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Korutürk: “Ulusça ortak bir tavır gerekiyor,.
Türk Basınının 
ortak bildirisi

Türk Basın Kuruluşları Temsilciler! dün saat 11’de 
İstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonunda 
yaptıkları toplantıda ortak bir bildiri yayınlamışlardır.. 
«Türk Basının Ortak Bildirisi» başlığını taşıyon bildiri 
şöyledir:

«Türk Basının çok değerli mensuplarından Milliyet 
(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de)

ü  Silahlı bir saldırı sonucu ölen Mil 
liyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpek 
ç i’nin cenazesi yarın Teşvikiye ca
misinden kaldırılacak

Tanıklar
ipekçi'yi

s ŞUBAT -

İpekçi'yi öldüren meçhul kişinin görgü tanıklarının İfadesine göre 
çizilen eşkali..

Ecevit: «Bu 
korkunç cinayeti |
yöneltenler, |

.ülkemizde iç* C u m h u r '*
barış
sağlanmasına 
katkıda
bulunmak |
isteyenleri ve |
öteden beri bu f
konularda büyük f
bölümüyle 1
ön planda |
çaba gösteren 1
Türk basınını =
sindirmek i
istiyor |
olabilirler»» i

Genelkurmay 
Başkanı Evren: 
«Saldırı 
demokrasimizi 
hedef almıştır.»
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vuran katili tanımladı
Son
Kurban
T ürkiye'mizin normal İşler 

demokratik bir düzene 
kavuşmasını, bütün güç

leriyle önlemek isteyen gizli 
örgütlerden biri son kurban 
olarak arkadaşımız Abdi İpek- 
çi vi seçti.

Milliyet Gazetesi’nin değerli 
başyazarı önceki akşam evi
ne dönerken Teşvikiye kara- 
koluno 200 metre uzaklıkta 
pusu kurmuş bir katil tarafın
dan akıl almaz bir serinkanlı
lıkla göz göre göre öldürüldü.

Olayın gerçek nedenini al
gılamak güçtür. Arkadaşımız 
Türk basınının en ılımlı K a
lemlerinden biriydi. Siyasal 
partilerden hiç birini körü kö
rüne tutmaz, demokrasi kural
ları içinde her düşünceye öz
gürlük tanınmasını isterdi. Ki
şisel yo da ideolojik düşman
ları yoktu ve olamazdı da. 
Yazılarında kimi zaman eleş
tirdiği parti yetkililerini, hatta 
kendisine saldıran kimseleri 
bile kızdırmamaya özen gös
terir, terbiye sınırlarını aş
mazdı. Ülkemizde kurucula
rından olduğu Basın Şeref Dl- 
vam'nın temel yasalarına yü
rekten bağlıydı.

Böylesine uygar yaradılışlı 
bir basın emekçisinin canına 
kıyanların amacı ne olabilir? 
Geri kalanlara gözdağı ver
mek mi? Ama şimdiye dek 
başka alanlarda çok cinayet- 

• ler İşlenmiş, hiç birinden sal
dırganların umduğu sonuç a- 
lınamamıştır. Öğretmenlere, 
öğrencilere, bilim adamlarına, 
savcılara kurşun sıkılmış, Yar 
gıtay kapısında bomba patla
tılmış da ne olmuştur?

Yargıçlar mı korkmuş, sav
cılar mı sinmiş, bilim Gdomla- 
rı mı susmuştur?

Gizil örgütçülerin İstediği 
kuşkusuz Atatürk’ün kurduğu . 
Cumhuriyeti, yürürlükteki a- 
nayasal düzeni ve bu düzenin 
getirdiği tüm özgürlükleri yık
mak, yerine kendi dikta rejim
lerini zorla oturtmaktır. Bu u- 
ğurda Türk Ordusunu kullan
maya yeltenmişler, bunda da 
düş kırıklığına uğramışlardır. 
Hiç bir partiye bağlı olma- 
ycn, yan tutmaksızın demok
ratik özgürlükleri savunan Ab
di İpekçi arkadaşımızı öldür
mekle zihinleri karıştırmayı, 
yurdumuzda adım adım yerle
şeceği beklenen huzur hava
sını bulandırmayı mı amaçla
makladırlar? Yoksa dünyanın 
dikkatini üzerlerine çekip yan 
doşlarına moral vermeyi ml 
denemektedirler?

İşledikleri bu son cinayetle 
dünya basınının büyük tepki
sine yel açacakları kuşkusuz
dur. Abdi İpekçi, ülkemizde 
olduğu denil, belki daha çok 
dış basın dünyasında dürüst-

NADİR NADI
{Arkası Sa. 11, Sü. 6 da)

Emekli general Cemal Madcnoglu, olayla ilgili bilgi veriyor..

MADANOĞLU
ÖLDÜRÜLMEK
İSTENDİ

İstanbul Haber Servisi —
Milli Birlik Komitesi eski üye

lerinden emekli General Cemal 
Madanoğlu, önceki gün öldürül
mek istenmiş, ‘ancak saldırgan 
amacına ulaşamamıştır. 20 yaş 
larındo, uzun boylu, esmer ve 
İnce bıyıklı olan saldırgan, ön
ce yolda çevirdiği bir şahsa Ce- 

(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)

Rehin anlaşması iptal edilince 
Wells Fargo’ya I milyon dolar ödendi

ANKARA, (ANKA) — Wells 
Fargo Bank'a, «rehin anlaşma
sının yürürlüğe girmemesin
den doğan 934 bin dolarlık taz
minat geri ödenmiş ve Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri
nin ihraç ürünlerinin rehini ön
lenmiştir. Ticaret Bakanı Teo
man Köprülüler'in girişimleriy
le. Ziraat Bankası tazminat ö- 
demesini gerçekleştirmiş ve 
Wells Fargo temsilcilerini an
laşma koşullarını yeniden gö
rüşmek üzere toplantıya çağır
mıştır. ,

Ziraat Bankasının Wells Far
go anlaşmasının yürürlüğe gir
memesi nedeniyle uğradığı 934 
bin dolar (yaklaşık 23,5 milyon 
lira) tutarındaki zarar, mevcut 
yasalara göre Hazine tarafın
dan üstlenilecektir.

TAZMİNAT
Ziraat Bankası ile garantör 

olarak Maliye Bakanlığı tara
fından Wells Fargo Bank İle İm 
zalanan iki ayrı anlaşmada. Ta 
rım Satış Kooperatifleri Birlik
lerinin İhraç ürünlerinin rehin 
alınabilmesi İçin üçüncü bir 
anlaşma yapılması öngörülmüş 
tür. Bu anlaşmanın gerçekleş

ile s i.  Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler'in karşı çıkmasıyla

önlenmiş ve «rehin anlaşması»
tamamlanamamıştır.

Ancak, Ziraat Bankası ve Ma 
liye Bakanlığı yetkililerince 19 
ocakta New York’ta imzalan
mış olan, «kredi» ve «rehin aja 
nı» anlaşmalarında, ücüncü 
anlaşmanın imzalanmaması ha 
linde Türkiye'nin Wells Fargo 
Bank'a 934 bin dolar tazminat, 
ödeyeceği ve tazminatın öden
memesi halinde Avrupa para 
piyasasından sağlanmış olan 
300 milyon dolar tutarındaki 

(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de)

Köprülüler'in
girişimiyle
anlaşmanın
iptali üzerine
ödenen
tazminatı
hazine
üstlenecek.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni ve Başyazarı Abdı 
İpekçi'nin önceki akşam öldü
rülmesiyle ilgili soruşturma sü
rerken, görgü tanıklarına göre 
katilin çizilen eşkâli polis or- 
aulıüM> do.sıt:imı;,. ¿¡üver.lik huy 
velleri bu konuda geniş bir o- 
perasyona girişmişlerdir.

ipekçi'nin katledilmesi bü
yük üzüntü ve tepki yaratmış
tır. Cumhurbaşkanı Korutürk, 
ulusça her türlü çekişmeyi bı
rakarak ortak bir tavır takın
mak gerektiğini belirtmiş, Baş 
bakan Ecevit dc, «Bu korkunç 
saldırıyı ve korkunç cinayeti yö 
nekenler muhtemelen Türkiye- 
de demokrasiyi yaşatmaya ça
lışanları, Türkiye'de Atatürk’
ün kurduğu devleti güçlendir
meye katkıda bulunmak iste
yenleri ve öteden beri bu konu 
larda büyük bölümüyle ön plan
da çaba 'gösteren Türk basını
nı ve o’nun değerli mensupla
rını sindirmek istiyor olabilir
ler» demiştir

ipekçi’nin cenazesi yarın İs
tanbul Teşvikiye Camisinden 
öğle namazından sonra kaldı
rılacaktır.

Haberler 7. sayfada

Sıkıyönetim 
Mahkemesinde 
duruşmalara 
dün de 
devam edildi

ANKARA (Cumhuriyet Büro
su) —  Etlik'de 24 eylül 1978 
günü Nihat Çetin adlı kişiyi öl 
dürmeye tam girişimde bulun
mak suçundan yargılanan Hü
seyin Tahmoğlu, Bektaş Özkan, 
İsmail Andoçoğlu' Fethi Öz
demir. Yusuf Akarca, Meh
met Avşar, Bekir Avşar, A- 
li Avşpr, Necdet Kutlucan, Hü
seyin Girit, Mustafa Türkoğlu 
adlı sanıkların yargılanmala
rına dün devam edilmiştir.

Duruşmadan sonra, Ankara 
Sıkıyönetim Mahkemesi Heyeti 
«Etlik'te şiddet hareketlerinin 
yönetici, tahrik edici ve katılan 
kişi ya da kuruluşların kimler 
ve hangileri olduğu konusun
da düzenlenen raporların İnce 
lenmesi» _ kararını almıştır.

(Arkası Sa, 11, Sü. 6 da)
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Abdi
İpekçi...

K anlı katil çeteleri şimdi d» Türk basınının seçkin bir 
yazarını, bir gazete yöneticisini hedef aldılar. Yaşa
mı boyunca, anayasal düzenin, düşünce özgürlüğü

nün ve demokrasinin savunuculuğunu yapmış olan Abdi 
İpekçi, kahpece kurulan bir tuzağa düşürülerek öldürül
müştür. Hepimizin ve hepinizin başı sağolsun!

Abdi İpekçi, uygar bir gazeteci, aydın bir yazardı. 
Milliyet, İpekçi’nin yönetiminde Türkiye'nin en etkin ve 
en önemli gazetelerinden biri olmuş, «Durum» köşesi,

(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)

Ordu’nun 
Kabataşlı 
bucağında 
biri uıkucu 
3 kişi 
öldürüldü

Cumhuriyet Haber Merkezi 
ORDU -L Aybastı ilcesine bağlı Ka- 

bataşlı bucağı yakınlarında meydana ge
len bir olayda 3 kişi ölmüştür. Ordu Va
lisi Cafer Eroğlu'nun verdiği bilgiye gö
re Aybastı ilçesinden Kabataşlı bucağı
nın Beren mezrasına gelen ve bir kahve 
de toplantı yapan 3 gence, kendilerini ta
kip eden biri öğretmen olan ülkücüler 
engel olmak istemiş ve olay çıkarmış
lardır. Olayda sağ eğilimli Ali Papağan 
adlı bekçi ile İsmail Aydın ve Adem Gü- 
neysu adlı kişiler tabanca kurşunu ile öl
müş, 3 kişi de yaralanmıştır.

(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de)

Bütçe
görüşülürken
AP’li
üyeler
Senato’yu
terkeiti

ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) —
Cumhuriyet Senotosu'nda dün 1979 yılı 
bütçesinin görüşülmesine başlanmış, Se
nato Başkanı Sırrı Atalay görüşmelere 
geçmeden önce yaptığı Abdı ipekçi'nin 
öldürülmesine ilişkin konuşmadan sonra 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, bütçeyi 
Senato'yo sunmak üzere söz almış, ko
nuşmasına başlarken, Abdi İpekçi'yi say
gı ile andığını söylemiş, «Sayın İpekçi 
Tüık ekonomisinin sağlıklı bir yapıya 
ulaşması için dalma büyük ilgi ve caba 
göstermiştir,» demiştir.

(Arkası Sa. 11. Sü, 1 de)

Belediye 
Gelirleri 
Yasası 
Meclis Plan 
Komisyonu'nda 
kabul edildi

ANKARA (a.a.) — Millet
Meclisi Plan Komisyonumun 
dün geceki toplantısında, Be
lediye Gelirleri yasasında de
ğişiklik öngören yasa önerisi
nin görüşülmesi tamamlanmış, 
yosa önerisi bazı değişiklikler
le kabul edilmiştir. Kabul edi
len yasa önerisi Millet Mecli
si Genel Kurulunda görüşüle
cektir.

Verilen bir önergenin kabu
lü ile, bu yasa hükümleri uya- 
rınco Belediyelere verilmek üze 

.re tahsil edilen vergi ve vergi 
(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de)

Kerbela’dan
Erbîl’e

DURSUN
AKÇAM'tn
IRAK GEZİSİ 
İZLENİMLERİ

Bugün 5. sayfada
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B ir örgütlenmeyi oluşturan bütün yapıla
rın, ilk önce aralarında, sonra do dış dün
ya ile kurmaya çalıştıkları dengeye uyum 

denilebilir* diyor Dr. Seroı Teber. En ilkelinden 
en gelişmişine dek uzanan bir tabloda, canlı
lar hücre içi ve hücreler arası uyum sağlocflk- 
larında, varlıklarını sürdürebilirler. Ayrıca ıç 
yapıları kadar, dış dünya ile de uyun* içinde 
olmak zorundadırlar. Dış dünya ile uyum ko
şulu, canlı serilerinde yüksek organızmalılara 
doğru çıkıldıkça, daha karmaşık bir durum alır. 
Bu uyum insanda sosyalleşme ve kültürleşme 
sürecinde doruğa ulaşır.

Toplumdan soyutlanmayan insan, organik, 
psişik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihsel ve 
Inancsal olgular içinde bir bütündür. Bir etki - 
tepki .mekanizması ile toplum insanı, insan top
lumu vareder. Böylece sürekli ve dinamik bir et
kileşim sozkonusudur.

-k k k

Türk toplumu gerek toplumsal doku, gerek 
İnsan elemanı bakımımdan Batı toplumlarından 
ayrıcalık'taşır. Yüzyıllardır eğitim ve haberleş
me yetersizliği, toplumsal bütünleşmeyi engel
lemiş, bütünleşmeler daha çok, tutarsız, bağ
naz güçlerin egemenlik alanında gelişme anık
lığı göstermiştir. Bu nedenle karmaşık (hetero- 
ien) bir toplum oluşmuştur. Çoğu kez bir de
ğer yargısı ya da benimseme, bir kesim için 
geçerli olurken, bir başka kesimde anlamını 
yitirmiştir. Bu durum, zaman zaman araştırma
cıları rla yanılgıya düşürmektedir. Toplum olay
larında ileri sürülen sav'lar özellikle bütünleş
memiş toplamlarda spekülasyonlara yol açmak
tadır. Kuşkusuz sosyal olaylar fiziksel kurallar 
gibi değildir. Ancak varılan sonuçlardaki ufak 
ayrıntılar da gene! kuralları bozmaz.

Toplumdaki dsğer yargılarında eski ve ye
ni çatışmaları üzerinde şöyle bir diyalog var
sayalım:

Baba: «Sana ne elâlemln etlisi sütlüsü.» 
Oğul: «Haksızlığa dayanamadım.»
Baba: «Seni sokmayan yılan bin yıl yaşa

sın.»
Oğul: «Yiğitlik suç mu?»
Baba: «Yiğidin anası tez ağlar.»
Oğul: «Kaçmalı mıydım?»
Baba: «Kaçan tavşan çok yaşar.» 

■w ııw a a i

Oğul: «Haksızlık ve kötülükle mücadele et
meliyiz.»

Baba: «Taşıma su ile değirken dönmez», 
«Her koyun kendi bacağından asılır.»

Oğul: «Ya hak?»
Baba: «Hak değirmende olur.»
Oğul: «Ya Hukuk?»
Baba: «Kurunun yanında yaş da yanar», 

Zengin arabasını dağdan aşırır, yoksul düz 
yolda şaşırır.»

Oğul: «Fakat baba...»
Baba: «Söz gümüşse sükut altındır» yzat- . 

ma...
Bu diyalogu biz de uzatmıyaflm, çünkü 

sayfalar dolar. Ancak bu kısa konuşmada be
lirgin mesaj, ezilmiş,, baskılar altında yaşamını 
sürdüren eski kuşakların, kurtuluşu bireysel 'dü
zeyde bir «nemelâzımcılıkta» bulduklarıdır. Bu 
tür davranış ve düşünce biçimi, sonraki kuşak
ların yeniden yapılanma, değer yargıları ve po
zitif diyalektiklerine aykırıdır. Böylece eski ku
şaklardan gelen eğitim ve kültür biçimi, yeni 
kuşaklarca benimsenmemektedir. Bu kültür ko
pukluğu toplumsal bütünleşememenin nedenle
rinden biridir.

★ ★ ★
Şimdi etkileşimin bir başka örneğini göre

lim
Kamyonların, otobüslerin, minibüslerin üze

rinde her an gördüğümüz, yazgıcılığıfı (fatalizm? 
dinsel öğretileri gibi: «Allah kerim», «Maşallah»,

__ ______*______ __  _
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«Allah korusun», «Allaha emanet ol» yazıları İle, 
gene pek çok işyerinde, evlerde ve gereçlerin 
içinde karınca duasından her türlü tinsel ko
runma ve dilek yöntemlerine dek asılı levhalar
dan verilen mesaj ise: doğaüstü güçlerin koru
yuculuğunda, «Bir şey olmaz» aldırmazlığı için
de bir bekleyiş, bir umut, bir düş dünyasına 
bel bağlamadır (*). Bir tür beyin yıkama olan 
bu aşılamalar (telkinler) kişilerde bilinçli ya da 
bilinçdışı etkisini göstermekte, bir vurdumduy
mazlığın kör duyarsızlığına neden olmaktadır. 
Satıhların Ortaçağ döneminde kapattıkları bu 
defterler, bizim toplumumuzda halen açıktır. 
Nitekim gene geçen yüzyılda Batıda bilimsel a- 
çıklaması yapılmış aşılama (süggestion) sonu
cu görülen hipnoz ve hipnoterapi gibi yöntem
ler, günümüz Türkiye'sinde bir moda akım ol
muş, renkli gazeteler bu konuda geniş sansas
yon yaratma çabasına gitmiştir.

Aslında bu tür aşılama yöntemleri beynin 
bazı özelliklerine dayanmaktadır. Çağdaş top
lumlar beynin bu özelliğinden bir başka biçim
de yararlanmaktadır. BU da beyin yıkamadır, in
san beynini canlı tutan iki ana faktörden biri, 
öğrenme, kendini yenileme, öteki ise beslenme, 
yani yeterli ve geçerli proteini almadır. Bu iki 
öğedeki yetersizlikler beyni bir savunma reak
siyonu olan tembelliğe iter. Bu durumlarda be
yin, zor olan öğrenme yerine, daha önce ha
zırlanmış kalıpları alıp benimseme gibi kolay 
,yolu seçer.. Böylece İster doğaüstü metafizik
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güçlerden kaynaklanan aşılamalar, İster ulus 
çıkarı adına yapılan beyin yıkamalarda kişiler, 
giderek kişiliklerini başka güçlerin iraaesuıe bı 
rakırlar. Bu aşamadan sonra yaptıkları eylem
lerden suçluluk duymazlar. Örneğin dinsel bir 
kışkırtma sonucu adam öldüren biri, bunu tan
rısal buyruğa yansıttığından «projeksiyon me
kanizması) pişmanlık ve üzüntü .duymaz.

•kkk

Değişik yönde beyni yıkanrruş kişilerin, ay
nı olay karşısındaki davranışları değişik olup, 
herbiri kendi doğrultusunda harekete geçer. 
Somut bir örnek verelim. Bir süre önce doksan 
yaşının üstünde bir kurtuluş Savaşı gazisi, tele
vizyondan gençlere: «Bu ülkeyi zor koşullarda 
kurtardıklarını birbirleriyla dövüşmemeleri ge
rektiğini» bildiren, duygusal yönü yoğun bir 
öğüt verdi. Böyle bir mesajdan sağcı genç, ko
şullandırılmış beyni doğrultusunda komünizme 
karşı daha bilenir. Solcu genç ise, toplumu o- 
lumsuzluğa iten karanlık güçlere sinirlenir, iyi 
niyetle yapılan bir konuşma, tatlı dilli bir yaş
lının ağzından «harekete geç» anlamına dönü
şebilir. Bütünleşememiş uyumunu sağlayama
mış bir toplumdaki bu aykırılıkların özünü gö
remeyen yöneticiler ise, tarihsel yanılgılarına 
daha yaşarken tanık olurlar.

Eskrkuşakların örgütlenmekten uzak, birey
sel düzeyde, kopuk, dağınık yaşam felsefesini 
içeren değer yargıları ile gencin kurmak iste
diği dünya çelişkilerle doludur. «Evvel Allah», 
«Tanrı korur» inancı İle yoğrulmuş sokaktaki 
adam ile, beyni yıkanmış gencin başka düşün
ceye tahammül edememesi, kırmızı. ışıkta gaza 
basan, canı sıkılınca adam öldüren davranışla
ra dönüşür. Bundan sonra, «ölen ölür, kalan 
sağlar bizimdir» der gibi bir boyun büküş İçine 
düşeriz topiumca. Düşeriz ama, kalan sağları 
yaşatacak yetersiz ve yüzeysel önlemler, yeni 
birikimlere, birikimler yeni patlamalara neden 
olur. Bu sürgit bir kısır döngüdür. Çünkü toplum, 
kültürleşme sürecinin evrimini yaşamadığından, 
bağnaz tutucu bir düzenin faturasını ödemek
te, yoz bir eğitimin acılarını çekmektedir.

(*) Bu tür alışkının uzantısını, gazoz kapakla
rında, gazete kuponlarında kurtuluş umudu 
arayan milyonlarca İnsanda görmekteyiz.

Biz O Yılanı 
Ezemezsek...
OKTAY AKBAL

f  f  w ürkiye'nin iç ve dış güçlerin oynayacakları oyun-
B ların parçası' haline gelmemek...» Abdi İpekçi
® «son» yazısında bunu vurguluyordu, İran olayları

na şu ya da bu yönde herhangi bir destek, hatto sem
pati göstermenin tehlikelerini belirtiyor ve şu satırlarla 
bitiriyordu başyazısını- «Çünkü en iyi niyetli yapılacak 
bir girişim bile Türkiye’yi İC ve dış güçlerin oynayacak
ları oyunların bir parçası haline getirebilir, o oyunların 
içine sürükleyebilir.»

Belliydi böyle olacağı! «Herşey önceden belliydi.» 
davul zurna çalarak gelmiyordu faşizm; bombalarla, 
kurşunlarla, cinayetlerle, baskınlarla, saldırılarla geli
yordu. Bir takım kişiler, güçler, «Biz faşist değiliz» di
yorlardı ama eylemleri, sözleri, davranışlcrı «Biz faşistiz» 
diye bcır-bar bağırıyordu. Bunu hükümet yetkilileri de 
arada bir belirtiyorlardı, görüyorlardı, biliyorlardı. Ne var 
ki koskoca bir yıl geçti yalnızca konuşmakla, tartışmak
la. Kurbanlar dizildi bir bir. Öğrenciler, öğretmenler, 
savcılar, asistanlar, doçentler, profesörler terörün başlı
ca hedefleri oldu. Öz, Tanilli, Cömert, Karafaki vb. da
ha niceler. Bir tekinin bile katili cezalandırılmadı şimdi- * 
ye dek bir tekinin bile!.. Bu cinayet şebekelerinin, ör
gütlerinin kaynakları meydana çıkarılmadı. Herkesin baş
lıca suçlu vdiye gördüğü, bildiği, inandığı kişilere doğru, 
bir türlü yöneltilmedi kovuşturmalar... Belliydi sonucun 
böyle olacağı, açıkça belliydi. Tırmanış sürüyordu çünkü, 
silah, toplumun sevilen, sayılan kişilerine, aydınlarına, 
yazarlarına çevrilmişti. Yüreklendirilen, başıboş bırakılan, 
ceza görmeyen faşist çetelerin toplumda büyük karga
şalık yaratmak için fırsat aradıkları kolladıkları belliydi.

Niçin Abdi İpekçi? Dengeli, ılımlı bir yazardı. Ger
çek bir gazeteciliğin gereklerini yerine getiriyordu. Baş
yazılarında, gazetesindeki «yöneticilik görevinde.» Ama 
İpekçi bir kaç yıldır «faşizme karşı» bir tutuma bürün
müştü iyice... Demokrasiden, Anayasa devletinden, uy
garlıktan, gerçek özgür bir toplumun kurulmasından ya
na bir aydın olarak görevini yerine getiriyordu. Bizler gi
bi, o da Ecevit iktidarım tutuyordu. Başarı kazanması 
için uğraşıyordu; sağduyu yollarını, tutarlı bir politika 
yöntemini belirleyen yazılar yazıyordu. İpekçimin geçen 
hafta İstanbuld’a yapılan TUSİAD toplantısında söylediği 
bir söz onun niye «yeni kurban» olarak seçildiğini belki 
biraz açıklar. Uğur Mumcu arkadaşımızın gerçekçi yo
rumları için «Her şözcüğüne katılıyorum» demişti. 3u 
sez o anda söylenivermiş bir şey değildi. İpekçi hafta
lardır yazılarıyla İlerici çizgi doğrultusunda savaşım ver
mekteydi zaten...

Hüseyin Cahit «Silahın konuştuğu yerde kalem su
sar» diye yazmış Ahmet Samim'in öldürülmesinden son
ra... Bir gazeteci, bir yazar, toplumun, kamuoyunun çok 
sevdiği, okuduğu, siyasal, toplumsa! yaşamımızı yazıla- 
rıyle etkileyen bir kişi ettik aramızda değil. Bir şehit da
ha verdik. Gerçek suçlular yakalanacak mı, cezalandırı
lacak mı, işin «öznüne İnilecek mi, «yılanın yuvası» or
taya çıkarılacak mı, ezilecek mi faşizm zorbaları ve baş
ları? O yılanı ezmezsek, iyi bilelim, o yılan herkesi ze
hirleyecektir. Bundan yazarlar, gazeteciler, öğretmenler, 
profesörler, savcılar, yargıçlar, valiler hatta bakanlar, 
hatta lıaîta Başbakan bile kenefini kurtaramaz. Yılan 
herkesin ardında bir süre sinse de, sinmiş görünse de, 
yine başkaldırıp içimizden bikini sokuyor. Onu ezme
den, külünü havaya savurmadan topluma kurtuluş yok...

«Boş Sözlere Paydos» başlıklı • yazımın 
çıktığı gün gazetelerin kapkara manşetleri İpekçi'nin öl
dürüldüğünü bildirmekteydi. O yazımı şu satırlarla bitir
miştim «İktidar, bir kez daha yazıyorum .artık iktidar 0- 
labilmeiidir. Hükümet bir şey yapacaksa, yapabilecekse 
bunu bir an önce gerçekleştirsin!» Türk halkı ile birlik
te bunu yineliyorum, boş söze paydos, faşizme karşı 
kesin eyleme geçmek zamanıdır. Son dakikalardır bun
lar, en son dakikalar... Ecevit Hükümeti Türk toplumu- 
nu bir batağa, bir uçuruma düşmekten kurtaramazsa, 
tüm üyeleriyle birlikte, bizlerle beraber, kendini o bata
ğın derinliklerinde, o uçurumun dibinde bulacaktır...

Oktay AKBAL
ÖNCE EKMEKLER BOZULDU

TEKİN YAYINLARI 

4. BASKI — 60,— LİRA..

AKBAL'ın bu ünlü yapıtında, «Önce Ekmekler Bozuldu» 
«Aşksız insanlar», «Bizans Definesi», «Bulutun Rengi» 
ve «Berber Aynası» adlı kitaplarındaki 59 öykü yer al
mıştır..

YENİ ÇIKTI..

(Cumhuriyet; 1042)

Katı] misal 
Planlama

e j*

ve Öncesi
#  ÜLKEMİZDE HENÜZ YENİ BİR 

KAVRAM OLAN «HALKIN KATI
LIMINI, POLİTİK BİR SEÇME 
OLARAK DEĞİL, TAM TERSİNE, 
POLİTİK, TOPLUMSAL VE EKO
NOMİK SÜREÇLERİN DOĞAL 
BİR SONUCU OLARAK KABUL
LENMEK GEREK.

