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Ermeni teröristler teslim oldu, 1 görevlimiz öldü
@

REHBER
KUR1UDU

İNAL — Yurdular. ATAŞA Y — Kurtuldu.

Dört görevlimiz 
kaçmayı basardı

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Paris Büyükelçili
ğimizden Ankara’ya Ulaşan bilgilere göre. Ermeni tedhiş
çiler Başkonsolosluk binasında yaklaşık 25 kişiyi rehin 
almışlardı. Saldın sırasında dört görevli konsolosluk bina
sından dışarı çıkmayı başardı. Rehineler arasında ıs için 
konsolosluğa gelmiş bulunan 20’ye yakın vatandaşımızın 
da bulunduğu bildirildi. Adları henüz belirlenemeyen 
yurttaşlarımız aışmda bina içinde rehin alındıkları belir
lenen görevliler, ölen polis memuru Cemal Özen ve göğ
sünden vurularak hastaneye kaldırılan maiyette başkon
solos Kaya İnal dışında şunlar: Aysel Yüceışık (mahalli 
katip), Meltem Altıntaş (sözleşmeli sekreter), Nurhan 
Bingöl( sözleşmeli sekreter), Alangua Almç (mahalli ka
tip), Hatice Çetinel (sözleşmeli sekreter), Mehmet Ata-

(Arkası 6. Sayfada)

•  Paris başkonsolosluğunu 
basan Ermeniler koruma 
görevlisi Özen i öldürdü

•  Göğsünden vurulan 
görevli, başkonsolos 
Kaya İnal ın durumu iyi

•  Ermeni teröristler kanlı 
eylemlerini sabaha karşı 
03.10 da sona erdirdiler

•  Başkonsolosluğumuzun 
çevresindeki Türkler 
sonuna dek bekledi

PARİS (Dış Haberler Servisi) — Türkiye Paris Başkonsolos
luğu ile Kültür Ataşeliğinin bulunduğu binayı dün öğle saatlerin
de işgal eden bir grup Ermeni terörist, 25 Türk görevli ve yurt
taşımızı rehin aldı, kendilerine müdahale^ eden güvenlik görevli
si Cemal Özen’i şehit etti, maiyette Başkonsolos Kaya İnal ı ya
raladı. Olay sırasında hafif yaralı olarak teslim olan bir terörist 
ise, Fransa’dan siyasi sığınma hakkı istedi. Ermeni teröristler, 
dün Türkiye saatiyle 1'2 .15'de giriştikleri baskın eylemlerinden 
sonra 12 saatlik bir süre tanıdılar. Kendilerini «Ermeni Kurtulu
şu İçin Ermeni Gizli Ordusu» (ASALA) militanı olarak tanıtan 
Ermeniler, Türkiye’de tutuklu' iki Ermeni rahip ile siyasi tutuk 
lu lo kişinin salıverilerek Paris’teki Roissy Havaalanına getiril
mesini istediler. Fransız polisi bina çevresinde geniş güvenlik ön
lemleri aldı, gerekirse bir kurtarma operasyonuna girişebileceği 
belirtildi. Teröristler eylemlerini bu sabah 03.00’de so
na erdirerek Fransız makamlarına teslim oldular. Erm e
ni teröristlerin dünkü kanlı eyleminin gelişmesi TSÎ ile saat sa
at şöyle: 12.15 — Paris’in orta yerinde Haussman Bulvarı üzerin
deki Türkiye Başkonsolosluğu ile Kültür Ateşeliği’nin bulunduğu 
binaya sayılan 6 - 7 olarak bildirilen Ermeni teröristler girdi. 
Türk güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi, ancak saldırgan
lar ateş açtılar. Başkonsolosluk bölümünde bulunan 25 kadar

görevli ve iş için gelenleri re
hin aldılar.

13.00 — Kültür Ataşeliğinin 
bulunduğu bölümden, binadaki 
bazı yurttaşlarla Ataşelik men 
suplarının bir bölümü, binanın 
iki yanındaki pencerelerden dı 
şan atlayarak kaçabildiler. K a
çanlara polis yardımcı oldu. İ- 
çerden silah sesleri geldi. An
cak yaralı olup olmadığı anla 
şılamadı.

13.45 — Paris’teki AFP’nin bü 
rosuna telefon eden bir kişi, 
baskım ASALA militanlarının 
düzenlediği ve Türkiye’de ha
piste olduğunu iddia ettiği iki 
Ermeni ile 10 siyasi tutuklunun 
serbest bırakılarak, 12 saate 
kadar Paris’e uçakla gönderil
memesi halinde rehinelerin öl
dürüleceklerini söyledi.

14.00 — AP Ajansının Bey
rut bürosuna iletilen yazılı 
bir açıklamada ise, Fransız hü 
kümeti kurtarma müdahalesine 
karşı uyarıldı, bir operasyona 
kalkışılması halinde binayı i- 
çindekilerle birlikte havaya u- 
çurma tehdidinde bulunuldu.

(Arkası 6. Sayfada)

MitterrancTın 
ilk basın 
toplantısını 
yaptığı 
günü seçtiler

Bülent ÇAKIM 
bildiriyor

REHİNELERDEN BİRİ MESAJ ATIYOR — Ermeni teröristlerin Paris’deki Türk Konsoloslu
ğunu basmasının hemen ardından bina Fransız polisinin özel timlerj tarafından sarıldı. Bu 
arada balkona çıkan rehinelerden bir bayan polislere mesaj attı. (Fotoğraf: AP - a,a.)
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Yeni Bir 
Asama..

« Erm enistan'ın  Kurtuluşu  
çin Erm eni Gizli O rdusu » 

ad ın d ak i örgüt, k ısa ca  
«Asala» d iy e  an ılm aktad ır. 
Bu örgütün  üyesi olduğu  
söy len en  bazı ey lem c ile r  Pa
ris'teki T ü rkiye B aşkon so
losluğu ’nu b a sa r a k  ( i lk  a- 
jans h a b er le r in e  g ö r e ) 40
d o lay ın da  T ü rk ’ü reh in  a l
m ışlardır. T erör istler  ü lk e 
m izde tu tuklu  bu lunan  bazı 
E rm en ilerin  b ırak ılm asın ı, 
bu  istekleri- y er in e g etir il

m ezse reh in e ler i ö ld ü r e c e k 
lerin i sö y lem ek led ir ler .

Olay, T ü rk iy e ’y e  y ö n e lik  
Erm eni terörizm in de y en i 
b ir a şam a  görü n ü m ü n de
dir.

Ş im d iye d eğ in  T ürk d ip 
lom atla rı k im liğ i b ilin m e
yen  ka tille r  e liy le  ö ldürülü  
yordu,- ey lem c ile r  k iş ilik ler i 
ni g iz lem ey e  ç ab a lıy o r la r 
dı. Bunun la b ir lik te  o lay - 

★ ★ ★

(Arkası Sa. 9, Sü. 8’de)

PARİS — Türkiye Cumhuri
yeti Paris Başkonsolosluğu (to
ruma görevlisi Cemal Özen ya
şınım  görevi uğrunda yitirdi. 
Saat 19.45’de Başkonsolosluğun 
kapısına yaklaşan üçüncü can 
kurtaran olayın hemen başın
da yaralandığı anlaşılan şehit, 
polis memurumuzun naaşım 
götürüyordu.

Ondan önce maiyette Başkon 
solosumuz Kaya İnal kalbinin 
hemen üzerinden aldığı ve sol 
akciğerini zedelediği sanılan 
kurşun yarası ile ve hekim di
lindeki durumu «ağır» diye ni
telenerek hastaneye götürül
müştü.

Evet, Ermeni teröristler yine 
vurdular. Hem de bu kez ik
tidara geçişinden dört ay son
ra ilk basın toplantısını yapan 
Başkan Mitterrand’m dünyanın 

(Arkası 6. sayfada)

TESLİM OLAN TERÖRİST —  Yaralı terörist polislere teslim olurken eliyle «zafer» işareti yapıyor. Ermeni Gizli Kurtuluş Or
dusu üyesi oldukları bildirilen teröristlerden biri de pencerede rehin aldıkları bir yurttaşımızı silâhla tehdit ederek, terörist ar
kadaşını korumaya çalışıyor. Binanın birinci katında görülen, perdeleri kapalı pencerelerin ardında yaklaşık 25 Türk görev
lisi ve yurttaşı ise diğer teröristlerin denetiminde bekliyorlar, (Fotoğraf: AP - a.a.)

FRANSA T / .  UYARDIK
ANKARA, (Cumhuriyet Büro

su) —  Paris’deki Başkonsolos 
lüğümüzün dün bir grup Er
meni tedhişçi tarafından işgal 
edilmesinden sonra Türk hü
kümeti Fransız hükümetini u- 
yardı. Uyarıda bugüne kadar, 
Fransa’da Türk tem silcilikle
rine yapılan saldırılar hatırlatıl 
dı ve alınacağı belirtilen ön
lemlere karşılık yeniden bir 
saldırının meydana gelebilmiş

olmasına dikkat çekildi. Bu 
konudaki Türk girişim leri An
kara ve Paris olmak üzere iki 
kanaldan yapıldı. Ankara'daki 
Fransız Büyükelçisi Emile Ca- 
zimajou Dışişleri Bakanlığı'na 
çağrıldı ve Dışişleri Genel Sek 
reteri Büyükelçi Kâmuran Gü
rün tarafından kabul edildi. Pa 
ris'de de Türk Büyükelçisi 
Adnan Bulak Fransız Dışişierin 
de görüşmeler yaptı. Gürün,*

ayrıca Ankara’daki, Fransız Bü 
yükelcisi Cazirnaiou ile telefon 
da birçok kez konuşarak du
rumu değerlendirdi. Benzer b i
çimde Kâmuran Gürün, Paris 
Büyükelçimiz Adnan Bulak ile 
de telefonla sürekli haberleşir
ken olayla ilg ili gelişmeler Baş 
bakan Büiend Ulusu ve Dış
işleri Bakan vekili ilhan Öztrak 
tarafından yakından izlendi. 
Diplomatik kanallardan edini

len bilgiye göre, olaydan son
ra Türk hükümeti Fransa'ya 
Ermeni tedhişçilerin istekleri
nin kabul edilmesinin herhan
gi bir şekilde söz konusu ol
madığını bildirdi. Bu konuda 
ödün verilmeyeceği be lirtilir
ken, Ermeni tedhişçilerin mu 
hatap kabul edilmeyeceği an
latıldı. Ankara ayrıca konunun 
tedhişçilerle Fransız hııküme 

(Arkası 6. sayfada)

G Ö Z L E N  i

UĞUR
MUMCU

“ASALA...,,

ÖZEL TİMLER —  Fransız özel güvenlik timleri saldırıdan kısa 
bir süre sonra kurşun geçirmez yelekler ve ellerinde makınalı 
tüfekler olduğu halde Türk Başkonsolosluğu binasının çevresin
de geniş önlem aldılar. (Fotoğraf :AP - a.a.)

