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Avusturya sınınnda teller söküldü

'Demirperde'ye
Macar tüileri
Macaristan'ın, Avusturya sınmndaki dikenli
telleri sökmesi, bu ülkenin Batıya açılma
özleminde yeni bir adımı oluşiuruyor.
Macarlar, Avusturya'ya büyük "alışveriş"
seferleri düzenliyor.
NtLGÜN CERRAHOCLU

BUDAPEŞTE — Macaristan
ve Avusturya arasındaki demir-
perdenin 4.5 km'lik bölümü ge-
çen hafta imha edildi. tki Ulke
arasındaki 257 km'lik demirper-
denin tamamen ortadan kaldınl-
ması için en az bir yıl gerekecek.

Batı basınının konuya göster-
diğı geniş ilgiye rağmen olay Ma-
carlar carafından biraz kanıksan-
mış bir hava içinde geçiştirildi.
Resmi "Magyar Nemzet" Gaze-
tesi'nin dış polıtika sayfasını yö-
neten Jozsef Martin'e göre, "De-
mirperde Macarlara dış ülkeJer-
de kısınüsız seyahat hakkı tanı-
yan yeni pasaportun verildigi
1987 yılından beri yıkılmış sayı-
lıyortiu."

"Bu özgürlük tanındıktan
sonra" diyordu Martin, "Demir-
perdenin kademeii yok edilişi,
önemli, ama sembolik bir jesl.
Soğuk savaş yillannın simgesi
olan bu duvann artık 2 bin yılı-
Din eşiginde Avrupa'nın ortasın-
dan geçmesi anlamuu yitirdi."

Ocak başından beri koyulan
döviz hakkı sınırlamasının da
kaldmlmasıyla Macarlar, Batı
Olkelerine istedikleri gibi gidip
gelebiliyorlar. Bu yıl yalnız Ital-
yan sefaretinden verilen vize sa-
yısı 240 bin... Batı Almanya için
ise bu sayının çok üstünde bir ra-
kamdan söz ediliyor.

Komşu Avusturya'ya gitmek
için artık vize bile gerekmiyor.
Hafta sonları Budapeşte'den Vi-
yana'ya yapılan alışveriş seferleri
hakkında perestroykanın 340 bin
tirajlı yeni aktualite dergisi
"Reform" sayısız ipucu veriyor.
öyle ki yalnız kasım ve nisan ay-
lanndaki iki uzun hafta sonu se-
ferinde Macarların Viyana'ya
200 milyon dolar bırakması üze-
rine, hükümetin daha önce ser-

best bıraktığı kişisel ihracat üze-
rine yeniden baa kısıtlamalar ge-
tirmek zorunda kaldığı görülü-
yor.

Fakat bu yeni liberalleşmenin
tadını çıkartmaya kararlı görü-
nen Macarlar, bu tip ufak-tefek
kısıtlamalar karşısında gerileye-
cekgıbi değiller.

örneğin, geniş aile üyeleriyle
birlikte Viyana seferini düzenle-
yen Macarlar, ayn ayrı parçala-
n çeşitli fertler üzerine kaydede-
rek ihraç ettikten sonra, buzdo-
labını burada yeniden monte edi-
yorlar.

Bu alışveriş seferleri artık öy-
le bir noktaya gelmiş dururnda ki
her tarafta Macarca ılanlar ası-
lan Viyana'mn ünlü alışveriş
merkea "Maria HUse Strajse"ye
bundan böyle "Macar HHsc
Strassc" deniyor.

Neticede bu yeni keşfedilen tü-
ketim bolluğunun nimetlerınden
faydalananlar, parti ust kadrola-
n, yeni liberalize edilen restoran,
butik gibi küçük ticarethane sa-
hipleri ve tüccarlardan oluşan ve
nüfusun yaklaşık onda birini
oluşturan elit tabakalar oluşturu-
yor.

7 bin forinti geçmeyen ortala-
ma aylık, Budapeşte'nin son m o
da alışveriş merkezi Vaci
Sokağı'nda ancak bir elbiseyle
bir çift ayakkabı alabiliyor.