------- Tavit KÖLETAVİTOCLU— —

Çelişmiş Batılı ve bazı sos
yalist ülkelerde 19. yûzyıl- 
aa başlayıp hızlanan kent

leşme olgusu, ülkemiz ve ben
zeri öbür ülkelerde 20. yüzyılın 
ortalarına doğru görülmekta 
Hızlı kentleşme ve toplumsal 
değişmeden kaynaklanan, gide
rek nicelikse! ve niteliksel bü
yüyen, ve özellikle büyük kent
lerde yığılan pek çok sorun 
«planlama çevrelerine» ve plan
lara her gün yeni işlevler ve gö
revler veriyor. Bu yönde uğraş
ların yetersiz kaldığı, fizik
sel planlamanın doğasındaki 
çok - boyutluluğun uygulamada 
karmaşalara dönüştüğü, çalış
maları güçlendireceği umulan 
birçok tartışmada ise bilinen
lerin farklı anlatımlarla yinelen 
diği apaçık bir gerçek.
Sezinlenen ikilem

Kentsel alanlardaki sancı
nın nedenlerini yalnızca genç 
planlama deneyimimizde ara
mak, kuşkusuz, nesnei bir dav
ranış olmaz. Ülkenin içinde bu- 

-lunduğu toplumsal değişme-su 
reci Üe deneyimimizin «K-sır» 
yapısı arasında yadsınamaz bir 
koşutluk vardır. Ne var ki bu 
gerçek —planlamanın başarı
sızlığı durumunda— arkasına 
saklanılan bir savunma duvarı 
yapılamaz. Planlama çevresi 
bugün, uğraşlarını halk yığınla
rının yararına ve yeniden betim 
lemenin, ona «işlerlik» ve «say 
gınlık» kazandırmanın yol ayrı
mına gelmiştir.

Planlama yaklaşımı köklü bir 
nitelik değişmesi öncesinde ise, 
geçiş dönemindeki tüm çevre
lerde olduğu gibi planlama çev
resinde de, süregelen yaklaşım 
ile ona karşı çıkışları yanyana 
görmek kaçınılmazdır. Böylesi 
bir yanyanalık, geçtiğimiz gün
lerde yoğunlaşan kollegyum, 
sempozyum, kongre v.b. top
lantılar süresince «sezinlendi.» 
Ancak, planlamanın çok - bo
yutluluğunun bilincinde ve ko
nuyu temelden ele alan bir kar 
şı çıkış gözlenemediğinden «or
taya kondu» diyemediğimiz, «ge

çiş dönemi ikilemi» iki farklı 
yaklaşımın açık - seçik tanım
lanmasına olanak verebilecek 
bir yeterlik ve olgunluğa ulaşa
madı.

Planlama sürecinin nitelikleri 
ile değil, ya da onlardan çok, 
yapılan planların fiziksel içerik
leri ile ilgilenmek çoğunlukla 
düşülen bir yanılgı. Onu yine
lemeden, «gelenekseli-ve «çağ
daş» yaklaşımlarda farklılaşan 
süreçlerin egemen niteliklerinin 
karşılıklı sergilenmesi yararlı 
olacaktır. Bu girişim, yazının sı 
nırları içinde, belirli düzeyde bir 
genellemeyi zorunlu kılar.
Geleneksel Yaklaşım

Geleneksel olarak planlama, 
mantıksal bir dizin içindeki ar
dışık adımlardan oluşan bir 
süreç olagelmiştir. Metropoli
ten alan planlama deneyimimiz 
de bu sürecin ardışık odunları; 
amacın tanımlanması, hedefle
rin belirlenmesi, verilerin top

lanması ve çözümleme (anali
zi), planlama stratejisinin ge
liştirilmesi ve seçeneklerin be
lirlenerek aralarında yeğleme 
yapılmasını da içeren plan for- 
mülasyonu,. ve son olarak da 
planın uygulanması biçiminde 
özetlenebilir. Kuramsal olarak, 
adımlar arasında uyumlu geçiş
ler ve son adımlardan önceki
lere doğru güçlü geribesleme- 
ler (feedback) varsayılıyor. Ne 
var ki, gerçek yaşamda, uyum
lu geçişler yerine «kesikli atla
maların» varlığı ve geribesleme 
düzeninin işlemezliği süreci o- 
lumsuz yönde etkilemiş. Bu so
nucun nedenleri İse, planlama 
çevrelerinin yetersizlik ya da 
kusurlarından öte, sürecin do
ğasında saklı.

Anılan yaklaşımda süreç; u- 
zun dönemli kestirim (tahmin) 
ve kabul edilen norm ve stan
dartlara bağımlı, kısa ve orta 
dönemdeki değişmelere karşı 
duyarlı ve uyumlu değil, yani

Çevre sözcüğünün kapsamına
insan yapısı çevre, toplumsal çevre ve 
bunların doğal çevreyle uyumu giriyor.

Bu çerçevenin içinde toplum bilimlerden ve 
kent planlamadan mimarlığa, İçmimarlığa, 
endüstri tasarımına, grafik ve görsel sanatların 
tümüne uzanan mesleklerin verimleri yeralıyor. -

/,ÇEVRE"bukonulardaki iletişimi, 
bilgi ve görgü aktarımını güçlendirmek için çıkıyor.

Çevrenin oluşumuyla doğrudan ilgili 
meslek adamları ve yaşadığımız çevreden 
sorumluluk duyan her aydın için çıkıyor.

Uluslararası Düzeyde îlk Dergi

«statik». Ardışık adımlar «doğ
rusal» bir gidişle «bitirilmiş na
zım planlarda» noktalanmakta. 
8u da geribesleme düzeninin iş 
leyişini tümden olanaksızlaştı
rıyor; plan bitirilip onandığına 
göre, kazanılan deneyimlerin 
sürece yeniden girmesi ve onu 
güçlendirmesi grtık sözkonusu 
edilemez. Sürecin üçüncü baş
lıca niteliği, profesyonel ve tek
nik olarak «seçkin» (elit) plancı 
ya da ekiplerce yürütülmekte ol 
ması. Başkalarının görüşleri an 
cak önermelere karşı çıkmalar
la olasıdır ve planın gerçek sa
hipleri olan yığınlar sürecin dı
şında bırakılmışlardır. Sayılan 
nitelikler güçlü ve anlamlı bir 
bütünlük içindedir, herhangi bi
ri öbürlerinden soyutlanamaz.
Çağdaş Planlama 
Anlayışı

Belirli koşullanmalar ve art 
niyetlerden arınmış, planlama
dan umulan işlevlerin gerçekleş 
meşine dönük, karşı çıkışlar 
nesnel bir değerlendirme ile 
çağdaş anlayışın başlıca çizgi 
lerini belirleyebilir. Bu bakış a- 
çısı jçinde; toplumsal değişme
ye ayak uydurabilecek —daha
sı, onun önünde gidebilecek— 
yetenekte, bitirilmiş nazım plan 
lar yerine bitmeyen planlama 
sürecini esas tutan, kazanılan 
deneyimlerden gene aynı süreç 
te yararlanılan, ilgi alanındaki 
yığınların dışlanmadığı —daha
sı, onlarla bütünleşen— bir yak 
laşım arayışı sezinlenmekte. 
Bu yaklaşımda süreç; statik, 
doğrusal ve seçkinsel değil, 
«dinamik»,, «uyumlu» ve «katı- 
lımsal»dtr. Planlama adımları 
içsel yapıları İle aynı kalırlar. 
Ancak yaklaşım, ardışık .ve kü 
çük artışlara bağımlı olmak
tan çıkacak, sistemsel bir bü
tünlüğe yönelecektir:

Sürece egemen olan nitelikle 
rin bütünlüğüne karşın, birisi 
yaklaşımın tümünü açıklayabi
lecek öncel bir özyapıya (ka
rakter) sahip; katılımsal olmak. 
Ülkemizde henüz yeni bir kav
ram olan «halkın katılımını po 
litik bir seçme olarak değil, 
tam tersine, politik, toplumsal 
ve ekonomik süreçlerin doğal 
bir sonucu olarak kabullenmek 
gerek. Bugüne dek, İstenilme
yen sonuçlara yol açan çeşitli 
plan kararları ve uygulamala
rına karşı çıkışlarla beliren 
«çevre bilinci» ve eylemleri, gi
derek doğru kararların üretilme 
sinde de etken olacaktır. Özel
likle büyük kentlerimiz ve ya
kın çevrelerinde hızlı kentleşme 
ve çözülemeyen sorunların ya
rattığı toplumsal baskı üretken 
çevre bilincinin oluşumunu hız
landıracak, katılımsal planlama 
ya olanak sağlayacaktır.

Anılan sürecin eyleme, gide
rek yaşama, geçirilmesi için ba 
zı yasal, yönetsel, örgütsel pa
rasal v.b. değişikliklerin yapıl
ması zorunludur. Yapılmaz ise, 
katılımsal.planlamanın farklı öz 
yapılı bazı yaklaşımlar —savu
nucu planlama önermeleri, ka
musal sormaca (anket) ya da 
danışmalar yapmak gibi— denk 
sayılmost olasıdır.
Sonuç

Ülkemizde metropoliten alan 
planlama deneyimleri belirli bir 
niceliksel birikime ulaşmış, plan 
lama süreci —toplumsal değiş
meye koşut olarak— niteliksel 
değişme noktasına gelmiştir. 
Başta edimsel (fiilî) planlama 
ve eğitim kuruluşları olmak ii- 
zere tüm planlama çevresine, 
öncelikle yaşanan geçiş döne
minin karmaşık ikilemini çözüm 
leyerek toplumsal yapı ve sü
reçlere uyumlu olan çağdaş 
yaklaşımı ayrıntılarıyla belirle
mek, sonra da, kendi işlevle
rini, ilişkilerini ve yapısını ye
niden tanımlayarak düzenlemek 
sorumluluğu düşmektedir. So
rumluluğu benimsemek ve uy
gun davranış içinde olmak, 
çağdaş olmanın —yalnızca çağ 
da yaşıyor, olmak nedeni ile de
ğil. hakederek çağdaş olma
nın— bir gereğidir.

Abdi ipekçi...

Abdi ipekçi’ye dönük anılarım, Hukuk Fakültesi öğ- 
tencilik yıliarına değin uzanıyor.

Kimi insan mesleğini çok zor bulur; kimi İnsan ara
madan kendisini mesleğinin içinde bulur. Abdi, öğrenciy
ken gazeteciydi. Basın tutkusu, İlse sıralarında başla
mıştı. Çekirdekten yetişmeydi. Bir zamanlar elden-elo do
laşan Kırmızı - Beyaz spor dergisinde karikatürleri yayın
lanırdı. Gazeteciliği karikatürcülüğünden, yazarlığı gaze
teciliğinden sonra gelir.

1950’lerin başında, sınır-dışına taşmış bir Iş-adamı 
(Habib Edip Törehan) Yeni İstanbul gazetesini çıkarmış
tı. Benim de bir ara çalıştığım bu gazetede, Abdi, gece - 
sekreteriydi. Sonra akşamları çıkan Ekspres’e goçti; ora
dan da Milllyet’e. Sanırım BabIâli’de en genç yayın mü
dürü olan kişi Abdi İpekçi’dir. Milliyet’ln kurucusu Ali 
Naci Karacan, gazetesini yeniden oluştururken gençlik 
aşıcından yararlanmak istiyordu. Bir köşesinde Peyaml 
Sofanın bacak-bacak üstüne attığı, bir köşesinde Refi 
Cevat Ulunay’ın bağdaş kurduğu Milliyet’te, karikatürist 
Turhan Selçuk, Yazıişleri Müdürü Abdi İpekçi’ydi. Ga
zetenin spor sayfasında barut gibi gençler vardı.

Abdi, Milliyetle birlikte gelişti.

Karikatürden ve spor sekreterliğinden yetişen Abdi 
ipekçi’nin sayfa düzenlemesinde ve magazin gazetecili
ğinde yeteneği vardı. Ama siyasal gazeteciliğe yönelişi, 
Çetin Altanlın 1958’de Milliyet’e girmesiyle başlar. 1960’a 
doğru yeni bir gebeliğin sancılarını çeken Türkiye'de, 
Abdi, gazetecilik utkusuyla yoğun siyasal yaşamın içine 
daldı. 27 Mayıs .evriminden sonra özgürlüğe açılan top
lumda Yön dergisinin devrimci etkisi unutulamaz. Bu
gün konuşulan ve tartışılan çoğu konuyu gündeme ge
tiren Yön dergisidir. Abdi İpekçi, bu derginin hazırlık 
kadrosundaydı. ilk sayıların mizanpajı onun elinden çık
mıştır. Hazırladığı ilk sayıların sayfalarını bağlamak için 
mürettiphanenin çinko masaları üstünde terleyen Abdi'
nin çabaları bugünkü gibi gözümün önünde.

O günlerden sonra İpekçi, gazetecilik serüveninin 
yeni bir aşamasına girdi. Milliyet’ln ilk sayfasındaki 
«Durum» yazılarına imzasız başladı. Hsr geçen gün Ab
di’nin ustalık ve yeteneklerini geliştiriyordu. Sermaye 
ile emek, çatışmasının hızlandığı toplumda siyasal çal
kantılar yoğunlaşıyordu. Abdi, artık deneyimleri güçlü 
ve kalemi titiz bir usta olarak ününü duyurmuştu. Den
geci kişiliği, her tür siyccal çevreyle İlişkiler kurabilme
sini kolaylaştırıyor, çeşitli kapıları açaraK gazeteci'ik 
işlevini sürdürebiliyordu. Siyasa! hırsı yoktu Abdi'nin; 
ama gazetecilik tutkusu sonsuzdu.

Kişisel ilişkilerinde yumuşak, az-konuşan, iddiacı gi
bi görünmeyen Abdi İpekçi, kendi iç-dünyasında kendi
sini dengeleyen adamdı. Gazeteciliğini uluslar-arası İliş
kilerde sürdürmesini bilmiştir. Bu alandaki ilişkilerini de 
gün geçtikçe zenginleştirdi. «Akıllı sermaye» ile «ılımlı 
emek» arasında bir köprü kurmaya çalıştı. Abdi, türrf 
ömründe dengenin adamı olmuştur. Her tür sosyal güç 
arasında uzlaşmadan yanaydı. «İtidal» öğütlerdi yazıla
rında bıkmadan ve usanmadan...

Acaba bunun için mi «kurban» seçildi?

Abdi ipekçi’nin kurban seçilmesindeki «İnce hesap» 
ölümünden duyduğumuz bunca acı içinde bile bizi dü
şündürmelidir. Şimdiye dek arkadaşlarımla birlikte yüz
lerce kez yazdığımız şeyleri yinelemekten sakınıyorum. 
Kuşkusuz, CIA yöntemlerini, David Galuia’nın kitabını, 
gizli istihbarata sızmış güçlerin stratejisini artık okurla- 
rımır-da öğrendiler. MİT, Emniyet örgütü ve benzer dev
let kuramlarına işlerlik kazandırılmadan terörün hakkın
dan gelinemiyeceğini sokaktaki yurttaş da anladı. Te- 
ker-teker cinayetlerin peşinde 9 koşmanın boşuna oldu
ğu ve «karar merkezlerinin ele geçirilmesi gereği 
meydanda.

Bunları yinelemekte bir anlam yok.
Abdi’nin ölümü öylesine anlamlı ve öylesine anlamsız 

ki başka hiçbir olay kapalı gözlere bunca etkili ameli
yata glrişemez. Eğer bu «operasyon» da gerçeği görme
mizi sağlayamazsa, diyeceğimiz ne olabilir?

Zeki ERGİNBAY

İki yıl önce faşist çeteler ta
rafından kaçırılarak T2 gün sü
ren işkence sonucu öldürülen 
Teknik Güç Yazı işleri Müdürü, 
Devrimci Arkadaşımız Zeki ER- 
GİNBAY’ı unutmadık.

Anısı mücadelemize her za
man önder olacaktır.

T.M.M.O.B.
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ 

ODASI

(Basın: 11151 - 1050)

SATILIK ARSA
Burhaniye — DENETKO sahil şeridinde müstakil 

tapulu imar parselli arsa satılıktır..
Bilgi: ANKARA — 11 43 80 Teif.’dan.

(Cumhuriyet: 1043)

(Cumhuriyet: 1052) (Türkel; ...... /1035)

VEFATLAR
İÇİN

Acı günlerinizi paylaşan 
I  İSLÂM CENAZE İŞLERİ 

bir telefonla emrinizde- 
dir

Gazete. İlân ve umum 
muameleler, doktor, rapor 
defin ruhsatı, hatim duası, 
devir duaları, helva, şeker 
İşleri yapılır.

Hassasiyetle ve titizlikle 
İşlemlerinizi deruhte eder

İSLAM CENAZE 
İŞLERİ
TEL :

47 20 06 40 68 86

!Not: Bütün muameleler is
letmeye alt olmak üzere 
yurt içi. yurt dışı yurt dı- 
şındon yufda cenaze nakil 

Î  yapılır.
Günün her saatinde 

|  emrlnlzdedlr. 
r _____________

KAYIP
ARANIYOR

Yukarıda fotoğrafı görü
len (Sağır ve Dilsiz) Rize İ- 
klzdere Kazasından Halim 
oğlu

Halit Muratoğlu
20 ocak 1979 tarihinden be
ri kayıptır.

Gören ya da yerini bilen
lerin en yakın güvenlik örgü 
tüne ya da Kartal Cumhuri

yet Savcılığına haber verme 
leri insanlık adına rica olu
nur.
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KERBELA’dan ERBİLe Röportaj: Dursun AKÇAM

Bağdat’ta iki yaşam biçimi kucak kucağa
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Bağdat'tan bir görünüş

Feraceli kadınlar yanında modern giyimli lüks hanımlar da var 
Irak'ta.

BAŞI MENDILLI, ENTARİLİ, YÜZ 
LERİ GÜNEŞ YANIĞI HALKTAN 
ARAPLARLA. KELLE KULAK YE 
RİNDE ÇAĞDAŞ GİYİMLİ BÜ
ROKRATLAR BAĞDAT SOKAK
LARINDA YANYANA...

DEVLETE AİT «0R1ZDIBAK» 
ADLİ MAĞAZALAR ÖZEL SATIŞ 
YERLERİNE KIYASLA DAHA 
UCUZ. MÜŞTERİLERİ ÇOK KUY 
RUĞU UZUN OLUYOR BU MA
ĞAZALARIN..

Arlı Irak ama ırak değildir, 
sınır komşumuz. Tarihsel boğ 
larımız, ortak kültürümüz, go 
renek, geleneklerimiz var is 
tam dininden doğan ve yüz yıl 
lardan süregelen. Emperyaliz
min, sömürünün tuzağından 
birlikte ağladığı günler olmuş 
tur İki ülke halkının. Irak bu 
tuzaktan kurtulmuş görünse 
de, «geri bırakılmış» damgası 
nı taşır Türkiye gibi.

Dicle - Fırat ülkelerimizi bi- 
ribirlne bağlayan ekonomik 
bağ ayrıca. Ülkelerin uygarlık 
düzeyleri, nehirlerin gücünü ü 
retime çevirmedeki başarılarıy
la ölçülüyor çağımızda... O ne 
denle küçümsenecek bir olgu 
değildir bu gerçek.

Irak dışarıya petrol satar, 
Türkiye satın aldığı petrolün 
döviz açığını kapatamaz. Kısa 
cası iki ülkenin dayanışmasını 
zorunlu kılan nedenier cok. Bu 
doğrular yalnız özel ağızlar
dan değil, resmi ağızlardan da 
yinelenir zaman zaman..

Irak’ta olumlu gelişmeler 
blrlbirini izledi son yıllarda. 
«Arap Baas Sosyalist Partisi» 
iktidara geldi. Emperyalistleri 
ülkesinden kovdu. Petrolü mil 
üleştirdi. Dış sömürüye son 
Verdi. Gerici yönetimin yıkıntı 
ları üstünde çağdaş bir dev
let olmanın temellerini atmaya 
başladı. Ve Arap ülkeleri için 
de dünya kamuoyunun ilgisini 
üstüne çeken ülke oldu..

Mısır Devlet Başkanı En
ver Sedat’ın, Bağdat'ta kuru 
tan «Halk Mahkemesinde yar 
gılanması nedeni ile yapılan 
çağrıya severek katıldım. Kom 
şu ülkeyi daha yakından tanı
ma olanağını bulacaktım..

FIRIN SOLUĞU,
BUZDOLABI
İstanbul'dan kalkan Irak Ha 

va Yolları Uçağı Ankara - Kı 
rıkkale üstünden Güneydoğu 
Anadoluya yöneldi, oradan sı
nırı geçti.

iki buçuk saat sonra Bağ
dat Hava Alanı. Uçaktan iner 
ken yüzüme çarpan sıcak ha 
va soluğunu, motorun ısısı 
sanmıştım. Değilmiş meğer!,. 
Alan kızgın bir fırındı, tabanı 
asfalt, tavanı gök alabildiğin
ce., Karşılayıcılar. «Şeref Sa 
!onu»na aldılar. Fırından buz
dolabına girmiş gibi olduk. 
Va bu Irak'ta kaldığımız gün

ler boyunca hep böyle sürdü 
gitti, fırından buzdolabına, buz 
dolabından fırına. Ama alış
mak zor olmadı. «Buzdolabı»

benzetmesi ile hava değişimin 
deki zıtlıkları vurgulamak iste 
dim. Gerçek o ki bugünkü A- 
rap, dünkü gibi yazgıya boyun

eğmiyor, «emri haktan» diye
rek mistisizmin kör kuyusun
da ölümünü beklemiyor artık 
bir çaresizlik içinde. Doğanın

acımasız yaşam koşullarına 
karşı direniyor uygarca, bilim 
le, teknikle. Evler,' araçlar, iş
yerleri havalandırma aracı ile

soğutuluyor. Isıyı gönlünüzce 
ayarlamak elinizde, aracın düğ 
meşine dokunmak yeter.

Doğal koşullar Irak'ta, doğal

alışkanlıklarını da ters yüz e- 
der yabancıların Sıcak odayı 
serinletmek ya da havalandır
mak için pencere açılmaz. ısıt

Aziz Nesin
“ Elimde
200 yılda
yazabileceğim
kadar
malzeme var,,

! Yalçın PEKSEN \

«KONU BULMAKTA HİÇ SI
KINTIM YOKTUR. BENİM 
ZAMAN BULMAKTA SI
KINTIM OLUYOR.»

«GENELLİKLE ÇOK KİTAP 
VERDİĞİM İÇİN ÇABUK 

YAZDIĞIMI SANIRLAR. OY 
SA BEN COK ÇALIŞMAKLA 
ESER VERİYORUM. YAZDIK 
LARIM KOLAY OKUNUYOR 
DİYE KOLAY YAZDIĞIM 
SANILMASIN.»

«BEN GENELLİKLE KAHKA 
HA İLE GÜLEN ADAM DE
ĞİLİM. COK AZ GÜLEBİLİ
YORUM.’ BİR ŞAİRİN GE
Zİ KİTABINI OKURKEN 
ÇOK GÜLDÜM. OYSA O 
ŞAİR BU ESERİ ÇOK CİDDİ 
OLSUN DİYE YAZMIŞTI.»

Güldürenler dizi yazımız 
aslında tiyatro ve sahnede 
güldürenleri içermek amacını 
taşıyordu. Ancak yazının a- 
na başlığına «Güldürenler» 
dedikten sonra Aziz Nesin'i 
bu çerçevenin dışında bırak
mak olası değildi. Türk gül
mece yazınına 50'nin üstünde 
öykü, roman ve tiyatro oyu
nu vermiş bu ağır gülmece 
işçisini hazırlıkları içinde ol
duğu «Aziz Nesin Vakfından» 
ayırabildiğimiz ilk fırsatta söy 
leşimizi yaptık..

— Sayın Nesin, genellikle 
gülmece öyküleri yazmanıza 
karşın toplumun en önemli 
sorunları ile uğraştığınız bi
liniyor. Yani asıl amacınız 
halkı güldürmekten cok, inan 
dığınız yolda bir uğraş ver 
mek. Bunu yaparken neden 
gülmece yolunu yeğlediniz?.

Aziz Nesin — İşin başın
da gülmece amacım yoktu. 
Ben 1938’cien beri yazıyorum. 
Önceleri şiir yazardım. Bun 
lar ciddi şiirlerdi ve yayınlan
madı. Ondan sonra bazı ga
zetelerde muhabirlik yaptım. 
1940'dan sonra öyküler yaz
dım. Bunlar da gülmece öy 
küleri değildi. Benim' gülme- 
yeceye geçişim şöyle oldu. 
Son olarak Tan gazetesinde 
çalışıyordum. O tarihte secim 
ler vardı. Bir secimde Şoför
ler Cemiyeti Başkanı Semih 
Yürüten de konuşuyordu. O 
kürsüde konuşurken yanımda 
yine Tan gazetesinin ünlü bir 
yazarı vardır. Bir alanda olu
yordu konuşma. Semih Yürü
ten o kadar heyecanlandı 
ki birdenbire bağırmasıyla 
takma dişleri ağzından fırla
dı. Kuş yakalar gibi dişleri 
havada yakaladı ve tekrar ağ 
zina götürdü. Bu olayın not 
larını ben yazdım, bu arkada

şa verdim. O da kendi imza 
sıyla yayınladı. Bu yazı bü
yük ilgi çekti. 8u arkadaş bu 
gün bile oldukça tanınmış 
bir gazetecidir. Böylece ilk 
gülmece yazım başka biri
nin imzası ile çıktı gazeteler 
de. Ondan sonra röportaj yaz 
maya başladım. Zekeriya Ser 
tel bir gün bana «Senin gül 
meceye yatkınlığın var. Gül 
meçe yaz» dedi. Profesyonel 
olarak gülmece yazmaya böy 
ie başladım. 30 yaşındaydım 
o zamanlar ve Babıalinin en 
genç fıkra yazarı olarak ça
lışmaya başladım. Böylece 
gülmece yazarı oldum. Bu
nun bir nedeni de gülmece- 
nin yaygınlığı ve etkinliğinin 
daha fazla oluşuydu.

Soru — Gülmece yazmak 
bir yetenek sorunu mudur?.

Aziz Nesin — Herhalde bir 
yetenek vardır işin içinde. Fa
kat daha çok toplumsal bir 
gereksinmedir gülmece. Top 
lum o dönemde büyük bir 
gereksinme duyuyordu. Bu 
gereksinmeyi yanıtladım bir 
ölçüde. Sonra o kadar cok 
gülmece yazarı olarak tanın 
dım ki, örneğin ben bir oyun 
yazmıştım. Gülmece değildi.. 
Hatta bir gazeteye itan ver
dim yanılmasınlar diye. Bu ki 
tap gülmece kitabı değildir 
diye ilan verdim Cumhuriyet 
gazetesine. Fakat bunu da 
okuyucular bir gülmece ya
zısı sandılar. Çok sattı bu 
kitap. Sonra bazı okuyucu
lardan mektuplar aldım, «sen 
de iş kalmadı, artık güldüre 
miyorsun falan bu işten vaz
geç artık» diye..

Soru — Bu güne kadar 
kaç gülmece kitabı yazdınız.

Aziz Nesin — 68 kitabım 
yayınlandı, bunun 50'si gül
mece üzerinedir.

Soru — Bu kadar çok gül
mece konusu yakalayabilmek 
İçin bir yönteminiz var mı?.. 
Bizim halkımız genellikle ne
lere güler sizce?..

Aziz Nesin — İnönü’nün bir 
lâfı vardır. «Biz demokrasiyi 
yapa yapa öğrendik» demişti. 
Ben de yaza yaza öğrendim. 
Önceleri gülmecenln mekani
ğini bilmiyordum. Sonra yap
tığım işi inceledim, ne oldu 
ğunu öğrendim ve hâlâ öğre 
niyorum.

Genellikle gülmece dedi
ğimiz şeyler değişiktir. Fa
kat insanı sağlıklı olarak gül 
düren herşey gülmecedlr. 
Türk halkının gülmecesinln 
bir özelliği vardır. Bu baş
ka halklarda da vardır. Çok 
önemli bir özelliktir. Gülme 
ceyi umarsızlığına bir araç 
olarak kullanır. İkinci özellik 
Türk toplumunun bir tüketim 
toplumu olmadığıdır. Bunları 
örneklerle açıklayayım.

Örneğin Nasreddin Hoca 
fıkraları durmadan anlatılır, 
yine de bile bile gülersiniz.. 
Bu kadar sık anlatıldığı hal
de, fıkrayı da bildiğiniz halde 
nasıl gülüyorsunuz! Çünkü 
fıkralar salt gülme için kul
lanılmaz. Günü ve yeri ge
lince, bir toplumsal sorunu 
anlatmak İçin kullanılır. Ko 
nusunu bununla güçlendirir.

Yani zorda kaldığı yerde on 
dan bir akıl alıyor. Kıssadan 
hisse sözü var bizde. Bu söz 
de bizim gülmecede yararlı 
olduğumuzu açıklıyor..