Ermeni terörü, uluslararası terörün bir parçasıdır. 
Ve bütün terör çeteleri arasında «çok uluslu» örgütlen
meler söz konusudur. Paris Başkonsolosluğumuza kar
şı «ASALA» adıyla bilinen örgütün düzenlediği silahlı 
baskın, bu «çok uluslu» örgüt ve planların bir sonucu
dur. Bunda hiç şüphe yok!.

Sınırlarından kuş uçurtulmayan, gümrüklerinde en 
gelişmiş elektronik aygıtlarla insanların üstlerinin, baş
larının, eşyalarının arandığı Avrupa ülkelerinde, bunca 
terörist, öldürücü silahları ile nasıl, ülkeden ülkeye, sı
nırdan sınıra geçebiliyorlar? Yalnızca bu soru bile bu 
«çok uluslu» örgütlenme konusunda ciddi kuşkuların 
soru iaaretleri ile doludur.

Çeşitli ülkelerin gizli haberalma örgütleri, gizli din
lemeler, elektronik aygıtlar ve akla gelmeyen her türlü 
isithbarat olanakları, bu terör çeteleri hakkında hiç bilgi 
sahibi olamıyorlar mı? Fransız polisj ya da gizli haber
alma örgütü, bu Ermeni örgütlerini bilmiyor mu, bilemi
yor mu?

Bir terör örgütü, çeşitli çevrelerden destek alamazsa 
yaşayamaz, bir terör örgütüne açıkça ,göz yumulmazsa, 
bu örgüt, sürgit ayakta kalamaz! Bu Ermeni örgütlerinin

(Arkası (i. Sayfada)
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G Ö Z L E M
(Baştarafı 1. Sayfada)

hic şüphesiz, belli «siyasal ve mali» destekçileri vardır. 
Onlara para veren, araç ve gereç sağlayan, onları koru
yan cevreıer vardır. Olayın önemi de buradadır.

Başkonsolosluğumuzu basan çete, Türkiye'de çeşit
li suçlardan tutuklu bulunan bazı Ermeniler ile bazı si
yasal tutukluların serbest bırakılmalarını istiyorlarmış,.

Şunu herhalde herkes bilir; aost bilir, düşman bilir. 
Türkiye'de kimseye «sen Ermenisin» diye baskı yapıl
maz, kimseye Ermenisin diye ceza yaptırımı uygulan
maz. Eğer Türkiye'de Ermeni kökenli tutuklu varsa, bu, 
Türk ve Müslüman kökenli yurttaşlarımız gibi, işledikle
ri herhangi bir suçtan ötürüdür, başka nedenle değil!

Evet, -Türkiye'de kimseye «Ermenidir» diye ayrı bir 
işlem yapılmaz. Tersine, Ermeni yurttaşlarımız, tıpkı 
Türk yurttcşları gibi, toplumun en ayrıcalıklı, mali ba
kımdan en güçlü toplumsal katmanlarına ka
dar çıkarlar.

Hiç bir Türk yurttaşı da Türkiye'deki Ermenilere 
«azınlık» gözü ile bakmaz.

Ermeni sorununu yaratanlar, yaratmaya çalışanlar, 
uluslararası terörizmin kanlı aletleri olan «ASALA» gibi 
terör örgütleridir.

Bu gibi olaylarda İC kamuoyumuzda bu duyarlı ko
nuyu sömürüp, ülkemizde yeni olaylar çıkartmak iste
yenler olabilir. Bu tür serüvenlere karşı da uyanık ol
mak ve taşkın söz ve davranışlardan özenle kaçınmak 
gerekmektedir.

İnsanı insana, ulusu, ulusa ve halkları birbirlerine 
düşman eden bu «çok uluslp» olgu yeni oyunlar peşin
dedir!...

İŞKENCE
(Baştarafı 10. sayfada) 

şehit polis, jandarma ve bekçi 
ailesine aylık bağlandığını, 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 
değiştirilmesi hakkındaki ya
sayla yurda dön çağrısı yapı
lan 241 kişiden 36’sının teslim 
olduğunu, 19 kişi hakkında işle
min takibata gerek kalmaması 
nedeniyle durdurulduğunu, 6 ki 
şiye vatandaşlığının kaybettiril 
diğini, 6 kişiye vatandaşlığını 
kaybedecekleri duyurusu yapıl
dığını belirtti.

İçişleri Bakamna göre, MGK' 
nde İncelenmekte olan 7 tasa
rıdan önemli görülenleri şöyle 
sçıkladı:

•  Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu Tasarısı,

•  Sivil Hava Meydanları, Li
manlar ve Sınır Kapılarında 
Görev ve Hizmetlerin Yürütül
mesi Hakkındaki Kanun Tasa
rısı,

15 milyon 
liralık kaçak 
eşya elegeçti
İstanbul Haber Servisi —

Yurt dışından gelen bir TIR 
kamyonunda yapılan arama so 
nucu 15 milyon lira değerinde 
kaçak eşya ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlü
ğü, Mali Şube Müdürlüğü yet
kililerinden edinilen bilgiye gö
re yapılan bir ihbarı değerlen 
diren Mali Şube dedektifleri 
Almanya'dan İstanbul'a gelen 
bk TIR kamyonunda arama 
yaptılar. Yapılan arama sonu
cu 15 milyon lira değerinde 
conta, piston, asansör malze
meleri, tıbbi malzemeler ve ce 
şitli kozmatik eşya ele geçi
rildi. Biri Türk iki kişi gözaltı
na alındı.

Oskar Schmoll adlı bir şir
ketin Türkiye’deki temsilcisi 
olan, Nejat Pur ile TIR kamyo
nunun şoförü, Alfred Grom- 
master'le ilgili derin bir araş
tırmaya başlandığı bildirildi.

Kurban
derilerinin
değerlendirilmesi
için eğitim
kampanyası
açıldı

İstanbul Haber Servisi — İs
tanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi, Türk Hava Kurumu 
ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
Dericilik Enstitüsü tarafından 
kurban derilerinin değerlendi
rilmesi için uyarı ve eğitim 
kampanyası açıldı.

Açılış için düzenlenen basın 
topiantısmda konuşan İstan
bul Üniversitesi Veteriner Fa
kültesi Histoloji ve Embiriliyo 
loji kürsüsü başkanı Doç. Dr. 
Ercan Artan, kurban kesimin
de halkımızın ve kesicilerimi
zin teknik yetersizlikleri konu 
ya gereken önemi vermemeleri 
ve ülke çapında yeterli topla
ma, depolama organizasyonu
nun gerçekleştirilmemesi yü
zünden bıçak hatası, kokuşma 
üe boya kan ve kir şeklindeki 
hasarlar sonucu derilerin değe
rini yitirip, kullanılamaz duru 
ma gelerek milyonlarca lira 
değerindeki milli servetimizin 
yok olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Artan, kurban deri 
lerinde kesim koruma ve orga 
nizasyon hatalarından ileri ge 
len milli servet kaybının en a- 
za indirilmesi, bu derilerden 
en üst düzeyde yararlanılması 
ve gelecek yıllarda alınması ge 
reken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurban derisi ıslah 
projesi geliştirdiklerini söyledi.

Fransa yı
(Baştarafı 1. Sayfada)

tl arasında bir sorun olduğu 
bu çerçevede sona erdirilme
si gerektiğini de bildirdi. Öte 
yandan Dışişleri Bakanlığım
ca yapılan bir açıklamada da 
Ajans Frans Press'in Dışişleri 
sözcüsüne atfen verdiği Bakan 
lar Kurulu'nun Başbakan Bü- 
lend Ulusu’nun başkanlığında 
toplanacağına ilişkin haberi 
yalanladı. Açıklamada haberin 
gerçek dışı olduğu belirtildi. 
Sözcünün Ajans Frans Press 
muhabirine böyle bir bilgi ver
mediğini bildirdi.

•  Karayolları Trafik Kanu
nu Tasarısı,

•  Türk Soylu Yabancıların 
Türkiye’de Meslek ve Sanatları
nı Yapabilmelerine, Kamu ve 
Özel Kurutuş veya İşyerlerinde 
çalışabilmelerine ilişkin Kanun 
Tasarısı,

Başbakanlıkta bulunan 6 ta
sarı da şöyle:

•  İç Güvenlik Nedeniyle O- 
lağanüstü Hal İlâm Hakkmda- 
ki Kanun Tasarısı.

•  Dernekler Kanununda De
ğişiklik yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı,

•  Kaçakçılığın Men ve Taki
bine Dair Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun Ta
sarısı,

•  Sivil Savunma Kanunu 
Tasarısı.