Bir renkli televizyon almak is-
teyen ortalama Macann gereken
35 bin forinti bir araya getirebil-
mek için beş ay maaşına hiç do-
kunmaması gerekiyor. Budapeş-
te'nin vasat mahallelerinden bi-
rinde 45 metre karelik bir apart-
man dairesine sahip olmak için
en az bir milyon forinti gözden
çıkanmak jart oluyor. Bu da yi-
ne ortalama bir Macann maaşı-
nı yemeden-içmeden 15 yıl birik-
tirmesi anlamına geliyor.

DlSBASIN

Doğu Bloku ynda
sistem bunalımı
Dış Haberler Servisi —
Sovyetler Birliği ve Doğu
Bloku'ndaki son siyasal
gelişmeler özellikle de
Polonya ve Macaristan'da
demokrasi yönündeki
adımlar Wasfüngıon Post
Gazetesi yazarlanndan
Jackson Diehl'in kaleme
aldığı bir yazı dizisine konu
oldu. International Herald
Tribune'de üç giln boyunca
yayımlanan bu incelemenin
geniş bir özetini sunuyoruz.

— 1 —
Polonya ve Macaristan,

Mihail Gorbaçov'un Varşova
Paktı'ndaki müttefiklerine
verdigi özgürlükten de
cesaretlenerek yeni bir
değişim sürecine girdiler.
Ancak bu sürecin hedefi
komünist sistemin revizyonu
değil, adı hariç sistemin
içerdiği hernen her şeyi
degiştirmeyi amaçhyor.
Gorbaçov'un 1985'te iktidara
gelmesinden yıllar önce her
iki Ulke de şimdiki Sovyet
liderinin benimsediği türden

aynldığını görebilir.
Gorbaçov, radikal serbest
piyasa politikalannı ve
izleyicilerinin benimsediği
çok partili seçimleri
reddetmiş bulunuyor.
Macaristan ve Polonya
başanlı olduğu takdirde
1990'larm ortalannda
komünist yönetimden
uzaklaşmış olacak. Bunu
Çekoslovakya, Demokraük
Almanya, Yugoslavya ve
nihayet SovyetleT izleyebilir.
Polonya'nın önde gelen
siyasi düşünürlerinden Adam
Michnik, "Bir bakıraa bizim
yaptıgımız şeyin bir modeli
yok, çünkü böyle bir şeyi
daha önce kimse yapmadj"
diyor ve "şayet başanlı
olursak Sovyetler için de bir
model olabiliriz" şeklinde
konuşuyor.
Gorbaçov'un iktidara
gelişinden bu yana
gerçekleşen defişiklikler
ölçülebilir nitelikte değil,
ama özlü. Polonya ve
Macaristan Batı'ya seyahat
konusunda koydukları bütün

Macaristan, Polonya gibi Doğu
Bloku'ndaki öncü ülkelerin bugün yüz
yüze olduklan şey değişime yönelmek
değil, bir sistemden diğerine geçişte
yaşanan bunalımdır.

bir programı uygulamaya
koymuşlar, fakat başanlı
olamamışlardı. Bu program
ekonomide reformlar
yapılmasını, buna karşılık
Stalinist ^sistemin komünist
partinin *ıktidar tekelini
elinde bulundurması gibi
temel politik özelliklerinin
korunmasını içeriyordu.
Ciddi ekonomik bunalım
tarafmdan zorlanan Polonya
ve Macaristan liderleri son
altı ay içinde eski hedeflerini
bir kenara bırakarak devlet
tekelindeki ekonomiyi ve tek
parti rejimini ortadan
kaldırmayı arnaçlayan geniş
kapsamlı programlar
benimsediler.

Bu liderler Isveç ve
Avusturya gibi bağlantısız
Avrupa ülkelerindeki başank
ekonomik ve siyasi modelleri
kendi ülkesinde uygulamak
ve Moskova'ya yönelik
ekonomik ve askeri
yükümlülüklerini önemli
düzeyde azaltırken Batı
Avrupa ülkeleri ile bağlarını
güçlendirmek istiyorlar.
Bu öncü ülkelerin şimdi yüz
yüze olduklan şey değişime
yönelmek değil, bir
sistemden diğerine geçişte
yaşanan bunalımdır.
Gorbaçov yönetimi, değişim
yolunda önde gelen ülkeler
olarak değerlendirdiği bu
ülkelerle artık yollarının

