերձակուհի
թ-ԱՇՃԵԱՆՊ. 25, ր. Dominicaines նպարեղէն M.22.83 
թ-աչճեան Շ. pl. de la Poste Centrale դեղագործ 
[վապադեան 1Լ. Տ, F. VdltUFe դերձակաաոճ/
■ քՒէԼԼԻԵԱՆ Խ. 52, ր. Tapis Vert կերպասեղէն 
fi* էր դե ան Ադապ/սպ Հ)8, F. CoilSOlat կօշկակար 
fi* էր դե ան Գ. 56, p. CaiSSei'ie սննղեդէն 
fi* էր դե ան լԼ. /Օ, F. d’Italie /y եր «1 ա կ
իԲԷ՚ԲԷԵԱՆ Եղր. 6, ր. d’Arcole վաճառականդ D. 65-98
թ-ԷԲԷԵԱն Ա. 158, bd. Bompard et av. du Prado 216, 

D. 94-08
ք(ՒԷ՝ԲԷԵԱն Մ. 120, bd. Bompard Villa «Arase» 
իիէ՚ԲԷԵԱն S. 120, bd. Bompard առեւտրական 
[(ՒԻՍ՚ՈՒՐՃԵԱն լԼ. 76, ր. S- du Sois երդուեալ թարգւք. 
թ-ԻԻթՓԻՆՃԵԱն Եղր. 9f, ր. d’Aubagne շ ա ւ/լ կ ավաճառ

զօրացնելու. q.uiqinüji,p|iii սվզսսնա|, փու.է<Ւա ԱԼԳԱԶհ^1
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քմիւթիւնճեան Հ. 9, ր. Petites Maries դերձակ 
քՒիւրապեան Ա. 9, COUPS fielsunce մուշտակագործ 
fil’ի ւր ա պե ան Ա. 9, p. Dragon վաճառական D. 28.81 
(էՒիլրապեան Ա. 340, p. Paradis, D. 92. 73 
թ-նԿԸՐԵՍնն. 14, ր. Duguesclin դերձակ
թ-որոսեան Ա. 51, av. de Flor Lotte (bois Luzy,)
[à-ՈՐՈ1)Լ՛ԱՆ Ե. 17, place Al. Labadié խմբագիր 
[մորոոեան b. 100, bd. Vauban £ աւկթա վա Ճ ut ո 
իքոր ոոեան 27, place d’Aix պանդոկ 
քէՒուրիկեան 'fl. 3, P. St-JaUllie առեւտրական 
թ-օփօլեան Տիկ. 10,, V. Coutellerie սննդեղէն

ժ
Ժամկոչեան fi. bd. Beaumont (St-Julien) դերձակ

Ի

Իլպիզեան եւ Ընկ. 72, Grand’Rue, նպարեդէն, M 34.26

Խ

ԽԱՏԻԿԵՍ7ւ,[մ. 17, ր. Dominicaines, «Արարա» տպարան 
Խ ԱՁՒՕ ԵԱՆ Ս . կ, P. Ste-Anne, նպարավաճառ 
lu անդ ատ եան Ա. Bambène, ա պւււքս տ - եր շ ի կ 
Խրիմեան, 14, P. Ste-Anne, սննդեղէն