Jandarma Teşkilatı Görev ve 
Yetkileri Kanunu Tasarısı.

İçişleri Bakam, 1949’da çıkan İl 
İdaresi Kanununun günün şart
larına uydurulması ve keyfi ta
sarruflara yolaçmaması için 
yeniden hazırlandığını bildirdi 
«Ancak tasarıya son şeklinin 
verilmesi, vakm ilgisi nedeniy
le yeni Anayasamızın bazı ilke
lerinin belirlenmesinden sonra 
mümkün olabilecektir. Bu ne
denle tasarının Başbakanlığa 
sunulması ertelenmiştir» dedi.

Bakana göre, üzerinde çalışı
lan ve Bakanlı klarm görüşle
rine sunulan önemli bazı yasa
ları da şöyle açıkladı;

İçişleri Bakanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı, Polis Görev ve Yetki 
Kanunu Tasarısı, Emniyet Teş 
kilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Tasarısı. Köv Kanunu 
Tasarısı, Belediye Kanunu Ta
sarısı, Belediye Cezalan Kanun 
Tasansı, Mahalli İdare Birlik
leri Kanun Tasansı, Yardım 
Toplama Kanun Tasansı.

BELEDİYE DENETİMLERİ
İçişleri Bakam Çetiner, «Sağ 

ve sol mihrakların karargâhı 
haline getirilmiş bulunan» be
lediyelerdeki yolsuzluklara de
ğinirken, 12 Eylül'den bu yana 
yapılan teftiş ve denetimden 
geçirilen 85 belediye ve bunla
ra bağlı işletme ve tanzim sa
tış mağazasmda 400 milyon li
raya varan adi zimmetin tesbit 
edildiğini, 165 görevli hakkın
da 1609 Sayılı Yasaya göre so
ruşturma açıldığım bildirdi, 
şöyle devam etti;

«123 belediyede yapılan so
ruşturma sonunda, görevi ih
mal suçundan 84, görevi suiis
timal suçundan 360. zimmete 
sebebiyet suçundan 23, sahte 
evrak düzenlemek suçundan 5. 
darp ve hakaret suçundan 1 
olmak üzere toplam 473 beledi
ye memuru hakkında 33 fezle
ke düzenlenmiş, 39 samk hak
kında men-i muhakeme, 148 sa
nık hakkında kısmen men, kıs
men lüzumu muhakeme, 286 sa
nık hakkında da lüzum-u mu
hakeme karan verilmiştir.

37 belediyede yapılan İncele
me ve soruşturma sonunda 
113.720.304 liranın yasalara ay
kırı bir şekilde ödendiği tesbit 
edilmiş, düzenlenen 37 incele
me ve soruştunna raporu ile 
söz konusu meblağın, kanun
suz ödemeleri gerçekleştiren 
61 belediye görevlisinden taz
min ettirilmesi talep edilmiş
tir.

9 Belediyede 62 kişinin 657 
Sayılı Kanunun 46. maddesine 
aykırı olarak sınavsız bir şe
kilde memur kadrolarına atan
dıkları tesbit edilmiş, kanun
suz atama yapan 9 belediye 
başkanımn yargılanması için 
mahalli İl İdare Kurullarına
tevdi edilmiştir.»

Bakan, Türkiye çapında ka
çakçılığın önlenmesi, kaçakçı
lıkla ilgili tüm istihbaratın 
tek merkezde toplanması ve 
değerlendirilip mukabil tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla ku
rulacak olan «Kaçakçüık, tstih- 
barat ve Harekât Merkezi»nin 
yönetmeliğinin yayınlanmasın
dan sonra faaliyete geçeceği
ni açıkiadı.

GENEL BİLGİ TOPLAMA
Emniyet ve Jandarma bün

yesinde oluşturulan «Genel Bil
gi Toplama Başkanlığnmın ça
lışmaları sonucu ocak 1981’den 
beri bugüne kadar aranan 42. 
302 kişinin elegeçirildiğini bil
dirdi.
Suçun türü Yakalanan
Siyasi (aranan) 11.910
Kaçakçılık
(ele geçen) 2.789
Adi 27.603

TOPLUM ZABITASI
İçişleri Bakanı, «Toplum za

bıtasının yeniden düzenlenmesi 
zaruri görülmüştür. İllerde da
ha az sayıda, ancak sürekli eği
tim gören dinamik bir çevik 
kuvvetin oluşturulması gerekti
ği sonucuna varılmıştır» dedi.

REHİNELER KURTULDU
(Baştarafı 1. Sayfada)

Bildiride ayrıca, ASALA’nın bir 
«Kân banyosu» istemediği be
lirtildi.

Teröristlerin serbest bırakıl
masını istedikleri Türkiye’deki 
Ermenilerin adlarının rahipler 
Manuel Yergatian üe Hırant 
Güzelian olduğu bildirildi. Te
röristlerin tanıdıkları süre TSİ 
ile 00.15’de bitiyor.

15.00 — Ermeni teröristlerin 
isteklerini Konsoloslukta gö
revli bir Fransız bayan aracılı 
ğıyla Fransız makamlarına ile 
tiyorlar. Bunlardan birinde, 
verdikleri süre dolduktan ve 
Türk hükümeti taleplerini yeri 
ne getirdikten sonra Roişsy Ha 
vaalamna gitmek üzere bir oto 
mobil isteniyor.

15.15 — Polis yetkililerine gö
re, binadan kaçan bir Türk, sal 
dırganlara önderlik eden kişi
nin kısa boylu, sakallı ve zayıf 
ça bulunduğunu ve Türk koru 
ma görevlilerine ateş açtığını 
söyledi,

15.30 —■ Binayı kordon altın
da tutan Fransız vurucu timle 
ri, binaya girerek rehineleri 
kurtarmaya çalışacaklarını du
yurdular. Eu amaçla Ermeni 
ve Fransızca konuşan bir tercü 
man aracılığıyla tedhişçilere 
son bir uyarı yapıldı.

15.30 — Doktor olduklarını 
gösterir kolluk taşıyan beyaz 
ceketli iki kişinin binaya girdi 
ği görüldü. Gazeteciler binanın 
çevresinden uzaklaştırıldı.

16.00 — Türk Büyükelçiliği 
sözcüsü, Büyükelçi Adnan Bu- 
lak’m «Teröristlerle görüşme
yeceğini, bunun Türk hüküme
tinin politikası olduğunu» söy
ledi. Sözcü, Türkiye’deki ceza
evlerinde siyasi Ermeni tutuk
lu bulunmadığını, sadece «Aşı
rı sağ ve aşırı sol» tutııklula- 
rın bulunduğunu bildirdi.

16.30 — Fransız polisiyle te
röristler arasında bağlantı ke
sildi. Bu sırada bir polis, bi
naya teröristlerle görüşmek ü- 
zere yaklaştığında, pencerenin 
arkasmdaki bir terörist elinde
ki el bombasını gösterdi.

17.00 — Fransız polisi, bir 
ya da iki Fransız polisinin re
hineler arasına katıldığım söy
lüyor.

18.00 — Başkonsolosluk me- 
murelerinden Nurhan Bingöl 
pencereden içerdeki Türk diplo 
matı Kaya înal’ın çok ağır has 
ta olduğunu ve yardıma ihti
yaçları bulunduğunu söyledi. 
Ancak İnal’ın yaralı mı, hasta 
mı olduğu konusunda kesin bir 
bilgi yok.

Bu arada, rehineler arasında 
Cezayir’e atandığı için Başkon
solosluk mensuplarına veda et
mek üzere bir ziyarette bulu
nan Paris Büyükelçiliği Deniz 
Ataşemiz de bulunuyor.

Fransız polisi ,iki meslekdaş 
larının rehine alındığı yolunda
ki ilk haberleri doğrulamadı. 
Bu konudaki açıklamada, saldı
rının hemen ardından iki polis 
yetkilisinin binaya girmeye ça
lıştıkları, ancak yaylım ateşi 
üzerine çekildikleri yeraldı.

TÜRKLERİN GÖSTERİSİ
18.15 — Başkonsolosluk bi

nasında rehine tutulanların ya
kınları oldukları anlaşılan 200 
kadar Türk, saldırıya uğrayan 
binaya sadece 50 metre uzaklık
ta toplanarak gösteri yaptı ve 
baskın olayını kınadı. Göste
riciler arada bir İstiklâl Marşı 
söylüyor ve Fransız polisinden 
olaya müdahale etmesini is
tiyorlar.

İNAL HASTANEYE
KALDIRILDI
18.20 — Ermenilerin baskını 

sırasında ağır yaralanan maiyet 
te Başkonsolos Kaya İnal, Pa
ris itfaiyesine ait bir ambu
lansla binadan çıkarıldı. Bir 
sedye ile getirilen İnal’a bina
nın girişinde tıbbi bakım yapıl
dı, kendisine şenim verildi. 
Hastaneye kaldırılan İnal’ın 
göğsünün sol tarafından gire
rek sol böbreğinden çıktığı bil
dirildi. İnal’ın dununu normal, 
hayati tehlike yok.

İnal’ın baskın sırasında yara
landığı ve daha önceki dokto
run bu tedavi için binaya alın
dıkları anlaşıldı.

YARALI TERÖRİST
SIĞINMA İSTİYOR
18.40 — Bu sıralarda bir E r

meni terörist zafer işareti ya
parak «Siyasal sığınma hakkı 
talep ediyorum» diye bağırdı.

Karnından yaralı olduğu gö
rülen teröristin, binaya girmek 
isteyen Fransız polisince yara
landığı sanılıyor. Bu sırada 
Ermeni teröristlerin lideri ol
duğu sanılan sakallı kişinin, 
birinci kat pencerelerinden bi
ri önünde, elindeki silâhla re
hinelerden birini tehdit eden 
duıumda arkadaşım seyretti
ği görüldü.