Tüketim toplumu olmadığı 
miza gelince, bu bizim ede
biyatımızda son derece be
lirgindir. Diyelim ambalaj ku 
tutarı. Tüketim toplumların- 
da ambalaj kutuları atılır.. 
Bizde ise hiçbir ambala| ku 
tuşu atılmaz. Meselâ gaz te 
nekesi, önce gaz tenekesi
dir, sonra su tenekesi olur, 
sonra İçinde eşya taşınır, 
sonra tuvaletlerde kullanılır, 
en sonunda çiçek saksısı 
olur. Bunun gibi edebiyatımız 
da hep yararcı niteliktedir, ko 
nular sık sık yeniden kullanı
lır..

Soru — Gülmece yazarı o- 
luşunuz özel yaşantınızı et
kiliyor mu?.. Sizi öyküleriniz 
den tanıyanlar yakından ta
nıyınca düş kırıklığına uğru 
yortar mı?..

Aziz Nesin — Ben şaklaban, 
güleryüzlü bir adam değilim, 
insanlar mesleklerini iş yerin
de yaparlar. Ama genellikle in 
sanlarımız Osmanlılıktan ge
len, divan edebiyatından ge
len alışkanlıklarla güldürücü 
insanı hep aynı sanır. Ken
disini eğlendirecek adam sa 
nır. Ben gülmece yazdığım

zaman bu işi yapıyorum. Baş 
ka zaman yapmıyorum. Bu 
yüzden düş kırıklıkları olur, 
işte sizi böyle ciddi bir adam 
sanmıyorduk falan derler. Oy 
sa gülmece çok ciddi bir iş 
tir. Ciddiye alınmadığı za
man yıvışır, sulanır, olumsuz 
yanlara gidebilir.

Soru — Bugüne kadar he
men hemen her konuda yaz
dınız. Bu kadar uzun yıllar
dan sonra konu sıkıntısı çe
kiyor musunuz?..

Aziz Nesin — Konu bulmak 
ta hiç sıkıntım yoktur. Be
nim zaman bulmakta, sıkın
tım oluyor. Çünkü yazı yaz
ma zamanım giderek azalıyor, 
insan geldiği yerin bedelini ö- 
demek zorunda. Sendika ça
lışmaları kültür çalışmaları, 
açık oturum, konferans fa
lan gibi şeyler cok zamanımı 
alıyor..

Ama bunu yapmak lâzım. 
Artık güldürü yazmak üçün
cü dördüncü İşim gibi oldu. 
Konularımı gazetelerden, ki
taplardan, dinlediğim İnsan
lardan alır, buntarı dosyala
rım. 500’ü aştı. En gelişmiş 
olan öyküyü, kitabı hemen 
yazarım. Yani bana öyle ge 
liyor ki hiç yaşamasam, hic 
bir yerden kaynaklanmasam, 
elimdeki malzemeyi yazabil
mem için 200 sene falan lâ

zım. Yine de bitiremem. Bu
na çok üzülüyorum.. Çünkü 
benden sonra bu notlar hic 
kimsenin işine yaramayacak. 
Sanatın bir şanssızlığı var.. 
Bilim veya teknik konular gi 
bi değil. Teknik buluşlar, bi 
limsel buluşlar o adam olma 
sa bile başka biri tarafından 
bulunabilir. Toplum, doğa 
koşulları bunu buldurur. Ay 
nı bilgilerin dünyanın değişik 
yerlerinde birbirlerinden ha
bersiz olarak bulunuşların
dan bunu anlıyoruz. Ama sa 
nat öyle değil, örneğin Şeks 
pir Hamlet'i yazmamış olsay 
dı, Hamlet yazılmamış olur
du..

Soru — Nasıl çalışırsınız,. 
Gülmece yazmak zor bir iş- 
midlr?..

Aziz Nesin — Beni genellik 
le cok kitap verdiğim için ça 
buk yazdığımı sanırlar. Oysa 
ben çabuk yazmaktan cok, 
cok çalışmakla eser veriyo
rum.

Zamanı hiç ziyan etmeden 
çalışırım Yazdıklarım kolay 
okunuyor diye kolay yazdı
ğım sanılır. Oysa bunun sırrı 
cok çalışmaktır.

Ben hayatımda hic tatil

yapmadım, ören'de bir yaz 
lık evimiz var. İki kere git
tim oraya. Biri 15 gün, biri 
20 gün. Bu iki tatilde iki ço 
cuk kitabı, yazdım. Bir bü
yük romanın notlarını çıkar 
dım köylüleri dinleyerek. Şe 
yalıatname'nin kaynakları ora 
da çıktı. İşte tatilim bile böy 
ledir. Gülmece zor, bir iştir.. 
Kolay okunur ama yazması 
zordur..

Soru — Gülmece ile İç İçe 
yaşıyorsunuz. Siz neye güler 
siniz?..

Aziz Nesin — Ben genellik 
le kahkaha iie gülen adam 
değilim. Çok az gülebiliyo
rum. Ama boşalım tiyatroların 
da gülerim. Çünkü gülme 
ye hazırlıklıyım orada. Ora
da eleştirici bir gözle bak
mıyorum oyunlara. Bilgiçlik 
taslayarak bakmıyorum. Ya
zıda beni güldüren şeyler cok 
azdır. Bir şairin gezi kitabını 
okurken çok güldüm. Hal
buki o şair bunu çok ciddi 
bir eser diye yazmıştı. Öyle 
de oluyor. Kendisi gülmece 
diye yazmıyor, anlattıkların
dan gülmece çıkıyor..

Soru — Bugün kitaplarınız 
dan kazandığınız gelirle para 
sal durumunuz düzelmiş gö 
rünüyor. Fakat İşin başında 
çok sıkıntı çektiğiniz bilini
yor.. O günlere ait anılarınız 
var mı?..

Aziz Nesin — Gazeteciliğe 
başladığım zaman 30 lira ay
lık alıyordum. Fıkra yazarı I- 
ken 50 lira alıyordum. Tan 
gazetesinde fıkra yazarken, 
bir iki gazete beni fıkra yaza 
rı olarak işe almak istiyordu. 
Sonra Tan gazetesi yakıldı.. 
Bu gazetenin yakılması o ka
dar Korku yarattı ki, hic bir 
yerde iş bulamadım. Ondan 
sonra uzun zaman aç kaldık. 
Bir magazin dergisi çıkar
dım başarılı olmadı. Evdeki 
eşyaları satmıştık oysa bu iş 
için. Sonra Vatan gazetesine 
beni telefon muhabiri olarak 
aldılar. Ankara’dan haberleri 
telefonla alıyorduk. Bu iş ge 
ce ikiye kadar sürerdi. Yazı 
yazdırmadılar hiç bir yerde.. 
Sonra Sabahattin Ali Beyle 
birlikte Markopaşa’yı çıkar
dık..

O tarihte Markopaşa inanıl
maz bir tiraja yükseldi. Cum 
huriyet Gazetesi 30-40 bin. 
Tan gazetesi 10 bin satardı. 
O sıralarda Markopaşa 60 
bine kadar yükseldi. Bu der
giyi Tabibler Odasının yanın
da eski bir handa basıyor
duk. Bir gece makinist yer
lere yattı. Titriyor, tepiniyor, 
hastalanmıştı. Meğer eroin
manmış, bana eroin bul dedi. 
Nerden bulayım dedim. Ad
res verdi, ordan eroin aldık. 
Adam düzeldi. Sabaha kadar 
çalışabildi. İşte ilk günler, ya 
ni işin başı böyleydl..

— BİTTİ —

mak İçin yapılır o İşlem, Ce
ket giymek, kravat takmak ını 
gerekli?,. İçerde giyinmek, dı 
şarda soyunmak zorundasınız. 
Otomobilde serin yolculuk 
mu?.. Gene havalandırma ara 
cini çalıştıracaksınız. Camlan 
aralamak İsteyenlerin alavdan 
şamarla kamçılanır suratlarıl.

özellikle yaz aylarında do
ğaya karşı yaman bir yaşam 
savaşı veren Irak halkına say 
gı duymamak ne mümkün!.. 
Bir bölümü çöllerle kaplı ülke 
yi yaşanır ülke, uygar ülke 
yapmak yolunda gösterilen ca 
balor, sağlanan başarılar du
yulması gereken saygının baş 
ka bir örneği..

ANA GİBİ YAR w
Bağdat ünlü bir kent. Doğu 

masallarının oluşturduğu kent, 
ilk çağ kavimierinin üstünden 
geçtığ', Mezopotamya uygarlı
ğında temel döktüğü kent. İs
lamlığın, Arap - OsmanlI, Os
manlI - Arap uygarlığının iç i- 
ço katmerleştiği kent. Osman
lI padihaşlarının Halifelik ve 
büyük İslam İmparatorluğu uğ 
runa otağ kurduğu, mesken 
tuttuğu kent. «Ana gibi yar ol 
maz, Bağdat gibi diyar ol
maz!» deyimi ile adını dilden 
dile perçinleyen kent..

Bugünkü Bağdat, kuşkusuz 
dünkü Bağdat değildir. Üc bu
cuk milyon insan yaşar yüz km2 
lik geniş bir alan içinde. Bir ba 
şından öbi» başına otomobille 
bir buçuk, iki saat... Qöl dedik 
se bizim başkent Ankara gibi 
bomboz, kupkuru değildir Bağ
dat. Hurma ve söğüt ağaçlu- 
riyle yemyeşil görünür uzak
lardan. Evler iklimin zorunlu 
koşullarından tek katlı, bahçeli 
genellikle. Bu nedenle de kent 
yayıldıkça yayılmış, yer yer 
parklar, bahçeler, sıra sıra hur
ma ağaclariyle... Çimenli, ağaç 
lı alanlar güneş alavımn panze 
hiri. Hava birdenbire değişir, 
cöl güneşi, savana güneşine 
dönüşür...

GÜNDÜZ ISSIZ
Temmuz, ağustos aylarında 

gündüz dolaşmak olanaksız 
Bağdat kentinde. Parklar, bah
çeler. acık h8va gazinoları ı s 

sız. Masalar, sandalyeler çoğu 
yerlerde ters yüz olmuş, boyun
ları bükük. İlkbahardan yaza 
doğru değil, sonbahardan kışa 
doğru canlanır bu yerler...

Bağdat'ı baştan başa gez
mek. görmek olanaksız, hele 
yaz mevsiminde büsbütün... Ta
rihsel yapıların, yapıtların ma- 
yalaştığı eski Bağdat, Batı ak
tarması türlü çeşitli yapılarla 
büyüyen yeni Bağdat'ın kuşat
masında. Ama eski Bağdat dim 
dik el emeği, göz nuru ince sa
nat taş yaptlariyle, anıtı yontu
su, camisi, hamamı, oymalı, ka 
bartmalı betimlemeleriyle... Dün 
yada var otan yapı tarzının he
men her çeşidi var demiştik 
Bağdat'ta, yalnız «gecekondu» 
mesken tipi yek, ya da ben gö
remedim...

ÇİFT DİKİŞ
Bağdat'ın çarşı pazarında da 

Arap - İslam kültürü, Hıristiyan 
Anglo - Sakson kültürü ıç içe. 
Doğu - Batı iki yaşam biçimi 
kucak kucağa. Yalnız Bağdat'
ta değil, ülkenin her yanında, 
her kurumda, evde, okulda, her 
çeşit ilişkide göze çarpar bu i- 
kilem. Batı kapitalizmi ile Doğu 
mistisizminin, başka bir ifade 
ile feodalizmle kapitalizmin bu 
denli baş göz olduğu montaj 
yaşam biçimi dünyanın başka 
bir ülkesinde var mı bilemem?.. 
Bu görünümüyle Irak bir çelişki
ler ülkesi...

Sokaklarda insanlar renk 
renk. Tepeden tırnağa karalar 
giyinmiş çarşaflı (şallı), ferace
li kadınlar, kızlarla, mini etekli, 
dekolteli, saçları sarıya, karaya 
boyalı rimelli, allıklı hanımlar 
bir arada. Çarşaf çoğu kadın
da bir korkuluk, yasak savına 
aracı. Kimileri yürürken, bu u- 
tanç çemberini yırtarcasına açı 
verirler bir yerlerinden. Moda
ya uygun mevsimlik giysilerini 
ve kadınsı yerlerini gösterirler 
gururla. Sonra el çabukluğu İle 
yeniden kapanırlar.. Erkekler 
ayrı mı?.. Başı mendillı, entari
li, yüzleri güneş yanığı halktan 
Araplarla, kelle kulak yerinde 
çağdaş giyimli bürokratlar da 
yan yana...

Bu çelişkiler görüntüsü es
nafta, manavda, bakkalda, çe
şitli mağazalarda da İlgiyi çe
ker, Bir yanda gezgin satıcı kü
meler ve derbeder küçük es
naf, öte yanda Avrupa - Ameri
ka malı satan süper market ma 
ğazalar... Bakkallarda, halk ke 
siminin İçtiği «Bağdat» sigara
sından başka sigara bulunmaz. 
Hele ramazan ayında iftardan 
önce hiç bir bakkal içki sat
maz. Ama bir başka yerde sü
per market mağazalarda İçki
nin. viskinin, sigaranın her çe
şidi. Britanyalısı. Avrupa ve A- 
merikalısı serbest... Bu mağa
zaların müşterisi daha cok ya
bancı uyruklular, bir de Irak'ın 
varlıkiıları, iri bürokratları... 
«Freeshop»iar da var, satışlar 
herkese acık. Ancak orada do
ları olanın düdüğü öter!..

«ÖRİZDİBAKsLAR
Övgü ile söz etmeye değer 

halk mağazaları da var Irak'ta. 
«Örizdibak» adı verilen bu ma
ğazalar devletin. Özel satış yer 
lerine kıyasla daha ucuz, mal
lar kaliteli, fiyatlar etiketli. Al
danma, aldatmaca yok. O ne
denle müşterisi cok. kuyruğu u- 
zun olur bu mağazaların...

Bazı tüketim maddeleri dev
letin tekelinde, satışları da yal
nız «Orlzdibak»larda. örneğin 
diş macunu bunlardan birisi. 
«Macun satmamız yasak.» dedi 
eczacılar, «Orlzdibaklarda bula
bilirsin.» Oysa Kerbelâ bakkal
larında fırça da vardı, macun 
da...

YARIN: Enver Sedat 
Yargılanıyor
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52 kentimizden daha kalabalık bir ilçe: BAKIRMtfjY

BAKIRKÖY, İSTAN
BUL’UN EN HIZLI GE
LİŞEN İLÇESİ, AMA 
HIZLI GELİŞMENİN 
AKSİNE ALTYAPI HİZ 
METLERİ DE O DENLİ 
YAVAŞ OLUYOR BİR 
SÜRÜ SORUN OLDU 
GU GİBİ DURUYOR

İSTANBUL BELEDİ
YE BAŞKANI AYTE- 
KİN KOTİL, BAKIR
KÖY’DE OTURAN BİR 
VATANDAŞ OLA
RAK, İLÇEYE VAPUR 
SEFERLERİ YAPIL
MASINDA YARAR 
GÖRÜYOR.

Deniz SOM

İstanbullun en İlginç İlçele
rinden biri hiç kuşkusuz Bakır
köy'dür. 52 kentimizden daha 
kalabalık olan bu ilçede, İstan
bul Belediyesinden başka 9 be 
lediye halka hizmet götürmeye 
çalışıyor. 275 kilometrekarelik 
alana yayılmış Bakırköy İlçesin
de yerleşim bölgeleri şöyle o- 
luşuyor:

Merkezde 17 mahalle ve mer
keze bağlı Flruzköy; Mahmut- 
bey nahiyesine bağlı 8 köy; 
merkezde İstanbul Beledlyesi’- 
nin denetimi; ayrıca İl İmar Mü
dürlüğümün denetimindeki alan 
ile İstanbul Belediyesi’nin mü
cavir sahası; ve de İstanbul’da
ki belediyelerin onda üçünü o- 
luşturan Avcılar, Küçtıkcekme- 
ce, Halkalı, Sefaköy, Yenibosna, 
Kocasinan, Yeşilbağ, Esenler, 
Güngören belediyeleri.

ÇELİŞKİLER İLÇESİ
Üzerinde bir milyondan fazla 

nüfusun bulunduğu Bakırköy'
ün sorunları özellikle çevre be
lediyelerde altyapı konusunda 
düğümleniyor. Hızlı gelişmenin

Bakırköy’deki 10 beledi
ye örgütü sonsuz sorun
larla uğraşıyor:

İSTANBUL: Mahmutbey 
yöresi kontrol edilemiyor
AVCILAR: Tanzim 
için sermaye yok

satış

KUÇÜKÇEKMECE: Su 3 
günde bir veriliyor
ESENLER: Otobüsler 
gümrükte takıldı
YENİBOSNA: Lambalar 
mum ışığı gibi yanıyor
GÜNGÖREN: Tüm altyapı 
tesisleri yetersiz
HALKALI: Sularda 
bakteri görülüyor
KOCASİNAN: Tek otobüs 
hep tamirde
YEŞİLBAĞ: Ne yol, ne 
kanal, her taraf tarla
SEFAKÖY: Konutların 
dörtte üçü tapusuz

I milyonu 
aşkın 
nüfuslu
Bakırköy’e 
60 belediye hizmet götürme çabasında

aksine altyapı hizmetlerinin o 
denli yavaş yürüdüğü Bakır
köy'deki sorunlar da ortaya bir 
«Çelişkiler İlçesi» çıkartıyor.

Hava, deniz, kara ve demir 
yolu ile dış dünyaya açılabilen 
Bakırköy'de ulaşım başlıbaşma 
bir sorun. Güneyde Marmara

Denizi, güneybatıda Küçükçek- 
mece gölü olan bu İlçe, Terkos 
Gölü'ne de yakın olmasına kar
şılık Bakırköylüler suya hasret. 
Milyarlık sanayi kuruluşlarının 
yanında belediyeler para bula
mıyor. İlçede bir elektrik sant
ralı var ama halkın çoğu karon

lıkta. İstanbul Üniversitesi Ba
kırköy ilçesinde yeni fakültele
rin inşaatını sürdürürken, ço
cuklar İlse bulamıyor. İlkokula 
gidemiyor.

Bakırköy’ün İstanbul Belediye 
si denetimindeki merkez alanı 
32.81 kilometrekare. 250 bin ki

şiden fazla nüfus Yeşilköy’den 
Ataköy'e, Bahçelievler'den Ye- 
şilyurt’a kadar 17 mahallede ya 
şıyor. Belediye Başkanı Ayte- 
kin Kotil Bakırköy'ün bu bölge
sinin büyük ölçüde düzenli ol
duğunu belirtiyor ve Yeşilköy'ün 
en kısa zamanda tamamlana

cak yolundan başka önemli bir 
sorun olmadığını söylüyor. Ko 
til'e göre, 1979 ortalarında Ba
kırköy’ün merkezinde asfaltlan
mamış mahalle kalmayacak, su 
sıkıntısı da bitecek. Belediye’- 
nin mücavir sahası konusunda 
ise Kotil, «Bu alanı kontrol al

tına alabilmiş değiliz. Özellikle 
Mahmutbey yöresi büyük geliş
me gösteriyor. O bölgenin 1 mil 
yon nüfusu barındırabilecek bir 
uydu kent olarak düzenlenmesi
ni düşünüyoruz.» diyor.

İstanbul Belediye Başkanı Ay 
tekin Kotil. Bakırköy İçin böyle

İstanbul'a verilen su bir ayda 
23 milyon metreküp arttırıldı
İstanbul Belediyesi Sular idaresi 
Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki 
çeşitli tesislerden bir ayda 23 
milyon metreküp su sağlandığını 
açıklamıştır. Bu arada İstanbul’un 
su gereksinimi için gerekil pro\e 
çalışmalarının sürdürüldüğü 
bildirilmiştir.
Vatandaşların abone isteklerini 
yerine getirmek için yeni hatların 
yapıldığını bildiren Sular idaresi 
Genel Müdürlüğü yetkilileri son

çalışmalarını şöyle özetlemişlerdir: 
«Kentin su tesislerine toplam 7054 
metre şebeke ve şube yolu borusu 
döşenmiş, 1300 yeni aboneye su 
bağlanmıştır. Çeşitli kaynaklardan 
da İstanbul’a 23 milyon metreküp 
su sağlanmıştır. Kente verilen 
suların sağlıklı olması için de bir 
aylık sürede 481.422 kilo çökeltme, 
73.900 kilo temizleme malzemesi 
kullanılmıştır.»

ECEVİT'E ŞİKÂYET ETTİLER
4,5 aydır grevde bulunan İstanbul 
Ticaret Borsası Canlı Hayvan 
Şubesi işçileri, Belediye Başkanı 
Kotil'i grev kırıcılığı ile suçlayarak 
Başbakan Bülent Ecevlt'e şikâyet 
etmişlerdir.
Başbakan Bülent Ecevlt’e bir telgraf 
gönderen İstanbul Ticaret Borsası 
Canlı Hayvan Şubesi işçileri, 
sorunları İle İlgilenmesini de 
İstemişlerdir.

Tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlar 
sanayi ürünlerinin gerisinde kalıyor
ANKARA, (ANKA) — 1978 yılı 
başından bu yana tarım ürünleri 
fiyatlarında görülen artışlar sanayi 
ürünleri fiyatlarında kaydedilen 
hızlı artışların gerisinde kalmış, 
iç ticaret hadlerinde tarım 
ürünleri aleyhine bir süreklilik 
kazanan gerileme, 1978 yılı içinde 
hızlanmıştır.

Tarım ürünleri fiyatlarındaki 
artışların, sanayi ürünleri

fiyatlarındaki artışlara oranını 
gösteren İç ticaret hadlerine göre, 
1977 yılının son iki ayı ile 1978 
yılının ilk dört ayı içinde sanayi 
ürünlerinin üzerinde gelişme 
gösteren tarımsal ürün fiyatları, 
mayıs ayından bu yana gerileme 
eğilimine girmiştir. İç ticaret 
hadlerinin 1972 ve 1973 yılları ile 
hemen hemen aynı düzeyde 
seyrettiği gözlemlenmiştir.

İç ticaret hadlerinde tarım 
ürünleri aleyhine görülen bu 
gerileme eğilimi, tarım kesiminden 
sanayi kesimine doğru hızlı bir 
kaynak aktarımı olduğunu 
göstermektedir.

iç ticaret hadlerinin özellikle 1974, 
1975 ve 1976 yıllarında tarım 
sektörü lehine bir gelişme 
gösterdiği gözlemlenmiştir.

BASIN 
DEĞERLENDİRİYOR

GERÇEKÇİ 
TİYATRO'SÖZLÜĞÜ 

a z i z c a l ı s l a r

"Büyük bir eksîküği-gideren... kültür ortamımız için de 
yararlı bir yapıt.”
'(CUMHURİYET)

"Herkesin sonsuz yararlanabileceği, en önemlisi de tali, 
alabileceği bir kitap.”
(MİLLİYET SANAT DERGİSİ)

"Ülkemizde bugüne kadar sanat alanında yayımlanmış en 
yetkin sözlük."
(SANAT EMEĞİ)

"Ülkemizde ilk kez, tiyatro ve sanat sorununa, bilimsel 
sosyalist dünya görüşü gereği yaklaşan bir yayın."
(YURT VE DÜNYA)

•kü ltü r yayınevi
V ./Dağiflm : GE — DA Genel Dağıtım/CEMMAY

m m m
İLÂN

Avukat Cemal KOCAOĞLU
Aksaray İnkılâp Caddesi Özan İş Hanı, Kat: 2 No: 

208-209, Kadıköy Altıyol Çilek Sokak Küçük Sarı Han Kat 
3 No: 10, Nişantaşı Kodaman Sokak No: 74, Kat: 4 ve 
Babıâli Caddesi Seyhan İş Hanı Kat: 2, No: 16'da iken 
halen adresi meçhul.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu hakkınızda disiplin 
kovuşturması açılmasına karar vermiş olup, Disiplin Ku
rulu Başkanlığınca çıkarılmış tebligatlar bilâ tebliğ Iad8 
edilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 13.3.1979 gü
nü, saat 15.30’da İstanbul Barosu merkezinde bulunmanı
zı, aksi takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağı Ha
nen tebliğ olunur*

İSTANBUL BAROSU 
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

DUYURU
Yasalar gereği S. S. ADAK-61 Yapı Kooperatifi Genel 

Kurul toplantısı 18 ŞUBAT 1979 PAZAR günü saat: 
14.30’da Kooperatif Genel Merkezinde yapılacaktır. 

Uygulanacak gündem aşağıdadır, duyrulur* 
GÜNDEM:

1. Yoklama ve açılış
2. Divan Heyetinin seçimi
3. Raporların okunması
4. Aklanma
5. Kurulların seçimi
6. Öneriler
7. Kapanış.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüz ve Divan Kurulumuz Üyesi, Büyük 
insan ve Kıymetli Gazeteci

ABDİ İPEKÇİ’yi
Kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm 
GalatasaraylIlara, kederli ailesine ve M illiyet 
Gazetesi Camiasına başsağlığı, Merhuma Tan
rıdan rahmet dileriz.

(Cumhuriyet: 1039)

127 Kalem Muhtelif El Aleti Ve 
Kesici Takım Satın Alınacaktır
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden 

alınabilir:
1 _  KARABÜK’TE: Demir ve Çelik Fabrikaları Müesse-

sesl Tedarik ve ikmal Müdürlüğümüz.
2 _  İSTANBUL'DA: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü

Han Kat: 4 - 5’dekl Mümessilliğimiz.
3 — ANKARA’DA: Kûçükeeat, Büklüm Sok. No-. 22’dekl

Mümessilliğimiz.
İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazır- 

lıyacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatla
rıyla birlikte en geç 28 şubat 1979 çarşamba günü sa
at 14.00'e kadar Karabük’teki Müessesemiz Haberleşme 
ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur.

NOT: Standartlarına alt sayfa fotokopileri Ankara 
ve İstanbul Mümessilliklerimiz İle Karabük Müessese- 
mlzde görülebilir.

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARABÜK D. Ç. FABRİKALARI MÜESSESESİ
(Basın: 10755/1047)

ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE 
OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN (E.G.O.)
1 — Kuruluşumuzca,
15 Adet güç transformotörü 
10 Adet güç transformotörü 
2 Adet güç transformotörü 
4 Adet güç transformotörü

315 KVA. 
630 KVA. 

1000 KVA. 
1250 KVA.

Transformatörlerin gerilimi 6000 volt olacaktır.
(Şartname ve teslim programına göre)

Önerge alma suretiyle satın alınacaktır.
2 — İlgililer hazırlayacakları önergelerini alım koşul

larında belirtilen geçici güvence İle birlikte 16.2.1979 
cuma günü saat 17.30’a dek kuruluşumuz Yazı İşleri Mü
dürlüğüne vereceklerdir. ,

3 — Bu işle İlgili şartname teslim programı ve alım 
koşulları kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz 
alınabilir.

4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendiril
meyecektir.

5 — Kuruluşumuz İsterse kısmı sipariş yapabilir.
6 — Her türlü gecikmeler İle telgrafla yapılacak ö- 

nergeler kabul edilmez.
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir.
8 — Hertürlü yazışmalarda 565—78 /  İY. Simgesini

kullanınız. (Basın: 10362/1034)

KONGRE İLANI
Derneğimizin yıllık normal 

kongresi 17.2.1979 cumartesi 
günü saat 11.00’de ekseriyet 
temin edilmezse 18.2.1979 pa
zar günü saat 11.00'de dernek 
lokalinde yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.

GÜNDEM:

.1 Açılış ve divan teşek
külü
Raporların 
ve mütalâsı 
ibra
Lokalin yeri 
görüşme

5 — Seçimler
6 — Dilek - temenni ve ka

panış.
Osmaniye İstiklâl Gençlik 

Spor Derneği

2 —

3
4

okunması

hakkında

VEFAT
Merhum emekli binbaşı Tahlr Bora ile Naciye Bo- 

ra’nın oğlu, Selma, Necla, Nurten ve Özer’in kardeşi; 
Nuriye Bora’nın kıymetli eşi, ŞÛle, Hale ve Tahir’in bi
ricik babaları,

ÖZKAN BORA
yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak Hak
kın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 3 şubat 1979 cu
martesi günü (bugün) Sultanahmet Camiinden kaldırıla
rak Kozlu Mezarlığına defnedilecektir.

Tanrı rahmet eylesin.

Sultanahmet Sakinleri Adına 

TABİP DERİNBAY

konuşurken, Bakırköy’de oturan 
bir İstanbullu olarak da şöyle 
diyordu:

«Bakırköy’e vapur olmasında 
yarar görüyorum...»

Bakırköy ilçesi içindeki bele
diyelerin durumuna gelince. 750 
bin dolayında nüfusun olduğu 
9 belediye başkanı da aynı so
runu vurguluyor: Altyapı te
sisleri.

Altyapı tesislerinin yetersizin 
ğinin yanısıra, belediye başkan 
larının anlattıkları Bakırköy’ü 
çelişkiler ilçesi olarak tanımlan 
masına neden oluyor.

