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alan bu- müesseselerin; ziraat usullerini düzelt
me, istihsalâtı arttırma ve köyleri kalkındırma 
yolunda Devletçe alman ve alınacak olan ted
birlerin hüsnü intihab ve inkişafına çok müsaid 
birer âmil ve mesned olacaklarına kani bulunu 
yorum ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu 
çiftlikleri, bütün tesisat, hayvanat ve demirbaş-
larile beraber Hazineye hediye ediyorum. 

Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaşla
rını mücmel olarak gösteren bir liste ilişiktir. 

Muktazi kanunî muamelesinin yapılmasını di
lerim. 

K. Atatürk 
Orman çiftliği 

Ahkarada, Orman, Yağmurbaba, Balgat, Ma
cun, Güvercinlik, Tahar, Etimesut, Çakırlar 
çiftliklerinden vücud bulmuş Orman çiftliği. 

Yalova, Millet ve Baltacı çiftlikleri, 
Silifkede, Tekir ve Şövalye çiftlikleri. 
DörtyoMa, Portakal bahçesi ile Karabasamak 

çiftliği. 
Tarsusta, Piloğlu çiftliği. 
I)Bunlarda mevcud arazi: 
A) 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri. 
B) 700 dönüm fidanlıklar. (Buralarda mey

veli ve meyvesiz muhtelif yaşlarda ve çeşitler
de 650 00O fidan verdir). 

C) 400 dönüm Amerika asma fidanlığı; (Bu
rada 560 (K)0 kök bağ çubuğu vardır). 

D) 220 dönüm bağ, (Burada 88 000 aded 
bağ omcası vardır). 

E) 375 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeğe el-
verişli bahçe. 

F) 220 dönüm 6600 ağaçlı zeytinlik. 
H) 17 
I) 15 
K) 100 
L) 2650 
M) 1450 
N) 148000 

ralar. 
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1654 ağaçlı portakallık. 
Kuşkonmazlık. 
Park ve bahçe. 
çayır ve yoncalık. 
yeni tesis edilmiş orman. 
kabili ziraat arazi ve me 

154729 dönüm arazi. 
II) Bina ve tesisat: 
A) 45 aded büyük ve küçük idare binası ve 

ikametgâh bütün mefruşat ve demirbaşlarile be
raber. 

B) 7 aded 15,000 baş koyunluk ağıl. 
€) 6 aded Aydos ve Toros yaylalarında te

sis edilen mandralar. 
D) 8 aded at ve sığırlara mahsus ahır. 
E) 7 aded umumî ambar. 
F) 4 aded samanlık ve otluk. 
H) 6 aded hangar ve sundurma. 
I) 4 aded lokanta, gazino ve eğlence yerleri, 

Lunapark. 
K) 2 aded çeşitli imalât yapan furun. 
L) 2 aded çiçek ve tezyinat nebatı yetiştir

meğe mahsus ser. 
51 Yekûn bina. 

III) Fabrika ve imalâthaneler: 
A) Bira fabrikası: 
Senede 7 000 hektolitre çeşitli bira yapacak 

kabiliyette, bütün müştemilâtile ve bütün 
işletme levazımı ve mütedavil krymetlerle be
raber. 

B) Malt fabrikası: 
Senede 7 000 hektö litre biraya kâfi ge

lebilecek mikdarda mal imaline kabiliyetli, bü
tün müştemilâtı ve işletme levazımile beraber. 

C) Buz fabrikası: 
Günde 4 ton buz yapma kabiliyetinde, bü

tün müştemilâtı ve işletme levazımile beraber. 
D) Soda ve gazoz fabrikası: 
Günde 3 000 şişe soda ve gazoz yapmak 

kabiliyetinde, bütün müştemilâtı ve müteda
vil kıymetlerile beraber. 

E) Deri fabrikası: 
Senede 14 000 bin çeşitli deri imaline el

verişli, bütün müştemilât ve mütedavil kıy
metlerile beraber. 

F) Ziraat aletleri ve demir fabrikası: 
H) Biri Ankarada, diğeri Yalovada olmak 

üzere iki modern süt fabrikası. 
Her ikisi günde ayrı ayrı 15 000 litre pas

törize süt ve 1 000 kilo tereyağ işlemek ka-
biliyetindedir. Bunlar da bütün müştemilât ve 
işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerile 
beraber. 

1) Biri Ankarada, diğeri Yalovada iki vâsi 
yoğurt imalâthanesi. 

K) Şarab imalâthanesi: 
Yılda 80 000 litre şarab imaline elverişli 

bütün müştemilât ve mütedavil kıymetlerile 
beraber. 

L) îki taşlı, elektrikle işler bir değirmen, 
bütün müştemilâtı ve mütedavil kıymetlerile 
beraber. 

M) Istanbulda bulunan bir çeltik fabrika
sının % 40 hissesi. 

N) Biri Orman çiftliğinin, biri Tekir çift
liğinin olmak üzere her biri 15 000 ner kilo 
kaşar, 1 000 teneke beyaz peynir. 600 teteke 
tuzlu yağ yapmağa elverişli iki imalâthane, bü
tün işletme levazımatile beraber. 

IV) Umumî tesisat: 
A) Biri Ankarada, diğeri Yalovada kurulu 

iki tavuk çiftliği. 
B) Yalovadaki çiftliklerde iki hususî is

kele ve liman tesisatı, 
C) Üçü Ankarada ve ikisi Istanbulda beş 

satış mağazasmm bütün tesisat ve demirbaşlarr. 
D) Orman çiftliğinde: 
Hususî sulama tesisatı, kanalizasyon, telefon 

tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton köp
rüler, hususî yollar, içme su tevzita şubesi. 
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