
( SAYFA : 172) 

-SOMALİ-BEI. ÇtKA 
-BELÇİKA BİRLİKLERİ SOMALİ ' DF. RÎR. YTL KALACAK 

208 BRÜKSEL (A.A) - RM'nin Somali'ye yönelik düzenlediği "Umut 
Operasyonu" na katılan Belçika birliklerinin, ülkede en az bir yıl 
kalacağı bildirildi. 

Belçika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada, 
Dışişleri Bakanı Willy Claes'in birliklerin Somali'de bir yıl 
kalmasının planlandığını söylediğini belirterek, BM talep ederse 
birliklerin Somali'de bir yıldan "biraz" daha fazla da kalabileceğini 
kaydetti. Belçika hükümeti, Somali'ye gönderilen yardımların ulaşmasını 
sağlamak amacıyla düzenlenen yardım operasyonuna 587 kişiden oluşan 
askeri birlik gönderme kararı almıştı. Bugüne kadar yaklaşık 320 
Belçikalı asker Somali'ye ulaşmış durumda. 

Bu arada, ABD yetkilileri, Somali'de güvenliğin yeniden 
sağlanmasının hemen ardından en geç Ocak ayı sonunda askeri 
birliklerinin ülkeden ayrılmasını istediklerini açıklamışlardı. 

(REIJ-ZER-BY) 

-SOMALİ'YE TÜRK ASKERİ 
-TÜRK BİRLİĞİNİ SOMALİ'YE GilTÜREN GEMİLERİMİZ 
BU AKŞAM SÜVEYŞ KANALT' NDAN GEÇİŞ YAPACAK 
-ASKERLERİMİZİN MORALİ SON DERECE YÜKSEK 

309 ANKARA (A.A) - Somali halkına insani yardımların ulaştırılmasını 
sağlamak amacıyla oluşturulan çok uluslu güce katılmak üzere, 19 
Aralık Cumartesi günü Mersin'den 3 gemiyle yola çıkan Türk Birliği, 
Mısır'ın Port Sai d Limanı'na ulaştı. 

A.A. muhabirinin Ankara'dan telefonla irtibat kurduğu Derya 
gemisindeki subayl ar, askeri eri mi zi n moral inin son derece yüksek 
olduğunu, askerlerde şu ana kadar deniz tutması olayına da 
rastlanmadığını bildirdiler. Deniz ve hava koşullarının son derece 
uygun olduğunu kaydeden subaylar, bu akşam, demirli bulundukları Port 
Said Limanı'ndan hareket edeceklerini kaydettiler. 

Yaklaşık 12 saat sürecek bir yolculuktan sonra Süveyş Kanalı'ndan 
geçiş yaparak, Kızı İdeniz'e açılacaklarını belirten subaylar, 
yılbaşından önce Somali'de olacaklarını bildirdiler. 

(SRD-BE) 

-SUMERBANK'DAN YENİ BİR MARKA... 
-KALİTELİ VE MODERN ERKEK GİYSİLERİNİN SATILACAĞI 
' ' C A R R İ E R E " MAĞAZASI HİZMETE AÇILDI 
(FOTOĞRAFLI) 

310 ANKARA (A.A) - Sümerbank'ın tamamen kendi üretimi olan kaliteli 
ve modern erkek giysilerinin satılacağı Carriere adlı özel ihtisas 
mağazası, Devlet Bakanı Cavit Çağlar tarafından hizmete açıldı. 

Devlet Bakanı Çağlar, Kızılay'daki eski 1'Uçan Balon'' 
mağazasının yerinde hizmete açılan Carriere mağazasının açılışında 
kurdeleyi kesmek için, Atatürk'ün Siimerbank' ı n ilk tesisini açmak için 
kullandığını makası kullandı. Makasın kurdeleyi kesmemesi üzerine, 
temin edilen başka bir makas ile kurdeleyi kesti . Makasın kurdeleyi 
kesmemesi esprilere neden olurken, açılışı sunan Bülent Özveren, 
makasın orijinalliğinin bozulmaması için bi lenmedi ği ni vurguladı. 
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( SAYFA : 54 ) 

Ersin Faralyalı, elektrik depozito konusunda halkın ve 
sanayicinin şikayetlerini gidermek amacıyla Elektrik Tarifeleri 
Yönetmeliğinde düzenleme yaptıklarını bildirdi. Faralyalı, isteyen 
sanayi ve ticarethane müşterilerinin güvence paralarını banka teminat 
mektubu ile ödemeleri konusunda yürütülen çalışmaların da son aşamaya 
geldiğini kaydetti. 