AVCILARIN PARASIZLIĞI 
60 bin nüfusu barındıran Av- 

cılar'ın Başkanı Yüksel Çen
gel «Kanalizasyon, su ve yol 
projelerimiz yapıldı ancak pa
rasızlıktan çalışmaya geçeml 
yoruz. Tanzim satış mağazamı 
zı bitirdik, içine mal koyacak 
sermaye bulamadığımız İçin 
açamıyoruz.» diyor. Oysa Av- 
cılar’da 70 sanayi kuruluşu 
var. Aynı zamanda turistik bir 
belde olan Avcılar’da deniz 
kıyısındaki bir daire milyonlar 
ca liraya satılıyor..

KIYIDAKİ K. ÇEKMECEDE 
SU YOK
Göle ve denize kıyısı olan 

Küçükçekmeçe’de 150 bin ki 
şi suya hasret. Belediye Baş
kanı Mete Tunçalp, saniyede 
30 litre su veren bir kuyu aç
tıklarını ve buradan beldeye 
3 günde bir su vermeye başla
dıklarını belirtiyor ve «Ancak, 
yeraltı sularını bu denil hızlı 
tüketmenin yaratacağı |eolo- 
jik bozulmalardan çekiniyoruz.» 
şeklinde konuşuyor.

ESENLER YA DA 
YATAKHANE
Esenler Belediye Başkam 

Çetin Aksoy, beldesini bir ya
takhaneye benzetiyor ve 100 
bin nüfusun yüzde 90’ının işçi 
olduğunu buna karşılık bölge 
sinde fabrika olmadığını açık 
lıyor. Aksoy şöyle diyor: 

«Vatandaşlarımız sabah ev
lerinden çıkar işlerine gider
ler. Akşam da yatmaya evleri 
ne dönerler. Ve belediyemizin 
bir tek vasıtası yoktur. Böl
gemizde çalışan ve ruhsatla
rını İstanbul Belediyesinden 
alan yaklaşık 200 minibüsçü 
de aktarmalı ücretle istedikle 
ri tarifeyi uygularlar. Belki 
İhtiyacımızı karşılamayacak a- 
ma, belediyemiz için 3 otobüs 
sağladık. Onlar da gümrükte 
takıldı..»

YENİ BOSNA’DAKİ ÇIBAN 
BAŞI..
Mahmutbey Köyleri Elektrik 

Birliğinin aralarındaki anlaş
mayı inkâr etmesi ile Yenibos- 
nalılar karanlıkta kalmışlar* 
60 bin kişi adına konuşan Be
lediye Başkanı İlhan Koç 
«Mevcut elektrik de mum ışığı 
gibi yanar. Vatandaş da blnblr 
güçlükle aldığı fakat düşük vol 
tajdan motoru yanan buzdoia 
bini, çamaşır makinesini ta
mir İçin belediyeye getirir* 
TEK'ten ise ancak bir yıl son 
ra elektrik alabileceğiz.» şek
linde konuşuyor.

ALTYAPISIZ GÜNGÖREN 
Güngören Belediye Başkanı 

Baki Durmuş, 90 bin kişinin ya 
şadığı bu beldenin sorunları J- 
çin kısa konuşuyor:

«Tüm altyapı tesisleri ye
tersiz. Belediye olanakları da 
bunları çözmeye yetersiz. U- 
laşım konusu da ayrı bir so
run.»

HALKALI'NIN SUYUNDA 
BAKTERİ VAR*
Bakırköy ilçesi İçindeki en 

az nüfuslu Halkalı Beledl- 
si'nin sorunu İse olağanüstü ö- 
nemll boyutlara ulaşmış. 25 
bin kişinin yaşadığı bu belde 
İçin Başkan Haşan Öztekln 
«Tahlil edilen sularda bakte
ri artıkları görülüyor. Şebeke 
nln değiştirilmesi ya da kana 
llzasyonia birlikte su şebeke
sinin de yeniden yaprtması 
gerekiyor. Bir de İmâr Planı
mız yok..» diyor.

KOCASİNAN’IN TEK 
OTOBÜSÜ HEP TAMİRDE 
Son dört yılda nüfus artışı 

yüzde 70'e ulaşan 120 bin nü
fuslu Kocasinan müteahhitleri 
nin büyük ilgi gösterdiği bir 
yerleşim bölgesi. Su, kanalizos 
yon ve yol sorunlarının ya
nında Belediye Başkanı İsmet 
Tüylüoğlu ulaşım konusuna 
değiniyor:

«Belediyemizin 1960 model 
bir tane otobüsü var. 2 gün 
çalışırsa 3 gün tamire girer* 
İETT'nin İse bir otobüsü ge
liyor. Minibüsler de belli nok 
talar arasında kalkış varış 

yaparak İstedikleri ücreti alı
yorlar.»

YEŞİLBAĞ’IN TARLALARI
Belediye Başkanı Zihni Kü 

çük «Yol yok, kanal yok, her 
taraf tarla.» derken sanayi böl 
gesi olarak gelişen şimdilik 
70 bin nüfuslu Yeşilbağ İçin 
İvedi önlemler alınması ge
rektiğini vurguluyor. Küçük 
«Ben de sanayiciyim, elimden 
gelen yardımı yapıyorum. Be
lediyemiz 30 kilometre kanal 
ve 25 kilometre su borusu dö
şedi. Ama bunlar yetersiz..» 
diyor.

SEFAKÖY MÜ 
CEFAKÖY MÜ?..
100 bin kişinin yaşadığı Se

faköy giderek bir «Cefaköy» 
görünümüne bürünüyor.. Sefa 
köy’ün Başkanı Rıdvan Ünal 
İse 315 sanayi kuruluşunun bu 
lunduğu bölgede kanalizasyo
nun olmayışından ortaya çı
kan tehlikeyi önlemeye, Da
nıştay’a kadar başvurarak e- 
lektrlğl TEK’ten almaya, ko
misyoncuların sayesinde dört 
te üçü tapusuz olan konut 
sahiplerine bir çıkar yol b» 
maya çalışıyor*
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ipekçimin öldürülmesi tüm yurtta kınandı
Abdi
İpekçi'nin 
cenazesi 
pazar günü 
kaldırılıyor

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı 
Abdi İpekçi'nin cenazesi yarın kaldırılacaktır.
İpekçi İçin önce sabah saat 10’da Milliyet Gazetesi 
önünde bir tören düzenlenecek, daha sonra 
Gazeteciler Cemiyeti önünde toplanacaktır.
Kimlikleri belirlenemeyen kişiler tarafından 
hunharca katledilen ipekçi'nin cenazesi, Teşvikiye 
Camiinde kılınacak öğle namazından sonra, 
Zlnclrfikuyu Asri Mezarlığında toprağa verilecektir, 
ipekçi’nin cenaze törenine. Meclis ve Senato 
Başkanları ile Başbakan Ecevlt, AP Genel Başkanı 
Demlrel, bazı bakanlar, MSP ve MHP’den heyetlerin 
katılacağı bildirilmiştir. CHP il Başkanı Erol Ünal, 
örgütün tam kadroyla cenaze törenine 
katılmasını İstemiştir.

ü  SİYASAL PARTİLER, ÜNİVERSİTE
LER, SENDİKALAR, HUKUK VE BA
SIN KURULUŞLARI, MESLEK ODA
LARI, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DER
NEKLERİ YAYINLADIKLARI BİLDİ
RİLERDE KATİLLERİN YAKALAN
MASINI İSTEDİLER.

Başbakan
Ecevit:

“Herkesin
azmi
bilenecek,,

(Cumhuriyet Haber Merkezi)
Cumhurbaşkanı Fahri Koru- 

türk, Abdi ipekçi’nin eşi Sibel 
ipekçi'ye, Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Burhan Felek’e birer 
başsağlığı mesa|ı göndermiş
tir. Cumhurbaşkanının, Felek’e 
gönderdiği mesa| şöyledlr:

«Cemiyetiniz üyesi, Türk ba
sınının büyük değeri Abdi ipek 
çi’nln menfur bir suikast so
nunda hayatını kaybetmiş ol
masından derin acı duydum.

Yaşamı boyunca özgür de
mokratik parlamenter sistemi 
düşünce ve fikir özgürlüğünü 
savunan, ülkemizin bu seçkin 
ve yürekli evladının mücadele
si, İnanıyorum kİ, gelecek ku
şaklara da örnek olacaktır.

Bu acı olay vesilesiyle, ülke
mizi bölmeyi ve parçalamayı a- 
maçlayan karanlık güçlerin, de
ğişik görüntü ve boyutlar İçin
de sergiledikleri İnsanlık dışı 
cinayetler karşısında ulusça, 
artık her türlü çekişmeyi bir 
yana bırakarak, ortak bir tavır 
takınmak gerektiğini bir kez 
daha önemle hatırlatırım.

Şahsınızda Türk basınına ta 
zlyetlerimi sunarım..»

ECEVİT’İN SÖZLERİ
Başbakan Bülent Ecevlt. dün 

kü Eşgüdüm toplantısında i- 
pekçi’nin öldürülmesi olayı ü- 
zerinde durulduğunu ve bilgi 
alındığını bildirmiş, «Türk ba
sınının yetiştirdiği en değerli 
evlatlarından ve bütün dünya 
basın âleminde Türkiye’yi şe
refle temsil eden bir değerli 
arkadaşımızda Ona karşı bu 
korkunç saldırıyı ve korkunç ci 
nayetl yöneltenler muhtemelen 
Türkiye'de demokrasiyi ya
şatmaya çalışanları, Türkiye’de 
Atatürk'ün kurduğu devleti güç 
lendirmeye katkıda bulunmak 
İsteyenleri ve ülkemizde İç ba 
rış sağlanmasına katkıda bu 
lunmak İsteyenleri ve öteden be 
rl bu konularda büyük bölü
müyle ön plânda çaba göste
ren Türk basınını ve onun de
ğerli mensuplarını sindirmek 
istiyor olabilirler.» demiştir.. 
Ecevit daha sonra şunları 
söylemiştir:

«Türk ulusunun tabiatına gü 
venerek şuna inanıyorum kİ, 
bu türlü sindirme girişimleri 
karşısında hepimizin azmi, 
başta gazeteci arkadaşlarım 
basın mensupları olmak üze
re herkesin azmi bllenecektir. 
Ve demokrasiyi, devleti koru
ma ve ülkemize barış getirme 
yolundaki çabalarını daha et
kin biçimde sürdürereklerdlr..

Tekrar değerli Türk gazete
cisi ve yazarı, değerli insan 
Abdi İpekçi'ye Allahtan rah
met diliyorum. Başta ailesi, 
yakınları ve bütün basın men
suplarımız ve Milliyet ailesi ol
mak üzere hepsine Allahtan 
tahammül diliyorum..»

Başbakan Ecevlt dün saat 
17.00’de Cumhurbaşkanı Koru- 
tûrk İle haftalık görüşmesini 
yaptıktan sonra basına yaptı
ğı açıklamada, Cumhurbaşka- 
m'nın, Abdi İpekçi’yl öldüren 
katilin bir an önce yakalan
masını istediğini bildirmiştir.

Başbakan Bülent Ecevit Cum 
hurbaşkam ile yaptığı görüş
meden sonra şunları söylemiş
tir:

«Sayın Cumhurbaşkanımıza 
Sayın Abdi İpekçi'nin ölümü 
hakkında edinilen bilgileri ve 
sıkıyönetimin bu son derece 
ocı olayın failinin bir an önce 
ortaya çıkması için gösterdiği 
çabayı anlattım.

Sayın Cumhurbaşkanımız da 
son derece üzgün, böyle çok 
değerli bir gazeteciyi yitirmiş 
olmamızdan. Kendileri failin bir 
an önce yakalanması İçin her 
çabanın gösterilmesini İstiyor
lar.

Ayrıca Sayın Cumhurbaşka
nımıza Libya'da varmış oldu
ğumuz anlaşmalar hakkında ay 
rıntılı bilgi verdim.»

EVREN’İN MESAJI
Genelkurmay Başkûnı Orge

neral Kenan Evren, İstanbul 
Gazeteciler Cemiyetine bir me
saj göndererek, menfur cina
yetten duyduğu üzüntüyü be
lirtmiş, «Esasında bu saldırı 
hür basınımızı, fikir özgürlüğü
nü ve dolayısıyla demokrasimi 
zl hedef almıştır. Bu alçakça 
yapılan tecavüzü şahsım ve 
TSK adına nefretle kınarım» 
demiştir. Evren, Karacan’a da 
bir mesai göndererek, katille 
rin yakalanıp bağımsız Türk 
adaletine teslim edileceğine 
oian inancını belirtmiştir..

CHP Genel Sekreteri Musta
fa Üstündağ Milliyet Gazetesi 
sahibi Ercüment Karacan ve 
Abdi İpekçi'nin eşine birer. 
başsağlığı mesa|ı göndererek

üzüntülerini bildirmiştir.
DEMİREL'İN TELGRAFLARI
AP Genel Başkanı Süleyman 

Demirel, bayan ipekçi, Milliyet 
Gazetesi sahibi Karacan. İstan
bul, Ankara, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanlarına ve TGS 
Genel Başkanına birer mesaj 
göndererek üzüntüsünü bildir
miş ve taziyetlerinl sunmuştur.

MHP BAŞKANLIK DİVANI
MHP Başkanlık Divanı bir bil 

diri yayınlayarak «Sayın İpek
çi'ye suikastı düzenleyenler, o- 
nun şahsında Türk demokrasi
sine ve Türk fikir hayatına sal
dırmışlardır» denilmiştir.

ÖZDİLEK
MBG Başkanı Fahri özdllek, 

bu İnsanlık dışı cinayeti nef
retle karşıladıklarını belirtmiş
tir.

DP Genel Başkan Vekili Fa
ruk Sükan, «Devlet ve rejime 
suikast tertlpçilerinin yaptıkla
rının yanlarına kalmayacağına 
inandığını» söylemiştir.

KTFD Başkanı Rauf Denktaş, 
Abdi ipekçi'nin Türk ulusunu 
yok etmeye çalışanların saldı
rısı sonucu öldürüldüğünü be
lirterek «olaydan Kıbrıslı Türk- 
ler olarak büyük üzüntü duy
maktayız» demiştir.

Cumhuriyet Senatosu Başka
nı Sırrı Atalay ve Millet Mecli
si Başkanı Cahit Karakaş gön 
derdikleri mesa|larla başsağlı- 
ğında bulunmuşlardır.

T i  P
TİP Genel Başkanı Behlce 

Boran, İpekçi’nin öldürülmesinin 
faşist terörün sıkıyönetim altın
da da tırmandırılması İsteğinin 
yeni bir göstergesi olduğunu 
söylemiştir.

T İ K P
TİKP Genel Başkanı Doğu 

Perincek, Milliyet çalışanlarına 
ve Gazeteciler Cemiyeti’ne bi
rer telgraf çekerek olayı kına
mıştır.

T E P
TEP Genel Başkanı Mlhrl 

Belli başsağlığı dileğinde bu
lunmuş. «Suikastı düzenleyen
lerin asıl amacının bir faşist 
darbe doğrultusunda güvensiz
lik ve panik ortamı yaratmak 
istediklerini» söylemiştir.

T S İ P
TSİP Başkanlık Kurulu, ipek

çi'nin öldürülmesini «Faşist ci
nayet çetelerinin yeni bir siyasi 
suikastı» olarak nitelemiştir.

T B P
TBP Genel Başkanı Mustafa 

Timisl de, olayı kınamış, «Bu 
olay, ülkemizdeki anarşi ve te
rörün ne denli planlı ve acıma
sız olduğunun yeni bir kanıtı
dır» demiştir.

S D P
SDP Genel Başkanı Mehmet 

Ali Aybar, basına verdiği de
meçte «hükümetin artık teti
ği çeken katili kovalamakla ye 
tinmeyerek, bu komployu tez
gahlayanların üzerine yürüye
ceğini umut ederim» demiştir.

Çalışma Bakanı Bahir Er- 
soy, Kültür Bakanı Taner Kış
lalı ve Ulaştırma Bakanı Gü
neş Öngüt, saldırıyı kınayarak, 
üzüntülerini belirtmişlerdir.

ipekçi’nin öldürülmesi üzeri
ne YOL - İŞ Federasyonu, PET 
ROL - İŞ, TEKSTİL, MİSK, 
BANK - SEN, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları Konfederasyo
nu, HAK - İŞ Başkanlık Diva
nı. Demiryolu Memurları Der

neği, Türkiye Askeri Sivil Emek 
liler Konfederasyonu birer bil
diri yayınlayarak olaydan duy
dukları üzüntüyü dile getirmiş
lerdir.

Sayıştay Başkanı Cahit E- 
ren Milliyet Gazetesi sahibi 
Ercüment Karacan'a gönderdi
ği telgrafta olayı, nefretle kı
nadıklarını belirtmiştir.

ABD Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Robert S. Dıi- 
lon da, başsağlığı dileğinde bu 
lunarak olaydan duyduğu üzün
tüyü bildirmiştir.

DİSK
DİSK Genel Başkanı Abdul

lah Baştürk, faşist bir yöneti
min işbaşına gelmesini iste
yenlerin önceleri «askeri yöne
tim», daha sonra, «Bütün Tür
kiye'de sıkıyönetim Istlyerek 
planlarının uygulamasını sür
dürdüklerini» belirtmiştir.

TÜRK ■ İŞ
Türk - iş Genel Başkanı Ha

lil Tunç da, şunları söylemiş
tir:

«Türk İşçi hareketi güçlü bir 
müttefikini, özgürlükçü demok 
raslmizin yürekli bir savunucu
sunu kaybetmiştir. Demokrasi
yi yıkmak için ilk şartın o’nu 
savunucularından yoksun bı
rakmak olduğunu bilen bu ca
niler karşısında paniğe kapıl
madan rahmetli İpekçi gibi yü 
rekll olarak demokrasiyi savun 
maya ulus olarak devam etme 
llylz»

BAROLAR . HUKUKÇULAR
Türkiye Barolar Birliği de 

bir bildiri yayınlayarak ola
yı nefretle kınamış, «Bu o- 
lay şunu kanıtlamaktadır: Yü
rütme organı, Türkiye’de ge
lişen olaylardan, önlemeye ye
tecek sürede haber alamamak 
tadır» demiştir. Açıklamada 
«Zamanında haber alamamak 
kusuru sorumlulukla eş anlam
lıdır. Slyasaı partilerin ara
larındaki İktidar çekişmesini 
tercihli saymaları, gerçekleri 
görmekten çekinmeleri yolunda 
kİ tutumlarını bırakmak zama
nı gelmiştir» denilmektedir.

İstanbul Barosu Başkanı 
Orhan Apaydın, «Suikastın 
tertlpçllerl, bu alçakça cinayet 
le ülkemizi karanlığa boğma
yı amaçlayan meşum plânları 
nın en cüretkâr eylemini ger
çekleştirmişlerdir..» demiştir.

ODALARIN TEPKİSİ
Türk Tabipler Birliği Mer

kez Konseyi Genel Başkanı Dr. 
Erdal Atabek, İpekçi'nin kişili
ğinde Türk basınına ve demok
rasimize yöneltilen bu insanlık 
dışı saldırıyı kınadıklarını bil
dirmiştir.

İstanbul Eczacı Odası Baş
kanı Adnan Günüşen de, ola
yı nefretle kınamıştır.

BASIN KURULUŞLARI
Türkiye Gazete Sahipleri 

Sendikası Yönetim Kurulu Baş 
kanı Erol Simavl, «Türkiye’de 
özgürlükçü demokrasinin var 
olabilmesi ve fikir hürriyeti İçin 
biz, kamuoyunu oluşturanlar 
olarak görevimizi hiç yılmadan 
yapmaya devam edeceğiz» de
miştir.

TGS Ankara Şubesi Başka
nı Yılmaz Gümüşbaş, «Hükü
metin aldatılmış birkaç katilin 
peşinde koşarak vakit geçir
mek yerine faşist odakların.

terör yuvalarının kaynağını ku 
rutacak girişimlerde bulunması 
gerektiğini» söylemiştir.

TYS, Çağdaş Gazeteciler 
Derneği, Türk Yazarlar Birliği, 
Basın — iş. Karikatürcüler 
Derneği, TRT — VAR — DER 
ile yurttaki öteki basın kuru
luşları yayınladıkları bildiriler
le, Kitle Gerçek, İlke, Genç 
Sosyalist, Köylü Birliği ve Ka
dın Dayanışma Gazeteleri ile 
Haziran yayınları ise ortak 
açıklamayla olayı kınamışlar
dır.

İLAN
(BİF) TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ İŞÇİLERİ 

SENDİKALARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN:

Federasyonumuz, Sendikalar işkolları Yönetmeliğinin 
34 sıra numaralı genel hizmetler işkolu kapsamına giren 
işverenlerle işkolu düzeyinde toplu iş sözleşmesi yapa
caktır.

275 sayılı Yasa uyarınca duyurulur.

(BİF) TÜRKİYE BELEDİYE HİZMETLERİ 
İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU 

YÜRÜTME KURULU

H  KATİLİN CİNAYETİ İŞLEDİKTEN 
SONRA ÇAMLARIN ARASINDAN KÜ- 
ÇÜKÇİFTLİK PARKINI İZLEYEREK 
DOLMABAHÇE YÖNÜNE KAÇTIĞI 
ÖNE SÜRÜLDÜ.

i "KATİL,
[ ASİRÎ 

DERECEDE 
TELAŞLI 
DEĞİLDİ,,

İstanbul Haber Servisi —
Milliyet Gazetesi Genel Ya

yın Yönetmeni ve Başyazarı 
Abdi ipekçi'nin önceki gece 
kimlikleri belirsiz kişilerce öl
dürülmesine ilişkin soruşturma 
sürdürülmektedir.

KATİLİN TANITIMI
İstanbul Emniyet Müdürlü

ğü, görgü tanıklarının ifadesi
ne göre ipekçi'nin katilinin res
mini çizdirmiş ve polisle bası
na dağıtmıştır.

Katilin eşkali şöyle açıklan
mıştır:

«Yaşı: 20-25. Boyu: 170-175 
cm. İnce vücut kafesine sahip, 
ancak atletik yapılı. Esmer ten
li (Arop veya Çingene değil). 
Oldukça uzun suratlı. Surat hat 
tı çok sert ve köşeli. Kulak al
tından itibaren çeneye inen hat 
tam köşeli. Yanak kısmı çok 
zayıf değil. Avurtlar hafif içeri 
çökük. Elmacık kemikleri buru 
ııa ycıKın, fazlaca ileri doğru çı
kık ve yüze sert bir anlam ka
zandırabilecek nitelikte. Alın ke 
iniklerinin hizasından tek dizi 
bir hat şeklinde başlayan saç
lar, siyah renkli, yatmaya mü
sait olmayan sertlikte, dik sayı 
labilecek durumda. Sağ taraf
tan alına perçem veya kıvrım 
yapmış düşüklükte, fazla uzun 
sayılmayacak saçlar. Dar sayı
labilecek genişlikte, hatlı olup 
olmadığı belirlenemeyen düz 
bir alın. Burnunun üst yanak 
kısmından başiayıp düz normal 
kalınlıkta siyah renkli kaşlar. 
Kaşlara çok yakın ve hatta bi
tişik denebilecek, içeri doğru 
çökük göz çukurları. Gözler, 
çukurlarına gömülmüş burna 
yakın. Göz bebekleri surata gö 
re oldukça küçük. Çok sert ve 
kesin anlam ifade edebilecek 
bakışlı. Kişinin en belirgin özel
liği burun yapısı: Burun, düz 
gelen kaşların ve dar diye nite 
lendlrdiğlmlz alın ortasından 
başlayıp elin ile aynı paralelde 
(Fazla açı yapmadan düz sa
yılabilecek şekilde) aşağı uza
nan ve oldukça uzun. Burun ile 
dudak arası dikkati çekmiyecek 
şekilde gayet normal uzunluk
ta. Alt dudak ile çene arası 
normal yapıda.

Dudaklar kalın denilemiye- 
cek bir nitelikte.. Kulakların 
dikkati çekmediği gözönüne 
alınırsa, suratla uyum teşkil 
edebilir. Boyun uzun sayılabi
lir. Üzerinde yeşile yakın renk
li. önü işli örmeli balıkçı yaka 
kazak. Koyu renkli kaban tipi 
pardesü. Eller kemikli ve iri..

Kaçışı: Aşırı derecede telaş 
lı değil..

CİNAYETTEN İKİ SAAT
SONRA..

Cinayetten İki saat sonra 
Milliyet Gazetesi’nin Cağaioğ-

lu’ndaki matbaasına 34 NZ 544 
plakalı Anadol marka bir oto
mobille gelen İki kişi gazete
nin son baskısını alarak git
miştir. Polis üzerindeki plaka
nın sahte olduğunu saptadığı 
bu otomobili aramaktadır. Em 
niyet Müdürlüğü'nden verilen 
bilgide, Anadol marka otomo
bilin taşıdığı 34 NZ 544 plaka 
nın, Mercedes marka başka 
bir özel otomobile ait olduğu 
saptanmıştır.

104 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Abdi İpekçi’nin öldürülmesin 

den sonra polis İstanbul'a gi- 
riş-cıkışı tutmuş ve kimlik gös 
teremeyen 104 kişiyi de göz
altına almıştır.

Emniyet Müdürü Hayri Ko- 
zakçıoğiu, Basın mensuplarına 
dün bir açıklama yapmayacağı 
nı bildirmiştir. Hayri Kozakçn 
oğlu «Olayın soruşturmasına 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 
eikoymuştur. Açıklama sırası 
onlardadır..» demiştir.

Abdi İpekçi'nin öldürülmesiy 
le ilgili soruşturmalara ilişkin 
bilgi veren İstanbul Cumhuriyet 
Savcısı Ayhan Çılıççıoğlu da, 
saldırganın İpekçi’nin otomobi
linin sağ yan camından önce 
3 el ateş ettiğini, daha sonra 
elini içeri uzatarak ölüme ne
den olan iki kurşunu sıktıktan 
sonra kaçtığını belirtmiştir..

ipekçi'nin öldürülmesiyle il
gili soruşturmayı nöbetçi sav
cılar Servet Köseoğlu.ve Hak
kı Hacı ibrahimoğiu'dan dev
ralan «Toplum Suçları Bürosu» 
savcıları Muhittin Cenkdağ ve 
Ahmet Karaoğlu, soruşturma
nın derinleştirildiğini söylemiş
lerdir. İki savcı 1. Şubeye gi

derek olay hakkında bilgi almış 
lar, daha sonra cinayetin işlen 
diği yerde ikinci bir keşif yapıl
mıştır. Cinayetin işlendiği oto
mobili de inceleyen Savcılar, 
İpekçi’nin evine de giderek eşi
ne ve yakınlarına başsağlığı 
dileyerek bazı bilgiler almışlar 
dır,

OTOPSİ YAPILDI
Gazeteci ipekçi'nin dün ya

pılan otopsisinde, vücuduna 
9 milimetrelik beş kurşunun 
saplandığı bildirilmiştir. Ancak 
otopsi raporu henüz Adlî Tıp 
tarafından İstanbul Savcılığına 
verilmemiştir.

Soruşturma sırasında, kati
lin cinayeti işledikten sonra 
camların arasından Küçükçift- 
lik Parkını izleyerek Dolma- 
bahçe yönüne doğru kaçtığı 
öne sürülmüştür.

öte yandan İpekçi’nin kati
linin aynı gazetede çalışan ka
rikatürist Bedri Koraman'a bir 
süre önce silahlı saldırıda bu
lunan üç kişiden birine benze
diği belirtilmektedir. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu 
besi Ağır Suc Masası yetkili
leri, Bedri Koraman'a yönelti
len saldırıyla ilgilenen ekiple
rin Koraman'a saldıranlardan 
birinin Abdi İpekçi'yl öldüren 
kişinin temsili resmine benze
diğini söylemişlerdir.

SOKAĞA ADI VERİLECEK
Belediye Meclisinin dün baş 

layan şubat toplantısında, gün
deme geçilmeden önce Abdi 
ipekçi için iki dakikalık saygı 
duruşunda bulunulmuştur. Bu 
arada ipekçi'nin adının İstan
bul'da önemli bir caddeye ve
rilmesi kararlaştırılmıştır.

DERNEKLER
TÖB-DER Genel Başkanı Gül 

tekin Gazioğlu, Milliyete ve 
TGS> Genel Başkanı Oktay 
Kurtböke’ye telgraflar çekerek 
basın emekçilerinin acılarını 
paylaştığını bildirmiştir.

Tüm ZERBANK - DER, MEM- 
DER. Ankara Otomobilciler ve 
Şoförler Derneği, Danıştay Yar 
dımcıları Derneği, Sosyal Hiz
met Uzmanları Derneği, Mus
tafa Kemal Derneği yayınladık
ları bildirilerle olayı kınamış
lardır.