20.40 — Gösteri yapan Türk- 
leri, Fransız polisi dağıttı.

KORUMA GÖREVLİSİ
ÖLDÜ
20.50 — Kızılhaç’dan bir can 

kurtaran Ermeni tedhişçilerin 
silâhlı baskını sırasında başın 
dan ağır yaralanan Konsolos
luk koruma görevlilerinden bi 
risini alıp hastaneye götürdü. 
Kısa süre sonra alman haber
de, ağır yaralanan. Konsolos
luk güvenlik görevlisi Cemal 
Özen olduğu ve öldüğü öğre
nildi.
21.00 — Ermeni tedhişçiler, 
rehineler arasında yer alan 4 
yaşındaki bir çocuğu Serbest 
bıraktılar.
21.30 — Fransız polisi baskın o- 
layıyla ilgili olarak bazı rakam 
lar verdi. Ölü güvenlik görev
lisi Cemal Özen, yaralı Başkon
solos Yardımcısı Kaya İnal, 
yaralı bir terörist. Başkonsolos 
luk binasında üç tedhişçi bu
lunuyor. Binada rehine tutulan 
ların sayısı, yine polise göre 
25 kişi.

22.00 — Teröristler Fransız 
polisi ile diyaloga yanaşmıyor
lar.

23.30 — Sürenin dolmasına 
kısa bir süre kala teröristlerin, 
Başkonsolosluğun iyice aydın
latılmış bir odasına doldurduk
ları rehinelere ekmek dağıttık
ları bildirildi. Bir terörist elin
de bir makinalı tabancayla pen 
çere önünde uzun süre kalarak 
fotoğrafçılara poz verdi.

00.15 — Bir terörist, sürenin 
dolmasına 5 dakika kala, giz
lendiği bir kadının arkasından 
işaretle güvenlik yetkilisiyle gö 
rüşmek istediğini bildirdi. Sa
kallı teröristin çağırdığı güven 
lik şefi ile treörist görüştüğü 
sırada bir silâh sesi duyuldu.

00.15 — Verilen süre doldu. 
Sessizlik hüküm sürüyor.

TÜRK — ERMENİ
ÇATIŞMASI
00.55 — Türk göstericiler bir 

yandan, Ermeni göstericiler 
öteki yandan gösteriler yapı
yorlar.

Türkler, Konsolosluğu bas
mak istiyorlar.

Polis güvenlik önlemlerini 
çevrede arttırdı. Gösteriler sı
rasında bir Ermeni’nin yaralan 
dığı görüldü.

01.10 — Başkonsolosluk çev
resindeki gerginliğin doruk nok 
tasında olduğu görülüyor.

01.20 — Teröristlerle Fransız 
«anti-gang» polis şefi Robert 
Broussard arasındaki görüş
meler sürüyor. Polisler süre
nin bitmesine rağmen bunun 
uzatılmasına çalışıyorlar.

01.30 — Konsoloslukta bir ya 
raluım daha bulunduğu bildiril 
di. Konsolosluk kapısına yana
şan bir ambulansa yaralı çla- 
rak bir adam bindirildi ve am
bulans hızla uzaklaştı. Yaralı
nın rehine mi, yoksa terörist 
mi olduğu belirlenemedi.

Bu arada polisle teröristler 
arasındaki arabuluculuğu E r
meni bir gazetecinin yaptığı 
belirtildi.

01.40 — Teröristlerin şefinin, 
kendisine teslim ol çağrısı ya
pan Broussard’a  hayatının ba
ğışlanması karşılığında teslim 
olabileceğini söylediği bildi
rildi.

02.15 — İşgalci teröristlerin 
şefiyle birlikte teslim olması 
bekleniyor.

03.10 — 15 saattir Başkonso
losluğumuzu işgal eden terö
ristler teslim olarak eylemleri
ne son verdiler. Teröristler bir 
polis arabasına bindirilip gö
türüldüler.

Baloğlu: Elimde tabası çayla
Haber Merkezi —  Fransa 

bölgesi öğrenci müfettişi ve 
Kültür Müşaviri Zekai Baloğlu, 
baskın sırasınaa kendilerine 
ve 10 öğrenciye bir şey olma
dığını, konsolosluk tarafında
ki silâh sesleri ve bağırışma- 
lar üzerine «Elde tabanca bek 
lediğini» söyledi.

Zekai Baloğlu, TRT’ye tele
fonla bilgi verirken yaşadığı 
gelişmeleri anlattı, Baloğlu 
şöyle konuştu:

«Saat 10.30 sıralarında (ESİ) 
odamda çalışırken, konsolos
luk tarafındaki salondan silâh 
sesleri ve bağırmalar duydum.

Serbest 
bsrakslması 
istenen 
2 rahipten 
biri döviz 
kaçakçısı
Haber Merkezi — Türkiye’

nin Paris Başkonsolosluğunun 
bulunduğu binayı basan Erm e
ni teröristlerin Türkiye’de tu
tuklu bulunan ve serbest bı
rakılmasını istedikleri 2 Erm e
ni’nin rahip oldukları öğrenildi.

Ermeni Gregoryan Patriği Si 
nork Kalustyan yaptığı açıkla
mada, «Türkiye’de meslekleri 
rahip olan 2 Ermeni tutuklu bu 
lunnıaktadır. Rahip Manuel 
Yergatian, Gregoryan mezhe- 
bindeııdir. Rahip Hirand Güze
lian ise Protestan mezhebinden 
dir. Her iki rahip sıraları gel
mediği için mahkeme huzuruna 
çıkmamışlardır» dedi.

Rahiplerden Yergatian, Ku- 
düs’de bir Ermeni Din Ensti
tüsünde çalışmakta. Ermeni ra 
hibin geçtiğimiz ekim ayı için
de. beraberinde bazı Ermeni 
öğrenciler olduğu halde Ku
düs’e gitmek isterken Yeşilköy 
Havaalanında güvenlik kuvvet
leri tarafından gözaltına alındı 
ğı öğrenildi. Ermeni din ada
mının, üzerinde çok miktarda 
döviz bulunduğu ve döviz ka
çakçılığıyla suçlandığı edinilen 
bilgiler arasında.

Patrik Hirand Güzelian’ın 
ise Ermeni çocukları Anado
lu’nun uzak yerlerinden İstan
bul’a getirdiği ve onlara Erme 
ni din ve dil eğitimi verdiği bil 
diriliyor. Ermeni patriğinin Av 
rupa’daki çeşitli insan hakları 
örgütleme mektup göndererek, 
Türkleri kötülediği ve Türki’- 
ye’deki Ermeni toplumunun a- 
ğır sorunlarla karşı karşıya 
bulunduğunu bildirdiği öğre
nildi.

Elde tabanca beklemeye baş
ladım.

Başkonsolosluğa ortak olan 
kapımızın zorlandığını görün
ce masayı onun arkasına al
dım. Bu sırada 10 el kadar a- 
teş edildi. Elimde tabanca ben 
içeride bekliyordum. Bize hiç
bir şey olmadı. Yalnız odanın 
içerisi barut dumanı içerisin
deydi. ve halı yanıyordu. 10 
dakika geçti .Meğer işgalciler 
bizim tarafımıza geçmemiş. 
Başkonsolosluk tarafında ya
pacaklarını yapmışlar. Yanım
da 10 kadar öğrencim vardı,

arkadaşlarım vardı.
Yardımcı İbrahim bey, pen

cereden aşağıda bulunan po
lislerle münakaşa edip arka 
pencereden dışarıya çıkabil
memizi sağlamaya çalıştı, ni
tekim başarılı bir çalışma yap
tı.

Ben tabanca elde kapıda 
nöbet bekledim, arkadaşlar 
ininceye kadar. Arkadaşlarımı 
tahliye ettikten sonra en son 
ben indim. »
ı Baloğlu, olaya «Geriden 

r-fuhatap olduklarını» belirtti. 
«Bu bir savaştır. Bunun adını

bekledim
tam koymak lâzım, savsakla
mamak lâzım. Ciddi tedbirle1, 
almak lâzım. Karşımızda Er
menilerin yalnız olduğunu dü
şünmemek lâzım. Devletçe lâ
zım olan tedbirleri düşünme
miz lâzım.» dedi.

ABD,
SALDIRIYI 
KINADI
ANKARA (Cumhuriyet Büro

su) — ABD hükümeti, Ermeni 
Tedhiş Örgütü ASALA’nm dün 
Paris’deki Başkonsolosluğumu
za yaptığı saldırıyı kınadı. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Was- 
hington’daki Türk Büyükelçili- 
ği’nde rehinelerin güvenlikle
rinden duyduğu kaygıları bil
dirdi.

Elektrik
(Baştarafı 10. sayfada) 

cirlikuyu, Gayrettepe semtleri, 
27 eylül pazar akşamı dahil sa
at 22.00-23.00 arasmda, 28 ey
lül - 4 ekim akşamı dahil sa
at 19.00-20.00 arası, 5 ekimden 
8 ekime kadar saat 20.00-21.00 
arasında. Halen gündüzleri 
15.00-17.00 arasında cereyanı ke 
silmekte olan Ankara Asfaltı
nın deniz tarafı, AUbeyköy Sa
nayi Bölgesi. Küçükköv, Yıldı
rım Mahallesi, Gaziosmanpaşa, 
Topkapı Sanayi Bölgesi’nin bir 
bölümü, Amavutköy, Bebek, E- 
tller’in bir bölümü, 27 eylül pa 
zar akşamı dahil 19.00-20.00 a- 
rasmda. 28 eylülden 4 ekim ak 
şamı dahil saat 20.00-21.00 ara
smda. 5 ekimden 8 ekime ka
dar da saat 21.00-22.00 arasın
da cereyan alamayacak semt
lerdir.