(BER-LEV) 

-SİNEMALAR TARİHE KARIŞIYOR... 

89 KAYSERİ (A.A) - Kayseri'de, 50 yıldan beri hizmet veren iki 
sinema, yıkılarak iş merkezine dönüştürülüyor. 

Televizyon karşısında hergeçen gün gücünü biraz daha yitiren ve 
kapanmaya başlayan sinemalara, Kayseri'de de iki sinema eklendi. 
Kayseri'de yaşam savaşı veren Oğulcuklu ve Büyük Sinema, Kayserililere 
yarım asra yakın hizmet ettikten sonra, yerlerini iş merkezlerine 
bırakmaya başladılar. 

Oğulcuklu Sineması, yıkılarak tarihe karışırken, Büyük Sinema da 
yıkılacağı günü bekliyor. Bazı sinemaseverler, imza kampanyası 
başlatarak, il'in sosyal ve kültürel hayatına 50 yıl renk katan Büyük 
Sinema'nın yıkılmaması için toplanan imzaları, Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar'a göndereceklerini söylediler. 

Kapanan sinemaların işletmecileri de televizyonların sinema 
izleyicisini hergeçen gün azalttığını belirterek, ''getirilen her 
filmi, boş koltuklara izlettiriyorduk. Bir yere kadar dayanabildik, 
ama olmadı'' dediler. 

(MET-MK-1RF-Î DA) 

-SOMALİ-TÜRK BİRLİĞİ 
-TÜRK GEMİLERİ ADEN KÖRFEZİ ' NDE 
-MOGADİŞU'YA VARIŞ GÜNÜ 2 OCAK 

90 ANKARA (A.A) - BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla Somali'ye gönderilen 300 kişilik 
Türk Askeri Birliği'ni taşıyan gemiler Aden Körfezi'nde ilerliyor. 

Yolculuğun 10'uncu gününde bulunan üç Türk gemisi, Aden Körfezini 
katedip ''Afrika Boynuzu'' olarak anılan burunu döndükten sonra güneye 
yönelecek ve 2 Ocak günü Mogadişu'ya ulaşacak. 

A.A Muhabiri'nin Derya muhribiyle yaptığı görüşmede, askerlerin 
moralinin ve sağlık durumlarının çok iyi, denizin de seyir için çok 
uygun olduğu öğrenildi. 

(KB-HÇ) 

29 . 12.1992 11 . 46 TAN 



( SAYFA : 44 ) 

-"EŞCİNSEL" SUÇLAMASINA CEZA DAVASI 
-ÎZMÎR RAĞIMSTZ MİLLETVEKİLİ CEMAL TERCAN, 
KENDİSİNİ "EŞCİNSELLİKLE" SUÇLAYAN TESK 
GENEL BAŞKANI GÜNDAY, GENEL SEKRETER ÖZCAN ÎLE 
İKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKKINDA DAVA AÇTI 

83 ANKARA (A.A) - İzmir Bağımsız milletvekili Cemal Tercan, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu adına yayınladıkları bir basın 
bildirisinde, kendisini, "eşcinsellikle" suçladıkları gerekçesiyle, 
konfderasyon başkanı Derviş Günday, genel sekreter Hasan özcan ve 
yönetim kurulu üyeleri Suat Yalkın ve Ali Paşa Aksu hakkında ceza 
davası açtı. 

Tercan'ın avukatı Emin Emir tarafından Ankara nöbetçi Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, milletvekili Cemal Tercan'ın 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu başkanlık görevinden, 20 
milyonluk bir kitleyi bünyesinde barındıran esnaf camiasının tüm 
desteğiyle İzmir'den milletvekili seçildiği için ayrıldığı belirtildi. 

