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“KOZAN OSB’DE İSTİHDAM KAPILARI AÇILMAYA DEVAM 
EDİYOR, DOLULUK ORANI TAMAMLANMAK ÜZERE”

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir: "Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde 
fabrikaların bacaları tütmeye devam ediyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.” 

Kozan Ticaret Oda-
sı Başkanı Mustafa 
Kandemir ve Kozan 

Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürü Fatih Aydın, sana-
yi bölgesindeki yerleşke ile 
ilgili olarak açıklamalarda 
bulundular. Kozan Tica-
ret Odası Başkanı Musta-
fa Kandemir, 2009 yılında 
tamamen faaliyete geçen 
organize sanayi bölgesinin 
hızlı bir yükselişle bugün 
onlarca fabrikayı içerisin-
de barındıran bir yapı hali-
ne dönüştüğünü ifade etti.

Kozan Ticaret Borsası 
Başkanı İdris Çevikalp’ 
ten 30 Ağustos Zafer 
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SYDNEY ÇOcUK ÜNİVERSİTESİ KOZAN’DA! 
 

022-2023 yılında Akdeniz bölgesinin ilk psikoloji temelli
Çocuk Üniversitesi Kozan’da açılıyor.  

Kurumumuz da alanında uzman öğretmen kadrosuyla, bilingual (çiftdilli) eğitimin 
yanı sıra çocuklarımızın zeka gelişimini artıracak robotik kodlama dersi, çocuk yo-
gası, zumba ve gastronomi dersleriyle hem sanata hem de çocuklarımızın sporla 
birlikte fiziksel gelişimlerinin yakından takip edileceği okulumuzda  kapalı ve açık 

oyun alanlarıyla sadece çocuklarımız için dizayn edilen okulumuz önümüzdeki eği-
tim öğretim döneminde faaliyette olacaktır. 

sydneycocukuniversitesi@gmail.com  
İnstagram sydneycocukuniversitesi  
0538 959 1501  -   0545 824 9016

Cennet Vadisi'nde 5 kişilik 
kebabı ekmeksiz yiyen, az 

tuzlu şalgam içen büyük DEVLET 
ADAMLARIMIZ koruyamamışlar 
mı orayı? Vah vah.  Büyük devlet 
adamını AKP ve MHP temsilcileri, 
Cumhur İttifakı yolcu etmemişler 

mi yani? Neden?!  
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MANSUR YAVAŞ'IN KOZANLI BÜROKRATI TARIK KAPLAN 
NOSTALJİK HAL’İN YIKIMINI DOĞRU BULMADI

KAPLAN, yanlışa dikkat çekti ve: 
“Belediye hizmet binası için bura-
sı uygun bir yer değil”

Ankara B.Şehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş'ın Kozanlı Bürokratı Ta-
rık Kaplan kardeşim baba yurdunu zi-
yarete geldi.

Ankara Aski Genel Müdürlüğü' nde 
daire başkanlığı yapan Tarık Kaplan'a 
Kozan'ı nasıl bulduğunu sordum.

Kaplan: "Eskiden Kozan 30 ya da 
35 bin nüfuslu bir yerdi. Eşraf yönetirdi. 
Şimdi 130 bin nüfuslu bir ilçe. Sanat ve 
kültür açısından geriye gidiş söz konu-
su. Statüko değişmediği müddetçe ge-
lişim ve değişim çok yavaş olur. Maa-
lasef üzgünüm. Hakedilen pozisyon bu 
olmamalı."şeklinde konuştu.

Hal yıkımıyla ilgili fikrini sorduğum 
Tarık Kaplan:" belediye hizmet bina-
sı ihtiyaç ama yeri uygun değil. Bu-
rası tıkış tıkış bir yer. Ulaşım imkanı 
zor. Trafik kaldırmaz. Bu yıkımın şe-
hircilik açısından kabul edilebilir bir 
durum olduğunu sanmıyorum. Yıkıl-
masa daha iyi olurdu. Avlusuna girdi-
ğimde kendimi en rahat hissettiğim bir 
yer hal içiydi. Restore edilebilir nos-
taljik bir yer haline gelebilirdi" dedi.
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“KOZAN OSB’DE İSTİHDAM KAPILARI AÇILMAYA DEVAM 
EDİYOR, DOLULUK ORANI TAMAMLANMAK ÜZERE”