sınırlamalan kaldırdılar ve
kendi ülkelerinden dışarıya
doğru büyük bir turist,
tuccar, mevsimlik işci ve
multeci akınına yol açtüar.
Polonya'nın Batı ülkeleriyle
ticareti 1985'ten bu yana
yüzde 50 artarken (10.3
milyon dolardan 15.5 milyon
dolara) Comecon ile olan
ticaretinde büyüme
görülmedi. Batı'yla
diplomatık ilişkilerde de
benzer bir gelişme gözlendi.
Macaristan'ın eski
imparatorluk onağı
Avusturya ile olan
yakınlaşmasına ömek olarak
1995'tek; dünya fuannı
Viyana ve Budapeşte'de aym
anda birlikte düzenleme
karanna varmaları
gösterilebilir. Bunlar olurken
Macaristan doğu komşusu ve
Varşova Paktı müttefıki
Romanya ile ilişkilerini
kesmek dışında her şeyi
yaparak bu ülkeden ve
Sovyetler'den BM gözetimi
altında mülteci kabulüne
başladı.

1981'de ordunun yönetime el
koyarak Dayanışma
Sendikası'nı yasadışı ilan
etmesinden sonra Batı'dan
tecrit olan Polonya, 1987'de
ABD ile ilişkilerini
normalleştirdi.

SCRECEK

Antalya-Cevizli yöresi halkı aşın kesimlerin ağaçlan yok ettiğini öne sürüyor

Ormana devlet baltası
Akseki-Cevizli kasabasmın umudu dağ
turizminde. Ancak son dönemde bölgede devlet
eliyle sürdürülen ağaç kesimleri kasabalıları isyan
ettirecek noktaya getirdi. CevizlilHere göre
"Orman katliamının önüne geçilmezse, bölge
Konya Ovası'na dönecek."

Cevizli'de Orman Bölge Müdürü: "Devlet hata
yapmıyor." Yetkililer "kesim değil, bakım"
yapıldığını söylüyorlar. Ankara'da Orman Genel
Müdür Yardımcısı Prof. Burhan Ceylan ise
bazen iyi niyetle yapılan kesimlerde hata
yapıldığını kabul ediyor.

SEMRA SOMERSAN
B. ECEVİT

ANTALYA — "Mühendis kol-
tugnnda oturar, müdür mafcamın-
da. Sonra 'Kes'. Kes, ama nereye
kadarT Bizim ormanınuz Konya
Ovas oldu. Hilâ kesiyorlar."

Antalya'da Akseki'ye bağlı Ce-
vizli kasabasında oturanlar şikâ-
yetçi. Onların adına konusan
muhtarlardan Şevki Özyiirck, şi-
kâyetçi. Belediye Başkan Yardım-
cısı Mnstafa Erol, belediye encü-
meni üyelerinden Talip Akın,
öbür muhtar ve Cevizli Kalkındır-
ma Kooperatifi Başkanı Ahmet
Işılotln, kasabada kış aylannda
yasayan iki bin ki^inin hemen hep-
si devletten şikâyetçiydi. Ağaç ke-
sen vatandaşa uüyilk cezalar ve-

ren devlet, kendi eliyle ormanlan
kesiyordu.

Cevizli, Beyşehirie Antalya ara-
smda, Akseki'ye bağlı, geleceğini
ormanlannda ve dağ turizminde
gören bir kasaba. Oysa Orman tş-
letmesi, Cevizli'yi çevreleyen tepe-
lerde "gençleştirıııe" demiş ağaç
kesmiş, "enerji" demiş ağaç kes-
miş, "tohumlama", "sıklık
bakunı" demiş yine ağaç kesmişti.

Hatta kasabalıların iddialanna
göre işletme, belediyeye aıt arazi-
de de kesim yapıp, çe\resini keçi-
lerin girmemesi için telle çevirmiş-
ti. Kasabarun iki muhtanndan
Şevki özyürek'e göre yakında bu-
rası ya Suudi Arabistan çölüne ya
da Konya Ovası'na dönecekti.