՛Ծ

'ԾԵՐԻԿԵԱնՏ Գ. 13, ր. Dominicaines, գր ա վա ճ ա ո 

Կ
Կաթտողեան Տ. bd. Beaumont (St-Julien) ելե^պէտ 
Կակոսեան ն. 49, P. Nationale, առեւտրական 
Կարապետեան Ա. 63, P. de Rome, /ZZ ա Z.սէ ենեւսյ 
ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ Ա» 2, r. L-Astouin, ^L°zbk. 34.44 
եւ կ լք ա լ մաղեալէ Ա- 3, ր. Ste-Barbe, նպարավաճառ
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Կէչիտեան Բ. 23, 1'. Dominicaines, նպարեղէն 
Կէ ւո իկեան Հ. 4, 1'. ci՞ Aix, առեւտրական 
Կիրակոսեան Ե. 28, r. Dominicaines ոսկերիչ 
Կ իւլէսէրեան Ս.. 6, 1'. de Խ MÙl'e, նպարավաճառ 
Կիւլպէնկեան Ա. 40, 1'. St-Jacques, առեւտր. D. 42-93 
Կիւլպէնկեան Ա. Moulin Victoire, ch. Commanderie 
Կիւլպէնկեան Ա. 102, r. Sylvabelle, minotier 
Կիւմշեան Եղբ. 77, Cl'. P-Puget առեւտրկ. D. 9-03 
Կրճիկեան Հ. 6, 1'. PetiteS-Mai' ies, պան դո կ-ճաշար ան

Հ
Հալէպեան Ն. 8, 1'. SufÏTen, վաճառական D. 70-89 
ՀԱՃԻՊԷԿԵԱն ն. 10, r. de la Fare, սափրիչ 
Համամճեան Ա. 39, 1'. du Baignoil', կօշկաներկարար 
Հայկազ-վարղան, 33, 1'. Cl’illoil, դերձակ 
Հայրումեանց Կ. 92, է'. Sylvabelle, վաճառական 
Հապաեան Պ. 15, 1'. du Tei'l’aS, կօշկակար 
Հէրիթիրիզեան Կ. 45, 1'. Dl'. Cauvin, վաճառական 
ՀուլԱուեան, 66, boul. Mél’entié, դերձակ 
Հիլսեան Պօղոս, 22, r. Thubaneau, դերձակ

'Լ

‘Հազարեան Ա, 34, r. des Gds-Carmes, կօշկակար 
'Լաղարևան Վ. 4, tl'. Mont de Piété, պանդոկ 
Ղ.ԱԶԱՐՈՍ ԵԱն Ժ. 2, r. Francis Pressensé, Ժամադորձ 
'Լազարոսեան 3. 29, 1'. FaUChier, Պատ. բողորական

ճ

ճէրահեան, bd. BeaUlnOllt (St-Julien) ատամնաբոյժ 
ՃԷՐԱՀԵԱՆ Լ. 27, r. des Dominicaines, դրավաճառ 
ճէնանեան 3. 20, r. des Feuillants, պանդոկ 
ճ էն տ էրէճեան Գ. 323, Ch. St-Julien, դերձակ
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Ճինճեան Ա. 23, pl. Grands-Carmes, կօշիկ M. 30.82 
ճնտիկեան ‘Լ. ր. Baignoil’, անուշեղէն

Մ
Ս՚աղասեան իէ. ր. Dominicaines, ճաշարան 
Մալխասեան, 139, aV. C. Pelletan նպարեղէն 
ՄԱՀՏԵՍ ԵԱՆ Գ. 15, r. Dominicaines, ս ա փ ր fi չ 
Մաճարեան Դ. 74, av. C. Pelletan, դերձակ 
Ս' ԱՆԿ ԵԱն Ռ. Օր. 48, ր. République, ա սե !Լհ ա դոր ծ 
Ս ւսնուկեան Ե. □ , F. HclXO, ներկայացուցէք. 
ՄԱՍԼԱԿԵՍՅ. Ա. 17, ր. Lafayette, ա ռե lui ր ա կան 
Մարկոսեան Մ. 79, 1'. de Խ Palud, դերձակ 
ՄԱՐԿԱՍ ԿԱՆ Մ. 48, ր. Baignoil', լո ւս ան կա ր Լա ւո ո ւն 
Ս՛արութեան Կ. 39, 1'. Bernard du Bois, նպարեղէն 
ՄԵԼ-ԲԱՆԵԱՆ Ս. 56, ր. République րՕիշկ 
Մելթոնեան, 41, 1'. Chapeliers ւդանդոկ 
Ս ենելեան Կ. 13, 1'. Toi'te անուշավաճառ 
Մ ենեիկեան Ա. 43, ր. Ste-Barbe դերձակ 
Մեսրոպեան Եդր. 31, av. C, Pelletan, vulcanisation 
Ս ԷԱԽԱՆՃԵԱՆ 0. ր. d’Aubagne լուսանկարչատուն 
Մ էյ մարեան, 16, ր. Tapis Vert կօշիկ 
Ս՚ինասեան Կ. 136, bd. de la Madeleine կոշկակար 
Ս'ինասեան Մ. bd. Raphaël (St-Just) D. 99.23 
Մ ինասեան Մ. Տնօրէն ( 5, 1'. RoCCa - D. 91.77