Kozan Ticaret Oda-
sı Başkanı Mustafa 
Kandemir ve Kozan 

Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürü Fatih Aydın, sana-
yi bölgesindeki yerleşke ile 
ilgili olarak açıklamalarda 
bulundular. Kozan Ticaret 
Odası Başkanı Mustafa 
Kandemir, 2009 yılında 
tamamen faaliyete geçen 
organize sanayi bölgesi-
nin hızlı bir yükselişle bu-
gün onlarca fabrikayı içe-
risinde barındıran bir yapı 
haline dönüştüğünü ifade 
etti. Yapılan görüşmeler 
sonucunda organize sa-
nayi bölgesinin ikinci etap 
büyüme projesinin de ha-
yata geçirileceği öğrenildi. 
Kandemir, bin dönümlük 
büyüme planı ile organize sanayi bölgesinin daha da 

büyüyeceğini ifade etti. 
Kozan'ın yatırımda ön-

celikli ilçeler arasına gir-
mesi için bakanlarla ve 
üst düzey yöneticilerle 
sürekli görüşme halin-
de olduğunu ifade eden 
Mustafa Kandemir, yatı-
rımda öncelikli organize 
sanayi bölgesi olduktan 
sonra Kozan'ın daha çok 
fabrikacı tarafından tercih 
edileceğinin altını çizdi. 
Kozan Organize Sanayi 
Bölgesine yatırımcı çek-
mek için bizzat kendisinin 
ve Kozan Organize 

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir: "Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde 
fabrikaların bacaları tütmeye devam ediyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.” 
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Sanayi Bölgesi Müdürü 
Fatih Aydın'ın birlikte ha-
reket ederek yatırımcılara 
kadar gittiklerini ve Ko-
zan’a yatırım yapmaları 
için ne gerekiyorsa yap-
tıklarını ifade etti. Onlarca 
işletmenin ardından inşa-
atı devam eden yaklaşık 
10 fabrikanın daha oldu-
ğunu ifade eden Mustafa 
Kandemir, Kozan'ın işsiz-
lik sorununa köklü çözüm 
bulabilecek organize sa-
nayi bölgesindeki istih-
damlarla birlikte buranın 
havasının ve renginin de-
ğişeceğini söyledi. Mus-
tafa Kandemir; "Kozan’ın 
gelişmesi ve geliştirilmesi 
konusunda oldukça emin 
adımlar attık. Kozan Orga-
nize Sanayi Bölgesi 1997 
yılında yapıldı ve 2009 yı-
lında fabrikalar açılmaya 
başladı. Buraya fabrika 
açanlardan biri de benim. 
Kalkınmada öncelikli böl-
ge olmamamıza rağmen, 
il olmamamıza rağmen 
gerekli destekleri hem si-
yasilerden hem de bürok-
ratlardan alarak sanayimi-
zi hemen hemen doluluk 
oranına getirdik. Şu anda 
da bin dönümlük ikinci 
etabı açmak için projemizi 
sürdürüyoruz. Amacımız, 
burayı kalkındırıp öncelik-
li sanayi bölgesi yapmak. 
Burayı herkesin parmakla 
göstereceği yer yapaca-
ğız. Bütün yatırımcılarımı-
zı Kozan’ımıza davet edi-
yoruz" ifadelerini kullandı. 
Kozan Ticaret Odası Baş-

kanı Mustafa Kandemir, 
Kozan Organize Sanayi 
Bölgesine yapılacak her 
türlü yatırım için kolaylık-
ların sağlanacağını sözle-
rine ekledi. Kozan Organi-
ze Sanayi Bölgesi Müdürü 
Fatih Aydın ise, inşaatı 
devam eden yaklaşık 10 
fabrikanın olduğunu, Or-
ganize Sanayi Bölgesinin 
neredeyse tam doluluk 
seviyesine geldiğini ifa-
de etti. Dev yatırımlarla 
birlikte Kozan Organize 
Sanayi Bölgesi'nin çevre-
sinin değişeceğine dikkat 
çeken Kozan OSB Müdü-
rü Fatih Aydın, yatırımlar 
sonrasında Kozan'daki is-
tihdam sorununun büyük 
bir kısmının çözüleceğini 

ifade etti.
Mustafa Kandemir ve 

Fatih Aydın inşaatı de-
vam eden fabrikalarda in-
celemelerde bulundular. 
Kozan Organize Sanayi 
Bölgesine yapılan dev ya-

