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57/ 'v-/; \ Manîsada bağcılık 
Büyük bir fidan müessesesi yapılıyor 
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Yeni fidan müessesesi 
rada bir milyon amerikan çobuğu 
istihsal edilebilecektir. 500 bin 
kadarda muhtelif cins ağaç fidanı 
istihsal ve tevzii olunacaktır. 

Fidanlığın mütehassısı üç sene 
Amerikada, Kaliforniyada uzum, 
bağcılık ve kuru meyvaahk hak
kında tetkikatta bulunan genç
lerimizden Reşat beydir. 
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Manisa, 26 (Hususî) — Mani-
şada büyük bir asma fidanlığı 
binası yapılmaktadır. Bu binanın 
alt katında fidanlık mütehassıs 
ve memurlarına mahsus birer oda, 
yukarıda mütehassıs ve memur
ların ikametleri için ikişer oda 
mutfak ve banyo vardır. 

Fidanhk 250 dönüm araziye 
maliktir. Bu sene 170 dönümüne 
çubuk dikilmiştir. Kalan mahal 
göklendiren Amerika çubukları 
yeri olarak bırakılmıştır. 

Gelecek seneden itibaren bu-
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istanbul kız muallim mektebi müdürlüğünden 
1 — Ekalliyet hususî Türk mekteplerinde ana muallim muavin

liğinde çalışmak istiyenler için mektebimizde imtihan yapılacaktır. 
2 — Şartları anlamak ve namzet kaydı için 5 eylül cumartesi 

akşamına kadar mektebe müracaatta bulunulması. 

Almanyada VVismar 
a. d. Ostsee şehrinde 
Mühendis akademisi 
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Pertevniyal lisesi müdürlüğünden 
1 — Mezuniyet imtihanına tabi olmıyan sınıfların ikmal imtihanı 

2 eylûl tarihinden itibaren 
2 •— Mezuniyet imtihanına tabî üçüncü sımfm ikmal imtihanlan 

3 eylûl tarihinden itibaren başlıyacaktır. Programlar mektepte 
asıhdır. 

3 — 5 Eylülden 10 eylüle kadar eski talebenin kaydı tecdit 
edilecek, 10 eylülden 15 eylüle kadar yeni talebe kaydedilecektir, 
ilân olunur. 

iktisat vekâletinden: 
Ankara Amerika Asma fidanlığında yaptırılacak olan ve bedeli 

keşfi (7172) lira ( 7 5 ) kuruş bulunan Bahçıvan evi, Amele binası, 
Asma çardağı ve Havuz inşası kapalı zarf usulü ile 20 gün müd
detle münakaşaya çıkarılmıştır. Evrakı fenniye ve projesi Vekâlet 
Muhasebesine verilecek Beş lira mukabilinde telsiz telgraf civarında 
Ziraî ve Baytarı Enstitüler inşaat fen heyetinden alınacaktır. 

Taliplerin ilân edilen bedeli keşf üzerinden % 7,5 teminatları ve 
ehliyeti fenniye, vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan 1 0 / 9 / 931 
tarihine müsadif perşembe günü saat on beşte Ziraat Müsteşarhğı 
kısmında müteşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

Vakıf paralar müdürlü
ğünden: 

22506 No.lu deyn senedi mucibince Emine Safiye hamm tarafından 
borç alınan paraya karşı idaremize merhuu Tavukpazarında Hüse-
yinağa mahallesinde Camiişerif sokağmda cedit 10 No.lu zemin 
katında iki methal, taşUk, mutfak, belâ kömürlük, asma k̂i oda, 
birinci, ikinci katlarda üçer oda, birer sofa, birer halâyı muhtevi 
ve 140 zira arsa üzerinde mebni 3500 lira kıymeti muhammendi 
zemin katı kagir ahşap hanenin tamamı icra kıhnan açık artırması 
neticesinde 2125 lirada talibi üstünde bırakılarak kati karan çekil
miş iken zuhur eden diğer bir talip tarafından yüzde on zamla 
bedeli 2500 liraya çıkarılmasına mebni 10 eylûl 931 tarihine müsa
dif perşembe günü saat on beşte tekrar son açık artırması icra 
kıhnacağından taliplerin mezkûr gün ve saatte Bahçekapıda dör
düncü vakıf handa ikinci katta 14,20 No. da vakıf paralar müdür
lüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. 

Nafıa vekâletinden: 
Muhtelif eb'atta 780 adet tahta makas traversi pazarhk suretile 

mubayaa olunacaktır. PazaHık 10/9/931 tarihine müsadif perşembe 
Rftnü saat 15 te Ankarada Nafıa vekâleti müsteşariık makamında 
Wa edüecektir. Pazarhğa iştirak edeceklerin 375 liralık muvakkat 
tenjmatUrile birlikte aynı gün ve tynı saatte münakaşa komisyo
nunda buîunnjaları lâzımdır. Taliplerin ticaret odalannda mukayyet 
bulunmaları şarthr. Taliplerin şeraiti anlamak Özere Ankara istas
yonunda Nafıa vekâleti malzeme dairesine müracaat edebilirler. 