էերանթ-Օրիան դորդանոցի ( 7, 1'. Dietldé -C. 76.61 
Մինխ անճետն Վ. 15, ր. Terras կօշիկ 
Ս b " ui*it 1Լ. 14, Quai Rive Neuve կօշկաշխաաանսց 
Միրղաաեան Պերճ, 20, place d’AÎX ն ո լա դա շէն 
Ս՛ԻՐ.ԿԱ;քԵԱՆՏ Ս. 15, ր. Armény Պարսից հիւպատոս 
Ս'իրդայեանց Ե. 27, Wulfl'an Puget. վճռկն. D. 06.54 
Ս՚իրզայեանց Ս. Villa Gauloise (St-Tronc) D. 90.74 
Ս'իրդայեանց Տ. 87, 1'. St-JaCqUeS վաճոկ. II. 14.78 
ՄԻ՚ՐԱՅԷԼԵԱՆ Հ. 17, ր. Lafayette առեւտրական

«Օ.Լ։1։ԱԶ” նււլւ ՜ճ[ււ.ւլ Ալ։ թացած է Աւ.լսւս|ական նւ։րոյԹՖե|>ւ։ւ.
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Ակլ՛ եան-՚Բէօլէեան, 15, F. Dominicaines մսավաճառ 
Մոլթաֆեան Բ. 10, ր. BeaUlUOnt հաւկթավաճառ 
Մութաֆեան Օր. 140, La CancbièVC հասառու 
Մոլթաֆեան Մ. 16, 1'. ChâteaUl’edon հնադէտ 
ՄՈԻթ՚ՍՖԵՄՆ Մ. 140, La Canebière կառաս իա վաճառ- 
Մ ութ աֆեան Մ. 18, 1'. ChâteaUl’edon դորդա վ աճառ 
Մութ աֆեան Ե. 70, 1'. TeFFUSSe հաւեդէն 
Մովսէսեան Հ. 2, F. RadeaU կօշկակար 
Մոլշեղեան Ա. 13, F. deS Bei'gei'S կօշկակար 
Ս՛ուր ատեան, 22, F. Boil-PaSteUl' նպարավաճառ 
Մուրատեան Տիկ. 14, F. du Saule պանդոկ 
Մօղեան 23, f. Barbaroux կ ա ո ա սի ա վ աճառ 
Մօմճեան Ա. 9, ր. Molière ոչ ան դո կ ա ոչ ե ա 
Մօմճեան Ա. 44, F. Ste-Barbe հն ա վաճառ 
Մօմճեան Ր. 55, ր. Ste-Barbe ո ւթ է ւն
Մ OU ԻԿ b Ան Եղբ* 15, ր. du Terras կօշկաշխատանոց 
Մօ ս կօ ֆ ե ան Պ* 9, ր. Dominicaines կօշկա շխ ա տ ան ոg

Ս
Օա կորեան Մ* 47, ր. Plumier դերձակ
Յակոբեան Ս. 5, ր. Petit-Mazeau հ ա լկիխ
Սարուի) իւնեան Լ. 5, 1'. Fongate առեւտր* M. 24.93 
ՍԱՐ ՈԻիՒԻԻնԵԱն Կ* 45, ր. Ste-Barbe ոսկերիչ 
Ս ո վա կի մե ան է 18, Quai Rive Neuve դոր դա շխ ա տ ան ո ց- 
Սովակիմեան, 39, F. deS ReCOlletteS պանդոկ 
Ս ովակի մե ան Ս. 570 F. Paradis կօշկաշխատանոց 
Սովակիմեան 8/, կ. 2, F. BeaUlUOnt առուձախ M. 7.43 
Սովն ան ե ան 1, F. Lafon հն ա դէ ա
ՍՍ ՛ԼԻԿ ՍԱՆ Ս. 32, ր. Longue des Capucins «/’ zzz zz zzz ա բ ան 
Ս(1 ԱՀԱՆՆԷՍ ՍԱՆ Պ. եւ ՍԲԳԻ 14 Quai Rive Neuve4<vM 
Սովնանեան, 14, F. de la Rose նպարավաճառ 
Սովսէփեան Պ. villa Dominiqueo3, ch. St-JulienC. 55.98 
Սովսէփեան S-, 32 bd. Longchamp հ որ ս ա ռու

