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ՏԻԿԻՆ.
(քի՜ զնէք կանխիկ ւբրամուԼ շեր դա1յա- 

րեւլէնՆերը քանի ԴԱՊԼ-'( Պարետն քեան ) ')֊”- 
(յարավաճարւատունը Կմ֊Նհ՚ԻԿի ԳՆ1ԻԼ ԱՊԱ- 
|)փկ կը Վաճառէ աւք.;ն ((ւսլւգ_[) գ_ո (յարեգէն- 
ներ' րանտանԹ՜իֆ. Մատանի, Օգ, Ապարան 
շան» եւայլն:

6' ամ՛իս էն վճարել ի Bon de Crédit— 

<1|օն ւոը գ.րէտիներով գ֊իմ՚եցէք ւքեգի եւ կան
խիկի գվնով պիտի ունենաք շեր փափաքա(ր 
զարդեգէնը շեր ճաշակին յարմար եւ քսաի 
կին ձեռնտու պայմաններով:

Ս՜եր վաճառատունէն ներս յաճախորդ, 
րրհւ ան6՜անօ1ժ՜ կը մտնէ եւ իբրեւ մտերիմը 
բարեկամ" կը մնկնի:

Ուղղամիտ և ալոսդ սպսւււարկւււթիւ֊ն՝ 

Գնահ աւո ոււէեհր ր ^րի ^ն

Ձեւափոխել սւուէյլ Ձեր հին զարդեղէնն եր ը։

<
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ԳԱՊԷ - KABE
Գ. ՊԱՐ՚ԾԱՆՀԵւԼն

10 bis, Rue Coutellerie MARSEILLE 
10 պիղ, Ռ["- Գութէլլըրի ՄԼհՕՍԷՑԼ

Télé. C.21 64
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ՒՐհն!է քէ-ԻՒԵՐ/ԻԼ ՄԻԱՍԻՆ
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ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ Եհ ՀԱՐՏԻՍԱՒՈՐ 

Գ. ՏՊԱԳՐՈհԹԻհՆ

3UIDE £ MARSEILLEEN LANGUE ARMÉNIENNE
gME. EDITION

|;<լրափոխ կամուրջր 

1 9 3 1
8ս|սյԳրուրյ-յււն U.. ||.Ր!|?ՈԵԱՆ 
36, (’JiL աէ տօւքի՚ււիքէն 36, 

I!' I!. Ր Ս Ի 3 I
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Վ. ԼԼՃ U Ռ ԱՏ Ո հ Ն Կ b Լ Ւ Կ b Ա
28, 8իւ տէ Տօմինիքկն 28, — {քարսէյլ

ԵՐՈՒԱ^Գ ԿԻՐ1ԼԿՈ8ԵԱ.ն 
ՈՍԿԵՐԻԳ-ԺԱՄԱԳՈՐ՚Ծ

Կը զն ե՞նք, կը ծ ախ ե՞նք եւ կը նորոգմնը ամ1ին 

տեսակ զո հ ա ր եղէինն եր և ա մէն մարըայով մամա- 
ցոյրներ միշտ ու միշտ կարանթի։

գեղարուեստասէր հասարակութեան համար ու- 
նինք լաւագոյն մուրզաներով ֆօնօկրաֆներ և արե
ւելեան և եւրոպական հատընտիր րլաըներ։

^Գնահատումները միշտ ձրէ 
յաճախել հա ՝fnդուփլ Կմ ՚Ն1 անակէ.

1/եր 7/չւսնւսբանն է" ՃԵԴԱՊՍՀՈհԹՒհՂր
Fonds A.R.A.M
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THE ROYAL MAIL STEAM 
RACKET Co.

Արեւելքէ ընդհ. "ներկայացուցիչ

II. ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
կերրրոնա տեւ) ի ց՜ասն ա֊Ջիւր)

Le Pirée. Megharon Vatti 1-6-7. Beyrouth ave- Foch 

Հերւագ.րական կասցէ րպոր 11 ե լերոլ կամար ARBED

lj ւսնււն un պ՛ մե!լևումեեր ունինր թ՛է ^էւսէսայէն 

եւ թէ' Հարաւային Ամերիկայի համար, ինՀպէս նաև 

Մարսէյլէն Բիրէայի, Պօլոոյ, պէյրութի եւ Սպերսան- 

ղրիոյ համար E- M. E. ար աղընթաց նաւերով, կա

րելի է տոմսակ ապահովել լաւագոյն պայմաններով 

աշխարհիս ամէն կողմերսւն համար։

Ս֊ա"էւրամ*ասնքււ13~եաՖց կամար դփմել 

A- BEDROSSIAN 
80. Bd- des Dames 

MARSEILLE

տնօրէն գ.րա սենեակ ի

B. ՈհԼէԱՎՈՃԵԱն 

Հեռախօս colbert 24.75

Fonds A.R.A.M
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ՏՔԹ. ԽԱՋԻԿ Ն> ԳԷՕՐԳԵԱՆ
ԱՏԱՄնԱԲ ՈՅԺ 

63, Ոփ-֊ Լօնկ ակ Գաբխ-սՀն - ՄԱԲԱԷՅԼ
Ընդ ոլյւ1ւ[ոլ|ժ fîiii'îi ժաւ1Նր : 9—12 Itl 2— 9 

կիրակիներ մ՛ի՛նj եւ կէսօր
Մեր .բլինիքր օժտոլաե է աոոգԼապահական ամէն 

կատարելութեամբ ե ելեկտրական սիսթէմով 
"հոր անոր գործր ով։

Մ ա մնա լոր էլա ր գա ղր ութե ա մբ Մ արսէյլի մէԼ հանրա
ծանօթ 'Լիրաբոքժ-ՏտաԱԱաբոյժ Տիկին Ս. Կառնիէ 

անէն օր կը գտնուի մեր դլինիկը ։

Fonds A.R.A.M



Գ Ո Z Ա Ր U< U ճ 11 Ռ Ա Տ Ո հՆ “irilUhU” 
”MASSiS” BIJOUX

57a, Sue Nationale 57, MARSEILLE
Tél. m. 17.55

ԿԱՐԱՊԵՏ Պ- ՅԱԿՈՐԵԱն 
ՈՍԿե!ԴՋ bh ԺԱՄԱԳՈՐԾ

Աասնագ-էտ ակՆևրլէ^ւի

((Մասէս» ՂոՀաբաւվաեառատունս, ամէն կարգէ 
նրրարուես տ գոհարեղեն եւ ժամ ա ցոյ ցներու ճոխ 
թանգարան մըե է, ուր այցելող ա մ էն Հայ սլէտէ 
գտնէ կատարեալ գոհացում' թէ ճաշակէն եւ թէ 
պսակէն։

Մթերանոց Unie, Elcé, Valor ա շէյ ա ր հ ա հ ռչա կ 
ժամացոյցներու։

ճշղա սլացութիւն ե ուղղամտութիւնն են եղած իր 
յաջողութեան աղդա1լները։

57, Րիւ նասիօնա լ Ս ԱՐ ՍԷՅԼ> Հևււաձայն I) • 17-55

Fonds A.R.A.M
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CREDIT LYONNAIS
ԳՐԷՏԻ ԼԻՕնէ

շաստատէրալ 1863 ին — ԱՆԱՆՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ 
Դրաւքափլուխ 408 միլիոն — պահեստի 800 մ՛իլիոն 
Ֆրանսայի Եւ արտասահմանի մէշ 1250 1|եւլրոննէրր

Մարսէյլի գործակալութիւն. 25, թիւ Սէն-Ֆէրրէօլ, 
13, թիւ տր թօմ, 3 թ ա ղայ ի՞ն գրասենեա 1լներ.

Փոխ գորձ ակա լութ իմս" է^ս, Օսլանեըէ Տինեըէ 

Ման ou դ, Մ արթ ի կ եւ Ս ալօն r

Ամ՛էն ()րսւււ[արւս|յնԵրու վրայ բազմաԹիլ Mrjfdujկիցնէրր 
Ամէն կուրդի դործ ա ռն ո լթիւնն եր' դրամատան,

վար կան ա մա կն երոլ (lettres de Crédit) եւ թիթրր 

ագրէաիթիֆներու. դործ ո ղո լթի ւնն եր' ապրանքներու 

վրայ. դնում ե վաճառում՛ օտար դրամներու և դամ- 

պիօներու. վարձու դրամարկղներ ե արժէքաւոր

առարկաներու պահարան։ J? 0 Լ, y O II B 73^

Etablissements

H. FRA1SSINE l & Cie
Ներկատուն ել Լուացարանն

Ֆ/՚ԷՍԻնԷն լաւագոյն 'ներկարարն է իր
հարիւր մասն աճէ լղարով ։

Fonds A.R.A.M



CABINET de Me. A. HOVIKIAN
Docteur en Droit 

de la Faculté 
de Paris 

BD
DIPLOME DE L’ECOLE

DES SCIENCES POLITIQUES 

QB

TRADUCTEUR-JURÉ

PRÈS LE TRIBUNAL CIVIL 

DE MARSEILLE

CONSULTATIONS 

11-12 et 5-7 

Tèl. Manuel 02,99

32, Rue Longue des Capucins - MARSEILLE

G. 80ՎԻԿԵԱՆ
ԻՐԱՒԱԳԷՏ ՓԱՍՏԱԲԱՆ 

'ԼԿԱՑԵԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐաՆԷՆ 
էրւլուևալ !3~արգ.մսւն |քաբսէյլի րլաւոարանՆևրու Սօտ 

Հ)'2է ^[ււ Լօնկ տէ Դա բուս էն - Ս ԼԼՐՍԷՅԼ
Դատական պաշյոպանութ՜ իւն, աււերւտլաւ կան ե՜ւ. կարւավարա - 

կան զ֊ո րծ՜ուլութ՜ իւննե ր, պա յւՐանագ.րութնանց ե՛ւ. ամ* էն տե՜ոակ 
պաշյոօնա կան թ ուրլթ՜Ւրլաւ խմ* չլա գ՜լւ // լթ՜ ի ւն, <Ւառ.անգ.ական 
խնդ.իրնՒրրու կա րգ֊ա րրրութ՜ իւն, առ. ու ն՜ախ խանութ՜ ի ե՜ւ շ՜էնյլի 
("Fonds de Commerce) z,-i_ քա ղա յլա կան աւՐուոնոլթ-իլն՝.

Խ ո րհ րւրա կցութ՜էրան ժ՜ամ* հր 11-12 ե՜ւ Ր)-7
Ալ, եւ. է պաշտօնական գ.որհող_ութիւն ւՐ[Հ կաաարէյլ 

ւալ ան y իրաւագ.էտի մ' լլ հե՛տ խ ո րհ ր դ֊ա կց h լ_ո լ.
Fonds A.R.A.M
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ԳհՐՔԸ ԹՂԹՍԼՏեԼԷ ԱՌԱՋ

«Ո ԻՂ.Ե8 Ո 83 ՄԱՐՍԷՅԼԻ» Գ. տպադրոէւթիւԱը կա

տարելու. այսօր ’ի վիճակի եղանք, շնորհիւ Մարսէյլի 

և Շրչակ այից լքեր հայրենակիցներու կողմէ գտած 
ջ՜երմ ըն դո ւձ։ ելո ւթ են էն քաջալերուած։

Ուրաիւ ենք հաղորդելու որ, նոյնքան լաւ ընդու

նելութիւն և շահեկան հետաքրքրութիւն գտաւ նաեւ 

մ եր քոյր գաղութն եր էն, մասն աւ որալւար՝ Սուրիա, 

Հունաստան, էք, Պօ լիս ե Ս իացեալ Նահանգներ, ուր- 

տ եղեր էն ուղեւորներ կը հ ա սնին ամ էն շարթ ու մ եր 

նաւահանգիստը, հաստատուելու համար [J* արսէյլ ել 

ներ .րին գաւառները եւ կամ շարունակելու համար ի- 

րենց ճամրոր գութ ի ւն ը Արեւելք կամ Արեւմուտք։

Մենք աոաջին օրէն սերտ մտերմոլթիւն մշակե

ցինք ընթերցող հասարակութեան հետ. իրենց գնա- 

հ ատութիւններր , քննադատութիւները եւ թել ա դր ան ք - 

ները ան կո ղւքն ա կա լօ ր էն նկա տ ի առնելով։

Ւ՚՚՚էպէ ս Z*. տւդաղլււււթեւււն բարեփոխեցինք 
ինչ կէաեր և յապաւեց ին ,լ> ինչ ինչ մասեր՝ այ ս ան- 

դամ ալ կր կն ո ւթ են է ըստ կա ր ելւոյն փա խուսս։ տուինք 

եւ շահեկան դարձնելու համար, շատ մը նոր նիւթ ե- 

րու յաւելումներ ըրինք։
Ուրեւքե ընթերցող հասարակութիւնը անխտիր 

պիտի տեսնէ որ «.Ուղեցոյց Ս'ար ս էյէիւքն իր Գ. տպա- 

ղրութեամբ զդա լի յ ա ոաԼդի մո ւթի ւն մը ցոյց տուտ}։ Է 

եւ մենք վստահ ենք որ' պիտի դի ան այ անոր փոխա

րէն [ ի ,։‘թքե քախսէեր հանդիսանալ։
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2 են յլ ըսեր թէ լքեր աշխատութիւնը կատարելու» 

թիւն մըն է, բաք g մեր Լանյլլերը դէպի այդ ուղգու» 

թեամբ է տր ա մա գր ուած։

1*ն չպէս ն աիւ որ դի ւ* ա յս անգամ ալ պարտականու» 

թիւն կը նկատենյ» յայտն ել թէ։ մեր ն սլա տակն եղած 

է հա յ հ ան ր ո ւթ ե ան օգտ ա կար ըլլա լ ե ապագայ գա- 

գութահ ա յոց պա տ մո ւթ ե ան թ ան կա գին գործին փոբր 

ինչ աշխ ատ ան րի բաժին բերել։

Մեր Բ. տպագրութեան (( ու Խ օսքյփն *քէք_ 

մատնանշած էինը ամէն մէկ հայ գա գութ ի <ք.Ուղեgոյg 

ունենալու ան հ ր ա ժ ե շտ ո ւթ ի ւն ըէ ուրախ են,ը յայտնե» 

լու որ առսվին ա ոթ ի ւ *սրձագանգ գտած է մեր այս 

թ ե լա դր ան րը եւ այսպէս Ս ի ա g ե ա լ նահանգներու 

*Նիու ճըրսի ն ա հ ան գի հա յ գա գութ ը ունեց աւ իր <ք.Ու- 

գեցո յց!>ը շնորհիւ Տ. Շ* Աճ է մե ան ին ։

Յուսով ենր որ, յլիէ ատ են ո լան մէ^_ միւս 
գաղութներն ալ կարեւորութիւնը պիտի գնահ ատեն 

եւ իրենր ալ պիտի ձեռնարկեն նման ա շխ ա տ ո ւթ ե անg , 
որպէսգի օր մը կարելի ըլլայ ձեոը բերել {{Համաշ- 

խարհահայ Ղաղութներու Ուղեցոjgy> *քըֆ որ կարենայ 

գոհացնել ոեւէ ճամբորդ կամ ո ելէ գործի մարդ։

ՅՈՎՀ. ՎԱՐԺԱՊԵՏԵԱՆ

Այն ամէն առեւտրական որ իր հասցէն չի գտներ 
«Մ արսիլահայոց հասցէն եր^ու մէջ, կամ կայ ու փոխ» 
ուած է' թող բարեհաճի անձամբ կամ երկտողով մը 
իմացնել մեգ մինչեւ 1931 Յուլիսի վերի

Հրատարակութիւնը ձրի է։
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քք)րանսայի Հանրապետութեան “Նախագահ'

Մ- ԿԱՍԹՕՆ ՏՈհՄԷՐԿ
ընտրոլած 1914 Յունիս 13 ին Ազգ- ժողովի մ ԷԼր

Մ ար սէյլի կուսակալն է'
Մ- 9-օսըրէ ընտրուած 1930ին ։

Ս' ար ս է յլի 'Յաղարասլետն է'

Մ - Լը Տօքթէօր Յղէսիէր'

վերընտրուած 5 Մայիս 1929 ին

(քերակոյտի քէարսէյլի անդաւքներն £ր*ն' 

Մ- Մ- Պէր<1օն, Յա սգէ, էռւսւէխ և Յիււք 
ընտրուեցան 1929 Հոկտ. 20 ին։

Երեսփոխ, ժողովի Ա“արսէյլի անդաւքներն են'
Մ- Մ- Պուիսօն, էօննօրա, (էատլլնա, ԷՒասսօ, Աա- 

սլիանի, Վիտալ, քէէքքի, և քէոլ 
ընտրուեցան 22 և 29 Ապրիլ Ճ928ին։
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116, La Canebière - 116, ԼԱ ԳԱՆԸՊԻԷՐ» ՄԱՐՍԷՅԼ
Fonds A.R.A.M
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ԴԵՐՏԱԿԱՏՈԻՆ

ՅւաԱՆնէՍ ՏԷՐ ւրէՐԿԷՐեԱՆ 
Tailleur-Couturier 

61, Rue Tapis-Vert, 61 MARSEILLE

պա տր ա u տ /Հն լ> հ ա դո ւս ա՛ն հր :urKu‘[;ij Հր կ ա*ն ան լյ 
Վ^ր^թե՞եորաձևութ եա մբ մաքուր և ճաշակաւոր գոր&-

Յյրանսակւոն ել Մնգլիակւմն լաւագոյն կեր սլաս 
*ներ; Տոկունութիւնը երա շխալորուաՏ է։

^թներր չափազանց դիւր ա մա տչևլի.

Մի' մոռնաք որ կը շարունակենք նորէՀն մեր ձե-
^ա դէտ ական դասընթացքը։
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օր Ահքiim
19 3 1

ր,ուՆ Թուական Zul,||։'l 4423 — 4424

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 31 ՈՐ
1 էշ. (֊ 1|ւ։ււ|անւէ le premier jour de l’an-

5 Բշ. ճ[։լս<4֊ալւ։յ<| ԾՆՆււԵաՆ
6 Գշ. + ԾՆՈՒՆԴ- Epiphanie

13 Դշ. Տ°Ն ԱՆուաՆակոջա 13 Եան
25 կիր. Աոււսջ աւորաց ք’.արևկՒւՆր|-։ււՆ 
ՓԵՏՐՈՒԱՐ 28 0|'
12 էշ. -է Ս- ՎարւլաՆաՆց 1036 ւյկայից
14 Շ|1. ՏևւաւՆրՆւրաււսւջ
15 կիր- + է'ուՆ (‘.արԵկԼՆւ|_ւււՆ— carême 

17 Գշ. Mardi-Gras

ՄԱՐՏ 31 ՈՐ 
1 կիր- ԱնսւււակիՆ 
8 կիր. §ՆւոԵււիՆ ,

14 Էթ. -ԲաՈ-ԱՈւՆ 0'աՆուկ ո
15 Կիր- ֆասւաւորիՆ
21 Շր. 0- Դր- Լուսաւորչի Ո՚ուաՆ ի վիրապն

22 կիր. Դս<լււսւԵ։։'Ն
25 Դշ- Annonciation
29 կիր 4- Ծ^պկապսրպ — Rameaux

Ապրիլ յօ օր
5 Կիր. + ԶԱՏԻԿ — Pâques
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12 Կիր. 1,որ կիրակի
19 կիր- կանանչ կիրակի 
26 կիր. կարմ՛իր կիրակի 
ՄԱՅԻ 11 31 ՕՐ

1 Ոլր. Բանւոր ակ ան տօն
3 Կիր. Տօն (յրեւման ()• խ՛պի

14 >,-շ- + Համբարձումն— Ascension

17 կիր. Բ- Ծաղկազարդ
24 կիր. 4- Հոդեդալուստ _ Pentecôte

28 էշ. զ֊ Հայաստանի ԱնկախԹ՜. Տարեդարձ (1918)

31 կիր. Trinité Ա- կիրակի ցարուԹ՜եան 
ՅՈՒՆԻՍ 30 ՕՐ
4 էշ- Fête—Dieu

6 Cp. Սր. Գր- Լուսաւորչի ե|ն ի վիրապէն
7 Կիր- + Տօն կաԹոււլիկէ եկեղեցւոյ Ա. էօմ՚իածնի

20 Շբ. Գիւտ նշխարաց ’j. Հօրն ց՜երոյ դր. Լուսաւորչին
25 Եշ. 1). Թարդմանչացն Մակակայ եւ դեսրոպւսյ 
28 Կիր- Գիւտ Տփոյ (). Աստուա&՜ածնի
ՅՈՒԼԻՍ 31 ՕՐ
11 Շբ- Յի?'.օ. տապան. կնոյ Իւ Տօն նորոյս (J. եկեղեցւոյ
12 կիր- ֊Լ >1 ար դա փալ
14 Դշ. ֊I֊ Fête Nationale du 14 Juillet

25 Շբ. Սրբո3 ՈրքԼլ|’Ս Կւ ՍՒոււանց զ.ր. Լուսաւորչին 
ՕԳՈՍՏՈՍ 31 ՕՐ

? Cf՝- 1,՛փեսայի g. Ժ-ողովոյն 200 Հայրապետացն
15 Շբ- Տօն ՇողակաԹ-ի |). է-շմ՚խս&նի Assomption

16 կիր- + Վերափոխումն (J. Աստուած-ածնի
30 կիր. Գիւտ Գ՛՛ալոյ (J. ԱստուաՏրածնի Fonds A.R.A.M
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'.IbUSbU’PbP 30 օՐ
5 Շբ. ի1|իրւ I II- d- պ՚ւփւյն 313 շայրապևտացն 
8 Գշ- Անունդ. I) (Լսաւււաօ՜ած՜նի

13 կիր. + Խ'»յչ i[b[iui()
26 շբ- Սրբոյ Գէորգայ Զ°Ր'1։Փ|11'1’"’1

27 կիր. Վարագայ 1ս,||1

ZDMSbtrPbP 31 OP

3 Շբ՛ U[։Pn9 72 աշսւ1|երաա<յ1ւ
10 Շբ. Արբոց 0.արգմնւնչ ա յ փար գա պետացն մերոց 
17 Շբ. Արբոց 1|.ւհււաւրա։|ւչ iinfli

25 կիր. +- Դիլւք| Խ՚՚՚ճ
31 Շթ- Ամենայն Սրբպյ 1) ն ո ! եւնորոց յայտից եւ ան;այ 
TU3bU*PbP 30 OP

1 Կիր. Toussaint 
7 Շբ. I). £րեշտակապետացն

11 կ.շ- Զինադ_ադ_ար (1918) Fête de la Victoire 

21 Շբ- Ընծ՜ա յո ւԱն 0. Աստուած՜ած՜օի
շշ կիր. Ա. Յիսնակաց
28 Շթ. Սրբոց Աո֊աքելպյ Օ-ադ-էուփ եւ P-արԹ՜ոդիմէոււի

ԴԵԿՏԵՄԸՓբ 31 0P 
5 Շթ- Սուրբ ֆիկոդոս 
9 Դշ. ՅղուԹփւն Ս- Աաոուած՜ածնի

12 Շբ- Սրբոյն Յակոբայ |)՝ծ՜բնայ հայրապետին
24 հշ- Սրբոյն կ.աւ13՜ի մ՛արգարէին .
25 ()ւր. Noël
26 Շբ- Սբբոյն Ստեփանոսի ֆա խաւ [կայ ին
28 P-շ- Սրբոցն աււաքելոցն ՛պետրոսի եւ <կօդոսի
29 ֆշ_. Սրբոցն որգւոց ոլւոտմսւհ:
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Փ U Ա Ր Ս է 3 L b Պ Լ1 Տ Մ li կ Ա Ն 0 փ

11 արսկյլր !/),,անսա յի ամենահին ոստ աններին 
լքԷ1լն է> որուն պատմականը ընելու համար սլկտլ, է 

ետ երթալ 600 տար՛ր նախ րան 'Բրիս,սոս ։

'Պ/7 գարուն ԲօրԷա թերակղզիէն Ս՚ասալիօթ ցե-

է)արլԹ՜ւսկւս1ւ կաւքսյրը
դին պատկանող յոյներ, յան ակտն նալերով կոալան 
Աէ.ըօթրիճներոլ երկիրթ Լիկոլրիա թերանսայի և ի. 

տա լի ո լ սահմաններուն մօտ)։ Նոյն օրն իսկ տեղւոյն 

թազաւորր նաննիւս խնջոյ.ր մր կոլտտյ, ուր՝ րստ

ընկալես,, սովորութեան՝ իր աղջիկը' ժիրթիս սեղա

նակիցներէն պէտր էր ամուսին մր դատեր Դաղիս,- 

ցիներու ե Ս էըօթրիձներոլ կարգին Սոյներն ալ թեկ. 

նաեոլ կը դասուին։ ԲխթրիրԷն վեր? ժիրթիս իր բ,„. 

ժակր կր ներկա,ա ցն է յոյն գաղթականներու առաջ.
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նորդ Բրօթիսին, իրեն իբր ամառին դ՛ոյն րնտրելով։

Այո դէպքէն վերի Յոյն դսւդթականները կր պար- 
տալորուին այդ երկրիո շրԼականերր հաււտատուիլ 
և իրենց ցեղին անունով հիժեել Ս'ա ս ի լի ա քաղաքը
'ԲրիոտոոԷ առաջ 599 թուին եւ Ս՚ասիլիական հանրա- 

էդ ե ut ո ւքժ ի ւ֊նը ։

irm.ll' է-1|ևւլ(րք||'։1ւ
Ուրեւքե պատմութիւնը ու հաճոյակատար աւան- 

դավէպր միանալով կնոի մը մոլի տ ին կր վերադրեն 

ՄարսԷյլի I ագոււքը։
Իր նաւահանգիստի աոլ ահո վո լիք եան համար Ա ու

ռի լելս կ՝րլլայ ժամանակին il ո վայ ին քադաքներէն մին 
եւ դարերու ըէւ իժ արքին' շնորհիւ իր րարառիկ դիրքին, 
ռրրստորէ կր մեհնայ ու կ' րն դա րձա կուի ւ

Հհ ա տ ւք ր պատմաբաններ Ա արոիլիոլ 'լիլքեարկոլ- 
թե ան գովաբանութիւնն րրաե են, ինչպէս լատին' Կի- 

կերոն եւ, *Լա լէր աք.սի,ր> յոյե' էերոդոտոս, Բլիւ իժ արդ՛, 

Սթրւսւդօն եււսյլե ։
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Լօնշտս պալատը

I)'ա սէլե՜ ա Օ խոշոր դա րա շրքաններու կը բաժ

նուէ։ յունականէ բարբարոս և ֆրանսական։

Տուէ։ական շրքանէէն հսկայաքայլ կը յառաքդէէմէ 

Հնունդ տալով լքեե ւքէ։տյչերուէ որոնբ հետզհետէ JnL~ 
ն ա կան յ»ա ղա յ>ա կր էժուէժէ։ւն ը կը տարածեն Կօ լուար քէ

ներուն նաեւ բա ր բա ր ո սն ե ր ո ւն Ժ* էք։ Հռովմ էացէ։բ> 

'ք՝րէււտոսէ դար մը առաք, կ* ուզեն հաստատուէ։ լ Ս ա- 

սալՀէթի հ ա նր ասլետուէժեան մէք եւ կը հիմնեն է'ք՝Ս
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<A1X) քաղաքը, այսպիսով 

h ա էյ ին I, բու հ ո րշ ս //’ nu ը :

Րէֆօրւքէ ևկհւլևրին

4/' շր^աւղատեն Ս ասսիլ՝

Այս շրջանին Մ ա- 

ս իլի ա կը դաոնալ յէ11~“ 

նա կան լքշակոյթի կ^դ 

րոն և կ արժանանայ 

« (Z օ լո ւա ւյ ին ե ր ու Ա- 

թ կն ,ը )) պ ա ա ո ւան ո Լ - 

նին. նոյն ատեն նչա- 

նաւոր 1լ ըլլան նաւար~ 

կուներ" ք^իթ իաս ել

Լ' ‘IP I'd է ն էս> ՂՐա գէ սէ -
ներ՝ Կիդօն, է'լօթիւս 

Æ fi կթ ր ոն. բան աս

տեղն'' Կա թօն, բեմ

բասաց" Օսկթս, պատ- 

մաբան" Ակրօթաս, դի_ 

տ ո ւնն եր" Շ ա մ ին, Կրե- 

նաս եւա յլե։

Մաս Ււէ- ա if եր թուականաւ, fi. դաբու վերտերն է 
որ րրի ս աոնկո ւթի ւնը կ ընդունի եւ վրայ կը հասնի 

բարբարոսկէ եր ու արշաւ անքը։

ՅաԼորդարսո ՛Լ Կ ս ի կոտն եր ը, Լո ժնլա ր տ ա g ին ե ր ը, 

Սաքսոնները, Ֆրանքները, Ս ար ա կին ո սներ ը եւ նոր՜ 

.Բանները կ՚աւարեն ու կը թալլեն Ս՛ասիլիաի տաճար

ները, պալատները եւ դր ա դար անն երը, այնպէս որ այն
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(7*. դարէն մինչեւ է. դար} կււրաււահ են մե՜- 

ծանուն անձնաւորութեանց մինչել իսկ անուններր։

ԷԼւա ւո ա կան ութ և ան

*1, օ Թ՜ր ը $ ս յ մ* ի hrl յI r ւ լ հր < յ խ յ

լ։ կի ղլ1 ր Ա արսիլիա կր 

բա ժնոլի երեր մառե

րու. էր՝ ադա,րին վարի 
նասր կր դաոնայ դեր- 
կոմսութիւն ք վերի ^'սւ՜ 
սը hlL ,Ji1,11,1 կանի ե- 
պիսկոպոսին, իսկ նա
ւս/ հ ան դի ո աի հարա- 
ւ ա մասը Ս կն - վի ,ր թ որ 
Արք * ա հ օր։

Տակաւ ի/աղադ շըր- 
ջ^ան մը կր սկսի Ա'ու

սի լի ոյ ^ամ ար > մանա- 

ւանդ ի/ա չա կի րն և ր ու 

ա ր շ ալ ան ,ր ի շր^ անին , 

իսկ 1492 ին իբրև շաղ
կապ նոր աչիս արհի ե 
հին աշխարհի tf ի չե։

Հուսկ ուրեւքե Ա արսէյլ կր դառնայ ֆրանսական 

կայսրութեան և այժմ ալ հանրապետութեան մէկ ն լո

ւահան դիս ւոը, որ Լիր անսայի մեծ դրա գէս։ ի մը կոդմէ 

անուանուած է (.Հեր ան սայի բաց դուռը Արեւելյյի հա
մարի։

Լ

ս

9
ռ

4
h
4

/
i

1720*22 ւոեդի ունեցաւ ժանտախտ մր որ ւիճացու_ 

ցած է Ա արսէյլի նոյն ատենուան բնակչութեան կէսը
40,000 հոդի։
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Ս*արսէյլ ֆրանսայի umui^ji^i նաւահանգիստն է 1յսկ 
աշխարհի հ ինդերոր ղ ը։ ճեն ո վայի հետ ովնեցած մրցակ~ 

g ութ իւնը 500 տարիէ ՛ի վեր դոոյւթ իւն ունի և մ ի շտ 

ալ յաղթական է։
Ս' արս էյ լի հողամասը -ցա ղացը և արուարձանն եր

կը պարունակէ 22-800 հէքթ^ր հող, ինչ որ Փարիզի 

երեց անգամ տարածութիւնը ունի։ Ո ւնի zO Հէցթար 

հասարակաց պար տէգն եր և 12 հ աղա րէ աւելի ծա

ռեր, որոնց կը հովանաւորեն իր պողոտաները, ծա

ռուղիները եւ պտոյտի վայրերը։ Կ ը պարունակէ մօ

տաւոր ապէս 50 հագար տուն։ Ունի շու֊ր$_ Z00- հագար 

բնակիչ, կարևոր թիւ մը կը կազմեն Ի տա լացից եւ 

Ո պ անի ա ցիր. 1!ան ն։Աև Հայեր, Յոյներ, Արապներ ևյլնր

ÇuiliFo տ՛իֆ

Ս' արսիլեան կ՝ անուանուի Յունաց ա ղԼի կը իսկ 

Փիւնիկեցիներուն թոռնիկր ։
Fonds A.R.A.M



— 22

Մա [էսէյԼ հին մս/սը հետդհետէ կը քան֊

գու֊ի կառւսվարւււՀէ)եան կողմէ, այսպէս սակարանի 

J տեւի Լժադամասը ամրոդԼապԷս փլոլդումը լրացած 

lt ճամբաները բաg ուած են, նմանապէս անցեալ տար

ուան ընթացքին VieUX Port ի ^աԼ՚ եզերքին վրայ 
դան ուսդ quai du Caiial^ լեցուելով այսօր գեղեցիկ 

ծա սուդիի մը վեր ահ ուած է։ fi աղայքին նոր մասը շատ 

գեղեցիկ երկրաչափական ու արուեստական կերպով 

ձեւա կեր տուած է։ Նման ա պէս նաւահանգիստը որ նա

խապէս միայն vieUX pOüt Ը ունէր, իսկ այսօր Լափէն 

աւելի ընդարձակուած են յքարափները ու դեռ կը մի

տին տա ր ածուելու ։

Ս արսէյլ ծ ո վալ ին վաճառականութեան և ճար- 

տ ա ր ա ր ուե ս տ ա կա!ւ քաղաք մըն է։ Երկար ատեն ու

նեցած է միմիայն իւղի և անկէ ծնունդ առնող նիւթե- 

րոմ օճառի, բուսա յիններու, քա դց ո ւենիի և այ լն ճար- 

տար ա ր ո ւե՜ ս տ ը, յեաո յ դա ր կ ստաց ահ են սնն դա կան 

պահածոներում պա տր ա ս տ ո ւ.թի ւնը, որոնր մեծ ա ր տ ա- 

դրութիճ» մ* ունին ։ Նաև ա դի ւս ա գո րծ ութ ի ւէւ, կղմին

տր ադործ ութ իւն, րր ո ւտ ե դէն ր, կա ղ$_են ո ւթ ի ւն, ձուլա

գործութիւն, չարարի, ծծումրի և րարի ւդի գտարան֊ 

ներ և գարեջրագործ ութ իւն։

Նոր նաւահանգիստը ունի 19 ^.իլոմէթր երկա յնու- 

թիւն 7 աւադաններու բաժնուած, որոնց օգտագոր

ծում ը բաժնուած թ Մարսէյլի Տօրերու և Անթրըբօնե- 

բու ըն կեր ութեան, Առևտրական ս են ե ա կի և ուրիշ 

ագատ ձեռնարկութեանց միԼեւ։

Առաջինը ունի 75»000 քառ. մէթր տարածութեամբ
Fonds A.R.A.M



— 23 —

մթերանոցներ, շատերը երկյարկանի, նաև ցրտաբեր 

մթերանոց մը 2000 մէթր խորանարդ տարողութեամբ, 

որով կրնայ պարունակել J 000 թօնօ ապրանք ։ /

ծանրաբարձ մեքենաներ fgrUe) երկու շարժուն կա. 