ÜNİVERSİTE
İTÜ Senatosu, tüm Anaya

sal kuruluşları ortak ve etkin 
bir tutuma çağırmış. Hacette 
pe Üniversitesi Rektörü Prof. 
Tuğrul Pınar, Ankara SBF Ba
sın Yayın Yüksek Okulu, İstan
bul DGSA öğretim üyeleri ve 
öğrencileri, eli kanlı katilerin 
bulunarak hesap sorulmasını 
İstemişlerdir.

ÖĞRENCİ KURULUŞLARI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

öğrencileri dün 10.3Q - 11.00 
arasında, İpekçi'nin öldürülme
sini kınamak İçin derslere gir
memişlerdir. DEV — GENÇ, 
YDGF, DGB ve DLB olayı kına 
yan çeşitli bildiriler yayınla
mışlardır.

İŞADAMLARI
Türk Sanayicileri ve İşadam

ları Derneği Başkan Yardımcı
sı Ali Koçman, olayı nefretle 
kınamış, «Tüm politikacıları
mızın hiç olmazsa can güven
liğini sağlayacak ciddi ve et
kin tedbirler almak İçin güçbir 
liğl yapmaları ve olayların ü- 
zerine kararlılıkla gitmelerini 
bekliyoruz» demiştir. İSO Mec 
lis Başkanı İbrahim Bodur, 
duyduğu üzüntüyü belirtmiştir.

KOTİL
İstanbul Belediye Başkam 

Aytekin Kotil, olayı kınayarak 
«Devlet ve İnsanlık düşmanları
nın yarattığı bu vahim olay, ta
rihimizde siyah bir sayfa ola
rak yer alacaktır» demiştir.

DIŞTAKİ TEPKİLER
Milliyet Gazetesi Genel Ya

yın Müdürü ve Başyazarı Abdi 
ipekçi’nin Öldürülmesi uluslar
arası kuruluşlarda da tepkiyle 
karşılanmıştır. Avrupa Konse
yi Danışma Meclisi Başkanı 
Coster olayı «Utanç verici bir 
tedhiş eylemi» olarak nitele
miştir.

Uluslararası Basın Enstitüsü 
Başkanı Ranold Macdonald da 
ipekçi’nin ölümünün yalnız Tür ! 
kiye için değil, basın özgürlü-* 
güne İnanan herkes İçin büyük 
bir kayıp olduğunu söylemiştir..

Merkezi Brüksel'de bulunan 
Uluslararası Gazeteciler Fede 
rasyonu Başkanı Bogaerts, Tür 
kiye Gazeteciler Sendikası İle

; SATILIK DAİRE
I
ı Karagümrük'te 45M2. Da- 
ı İre satılıktır.

! Tel: 58 26 49 
ı
L ----------------------------------------

KONGRE
Kızılay Karaköy Şubemizin 

1979 yılı kongresi 24 şubat 1979 
cumartesi günü saat 10.00 da 
Tophane Yüksel Sineması salo
nunda yapılacaktır. Ekseriyet 
olmadığı takdirde ertesi günü 
aynı yer ve aynı saatte yapıla
cağı.

Yıllık aidatını ödeyen tekmil 
üyelerin teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM:
Kongrenin açılışı ve saygı 

duruşu.
Divan secimi,
Faaliyet raporunun okunması

ve müzakeresi,
1979 yılı bütçesinin tetkik ve

kabulü,
Kızılay menfaatine müteallik 

dilek ve tekliflerin İncelenerek 
Genel Merkeze arzının karara 
bağlanması.

Tüzüğümüze göre İdare Ku
rulundan ayrılacak 4 kişinin ye 
rine ve 4 de yedeğinin seçilme 
sİ ve Genel Merkeze gidecek 
bir asil bir yedek delegenin se 
çilmesi.

Kapanış.
İDARE KURULU

Başbakan Bülent Ecevit’e bi
rer mesaj göndererek, gazete
cilerin etkili bir biçimde ko
runmasını istemiştir.

Belçika Profesyonel Gaze
teciler Genel Cemiyeti ve Bel 
clka Uluslararası Basın Birliği 
de olayı kınamışlardır.

İngiliz BBC Televizyonu da 
Abdi ipekçi’nin öldürülmesi ile 
ilgili 6 dakikalık bir yorum ya
yınlamıştır.

ABDİ İPEKİ il
m

Vefat etmiştir. Cenazesi 4 şubat pazar günü öğle 
.namazını müteakip Teşvikiye Camü’nden alınarak 

Zincirlikuyıı Mezarlığı’nda toprağa verüecektir.

A İLESİ

Merhum Cevdet İpekçi ve merhume Vesime ipekçi’nin 
oğlu, Mehmed İpekçi ve Hayat Aker’in kardeşi, 

merhum Fahir İpekçi, İhsan İpekçi, merhume Didar 
Hamarat’m ve İclâl İpekçi’nin yeğeni, merhum Osman 

Düber’in ve Semin Dilber’in damadı, Emir Düber’in 
eniştesi, Berşan İpekçi ve Mehmed Aker’in 

Kayınbiraderi, Ali İpekçi, Eymen Sezerman’ın amcası, Uğur 
ve Osman Aker’in dayısı, Sibel İpekçi’nin sevgüi eşi, 

Nükhet ve Sedat İpekçi'nin değerli babalan,

KONUKfc İLA N I
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

25. olağan Genel Kurulu 17/18 şubat 1979 tarihindi 
Ankara’da TSE Konferans Salonunda (Necatibey Caddesi 
No: 112) toplanacaktır.

Delegelere duyurulur.
MERKEZ YÖNETİM KURULU

1942
HARP OKULU 
MEZUNLARI

15 Şubat 1979 gecesi
Taksim Belediye 
Gazinosunda buluşuyoru.

HOMDER - 42



o v
CUMHURİYET 3 ÇURAT 1379

“ Eğitim Müdürlüğü antrenör bürosu 
olsaydı çalışanlar köşeyi dönerdi,,

Pertev ATASAY

Futbol Federasyonu Eğitim Müdürlüğünün 
birçok konuda eleştiri alması ve Futbol Antrenör 
lerine iş bulmak dışında bir iş yapmadığının söy 
lenmesi üzerine Şube Müdürü Teoman Yamanlar 
Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı:

SORU — Futbol Federasyonu Eğitim Müdür 
lüğü sizce neden eleştiriliyor. Müdürlüğünüz ö- 
u rk  midir?

YAMANLAR — Futbol Federasyonu Eğitim 
Müoürlüğü, son günlerde nedeni bilinmez bir şe 
kilde boy hedefi olmaya başladı.

Gel - git olayları gibi, yazılacak ve söyle
necek blrşeyler bulunamayınca Eğitim Müdür
lüğü tekrar tekrar gündeme alınmakta.

Futbol Federasyonunun Eğitim Müdürlüğü 
İşlevleri ve hizmetleri yagerçekten bilinmemekte, 
ya da kasıtlı olarak bilinmez görülmektedir. Bu 
konuyu tekrar tekrar ele alanlar umarız ki Eği
tim Müdürlüğünün ne yetkilerini, ne etkinlikleri
ni ve ne de yerini bilmektedirler.

Ancak, Eğitim Müdürlüğünün kuruluşu. İş 
yoğunluğu, görevleri ve yetkileri öteden beri 
spor kamu oyunda tartışma konusudur.

Şu bir gerçektir kİ, Eğitim Müdürlüğü hakkın 
da bugüne kadar yazılan hic bir yazı kaynağın
dan araştırılarak yazılmamıştır. Söylentiler üze
rine yazılan yazılar İse çoğunlukla gerçekleri 
saptırma eğiliminde görünmüşlerdir.

Herşeyden önce Futbol Federasyonu Eği
tim Müdürlüğü, Federasyon bünyesinde oluşan 
altı müdürlükten yalnızca birisidir. Yani ÖZERK 
değildir.

SORU — Müdürlüğünüz İçin Antrenörlere 
İş bulma kurumu deniyor. Bu konuya açıklık ge 
tirlrmlslnlz?

YAMANLAR — Bu konuyu biraz da biz a- 
raştırdık. Elbette yapılan işler için mükemmel, 
hatta iyi bile diyemeyiz. Ne var kİ eleştirilen bel
ki biz de değiliz. Eleştiri konusu bir başka ku
ruluş ya da kişilerin kara sularını ihlal etmemiz 
olayıdır.

Evet, antrenörlere iş bulmamız İle, bu işi ya 
panların durumları bozulmuş, aracılık özelliğini 
yitirmiş olmaları onları saldırgan bir tutum içine 
sokmuştur.

Eğitim Müdürlüğü antrenörlerin her türlü ye
tişmesi, gelişmesi ve işlemleri ile uğraşacak, bu 
görevlerle hlc bir İlgisi olmayan aracılar da men 
faat sağlayarak kulüplere antrenörler önerecek. 
Ama Eğitim Müdürlüğü bu İşe kesinlikle karışma
yacak.

Şu gerçek gözden kaçmamalıdır!
Kaliteli antrenör için aslında aracıya gerek 

yoktur. Eğitim Müdürlüğünün önerisine de gerek 
yoktur. Demek oluyor ki, konu iyi antrenörlerin 
dışında kalan antrenörler için söz konusudur.

işte burada menfaat grupları devreye girmek 
tedlrler. Eğitim Müdürlüğünün bugüne dek kulüple 
re önerdiği antrenör sayısı bir elin parmakları 
kadardır. Ve o da zor durumda kalan yöneticile
rin başvurusu sonunda olmuştur.

Burada açıklanması gereken konu şöyle di
le getirilmelidir:

Eğer bir antrenör Eğitim Müdürlüğünce ö- 
nerllmiş ise. Eğitim Müdürlüğünün bu öneriden 
kişisel çıkarı fıe ÖlmuŞtur? Antrenörden Ae "8 i- ' 
muştur? Kulüpten ne olmuştur? Ve antrenörün 
piyasadaki yeri ne olmuştur?

Bu konularda hiç bir açıklık yokken. Eği
tim Müdürlüğünü salt bu nedenlerle olumsuz e- 
leştirmek en azından haksızlıktır. Eğitim Müdür
lüğü antrenör bürosu olsaydı çalışanlar köşeyi 
dönerdi.

Kaldı kİ, bugün üniversite mezunlarının bile 
İş bulamadığı bir ortamda, Eğitim Müdürlüğü 
hem antrenörü yetiştirip hem de ona İş bulabl- 
llyorsa bu istismar edilecek bir konu değil, .an
cak övgü He karşılanacak bir konu olmalıdır.

SORU — Müdürlüğünüzde çalışan antrenör
lerin çok para aldıkları ve müdürlüğü kendileri
ne basamak olarak kullandıkları söyleniyor, ne 
dersiniz?

YAMANLAR — Eğitim Müdürlüğünün eleşti
rildiği ikinci konu ise Eğitim Müdürlüğü kadro
suna alınan genç antrenörler konusudur.

Bu yeni bir olgu değildir. 1970 yılından bu 
yana uygulanan ve olumlu sonuçları alınan bir 
olgudur. Bugün özellikle 1. ligde çalışan antre
nörlerin yarısı bu aşomadan geçmişler ve bugün 
başarılı bir şekilde görev yapmaktadırlar. Bu da 
doğru yolda yürüdüğümüzün somut bir kanıtı
dır. Burada hangi kıstasa dayanarak bu antre
nörlerin alındığı konusuna İse şöyle yanıt vere
biliriz.

Kişiliği, Futbol özgeçmişi. Kurslardaki duru
mu, Antrenörlüğünün yanısıra Eğitim Müdürlü
ğünün diğer etkinliklerini de yapabilme yeteneği. 
Ekonomik koşulları son derece kısıtlı olarak öz
veride bulunma. Örneğin, 1975 de 2500 net, 1976 
da 3500 net, 1977 de 4500 net ve 1978 de kömür 
parası ile 8000.— Tl.sı net maaş alarak.

Ankara'da ev kirasını da bu rakamlarla oran 
lorsak, özverinin hangi boyutlara ulaştığını gö
rebiliriz.

Burada başka bir soru akla gelebilir. Eğitim 
Müdürlüğünde çalışan antrenör 2-3 yıl sonra ku 
lüplerde görev alacağını düşünerek bu özveride 
bulunabilir. Çok doğru.

Ama o halde hangi kendini kabul ettirmiş 
bir antrenör bu koşullar ile burada çalışmak is
ter. Çünkü Ulusal takım çalıştırdıktan sonra ala
cağını nasıl olsa şimdi almaktadır. Neden 25-30 
bin lirayı bırakıp 7-8 bin liraya takım çalıştırıcı
lığı yapsın. Eğer böyle bir aday varsa buyursun 
kapımız her zaman açık, hem de oldukça uzun 
süreli anlaşma yaparak.

Türk futboluna bugünkü ortamda, oldukça kı 
eıtlı olanakları ile karınca kaderince hizmet arzet 
meğe uğraş veren Eğitim Müdürlüğü kadar fut
bolun diğer organları da hizmet arzedebilselerdl 
Türk futbolu en azından bugünkü yerinden çok 
daha yukarıda olurdu.

DR. ÇALIK KULÜP 
SALONUNUN YELKEN  
FEDERASYONUNA AİT 
OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Pendik Yat Kulübü Başkanı Dr. İsmail Çalık, 
kulüp lokallerinde Yelken Federasyonu'na alt sa
lonun bulunmadığını açıklamıştır.

Çalık sözleşmenin 11. maddesinin, «Federas
yon Başkanı'nın odası Yelken Federasyonunun 
emrinde kalacak, sekreterlik odası İse kulüp ile 
müştereke kullanılacaktır.» şekilde olduğunu be
lirten Çalık, «Biz Yelken Federasyonu ile aynı ça
tı altında çalışmaya karşı değiliz. Bunu kendile
rine de belirttik. Üzüldüğümüz konu, mahkeme 
kararı beklenmeden Bölge Müdürlüğü’nün tesise 
•Ikoymak İstemesidir.» demiştir.

Futbol Federasyonu Eğitim Daire
si Müdürü Teoman Yamanlar, son 
günlerdeki eleştiriler konusunda 
Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

\ G. Saray'da
amaç borçsuz/ /

bir yönetim
Golatasaray'ın yeni Yönetim Kurulu, 

ilk planda kulübü borçlardan arındırıp 
kendine yetecek bir düzene getirmeyi 
arzulamakta ve planlamasını buna göre 
yapmaktadır. Bu konuda sportif faaliyet
ler Başkan Yardımcısı Alp Yalman şun
ları söylemiştir-,

«Amacımız öncelikle borçtan kurtul
maktır. Transferde önceden olduğu gibi 
gençlere önem vermeyi ve ancak gerek
tiğinde büyük transfer yapmayı planlı
yoruz. «Riva projesi» diye bir konumuz 
yok. Florya’daki tesislerimizi bir an önce 
yapacağız...»

Alp Yalman, Galatasaray'ın şirket
leşmesi konusundaki düşüncelerini de 
belirtirken; «Şirketleşme söz konusu de
ğildir» demiş, «Galatasaray'ın Avrupa'
daki örnekleri gibi, şirketleşmese bile, 
birkaç şirkete hissedar olması ve malt 
açıdan güvence sağlaması düşünülebi
lir mi?» sorusuna da şu yanıtı vermiştin 
«Olabilir. Ancak, öncelikte Galatasaray- 
ın borçlarını temizlemesi ve gelir fazla
sını böyle bir hisseye yatırması düşü
nülebilir..»

Alp Yalman ayrıca yönetime yeni 
geldiklerini ve kısa bir süre sonra pıon 
ve programlarının detaylı olarak kamu
oyuna açıklanacağını da sözlerine ekle
miştir..

BAKANLIK
GENELGE
HAKKINDAKİ
AÇIKLAMASINI
"IPEKCİ'NİN
ÖLÜMÜ,,
ÜZERİNE
ERTELEDİ

ANKARA — Bakanlık ve Beden Terbiyesi 
yetkilileri ile Federasyon Başkanları'nın konuşma
larını kısıtlayan genelge hakkında açıklama yap
ması bekienen Gençlik ve Spor Bakanlığı Müste
şarı Orhan Çaplı, Milliyet Gazetesi Genel Yayın 
Müdürü Abdi ipekçi’nin bir suiKaste kurban git
mesi üzerine basın toplantısını ertelediklerini söy
lemiştir.

«Böyle bir günde başka bir konu düşüne
mem» diyen Çaplı, olaydan büyük üzüntü duydu
ğunu belirterek, «Değerli yazar Abdi ipekçi'nin 
ölümü beni son derece sarsmıştır. Tansiyonum 
yükseldiği için evde dinlenmek zorunda kaldım. 
Basın toplantısı için bütün hazırlıklarımız tamam 
olduğu halde, toplantıyı ertelemeyi uygun bulduk. 
Bu davranışımız İlgili çevrelerce değişik biçimde 
yorumlanabilir. Ne var kİ ben böyleslne acılı bir 
günde başka bir konuyu düşünecek durumda de
ğilim» şeklinde konuşmuştur.

BASKETBOL DEPLASMANLI 
LİGLERİ BİRLEŞTİRİLİYOR

Deplasmanlı Basketbol Llgl’nin 22 takıma çıkarılması İle küme 
düşmekten kurtulan Galatasaray ve Fenerbahçe bir maçta.

T S Y D
İpekçi’nin
öldürülmesini
lanetledi

M illiyet Gazetesi Genel Yayın Mü
dürü ve Başyazarı, Türkiye’nin 
ilk spor yazarı ve karikatüristle

rinden ABDİ İPEKÇİ’nln alçakça bir 
saldırı sonucu vefat elmesl üzerine, 
Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel 
Merkezi, aşağıdaki bildiriyi yayınla
mıştır..

«Her spor sohifeslnde, her spor 
yazarında fikri, katkısı ve emeği olan 
ağabeyimiz ABDİ İPEKÇİ’nin kaybın
dan üzüntümüz sonsuzdur. O'na çev

rilen namluları İlerici Türk gençliği
ne çevrilmiş olarak sayıyor, kamuoyu 
önünde lanetliyoruz..

ABDİ İPEKÇİ ismi modern spora 
yöneten ve çağdaş uluslararasındakl 
yerini almaya savaşan Türkiye Spor 
Yazarları için sönmc-yen bir meşale 
olacaktır.»

Türk basınına, spor yazarlarına 
ve tüm spoıcularg başsağlığı, İPEKÇİ 
ye rahmet diliyoruz...

Tekin: “Türk 
sporuna 
TSYD olarak 
bîr yön 
vermeyi 
düşünüyoruz,,

Turgay VARDAR
TSYD Atletizfn Takımı İs

tanbul Yıldız Bayanlar Bi
rincisi olduktan sonra son 
olarak geçtiğimiz hafta ya
pılan Anafartalar Kır Koşu
sunda da iki birincilik ve 
bir ikincilik elde ederek ba
şarılarının sürekliliğini kanıt 
ladı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye 
Spor Yazarları Demeği Atle 
tlzm takımının çalıştırıcılığı
na gelen Ragıp Tekin yapı
lan transferlerin yanısıra ta
kıma ve Türk Atletizmine 
kazandırılan minik atletlerin 
geleceklerinden son derece 
ümitli. Öncelikle küçük ot-

TSYD bayan atletleri Anafartalar Kır Koşusundan sonra çalıştırıcıları Ragıp Tekin İle birlikte.

letlere koşmanın sevdlrllme- 
sinden yana olduğunu belir-, 
ten Tekin, bu çok kısa sü
re içinde yapılan atılımın 
ürünlerini daha şimdiden 
toplamaya başladıklarını o- 
Ciklayorak düşünce ve a- 
maçlarını şöyle belirlemiş
tir: «Türkiye'nin çeşitli böl

gelerinden transfer ettiği
miz sporculor ve Dünya Ço
cuk Yılı nedeniyle oluştur
duğumuz küçük ve yıldızlar 
takımlarıyla tabanda bir ça
lışma uyguluyoruz. Bunun 
yanısıra Türk Sporuna da 
TSYD olarak bir yön verme 
yi düşünüyoruz.»

Şimdilik TSYD’II atletlerin 
en büyük amaçlarından bir 
tanesi çalıştırıcıları Ragıp 
Tekin'in 9-11 şubat tarihleri 
arasında İzmir'de yapılacak 
olan Kopalı Salon Türkiye 
Atletizm Birinciliğine götüre 
oeğl takıma girebilme ba
şarısını gerçekleştirmek.

ŞAMPİYONLARI TA N IT IYO R U Z: YILDIZ
U f

Fotoğrafta (B) grubunun şampiyonu Yıldızlı futbolcular ve yöneticiler «Onur Turu» sonrası görülüyor.

Yıldız Kulübünün Başkanı 
Selçuk Uygur «28 yıllık Yıl- 
dız’a ilk kez grup şampiyonlu
ğu kazandırdığımız İçin mutlu
yuz» demiştir.

Selçuk Uygur, «Okmeydanı

Fehmi ÖZGÜLER

ve T, Tayfun gibi güçlü takımla 
rın bulunduğu gruptan şampi
yon olarak çıkmak bizim için 
cok güc oldu. Özellikle T. Tay
fun'un son maca dek bizi İz

lemesi ve sonunda birinci ol
mamız başarımızın büyük ol
duğunu göstermektedir. Ama
cımız finallerde iyi oynayarak 
İstanbul şampiyonu olmaktır»

şeklinde konuşmuştur.

Uygur tüm futbolculara ve 
Yıldız camiasına teşekkür ede
rek, finallerde savaşım vere
cek takımlara başarılar dile
miştir.

İstanbul 2. Amatör Futbol Llgl'nln 
1979 dönemi bugün çeşitli sahalarda 
oynanacak maçlarla başlayacaktır. Gü 
nün proğramı şöyledlr:

Vefa Stadı: 12.45 Şehremini — Tu- 
nusbağ, 14.00 Fethiye — Altınordu,
15.45 K. K. Zara — Hilal Şeref Stadı:
12.45 Kurtuluş — Ümraniye. 14.00 Feri
köy — Silivri 15.45 Kuruçeşme — Kan
lıca Eyüp Stadı: 10.30 K. Pazar — Üs
küdar. 12.45 Çatalca — Şehzadebaşı.
14.00 Sakarya — Cerrahpaşa, 15.45 
Y. Direk — R. Hisar Maltepe Stadı:
14.00 örnekspor — Altınok, 15.45 Cam
lıca — Tarabya A. Hisar Stadı: 12.45 
Altınay — Hürriyet, 14.00 Güneşspor — 
Defterdar, 15.45 Selimiye — Haydar- 
spor Paşabahce Stadı: 12.15 Anadolu 
— Taksim Kartal Stadı: 14.00 Acıbadem

— Çınarspor, 15.45 Tuzla —- özfatlh 
İstanbul Futbol Ajanlığının düzen-

Yıldızlar ve 
Minikler 
Futbol 
Turnuvası 
bugün başlıyor

ledlğl Yıldız ve Minikler Turnuvost bu
gün Beylerbeyi sahasındo saat 10.00'da

yapılacak törenle başlayacaktır.
İstanbul Bölge Müdürü Metin Er- 

kuş'un da geleceği törene Turnuvada 
savaşım verecek olan tüm Yıldız ve 
Minik takımlar katılacaklardır.

Saat 11.00’de oynanacak Okmey
danı — P. T. T minikler maçım Ulus
lararası hakemlerimizden Doğan Ba
bacan yönetecektir.

GOnün proğran* şöyledln

Beylerbeyi Stadı:
12.00 Okmeydanı — P. T. T (Y). 

13.00 G. Saray — Çıksalın (M), 14.00 G. 
Saray — Çıksalın (Y), 15.00 K. Ayasof- 
ya — Beylerbeyi (M). 16.00 Kadırga — 
Beylerbeyi (Y), 17.00 Pavabahçe — So
ğanlık (Y)

Türkiye'de 
ilk kez Eltopu 
Ligi kuruluyor

Ülkemizde İlk kez kurulan 
İstanbul Eltopu Ligine 12 ta
kım katılacaktır. 13 şubatta baş 
layacak olan İstanbul Eltopu Li 
gi Bağlarbaşı Spor Salonunda 
yapılacaktır. Salı, corşambo 
perşembe ve cuma günleri ya
pılacak karşılaşmalar 18.30'da 
başlayacak ve günde üc karşı 
taşma yapılacaktır. Tok grup 
üzerinden yapılacak olan İs
tanbul Eltopu Ligine Bağlarba- 
şı, Demirspor, Beşiktaş. Sarı
yer, Ferahspor. Ümraniye, Yük 
sek Denizcilik Okulu, Pertevni- 
yal, Alibeyköy, İTÜ, istanbul- 
spor ve Tacspor takımları ka
tılacaklardır.

Anımsanacağı gibi 1978 yılı 
nın son ayında düzenlenen İs
tanbul Gençler Ligini Tacspor 
kazanmıştı.
Üçüncü Lige 
yükselen ilk 
takım bugün 
belli oluyor

ANKARA — Üçüncü Türkiye 
Ligine yükselecek ilk tokun, ya 
rın Ankara’da oynanacak Amas 
yaspor - Kütahyaspor maçı so
nucunda belirlenecektir.

Cebeci İnönü Stadında saat 
14.30'da oynanacak Ücüncü Li
ge yükselme maçları dördüncü 
kademe rövanş maçında takım
lar, ilk karşılaşmadaki 0-0'lık 
skoru bozmak için uğraş vere 
çeklerdir. Maçın 90 dakikalık 
süresinde gol ve puan eşitliği 
bozulmazsa uzatmaya gidile
cek, gene sonuç değişmezse 
penaltı atışlarına başvurulacak
tır.
Basketbol 
ve voleybolda 
bugün

Basketbol 1. Ligi bugün ya
pılacak dört mac ile sürdürüle
cektir.

Düşme tehlikesindeki Gala
tasaray ve Tacspor ilk İki sıra
da yer alan Tofaş-SAS ve Ec- 
zacıbaşı ile karşı karşıya gele
ceklerdir.

Spor ve Sergi Sarayı: 13.30 
Tacspor - Eczacıbaşı. 15.00 
Galatasaray - Tofaş-SAS, An
kara Atatürk Spor Sarayı: 14.30 
DSİ. Spor - Efes Pilsen, 16.00 
Şokerspor - Karşıyaka 

Türkiye Voleybol Llgl'nde bu 
gün beş mac yapılacaktır.

Ankara Selim Sırrı Tarcan 
Spor Salonu: 13.00 Muhafızgü- 
cü - Renault, İstanbul Ana
dolu Spor Sitesi: 13.00 Eczacı- 
başı - SSK, 14.00 Maltepe - 
İETT, İzmir Atatürk Spor Salo
nu: 13.00 Karşıyaka - Altınyurt 
14.00 Denizgücü - B. Boronkay

AT YARIŞLARI
1. KOŞU: Favori: Arvlka. Pla

se: Mallnga. Sürpriz: Semen
der.

2. KOŞU: Fovorl: Şimşek. Pla
se: Çiçek. Sürpriz: Cansu.

3. KOŞU: Favori: Ayberk. Pla
se: Vosvos - Aşık. Sürpriz: 
Necme.

4. KOŞU: Favori: Sille. Plase: 
Gülhanım. Sürpriz: Evren.

5. KOŞU: Favori: özcete. Pla
se: Çelil - Huvarda. Sürp^tz: 
Saad.

6. KOŞU: Favori: Yeşlltepe. 
Plase: Septe - Zağaloğlu. 
Sürpriz: Belkıs.

7. KOŞU: Favori: Atiye. Plase: 
Gülsevim - Redklt Sürpriz: 
Yankı.

Yüksel ERÜÇ

Basketbol deplasmanlı ligi’nde 
22 takım yer alacak.
Karar büyük bir olasılıkla 1979 - 
1980 sezonunda yürürlüğe gi
recek.

Hınçal ULUÇ

ANKARA — Basketbol Federasyonunun Tür
kiye Deplasmanlı 1. ve 2. Liglerini birleştirip, tek 
Lig haline getirme kararında olduğu öğrenilmiş
tir. Basketbol Federasyonu kararı 1979-80 sezo
nu öncesi açıklayıp, 1980-81'de yürürlüğe sok
mak niyetindeyken, amatör transferin yasaklan
ması, yabancı sporculara İzin verilmemesi İle 
kulüplerin güc duruma düştüğünü dikkate alan 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İse görüşünü 
«beklenmeden bu yıl uygulansın» şeklinde bildir
miştir.

