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4 — TAKRİRLER 

1 — Antalya mebusu Cemal Tunca ve arka
daşlarının Atatürkün çiftliklerini Devlete ihda 
buyurmaları münasebetile Kamutayın samimî 
hislerinin ve teşekkürlerinin sunulmasına dair 
takriri 

Yüksek Reisliğe 
1 — Büyük kurtarıcımız Atatürk, memleke

tin ziraî kikmmasma bir yardım olmak üzere 
yıllardanbeid bizzat uğraşarak yetiştirdikleri 
çiftlikleri ve içinde bulunan fabrika, hayvanat, 
alât ve saitenin kâffesini Hükümetin ziraatın 
inkişaf ve tekâmülü uğrundaki tedbirlerinin 
muvaffakiyetini kolaylaştırmak gayesile Devle
te ihda buyurduklarını şu anda öğrenmiş bulu
nuyoruz veîAtatürkün çok yüksek mana ihtiva 
eden bu lûluflarmm Kamutayda uyandırdığı 
derin heyecanı birlikte yaşryoruz. 

2 — Kamutayın minnetle dolu samimî his
lerinin ve (ferin teşekkürlerinin Ulu Halaskarı
mıza arzmı Yüksek Riyasetten rica ediyoruz. 

Kütahya Çorum Antalya 
Naşid Uluğ Dr. M. Cantekm Dr. O. Tunca 

Kütahya Ankara Çanakkale 
M. Erkmem M. Ökmen Ş. Yaşm 

Tokad Diyarbekir Giresun 
S. Genca Ol. K. Sevüktekin M. Akkaya 

Çanakkale Seyhan Erzurum 
Z. Gevheri Etili D. Arıkoğlu Ş. Koçak 

Bolu 
Ş. Öndersev Huriye Öniz Ş. Gülez 

Bolu 7 Gazi Anteb Kastamonu 
C. H. Taray R. Güreş Ş. îlden 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
(Sürekli alkışlar) 

Riyaset Meclisi Âlinin şükranlarını Atatürke 

BAŞVEIİCL İSMET İNÖNÜ (Malatya) — 
Atatürkün sön sayahatîerine aid intibaları hak
kında bu güjı kendisinden bir telgraf aldım. Bu 
telgrafın maiali Yüksek Heyetinize sevinç vere
cek mahiyettedir. Müsaade ederseniz kâtibe ve
relim okusun. Bu suretle Büyük Meclis malûmat 
alsm. (Hay hay sesleri). 

(Atatftrkten gelen telgraf okundu) 
Başvekil ismet Inönüne 

Üçüncü ifcnumî Müfettiş Tahsin üzerin vuku 
bulmuş olanMaveti üzerine şark vilâyetlerini 
görmek üzere haziranın sekizinci salı günü Istan-
buldan Trabâona hareket ettim. Trabzon - Erzu
rum yolu üzerinde, bu yolu daha mükemmel bir 
ha}e ifrağ miksadile başlamış olan yer yer inşa-
tin henüz üSrnal edilmemiş olduğunu gören ve 
bu mâni sebebile bütün müfettişlik mmtaka-

smda seyahatimin müşkülâtını takdir eden Umu
mî Müfettiş Tahsin üzer, benim bu seyahatimde 

yolunun üstünde bulunduğu yerlerin askerî, mülkî 
mahallî parti ve kültür mümessillerini dolgun 
heyetler halinde Trabzona toplayabilmek zekâ 
ve inceliğini göstermiş bulundu. Perşembe günü 
Polathane karşısında o civarm enerjik ve temiz 
halkı tarafından bir filotilla ile karşılaştık, 
selâmlaştık. onu müteakib Trabzondan karşı
mıza çıkan bir filotilla, başta Umumî Müfettiş 
Tahsin Üzer ve ordu müfettişi kıymetli Kâzım 
Orbay ve her ikisinin arkadaşları bulunduğu hal
de beni karşıladı ve birleştik. Trabzona geli
şim bundan evvelki iki gelişime nisbetle müstes
na bir tertib ve intizam gösteriyordu. Rıhtımda 
evvelâ bütün umumî müfettişlik içindeki yukarı
da işaret ettiğim bütün valiler ve yakm vilâyet
lerin kaymakamları ve her vilâyet merkezinin 
belediye reisleri ve halk mümessileri ile karşılaş
tım. Bütün bunlar, şark vilâyetleri halkımızın 
gönülden gelen selâm, sevgi ve saygılarını bana 
sunarken ne kadar mütehassis olduğumu ifade 
için kelime bulamadığımdan bunu ifade etmek
sizin geçiyorum. Ondan sonra kahraman ordu
muzun vatan ve milletin her emrine her an ama
de gayet çevik, cesur ve iyi bakımlı bir kuvveti 
tarafından selâmlandım. Bundan duyduğum 
zevki ayrıca kayid etmeliyim. Askerimizin ol
dukça uzun cephesi önünden geçtikten sonra 
ancak büyük kumandanının iltizamı üzerine oto
mobilime binebildim, ondan sonra Trabzon, yal
nız benim geçeceğim yol üzerinde değil, o yo
la kavuşan bütün yollar görünebildikleri 
uzunluklarmca halk tarafından kadm erkek 
dolu bir manzara ve heyecan ve alkış tufanı 
halinde görülmekte idi. Bu kadar saygı ve sev
gi ve bağlılık ifade eden miJlî heyecan karşısın
da bir naçiz kalbin durmaması yine o millî he
yecanın verdiği kuvvet sayesinde ancak müm
kün olabilmiştir. Trabzon huausî idarecinin bana 
kıymetli bir hediyesi olan köşküme geldim. 0-
rada da beni yalnız bırakmadılar. Her türlü 
yüksek misafirperverlik timsali ile karşılaştım. 
Çok rahat ve huzur içinde geceyi geçirdim. Bu 

günkü cuma günü Umumî müfettiş Tahsin üzerin 
tertib ettiği muvafık programı takib ettim. Vilâ
yet makammı, Cumhuriyet Halk Partisi merkezi
ni, Umumî müfettişlik makammı, Halkevini, bele
diyeyi, kumandanlık makammı, askerî garnizonu 
ziyaret ettim. Bu makamların her birinde kar
şılaştığım heyetler bana, sana, Cumhuriyet Hü
kümetine ve bütün Türk milletine ister istemez 
gurur ve azamet, kuvvet ve heyecan verecek 
yüksek kıymette ve fazilette idiler. Belediye 
dairesinde, kendi muhabbetkâr arzularile halk 
içine girmiş olan devletler konsolosları da bulu
nuyordu. Onları da görmekle ayrıca memnun ol-
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