մուր ջներ ։
Երկրորդը ունի 14 մթերանոց 11%,3/ւ0 քառ. ժէթր 

տարածութ եամբ, կրնայ պարունակել 90,000 թօնօ 

ապրանք, նաև 97 ծանրաբարձ մեքենաներ ՈՅՕէՕ- 

rampa եր, élévateur ներ, benne եր ևայլն,
Մարսէյլ ապագայի համար կոչուած է ըլլալ մեծ 

հայթայթիչը ո՛չ միայն Տէրանսայի, այլ ևԿեդր. Եւրո- 

պայի, ըլլալով հանգոյցը աշխարհական գօտիին, որ 

կանցնի Ս ուէգէն , Բանամա յէն, ճիպրալթարէն ու 

Տարտանէլէն։
Հիւս. Աւիրիկէի հարստութիւնը իրեն կուգայ, նաև 

(Նուսիսյ ցորենը, Կովկասի, Ռումանիոյ և Պարսկաս

տանի քարիւղը, Կիլիկիոյ և Եգիպտոսի բամպակը, 
Հն դկա չին ի բրինձը, Մ ալէգիայի քաուչուն, Չինի և 

ճաբոնի մետաքսը, Ամերիկայի պղինձը, սրճենին և 

մորթը։
Մարսէյլի կից կայ 15,000 հէքթար տարածու

թեամբ և 8 մէթր խորութեամբ Պէրրի լճակը, որուն 
Ռօվի գետնուղիի Լրանցքը /.927 ին լրացաւ։ Յետ այ

նու նաւերու համար սպա ս ար ան-րն դո ւն ար ան կը ծա

ռայէ։
Մարսէյլի տօնավաճառը կը կատարուի ամէն տա

րի Սեպտեմբեր 13 էն մինչև նոյն ամսոյն վերիր։

1929 տարւոյ ընթացքին Մարսէյլի նաւահանգիս֊
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տ ը մտա^ են / 7 6*5 շոգերն աւեր և մեկնած 7758 շոգե- 
նարհր. Ւսհ ,ս.1 Լ ա // նորոգութեանց համար հանդի
պած են 3%7 ն աւե՜ր։ Իսկ 19Հ8 ին ,քս,ած էր 7777 նաւ և 
մեկնած 7783 նաւ։

ինքնութեան թուղթերու նորոգման առիթ ով հա
յոցս թիւ֊ը (գաղթական) ցոյց կը արուի 9583 հոգի, 
ասկէ դուրս կան բա զմա թ ի ւ հայերէ սիրիական, յունա
կան, թուրքական և այլ հ պա ա ա կութե ամ ր արձանա
գրուած ։ Մ ար ս է.ււՒ օտարականներէն'' է1 ա ալաgի ք 
-46,53/» Սպանիացիք 9931, Յոյներ %676, Պելճիգացիք 
2199 գա գթա կան [Նուսեր 1330, Անգլիացիք 119\ և ուրիշ 
աղգութեանց ընդհանուր թի ւ ցո յց տրուած է ôQ47 ։ 
Ուրեմն րնդամևնր $0,000 է աւելի օտարականներ կան 
ՄարսԷյլի ,քէջ, առանց հ ա շուելու ֆրանսական հպա
տակութիւն ըն դուն ո գն եր ը, որոնք իւոշոր թիւ ն'ը կր 
յկադմեն, մանաւանդ իտալացիք ն Սպանծացիք։

SALON de COIFFURE 
DAMES & HOMMES

84- Rue Bernard du Bois — MARSEILLE —
U ԱՓՐհՋՒ ՍԱԼ0Ն

ԳԷՈՐԳ ԵնՈՀ-ԲԵԱն
84, Pիւ Պ է բնա ր տիւ Պ ուա 8/ - ՄԱՐՍԷՅԼ -

<1)ոլսոյ մէ՜շ օ՜անօԹ սափրիլ եւ վարս այ արդ. ար
ԱՐԱՆՑ ԵԻ ԿԱՆԱՆՑ

Խնամ*աէ կը կտրուին կանանց եւ ւիոքրերոլ լՐազերր 

Ս*ե՜ր ւՐօտ կր գյոնուի ՛ճոխ մ՛թ՜երք ւՐր այլեւայլ iTա րքանե-
րով՜ անուշահոտութ՜ իւններու> բ.րինձաւիոշ_իներու եւ այբ կանանց 
յատուկ օծանելիքներու, ւՐիշտ հրապարակէն աժ՜ան գիներուէ՝.

PARFUMERIE
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ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՄՄՐՍԷՅԼհ ՄԷՋ

Մարսէյլի երկաթուղւոյ կայարանը կը կոչուի 

Gare St. Charles, որ Հարաւային ,'հրանսայի ամենա

մեծ կայարանն է և իր կ ա ոուց ուա ծ քո վ գեղեցիկ ճար
տար ա սլե ա ուԼՅ ե ան մը նմոյշը կը ցոլացնէ։ ճամբորդը 

կայարանէն դուր։, ելլելուն կը հասնի սանդուխներու

ծայրը Escalier Monumental, ուրկէ ոտբով քաղաքդ 
կ'իԼնէ։ Այդ հոյակապ սանդուխը շինուած է 1923-27 

թուականներուն, Հարը մեր առԼեւ կը բա g ուի Bd. 
Du<yommier^. որով կը հասնին,բ La Ganebiere ը 

ողնայարը Ս՚արսէյլ .բաղաբի բանուկ և իր վրա, խօ

սեցնող պողոտան։ Գէպի ձախ դառնալով մեր առջեւ 

կը սլարղուի Allées de Meilhaïl բ> որուն վերջաւորու

թեան,։ կր հանդսլինը des IVIobiles des Bouches*

(1լյ RhÔîie յիշատակարանին, որ կանգեուած է ի պա

տիւ Պուշ-աիւ-Ռօն նահանգի, որ Հ8՜0ի ֆրանբօ-դեր- 
ման պատերազմին, միայնակ ապստամբ Ալճէրիան 

զսպած է։ Ասոր դէեբ կառուցուած է St- Vincent de 

Paul A գեղեցկաշէն եկեղեցին, որուն գետնայարկի 

մատուռը յանձնուած է Հայ Կաթողիկէ հասարակու

թեան Հ^էն ի վեր։ եթէ հոնկէ ձախ դարձուածքով 

Bd. Longchampï' առնենր մեր ճակատը կը կանգնի 

Palais Longchamp/’ պերճակառոյց յիշատակաըանը, 

որուն երկու .բովերը կան մէյ մէկ գեդա ըուեստ ա կան 

ե բնապատմական թանգարաններ, իսկ ետեւի ,1ասը 

կենդանաբանական ւդա ր աէդն է .
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Ետ դէպի Գան ըպիէռ. դաոնալով մեր երկու, կողմին 

վր այ պողոտաներ կը րաց ո լին ։ Նաիւ ձաի հողմին 

վրայ rue de Rome^> որմէ ներս դիտած ւէիԼոցնիս 

դէմերնիս կանգնած է Castellane/' ցայտաղբիւրը իր 

սիւնով։ Իսկ եթէ աԼ կողմ դառնանք COUTS BelzUnCÔ^ 

վերի ծայրը կը տեսնենր porte d’Aîx/f գեղեցկահիւս 
յաղթական կամարը ։ Գան ըպի էռը շարունակելով ձա

խին կը բա ցուի fUC S t. Feri'éol^, rig դրա մատուռնե
րու և մեծ վաճաոատուններու կեդրոնն է> որուն ճա

կատը կը կանգնի կուսակալութեան շրեղագարդ շէն- 

քը։ 'քԳԼ ևս շարունակելով մեր ճամբան^ աԼին կր 
հան դի պին ր մեծ սակարանի շէն րին t որուն ետեւը կը 

գտնուի մեծ նամակատունը։ Սակարանին ճիշդ դէմը 

կը գտնուի Picri’© PugCtj^ արձանը արտասլարտէդի 

ւ!ը մէԼ> որուն բովէն կը բացուի l'Ue Paradis կոչուած 
Մ ա րսէյլի ա մեն ա եր կար փողոցներէն մին ։ Մի շտ Գա- 

^*րււլիէրի շարունակութեան' ձաիւերնիս կը բացուի 

նաև rue B eau vau, որուն ճա կա տ ը կը պարզուի 

Opéra Municipal Ը» որսն շինութիւնը լրացած է 

ճ&ձնին։ 'Հի Լ մ'ևս շարունակելով կը հասնինր ծովե- 

զերր, ուր մեր ա ոԼև կը պատկերանայ VidlX թՕ1’է£, 
մասամբ ոսկեղԼիւրի տպաւորութիւնը թողլով մեր 

վրայ ։

Ալ ծո վա փէն երբ յ ա ոաջ ան ան ր, հոն կը ներ կա ք ա-

նայ տէ- Ferréol եկեղեցին և դէմերնիս rue de la 

République/;' Ծովափը շարունակելով կը համեին# 

Victor-Géiu/' կիսանղրով աղբիւր ին ուրկէ ,ր ի Լ վեր 

կչ գտնուի LU q էԱ ԼԱ Այ ե՜ 1Ո JJ [1 Ա|Ն՚շ » որ ճա ր ար ա պե տ ա -
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կան ^նութէւն ւքքՀս է 1689/^* շինուած ։ Ա,ս ճամբան 

Quai du Portai որոմհ ծայրը կայ ե դրափ ոխ ա րւկա խ 
կա մուրՀյլ 1905 շինուածէ ուր !լ և ր ելայ ա յժմ զինուո

րական բանտի և զօրանոցի վեր ած ուած Տէ. Je3.Il ի 
բերդը։ Եթէ շարունակենք աքսպէս մեր գնացքը, պի

տի հ ա սնին ք մեծ, հոյակապ եկեղեցիի մը աոԼե, որ 

Մայր եկեղեցին (Cathédrale) է և անկէ ալ վեր նոր 

նաւահանգիստը իր բազմապիսի բաժանմունքներով։ 
վերադառնալով եգրափոի։ կա մոլբԼ, երբ դէպի դէժ՜ 

դիտենք, վերը բարձունքի մը վր այ պիտի տեսնենք

վերելակ մը ե Notre Dame de la Garde ի սլ ւաոմա -

կա՛!։ տաճարը ոսկի արձանով, որ իր բարձր դիրքով 

ամբոդչ Մ արսէյլի ե շրջակայից վր այ կր տիրապետէ։

Եթէ եզրաւիոի։ կամուր^ով դէմի եզրն անցնինք* 

կրնանք այն ծովափէն շարունակ ելով մեր ճամբան 

հասնիլ Phal’O ի ճեմապարտէզը, ուր կր գտնուի 

բժշկական համալսարանը։ Հոսկէ կարելի է դիտել 

նոր նաւահանգիստը իր ա մբո g£n լթե ա մբ ե ասդին բագ 

ծովուն մէջ կղզևակներր՝ որոնց կարգին Château 

որ Աղեքսանդր Տիլնա իր Մօնթէ-Դրիսթօ վէ

պին մէջ անմահացուր հերոսները հոն ապրեցնելով։ 

Լոն կարելի է այցելել VleUX Port թ!' շոգեմակոյկով
ւքը. երթ ալ դա շ 0 ֆր անը։

PharoQ' մեկնելով կրնանք մեր պտոյտր շարու

նակել ծովեզերեայ ճամբայէն, էլը հասնինք Cata
lans ի ծովարաղնիքներուն ե յետ ։/ Արեւելեա՛յ։ Լէգէ- 

ոՈականներու յիշատակին 1927/’ կա ուուց ուած կամ՛ա

ր՛էն, որու!։ դէմ կր գտնուի EîldoUme թագա մա որ ։
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Այսպէս շարունակելով կը հ ա ։,նին.ք Corniche ըսոլաձ 

։1այրր> "ր Côte d’Azur/ ^“‘jw ունի, այդ ճամբան 
կը կոչուի promenade de la Corniche' Մեր ճամբուն 

յուԼորդաըաը կը տեսնենք Aquarium Marion/՛

թ անգարանը ծ ո վային, ասրս FaUSSe-Moimaie ի կա- 

մուրիկը, Prophète ի նաւահանդիսաը, RotlCaS-BlanC 
թաղամասը իը ձ ո վտ բա ղնի,ըն և ր ո վ և կու գանյյ կը հաս.

նինք, Avenue du Prado/ Հայրը, որմէ վեր կրնանք

տակաւին յաոաԼանալ մինչեւ MadrHgUe եովեղերեայ 
ար ո Lusր ձ անը։

Avenue du Prado/ ճամբան առնելով աչին կ’ե- 

րելի Parc Borellyî'» որ կը նկատոլի Բարիզի BoÎS 
de Boulogne Ը> Ընդարձակ ճեմս։պարտէզ մըն է որուն 

դղեակը հնագիտական թանգարանի վերաձուաե է, 

հոս է որ կը գտնուի ոե մարմարիոնէ քար ։! ը քան- 

դակուած ու գրերով, որ բերուած է Ամսղէրտամէն 

տեղւոյն հ այ կա կան եկեղեցին ղոցոլած միԼոցին 1700/ 
"և!՛ ՛ՄԸ՛ Վրան ունի հետեւեալ արձանագրութիւնը.__

«Թ-ւը ll՝Â<!T- Մայիսի ԻԳ-ի քաղաքն յԱմսդ_էքտւաք 
արրբեամթ Տաքարի որղ֊ւոյ ԴաւիԹի ճիւղայեցլոյ: կւեն- 
Թ՜աւբրուԹ՜եաւք՚թ կարապետի բանի ՛սպասաւորի կաւլւքե- 
ցաւ վէմն 01Լ'«նղ_իու Աուրթ կարապետին»: Բարրը ոլ. 
նի նաև բուսաբանական պարտէզ՝ Լեր մ ան ոցն եր և 

սկաուտս/կան հաստատումներ և ձի ա ր շա լի ըն դա րձա կ 
դաշ ա ւմ լլ :

Բրատօի մեր աԼին շարունակելով կը հ ա սնինր 

Հայոց Ս ■ թարգմանչաց եկեղեցիին, որ բարերարու

թեամբ Տիար Վահան Խօրասանճեանի ե ճսրտարա-

Fonds A.R.A.M



— 29 —

պե ւոու^եամլւ Տ^ար Արտ մ իք-Ւահթ աճեան ի շինուեր ա ւ

1928-30'
ճամբոլե բեկեալ տեղը մեծ հ ը ա սլա ը ա կ մրն է, որ 

կւլ կոչուի Rond-Point» ուր կը բարուին երկու ծա

ռուղիներ ես' մին bd. Michelet և երկրորդը bd. Ra 

batau' Հ"" է Parc Chanot*' և Մարսէյլի տ օն ա վա _ 
ճառի շէնքն ու վայրը։ Յրատօի վերջաւորութեան կը 

գանուի Castellane^ '»/' ա սլար ա կը իր րա յ ut ա դրի ւր ո վ։ 

Հոս մեր առչել կը բարուի գլխաւորաբար bd. Baille/? 

որուն ետին կը գտնուի տէ- Pierre/' մեծ դերեգմանա- 
տոլնը, որ ա շիւ ար Հի դեդերկագո յ՛է։ հ ան գս տ ար անն ե և 

րէն մէկն է։ Իր մէԼ ունի P ո դոքա կան աg , ՀրէիՏւ 

Յոմ/ար դե ր ե ղման ա տ ո ւնն ե ր > կա յ նաև դիակիզման 

փուռ մը։ Իսկ դէմերնիս կր բարուի rue de Rome/?. 

որուն ՜էճէթիւը Ա, յարկը կը ներկայացնէ ՀԱՅ ԱԿ Ո ԻՄ֊ 

Բը, հիմնուած 1930 ի '/"'/'5""î'» կ ո ւււ ա 1| ւս լււ ւԹ՜ի ւն
հասնինր ւ, ապա Place Estrangin-Pastré, ուր կայ

Հայտաղբիլր մր> որունշոլ[1Լ կր կանդնին քհրսկ. սլան- 
գայի և Խնա յոդ. Սն տուկի շէն.ըերը։ Հոնկէ ա ուսելով

Cours Pierre Puget^ մեր աջին կը հ ան դպինր Ber

ry er^ արձանին, որ ո ւն ետեւը կը կան դնի Q.UJ Ul ԼԱ[lu/ïl/r 

Հոյակապ շէնյչը։ Սյոսլէս ե առուգին շարունակելով, մեր 

դէմ կո լ դա J Puget/^ պարտէզը հ իմեուաե ՜\&Հ}Հ)ին։ ԱԼ 

դաոնալով դէպի Bd- Fort-Notre֊ Dailie"*/ կ'իչնեն.ր

Vieux Port և անկէ ալ La Cariehière* Ահա ճամրոր-

դի* մ ը ինքնաշարժով կատարելիք պտոյտը, որպէսդի 
Մարսէյլի լաւադոյն վայրերը երկու ժամուան մէջ 

կա ր են ա յ դիտել։

Fonds A.R.A.M



— 30

ՆԱՄԱԿ Եհ ՀԵէհԱԳԻԵ

Նհրքթն սպասարկութիւն-----

1)արգ նամակ 50 սանԹիմ՞ մ՚րնլեւ 20 կրամ՞ 
•|’.աըԹ թօսԹալ 40 »

ԱյցաքարԹ (5 թառով) 25 սանԹիմ
էշանԹիօն մինչեւ 50 կլւամը 15 սանԹիմ
Օ-էրթԹ՜ 10 սանԹիմ՞, իսկ տսյագըեալ ոեւէւթան մ՞ին.

լեւ 50 կրաւք 15 սան 13՜իմ՛:
Յանձնարարեալ ոեւէ թան իր որոշեալ գնէն մէկ 

ֆրանք աւե|ի: կորսուած՜ պարագային մ՜էկ տարի վերշ 
50 ֆրանք կը կատուցուի ԹղԹաաարատունէն :

Valeur déclaré եղած՜ նամակաց կամար սոֆորա, 
կան սակէն գտա 1,40 աւելի կը վոարուի մ՜ինչեւ 
1000 ֆրանքի կամ՞ար :

(J անտա.թօսԹի որոշեալ սակագինն է 40 սանէՅ՜իմ՜: 

Արտաքի՛ն սպասարկութիւն.---

Պարզ նամակ 1,50 ֆրանք
•թարԹ թօսԹալ 90 սանԹիմ՞
ԱյցաքաըԹ (5 թառով) 30 սանԹիմ՞
Արւեւտրակ. ԹղԹեր. ԷշանԹիօն, ԹերԹեր եւ գրքեր 

30 սանԹիմ՜ մինչ եւ 50 կրամ՜:
Յանձնարարեալը իր որոշեալ գնէն 1,50 .‘իրք- աւելի: 

ԾԱնՕԹ.— հասցէի փոփոխուԹեան կամ՛ար պէտք է 
նոր կասցէն կանխաւ կսսլորգել նամ՞ակատուն:

Fonds A.R.A.M
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ՀԵՌԱԳԻՐ ՖՐԱՆՍՍ Եհ ԻՐ ԳՍՀԼՈհԹՆԵՐԸ
Մէկ բառը 25 սաՆԹ՜իմ՜ է, նուագագււյն տասը բառ’ 

առաւել մ՜էկ ֆրանք իբրեւ surtaxe իւրաքանչիւր կե- 
ււագ_րի : պատասխանուի (réponse payée,) հպած՜ պա՜ 
րագային պէտք է վթարել նուագագոյն 3,50 ֆրանք: 
Urgent կեռագիրներու կամար եռապատիկ կը գան
ձուի առաւե| մ՛էկ ֆրանք surtaxe : Մամուլի կեռա, 
գիրներու կամ՜ար 10 բառը 50 սանԹիմ՜ է եւ 15 սան. 
IJ-իմ՜ ալ surtaxe ոէնի :

ՀԵՌԱԳԻՐ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ (Tarif en vigueur au 
1er Juin 1929} Կւուազազոյն 7,50 ֆր. կ՚առնուի.

Ն Ր ԿԻՐ
Ս' է կ լւաււի 

դ-ինը ֆր-ՈէԼ

ԵՐԿԻՐ Մէկ
if-1'նլլ

րաււի

ֆր.ո,լ

Ս.Լաս^ա 15,60 Հո լան տա 1,25
Ան էլ լ իա 1,25 Հնրլկաստան (անգ֊ լ) 9,35
Արժ՜ան թ՜ ին 15,75 Ս հ՜ւլս իվլա 12,10
Աւտորիա 1,30 3ունաս տան 1,70

Դա ւ իֆօրնիա 9,10 Նիւ- Եօրյչ 5,60

Դանատա 5,60 Ո լաշիին կ[(Ւ րՆ 9,10

ԴէրրւՐ անիւս 1,10 Ջ էվսօս լաւէ 1,35

՜Դուպա 9,85 Պ արլևստ ին 6,35

Դքյյ֊իպտւա 5,60 Պ ար սկաս տան 9,20

.ԵուՀէՕԱ / աւք 1,35 Պ ևլճ ի յլա 0,95

Հուի g նր իա 0,95. Պ ո ւլկա ր իա 1,70

քԴուրյչիա 3,10 Պ րա էլի լիա 30,50

Ւտա լիա 1,10 ՌուէՐանիա 1,70

ty իսլրոս 7,35 fl* ուս իա 2,85

Դ աԼկաո 2,85 Ս իւր իա ե՜ւ Լիրան 7,30
■Հայաստան 2,85 Ն սլան իա 1,10

.Հ au սլ էշ_իստան 9,10 Տ անիւՐա րքա 1,35
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ԳՕԼԻ Բ OU ԹԱԼ
Ել։ կա (Յ՜ո ւզ ի ո կ ս «| ա ս ար կ ո ւԹ՜ի ւ!ւ. 17, Rue Grignan 

Ծովային սպասեւրկուԹփւն. Traverse des Messageries»
ռւՀք // էսաժ-ըրի Ս սէ ր [t թ-իմ*[ւ լչհկ- միջոցաւ. 1լալւ1րլի է քյ-րար մը 

ո ւ-էլա ր կե լ Սուրիա, ք(հու.լւ.ցիէ։ւ, Լ) :t Ch աստ mît ե՜լ Նդ-իպւոոո-.

ՖՐԱնՍԱ-
կայարան յանձնէ, ի 3 քիլո 5 քլ. 10 քլ. 15 քլ. 20 քլ. 

սինլեւ 700 քիլօմ՚ԷՏՒր 4,30 ֆ. 5,70ֆ. 9ֆր. 13ֆր. 16,30 

700ք|մ“. աւելի կերւու նոյն նոյն նոյն 13,95 17 
բնակարան յանձնել ի
եկած՛ ատեն արւաւել 1,45 14,5 1,45 2,15 2,3 5

Արտասահմ՜ան զրկուելիք ծրարները սլէտք լէ 5
քխօէն աւելի ըլլայ: Սակաղինը հարցնել կիշէէն: 

‘Լամւսկւսւոոմմներ ՄարսԷյլյւ մԷջ

կեղը. նաւքակաւոուն ցկււ ղօլւզէր 
(Լիլ Հօննօրա
55, Աւլէ՛ էէօն կամսլէՕ՜Թ՜ա
63, Ռիւ Ռէբիւպլիք
(‘.լաս Սէն֊Ֆէըէօլ
287, Ակընիլ տիլ բրատօ
Սակարանին արեւմտԾան կողմը
7, (j-ի ւ ժէօն-Անարշ արլւի
112, Ռիւ տը Լյան
93, Ռիլ Բ-արատի
196, Ակընիլ տը (Լուլօն
62, Պուլկար փօրտըրի
253, Բրօւքընատ տը լա ղօրւնիշ
72, Պուլկար վօպան

Ասոնցմ՜է զատ քաղաքին զանազան կւոզոցներու 
անկիւնները զետեղուած են նամակատուփեր :
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8ՈԻՆ Cl'ïlll'bbl'db 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

ԱՊԱՌԻԿ
յ աճա խ պատճառ կը 

անորոշ և երկար ժա

ԱՊԱՌԻԿ
նքէւթա կան անձ կութի ւնը 

դառնա յ որ Զեր ա մուսն ութի ւնը

ժման ակով յետաձգուի։
ինչո՞ւ չէ.£ դիմեր միակ գործնական ե կտրուկ 

միջոցին որ ֆրանսացիներու մէջ վաղուց ընդհանրա

ցած է։
Շաբաթական պդտիկ վճարումներով կրնաք Զեր 

ամուսնութիւնը վեց ամիս առաջ իրագործել։

Դիմեցէք անյապաղ ուղղակի KABÉ ԳԱՊէ Հայ 

\Դո հ ար ա վաճառս։ տ ուն ը Մ էրի տանող ճա մրոլն վրայ)

IOb's Ոփլ ԴուԹ՜էլլըրի — Ս՚ԱՐՍԷՅԼ
10 bi։, Rue Coutellerie MARSEILLE

լրացուցիչ տեղեկո ւթիւններ և ճաշակի ու.րսակի յար

մար զարդեղէններ ունենալու համար։

Tél- COl. 21.64

KABÉ-Գ II. Պ է
Գ. ՊԱՐԵԱՆՔԵԱՆ

10 bis. Rue Coutellerie 
MARSEILLE

Crédit Crédit
Fonds A.R.A.M
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ճեՌԱՋԱՅՆՒ ZU3 ԲԱԺԱՆՈՐԴՆեՐԸ

Հեռաձայնով խօսիլը կէս ֆրանր է րաղարին լո

մէն կողմը։ Երեր կեդրոններ ունի, MailUSl (M-J> Col" 

bert (C-)> A Dragon (□•)••
Երր M. սկզբնատառով, այսին,խ։ MantlSl"'/ թ ի Լ 

մը բանալ ։։ւդենքէ 4 ե ուս ձա յն ի ր*հ1|ԼԱլՈԼլ զործիրր 

։սկսւնջնուս տանելէ վերի սկաւառակին վրայ նշան լռկ

ուած 9 թիւր կը շարժեն,ը ղէսլի մեր կողմը ե կ ս պա

սեն րլ Կեդրոնէն սլա ս։ ա սի։ ան ո ւե լէ վերջն է որ բարձ

րաձայն թիւր կսւ տանը ըսելով օրինակ՝ «Ab If. 29» 
այսինրն Մանուէլ տասնը Հ"1'" ք՛՛ան ինը։

Իսկ եթէ սկզբնատառը D. Է ե. կամ C- է

նախ սկաւառակին վրայ համապատասխան մառէն 

խաղթել ղէս/ի մեր կողմը ե ապա մեր պահանջած 

թիլերը կարգաւ շարժենր։ Այսպէս D- 09.05։ Նախ 

D- դիրը սկաւառակին վրայ կր դտնենր, ցուցամատ- 
նիս հոն տեղաւորելով դէ՛զի նեղ կր շարժենր։ Ապա 

նոյն ուղղութեամր կը զարնենր 0 թիլԸ> տոյ 9

թիլը։ 'թ՚ւ՚^ւ' 0 թի։-ը /' հուսկ ուրեմն 5 թիւր։ Անկէ 
վերի կը սպասենր։ Եթէ Հւզա տ ա ս խ անուի , որոշ է թէ 

կամ սխալ թիւ զարնուած է և կամ ձեր ուզած ֊թիւր 

զրաղուած է ուրիշի մը հետ։

Աբադեան 6, Rue Saint Pierre C. 34.32 

Ակինեան 1, Rue Molière D- 24.16 
Արարս 10, Rue Halle-Delacroix C- 36.43 

Աւագե՜սՀս Վ* 52 Sel. Saille C. 83.12
Fonds A.R.A.M
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Աւա-նօղեան Ave. Fïorian à St- Loup C. 11.17 

ԱւաՆօղեան 1 Rae Coutellerie G- 52.41 

Արծանեան U. 4, Tl-. Mont-de .Piété C. 41.92 
Գարամ,սն ե ան 14, Bd. de Haguneau à St. Barnabé 

Գա-յա-մճևան Bd- Perrier D. 13-70 (C. 74.72

Դաւփթեան 0. 1, Rue Malaval C. 09.41 
Եավրուևան 23, Rue Sénac C. 25.27 

Երիզեան Ա. 5, cours Pierre Puget D. 13.20 

Զ.արղարեան Մ. 56, Ave- Jules - Cantini D- 31.00 

Ջաւքպաքճևան Լ Rue Lemaître M. 02.40 
Զերիկեան Ջ- 5. Ave. Camille - Pelletan C. 25.56 

Է՚ԴրղԷ Villa Lorraine, Le Tubet C- 96-08 

Է.ր[,զեան 13. Place du Terras c-79.ll 

թ-աշճևան 23, Rue des Dominicaines M. 22.83 

Թէ&Էեան Արամ 21Q, Ave. du Prado D- 01.33 
թ-կ^էևան եղբարբ 8, Rue d’Arcole D. 65.98 

թ-իւրապեան Արման 9, Rue Dragon D. 28.81

» . » է^-կն. 540, Rue Paradis D. 79-37
թոփուզ 50, Rue Bruteuil D- 21.84 և D. 44.48 

ԺԷւլս 1, Ave. Camille-Pelletan C. 67-35 

՜ԻլսլԷզեան 72, Grand’ Rue C- 34.26 

Կարաւղետեան 3. և U. 8, Rue Louis-Astouin C- 34.44 
Կիւ-լպՀնկևան Ա. 40. Rue St- Jacques D. 42.93 

Կիւ֊մշեան U. և Հ. 77, Cours Pierre-Puget D. 09.03 
Հալկսլեան Ա. 36, Rue Sénac C. 48-36 

Ճինճեան 19, Place Grand Carmes C. 30.82 

Մալխասհան շ6. Rue des Dominicaines c. 42.21 
Ս՚Էնասեան U’. 7, Rue Dieudé C. 76-61
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Մինասևան բնկրն. 5, rue Rocca, D. 78.83

» 3, bouI- Raphaël à St-Just, d. 99.23
Մէրղայևա^g Տիգ. 87, Rue St-Jacques D. 14.78 

» 29. rue Wulfran-Puget D- 06.54

» Villa la Gauloise à St-Trônc, D. 90.74
Մի.^ս,յէլեան Հ. 17a. rue Laîayette, C. 51.44 

Մութաֆեան 140, La Canebière, C. 57.60 

Մոէթաֆեան U'. 18, rue Châteauredon. C- 36.96 

Յովիկհան 32, rue Longue des Capucins. M. 02-99 

Յովսէփեան Պ. 53, chemin de St-Julien, C 55.99 

ներսէսևան Հ. Propr. Barthe à St-BÆarcel, C- 96.80 

նիկոգոս Դ. 32, rue de Chapeliers, C. 02 .05 

էահլամեան 15, rue Longue des Capucins, C. 05.78 

Նասլաղլեան Եդբ. 7, rue Hal le-Delacroix C- 35.95 

Շ ա սլս/ti և ան 426, rue Paradis, D. 64.39

» Nouveaux Abattoirs, G. 94.41
» {ԱյրՒ Տիղին) 494, rue Paradis D. 78.25

Նուշանեան Պ. 10, էր- Hugolins. D. 77.93

Ուլուհօճեսւն 3. 40, rue des Dominicaines, c. 81.28 

Չա^արեան Ե. 36, rue Breteuil, D- 09.11 

Զացարեան էտ,Mi, 40, La Canebière, D. 30-39 

Զինարեան 3, rue Edmond-Rostand, D. 86.36 

Զպուբեան 21, rue Thubaueau, C. 81.01 

Պալթայեան 22, rue Guirlande, C. 49.33 A 70.14 

Պտգտատլեան Château de la Valbarelle. C- 96.77 

Պետրոսեան Ե.. 80. Boul- des Dames, C- 2Հ.7Տ 

Պուպլի Մ. /4, quai de Rive-Neuve, D. 07.96 

Պօղոսեան Մ. SI. boul- National, C- 35,25
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Ջրբաշխ հ ան J6, rue Duverger. C. 21.56 
Սահաթճեան ե՝դբ. 1. boul. Louis-Salvator. C. 32.83 
UարդիսևսՀո Ա. 63, rue Longue des Capucins. C. 7/.99 
Աելևան Յակոբ II, traverse Pey. D. 22-41 
Սէյահի Յովսէփ 14, quai de Rive-Neuve. D. 59.14 
Uին ան Լան 0. 50, rue de la Palud. C- 51.40

» b. 44, rue Sénac. C. 83.19
Uիրռւնեան (Uրմաբկշեան) 9, place Jolîette. C. 04.7 S 
Օրապեան 14, rue du Coq. C- 40.10
Վսւոնաճեան 42, rue Marignan. D. 43.23

Տալսլբիւփէևան 8, rue Suffren, D. 70.89
!&• rue République. C. 48.56

Տկբտէրեան Ս՛. 217, prom- de la Corniche, D. 01.15 
Տէր-Յւսկոբեանց lt rue Vacon. C. 57.74.
Րա^ըճեան {ս,օ.բթ.) 52, boul. Garibaldi. C- 07-36 
Րաքըճեսւն Գ. 2, rue Philippe de Girard M. 06.92 
Փափազեան 21, rue Duverger. C. 47-74.