Mitterrand  
" Biz olayın 

tam
içindeyiz,,
PARİS (a.a.) — Fransa Dev

let Başkanı François Mitter
rand dünkü basın toplantısı sı
rasında, Türkiye’nin Paris Baş 
konsolosluğunun Ermeni terö
ristler tarafından işgal edilme
sine ilişkin soruları cevaplan
dırdı.

Mitterrand, «Biz olayın tam 
içindeyiz, bu bakımdan, bu 
konuda şimdi konuşmak vakit
siz olur. Bu olayın iyi bir so
nuca ulaştırılması, yani en kö
tü ihtimalin önlenmesi konu
sunda İçişleri Bakam Gaston 
Dcfferrc'e güvenim tamdır» 
dedi.

ERMENİ TERÖRİST VE 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK —  Paris'deki Baş 
konsolosluğumuzu basan teröristler zaman zaman bir ellerinde 
silâh, rehinelerden birinin 3 yaşındaki şaşırmış ve korku içinde
ki çocuğunu kucağa alarak «zafer» işareti yaptırdılar.

(Fotoğraf: THA)

73 bin DDY isçisi sözleşme
• •

fa rk la rın ı üç aydır alam ıyor
İstanbul Haber Servisi —

Devlet Demiryollarında çalı
şan 37 bin civarında işçiye üc 
aydır sözleşmeden doğan 13 
aylık farklarına ilişkin hic bir 
ödemenin yapılmadığı bildi
rildi.

YHK’nın yeni sözleşmeyi ba 
ğıtlamasına kadar geçen 13 
aylık dönemde, sadece iki ay 
ovans ödenen demiryolu işçi
lerinin, sözleşme fark alacak
ları, bu nedenle daha büyük 
bir önem kazanıyor.

Yapılan hesaplara göre, de 
miryolu işçilerinin, sözleşme
nin 13 aylık farklarının öden
memesinden doğan alacakla
rının toplamı brüt 4.5 milyar

lira, net 2.5 milyar lira civa
rında tutuyor YHK'nın bağıtla
dığı sözleşmeye göre, farkla
rın 6 ay içinde eşit taksitler
le ödenmesi gerekiyor. An
cak YHK'nın sözleşmesinin ba 
ğıtlanmasından bu yana üç ay 
geçtiği halde ve sözleşmenin 
açık hükmüne rağmen, fark
lara ilişkin hiç bir ödeme ya
pılmış değil.

Mağdur duruma düştükle
ri belirfilen demiryolu İşçileri
nin sendikaları DYF-İş aracılı
ğı ile sürdürülen girişimler
den bugüne kadar bir sonuç 
alamadıkları bildiriliyor.

Demiryolu işçilerinin söz
leşme farkları dışında, öden

meyen bir diğer önemli ala
cakları, kıdem tazminatı hak
kından doğuyor. 1980 yılından 
da kalanlar olmak üzere henüz 
ödenmemiş kıdem tazminatı 
alacaklarının toplamı 1 milyar 
165 milyon lirayı buluyor.

Ayrıca, YHK’nın bağıtladığı 
toplu sözleşmenin bir açık 
hükmü daha uygulanmamış 
durumda. Sözleşme hükmüne 
göre, çalışılan cumartesi ve 
pazar günlerinin fazla mesai 
olarak sayılması gerekiyor. Oy 
sa işveren bu çalışmaları, me
sai saymıyarak, çalışılan gün 
le takas yöntemi uyguluyor.

KİT'lerde çalışan İşçilerin bi 
rikmiş kıdem tazminatı alacak

larına karşı işçilerin devlet 
tahvili önerisinde bulunduk
ları yolundaki haberlerin de 
gerçeği yansıtmadığı öne sü
rülüyor. Türk-lş'e bağlı sendi
kaların verilen bilgiye , göre, 
KİT'lerde birikmiş tazminat a- 
lacakları 7 milyar 330 milyon 
lira civarında. Bir yıldan faz
la tazminat için bekleyen işçi 
mağdur. Bu arada işverenden 
tazminatların yerine tahvil ö- 
denmesi yolunda bir öneri, 
Türk-İş aracılığı ile bağlı şendi 
kalara ulaştırılmış ve bu ko
nuda görüş istenmiş. Öneri
nin işverenden geldiği ve iş
çinin bir yıldan fazla bekleye
rek bunalmasından yararlanıl 
mak istendiği İddia ediliyor,

Paris Büyükelçisi Bulak:

"H içb ir sekside • •
pazarlık yok,,

Haber Merkezi — Paris Büyükelçimiz Adnan Bulak, «Er
meni teröristlerle hiçbir şekilde pazarlık yapılmayacağını» bildirdi.

BÜYÜKELÇİ OLAYDAN HE
MEN SONRA — Bulak, «Bun 
lar Türkiye’yi Ermeniler konu 
sunda konuşturmak istiyorlar» 
dedi.

TRT’ye telefonla gelişmeler 
hakkında bilgi veren Etılak şun 
ları söyledi:

«Fransız polisinin vaka ma- 
hilline hemen gelmiş olmasına 
rağmen içeriye girme İmkanı 
bulunamamıştır. Çünkü içeri
den dışarıya doğru sürekli a- 
teş edilmekteydi.

Fransız hükümet makamları 
ile temaslarımızı sürdürmekte 
yiz. Görüşme imkanları araya
rak kan akıtmadan bu işe bir 
çare bulunacaktır.»

Adnan Bulak, Ankara’dan ken 
dişini telefonla arayan (a.a) 
muhabirinin «Teröristlerin is
tekleri» konusundaki bir soru
ya da şu karşılığı verdi:

«Evet, istekleri saçma sapaıı 
şeyler. Türkiye’deki Ermeni tu 
tuklulann salıverilmesini isti
yorlar. Bunlar tamamiyle gös
teri yapmak istiyorlar, başka 
bir şey değil. 12 saatlik bir sü 
re tanıdıklarını bildirdiler.»

«Sürenin bitmesi halinde ne 
yapacaklarını açıkladılar mı?»

«O konuda henüz kesinliğe 
kavuşmuş bir şey yok. Bunlar 
Türkiye’yi Ermeniler konusun
da konuşturmak istiyorlar.»

ASALA : Sekiz
yılda 18 cinayet

Haber Merkezî — Son 8 yıl içinde Ermeni teröristlerce Türk 
görevlileri ve temsilciliklerine yapılan ve 18 ölüm, 9 yaralamayla 
sonuçlanan 48 saldın oldu. Bu saldırılarda 11 diplomat, iki koru
ma görevlisi, bir din görevlisi 4 de elçilerimizin yakınları hayat
larını kaybetti. 5 diplomatımız ile Atina Büyükelçimizin eşi ve 
oğlu da yaralandı.

27 ocak 1973’de Bos Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Bay
tlar ve Yardımcısı Bahadır Demii', 24 ekim 1975’de Paris Büyükel
çimiz İsmail Erez ve makam şoforü Talip Yener, 16 şubat 1976’- 
da Beyrut Büyükelçiliğimi'/. Başkatibi Oktay Cerit, 9 haziran 1977’- 
de Vatikan Büyükelçimiz Talıa Carını, 2 haziran 1978’de Madrid 
Büyükelçimiz Zeki Kunaralp’ln eşi Necla Kuııeralp ile kardeşi 
emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu, 12 ekim 1979’da Paris Büyük
elçiliğimiz Turizm Danışmam Yılmaz Çolpan, 31 temmuz 1980’de 
Atina Büyükeiçıüğimiz İdari Ataşesi Calip Özıneıı ve 14 yaşmdaki 
kızı Neslilıan (eşi ve oğlu da yaralandı), 17 aralık 1980’de Avus
turya Sidiiey Başkonsolosumuz işarık Arıyak ve koruma görevli
si Engin Sever, 4 m art ]981’de Paris Çalışma Ataşesi Reşat Mora
li ve. din görevlisi Tecelli Arı, 9 haziran 1981’de Cenevre Başkon
solosluğumuz sözleşmeli sekreteri Mehmet Savaş Yergüz Ermeni 
örgütlerince öldürülmüştü. Son olarak da dünkü saldırıda koru
ma görevlisi Cemal Özcu yaşamını yitildi.. Ermeniler 6 şubat 
1980 de Bern Büyükelçüniz Doğan Türkmen, 17 haziran 1980’de 
Vatikan Büyükelçimiz Vecdi Türel ile koruma görevlisini, 26 ey
lül 1980’de Paris Basın Danışmanı Selçuk Bakkalbaşı, 2 nisan 
1981’de’ Kopenhag Çalışma Ataşemiz Cavit Demiı’i yaralamışlar
dı. Dün Paris'deki saldırıda da maiyette Başkansolos Kaya İnal 
da teröristlerce yaralandı.

Geçen ağustos ve kasım aylarında Lıon ve Stıasbourg konso- 
losluklarunıza bombalı saldırılarda da bulundular. ASALA sal
dırısında 4 yurttaşımız yaralanmıştı. ASALA (Gizli Ermeni Kur
tuluş Ordusu) Erez ve Çolpatı'ın öldürülmesi olayım da üst
lenmişti.

Ermeniler 20 nisan da Atina’da Türkiye aleyhine yürüyüş dü
zenlemiş, bu yürüyüşe Yunan partileri de katılmıştı. 23 nisanda 
ise Ermeni teröristler Tahran Büyükelçiliğimiz binasına saldırdı, 
olayda elçilik personelinden ölen ya da yaralanan olmadı. Saldır
gan Ermenilerin üçü elçilik binasının damına çıktı. Olay Devrim 
Muhafızlarının göz yaşartıcı bomba kullanmasıyla bastırıldı.