քյաւնսււ|սււււասխւս1ւ աման (լտբւլ-եւլէնձւ!. լւ պատրաստելու. :
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ն
նավալեան եդբ. 43. 1'. Villa - Paradis կօ չկան ե ր կա ր ա ր 
նավալեան Ա. 37 1'. Pavillon ներկարար ասէ n A 
նավալեան Ժ., 11, COUrS St-Louis կօշկան եր կա աո A 
ներսէսեան Հ. villa Bartlie, (St-Marcel) C. 96.80 
նէֆէրեան Կ. 10, 1'. Mojltbl’ion կօշկ ա կ ա լէ 
նԻՀԱՄ ԵԱն Գէորդ 7, ր. St-Théodore քահանայ 
*Նիքսալեան Տ. 29, F. BüigTloir ճա շար ան 
նուպարեան Մ. (St-Julidl) բառագրադէա

Շ

Շահլամեան Գ. 15, 1’. Long. CapUCillS հաւկիթ C. 05.78 
Շահպալեան Ա. 49, ր. des Petites Maries ՛քարձի չ 
Շ ա ման աճե ան, 22, ր. des Petites Maries դերձակ 
Եամլեան Սահակ 16, 1'. Dominicaines րահանայ 
է՜, ասլան եան Վարդ 42Q, 1'. Paradis վաճառկն . D. 64.39 
Եաֆարլեան Հ. 7, 1'. Halles DelaCl'Oix հաւկիթ C.35,95 
Շիշմանեան եւ Ընկ. 32, 1'. Chapeliers հնավճ. M. 02.05 
Ենորհրեան 3. 3, bd. Rivet պանրայի անօրէն D. 90.12 
Շուշանեան Պ. 10. էր. des Hugolins առե ւտրական

Ո

11ԻԼ11ՒՀՅՃԵԱՎյ 3. 40, ր. Dominicaines պանդոկ C. 81.28 
Յւն&եան Գ. 43, ր. Petites Maries ն պ ար եղ էն 
ՈԻնճԵԱն Հ. 6, ր. Francis Pressensé ճարտարապեա

Չ

ՋԱթԸՐՃԵԱն Ա. Տիկ. ր. Théâtre Traçais ո lu ո ւց Լո ւհ խ 
ԶԵՐԱԶ. Մինաս 4a, bd. Beaumont (Beaumont) գրագէտ 
Ջէրչեան Կ. 11, ր. Bernard du Bois ն ո լա գա շէն 
Ջէրէմեան Մ. 30, ր. Dominicaines կօշիկ
Ջինարեան Պ . 3, Ո. EdlUOlld Rostand գորգագործ

«ԱԼԳԱՋ" («նամուԼ կլւ մւսքլւէ աւքքե սւևսակ (լ_ոք)սւբևղԷ*նՆ1ւ|։
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Ջիֆթէ է-Ս ար աֆ Օննիկ տես Ասպետ Յովհ*
Ջպուքետն ՛Լ. 21, ր. Thubaneau հաւկիթ C. 81.01 

Պ
ՊԱԼԱ՚ԲԵԱն նսլս. 305a, Pr. Corniche Առաջնորդ 
ՊԱԼԵԱն Մ. 2, ր. Neuve Ste-Catherine խճարուեստ 
ՊԱԼԵՍՅ, Մ. 18, ր. des BeauxArts դերձակ 
Պ ալթաեան 54, 1'. de l’Evêché ն սլարեղկն 
Պալթաեան 3. 13, ր. Bonneterie եւ 22, ր. Guirlande