բնկրն. 217, prom. de la Corniche D- 01.15 
՝Բէվր։սնպս,շեան 34, rue St-Ferréol. D. 78.53

» Villa Simone à St- Julien C- 07.48
'Բէօսէեան U. 23, av. du Prado, D. 44.60 
'Յէօսէեան Մ. 16, rue de la Mûre, C. 62.51 
Ֆարագճևան S. 129, chem. de Chartreux. M. 33.57

1Լրապեան Տպարանր օ;1տուա ծ կ մեծ Մ ա- 
մուլով կրնայ տպագրել իր իսկ տպարանին մէջ 
թերթեր, գրքեր։

խնամով աշխատանք, մատչելի գին 36. Ռիւ 
տ է Տօմինիքէն 3՛ արս էյւ:
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ԸՆԹԱՑՔ ՋԵԻԱԳԻՏնԻԹԵԱՆ

ՅՈՀՀԱննէՍ ՍՍՀԱԿեԱն 
(ԳԵՐԶՍ.11)

՛Լկայ հալ Փարիզի Միջազգային Փպր" ցհերէԼհ 
Յանձն կ՚առնէ ամէն կարզփ ձեւի ղ_ասեր աւան-

ղ֊ել արանց, կանանց եւ (Lingerie,) ի վերաբերեալ np 
եւ է մ՜էկ ՜Ցիւղ, ի կարկին փա փաքալի երուն ՏեՊԷՕՄ |Ս[ 
կրնայ ԲԵՐԵԼ տալ

^3, Rue de la Fare 23, րւիւ ար լա Jjjiup ՄարսէյլFonds A.R.A.M
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ՊԱՐնՅՐ ահէԼԿԱՆ

21, Rue Caisserie, 21 MARSEILLE

21, ՐԻԵ ԲԷՍԸԲԻ, 21 — ՄԱՐՍԷՅԼ-

Օթէլ տիէօի հft լան դան ո gթն մ օտ b'ir.

ՆՐԲԱՃԱՇԱԿ ԱՐԱՆՑ եհ ԿԱՆԱՆՑ ՅԱՏՈՒԿ

Բացուած է Լ՚ԻԵնԻՕՆ ԲԱԲ ԵՏ ԲԲԷԱ Արդու
կարա՞նը, որ քառորդ ժ ա՛ք ո լա՞ն ընթ ա ցքի՞ն լաւա

գոյն կերպով կ'արդուկէ Գ°մբլէ զգեստ ը։

Եթէ կ՚ուզէք ձեր ճաշակի համաձայ՞ն ՞ներկել, 
ծաքրել արդուկել տալ ձեր դգեստները, դիմեցէ՞ք

մեր դո րծ ատ եղէւն է

ԳօմբլԷ, արդուկել 7 ֆր. Գլխարկ արդուկել 5 ֆր. 
Աուգի զգեստներ ՞ներկուած կը յ ա՞ն ձնե՞նք 2հւ ծամէին։

Fonds A.R.A.M



40 —

ՄԱՐՍէՅԼհ zirbpumun-pbpc
■Z*'՜

Մ արսէյլ եւրոպական քաղաքաց մէէ առա Լինն է 

որ 170 քիլօմեթր երկայնութեամբ թրամվայներու 

ցանց լք'ունի, որով դիւրացուցած է երթեւեկը ե այս 

իսկ պաաճաոաւ առեւտրական կեանքը աւելի բանուկ է։ 

'Բադ ալքը ե իր ար ո լարձանն երն ու գիւղերը 96 գի.

ձերով կերթեւեկուխ

Հանրակառքերը ամէնքն ալ մէկ կարդ են բացի 

էքս դացո դներըէ որոնք առաջին ել երկրորդ կարդ ու
նին։ Առաւօտները գործաւոր դասակարգին համար մին

չեւ ժամը եօթնուկէս սովորականին կէս դինն է, բա
ցի Կ իրակի ել տօն օրէ։

Հանրակառքի անօրէնութիւնը կը գտնուի բիլ |յէ- 
Նագ. թիւ. 6> ղէմել մասնաւոր հանրակառքեր վարձե

լու ել տարբեր բո դո քա ր կութ ե ան g համար։

Վէճի խնդրոյ համար' Կ ր ան-Շըմ էն-տըթ-ո լլօն թիւ 40ր
Կորուստի համար' Գաբըլէթի խուցը, չմոռնալով 

հանրակառքի թիւր սւոնել։

Հանրակառքի խուցեր կը գտնուին Հ՜,արթրէօ,Ա, Բիէր, 

Գաբըլէթ, Գաթալան եւ Արէն։
*

թ'իւ Մեկնում Ժամանում

1 փուր d-օղէֆ 0-իէրի
2 » » »

3 ժ՜Օ|իէ-|9՜

Լա պոլրտօՆիէր 
քկան տիւ Գիւզ֊ 
Սէն պարնասյէ
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4 Գուր ժօէլէֆ Թփէրի
5 » » »
6 Ալէ Լէօն կամնլէԹ՜ա
7 » » >
8 )) » »
9 թլաս տը (ա «զուրս

10 1) լէ Լէօն կաւքպէԹ՜ա
11 Գուր մ֊օզէֆ Թ֊իէրի
12 կար տը զպայլ
13 » » »
14 » » »
15 <1)լւԼ. կար ի պալտի
16 » »
17 )) »
18 » »

19 ԲրէֆէքԹ^իւր
20 »
22 հւ 23 »
24 »
26 թլաս յֆպ կէտ
27 » » »

28 Գանը պի էր
29 »
30 թլաս (|»իւլ է էտ
31 Գուր ժօզէֆ Թ֊իէրի
32 » » »
33 Բլաս տիւ յ; ան մ՜
34 Գուր ժ՚օրլէֆ Թ-իէրի
35 Լլաս լ]ատի Գտրնոյ
36 » » »

էէզօլիւ|
£ա|(Ւօ կ֊օւքպէր ' 
ՄօնՕ՜օլիվէ 
էէ Թ՜րուա էիւք 
Սէն յփւլիէն 
Սէն <|)արնապէ 
Լէ Գայեօլ 
ԱԼ»
էէ Գամոլան 
Լա ։լ ալանԹ՜ին 
Լա poif 
Լա ւ,արաս 
Սէն Մարսէ) 
ԳարըլէԹ- 
Սէն Լու 
Լա Մտտրակ 
Լուանդ. ().ուժ 
Մազարկ 
Լը Ռըտօն 
1,օ13՜ր Տամ՛ ԼիմֆԹ՜ 
ՍէնԹ՜ ԱնԹուան 
Սէն Լուի 
Լը Գանէ 
Լէ ֆԱյկտլատ 
Սէն մ֊օզէֆ 
Սէն (à- Մ՚ոըԳ 
Սէն ՊարՕ՜էլէմ՚ի 
Լր Մէլ՚լտն 
էսԹ՜աք (լյ֊ովեզր)

» (՜կայարան)
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37 P-JlUll (luilllb ֆ|Ս|Հ|10 Աուրէբեան
ց8 » » » Սէն 6Ւ ՛Անտ րէ
39 Կար նօայ Լա բէն
40 » » 0 պաներ
41 ԱարԹրէօ Սէն ժինիէ
42 էենդ-ան. քարտէզ » »
43 » » բլաս Տէւիւ՚լ
44 ժօլիէԹ՜ Սէն ժինիէ
46 » էր Ո-ուէ
47 » {յարԹ՜րէօ
48 ԳաԹ՜էտրս'Լ Սէն ժիւսԹ՜
49 եւ 50 Ա ի րզ_ի ւլէր Պէլ- տը . Մէ
51 Բլաս տիւ ^անժ՜ Ա.աթ րին էտ
52 » » » Ս՛ա տրակ >էիլ
53 ձօւիէԹ՜ ՇարհՒրէօ
54 » 0|ուլվար Պայ
55 » Ռուէբաււ Պլան
56 Գուր ժօզէֆ 0-իէրի » »
57 ժ-օւԻԷԹ- Պ ուլ ֆար Վօպան
58 կենրբ^ե. քարտէզ՜ D »
59 Գուր Ժ-օզէֆ Թ՜ի էր հ » »
60 -թէ տէ <1|էլժ » »
61 ձօլիէԹ՜ Ռիւ տիւ Սօլէյ
62 քէ տէ Պէլժ- » » »
63 ֆուր ժ֊օզէֆ (ժիէրի Ան տում՜
64 -րէ տէ Պէլժ՜ »
65 » », պիւֆիւրգ֊ասիօև
66 կար Աէն Ciupi ԳասՏ՜էլան
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68 կար "կօայլ Սէն բիէր
69 խաս տիւ Շանժ » »
70 ֆաս13՜է|ան ԱպաԹ՜Թ՜ուար
71 <ղուլվտր Օտտօ ՇարԹ՜րէօ
72 ԳաթըւէՕ՜ »
75 Մատրակ Վի|
74 Բլաս ՏէլԻւպ յարԹ՜էօ
75 եւ 76 Աիրգֆւլէր Վիէօ . բօր
77 եւ 78 ԺօլիէԹ՜ Լը ԲրօֆէԹ՜
80 խաս ցէպասԹ՜օթօ) Ան տ ո ւմ
81 ՇիւԹ՜ Լափի Լը Ֆար°
82 եւ 83 Սիր<լիւ|էր Գօրնիշ եւ բրատօ
84 ք'.լաս մ-իւլ կէտ Լա ԳալաԹ՜
88 (կաս տը լա <1)ուրս ԱօնԹ՜րըտօն
89 բլաս տիւ րանժ Բլօնպիէր
90 ֊բէ տէ Պէլժ Լը ԲրօֆէԹ՜
91 Պլփ կարիպալտի Լա Թ-իմօն
93 ֊բէ տէ <կէ-լժ- |Լուց_աս Պլան
95 բլաս տիւ Օանժ ՇիւԹ՜ Լակի
96 » » » ^արԹ՜րէօ

ՕԹ՜օպիւս կը թանին -բէ տէ Պէլժ՜էն - Պէլ Վիւ|
> » » - Պէլ տԸ
բալէ Լօնշան . ց,արօ

Ամ՛էն մարրլոլ տրուած՜ չէ մագ.լցի| Աասիս լերան 
գաւգ֊աԹը' բայց ամէն մար»չ կրնայ այցելել կարապետ 
Սակոթեանի «ՄԱՍԻՍ» էլո^արավւս՜ճաո-ատունը, որ միակն 
էիր քյամասեռերուն մէչ իր անգ.երազանցե| ի փիներով 
եւ նրբարուեստ փոքլարեղէններուն եւ աշխարհահռչակ 
ժամացոյցներուն ՜ճոխ մԹ՜երքովը:

£ասցէ.— 57, Rue Nationale Tél- M. 17.55
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ՏՕՔԹ. II. ԱՐԶՈՒԵԱՆ
Վ Կ Ա 8 b Ա Լ

Նանսիի (1897,)» "էւՆւթոլ|ւի (1923)

Եւ <|)ո[սոյ (1898) Լա մսւ| սարան էն
Րրօֆ. փաւՐասկոսի համալսարանին (1908—1914) 

էժփշկ Q| ո լ ս ո յ Ֆրանս, շիւանրլանոցի
ՄԱՍՆԱԳԷՏ ՆԵՐ՚ՐԻՆ» ԿԱՆԱՆՑ ԵՒ'ԼԵՆ ԵՐ ԱԿ ԱՆ ԱԽՏԵՐՈՒ 

ինրլունևյուԹնան 4֊|1|ժնր
Աո,տունևրը' (Գամը 8—12 իր բնակարանը' 2 Պու[ւ|ար 

պօմօն-Boulevard Beaumont(St Julien,)
Իսկ կէսօրէ ւ|ԵրյՐ ժ՜ամը 2—7.50 իր գվինիքը' 30, Ռիւ 

տէ տօՄինիքէն—Rue des Dominicaines
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OFFICE V. TEMOURDJIAN
76, Rue Bernard du Bois 76, —MARSEILLE

ՀԱՐԴԱն U. ԹԷՄՈհՐճեԱն 
էլւդ-ուե՜ւսլ Թարզ_ման'' <լ,սւք)անզ_այ[ւն յլասււսրս/եի

Ուսանող' իր ա ւա թանակսւն Համալսարանի 
կատարէ արադ եւ խղճամիտ

1. Սմ ուսն ո ւ թ՜ե ան [(Ւ u լդ [(Ւ և ը.

2. Հպւստա կութ ևան, անուններու u ր րա ւլր ուիՒևան ևւ ւՒաււանգ-ա֊ 

կան ւրորևևր.

3. Ս իութ՜ևւսնց ևւ ընկևրութ՜ևանց ւէաւևրաւրւււՐ.
4. կ ը թ՜ա րդ^մանէ' Ֆրանսերէն, Անւրլիևրէն, Հայևրէն, ևւ 
/(Ւուրքևրէն լևւլունևրը^ կը խմրաւրրէ ամէն տևսակ պայմանէս՜ 

էւոութ- ի ւնն և ր .
ԶՐԻ ԽՈՐՀՐԳԱԿՅՐԻքՍՓԻն 

76, Րիւ- Պէրնար տիւ պուտ — ՄԱՐՍԷՅԼ— 
Ընդ֊ունև լութ՜ևան ւՒամևր 11-12 ևւ 5-7
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ՄԱ։ ՍԷՅԼհ ԱՐՈՏԱՐՋԱՆՆեՐԸ
Ալլօ (Allauch)-----նկարչագեղ ալան։ Կան քանի

մր տասնեակ Հայ ա գա ր ա կա տ էր ե ր ։ -Բաղաքէն 1! քիլմ. 
կ երթեւեկէ // թի՛֊ թրամվայը։

հլան-տը—րփւք (Pians - de -Cuques). —Դաշտա.
յին գեղեցիկ գիւղ' ԼUJ <î| ո Լր 1ՈՕ՜Ն ի էր ի ճամբուն վրայ,
Կան քանի մը տասնեակ հայեր' սեփականատէր և 

վարձակալ, կերթեւեկէ 1 և 2 թիլ հանրակաոքերը, 
'Ոաղաքէն 10 քիլօմեթր։

ֆտմուան (Camoëns). - Հանրային Լուրերով հա- 
րուոտ գիւղ։ քաղաքէն 12 քիլմ. հեռու, կ’երթեւեկէ 12 
թիւ ելեքդրաշարժր։ Հոն կը դարմանուին մորթային 

հիւանդութ իւններ։ Կան տասնեակ մը հա յ ընտանիքներ։ 

էսԹ-աք (Estaque)-----՛Ծովեզերեայ օդասուն գիւղ։

9 ք/v*7՜- հեռաւորութեան վրայ. կը բանին 35 և 56
հանրակաոքերը, Ունի երկաթուղւոյ Կայարան, քանի 
լք ը տուն հայեր կան։

Էք" fAixl— ti ա կան դԼՀ ղեgի կ ղի ւ֊ղա քա ղա ք

30,000 րնակչով. Մարսէյլէն 29 քիլմ. հեռու, ունի եր- 
կաթուգւոյ կայարան։ Մարսէյլէն էքս կը բանի մաս

նաւոր ելեքտրաքաըչ։ Կ ան բա դմա թ ի լ վա ր ժ ա ր անն եր i
և համալսարան։ Հոս ունինք քանի մը տասնեակ ագա- 

րակաւոէրեր, ձիթ աստանի տէրեր, խանութպաններ 
և 150 է աւելի հայութիւն։

I (Ս ԸՕ(լ(լ^լ flOSeJ*՞՜ ՍՀնուան հ ա մա սլա տ ա ս իւ ան 
գիւղ, քաղաքէն 5 քիլմ. հեռու։ Հոս կ՚երթեւեկեն /, Ջ,
O, 4 և // թիւ հանրակաոքերը։ Կան 50 ի մօա սեփակա- 
նսւսՎր Հնյյ ըն տանի քներ։

ՀՀ
Fonds A.R.A.M



»
1էէլՕլխ|(Լ35 Olives)- — Այդ՚սշ։սւ՛ օդաւէտ գթղ.

բազմաթիւ հայ ընտանիքներ կան սեփական աունե- 

րով։ -Բաղաքէն 8 հեռու, կը բանի է թիւ թրամ.,

J Է_|3.րուսյ—ԼիւքւԼՇՏ trois Lues)-— Կանաչա
զարդ և բարձր դիրքով ‘ւՒ’Ւ Տ քիլմ. հեռու. կր ր ան ի 

թիւ 7 հանրակառքը, կան քանի մը կալուածատէր և 

ագարւսկատէր հայել/։
կարատն (Gardanne).— երկաթուղիով մէկ մամ

հեռու գիւղաքաղաք, ուր կը գտնուի հանքածուխի ար

մատներ, աւանէն դուր ո։ Իր չրԼանն ՛որով 400 /' ‘‘ոտ 
հայութիւն կը հաշուուի, մեծ մասամբ հանքը կ՚աշ

խատին։ Կայ մատուռ մը, ուր երբեմն Պատարագ կը 
մատուցռւի Մարսէյլէն այցելու քահանայէ մը նունի 

մանկապարտէզ։ Գիւղին գերեզմանատունը կը հանգչի 

Սեբառ. վերէին ուռախտրդ $. Սարդի ո եպս. Աճէմեան։

Մազալւ1| (Mazargues)----Օդաւէտ զիւղ, ուր նս կան
քանի մ ր տասնեակ հայ ընտանիքներ, գրեթէ Ց քիլմ. 

հեռու, կ՚երթեւեկեն 22 ե 23 ե լեքտ ր ա քար շեր ը։

լրալթսաէ (Malpassé)-— Հայաշատ գիւղ 4 քիլմ. հե
ռու, վերչերս բազմաթի, հայկական տուն եր շինուե 

ցան, Կարելի է երթալ I, 2, 4, 0 ն II հ ան ր ա կառքեր ո վ,

Ս֊օնԹ-ՕԼխ|է (Montolivet)-— եկն զիլդ չռրսոլկէո քի
լոմեթր հեռու, ուր կան հայեր սակաւաթիւ, ասոր մօ- 

տիկն է Bois Luzy ըսուած թաղամասը, ուր սկսած 

են հայկական տուներ շատնալ, կը բանի 6 թիւ թրամ.։ 

էկօժօն fBeaUmOnt)-----Բարձր դիրքով օդա, էտ գիւդ-
Բմիշկներու կողմէ թ ոքա խ տ ա լորն եր ու յանձնարա

րես։ լ վայր։ 'Բաղաքէն 6 քիլմ. հեռու, ՇուրԼ 200 հայ։

— 47 —

Fonds A.R.A.M



— 48 —

ընտանիքներ կը բնակին, Կ' երթեւեկեն 7 ե8 թիլ հան- 
րակառքերը, Սեփականատէրեր 25 թիւ կը ներկայա- 

նան: Հոս կայ հայ խանութպան ըլլալով 4 նպարա. 

վաճառ, 2 հացագործ, երկու սափրիչ, 1 մսավաճառ 
1 կոշկակար ե մէկ դերձակ, Ո ւն ին ր Ս. Գ. Լոլսաւո- 

րիչ մատուռը 1926 ին հիմնուած նախորդ հովիւ' Մամ- 

մլ՛է վրդ- Գալֆա յետնի կողմէ։ Մանկապարտէդը կ՛ու

սանին 60---65 երկսեռ աշակերտներ, Մատուռ----Մ ան
կապարտէդը վարձքով է, Հոգեւոր Հովիւն է Յովհան. 

վրդ. Ֆէրհ ա տ եր ան >

1յէհԹ ԱնԹ՜ՈԼան fSaint---Antoine)-----նկարչագեղ
գիլդ, ունի երկաթուղիի կայարան, Կարելի է երթալ 

26, 2/ և էքսի հանրակառքերով, Այս շրխսնի բնակիչ
ները մեծ մասամբ Գան Օտտոյի բնակիչներ են, որոնք 

ցրուած են երկաթուղւոյ կայարանի աԼ „լ ձախ կող

մերը շուրԼ իրարմէ Հպական վայրկեան հեռու։ Կայա

րանի ս,Լխ Բէրիէ թաղամասը, հ ս կա յ կամ ուր Լին ճիշդ 

.րովը, ուր կան շուրԼ 70 սեփականատէր հայեր, որոնց 
կղմինտրէ րն ա կա ր անն ե ր ո ւն մէԼ 100 է աւելի վար. 
Հակալներ կան: Հոն ունինք Ս. թադէոս անուն մա

տուռ-ման կա պա ր տ էդր սեփական, 305 քառ. մէթր հ„ղ 
ղնուած 55 ֆր. էն որուն օծումը կատարուած է 9 Ցու
նիս 1929 ին Պալաքեան 3. ի կողմէ, կ՛ուսանին 75 
մանուկներ, Հոս մեծ մասամբ Սերաստացի ու թո- 
մարղացիներն են։ Ո ւն ին .ը մէկ հացագործ մէկ մսա- 
Հք-որձ և 5 պա ր ա վաճա ո։

Այո խումրին մօտ կա, Կրանա Գամրաներ’ ուր 
40 ի մօտ սեփականատէր հայեր կան ե 20 ընտանիր 
ալ ւք ւ/յրձ ա կ ալ ։
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I1 ս կ Աէնթ Սմնթուանի կայարանէն դէսլի ձախ կր 
գանուի Գամրանեը Ֆրէղ կոԼուաձ թաղամասը, ուր

ոմն ինը Ս. կարապետ անուն մատուռ ---  մանկապար-

տէղր սեփականդ որոմն օ ծ ումր կա տ արա եց /Աք_ 49Z8
Գեկ տ t 23 ին Պալաըեան Ս, է։ Ս ա աո լոր ոմնի §00 ը. 

մէթ1ր հող> որոմն 300 ր փրանսացի հողատէրը նուի

րան է, իսկ մնացեալը 8 Ֆր. էն գնուած. կ՛ուսանին 
ԷՕ մանուկներ։ Հ ոս կան 00 ս և փ ական ատ էր հայեր և 

W0 է աւելի վարձակալներ, ունինյլՅ սափրիչ, 5նպա_ 
րա վաճառ, 2 դերձակ:

Ասկէ 15 խյրկեան հեոու Լա Կավօթ րսուած 

Վայրն աԼ կա*ե %3 տոմն հ այ սեփականատէրեր։
՛Իսկ Աէնթ՛ — Անթուանի ֆրանս. եկեղեցւոյ Լ՚^^լմ 

կան 30 ե Լաւե տ,Անւոէր հայերէ նոյնըան ալ վարձա
կալ^/եր ո վ։

Աէնթ — Անթո ւան էհասանք Շըմէն տը լա Վիսթ 

կոԼուաձ վայրն ալ կան Հ)0 ի չափ հայ սեփականա

տէրեր՝ նոյնը ան ալ վարձակալներ մէկ երկու խա
նութով։

Ս էնթ — Անթ ուա նի հ ոգեւոր հովիմ/ է Տ. Գա

լուստ րհնյ. Տէր Մովսէսեան։

ՍէնԹ՜ — (քարկրիտ (Sainte Marguerite) •- Դալա
րագեղ գիւղ Ռըտօնի ճամբոմն վրայ։ ^Իաղաըէն 4 ըլ. 

հեոու, կ երթևեկէ 24 թիւ թրամ վա յր։ Ո մնին ը Մ ա- 

տուո մանկասլարտէղ մը սեփական 240 ըառ. մէթր 

33 ֆր՝ է^1 գնուածt որուն օծումը կատարուեցաւ 24 

Ս* արտ 7929 ին Պալաըեան Ս. ի կողմէ։ Կ' ուս ան ին 7 
մանուկներ։ Կարելի է հաշուել շուրԼ 130 տոմն ընտա-
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V'/'' որոնցմէ 60 ր սեփականատէր են, ' մեծ մասամբ 

խրբա խօս։ Կան 4 նպարավաճառ՝ 1 մսավաճառ՝ ! հա

ցագործ. և 1 սափրիչ։ Հոգեւոր հովիւն է Տ. Շ աւար շ 

քՀնյ. ք()֊էրղև ան։

Աէն Ժ-էրօւք(Saint— Jérome).— Շէն գիւղ հանրա- 
կառը ի դծ ին վլէսյյ, 9 քիխ'. հեռու, կը բանի ի)ի լ ձ ԼԱը- 

րամվայ։ Այս դէ՚^ՂԸ կԸ գտնուի Հճափեօ (իօմսլէր գծին 

վր աք, 70 է աւելի են հայ սեփականատէրերը, կան 

նաև 60 ի չափ վարձակալներ։ Ունինը մէկ երկաթա^ 

գործ՝ 2 մսավաճառ, i ն պա ր ա վաճա ռ և մէկ խ իթեղա- 

գործ, դերձա կն եր ևա յքն։ Հոս է նաև *եր ան ս Օլ,!, ան 

ընկ. գորգի մեծ աշխատանոցը ուր կ աշխատին 66 
հայ կիներ և տասը այրեր։ Կ՝ոյ ո ւփէի ւն ոճ։ ի հոգաբար

ձութիւն մը գլուխ հանելու համար մատուռ ման^ա» 

պա ր տ էգի մը շին ո լթի ւնը։

Ստկէ քիՀ Վ^Ը կը գտնուի Նօթրը Տամ տր Գօնսօ- 

լասիօն կոչուած հոգամ ասը \ուր կան հ() հա յ սեփակա

նատէրեր՝ որոնը ունին 2 հա յ նպարա վաճառներ։

Սէն ժիւլիէն <Saint Julien)— Պօմօնէն 10 ։/'"//»-
կեան աւելի վեր. ուր կան ըանի մը տ ա սն ե ա կ հա յեր 

իրենց տնակներով։ Կ’՛երթ՜եւեկէ J և %թիւ հանրակառ

քը՝ .րտրլաքէն 6 քիխ*. հեռու։

Աէն ԼՈԼ (Saint LOUP).— Կանաչազարդ գիւղ* 
որոճ։ էէ-Կրան-Սէն հողամասր եդած է հայկական գիլդ 

մը բոլորովին, ուր կան 200 ի Հափ հայ ընտանի ըներ, 

որոնցմէ շուր^ 100 ը սեփականատէր են։ Կան հայկա

կան երկու ս րճա ր ան ՝ 6 ն պար ա վաճա ռ, 2 մս ա վաճա ռ, 

1 ատադձադործ և մէկ հացագործ։ վՀ ադա քէն 5 ք ի էմ.
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հեռու, և կ'երթեւեկեն թէւ 15, 16 ե 18 հ ան ր ա կա ռրե- 

րը* հոս ունէնքլ սեփական մատուռ և ման կա սլա ր տ կղ^ 

ուր կուսանէն #0 փոբրեր։ Հոգեւոր հովէւն է Տ. Եղէ- 

շէ .րհնյ, Մէւէթարեան։

սէն Լուի (Saint Louis,)---- Գեղեցիկ արուարձան,
քաղաքէն 6 ՀհԷլ^Հ հեոուէ կը բանէն թէւ ֊7 ե 28
հանրակառքները։ Կ ան Հ)00 տուն հայերէ ուեէնք tfui- 
տուռ մ'ան կա սլար տ է զ ՝մը վարձքով հ՝ի լքնուած 7 Օ,պրէլ 

1927 էն> դս11էոցը ունէ 140 աշակերտներք որուն 40 ը 

կը Ա1ատնախակրթականէ բաժնէն։ Հոս տեղէ 

բնակէթւերը մեծ մասամբ I] երաստ ար է են։ ունէնյք

1 ս ա փրէ չ և ե նպարա վաճառներ։ Հոգեւոր Հովէւե է 

Տ. Շահկ բհնք. Աբէլեան։

Սէն Մարսէ լ (Saint Marcel)---- Օդասուն դաշտայէն
գէլդ։ Կ ան հայ ըն տ անէ քն եր. քաղաքէն 8 հե

ռ՜ ւ։ Կ՚երթեւեկեն 12,13, 15, 36 ե ՀՕ թէւ թրամվ։

Սէն Պարնապէ (Saint Barnabé)-—Բարձր դէրքով
օդաւէտ եւ շքեղ աւան՝ բժէշկեերու կողմ է հէւանդաբ 

համար յ ան ձն ար ար ելէ վա յր։ Հայ ըն տան էքն եր կան։ 

Կը բանէն 5, 7, 8 և 8 թէւ֊ թրամ վաները։ 'Բ աղա քէն 

5 քէխ*. հեռու։

Վւսրս{արէլ(\^3րհսրօ11օ) Ս էն Լու. և Սէն Մւսրսէ-
գիւղերու միԼեւ, ուր կր գտնուին է՚Հ) ի մօտ հայ ընտա

նիքներ, սեփականատէրերը քիչ են։ Հոս*է Տիար Պաղ. 

տ ա տլե անի հ ա ս տ ա տ ա ծ մետաքսի գործարանը, ուր կը 

բնակին 30 ընտանիքներ։ Խանութպան ըլլալով կայ 1 

հայ սաւէրէթ
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0Ա|անե՜ը (Aubag'nC) .  ե էն գիւղաքաղաք երկէս.
թոլ,լիի կայարանով։ Հոս ունինք ագարակատէր հայեր 

և քանի մը տասնեակ ընտանիքներ, քաղաքէն lfi քի. 

լօմէթր հեռու, կր բանի 40 թիւ հանրակառքը։

ՕւօՆսայգ-լը (Fondacle)---- Պօմօնէն քիչ հեռու բլրա-

կի մը վրայ 25 ի Լալի հայկական աոճէերով թագ 

մը, կան վարձակալներ ալ։ կը գտնուի Լէղ 0լ ի վի և 
P1' միւլիէնի եի^եւ։ ունինք կիսաւաըտ մատուռ մը

և ման կա պարտէզ մը։

Կարելի է յիշել նաև Մարսէւլի շրԼակայ գիլղե- 

րէն՝ £ա0֊օ Դօմպէր. Լա (Լաւորակ, (J էն Թ Ան, Լա փււլան- 
Թ՜ին, Սէն(ւՒ Անւորէ, ելն. ուր (յան րիլ Թ՜է շատ իայնր/

ԵP*է է ՈեէԼԷԷ՜* բարեձեւ, ե ւսն^եչւյւ զգեստ հագ.

ԴեՐՋՍԼԿԱՏ Ո հՆ

Թ. ՏԷՐ ՄԷՐԿԷՐԵԱՆ

28, Rue Thubaneau 2Տ< Րիւ (Յ-իւսլանօ ԱԱՐՍՒՅԼ

Որ ամէնէն դվ ուար ա հ աճներն իսկ կը գոհացնէ, 
կերպաս՛ները ընտիր, կտրուածքը վերջի՛ն նորաձե
ւութեամբ և զիները անմրցելի են։
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ՄԱՐՍՒԱԱԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ
Մարւվւլանս յ գաղութ ը բա ւա կան ՀՀ/Ն Հ՜ և պատ- 

լք ա կան։
Հատ կանուխ էն Ֆրնս. թագաւորներ յարաբեր- 

ուած են քէո ւբինե ւեն g թագաւորաց հետ, մանաւանդ 
խա չակրաց շրթանէն։ Հայ իշխաններու և խ ա չա կի րն։ ե- 
րու աղԼկանց միջեւ կն։քուած ամուսն։ութիւնները
առան։ձնաշնորհումեեր տուին լատին։ վաճառականնե- 
րուն հայկական։ թագաւորութեան։ մէխ ԺԳ. ե ԺԳ* դա" 
րերսւն։ Կիլիկեան։ Հարստութ եան։ նաւահանգիստն էր 
Այաս, որ եւրոպական։ քաղաք մր դարձած էր Հնդկաս֊ 
տանի գծին։ վրայ'' կեդրոն։ կբրեւ Արեւելքի և Արեւ
մուտքի վաճառականութեան։։ Այաս կը յ ո րջորջուէր Ա ի~ 

ջեր կրական։ ի թագուհին։ և առևտրական։ հաղորդակցու
թեամբ կապուած էր ուրիշ Ե ւր ո պա կան։ ն։ ա ւա հ ան։ գի ս տ՛

ներ ու կարգին Մ արս ի լիոյ հետ։
ԺԴ. և Ժ'Ե. դարերուն տարտամ տեղեկութիւն- 

ներ ունինք Հայոց գոյութիւնը հաստատող ի Ս ար- 
սէյր Աոաւելա պէս այդ շրխսնն/երուն հայ կղերն։ եր ե- 

րեւցած են։
ԺիՀ. Գարուն։ ((.Հայ» անունը ծանօթ կը դառնայ 

Բրօվանսի բո վան։ դա կ ն։ ահ ան։ գին։ մ էխ շնորհիւ Պարս
կահայ և Կովկասահա յ վաճա ռա կան։ն երու, որոնք ֆը~ 
ր ան։ սա կան։ առեւտուր ի լ^է^ յատկանշական։ դեր խա
ղացած են և գտնուած են։ պետական անձեր մանաւանդ 

Colbert ի նմանէ որոնք ջան։ացած են Ս արսիլիան դար 

ձն։ել Հայ և Արեւելեան։ ճա ր տ ա ր ա րուես տ ի ու առեւ

տուրի միջոցաւ միԼաղգային։ վաճառականութեան 

կեդրոն։
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գարուն, որոշ կր յայտնոլին արդէն մետայսի, 
թանկագին յարերու և հնութեանց հայ վաճառական- 

ներ որոնք, կը մրցէին Մ ա ր ս ի լե ա g ին եր ու հէրտ, այ**յ“ 
պէս որ այդ պաաճաոաւ. ատեն ատեն հրովարտակներ 
եղան Հայոց մուտքը ի Ֆրանսս, արգիլող և խստութիւն- 

ներ ցանուեցան։ ժէ. գարուն հայ վաճառականներէն 

յ1ԸյՒ1ոլՒն Մարդար Մարտիրոսեան, Աւետիս Տէր Աստ- 
ուաեատոլրեան, Գալուստ Արասլ, Փանոս որդի Մ ալի

ՅԱԿՈՈ ՍԵԼԵԱՆ
ԳաղուԹփս այժ՜մու Նախապետը

պապա, ՊապաԼան Սուլթանում, Խօճա Փանոս, հՄւսր. 