tırımların yanı sıra ar-ge 
ve idari bina inşaatı da 
devam ediyor. 2022 yılı 
bitmeden inşaatın organi-
ze sanayi yönetimine tes-
lim edileceği ifade edildi.
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 “Bir gün Roza, işten 
yorgun bir şekilde çıktık-
tan sonra otobüse bindi ve 
oturdu.  
Beyazlar, öfke dolu gözlerle 
onu izliyordu. Hemen ora-
dan kalkmasını istediler.  
Roza 32 yaşındaydı.  
Bir şirkette terzilik yapıyordu 
ve çok yoğun çalışıyordu.  
O günlerde siyahilerin otura-
rak seyahat etmesi yasaktı.  
Sadece beyazlar otururdu.  
“Hayır” dedi Roza.  
Yerinden kalkmadı.  
Şoför arabayı durdurdu ve 
kalkmasını istedi.  
Kalkmıyorum dedi Roza.  
Çünkü bu yapılan şeyin 
insanlık dışı olduğunu düşü-
nüyorum.  
Bunun üzerine şoför polis 
çağırdı.  
Ve polis Roza’yı dövdükten 
sonra tutukladı.  
Daha sonra kefaletle ser-
best kaldığında, bu eylem 
çok da umursanmadı.  
Ancak Alabama Üniversi-
te’sindeki bir profesör bu 
olaydan haberdar oldu.  
Bu olayın üstüne gitmeye 
karar verdi. 
Tüm siyahileri, otobüsleri 
boykot etmeye çağırdı.  
Günlerce tek bir siyahi oto-
büse binmedi. 
Otobüs firmaları battı.  
Daha sonra bu eyleme be-
yazlar da, destek verdiler. 
Siyahileri, kendi arabalarıyla 
işe götürdüler.  
Ve 1956 yılında ABD Anaya-
sa Mahkemesi, otobüslerde 
renk ayrımını kaldırdı.  
Artık siyahiler de insanca bir 
şekilde koltuklara oturarak 
seyahat edebilecekti.” 
Herşey bir kadının dik dur-
masıyla başladı.  
••• 
AKP Kahramanmaraş İl Ka-

dın Kolları Başkanı Gül Çitil 
Okur: 
‘’İngiltere’de aynı anda iki 
ürün alamıyorsun,  
ABD’de sabah altı buçukta 
akaryakıt kuyruğuna giri-
yorsun öğleden sonra bir 
buçukta hiçbir ilerleme yok.’’ 
dedi. 
“Ülkemizde bunun gibi kriz-
ler yok. 
 Biz markete gidiyoruz, se-
peti istediğimiz gibi dolduru-
yoruz,alıyoruz.  
Bir yasağımız yok, engeli-
miz yok.  
Her türlü kaynağı döke saça 
kullanıyoruz” diye devam 
etti. 
••• 
Dünyanın en zengin ülkeleri 
arasında yer alan ABD ve 
İngilterede ekonomik kriz 
var. 
Bizde yok. 
Öyle mi? 
Yalan söylerken insanın 
yüzü kızarır, utanır. Bun-
larda ne utanma var ne de 
arlanma. Allah utandırmasın 
derken utanma yetilerini 
kaybetmişler. 
Yalan söylemenin günah 
olduğunu unutmuşlar. 
••• 
İki yıl önce 10 TL.’ye 10 
ekmek, 
Bir yıl önce 10 TL.’ye 5 ek-

mek, 
Bugün ise 10 TL.’ye 2 ek-
mek alınıyor. 
Hortuma bağlı olanlar büyü-
yüp gelişmeye, 
Hortuma bağlı olmayanlar 
ise tarım kredi kooperatifi 
önünde kuyrukta beklemeye 
devam ediyor. 
••• 
Mardin, Derikte  meydana 
gelen kazada yaralanan bir 
vatandaşın pantolonunda 
kemeri yokmuş. 
Kemer yerine kablo takmış. 
Çorapları ise hem delik hem 
de ayrı ayrı. 
Bu ülkede  birileri üç, beş 
yerden maaş  alırken,  bir 
diğeri beline kemer, ayağına 
bir çift çorap alamıyor. 
Aynı gemideyiz öyle mi? 
Diyecek söz bulamadım, 
Yoksulluğun resmi, 
Benliğimi parçaladı. 
••• 
Böylesi hayata, böylesi ka-
dere isyanım var. 
Sanatçının tutuklanmasına,-
festivallerin iptal edilmesine 
isyanım var. 
Vicdansız bir kalple yaşa-
yan, empati yoksunlarına 
isyanım var. 
Herkesi bukalemuna çeviren 
sisteme isyanım var. 
Akılın, mantığın ve vicda-
nın aramızdan ayrılmasına 