Basketbol Federasyonunun ligleri birleştir
me kararı iki gerekçeye dayanmaktadır. İlk ge
rekçe, Türkiye'nin basketbol düzeninin henüz I- 
kinci bir ligi kaldıracak durumda olmayışıdır. Baş 
kan Uğur Erel «ikinci Ligde dokuz takım var. 
Bunlardan biri İstanbul öteki Adana’da, geri ko
lanın hepsi Ankara takımı. Bu yıl İTÜ 1. Lige çı
kıyor, Ad. Demirspor da düşüyor. 2. Lig kendili
ğinden Ankara Ligi oluyor. Böyle deplasmanlı 
Lig olmaz. 2. Ligi kaldırarak, mahallî liglere dön
mek gerek.» aerrıiştir.

ikinci gerekceyse basketbol antrenörlerin
den gelen «Lig sezonunun cok kısa oluşu» şika
yetidir. Basketbol Ligleri, takımların haftada İki 
maç oynama zorunlulukları yüzünden kısa za
manda bitmekte ve basketbolcular sezonun bü
yük bir bölümünü boş geçirmek zorunda kalmak 
taydılar. İlk beş takımın şampiyonluk tein yeni
den oynamaları demek olon play-off, sezonı u- 
zatmak İçin İcat edilmiş bir yöntemdi. Ancak 
Play-cff'un sadece beş takımın sezonunu uzatıp 
geri kalanları gene boşta bırakması ve şike maç» 
lor yapılmasına olanak yeren sistemin basketbol 
ligini de dedikodular içine atması üzerine, yara
rından cok zarar sağladığı belirlenmiştir. Bunun 
üzerine sezonu uzatmak için yapay sistemler ye
rine. takım sayısını artırmak yolu benimsenmiş
tir.

Yürürlükteki yönetmelikler, liglerle İlgili de
ğişikliklerin bir yıl önceden açıklanması koşulu
nu getirdiğinden, Erel Federasyonu kararı gele
cek sezon öncesi açıklayıp, öbür sezonda uygu
lamak görüşündedir. Ancak. Genel Müdür Fik
ret Ünlü benimsediği bu kararın kulüplerin son 
yasaklarla ¡cine düştükleri durumu da dikkate 
alarak bu yıl uygulanmasını istemiştir. Üıılü'nun 
Genel Müdürlük Hukuk Dcnışmanlorı ile yaptığı 
görüşmeler, kulüplerin lehine olan bir kararın, 
geçmişe dönük olabileceğini ortaya koymuştur. 
Danışmanlar, hiçbir kulübün zararına olmayan 
ama tüm kulüpler için yararlı bir karara huku
ken itiraz edilemeyeceğini belirtmişlerdir. Fikret 
Ünlü Basketbol Federasyonundan, kararın bu yıl 
hemen uygulanması konusunun hukukçuların o- 
lumlu görüşü altında yeniden İncelenmesini İs
temiştir.

Ünlü, kümelerin bu yıl birleştirilmesi kararı- 
nın alınması He. basketbol camiasındaki son 
Oü.hjerde oldukça gerilen havanın yumuşayaca
ğına, yığınla itiraz ¡cinde boğulmuş Federasyo
nun günlük olaylardan sıyrılarak geleceğe dö
nük çalışmalarını daha rahat yapma olanağı bu
lacağına inanmıştır.

Türkiye Kupasında Bandırma 
Etispor, Bursaspor ile oynuyor

BANDIRMA — Türkiye Kupası 7. tur birinci 
etap rövanş maçlarında bugün Bandırma Etispor 
— Bursaspor karşılaşması İle devam edilecektir.

Bursa’da oynanan ilk maçta 1— 0’lık avan
tajını kullanamayarak alanda 2-1 yenik ayrılan 
Etispor saha ve seyircisi önünde maçın favorisi
dir. Soat 15.30'da başlayacak maçta Efispor'un 
tur atlaması İçin karşıtını 1 - 0 yenmesi gerek
mektedir.

SATRANÇ KÖŞESİ
F. LASZARD, 1928

sonuçlandı.
(İY, 7 tur. 40 oyuncu): 1’lncl Ateş 

1
Ötker 6 ------ puan (1st. Ttp): 2. Rıza

2
öney 6 p (iktisat; 3—5 E. Yurdokoş (1st 
Tıp), A. Arseven (İst. Tıp), P. Hayat 

1
(İst. Tıp) 5 ------p: 6 — 12 Median puanı

2
üstünlüğüyle 6'ncı C. Erdem fis t Tıp) 
5p.

— Çözüm (Laszard): Sayın okurla
rımızın daha cok süre ayırabilmeleri için 
kurgunun çözümünü haftaya vereceğiz.

— Türkiye — Finlandiya maçı 4—3 
lehimize sürüyor. Yirmlbeş masa üzerin
den nisan 1978’de boşlayan yazışmalı 
satranç karşılaşmasında C. Loyıktez’in 
karşıtını yenmesi üzerine durum 4 — 3 
oldu. Bir hamlenin gelmesi 4 — 5 gün 
(PTT) sürüyor.

Bertonl
LAYIKTEZ JANTUNEN

Türkiye — Finlandiya, Yazışmalı 1978/79 
1 d4 Af6 2 c4 e6 3 Ac3 c5 4 d5 

e6Xd5 5 c4Xd5 d6 6 e4 g6 7 f4 Fg7 8 
©5A6d7 9 Ab5 d6xe5 10Ad6+ Se711 
AXC8 X V xc8 12 Af3 Ke8 13 f4xe5 
Axe5 14 Fb5 Ae5d7 15 00o6 16 d6+ 
ŞfS 37 Fc4 b5 18 Fxf7 Kd8 19 Ag5 
Fd4+ 20 Vxd4, Terk.
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Türk Basınının
G Ö Z L E M

(Baştorafı 1. Sayfada)

düşünce özgürlüğünün yılmaz kalelerinden biri olarak 
saygıyla selamlanmıştır.

İpekçi, her türlü şiddet eylemine karşı bitmez, tü
kenmez bir kavga vermiş, sonunda ne acı ki, evine dö
nerken vücuduna saplanan beş kurşunla can vermiştir.

Bunlar biliniyordu! Bugünlerde tanınmış bazı gaze
tecilerin öldürüleceği, kulaktan kulağa yayılmaktaydı. Bir
kaç ay önce, Milliyet Gazetesi nin karikatüristi güİ3r yüz
lü dost, Bedri Koraman, bir silahlı saldırıdan, raslantı 
sonucu kurtulmuştu, Kanlı katil çetelerinin bir başka 
gazeteciye saldıracakları, biliniyordu, seziliyordu ve du
yuluyordu..

Ve olan oldu! ipekçi öldürüldü...
Bir hükümet, iktidar koltuğunda «iktidar» olmasını 

bilmezse, sonuç bu olur! Bir hükümet, güvenlik örgütle
rine sözünü geçiremezse, sonuç bu olur! Bir hükümet, 
olup bitenleri, kapalı tribün seyircisi gibi İzlerse sonuç 
bu olur!

Bu hükümet, 'Trabzon'da can güvenlikleri kalmayan 
POL-DER üyesi polisleri açığa almakla uğraşsın, Çünkü 
başka işi yok, çünkü iktidara gelmesinin «amaçlarından 
biri, ilerici polislere gözdağı vermektir!.

Ve MİT içinde bir tek taşı, şuradan, şuraya oyna
tamayan bu hükümet, elbette ki, İstanbul’daki bir kaç 
katil çetesinin üstesinden gelemeyecektir. Ve de sonuç 
bu olacaktır. Önce bilim adamları, cumhuriyet savcıları, 
sonra da Türk basınının yetiştirdiği, en seçkin, en ye
tenekli ve en uygar yazarları, düşünce özgürlüğünün ve 
çok partili yaşamın diyetleri gibf, kanlı katil çetelerinin 
önüne sürülecektir.

Abdi jpekçi’nin ölüm haberini alınca, İçim kan ağ
ladı. Daha geçen cumartesi günü, İstanbul’da düzenle
nen bir açık oturumda İş çevreleri önünde, beraberce 
düşünce özgürlüğünden söz ediyor, vergi adaletsizliğin
den örnekler veriyorduk...

O uygar gazeteci, o en yetkin gazete yöneticisi, 
kanlı kefenler içinde ilerici Türk basınının namusunu 
simgeliyor şimdi...

Ey hükümet, «karınca ezmez» hükümet, uyan artık! 
Bu aymazlıktan uyan artık. İstanbul'da kan kusan çe
telerin hakkından gelemiyorsan onurunla çekil git. Senin 
İktidarında insanlar kurbanlık koyunlar gibi, birer birer 
öldürülüyor. Ve İstihbarat örgütlerin tek satır rapor bile 
veremiyorsa, bu olaylardan sorumlu olan sensin! Ya çe
kil, git, ya da görevini yap!

Ve ey CHP milletvekili ve senatörler. Size verilen 
oylar haram olsun! Çoğunuz, parlamentoya girdiğiniz 
günden beri, ön secim hesaplarından başka ne yaptırlız? 
Hiç. Ülkeyi, bir kan denizine çeviren terörizme karşı çık
manız gerekirken, küçük siyasal oyunların içinde büsbü
tün küçüldünüz. Hiç inkâr etmeyin: Milletvekili ve sena
tör olmanızda Abdi İpekçi gibi yazarların payı vardır, 

- Ve bu insanlar, sizin iktidarınızda vurulup, vurulup, öl
dürülüyorlar. Haram olsun! Verilen oylar ve aldığınız ay
lık ve ödenekler de haram olsun sîzlere..

Ve ey okuyucular, Abdi İpekçi’yl her gün okuyan 
sevgili okuyucular. O’nu, Türk basınının uygar yazarını, 
Türk basınının bu en yetkin yöneticisini son yolculuğun
da yalnız bırakmayın.

Gözyaşlarınızı, gözyaşlarımızla birleştirin...

MADANOĞLU

(Baştarafı 1. Sayfada) 
Gazetesi Genel Yayın Müdürü 
ve Başyazarı sevgili meslekta
şımız Abdi İpekçi'nin iğrenç ve 
haince öldürülmesi karşısında 
bütün Türk Basınının aşağıda 
İmzaları bulunan temsilcileri 
2 şubat 1979 cuma günü İs
tanbul’da Gazeteciler Cemiye- 
ti’nde toplanarak oy birliği ile 
bu ortak bildiriyi yayınlama ka
rarı almışlardır.

Biifçe
(Baştarafı 1. Sayfada)

Maliye Bakam daha sonra 1979 
bütçesine ilişkin bilgi vermiş, 
1979 bütçesi ile birlikle uygula 
maya konulan önlemlerin, enf
lasyon hızının yavaşlatılması, 
dengeli bir gelir dağılımının ger 
çekleştirilmesi, yeıel yönetim 
gelirlerini de iç.ine alacak bir 
vergi düzenlemesinin süratle 
sonuçlandırılması olduğunu soy 
lemiştir.

Bakan 1979 yılı bütçesinin 
kamu yatırımlarını yeniden can 
landıran bir bütçe olduğunu, 
komisyonda yapılan eklemeler
le yatırım ödeneklerinin 98,9 
milyar liraya yükseltildiğini soy 
lemiştir. Konsolide bütçe öde
nekleri içinde en büyük payla
rın milli savunma, milli eğitim 
ve sağlık gibi halkın temel ge 
reksinimlerini karşılamaya yö
nelik hizmetlere ayrıldığını bil 
diren Bakan, «Ulusumuzun ge 
leceği vs özgür yaşamın deva 
mı için ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın yanı sıra ulusal 
savunma gücümüzün artırılma 
sı da büyük önem taşımakta
dır» demiştir.

KİT’LER
Maliye Bakanı Ziya Müezzin- 

oğiu Kamu İktisadi Teşebbüsle
rimin bundan böyle bütçelere 
yük olmaktan kurtularak öz 
kaynak yaratacak bir yapı de
ğişikliği içine girmelerinin zo
runlu öldüğünü,, bu konuda ku 
ruluş yöneticilerine büyük ö- 
devler düştüğünü söylemiştir. 
Bakan, «Bu ilkelerden hareket
le üretim hedefleri ve işletme 
faaliyet sonuçlarının gerçekleş 
tirilmesi zorunluluğu getiren 
ve bunun için kuruluş yönetici
lerine yetki ve sorumluluk ve
rilmesini öngören yeni bir KİT 
politikası oluşturulmuştur.» de 
mıştir.

TARTIŞMALAR
Maliye Bakanı Ziya Müezzln- 

oğlu'nun konuşmasından sonra, 
MBG adına Suphi Gürsoytrak 
söz almıştır. Gürsoytrak, konuş 
masının bir bölümünde AP Ge 
nel Başkanı Süleyman Deml- 
rel’in «Mahkeme kararları ile 
suç işledikleri sabit olanlar», 
«Türkiye'de anarşiyi, terörizmi, 
devleti yıkmak isteyen solcu- 

. lar», «Türkiye siyasette ikiye 
bölündü. Solculuk ve milliyetçi
lik diyecek», «Milliyetçi Cephe 
hükümetini kurdum diyecek, ar
kadan da ben ülkenin ve müle- 
tin bölünmesine karşıyım diye
cek. Milliyetçi partiler topluluğu 
iktidarı sola, yani CHP'ye tes
lim etmemeli diyecek. Arkadan 
da ben demokrasiye ve milli 
iradeye saygılıyım diyecek.» 
gibi sözlerini yineleyince APTi 
Ahmet Demiryüce oturduğu yer 
de ayağa kalkarak «Sayın Gür
soytrak milli birlik böyle mi sağ 
lanacak? Bu sözümü 100 defa 
tekrarlayacağım.»j diye bağır
mış, ve «Sayın Gürsoytrak» sö
zünü bir süre yüksek sesle tek
rarlamıştır. Bu arada AP’iiler ile 
CHP’liler arasında karşılıklı laf 
atmalar sürerken APTi Demir
yüce arkadaşlarınca yatıştırıl- 
maya çalışılmıştır.

Tartışmaların sürmesi üzeri
ne Senato Başkanı Sırrı Atalay, 
üyeleri yatıştırmaya çalışmış, 
ancak bu sırado APTiler toplu 
halde başta grup başkanları Ö- 
mer Ucuzal olduğu halde Genel 
Kurul salonundan çıkmışlardır.

GECE DE TARTIŞMA ÇIKTI
Cumhuriyet Senatosunda 

1979 mali yılı bütçe kanun ta
sarısı üzerinde gruplar adına 
ilk sözü alan AP Grup Baş- 
kcnvekili Ömer Ucuzal'ın ko
nuşması sırasında CHP’li ve 
APTİ üyeler arasında yine sert 
tartışmalar çıkmış ve APTi Ma- 
cit Zeren ile CHP'li Mehmet
Feyyat’in birbirlerine hakaret
ettikleri duyulmuştur.

Senatörler arasındaki tartış
ma, Ucuzal'ın konuşması sıra 
sında Mehmet Feyyat'ın «Mı- 
gırdaç Şelsfyanı savunuyor» bi 
çiminfie söz atması sonucu çık 
mış. Amasya AP Senatörü Ma- 
cit Zeren’in oturduğu yerden 
Feyyat'a ağır sözler sarlettiğl 
duyulmuştur.

ATAŞ’TA 
ÜRETİM DURDU

MERSİN, (ANKA) — ATAŞ
Rafinerisinde üretim durmuş
tur. Yetkililer, ham petrol yok
luğu nedeniyle üretimin durdu 
ğunu ancak eldeki stoklardan 
akaryakıt dağıtımının yapıldı
ğını, günde ortalama 350 tan
kere akaryakıt yüklendiğini kay 
delmişlerdir.

Yetkililer, Dörtyol'dan en er
ken pazar günü ham petrol gel 
meşinin beklendiğini ve üreti
min ham petrol' gelmesinden 
sonra sürdürüleceğini belırtrhış 
terdir.

1 — Tüm meslek yaşamı bo
yunca çoğuicu demokrasinin, 
dolayısıyla fikir ve basın öz
gürlüğünün, ulusun mutluluğu
nun ısrarlı ve" cesur savunucu
su olan Abdi ipekçi bir BASIN 
ŞEHİDİ olarak aramızdan ay
rılmıştır. s

Olay Abdi ipekçinin şahsın
da Türk Basınına ve düşünce 
özgürlüğüne karşı girişilmiş 
bir cinayettir.

2 — Türk Basınının temsilci
leri olarak bu iğrenç cinayeti 
nefretle karşılarken, bu gibi 
saldırılarla Türk Basınının yıldı 
rıiamayacağını, aksine daha 
bjllııçle ve dirençle görevini 
sürdüreceğini belirtiriz,

3 — Süregelen bu tür cina
yetler, dördüncü kuvvet olan 
basına kadar gelmiş olması ço
ğulcu demokrasinin işlemedi
ğini, Sıkıyönetime rağmen a- 
narşi ve terörizmin sürdüğünü 
göstermek isteyen kapalı re
jim özlemcilerinin plânlı bir uy
gulamasıdır.

4 — Memleket İçin büyük ve 
tehlikeli boyutlara ulaşan bu 
cinayetler karşısında kamuoyu
nun, siyasi partilerin, meclisle
rin, hükümetin ve bütün kuru
luşların çok dikkatli ve uyanık 
olmaları gerekmektedir.

Çoğulcu demokrasinin ve öz
gürlüklerin gereği olan düşün
ce ayrılıkları, vatan ve ulusun 
geleceği ve bütünlüğünün teh
likede olduğu bu koşullarda bir 
yana bırakılmalı, cinayet odak
larının yok edilmesinde blrleştl- 
melidir.

5 — Abdi İpekçi nin öldürül
mesi ile somutlaşan fikir ve dü
şünce özgürlüğü düşmanlığını 
terörizme kadar götüren ka
ranlık emellerin daha açık ve 
kesin biçimde önlenmesi için 
ilk adımın Devleti temsil eden- 
lerce atılması gereğine ve bu
nun Ceza Yasalarımızda fikri, 
düşünceyi ve eleştiriyi suç sa
yan hükümlerin kaldırılması ile 
sağlanacağına inanıyoruz..

6 — Türk Basını, bu olayın 
aydınlanmasında, katillerin ve 
arkalarındaki odakların orta
ya çıkarılmasında seferber ola
caktır. Buna basının ayrılmaz 
bir parçası olan kamuoyunun 
da yardımı olacağı kanısında
yız.

7 — Ülkenin bugün içinde 
bulunduğu durumdan ancak 
Atatürk ilkelerinin tam uygulan
ması doğrultusunda çıkılabi- 
leceği ortak görüşümüzü, Abdi 
ipekçi arkadaşımızı bir kez 
daha saygıyla anarak kamuo
yuna duyururuz..

Gazeteciler Cemiyeti, — Tür
kiye Gazeteciler Sendikası, — 
Türkiye Gazete Sahipleri Sen
dikası, —  Fikir İşçileri Gazete
ciler Sendikası, — Türkiye Ya
zarlar Sendikası, — Ankara 
Gazeteciler Cemiyeti, — İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti, — Tür
kiye Spor Yazarları Derneği, — 
Türk Basın Birliği, — Çukur
ova Gazeteciler Cemiyeti, — 
Anadolu Basın Birliği, — Ül
kücü Gazeteciler Cemiyeti, — 
Basın Enstitüsü. — Basın-İş..»

Toplantıdan sonra oluşturu
lan bir Komite Abdi İpekçi'nin 
eşi ve ailesinin evine giderek 
başsağlığı dilemiş, ayrıca 1. 
Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanı Orgeneral Necdet 
Üruğ'u da ziyaret etmiş ve 
olayın açıklığa kavuşması di
leğinde bulunmuştur.

Daha sonra toplantıda alı
rdan karar gereğince Cumhur
başkanına bir telgraf gönderil
miştir. Telgrafta «Yara almış 
olan basın özgürlüğü kadar 
demokrasimizi de alçakça ze
delemiş bulunan bu menfur 
suikast olayına karşı etkin İl
gilerinizi tazimlerimizle arz ve 
istirham eyleriz» denilmekte
dir. Toplantıda alınan karar. 
Başbakan, Adalet, İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarıyla 
parti liderlerine de duyurul
muştur.
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GAZETECİ 
ALİ BAŞAREL 
TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Haber Servisi —
Yakalandığı hastalıktan kurtu- 
lamıyarak önceki gün vefat e- 
den Milliyet Gazetesi Dış Ha
berler Servisi görevlilerinden 
Ali Başarel dün Şişli Camii’nde 
kılınan öğle namazından sonra 
toprağa verilmiştir. Ali Başa 
rehin cenaze törenine yakınla 
rı ve meslekdaşları katılmışlar 
dır.

Ali Başarel 1919 yılında is 
tanbul'da doğmuş, iktisat Fa
kültesini bitirdikten sonra 1940 
yılında gazeteciliğe başlamış
tır. Kırk yılı aşkın bir süre çe
şitli gazetelerde çalışan Ali 
Başarel son olarak Milliyet Ga 
zetesi Dış Haberler Servisi’nde 
çalışmaktaydı. Başarel evli ve 
bir çocuk babasıydı.

Ecevit: «Silâhlı 
gasp ve para 
çalma olaylarında 
artış var»
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Başbakan Bülent Ecevit, dün
kü Eşgüdüm toplantısından 
sonra yaptığı açıklamada, son 
15 günlük dönemde bazı olay 
türlerinde azalma görülmekle 
birlikte, özellikle silah, gasp ve 
para çalma olaylarında bir ar
tış olduğunun belirlendiğini 
söylemiştir.

Ecevit bu olaylara Karşı da- 
ha etkin önlemler alabilmenin 
yöntemleri üzerinde durulduğu
nu da kaydetmiş, «Mutemetle
rin para taşımaları sırasında 
belli kurallara uymalarının 
daha titizlikle sağlanması ge
reği üzerinde duruldu» şekTn- 
de konuşmuştur.

İstanbul’da bir 
kuyumcunun 4 
miiyon değerinde 
13.5 kilo altını 
soyguncularca 
çalmdı

İstanbul Haber Servisi
Çemberiitaş’da dün bir ku

yumcunun yaklaşık 4 milyon 
lira değerindeki 13.5 kilo altı
nı silahlı üç kişi tarafından ça 
hamiştir.

Emniyet Müdürlüğü yetkili
lerinin verdiği bilgiye göre 
Tavukpazarı’nda Yeşilsaray iş- 
hanında kuyumculuk yapmak
ta olan Ahmet Sönmez'in Darp 
hanede İşlettiği 13.5 kilo altını 
ile dönerken Çemberlitaş Atik- 
alipaşa avlusunda silahlı üç ki 
şi tarafından önü kesilmiş, ve 
içinde altın bulunan çantası 
alınmıştır. Saat 14.15 sıraların 
da meydana gelen olaydan son 
ra biri silahlı olan üç kişinin 
kaçtığı, ancak olayla İlgili ba
zı ipuçlarının bulunduğu bildi
rilmiştir.

İstanbul Barosu 
Başkanı Apaydın 
bir avukatın 
gözaltına acınmasını 
protesto etti

İstanbul Barosuna üye Halil 
Eraltuğ adlı bir avukat, yazı
hanesinde yapılan aramadan 
sonra gözaltına alınmıştır.

İstanbul Barosu Başkanı Or 
han Apaydın, olayın kendisine 
duyurulması üzerine durumu 
içişleri Bakanlığına telgrafla 
bildirmiş. Savcılığa başvura
rak görevli memurlar hakkında 
kovuşturma açılması isteğinde 
bulunmuştur. (a.a.)

Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul 
Şubesinin Genel 
Kurulu yapıldı

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesinin Ge
nel Kurulunda yapılan seçim
lerle yeni Yönetim Kurulu be
lirlenmiştir.

Ziraat Mühendisleri Odası İs 
tanbul Bölge Şubesinin dün ya 
pılan Genel Kurulunda seçi
len yeni Yönetim Kurulu şu 
kişilerden oluşmuştur:

«Yücel Erdener, İbrahim Sa- 
dıç, Taner Demir, Kutlu Çer- 
mikll, Erdoğan Tip, Erkan Ay- 

*dın, Kadri Tallanlı.»
Yeni Yönetim Kurulunun 8 

şubat perşembe günkü İlk top 
lantısında görev bölümü yapa
cağı bildirilmiştir. (cı.a.)

Ordu’nun
(Baştarafı 1. Sayfada)

HATAY — Tarsus’ta işlenen 
bazı siyasi cinayetlerin faili ol
duğu öne sürülen MHP eski 
Tarsus ilçe Başkanı İskende
run'da yakalanmıştır.

Tarsus'ta DEV-GENC Şube 
Başkanı ve Tarsus Savcı Yar
dımcısının .öldürülmesi olayları 
ııın faillerinden olduğu öne sü
rülen ve daha önceleri isdemir 
Celik-İş Sendikası Satış Mağa
zasında idare Amirliği görevini 
yaptığı bildirilen Oğuz Özcan, 
İskenderun Emniyet görevli
leri tarafından yakalanarak 
Tarsus'a gönderilmiştir.

ESKİŞEHİR — İçki aleminde 
öldürülen MHPTi Mehmet Kı- 
yak'ın cenazesinin alındığı 
sırada, Devlet Hastanesi ö- 
ııünde kanunsuz gösteri ya
pan, görevli polis memurla
rına taş atarak, hükümet aley 
hine sloganlar söyledikleri i- 
çin gözaltına alınan sağ gö
rüşlü 10 kişiden A.Ü. ilahiyat 
Fakültesi öğrencisi Turan Gün 
doğan ile Eskişehir DMMA öğ
rencisi Özcan Badın,'ilk sor
gularından sonra tutuklanmış
lardır.

•  Şeker Fabrikası su kanalın 
da dün 30-35 yaşlarında kimli
ği belirsiz bir erkek cesedi bu
lunmuştur.

MARDİN — Derik ilçesi ya
kınlarında bir otomobili soy
mak isteyen silahlı üç kişi 
jandarma ile çajışmış, soygun
culardan biri ölü, diğeri de 
yaralı olarak ele geçirilmiştir.

AMASYA — Taşova İlçesin
deki olaylardan sonra Gümüş
hacıköy ilçesinde de önceki gün 
çıkan olaylarda biri ağır olmak 
üzere 5 kişi yaralanmıştır.

Bundan uç gün önce ülkücü
lerin yarattığı olaydan sonra 
bu kez de. sol görüşlü kişilerin 
oturduğu Adatepe mahallesine 
100 kişilik sağcı bir grup sal
dırmıştır. Önceki gün 16 sırala
rında meydana gelen olay sıra
sında, taş. sopa ve taşlarla ma 
halle halkına saldıran kişiler, 
mahalle kadınlarının direnişiyle 
karşılaşmışlardır. Çatışma sıra
sında. Mustafa Karadeniz bı
çakla ağır olmak üzere 5 kişi 
yaralanmıştır.

Son saldırının, bundan önce
ki olayda Savcılığa yapılan şi
kâyet üzerine iki MHPTinin tu
tuklanması üzerine yapıldığı ve 
bir Taşova öiayı yaratılmak İs
tendiği belirtilmiştir. Gümüşha
cıköy'deki olayları eski MSP İl
çe Başkam ve şimdiki AP Yö
netim Kurulu üyesi bir kişiyle 
bir başka APİİnin yönettiği ö- 
ne sürülmüştür.

Olaylar üzerine çevreden as
keri birlikler Gümüşhacıköy'e 
getirilmiş, 11 kişi gözaltına a- 
lınmıştır.

•  Taşova'da Savcı ile ülkücü 
bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 
olaylar sonucunda 12 kişi göz
altına alınmıştır. Gözaltına alı-

Belediye
(Baştarafı 1. Sayfada)

paylarından Belediyelerin, Tür
kiye Elektrik Kurumuna olan 
borçlan düşüldükten sonra ka
lan miktar Maliye Bakanlığınca 
Belediyelere ödenmesi hükme 
bağlanmıştır.

Bir başka önergenin kabulü 
İle de. resim ve harçların 50 
kat cezaların ise 30 kata ka
dar artırılması ve ayrıca, para
lı geçişlerden alınan ücretlere 
yüzde 50 oranında Belediye 
payı eklenmesi öngörülmüştür. 
Ayrıca, yurt içindeki her türlü 
yol, köprü, tünel gibi yerlerden 
paralı geçişler nedeniyle alı
nan ücretlere yüzde 50 oranın
da, Bakanlar Kurulunca Beledi 
ye payı eklenmesi kabul edil
miş, bu pay, paralı geçişin sı- 

.nırları içinde bulunan İlin Be
lediyelerinde nüfusları oranın
da alınması da benimsenmiş
tir.

Eğlence ve hizmet İşletmele
ri resminde, köy hudutldrı için 
de olanlara ödenen resmin yüz 
de 30’unun Belediyelerce ilgili 
köy tüzel kişiliğine verilmesi de 
hükme bağlanmıştır.

Komisyonda yapılan diğer bir 
değişikliğe göre de, eğlence 
ve hizmet işletmeleri resmi a- 
lınmasında, biletle girilen yer
lerde yerli film göstermelerinde 
bilet bedeli üzerinden yüzde 25, 
resim alınması kararlaştırılmış 
tır. Komisyon, tabela ve unvan 
vergisi tablosunda da bazı de
ğişiklikler yapmış, bu vergi o- 
ranlarını artırmıştır.

K O N G R E

tt. Olağan Genel Kurul Kong
remiz 17 şubat 1979 tarihinde 
saat 11 00'de THY Teknik Baş
kanlık Yeşilköy Havalimanı 
Hava iş lokalinde yapılacak
tır. Çoğunluk olmadığı taktir
de 24 şubat 1979 aynı saat ve 
adreste kongremiz çoğunluk a- 
rânmaksızın yapılacaktır. Du
yurulur.