“էյլՒ ^այ վաճառականներու մեAր Ս՚ելյոն նադար։
նոյն շրխսնին ապրող Բնագէտ ճամբորդ մը թի-
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նանըֆօր ըսած է Հայոց համար .((Ասոնք երկրիս ամէ

նէն նշանաւոր առևտրականներն են, ասոնք աշխարհիս 

լաւագոյն մարզիկն են, պատուաւոր, քաղաքավար, 

լեցուն բարութեամբ և լրԼա խոհութե ա մբ»։
լիէ. դարբ կրնանք ըսել բեղմնաւոր չրԼան մըն է 

եղած Մարսիլահայ զաղութ ի համար։ էերանսայի մէԼ 

առաջին հայ ապարանը կր բացուի Մարսիլիոյ մէԼ 

շնորհիւ Ոսկան Վրդ. ՎլըԼենց երեւանցիի, որ իր Հետ 

բերած Ամսթէրտամի հայոց եկեղեցւոյ Ս. վէմ քարը, 
իր մահէն վերջ կը նուիրուի Նօթրը-Տամ-տը լա-Կարտի 

մատրան, ուր մինչեւ 1856 մնացած է անկէ յետոյ Բարք 

Պօրէլիի թանգարանը յանձնուած է ուր ցարդ կը մնայ։

Ոսկան վրդ. եւ ուրիշ ^այ կղերներ {Կաթողիկէ} 

յաճախ կր պաաարաղէիննօթրը Տամ տը լա Կարտի 

և Լա Մաժորի մատրանց մ ԷԼ հայերէն լեդուով ու ծէ- 

սով։ Ոսկան վարդապետ Մարսիլիոյ մ ԷԼ արքունի 

հրովարտակով 1673 /«' '/Ը բանայ իր տպարանը. Տպա.
րան Ա- էշմիածնի եւ Ս- Սարգաի Զօրավարի անունով. 

Կը վախճանի 1674 ին, կրօնական խստութեանց պատ- 
ճառաւ սրտի ցաւէ, Հողակոյտք կսրսուածէ. տպարանը 
կը շարունակէ իր քեռորդին տպագրիչ Սողոմոն Լեւոն-
եան և հայ տպարանը կանգուն կը մեայ մինչև 1710 

թուականը։ Տպաղրուած է 9 տեսակ ղիրք>

ինջպէս որ Աասիս բերան <բագ.ա1(Ւը ձիւնը անպա. 
կաս է, նոյնպէս ալ կարապետ Յակոբեանի ՄԱՍԻՍ Աշ
կարա վաճառատան ւքէշ անպակաս են. նրբաճաշակ եւ 
դփւրամատյ ելի (բոքյարեցէններն եւ ժ֊աւքացոյցները: 

շասցէ.— 57, Ռիւ Նասիօնալ շեռ. M. 17-55
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Մ արսէյլի ,քէչ 1672 ին Յարութիւն (Բասգալ) ա- 
նուն հայ մը առա Լին սրճարանը կը բանայ Սակարա

նին մօտիկ տեղ մը, որ հարստութիւն դիզելէ վերԼ 
Փարիզի մէԼ ալ սրճարան մը կը հաստատէ։ Անկէ 

վերԼ կոլդայ 3սվհ անն£«(JOhanneS> սյն դորեռվ 1712 
/'Ն' կրկին^Մարսիլիսյ մէԼ։ Մինչ այդ սուրճը կը գ„ր. 

ծ ածուէր մի մի այն տուներու մէԼ։

Յոփ^աննէս |)ա1)ւսԹ^ևան 
Ֆրանսահպատակ եղողն ալ առա չին անգամ Մ ար^

u ի լա հայ մրն է Անտօն անունով (Antoine Armény)* 

nP Լուտովիկոս ԺԳ. ի կողմէ հայ վաճառականներու 
թարգման կարգուած էր ։Սյս անձին գեր գաս տան ին 

կր պատկանէր ատեն մր այժմ իր անուամր յոր^_որ^ 

չուող Rue Armény փո Ղոցր bP շրչականերով։

Fonds A.R.A.M



- 57.—

ԺԸ* դարուէ/ կ երեւին Կովկասահայ և Կեսարացքր 

վաճառականներ, աոաջինները աւելի հարուստ ու երի

տասարդներէ բաղկացեալ։ Կը հաստ ատուի թէ անոնց

մէ ոմանյլ իրենց սեփական լանտօ կառքերը ունէին 
Փարիզ երթևեկելու համ ար։ Ղ*ժբա դդաբար շատ դեդխ 

կեանքի անձնատուր կըլլան եւ հետդհետէ կը փճա֊ 
նան։

Պարսից առաջին հիւպատոսը հայ մ'է եղաձ Մ ար. 

սէյլէ համար 1715 ին Յակոբճան Արիջանցի անունովդ 
որ մի ա ժա ման ա կ հայերէն կը ստորադրէր։

1832 ին Մ արսէյլի մէջ կ երեւի Կ արապե տ քհնյ. 

մը, որ քարլսլրի մատենադարանին կր նուիրէ ԺԳ, գա

րու գրչագիր U.Z, ար ան ոgy> մր որ կր ԱՆ այ այժմ։

Ս արսիլահայ գաղութի գոյութիւնը իէրբահս։ յ կա մ 

աւելի ճիլդ Կևսարացի հայ վաճառականներու կր պար- 

տին.լ,, որոնր առաԼին օրէն իսկ Մարսէյլ հաստատ֊ 

ուելով խնամիական կապերով կր միանան մէկ գեր

դաստանի պէս։ Հոս էր որ պանդուխտ, ամուրի ե 

բաղդէ"։։ հալածուած բեկորներ ՛Ծնունդի, ՀՀատկի և առ 

հ ա ս ա ոտ կ տ ա դա լա րն ե ր ո լ ա ս սի։ Լա կան ո ւթ ի ւն կր դրտ- 
նէին րնտանիբներու կողմէ ,

1860 ին Ս'արսիլահայ դաղոլթր 60 տուն կը հաչ- 

ւըուի> որոնք առաջին մա տուռը կը հիմնեն 1882 ին։ 

1878 ին գաղութ ահա յ ժողով մր կ' ունենան, ուր ներկա յ 

կ'ԸՀԸ՛"11 Յարութիւն Մ աքսուտօֆ, Ղ,ոլկաս

Ըայշեան, Յարութիւն էխեանց. Համբարձում Ահարոն֊ 

եան, Յակոբ Ս ելե ան, Յակոբ իՒիլրապեան, Միհրան 

թ’էբ.էեան, նադարէթ Qui ր դար ե ան , Յարդիս Հալաճ֊
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հան, Աիմէօն Միրդայե՛անց, որոնց շառաւիղներն այ

սօր՝՝ ք/ոկ կը փայլին առեւտրական հրապարակի վրա1։
Այդ բոլորէն միակ կենդանի վկան է Տիար 3ակոր 

Ա ե լե ան է որ 1850 ին [(իալաս ծնած եւ 1871 էն ի վեր 

Ա՝արսկյչ հաստ ատուած է ու հա յ եւ տեղացի ժ՛ողո

վուրդէն ճանչցուած է «Գա ղութիս նահապետը))։
Առա Լին հ ո դա բա ր ձո ւն ե ր ը կ ըլլան Տի արբ Յակոբ 

Աելեան, ԱիմԷօն Միրղայեանց եւ Յարութիւն էխեանց 

իսկ առաԼին հովիւը եդած է Տ. Աահակ բհնյ. իւթ իւ- 

ճեան։ Առա Լին մատուոը կր հաստատուի Rue de 1 Of“ 
meau» ֆրանսական դրամ ա տ ան փողոցը թիւ 13 բնա

կարան ր ։ Ա՝ ա տ ր ան բացման նկարագրութիւնը ժամա

նակին դրուած է Պոլսոյ «.Ա ասիս)), « Ս ազդումէ)), ի “ է 

Զմիւռնիա ալ <հՄամուլէ) ի մ՛ԷԼ։
Ս'արսէքլ յաԼորդաբար ունեց ած է հոգեւոր հովիւէւեր 

--- ձ*. Աահակ ՜յ.1Լրդ* Այվատեան 1890—99

3. ---  Տ. (ք՝Էորդ եպս. Իւթիւճեան 1890---1900
4. ---  Յսվհան վչհնյ. Ա ան դակուն ի 1901—1909
4.  Գա լէընեե ա"է։ 1910—1917
6. — Աբէլ վբԳ՝ Աբրահամեան 1917—1918
7. — Մատթէոո քհնյ. Հէքիմեան 1920—1923 

— ձ’. Գէորգ րհնյ- Նիգս։մեսւն 1923—1925
9.__ Տ. Ս՚ամբրէ վրղ- Գալֆայեան 1925—1927

Ասոր օրով հիմը կը ղԸ՚"~ի Ա՚արսէյլի 1լ Շրջակա
յից հովուութեան, որ կը պարունակէ 'Լէն թ ի մ ի լէն 
Պօլէն, Ֆիւմէլէն Պօըտօ և անկէ հարաւ լքեացւսե 
հայ գաղութներ։ Աոա Լին ս,։. գա մ ըլլալով այս շրԼա- 
նին մէի շատ մը Հագարներ ել գիւղեր այցելելով 
պատարագներ կը մատուցանէ։
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10.---Տ. Գրիգոր իս եպս. Պալադեան, որ 1927 դեկտեւք^

բերէն fi վեր կր պաշտօնավարէ իբրեւ առաջնորդ հա- 

րաււսյքէն քփրանսայի։ իրեն բարեխօսութեամբ է որ 

ՊրՒ ւս էլա հայ երկաթեղէն աg մեծ վաճառական Տիար 

Վ. Խ որ ա ո անճե ան շինել տուաւ քա դա քիս ադնուապե- 

տա կան թ աղա մաս թ Ավընիւ տիւ Բրատօի վր այ Ս, 

թարգմանչաց անուն հոյակապ եկեղեցին էջմիածնա֊ 

կան ոճով, ճարտարապետութեամբ Տիար Ար ա մ թահ- 

թաճեանի։ Շինութիւնք սկսած է 1927 ին, միմիայն 

շէնքր արժած է երկու միլիոն ֆրանսական ֆրանք։

Ս"արսէյլի մէԼ Հ ալ ու ձեռքով առա Լին թերթր 

լոյս կր տեսնէ Ե ղի ա Տ էմ ի րճի պա շեան ի կողմէ՝ որ 

Մ արսէյլ եկած էր առեւտրական վարժարանի ընթաց

քին հե տեւե լա t միենոյն ատեն հրատարակած է « M օ-
niteu ր Littéraire & Financier» անուն շաբաթաթեր

թը 1876 ին և շրք_անր աւարտելով դարձած է կըկէՀն 
Պոլիս։ Իսկ հայկական առաԼին թերթը լոյս կ՚ընծայէ 

հայ աղա տ ա դրութեան ռահվիրաներէն Մկրտի չ Փոր

թուգալս ան' 1835 թուականէն սկսեալ ^Աբմէնիա^ Շա

բաթաթերթը իր սեփական տպարանին iiԷԼ։ որ մին

չեւ իր մահր 1921 կր շարունակուի ե անկէ քիչ վերԼ 

դադր ա ծ է։

Այժմ լոյս կը տեսնէ «թայ Սիրտ» Շ ա բաթ ա թ ե ր- 

թր» հ իմն ուա ծ 1924 Մա յիս 1 £1/ Տիար Ե ղի շէ թորոս- 

եանի կողմէ, որ Փ ո ր թ * ւդա լե ան ի փեսան է։ ^Բանբեր» 

հոգեւոր ամսաթերթը Պատ, Ա. 'Լա դար ո սեան ի կողմէ 

1925 էնէ «Ցօղ» Պ րն. Լեւոն Ս ի մոնե անի կողմէ 1927 

« Հ ա ճրն » 19-28 էն խ ilբադրութեա մբ Պ. Ա արդիս Ալթո ւն..Fonds A.R.A.M
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ե ան ի և (Տ.Խ թանք) 1930 Ս Տիար Արամ թ ի լ-
րապեանի կո ղ.քէ։

Լոյս տեսած և ղադրահ թերթերէն կարելի է յիթՂ
ար ա գի րք) /292 ին և ((Հայ ԳՒԲ” 1930 ե «Ե’ ո վա կք) 1928

Հա մա շիւ ար Հ ա յին պա տ և ր ա զմէն առաջ Ս արսիլա- 
հա յոր թիլԸ հազիւ 400 էր» մեծ մասը 1896 ի կուոորած- 
ներէն հ ասա ա տուած , էյ ս կ ա յսօր արուարձաններով կր 
ներկայացնէ 17»000 հոդի։

Պ ա ա եր ա ղմին գա զութ ս կր կա տ ա ր է իր պարտա- 
կան ութ իւնը հ ան դէպ ֆրանսական կառավարութեան, 
տեղացի դարձածները զինուորադրուելո վ, ի ս կ ե կլոր
՛ն երր կա մա ւոր ա կան Լսումրին մէջ մտնե լո վ։ Նո յն օրե
րուն է որ կր կաղժ ուի Աղդ- Ս ի ուի1 ի ւն մը , ն աի։ ագա
հութեամբ Տիար Աովհ. Աահաթճեանի և կամաւորնե- 
րու կա դմա կեր սլութիւն ti ը, ն ա Լս ա դահ ութե ա մբ Տիար 
Արամ ք(Ւիւրապեանի, որ նոյն ատեն կը հրատարակէ 
<ձԽ թանք) ե «Aiguillon» պարբերականները։

ԿՒւեկՒոյ և ապա ՜Ւզժիրի պարպումին'' ստուար 
թիլով հայեր կը դիմեն Մ ա ր ս ի լի ա ։ 1923— 2^ 1լ ունե-
նա՛նը հայկական Գէմբ մը Պ ու լվար Օտտօի կողմը, ուր 
պատսպարուեց ան 4000 հայեր, հոն հիմնելով իրենց 
մա տուռը և վարժարանը։ Գէմբի անօրէնութիւնը վա
րած է լէդէոն ա կան և այժմ տպա ր ան ա տ էր Տիա : fl- ա դ- 
լոր Խ ա ջի կե ան։

նորեկ գաղութը վ923) շնորհիւ իր ցեղային ըն
դունակութեանց և ինընատիպ յ ա ոա ջդի մո լթ ե ան g ըիՀ 
ա տեն ուան մէջ կրցաւ Մար սիլի ո յ ա ոևտ ր ա կան հրա
պարակի վրայ դիրը մը ապահովել։ են չպէս Ս . քէօ_ 
լան Տէսթէլ կ* ըսէ, «Հ/// յը որ կը պա տ կան ի հնդեւ
րոպական ըն տ անի ըին , ն կա ր ա ղր ո վ շատ աւելի ըաղցր 
է» և Ֆրանսացի ղի տուն Ս. է. եանթ ր ալ մեղ կը ներ-
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կւսյտւյնէ որպէս (^Աշխատասէր» խելացի և տնտեսողն։
Այսպէս այսօր րա ղարին կարեւոր խ աղա մա սե

րուն մէջ կարեւոր 1<1իւ կր կազմեն նպարավաճառ
ները» հաւկթա վաճառհերը» դե րձա կա տ ուհն և ր ը, կօշի- 
կՒ աշխատանոցներն» վաճա ռա տուսներ ը» պանդոկ- 
ներ ևայլն» որոնր աոանձին հասցէներու բաժնին ժէջ 
կրնայ խ։ թ ե րg ո դ մը դա դա ւի ար կազմել թէ հա յ դա- 
դութը որրան յաոաՉդիմած կ։

Ջ են պա կս ի ր նաև դործ ար ան ա տ էր եր և մեծ առեւ
տրական հ ա ս ա ա ա ո ւթ ի ւնն եր։

Մարսէյլի դաղութը ասլադայ ունի՝ օր օրի դոր- 
ծար անն երու ծուխէն ու մուխէն աղատող մերազնէից 
թիւր կր բա դմա պա տ կուի և երէկուան գործաւորական 
աշխատանրէ վեր Լ զիրենր կը տեսնենր խ անութ - 
պան կամ պանդոկապետ։ Արհեստաւոր դործալոցնե
րու մեծ մասը կ'աշխատին կօշիկի» դերձակի աշխա
տանոցները» իսկ անարհեստները չարարի» իւղի» մոմի 
կղմինտրի՝ ա լի ւմի ւն ի ո մի » շի շի t երկաթի ևայլ գործա
րաններ և Q ար տանի ածխահանրը։

Այսօր դաղութս պատիւ ուհի իր մէջ ունենալու 
երեր խիստ բարեսիրտ ու ազգասէր դէմրեր, որոնր 
իրենց ընդարձակ բա ր ե ր ա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ հանրածանօթ 
դարձած են։ Տիար Հայ կա զուն Գույումճեան, Տիկին 
Մութ աֆեան, և Տիկին Վ. Ա արդիս Աւետ։

Սոյն մասը» որ կարելի է երկարել» որրան ատեն 

որ հա յ գաղութը կեն դան ի է, այ սրանով բաւ կը հա
մարեմ և պարտր կը նկատեմ հիշելու նաև որ 1929 
տարւոյ ընթացրին Պալարեան Ա. յաջորդաբար օծում 
կատարեց արուարձաններու նորաշէն Ազգային եկե
ղեցիներէն" Սէնթ Մարկրիտի» Ս էն թ Անթուանի զոյգ 
թաղամաս երու և Ս էն Լուի։

Fonds A.R.A.M



62 —

ԱՄեՆոտՆ zaïfjp

ինքնութեան տետրակ. — Ո', էն վեր ամէն օտարա- 

կան պէտք ունի Օտարականի տետրակ և ինքնութեան 
տետրակ։ Աոաջինը կ’ստացուի անցագրով և հիւպա

տոսական վկայագրով մ ր' կեդր. ոստիկանատունէն 
Ո-իւ տր լէվէշէ, Իսկ երկրորդին համար' Օտարականէ 

թուղթ, Անցագիր, բնակարանի վկայագիր, չորս լու

սանկար, հիւպատոսի վկայական և աշխատանքի 

,Lku,Ju“tbP ներկայանալ նոյն հասցէին։
Գործաւորաց և ուսանոգաց կ արժէ 20 ֆրանք եր

կու տարուան համար, իսկ վաճառականաց և այլոց 

^00 ֆրանք նոյնքան տ եւո գոլթե ամբ, Ուսանողներ 
աշխատանքի վկայագրին տեղ կր ներկայացնեն վար

ժարանի վկայագիր, իսկ առեւտրականներ իրենց 

Ռէժ՜իսթրը տը Գօմ՜էրւսի թուղթը,

ԾնուՆրք. — նոր ած ին մր օրուան միջոցէն պէտք է 
արձանագրուի քաղաքապետութեան մարդահամարի 

ճիլգր իր հօր կողմէ, փոխարէն կը ստացուի ծննդեան 
վկայագիր,

•քաղաքական 1|սակ. — !8էն ի վեր երիտասարդը և 

վևէ1 աՂ$-Ւևէ1. արտօնե։սլ են պսակուելոլ, կառա
վարական պսակը կրօնականէն luniuf կ’ րլւայ։ Չա

փահաս չեղող աղջիկ կամ մանչ կրնան ամուսնանալ 

իրենց ծնողաց հ ա լան ութ ե ա մր։ Կր պահանԼոլի, ինք

նութեան տետրակ, ծննդեան վկայագիր, րնակարանէ 

վկայագիր, անչափահասներու համար հաւանագիր և
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անկարելի ուի!եան պարադային ԱքԹ՜ տլւ ք[ււԹփււ1 մը 

Առաջնորդարանէն կամ Հիւպատոսարանէն։

Հ ան ս էն և ան Ս.ն;|ագփլւ. ֊ « Հ հպատակ հայ մը
ֆրանսայէն ա/լ երկիր կը ճամբորդէ Նանսէնեան Ան

ցադրով, որ կը ս տ ա g ո լի կուսակալէ՛։։ թա[>|ւէ Ո՜էւ1ս|րէի 
վրայ ֆրանսերէն խնդրագրով մը։ Այս անցագրով կը 

ճամբորդուի ամէն երկիր, բացի Ռուսաստանէն և 
խ՚ուրրի ա յէն , որոն,ր չեն ճանչնար։ Իսկ Ա իացեալ 

Նահանդները ասոր փոխարէն կ ցնդունին նախկին հայ 

պետտ կան անցադիրը, որ կ ը հայթայխ ուի Հայկական 
Հիւպատոսարանէն որը կը գտնուի ՜, Ռիւ էտմօն 

Ռօսթան։
(քաքյ. ----  Մահն իսկոյն պէտ.ր է իմացնել քադա^ա-

ւղե տ ո ւթ ե ան, մարդահամարի սլաշտօնեան կուտայ 

Վկա յագիր, առանց անոր որ եւ կ մեռել չի թ աղուիր։

շիւպԱյտոսարաՆ*ե1րր :

Անգլիա ±, TUe d'APCOle» D- 53.43.

Արժանթին շ, rue Pierre-Dupré*
Աւս տրի ա 22, rue Montgrand, D. 04.27.

Ղեր մանի ա 70. av. du Prado. D- 17.46.

Ղուպա 64, rue St-Jacques.
Եգիպտոս 20, cours Pierre-Puget.
Եուկօսլավ 151. prom. de la Corniche D. 09-65. 

ՀՀուիցերիա 7, rue d’Arcole.

[(Ւուբրիա 295, av- du Prado.
Իտալիա 48, rue Sylvabelle. D- 63.99. 

Հայաստան 7, E dmond - Rostand.
Հո լան տ tu 5, rue Boul. Dugommier.
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Մե-^սիկա 84, Boul. Madeleine.
Մլ,ա9. նահանգներ 6, place St-Ferréol D. 44.90. 
Յունաստան 218, av. du Prado.
Պարսկաստան 15, rue Arniény D- 04.48. 
Պելճիքա a, rue Corneille, D. 32.71.
Պ բադի լի ա 137, rUe J g Rome 
Պուլկարիս, 31, rue Dieudé.
Ռսւմանէա 5, rue Beauvau, D. 68,57. 
Ապանլ,ա 38, rue Ed.-Delanglade, D. 60-07-

ււՈԼսակսպուԹփւն. — Բլաս U էն-Ֆէրէօլ։ 

ՔացաքապետուԹ֊իւն. — ֊Բէ տիւ Բօր և Ռիւ տը լա
Լօժ,

Ոստիկանատուն. — Ռիւ տը լէվէշէ։ 
Դատարան. — Բլաս Մօնթիյևօն։

Տնօրէնութիւն' 9, ՌիւԼաֆօն, 
վերատեսչութիւն' 113, Պուլվար տէ Տամ,

շիւանդ-անոցներ. - Hôtel Dieu (place Daviel) 
Բժիշկ և վիրաբոյժ ամէն օր ժամը 8ին

Ական չի, քթի և կոկորդի բշ. դշ. ե ուր. օրերը ժամը 8ին 
Վեներական ախտերու կանանց բշ. և ուր. ժամը Նին,

» » արանց դշ. օր ժամը Ցին,
Միզային հիւանդութիւն ի շ. դշ. և ուր. օրերը ժամը 9ին 

Ջղային հիւանդութիւն երկուշաբթի ժամը 8ին։ 

Յչ.րի ամէն օր ութ ու կէսին։

մորթային' չորեքշաբթի ժամը ֆին 

այցելոլթիլնները ձրի են։

Hôpital de la Conception - 136. rue St - Pierre
Բժիշկ, հինգշաբթի 10ին, երեքշաբթի ութ ու կէսին,

?։
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Վիրաբոյժ բշ. և „լր. օրեր ժամը 9ին.

Ակոայ գշ. եշ. և շր. օրերը ժամը 8ին.

Ջղային ե մտային ուրբաթ օրեր Hին. 
Վեներական' այրերոլ հինգշաբթի Օին.

» կանանց գշ. և շբ. ժամը Օին.
Տգոց հիւանդութիւն երեքշաբթի {Օին.

Ա տամոքսի չորերշարթ ի օրերը ժամը {Օին. 

Մանկիկներու չորեքշաբթի ժամը {Օին.

Ս որթային' հինգշարթ ի ժամը {Օին։

Hôpital Saint.Joseph, 183, Ave. du Prado.

» d’Enfants de l’A. D. F. (Croix-Rouge;,
lmp. Carie.

» Ste.Marguerite քաղցկեղ (cancer)^ համար 
■» Salvator Sanatorium, 276, Corniche թո.

,ք ախսէ,

Գերեզմանատուն.— Աէն-Բիէրի 68 և 69 թրամվէյի 

վերչաւորութիւնը, chemin de St-Pierre 134.
Բաղնիքներ. --- Գլխաւոր պանդոկներու մէջ, նաև

մասնաւոր Լա Գան րպի էր 84, Ռէբիւպլիք {3, րիլ

նասիօնալ 27, թ-իլպանօ 23, րիւ տր Րօմ12 և /72, 
րիւ Բարատի 27 և 90, րիւ տր լա Պիպլիօթէք 33, 
րիւ տր լա Բալիւ 73, րիւ Պէրնէքս {0, ելն..-

Ծովարաղնիքներ. — Կան Գաթալան, Րոլքաս^լան 
և ք*րօֆէթ։

Մատենադարաններ. — թաղապետական [սլուլ. Կա 
րիսլալտխ), Առեւտրական սենեակի' Ա ա կա ր ան ին մէչ, 
Աշխարհագր. ընկերութեան' Լա Գանրպիէիրի վրայ,
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եկեղեցիներ. — Անգլիական' i րիւ Պէլլո՚ա,
Աւետարանական' 153 Գուր Լիէ°թո 

Գերմանական' ծ' րիւ Պ էլէր 

Յուէտական' 3 րիւ Ս էն թ Գլէր 
Յունական' 25 Րիւ Կրանտ-Արմէ

Հրէական' 107 Րիւ ՊրրթէՕյլ
0..ՈնԳարտններ. - Հնագիտական' ԲարքՊօրէլիի մէջ.

Գեղարուեստ. Բնապատմ. Բալէ Լօնշան. 

Գաղութային' Լա Գանրպիէրի վրայ. 
Կրօպիէ-Լապտտիէ'ՃԷԴ ՊրԼօնշանի վրայ 
Կենդանաբանական պարտէդ' կենդանիներ

Թատրոններ. — Մեե Օրէրան' Րիւ Պօվօ
ժի՚մեաս' է, Րիւ թՀաթրը Ֆրանոէ 

Վարիէթէ Կագինօ' Րիւ ար լ՚Արպրր 

Ալգագար' Գուր Պէլգէօնս
Սիլվէն' 3 ՅրմէնԲօնտրլա Ֆօս-Մօննէ

Ոհնէմնւներ— Բաթ է. Բալաս, Գարիթօլ, Օպէր - Բալաս 
ե Օտէօն Լա Գանրպիէրի վրայ։
Մաժէսթիկ, Ս՚օտէրն, Ռիալթօ եւ Ֆէմինա 

Րիւ Սէն_Ֆէրիօլի վրայ։

Գօմէտիա' 60, Րիւ ար Րօմ, 

էտէն' 50, Րիւ ար լԱրպլ՚ը,
էլտօրաաօ' Բլաս Գասթէլան֊,
Ռէման' 3, Րիւ տիւ ժէօն - Անաչ արսի,

ՆաւրնկերՈԼ13-իԼնք.- Րսւայաշ Մայլ Ա թ էմ, Բ,ս*էթ- 

րնկ. 60, Պլվ- տէ Տամ։
Ա* էս աժրր ի - Մ ա ր ի թիՄ' 31 Բ1աս Սատ1’ Գարնօ

Բադէ' 4. Բլաս Ս ատի Գարնօ։
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(է)։լւ ա ն սաթլ tu նթ[,գ 71, Պլվ. տ է Տամ։

Օրի անթլա յն'' 28, Ռիւ Կրին եան։

Յունական" 1, Ռիւ տը լա Ռէբիւսլլիք։ 

Միքսթ" 1, Լա Գանըսլիէր։

Գօնսիւլիշլայն" 58, Ռիւ Ռէբիւսլլիք։

Սօսիէթ-է Ւթալ. ա Ւ ^էրվՒՂՒ Մ ար ի թի' 

89, Ռիւ աը լա Ռէբիւսլլիք։

Դրւսմատուեեևր.  Աթ էն ական" 55, ռիւ աը լա Տարս։
Ամերիկեան էքսբրէս" 12, Լա Գան ըսլի էր:

IIլճերի ա կան" 1 /’, ոիւ Ռ Լն-ՖէրրԼօլ։ 

Գագաթի և Ըն կ. 15» Գուլ։ Ժօ դէֆ-թ*ի էր ի ։ 

Գրէտի տէ Պ ուշ տիւ Ը օն" 25, Գոլր Յիէր-

3իւժէ:
Գրէտի Լիօննէ" 25, ոիւ Աէն֊Ֆէրրէօլ։ 

Գօնթուար Նա սի օն ա լ սՀէսգօնթ" 1? 3լա ս

Սէն ֊Ֆէրրէօլ ։

Իտալական" 75, ոիւ Սէն.Ֆէրրէօլ։

Մ աթիէօ և Մարթէն' 51» ռիւ Նա ս ի օն ա լ ։

Ո ւէսթմինիսթ ըր Ֆօրէնթ Պ անք" 12, Լա Գա-

ն րպի էր ։

Պանք Յրիվէ" 7» Լա Գանըսլիէր։

Սիւրիոյ և Մեծն Լիբանանի" 25, ոիւ տը լա

8 արս ։
Սօսիէթէ Ժէնէրալ 62, Լա Գանըսլիէր։ 

Սօսիէթէ Մարսէյէղ" 75, ոիւ Յարատի ։

Ֆր ան սա կ ան" P լ ա ս էս թ ր ան ժէն _ ի աս թ ր է ։

Տէր անք օ _Ջ ին ա կան" 24, /լի լ Կրին եան։ 

Օսմանեան" 45, ռիւ Կրինեան'.
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էքէրծ* պանդ՜ոկներ»---- Պրիսթօլ 16» Լա Գանըպիէր։

Ժրնէվի" 3, ռիւ Ռէն ֊էլի դապէթ։

Լուվր ր-Բ է" 53, Լա Գանըպիէր։ 

նուայլ 64, Լա Գանըպիէր ։

Բօսթ (տը լա)' 9, ոիւ Գօլպէր։ 

քհէժինա" 3, Բլաս Բ ա աի-Գաոնօ։

Սրլանտիտ" 31» Պ'լվ. Տիւկօւքիէ։

Լա Ռէդէրվ" 317, Գօրնիշ։

Ս*եծ* -ճաշարաններ.--- Բասգալ շ7, Բլաս քՒիարս։

Գօլպէր" 7, ոիւ Գօլպէր։ 

խարտան' 12, Գուր Պ էլգէօնս։

Պ ասսօ" 5, -ԲԷ ա է Պէլժ,

Պէօֆ ա լա Մօա" 22, Պ՛ոլը Պէլղէօնս։ 

Պֆւֆֆէ' Ս էն ֊Շառ լի Կայարանը։

Ֆրնսկան օ ր ա 1Ժ՜ էր լւ քժ՜ էր լւ.— Le Petit Marseillais առաւօտ. 

Le Petit Provençal առաւօտեա՛ն 

Le Sémaphore »

Le Soleil 

Le Radical

երե կոյ հան

Հայ Թատրոններ»— Նար թատրոն" 84, ռֆւ էաբ'.

Կ արարն Բար.ր" Բվրն իւ տիւ Բրատօ։

Հաւաքավայրեր.— Բալօն Լօնչան, 33, Պ լվ. Լօնչան։

Բ ալօն Բէլիսիէ, Բլաս Ժ ան֊ (հօր էս ։

Բալօն Միշէլ, ոիւ Բէրրիէ։

Բալօն Բէնյ!։ա գ, Հ, սիլ Բ էն-(հագ։

Բալօն էք սրան ko լ, 4.6, ռիւ Թ ա ր՚՛ Վէր՛
Պ ար Բ օն ի լման թ ա լ՝ 50, Պ լվ. Տիւկօմիէ։

£այ ակումբ.— 114, ռիւ տը Ո-oif—Rue de Rome, ll4
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ՏՈՄՆ, ՀՈՆ ԽԱնՈհԹ. ԳնՈՕ. ԿԱՄ ՎԱՐԶՈՆԻՆ

Տուն, հոդ, խանութ գնելու կամ վարձելու ատեն 
նկատի պէտք է ունենալ պայմանագրութեան մէի,

Պայմանամամի տեւողութեան նորոգելի ըլ-

լալԸ ՚
2 — Գնողը մասամբ կամ ամբոգգ ութևամբ ուրիշի 

մը ւիոխանձել իր պայմանաժամը ։
3. _ Վարձուած խանութը ամէն տեսակ առևտուրի

ղործահել ։
4. — Ս ակարկութենէ ետք դրամ վճարել, ըստ օրի. 

նի թերթերով 21 օրուան մէի երկու անգամ յայտա
րարելէ վերի միայն, այն ալ նօտարին (Notaire) առ- 
իեւ, մի գուցէ ծախողը պարտական կամ սնանկացած

մէկււ ըլւաւ •
5.   ե առա վարական արձանագրութեան գրասեն.