-KAMU HİZMETİ -

Dilekçede, 23 Eylül 1992 günü Konfederasyon adına yayınlanan bir 
basın bildirisinde, "eski başkan Cemal Tercan'ın yönetim kurulu 
başkanlığı görevinden yüzkızartıcı bir hastalık nedeniyle ayrılmak 
zorunda kaldığı, sağlıklı olduğunu raporla tespit edemediği, ayrıca 
hakkında yolsuzluk iddiaları yüzünden tahkikat açıldığı, ancak 
bunların kamuoyuna duyurulmadığı" iddialarının yer aldığı öne sürüldü. 
Dilekçede şöyle denildi: 

"sanıklar, şerefli ve kamu hizmeti gören İzmir Bağımsız 
milletvekili Cemal Tercan'ı aşağılayan, lekeleyen, sapıklık ve 
yolsuzluk isnat ve iftirasında bulunmuşlardır" 

Dilekçenin son bölümünde ise sanıklar, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Derviş Günday, Genel Sekreter 
Hasan özcan ve yönetim kurulu üyeleri Suat Yalkın ile Ali Paşa 
Aksu'nun, TCK'nın, "Resmi görevlilere görevlerinden dolayı sövme" 
fiilini düzenleyen 266 ve "Hakaret" fiilini düzenleyen 480. maddeleri 
uyarınca 9 aydan 5'er yıla kadar hapis, 3 milyon liradan 25 milyon 
liraya kadar ağır para cezasına çarptırılmaları istendi. 

(SK-GKH-BE) 

-SOMALİ'YE TÜRK BİRLİĞİ 
-TÜRK BİRLİĞİ, SOMALİ'YE GİTMEK ÜZERE 
ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI 
-BİRLİK, CUMARTESİ GÜNÜ MERSİN'DE YAPILACAK 
TÖRENDEN SONRA SOMALİ'YE HAREKET EDECEK 
(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) 

84 ANKARA (A.A)-TBMM'nin 204 sayılı kararı ve hükümet direktifi 
uyarınca Somali'ye gönderilecek 300 kişilik Türk askeri birliği, bugün 
Ankara'dan törenle Mersin'e uğurlandı. 

özel bir askeri trenle Ankara Garı'ndan saat 10.15'de yola çıkan, 
Kurmay Binbaşı Haldun Solmaztürk komutasındaki Türk Birliği'ni Ankara 
Garnizon Komutanı Korgeneral İsmail Hakkı Özkan uğurladı. 

Garnizon Komutanı Korgeneral Özkan, törende yaptığı konuşmada, 
Türk askerinin Somali halkına hayat vermek, umut olmak için 
gönderildiğini belirterek, şunları söyledi: 

17 12 1992 Rem 1143 ./... 
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( SAYFA : 63 ) 

-SOMALİ'YE GİDECEK TÜRK BİRLİĞİ MERSİN'DE 
-TÜRK BİRLİĞİ, MERSİN GARI'NDA TÖRENLE KARŞILANDI 
-TUĞAMİRAL UZUNAY: ' ' BU COŞKUYU HİÇBİR YERDE 
GÖREMEZSİNİZ' ' 

120 MERSİN (A.A) - TBMM'nin 204 sayılı kararı ve hükümet direktifi 
uyarınca Somali'ye gönderilecek olan 300 kişilik Türk askeri birliği, 
25 saatlik tren yolculuğundan sonra saat 11.25'te Mersin Garı'na 
geldi. 

özel bir askeri trenle Mersin'e gelen Kurmay Binbaşı Haldun 
Solmaztürk komutasındaki Türk birliği'ni Akdeniz Bölge komutanı 
Tuğamiral Taner Uzunay törenle karşıladı ve birlik komutanına 
''hoşgeldin'' diyerek bir buket çiçek verdi. 

Buradaki törene, içel Valisi Çetin Birmek, Belediye başkanı Kaya 
Mutlu, 11 Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Ballı ve kalabalık halk 
topluluğu katıldı. 

