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!~::; Acele . Etmev·ın 1-_ Bütü~~~i~~!~ 
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_ riai çok olan Beyotlunun mer-
- ::: kezinde kiin işlek bir lokanta - -= = esbabı mücbireden dolayı satı-
!§ e lıktır. istiklal caddesinde 299 
5 • E5 No. lu Angelidis Tütün mağa· i Yeni Kömürü Bekleyin. i · ...... mü ... ··~~ -563: 
-----------5 = ---------i -= = --
~ --= -----= -5E = = -----= i = ------------

KaraKışta Sizi Koruyacak 
Yeni Kömürdür. 

• 

Acele Etnıeyin 
• 

Yeni Kömürü Bekleyin. 

Sobalarınızı Değiştirmeğe 
Lüzum Yok, Çünkü 
YENi KOMUR Her Sobada Yanat 

' 

1 Acele Etmeyin --= 

--:::z ---; 
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lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

IUlnlar1 

ii Çatalcadaki a (121) kilo 800 gram sığır 
& e,ti ıçın tanzim edilen 
51 13-6-935 günlemeç ve 
İİ 10/ 20 ve 212070 umum nu 

1 maralı Ayniyat teslim mak
buzu zayi olduğundan hük

- mü yokdur. Mezkur Ayni-
yat makbuzu İstanbul Ko
mutanlığına teslim etmele
ri. ( 4330) 
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• ·ı Te:~;~B~bi~;tÖrü •ı 
E MGracaat yeri: Fenerler idaresi 1 

1 •=== Poabık, Telefonı 42007 ~ • 

1 5688 

1 LA n 

i
li! SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
itleyen "PARSONS,. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ili 140 beygir kuvvetinde 

il motörü havi. 
!! Uzunluğu 23,75 metro 
,._, Genişliği 3,60 ., -----El 
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- Sür'ati 12 mil 

Y 
• K · 8 k 

1 
• g Masif akaju ttgJ~ından bir salon, 

en 1 ö m Ü r Ü e ey 1 n . 1 bir haliş~~f.i.e VMÖ~~-DIL 
Galatada, Kevork Bey Hanmda 

(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada --= -:ıı --= = fi 
c! -.... --·-

Çünkü; YENi KOMUR 
En Mükemmel Kalorifer 
KömUrUdür. 

• 

1 Acele Etıııeyın 
1 -~-------

;; SİDNEY NOWtLL ve ıeriklerine 
il müracaat. (3091) 4926 -----

1 
Devredilecek ihtira beratı 

'"Tayyareler için milcaf aatrh ka· 
natlarma aid iılahat" hakkındaki ih-

- tira için istihsal edilmiş olan 25 A· 
ğustos 1928 tarih ve 1352 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına devir veyahud İ· 

cara verilmesi teklif edilmekde ol-

makla bu hususta fazla malumat e

dinmek isteyenlerin Galata'da As-

lan Han 5 nci kat No .1-4 e milra· 

Yüksek ziraat enstitüsü satı nal 
komisyonundan: 

Yüksek enstitü talebeleri için mevcut nümunel 
göre yapılacak 2 5 çift çizme ve 2 5 pantalon açık e el 
meye konulmuştur. Şartnamesini almak ve·nümun 
ni görmek istiyenlerin Yüksek Enstitü idare Müd .. 
ğüne ve eksiltmeye iştirak edeceklerin 12-8-935 
hinde pazartesi günü hizalarında gösterilen saa . 
% 1.s t~Uvile birlikte Yüksek Ziraat Enstı 
Rektörlük binasında idare ve ihale komisyonuna 
caatlan • . < 1862) ( 4271). 