հաւկիթ C. 49,33
Պ աչթ ա եան 3. 55, ր, Petites Maries պան դո կ 
Պ ալթա&եան Ս'. 15, 1’- Longue deS Capucins դերձակ 
ՊԱՀԱՊ ԱՆԵԱն Եպս. 24, ր. Constantin à ճ՚աԳա դա թի ոյ 
ՊԱ'ԼՏԱՍ Աք1 ԵԱՆ Գ. 52, ր. Tapis Vert հ ի ւոուաձեղէն 
Պաղտատլեան 0. château Valbarelle ղորդ D. 96.77 
Պ այրանեան Մ. 26, 1'. Dominicaines դբօսարան 
Պապաիկիտեան, 28, ր. Dominicaines սափրիչ 
Պ ապիկեա՛ւ։ 3. 13, ր. Dominicaines մետաքսե դէն 
Պար թ ա ե ա ն 3. 8, ր. Baignoir պանդոկ
ՊԱՐԾԱՆ՚ԲԵԱՆ Գ. lObis, ր. Coutellerie ոսկերչատուն 
Պարսնեան 3. !7, ր. Dominicaines ոսկերիչ 
ՊԱՐ ԱՆԵԱն ՛Լ. /, bd. Clément (Malpassé) կօշկակար 
Պետրոսեան Վ. 3)8, ր. de Lyon /// ռեւտրա կ ւսն 
ՊՈԻՊԼԻ Մ. 14» Quai Rive-Neuve վաճառական D.7.96 
Պօզօևան 1Լ. Օ, 1'. JaUUlC առեւտրական 
Պօղազլեան 44» P. Bemai'd-dU-BoiS նպարեղէն 
Պօղիկեան Ո. 8» r. Gérardo կօշկակար 
Պօղոսեան Մ. 81» p. bd. National ճաւկթավճ. C. 35.25 
Պօղոսեան Գ. 212» 1'. d’ElldOUHie դերձակ 
Պօղոսեան 0 . 80» bd. de la Paix պղնձադորձ-կլայեկող

Ջ
Qi/լհ աճեան *Լրդ՛ 22, ր. Barthélemy Կաթողիկէ Հայոց

ւլփւքհլ լփւ. IJplilà՜ Թփւ. 45
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Ո-
Ռեթ ի կհ ան Կ. 25, r. Dominicaines առեւտրական 
Ռումեան Պ. 5, 1'. fiaignoil’ ճաշարան

Ս
ՅԱՀԱիՒՃԵԱն եղբ. 2. bd. Լ. Salvator վաճռկ, D. 32,83 
Սահաթճեան Մ. 5, r. Stanislas-Torrenէտ ա րւեււո ր 1լն, 
ՍԱՀԱԹՃԵԱն 3. 23, Cours Lieutaud ւք ա ճ ա ո ւս կ ւս ն 
Սւսհւսթճեւսնր Ա. 5, ք. Estelle ժսւմւսդորձ 
Ս ւսյ ա սլա լև ւսն 3. I՜, r. Petites Maries ււլ ւս ր ե ղ կ ն 
Vարգիսօֆ Բրօֆ. Ժօրժ 14, bd. Gémy Aîné (Malpassé,! 
Յարգիս Բ. H 1'. Ed Ո1ՕՈ d-RoSt an d կօշկակար 
ՍԼՎեԱն 3. Villa Myositis, Tr. Pey վաճռկն. D. 22.4/ 
b էլետն b. 26, r. Edouard Delanglande ւս ճ ւս ռ ւս կ ւսն 
Յէլեան Կ. (Տիկ.) 57, r. de la Loubière հաւկիթ 
1}էմէրճեան Ս. 2, Allées Marie Clémence բժիշկ 
ՅԷՅԱՀԻ 3. G, Quai R-Neuve կօշկաշխտնց. D. 59. G
b էրէնկիլլեան Հ. JjeaUmOnt հ ւս y ւս դո րձ
b էփէթճեան r. des Petits-Maries բժիշկ
bէֆէրեան Վ. 2, bd. Barbes (CaneQ ն ւդ ւս ր ւս վւսճ ւս ո 
b թ ամսլօլեան Կ. 46, r. du B^ignoir սափրիչ 
Աինանեան 0. ՏՕ, 1'. Palud եւ 2, 1'. L. AstOUÎn կօշիկ 
Աիօսեան Ա. Տիկ. 7/, bd. Boisson կօշիկ C. 85.82 
հիօս և ան Ա. Villa Armand, r. Manière առեւտրական 
Յրւսպեան 0 . 1 fl, V . de COQ վւսճա ուս կան 40.'10
Սրւսպևւսն Ե. 5, Quai du ÇUnal ւս ռեւտր կն, D. 08,65 
Սպարթալր Զար եհ 142, La Çanebière 4 ւս ս ւս ո ո լ

