TBMM Futbol Takımı KKTC'ye gitmeden önce TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut tarafından kabul edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Başarılı sporcular
TBMM'yi ziyaret etti
TBMM Futbol Takımı KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile beraberlikle sonuç
lanan bir dostluk maçı yaptı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı, t ü m yurtta
coşkuyla kutlandı. Aynı günlerde
Galatasaray futbol takımının UEFA
kupasını ülkemize getirmesi sevinçle
karşılanırken, T B M M futbol takımını
oluşturan milletvekilleri de KKTC
Cumhuriyet Meclisi futbol takımı ile
bir dostluk maçı yaptılar. Ayrıca 33.
Avrupa Büyükler Boks Şampiyonasın
da madalya kazanan boksörler de
TBMM'yi ziyaret ettiler.
AKBULUT'UN MESAJI
TBMM Başkanı Yıldırım Ak
bulut, 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla
bir mesaj yayımladı. Akbulut, mesa
jında şöyle dedi:
"Cumhuriyetimizin kurucusu
Yüce Önder Atatürk'ün, Ulusal Kurtu
luş Savaşını başlatmak üzere Samsun'açıkışının 8 1 . Yıldönümüne ulaş
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manın engin sevinç ve mutluluğunu
yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı hepinize
kutlu olsun,
Birinci Dünya Savaşının galip
devletlerinin, Yüce Milletimizi tarih
sahnesinden silmek üzere Anadolumuzu işgale giriştikleri bir dönemde
Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, Türk
Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek
daha iyidir' diyerek bağımsızlık ve
özgürlük mücadelemizin meşalesini
yakmıştır.
Samsun'da yakılan bu meşa
lenin ışıkları Anadolu'da dalga dalga
yayılmış ve Atatürk'ün, 'Milletin ba
ğımsızlığını yine milletin azim ve ka
rarlılığı kurtaracaktır' düşüncesi doğ
rultusunda Yüce Önder'in etrafında
kenetlenen kahraman
milletimiz,
dünyada eşi benzeri görülmedik bir
kurtuluş hareketine girişmiştir.

Her safhası eşsiz bir kahra
manlık ve vatanseverlik destanı ile
dolu olan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın
zaferle taçlanmasından sonra t a m
bağımsızlık ve ulusal egemenlik te
meline dayanan çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti'nin sarsılmaz temelleri
atılmıştır.
Yüce Önder Atatürk, bağım
sızlık ve özgürlük meşalesini tutuştur
mak üzere Samsun'a çıktığı 19 Ma
yıs gününü ulusumuzun geleceğine
olan güveninin ifadesi olarak gençlik
bayramı ilan etmiştir.
Sevgili gençler, Sizler, Yüce
Milletimizin umut çiçekleri ve gelece
ğe uzanan kollarısınız. Bu gerçeği tesbit
eden Büyük Önder, kurduğu cumhuri
yeti sizlere armağan etmiştir. Sizler,
yakın bir gelecekte her alanda görev
üstlenecek, ülke yönetimine ve kade
rine el koyacaksınız.