Türk Hava Yolları A.O.
ŞÖF-DER 

Yönetim Kurulu

(Gökhan ... 1074)

Kabataşlı
nanlar arasında Taşova ÜGD 
Başkanı da bulunmaktadır.

ADANA — Önceki akşam 
Hürriyet Lisesi mutemedinin 
maskeli» ve silahlı iki kişi ta
rafından soyulması olayından 
sonra yapılan operasyonda ka 
çınlan paralar bir kitabevinin 
mahzeninde bulunmuş, olayla 
ilgileri belirlenen 8 kişi yaka
lanmıştır.

İZMİR — Hakkında gıyabi tu
tuklama kararı bulunan Celâl 
Karakaş adlı ülkücü, dün 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ar
kadaşlarının duruşmasını izler 
ken tanınarak yakalanın ıştır. 
Sanık cezaevine gönderilmiş
tir.

ANKARA — 21 nisan günü 
(PDTÜ öğretim üyesi Prof. To
sun Terzioğiu'nun öldürülmek 
istenmesi olayından tutuklanan 
iki kişiden başka suikast giri
şimini planladığı belirlenen 
Mustafa Sami Barkan adlı ül
kücünün de önceki gün yakala 
narak gözaltına alındığı bildi
rilmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğün 
den yapılan açıklamaya göre, 
Barkan ifadesinde, Prof. Terzi 
oğlu'nun ODTÜ'de çalışan işçi
lerle ilgili olarak yerdiği bir 
demeç üzerine Murat Coşkun 
ile Hacı Polat adlı kişileri Prof. 
Terzioğlu'nu öldürmekle görev
lendirdiğini söylemiştir.

Bu arada Balkan'ın yine aynı 
nedenle İbrahim Akgün adlı bir 
kişiye dinamit vererek ODTÜ 
Rektör Yardımcısı Mehmet Gıcı 
man'ın evine attırdığını açıkla
dığı belirtilmiştir.

Açıklamaya göre, 1976 yılın 
da Ülkücji işçiler Derneği Ge
nel Sekreterliğine seçilen Mus 
lafa Sami Barkan dün Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığına sev 
kedilmiştir.

İSTANBUL — Kartaltepe Faz 
lıçeşme Sokakta bulunan CHP 
lokaline önceki gece kimlik
leri belirlenemeyen kişilerce 
saldırıda bulunulmuştur. Olay
da lokalin camları kırılmış, so
ruşturmaya başlanmıştır.

® Fikirtepe 1 Mayıs mahal
lesinde bir kahvehanede yapı
lan aramada Ali Şahin'in üze
rinde ' «Halkın Sesi» gazetesi 
Musa Tekin'de ise «Kızıl Yıl
dız» simgesi bulunan bir düğün 
davetiyesi ele geçirilmiştir. Ay
rıca Göztepe Ortabahar sokak 
tâki Oray Sitesi 44 sayılı ko
nutta 26 «Parti Bayrağı» dergi
si, 33 «Halkın Kurtuluşu» gaze
tesi ve 32 çeşitli kitap ve 4 mer 
mi çekirdeği bulunmuştur. A- 
rama sırasında konutta bulu
nan Ahmet Gemici, Salih Akın, 
Aydın Özdemir, Feridun Tunç, 
Sedat Atalay ve Orhan Tek- 
can gözaltına alınmışlardır.

•  Okmeydanı'nda bulunan 
Anadolu Kıraathanesi çevresin 
deki duvarlara «Halkın Yolu» 
imzasıyla «Sıkıyönetime Ha
yır» sloganı yazan üç kişiden 
biri olduğu iddia edilen Me
tin Sayar, 14’lük tabancayla 
birlikte ele geçirilmiştir.

•  Eminönü 3 numaralı iske 
leden Çengelköy'e kalkacak 
Anadoiuhisarı vapurunda bom 
ba ihbarı yapılmış, yolcular bo 
şaltıldıktan sonra yapılan ara
mada şüpheli bir paketten o- 
dun parçalan çıkmıştır.

•  İstanbul Sıkıyönetim As
keri Mahkemesi’nde dün du
varlara el duyurusu yapıştır
maktan yargılanan ikisi öğren 
ci üç kişi 20'er gün hapis ce
zasına çarptırılmıştır. Sarıyer 
Türbe sokakta 22 ocak günü 
yakalanan Kabataş Erkek Li
sesi öğrencisi Ercan Canel, 
Sarıyer Lisesi öğrencisi Selâ 
rhi Çömgönenç ile balıkçı Ad
nan Kaplan hakkında önce bir 
ay hapis cezası verilmiş, an
cak yaş durumları gözönünde 
bulundurularak 20 güne indi
rilmiştir.

•  Yedi ay önce Yalova'dan 
İstanbul’a gelirken, vapurda 
görevli memurlara hakaret ve 
mukavemette bulunduğu iddia 
sıyla 7. Asliye Ceza Mahkeme
sinde yargılanan müzisyen il 
ham Gençer hakkında iki yıla 
kadar hapis cezası İstenmiştir.

Rehin anlaşması
(Baştarafı 1. Sayfada)

Devlet Yatırım Bankası ve Bo- 
taş kredilerinin «muaccel» ola
cağı hükme bağlanmıştır.

Bu anlaşmalara göre, 934 bin 
dolarlık tazminatın en geç dün 
akşama kadar ödenmesi gerek 
mekteydi ve nitekim bu müey
yide yerine getirilmiştir.

YENİ KOŞULLAR

Ticaret Bakam Teoman Köp
rülüler, Ziraat Bankasına Wells 
Fargo temsilcileriyle anlaşma 
koşulları üzerinde görüşme ta
limatı da vermiştir. Buna göre, 
anlaşmanın «rehin» koşullan 
nın kalkmaması ve Ziraat Ban
kasına «mali yük» getirmemesi 
sağlanabildiği takdirde, yürür
lüğe girmesine olanak buluna
bilecektir.

Ziraat Bankası, Wells Fargo 
temsilcilerini yeni koşulları gö
rüşmek üzâre toplantıya çağır
mıştır..

Son
Kurban

(Başyazıdan devam) 
lüğü ile, demokrasiye bağlılığı 
ile ad yapmış bir arkadaşı
mızda Uzun yıllar Yönetim Ku 
rulunda görev aldığı Uluslara
rası Basın Enstitüsü’ııde onu 
iyi bir gazeteci olarak tanı
mayan hemen yok gibiydi. İn
giltere'den Japonya'ya, Avust
ralya'ya kadar Enstitünün dü
zenlediği yıllık toplantıların 
hepsine katılır, her gittiği yer 
de yeni arkadaşlar, dostlar 
edinirdi.

Vahşice işlenen cinayet ü- 
zerine dünya basınının büyük 
tepki göstereceği kuşkusuz
dur.

Abdi ipekçi'yi ötdüren de, 
öldürtenler de bu tepkiden 
acaba yandaşlarına moral ka
zandırabilecekler, yurdumuz
da yavaşlama eğilimi göste
ren terör dalgasını hızlandıra- 
bilecekler midir?

Sanmıyoruz. Evet sanmıyo
ruz, ama tüm görevlileri u- 
yarmakto yarar görüyoruz- 
Cumhııriyet’e uzanan eller kı
rılacaktır demek kolaydır. Te
rör kaynağının köküne inmek 
ve o elleri bir an önce zarar
sız kılmak şarttır.

NADİR n a d i

öazs devlet 
memurlarının ek 
göstergelerinin 
arttırılmasını 
öngören tasarı 
Komisyon’da 
kabul ediidi

ANKARA (a.a.) — Millet
Meclisi Plan Koımisyonu’nun 
dün geceki toplantısında, «ba
zı devlet memurlarının ek 
göstergelerinin artırılmasını» 
öngören yasa tasarısı değişti
rilerek kabul edilmiştir. Ta
sarı, parlamenter maaşlarına 
da yansıyacaktır. Tasarı yasa
laştığı takdirde, parlamenter
ler ortalama net 37 bin lira 
aylık alacaklardır.

Kabul edilen tasarı ile, Baş
bakanlık ve Bakanlık Müsteşar 
lan, Cumhurbaşkanlığı ile Dış
işleri' Genel Sekreterleri, Vali
ler ye Emniyet Müdürlerinin 600 
ek gösterge rakamı üzerinden 
maaş almaları öngörülmüştür. 
Parlamenterlerin maaşları bi
rinci sınıf devlet memurlarının 
aylıklarına göre ayarlandığın
dan, dolaylı olarak bunların da 
200 olan ek gösterge rakam
ları otomatikman 600'e çıka
caktır.

Tasanda öte yandan sorum
luluk taşıyan yüksek dereceli 
devlet memurlarının gösterge 
rakamlarına da 50 ilâ 200 ara
sında eklemelerin yapılması ön 
görülmüştür.

Komisyonda kabul edilen ta
sarı, önümüzdeki günlerde Mil 
let Meclisinde ele alınacaktır.

Sanayi Odası 
Başkanı 
Zeytinoğlu’nda 
komadan çıkış 
belirtileri görüldü

ESKİŞEHİR, (Cumhuriyet) —
Eskişehir Sanayi Odası Baş

kanı Mümtaz Zeytinoğlu geçir
diği ağır trafik kazası sonucu 
girdiği koma durumundan çıkış 
belirtileri vermeye başlamıştır. 
Son durumla ilgili olarak bir a- 
çıklama yapan Eskişehir Tıp Fa 
kültesi Başhekimi Doç. Dr. Eş
ref Tel, «Hastada nabız atışla
rının normale dönmesi, ateşinin 
düşmesi, bizi umutlandırıyor. 
Tıbbın tüm olanaklarını sefer
ber etmiş durumdayız,» demiş- 
îir. _ _ _ _ _

Sıkıyönetim
(Baştarafı 1. Sayfada) 

DİĞER DURUŞMALAR
18 ekim 1978 günü 100 ki

şilik bir grup halinde ellerinde 
demir çubuklar ile bekledikle
ri ve öğretim özgürlüğünü en
gelledikleri iddiasıyla hakların 
da dava acılan sol görüşlü Le
vent Saçılanateş, Doğan İbra
him, Erdal Köpıülüoğiu, Engin 
Köse, Ersoy Nafiz, Ünal 
Soydan, Dursun Ali Doğan ad
lı sanıkların yargılanmalarına 
devam edilmiştir. Sanıklardan 
yalnız Levent Saçılanateş'in 
geldiği duruşma, diğer sanık
lar gelmediği için başka bir 
güne ertelenmiştir.

Abidinpaşa Lisesi önünde 
25 mayıs 1978 günü karne al
dıktan sonra okuldan çıkan öğ 
rencilere ateş açtıkları ve Ya 
vuz Kahraman adlı öğrenciy 
öldürdükleri Iddiasıyle hakların 
da Türk Ceza Yasasının 448 
463. maddeleri gereğince ce
zalandırılmaları istenen Uğur 
Özer, Ramazan Kılıç, Kenan 
Ekin ve Erol Özcan'ın yargı
lanmasına dün devam edil
miştir. Duruşma. Erol Özcan 
15 yaşından' küçük olduğu , için 
gizli yapılmıştır.

(Baştarafı 1. Sayfada)
mal Madanoğlu diye silah çek
miş, durumu anlayınca Madan- 
oğlu'nun evine gitmiştir. Evdeki 
temizlikçi kadına, «Madanoğlu 
ile randevusu» olduğunu ve gö
rüşmek istediğini bildiren sal
dırgan, emekli generali evde de 

■\ bulamayınca eylemini gerçek
leştirememiştir.

MBK eski üyelerinden Ma
danoğlu perşembe günü öğle 
saatlerinde meydana gelen o- 
laylardan önce çarşamba gece
si evine telefon edildiğini ve 
kendisini «sivrilmek isteyen bir 
yazar» olarak tanıtmasına karT 
şılık ismini vermeyen bir şah-J 
sın «12 Mart üzerine bir kitap 
yazıyorum. 12 Mart'ın gelişimi 
ve size isnat edilen fiillerin ü- 
zerine görüşecektim» dediğini 
söylemiştir. Madanoğlu, bu is
teğe «Sizi tanımıyorum. Yüzyü- 
ze konuşmalarda bile yanlış 
şeyler yazılıyor. Ortaya polemik 
konuları çıkıyor.» yanıtını verdi 
ğini bildirmiş ve karşı tarafın
da «Peki görüşmek istemediği
ni anladım» diyerek telefonu 
kapattığını söylemiştir. Madan
oğlu telefondaki sesi, «Bariz 
Anadolu şivesi değildi. Konuş
ması okumuş - yazmış adam in 
tizamı içinde değildi. Telefon
daki ses tonu kalındı.» şeklinde 
anımsamıştır.

EVİ GÖZLENMİŞTİ

Bu olaylardan 1,5 ay kadar 
önce eşinin karşıdaki arsadan 
evlerini gözetleyen bir şahsı gör

düğünü de bildiren Madanoğlu, 
daha sonra komşuların «Ma
danoğlu apartmanını arayan bir 
şalns»ia karşılaştıklarını söyle
miştir.

Emekli General Cemal Ma- 
danoğlu'nu öldürme eylemine i- 
lişkin olaylar perşembe günü 
saat 13.15 dolaylarında Kızıltop- 
rak'tan Kadıköy'e gelişte Kur- 
bağalıdere köprüsünün yakının
da başlamıştır. Aynı apartman 
da oturan bir şahsı arkasından 
«Cemal Bey» diye bağırarak 
durduran bir kişi yakın mesa
feden uzun menzilli bir silah 
çıkartarak «Sen Cemal Ma
danoğlu musun?» diye sormuş, 
şahıs kimliğini gösterince sal
dırgan Kızıltoprak tarafına geri 
dönmüştür. Buradan Cemal 
Madanoğlu’nun evine giden sal 
dırgan kapıyı açan temizlikçi 
kadına «Madanoğlu Paşa İle 
görüşecektim. Dün akşam ko
nuştuk, randevumuz vardı.» de
miştir. Kapıyı açan kadın, her 
iki eli cebinde bulunan ve cep
lerden birinde şişkinlik göze 
çarpan şahsa Madanoğlu'nun 
evde olmadığını bildirmiştir. 8 u 
nun üzerine 20 yaşlarında, ha
fif bıyıklı, esmer, uzun boylu şa 
his evden ayrılmıştır. Olaylar 
akşamüstü eşi ile birlikte eve 
dönen Cemal Madanoğlu’na ile
tilmiş ve Ankara'dan gelen e- 
rnirle önceki gece çevrede bir 
bekçi iki polis nöbet tutmuştur.
Olayın zaptı ise ancak dün öğ
le saatlerinde tutulmuş ve ge
rekli soruşturmaya başlanmış
tır.

G E R İ L İ M
(Baştarafı 9. sayfada)

rıldıkları bir tutamak olduğunu ileri sürerdi.» Ardythe'ın sesi 
hafifledi, Nim birdenbire kadının yanaklarından yaşların süzül- 
düğünü farkettl.

Ardyihe yaşlan sildi, «işte en çok günün bu saatlerinde 
Walter'ın yokluğunu hissediyorum,» dedi. cOnunla baş başa 

"oturup konuştuğumuz saatlerdi bunlar.»
Bir an için ikisi de bir tuhaf oldular. Sonra Ardythe ka

rarlı bir sesle, «Hayır, bendimi boyie kapıp koyuvermeyece
ğim,» dedi. Nim’in yanı başında oturuyordu. Sözlerini bitirdik
ten sonra erkeğe biraz daha yaklaştı. Nim onun kullandığı 
kokuyu farketmiştl. Geçen defa şehvet duygularını kamçılayan 
kokuydu bu. Ardythe hafifçe gülümseyerek yumuşak bir ses
le, «Galiba doğadan söz etmek beni fazlasıyla etkiledi,» dedi. 
Sonra da birbirlerine sarılırlarken ekledi. «Benimle sevişmeni 
istiyorum. Nim. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım 
var.»

Bir şehvet kasırgası içinde ateşli ateşli öpüşürlerken, Nim 
kadına daha sarıldı Ardythe'ın dudakları nemliydi ve hafitçe 
aralanmıştı, ikisinin de elleri vücutlarında gezinirken, Ardythe, 
derin derin içini çekli, ikisi de daha önceki sevişmeyi anımsı
yordu. Nim giderek kamçılanan isteklerine gem vurabilmek için 
fısıldadı. «Acele etmeyelim. Bekle biraz.»

Ardythe da fısıldayarak. «Benim yatak odama gidebiliriz,» 
dedi. «Orada daha rahat ederiz.»

Nim kadının kıpırdandığını hissetti. Ardythe ayağa kalktı 
Mim de. .............,
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Türk Basınının
(Baştarafı 1. Sayfada) 

Gazetesi Genel Yayın Müdürü 
ve Başyazarı sevgili meslekta
şımız Abdi İpskçi'nin iğrenç ve 
haince öldürülmesi karşısında 
bütün Türk Basınının aşağıda 
İmzaları bulunan temsilcileri 
2 şubat 1979 cuma günü İs
tanbul'da Gazeteciler Cemiye- 
tl'nde toplanarak oy birliği ile 
bu ortak bildiriyi yayınlama ka
rarı almışlardır.

Eiitçe
(Baştarafı 1. Sayfada)

Maliye Bakanı daha sonra 1979 
bütçesine ilişkin bilgi vermiş, 
1979 bütçesi ile birlikte uygula 
maya konulan önlemlerin, enf
lasyon hızının yavaşlatılması, 
dengeli bir gelir dağılımının ger 
çekleştirilmesi, yeıel yönetim 
gelirlerini de içine alacak bir 
vergi düzenlemesinin süratle 
sonuçlandırılması olduğunu soy 
I emiştir.

Bakan 1979 yılı bütçesinin 
kamu yatırımlarını yeniden can 
landıran bir bütçe olduğunu, 
komisyonda yapılan eklemeler
le yatırım ödeneklerinin 98,9 
milyar liraya yükseltildiğini soy 
¡emiştir. Konsolide bütçe öde
nekleri içinde en büyük payla
rın milli savunma, milli eğitim 
ve sağlık gibi halkın temel ge 
reksinimlerıni karşılamaya yö
nelik hizmetlere ayrıldığını bil 
diren Bakan, «Ulusumuzun ge 
leceği ve özgür yaşamın deva 
mı için ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın yanı sıra ulusal 
savunma gücümüzün artırılma 
sı da büyük önem taşımakta
dır» demiştir.

KİT'LER
Maliye Bakanı Ziya Müezzin- 

oğiu Kamu iktisadi Teşebbüsle
rimin bundan böyle bütçelere 
yük olmaktan kurtularak öz 
kaynak yaratacak bir yapı de
ğişikliği içine girmelerinin zo
runlu Olduğunu, bu konuda ku 
ruluş yöneticilerine büyük ö- 
devler düştüğünü söylemiştir. 
Bakan, «Bu ilkelerden hareket
le üretim hedefleri ve işletme 
faaliyet sonuçlarının gerçekleş 
tirilmesi zorunluluğu getiren 
ve bunun için kuruluş yönetici
lerine yetki ve sorumluluk ve
rilmesini öngören yeni bir KİT 
politikası oluşturulmuştur.» de 
miştir.

TARTIŞMALAR
Maliye Bakanı Ziya Müezzin- 

oğlu’nun konuşmasından sonra, 
MBG adına Suphi Gürsoytrak 
söz almıştır. Gürsoytrak, konuş 
masının bir bölümünde AP Ge 
nel Başkanı Süleyman Demi- 
rel'in «Mahkeme kararlan ile 
suç İşledikleri. sabit olanlar», 
«Türkiye’de anarşiyi, terörizmi, 
devleti yıkmak isteyen solcu- 

. lar», «Türkiye siyasette ikiye 
bölündü. Solculuk ve milliyetçi
lik diyecek», «Milliyetçi Cephe 
hükümetini kurdum diyecek, ar
kadan da ben ülkenin ve mlfle- 
tin bölünmesine karşıyım diye
cek. Milliyetçi partiler topluluğu 
iktidarı sola, yani CHP'ye tes
lim etmemeli diyecek. Arkadan 
da ben demokrasiye ve milli 
iradeye saygılıyım diyecek.» 
gibi sözlerini yineleyince AP'li 
Ahmet Demiryüce oturduğu yer 
de ayağa kalkarak «Sayın Gür
soytrak milli birlik böyle mi sağ 
lanacak? Bu sözümü 100 defa 
tekrarlayacağım.»} diye bağır
mış, ve «Sayın Gürsoytrak» sö
zünü bir süre yüksek sesle tek
rarlamıştır. Bu arada APTİler ile 
CHP'liler arasında karşılıklı laf 
atmalar sürerken AP'li Demir
yüce arkadaşlarınca ' yatıştırıl- 
maya çalışılmıştır.

Tartışmaların sürmesi üzeri
ne Senato Başkanı Sırrı Atalay, 
üyeleri yatıştırmaya çalışmış, 
ancak bu sırada APTiler toplu 
halde başta grup başkanları Ö- 
mer Ucuzal olduğu halde Genel 
Kurul salonundan çıkmışlardır.

GECE DE TARTIŞMA ÇIKTI
Cumhuriyet Senatosunda 

1979 mali yılı bütçe kanun ta
sarısı üzerinde gruplar adına 
ilk sözü alan AP Grup ' Baş- 
kanvekili Ömer Ucuzal'ın ko
nuşması sırasında CHP'li ve 
AP'li üyeler arasında yine sert 
tartışmalar çıkmış ve AP'li Ma- 
cit Zeren ile CHP’li Mehmet 
Feyyat'in birbirlerine hakaret 
ettikleri duyulmuştur.

Senatörler arasındaki tartış
ma, Ucuzal'ın konuşması sıra 
sında Mehmet Feyyat'in «Mı- 
gırdaç Şelefyam savunuyor» bi 
CiminÖe söz atması sonucu çık 
mış, Amasya AP Senatörü Ma- 
cit Zeren'in oturduğu yerden 
Feyyat'a ağır sözler sarf ettiği 
duyulmuştur.

ATAŞ’TA 
ÜRETİM DURDU

MERSİN, (ANKA) — ATAŞ
Rafinerisinde üretim durmuş
tur. Yetkililer, ham petrol yok
luğu nedeniyle üretimin durdu 
ğunu ancak eldeki stoklardan 
akaryakıt dağıtımının yapıldı
ğını, günde ortalama 350 tan
kere akaryakıt yüklendiğini kay 
detrti işlerdir.

Yetkililer, Dörtyol'dan en er
ken pazar günü ham petrol gel 
meşinin beklendiğini ve üreti
min ham petrol gelmesinden 
sonra sürdürüleceğini belirtmiş 
terdir.

1 — Tüm meslek yaşamı bo
yunca çoğulcu demokrasinin, 
dolayısıyla fikir ve basın öz
gürlüğünün, ulusun mutluluğu
nun ısrarlı ve' cesur savunucu
su olan Abdi İpekçi bir BASIN 
ŞEHİDİ olarak aramızdan ay
rılmıştır. v

Olay Abdi İpekçinin şahsın
da Türk Basınına ve düşünce 
özgürlüğüne karşı girişilmiş 
bir cinayettir.

2 — Türk Basınının temsilci
leri olarak bu İğrenç cinayeti 
nefretle karşılarken, bu gibi 
saldırılarla Türk Basınının yıldı 
ulamayacağını, aksine daha 
bjlinçle ve dirençle görevini 
sürdüreceğini belirtiriz,

3 — Süregelen bu tür cina
yetler, dördüncü kuvvet olan 
basına kadar gelmiş olması ço
ğulcu demokrasinin işlemedi
ğini, Sıkıyönetime rağmen a- 
narşi ve terörizmin sürdüğünü 
göstermek isteyen kapalı re
jim özlemcilerinin plânlı bir uy
gulamasıdır.

4 — Memleket için büyük ve 
tehlikeli boyutlara ulaşan bu 
cinayetler karşısında kamuoyu
nun, siyasi partilerin, meclisle
rin, hükümetin ve bütün kuru
luşların çok dikkatli ve uyanık 
olmaları gerekmektedir.

Çoğulcu demokrasinin ve öz
gürlüklerin gereği olan düşün
ce ayrılıkları, vatan ve ulusun 
geleceği ve bütünlüğünün teh
likede olduğu bu koşullarda bir 
yana bırakılmalı, cinayet odak
larının yok edilmesinde birleşil- 
melidir.

5 — Abdi İpekçi nin öldürül
mesi ile somutlaşan fikir ve dü
şünce özgürlüğü düşmanlığını 
terörizme kadar götüren ka
ranlık emellerin daha açık ve 
kesin biçimde önlenmesi için 
ilk adımın Devleti temsil eden- 
lerce atılması gereğine ve bu
nun Ceza Yasalarımızda fikri, 
düşünceyi ve eleştiriyi suç sa
yan hükümlerin kaldırılması ile 
sağlanacağına inanıyoruz..

6 — Türk Basını, bu olayın 
aydınlanmasında, katillerin ve 
arkalarındaki odakların orta
ya çıkarılmasında seferber ola
caktır. Buna basının ayrılmaz 
bir parçası olan kamuoyunun 
da yardımı olacağı kanısında
yız,

7 — Ülkenin bugün İçinde 
bulunduğu durumdan ancak 
Atatürk ilkelerinin tam uygulan
ması doğrultusunda cıkılabi- 
leceğl ortak görüşümüzü, Abdi 
İpekçi arkadaşımızı bir kez 
daha saygıyla anarak kamuo
yuna duyururuz..

Gazeteciler Cemiyeti, — Tür
kiye Gazeteciler Sendikası, — 
Türkiye Gazete Sahipleri Sen
dikası,— Fikir İşçileri Gazete
ciler Sendikası, — Türkiye Ya
zarlar Sendikası, — Ankara 
Gazeteciler Cemiyeti, — İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti, — Tür
kiye Spor Yazarları Derneği, — 
Türk Basın Birliği, — Çukur
ova Gazeteciler Cemiyeti, — 
Anadolu Basın Birliği, — Ül
kücü Gazeteciler Cemiyeti, — 
Basın Enstitüsü, — Basm-İş..»

Toplantıdan sonra oluşturu
lan bir Komite Abdi İpekçi'nin 
eşi ve ailesinin evine giderek 
başsağlığı dilemiş, ayrıca 1. 
Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanı Orgeneral Necdet 
Üruğ'u da ziyaret etmiş ve 
olayın açıklığa kavuşması di
leğinde bulunmuştur.

Daha sonra toplantıda alı- 
rran karar gereğince Cumhur
başkanına bir telgraf gönderil
miştir. Telgrafta «Yara almış 
olan basın özgürlüğü kadar 
demokrasimizi de alçakça ze
delemiş bulunan bu menfur 
suikast olayına karşı etkin il
gilerinizi tazimlerimizle arz ve 
istirham eyleriz» denilmekte
dir. Toplantıda alınan karar, 
Başbakan, Adalet, İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarıyla 
parti liderlerine de duyurul
muştur.

Kişi nadir?1 
Kişi kimlere derler? 
ALTIN BOĞA

OKTAY DEMİRAĞ
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! İDRİS 
İ ATMACA’mn
ı
i ilk yapıtı SANCI tükenmiş- 
; tir.

1 İkinci yapıtı; ŞAFAK SÖ- 
! KERKEN, çok yakında tüm 
j Türkiye kitapçılarında.
1 Edinme: Posta Kutusu: 7 
ı Şirinevler/İST.
I
] Bekleyin, Ederi: 10 liradır.

GAZETECİ 
ALİ BAŞAREL 
TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Haber Servisi —
Yakalandığı hastalıktan kurtu- 
iamıyarak önceki gün vefat e- 
den Milliyet Gazetesi Dış Ha
berler Servisi görevlilerinden 
Ali Başarel dün Şişli Camii'nde 
kılınan öğle namazından sonra 
toprağa verilmiştir. Ali Başa 
rel'in cenaze törenine yakınla 
rı ve meslekdaşları katılmışlar 
dır.

AH Başarel 1919 yılında is 
tanbul'da doğmuş, İktisat Fa
kültesini bitirdikten sonra 1940 
yılında gazeteciliğe başlamış
tır. Kırk yılı aşkın bir süre çe
şitli gazetelerde çalışan Ali 
Başarel son olarak Milliyet Ga 
zetesi Dış Haberler Servisi’nde 
çalışmaktaydı. Başarel evli ve 
bir cocuk babasıydı.

Ecevit: «Silâhlı 
gasp ve para 
çalma olaylarında 
artış var»
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
Başbakan Bülent Ecevit, dün
kü Eşgüdüm toplantısından 
sonra yaptığı açıklamada, son 
15 günlük dönemde bazı olay 
türlerinde azalma görülmekle 
birlikte, özellikle silah, gasp ve 
para çalma olaylarında bir ar
tış olduğunun belirlendiğini 
söylemiştir.