Ermeni teröristleri 11 haziran perşembe günü de THY’nin Pa
ris bürosunu işgal etmişlerdi. Sayıları 15 dolayında olduğu sanı
lan Ermenistan Kurtuluş Ordusu adlı bir örgüte bağlı oldukları 
anlaşılan işgalciler, Fransız polisi tarafından serbest bırakılmıştı. 
15 ağostos 1981 günü Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki THY 
bürosu bombalanmış, bu olayı da ASALA üstlenmişti. Bu olayda 
2 DanimarkalI da yaralanmıştı.

ASALA NEDİR?
THA'nın Paris kaynaklı bir haberine göre, Gizli Ermeni Kur

tuluş Ordusu (ASALA) örgütü 1975 yılında «Ermeni Katliamı için 
Adalet Komandoları» adlı örgütle aynı zamanda kuruldu.

Türkiye’ye savaş açan ve Türk kuruluşlarına ve diplomatları
na dış ülkelerde saldırı düzenleyen Ermeni örgütlerinin en geniş 
çaplısı olarak bilinen ASALA diğer bütün Ermeni militan grup
larından bağımsız olduğunu iddia etmekte ve amacının «Anti em
peryalist bir Ermenistan kurulması için sonuna kadar savaş ver
mek» olduğunu iddia etmektedir.

ASALA bu arada Ermeni militanlarının tutuklandığı ülkeler 
aleyhine de saldırılara geçmek tehdidinde bulunuyor ve bazı ey
lemlere geçiyor. ASALA özellikle İsviçre ve Fransa kuruluşlarına 
karşı da mücadele ediyor.

Mitt@rrand'ın
(Baştarafı 1. Sayfada)

dört bir yanından gelen basın 
temsilcilerinin karşısında Fran  
sa’mn ekonomisini ve politika
sını anlatacağı günü seçerek. 
Ve bu kez vururlarken, herşe- 
yi çok iyi planlayıp hesapla
dıklarını da ortaya koydular.

Başkan Mitterrand’ın toplan 
tısından çıkan basın mensupla 
rmın önemli bir kesimi Kon
solosluğumuzun önüne birik
miş gazeteci - TV’ci kalabalı
ğının arasına karıştı akşamın 
ilk saatlerinde. Ve hiç kuşku
suz Ermeni teröristler bu olay 
dan daha önceki olaylarda ol
duğundan çok ötede, «Sesle
rini duyurma olanağı» buldu
lar. Bunun salt bir rastlantı 
olduğunu söylemek mümkün 
değil.

Fransız TV derseniz o da 
başka bir alem. İzlediğimizde, 
Türk’lerin Ermem Başkonso
losluğu mensuplarım rehine al 
dığım sanacağınız geliyor. Ma- 
rilet işlemişler gibi «Erıtıeııi 
Kurtuluş Ordusu» temsilcisi 
çıkartıyorlar ekrana. Ve Tür
kiye’ye tüm Türk hükümetine 
veryansın ediyorlar.

Bu temsilciye göre, 1975 yı
lındaki «silahlı mücadele aşa
masına geçiş» birbirinin ar
dından Türk hükümetlerinin 
Ermeni taleplerine sırt çevir 
meşinden sonra zorunlu ola
rak, başlatılmış. Ondan sonra 
da Fransız TV arşivlerinden 
«Ermeni kırımı» ve fotoğraf
lar...

Sizin gözünüzün önünde iki 
gün önce telefonla konuştuğu
nuz ve dün öğleden sonra bir 
ara uğramayı planladığınız ar 
kadaşınız Kaya înal’ın her za 
man gülümseyen iyilik dolu, 
dost yüzü var. Hastanede ya
şamı için mücadele ettiğini bi
liyor, içinizden yaşaması için 
dua ediyorsunuz.

Sonra pencerede yine terö
ristlerden birisi görülüyor. Or
tadoğu kökenli aksanlı Fran- 
sızcası ile haykırıyor bir şey
ler yine. Sonra da dört yaşın
da çocuğa tabanca zoruyla za
fer anlamına (V) iki işareti

yaptırıyor. Daha önce pence
reye çıkardıkları öteki Türk 
rehineye de aynı muameleyi 
reva gördüler. Hastaneye giden 
öteki terörist, de cankurtarana 
«zafer» işareti yaparak bini
yordu .Elinizde olsaydı da, 
«neyin zaferi» olduğunu sor- 
saydınız...

Dört
(Baştarafı 1. Sayfada)

say (kançılarya müdürü), 
Fahri Çamlı (polis memu
ru), Hulusi Gün (Kavas).

Paris Büyükelçiliğimiz olay
la ilgili olarak merkeze şu bil
gileri verdi:

«Saat tam 11.15’de 6-7 kişilik 
bir grup Başkonsolosluk katı
na gelip muhtemelen görevli 
Türk polis memurlarının mü
dahalesine fırsat vermeden yük 
lenerek kapıdan içeri girmiş
lerdir.

Girer girmez aksanlı hiı- Fran 
sızcayla «kimse kımıldamasın» 
diye birkaç defa bağırmışlar 
ve aksi halde öldürüleceklerini 
söylemişlerdir. Bunun arkasın
dan da kırk elli el ateş ederek 
orada bulunanları da sindirme 
ye çalışmışlardır.

Başkonsolosluğun iç tarafın
daki bölmede bulunan muavin 
konsolos Hayri Erol ile mahal 
li katip Levent Altıntaş ve gö 
revülerden Hasip Memişoğlu 
ile Tahsin Apaydın oradaki bir 
pencereden çıkıp arka sokağa 
varabiimişierdir. Erol bir yan
dan polise, bir yandan bü.vükel 
çiliğe telefon etmiştir. Resmi 
ve. sivil Fransız polisi gecikme 
den vaka yerine gelmiş ise de 
ateşle karşılaştığından başkon
solosluğa girememiştir. Buna 
rağmen özel tim mensubu bir 
Fransız polis memuru ateş e- 
den bir tedhişçiye pencereden 
mukabele etmiş ve muhtemelen 
yaralanmıştır.»

Bir miktar vatandaşımızın 
Hayri Erol ve Levent Altıntaş 
tarafından pencerelerden kaçı
rıldıkları öğrenilmiştir. Öğrenci 
müfettişliği bölümünde bulunan 
bütün görevliler ve öğrenciler 
pencereden kaçmayı başarmış
lardır.»
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Nasıl Konut 
Sahibi Olunur?
Murat KARAYALCIN

M. Ali Ağca’yı ELBİSTAN'DA
(Baştarafı 10. Sayfada]

geliştirmiş ve gecekonduyu 
yaratmıştı. Vatandaşın ba
şını sokacak bir ev bulama 
dığı zaman çaresizlik İçinde 
gecekondu yaptığı doğru. 
Ancak, bunun bir «çözüm» 
olduğunu söylemek sanırım 
olanaksız. Zaten bir süre 
sonra gecekondu üretimi de 
piyasa koşulları ¡cinde yapı 
lir hale geldi. Arsası kamu
nun olmakla birlikte ağalar 
tarafından satılan, malzeme 
leri çeşitli aracılar tarafın
dan pazarlanan ve üretimi 
de taşoranlar eliyle gerçek
leştirilen gecekondunun ma
liyeti bugün 800 bin lira ci
varında. Dolayısıyla artık 
gecekondu da üretilmiyor. Bu 
«çözüm» de artık ortadan 
kalktığından, bunalım ken
dini daha ağır hissettirmek
te, bugüne kadar gecekon
duyla vatandaş kendi soru
nunu nasıl olsa çözüyor ra
hatlığı İçinde konut sorunuy 
la Hgilenmiyen Devlet de 
ciddi önlemler alma gereği
ni duymaktadır.

1999’dan bu yana
Türkiye'de 1909 yılından 

bu yana konutla İlgili ya
sal düzenlemeler yapılıyor. 
İmar ve İskan Bakdnlığmın 
saptamasına göre, konut 
konusuyla doğrudan, ya da 
dolaylı İlgili yasa sayısı 
yaklaşık 500 civarındadır. 
Ancak, gerek bu y a - '
saların, gerek Beş Yıl
lık 0 lan ve yıllık program
ların, tamamlanma olana
ğı bulunamayan bazı olum 
lu girişimleri bir yana bı
rakırsak, halkımızın konut 
gereksinmesinin karşılan
masında yeterli olmadığı or 
tadadır.

Biraz abartılarak da İfa
de ediliyor olsa, 1.5 milyon 
konutluk stok acık ve yak 
laşık 300 bin konutluk yıl
lık oçık, bu yetersizliği a- 
cıkça ortayo koymaya ye
ter.

10 temmuz tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2487 
sayılı Toplu Konut Yasası, 
konut ve giderek inşaat 
sektörü Icln bir dönüm nok 
tası görünümünde. Yasa da
ha tüm yönleriyle uygula
maya girmedi. Ayrıca bazı 
çok önemli konuların dü
zenlenmesi altı ay sonra cı 
karılacak yönetmeliklere bı
rakılmış durumda.

Yurttaşlara yasa İle ge
tirilen olanakların neler ol
duğunu ve bireylerin toplu 
konut sisteminden nasıl ya 
rarlanabileceklerinl, yasa dİ 
llnden ayrılarak günlük dil

de açıklamaya çalışacağız. 
Öncelikle sistemin İşleyişini 
görelim.
Sistemin işleyişi

2487 sayılı yasanın getir 
etiği sistem çok basit olo- 
rak şöyle işliyor: «Devlet, 
bütçesinden ayırdığı kay
naklardan ve öteki başka 
kaynaklardan beslenen bir 
fon oluşturdu. Bunun adı 
Kamu Konut Fonu'dur. Top 
lu Konut Kanununun getir
diği yeni sistemin temel da 
yanağı bu fon. Devlet, 1 
mart 1982 tarihinden İtiba
ren her yıl bütçenin en az 
yüzde 5'lni bu fona ayıro- 
cak. Ayrıca özel bankalar 
da mevduatlarının bir bö
lümünü bu fon aracılığıyla 
Konut Kredisine ayıracak
lar.