S E Y R İ S E F A Î N 

Merkez acenta: Galata Köprübaşı 
B. 2862. Şubo A. Sirkeci Mühürdar 
zade han 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) 1 eylül Sah 17 de 

Sirkeci rıhtımından haraketle 
Zonguldak İnebolu Ayancık Sam" 
sun Ünye Fatsa Ordu Gireson 
Trabzon Rizeye gidecektir. 

Dönüşte Zong;uldak yoktur. 
Of Sürmene Polathane Tire-
boluya da uğrayacaktır. 

AYVALIK SÜRAT POSTASI 
( M E R S İ N ) 1 Eylül Salı 17 
de Sirkeciden kalkacaktır. 

31 Ağustos pazartesi Bandırma 
postası yapılmıyacaktır. 

BARTIN ; " f , POSTASI 
sur ât 

BARTIN vapuru 
31 Ağustos P a z a r t e s i günü saat 

19 da Sirkeci rıhtımından hare
ketle, Ereyli, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kurucaşile, Cide iskele
lerine azimet ve aynı tarikle 
İstanbul'a avdet edecektir. 
1 inci, 2 inci, 3 üncü sınıf ka
maralarla güverte yolcularına 
mahsus mahfuz mahalleri vardır. 

Müracaat mahalli : Eminönü 
Sebze sokak No. 8. Telefon: 

23603 ve 23383 

r ^PURIARİ 
KARA DENİZ POSTASI 

Erzurum /i;îâ\ 
Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle { Zongul
dak, İnebolu, Evrenye Samsun, 

Ordu, Gireson, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye admet ve avdet 
edecektir. 

Fazla taftildt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı-
gına müracaat. Tel. 21515. 

NORSKE ORIENT LINJE 
Avrupa liraanlanndan beklenen vapurlar: 

Ankara vapuru 5 Eylülde nıuva-
seletle Burgaz, Yarna ve Köstence için 
eşj'ayı ticariye tahmil etlecektir. 
istanbul ile Marmara limanlarından : 
Anvcrrf, Rotertlam, Amsteıdam, Ham

burg ve tskasdinavya için yakında 
hareket edocek.vapurlar: 

Hildegeard vapuru 10 ilâ 20 
Eylül /.an'ında balâdaki limanlar için 
eşyayı ticariye tahmil edecektir. 

Haliingdal vapuru Eylülün ilk on 
güuû zııvi'üda balâdaki limanlar için 
e.şyayı ticariye tahmil edecektir. 

Tafsilât i(;in Galata'da Fifnkyan 
Ilamnda 3 üncü katta 

THEO REPPEN 
vapur accntahgma müracaat. Tel. 

B. O. 2274 ve 1220 

OR8ENTMARE 
Pire, Marsilya ve Cinova'ya yakında 

hareket edecek vapuılar : 
EmiiiO - Morandi vapuru 10 Ey

lüle doğru 
Tafsilât için Galata'da Frenkyan 

Hanmda 3 üncü katta acentalıga 
müracaat. Tel. B. O. 2274 
VAPUR MUCEİfHIZi NAİM BEY 
İstanbul - izmir ve İzmir - İstanbul 

ara^nuln nnmtazam serî haftalık posta 
Adnan loks vapuru 3 eylûl 

perşembe günü saat 18 de Galata 
rılıtımiDdan lıarckeiic i inci 2 inci sınıf 
ve yataklı 8 ûncü «mıf yolcuları kabul 
ederek doğru İzmir'e hareket edecektir. 

Seyahat mûddeü 20 saattir. Büyük 
otellerdeki her türlil esbabı istirahat 
mevcuttur. 

Adana vapuru l Eylül suh günü 
akşamı izmir Antalya ve Mersine hare
ket edecektir. Tafsilât, için: 

DABCOViCH vs ŞÜREKASI 
Vapur acentasma müracaat. 
GalaU Fre.nky(̂ n Kau Süııcü kat 

Tel. B. 0. 2274 

BAYTAR TABİBİ 
olmak îstîyen lise mezunlarına: 
Yüksek baytar mektebine bu sene 40 Use mezunu alınacak

tır. Mektebin tahsil müddeti sekiz sömestire olup leylî ve mec
canidir. Talebeye elbise, çamaşır ve muhtaçlara cep harçlığı 
verilir. Hükümetin hayvan ıslah ve çoğalhlmasına fevkalâde 
ehemmiyet vermesinden dolayı baytarı tababet mesleğinde genç
lerin istikbali temin edilmiştir. Vilâyetlerden talip olanların yol 
masrafını mektep tesviye edecektir. Kabul olunanlar hemen 
şimdiden mektepte kalabilirler. 