isyanım var. 
Sedat Peker’in iddalarını 
araştıracak bir savcının ol-
mamasına isyanım var. 
Zalim dünya üzerinde yaşa-
yan insanlar 
bir kemer,bir çift çorap ala-
mıyor, senin adaletsiz dön-
mene itirazım var. 
••• 
Tanrı, bilgi ağacının meyve-
sinden yedikleri için Adem 
ile Havva’yı cennetten kov-
muş. 
Tanrı, insanları aldatan, 
onlara yalan söyleyen siya-
setçiyi, hacıyı, hocayı, şeyhi 
neden cennetine alsın ki… 
••• 
Gül hanım, 
Biz size layık bi halk değiliz, 
Biz nankörüz,  
Biz iyilik bilmeyiz, 
Bizim hiç bir işimiz düzgün 
değil, kusura bakma, ne 
olur… 
Neden bizi yönetmekte ısrar 
ediyosunuz?  
Biraz da akaryakıt kuyru-
ğunda bekleyen Amerikayı, 
iki ürün alamayan İngiltereyi 
yönetseniz ya… 
Biz de ne halimiz varsa gör-
sek.... 
Olmaz mı? 
••• 
Kadın,halkı aptal yerine 
koyuyor, 
Yalan söylemekten çekinmi-
yor, 
Çünkü yalanın alıcısının 
olduğunu biliyor.  
Kralın “çıplak” olduğunu her-
kes bilir de  ona, diktiği elbi-
senin “görünmez” olduğuna, 
onu inandırabilen terzinin 
üzerinde kimse durmaz. 
••• 
Demans ciddi bir rahatsızlık.  
Akşam yediğini hatırlamaz, 
geçmişi gün gibi anlatır. 
Ada…

SACİT
öZTÜRK

ROZA
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KOZANLI 20 YILDIR AKP İKTİDARINA OY VERİYOR; 
KARŞILIĞINI DA MAŞALLAH ÇOOK GÜZEL ALIYOR!

Her ne kadar Ada-
na valiliği açıkla-
ma yapmış olsa 

da Acarmantaş Bucak 
civarındaki Cennet Va-
disi’nin Osmaniye’ye 
bağlı Kadirli Sumbas’a 
bırakıldığı tapu kadastro 
çalışmalarından biliniyor 
ki muhtarlar bu yönde 
açıklama yaptılar. Bizde 
20 yıllık AKP iktidarında 
neler yapıldığını iktidarı 
çok sever Kozan halkı-
na anlatalım istedik…

 CHP’li vekil Orhan 
SÜMER, Müzeyyen 
Şevkin tepkilerini dile 
getirdiler. Peki diğer ve-
killer nerede?

"İl olmanıza gerek yok 
İl olmuş gibi yaşayın" 
diyen Ömer Çelik'ten,

İktidarın diğer Adana 
milletvekillerinden, böl-
ge milletvekilimizden,

AKP Adana İl Başkanı 
ve Kozan ilçe başka-
nından ve tüm temsil-
cilerinden bu konuda 
neden ses çıkmıyor? 
Çıkmaz!

Bu gidişle İlçeden de 
geriye gideceğiz ALİ-
MALLAH!

Durmak yok yola de-
vam...

Beka dedikleri bu işte.

Daha anlamadınız 
mı?

Koşun oy verin, daha 
iyi verin.

Hep beraber verelim. 
Gelişmek budur işte!

Kozanlı 10 yıl iktidar 
Belediyesini gördü!

20 yılda genel iktidarı 
destekledi, sürekli oy 
verdi ve sonunda ödülü-
nü aldı. 

Almaya da devam 
ediyor...

Önce DSİ, Çukobirlik, 
TMO kapanmıştı. Ofis 
işlevsiz kaldı. Zamanın 
yürekli STK temsilcileri 

Sözde Ak, Kara icraat 
diye afişler asmışlardı, 
şimdi nerdee?!

AKP iktidarı açıktan 
şöyle diyor:

"Ey hayatı boyunca 
iktidara oy vermiş, bizi 
desteklemiş Kozanlı: 20 
yılda bitmeyen Adana 
Kozan duble yolu nere-
nize yetmez ki sizin?"