Karşılamada, Mersin Muharip Gaziler Darneği Yönetim Kurulu 
üyeleri de birlik komutanına bir buket çiçek sunarak, '' Gazamız 
mübarek olsun. Somali halkına bizden selam'' şeklinde konuştular. 

Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Uzunay, yaptığı konuşmada, 
Türk askeri birliği'nin bundan sonra kendilerinin sevk ve idaresinden 
yarın yola çıkarılacağını belirterek, şunları söyledi: 

''Bu coşkuyu hiçbir yerde göremezsiniz. Ailelerin tezahüratları 
karşısında heyecanlanmamak mümkün değil. Türk askeri, aldığı bu kutsal 
görevi en iyi şekilde yerine getirecektir'' dedi. 

Karşılamaya katılan asker aileleri de çocuklarına sarılırken, 
duygularını ''Bu duyguyu yaşadığımız için devlete minnettarız, 
yavrularımızın sağ salim dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz'' diye 
anlattı1ar. 

Daha sonra Akdeniz Bölge Komutanı Uzunay, birliği denetledi ve 
askerler istirahat etmek üzere Akdeniz Bölge Komutanlığına gönderildi. 

Somali'ye gidecek Türk Birliği yarın saat 14.00'da Akdeniz Bölge 
komutanlğı'nda düzenlenecek törenden sonra gemilerle Somali'ye hareket 
etti . 

(GÜN-HLK-CT) 

-BOSNA HERSEK'TEN SPORCU 
-BOSNALI 96 SPORCU VE 13 İDARECİ, 
KIŞI GEÇİRMEK ÜZERE TÜRKİYE'YE GELECEK 

121 ANKARA (A.A) - Bosna-Hersek'den 96 sporcu ve 13 idareci kışı 
geçirmek üzere Türkiye'ye gelecek. Bosna-Hersek Milli Olimpiyat 
Komitesi'nin başvurusu, Başbakanlık tarafından kabul edildi. 

Başbakanlık Müsteşarı Necdet Seçkinöz, Bosna-Hersek'den gelecek 
olan sporcuların kış dönemini Gençlik ve Spor Genel MüdürlüğU'ne ait 
kamplarda barınacaklarını bildirdi. 

Sporcular, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Bosna-Hersek'e insani 
yardım malzemelerini göndereceği askeri nakliye uçağı ile 
getirilecekler. Saraybosna Havaalanı'nm açılması ile gelecek olan 
sporcuların bütün masrafları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından karşılanacak. 

(VIL-BE) 18.12.1992 
12.28 YG 



< SAYFA : 205) 

-TASARININ ÎLK ŞEKLİ -

Türkiye ve Bosna Hersek'in gecen hafta ortaklaşa hazırladığı 
tasarının ilk halinde ise, Sırp ve Karadağ güçlerine, Bosna Hersek'e 
karşı saldırganlığını durdurması ve şimdiye kadarki konsey kararlarına 
uyması için son kez bir şans tanınıyor ve uymaması halinde 15 Ocak 
1993'den geç olmamak koşuluyla askeri müdahaleye gidilmesi 
öngörülüyordu. 

Ancak tasarının ilk hali, genel kurula sunulmadan önce, ültimatom 
niteliğini kaybetmişti. 

Karar tasarısı BM genel kurulu'nda oylanmadan önce Uç kez 
değişiklik geçirmiş oluyor. 

(NK-ÎO) 

-İSMET İNÖNÜ'NÜN ANISINA KONSER 
-CSO, İNÖNÜ'NÜN 19. YILDÖNÜMÜ ANISINA 
BÎR KONSER VERDİ 
-KONSERE DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ERDAL İNÖNÜ, BAZI BAKANLAR VE İNÖNÜ AİLESİ KATILDI 

(FOTOĞRAFLI) 

373 ANKARA (A.A) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 
Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve Atatürk'ün yakın silah arkadaşı 
İsmet İnönü'nün ölümünün 19. yıldönümü anısına bu akşam bir konser 
verdi. 

Şef Gürer Aykal'ın yönettiği ve Suna Kan'm solist olarak 
katıldığı CSO, L. von Beethoven'in 1'Keman Konçertosu'' ve ''5. 
Senfoni''sini sundular. 

