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A n k a r a ' n ı n e n b ü y ü k ^ -"^ ~ ~ 1 «Hafta tatili
eseri: Gazi çiftliği

[(..•Burada tabiatla yapılan mücadelede

dahi insanın kuvveti galebe çalmıştır»

Eski ağaçsız çiftlik
Simdi hakikî
Orman çiftliği oldu

Ankara: 1 ikinciteşrin (Ba«Dm -
harririmizden) — Imparatorluğun
tasfiyesinden harap ve perişan te -
varüs ettiğhniz Türk yurdu nasıl
imar olunarak yeniden cennete çev-
rilebüirdi? !*te Ank*ra'daki Gazi

*İF%u/mın«r ÇH«1T$İ b» fO.rât'îlk tcc ıUbr

t&hasıdır, ve şimdi yedinci senetini
ikmal etmekte olan bir tecrübe. Az-
min ve himmetin neler yapacağını
anlamak için yedi senelik tecrübe so-
nunda bu çiftliğin aldığı mamur ve
»en manzarayı bir kere görmek kâ -
f*dir. Yılmaz iradeli bir intizam da -
hilinde çalışmak sartile bütün o ha-
rap ve perisan yurdumuz işte hep
bdyle mamur, müzeyyen ve zengirı
olabilir. Haber verelim ki Gazi Nü-
mune çiftliği ile, Cebeci'deki Bele -
diye fidanlığı ile ve gene Beledi -
yenin istasyonla şehir arasındaki
park başlangıeı ile Ankara, tstanbul
da dahil olduğu halde Türkiye'nin
diğer bütün şehir ve kasabalanna
faik bir nümune sayılacak hale gel-
miştir. Burada nankör bir tabiatle
yapılan mücadelede dahi insanın
kuvvet ve marifeti galebe çalmıştır.

Gazi Nümune çiftliğinin bulundu-
ğu sahanın eski adı Orman çiftliği
idi. Fakat Ankara'nın eski halini bi-
lenlerin malûmudur ki adı Orman
çiftliği olan o havalide Cık deresi
boyunca bitmiş bes on bodur söğüt-
ten baska ağaç yoktu. Hele yalnız
basına söğüt ağacından asla bir or -
man teşekkül edemezdi. Anadolu
yavlasının şurasında burasında te •
•sdiif olunan boyunları bükük söçüt
açacları bizce ormansızlığm en ha-
zin ifadesini teskil ederler.

Eski ağaçsız Orman çiftliği simdi
hakikî Orman çiftliği olmuştur Altı
lene evvel ilk dikilen a&aclarla on -
ları takiben her sene ilâve olunan
yenileri artık çiftlisrin hususile istas-
yonla Marmara köskü arasındaki sa-
hada hakikaten bir orman teskil e -
decek hale gelmişth-. Burada aylan-
tüsten ve mebzul akasyadan tutunuz
da sonbahann koyu bakir rengine
çaldığı yapraklarile diş budağa, çı-
nara ve çama varıncıya kadar her
çesit ağaç vardır. Miktar itibarile
ise bir, beş değil, belki milyonlar ve
milyonlardır, ve bu muvaffak baş -
langıç Ankara'ya doğru dev adımile
devam ediyor. Çiftliğin Umum Mü -
dürü Tokat meb'usu Tahsin Beyin
kolayca ifade ve izah eyleyiverdiği
gibi iki ve nihayet üç merhalede, ya-
ni iki ve nihayet üç senede bu or -
man Ankara istasyonuna kadar u -
zanarak şehre bağlanmış olacaktır.
Simdiye kadar yapılana bakılınca
bundan sonra yapılacaklara inanma-
mak mümkün olmaz. Hususile simdi

Ecnebi

Mütehassıslar

iktisat Vekili M. Celâl
B. in mühim bir kararıj

Ankara'dan verilen malûmata gö-
re tktisat Vekiletîne en münasip şek-
li vermek üzere tetkikatta bulunan
Vekil Mahmut Celâl Beyefendi ikti-
sadî bünyemizi maruf mütehassısla -
ra tetkik ettirmeğe karar vermiştir.
Bu heyetin hazn-layıp vereceği rapora
göre tatbikata geçilecektir.

İktisat islerinde büyük bir rüsuh ve
iktidarla mavaffakiyetlı neticeler ha-
zırlıyan Celâl Beyin bu sistemi tatbi-
kından sonra Vekâlette daimî bir nrii-j
savir, her şubenin basında bir müte-
hassıs ecnebi müdür bulunacaktır.

Hükûmelin aldıği ve alacağı ted -
birler sayesinde bu sene memleket
mahsulâtından hiç stok kalmıyarak
satdacaktn*. Bu cümleden olarak ls-
panya ile yapılan müzakerelerin müs-
bet netice vermesi itibarile yeniden
vumurta ih'acatına baslanacaktır.

Fuzulı bir

Külfetten ibaret!»

İki ve nihayet üç senede Ankara istasyonuna kadar uzanarak şehre bağlanacaıt
olan ormanhk: Gazi çıftliğinin parkın'Jan bir manzara

ilk senelerin tecrübelerile de mü -
cehhez bulunuluyor, ve artık baska
taraflardan fidan aramağa da ihti-
yaç yoktur. Çünkü çiftliğin geniş fi-
danhklarında milyonlar ve milyon -
larla fidan hazır ve elde bulunuyor.

Marmara köşkünün önünü süsli •
üen Marmara havuzundan baska ge-
çen senedenberi şehre doğru iki tepe
aşırı bir yüksekliğe daha büyük bir
Karadeniz havuzu konulmuştur. Su-
suz Ankara'da bh-i 70 bin, diğeri
150 bîn ton su îstiap eden bu havuz-
ların su manzaraları bir kere çok gü-
zeldir. Fakat onların asıl maksadı
sinelerinde topladıkları sularla et -
raflarında uzanan sahalan dolduran
fidanlara hayat vermekten ibarettir.
İlk kısmı Marmara havuzu büyük
bir mamurezare çevirmiştir. Simdi
Karadeniz daha vâsi olan ikinci kı •
sımda bu yolda daha büyük bir va-
zife ifasına hazırlanmış ve hatta
başlamış bulunuyor.