Tabi yeter, artar da!
Ne diyordu hepsi 

Ömer Çelik beye:
"Kozanlı seninle gurur 

duyuyor"
Biz de gurur duyan-

larla gurur duyuyoruz! 

Bakalım onlar kendile-
riyle gurur duyacaklar 
mı?

İşte Orhan Sümer'in 
Twitter'ı:

@orhanssumer
Saray İktidarının Ada-

na'yı hor görmesinin, 
Değerlerini tek tek yok 
etmesinin sonu gelmi-
yor Şimdi de Adana Ko-
zan'da bulunan Cennet 
Vadisi, Osmaniye Sum-
bas İlçesine bağlandı 
Muhtarların ve halkın 
karşı çıkmasına rağmen 
bu kararı alanlar derhal 
bu yanlıştan dönmelidir.
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KOZANLI KAYMAKAM cEZMİ KANDEMİR
KASTAMONU DOĞANYURT'A GÖREVLENDİRİLDİ

Dedesinin adı. Çocukluğumuzun 
Güreş Ağası, Spor Aşığı, Cömert 
İnsanı Orçan Cezmi Kandemir'in 

Torunu, çocukluktan 45 yıllık arkadaşım, 
Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa 
Kandemir'in Büyük Oğlu Cezmi Kandemir 
ilk kaymakamlık görev yeri olan Kastamo-
nu Doğanyurt'a atandı. Genç ve Yakışıklı 
hemşerimiz, kardeşimiz Cezmi Kandemir 
mülkiyelidir. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu-
dur.

Kendisine ve tüm sevenlerine hayırlı ol-
sun temennisinde bulunduk.

Kaymakam Cezmi Kandemir dedesi gibi 
son derece dışa dönük, kendisiyle barışık 
bir isim. Olumlu izlenimleri insan hemen 
hissediyor. Başarılı, üretken ve faydalı 
olacağına inanıyorum. Gurur duyduk...

HÜSEYİN ATLI ÇUKUROVA'NIN YETİŞTİRDİĞİ
YEGÂNE TÜRKİYE KARAKUcAK BAŞPEHLİVANIDIR

Eski Milli Güreşçimiz, Balkan Şampiyonumuz, de-
falarca Türkiye şampiyonu olmuş bir Güreşçi-
mizdir Hüseyin Atlı namı diğer Sümmani.(kendisi 

aynı zamanda şairdir. ) 
HALİL ÖZTÜRK’ÜN 1 NUMARALI 

ÖĞRENCİSİ SELAMİ ERDOĞAN 10 YIL
ADANA’YI BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

Merhum eski Türkiye Şampiyonumuz Hallo’nun Halil 
Öztürk’ün 1 numaralı öğrencisi, Türkiye’nin hemen her 
bölgesinde Şampiyonumuz olmuş bizatihi 10 yıl Ada-
na’yı temsil etmiş Selami Erdoğan ile eskileri yad ediyo-
ruz. Nezaketi, görgüsü, medeniyeti ve kültürüyle dikkat 
çeken Hüseyin hocamın eşe, dosta, soranlara selamı 
var. Herkes bilir ama yine de söylemekte fayda var. Hü-
seyin Atlı, 1960 Roma olimpiyatlarında Dünya Olimpiyat 
Şampiyonumuz olan, hiç kimsenin puan bile alamadığı, 
herkesin tuşla yenildiği, yenilmez adam ünvanlı İranlı 
Tahti’yi yenen İsmet Atlı’nın kardeşidir. Aynı zamanda 
yine eski milli güreşçimiz Celal İnceler’in dayısı; MHP’ 
nin tanınmış İlçe Başkanı ve kazandığı seçilmiş bele-
diye başkanlığı elinden alınan Nihat Atlı’nın amcası-
dır. Kozan Şoförler Odası Başkanı Mustafa Atlı’ nın da 
babasıdır. Hocamıza nice sağlıklı uzun yıllar diliyoruz.
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SALÇALIK BİBER 
DÖNEMİ BAŞLADI

Geçen yıl kilosu 2,5 ile 3 TL arasında satı-
lan kırmızı biberler bu yıl 10 TL oldu.