Muhtarlar, belediye başkan yar-
dıması ve kasabarun diğer ileri ge-

lenleri ile yörede yaptıgımız gezi-
de gördüğümüz gibi, kasabarun
yakınında hâlâ ağaçhklı 15te şu iki
tepe kalmıştı. Biri doğu, öbürü
batıda olan bu tepedeki ağaçlara
da Orman Işletmesi'nin göz dik-
miş olmasından korkuyordu ka-
sabahlar. Agaçların kesilmesini
önlemek için bütün kaynaklanru-
seferber etmiş, bizi de Cevizli'ye
çagırmışlardı.

Toprak kayıyor
Yörenin en önemli özelliği olan

kızıl ve karaçamlann son 15 yü-
da gjderek yok olması Cevizlilileri
ürkütraüştü. Şimdi Orman Işlet-
mesi'nin yaptığı kesimler tepeden
yol kenanna inmiş, neredeyse ka-
sabarun içine girmişti. "Devtet bu,
kesccek tabii" diyordu Belediye

Başkanı Mustafa Erol, "Ama
uzak tepeierde, olmüs, çurnmuş,
egilmiş, yaşı dolmuş nice afaç var.
Devlet gidip onlan kessin, yol ke-
nannda, kasabanuzııı yakınında
15-20 yaşıoda gencecik ağaçlan
kesecegine. Toprak kaymaya bas-
ladıbile."

Devletin eli büyüktü. Devletin
eli her yere uzanıyordu. Ama uzak
tepelerdeki ağaçlara uzanamryor-
du. Cevizli'nin bağlı olduğu An-
talya'daki Orman Bölge Mudurü
Şahin Çavuldak "Uzak tepelere
yol yok ki. Nasıl gidip keseyim"
diye sonıyordu. Kaldı ki Çavul-
dak'a göre, Cevizli'nin dahil oldu-
ğu Antalya bölgesinde orman
azalraamış artmıştı. Ama Cevizli
kasabasında yaşayanlara göre dev-
letin yetiştirip ektiği, "orman aıt-

Balafta
sabah

Sabahın erken
saaöeri; çocuk,

yokuşun
sonundakı

evine
kahvattılık

aötürûyor.
Yaşamdan

Erdal
Yancı'nın

objektifine
yansıyan

görûntûler,
sanatçının ilk

kişisel sfirgisini
ortaya çıkardı.

32 siyah-
beyazdan

oluşan sergi.
şu sıralar

Dûnya
Sineması Sergi

Salonu'nda
cdeniyor. Halen

yok olan
zanaatkârtar ve

zanaatianyla
ikjili bir
çalışma

yürûten Erdal
Yazıcı'nın
yukandaki

çalışmasının
adı ise

"Balat'ta
Sabah."

ö"nın kanıtı olarak gösterdiği lı-
danlar büyumüyordu ki. "tşle" di-
yordu kasabalılar, 'Şu Ayvalı Bo-
gazı'na balun. Devlet burada ke-
sim yapalı 15 yüı geçiyor. Bir ta-
ne ağaç bitmedi. Devlet dogadan
anlamıyor. Ektigi fidan yetişmi-
yor."

Ancak Bölge Müdürü Çavul-
dak'a göre devlet hata yapmıyor-
du. Devlet hata yapmazdı. Devlet
kanunsuz, nızamsız, amenajman
plansız kesim yapmazdı. Zaten
Çavuldak'a göre "kesim yok, ba-
kım var"dı. "Bu kanun, nizaıp
çercevesinde ormanı gencleşti-
riyonız" diyordu Çavuldak.

Kasabalılar da duymustu "ame-
najman planı"nı. Orman Genel
Müdürlüğu'nden gelen uzmanlar
heyeti orman bolgesirü gezer,
80-100 hektarhk birimlerde ağaç-
lara on yıllık süre içinde nasıl ba-
kım yapılacağıru aynntılı olarak
gösteren bir rapor hazırlardı. Or-
man tşletmesi bu planı uygula-
makla yükümlüydu. Bunun dışı-
na çıkamazdı.