Ankara'yı üç dört sene evvel gör-
müş olanlar eğer onu bir de üç beş
senelik bir fasılayı müteakıp görür-
lerse muhakkak şehri tanımakta zor-
luk çekeceklerdir. Çünkü Ankara'-
nın yanıbasında enine boyuna on
kilometrelik çok geniş bir saha şeh-
rin içine kadar dayanan büyük ve
güzel bir ormanla bambaşka bir şek-
le girmiş olacaktır. Bu kadar değil,
Gazî çiftliğîni örnek alan diğer bir
himmet te, Belediyenin himmeti Ce-
beci tarafında vücude getirdiği or-
manı elektrik fabrikası istikametile
istasyona götürerek diğerile birleş-
tirecektir. Sehir miman Yansen'in
Ankara için tasavvur ettiği yeşil ku-
sak şüphesiz onun tasavvurundan on
kere daha büyük bir mikyasla vü -
cude gelmektedir.

Ne ağacı ve ne ormanı?.. Meyva-
sız güzel ağaçlarm yanıbasında mey-
vali ağaçlarm her çeşidinden bah -
çeler teşekkül etmis bulunmaktadır.
Çiftliğin üzüm bağları en güzel netî-
celeri vermeğe başlamış ve diğer
meyvalı ağaçlar ise bütün memle •
kete nümune olmağa namzet ilk ye-
mişlerini yetiştirmiştir. Sebzecilik,
yoncacılık, hayvancılık, tavukçuluk,
sütçülük, atelye faaliyeti, hulâsa mo-
dern bir çiftliğin bütüa şubelerile
hatta Avrupa'da dahi az bulunur
cok srüzel bir nümunesi Türkiye
Cumhurivetinin merkezine şeref ve-
recek ve Türk yurdunun bütün diğer

aksamma örneklik edecek bir mü-
kemmeliyetle Ankara'nın kenarın •
da temelleşmiş, yükseliyor. Anka •
ra'nın bu yolda bütün memleket i a-
lâkadar etmek lâzım gelen hayırlı
faaliyetleri üzerinde bu sene yekdi-
ğerini takip edecek üç dört makale
ile biraz fazlaca tevakkuf etmek
mecburiyetini hissediyoruz ve bunu
hayatımıztn en zevkli işlerinden biri
sayıyoruz.

YUNUS NADİ

Fransa ile

Son mukaveleler tasvibe
arzedildi

Ankara'da Suriye ile aramızda
mevcut muallâk mesail hakkında ya-
pılan müzakereler üzerine hazırla •
nan yeni ve muvakkat itilâf projesini
imzalamış olan Fransız sefiri Kont
dö Şambrön Cenapları dün Anka •
ra'dan şehrimize gelmiştir.

Ayni trenle Ankara'da alâkadar
makamatla bazı iktisadî ve malî te-
maslarda bulunmuş olan Fransız ser-
mayedarları da şehrimize dönmüş •
lerdir.

Aldığımız malûmata göre Fran -
sız'larla imzalanan mukavele ve pro-
tokol her iki hükûmetin tetkik ve
tasvibine arzedilmiştir. Fransız se •
firi Kont dö Şambrön bu hususta Pa-
ris'ten yeni talimat aldıktan sonra
tekrar Ankara'ya gidecektir.

Anket cevaplarında bu
fikir de ileri sürülüyor

Hafta tatilini medeni dünyantn a-
mumi tatil gününe aykırt düçmiyen
bir ?ekle koymak ve hatta kabil o -
luraa bu işi memle ketimizde çalış -
tnak iatiyenlerin ellerini kollartnı
bağlamıyacah bir surette halletmek
üzere açtığımız anket, umduğtrmuz-
dan fazla alâka ile karşılandı.

Yalnız bu mecburi tatilin ilgatı
tehlifini halkın yanlış anladığtnt go.
rûyoruz: Tatil kalkınca herketin haf-
tada bir giin isitrahat hahkı alına -
cak değildir. Kanunen cuma giin -
leri hapanman mecburî olan her
müestesede çalışan her işçi ve me -
mur münavebe ile tatil yapacak, fa-
kat metai bu turetle tıraya konula •
eağından müessesede faaliyet dur .
mtyacahtır. Herket izm hakkını haf-
tanm muayyen bir gününde kullan -
mağa devam edecektir.

Hafta tatili metfeleri hakkında
aldığımız eevaplart bagiin de neşre
devam ediyoruz:

Hafta tatili kalkamaz, bu bir zarurettir.
Her insan haftada bir gun istirahat et -
meğe muhtaçtır; fakat cumanın pazara
tahviline mecburiyet vardır. Yalnız şunu
da ılâve edeyim ki memur ve amele sını-
fına evlnln zarurl havayiclni temln et-
mek imkânını da vermek için cumartesi
oğleden sonra serbest bırakılmalıdır.

Dakttio: Nebiîe Kâzım

Mademki bütün medeni memleketlerde
h«fta tatili gunu pazar günüdür, bilhassa

ticaret noktai nazanndan bizde de tatil
gununün pazara çevrilmesi muvaftktır.
Ancak hafta tatilinin Ugası dogru deftll-
dir, çunkü bu tatil günü memurlann, tüc-
carlann ve alelûmum herkesin bir isti-
rahat günudür İngiltere'de hafta tatili
cumartesi ögleden sonra başlar ve pazar-
tesi günunun öğle vaktlne kadar devam
eder Bir çok yerlerde mesai saatleri kı-
saltılmış ve ameleye ve halka iş temin

(Mdbadi 3 üncû sahifede)

"Türk gibi kuvvetli!»
Balkan güreş şampiyonası bu akşam

saat sekizde Maksim'de başlıyor

Müsabakaları Vali Muhittin Bey açacak

Dün şehrimize gelen

Bulgar millî takımı
Bu sabah geliyor

Büyük Balkan güres şampiyonasîna
bu akşam saat S de Beyoğlu'ndaki Mak-
sim salonlarmda baslanacaktır. Şehri-
mizde ilk defa yapılacak olan bu mühim
spor hareketi parlak bir program dahi -
linde yapılacaktır. Dün gece Balkan gü-
reş Federasyonları mümessüerinin işti-
rakile aktedilen kongrede müsabaka ha-
kemleri tayin e-*''—'-1"-.