En fazla zam gelen ürünlerden birisi 
kırmızı salçalık biber oldu. Çukurovalı kadınlar 
kış yaz kullandıkları salça için biberleri temizle-
meye başladılar. Titizlikle temizlenen biberler çe-
kildikten sonra, tuzları kıvamında atılarak evlerin 
ya da apartmanların damlarında kurutularak tü-
ketime hazır hale geliyor. Burada çoğu aile kendi 
salçasını üretiyor ya da güvenilir hijyenik yerler-
den satın alıyorlar. Zira bildiğiniz gibi sahte olma-
yan çok az şey kaldı...

30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun

30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun

30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun

30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun

Mehmet GELEBEK/Kelebek Gurme

Ali cİNGÖZ/Akay Sigorta

Hasan DÜVER/Has Oto Galeri

Aydın İL / İl Gıda & Şarküteri
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“ORDULAR İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR İLERİ”
Avukat Zihni Çubukçu 30 

Ağustos’u yazdı basın 
açıklaması. 

Ulusal Kurtuluş Savaşının 
Başkumandanı ve Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin Kurucusu 
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATA-
TÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE ka-
zanılan 30 Ağustos Bayramını 
100. yılını da şerefle, gururla, 
ulusça kutluyoruz.

Osmanlı Devleti’nin 1918 yı-
lında imzaladığı Mondros Söz-
leşmesi ile Anadolu toprakları, 
Yunanistan, İngiltere, Fransa ve 
İtalya tarafından işgal edilmiştir. 
Türk Milletinin ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Devletlere karşı 
kazandığı bu büyük zafer ile Yu-
nan Ordusu 15 Mayıs 1919 da 
işgale başladığı İzmir de 9 Eylül 
1922 yılında Akdeniz’e dökül-
müştür. Başkumandan Atatürk 
1 Eylül 1922 tarihinde TÜRK 
ORDUSUNA”ORDULAR İLK 
HEDEFİNİZ AKDENİZDİR” emri 
ile Afyon Dumlupınar’da Yunan 
Ordusu takibe başlamıştır. Yu-
nan Ordusu Başkumandanı TRİ-
KOPİS esir alınmıştır. Bozguna 
uğrayan Yunan Askerleri İzmir’e 
doğru kaçarken geçtikleri şehir 
kasabaları ve köyleri yakmışlar, 
sivilleri katletmişler, kadınların 
ırzına geçmişlerdir. Yakalanan 
Yunan ordusu Ordumuz tara-

fından imha edilmiştir.Kaçanlar 
ise İzmir’de denize dökülmüştür.
Kurtulabilenler gemilere binerek 
kaçmışlardır. 30 Ağustos Zafe-
ri başta İNGİLTERE, FRANSA, 
YUNANİSTAN VE İTALYA VE 
ONLARIN ARKASINDAKİ GÜÇ 
AMERİKANIN Anadolu üzerin-
deki çirkin emellerini bozmuş ön-
ceden hazırlanan ve Anadolu’yu 
parçalayan SEVR SÖZLEŞ-
MESİNİN YIRTIP ATMIŞTIR. 
Avrupa’nın “TÜRKLERİ ORTA 
ASYAYA SÜRME” hayalleri de 
yıkılmıştır. 30 Ağustos Zaferi 
ile yalnız işgalci Devletler değil, 
onlarla işbirliği yapan Osmanlı 
Padişahı ve Yönetimi iç isyancı-
lar ve Kurtuluş savaşı karşıtları, 
irticacı, bölücü, yıkıcı ve bölü-
cülerde yenilmiştir. Bu çerçeve-
de,   Ulusal Kurtuluş Savaşının 
önderi ve 30 Ağustos Zaferinin 
başkomutanı Türkiye Cumhuri-
yeti’nin Kurucusu ve her Türk’ün 
gururu, GAZİ MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK’Ü, silah arkadaşları-
nı, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
tüm kahramanlarını, kanları ve 
canları ile bu toprakları vatan 
yapan, bağımsızlığımızı kazan-
dıran, sevgili şehitlerimizi ve ga-
zilerimizi saygıyla anar, Büyük 
Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer 
Bayramını en içten duygularımla 
kutlarım.

30 Ağustos Zafer
Bayramınız kutlu olsun

30 Ağustos Zafer
Bayramınız kutlu olsun

30 Ağustos Zafer
Bayramınız kutlu olsun

Bünyamin SEDEFOĞLU
cHP Kozan İlçe Başkanı

Ahmet TANRIVERDİ
S.M.M.M

Fatih AYDIN
Kozan O.S.B. Müdürü
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