Konseri, başta Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü 
ve İnönü ailesi olmak üzere, Devlet Bakanı Türkan Akyol, Bayındırlık 
ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Turizm 
Bakanı Abdülkadir Ateş de dinlediler. İlginin oldukça yoğun olduğu 
konserde, seyircilerin büyük çoğunluğu da konseri ayakta izledi. 

(ZED-İO) 

-SOMALİ'YE TÜRK BİRLİĞİ, 
-DENİZ KUVVETLERİ MENSUPLARI HÜZÜNLÜ... 
-ÜST DÜZEY BİR DENİZ KUVVETLERİ YETKİLİSİ: 
"SOMALİ'YE GİDECEK TÜRK BİRLİĞİ, SADECE 
300 KİŞİLİK ASKERDEN İBARET DEĞİL" 
-BU OLAYDA, DENİZ KUVVETLERİ TAMAMEN UNUTULDU" 

374 MERSİN (A.A) - (Düzgün Coşkun bildiriyor) - Mersin'den Somali'ye 
yarın hareket edecek olan Türk Birliği, son hazırlıklarını yaparken, 
TV'de ve basında deniz kuvvetleri ile ilgili haberlerin yer 
almamasının, gemilerde görevli subay, astsubay, er erbaşlar arasında 
moral çöküntüsüne yolaçtığı bildirildi. 

Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda son hazırlıklar sürdürülürken, A.A 
muhabirinin görüşüğüne başvurduğu Deniz Kuvvetleri'nden üst düzey bir 
yetkili, bu konuda kamuoyunda deniz kuvvetlerinden söz edilmemesini 
üzüntü ile karşıladıklarını bildirdi. 

18.12.1992 22.00 KAR ./... 
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( SAYFA : 88 ) 

Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Trabzon maçından üç 
puan alamamamız için hiç bir neden yok. Cezalı ve sakat oyuncuların 
yerine görev alacak elemanlara sahibiz. Trabzonspor gibi şampiyonluğa 
oynayan bir takımı puansız göndereceğimize inanıyorum.'' 

Sözmen, Trabzon karşılaşmasında seyircilere büyük görev düştüğünü 
ve destek beklediklerini de sözlerine ekledi. (OZT-CHC-HAY) 

-SOMALÎ-ABD 
-BUSH: ' 'ASKERLERİ Mt ZîN, SOMALÎ'DE 
UZUN SURE KALACAĞINI SANMIYORUM" 
-ABD BtRLÎKLERT, BATDOA'YA DOĞRU İLERLİYOR 

156 WASHİNGTON, BAIDOA (A.A) - ABD Başkanı George Bush, Somali'ye 
daha fazla asker göndermeye hazır olduğunu ancak ABD birliklerinin bu 
ülkede uzun süre kalacağını sanmadığını açıkladı. 

Bush, Kongre'ye yolladığı mektupta, ''Somali'de insani yardım 
operasyonları için güvenli bir ortam oluşuncaya kadar ABD birlikleri 
bu ülkede kalacaklar ancak operasyonun uzun süreceğini sanmıyorum'' 
dedi. ABD başkanı, 15'den fazla ülkenin askeri birlik göndermeyi 
taahhüt ettiğini söyledi. 

Bush, Somali'deki ABD birliklerine karşı örgütlü bir direniş 
gösterilmediğini ancak birliklerin ''kendilerini savunmak ve 
grevlerini yerine getirmek için gerekli önlemleri almaya hazır 
olduğunu'' belirtti. 

ABD başkanı, bu ülkeye gerektiği kadar takviye birlik göndermeye 
hazır olduğunu sözlerine ekledi. 

Somali'de şu an 28 bin ABD askeri bulunuyor. 
Somali'ye yönelik ABD yardımını yürüten yetkililer, bu ülkedeki 

açlıktan ölümlerin üç hafta ila bir ay içinde düşmeye başlamasının 
beklendiğini belirtiyorlar. 