եակէն (Bureau d’Enrégistrement) պայմանագիրը 
վաւերացնել տալ։ Առևտրական ֆօնի համար օՀոին 
9 ը կը գանձուի գնուած գնոյն վրայ էն, իոկ եթէ գն ո լա
ծը դաշտ մըն է առանց շինուած տուևի Օ ք Օ ին 13 >

6. — Գնողը նախ պէտք է դիմէ տուրքերու գրա- 
ս են ե ակը (Contrebutions directes) գետինը իր անու
նին դարձնելու և վճարուելիք տուրքին քանակը հաս
կնալու համար։ Եթէ գնողը առևտուրով պիտի զբաղի, 
վերոյիշեալ գործողութենէն վերի պէտք է արձանա. 
գրուի առևտրական սենեակին մասնաւոր տոմարին 
մէի (Registre du Commerce) ե. իր բռնելիք տոմար, 

ները կնքել տայ ըստ օրինի։
7. — Գնուելիք դաշտին կամ հողին վրայ շէնքեր 

շինել ու արտօնութիւն ձեռք բերուած ըլլայ ծախսողէն։
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Աբագեան 3. 6, 1՜. St- Pierre ելեյչտրազէտ 

Աբգարեան 3. 11, ր. vieux-Palais, կօշիկ

» Լ- 17, ր. Petites-Maries, պանդոկ 
Աբելեան Շահէ, 7, էր. du Moulin à Vent, քարանա յ 

Աբրահամեան Ե. Rte- Nie- 8 bis (La Rose) 37, կալ-

ուածատէր
* Թ- 6, pl. des Augustines, կօշկակար 

» Կ. 11, r. Pyramide, սննդեղէն

» 37, r- Adolphe Thiers, կօշիկ
Ադամեան Արամ 5, քԱՇ St. JaUme, պանդոկ

» Խոսրով 59. rue Petites Maries, կօշկակար
Ազարեան 39, r- Baignoir. կօշկակար

» Կ. 64, bis Chem, du Roucas-Blanc

» U. 146, bd. Chave, դեր ասան

Աթթարեան էրանդ lg, 1'. Jean RoqUe, դերձակ

> U արդիս 18, » )) ա աաւքն աբոյժ

Աժտէրեան 10, 1'. B- du Bois, նպարավ աճաս 

Ալակէօզեան 3, Ch. de Covelle (Allauch,) ապուխտ 

ՀէԱլգազ» 45, r. Ste. Barbe, ոսկերիչ 

Ալթունեան Ա. 3Q, ր. Dominicaines, շաքարագործ

» Գ. 13, ր- B. du Bois, նպարեղէն

» Ս՛ 13, ր. Dominicaines, Ժամագործ
օ.Ալիո^2&, r. Dominicaines. ա սլա ր ան

Ալլիբօ՚լևւսն Ս. 1, ր. Clapier, կօշկակար
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'՝ Լմի խո։՝ 
ամուսնանալու լամա։՝
էաաևր մեր ե ր ի ա ա ս ա ր դներ էն կր վախնան որ 

խնչսլէս ամուսնանան ասանց ոեւէ սլա ա ր ա ս ա ութ ե ան,

\{ա այդ անելէն փրկուելու համար պէաք է դի

մել Ալզ.ա(լԳո1)արս*վ>^—Տէ1' և Տն°լ։էն^՝ 
ԳսպաՆՏէոսՆխ 45, Ռէ»- ԱէՆ13֊ Պ-սլսԱ. ա է
աեսակ դոհարեդէններ և ամէն մալլրայով ժամացոյց- 

ներ դրէաիով ե Պօն/, թղթադրամներով, որմեր վճար- 

ման ամենադիւրին միԼոցը կր հայթայթեն,
Ասկէ զաա գնումներու վրայէն կր կաաարէ նաև 

հարիւրին աասր զեղչ։
Գեղարուեսաասէր հասարակութեան համար ալ 

ունի Արեւելեան ե Եւրոպական հաարնաիր րլարներ 

աժէն լեզուով 15 ֆրանրէն սկսեալ,
Ֆօնօներ ամէն մարկայով և նորոգութիւն'
Կր դնէ և կր նորոգէ նաև ա,լևայլ դոհարեդէններ 

և ժամացոյցն եր։
Միշա ու միշա կարանթի, Օ'ն ուրեժս վազեցէք 

ԱԼԳԱԶին, այցելեցէք և գոհ պիաի մեաք,

45. Rue Sainte Barbe - Marseille 

45, Ոփլ ՍէՆԹ՜ Պարպ- Մաքսէս
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Ակինե ան 1, յ.. Molière, նպարավաճառ 

Աճէմեան Ա. 19. Av Camille Pelletan. գերեակ

* ’f- 11. ր. Tapis-Vert. պանդ„կ 
Աճէմպալևան 39. ր. ste. Barbe.

Ամիրայևան 3. 3, Av Mery. ելե^արագէա 
Ամիրխանեան Մ. 57, ր. B. dU Bois. սրճարան 

ԱյվաղեռՀս Հ. Տիկ. 66 C. ր. Sainte.
Այաընեան Կ. 15. ր, Terras, կօշիկ

Անղրէասեան Եդ, 32. րԱ6 Longues des Capucins< 

յանձնա կա աալ,
Անթէկեան Գառնիկ, H, ր. Léon Bourgeois, կօշկակ. 

Անարդեան 3. 3. Francis de Pressensé. նպարեղէն 
Անաօնեան Ա. 15. ր. Terras, կօշիկ և «La Paternelle- 

Vie» ապահովադր. ընկ. Ֆրանսահայ գաղութի ներկա.

Աշճեան Մի^այէլ, 66, ր. Longue des Capucins պար.

ճաշարան
Աշճիպաշեան Վ. 118, ր. Dragon, հնագէա

Առաքեչեան, 15. ր. Terras, կօշիկ

Ասառնիկեան Կ. à St. JérOHlC, նպարավաճառ 

Ասաաոլրեան 0. 25. ր. B. du Bois, նպարեղէն

» Եփրեւէ, 42, ր. Ste. Barbe յանենակաւո.
Ասաիկ Պ. 3, lmp. Brindisi. պանդոկ 

Աաուրեան Գ. 74, ր. de Rome, գերեակ

• 3. 46, r. Tapis Vert. »
Արամ 0. 15. r. Teras. կօշիկ

Արայեաե Տիկ. T, Rte. Nie. 8 bis (La Rose; կալոԼաե. 
Արապեան Արր. 36, r. Dominicaines, ապարան 

«.Արարայ 17, r. Dominicaines, տպարան
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PIERRE J. TAVITIAN
ԲԻԷՌ 3. ԴԱՒԻԹեԱն (Անղարացի) 

Représentant de la Cie. SINGER
Succursalle H3, Rue Belle de Mai

Tel. Colbert : 63.30

ü Ւ ն էյ է P ի ներկայացուցիչ 
Մարսէյլի Պէլ ար էք է թաղամասի

Գանըպիէրէն կարելի է առնե| 33 եւ 50 Թիւ ք}ան- 
րակառքերը կաՄ ^արիԹրէն 31 եւ 34 Թիլ քլանրակառ- 
յշերը եւ կաւք Belle Vue գ-UJgnq օԹօպիւսը :

Մի?տ գքասենեակն է ժամը 8.30— 9.30 առտուները 

5— 6,30 երեկոները
Կարելի է զինգը տեսնել նաև 9, Rue Poids de 

lei Panne» Մնղարացի Տիւէան աղայի ճաշարանը 
ցերեկը 12 — շ և երեկոյները 7—9։

ՄանրաւքասնուԹեանց ^աՄար րյ֊իւքել անձամթ կամ 
<լ_րաւոր վերոյիշեալ հասցէներուն :

Սինկէրի աշխարհահռչակ ալքէն տեսակ Մեքենաներ 
եւ մօԹէօրներ ունինք ԿԱնԽԻԿ կաՄ ԱՊԱՌԻԿ՜

Կանխիկի եւ 60 օրուան Մէչ լղարելիքը մէկ Գ|ւ\ւ, 
իսկ ապառիկի 24 ալքիս պ այ Ման ա ժամ ոփ է:

Փափագողներու րաթաղօկնհրը ձրի կր արուին։
Արուարձաններէն ու ւլտւառներէն ապսպրանք 

կ՚ընդաւնուի 24 ժաՄուան Մէ/ յանձնե(ու պայՄանաւ, 
նաեւ 5ին մեքենաներու տեւլնորեր կը արուին:
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COMPTOIR BEAUMONT
4, Rue Beaumont, 4

Directeur

J.PONET
Licencié en droit

ՏՈհն Ր, ՎԻԼԼԱՆԵՐ, ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ՊԱՆԴՈԿՆԵՐ. 

ԱԳԱՐԱԿՆԵՐ ՀՈՎԵՐ-
Tél. Manuel 9.44 
Հեռաձայն Ս ան. 9*44

«Արարաաւ, պանդոկ աե'ռ Կրճիկեան Հ.
«Արաքո» 10. 1'. Halle DelaCl’oix, նպարավաճառ

Արեւշաաեան ե ղբ. 2, T. Ste- Victoire, կ» չէ՛ կ
Արդռւեան Ս. 30. ր. dominicaines. կէ"°րէ վերչ 2-/.30 

բնկ. 2, bd. Beaumont. կԼ՚՚օրԼ աոաՐ բժիշկ

Աոզռւմանեան Ե. 10, F. Audimar, պաշաօնեայ
» Սուրէն և Կակռսեան Նշան, 4, էր. du

Mont de Piété պանդոկ. 

Ար ձնե ան Արամ 8, Ո Audîmar, նպարեղէն
Արմէն Ենովք Villa Gyptas, Allée du Pavillon 

à Beaumont (St- Julien) ղրաղէա

Արշամ ն. 40, r. Fortunée, կօշկակար
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PHOTO ONNIK-SOUREN
Z113 ԳեՂԱՐՈհեՍՏԱԿՍԼՆ ԼՈՒՍսՆԿԱՐՋԱՏՈՏՆ

85, Rue d’Aubagne, MARSEILLE
Tél. Colbert : 57-74

Րոլորթն ծանօթ լո ւս tu ե 1լար չա ա ո ւն ս սլատրաս֊ 

տում է շատ խնամոլա ծ 
և դեղւսրուեստական բո- 
զաներով նկարներ հա յ 
քսակներէ յարմար ։ Լքե- 
ծաgուա^ նկարներ զանա
գան դոյներէ, սև և գու
նաւոր։ l]՝ ա սն ա ւո ր ժամա
դրութեամբ կը նկարենք 
rlP,յ Ւ նկարներ, հարսա- 

“նիք, հանդէս, թէյասեղան 
ևայլն ։

Ամէն ճաշակ ունեցող 
հայ մարդ թէ կեն համոզ
ուելու համ ար սլէտք է որ 
աJանդամ մը f

Լուսանկարչատունը բաց է ամ Ան օր առտու 
մամը 8,30-12, կէսօրէ վերՀ մամը 2-8։

Է է ր ա կքէ և տօն օրեր 9 - 12 և 2 ■ Տ։ 
Լուսանկարուելու սրահը հ ա ս տ ա տուած է

Րէ - տը - Շօսէ (Rez - de-chaussée)։
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— 76 —

Աւագեան 24, bd- de l’Olivette (la Valbarelle? 4-Z֊
ուաեատէր

» G. 2, r. Philippe de Girard, կօշիկ 

» Վ. 52. bd- Baille, գոհարավաճառ
ՀԼւանօգեան 28, bd. Hugues (St- Barnabé) գորգ

» Ալե#. 14, r. Coutellerie հագուստ մա^.
» Կ. Château la Mazenode, av. Florian

(St. Loup)
Սպահան Մևորոպ 8. r- de l’Ecole (Bompard? ^j- 

» U'. 30. r- Dominicaines, նկարիչ

Աֆարեան եգր. 67. r. Breteuil, զոՐԳ 
Աֆրօնեան 8. 37. r. Adolphe Thiers. կօշկակար 

— P —
Քալաճեան Գ. Campagne la Lorraine. Tubet (St.

Marcel) ագարակաաէր

«Բանբեր» Հոգեւոր ամսագիր, 7, Ո Papèl'e 

Բարիբեան ՞1, ր- du Musée պանգոկ 
Բարմագսրգեան 2, ր- Corneille, նպարավաճառ 

» 0. 1, ր. Samatan, կօշկակար

յ^արսեգեան Բ. 1, ր. Thubaneau. կօշիկ
» Գր. bd. de la Comtesse, կօշկակար 

» 3. 75. av- C. Pelletan. կօշկակար
» Տիգրան 21, r. Dominicaines, կօշիկ

Բէ^մէգեան 35. r. Clovis-Hugues, նպարեգէն

» Սարգիս 46. r. Tapis-Vert, կօշկակար 

յէինէճեան ն. 94. r- Longue des Capucins. թերի)ավ 

Բիրէն եան Հ. tl, bd- de la Pugette. կօշիկ
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Comptoir Régional
42, Rue Ste. Barbe - MARSEILLE

& Tél. C. 01-71

IO
®

0E
I

ASSADOURIAN YEPRÈME

'ACHAT & VENTE de TERRAINS

PROPRIÉTÉS- VILLAS 

TOUS IMMEUBLES

Constructions de Maisons
USINES - HANGARS etc.

Crédits à Construire

Avances sur constructions
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

LOCATIONS

4
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Դարրիէլեան Գ. 11, bd. Bauri'eiy,5'"/

Գադաղեան Գ. 39, Ո B. du BOÎS, պանդոկ
» 3. 9, ր. des Chapeliers, հնավաճառ
» Խ. villa Peretti à Montredon-Madrague 

» Գ. 3, r- Ste. Barbe, հնավաճառ
Դադանճեան Սուրէն, 1, r- Juge du Palais կօշկակար 

» Յակոբ «.Աբրադ» ոսկերչատան աէրր

Գալայճեան Ար թ ին, 22, ր. ThubaneaU պանդոկ 
Գալսւսաեան Զ- * Սէֆէրեան Հ. 63, V. longue des

Capucins, նպարեղէն և մսավաճառ

Գալտըբըմճեան 3. 28, bd. Liberté,.դերձակատուն 

Դալփա.րճեան 0. 24, bd. Hugues (St- Barnabe)

» եղբ. կ, r. St- Pierre, դերձակատուն

Գայթանճեան Լ. 63, T- de Խ Rotonde դերձակատուն 

«Գապէ» 10. r. Coutellerie, ոսկերչատուն 

Գառնիկ Խսրէն, ՀՀ, r- d’Italie, հաւկիթ 
Գասպարեան և Մատթէոսեան, 6, bd. Voltaire կօշիկ 

Գարադաշ, 18, ք- JoUl dan առևտրական
Գարադաշևան, է, pi- JllleS Guesde «Սիպս» դերձակ.

Գարամանեան 0. bd. Haguneau, 14. (St. Barnabe) 
վա ճtsu cnn կ ա"*1

Գարակէօղեան Ա. Campagne Peirier à St- Antoine, 

Գարայեան Ա. 40, 1՜. BarbarOUX .քուչա,սկ (նպարեղէն 

Գարապրյրդեամ 6, ր. d'Oran կօշկակար

Դասապետն է. 20, bd. de la Paix, ատադձադռրե 

Գարիպեան Վ. 5, T- Negrel. նպարեղէն 

Դէորզեան Ա. 40, ր- République, չ

Fonds A.R.A.M
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TAILLEUR
PRIX D’HONNEUR

COUTURIER
B. HUSS1AN

44, Rue de Lodi, 44 - MA RSEILLE

«Zbll _ Պ!՛ _ ՛ԼԱԼ»
44, Րիւ֊ տը Լծտխ 44 ֊ՄԱՐՍԷՅԼ 

ԱՐԱՆՑ եւ ԿԱՆԱՆՑ
Ֆրանսական և անգլիական ճոխ տոկուն և 

ընտէր կերպասներ, վկա յոլան ձել 
մա քուր ե խնամու ան աշխատանք

Մեր յաճախորդներուն վճարման դիւրութեան 
համար Progrès Economique է (2/, Րիւ Բտվիօն- 
Rue Pavillon, Marseille} պօներով ևս կր կտտա-
րևնք պատուէրներ։

Fonds A.R.A.M
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Գէորզհան Խաչիկ 63. ր. Longue des Capucins, ատամ. 

Գէօնճեան 3. 61, ր. de Rome, ա ut uiîfîi արոյ ժ 

Գութնուեան 66, bd. Mérentié, դերձակատուն 

Գէրդօճեան Նիկ. 32. ր. Chapeliers, հնավաճառ 

Գռւլէեան շ, ր. Philippe de Girard կօշիկ

Գոււքրոլեան Պ. 3, ր- Dieudé դերձակ
Գէորգօֆ Մ. villa Marie-Louise, 109, Promenade 

de la Plage
Գույոլմճեան Հ. 75. bd- Peil'ier, վաճառական 

» «9. 62, bd- Mérentié, »

» Վ. 33, r- Charras, ուսուցիչ

Գրգոչեան . i, bd. des Dames, դերձակ

Գրիդորեան Սրաւք Յ՜, T. Dominicaines, դերձակ 

» 3. 2 a, bd. de la Paix, ճա շարան

» 0. 78, r. de la Palud, դերձ ա կա տուն

Գրաշեան Սարդիս 11, յ-, Ed-Rostand և 24, rue Տէ- 
Sebastien, կօշկակար

— Գ —

Գանիէլեան Պարոյր 21, ր. CaîSSerie, հագուստ մա,բրիչ 

Գարրինեան Ա՛լաճան bd. Beaumont, նպարեղէն

» bd- Pinatel, >ք սա վաճառ

Դաւիթեան Ա. 46, ր. Baignoir, նպարեղէն

V A9, ր- Poids de la Farine, Uինկէրիներկ.

* 0. 1, r. Malaval, կօշիկ

» 9. 13 a r. des Phocéens, կօշիկ

Fonds A.R.A.M
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bbi.m
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՆՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

ընդդէմ Հ Ր Գ Ե Հ Ի

£ասւոատեւս| 1828 ին
Ֆրանսական ամննակարեւոր Ընկերութիւնս 

R. C. Saine 30389 ' "

Ապա^վոդրոլթ^ններ ընդդէ։ք ԳՈքԼոի0>ԵԱՆ_ 
ՄՐԿԱԾՆԵՐՈՒ ֊ ԿԱՐԿՈՒՏԻ ֊ ԱՊԱԿԻՆԵՐՈՒ ԽՈՐՏԱԿ

ՄԱՆ — ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐՈՒ—ՋՐԱՒԵՐՆԵՐՈԻ 
Տնօրէններ' Վիտաւ Ֆրէսինէ (|լւէ,ի 

Հ1-. Տբ. 0.64, 86.40 59.31 ֊ 5, #/», Աէնթ- . Մարսէ,1Լ

ապահովագրական անանուն ընկերութիւն
Կ Ե ԱՆ ֊Բ Ի

Պէտ ակ ան կակակշոփ ԵՆԹ֊ակայ 
կաստատեալ 1829ին

ԽԱՌՆ- ՑԿԵԱՆՍ ԵԿԱՄՈՒՏ — ԱՈ Դ.ՈՎՐԴՍ.ՅԻՆ
ծ ն օ ր էնն ե ր'

ՎԻտալ-ՖրԷսիՆԷ եւ շ. 8p Ռիլֆօ-զօննրվալ 

5- Ո՚իւ ՍէնԹ՜ — լյ-արսէյլ 
5, Rue Sainte — Marseille

Tel. Dragon : 0-64, 86-40 եւ 59-31 ft. C. 5-3909

Fonds A.R.A.M
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— Ե —

Եավէր Մւստլէն 4 a bd. Beaumont
Եավրուեան Լեւոն (թէյ Եավրու) ZS . 1՝. SénaC բնկ. 3, 

ր. de la Chartreuse
Եզեկիէլեան Կ. (Այրի Տիկին) բնկ. 5, ր. Rouvière 

Եդիադարեան Կ. 22, I՜- BeaUVaU պանդոկապետ 

Ենովրեան Գ. 84 ր. B. du Bois սափրիչատուն

«frfco» լո լս ան կա ր չա տ ո ւն տէրն է Ենո վքհան

Երէցեան Ա. 32, ր. Longue des Capucins տպարան 

Նրիզեան 5, COUTS Pierre-pUget առևտրական 

նրեւանեան Կարապետ 28, ր. Dominicaines 

Եօթնեդրարեան Տ- 114, bd- Baille կօշկակար 
եօղուրտճեան Պետրոս 29, ր. BoulegOll àAA-ÎX դերձակ 

Եուսուֆեան Միհրան 15, ր. Tel î aS կօշիկ

- Զ —

փակեան ն. campagne peirier à տէ- Antoine փռպն. 

Զաճեան 3, ր. Estelle ժամագործ
Զամարեան Պ- 15, 1- Arméliy երդուեալ թարգման 

Զամպաքճեան Տիկին 57, T. Ste. Barbe հնավաճառ

» Գ. 1, ր. Lemaître ներկայացուցիչ

Զավարեան և որդիք 2, ր- Լ- AstOin կօ շի կ 

Զարդարեան Մ. 56, AV. JuleS Cantini սուրճ

» Ե. *16, Chem- de la Commanderie
» Ե. և Սրապեան Ա. 3, Impasse Ecer- 

taize,
Զատէվեան Յովհ. 17, Rte- Nie- de St. Antoine կդշիկ 

ՀԼատիկեան Գ. 13, pl. de la Joliette « ա փրիԼա տ ուն
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G.

ՈՍԿԵՐՒ Ջ եՒ ԺԱՄԱԳՈՐԾ

ժ. qiwoiibin,
Ոէւ֊ Ֆըւսնսէ տը ք'րէսանսէ, տ’էքսէ թէւ 34
թէւ-թն տնկէւնը [էկեղեցէթն վրայէ փողոցը)։

Զարոյեան Պ. 119, 1'. de l’Evêché դրսւգէտ 

Հիկօնեան 35, ր. Petites Maries սլան դո կ 

իէպճեան 66. ր. B- du Bois պ՛ո նղոկ 

Զր ահեան 2, r. B. du BOÎS նպարա վաճառ 

Qo շա դե ան H. Ո, place Sébastapol վաճա ոա կտե 

» 3. ե Աբագ 3. 3. ր֊ Colbert վաճառական

Զօպեան Կ. 69, ր. Longue des Capucins կօշիկ 

Հօրիկեան Զ- 5, Av- Camille Pelletan կ օշկա վաճառ 

ա շքսա ա ան ո g 2, ր. Louis-Astouin

Fonds A.R.A.M
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ՄԵՐԿԵՐ Տէր ՍևՐԿԵւ՚ԵԱՆ
99, Rue Vincent, 99 Ր/ււՎէնսան —ՄԱՐՍԷՅԼ—

բոլոր րլժ՜ուարակա՜Ջ ֊Զաշակները եւ սեղմ* քսակները 
մեր մօտ կը գտնեն կատարեալ գոլացում* շնորկիլ 

մեր պատրաստած՜ խնամեալ, անԹ՜երի ելձեւա- 
ւոր զգեստներուն: ցւնինք անգլիական եւ 

ֆրանսական ամէն գոյն ով եւ տոկուն կերպասներ
Այցելութիւն մր լք իա յն կը բաւէ ։

— Է —
էգնաեան Գ. 66b, T- Sainte վաճառական
էլօեան եղբ. 19, T. Petites Maries ոափրիչաՕէռլն 
էլվանեան և Ֆէրհատեան 151, ch. dU ROUet դարվ/ին 

էմիրեան Յակոբ 28» TC. deS Abeilles կօշկակար 
էւէիրղկ Գր. դորձարան և դրառենեակ, Le Tubet (St.

MaiCelJ մեւոա,րսեղէն
էմւէյիրլեան Ս- 10, r. Ste. Anne նպ արեղէն 
էսլէեան St. Jerome կալուածատէր 
էպէմէկէրեան Լ 19, ր. Dominicaines դերձակատուն 
էսլէնեան-Մօղեան 23, ր. BarbarOUX կարասիավաճառ 
էփիդեան նշան S'i, place du Terras ն պա ր ե ղ էն

‘ս1' Ս . O, Av. des dlcirtreux նպարավաճառ

» 3. 2, Av. Camille Pelletan կօշկավաճառ
էսկիւլեան , TC- BOn PaSteUr դերձակ 
էօբռիւղեան 25, Quai des Belges </ աճա ռա կան
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ZU3 ՇԱՔԱՐԱԳՈՐԾ bh ՆՊմՐԱՎ-ԱՃԱՌ
ԹԱԳԻՍՐ ՔԻ ԽՐՏԵԱՆ

5, Rue Dorade 5, Րէլ- Տօրատ
ք>տալակա“ե պաղարան հրապարակը

Ո՜փ 1)այեր» եԹ՜է կ՚ուղէք ունենալ Արեւելեան ամէն 
կարգփ ընտրեալ ընԹ՜երէններ հրապարակի (լին եր էն ալ 
աժան եւ մաքուր, ղիմեցէք եւ.<լո15 պիտի Յււաք:

Ամ՞էն գնա. մի փոխարէն կը արուի 0.էմպրր-բրի8ներ: 
Աեր նշանաբանն է' մ՞աքրուԹ՜իւն եւ աժանուԹ՜իւն: 

հարսանիքի, նշանտուքի եւ մկրտուԹ՜եան յատուկ 
շաքարեղէններ, անուշեղէններ եւ տոպրակներ միշտ 
ու նիշտ երեւակայուած՜էն աւե|ի աժան գներոփ:

- £ -
Ըսըրրկեան Ս. 47. r. Ste- Barbe նպարեղէն 

- Թ -

քփադւ֊որեան Հի վան 13» V. Dominicaines սափրիչ 

քփադէոսեան Լ. 12. r. Dominicaines ատաէՈւարոյժ 

(էՒահթաճեան Արաւք 285» F. Paradis ճարտարապետ 

քՒաչճեան Պերճ 23. T. Dominicaines նպարավաճառ 

» Շ ա լա րշ place PoSte Centrale դեղագորե

իփապարեան Վահան 8, X*. Venture դերձա կ 

իՒէլլիեան Խ. և Պաղտասարեան Գ. 8 3. ր. FranÇlS de 
Pressensè կերպասեղէն 

քՒէրզեան Աղապապ 38» ր. COnSOlat4°^4'"4“'/'
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CABINET ARSENԱՐՍԷՆ ՏԷՐԱԿՈԲԵԱՆ8
1 Rue Vacon (Entresol) MARSEILLE Tél. 57.74

Vente & Achat. Fonds de Commerce 
Immeubles . Villas - Terrains 

Prêts sur Commerce & hypothécaires-

Վարձու եւ ծ՜ախու քաւլաքին մ“էշ կամ՛ շրջակայքը 
ՏՈՒՆԵՐ. ՎԻԼԼԱՆԵՐ, ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ. ՊԱՆԴՈԿՆԵՐ եւայ|ն- 
ԱԳԱՐԱԿՆԵՐ քաղաքին մօաերր' Թ՜րանվայի Վիծ՜երէն ոչ 
շատ (խրւու Ա՜ԻՇՏ ՆՊԱՍՏԱՒՈՐ պայմաններով :

ֆոխ ղ_րամ՛ եւս կը արուի փափաքողներուն : 

Դիմեցէք ւքերլ եւ գ֊ո!} պիտի Տնաք:

ՀՒէրզեան 29, T. Faiichier, դերձակ

» Գր. 56.r. Caisserie. նպարավաձառ 

» Մ. 35. r. Méry. դերձակատուն

» 3. 2, bd. Théodore Thurner. ս ա փրէ Լ

» 8. 23. r. de la Rose, նպարեղէն

» Շաւարշ, St. JéroDle. կալուածատէր ք^նյ.

» Վ- 70, r. d’Italie, դերձակ

» 61. ch. Château Gombert մեքենագէտ

» Ե- St. Jérome, կալուածատէր

Թէրզֆպաշեան Ա. 38. av. Camille Pelletan. դերձակ 

քՒէդլեան H. 6» r. Torte. պանդոկապետ 

Թէքէեան եդբ. 6. T. d’Arcole. վաճաոա կանք

Fonds A.R.A.M
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ZU3 Ն Պ Ա Ր Ա < Ա ճ Ա Ռ 11 Տ Ո հ Ն

”Ա ր 1 f Un
10, Rue Halle Delacroix MARSEILLE

10. Pէ՛' ^աւ Տըլագրոլա --- U ԱՐՍԷՅԼ
շևււաձայն 36-43

թէրէեան Ար ամ 216. AV. du Prado բնակարանը 

y, Տիրան 120, bd. Bompard, vida «Arase»
թիմռբեան ճէպրաէլ 20, bd. de la paix նուագաշէն 

թէմու՜րճեան Վ 76, ր. B. du Bois երդուեալ թարգման 

թիսթիւ-նճևան Հ. 9. ր. Petites Maries դերձակ 

թի,րապեան Արման 9, T. Dragon վաճառական

^թոգաթլր» 5, T. Baignoir ճ«2«7»«*
թորգոմեան Հ. 6, ր. Providence նպարեգէն
թորամանեան Վ. Յան ձն ա կա ա ալ, ա պա հո վագրութթն

1 դրել' 26. bd- Garibaldi
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SALON OPÉRA 
J E A N M.

11. Rue Saint Saëns _ MARSEILLE ֊

ZU3 ՍԱՓՐԻՋԱՏՈհՆ
ԺԱՆ ՄՈհՐԱՏԵԱՆ

՛!՛֊,■«.,,, ա„Գ„ևլս,ր,Ւ|, 
սւ(՚սս|ական -ճաշակ,,,չ

7Հ Ռիւ ՍՀե-ՍաՀն ; ՄԱՐՍհհ! 
խէ“"ք;>"4 <"֊ titûpnLp սպա^րկ,,^,,. .Դ“ր՞լ|՛" „ ն ն„ „jpbpnL ծլ +„OTbi,n/^ ր;

Բազմատեսակ կոտեզէններ ել այլ Լ

զարզ֊արանյփ օօ֊ե|անհոնեո • 
Manucure Æ Ondulation Permanente Eugène 
__ Institut de Beauté
Թորոսեսօ, 27, pl jmes.Guesde պանդոկ

եր- 100. bd. Vauban Հաւկթավաճառ 

« եղիշէ ii, Rue Ferdinand-Rey «Հա
,, եիրս^ց, Տնօրէն խմբագիր
Թուդճեան Օննլոր 69, ր. de Bruys

J. 19. r. des chapeliers մսս։վաճաո 

» b. և Փանիկեան Աւևտիռ 41< rue g d
Bois, սրճարան_ճաշարան 

քհ^րխրեան -fi. 5. r. St. Jaunie. աջարական 

Ռօրօ^ն ճիվան 9, r. Poids de la Farine 

րէօրոլգ Յովհ. 50, r. Bretetlil վաճառական

Fonds A.R.A.M
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AUX CISEAUX DOR
ԴեՐՋԱԿԱՏՈհՆ

ԺՕրժ ճԷՊԷԽԱ!,
* ’■ ՚

Վկայեալ թարիքլի ձեւի Ակ ա րյ_էլքի էն
20, Ավընիւ Գամ իք ՐԼ,լըթան — ՄԱՐՍԷՅԼ

Հեոաձ •"յն Գօլպէր ; 7/-/0
Բարեձեւ եւ անԹ֊երի զգեստներ կը կտրուին:

Ոմհի՚նք ճոխ մթերք մը անգլիական և ֆրանսական 
ամէն գոյն ով տոկուն կերպասներու:

ԱնՄՐ8ԵԼի ԴԻՆԵՐ

֊</■_

Ժամկոչեան 3. 25, bd. Beaumont կալուածատէր 

» Յովհ. st- Jérome »

— Ի —

Իսպիրևան Յարգիս bd- de la Comtesse à St. Julien,

նպարեղէն
Իսրայէլեան Գ. 26, r. du Musée նպարեղէն

» Յամուէլ 46, r- Nationale նպարեղէն
Րլպիղեան 'fi. 72, Grand’Rue նպարավաճառ 

Ինկիլրշեան Գր. 1, r. PythéaS ապակեղէն 

Իսքէնաէրեան Rte. Nie- 8 bis La Valbarelle սափրիչ 

Իւմիւաեան 0. 13, Quai Rive-Neuve կօշկակար

» 57, r. Petites Maries մսավաճառ

Fonds A.R.A.M
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MAISON DE TAPIS PERSANS

ROBERT KÉRESTEDJIAN
145, Rue Paradis, 145 - MARSEILLE
Vente - Achat - Echange aux meilleures 

conditions
Réparations de Tapis d’Orient, Perse, \ «

Aubusson et Tapisseries au point etc.
Travail invisible & soigné - Lavage et

Nettoyage - Garde de Tapis „
Jour à la main - Fil tiré l

- Է -

Լաշաեան Մ. 2, r. Pléseiltine դերձակ

-tu- ՝

Խաչատուրեան Ս'. 18 bd- Paix ատաղձագործ

» Մ. (Մահաեսեան) 46, ր. Baignoir
սափրիչ

» Մ. 22, r- Thubaneau. դերձակ

Խաչիկեան թ. 17 ր. Dominicaines «.Ար արա» ապար ան

» Մուշեղ 45, T- BaignOÎt' անուշադործ

փւ/թանէ կիսամսաթերթ էսմր. Արամ թփւրապեան

Խորիկեան Ա. 15. ր. Terras, կ«ւհ1ւ
Խրալեան Մ. և Գօլոյեան Կ. 2- bd. de la Paix սափ- 

րի չա տուն
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ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՆ

Ար՛!. Տ- ՅԱԿՈԲ Բ^յ, ՄԽՃԵԱՆԷ

ԵՐԳեՑՈՂՈՒԹԽհՆՔ Ս. ՊԱՏ11ՐԱԳՒ 
եհ ԱՌՋեՌՆ ՇԱՐԱԿԱՆ

ՏՕՆԱԿԱՆ ԱհՈԻ/՚Ց
$)({-1ոաշյսսւ եկեղեցական գ֊իրքը. որ հրապարակի փրայ 

մ՛եծ՜ պակաս մը (րացնելու կոչուած՜ է:
Գին Յյրանսա եւ զ_աՂ.ոլ'®"'*|^ԸԸ ֆրանք 
Արտասահմ՛ան թօսԹ՜ի ծ՜ախսով մէկ յսլար

Յանձնարարութիւնք կանխիկ ւբրամով կը զ.ործ-ւաբրուիՆ 
եւ մ՛եծ՜աքանակ գնուքքներու փոխարէն օ/օ 10 զեղչ ::

կը վա՚ճւսրւոլին՝
Աարսէյլի բոլոր եկեղեցիներու բանկայները:

— Ծ —

՛Մ երիկեան Գ. 13. rue Dominicaines, գրավաճառ և 

թ երթերու. գործակալ

— Կ —

Կակոսե՜ան Ն. և Արղումանեան Ս. 4# tf. dll IMont de 

Կարապեաեան 182, 1՜֊ Paradis Ղորգ ( Piété պանդոկ

» 21, bd. Beaumont նպարեղէն

» է. 19. r- des Recollettes կօշկաներկա.