Müsabakalara başlanmadan evvel
büyük bir merasim yapılacaktır. Evveiâ
İstanbul Valisi Muhittin Bey bir nutukla
müsabakaları açacaktır. Nutku müteakıp
şehir bandosu Balkan marşını çalacak -
tır. Bundan sonra Türkiye Himayeietfal
Cemiyeti ReL'.' Fuat Bey bir nutuk söy-

Dünya Güzelini burada
intihap edebilsek...

Cumhuriyet Türldye'sinin ve İstanbul

şehrinin cok büyük istifadesi olacaktır
Dünkii nüs •

hamızda, 193?
senesi dünya
güzellik müsa .
bakasının Istan-
bul'da yapılma-
sı çok muhte -
mel olduğunu
ve bunun için
teşebbüsatta bu-
lunduğumu z u
yazmıştık. Mü -
sabaka, şehri -
mizde yapıldı .
ğı takdirde, ts-
tanbul'un ve do-
layısile memle .
ketin istifadesi
cidden çok bü *
yük olacaktır.

tstanbul'a sey-
yah getirmek
lüzumundan her
gün bahseder,
dururuz. Fakat
seyyah gelsin
demekle gelme-
dîği gibi temen.
ni ile, dua ile de
gelmez. Getir -
menin yolunu
bulmaİKİır. Bu -

nun için 9*o - _
pagando. »*D - DBı^C GuzeB ICerTmin Halis Hanım
mak, «*Wâm juu>m«lc lâsımdır. U • ı «r b«ft» olmak ttsera, bütün m*
•îçre, Jtal»»- Frana». U B M » . Ml- | ( Jfabatff 6 tnct iahifede )

"A H.,, Beye cevap!• • ^
«Uç senede verilen muafiyet 75 değil

18 milyondan. ibarettir))
A. H. Bey, kooperatif mecmuasinda

sanayicilere hitaben ikinci bir makale
daha neşretti. Bu meçkul iktisatçı, bu
sefer de sanayicilerden 60, 70 bir hesap
sormaktadır.

Millî Sanayi Bh-liği kâtibi umumisi
Nazmi Nuri Bey dün bir muharririmize
A. H. Beyin hesapta niçin yanıldığmı da
şu suretle izah etmiştir:

«— Ev-velâ şu cihet bilinmelidir ki
1927 tarihinde 15 sene müddet için
mer'iyete giren teşviki sanayi kanunu
bugün beşinci senesini idrak etmiştir.
Kanun henüz müddetinin üçte birini
idrak etmemiş olduğu halde bile tatbi-
kahnın feyizli semereleri en bedbin o-
lanlanmızı da hayrete düsürmüstür.
Maddi misaHeri sergilerdir. Teşviki sa-
nayi kanummun on be» sene müddetle
mer'i ohnası hakkmdaki kayıt, mücerret ' ^nayi Birliği Relsi Nazmi Nuri Bey
bir kayıt değildir. Bir memlekette yeni- on beş seneden az bir zamanda doğup
den teessüs edecek sun'î bir vücudün ^»en sahifeyi çevtrmU

mHnillMinillMMnilllllllllMlllllllllllllHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllMllllllllllrillllllllllMHItllllHHIIIIIIIIIIIIIMIIIIinilinillllllllllllllltHIIIIHIIIII»

tspirtizma ile ankete cevap

Romanya Iı güreşçiler
liyecektir. Bu nutuktan sonra da güreş
Federasyona Reisi Ahmet Fetgeri Bey
bir nutuk soylîyecek, bunu müteakıp
elifba sırasile Balkan güreş millî takım-
lan halka takdim olunacaktır. Her mil •
letin güreş takımt takdim edilirken şe -
hir bandosu o milletin mfllî marşını ça-
lacakbr.

Bu merasimden sonra ffliz sıkletten
itibaren müsabakalara başlanacaktur.
Müsabakalarda beş fena puvan alan mü-
sabık, müsabaka harici addedilecek, bu
suretle birinci, ikinci ve üçüncüler tayin
edilecekııi. < ,ereK luşia ve gerek sayı
hesabile mağHîp olan üç fena puwn
almaktadır. Hasmini sayı hesabile mağ-
lûp eden bir fena puvan, tuşla mağlûp
eden de sıfır fena puvan almaktadır.

Maksim salonunun ortasında güzel bir
UUabadi 6 tnct tahUede)

— Hasan Bey, hafta tatili ne gün olsun?.. Cuma mı, pazar mı?
— Pazar ola.. Pazar ola!..

Orijinal Boyut : 14 * 13 cm
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Şehir ve memleket haberleri
Teşrinisani

Yazan: **
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Okuması olmıyan veziri azamlardan biri: Gürcü
Mehmet Paşa.. Ona hücum edene de soruldu :

«Bre efendi sen hiç derya sef eri ettin mi?»

Valîde Sultan, torununun kolunu
' bir daha dürttü. Sıra, ücüncü role
gelmisti. Minimini PadLsah, bu rolü-
nü de muvaffakiyetle yaptı. MUhrü
pline aldı. Hazır bulunanlara sövlece
bir göz gezdirdikten sonra (Yeni -
çeri ağası, Kara Murat Ağa) ya i-
şaret etti.