öte yandan ABD birliklerinin kıtlıktan kırılan Baıdoa kentine 
doğru ilerlemekte oldukları bildirildi. ABD savaş uçaklarının kent 
üzerinde alçaktan uçuş yapmalarının ardından, Baidoa'da denetimi 
ellerinde bulunduran silahlı grupların kenti terkettiği ve halkın 
sevinç gösterileri yapmakta olduğu kaydediİdi.(REU-AP-Kö-ASL) 

-SOMALİ'YE TİJRK BÎRLÎGÎ 
-SOMALİ'YE BİR PİYADE BÎRLÎGÎ ÎLE İÇİNDE BÎR HELİKOPTER 
DE BULUNAN LOJÎSTÎK DESTEK GEMÎSÎ GÖNDERİLECEK 
-TÜRK BÎRLÎGÎ KOALİSYON KUVVETLERİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPACAK 

157 ANKARA (A.A)- Genelkurmay Başkanlığı, TBMM'nin aldığı karar 
çerçevesinde, Somali'ye, "kendi kendine yeterli olacak şekilde teşkil 
ve teçhiz edilmiş, piyade unsurlarından müşekkel bir birlik ile 
bünyesinde bir helikopter bulunan lojistik destek gemisi" 
gönderileceğini açıkladı. 

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği Basın ve Halkla 
İlişkiler Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Birliği, 
insani yardımın Somali Halkı'na emniyetle ulaştırılmasını sağlamak 
üzere oluşturulan koalisyon kuvvetleri bünyesinde görev yapacak. 

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Somali'ye gönderilecek 
birlikle ilgili hazırlıkların devam ettiği de belirtilerek, birliğin 
Somali'ye intikalinin, gerekli koordinasyonların tamamlanmasını 
müteakip başlayacağı bildirildi. 

(MÇ-BE) 11.12.1992 12.44 CEL 
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-TURKEY-SOMALIÀ 
TURKISH GENERAL TO HEAD 
U.N. FORCE IN SOMALIA 
ANKARA, Feb 10 (AA) - The United Nations has asked Turkey to name a 

Turkish general to head a proposed U.N. peacekeeping force of 20,000 tro< 
in Somalia, the Foreign Ministry said on Wednesday. 

Ministry spokeswoman Filiz Dincmen told reporters that U.N. 
Secretary-General Boutros Boutros-Ghali had proposed that the command of 
the U.N. Opération in Somalia (UNOSOM) be undertaken by a Turkish généra! 

She said the government has accepted Boutros-Ghali's proposai. 
Dincmen said a Turkish lieutenant general would be named in -rr. 

consultation with the United Nations in the coming days. 
I-<j| Turkey already has a 300-man infantry unit backed by a supply ship İ B 
part of the U.S.-led international task force in Somalia since December î 

Turkey, which had not committed troops abroad for the United Nations 
since the Korean War, may be seen as a potential contributor to 
overstretched U.N. forces. 

Washington is planning to withdraw its troops and hand over the 
peacekeeping opération to the United Nations. 

The U.N. force,_ to be named UNOSOM II, would serve under the U.N. flag 
and its commander would hold powers of assistant secretary-general, Dincn 
said. (AY-SM) 

-TURQUIE-POLITIQUE 
EXTERIEURE: 
-DIVERS 

ANKARA (A.A) LE 10 FEVRIER 1993 - Le porte-parole du mınıstere des 
affaires etrangeres, Filiz Dincmen a déclaré mercredi qu'il valait mieux 
transporter en Europe et en Mediterranee le petrole et le gaz d'Asie 
centrale et du Caucase par oléoduc et gazoduc plutôt que par 
l'intermediaire de bateaux-citernes. 

A Athenes, le vice-premier ministre, Erdal inönü s'est entretenu avec 
son homologue grec, Constantin Mıtçotakıs. 

M. inönü a déclaré que l'entretien avait ete très utile et il a ajoute 
qu'il avait eu l'impression que les parties turque et grecque etaient 
desireuses de développer les relations. 

M. Mıtçotakıs, pour sa part, a indique que la Turquie et la Grce 
devaient développer leurs relations en tout domaine. 

"Les parties turque et malaısıenne ont signe un accord de coopération 
militaire", a-t-on rapporte de l'etat-major general turc. 

