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Yalova çiftliğinde: 
Hususî su tesisatı, telefon tesisatı, elektrik 

tesisatı, küçük beton köprüler ve yollar. 
Hususî sulama tesisatı, beton köprüler. 
Silifke Tekir çiftliğinde: 
E) Orman çiftliğinde kurulu çiftlik mü

zesi ve ufak mikyasta hayvanat bahçesi tesi
satı. Bunların işletme levazımı ve bütün de
mirbaşları, 

V) Canlı umumî demirbaş 
A) 13 100 baş. Koyun (Kıvırcık, Merinos, 

Karagül, Karaman ırklarile bunlarm melezleri). 
B) 443 baş. Sığır (Simental, Hollanda, Kı

rım Jersey, Görensey, Halep, yerli ırklarile bun
ların melezleri, yani üretilen Orman ve Tekir 
cinsleri). 

C) 69 baş. İngiliz, Arab, Macar, Yerli ve 
bunların melezleri koşum ve binek atlan. 58 
çoban merkebi. 

D) 2450 baş. Tavuk (Legorn, Rodayland ve 
yerli ırklar). 

VI) Umumî cansız demirbaş : 
A) 16 aded. Traktör, 13 harman ve biçer 

döver makinesi ve bilcümle ziraat işlerini gör
mekte bulunan ziraî alât ve edevatm tamamı. 

B) 35 tonluk bir aded deniz motoru (Yalova 
çiftliğinde), 

C)5 aded çiftliklerin nakliye işlerinde çalıştı
rılan kamyon ve kamyonet. 

D) 2 aded çiftliklerin umumî servislerinde 
çalıştırılan binek otomobili. 

E) 19 aded çiftliklerin umumî servislerinde 
çalıştırılan binek ve yük arabası. 

BAŞVEKİL İSMET İNÖNÜ — Muhterem 
arkadaşlar; şimdi büyük sevinç ve heyecanla 
dinlediğimiz Atatürkün teberrüü yüksek kıyme
ti üzerinde ehemmiyetle durulacak çok mühim 
bir hadisedir. Yüksek heyetinizin ve bütün 
memleketin dikkatini celbedecektir ki Hazineye 
intikal etmekte olan bu çiftlikler değeri mil
yonlar ifade eden bir servet halindedir. Bu çift
likleri Atatürk senelerden beri şahsî tasarrufu 
ve bilhassa şahsî emeğile vücude getirmiştir. 

Anadolu ortasında herkesin buradan nasıl 
bir mamure çıkacağına bedbin bir nazarla bak
tığı bir sırada bütün memleket gibi Anadolu 
ortasında da ilimle ve çalışma ile büyük mamure 
ve vatandaşlar için büyük servet temin olunabi
leceğine şahsan misal vermek hevesi senelerden 
beri kendisini işgal etmekte idi. Çiftliklerin mad
deten olan yüksek kıymetleri ancak bu kanaatile 
ve şahsı çalışma ile temin edilmiştir. Bu eserler 
meydana çıktıktan ve yüksek değerde oldukları 
anlaşıldıktan sonra Atatürk bunlarm maddî 
kıymetlerini bir lahza bakmaksızın onları kami
len Devletin istifadesine terketmesi, bütün vatan
daşların bu nokta üzerinde dikkat ve şükranla

rını celbetmeğe lâyik görülecektir. (Şiddetli al
kışlar. Yaşasm sesleri) 

Atatürk her türlü şahsî menfaatlerin, kendi 
şahsma teveccüh edecek her türlü faydaların da
ima üstünde kalmış ve daima üstünde kalacak 
olan millî varlıktır. (Bravo sesleri şiddetli al
kışlar). 

Bu anlayışıma Yüksek Meclisin ve bütün 
memleketin iştirak edeceğinde asla tereddüd 
etmiyorum. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; Atatürkün, bu eserleri vücude 
getirdikten sonra bunları Hazineye hiç bir be
delsiz ve karşılıksız terketmesinde esaslı, büyük 
ve siyasî bir ideali vardır. Millî mücadelenin ilk 
gününden beri bu memleketin kudretini ve ser
vetini köylülerimizin kalkınmasında, zengin ve 
müreffeh olmalarında gördü. (Alkışlar). 

Memleketin vesait ve menabii gayet dar ol
duğu zamanlarda kölüyü; milletimizin içtimaî 
kütleleri içinde bilhassa dikkate alınacak, onun 
işlerile bilhassa uğraşılacak bir mevzu olarak 
millete ifade etti. Hk günden beri Atatürk bu 
istikamette yürütmektedir. Dikkat buyurursanız 
bu gün köylülerimizin ve çiftçilerimizin vergi 
vermek hususunda bulundukları vaziyet, diğer 
bütün içtimaî kütlelerden daha müsaid bir hal
dedir. Eln ağır vergiler içinde bulunan köylü 
ilk günden beri en ağırından başlayarak bu gü
ne kadar mütemadiyen külfetini azaltmaktadır. 
Bu, hal Hükümet üzerinde Atatürkün hiç şaşma
yan siyasî bir istikamet gibi mütemadi çalışma
sının ve tesir etmesinin bir neticesidir. Bu isti
kamette yürüyoruz. Bu gün de Atatürkün kani 
olduğu esaslı bir siyaset itikadı şudur. Bu mem
leketin kudretinin ve servetinin artması için 
köylünün vaziyetinin ve iktisadî varlığrnm yük
selmesi lâzımdır. Tevessül ettiğimiz bütün içti
maî ve endüstriyel tedbirlerin en yüksek serma
yelerini vermesi memleketin köylüsünde ve zira
atında elde edeceğimiz neticelere bağlıdır. Bu
nun için bir kaç seneden beri köylünün bu gün
kü çalışmasında daha çok semere elde etmesi 
için, köylünün daha çok kıymetli ve daha yeni 
vasıtarla istihsalâtını kuvvetlendirmesi ve geniş-
letilebilmesi için Büyük Millet Meclisi ve Cum
huriyet Hükümetleri tedbir aramakta, kabili 
tatbik olacak vasıta ve tedbirleri köylüye yay
mak işini taMb etmektedirlar. Atatürk bu mü
cadelenin başındadır. Onu taMb etmekte çok 
dikkatliyiz. Atatürk, siyasetin memleket için 
büyük faydalar getireceğine katî olarak kanidir. 

Düşündü ki, bu çiftlikler Hükümetin yeni 
ziraatı köylüye öğretmesi için çok kıymetli sa
ha ve vasıta olacaklardır. Hakikat budur. Mem
leketimizin muhtelif iklimlerinde, çetin ve ve
rimsiz aşrtlar altmda iyi neticeler ve iyi mah
suller alınamayacağı fikrine karşı Atatürk bun
ları vücude getirmiştir. Hepimiz bunlarm her 
vesile ile görüyoruz, bunlar, Ziraat vekaletinin, 
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