Çizme 25 çift 
'Pantalon 25 

5628 

Tahmin olunan 
Behe i yekiın 

15 375 saat t5 
7 175 saat 1 

550 

~ caatcylemeıeriilanoıunur. sssl 120 Ton 105 lik Oleum 
~ Yeni Kömürü Bekleyin. ihtira ilanı Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonun~ 
$ Tahmin edilen bedeli 6600 lira olan yukarıda ., 
Si " Mesamath toprakdan mamul e§· ve cinsi yazılı Malzeme Salı pazarında Askeri • 
-=S Çünkü YENi KOM UR yanın imali için usul" hakkında is- kalar lstanbul yollamasında Toplanan Satınaln'1' 
_ tihsal olunan 24 Mart 1933 tarih ve misyonunca 13 Eylül 935 cuma günü saat 15 de ki 
:E Fakir Ailelerin Maltız Ve 1531 sayııı ihtira beratı bu dera mev- zarfla ihale edilecektir. 
5İ Mangallarında Yanan En kii fiile konmak üzre ahere devril- Şartname parasız olarak komisyondan verilir· 
Z: ferağ veya icar edileceğinden talip • 1 · Be "'lU 
=: Ucuz Kömürdür. olanların Galata'da, iktisat hanında, !iplerin Muvakkat temınat o an 495 lırayı yog 1 Robert Ferriye müracaatlan ilan olu- müdürlüf')ine yatırarak makbuz ile teklif mektu ___ _... = nur. 5559 mezkur günde saat 14 de kadar Komisyona v = ve 2490 numaralı kanunun 2 inci ve 3 üncü nıad 
1 A ' E • l"o""'e"

11

n'"',:z""' 'y"'o'"'ı"ı'a'"'r"ı": cindeki vesaikle mezkilr gün ve saatte Komisyon' 1 ==ce e .-.. tm~'-n 1 iŞLETMESi : racaatlan.(4366) • • • .. v •• d 
= ' E • Acente1er1: Karaköy Köprnba., Devlet Basımevı Dırektörlugun 

§i Yen i K o· . m u· . r u· . Bek 1 ey ·ı n l \111111 zade Han. Tel 22740. 1111111 len telanın isteklilerce getirilen örnekleri işe el 
-- _ • . Trabzon Yolu görülmediğinden eksiltmesi 5-8-935 pazartesi 

saat 15 e bırakılmıştır. 
KARADENiZ vapuru 30 Tem· İ fi d .,. İ 

515 • ouz SALI günü saat 20 de Rize- 1 Vası a~ eg1şmemiştir. Yalnız htiyacın • 1 
§i Çünkü,· YENİ KOMUR §_ •e kadar. (4342) 5693 § üzerine mıktar iki bin metreye ve pey akçesı 
:!: liraya indirilmiştir. O saatten önce teminat nıakb 
_,. Manikürlü Elleri i Ayvahk yolu i rının elde bulunması gerektir. Malin tamamının oıı i Kirletmeyen Yegane Kömürdür •

1
- sANDIRMA npuru3t Temmuz§ içinde Matbaaya teslimi şarttır. (4306) =5 ;ARŞAMBA günü saat 19 da 

11 
-'!""-" _________________ _..,_. 

:z S : Ayvahta kadar. (4386\ ! 
~ ::: iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır. = 1 ıil Acele Etmeyı·n Devredilecekihtiraberatı •• Tek satıhlı tayyarelere aid iali-

hat.. hakkındaki ihtira için alınmıı 
olan 27 Ağustos 1928 tarih ve 1505 
numaralı ihtira beratmm ihtiva et-
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1 BEKLEYiN •••• I 
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tiği hukuk bu kere batkasma devir 
veya icara verilmesi teklif edilmekte 
olmakla bu hususta fazla malumat e
dinmek istiyenlerin Galata'da Aslan 
Han 5 inci kat 1·4 numaralara mil· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 
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ne atmalı unutm•yınıı ! Bu ta 1,. 1 
,Onett• yanmak t •hı 1 lı • ~ 11 ı, 
1ıar'ı ııorunmut oıur•U ,,. 
teniniz taıe ve ıa&l•"'.'a~ 
"ildiniz pmuylL.vt prl'" 