Le ministre de la defense, Nevzat Ayaz poursuit sa visite au Pakistan, 
a-t-on rapporte et ajoute que les parties turque et pakistanaise ont sign 
deux accords importants en matiere de defense. (ENV) 

-TURQUIE-TERRORISME : 
ISTANBUL: ARRESTATION 
DE 12 TERRORISTES 
DE L'EXTREME-GAUCHE 
ISTANBUL (A.A) LE 10 FEVRIER 1993 - 12 terroristes d'une organisation 

de 1'extreme-gauche ont ete arretes a Istanbul lors de recentes opération 
menees par la police, a-t-on rapporte mercredi. 

De nombresuses armes et documents ont ete sasıs et la police a 
determine que les terroristes sont les auteurs de 8 assassinats et de 24 
actes terroristes. (ENV) 

SİBEL
Vurgu
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-MICHAEL JACKSON 

345 LOS ANGELES (A.A 
suçlanan pop süpersti 
söyledi. 

Los Angeles'in 2İ> 
çiftliğinden uydu va$ 
''bana karşı yönelti 

Jackson, ayrıca 
bulunmadığına bakılm^ 
ve soruşturmayı ''ha 
tanımladı. 

Jackson'un kendi 
çocuk, Jackson'un jeıfı 
sürüyordu. 

Polis, 35 yaşınd^ 
şimdiye kada.r bir aç 

0 km doğusunda Santa Ynez'deki Neverland Valley 
ıtasıyla canlı olarak yapılan yayında, Jackson 
en iddialarla ilgili olarak suçsuzum" dedi. 
reme organı üzerinde özel bir işaret bulunup 
k üzere polis tarafından soyulduğunu da açıkladı 
'atının en aşağılayıcı trajedisi'' olarak 

-AMERIKA'DA ESKI 

346 WASHINGT 
Auschwitz to 
vatandaşlığı 

Adalet E 
Filadelfiyal 
ve esirlere 
muhafız oldu 

ABD bölg 
belgeleri ne 
ni teliklere 
hakkının yas 

.ku 

ON (A.A) 
plama kaıiı 
ndan çı 
akanlığı 
ı Johann 
çalışma 
ğunu kab\|ı 
e Mahkeme 
dayanarak 
sahip o 
al sayı 

>ln 
la 

-TÜRKIYE, SOMALÍ 
ÇEKECEĞI NI BM'YE 
-TÜRK BIRLIĞI ÜÇ 

347 NEW YORK 
BM Gücü'nde 
BM'ye resmen 

( A. A ) -
UNOSOM 
biİdi rd 

n 

Türkiye'nin BM 
açıklamada, ''Hüküme 
dedi. Batu, mektubun 
operasyonlardan soru 
Büyükelçi Batu, mektı|ı 
herhangi bir açıklam 
bulunmadığını kaydet 
hükümetlinin aldığı 

Batu, ''Bi rli ğim 
ayrılacaktır, hüküme 

UNOSOM Il'nin Kon 
Şubat ayında sona er 
asker bulunuyor. 

Belçika, Fransa, 
Somali'deki askerler 
askerlerinin tümünü 

Siyasi gözlemci 1 
Asya-Afrika gücü hal 

(SIM-SO) 

' 'SUÇSUZUM' ' 

- Küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunmakla 
rı Michael Jackson "tamamen suçsuz" olduğunu 

ini cinsel tacize uğrattım söyleyen 13 yaşındaki 
ital bölgesinde bazı işaretler bulunduğunu ileri 

ki şarkıcının suçlanıp suçlanmayacağı hakkında 
klamada bulunmadı. (REU-HO-SO) 

BİR NAZI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI 

- II. Dünya Savaşı'nda Nazilerin Suchenwald ve 
pında gardiyanlık yapan bir kişinin ABD 
rıİdiğı biİdi riİdi. 
yaptığı açıklamada, Slovakya doğumlu 68 yaşındaki 
Breyer'in, her iki kampta kaçan mahkumları vurmak 

gölgelerinde muhafızlık yapmak ile görevli bir 
1 ettiğini kaydetti. 
si, Breyer'in kabullenişi ve ele geçirilen Nazi 
, Breyer'in 1952'de aldığı vize için uygun 
adığından 1957'de kazandığı ABD vatandaşlığı 
mayacağını kararlaştırdı. (AP-HO-SO) 