Kabul Şartları 
A — Lise veya Maarifçe lise derecesinden musaddak mektep 

muzunu olmak. 
B — Türkiye Cumhuriyeti tab'asından bulunmak, 
C — Yaşı 18 den aşağı ve 25 ten yukarı olmamak, 
D — Sıhhî ahvali tahsile ve ata binmeğe müsait olmak, 
Bu şartlan haiz olanlar istidalarına: 
A — Lise şahadetnamelerini veya bir suretini, 
B •— Nüfus tezkerelerini, 
C — Polisten musaddak hüsnühal vesikalan, 
D — Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını bağlıyarak 

istanbul'da Selimiye'de yüksek Baytar mektebi Rektörlüğüne, 
vilâyetlerde baytar müdürlüklerine müracaat etmelidirler. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburiyelerini ifa ede
ceklerine dair Noterden musaddak nümüne veçhile bir taah
hütname vereceklerdir. 

istanbul adlîye levazım müdürlüğünden 
931 senesinde intişar edecek olan Adliye ceridesinin tab'ı için 

temdiden icra kılman münakaşada son verilen bedeli tab dahi haddi 
lâyıkta görülmediği cihetle müzayede ve münakaşa kanununun 17 inci 
maddesi mucibince 23/8/931 den 7/9/931 tarihine kadar pazarhkla 
tabiyatm yaptırılmasına karar verilmiştir. 

İstanbul ve Vekâlet levazım dairesinde bulunan olbaptaki şartna
mesinde muharrer şeraiti ve evsafı haiz olmak üzere tab'a talip 
olanların bedeli muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminat akçe veya mektubu ile birUkte Ankara'da Adliye Vekâleti 
mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Aiât ve edevat münakaşası 
Yüksek Baytar mektebi rektörlüğünden 

Ankara'daki Baytar enstitüsü için mubayaa edilecek alât ve edevat 
pazarlıkla münakaşaya konulacaktır. Listeleri ve şartnamesini görmek 
ve şeraitini anlamak için SeHmiye'de Yüksek Baytar mektebine ve 
münakaşaya iştirak için de 9/9/931 tarihinde saat 14 te Fındıkhda 

Güzel san'atlar akademisinde Yüksek mektepler muhaseciliğinde 
müteşekkil komisyona müracaatları. 

I İstanbul belediyesi ilânları 
istanbul itfaiyesi için pazarhkla Ala hortum ahnacaktır. Talip olan

lar şartnameyi görmek için her gün, pazarlığa girmek için de 31 
Ağustos pazartesi günü saat 15 e kadar Bankadan alınacak 157,5 
liralık teminat akçesi ile Levanm müdürlüğüne gelmeleri. 

Bedeli keşfi 350 lira 99 kuruş olan Haseki hastahanesindeki pav-
viyonun ameliyathane kısmının tavan sıvası ve duvarlarının tamiri 
açık münakaşaya konmuştur. Taliplerin şartnameyi ve ke.şif evrakını 
görmek için her gün levazım müdürlüğüne münakasay agirmek için 
27 lira teminat akçelerile beraber ihale günü olan 7/9/931 pazar
tesi günü saat on beşe kadar ecümeni daimiye müracaatları. 

Bedeli keşfi 4209 lira olan Kadıköy halinin itfaiyeye tahsis olunan 
kısmında yapılacak tadilât kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak keşif evrakını görmek için her gün 
Levazım müdürlüğüne müracaatları münakaşaya girmek için 316 
lirahk teminat makbuzilc şartname teklif mektubunu ve Ticaret 
odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı mühürlü zarfa koyarak ihale 
günü olan 7/9/931 Perşembe günü saat on beşe kadar Encümeni 
Daimiye vermeleri. 

Satıhk arsa: Yakacık, Minare sokak, No 28, 100 arşın miktarında 
tahmin edilen (50) lira kıyneti ihaleyi müteakip bir taksitte alına
caktır. 15/9/931 tarihine müsadif salı günü saat 15 te aleni müzayede 

usulile Kartal Malraüdürlüğönde icra kılınacaktır. 

Galatasaray 
Müdürlüğünden 

Bu seDe leylî talebeden alınacak ücret 350 liradır. 
Bu paranın tahsil zamanlan ve taksit miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Birinci taksit İkinci taksit Üçüncü taksit Yekûn 
Eylül Kânunuevvel Mart 

Birinci kardeş 116 67 116 67 116 66 350 
İkinci kardeş 77 78 77 78 77 78 233 34. 
Üçüncü kardeş 58 34 58 33 58 33 175 

Resmi vesaika müsteniden yüzde yirmi tenzilata 
tabi ücretler: 280 liradır. 

Birinciden 93 34 93 33 93 33 280 
İkinciden 62 22 62 23 62 22 186 67 
Üçüncüden 46 67 46 67 46 66 140 
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