•Լ
1Լաոն աճեան 25, pl . Tlliai’S կօ շկա շիւ ա տ ան ո g 
վառն աճեան Պ. 15, r. de la Comète կօշկակար 
վԱԲԳԱնև-Ան 3. 14, Quai Rive-Neuve կօշկ ւս շ էս անg .

«ԱէԴԱԶ» անունը (խմանի շն է ճմարլւսԱւ փական
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ՎԱՐԺԱՊ bSbUTb 3. (Յի-Յի) 36, ր. B. du Bois պաշտն. 
Վ,էմեան III, ր. de Rome 4 UIUIUIIIII
ւԼիրապեան P. եւ ընկ. 33, Cl'S. P.-Puget ադիւսեդէն 
■Է1’ր ապեւսս և։, ընկ. Quartier-du-Vallon (St. Henri,)

ադիւսեդկնի եւ. կղմինտրի գռրձարանատկր
էԼիչէնեան 2, ր. Philippe de Girard կօշիկ

Տ

Տ ա լա .րի ւրկ ե ան Ս.. 8, ր. Sufïreil նպարեղէն 13. 70.89 
ՏԷՅԻՐՍ՚ԷՆՃԵԱՆ (իՒէյ Եավրու') 13, ր. Sénac 
ծ՞Հ/» Մ էրկէրեան ի)'. 28, ր. Thubaneau դերձակ 
ՏԷՐ ՅԱԿ Ո ԲԵԱՆՅ Ա. 1, ր. Vacon յանձնակտր. C- 37.74 
Տէր Պօ ղ ո ս եան Կ. եւ "րղէ.^ 3/, ր. F.-Pressensè պնղկ. 
Տէր՚՚յենց ն. Օր. l'Ue SéliaC փաստաբանուհի 
Տէր m .նեան b. 0. I, ր. Jeune-Anacharsis վճռկ. 14.84.7 8 
Տէւ t ւո կրեան 48, ր. Petit-St-Jean ն սլար եղկն 
ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ Մ. 217, Pr. de la Corniche վաճառական 
S ի լվա ղ Ալսլէր 49, ր. Sainte փաս տար ան 
Տի մճեան Ա,. 86, ր. Paul կաշեզորձ

Ր

ՐԱԳԸՃԵԱՆ 'Լ. 32, bd. Garibaldi բժիշկ 
Րագըճեան 49, ր. Nationale կօշկաշիւատանոց

Փ

Փանոսեան Լ. 3, Halle Delacroix նպարեղէն 
Փա լէ ա զ եան Գ. 18, 1'. Caisserie նպարավաճառ 
Փա փա զեան b. 37, Rte. Nie. 8 bis (La Rose,) դերձակ 
ՓԱՓՍ.ԶԵԱՆ Լ. եւ ընկ. 73, ր. Terras եւ H, ր. Tapis-

Vert կօշկաշխաւոանոց
Փիակճեան 3. 7, ր. Bernard du Bois նպարեղէն 
Փիտկճեան Պ. 3, ր. Bernard du Bois նպարավաճառ

