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 هیزسا رضا مزهاًی قاتل ًاصز الذیي شاُ



 ػیي الذٍلِ صذر اػظن هظفز الذیي شاُ



 هَسیَ ًَس تلژینی تا لثاس رٍحاًیت ٍ قلیاى تِ دست



 هحوذ ػلی هیزسا ٍلیؼْذ هظفز الذیي شاُ



 شؼاع السلطٌِ، تزادرهحوذػلی شاُ ٍ حامن فارس



(جوال سادُ)سیذ جوال ٍاػظ اصفْاًی: سوت راست  
هیزسا هصطفی آشتیاًی:سوت چپ   



 احوذ ػالء الذٍلِ حامن تْزاى



 تِ فلل تستي حاج سیذ ّاشن تاجز قٌذ



 حاج هیزسا اتَالقاسن داهاد ًاصز الذیي شاُ ٍ اهام جوؼِ تْزاى



 اػتصاب تاساریاى تْزاى در آستاًِ هْاجزت ػلوا تِ قن در اػتزاض تِ اقذاهات ػیي الذٍلِ



 شیخ هحوذ ٍاػظ



 تحصي هزدم در سفارت اًگلیس



هشزٍطِ خَاّاى در مٌار دیَار  
 سفارت اًگلیس

هشزٍطِ خَاّاى در مٌار 
 سیٌیْای غذا در سفارت اًگلیس 





ق1329ًوذ هال ّا سال   



 ٍرٍد هتحصٌیي تِ سفارت اًگلستاى



 ًاهِ ٍالی فارس تِ سؼذالذٍلِ ٍ گشارش ٍضغ هشزٍطِ خَاّی ٍ هشنالت آى در فارس ٍ شیزاس،
قوزی1325هحزم  6   



 تارمشی ، ػصز قاجار



 ینی اس ػنسْای هشَْر چَب ٍ فلنی هنتة خاًِ



 فلل مزدى مٌیشی اس مٌیشاى خاًذاى هؼیزالووالل



 تٌثیِ هتْن تا فلل



!فلنی مِ تِ شنل مارت پستال در آهذُ جْت ػثزت جْاًیاى  



 شستي پارچِ مٌار سایٌذُ رٍد



!ػنس یادگاری تا چَب ٍ فلل  



 تار ػام در دٍرُ قاجار



حاج هیزسا اتَالقاسن داهاد ًاصز الذیي شاُ ٍ اهام جوؼِ تْزاى:2شوارُ   



حامن شْز تْزاى -هیزسا احوذ ػالءالذٍلِ  



 چْزُ ٍ پَشاك سًاى ایزاًی در دٍرُ قاجار



 حول مٌٌذگاى هاست تقاری در دٍرُ قاجار



 ّفت ًفز اس دختزاى هظفزالذیي شاُ قاجار



 تؼذادی اس هتحصٌیي در سفارت اًگلستاى



  12۸5صذر اػظن ، ٍسیزاى ٍ ّیات تجار مِ دستخط هشزٍطِ را در 
.ّجزی شوسی تِ هجلس شَرای هلی آٍردًذ   



13۰۰صحي هسجذ سپْساالر ، تْارستاى ،  سال   



 هٌار جٌثاى اصفْاى در دٍرُ قاجار



 سرگزی دٍرُ قاجار



 سًاى هطزب قجزی



 سًذاًیاى دٍرُ قاجار در غل ٍ سًجیز



ّجزی1324فزهاى هشزٍطیت ،چْاردّن جوادی الثاًی   