» 3. և U. և ընկ. 2, r. Louis Astouin
կօշիկ և վաճառատուն, րնկ. 570, r. Paradis 

* Տիկին 63, r. du Rome

» 0. 17, r. Malaval պանդոկ .
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Եէմալմազեան l]. 3, ր- Ste. Barbe նպար ա վաճ աո 
Կէտիկեան թ. 9, ր- d’Agrieukure երդուեալ թարգման

* Ս. Allauch նպարեղէն (և Հայ հիւպ ա սաս 
«$/'//'գոհարավաճառ տե'ս Կիրակոսեան Երուանդ 

Կիրակոսեան Եր. 28, ր- Dominicaines ոսկերչատուն 

Կիւլէսէրեան Ա. 6. ր- de la Salle մաէուն

» 51. Ch. de Château Gombert նպարավ.
Կիւլպէնկեան Արա. 40. r. St. Jacques վաճառական 

Moulin Victoire Chem. Commanderie ագարակ 
Կիւմշեան Մ ար տ ի ր ո ս 77, Cours P-Puget վաճառակա 

» Ա արգիս 77, Cours P-Puget »
Կրճիկեան Հ. 6. ր- Petites Maries տէր ({Արարատի 

պան դոկի և ճա շար անի 
* է^ովկաս)) յ-, Flegier նպարա վաճառ

~ Հ —

ՀալՀպեան Ան տօն 36. T- SénaC կալուածատէր

* ՞Հ 5. ր. Negrel նպարավաճառ 
ոՀաճրն» ամսագիր 13, ր. Dominicaines 

Հաճիաւևտի^եան Կ. 15, ր. Terras կօշիկ 

Հաճիսլէկեան ներսէս 77, bd- National սափրիչ 
Համամճեան Ա. 39. ր. BaignOÎr կօշկաներկարար 

^Հայ Սիրտէ շաբաթաթերթ 17, pl. Al- Labadié 

Հայկազ 'Լար դան 33, r. Crillon դերձակ 

Հայկազեան 0. 13. T- MaUVeStiS նորոգիչ կարի մեքեն-

Հայոցեան Յակոբ 25, Ո Dominicaines պանդոկ 

Հայրապետեան Գ. 3. AV. C-Pelletan նպարավաճառ 
Հայրութեանց Կ. 92. ր. Sylvabelle վաճ ա ռա կան

Fonds A.R.A.M
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PANAYOTTI PAPADOPOULO
b 14, Place de la Bourse —MARSEILLE —

Tél. Dragon 37.37

• IMPORTATION—EXPORTATION
Importation directe de produits 

‘ orientaux. Spécialités d’OIives, Fro- 
չ mages blancs & Kachkaval, Fruits secs, 

ï Figues, Raisins secs, Poissons salés, 
conserves d’orient, Légumes secs etc.ԲԱՆԱԵՕԹԹԻ ՕԱԲԱՏՍհՈԻԼՕ

14 Բլաս տր լա Պուրս 14 — Մ ԱՐՍԷՅԼ —

Հհ֊րւ. Տրւսկօն 37.37

ՆեՐԱԾՈՒՄ՜ԱՐՏԱԾՈՒՄ
Արեւելեան արտադրութեանց ուղղակի ՞նե

րածում մասնագիտութիւն ձիթապտուղի, ճեր
մակ պա՞նիրի եւ Չ՚ա չղավա լի։

ՉՈՐ ՊՏՈքՎնԵՐ' Թուդ, Չամիչ։

ԱՀԱԾ ՁՈՒԿԵՐ, Արեւելեա՞ն ^Պահածոներ, 
ՉՈՐ ԸնթԵՂԷննԵՐ եւայլն։
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Հապաեան Պ. 15. ր- Terras կօշիկ

Հէրէթի-£եան Կ. 3. bd. Hugues (St. Barnabé) վճռկն. 

Հարօնեան ՜Նիկղ. 32. ր. Bal’barOUX ատաղձագործ 

Հիւսեան Ա. 14. ր. Negl'el նպարավաճառ

» Պօգոս 44, r. de Lodi դերձակատուն

Հուլնուեան 66. bd. Mél’entié դերձակ

Հօպա.ճանեան Մ. 64 ե 70. ր- Adolphe Thiers կօշիկ 

— Ղ, —

'Լազարետն Արամ 34. 1՜. GrandS-Cal'meS կօշկակար 

» 3. 9. ր- Théâtre-Français դերասանապետ

» Ս. 15, ր- Terras կօշիկ

» Կ. St. Jérome կալուածատէր

» Վ- 4, ր- Fontaine Ste- Anne պանդոկապետ

‘Լադարոսեան Ժ. 2, 1'. Fl'anÇÎS Pl'eSSensé ժամ ադործ 

» 3. 7. ր, Papère Բողոքական պատուելի
Ղ.էմսիզեան Յովհ. ր. des Petites Maries կօշկակար

— ճ —
Ճարճեան Ս.րր. 96. 1՜. St- JaCqUCS երդուեալ թարդմ. 

ճէվիդ Արամ 142, bd. Oddo ո ւս ո ւ ւյ քյ Լ 

ճէպէեան Ժօրժ 20. Av. C.Pelietan դերձակատուն 

Ճէնտէրէճեան Գր. 323. Ch. de St- Julien դերձակ 

ճէրահեան Լեւոն 27, ր. Dominicaines ։‘ ՜ր ա ժ շ տ ւս պ ե ւո

և ԼէՀորքւ դոն}) դ,ր ա վաճւս ո.

ճինկէօգեան Ա. 25, 1'. Petites Maries պանդոկ 

Ճինճեան 19, pl. Grands-Carmes կօշիկ, բնկ. 436, ր-

P aradis
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MARQUE DÉPOSÉE

Chaussures “LA FÉE’’
B. MOSGOFDJIAN 

MANUFACTUREdeCHAUSSUREs 
POUR DAMES

cousue Mains Haut Luxe

9, RUE DES DOMINICAINES . MARSEILLE
«

“ԼԱ ՖԷ”
ԿՕՇՒԿՒ ‘աււՈ-ԱՏՈհՆ
ՊՕՂ.ՈՍ ՄՕՆԿՕՖԵԱն 

9, Ռիւ տէ Տօւֆնիքէն - ՄԱՐՍԷՅԼ

Մաււնագ֊էտ կանանց կօշիկներու 
Հ/, Չափի վրայ ՁեՈ֊քՓ ԿԱՐՈՎ պատրաոտուած֊
ք, Ամէն ճաշակի յարմար չափաւոր էրիներով

ճնտիկեան Վ. 46, r- Baignoir ա՛նուշավաճառ 
ե' ճօշկունեան Կ. ե Պ ահճէճեան հաճի Յակոբ 29, ր- Do-

, minicaines ճաշարան

Ճիւրարճեան 17, 1՝. PetiteS-MarîeS ներկ.

— Մ —

Մա լիզեան 0. 15, ր- Térras կ°շքկ 

Մալխասեան 139, Av. C’Pelletan նպարեղէն

» fi'. 26, r. Dominicaines զբոսարան ճա-

Մահմոլսլևան Կ. 2, ր- L.AstOUill կ°շքկ (շարան

Մ աճարեան Կ. 1Է ե 81 Av- C-Pelletan դերձակատուն
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AGENCE JAN1N & Cie
Immeubles Fonds de Commerces

Tel- Colbert : 58-65 R. C- 87-045

Société à Tesp. limitée au Cap- de 42,000 F 
1, RUE de L’ACADÉMIE

Rédaction d’actes prêts sur hypothèques 
et nantissements 

Maison de toute Confiance 
Existant depuis 42 ans-ԱԺՆԱՆՍ ԺԱՆԻՆ ԵԻ ԸՆԿ. ;

Մարսէյլի Մէջ երկար ւստենէ ի կեր հաստատուած՜ 
ամ՛ենավստահելի տունը : ()19՜է(, խանուԹ՜ եւայլն գնե|է 
առաջ դփՄեցէք ձեր շակուն կաՄար յլ,օն տը Գօմէրսի, 
ԻհՕԹԷՔԻ, ՆԱՆԹԻԻ ԲՈԼՈԲ գ.ործոցու1ժիւններ : 
----------------------------------------------——--------------------------------- ------------------- դ
Մ անկեան Ռօզա 48, 1'. République ասեղնադորե 

Մանաիկեան Արտաչ 11, r. Petites Maries նպարեղէն l 
Մասլաքեան Արսէն և Մի րայ էլե ան Հայկ l7a T. Lafa. S 

yette վաճառականներ վ. 
Մանավեան էթիէն 6, r- Chaudronniers à Aix դերձակ

» 8. 3, r- boulegon à Aix ղ երձակ (նսլար.. J.
Մարաշլեան Եր. Campagne Merlin à St. Antoine Հ, 

» Հ- 16, r- Hortensias (St. Just) ասլովս ա 

և 55, r. petites Maries նսլարավաճաոատոմԱ; տ. 
Մարզաեան 25, r. de la Rose սլան դո կ
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AMERICAN RAPID PRESS
ALEXANDRE

T einturerie,Repassage-Détachage 
des Vêtements par la Vapeur

En moins d’un quart d’heure
Repassage des Complets 8 fr- 
Repassage des Chapeaux 5 fr.

Salon d’attente à l’intérieur 
Dégraissage et Teintures toutes couleurs

ON SE REND à DOMICILE
Tél- C. 52.46 14, Rue Coutellerie - Marseille

Usine : 7Հ Chemin de St. Julien (St. Barnabe)

ՀՈԳԻՈՎ ՀԱԳՈհԱՏնեՐՈհ UUPPiWhhL
Ամնրիկեան «ՀՕՖՄԷՆ» ւրւլբքրէււսյոփ

Ա. ԱՎԱԼՆՕՋևԱՆ
֊Բառորդ ժամէն ձեռք մը դդեսսվ, արդակում 8 ֆրանք 

Գլէս ա ր կֆ արդուկում 5 ֆրանք
Մասն աւար սպաաՐան սրահ 

Տունէրրէն կառքն ուի էրւ կը 

վերադարձ ուի 24 ժ֊աւՐէն

Արանց, կանանց հադուսաներու 

Իիեերը կը հանենք. եւ կը 

ներկենք ա։Րէն դոյներով

14, Ռ/" Գութէլըրյ, 14 --- Մ արսէյլ

Գործարան : // Եըմըն աը Ա էն ժիւլֆէն (Ա էն Պ ա րն ա պէ} 

Հեռաձայն Գօլպէր 52.46 ]Լ £. Jj 77.254
ԿԱՐԵՒՈՐ. — Մեր արդուկուէր հարուստները երլլէք չեն 

աւրուիր եւ ներկուաե կերպասը չգաւնատիր :
Կլչ ներկենք նաեւ օրինակի ւԼրայ, կը մաքրենք նորի նմ

ԱՆԳԱՄ ՄԸ ԱՅՅԵԼՈ՚ԷԸ ԳՈՀ ՊԻՏԻ ՄՆԱՅ
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Ս՚արդարեան 15, T- Teil'aS
» 123. r- Ferrari դերձակ

«Մասիս» 57a. r. Nationale ոսկերչատուն 
Մասլաքճեան Կ. 30. 1'. Ste- barbe ատաԱեաբոյժ 

Մարկոսեան Մ. 79, ր palud դերձակ
» Մ. 116, La Canebière 

Ս՛արութեան 5, ր. Francis de Pressensè դերասան 
Ս՛արութեան Կ. 39, ր. B- du Bois նպարեղէն 
Մ ե լի տոսե ան-Դա լուս տե ան 175, 3V. Capelette կ°շէկ 

Մելիթեան Տ ի ր ան 14, Ouaî Rive NeUVe պաշտօնեայ 

Ս՚ելիթշահեան 6, T. de Խ Fare դերձակ

Ս՚ելթոնեան 41, ր. Chapeliers պանդոկ

» Ս. 59, ր- République բժիշկ

Ս՚ենձիկեան Ա. 43, ր. Ste- Barbe հնավաճառ 

Ս՚երիթեան 56, ր. B- du Bois սա յ աճի 
Ս՚եսրոպեան եղբ. 31, av- C-Pelletan vulcanisation

» Եր. 53, ր- Petites Maries նպարեղէն

y, Մ 68, r- Sainte կօշիկ
Ս՚էյխանճեան 0. 85, r. d'Aubagne լուսանկարչատուն 

Ս՚էյմարեան Մ. գրասենեակ ր. Roux de Brignoles.

բնկ. 205, ր- de Rome 

» Ա. 25, ր- d’Aix կօշկավաճառ

Ս'իլտոնեան Ս. Տէ. JélOme կալուածատէր 

Ս՚իհրանեան Եղիա 4, ր- Ste. Barbe նպարեղէն 

Ս՚ինասեան Ե. 22, ր. Radeau կօշիկ

» Կ. 136, bd. Madeleine կօշկակար 

» Ս՚ինաո 7, ր. Dieudé վաճառական

մթերանոց 3, bd. Raphaël բեկ. 5, ր- Rocca
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Ա Ռ li Ջ հ Ն

Ն
F

՛է

UJ

17, Rue Pavillon - Marseille
Տնօրէն' Ն. ՌԵՖՖՕԼի

ինքնութեան տետրէ համար լուսանկար - 6 հատը 
3 ֆրանք 5 սոլ

•j-արթ փօսթ ալներ պարզել լուսանկարով 
Երկվեցեակը 75 ֆրանքէն սկսե ալ

ւն։տ>
Մ ասն ա գէտ ութ էւն 

Մ անկէզներ ու ել խմրան կարն ե ր ո ւ 
(Հարսանեկան, Չէութեանց եւայլն(

Ակրանտէսրմաններ չրջանա!լներով սև ու գունաւոր 
•i(j ֆրանքխն սկսե ալ

;ca ԽՆԱՄհԱԼ ԱԼ Շ հ> ԱՏ Ո հ Թ հ հՆ
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Մինասեան Սուրէն il, ր- Dominicaines նպարեղէն 

Մինթան&եան Վ. և Բէջեան 3. 2, ր Astouin 4°շ/'4' 

Միսրեաե Վէնսան 16, Quai Rive Neuve կօշիկ

Միրզայեանց և րն կ. 15» Ր. Armény վաճառական

t> Տիգրան 15, ր. Afmény Պարսից հիւպա.

» Vjfh Տիկ. villa la Gauloise (St. Tronc)

» Եր. 29, r- Wulfran-Puget վաճառական

t> Տիգրան բնկ. 87, r. St. Jacques

Միքայէլեան Հայկ և U’ասլաքեան Արսէն 17a, f. La- 

fayette առևտրականներ

Մխիթարեան Ե դիշէ Grands Pins (St- Loup) ^նյ. 

Մխճեան Յակոր 19, r- de Sruys քահանա/

Մ կրեան Լեւռն յ՝. 19, Dominicaines դերձակատուն 

Մ կրեան-Բէօլէեան 15, ր. Dominicaines մսավաճառ 

Մճրիկեան 52, Ո Tapis-Vei't մետաքսեղէն 

Մութաֆեան Բ. 10, 1՜. BeaUlllOnt հաւկիթ

» Օր. 140, La Canebièl e հասառու

» Մ. 140, La Canebière կարասիավաճառ

y> Մարտիկ 16, r. Châteaùredon հնագէտ

» Մարսէլ 18, r. Châteaùredon գորգ

Ս՛ովսէսեան Հ. 2, ր- Radeau կօշիկ

Մուշեղեան Ս. 13, ր- Bergers կօշկակար

Ս՚ուրաշեան 3. 14, ր. Coutellerie կօշկաներկարար 

Մուրատեան 22, ր. Bon PaSteUl՝ նպարեղէն

» Մ. Les Bruyères, 14. r- Flots-bleus
կալուած ատէր

» 3. 11, r- St. Saens սափրիշատուն
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White Star Line
Red Star Line

■Լաւսււոորմիղ Թօն 1, աւատ որ մ՜իդ Թօն
MAJEST1C 56621 BELGENLAND 27200
(աշխարհի ւքեօ-ազ_ոյն նաւը)
OLYMP1C 46439 Լ A PL AND 18694
HOMLR1C 36351 WESTERLAND 16500

ևււ“.il" ևւայյն

Մ եկնոււքի կանոն ւս լոր սպասարկութիւն

ՏուԹամթԹօնէն. | իվրթոսլէն նիւ-հօրք— զօսԹըն
ԴէպՒ

Անվէրսէն, Շէրպոլրկէն Հւսլիֆա֊քս. -թէպէկ-ւրօնԹ րէւպ

ՍԱՐՍԷ8ԼԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

80» Rue de la République

Պէյրութ. Ave. Foch. Immeuble b’Zedine 
Աղեքսանտրիա. Place Mohamed Aty 
Բօրթ-Սաքւտ. Place de Lesseps No. 6 
Կ. Պօլէս. Merkez Rictime Han, No. 12-13 Galata 
Բիրէ. Place Karaiskaki

Fonds A.R.A.M
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Մօզեան Բ. 23։ ր. BarbarOUX կարասիավաճառ 

Մօմճեան Անս։ օն 44» 1'. Ste- Barbe հնավաճառ

» Բ. 55, ր- » » »

Մօսիկեան Սիրուն 15» ր- Terras կօշիկ

Մօսկօֆեան Պօղոս 9, T. Dominicaines կանանց կօշիկ

— 3 —

Յա կորեան Կ. 57a» ր. Nationale տէր հՄ ասիս-» ոսկերչ. 

» 47, ր. Plumier դերձակ
» Ն. 2a, r. Petites Maries խոհանոցի առար. 

» 0. 5, r. Petit Mazeau հաւկիթ

3արութիւնեան Ա. շ, ր- L-Astouin կօշիկ

» Գ. 3, ր. Ed-Rostand դերձակատուն

Ցի-Յի տես Վ^արժասլետեան Յո վհաննէս

Յովակիմեան Տիկ. 2, ր. BeaUmOnt առուծախ 

» Ս- ր. Paradis կալուածատէր

» J. 18. Quai Rive Neuve գ"րգ
» Z. 39, r- Recollettes պանդոկ

Յովիկեան 3. 32» r- Longue des Capucins փաստաբան 

Յովհաննէս Գ. 38» r. Petites Maries սափրիչ

» Ե. 304» bd- National սափրիչ
Յովհաննէսեան Գ. 141, Chem. Vie- du Vallon de l’O- 

riol սափրիչ

» II. 133. r- Rabelais (St. Henri) ոսկերիչ

» թ-, և ընկ. 4, cours Gouffé կօշիկ

» Պ. ե որդի 10 ր. Fort Notre Dame կօշիկ

Յուխանեան Գ. 15, ր. de la Rose նպարեղէն 

» Ռ. 1 b ր. LafOn ճերմակեդէն
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CAVE DE LA BOURSE
VINS FINS et LIQUEURS de MARQUES 

SPÉCIALITÉ de PRODUITS p'ORIENT

A. DALAKUPÉIANAPPROVISIONNEMENT MARITIME FOURNITURE
POURHOTELS- RESTAURANTS ET ÉPICERIES

Bureau : 18, Rue de la République 
Magasin détail ; 8, Rue Suffren 

Entrepôts • 38, Boul- Velten 
R.C. 50.322 CDMWSCIttC TÉL. D. 70.89

ՊՕՌՍԱՅՒ ՄեԾ ՆՊԼԼՐԱՎ-էւճՍՌ֊Ը

3. ՏԱԼԱՔԻ ԻՓԷԵՕ.Ն
£ այ Թ՜այ Թ՜ի յ ծ՜ու|ա|ին սպաււարկուԹ՜եանց 

<ղանգոկներու. ճա2.աԸա*Ս'^^լ։ու ^ւ նպարավաճառներու 
Առաջնակարգ օղի, գինի, £ամթանեա եւ ւքարգա 

ԼիգԷօրներ
Արեւելեան ուտեսաեպէններու ՜ճոխ մԹ՚երսւնոց.

^րասէւնեսյկ^ 18, Rue de la République 
Վաճ առա տ ո ւե' 8, Rue Suffren- Marseille 

ԱԹ՜երանոց ՝ 38. Պուլվար գԷլԹ՜Էն
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Յովսէփեան հ. ւօ. ր. de la Fare & 71. rue Longue 

de» Capucins ււլան դ ո կ ն հրչր 
» V. villa Dominique. 53. Ch. Տէ. Julien 

» Տ. bd. Longchamp 4 ասաոուՀւվահաոական 

֊ն —

նալպանտեան Կ. 48, Ո Baignoir պանդոկ 

նահապեաեան 3. 7, ր- PUVÎS de Chavannes նպարեղ. 

նազարէթ Ա. 556. Ch. du Littoral (Mourepiane) 
նաղարէթևան Արշամ 40. ր. Fortuné® կօշկակար

նպարեղէն
նամանեան եղր. 52. ր. Tapis.Vert գեղագրիչներ 

նավալեան եղր. 7, place de la Bourse հսաոաեղէն և 

կօ չկան եր կա տ ո ւն
» Ս՚-ճիւղ il, cours Տէ. Louis 

» Մ-ճիւղ 37, ր. Pavillon ճերմակեղէն 

բնկ. 43, ր- villas-Paradis «villa Jeannette» 

ներսէսեան հ. villa Barthe (Տէ- Marcel) վաճառական 
Նեսէկլ^րան Մ. 18. bd- Barbés (Le Canet) կալուահատ, 

նէվշէհիրլեան Լօգօֆէթ 8, 1'. Torte ոսկերիչ

» 3. à St- Jérome նպարավաճառ
"եէֆէրեան Կրպ. 10. 1'. MontbriOU կօշկակար 

նէկողոսեան 24, ր. Consolât կօշկակար 

նշան 21, bd. Beaumont սափրիչ

— Շ —

Շաչճեան 3. 15, ր- Terras կօշիկ

ՇահլաՏեան Գ. 15, ր. Longue des Capucins հաւկիթ 

բնակարան նոյն փողոց թիւ 20
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MANUFACTURE de TAPIS 
d’ORIENT & de PERSE

G. Avanozian
En Stock et sur CommandeBATTAGE - NETTOYAGE - REPARATION CONSERVATION

Achat-Vente-Echange d’anciens TAPIS
Avenue Florian MARSEILLE

(St Loup)
R. C. Marseille 78.289 Tel. C. 11,17

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ եւ պարսկական 
ԳՈՐԳԵՐՈՒ ՄԵԾ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑ

1|. ԱՎւՈրՕԶԵԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏ Եհ ՅԱՆՋՆԱՐԱՐՈհԹեԱէ, Վ.ՐԱ8

Փոշիաթափոլմ - Մաքրում - ՛Նորոգութիւն

գնոլի, կը ծախուի, կը ւիոխուի Հխն ԳՈՐԳԵՐ 
Ավթնիլ Յղօրևա՚ն ՄԱՐՍԷՅԼ

(Ս&-Լ ու.) -^Եռաձայն ֆօլպէո. 11.17
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MESSAGERIES MARITIMES
ՄԷՍԱԺԸՐՒ ՄԱՐՒՌԽՄ

^ող֊ենա լային հանրածանօթ Մեծ ընկերութիւն, որ որո? թուա
կաններու Մեկնումներ ունի {քարսէ՜յլէՖ" Իտալիա, Յունաաոան, 
Թուրքիա, Աղփսրոnu, Սիւրիա, Արասյիա, ^նղ֊կաստան, Հնղ֊կաջին, 

Չինաստան, Հավան, Ափրիկէ, եւլն.
Առեւտրական աղտ ստրկութիւն ունի Անվէ՜րս էն, Լ ոն տոն էն, 

Տխնքէրքէն, թափրէն, <1|օրտոյէն եւ ՄԱՐՍԷՅԼէն Միջերկրական, 
եան երկիրներու, եւ Աայրագ.ոյն Արեւելքի (յաՄսւր:

Ամէն կ արղ_ի տեղեկութեանց (jiuJuip ղփՄևլ

ԲԱՐԻԶ' 12 Bd. de la Madeleine 

Ս՚ԱՐՍԷՅԼ' 3, Place Sadi-Carnot

ՇաՀպալեան Ա, 49. r. Petite Maries Բարձիչ 

Շամանաճեան Գ. 22, r- Petites Maries դերձակ

» Գլէման, 9, r. des Arts et des Métiers

à Aix դերձակ
» 3. 9, r. des Arts et des Métiers à Aix

կևր պա ս ե ղէև

Շապադլեան Եդրարք 7, J?- Halle-Delacroix Հաւկիթ, 

ապա ղլհան Գ. 187, av. Chartreux նպարեղէն

Շապանեան Վարդ Boyauderie Méditerranéenne 

Գորձարան ե ղրասենեակ av. Journet Nouveaux 

Abattoirs, թ՚կր. 426. r. Paradis.

Շապանեան Ռ. {Ա/րի Sի կ. ) 494, rue Paradis 

Շիչմանեան ե Ընկ. 32. r. Chapeliers մսավաճառ 

Շիշմանեան Ա. 3. Rue Mazenod ճերմակեղէն

Fonds A.R.A.M



107SPÉCIALITÉ MARQUETERIE DE TOUS STYLES
FILETS ET BANDES MOSAÏQUESDÉCORATIONS

02,

MEUBLE D'ART 

ORIENTAUX MOSAÏQUE

SYRIENS

ÉGYPTIENS

ANTIQUES

MODERNES

MARSEILLE2, RUE NEUVE Ste-CATHERINE

R. C. Marseille 52.537

Շահպաղեան Բիւզա՚ևդ 8, Bd- Neuve à St. Jérôme
Շէրպէթեան à St՜ Jérôme կալուածատէր !վւոսւպան 

Շնորհ^լեան Ժիլպէր 428, T- ParadlS. (Պանյչայի 

Շնորհյլեան Յակոբ 3, bd. Rivet Տնօրէն՛' Ֆր ան ^լօ - Չին- 

Շուշանեան Պ. 10» էք. ՍԼԼց՜ՕՍՈՏ առեւտրական

— Ո —

Ոռկերիչեան շ, ր. Philippe de Girard կօշիկ 

Ուդունեան 8. 1ՕՕ, bd. Vaubail դերասան 

Ուլռւհօճեան 3. 40, ր. des Dominicaines պանդոկ 

և Տնօրէն The Royal Mail Steam Packet Co-
Արեւելեան րնդհ. ներկայացուցին Ա. Պետրոսեանք 

Մ արսէյլի դրասենեակին, 80, bd- deS Dames

Fonds A.R.A.M
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ԳԱՊԷ - KABÉ
Գ. ՊԱՐՄււՆՔնԱՆ

Ոսկերչութեան բոլոր ճէւղևրը

10 bis, Rue Coutellerie

MARSEILLE

յէւևճևաՆ Գ. և Ընկ. 7. ր. Enfants-Abandonnés
ատաղձագործ

;Ու.նճևւսն Հր անդ 6» T. FraïlÇÎS - PreSSensé ճարտա
րապետ

— Ջ —

Տաթըրճեան Ա. Տիկ. ց» ր. Théâtre-Français ուսուց- 
չուհֆ.

է1սւ^ալւեան է. 36» I*. Br6teU.il առեւտրական 

Ջաքարեան էտւքօն 40. La Canebière ապահովագրիչ 

•• La Victoria de Berlin” Ըեկ. 
.'Չէրչեան Կ. 9. r. B- du Bois նուագաշէն 

Ջէ^էմեան Մ. 30. r. Dominicaines կօշիկ 

Զինարեան Պ. 3. ր. Ed-Rostand գորգ

Fonds A.R.A.M
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Tailleur-Couturier

Michel BAL1AN
18, Rue des Beaux-Arts MARSEILLE:

( 1™ Étage)

Coupe [ui-même — Essaie [ui-même

Draperie Haute-Nouveauté

Françaises & Anglaises

Ջպոլ^եան Ղազար 21, r ThufoaneaU հաւկիթ

բ^կ- 20, r. Longue des Capucins 
Յրաթևան Կրպ. 17, r- Petites Maries նպարեղէն 

Չօրպաճեան 15, r. Teri'aS կօշիկ

— Պ ֊

Պարսրեան Գր. Եպս. 335a, Corniche ԱոաԼնորդ 

Պալևան Մին. շ, ր. Neuve Ste. Catherine խճարուեսա 

»' Ս՚Ւէէլ 18, ր- Beaux Arts դերձակ 

» 8- 15, ր. Terras կօշիկ

Պալեօղ Ս. Պ էյ րնկ. 4Q, p. d’Aubaglje Յանձնակատար 

Պաշեօզեան 8. 5, ր. Vieille Poissonnerie նպարեղէն 

Պալթայեան 54, ր- l’Evêché նպարեղէն
» Յակոր 55, ր. Petites Maries պանդոկ 

» 3. 22, ր- de la Guirlande հաւկիթ

Fonds A.R.A.M
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ԴեՐՋԱԿԱՏՈհՆ “ԲԱՐՒԶ”

ԱՐԱՄ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
Վկայէրալ Բալ,լ,ւլի աւՐևնայայտնի Ecole de Coupe Internationale Lâdevèze/r

ԱկադԷւՐիԷն արանց ե՛ւ. կանանց տ ի բլ_օ լքնե՜ր ուԼ'

22- Rue des Petites.Maries. 22, Ռիւ. աէ Բրթ-իթ-,Մառ.ի ՄԱՐՍԷՅԼ

Մե՜ր ե՜րկար փորձաււութ՜ե՜աւՐբ. դոհացոււՐ կուտանք P-nLnP 
դժ՜ուա րահաճ հայրե՜նակիցնե՜րուն՝. Ս ե՜ւլ Ղ~ե1^ողնե՜րն կր

.գանե՜ն ՛ճոխ ւՐ [<Ւ ե՜ր ք ւՐ ր ընտիր կե՜րպասնե՜րու.՝. Ապսպրանքներ ր ւՐեր 

անձնական Աթ՜րրիԷին ւՐԷԼ պատրաստուելուն կրնանք շատ զ_եղ_լ_ 

եալ դիներով֊ դոհացոււՐ տալ աւՐենուն՝.
Ար ստանձնե՜նք արանց ե՜ւ. կանանց ձեւսւդիտուիՒեւսն դասեր 

աւՐենադիւրին ւՐ է թ՜ո տո՛ւէ նաե՜ւ, կր բացատրենք բրօվայի գաղտ

նիքները՝.

Պ ահ աւզան եան Եպս. 24, I'. Constantin à AÎX Գաղա- 
թէ ոյ ն ա խ կին արւաջնորդ

Պահճէճեան Հաճի Յակոբ և ճօշկունեան Կ. 29» 1՜- des 

Dominicaines ճաշարան

Պաղտասարեան Գ. և (էեէլլիեան Խ. 8a, 1'ԱՇ FranÇÎS

P r e s s e n s é կե բպ •> •“ եղ էk

Պ tu դ տ tu ut չ ե ւսն 0. Château Valbarelîe ։t "ե՜ ՛ո tu ք u եղէն

Պ ապաի յիտեան Ա. 28, 1՜. Dominicaines սավւրիչ

Պապիկեան 3- !0, ր- Rigord.Fabriqne de cartonnages 
Պ էսպ օ ե՜էսն Լ. և Պ օ ալւ ՛դե- ւսն Ա. 16» Quai Rive Neuve 

Պ ւս utf աճե՜ ։սն Տ. 8, 1- Baignoil* պանդոկ Լկօ շի կ

Պ tu ս տքւՐւս ճե՛ ւսն Կ. St. Mitre à St. JérômeՆ"/'"/'է7£ն
Պ ասրալեան Հարուհի 3 Ô է՜. Cut'iol դերձակուհի 

Պ ար ծ ան .ր եա ն Գ. 10. ր. Coutellerie սսկեքէ tu սւ ո ւն

Fonds A.R.A.M
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Պարոնեան 3. 17, ր- Dominicaines ոսկերիչ 

» Վ. 1, bd- Clément (Malpassé)

Պ արիկեան Ա. 4. T- Dieildé դերձակատուն

Պերճեան 3. է, ր. Conio կօշիկ
Պետիկեան Կարպիս 96, rue Longue des Capucins

նպարեղէն

Պետրոսեան Ա. 80, bd- des Dames նաւային գործակալ 

» Մ. 6, էր- Mont de Piété u ա •l'i'l’L 

» Վ. 198. ր. de Lyon նպարեղէն

Պէզիրճհան Ն. 110 T. ThOIUaS նպարեղէն

Պէղպէլեան Հ. 16, T. de la Fare դորդնորոգիչ 

Պ էշիտեան Յովհ. 22. bd- Mazarade կօշկակար 

Պէշտկէշաեան Կ. ե Սողիկեան Մ. կ. ր- Dominicaines
ոո կեր Լա ւո ուԱ

Պէրպէրեան 2, ր. Astouin կօշիկ

)> Գ. 10, ր. de la Fare սափրիչ

» ^'Ււ^ի 2b 1՜- d’Italie դերձակատուն

Պ էրպէր Սարզիսեան և Օտճեան 26, ք. Mazenod սափ

րիչներ

Պուպլի Ս՚եսրոպ 14, Quai RivC-NeUVe վաճառական 

Պողօեան ՛Լ. 5, I՜- JaUmS առևտրական 

Պ ողիկեան 3. 8, T. Gél'aido կօ շկա կա ր 

Պօղոսեան 40, ր. Loubière ել ե ,ր ւո ր ա գէ ւո

» Գ. 212, ր- d’Endoume դերձակ 

» Կ. 50, bd- Paix պդինձազործ-կլայեկող

» Յ՚կր. 61, bd- National հաւկիթ

րնակարան 30, J?- de Verdun 
» եդր. 20, ր- Petit St- Jean դերձակներ

Fonds A.R.A.M
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ՖՐԱՆՍԱ2ԱՅ ՄԱՄՈՒԼ

ՓԱՐԻՀ

Անահիտ----9, ր. Say (9) Գրական երկամսեայ

Ապագ՜այ,— 227, bd. Raspaîl (14) Ռմկվ. եռօրեայ 

Արձագ՜անգ. ճ?մարտուԹ՜եան.— 8. r. de Prague fl2) 

բուժանք—126, r. St- Fb.Denis <10? Բ^շկ- ամսագիր 

Դրօշակ.— 71, av. Kléber (16) Հ. 3. Դ. ամսագիր 

երկունք. 24/, bd. Voltaire fil) Որբերու, ամսագիր

ՋուարԹ-նոց----B. P. No. 50 flO) Գրական ամսագիր

կավո_օշ.— 208bis, r- Lafayette (10) Երգիծաթերթ 

Հայ Սկաուտ.— 12, Passage du Caire քՅ) Հ. Մ.Ը. Մ. 

Յառաջ— 235, r. Fb. St. Martin (10? Հ. 3. Գ. օրաթ. 

Նոր երկիր.— 227, bd. Raspail fl4) Ս.Գ.Հ. շաբաթաթ. 