— Beri gel ağa.. Seni vezir ettim..
Al su mührü.. Göreyim seni, devlete
sıtkü sadakatle hizmet edesin.

Dedl... Kara Murat derhal iler-
ledi. Padi.<a'hın mini mini ayaklarım
öptü. Mührü aldı. Tekrar yerine
geldi.

Kara Murad'ın ilk verdiği emir,
(Sofu Mehmet Paşanın derhal «Mal-
kara» ya sürgün edilmesi) olmuş-
tu... Kapı arasında mahbus bulunan
Mehmet Paşa, bu emri haber aldığı
zaman sevincinden deli oluyordu.
Çünkü o, böyle sadece sürgünlük
eezasile kurtulacağım hiç ummuyor-
du... Muhafızlarile beraber derhal
yola çıktı. Sevine sevine menfasına
gidivordu.

Fakat.. (Malkara) ya bir konak
mesafede, arkasından (katil fer.
manı) yetisti. Sofu Mehmet Paşa da,
- tıpkı boğdurduğu Ahmet Paşa gi-
bi . boğularak kafası kesildi. Bu fa-
ni hayatta onu cinayetlere sevkeden
iğrenç ihtirasatına, bu suretle niha-
yet verildi.

Tarhuncu Ahmet Paşa
Fakat.. Muhteris olan, yalnız o

degildi. Esasen sadaret mevkii, bir
ihtiraı membaı haline gelmişti. Göz-
lerinin önünde en feci ve en kanlı
nümuneler olmasına rağmen gene
bir çok kimseler bu makamın cazi.
besinden kurtulamamakta idi.

O esnada, hançer, kılınç ve ke-
mentler işliyor, saray entrikalanle
her gün bir sahne değişîyordu... Az
zamanda, bir kaç veziri azam değiş-
tırildikten sonra, nihayet bu maka-
ma (Tarhuncjı^Ahmet Paşa) geti-
rilmişti.

Tarhuncu, o esnada Selânîk'te
idi. Sadaret mevkiine daveti, kendi-
sine gizlice müjdelendi. Çünkü o
sıralarda tstanbul'da gene şüpheli
bir hava esiyordu. Veziri azam
(Gürcü Mehmet Paşa) istnindeki
cahil ve bunak adam bir türlü ma-
kamını terketmek istemiyordu. Hal-
buki artık bu adamın veziri azam-
Iıkta ipkası caiz degildi. Hem aşırı
derecede mürtekip ve hem de geçim-
sizdi. Ne sarayla ve ne de sarayın en
makbul ve metnduh bir mensubu o-
lan (Anadolu Kazaskeri, Hocazade
Mes'ut Efendi) ile geçinemiyordu.
Buna binaen azli lâzım geliyordu.

Gürcü Mehmet Paşa, aleyhinde
bir takım entrikalar çevrildiğini
hissetmişti. Buna binaen o da ha-
sımlarına karşı müdafaa çareleri
düşünüyor ve muhi{ine yeni kuvvet.
ler toplamağa çalışıyordu. Bu gibi
islerde daima (Yeniçeri) ve yahut
(Sipahi) taifesine istinat edilmek te-
anaül olduğu için Mehmet Paşa da

Sipahileri ele almakla meşguldü.
Sipahilere propaganda yaptırıyor:

(Bu kadar paşaları, boğaz muha-
fazası namile iz'aç ve ihrac ettiren
Anadolu kazaskeridir. Ve hâlâ,
veziri azamı azil ve Bofaza nefyet-
mek tedarikindedir. Bir kaç ivda
vezir değişmek ne kabih îstir. Ve
hem, kazıaskerin vezir azil ve nas-
bında alâkası nedir?).

Sözlerile Sipahilerin fikirlerini
bulandırdıktan sonra, Mes'ut Efen-
dinin ortadan kaldırılması için de
Sipahî ağalanna külliyetli para va.
dediyordu... Halbuki Sipahilerin a-
rasında, Mes'ut Efendinin adamları
da vardı. Bunlar vasıtasile Mehmet
Paşanın bu hazırlıklarını haber a-
lıyor ve derhal saraya koşarak Vali-
de Sultana haber veriyordu... Bir-
denbire bir (Sipahi ihtilâli) nin pat-
layıvermesi ve ortahğı altüst etmesi
ihtknali vardı. Buna binaen Meh.
met Paşaya hiç bir şey hissettirme-
den (Tarhuncu Ahmet Paşa) yı Se-
lânik'ten celbetmek ve bir (emri
vaki) yaparak aadaret mevkiine ge-
çirmek icap ediyordu.

Tertip edilen plân mucibince; sa-
ray tarafından Ahmet Paşa gûya
(Şam) valiliğine tayin olundu. Me-
muriyetine gitmek için de tstanbul'.
dan geçmesi lâzım geliyordu. Bu
inha ve tayin Veziri azam Mehmet
Paşayı hiç şüphelendirmedl...

Vaziyetten gizlice haberdar olan
Ahmet Paşa, mütevazi bir şekilde
fstanbul'a geldi. Göze çarpacak su~
rette ortada gezmedi. Sadece veziri
azam sıfatrle Mehmet Paşayı ziyaret
etti. Ertesi gün de cuma namızını
kılmak için Süleymaniye camisine
gitti. Bir köşeye çekildi. Fakat bu
köşede, icap eden adamlarla yapıla-
cak işler gizlice ve çarçabuk tnüşa-
vere edildi.