DEKİ BİRLİĞİNİ 
RESMEN BİLDİRDİ 
AY İÇİNDE AYRILIYOR 

Kasım Cindemir bildiriyor - Türkiye, Somali'deki 
I) görev yapan birliğini üç ay içinde çekeceğini 

Daimi Temsilcisi Büyükelçi İnal 
fimizin kararını, BM'ye yazılı 

Batu, bugün yaptığı 
olarak bildirdim'' 

BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin 
lu yardımcısı Kofi Annan'a iletildiğini kaydetti 
pta, Türkiye'nin kararı ile ilgili olarak 

4da bulunmadıklarını ve buna gerek de 
i ve sadece çok kısa bir mektup ile Türk 

ljcararın bildirildiğini belirtti, 
z, önümüzdeki üç aylık dönem içinde Somali'den 
;imizin kararı böyledir'' dedi. 
utanı Korgeneral Çevik Bir'in görev süresi de 
yor. Somali'deki türk birliğinde yaklaşık 300 

Almanya, İtalya, İsveç gibi ülkeler 
ni çekiyor. ABD ise 31 Mart'a kadar 

çekeceğini daha önce açıklamıştı. 
4r, Somali'deki BM Gücü'nün, fiilen bir 
ne gelmekte olduğunu ifade ediyorlar. 

22.12.1993 ORH. 23.45 

de 
Somali'deki 
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-TURKEY-EGYPT-QATAR 
-FM TO EGYPT AND QATAR 

ANKARA, Dec 23 (AA) - Foreign Minister Hikmet Cetin will visit 
Egypt on Dec.25 as the officiai guest of his Egyptian counterpart Amr 
Mousa, it was reported on Thursday. 

AA was told that talks to be led by Cetin and Mousa will deal with 
developments in the Middle East and bilateral relations. 

Also they will discuss the package on aid to Palestini ans, 
previously made public by Turkey. 

Düring his visit Cetin will be received by Egyptian President Hosni 
Mobarek. 

Cetin is expected to proceed to Qatar on Dec.26 for a two-day 
officiai visit. 

He will discuss regional and international problems and ways to 
improve bilatéral relations. 

Turkey and Egypt have positive relations after Turkey's support to 
Egypt who wants to be a meraber of Organization of Islamic Conference. 

(AY) 

-TURKEY-LANMINE EXPLOSION 
-ONE KILLED, TWO WOUNDED 

MİDYAT, Dec 23 (AA) - One passanger was ki lied and two others were 
wounded when a truck crashed into a lanmine in Midyat township in 
southeastern Mardin province on Wednesday. 

AA was told that the incident happened when the truck going from 
Midyat to Güngören village crashed into a landmine planted by the 
Separatist terrorists from the outlawed PKK Organization. 

The device exploded killing and wounding the civilians. 
( A Y ) 

-TÜRKEY-SOMALIA 
-TURKEY TO WITHDRAW ITS FORCES FROM SOMALIA 

NEW YORK, Dec 23 (AA) - Turkey on Wednesday officially announced to 
the United Nations (UN) that it will withdraw its forces in Somalia 
within three months. 

A 309-man Turkish infantry unit in Magadishu was guarding the air 
and sea ports and parts of the city. 

Turkish permenant représentative in the UN said he officially 
passed the Turkish government's décision to UN deputy general secretary 
who is responsible for opérations. 

Batu said he did not explain any thing about the décision. 
Lieutenant General Çevik Bir of Turkey had taken over command of 

the UN sponsored relief opération in Somalia (UNOSOM II) in May, which 
expires in Feb, 94. 

Countries like Belgium, French, Germany, Italy, Sweden decided to 
withdraw their forces from Somalia where the United States earlier 
announced it will withdraw all its troops until March 31. 

(AY) 

Sibel
Vurgu

Sibel
Vurgu