Ancak ormancının dılinde ba-
kımın her turlüsu kesim anlamı-
na geliyordu. Sadece bu kadar da
değil: Orman mühendisleri, dev-
letin ormandan sorumlu en üst
düzey yetkilileri ormana "ağaç"
olarak değil, "metrekiip kereste"
olarak bakıyorlardı. Her ne kadar
Orman Genel Müdür Yardımcısı
Burban Ceylan "kesim, amac de-
ğil, araçtır" diyorsa da, bürokra-
tik teknisyen ve yetıcili düzeyinde
ormanla uğraşanlar, ormanda
ağaçlardan değil metreküplerden
söz ediyorlar; keresteden, kâğıt-
tan, inşaat sektörüne, maden sek-
törüne her yıl satılan miktarlardan
bahsediyorlardı. Geçen yıl SEKA^
ya 1.700 milyon metreküp, inşaat
sanayiine 2.500 milyon metre-
küp, maden sanayiine 600 bin
metreküp "agac" satümıştı. Antal-
ya Bölgesi Ağaçlandırma Mudü-
rü Erkan Kulabaş "Önemli olan
dogal yaşm bitiminde agaçtan en
kaliteli malı almakbr" diyordu.

Nitekim amenajman planların-
da da ormanlara nasıl bakım ya-
pılacağı aynntılandınlırken, bü-
yük kara ciltli defterlerde, belli bir
sahada, yeri ve cinsine göre belir-
tilen ağaçlardan, her 100 hektar-
dan kaç metreküp kesim yapılma-
sı gerektiği gösteriliyordu.

Bölge Mudürü Çavuldak'a gö-
re devlet yanhş kesim yapmazdı.
Baltalık orman hariç (genellikle
meşe ormanlan), kesilen her ağa-
çın işletme mudürluğu tarafmdan
damgalanması gerekirdi. Yanhş
kesim olmazdı. Ama tabii "tabii
afet" olabüırdi. "Knraklık" olabi-
lirdi. O zaman devletin "bakım"
için kestiği orman büyümezdi.
"Allahın işi bn" diyordu, her şe-
yin bilimsel olarak yapıldığını, Ba-
tı standartlanna uygun olduğunu
daha önce vurgulayan Çavuldak.
Peki o zaman? "En, o zaman ye-
aiden fidan dikeriz. Tohumlama
yapanz."

Ancak Ankara'da Orman Genel
Müdür Yardımcısı Prof. Burhan
Ceylan "Bazen i>i niyetlerle yap-
dgımız kesimlerde hata oluyor"
diyor ve "1977-78 yülannda iyi ni-
yetlerle yapüan uraşlama kesimler-
de (bir sahadaki agaçların topye-
kün kesilmesi) hata olduğunu sap-
ladık. Artık tıraşlama
yapmıyonız" diye ekhyordu. An-
cak Ceylan tıraşlama kesimlerine
Cevizli ve cıvarını dahil etmiyor-
du. Oysa Cevidililer yörede hâlâ Q-
raşlama kesim yapıldığını, orma-
nın yok olup gittiğinı ıddia edi-
yorlardı.

Işyeri, oturma odasına taşımyor

cuklanndan ayn kalmamış hem
de çalışma dünyasından uzaklaş-
mamış oluyor.

Geçen yıl sadece 79.000 ev tipi
faks aletinin satıldığı Amerika'da
elektronik alet üreticileri gelişen
pazarı hevesle takip ediyorlar.
Sharp, Canon ve Panasonic gibi

Bilgisayar ve faksların yardımıyla birçok
elemanın, işyerine gitmeden evinde çalışmaya
başlaması, önce "rahatlama" gibi görülse de
beklenmedik sorunlar ve "stres" yaratıyor.

Dış Haberler Servisi — Ameri-
ka'da gelişen teknoloji ile küçü-
len büro araçlan sayesinde gittik-
çe daha çok sayıda kişi evlerinde
çaüşmayı seçiyor.