Plân, aynen tatbik ediliyordu.
Ertesi gün, (recebi şerifin on ü-

•çüncü günü) idi. Eskidenberi âdet
olduğu vechile o gün sarayda (Sur-
re) merasitni yapılacakti... Muay.
yen olan saatte, teşrifata dahil o-
lan vüzera, ülema ve devlet riccJi
gelmişler, nizam sırasile yerli yer-
lerine geçmişlerdi... Surre merasi-
mi, mutat olan şekilde hitam bul-
duktan sonra bazı mesaili mühim-
menin müzakeresi zıtnnında divan
kurulması îcap etti. Divanda başlıca
donanma mes'elesi görüşülecekti.
Bahis açıldığı zaman, Anadolu Ka-
zıaskeri Mes'ut Efendi, fena halde
veziri azama hücum etti. Bunlar
hep, tertip edilen plânın teferrüa-
tındandı... Mes'ut Efendinin söz-
lerine, Mehmet Paşa cevap tasarlar-
ken Yeniçeri ağası söze karışti. Ve-
ziri azamı müdafaa tavn takındı.
Müstehziyane bir lisanla:

— Bire Efendi.. Sen hiç derya se-
feri ettin mi?..

Diye sordu. Mes'ut Efendi, hemen
oturduğu yerden doğruldu. Yumruk.
larını dizlerine dayayarak:

(Mabadi var)

büyümesine imkân olmadığt muhakkak
olduğu içindir ki kanuna (on beş sene
müddetle mer'idir) diye bir madde üâ-
ve edîlmistir.

Şu halde memleket ihtiyacahna teka-
bül edecek istihsalâtm henüz gideceği
yolun üçte birin; yüîümemiş olan sana-
yiden hesap istenilmesi bitaraf bir mü-
talea değildir.

Sanayicüere, senede 20, 25 üç sene-
de 75 milyon lira miktarında muafiyet-
ler verildiği hakkındaki mütalea tama-
men yanlıştır.

Son resmî kayıtlara nazaran muafiyet
miktarı senevî 6 milyon lirayı geçme -
diği en salâhiyettar makam tarafından
söylenmiştir. Biz de bu mevsuk beyana-
tı tasdik edebiliriz.

Yekûnu 2000 i tecavüz eden sınaî
müesseselere bu muafiyeti taksim eder-
aeniz, izam edi'en miktarın hakikisini
bulabilirsiniz. Binaenaieyh fabrikaları-
mız 70 milyon değil, 18 milyonluk bir
muafiyetten istifade etmislerdir. Maa -
mafih bu miktar da geçen hazirana ka-
dar olan zamana aittir. Bir çok milyon
liradan îbaret olan bu seneki muafiyet-
ten de yalnız bîr kısım sınaî müessese-
ler istifade eder.

2064 numaralı kanunun ikinci mad-
desi sınaî müesseselerin mevaddı iptida-
iyc gümrük muafiyetinîn lâğvedildiğini
kaydetmektedfr. Fabrikalar getirdikleri
nakineler ve ham raaddeler için güm -
•Ök vermektedirler. Aylardanberi re -
»îm vererek hcrr madde ve makine ge-
Urtiyoruz. Tesvfki sanayi kanununun di-
fer muafiyellerine gelince, sanayiciier
alevhinde bir makaleye mevzu olacak
kadar ehemmiyetli de^rdir. Bugün fab-
rik^Iarın giımrükte yüzde 10, fabrika -
larda yüzde 10 ki ceman yüzde 20 ola-

rak verdikleri muamele vergisi teşviki
sanayi kanununda baki kalan muafiyet-
lerin çok fevkindedir.

Türkiye sanayii hakkında ortaya bir
fikir atmak istiyen her hangi bir münev-
verimiz, evvelâ sanayii ve sanayi haya-
tını yakından görüp tetkik etmeli, Tür-
kiye sanayii hakkında muhtasar da olsa
bir fikir sahibi olmalı ve ondan sonra ya
zı yazmalıdır.

Memlekette iki şeker fabrikasının te-
sis' sermayesi 10 milyon liradır. Zingal
kereste fabrikası 8-10 milyon liradır.
Yekûrw kıymeti 50-60 milyon liraya ba-
liğ olan debagat, mensucat, değirmen,
trikotaj, sabun ve diğer sınaî müessese-
ler mernleketin garbe akıp giden milyon'
Iarca lirahk servetinin tamamını değilse
bile her halde bövük kısmım mem'eket-
te alıkoyabilmiştir. Bugünkü fabrika -
larımızm bir kısmı memleket ihtiyacını
tamrmen. dirâf"- bir kısmı da kısmen tat-
min etmektedir.

Onümüzdeki seneler bu noksan da
telâfi edilecekh'r. Mıtaımfih biraz sabırlı
olmaklığimız lâzimdır. Bir fabrika me-
selâ imtiyazlı bir nakHye sirketi gibi he-
men teessüsünün akabinde sermayeda-
rına faide vermez.

Kontenian tphdidine rağmen ithalâ-
tımız gene fazladır. Eğer bugünkü mfllî
sanayi memlekel ihtiyacatını karsıla -
manuş olsaydı ithalât miktarı her halde
daha cok olurdu.

Alpullu, Usak fabrikası mnhitini re-
faha sevke, Zingal, Ayancık dağlar- -ı
şenlendirmeğe, diğer fabrikalarımız hu-
Iundukları mınf«k^nm mektebi ve mvset
yuvau olmağa başiadı. A. H. Bey! Gi-
dip pörüniiz ve ondan sonra söyleyi -
niz...»

Mübadele
Kornisyonunda
İhtilâfh işler bitaraf aza-

ya havale edildi
Dün Muhtelit Mübadele Komis -

yonunda, Türk ve Yunan heyetleri
reislerinin ve bitaraf azaların işti -
rakile bir içtima aktedilmiştir.

Bu içtima hakkında mübadele he-
yetimizin reisi Şevki Bey, bîr nau -
harririmize şu izahatı vermiştir:

<r— tstanbul'daki etabli Rum'lara
tahsis olunan 150 bin fngiliz lirası -
nın tevziatı ilerlemiş, şimdiye kadar
en az istihkakı olanlardan başlamak
suretile (80) bin îngiliz lirası tevzi
edilmiştir.