Ջանք.— Poste Restante (5) դր ա կան ա ifu ադՀէր 

Տեգեկատու----Օրկան Մուրաս, Ռաֆայէլեանի նախ

կին սաներու ի Բարիգ
Le Foyer.- 208bls Rue Lafayette (^0) կիսամսեայ 

ՄԱՐՍԷՅԼ

բանբեր.— 7, r. Papère Հոգեւ որ ա tfu ա թե ր թ 

խ1(Ւաե. 155, Abonné Golbcr պարբերաթերթ 

ՀսրՏրն.— 13, r. Dominicaines ամսաթերթ 

Հայ սիրտ.— 17, pl. Al. Labadié Շաբաթաթերթ 

8°u— bd. de Beaumont St. Julien Հոգևոր ամսագիր

Fonds A.R.A.M
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33©S

Fabrique de Cartonnages 
& Sacs en Papier 
En Tous Genres

&[éctricjueT Tlsine

BAB1KIAN
10, Rue Rigord ,10 

MARSEILLE
Tél. D. 45-77 

^nstattaiicn D^ZcderneC 
tassas®.

ՊԱՊԻԿ bll'l»
20 Ռիւ Ռիկօր ՄԱՐՍԷՅԼ £երլ.Տրակօն 45-77 

հայկական <). ար 13՜ օն աժ՜ի մրուկ մնծ՜ q_n լ։ Տ՜ա ր 1X1*11 
օժ՜տուած՜ ելեքւորաշարժ ասենավե՜րջ ին սիււՅ՜է՜մ’

մեքենաներս ւ|
Ձ կը պատրաստենք նպաստաւոր պայմաններով
Վ ամէն տեսակի cpmpԹ՜օն1 է՜ տուփեր. (մասնաւորս։-x- 
Հ^պէս 4°2^4հ կամար,) եւ 13՜ոււ]13՜է «»/ր*^^»»„^ներ: էհ

Հաստատութ՜իւնս ունի նաեւ աււանձին ճիլ,լ ,րը ներաեոււՐի ել ,։։։։- 
տաեում՚ի, գ.լի։աւորաբյսլ, Ս իւրիական ուտեստեղ_էնի (Հալէսլի կ,„. 

րտւր ել սլուլ,լուր, Վտոլաե ձիթ՜ւսիււլ Տամ'ի չ եւլն. եւլն.)՜.

Fonds A.R.A.M
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Pharmacie Principale 
MAURICE RANQIER

Docteur en MédecineLICENCIE ES-SCIENCE PHYSIQUES 
Pharmacien de Ire classe 

3, Rue de l'Arbre —r MARSEILLE —

Դե ՜ւ ԱՐԱՆ ԲՐԷՆՍԽԲԱԼ
/Y ւ աէ Ո՚րդօլէթ'ի և Ոիւ աը լեԼրսլրի անկիւնը

Հերլ. Դօլս(էր 21.15

(Գանրսլիէրի ևւ Գոլը Պէլսէօնսի շատ մօտի1լ)

Մասնաւոր սպասարկութիւն բժշկական դևդագիր- 

ներու իւնաւքեալ պատրաստութեան հանար՝ վկայեալ 

դեղագործներու հ ս կո դութե ա ժ'բ ։

ի՜հլ որ կուզուի լաւագ.ոյն գփներոփ կր արուի

Հա յ յաճախորգաց դիւրութիւն ընծա յելու հա
մար, մեր հաստատութեան մէ^ կը սլաչտօնավարէ, 
Տի՛ար կարպիս թիրենց, որ պատրաստ է ա մէն կեր
պով գոհացում տալ Տյրանսերթն չգիտցող իր ագդա
կի ցներուն։

կ ր կատարուին նաեւ արեան եւ ւքկզ ի քննուԹ՜իւն. 
ներ ւրիւրամատչելի գփներուլ.

Fonds A.R.A.M
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BOTTIER LAFAYETTE

Chaussures de Luxe sur Mesure
Spécialité Hommes & Dames

— Cousu Main —

4, Rue Lafayette - Marseille — Tél. c. 72.88 —

ՊՕ^հէ Լ ԱՖ U3է P-
Սափի վրայ ամէ՛ն ճաշակի կօշիէլեևր 

'|.ժուարակա՜Զներ եւ զգայուն ուոք ունեցողներ 
կարող են մ՜եր կասցէին ղփւէել

4, Ոք՛ Լաֆայէթ Մ ԱՐՍԷՅԼ Հեռ. ղ.. 72-88

Պօղոսեան Պետրոս 25, r. Honnorat նպարավաճառ 

Պշ.րրճեան ն. 4,r- Lafayette կօշկ ակար 
Պօյաճեան Գր. 16, Quai Rive Neuve կօշիկ

» 3. 52, ր. Tapis-vert երդուեալ թարգման
Պօտէսեա-Ա Յովհ. 60, ր. St. Pierre հաւկթավաճառ 

Պօտիկեան Կ. և ՊապօեանԼ. 16, quai Rive Neuve4°zA4

֊ Հ-

ՏՀորլու Յովհ. 25, quai du Canal ազդագիր

թուհ աճեան Վրդ 22, ր. Barthélemy Կաթողիկէ Հա

յ՛՛տ ^ողովր դասլևտ
Ջուհտճեան Զարեհ 90. av. de la Rose, Villa Anita 

Ջրրաշեան 16, r. DuVerger առևտրական

» 10, r. Halle Delacroix նպարավաճառ.
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ԳՈՀԱՐԱՎՈՃԱՌԱՏՈԻՆ
(իլսւքա ղռրև ո ւքվ էւ ւն և ճոիյ J'j3երք ^օնօներու.

Ս- ԱԼԹՈ ՒՆ եԱՆ
13, Ռիւ- "Հ Տօմինիքէն, 13 ֊ ՄԱՐՍԷՅԼ

Մեր մօտ կր գտնէր ամէն մա ր քէ Ֆօնօներ 200 ֆրան
քէն սկսեալ և Արեւելեան ու Եւրոպական Տիսքեր։ 

Արդիական աշխատանոց ֆօնօներու նորոգ.ուԹ1ւան
|)անրաւ1ատչխլի զփնհ|ւու|

ՌնչսլԼս ‘նաև ժամացոյցներ և գոհարեղէՄնևր

— Ռ —

Ռեթիկեան Կ. 23. 1'. Dominicaines առևտրական 

Ոտւմեան Պ. 5, ր. Baignoir աէր «թօդաթլր» ճաշարանի

— Ս —

Սահաթճեւսն եղր. 1, bd- LOUÎS SalvatOl՜ վաճառական

» Յովհ* բոկ. 23. COUPS ԼՍՇԱէՁսԺ
» Մկր- Են1ւ- և, ր- Stanislas-Torrents

Սահաթճեանլլ Ա. 3, Ո Estelle ժամաղորձ
Աահակեան Յովհ. 23, ր. de la FarS դերձակատուն 

Սարաֆեան 39, ր- ReCOlîetteS պանդոկ

» էբ''՚էԱթ 2, ։՛. Chanterac նպարեղէն

Սարգիոեան Ա. 63, T. lOllgUS deS CapUCiilS նպարեղէն 

» Գ. 31. ր- Bernard du bois դրօսարան 

» Կ. 81, Ch- Château Gombert սափրիչ
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MANOUK AVÉDIAN
59, Rue Bernard du Bois, Marseille (Entresol)

ARTISTEPHOTO-DESSIN
ITli ն Ո h կ Il h b S b U Ն

(%ախկխյ տևրլակալ uujujjJ 
// ասնագէտ նկարքւչ ա կլւ u/h uip սըլքանjt 

^անազան տեսակներով - տարրեր դիներով 

Ւորձերնիդ յան ձներ է.ը ուղղակի վար պե տ ին t վստահելի 

եւ ապահով աշխ ատ ան.րէ ձեր տուները դարդարե- 

3 էք ձեր եւ ձեր սիրելիներուն նկարներ ո վը ։

Ս արդիս Ա, Տիկ. 'Լիդթորիա 216 3V- Prado ա ս առու 
13 արղիսեան 11, ք. de l’Al'C դերձակաալլւն 

Յարեան Գ. 1, ր. de la Salle սլան դո կ 

1]տջաեսյն Յովհ. 11, ր. CliaStel à Aix դերձակ 

Յէլեան Յակ. H, Villa MyOSÎtis էր. Pey վաճառական

» Եր. 26» r- Ed.Delanglande վ ա ճա ռա կ ան

» Հայրի Տիկ՛) 27, ր- Լօսbière հաւկիթ
Աէմէրճեան Ա. 2, Allées Marie Clémence բժիշկ 

Յէյահի 3. 14, Quai Rive-Neuve կօշիկ 

Յէսեան Մ. (Տիկ.} 15, Hortentias կալուաձ ատէր 

Սէրէնկիւլեան Հայկ է, Bd- Տէ. Julien à Beaumont 

9էֆէրեան 6. ր. de la Mûre նպարեղէն (հացագործ

y> Վ. 2, bd. Barbés (Le Canet) նպարեղէն 
Յէվտայեան 0 ա ե լի ան 48, I՜- BaignOil' կօշկակար 

Յիմոնևան Լեւոն bd. Beaumont Տէ- Julien խմբագիր
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JACQUES N AM ER
Professeur Es-Sciences Occultes 

Chiromancien — Cartomancien
100, Cours Lieutaud (3me Etage) Marseille l

K Գ U If է Ր
Բրօֆէսէօր ե՜ած՜ուկ (լիաուԹ՜եանց ; հ

ՁԵՌՆԱՀՍԱՅ — թՂթ-ԱՀՍԱՅ ե

կը տեղեկացնէ ամէն դէպքերու կրայ, անցեալ— 
ներկայ — ապադայ. բացարձակ դաղտնապաքյու13֊իւն “

100, Գու-ր Լիէօթօ (Հի. Տւսրկ) Մարսէյլ 
Հեււաձայն Գօլւզէր : 04.56 Tél-j C. 04-56

Ընդունելութիւն ամ՜էն օր' ժամը 9-12 ել 14-19 ՚ I z

Կիրակի եւ սան օրեր մ՚ինլեւ կէսօր
Ընդունելութիւն ժամադրութեամբ ալ, նաեւ

ֆրանսերէն թ ղթ ա կց ոլթե ա մ բ

Սին ան հ՜ան 0. 50, r. de la palud և 30 r. d’Aix L

բնկ. St- Jérome սե փ ա կ ան ա ակր
» Ե. 50, r. de la Palud ճարտարապետ Լ

Uիրունեան և Uրմ ա րէշե ան 9 , place JOÜette ներահում Լ

«Սիւիան» 21, V. Thubaneau ապարան ( արտահոսմ 

սի օսեւս ն Ա. {Տիկ.) 8, r. Fort Notre Dame կօշիկ »,

բ“կ. 11, ր. Adolphe Thiers 
0վաղլեան Մ. 15 r-Terras կօշիկ

Սվաճեան ՜Ւձ, ր- Providence նպարեղէն ե մահուս ,,

)]ողիկեան Ս'. և Պէշկէշտեան Կ. է, ր- Dominicaines »,

Ս ողոմոնեան Գ. 15, J՜- Tei'raS կօշիկ {ոսկերիչ
(J պար թալը իէարեհ 142, La Canebière 4 nanti ռու.
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Laboratoire “GABY”

Parfumeur - Chimiste

4 Rue de IEtoile 4, - Marseille
Երկար տ ա ր իներ ո լ աշ_ի։ատանքէ ‘Էեր9_ կարուլացանք պատրաստել 
երկու քլ՚ս րլա դ֊րոլթ՜ իլններ tT ո բ [(Ւ ը սնուցանելու ել ւՐաքրե լու 

հաւՐար եւ որոնք, հանրածանօթ՜ ArJ?<ïCl'èlIle Gsb)' jour» օրսւայ հաւՐար 

եւ ffCri'ïïlê Gal)J IlUtli) ւլիջերոլայ հաւՐար ան ո ւններ ո ւԼ:

Մսսլթ՜ափի հաւՐար ունինք Dc'pililie Gjl))՛, որ երեք վա յկեանէն 

ա լոՐաաաիւի լ կ րնէ ւՐաէլերր եւ ա ւլո ւտ ւՐ ա ւլե ր րլ
Ս աղերը լուս։լու եւ թ՜եւիերը հետացնելու հէսւՐար ունինք

նաեւ Shampooing Gaby ն :
Կր ւրտնէք ւՐեե ւլեւլաբաններու, ւՐեե րւսլ,ֆիլմ*րրիներու 

էրւ. սսւփր[ւչներու. մ'օտ :

Ս՛եկ ամանակի համար դիմել*

Լա պօռա թո լար «^01*7/’» Կ. ԲիՐԵնՅ
Ռիւ ՛որ քէԹ֊ոււււլ- ւր ԱՐՍԷՅԼ

Ս րասլեան Կ. 14, r. de COC] վաճառական

» (Տիկ.) 64, ր. Adolphe Thiers դերձակուհի

Սրմա քէչեան ւ, Ս ի./> ռ ւն ւ. ան 9, pi. delaJoîiette^*/""- 

Սօլաքեան Ս.. լ՜. B- du hois նպարեղէն Հկ ոււՐ-ար տ ածուն*

— Վ —

Վառնաճեան ա չի։ ա լոսն ո ր 42, Ր. Maignan 55. ր. de 

Rome կ°շ4կՒ Վաճառաաոլն
» Պ. 15. ր. Comète կօշկ ավահառ

Վարդանեան 3. 14. Quai Rive-NeUVe կօշիկ 

Վրսրգերեսեան 32, T- BaigllOil՜ պանդոկ

» Բ- 37. ր- Ste- Cécile կօշ 1լ ա կ ար
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GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE 
RÉGIME

JEAN LESBROS ֊Pharmacien de 1er Classe 
74, Grand’Rue — Angle rue du Chevalier Rose 

ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ ՄԵԾ ԴԵՂԱՐԱՆ
ԺԱՆ ԼԷԶՊ ՐՕՍ   Առաջի՛ն կարգի դեղագործ

74, Երռ7ն քիիւ. քիիւ, ար քքըվա լիէ քիօգի անկիւնը 
Հեռաձայն ^էօլպէր • 44-22 — Սարսէյլ 

1/ը վաճառենք» ամէն կարգի ար ա ա դր ո լի} ի ւնն եր 

լաւագոյն դիներով

Զեր հա յրենակիցներէն մէկը սլի աի սլա ա ր ա ս ա է 
խղճմտօրէն ձեր դեղադիրները։

վարժեան Ռ. 110, La Rose ն եր կայ ա g ուր ի չ RoVaX^ 

Վարժապետեան Յովհ. (ՅԻ-ՅԻ) 56, ր. B- du bois

» Յովհ. 1, ր- Convalescents նպարեղէն

» Villa Ararat à Château-Gombert

Վարոլեաեան fih. 23, 1’- St* SaVOUinin կօշկակար 

Վէմեան lll, r. de Rome 4 ա u ա ո ո լ
Վէվէեան 63, bd- Longchamp ճա ե՚րորդի առարկաներ 

Վիչէնեան 2, ր. Philippe de Girard կօշիկ

— ծ —

Տալաքիւբէեան Ա. վաճառատուն 8, me Suffl'en

րնկ. և դրառենեակ 18, ր- République 

Տապանեան 0. 25, ր- Terras կօշիկ 

Տանլամաեան P. 30, ր. du Musée camioneur
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121

CUIRS, PEAUX & CREPINS
e FOURNITURES GÉNÉRALES
e POUR LA CHAUSSURE

STANISLAS MELLAN
Magasin de vente & Sureau

ր Tél. M 13-66 Ch. Poste Marseille 605
58, rue Tapis-Vert Marseille

ԿԱՇհՆեՐ - ՄՈՐՌեՐ bh ԿՕՇԿԱԿԱՋաՔ
Ա”Ն q_/J։u*îi ո ւլւ մ՛թերքներ կօշիկի fjuiJïtip

ՍԹԱՆՒՋԼԱ ՄէէԼԱՆ

— >1 ա՜Ցւ։ւ!Նսաւու!ւ Iïl <ppujiitr*ïiհա 1|
;Հ, 55, 3իւ (Յ՛արի - 1Լէր — ՄԱՍՅԷՅԼ

Հեռախօս ւքսւնուէլ 13-66 շէք թօսԹ՜ա լ Ա'սւրււԷ|լ 605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ՏԷէքճեան 18, ր. Ste. Barbe հնեղէն 
Տէյ[էրմէնճեան ընկեր Եավրուեան Լե լոն ի

» "Լելոնդ 27, ր. Dominicaines պանդոկ
» Յովհ. 50, ր- des Abeilles պանդոկ

'F Տէր-Աւա դե անg Ա. 22, J՜- Fr- Chevilloil ա ո հ ւոլւ ա կ ան
Տէր-Մանուկեան Ս. 6, F. DeVÎIliei'S ւքեքհնագէա 
Տէր-Մինասեան 13, p], du TerrHS կօշիկ 
Տէր-Մ էր կէրևան (3՚. 2g, ր. Thubaneau դերձակատուն

» Յովհ. 61, ր- Tapis.Vert դերձակ
je » Մէրկէր 99, r- Vincent դերձակ

Տէր-Մովսէսեան Գալուստ 7. lmp. des Murières Ca.
bucelle ք ահ ան այ

Տէրակ ոքւե ան ij Ա. 1, ր. Vacon դո ր ձ ա կա լո ւ.թ՜ ի ւն
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72, Grand’Rue 72 Կրան'Րէւ Մարսկյլ
հանրածանօթ այս տունը կը հայթայթէ ամ^ն 

տեսակ նպարեղէններու կարգխն արեւելեան ընտէր 
մթերքներ։ Ոմնէ նաև ընտէր սուրճեր, խարկուած, 
աղցուած կամ հում, որ մեծ ընդունելութէւն գր- 
տած կ ֆրանսաքէներու կողմէ։

Է’րնդունուին ապսպրանքներ ղաւառներէ եւ 
կը ղրկուին ընդփոյթ։ Ունի նաև նշանտուքի, հարՀ 
սան իքի ել ա յլ Հանդիսութեանր յատուկ իյմ իչքներ 
շաքարեղէններ եւա յլե։

ՄԻՇՏ ԱԺԱՆ (1Ի ԼԱԻ ԱՄԷՆ ԲԱՆ

Տէր ոիենց Նււ ւպւղ Օր. 55. ր- Curiol փ ասւուսբան ուհ fi 
Տէրունեան Եղ. 1, ր- Jeune Anacharsis վաճառական 

Տէր-Պօղոսեան Կ. 38, F- Fl'ançis PreSSdlsé պանդոկ

» 78, bd. Oddo սափրիչ

» Ա. 51. ր. Bon-Pasteur նպարեղէն

Տ էր տ էրե ան Գառնիկ 30. bd. Casablanca à St-Antoine 
հ անձն ա կ tu tu ար

Տէր Սուքիասևան 3. 9. T- Dominicaines հաշուապաճ 

Տէրտէրեան Միհրան րնկ. Villa Joë. 217, pr- Corniche

» Հ/*. 3րդի 94. r. d’Aubagne ճերմակեղէն

» Անդ. 46, av. Camille-Pelletan նպարեղէն
» Տ. 111. av- Camille-Pelletan դերձակ
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Dr. KOUZOU

T
h

Ը

ն

e

Հ

e

ն

48, Rue Tapis Vert 48 Րի՛֊ Թ՛ափի Վէր 
ԲԱՐԻԶԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ՎԿԱՑԵԱԼ

Արմատապէս կը բուժ ո լի՛ն հի՛ն եւ “նոր մորթա
յինն հիւա՚նդութիւն՚նևր r թևՀսլէս *նաել Պերմամիգու
թիւնն եւ վեներական հիւսւնդութիւն՚ներ։

փա ղութիս հայ ևրիտասարդութ1!ն1փն 
գնահատուած եւ սիբուա ծ Բժիշկը։

Տէրօբեան Պօղոս 66։ Ր. B. du Bois պանդոկ

Տիարպէբիրլեսւն Գառնիկ 8. ր- Neuve Տէ. Catherine 

Տիմճեան Վ. 86։ ր. Paul կաշեդորե (կօէԻկ

Տ ին ադե ան les CamOÎnS անուշավաճառ

Տիրաաուրեան Ա, 28. ր. Thubaneau կօշիկ

Տիւվադ Ալպեր 49. ր. Sainte փաստաբան

Տօղրամաճեան 16։ bd- Monplaisir (La Valbarelle) 

Տօնապետեան JJ, 8, I՝. Torte պանդոկապետ

— Ր —

Րադըճեան Գեդաւք շ, r. Philippe de Girard կ°ւէկ

» 'Լուկաս 32. bd. Garibaldi րժիշկ 

— 8 —

<է,8օղ1> հոգեւոր ամսաթերթ bd. Beaumont St- Julien
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ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՓՈՍ 
Ս է Ն ժ է Ր 0 Մ Ւ ՄԷՋ

8. Bd. Neuf 8 Պլ- Աօֆ — ՄԱՐՍԷՅԼ 
Բ. էԱՃՊԱՋեԱՆ

Սէ՛ն ՄԼրոմի նորաշէիև գաղութի մ ԷԼ, անհրա
ժեշտութիւն մըն է որ այսպիոով կը լրացուի, վըս- 
տահ ե՛նք որ Աէն (էէրօմի հ ա յրեն ա կիցներս պիտի 
գիտնա ՛։ քաջալերել մեգի ել հոն պիտի գտնեն ի֊ 
րենց ոլգած ա լք էին ծեւով ու ճաշակի հացեր, խնա
մով պատրաստուած. որով աղատած էլ'ըլլան օտար 
փուռերու նուաստացուցիչ վարուելակերպերէին:

— (ի _

Փանոսեան Ս. St- Jél'Ôme կալուածատէր

Փանիկեան Աւե տ ի ս և թ* ո ւլո լւքճե ան Ե. 41, ր* B- dll 

Sois uր^սւր ան-ճաշար ան
Փափաղեան Ե. 37, Rte Nie- 8 blS (La Rose) դերձակ 

» Հ- ե "ւ՚՚ւէ՛ 27, ր. Bibliothèque կօշկավճ. 

» 3. 21, ր- Duverger աոեաթա էլան, բն ut կր.

217, Corniche
» Երուանղ 3g, ր. Saiïiatan սափրիչ
» Աւետիս 55, ր. Petites Maries կօշկակար 

» Յովհ. 26, ր. Petites Maries ատաւէեարոյժ 

» 3. 32, ր. Flégier Sellier-garnisseur
Փորթուզալևան Մ. (Ալրի Տիկին) 29, ր. Foiltange 

Փիրանև ան եղբ. 25, ր- du Pallier կօշկակար
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MACHINE à COUDRE

Fondée en 1900
50, Rue Tapis-Vert, 50, Marseille

ԿԱՐհ Ս՜եՔեՆԱՆեՐ
Ամէն գրութեամբ ---

Մթերանոց

ՊԱՅԼԻ ԼԱՍՏԱՏՈԻԹԻԻն 
Հիաաւան- 1900 ին 

l]‘ ասնագէտ 
մեք հնագէտներ

50, //՛/" Թաբի-Վէր, 50 
ՄԱՐՍԷՅԼ 

Հե՚ււաձսւ յն U՝անուէլ 23»14

եւ ՞նոր ա մ էխ մարքայէ ւէեքէէնաներու ՞հո- 
ր ո զո ւթի ւն ։

Մ ասնաւոր մեքե՞նաներ դերձակներու* կօշկա
կարներու. եւ ձիու սպասք կարողներու։

Երաշխաւորութեամբ ըհտւսնե1լան աշխատա- 
*նոցներու եւ ձեռարու եսւոներու համ ար ։

Ո եւ կ մարքայով և մեքէւնայի վերաբերեալ։ 
Ամէ՞ն կարգի տեղեկութեանդ համար դեմել

ՄԷԶՕն ՊԱՅԼԻ 50, ԼԻԷ՛- ԹափէՎէր ՄԱՐՍԷՅԼ
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•Բզևրեան Գ. 249, av. d’Arenc Խաղարար 

'Բէղըլեան Ասաաոլր^, r. E. du Bois սրճս,ր։սն 

'Բէշիշհան Տիկ. և Որ,լի 37, ր. Glotilde '/«/"/

?.. 17, ր. Petites Maries պանդոկ 
Բկնակր/ւան է Միլևան 18, ր. CaisSd ie նպարավաճառ 

•Բէչևան Մ. 12, ր. Dominicaines բժիշկ

» 3. 2, ր, Լ. Astouin կօշիկ
Բէսմէճեան Գ. ր. des Abeilles պանդոկ 

•Բէվրանպաշեան Բ, ա ո լ 54, ր. St- Ferréol մուշաակ

բնկ. Villa Simone à St- Julien 
'Բէրէսաէճեան Րօպէր 145, j- paradjs 

'Բէօսէևան ն. և Մ. 16, ր. de la Mûre հաւկիթ

* 3. 60, Cours Julien վաճա ռա կան
» Մ- 260, ր. d’Endoume հաւկիթ

» Յարգիս 23, av. Pl'ado հաւկիթ
Բէօսթէ.րեան 43, r- Ste. Barbe պանդոկ

» Բղր. il, r Bonneterie հաւկիթ

։ -longue des Capucins հաւկիթէս, պարան ի
Բիթապճեան Արամ 2Ն ր. ThubaneaU աէր «Աիփան» 

■Բէօրօգլանեան 3. Campagne Perrier (St. Antoine

նպարավաճառ
"Բիլբէեան 3. 26, bd. Rossignol (Beaumont) դ՚՚րդ 

'Բիւրէլեան Բ. 52, ր. Tapis-Vert ատաէքնարոյժ 
•Բիւրէճեան 3. 38, ր. Petites Maries սափրիչ 
Բիւրտէւան Ա. 15, ր. du Terras կօշիկ

» 6, pl. Augustines կօշիկ

Pl
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„է ԱՅ ՍԻՐՏ"

Մ Ա Ր 11Ի1.11.Z 11.3 Շ11. Ը11.0՛ 110՝ հ I' Թ-
Բաժանորդագրութիւն. .ֆրանսա տր.50 վեց- 25 ֆր- 
Արտսհմ. 70 ֆր- Ամերիկա 4 Տ°Լ’“ր Սնգէ 15 Շիլին։

Խմբագիր ԵՂ.ԻՇԷ թ-ՈՐՈՍԵԱն (թ. ԵՂ.ԻՇԷ) 

Հասցէ— 17, Place Alexandre Labadié Marseille

Progrès Economique
21, rue Pavillon MARSEILLE 

7mj ներկայացուցիչ ' ՊԱՐՈՅՐ ՃԻՎԱնեԱն
Որ կը կայ 13՜ւսյ 13՜է շաբաթական փոքր փ-Տարումով 

'1|Օ1,եր, որոնցմով կրնաք ձեր գնումներ ց֊իւրաւ կատա
րել ընկերուԹ՜ենԷն ճանչցուած վաճաււատուններէն: 
ցփմ՚ել իրեն բնակարանը՝ 27, rue Consolât Marseille

■Բիւրահան թ-. 5, r. DOVa.de "եպարավաճառ

^քււր^ճեան Ե. 263, bd. National կ-՚շիկ
» 3- 25, pi- Thiars կօշիկ
» 3. 305, r- de Lyon ‘ղալ,եղէն

Բրգեան Օր. 70, T- d'Italie դերձակուհի 
Բուգուգեան Լ. 7, 1՝. Papèl’e դերձակատուն

— 0 —

Օժաունի 61, r. des Petites Maries սափրիչ 

Օհանեան Գ. 41, r. Petit St- Jean հաւկիթ

» Մ. 15, ր. Terras կօշիկ
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BONNETERIE CHEMISERIE
«AU LYS DOR”

94, Rue d’Aubagne - Marseille 
ՄԱՐԱԻԼԻՈՅ ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ ՄԻԱԿ

ՀԱՑ ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆԸ
—■ Արանց եւ կանանց m^jMarqueh (քուլպանէրր,
—• Շապիկներ եւ շապիկցուներ, ամէն տեսակի,
—. ֆրավաԹներ, -թաշ-թօքներ, րուլ-Օվըրներ, վերշին

նորաձեւութեամբ
—. 9-օտիներու, <||րը|(ՒԷ|ներու, Օձիքներու -Զոխ տեսակ: 

ԼԼռաջթն քալէթՀԷ ապրա՛նքներ
Ջևղչեալ Գաներով

Օհանեան Տ. 51. r- St- Bazile կօշնկ

Օվագեան Եղիշկ 29, r. Fauchier ասփ րէ չ

Օաճևան և Պկրսլէրսարզի սեան 26, ր- Mazenod ւ։ ա փ ր է Լ

֊Ֆ֊
Ֆարագճեան Տիդ. 129, ր. ch. des ChartreUX մուշտակ 

Ֆկրհալոեան Յովհ, վրդ. Հովիւ. Պօմօն Սէն _լք՝ի ւլի էն ի

25, bd. Beaumont à St- Julien 
Ֆէրմանեան Գր. 60, 1'. République ժամագորձ

» Յովհ. 69, ր. Adolphe Thiers դերձակ 
» 0. 56, ր- Ste. Barbe հնավաճառ

ՖրԷնկեան եղր. 69, ր. des Grands-Carmes կօշկակար 
» Գ. 24, ր, d’Italie հաւկիթ

Ֆրունճեան Գ. 15 ր. Terras կօշիկ
» Գլկման 25, ր. d’Aix կօշկավաճառ
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SALON DE COIFFURE

B. ARTHUR
28. Rue des Dominicaines — MARSEILLE 

U ԱՓՐԻ Չ Կ Ի ԼԻԿ Ի Ա

3. WW»
25, Ռիւ ակ Տօմինիքէն ւր il Ր Ա է 3 Լ

խնաւքքոփ (tl մաքուր սս|ասարկու1(Ւիւն 
կր կտրուի կանանց եւ փոքրհրու մազերը

3 Ա Ի Ե Լ Ո հ Ա Ծ

Աւեէոեան Մանուկ 59. r*B.dU BOÎS ^4'"/'Ai 
Բիբենg Կարպիս 4 , Ո. de l’ÉtOÎle զեղագ ործ 
Գալու-սաեան Զ- 63r. longues des caqncins նպարեղէն 

Գրիզորեան Ա. 22, r. Petites Maries դերձակատուն 

Եավկր Մ իքէ 13, r. des Phocéens կօշիկ 
Զարսյեան Պ. 32, r-longue des Capucins պաշտօնեայ 
թորւէսեան Արշակ 30, Bd* Louis Salvator 
ԽաԼիկեան ՄիքայԷլ 12, r* Thubaneau պաշտօնեայ 
Կաթտողեան Յակոբ 21, Bd* Beaumont ելեքդրաղէտ 
Կիւլէմիրեան Կբպ. 11, 1Հ d’Aubagne դեօձակ 
Կիւվէրեան Գր. 3, T. St. BaZÜe կօշկակար 
'Լո։ կասեան Յովհ. 1 Ս, Tue Coutellerie կօշկավաճառ 
Պրշքըճեան ն.1է, rue Lafayette կօշկավաճառ 
Սվաճեան 3. 20, r.Petit St.Jean նպաեղբէն և մածուն
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վ. մւաակեաֆ
Փորագրիչ — կազմ ալէ ար

25> Rue Baignoir 25, Րիլ Պէէւքրուար 2///ք. յարկ
Կը պատլաւստէ ամէն տեսակ ,լչա ունուէ ե մեաա,ըսէ 

ւլնիրնեը։ Կը կ ա զմէ ամէն տեսակ դրըեթ ոսկեզօծ , կա
շեկազմ/ լաթակազմ/ ւզաըզ/ եւլն. եւլն. ։

Հասցէները կոս վերջացուցինք: շենք ըսեր Թէ 
ամբողջական է. անշուշտ մոռցուած՜ներ կան կամ՛ փո- 
փոիւուած՜ներ, կը քքնայ մ՛եղմ՛է եւ խնգրոյ առարկաներէն 
որբ՚ս՚լ սել եւ գարմ՚անել յառաջ իկայ տարի:

Ֆրանսական ՛տեսն ա > խատուԹ՜իւններ քննելուլ» 
գտանք կարգ մ՞ր անուններ, որոնք իմ՛աստով ու կսսլ- 
մ՚ուած՜քալ Հայկական գրոշմ' կր կրեն» մ՛էկ քանիին գի. 
մեցինք, ստուգելու կամ՛ար իրենց Հայկական ծ՛ագում՛ը, 
քկրցին այո կամ*ոլ պատասխանել: Հետեւաբար պարտք
ցը սեպեմ՛ գանոնք կոս 
Աաուրեան Adrian

նշ անակհլ.
Աարգայեան Margayan

Ար մէն ի Arméni րարիեան Parian

Աւ՚՚ւ՚հ Arpi Աափոր Sapor
Ասլան(եան JAslan g էս ե ան Sessian
գիլէրեան Clerian Սէրվեան Servian

ջորեան Doaian 1) իմեան Simian

Աս քիեան Ésquian ցիւմեան Sumian

Ֆէլիսեան Félician ց֊օվւուղ Topouz

կալեան Gallian ղ ալէրեան Vallerian

գալի սեան Galissian >| րլեան Vezian

մ֊իւլեան Julian ղ իրապետն Virabian
էէղ(ու)եան Lszian Աուրեան Suri an
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m. ԿԱՋՍՆԿեՐՊՈհՔհհՆՔ

Աարււէյլ կեդ-րււնՖ է Հարաւային Ֆրսւնււսւյի Աո-աջնորւրոլ. 
ïlbiuli : Ոճփ Դւսհսւո-. ժողա|, Վարյ֊ային խ որկոլրւլ., Աղք,u»,,,,.