զ.ո(յւս|ււսւլւսճւսռ-ս։ւոուՖ» |>լսոփ*Խ rue Ste. Barbe, 45
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Բ
'Բարակոպեան ել ընկ. II, Tl', du Bâchas ղլ՚օ u ա ր ան 
•Բզիրեան Գ. 249, HV . d’AreilC ձաղարար 
'Բէհեաեան Ա. 43, ր. PetiteS-MarieS նպարեղէն 
'ԲԷՋԵԱն 3. 13, ր. Ter raS կօ շկւս շէյ ա ut ան ո g 
•ԲԷՋՕԱն Մ. 12, p. Dominicaines բմիշկ 
•Բէնտէրեան 'Լ. /4, Mont de Piété ճ աշալ/ան 
•Բէշիշեան Տիկ. եւ որդի IS, p. St. Jacques գորգ 
•Բէրէստէճեան 145, ր. Paradis գորգագոր},
•Բէվրանպաշեան Շ. 34, 1'. St.Fei'1'éol մուշտակ 1) .78.35
•Բէսմէճեան Գ. 14, 1'. Ste. Anne պանդոկ
•ԲԷՕ [(ՒԷԿ ԵԱն Ս. 14, ր. Bernai’d du հ\օ[տ յանձն ակտ ր.
•Բէօսէեան Մ. 16, r. de la Mûre հաւկիթ q. 62.31
‘Բէօսէեան 260, r. d.EndoUnie հաւկթավաճառ
•Բէօսէեան 3. 60, cours Julien //աճաււա կան
•Բէօսէեան Ա. 23, av. du Prado նպարավաճառ D.44.6Ü f
ԲԲիէԱ, ՊՃԵԱՅե Ա. 21, r. I liubaneau «Uի փան)) ապարան I
•Բիւրս,եան 6, pl. des Augustines կօշիկ
•ԲԻԻՓԷԼԵԱն Բ. 14, r. Bernard du Bois ա ւտս մնա բոյժ
•Բրզեան Օր. 70, 1'. d’Italie դերձակուհի

0

Օհանեան Գ. 41, ր. Petit St-Jean ն պ ար ե՜ղ էն
Օհանեան Ս. 2, bd. Madeleine սլտ ղա վաճա ռ **
Օվարեան ե. 27, p. FaUClliei’ սափրիչ

Ֆ
$

փարադճեան Տիգրան cil . de Chai’treUX մուշտակ 
Ֆէրման եան 0. 36, 1'. StC-Bai'be հնավաճառ

. î
—• .................................................................................................

Ո l.|l 1( հբԹ՜սա. — «Ա[<|.։։ւ(լւ>|ւՆ. Ո ’**լ։1(Է՜ 1|ոլ,զ.ււար 
— «ԱլզսսէլտԷն, բիւ. || Էէւէէ <f|uipuj Թիւ. 45
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............ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՍՑԷՆԵՐ .............

ՆՈՒԱ ԱԿԱԼՈՒքՍՓՒն. - (Préfecture) pl. St-Ferréol եւ. r. Ed.-Ros
tand, 1

'ՅԱԴ,Ա*ՅԱՊԵՏ ՈՒքՒԻՒն (Mairie) Quai du Port, r. de la Loge Zr<_ 
place Villeneuve-

ՈՍՏԻԿԱՆԱՏՈՒՆ. - (Commissariat Central) rue de l’Evêché

ԳԱՏԱՈ Ան. - (Justice) pl. Montyon եւ rue Grignan

Ս՚ԱՈՍԱՏՈԻՆնԵՈ. - (Douane) անօրէն ութ՜ իւն r. Lafon 9, ւէերա֊ 

տեսչութիւն' I 1 2, bd. des Dames

ՀԻՒԱՆԳԱՆՈ ՅՆԵ P (Hôpitaux) Hôtel Dieu (pl. Davil), Conception 
r. St-Pierre, 136

նԱԻԸՆԿ Ե P ՈԻ(()'ԻԻՆ'Ի - Ֆրանսական Messageries Maritimes, 31, 
pl. Sadi Carnot, Transatlantique, 8, 9 10, quai de la Joliette, Paquet 
4, pl. Sadi Carnot. Անգ.լի ական Orient Line, 28, r. Grignan. Իտա֊ 