Yalnız, alâkadarlar ve şimdiye
kadar tevziattan istifade etmemiş o-
lanlar bu işin yavaş yürümekte ol -
duğundan bahsederek tevziatm bir
an evvel bitirilmesi ricasile ko -
misyona müracaat etmiş oldukla -
rından toplanarak bu işleri görüştük
ve tevziatın mümkün mertebe sür'at-
le bitirilmesi için îcap eden dahilî
bazı tedbirler aldık.

Evvelce komisyonun hal ve ta -
karrür ettirmesine bırakilan bazı
mes'eleler üzerinde Türk ve Yunan
murahhaslan itilâf edenrıediklerin -
den bu ihtilâflı mesail, bitaraf aza -
lann hakem olarak halline talik o-
lunmuştur. Bitaraf azaların elinde
bulunan bu nizalı işlerin adedi on
beşten fazladır.

Bitaraf azaların bu ihtilâflı nok-
talar hakkında, iki taraftan da is -
tedikleri noktai nazarlarmı havi
muhtıralar henüz verildiginden bi -
taraflar, münaziifih mesaili yeni tet-
kike başlamışlardır. Bu gibi hak^eme
havale edilmiş olan evrak için usu -
len konulmuş olan 15 günlük itiraz
ve müdafaa mühleti de bitmiştir. Bi-
naenaleyh, bitaraf azalar bu ay için-
de bu nizalı mes'eleler haklnndaki
kararlarını vereceklerdir.

Reisler komitesi içtimalarında ve-
rilecek kararlar toplandıktan sonra
komisyon heyeti umumiyesi topla -
narak bu kararlar! urr.umî bir şekil-
de tetkik ve tasvip edecektir.

Komisyonda tasarmf
Komisyonda tasarruf matoadîle i-

cap eden tensikat yapılmıştır. Şimdi
asgarî kadrolarla çalışılmaktadır.
Fakat etabli Rum'lara tevziat işi ik-
mal edildikten sonra bu kısımdan
bazı memurların çıkarılması muh -
temeldir.

Garbi Trakya'ia tezviat
Garbî Trakya'daki etabli Türk1-

Iere 150 bin tngiliz lirası tamamen
tevzi edilmiştir. Etablilere tazminat
olarak ayrıca verilmiş olan 15 bin
tngiliz lirasından maada son itilâf
mucibince Yunan hükûmetinden tek-
rar bir 15 bin lira alınmıştı. Bu pa-
ranm tevzîatı bitmek üzeredir.

Henüz eshabına tevzi edilmemiş
olan 7-8 bin tngiliz lirası vardır ki
bu para da bu ay içinde dağıtılmıs
olacaktır.

Komisyon işleri için hükûmetle te-
masta bulunmak üzere bir kaç güne
kadar Ankara'ya gideceğim.»

6eri alınacak ikramiyeler
Bundan evvel Belediye memurla-

rından müddeti hizmeti beş seneyi
bulmadan ölenlerin ailelerile altmış
beş yaşını ikmal ettikleri halde hiz-
met müddetleri yirmi seneden aşağı
olan memurlara ikramiye verilerek
alâkaları kesilmişti. Halbuki bilâha-
re neşrolunan bir kanun mucibince
bu kabil kimselere de maaş tahsisi
lâzım gelmekte olduğundan verilen
ikramiyelerin istirdadına karar ve -
rilmiştir. Kanun tarihine nazaran
müterakim tekaüt maaşlarının de -
faten ve bakiye kalan kısmının da
aydan aya maaşın yarısı tevkif edil-
mek üere ikramîyeler istirdat olu -
nacaktır.

Yeni pazar yerieri
Dükkânı az olan muhitlerde pa -

zar yerieri açılmasmın çok fayda te-
min ettiği görüldüğünden hem hal •
kın ihtiyacını tatmin, hem de seyyar
esnafm satış sahasını büyültmek
maksadile Anadoluhisarı'nda da bir
pazar mahalli tesisi kararlaşmıştır.

Belediye kooperatifi
Belediye tarafından teşkil edüe -

cek kooperatife ait nizamname tk -
tisat Vekâletince tasdik olunarak
Heyeti Vekilenin tasvibine arzolun-
muştu. Nizamname Heyeti Vekile -
den de çıkmış bulunduğu cihetle iki
güne kadar gelecektir. Bunun için
müessis heyeti önümüzdeki hafta
zarfında bir içtima aktederek mec-
lisi idareyi intihap edecektir. Sim -
diye kadar kooperatife kaydolunan
aza miktarı dört yüzü bulmuştur.

cfl<e<f|fll mmB? jjj
[Mudanya köyllilerine çıkarılan*

müşkülât |
Mudanya ile Mudanya kör- |

fezindeki köylerin ve Bursa'nın
kestane, elma, üzüm, armut,
yumurta gibi bir çok mahsul-
leri bu köylerin halkı tarafın -
dan İstanbul'a getirilerek sa •
tılır. Ve o sayededir ki köylü-
lerin cepleri para yüzü görür,
mahsulleri az çok değer fiatla
satıhr. Bu köylüler senelerden-
beri Mudanya yolu ile İstanbu-
l'a naklettikleri bu mahsulleri
yanlarına alırlar ve buraya ge-
Iir gelmez vapurdan çıkarıp
müşterilere arzederler. tslerini
sür'atle bitirdikten sonra bura-
dan alacaklarını da alır ve
Mudanya'ya dönerlerdi.

Teamül haline gelmiş olan
bu ticaret usulü hem kolay,
hem de bu işlerle uğraşanlar
için faydalı idi. Son günlerde
Mudanya'da yeni bir kaide
kurulmuş ve bu yolcula-
nn yanlarında İstanbul'a ge-
rirecekleri mahsulâtın mutla -
ka vapur manifestosuna kay-
dolunması gibi içinden hiç kim-
senin çıkamıyacağı bir müskül
ihdas edilmiştir. Ticaretin iler-
Iemesi, mahsulâtın para etmesi,
halkın kesesine para girmesi,
köylünün yüzünün gülmesi hü-
kûmetçe son derecede matlûp
iken lstanbul'un bir komşu ka-
pısı olan Mudanya iskelesinde
halka türlü raüşkûİIer çıkar -
manın acaba sebebi nedir, di-
yoruz;

Doğru değil mi ?