Ecevit bu olaylara karşı aa- 
ha etkin önlemler alabilmenin 
yöntemleri üzerinde durulduğu
nu da kaydetmiş, «Mutemetle
rin para taşımaları sırasında 
belli kurallara uymalarının 
daha titizlikle sağlanması ge
reği üzerinde duruldu» şekfn- 
de konuşmuştur.

İstanbul’da bir 
kuyumcunun 4 
milyon değerinde 
13.5 kilo altını 
soygııncularca 
çalındı

İstanbul Haber Servisi
Çemberlitaş'da dün bir ku

yumcunun yaklaşık 4 milyon 
lira değerindeki 13.5 kilo altı
nı silahlı üc kişi tarafından ça 
lınmıştır.

Emniyet Müdürlüğü yetkili
lerinin verdiği bilgiye göre 
Tavukpazarı'nda Yeşilsaray iş- 
hanında kuyumculuk yapmak
ta olan Ahmet Sönnıez'in Darp 
hanede İşlettiği 13-5 kilo altını 
ile dönerken Çemberlitaş Atik- 
alipaşa avlusunda silahlı üç ki 
şi tarafından önü kesilmiş , ve 
içinde altın bulunan çantası 
alınmıştır. Saat 14.15 sıraların 
da meydana gelen olaydan son 
ra biri silahlı olan üç kişinin 
kaçtığı, ancak olayla ilgili ba
zı ipuçlarının bulunduğu bildi
rilmiştir.

İstanbul Barosu 
Başkanı Apaydın 
bir avukatın 
gözaltına aüınmasım 
protesto etti

İstanbul Barosuna üye Halil 
Eraltuğ adlı bir avukat, yazı
hanesinde yapılan aramadan 
sonra gözaltına alınmıştır.

İstanbul Barosu Başkanı Or 
han Apaydın, olayın kendisine 
duyurulması üzerine durumu 
İçişleri Bakanlığına telgrafla 
bildirmiş. Savcılığa başvura
rak görevli memurlar hakkında 
kovuşturma açılması isteğinde 
bulunmuştur. (a.a.)

Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul 
Şubesinin Genel 
Kurulu yapıldı

TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesinin Ge
nel Kurulunda yapılan seçim
lerle yeni Yönetim Kurulu be
lirlenmiştir.

Ziraat Mühendisleri Odası İs 
tanbul Bölge Şubesinin dün ya 
pılan Genel Kurulunda seçi
len yeni Yönetim Kurulu şu 
kişilerden oluşmuştur:

«Yücel Erdener, İbrahim Sa- 
dıç, Taner Demir, Kutlu Ger- 
mikli, Erdoğan Tip, Erkan Ay- 

*dın, Kadri Tallanlı.»
Yeni Yönetim Kurulunun 8 

şubat perşembe günkü ilk top 
lantısında görev bölümü yapa
cağı bildirilmiştir. (q.a.)

Ordu’nun
(Baştarafı 1, Sayfada)

HATAY — Tarsus'ta işlenen 
bazı siyasi cinayetlerin faili ol
duğu öne sürülen MHP eski 
Tarsus İlçe Başkanı İskende
run'da yakalanmıştır.

Tarsus'ta DEV-GENÇ Şube 
Başkanı ve Tarsus Savcı Yar
dımcısının öldürülmesi olayları 
nın faillerinden olduğu öne sü
rülen ve daha önceleri İsdemir 
Çelik-İş Sendikası Satış Mağa
zasında İdare Amirliği görevini 
yaptığı bildirilen Oğuz Özcan, 
İskenderun Emniyet görevli
leri tarafından yakalanarak 
Tarsus'a gönderilmiştir.

ESKİŞEHİR — İçki aleminde 
öldürülen MHP’li Mehmet Kı- 
yak'ın cenazesinin alındığı 
sırada, Devlet Hastanesi ö- 
nünde kanunsuz gösteri ya
pan, görevli polis memurla
rına taş atarak, hükümet aley 
hine sloganlar söyledikleri i- 
çin gözaltına alınan sağ gö
rüşlü 10 kişiden A.Ü, ilahiyat 
Fakültesi öğrencisi Turan Gün 
doğan ile Eskişehir DMMA öğ
rencisi Özcan Badın,'ilk  sor
gularından sonra tutuklanmış
lardır.

•  Şeker Fabrikası su kanalın 
da dün 30-35 yaşlarında kimli
ği belirsiz bir erkek cesedi bu
lunmuştur.

MARDİN — Derik ilçesi ya
kınlarında bir otomobili soy
mak isteyen silahlı üç kişi 
jandarma ile çalışmış, soygun
culardan biri ölü, diğeri de 
yaralı olarak ele geçirilmiştir.

AMASYA — Taşova ilçesin
deki olaylardan sonra Gümüş
hacıköy ilçesinde de önceki gün 
çıkan olaylarda biri ağır olmak 
üzere 5 kişi yaralanmıştır.

Bundan üc gün önce ülkücü
lerin yarattığı olaydan sonra 
bu kez de, sol görüşlü kişilerin 
oturduğu Adatepe mahallesine 
100 kişilik sağcı bir grup sal
dırmıştır. Önceki gün 16 sırala
rında meydana gelen olay sıra
sında, taş, sopa ve taşlarla ma 
halle halkına saldıran Kişiler, 
mahalle kadınlarının direnişiyle 
karşılaşmışlardır. Çatışma sıra
sında. Mustafa Karadeniz bı
çakla ağır olmak üzere 5 kişi 
yaralanmıştır.

Son saldırının, bundan önce
ki olayda Savcılığa yapılan şi
kâyet üzerine iki MHP'linin tu
tuklanması üzerine yapıldığı ve 

” bir Taşova olayı yaratılmak is
tendiği belirtilmiştir. Gümüşha
cıköy'deki olayları eski MSP il
çe Başkanı ve şimdiki AP Yö
netim Kurulu üyesi bir kişiyle 
bir başka AP'linin yönettiği ö- 
ne sürülmüştür.

Olaylar üzerine çevreden as
keri birlikler Gümüşhacıköy'e 
getirilmiş, 11 kişi gözaltına a- 
lınmıştır.

•  Taşova'da Savcı ile ülkücü 
bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 
olaylar sonucunda 12 kişi göz
altına alınmıştır. Gözaltına alı-

Beîediye
(Baştarafı 1, Sayfada)

paylarından Belediyelerin, Tür
kiye Elektrik Kurumuna olan 
borçları düşüldükten sonra ka
lan miktar Maliye Bakanlığınca 
Belediyelere ödenmesi hükme 
bağlanmıştır.

Bir başka önergenin kabulü 
ile de, resim ve harçların 50 
kat cezaların ise 30 kata ka
dar artırılması ve ayrıca, para
lı geçişlerden alınan ücretlere 
yüzde 50 oranında Belediye 
payı eklenmesi öngörülmüştür. 
Ayrıca, yurt içindeki her türlü 
yol, köprü, tünel gibi yerlerden 
paralı geçişler nedeniyle alı
nan ücretlere yüzde 50 oranın
da, Bakanlar Kurulunca Beledi 
ye payı eklenmesi kabul edil
miş, bu pay, paralı geçişin sı
nırları içinde bulunan ilin Be
lediyelerinde nüfusları oranın
da alınması da benimsenmiş
tir.

Eğlence ve hizmet işletmele
ri resminde, köy hudutldrı için 
de olanlara ödenen resmin yüz 
de 30'unun Belediyelerce İlgili 
köy tüzel kişiliğine verilmesi de 
hükme bağlanmıştır.

Komisyonda yapılan diğer bir 
değişikliğe göre de, eğlence 
ve hizmet işletmeleri resmi a- 
lınmasında, biletle girilen yer
lerde yerli film göstermelerinde 
bilet bedeli üzerinden yüzde 25, 
resim alınması kararlaştırılmış 
tır. Komisyon, tabela ve unvan 
vergisi tablosunda da bazı de
ğişiklikler yapmış, bu vergi o- 
ranlarını artırmıştır.

K O N G R E

M. Olağan Genel Kurul Kong
remiz 17 şubat 1979 tarihinde 
saat 11.00'de THY Teknik Baş
kanlık Yeşilköy Havalimanı 
Hava iş lokalinde yapılacak
tır. Çoğunluk olmadığı taktir
de 24 şubat 1979 aynı saat ve 
adreste kongremiz çoğunluk a- 
rânmaksızın yapılacaktır. Du
yurulur.

Türk Hava Yolları A.O.
ŞÖF-DER 

Yönetim Kurulu
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Kabataşlı
nanlar arasında Taşova ÜGD 
Başkanı da bulunmaktadır.

ADANA — Önceki akşam 
Hürriyet Lisesi mutemedinin 
maskeli* ve silahlı iki kişi ta
rafından soyulması olayından 
sonra yapılan operasyonda ka 
Cirılan paralar bir kitabevinin 
mahzeninde bulunmuş, olayla 
İlgileri belirlenen 8 kişi yaka
lanmıştır.

İZMİR — Hakkında gıyabi tu
tuklama kararı bulunan Celâl 
Karakaş adlı ülkücü, dün 3. 
Ağır Ceza Malıkemesi'nde ar
kadaşlarının duruşmasını izler 
ken tanınarak yakalanmıştır. 
Sanık cezaevine gönderilmiş
tir.

ANKARA — 21 nisan günü 
ODTÜ öğretim üyesi Prof. To
sun Terzloğlu'nun öldürülmek 
istenmesi olayından tutuklanan 
iki kişiden başka suikast giri
şimini planladığı belirlenen 
Mustafa Sami Barkan adlı ül
kücünün de önceki gün yakala 
narak gözaltına alındığı bildi
rilmiştir.

Ankara Emniyet Müdürlüğün 
den yapılan açıklamaya göre, 
Barkan ifadesinde, Prof. Terzi 
oğlu'nun ODTÜ'de çalışan işçi
lerle ilgili olarak yerdiği bir 
demeç üzerine Murat Coşkun 
ile Hacı Polat adlı kişileri Prof. 
Terzioğlu'nu öldürmekle görev
lendirdiğini söylemiştir.

Bu arada Barkan'ın yine aynı 
nedenle İbrahim Akgün adlı bir 
kişiye dinamit vererek ODTÜ 
Rektör Yardımcısı Mehmet Gıcı 
man'ın evine attırdığını açıkla
dığı belirtilmiştir.

Açıklamaya göre, 1976 yılın 
da Ülküc.ü işçiler Derneği Ge
nel Sekreterliğine secilen Mus 
tafa Sami Barkan dün Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığına şev 
kedilmiştir.

İSTANBUL — Kartaltepe Faz 
lıçeşme Sokakta bulunan CHP 
lokaline önceki gece kimlik
leri belirlenemeyen kişilerce 
saldırıda bulunulmuştur. Olay
da lokalin camları kırılmış, so
ruşturmaya başlanmıştır.

9  Fikirtepe 1 Mayıs mahal
lesinde bir kahvehanede yapı
lan aramada Ali Şahinin üze
rinde «Halkın Sesi» gazetesi 
Musa Tekin'de ise «Kızıl Yıl
dız» simgesi bulunan bir düğün 
davetiyesi ele geçirilmiştir. Ay
rıca Göztepe Ortabahar sokak 
tâki Oray Sitesi 44 sayılı ko
nutta 26 «Parti Bayrağı» dergi
si, 33 «Halkın Kurtuluşu» gaze
tesi ve 32 çeşitli kitap ve 4 mer 
mi çekirdeği bulunmuştur. A- 
rama sırasında konutta bulu
nan Ahmet Gemici, Salih Akın, 
Aydın Özdemir, Feridun Tunç, 
Sedat Atalay ve Orhan Tek- 
can gözaltına alınmışlardır.

•  Okmeydanı'nda bulunan 
Anadolu Kıraathanesi çevresin 
deki duvarlara «Halkın Yolu» 
imzasıyla «Sıkıyönetime Ha
yır» sloganı yazan üc kişiden 
biri olduğu iddia edilen Me
tin Sayar, 14’lük tabancayla 
birlikte ele geçirilmiştir.

•  Eminönü 3 numaralı iske 
leden Çengelköy'e kalkacak 
Anadoluhisarı vapurunda bom 
ba ihbarı yapılmış, yolcular bo 
şaltıldıktan sonra yapılan ara
mada şüpheli bir paketten o- 
dun parçalan çıkmıştır.

•  İstanbul Sıkıyönetim As
keri Mahkemesi’nde dün du
varlara el duyurusu yapıştır
maktan yargılanan ikisi öğren 
ci üç kişi 20'er gün hapis ce
zasına çarptırılmıştır. Sarıyer 
Türbe sokakta 22 ocak günü 

'yakalanan Kabataş Erkek Li
sesi öğrencisi Ercan Canel, 
Sarıyer Lisesi öğrencisi Selâ 
rhi Çömgönenç ile balıkçı Ad
nan Kaplan hakkında önce bir 
ay hapis cezası verilmiş, an
cak yaş durumları gözönünde 
bulundurularak 20 güne indi
rilmiştir.

•  Yedi ay önce Yalova’dan 
İstanbul’a gelirken, vapurda 
görevli memurlara hakaret ve 
mukavemette bulunduğu iddia 
sıyla 7. Asliye Ceza Mahkeme
sinde yargılanan müzisyen İl 
ham Gençer hakkında iki yıla 
kadar hapis cezası istenmiştir.

Rehin anlaşması
(Baştarafı 1. Sayfada)

Devlet Yatırım Bankası ve Bo- 
taş kredilerinin «muaccel» ola
cağı hükme bağlanmıştır.

Bu anlaşmalara göre, 934 bin 
dolarlık tazminatın en geç dün 
akşama kadar ödenmesi gerek 
mekteydl ve nitekim bu müey
yide yerine getirilmiştir.

YENİ KOŞULLAR

Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülüler, Ziraat Bankasına Wells 
Fargo temsilcileriyle anlaşma 
koşulları üzerinde görüşme ta- 
limalı da vermiştir. Buna göre, 
anlaşmanın «rehin» koşulları
nın kalkmaması ve Ziraat Ban
kasına «mali yük» getirmemesi 
sağlanabildiği takdirde, yürür
lüğe girmesine olanak buluna
bilecektir.

Ziraat Bankası, Wells Fargo 
temsilcilerini yeni koşulları gö
rüşmek üzöre toplantıya çağır
mıştır..

Son
Kurban

(Başyazıdan devam) 
lüğü ile, demokrasiye bağlılığı 
ile ad yapmış bir arkadaşı- 
mızdı. Uzun yıllar Yönetim Ku 
rulunda görev aldığı Uluslara
rası Basın Enstitüsü'ııde onu 
iyi bir gazeteci olarak tanı
mayan hemen yok gibiydi, İn
giltere'den Japonya'ya, Avust
ralya'ya kadar Enstitünün dü
zenlediği yıllık toplantıların 
hepsine katılır, her gittiği yer 
de yeni arkadaşlar, dostlar 
edinirdi.

Vahşice işlenen cinayet ü- 
zerine dünya basınının büyük 
tepki göstereceği kuşkusuz
dur.

Abdi İpekçi'yl öldüren de, 
öldürtenler de bu tepkiden 
acaba yandaşlarına moral ka
zandırabilecekler, yurdumuz
da yavaşlama eğilimi göste
ren terör dalgasını hızlandıra- 
bilecekler midir?

Sanmıyoruz. Evet sanmıyo
ruz, oma tüm görevlileri u- 
yarmakto yarar görüyoruz- 
Cumhuriyet'e uzanan eller kı
rılacaktır demek kolaydır. Te
rör kaynağının köküne inmek 
ve o elleri bir an önce zarar
sız kılmak şarttır.

NADIlt NADİ

Bazı devlet 
memıırîanmn ek 
göstergelerinin 
arttırılmasını 
öngören tasarı 
Komisyon’da 
kabul ediidi

ANKARA (a.a.) — Millet
Meclisi Plan Komisyonu’nun 
dün geceki toplantısında, «ba
zı devlet memurlarının ek 
göstergelerinin artırılmasını» 
öngören yasa tasarısı değişti
rilerek kabul edilmiştir. Ta
sarı, parlamenter maaşlarına 
da yansıyacaktır. Tasarı yasa
laştığı takdirde, parlamenter
ler ortaldma net 37 bin lira 
aylık alacaklardır.

Kabul edilen tasarı ile. Baş
bakanlık ve Bakanlık Müsteşar 
lan. Cumhurbaşkanlığı ile Dış
işleri' Genel Sekreterleri, Vali
ler ve Emniyet Müdürlerinin 600 
ek gösterge rakamı üzerinden 
maaş almaları öngörülmüştür. 
Parlamenterlerin maaşları bi
rinci sınıf devlet memurlarının 
aylıklarına göre ayarlandığın
dan, dolaylı olarak bunların da 
200 olan ek gösterge rakam
ları otomatikman 600'e çıka
caktır.

Tasarıda öte yandan sorum
luluk taşıyan yüksek dereceli 
devlet memurlarının gösterge 
rakamlarına da 50 ilâ 200 ara
sında eklemelerin yapılması ön 
görülmüştür.

Komisyonda kabul edilen ta
sarı, önümüzdeki günlerde Mil 
let Meclisinde ele alınacaktır.

Sanayi Odası 
Başkanı 
Zeytinoğlu’nda 
komadan çıkış 
belirtileri görüldü

ESKİŞEHİR, (Cumhuriyet) —
Eskişehir Sanayi Odası Baş

kanı Mümtaz Zeytinoğlu geçir
diği ağır trafik kazası sonucu 
girdiği koma durumundan çıkış 
belirtileri vermeye başlamıştır. 
Son durumla ilgili olarak bir a- 
çıklama yapan Eskişehir Tıp Fa 
kültesi Başhekimi Doç. Dr. Eş
ref Tei, «Hastada nabız atışla
rının normale dönmesi, ateşinin 
düşmesi, bizi umutlandırıyor. 
Tıbbın tüm olanaklarını sefer
ber etmiş durumdayız.» demiş
tir.

Sıkıyönetim
(Baştarafı 1. Sayfada)

DİĞER DURUŞMALAR
18 ekim 1978 günü 100 ki

şilik bir grup halinde ellerinde 
demir çubuklar ile bekledikle
ri ve öğretim özgürlüğünü en
gelledikleri iddiasıyla hakların 
da dava acılan sol görüşlü Le
vent Sacılanateş, Doğan İbra
him, Erdal Köprülüoğlu, Engin 
Köse, Ersoy Nafiz, Ünal 
Soydan, Dursun Ali Doğan ad
lı sanıkların yargılanmalarına 
devam edilmiştir. Sanıklardan 
yalnız Levent Saçılanateş'in 
geldiği duruşma, diğer sanık
lar gelmediği için başka bir 
güne ertelenmiştir.

Abidinpaşa Lisesi önünde 
25 mayıs 1978 günü karne al
dıktan sonra okuldan çıkan öğ 
rencilere ateş açtıkları ve Ya 
vuz Kahraman adlı öğrenciy 
öldürdükleri iddiasıyla hakların 
da Türk Ceza Yasasının 448 
463. maddeleri gereğince ce
zalandırılmaları istenen Uğur 
Özer, Ramazan Kılıç, Kenan 
Ekin ve Erol Özcan’ın yargı
lanmasına dün devam edil
miştir. Duruşma. Erol Özcan 
15 yaşından' küçük olduğu , için 
gizli yapılmıştır.

G Ö Z

(Baştarafı 1. Sayfada)
mal Madaııoğlu diye silah çek
miş, durumu anlayınca Madan- 
oğlu'nun evine gitmiştir. Evdeki 
temizlikçi kadına, «Madanoğlu 
İle randevusu» olduğunu ve gö
rüşmek istediğini bildiren sal
dırgan, emekli generali evde de 
bulamayınca eylemini gerçek
leştirememiştir.

MBK eski üyelerinden Ma
danoğlu perşembe günü öğie 
saatlerinde meydana gelen o- 
laylardan önce çarşamba gece
si evine telefon edildiğini ve 
kendisini «sivrilmek isteyen bir 
yazar» olarak tanıtmasına kar« 
şılık ismini vermeyen bir şah-' 
sın «12 Mart üzerine bir kitap 
yazıyorum. 12 Martin gelişimi 
ve size isnat edilen fiillerin ü- 
zerine görüşecektim» dediğini 
söylemiştir. Madanoğlu, bu is
teğe «Sizi tanımıyorum. Yüzyü- 
ze konuşmalarda bile yanlış 
şeyler yazılıyor. Ortaya polemik 
konuları çıkıyor.» yanıtını verdi 
ğinl bildirmiş ve karşı tarafın 
da «Peki görüşmek istemediği
ni anladım» diyerek telefonu 
kapattığını söylemiştir. Madan
oğlu telefondaki sesi, «Bariz 
Anadolu şivesi değildi. Konuş
ması okumuş - yazmış adam in 
tizamı içinde değildi. Telefon
daki ses tonu kalındı.» şeklinde 
anımsamıştır.

EVİ GÖZLENMİŞTİ

Bu olaylardan 1,5 ay kadar 
önce eşinin karşıdaki arsadan 
evlerini gözetleyen bir şahsı gör

L E M
(Baştarafı 1. Sayfada)

düğünü de bildiren Madanoğlu, 
daha sonra komşuların «Ma
danoğlu apartmanını arayan bir 
şahıssla karşılaştıklarını söyle
miştir.

Emekli General Cemal Ma- 
danoğlu'nu öldürme eylemine i- 
llşkin olaylar perşembe günü 
saat 13.15 dolaylarında Kızıltop- 
rak'tan Kadıköy'e gelişte Kur- 
bağalıdere köprüsünün yakının
da başlamıştır. Aynı apartman 
da oturan bir şahsı arkasından 
«Cemal Bey» diye bağırarak 
durduran bir kişi yakın mesa
feden uzun menzilli bir silah 
çıkartarak «Sen Cemal Ma
danoğlu musun?» diye sormuş, 
şahıs kimliğini gösterince sal
dırgan Kızıltoprak tarafına geri 
dönmüştür. Buradan Cemai 
Madanoğlu’nun evine giden sol 
dırgan kapıyı açan temizlikçi 
kadına «Madanoğlu Paşa İle 
görüşecektim. Dün akşam ko
nuştuk, randevumuz vardı.» de
miştir. Kapıyı açan kadın, her 
iki eli cebinde bulunan ve cep
lerden birinde şişkinlik göze 
çarpan şahsa Mada.noğlu'nun 
evde olmadığını bildirmiştir. Bu 
nun üzerine 20 yaşlarında, ha
fif bıyıklı, esmer, uzun boylu şa 
his evden ayrılmıştır. Olaylar 
akşamüstü eşi ile birlikte eve 
dönen Cemal Madanoğlu’na ile
tilmiş ve Ankara'dan gelen e- 
mirle önceki gece çevrede bir 
bekçi iki polis nöbet tutmuştur.
Olayın zaptı ise ancak dün öğ
le saatlerinde tutulmuş ve ge
rekli soruşturmaya başlanmış
tır.

G E R İ L İ M
(Baştarafı 9. sayfada) 

rıldıkları bir tutamak olduğunu ileri sürerdi.» Ardytheln sesi 
hafifledi, Nim birdenbire kadının yanaklarından yaşların süzül- 
düğünü farkettl.

Ardythe yaşlan sildi. «İşte en çok günün bu saatlerinde 
Walter'ın yokluğunu hissediyorum,» dedi. «Onunla baş başa 

'oturup konuştuğumuz saatlerdi bunlar.»
Bir an için ikisi de bir tuhaf oldular. Sonra Ardythe ka

rarlı bir sesle, «Hayır, bendimi böyle kapıp koyuvermeyece
ğim,» dedi. Nim’in yanı başında oturuyordu. Sözlerini bitirdik
ten sonra erkeğe biraz daha yaklaştı. Nim onun kullandığı 
kokuyu farketmişti. Geçen deia şehvet duygularını kamçılayan 
kokuydu bu. Ardythe hafifçe gülümseyerek yumuşak bir ses
le, «Galiba doğadan söz etmek beni fazlasıyla etkiledi,» dedi. 
Sonra da birbirlerine sarılırlarken ekledi. «Benimle sevişmeni 
istiyorum, Nim. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım 
var.»

Bir şehvet kasırgası ¡cinde ateşli ateşli öpüşürlerken, Nim 
kadına daha sarıldı Ardytheln dudakları nemliydi ve hafifçe 
aralanmıştı, ikisinin de elleri vücutlarında gezinirken, Ardythe, 
derin derin içini çekti, ikisi de daha önceki sevişmeyi anımsı
yordu. Nim giderek kamçılanan isteklerine gem vurabilmek için 
fısıldadı. «Acele etmeyelim. Bekle biraz.»

Ardythe da fısıldayarak. «Benim yatak odama gidebiliriz,» 
dedi. «Orada daha rahat ederiz.»

Nim kadının kıpırdandığını hissetti. Ardythe ayağa kalktı.
d0- (Devamı yarın)

düşünce özgürlüğünün yılmaz kalelerinden biri olarak 
saygıyla selamlanmıştır.

ipekçi, her türlü şiddet eylemine karşı bitmez, tü
kenmez bir kavga vermiş, sonunda ne acı kİ, evine dö
nerken vücuduna saplanan beş kurşunla can vermiştir.

Bunlar biliniyordu! Bugünlerde tanınmış bazı gaze
tecilerin öldürüleceği, kulaktan kulağa yayılmaktaydı. Bir
kaç ay önce, Milliyet Gazetesl'nin karikatüristi güler yüz
lü dost, Bedri Koraman, bir silahlı saldırıdan, raslantı 
sonucu kurtulmuştu. Kanlı katil çetelerinin bir başka 
gazeteciye saldıracakları, biliniyordu, seziliyordu ve du
yuluyordu,.

Ve olan oldu! İpekçi öldürüldü...
Bir hükümet, iktidar koltuğunda «iktidar» olmasını 

bilmezse, sonuç bu olur! Bir hükümet, güvenlik örgütle
rine sözünü geçiremezse, sonuç bu olur! Bir hükümet, 
olup bitenleri, kapalı tribün seyircisi gibi İzlerse sonuç 
bu olur!

Bu hükümet, Trabzon'da can güvenlikleri kalmayan 
POL-DER üyesi polisleri açığa almakla uğraşsın. Çünkü 
başka işi yok, çünkü iktidara gelmesinin ■amaçlarından 
biri, ilerici polislere gözdağı vermektir!.

Ve MİT içinde bir tek taşı, şuradan, şuraya oyna
tamayan bu hükümet, elbette kİ, İstanbul’daki bir kaç 
katil çetesinin üstesinden gelemeyecektir. Ve de sonuç 
bu olacaktır. Önce bilim adamları, cumhuriyet savcıları, 
sonra da Türk basınının yetiştirdiği, en seçkin, en ye
tenekli ve en uygar yazarları, düşünce özgürlüğünün ve 
cok partili yaşamın diyetleri gibi, kanlı katil çetelerinin 
önüne sürülecektir.

Abdi ipekçi nin ölüm hoberini alınca, İçim kan ağ
ladı, Daha geçen cumartesi günü, İstanbul'da düzenle
nen bir açık oturumda İş çevreleri önünde, beraberce 
düşünce özgürlüğünden söz ediyor, vergi adaletsizliğin
den örnekler veriyorduk...

O uygar gazeteci, o en yetkin gazete yöneticisi, 
kanlı kefenler içinde ilerici Türk basınının namusunu 
simgeliyor şimdi...

Ey hükümet, «karınca ezmez» hükümet, uyan artık! 
Bu aymazlıktan uyan artık. İstanbul'da kan kusan çe
telerin hakkından gelemiyorsan Önurunla çekil git. Senin 
iktidarında İnsanlar kurbanlık koyunlar gibi, birer birer 
öldürülüyor. Ve istihbarat örgütlerin tek satır rapor bile 
veremiyorsa, bu olaylardan sorumlu olan sensin! Ya çe
kil, git, ya da görevini yap!

Ve ey CHP milletvekili ve senatörler. Size verilen 
oylar haram olsun! Çoğunuz, parlamentoya girdiğiniz 
günden beri, ön seçim hesaplarından başka ne yaptıriız? 
Hiç, Ülkeyi, bir kan denizine çeviren terörizme karşı çık
manız gerekirken, küçük siyasal oyunların içinde büsbü
tün küçüidünüz. Hiç inkâr etmeyin: Milletvekili ve sena
tör olmanızda Abdi İpekçi gibi yazarların payı vardır.

- Ve bu insanlar, sizin iktidarınızda vurulup, vurulup, öl
dürülüyorlar. Haram olsun! Verilen oylar ve aldığınız ay
lık ve ödenekler de haram olsun sîzlere..

Ve ey okuyucular, Abdi İpekçi'yl her gün okuyan 
sevgili okuyucular. O'nu, Türk basınının uygar yazarını, 
Türk basınının bu en yetkin yöneticisini son yolculuğun
da yalnız bırakmayın.

Gözyaşlarınızı, gözyaşlarımızla birleştirin...

MADANOĞLU

Taha Toros Arşivi


