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için toplanılmış ve vücude getirilmiş bir vasıta 
olarak kullanıyor. Bu büyük işaretin karşısında 
hürmet, muhabbet ve bağlılık duygularını tat
mamak imkânı var mıdır? 

Arkadaşlar, Atatürk için mala lüzum yok
tur. Esasen bütün millet, hayır, bütün milletin 
malı, hatta bütün dünya onun ve kendisi bütün 
dünyanındır. Bu kadar yüksek mevcudiyetin 
elbetteki hareketini, şimdi bizim yaptığımız gibi, 
beşerî münasebetlerle mukayese etmek dahi ha
talıdır. 

Atatürk yazmış olduğu mektubla Hükümete, 
Hükümet reisimizin gayet veciz bir surette ifa
de ettiği veçhile, esaslı dersler vermektedir. 
Türkün can damarını toprak teşkil ettiğini, top
rak üzerinde köylünün bulunduğunu, köylünün 
bu topraktan azamî istifade etmesi için dağ, 
çorak, kir gibi maniaların bertaraf edilebilece- . 
ğini, kendisinin tuttuğu yolda yürünecek olursa 
bu toprakta neler bitebileceğim gösterdikten 
sonra, Hükümete diyor ki; yolunuz ziraat yolu
dur. Hükümet Atatürkten aldığı bu mamureyi 
daha iyi yapmakla mükellef olduğunu, bilhassa 
Ziraat vekâleti göz önünde tutmalıdır. 

Bu gün mevcud olandan daha aşağı düşür
düğü gün, ziraat yolundaki Atatürk davası da 
kıymetini kaybetmiş olur. Buna bilhassa dikkat 
ederek Atatürkün idealini candan takib eder 
evlâtlar olduğumuzu her zaman olduğu gibi bu 
seferde isbat etmeliyiz. 

Atatürkün isminin mücerret telâffuzu inan
ların, Türkün yüreğinde heyecanların en mu
kaddesini yaratmış olurken o ismin ve o zatm 
her gün önümüze serptiği bin bir hayırlı ve 
ders mahiyetindeki vaziyetler karşzsmda heye
candan söz söylemek iktidarını bulamıyan be
nim vazifem elbette hepinizin vazife ve duygu
larına tercüman olarak - bu vesile ile dahi, bu 
fedakârlık karşısında dahi, tıpkı onun gibi ça
lışacağımıza, evlatlarımızı tıpkı onun gibi çalı
şacak vaziyette yetiştireceğimize söz vererek 
onların büyükleri huzurunda bir defa daha eği
lerek sözüme nihayet veriyorum. (Alkışlar). 

ÖRĞ-E EVREN (Balıkesir) — Arkadaşlar, 
Büyük Millî Şefimiz Atatürkün çiftlikleri diye 
anılan halbuki ilk tesis edilmesi tasavvur edildi
ği andan itibaren, teessüs ve tekemmül devreleri 
içinde kazançlı ve bütün memlekette toprakla 
uğraşan ve topraktan memleket hayatmı, kıy
metini kuvvetlendirmek gayesini istihdaf eden 
bütün Türk çocuklarına en eyi ve en emniyet-
bahş bir örnek teşkil eden kütle zaten Türkün-
dür. Çünkü Atatürk Türkündü ve Türk Ata-
türkündü. Ben başka hiç bir şey söyliyecek 
değilim. Bugünkü vakıa bir tezahürdür. Haki
kat Atatürk' ün doğduğu gündenberi ne ise bu 
gün yine ayni şeyden ibarettir. Atatürk Türkün 
içinden çıkan, Türkü temsil eden; bütün varlı-
ğmı Türke veren kudsal bir varlık, büyük bir 
Türk çocuğu ve Türk milletinin başmda eşsi%. 

büyük, daimi şefidir. Şu halde bütün millet te 
Atatürkün tamamen kendisidir. Verilen Atatür
kün değil milletindir. Veren Atatürk değil, mil
lettir. Alan millet değil Atatürktür, veren mil
let değil Atatürktür arkadaşlar. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

HÜSNÜ KlTABOI (Muğla) — Muhterem 
arkadaşlar, millî mücadele basma geçmeğe ka
rar verdiği tarihten itibaren Atatürkün bu mem
lekete yapmış olduğu eyilikleri saymak lüzum
suzdur. Bunlarm asıl ruhuna dikkat edildiği 
vakit görülür ki hedefi ve bütün hareketleri, 
bütün düşünceleri yalnız memleketi yükselt
mek ve milleti refaha ulaştırmaktır. Sonra en 
büyük bir hedefi de milletine örnek olacak ha
reketler göstermektir. Muhterem ismet înönü-
nün beyanlarından anlıyoruz ki Atatürk bir 
çok çorak yerlerde mamureler vücude getirebi
leceğini göstermek için çetin çalışmalar yaptı, 
gayretler gösterdi ve hiç kimsenin orada böy
le mamureler vücude getirileceğine kani ol
madığı yerlerde, bunları kemali minnetle, hay
retle görmemize imkân verdi. Türke, senin 
önünde halledemiyeceğin çetin bir iş yoktur, 
akidesini vermek içindi. Tamam bunlardan is
tifade edilecek bir sıra geldi, bunu da mille
te hediye ederek, Samsun seferinde başladığı 
ferağatkârlıklara devam ettiğini göstermek su-
retile yeni bir örnek verdi. 

Bunu söylerken, hatırıma, sevinç verecek 
bir şey geldi : Atatürkün bu güne kadar bek
leyip te şimdi bunu Hükümete devretmesi şu
nu gösterir ki, Ziraat vekâletince alınmış olan 
tedbirlerin, halkın yükselmesi için alınan bir 
çok kararların imkânı husul bulacağı kendile
rince takdir edilmiş ve bunu yapmıştır. Eğer, 
Atatürk, İsmet inönü Hükümetinin devren ala
cağı bu çiftlikleri daha mükemmel bir tarzda 
veya hiç olmazsa halihazır vaziyetinde muha
fazasına ihtimal vermeseydi, elbet bunları 
vermezdi. Binaenaleyh Türk köylüsünün kal
kınmasını mühim bir mahiyette koruyor ve bu 
teberrüü yapıyor. 

Atatürkün başladığı fedakârlık ve feragati 
nefis hususundaki örneklerini bir kaç ay ev
vel yine burada görmüştük. O vakit Hatay için 
lâzımgelen tarzda hareket edeceğini ve indel-
hace her şeyi sarfedeceğini söylemişti, işte 
bu da onun kısa, pek kısa bir zamanda tekrar 
edilmiş ikinci bir nümunesidir. Bu milleti yük
seltmek ve evlâdlannı refaha ulaştırmak için 
her türlü fedakârlıktan, çalışmaktan bir an 
bile halî kalmayan Yüce Atamızın önünde hu-
zu ile eğilmek vazifemdir. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bütün şe
ref sahalarında Türke, hepimize başbuğluk eden 
Atatürk, çok sevdiği milletinin kalkınma iş
lerinde de daima başbuğluk etmiş ve daima 
rehberlik etmiştir. 
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