Komünistlerin

Muhakemesi bitti
Dokuz kişi dörder seneye

mahkûm oldu
Ağırceza mahketnesinde uzun za-

mandanberi muhakeme edilmekte o-
lan komünistlik maznunları hak -
kındaki dava hitam bulmııs, karar
tefhim edilmiştir. Bunlardan E .
min oğlu Abdiilvahhap, Hasan oğlu
Kadri, Mahir oğlu Galip, SaHh oğlu
Remzi, Hüseyin oğlu Niyazi, İbra-
him oğlu Seyit, Baba Haydar, Yusuf
oğlu tsmail Hakkı, tsmail oğlu Ha-
lit, Çimacıbaşı oğlu tsmail, dörder
sene ağır hapse mahkûm olmuşlar -
dır.

Mehmet, Tellâl Emin. Memediki,
gebeş Mehmet, gözlüklü tsmail, Mu.v
tafa oğlu Emin, Münaim, Ali, çorap.
çı Nurettin Efendiler de beraet et-
mislerdir.

Karar tefhim edildikten sonra
mahkûmlar çıkarlarken cboriuva a.
daleti böyle olur, adalet bizi ceza-
land'ıramaz> gibi ipsiz sapsız sözler
söylemek istemişler, fakat menedil-
mislerdir.

Mahkûmlann tefevvühatına ko •
ridorlarda bulunan bazı eşhas ta iş-
tirak etmek istemiş, bunlardan iki
kişi yakaianarak haklarında kanunî
takibata başlanmiştır.

Bir dersten kalan talebeler
için emir geldi

Orta mekteplerin son sımflarında bir
dersten movaffak olamıyan talebele -
rin Hselerin birinci suııfına alınmalarma
dair beklenen tarrim Maarif müdiriyeti-
ne gelmiştir. Bu tamime göre lise ba-
kaloryalarında da bir dersten muvaf-
fak olamıyanlar yük&ek mekteplere ve
fakültelere girebilecekierdir. Ancak ye-
ni mekteplerinin hntilıanlanna girme -
den evvelce muvaffak olamadıkları
dersin imtihanuiı vereceklerdir.

Ecnebi mekteplere alınacak
talebe

tktisadî darlık yüzünden ecnebi mek-
teplerine bu sene k*ylî meccanî talebe
alınmıyacaktır. Yalnız bir kısım neharî
meccanî talebe alınması için bir imti •
han açılacaktır.

Servet Beye dair fahkikat yok
İstanbul lisesi felsefe muallimi

Servet Beyin Vekâlet emrine alındı-
ğına ve müfettiş Bedri Beyin tahki-
kat yapmakta olduğuna dair bir ha-
ber verilmişti. Yaptığımız tahkika -
tm neticesine göre evvelce bu lisede
ücretie muallim olan Servet Bey ora-
daki derslerini kendisi bırakmış, İs-
tiklâl lisesile Ticaret ve Amelî Ha -
yat mekteplerinde fazla ders al -
mıştır. Ne eski, ne de şimdiki hoca-
lığına dair hiç bir müfettiş tahkikatı
da yapılmakta değildir. Güzide bir

D a t r ü l H F ü n u ı n d a
Rasim Âli Bey Vekâlet

emrine alındı
Ankara'dan verilen malûmata gö-

re Darülfünun Tıp Fakültesi muai -
limlerinden Rasim Âli Bey Vekâlet
emrine alınmıştır. Rasim Ali Bey ge-
çen sene yazdığı fiziyoloji kitabında
görülen büyük hatalar yüzünden Da-
rülfünun divanı kararile Fakülte mu-
allimliğinden çıkarılmışti. Evrakı
Maarif Vekâletine gönderilmiş bu •
lunuyordu. Bu suretle hakkındaki
karar tatbik edilmiş oluyor.

Muammer Raşit Bey işe başiadı
Epeyce bir müddettenberi rahat-

siz bulunan Darülfünun Emini
Muammer Raşit Bey iyileşmiş ve
dünden itibaren emanetteki vazife-
sile Hukuk Fakültesindeki vazifesi-
ne yeniden bnçlamıştır.

Yeni vatandaşlarımız
Ankara'dan verilen malûmata gö-

re Bulgaristan, Yugoslavya ve Ro •
manya nruhacirlerinden 454 kişi
Türk vatandaslığına kabul edilmiş -
tir.

Suriç yoldaş geldi
Rus sefiri Suriç Yoldaş dün An -

kara'dan şehrimize gelmiştir. Bura -
da bir kaç gün kaldıktan sonra tek-
rar Ankara'ya dönecektir.

muallim olarak tanıdığımız Servet
Bey hakkındaki haberin bu suretle
tavazzuh etmiş olmasından bilhassa
memnun olduğumuzu kaydederiz.

Millet mekteplerine rağbet
Dün açılan millet mekteplerine

pek çok talebe kaydedilmiştir. Hatta
o kadar ki Eyüp gibi bazı semtlerde
bütün talebeleri gece kurslarile o -
kutmak imkânı kalmamıştır. Bu iti-
barla pek fazla talebe toplıyan semt-
lerde gündüz dershaneleri açılması
için tedbirler araştırılmağa başlan -
mıştır.