[iilmiif եոայլն : ներ. 
կայ Առաջնորդն է 
Պալաքեանփր. էլղս. 
*հաղա,քը կր պաշ
տօնավարեն Երե- 
ոանեան, Աո ետ եան 
եւ, Աիւճևան քարա
նան երր ;

Հայոց եկեղեցւոյ 
Օասցէն է" 283, Աւիր-
նիս տի ո (‘րատօ, ուր 
կարելի է եր Թալ 
Լա փան ը սյ ի էր էն 
աււնելով 41, 42, 43, 

44, 82 ես 83 Թիս 
կամ՛ (‘լաս ար լա 
Պ ո որսէն 88 Թիս ես 
կամ* («լաս Ս էն փէ.
թէօլէն 19, 20, 22 

ես 23 Թիս (յանրա. 
կա ոքեր ր :

Հայ էաԹողիկէ 
Ijimiiii ր ա կ ո ո Թ ե ան

Ս- Աահօոք, Հ’1>յէ։;յ 1,.|(|,-ղհ;)փՆ

նոսի Լա փանրսյիէրի «|երի ծայրր' է*կլի<լ Աէֆօրւքէի դ_ևտնայարկր: 
Կղերներն հն" Պա(յաւղանեան փերասյայծաո ևս Չու,իւաճեան
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(խվք). վարղապետ, այս վերջինը ժողովողէս պետն է Մարսէյլի 
Çiuj կաԹողիկէ ^ասարակուԹեան :

իսկ Աւետարանական համայնքի ժողովարանը կը ղտնոսի 
13, Rue Dellile ես 11, Rue de l’Eclipse: Պատուելին է Պատ. Յուի), 
կխաղար nu ե ան :

Մարսէյլի Մէջ 1923 էն ասղին ծնած ու. Մեո֊ած են րաղժա. 
Թիս ւքիուԹիսններ ու, հայրենակցականներ, որոնցմէ այժմ կ’երե_ 
։.ին 60 ի £ավ։ : '

թարեց-որօ՜ւս կան մ՜իութիւնն եր էն կրնանք յիշել,

շ. p. Ը. Մ- ատենապետ՝ Տ- Ս- էիւմշեան 77, Cours 
Pierre Puget

շ. (). է. ատենապետ՝ $. ն- Յովակիմեան 48. r- d’Aix

Հայ Տուն ատենապետ Տ- '!• Աթթարեան. 18, rue 
֊-Jean Roque

էրիտասարրքական եւայլ լքի ու Ս՜իւնն եր էն'

2- Ս՜- Ը- Ա. նսւխաֆսւք; Տ- 3||1Լ0- Աա^աթճեան 1. bd.
Louis Salvator

շայ Լէփէոնական միութեան կասցէ B. P- Col
bert 381 Marseille

շայ Ակումբ, կասցէ' 114. rue de Rome

■Յսւցաքական կուսակցութիւներէն երեքն ալ' Q. Ա. 
շնչակեան, շ. 3. փաշնակցութիւնը եւ Ա. Ազատական 
կուսակցութիւնը ունին իրենց մասնա՜Ջիւցերը Թէ' 
քա ցաքին եւ թէ' արուարձաններուն մ՚էջյ
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ԼԻՕՆ ԿԱՍ' ՇՐՋԱԿԱնԵՐՀ ԳՈՐԾՈՎ 
ԿԱՄ ՊՏՈՅՏԻ ԳԱՏՈՎնԵՐ
Պէտք է ունենան աոձեոն..ԼԻ0Ն1ԱԱՑ ււԻ^հՏՈՑՅ”

^րատարակուԹիւն ի Լիօն Տպարան «հՓՐԱ8»ի

COMPTOIR COMMERCIAL DU LEVANT 
Directeur

H. MICHAEL1AN
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3 Ո հ Շ U S b Տ Ր
1929 ՄԱՅԻՍ — 1930 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Ս՜այիս/^ Հ աշուակալ Տիար Հր ան դ Ս ւսդսուսւ կը 

կո Լուի ^ուլօնի Առեւտրական Ատեան ի ,րենիԼ հաշուա- 

կալ[յ պատուաբեր պաշտօնին։ Մարս ԷյլՒ՜'մԷԼ հը վախ-
ճանի գաղութիս ամենավաղեմի անդամեերէն և Պար

սից հիւպատոս* Տիար Սիմէօն Միրդայեանց 54 տարե- 

կան. 35 տարիէ ի վեր հաստատուած էր Մ արսէյլ. թա- 

ղումր միջազգային թափօրով մր կա տ ար ո ւեg ա ւ և ւ!ար- 

մինր ամ փ ո փ ո ւե g ա ւ Ս Օիէրի ըս տանեկան դա մրա - 

բանին մէջ։ Մ աքիս fi) ին Չափահասներու գիշերային 

դպրոցի յ անձն ա թումբը կիրաԼքնօրեայ ա ռա^ին դասա

խօսութիւնը կուտայ Ա ա լօն էսբանեօլայի մէթ Ս tu- 
յիս 26 ին էկսի հայ երիտասարդներէ կաղմուած ((Յա- 

ռա^դիմասէր')') միութիւնրիր անդրանիկ հանդէսը կու- 

տ ա յ տեղւո յն Օթէլ տը Ֆրանսի սրահը։ Մ ա յիս 28 ին 

^արտանի ախծ ահ անրին մէջ փլուդում մը տեղի ունե

նալով կը մեռնին երկու հոդի և կը վի ր ա ւո ր ո լին երեր 

անձեր։ Մեռնողներէն մին հայ էխ Արդար fi է շի շե ան 

35 տարեկանէ fi ա բեր վց ի հա յր հինդ փորրերու։

3 Ո ւն ի Uի մէջ \\ար ռէյլի երաժշտանոցէն տաւիղի 

ճիւղէն երկրորդ մրցանակով շրջանաւարտ վի ելլէ Օր» 

Ղէոյեմի Պօյաճեան։ Ա. Պարնապէի ելեկտրական վար

ժարանէն ձէլէկթրօ թէկնիկ)) վկայականով կը շրջա

՜նաւարտէ Պր. Օնն ի կ Ղրուշեան։ Իսկ .լչաղաքիս երա

ժշտական վարժարանէն'' ջութակի ճիւղէն'' Պր» Սար-

Fonds A.R.A.M



— 135 —

'il'" Յէօրէըճեան։ Յունիս Հէն Շաբաթ հրհկոյ Ա ա լօն 
Մ ասէլիալէ մէԼ դե ղաբ ո ւե ս տ ա կան հանդէս մը կը սար- 

բէ Փար էգէ երաժշտանոցէն ա ռաԼէն մր g ան ա կ„ վ շըր. 
յանաւարտ Ջութակահար Պր. Ժ. Սէնանեան։ Յունիս 

25 էն Բադէ բնկ. Գարաման շոգենաւով Հայաստան կը 
մեկնէն Ֆրանս այ է զանագան շրԼաններէն արձանա

գրուած շոլրԼ 170 հոգէ, մեծ մասով րնտանէրներ, Պր֊ 
ըուսացէ, Աերաստացէ, 1Սարրեըգցէ են։

ՅՈԼ[(1||//Ն Աէնդ Ան սւրէ գէլղէ կր ա վէ g .բար'ահան,րր 
հողակո/տ մը կր փլէ և 5 հոգէ տակր կը մետն, որոնց 

ժէ մէն հայ' Արը. Ջաղացպանեան 25 տարեկան մահր 

վայրկենական կ'րԱա յ։ Յուլէս 20 էն Հ. Մ. Ը. ԱՀ է 

11 արսէյլէ մասնաճէլղը թ ա տե ր ազև ղա ր ուես տ ա կան 
հանդէս մը կուտայ Սալոն Մասէլէայէ մէԼ։ ուռն Խ բազ-

‘Pութքւճւ ւքը կը լի ո լ ի1 ա յ։

Սէրւզտևժբհր^?/ Մարսէյշէ Ե. մէԼաղզ. տօնավ աճա֊ 

սէն հայերէն կը մասնակցէն մ է ա յն Ֆրանս (Հրէ ան գոր

գէ րնկ. ը և Տիար Ս էնաս Պալեան էր ար ուես տ ա գէ տ ա- 

կան առարկաներով։

Հո Qui ե՜Աթե՜ր Ջ-2 ին Բարկի Սա տէր շոգենաւով Հա յաս֊ 

տան կը մեկնէն 25 ամերիկահայեր բաղաբէս, որոնցմէ 
եօթը հողագործ էէն, իսկ մնացեալները զանազան ար

հեստաւորներ։ Հոկտ. շ5էն սրտէ կաթուածէ կր մեռնի 
Հայաստանէ ժողկոմի տեղակալ և լուսաւորութեան 

կոմէսէր Ասդանաղ Ս՚ռաւեանը։

(, Ո ) lïl fp(ï[l^î/ տեղւոյս կուսակալութիւնը էնբնոլ- 
թեան թուղթերու նորոգման ա ռթ է լ վէ ճա կա գր ո լթ է լե 

ժր կընէ սլր հայոցս (գաղթական) թիւր ցոյց կուտայ
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9585։ Ասոնցմէ դուր ո կան անշուշտ բազմաթիւ հայեր 

ս ի ւր ի ա կան > յունական՝ թր,ըւս կան և այլ հպատակու

թեամբ արձանագրուած։

III հ՜լք թէրր ին ՄարսԷյլի սլա րս կա կան պատուա

կալ հիւպատոս էլ անուանուի 6. Տիգրան Ս. H իրղայ- 
ևանյ, որ ժամանակէէն tu լ Հայաստանի Հանրապետու

թեան ներկայացուցիչի պաշտօնը կը վարէր Ս արսէյ- 

ԼՒ մ էլ, n-ի ւսիլ էմիլ քեիբէր ստորագրութեամբ տեղա
կան (.(.ք^ըթի լսրլ*էյէէ^ երեւցաւ «հայերը և Յրո-

վանսըէ) խորադոով յօդուած մը։ 9ծեկտ եմ բեր 4 ին կը 

մ ե nlt ի քէտնօ՚ւէ թարգման-։ Լ ե բանա գեր f/ եսրոսլ եու- 
պարետն" 87 տարեկան։ 4922 էն ասդին Ի գմիր էն Ս ար- 

սէյլ հաստատուած էր։ ‘Նեկտ. 6—42 Գասթէլանի ՜էլտօ- 

րատօ սինէման բեմադրեց Արմ էն աֆիլմի առւսԼին ար

տագրութիւնը եդող «Անդրանիկ* շարժապատկերը։

4950 Յունուար ին ֆրանսացի յայտնի հրապարա

կս! դիր 11'. էուտօ վիկ 1,օտօ Illustration Տէլ Մ արսէյլի 
օ տ ար ա կանն եր ո ւ մասին յօ դուա ծ մը դրած է, ուր ան

դրադարձած է նաեւ հայոցս վո ա յ։ ներ կա յ ա g ուց ած է 

Հա յ ո ց առեւտրական շինարար յ ա տ կութի ւնը, որու 

& որհիւ սկսած են տուն տեղ կազմել։ Յիշած է այն լս
ուածը թէ «եթէ մէկ հրեայ քանի մը Ո*ուս կրնայ խա

բեր եթէ մէկ յոյն քանի մը հրեայ կրնայ խաբեր մէկ 

հայը շատ աւելի է քան մէկ քանի յոյներՏ>։ Ասով կ ու- 

զէ հաստատել այն ճշմարտութիւնը թէ հայը խելացի 

ցեղ ւէըն է։ Յետոյ հայեր և լի բան ան g ին ե ր իրար խառ

նելով տուած է ըստ մարդահամարի 47654 թի1- մը, 

կ երեւի լիբ—յնանահ պատակ հայերն ալ մէ^ը հաշուե-
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լով կամ Սի լրի ա y ի և հայ չբոթելով։ Յունւարին Մ ար- 

"էյլ Հրա՛ւ՛դ Ս ամոլէլ, որ ծանօթ է իր բա

նասիրական յօդուածներով Ֆրանսահա քոց վրայ։ Ան 

մասնաւոր պրպտոլւՈւեր կատարեց աեդւոյս առեւտրա

կան սենեակի մօտ ե այլուր։ Զեռր բերած է շահեկան 

ա տ են ա զր ութի ւնն եր, որոնր պիտի կարենան նոր լո յս 

սփռել հայոցս Ֆրան սա մուտ.րի մասին։ Ինր արդէն 

պատրաստելու վրայ է կարեւոր ուսումնասիրութիւն 

մը ֆրանսահայ գաղութի ե մամուլի մ ա ս ին ։ 3 ո լն ո լա ր 
26 ին Սիւ Կրինեանի ֆ>րնս. Աւետարանական տաճա

րին մէջ տեղւոյս Աւետ, հայոց հոգեւոր հովիւ Պատ. 

Յովհ. ‘Լադարոսեանի ձեռնադրութիւնը կատարուեցաւ 

ի ներկայութեան հայ ե ֆրանսացի ընտրեալ բազմու

թեան մը։ Յորդորական մը ի՛ օ ս եg ալ րա դա րս հիւր դրտ- 
նուող Ֆրէզնօի հովիւ Վեր. Մ. Կ. Փավ,աղետն, պահ

պանիչ մրն ալ արտասանեց Պ ա լարեան Եպս. ։ Յուն
ուարին ի Մարսէյլ Ա. Ահարոնեանի Ցորելեանական 

Յանձնախումբ մը կր կազմուի, որուն կ անդամակցին 

Տիարներ՝ Տիղ. Միրզայեանց, էահլամեան, ՛Լ. 'Լազար

ետն, Վ. Դուլ ուեճեան , Պերճ քփաշճեան, Բրօֆ. Խ ա յ ի կ. 

եան, Ա. Արոյեան, Տրթ. Բէչեան, Ենովր Արմէն. Տրթ. 
Ա. Սէեէբ&եան, Պ. Հարոլևան, ‘Լ. 2պո,.րեան, Մ. Տէր- 

աէրեան, Հ. Սէրէնկիպեան, ե Տրթ. Աթթարեան։ Յուն

ուար։ /՜ թուակիր ըստ ֆրանսական պաշտօնաթերթի 

հրատարակած նախագահական հրովարտակով, հայ ել 

ռուս գաղթականները այսուհետեւ պիտի վայելեն տե

ղացիներու հաւասար շատ մը ա ռա ւե լութ ի լնն ե ր և չի 

պիտի ենթարկուին օ տ արա կանն երույ ա տ ո լկ արտարս-
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ման օրէնյչէն և էն ,ըն ո ւթ ե ան թղթէ ձեւա կե ր պւ։ ւթէ ւն _ 

ները սլէ տէ կատարումն un և լէ դէւրէւն մէջոցնևրով, 

երթեւեկն ալ ենթակայ պէտէ Լրէ լ այ սեղմումներու։ 

Ս' արսէյլէ մէջ Հ այ գաղթ ականաց գրասենեակր կը գըտ- 

ուէ 7 րէւ էտմօն Ռօստան, որուն վարէթ։ Է Տ. էէորոս

է էտԷ կե ան։
<|>1ւսւլ111ԼԼԱ|1 5 էն տեղւոյս «Դրական Պանդոկք) կազ

մս։ կերպութ էւն ը թէյասեղան մը տուաւ տեղս ՛է՛ր 

զանուող բանաստեղծ ՛Լա հ ան թ*է,րէեան է։ Փետրուար 

8 էն և 9էն կատակերգակ 3. Ղյսզարեան Ս ալոն է, ա բ է
մէԼ բեմադրեց հայերէն «Լէպլէպիճէ Հօրհօր Աղա))ն 

Աննախընթաց բազմութէւեւ Փետրուար 18 էն աոաջէն 

Zz վերջէն ձէւնը տեղաց է Մարսէյլ կարճատեւ կերպով։

լքա|11Ո 3 թուականով հանրայէն կրթութեան նա
խարար Ս'. Բէէր Մառօէ ստորադրութ էւնը կրող վկա

յագրով մր տարաբախտ Ս եսրոսլ նուսլարեանէ «Հան֊ 

րալէն կրթութեան Սպայք։ Է սլատէլր կր շնորհէ, զոր 

կր յանձն ո լէ յէշեալէն վերջէն տարէներու խնամա

տար այրէ տէկէն Աէմօնեանէ։ Ս՛արա -/6 էն .բադա

կէս Ս. Յարութէւն մատրան մէջ հողեհանղէստ կա

տարուեցաւ հարաւայէն Ֆրանսայէ ո ղո,լու։ fi, եր ու գոհե

րու յէշատակէն։ Պատարագէն վելՀջ պարտէզէն մէջ 

բանախօսեց գաղութէս նահապետը Տէար Յակոբ Ս էլ

ետն ե ներբողականը ըրաւ Ֆրանքօ,,,։/ սէրս, լէ ր յարա֊ 
բերութհանց ե ասպետական Փրանսայէ հայոց հանդէպ 

ունեցած մա ր դա ս է ր ա կան ձեռնարկները ե համակրու- 

թէլնները թուեց։ 3է շե ց նաև 1896 է Համէս,եան կոտո
րածներու կարմէր շրջանը, երբ Ֆրանսս, եկող Հայ՛՛ց
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օգնութեան հասնելու համար Մարսէ,լի մէչ կազմուե

ցաւ 3>րանքօհա,կական Յանձնախումբ մր նախագա
հութեամբ Մ. էօժէն Ռօստանի {հայրը մեծ բանաս- 

աեգծ Հնգց. էտմօն Ռօստանի)-. Աղէտ և ա լներ ու ի ն ը- 

պասա Հայոց հանգանակութիւնը եղած է 14000 ֆրանք 
զոր նահանգապետարան յանձնուած է համապատաս
խան ընկալագրով Տիար Յակոբ Աէլեանի ե Պալաքեան 

i Եպս. ի հետ, Կուսակալը շնորհակալութեան գիր մը 

ուղղած է Պալաքեան Ս. ի, իսկ Տիկ. Մ. Մռւթմֆեան 

! 40 եբկաթևայ մահճակալներ, որոնք 7000 ֆրանք կը

j գնահատուին, Մարտ 2Հ ին կը մեռնի Հայաստանի 
Տ Կեղը. Գործադիր Կոմիտէի անդամ և ժողովրդական

Կոմիսարութեան խորհուրդի վ, „ խ նախագահ Յարդիս

Կարդիսեան ինքնաշարժի արկածի մը հետեւանքով

Û3 տարեկան, Մարտ ին Մ արսէյլ եկաւ Կթղ Պատ- 
i Ուիրակ թորգոմ Արք. Գուշակեան քանի մը օՀկենա

լէ վերՀ Կնողկա զարդի Կիրակին Հայոց եկեղեցին քա

րոզեց և յաԼորդ օր Բ ա ր ի ղ մեկնեցալ,

Ապրիլ/-*/ քաղաքս ժաժանեց Տ ր ա մա Օբէրէթի

խումբի ղեկավար Տէր ե Տ ի կինՍ „ լ,, աբե ան ե օբէրէթ. 

ներ բեմադրելու սկսան Տէր ե Տիկին 3. Ղյսզարեանի 

հետ, Ապրիլ 2—13 տեդւոլս Կալըռի ժուվէնի մ ԷԼ ց„լ_
\ տաղր„ւեցալ մեծահռչակ արուստադէտ ՛Լար դան Մա- 

խոխեանի ծովանկարները, Տեղական թերթերը մեծ 

գովեստով ա ր տ այ ա , տ ուեg ան , Ապրի, 2՜ Կիրակի առա
ւօտ վախճանած է Երոլսաղէժայ Առաքելական Աթո

ռոյ գիտուն Պատրիարք Տ. Եղիշէ Արքեսլս. Գսւրեան 

որ ծնած էր Ակիւտար 1860 Փետր. 23 ին և եղբայրն
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. էր վաղամեռիկ բանաստեղհ Պետրոս Գուրեան ի։

• IfLUjflIl 1 էն սկսեալ խորհրդարանի ընդունած օ րի „

արխի համաձայն Մարսէքլ կ՛ունենաք բժշկական հա- 

մալսարան մը դեղարանի ճիւղով։ Ասկէ առաԼ րժշկ. 

վար ժար անի սլսանողներ քննութիւն տալու ե վկայա_ 

կան առնելու համար պէտք էր երթային էքս, Բարիդ

կամ այլուր, իսկ հիժա պիտի կրնան տեղւոքն վրայ 

իսկ անցնել քննութիւն ե ստանալ վկայական։

Մ այիսի սկիզբը նիսի մէ$_ մեռաւ էէմիւռնահայ 

«թուղի թագաւորէ։ ճանչցուած թ՛ուրքերէ, Եւրոպացի

ներէ ե Ամերիկա ցիներէ՛ Արամ Հա մ բա ր ձո ւմե ան ։ Մ լո

յիս ՜ ին Չորեքշաբթի իրիկունը բացում ը կա տարուե

ցաւ հայ Ակումբին իր սեփական սրահին մէվ 

Rue de Rome» հիմնադիր անդամներն են Տիարներ 

Երուանդ Սէլեան, Արամ թ՚էքէեան , Վահագն Աահաթ- 

ճեան, Յրթ. Յովիկեան և ուրիշներ։ Մայիս 1q ին Կի

րակի օր Փարիղի Աօրսլօնին մէԼ տօնուեցաւ վշտի եր

գիչ Ա.Ահարոնեանի դրական դոբծ ուն էո ւթ ե ան քառաս- 

նամեա յ Յոբելեանը ծովածաւալ բազմութեան մը 

՜է։ եր կա յութեան։ Ա ա յիս 9 ին կր վախճանի Ամենայն 

Հայոց Կաթողիկոս S .S. Գէորդ Ե, Ա ո ւր էն ե ան g, ո ր ե ֊ 
ղա1 է կրթական և կրօնական գորձի$_ մր։ Ծնած էր թ*իֆ- 

լիս 1846 Օգոստոս 28 ին և Կաթողիկոս օծ ուած />9/2
ա, 13 ին ինքն էր որ թ-ր քա հ ա յա ս տ ան ի բարե կա ր- 

դութեան համար վսեմ Պօղոս Նուպարի Աղդ. Պատուի

րակութեան պես։ և ընդհ. ներկայացուցիչ կարգեց Եւ

րոպական պետութեանց մօտ։ Ինքն էր որ վաւերա

ցուր երգեհոնի գործածութիւնը։ նոր տոմարի կիրա-
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ռումը և բահանայից կր կն ա մո ւսն ո ւթի ւնը, կուսա

կրօն n ւթի ւնն ալ պիտի ջնջէր եթէ Երուսա ղէմա յ հնգց. 

Պա տրիարյլ Գուրեան Ա. Հըն դիմանար։ Մայիս Դ 'Դ- 

ր ա կին Պալաքլեան Եպս. վարդապետական աստիճան 

և գաւազան տուաւ Պօմօն---Ս. Ժիւլի էն ի հոգեւոր հո

վի*- Յովհ, Աբեղա յ Ֆէրհատեանի տեղւո յն Ս, Գր, Լու

սաւորիչ եկեղեցւոյ մէԼ։ Մայիս H ին քաաղքիս մատ^ 

ր ան մէջ կատարուեցաւ Պ ալա բե ան Ս* է հոգեհանգըստ _ 

եան պատարագ երուսաղէմա յ Պ ա տ ր ի ա ր յքին համար ք

Ս ալիս W---//—«24 թուականներով տեղւոյս (ք,Մ աս ա լ ի ա»

շաբաթաթերթի մէջ Մ. Ռօլան Տէսթէլ ստորագրոԼ- 
թեամբ յ օ դո լան ա շա ր բ մը երե ւց ա լ Ա արս էլ լի Հալ Գա 

ղութի մասին գո վա բ՜ան ա կան և գնահատական։ Մ ալիս 

13 ին Օսլօի մէջ մեռաւ հա լ աս էր Տ.րթ. Ֆ, նան սէն, որ 

միաժամանակ գիտուն բեւեռախոյզ մըն էր ։ Մ ալիս 

25 ին ալ կրկին քաղաքիս մատրան մէջ^հոդեհանզստ- 

եան 'Պատարագ մատոլց նոր հանգուցեալ ամեն ալն 

հայոց կաթողիկոսի հոգւո յն' Գեր, Պ ա լա բե ան Ս. ։Մ ա- 

յիո 29 բլաժ ի վրա յ թէյասեղան մը տրուեցալ ի պա

տիւ Ա. Ահարոնեան ի', նախագահեց Տ. * Լեւոն Փաշալ- 

եան) 2,50 հոգի ներ կա յ էր \5000 ֆրանք գոյացաւ։

3 ԴևՆ ի il 4 ի երեկոյին Նար թատրոնին մէջ Աշօ 

Ե ահ խ աթուն ի բե մա դրեց Աամսոնր Ղ,ա ղա ր ե անն ե ր ո լ 

և Ա ուր արեանն եր ու հետ։ Յունիս 15 ին վենետիկի Մը- 

խիթարեան Հ.. *3 եր ո րէ վրդ- Ձրաբեան տեղւո յս Հա յ 

կաթո էլի կէ եկեղեցին պատարագեց ե նոլն երեկո յին 

մե կն եg ա լ վենետիկ։ Յուեիս 9 ին Գաւառականի վեր-

Ժ ո գովը կը գումարուի Ա. Յարութիւն մատրան
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մ-էչ 1! եր ե ս փ ոխ ան fz եր ո վ ե նախ ադ us հ ս ւթ ե us մ բ Պ ա » 

լաըեան եււլււ. խ։ եավռ մոգովը օրինականացնելու հա- 

հ ամ աչր կը հրաժարեցուի դաւէսոականքէ ա ահն աււլհ ւո 

1ւ անդամ Տիար էեւոն 3 ե որ որդը, որ թ ուա կան էս 10 

ամիս առաջ ն եկն ա ծ է Բարիդ և հոն հաստատուած։ 

Կ’ ընտրէ նոր ըն տ բութի լեն ե ր ը դե կա վտս ր ե լո ւ հա/f ար 

ընտրական յ անձնս/իտումբ մը 7 հոգիէ, Տիարը Յովհ. 

Սահաթճես/ն, Ս էքժր Յրթ, 3ո վի կե ան, 3 ա կ որ Պ ասդ ի կ - 

եան, Սձտտօն ՍՏետօնեան, Փիրանեան, Արդար եան ե Սբր„ 

Արա պետն։ Սալա Գաւառականը ինը դինը ը լուծելս լ կը 

հռչակէ ու կը մեկնին։ 2(հ Յուէ/ի սին կը /քեռնի ի Սա

րիդ մեծահռչակ ազգ. բարերար և Հ. /»*. Հ\ Ա\ հիմեա- 

դիր Վսե/fՀ Պօղոս փաշա Նուռլար (1851—113օ0)։29 Յու

նիսին տեղւոյս Ս. Յարութիւն մա տ ը ան նէԼ հոգեհ ան- 

գստեան պատարագ մատուցուեցաւ հանգուցեալ ազգ. 

բարերար Պատրիկ Կի լլպէն կե անի հոգւո յն։ 2/ Յուն իս 

շաբաթ երեկոդ Ս* ա ր ս է յ լի գի շեր ա յին վարժարանի տա

րեվերջի հ ան գէս ը տեգի ունեցաւ։ 22 Յունիս Կիրակի 

երեկոյ Հ. Մ. Հ'. Ս . // տ ե գւո յս մասն աճ իւղը ընկերս/ յին 

շրջանակի մը մէջ տօն աի/մբեց իրեն ձեռը բերած 

փութպօլի առաջին դաս ա կա ր գի բարձրանալու փա յ- 

լուն յաջողութիւնը^ Յուլիս կի ր ա կի օր հոգեհան/լսըտ- 

եան Ս. պատարագ մա աո լցուեց ալ Պալաըեան եպս. 

ի կողմէ քԼսեմ. Պօղոս Նուպար Փաշայի հոգւոյն հանար։

/ 3nLllli։/z^z նոր նահանգապետը Ս*. փան Գօ- 
գըրէ ձեռնարկեց Պաշտօնին։ Ակ ա դէմ ական Ս\ (Գ, 

Գամպօնի առաջարկութեամբ Փր/սնս. Ակ/ս դէմ ին իր 

մրցանակով պատուեց Տիար !Հաաի կ Խանդա տեանըէ
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Ալ<1էրՒայ1’ *> "՚Ր,Ւ ամեակին առթիլ պատրաստած 
պատմական րարտէսին համար-. Աէն- Պաոնասլէի’ 

ելերտր. վարժարանէն ինքնաշարժի և ժերենադէտի 

վկա յակս,-։, ստարտ-։, Պբն. նե Լեւոն Բէլէշեան և Հայկ 
•Բէօլէեան իսկ Գիտական Հհ՛ս րի լլթ է,էն(Մարսէլլխ րի- 

միադէաի վկայական առած է Օր. Լիլի Պ. Յովսէփեան,
Յուլիսին ֆրանսական կառավարութենէն Հսլատ- 

ւոյ լէգէոնի» ի շրանշանք, արժանացաւ առեւտրական 
հրապարակի վրայ րախսծանօթ Տիար Յովհ. Աահաթ. 
ճիանի ղաւակր Տ. 'Լահէ որ իբրեւ տեղակալ սպայ 
համաշխարհային պատերազմին րաԼոլթեաժբ անուտ՜ 
նի եղաւ Գիլիկիոյ մէխ

Oq-llüinnil 24 ին եդած րնտրոլթիլնր շահեցան 
Գաշնակցականններր ել րոլէի առաւելութեամբ րա- 
դարէս Գաւառականի անդամ կոչուեցան՝ Տիարր Ա. 
րաժ թ-էրէեան, Յովհ. Սահաթճեան, Տրթ. Բէչեան, 
Գա բեղին Ե ա հ լա մե ան, Վր գանէս ‘Լազարետն, Յա կ որ 
Պապիկեան, Համբարձում Պասմաճեան, Պերճ թ-աշճ- 

եան, Պետրոս համարեան, Աահակ Գրաճեան, Արդար 
Արդումտնեան, Անասն Ան տ ոն ե ան , Յարութիւն Շալ- 
ճեան, Յովհ. Գալբաղ&եան ե Եր ուտն դ Ա էլետն, Օգոս

տոս 25 ին Բարիդի մէԼ կր մեռնի Մարսէ,լի Հ. Մ. Ը. 
Մ. ի հիմնադիրներէն ե վաղրի ախոյեան ժիրայր Տէր՜ 

տէրեան 22 տարեկան, Լ>„կ ամսոյս 51 ին փաոաշոլր
Հյուդարկաւորսլթիլնր կր կա տ ա ր ո, ի ի Մ արսէյլ, դամ.
I բանականր կր խօ„ի $, Հայկազուն րհնյ. Ոսկերիչ.

’ ( Յ-դէրսահղրիոյ^, նաեւ կը խօսին շրԼափակին մէԼ
աշխարհադէտ Տիար Հատիկ Խանդաաեան, Մարդանրի 
ուսուցիչ Մկր. Մալումեան, Հրանդ Աթթարեան և Անդ.

.բանիկ 'Բիպրիթճեան։
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CABINET DENTAIRE K. N. KORK
“ 63, Rus Longue des Capucins. — Marseille 
Z ,—^.-vs֊ y R. c. 87338

« Mme S. GARNIER“ CHIRURGIEN-DENTISTE
չ ^Diplômée de la Faculté de Paris
i ' ________

z Consultations: tous les jours de 3 h- à 6 h. 
et sur rendez-vous

z ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ Դ11ՐՍԱՆԱՏՈհՆ
*ï R. C. 87338
1 . ՏԷՐ ՆԻ ՏՆՕՐԷՆ’ ՏՕՔԹ. ԽԱՋԻԿ Ն. ԳէնՐԳԵԱՆ
2 63, Ոփլ Լօ>'կ տէ Գսյբիւսէն — ՄԱՐՍՒ8Լ. —

զարլուԹփս Լ այ երիտասարդ.ուԹ՜ենէն
գնահատուած՜ եւ սիրուnfir ԱՏԱՄՆԱԲՈՅԺԸ 

չ .
■Î ց-եր քլինիքր օժ՜տուած- է ելեքտրական ա մ*են ա ւ J երջ ի 
L սիսզ-էմով — դիւանդ. կ՚ընւլուՆի ալքէն օր ժամ՚ր 3 - 61 
1 Մարսէյլի կաՆրածա1ւօ1ւ1 ւլիրւսրոյժ_ատաՏնարոյժՏիկին կԱՌՆ|՝է1( 
/ մեր զ-լիՆի.բր կր (լաՆոլի վերոգրեալ ժամերուն

Միայն անզ֊ամ' մ՛ը մեզ այցե|ելու| համոզում՛ կրնսզ 
գոյացնել Երաշխաւորւււմ գրաւոր 15 տարի/

Տ
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ք MANUFACTURE g CHAUSSURES

5 Avenue Camille-Pelletan 5
Marseille 61.453 Tél- C- 2">.ï'î

------------- -------------------- --

ir h V ՎԱՃ Ա Ռ Ա S Ո h 1,զօրի h
5. ՍՀՍԱ՚ւ՝ ■ԲԱՄԻՅ ■ ԲԷԱԷԹԱՆ

!£եր բոլորեն շահը կր պահանջէ որ կօշիկ 
գեելկ առաջ այցելէք ԶՕՐԻԿԵԱեի կօ

շիկի 4 աճառատունր, ուր պիտի գտնէք
ամէն քսակի յարմար, տոկուն և չափու

*
կրայ կօշիկներ, որոնք կը պատրաստուին 

իր իսկ սեփական աշխատանոցին մէջ

2, ՌԻհ ԼՍԷԻ ԱՍթՈհէն ՄԱՐՍԷՅԼ
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’ԼԱճԱ1ՒԱ8սհՆ էԱՐհհՐԴԻ
Ո Ս՛ Կ b Ր հ Ջ եհ ԺԱՄԱԳՈՐԾ

> (քքրԼԽԿԽԱՆ
Եհ

ն- <ՏՔեՓևՕ.Ն

4. Ր|>ւ աէ տօմՀնիլՀն 4> Rue des Dominicaines

ւ֊ք- Հ-a

|;1ւՒԷ կ՚ւււզէբ u’uipnip iïL uiifl/liilflniLpp ւլււրծ՜հբ, 
ւլիմ՛ ւ,|Էլ, il՛., | ի- ինչ «Liipïlîp iip ւււղէք կը ujiimipuiu- 
ա ո լի եւ նոյն ժ՜ա մ՛ան ակ ււլսււււըաաո սւլ ունին ք ա_ 
մէն ւււ1,ււակն1ւ|ւ- (‘.անաան1<Ւիֆ, ||սւաանի, Ապարան, 
ջան հև ամէն աևււակ <լււpftlip. շաւո զիւլլ qlihfi պի
տի ։յ.անէբ |)րապարակէն: ՜

1>ւււի;յև[փո| «|)ւ>ւ|պի» արւաօնա1|արւլ մամ՛ա. 
(|Ո)(|ն1,ր ալ ունինք, ամ՛էն ւոհււակ հւ կարանԹի 
աասը տարքս

Հյօնի դրամով ալ կր ծախուէ
ԵՐԵՈհՀյԱԲԹհ հ ՀԻնԳճԱԲ Թ՛Ի օրեր հարիւ/քթն 
ՏԱՍՆԸ ՀԻՆԳ պակաս կր տրուխ
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