լական Societa Italiana di Servizi Maritimi, 89, r. de la République. 
Յունական Navigation de Grèce, 1 , r. de la République

ԳՒԱՍ’U.SՈՒննԵՈ. - Banque de France, 1, pl. Estrangin-Pastré,
Banque d’Athènes, 33, r. de la Darse, Banque Ottomane, 43, rue 
Grignan, Crédit Lyonnais, 25, r. St- Ferréol, Société Générale, 62, 
La Canebière, Banque de Syrie & du Grand Liban, 25, rue de la 
Darse, Banca Commerciale Italiana, 36, rue Grignan. American 
Express C°, 13, La Canebière, էսսյլն։

ՀԱՅ ք)*ԱՏ P ՈՈ/ԼԵ P. - Bon Théâtre (rue Chape, 84) Zrr_ Garden 
Parc av. du Prado)

ՀԱԻԱ'ՅԱ*ԼԱՅPԵP. - Bar Monumental (50, bd. Dugommier), Salon 
Espagnol (48, rue Tapis Vert), Salon St-Jacques (4, rue St-Jacques) 
Salon Michel (rue Peirier), Salons Longchamp (33, bd. Longchamp). 
Salon Pélissier (pl. Jean Jaurès).

Հեղ՜ին ակին հասցէն է.—

3. ՍյՄԺԱՊԵՏԵՍՆ,. 14. Quai Rive- Neuve, Marseille
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DR KOUZOU
80f֊k III՛ Զ II Ի
. — 46, Rue Tapis-Vert, 46 —

46, /‘իւ 0-ափի-Վէր, 46 —
»

Համալսարանէն վկայեալ 
եւ

ԵՐԿԱՐ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒ ՓՈ ՐՏ.ԱՌՈ ԻքմԵԱՄԲ 

ա ր d ա ա ա պ է |։

կը դարմանէ մեծ խ՛նամքով հին ել նոր 
մորթայխն հիւանդութիւներ ինչպէս նաեւ.

Ջերմամիզութիմն եւ վեներական 
հ ի ւան դո ւթի ւնն ե ր ։

Գաղութիս հայ ե ր ի ւո ա ս ա ր դո լթեն ին 
դն ա հ ա տ ո ւա ե ել սիրուաե p'J իշկր ։

էնդ.ունելուԹ եան ժամ՜եր -ք

I).մ՜էն օր առտուն ժամ՜ը 10 — 1 

կէսօրէ վերշ ժամ՜ը 4 — 8

իսկ կիրակի օրերը առտուն 10 — 1
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THÉ YfiVROU
Lll.'l.l’llt'Ul.ï,
՛« £ւսւ11ւււսւււհսւլ

1880ի՜!ւ h. Պ՚՚ւխ"

ՄԵԾԱՔԱՆԱԿ -1.1ԱԱՌՈԵՄ
ԱՄԷքհ ւււեասկ tn|unpil lu'tiuit Ա՜է՜յԿր

ՍՀյլաէւէ, Չ|ւՆԷ, ^ՖւրկււււււււււՀ|ւէ

ՈԻ՚Է՚ԼԱԿԻ ՆԵՐԱԾՈԵՄ

Մասնաւոր կերպուԼ աՄԵնուրևք փնաււել Մեր ՜Տեր. 
Մակ Օ՜աւ||։կ Թէյերով իւաււնուրդներր, lu կապոյտ 
ու ւրհպիՆ Օ՜րարներր

շաայէնԵր

MARSEILLE : Comptoir des THÉS YA^ROU 

23, Rue Senne — Télèph. Col. 25.27 
ուր պէտք I, ոււլւ[հ| ֆրանսայի աՄէն ԹւլԹակրոէ W |ււ'|ւ 

PARIS : 29, Av. Trudnine — Tclépli. Trudaine 53.73
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