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gerek ziraatta ve gerek ziraatm endüsterisinde 
ve bu türlü terbiye ve yetiştirme sahalarında gi
rişeceği tecrübeler için kuvvetli mesned olacak
tır. Hükümet huzurunuzda ve millet huzurunda 
bu çiftliklerin bedelsiz vee her türlü şartsız Ha
zineye terk olunmasmdaki yüksek kıymeti teba
rüz ettirmekle hakikî bir sevinç duymaktadır. 
Hükümet çiftlikleri alırken bunlarm iyi halde 
muhafazasını, daha ziyade inkişafının temin 
edilmesini v#, memlekete gerek tecrübeleri yay
makta ve gerek esaslı ve faideli unsur olmasın
da çok dikkatli bulunacaktır. Atatürkün çift
çilerimizin refahmda ve ziraatm inkişafında şim
diye kadar takib ettiği, şimdiye kadar ibzal 
ettiği alâkayı bundan sonra da muhafaza ede
ceğine kani oluşumuz bizim muvaffakiyete itima
dımız vardır. Biz Ziraat vekâletinde takib olu
nacak yeni usulün ve yeni faaliyetlerin ana 
hatlarını izafet ettik. Ziraat vekâleti tabirlerini 
daha etraflı bir surette hazırlayarak bir prog
ram halinde Atatürkün yüksek tasvibine arzedil-
mek ve tensibile tatbik etmeğe çalışacaktır. 

Bu çiftlikleri Atatürk Cumhuriyet Halk fır
kasının malı olarak saklıyordu. Şimdi Hazi
neye terketmesi, bir defa çiftliklerin köylüler 
için bir mekteb, teşvik edici bir vasıta halinde 
kullanması Devlet elinde amelî noktai nazardan 
daha kolay ve daha mümkün olacağını ümid et-
mesindendir. 

İkincisi; Şümhuriyet Halk frrkasmm bu gün 
memlekette fiaaliyeti Hükümetten ayrı bir si
yasî teşekkülfolmaktan çıkmış, Hükümetle müm-
teziç milletin ve Devletin müşterek bir mü
essesesi haline girmiş olmasındadır. Bununla 
Atatürk devleti, frrkasmı fark etmiyerek fır
kaya aid olaıi. fırkaya, fırkaya aid olmafi dü
şünülmüş olan malların Hazineye ihdasında 
ayrıca bir sÂ cenanlik göstermiştir ki, bu da, 
mensub olmafaa müftehir olduğumuz C. H. Par
tisinin bütün efradı için ancak haz, şeref,se
vinç verecektir. (Alkrşlaer). Atatürk bize bir 
defa daha kendi huzur ve rahatmm, vatandaş
larının refalonda olduğunu söylüyor. Ata
türk bize bir defa daha kendi şanü şerefinin, 
vatanmm san ve şerefinde ve kudretinde oldu
ğunu gösteriyor. 

Arkadaşlar, milletin karşısmda sizin Yük
sek hissiyatınıza tercüman olarak biz de soyu
yoruz M, Atetür bizim en kiymetli hazinemiz-
dir, onun şan ve şerefini biz vatanm kudreti 
ve şerefini biş vatanm ve aşnu şerefi sayıyoruz. 
(Bravo sesleri sürekli alkışlar). 

MEMED SOMER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
çok kzsa arzîdeceg-im; muhterem înönünün say
dığı şeylerde* fasla kiymetli bir şey söylemeğe 
imkân yoktur. Atatürk, düşman istilâsına ma
ruz kalmış ol»n memleketimize kuvvetli bir or
du verdi, inönü gibi kıymetli bir şahsiyetin ida
resinde bir Hükümet tesis etti. Millete kültür, 

tarih, lisan, her şey hediye etti. Mületi medeni-
leştirdi, yükseltti, Avrupada mümessillerimiz ve 
Hükümetimiz yüksek hürmeti görmektedir. Hiç 
şüphe etmiyoruz ki bu, Atatürkün yüksek şahsi
yetinden tevellüd etmektedir. Lozanı kazandık
tan sonra daha bir çok millî işlerimizi, hayatî 
meselelerimizi halletmekle milletin şerefini yük
seltmiştir. Şimdi de 13 senedenberi bizzat meşgul 
olduğu ve ham toprakları altma tahvil ederek 
vücude getirdiği bu serveti Hazineye ihda et
mekle kendisinin ne kadar yüksek bir şahsiyet 
olduğunu millete bir kere daha göstermiş olu
yor. 

Arkadaşlar, Atatürkü bendeniz çok eskiden 
tanımakla mübahiyim. Binaenaleyh, bu adamın 
yegâne vasfı servete, paraya kıymet vermemek
tir. Kendisi eski zamanlarda küçük rütbeli bir 
zabit olduğu zamanlarda dahi paraya kıymet 
vermiyordu. Binaenaleyh, bu sefer yüksek 
şahsiyetinin, faaliyetinin neticesi olarak meyda
na getirdiği milyonlar kıymetindeki bu serveti 
Hazineye terketmekle kendisinin ne kadar yük
sek bir adam olduğunu ve servetin fevkinde bir 
insan olduğunu bir daha millete göstermiştir. 
Bendeniz burada sözlerime daha bir şey ilâve 
edeceğim. O, daima İsmet Înönünün muvaffaki
yetini ister. Onun çok sadık arkadaşı olan İs
met Înönünün sırf muvaffakiyetine hizmet için 
bu ülüvvü cenabiyi göstermiştir. Kendisine bu 
kürsüden tazim ve teşekkür hislerimi arzetmek-
le mübahi bulunuyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, çok 
ahlâkî ve hakikaten bu gün yaşayanlarla yarm 
yaşayacaklara verilmiş emsalsiz yeni bir ders 
karşısmda bulunuyoruz. Bunun hocası Atatürk, 
talebesi bu gün bizler, fakat her zaman bu gün
kü millet ve yarınki millet evlâdları. Millî mü
cadelenin ilk günlerindenberi gittiği yolun yol
cusu bir arkadaşınız sıf atile kendilerinin her an, 
her zaman, her sahada ve her münasebetle gös
terdikleri bütün tecelliyatın şahidi olan bahti
yarlardan bulunuyorum. Atatürkün hangi fikri 
ve hangi filü hareketi yoktur ki, onun içerisin
de kendisinden maadasına taallûk eden ve diğer-
endişlik ilhamından doğan hakikî bir nur, haki
kî bir ışık endisini göstermemiş olsun. 

İnsan olmak itibarile herkesin yüreğinde 
muayyen bir şeye karşı bağlılık ve bu bağlılık
tan doğan ihtiraslar bulunabilir. Atatürk bu in
san duygusunun fevkinde, ihtiras denilen ve in
sanları bazan esaslı menfaatlerden dahi uzaklaş
tırmak ihtimali olan nakisadan, kendimizi bildi
ğimiz günden beri, âridir, biz de onun fikir ve 
sözüne ve büyük fedakârlığına şahid bir nesil 
olmak itibarile kendisine candan ve yürekten 
bağlıyız. Atatürk çiftliklerini, fabrikalarını, 
susunu busunu zannederinm ki, bizim gibi birer 
mülk telâkki etmiyor, o mülkü dahi bizim ta
nıdığımız gibi şahsiyetimizin muhafazası için bir 
vasıta değil, milletine icabında fayda vermek 

— 269 — 