Rus futbolcuları bugün gidiyorlar

Vali Muhittin Bey taraftndan Rus futbölculan
ziyafetinden bir intiba

şertfine veriltn çay

Şehrimizde buiunmakta olan dost Rus
futbolcuları bugün memleketlerine av-
det edeceklerdir. Memleketimizde bu-
lundukları müddet zarfında çok güzel
intibalar bırakmış olan dost memleketin
sporcuları serefine dün akşam Vali Mu-
hittin Hey tarafından Tokatlıyan ote •
Imde mükellef bir çay ziyafeti verilmiş-
tir. Ziyafette Rus futbolcularile beraber,
Vali Muhittin, Vali muavini Ali Rıza,
H. F. Reisi Cevdet Kerim, Belediye mu-

avini Hâmit, Bcyoğlu kaymakamı Sedat
Beylerle Rus konsolosu, Anadolu Ajan-
sı Umumî müdürü Muvaffak, Futbol
Federasyonu reisi Hamdi Emin, Bürha-
nettin Beyler ve sporcularımızdan bazı-
lan bulunmustur.

Ziyafet çok neş'eli ve samimî bir su-
rette geçmiştir. Rus sporculan dost Tür-
kiye'de ç-ordükle-ri hüsnü kabulden bü-
yük bir memnuniyetle bahsetmişler ve
sporci'lanmızı Rusya'ya davet etmif •
lerdir.

Siyasîicmal
İngiltere'nin deniz

siyaseti
tngiltere devleti Akdeniz donan -

masındaki ağır filoyu geri alarak
nefsi İngiltere'yi müdafaaya mahsus
donanmaya nakletmiştir. Akdeniz
İngiliz donanması son defa Adriya -
tik denizinin methalinde Yunan a-
daları sularında büyük manevra'.a .
rını yapmıştı. Hatta tngiltere veliah-
tı Prens Dögal ile biraderi Pren»
Jorj dahi bu manevralarda hazır
bulunmuşlar ve bu münasebetle Yu~
nanistan'm Korfo adasını ziyaret ey-
lemişlerdi. Bu ziyaretten sonra ağır
filo tngiltere sularına çekilmiştir. A-
ğır fîlo altı supr dritnottan mü "
rekkep olup Akdeniz tngiliz donan •
masının esas kuvvetini teşkil edi •
yordu.

Akdeniz'deki tngiliz ağır filosu '
nun İngiltere sularına celbedilmesi
cihan siyaseti noktasından ?ayet mü-
himdir. Çünkü tngiltere'nln harici
politikasının aynası ekseriya deniz
siyaseti ve tabiyesidir. Tar'hin en
mühim anlarında tngiliz deniz kuv-
vetlerinin merkezi sikleti daima de -
ğişmiştir. Çarlık zamanınd'a Rus kuv
vetleri Efganistan'ın şimaline doğru
tehditkâr bir vaziyet alır almaz tn .
giliz denîz kuvvetlerinin kısmı kül-
lisi derhal Akdeniz'de tahaşşüt et -
mişti. 1912 de AlmanyVnın bahrî
rekabeti »on dereceyi bulup tngil -
tere'nin etrafındaki sular tehlikede
kaldığı zaman Akdeniz'dekı İngiliz
donanmatının esas kuvvetleri Şimal
deniznie nakledilmişti.

Harpten sonra tngiliz deniz
kuvvetinin merkezi sikleti Akde •
niz'e iade edilmişti. Fakat şimdi
Manş denizine ve tngiUere'nin diğer
sularına geri alınmıştır. tngiliz do .
nanmasının taksimatındaki deği -
şiklik sebepsiz değildir. Harbi u -
mumiden sonra tngiltere Alman do*
nanmasını imha etmek ile beraber
eski deniz hâkimiyetini kaybetnmti.
Çünkü karşısına Amerika çıkmıştı.
Amerika îngiltere'nin yerîne cihan
denizlerine hâkim olacak kuvvet ve
istidat gösterdiğinden tngiltere Va-
şington ve Londra deniz mukave -
leleri ile Amerika ile denizde mü -
savi kuvvet sahibi olmak hakkını te-
min etmiş ve deniz kuvvetince ikin-
ci bir devlet dereces'ıne düşmekten
kurtulmu<tu.

Şimdi tngiltere'nin Afryyî'ca'dan
o kadar pervası yoktu-. Çünkü Ja -
ponya Aksayi Şark'ta ve bahrimuhit
kebirde tehditkâr bir vaziyet aldı -
ğından Amerika, deniz kuvvetlerini
Bahrimuhiti atlasiden Bahrimuhiti
kebire nakletmeğe ve orada bulun-
durmağa mecbur olmuştu. Akdeniz'-
deki tngiliz donanmasının ağır filo-
sunun tngiltere sularına celbinc baş.
lıca saik Fransa'nın Londra muka ~
velesîne dahil olmıyarak serbestîsini
muhafaza eylemesidir. Fransa tngi-
liz büyük harp gemileıine muadil
gemiler yaptırdığından ve bu suretle
şimal sularında tefevvuku temin et-
mekte olduğundan tngiliz'ler her
ihtimale karşı ağır kuvvetlerini şi-
malde toplu ve hazır bulundurmağa
lüzum görmüşlerdir. Anlaşılan ta -
giltere Akdeniz'deki menafîini mu -
hafazada ttalya'nın müzaheretine
itimat ediyor.

MUHARRFM FEYZİ

Bir garibe daha!

11 yaşında bir kız ameli

yatla erkek oluyor

Tosya'h Hatice

Tıp Fakültesinde Kerim Sebati Be •
yin servisine Tosya'h Hatice isminde 11
yaşında bir kız müracaat etmiştir. Ailesi
Hatice'nın bazı vaziyetlerini tetkike lü-
zum göstermiştir. Muayene neticesinde
Hatice'nin kız olmadığı, tenasül ciha -
zıntn dumura uğradığı anlaşılmıstır. Ha-
tice'nin sesi kız gibi mcedir, kız itiyat •
Iarı vardır. Hasta üç ameliye geçirecek-
tir. Bugün birinc! ameliyat yapılacaktır.
Üçüncü amelıyenin tonunda erkek olt •
cakür.
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Orijinal Boyut : 14 * 18 cm