Yasaya göre, vatandaş 
gerek bankadan, gerekse 
devlet fonundan ucuz ve 
uzun vadeli kredi alabile
cek. Bunun İçin yapması 
gereken işlem, herhangi bir 
bankaya (devlet ya da ö- 
zel), giderek özel bir konut 
hesabı açtırmak olacak. Tür 
kiye Emlak Kredi Bankası 
da vatandaşın yasanın ara
dığı koşullara uygun olup 
olmadığını araştıracak.

Vatandaş iki değişik yol
la konut sahibi olabilecek. 
Kendisinin seçme hakkı 
var. Bu yollardan İlki dev
letin bizzat yaptıracağı ko
nutlardan satın almak, İkin 
cisi ise kooperatif ortağı 
olarak veya bir sosyal gü
venlik kurumu aracılığı ile 
konut edinmek.
İki koşul

Toplu Konut Kanunu
nun getirdiği sistemden ya 
rarlanorak ev sahibi ola
bilmek İçin 2. maddenin 5. 
fıkrasına göre İki koşul a- 
ranıyor. Yasanın vatan
daşta aradığı koşullardan 
İlki başka konut sahibi ol- 
mamok. Ne vatandaşın ken

dişinin, ne de eşi ve ço
cuklarının bağımsız bir ko
nutu bulunmayacak. İkinci 
koşulda ise, dar ve orta 
gelirli olmak gerekliliği 
var. Yasanın yetkili kıldı
ğı bir kurul başka koşul
lar da koyabilecek. An
cak yasada açıklanan İki 
temel koşul bunlar.

Bu koşulları yerine geti
ren vatandaş, herhangi 
bir bankaya gidip hesap aç 
tırabileceği gibi, bir koope
ratife girip, hesabını koo
peratif kanalıyla da açtıra
bilecek. Yasanın 14. mad
de, 3. fıkrası şöyle: «... Ko
operatifler, kooperatif bir
likleri ve sosyal güvenlik 
kurumlan vasıtasıyla konut 
edinmek İsteyen yurttaşlar. 
Yapı Tasarruf Hesaplarını 
bu kuruluşlar aracılığıyla 
açtırırlar. Arsası olan bu 
gibi kuruluşlara kredi ön
celiği verilir.» Yapı Tasar
ruf Hesabı, yukarıda belirt 
tiğlmlz herhangi bir banka
da açılan konut hesabının, 
yasadaki özel adıdır.

YARIN: UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ 

EN GEÇ 10 OCAKTA 
YAYINLANMIŞ 

OLMALI..

Ağca'nın
(Baştarafı 10. Sayfada)

lirtildi. Raporda şöyle dendi: 
«Jean Paul 2’ye karşı girişilen 
saldın, ideolojik bir çılgınlı
ğın ya da herşeyiyle bir kişi 
tarafından planlanmış bir su
çun sonucu değildir. Bu, İstik
rarsızlık isteyen karanlık kafa 
larla yönetilen karmaşık gizil 
bir planın ürünüdür.»

23 yaşındaki terörist Ağca, 
13 mayıs’da Papa 2. Jean Pa- 
ul*ü öldürmeye teşebbüs etmiş 
ve yakalanmıştı. 2 yargıç 6 yurt 
taştan oluşan mahkeme heyeti 
tarafından Roma’da yargılanan 
terörist Ağca, 22 temmuz’da ö- 
mür boyu hapse mahkum ol
muştu.

(Baştarafı 10. Sayfada)
ledl. Savunma avukatlığını As 
lan Erdoğan ve Özber Duvar- 
cı’nın üstlendiği görüldü. Avu
kat Erdoğan ve Duvarcı aynı 
zamanda MHP davasında sa
vunma avukatlığı görevi yapı
yorlar, Duruşmaya avukat ola
rak sadece Aslan Erdoğan gir 
dİ.

Sanıkların kimlik saptamala 
rı sırasında Mehmet Kurşun’- 
un Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Fakültesi son sınıf öğ
rencisi olduğu ve evli olduğu 
anlaşıldı. Sanık Kurşun, öğren
cilikten başka iş yapmadığı
nı söyledi. Mustafa Dikici adlı 
sanıkda Bakanlık Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığın
da memurluk yaptığını ve evli 
olduğunu belirtti. Haşan Mu
rat Pala ise evli ve beş çocuk 
sahibi olduğunu bildirdi.

İddianamenin okunmasın
dan sonra sanıkların sorgula
malarına başlandı. Sanık Meh 
met Kurşun, olaylarla hiçbir 
İlgisi olmadığı görüşünü sa
vundu ve emniyette kendisine 
İşkence yapıldığını öne sürdü. 
Sanığın emniyette verdiği ifa
desi okundu. Emniyet ifade
sinde sanık Kurşun’un Bahçe- 
lievler’dekr evinde oturduğu sı 
rada Oroı Cellk'in geldiğini 
ve onunla Yıldırım kahvesine 
giderek Haşan Murat Pala'yı 
aldıklarını ve oraya Mehmet 
Alı Ağca'nın geldiğini belirtti
ği anlaşıldı. Sanığın bu ifade 
sinde ayrıca şunları söyledi
ği anlatıldı:

«Bir arabaya bindik. Beyaz 
renkli bir Renault idi. Silah ol 
duğunu sandığım beyaz bîr 
torbayı da arabaya koyduk. 
Benzinlikten bir paket aldık, 
—  Ne olduğunu bilmiyorum —  
sonra ayrıldık. Ben eve git
tim. Ertesi gün 10.30’da çarşı
ya gittim. Avcılar Kulübün’de 
çay içtim. Hami oradaydı. Ku- 
ftipten Sabrl'yi aldık. Melek 
Slneması’nın yan tarafında bu 
lunan aralardan bir evden Ha 
san Murat Pala’yı aldık. Oral 
Çelik aşağı doğru geliyordu. 
Mehmet Ali Ağca'yı oralarda 
bir evden aldık. Hekimhan'a 
doğru gittik. Sonra Oral Çe
lik, «İş tamam» dedi. Oral ve 
Ağca Kesiköprü de arabadan 
indiler ve tepeye doğru tır
mandılar. «Bizi görmediniz» 
dediler.

Sözkonusu İfadesinin okun
masından sonra sanık, bu ifa 
dedekl el yazısının Mimarlık 
Fakültesi son sınıf öğrencisi 
bir kişiye ait olmasının müm
kün olup olmadığını yargıca 
sordu. Bu ifadenin İşkence He 
düzenlenen bir senaryo oldu

ğunu söyledi. Sanığın Cumhu 
riyet Savcılığt’nda verdiği ifa
delerde, emniyetteki İfade doğ 
rultusunda olduğu ek olarak, 
Ağca’nın Nevşehir’de pasaport 
çıkardığını ve 1976 yılında Ma 
latya’da ÜGD 2. Başkanlığı 
yaptığını ve Ağca’yı tanıdığını 
söylediği belirtildi.

Bu İfadelerin okunması üze 
rine sanık Dursun, öbür sanık 
ları tanımadığını dile getirdi.

Sanık Mustafa Dikicl’de sor 
gusunda emniyette ve savcılık 
takı İfadelerini kabul etmedi 
ve işkence gördüğünü iddia 
etti. Sanığın emniyette verdiği- 
İfadede, Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığında «top
rak obası»nın başkanlığına Ül 
küm Derneği Genel Başkanlı
ğı tarafından İhsan Aydın’ın 
getirilmesinden sonra kendisi
nin de 2. Başkanlığa getirildi
ğini söylediği görüldü. Bu İfa 
dede sanığın müsteşarlıktaki 
memurlardan aldat topladıkla
rını, İhsan Aydın’ın daha son 
ra Süt Endüstri Kurumu’na 
atandığını ve bu gibi kurumlar 
da ülkücülerin etkin olduğunu 
söylediği anlaşıldı. Bu İfade
de ayrıca sanığın Orai Çeük’- 
in kendisine Ağca’nın Adil 
Tıp’a götürülmesi sırasında 
kaçırma girişimlerinin başarı
sız olduğunu ancak Ağca'yı ge 
nerai forsu çekilmiş bir askeri 
oto ile kaçıracaklarını söyledi 
ğini ve bu konuşmadan 20-25 
gün sonra da Ağca’nın kaçırıl
dığını belirttiği görüldü. Sanı
ğın ifadesinde Ağca'nın «inci 
Baba» adıyla tanınan Mehmet 
Nabi İncller'den yardım gördü
ğünü ve ayrıca Ağca İle Çelik' 
in Ağca’yı ihbar eden kişiyi 
bularak ondan 5 bin mark al
dıklarını ve İstanbul’da bir iş
yerini soyduklarını bildiğini be 
llrttlğl anlaşıldı. Sanık sözko
nusu İfadelerini kabul etmedi.

Sanık Haşan Murat Pala’- 
da olayla ilgisi olmadığını di
le getirdi ve okunan ifadelerini 
reddetti. Okunan ifadesinde 
Ağca'yı Malatya’ya götürdük
lerini kabul ettiği görüldü.

Sanık Diklci’nin avukatı As
lan Erdoğan, müvekkilinin salı 
verilmesini istedi, öbür sanık
lar da salıverilmeleri istemin
de bulundular. Ancak mahke
me sanıkların salıverilmeleri 
istemini kanıtların toplanması
nın tamamlanmamış olması ge 
rekçesfyle reddetti. Mahkeme 
İstanbul Sıkıyönetim Komutan
lığı Askeri Savcılığından Ağ
ca hakkındakl mahkeme karar 
(arının ve kaçma tarihinin bil
dirilmesini istenmesini de ka
rarlaştırdı. Duruşma İleri b ir ' 
tarihe ertelendi.