"Newsweek" Dergisi'nin habe-
rine göre Amerika'da işlerini evin-
den yıirüten yaklaşık 14 milyon
kişi bulunuyor; bunlann 5 milyo-
nu işverenler ile sürekli temas ha-
linde çalışırken diğerlerinin ken-
di başlarına ilerlemeyi yeğledikleri
gözleniyor. Kendisi de benzer bir
çalışma ortamını yeni evinin mut-
fağıru seçmiş olan Snnny Bates,
"Eğer işini iyi yapıyorsan, nere-
de yaptığın hiç önemli değil" di-
yerek bu ilginç gelişmenin ana fik-
rini özetliyor. Bugün kişilerin bü-
ro yerine evlerinde çalışmalarına
izin veren olay ise teknolojinin
büro araçlanm evlere girecek ka-
dar küçültmesi ve haberleşmeyi
kolaylaştıracak yenılikler sunma-
sı. Böylece Amerika'da evinde ca-
lışmayı arzulayan bir kişi (eğer iş-
vereni karşı çıkmazsa) evini bir-
kaç saat içinde ve birkaç bin do-
lara büro haline sokabiliyor.

Kişisel bilgisayarlar, faks ve fo-
tokopi cihazlan, taşınabilir tele-
fonlarla donatılan bu ev burolan
sayesinde kişi hem evinde ve ço-

firmalar urünlerinin ev tiplerini
satışa sürerken gittikçe küçülen
bu aletlerle istenilen her yer büro
oluveriyor.

Muhasebeciler ve sigortacılar
taşınabilir bilgisayarlan ile müş-
terilerine anında hizmet verirken
cepte taşınan telefonlardan hemen
her meslekte çalışanların fayda-
landıklan görülüyor.

Steven Roberts adlı bir merak-
lının gelıştirdiğı bir bisiklet bu tür
araçların en ilginçlerinden biri.
Winnebiko adını verdiği bisikle-

tini guneş enerjisi ile işleyen bil-
gisayar ve haberleşme cihazlany-
la donatmış olan Roberts, ulkesiııi
bir baştan bir başa katederken
müşteriler için veri topluyor ve ki-
tap yazıyor.

Evde çalışmanın yaygınlaşma-
sı ile firmalar çalışanlanna görev -
lerini evde yapmaları için daha
kolay izin veriyorlar. Hatta bu sa-
yede konunun uzmanlanndan ve
emekli olup konuyla ilgili araştır-
ma yapanlardan faydalanmak da
olası. Buyuk firmalar ise buroda

yer açüması ve giderlerın azaltıl-
ması açısından evde çalışmayı
destekliyor ve çoğunlukla üreti-
min yüzde 25 dolayında arttığını
gözlüyorlar.

Kimi firmalarda ise çalışanlara
aynı şekilde guvenilmediği için ev-
de çalışma izni aynı kolaylıkla ve-
rilmiyor. tşverenler kendi gözle-
riyle görmedikçe kimsenin çalış-
tığına inanmadıklan için evde ça-
lışma izni vermekten kaçınırken,
güçlükle izin verenler ise sık sık
kontrol yoluna gidiyorlar.

Ote yandan çocuklarıyla ilgi-
lenmek için evde çalışmayı yeğle-
yenler, bu işın son derece guç ol-
duğunu hızla fark ediyorlar. Evde
calışanlann karşılaştıklan bir baş-
ka sorun ise işlerinde ilerleyeme-
mek ve işverence korunmayan
sözleşmelı personel durumuna
düşmek.

Bunun nedeni evde çalışmakla
kişinin iş hayatının çok önemli bir
özelliğini yani "yuz yüze ilişkiyi"
ihmai etmesi. Yalnız çalışan kişi-
lerin ureticiliği belki artıyor, fa-
kat aynı kişiler aynı işyerinde ça-
lışanlar arasında paylaşılan arka-
daşlıklan mahrum kaldıkları için
büyük bir yalnızlığa ve bunalıma
düşebiliyorlar. Evde çalışmanın
bir diğer dezavantajı evin dınle-
nilen bir yer olmaktan çıkıp çalış-
manın butun gunu, neredeyse ev
yaşamının tumunu kaplaması

