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biha Gökçen, Atatürk mektebinden yetişen bir 
harika değil midir?. Nihayet, bu günkü nesli 
ve gelecek nesili, bu günkü kudretli ve yarmm 
ölmez Hükümeti, Atatürkün verdiği bir Hü
kümet değil midir?. 

O, biz durdukça, millet durdukça başımızda 
dursun. O, şimdi karadenizde, milletinin karşı
sında onların dertlerini dinleyerek, onlarm re
fah ve saadeti için, onlarm müstakbel refahları 
için lâzım olan şeyleri düşünmekle meşgul. Ona 
şöyle hitab ederek sözüme nihayet vereceğim. 

Gez, dolaş her yerde, her kalbe nurunu saç; 
Gez, dolaş milletinin bahtmı aç, ufkunu aç. 

(Alkışlar). 
YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Bir ziraatçı sıfa-

tile bir iki cümle ile bu büyük eseri arzetmek 
isteyorum. 

Dışardan gelen ve görenlerin, salâhiyetdar 
mütehassısların hayret ve takdirlerle tabiatla 
mücadelenin bir timsali saydıkları ve ziraatimiz-
deki yeniliklere yol açan ve Büyük önderimizin zi
raat sahasındaki dehasının tecellisi olan bu eser- • 
leri ve bu defa da gösterdikleri yüksek feragat
leri önünde eğiliyorum. (Alkışlar). 

BENAİ ARIMAN (İzmir) — Arkadaşlar, 
şimdi hep beraber haber aldık ki, Atatürk çift
liklerini Hazineye verdi. Ben bu haberi duyunca 
hissettiğim sevinçten gözlerim yaşardı, kalbim 
galeyan içindedir hissiyatımı ifade edebilecek 
kelimeleri bulamıyorum 

Arkadaşlar, zaten Atatürk her şeyini, kalbi
ni, ruhunu, düşüncesini, rahatmı, gecesini, gün
düzünü her şeyini bu millete hasretmiş, vermiş
tir 

Memleketin terakkisi milletin kalkınması için 
kıymetli varlıklarını hasreden bu büyük, bu fev
kalbeşer Büyük Türke bu kürsüden sarsılmaz 
inan ve sevgilerimi bitmez, tükenmez teşekkür 
ve saygılarımla sunarım (Alkışlar). 

CEM&L HÜSNÜ TARAY (Bolu) — Arka
daşlar, çorak yerlerde zengin vahalar yapan 
Atatürk bunları bugün milletine hediye* etti. 
Esasen kendinin maddî, manevî hangi serveti 
vardır M, millete hediye edilmemiş olsun. Tak
sim edilen bir milletten, bütün dünyanm hürmet 
ettiği bir varlık vücude getiren Atatürk, deha
sını dahi millte, ta kendisini tanıdığımız gün-
denberi feda etmiş değil midir? Çorak addedilen 
bir memleketten Dünyanm hürmet ettiği bir mil
let yaparak dünya tarihine hediye eden Büyük 
Atatürk bu gün de yine o memleketin muayyen 
bir sahasında, çoraklardan yaptığı feyizli yerle
ri de millte hediye ediyor. Hiç şüphesiz bunun
la kendisine hâs olan büyük dersleri bir defa da
ha tekrar etmekte, çorak yerlerden milletin 

kudreti ile neler yapılabileceğini ve Türk köy
lüsünü bu topraklardaki haklarının ne suretle 
yerine gelebileceğini göstermektedir. Fakat 
müsaade buyurunuz da bunlardan daha mühim 
ve inkilâb tarihimizde hakikaten bir dönüm nok
tası teşkil etmekte olan bir noktayı da tebarüz 
ettireyim: 

Bu vaziyetle Atatürk milleti kurtarmak hu
susunda yaptığı mücadeleye iştirak etmek şere
fini kazanmış Türk inkilâpçılarına, Türk inkilâb 
tarihi önündeki yeni vazifelerine kati bir işaret 
daha yapmışlardır. İnkilâbçıların en ilerisinde, 
en ileri hareketlerin daima başında ve istikbalin 
hiç taayyün etmemiş en gizli ieablarmı bilen 
en katî ve vazıh surette sezipte milletini haber
dar eden ve milletin vazifesini işaret eden Bü
yük Atatürkün bu yeni işareti ümid ediyorum 
ki, Türk inkilâbçılan tarafından, inkilâb tarihi 
önünde ve yetişen inkilâbcı Türk gençliğine, va
zifelerini tamamen tebarüz ettirmiş olacaktır. 

' Büyük Atatürkün bütün bu ileri hamlelerile bi
zim başımızda bulunması en büyük Hazinedir ve 
bize hediye ettikleri büyük Hazine de her va
kit kendi varlıklarıdır (Sürekli alkışlar). 

HALÎL MENTEŞE (izmir) — Arkadaşlar, 
Atatürke yakışan bu yeni ve büyük feragat, va
tanperverliğin bu ülüvvü cenabmisalinin önünde 
mebhut ve müteheyyiç bulunuyorum. Onun için 
fazla söz söylemeğe haleti ruhiyem mütehammil 
değildir/Esasen bu büyük misalin mâna ve mef
humunu her cepheden Büyük Başvekil, kendile
rine mahsus selâset ve kudretle ifade etmiş bu
lunuyorlar. Ben öyle şefe nail olduğumdan do
layı milletimi bir kere daha bu kürsüden tebrik 
eder ve yüksek şahsiyetlerine karşı bipayan min
net ve tazimlerimi bir kere daha sunarım ve bu
nunla mübahi olurum (Alkışlar). 

ÎSMAÎL MEMED UĞUR (Sivas) — Biz 
köylüler bahtiyar bir nesliz. Çünki Atatürkün 
kurduğu büyük Cumhuriyet bizim üzerimize 
güneş gibi doğmuştur. Atatürk bizi zalim eller
den kurtarmıştır. Hatta zalim padışahlrdan, 
zalim mültezimlerden kurtarmıştır. Sabanmı bı-
kıb, kapısmı kilitleyip, çoluk çocuğunu aç bı
rakarak 8 - 10 sene askerliğe gitmekten kurtar
mıştır. Bugün Türk köylüsü yetimlikten, garib-
likten, sahibsizlikten kurtuldu. Oünki başmıız-
da Atatürkümüz vardır. 

Şunu da arzedeyim. Türk milletinin göz bebeği 
ismet inönü, Türk köylüsü binmeğe eşek, at 
bulamazken sen bizi şimendifere bindirdin. 
(Bravo yaşa sesleri). Şunu da sevinçle söylemek 
isterim ki, bu varlığın karşısında biz daha ne 
isteriz? Bize büyüklerimizin varlığı kâfidir. (Al
kışlar) . 
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