Ölümünün 52. yılında

ATATÜRK'Ü ANDIK
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu
su Büyük Önder Mustafa Kemal Ata
türk'ü ölümünün 52. yılında bir kez
daha sevgiyle, saygıyla andık. 10
Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde
yurdun her yanında düzenlenen tö
renlerde milletçe Atatürk'ü anarken,
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve
siyasî parti liderleri de yayınladıkla
rı mesajlarda ve katıldıkları toplantı
larda Atatürk'e bağlılıklarını dile ge
tirdiler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
O'nun çizdiği yolda ilerleyeceğini
vurguladılar.

Özal'ın mesajı
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ya
yınladığı mesajda Atatürk'e karşı
saygı ve bağlılığımızı dile getirmenin
en güzel yollarından birinin O'nun
ideallerini birer birer gerçekleştir
mek olduğunu belirtti ve "Büyük
Atatürk'ün önderliğinde kurduğumuz
modern ve laik Türkiye'nin temelini
oluşturduğu 76. yılını idrak eden
Cumhuriyetimiz, O'nun çizdiği ışıklı
yolda azimle ilerleyecektir." dedi.

Akbulut'un mesajı
Başbakan ve ANAP Genel Baş
kanı Yıldırım Akbulut ise Atatürk'ü
Anma Toplantısında yaptığı konuş
mada, Atatürk'ün "Millî bir devlette
iktidarın kaynağının milletin kendisin
den başkası olamayacağını" gördü
ğünü belirterek, "İktidarın millette ol
ması, kendi milletine değer verme
nin, milletine saygının ve sevginin bir
işaretidir." dedi. Akbulut şunları söy
ledi :
"Atatürk'ün millet egemenliği
düşünce ve uygulaması, 70 yıl son
ra, yüzyılımızın en büyük değişiklik
lerinden birisini yaşadığımız bu yıl
larda tekrar doğrulanmaktadır. Yeni
şartlar ve yeni olaylar karşısında bi
zi güçlü kılan, Atatürk'ün devletimi
ze kazandırdığı çağdaş yapı ve mil
letimize verdiği çağdaş düşüncedir.
Atatürkçülük bize, millet olarak ba
ğımsızlık, kişi olarak özgürlüğümüz
le birlikte ve bundan daha da önem
li olarak aklın özgürlüğünü kazandır
mıştır. Bunlar artık bizim millet ola
rak sahip olduğumuz vazgeçemeye
ceğimiz büyük değerlerdir."

Erdem'in mesajı
TBMM Başkanı Kaya Erdem
"O'nunla ne kadar öğünsek ve gu
rur duysak azdır" dediği mesajında
şu görüşleri dile getirdi :
"10 Kasımlarda duyduğumuz
acıyla birlikte Atatürk ilke ve inkılap
larına duyduğumuz sonsuz güven ve
bağlılığımızın, demokratik ve laik
cumhuriyetimizi sürekli olarak yeni
leme ve ilerletmenin kıvanç ve onu
runu yaşıyoruz. Sadece 10 Kasımlar
da değil tüm yaşantımız boyunca,
O'nun fikir ve düşüncelerini daha iyi
anlayıp, ilke ve inkilaplarını gönülden
benimseyerek, zaman ve şartlara uy
gun olarak demokratik ve laik cum
huriyetimizi çağdaş uygarlığın üstü
ne çıkarmanın görev ve sorumlulu
ğunu içimizde hissetmeli ve bu yön
de hiç bir sapmaya ve tavize müsa
ade etmeden bu inanç ve güvenimi
zi pekiştirmeye çalışmalıyız."

İnönü'nün mesajı
SHP Lideri Erdal İnönü de ya
yınladığı mesajda, vatandaşların bü
yük çoğunluğunun Atatürk'ün getir
diği çağdaş yaşama içtenlikle inan
maya devam ettiklerini belirterek,
şöyle dedi :
"Bir azınlığın ise Atatürk'ün
çağdaş yaşam ilkelerinden ülkemizi
ve halkımızı uzaklaştırmaya çalıştığı
nı görüyoruz. İktidar partisinin kişi
sel ve partisel çıkarları için özendir
diği bu çabaların toplumumuzu de
ğiştiremeyeceğine inanıyorum. Ata
türk'ün sağlığında Cumhuriyeti ve
onunla birlikte laik, çağdaş devleti
emanet ettiği gençlik, bugünün genç
- yaşlı bütün kuşakları bu emaneti
demokrasi içinde koruyacak inanç
ve güçtedir."
(Devamı 19 Sayfada)
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Sarayı girişinde bir PTT
ve Banka şubesi ile ta
nıtım amaçlı satış mer
kezi kurulmasını
ka
rarlaştırdı

TBMM Başkanlık Divanı, bir sü
re önce Cumhurbaşkanlığı'ndan
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dev
redilen Florya Deniz Köşkü'nün res
tore edilerek müze haline getirilme
sini ve halkın ziyaretine açılmasını
kararlaştırdı.
28 Kasım günü TBMM Başka
nı Kaya Erdem Başkanlığında topla
nan Başkanlık Divanı, Florya Köşkü'
nün kullanımı ile ilgili esasları belir
ledi. Buna göre önemli mimarî eser
lerimizden biri olan Florya Deniz
Köşkü önce restore edilerek eski ha
line getirilecek. Atatürk'ün yaşamı
nın bir bölümünü geçirdiği köşkte
Atatürk'le ilgili sergiler açılacak.
Köşkün diğer binaları ile bahçeleri
de hem ziyaretçiler hem de TBMM
üyeleri için günlük gezi alanları ola
rak hizmet görecek.
Başkanlık Divanı toplantısında
ayrıca Millî Saraylar'ın kullanımı ile
ilgili 55 sayılı kararda da bazı deği
şiklikler yapıldı. Buna göre Dolma
bahçe Sarayı'nda ziyaretçiler için bir
PTT ve banka şubesi ile hediyelik eş
ya ve tanıtım amaçlı geniş çaplı bir
satış merkezi açılacak.
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