4brqmowitz ile
MFÖ tantstı
fVASHINGTON
(Cumhuriyet) — Mazhar
Fuat özkan (MFÖ) Ttirk-
Amerikan Dernekleri
Assamblesi'nin 10.
yıldönümü dolayısıyla
konserler vermek üzere
geldikleri ABD başkentinde
yeni Amerikan Büyükelçisi
Morton Abramomtz ile
tanışıp şakalaştılar. Bir
gazeteci, kokteylde yeni
büyükelçi Abramowitz'i
MFÖ ile tanıştınrken,
"Size büyük bir iyilik
yapıyoruz. Şimdi MFÖ ile
beraber fotoğraflarınız
Türkiye'de yayımlanınca
bütün imajınız düzelecek"
dedi. Büyükelçi
Abramomtz, bunun
üzerine gülerek basında yer
alan "istihbaratçı
büyükelçi" nitelemelerine
atfen "Imajımı siz
bozduğunuza göre siz
düzeltin" dedi.
Konuşmalarda
Abramomtz'in rock
meraklısı olduğu, hem de
milliyetçi rock'ın kralı
Bruce Springsteen hayranı
olduğu ortaya çıktı. MFÖ,
büyükelçiyi konserlerine
davet etti. Abramomtz,
Norfolk Festivali'nde
Açelya güzeli seçilen Oya
Soley Turkman ile de bir
süre sohbet ederek fotoğraf
çektirdi.

Nobel ödüUü
fizikçi Türkiye'de
İSTANBUL (AA) —
Fizik alanında 1987
yıhnda "Nobel ödülü"
kazanan F.Alman Georg
Bednorz, dün Bilkent
Üniversitesi'nin davetlisi
olarak Türkiye'ye geldi.
Alman bilim adamı \
Bednorz, enerji
kayıplannın önlenmesi
için oda sıcaklığında
üstün iletkenliğin
sağlanması konusunda
çalışmalar yaptığını
söyledi.
Türkiye'den 11 mayıs
perşembe günü ayrılacak
olan F.Alman Bilim
Adamı Bednorz çarşamba
günü Bilkent
Üniversitesi'nde bir
konfefans verecek.

Atlantis
döndü
CALIFORNIA (AA) —
Amerikan uzay mekiği
Atlantis dün dünyaya
döndü. Atlantis TSt
22.43'te California'daki
Edy/ards hava üssU
yakınlarmdaki Mojave
Çölü'ne başanlı bir iniş
yaptL Atlantis'in dört gün
süren uzay yolculuğunda 5
astronot görev yapmıştı.
Atlantis, bu yolculuğunda
Venüs gezegeninin aynntılı
resimlerini çekecek
Macellan uydusunu
yörüngeye yerleştirmişti.
ABD'nin 11 yıldan sonra
gerçekleştireceği ilk gezegen
yolculuğunu yapan
Macellan'm, mekikten
güvenli bir uzaklığa
gittikten sonra motorlan
çalıştırılmış ve uydu 159
milyon millik yolculuğa
başlamıştı. 378 milyon
dolara mal olan ve 15 aylık
bir yolculuğa çıkan
Macellan, mekikten başka
bir gezegene gönderilen ilk
uydu oluyor. 1978 yıhnda
son uydu insansız roketlerle
dünyadan uzaya
gönderilmişti

Okul zamları
incelemede
ANKARA (ANKA) —
Milli Eğitim Bakanlığı,
serbest bırakılan okul
ûcretlerine yüzde 100 ile
200 arasında zam yapan
özel okulları "insafa"
davet etti. Milli Eğitim
Bakanlığı'ndan bir üst
düzey yetkili, yıllık
ücretlerin 6 milyon liraya
kadar yükseltildiğine dikkat
çekerek, "Bakanlık bu
olayı incelemeye aldı,
ancak şu anda buna
müdahale diye bir şey söz
konusu değil. Bir şey
söylemek için erken. Yalnız
6 milyonu bu memlekette
kim verir, onu aramak
lazım. özel okullar biraz
insaflı davransınlar" dedi.

ttalya'dan özel
burs
ANKARA (UBA) —
Italyan hükümeti 15 kişiye
çeşitli konularda araştırma
yapabilmelerini sağlamak
için burs verecek. Ortadoğu
Teknik Üniversitesi
Rektörluğü 'nden edinilen
bilgilere göre 1989-1990
öğretim yılı için universite,
akademi veya 4 yıllık
yüksekokul mezunu iyi
derece îngilizce, ttalyanca
veya Fransızca bilenler bu
burslardan
yararlanabilecekler.
ttalyanca bilenlerin tercih
edileceği burslara son
başvuru tarihi 18 mayıs
olarak tespit edildi.