(Baştarafı 10. Sayfada) 
maktan bir yıl hapis cezasına 
çarptırıldı.

GÖLCÜK — Donanma ve Sı
kıyönetim Komutanlığı, Göl
cük Askeri Mahkemesi, Bur- 
sa’da faaliyet gösteren yasadı
şı sağ bir örgütün üc mensu
bunu toplam 17’şer yıla ağır 
hapse mahkûm etti.

Durdu Erdanlı, Talat Yüz
mez ve Mehmet Yüzmez adlı 
sanıklar, yasadışı örgüte üye 
olmak ve adam öldürmeye tam 
teşebbüs suçlarından yargıla
nıyorlardı.

Bu arada, Bolu’da faaliyet 
gösteren ve komünizmi tesis 
için silahlı çete kurmak, gizli 
cemiyete üye olmak ve idare 
etmek suçlarından yargılanan 
DEV-YOL örgütüne mensuD 
Ahmet Bal ve Hasân Fehmi Ö- 
zer 8’er yıla, Mehmet Belova- 
cıkh, Halil Arıca, Murat Gü
cüm 5’er yıla, Mehmet Emin 
Özkan da 2 yıl ağır hapse 
mahkûm oldular.

THKP—C
PLATFORMCULARI
BANDIRMA — Erdek ilçesi

nin Marmaraadasında yakala- 
nan yasadışı THKP-C/platform 
cular örgüt üyesi bes kişi hak
kında Bandırma Ağır Ceza 
Mahkemesinde dava açıldı.

Seyfettin Karakaş, Süleyman 
Kavran, Halil Algan, Ali Osman 
Gezer ve Yusuf Yayla hakkın
da hazırlanan suç dosyasında 
sanıklar için Anayasal düzeni 
yıkmak için illegal silahlı ör
güt kurmak, silah atmak bir 
taş ocağından çaldıkları dina
mitlerle soydukları iki villadan 
ve çalıp sattıkları bir deniz mo 
toruiidan temin ettikleri para
ları bağlı bulundukları illegal 
örgüte verdikleri ileri sürüldü. 
Tutuklu bulunan sanıkların yar 
gılanmasına önümüzdeki gün
lerde başlanacak.

RÜŞVETTEN
YARGILANIYORLAR
İZMR — 12 Eylül’den sonra 

Manisa’nın Saruhanlı ilçesin
de bir kişiyi silah kaçakçılığı 
suçundan gözaltına alarak 300 
bin lira rüşvet karşılığı ser
best bırakıldığı belirtilerek il
çe Jandarma Bölük Komutanı 
Astsubay Celal Karaaslan, İlçe 
Jandarma Karakol Komutanı 
astsubay Mehmet Altınbulak 
ile Cemal Kurtar ve Kaya öz- 
bay adlı uzman çavuşların 2 
Numaralı Sıkıyönetim Mahke
mesinde yargılanmalarına baş
landı.

TERCÜMAN SORUMLULARI
HAKKINDA SUÇ
DUYURUSU
İSTANBUL — Sıkıyönetim 

Komutanlığı 2 Numaralı Askeri 
Mahkemesi’nde bakılmakta o- 
lan 178 sanıklı TKP-ML örgütü 
davasında dün Askeri Savcı id
dianamesini okumaya devam 
etti. Dünkü duruşmada Askeri 
Savcı, Tercüman Gazetesi’nde

davaya ilişkin gerçeklere aykı
rı yayın yapıldığını bildirerek, 
sorumlular hakkında suç duyu
rusunda bulunulmasını istedi. 
Mahkeme verdiği ara kararın
da, Tercüman Gazetesi'nin 10 
Eylül 1981 tarihli sayısında sa 
nıklarla ilgili olarak MGK’nin 
52 numaralı bildirisine aykırı 
yayında bulunulması nedeniyle 
sorumlular hakkında gerekli 
kovuşturma yapılması için As
keri Savcılığa suç duyurusunda 
bulunulmasını kararlaştırdı. 
Duruşma iddianamesinin okun
masının tamamlanması için 
21 ekime bırakıldı. Bu davada 
178 sanıktan 40’ı için idam is
teniyor.

İşçi konulan,
Hükümet
gündeminde
ANKARA, (Cumhuriyet Büro

su) —  Bakanlar Kurulu, önce
ki gün sabah saat 9’da baş
layıp, akşama dek süren do
kuz saatlik toplantısında, işçi- 
işveren İlişkilerini, grev lokavt 
ve toplu sözleşme konularını 
görüştü.

Uzun süren toplantıda, he
men hemen Bakanların tümü, 
çalışma yaşamına ilişkin yasa 
larda yapılacak düzenlemeler
le ilgili görüşlerini açıkladılar. 
Konuyu Çalışma Bakanı Tur
han Esener gündeme getirdi.

Çalışma Bakanlığı’nda sen
dikalar yasası, grev, lokavt 
ve toplu sözleşme yasaları ile 
iş yasasında yapılacak deği
şikliklerle ilgili çalışmalar ise 
sürüyor.

DÜZELTME
Dün yayınlanan şehit ve ya

ralı er ve erbaşların isimlerin 
de yanlışlık olduğu belirlendi. 
Kimlikleri saptanan şehitleri
mizden Ahmet oğlu Oğuzeli do 
ğümlu İzzet Yerdoğmaz’ı İZ
ZET YERDOYMAZ, Mehmet 
oğlu Kozan doğumlu Kenan 
Toplu’yu KENAN TOKLU, Ali 
oğlu Beyşehir doğumlu Nuret
tin Çelikü NURETTİN ÇEVİK 
olarak düzeltir özür dileriz. Ya  
ralı er ve erbaşlardan Recep 
oğlu Arif Artaç ARİF ARPAÇ, 
Hüseyin oğlu Bartın doğumlu 
Yaşar Demirel YAŞAR DEMİR 
AL, İsmail oğlu Siirt doğumlu 
Afgan Yılmaz ASLAN YILMAZ, 
M. Şeref oğlu Siverek doğumlu 
Ali Takdemir ALİ PAKDEMİR, 
Üzeyir oğlu Afşin doğumlu İsa 
Gençer İSA ÇAĞLAR, Durmuş 
oğlu Karatay doğumlu Hikmet 
Pamuklar HİKMET PAMULAK 
olacaktır.

•  14111290 no’lu emeki| Si
cil sayılı sağlık karnemi yi
tirdim. Hükümsüzdür.

İbrahim SÖZÜTEMİZ

olaylara?
ardandaki
Ç E R S E K

(Baştarafı 1. Sayfada)
la n n  gelişm e biçim i b ü tü n  
dünyada E rm en i terörizm i
nin  kınanm asını g e rek tire 
cek  bir ortam  oluşturm uştu. 
Batı’da T ü rk iy e’y e  karşı ö n 
yargılı ç ev re le r  bile bu  işin  
olum suzluğunu gö rm ey e  
başlam ışlardı. K uşkusuz b u  
değişim in  çeşitli n ed en leri  
vardır. T erör, Batı ü lk ele
rin de de hanlı b ir problem  
niteliğiyle g ü n d em e  g irin ce  
b ütü n  ülk elerin  k a y gıla n  
büyüm üş ve ortak ö n lem ler  
alınm ası için  eğ ilim ler be
lirm eye başlam ıştır.

T ürk iye’n in  Paris’teki Baş
konsolosluğu' n u n  basılm a
sı yen i b ir aşam adır. Çün
kü ilk kez teröristler m as 
keşiz olarak kam uoyu önü
n e  çıkm aktadırlar. İstekleri 
d e  teröristlerin  kim likleriy
le uyum ludur. Bu satırlar 
yazdırm aya d e k  bu  alanda  
tam  aydınlık h a b erle r  a lın
m am ış olsa bile T ü rk iy e 'd e
ki bazı E rm en i teröristlerin  
serbest bırakılm ası istekleri, 
uluslararası terörizm  ara
sındaki dayanışm ayı b elir
ley ecek  niteliktedir.

N e v a r ki, b u  gibi istek
lerin T ürk iye'd ek i E rm en i  
yurttaşlar açısından anlam 
sızlığı da  ortadadır. Ç ü n k ü  
E rm en i asıllı yurttaşlarım ız  
ülkem izde g ü v en ce  içinde  
yaşam aktadırlar. B ütün d ü n  
ya bu  g ü v en cen in  sağlam lı
ğını görm ek te v e  bilm ekte
dir.

Yazım ızı b itirirken  h e
nü z noktalanm am ış b ir te
rö r olayının kan akıtılm a
dan bitm esini dileyecektik . 
N e yazık ki. b u  dileğim izi 
satırlara dö km ek  m ü m k ü n  
olam am ıştır. Ç ü n k ü  g e len  
son h a berler, baskında ko
ru m a polisi C em al Ö zen'in  
öld ürüldü ğün ü , görevli Baş
konsolos Kaya İnal'ın da  
a ğ ır yaralandığım  bildiri
yordu. İki noktaya özellikle  
dikkat çek m ek  isteriz. Bi
rincisi: Fransa’nın  E rm en i  
teröristlere karşı etk in  ön
lem ler alm a görev ini sav
saklam aktan artık  va zgeç
m esidir. İkincisi de, T ü rk iy e  
C u m h uriy eti D evleti’n in  in 
sanlık  dışı ey lem lere  v e
rilebilecek  h iç  b ir  öd ün ü  
olm adığının dost -  dü şm a n  
h e rk es ç e  bilinm esidir.

irkir

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi


