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BRÜKEEL, HiKMET
UYGUN bildiriyor

Milll E$itim Bakanr Orhan
O[uz Avrupa Konseyi'nin Ba'
kanlar seviyesindeki toplantrsr.
na katrlmak üzere Brüksel'e
gelmi$tir. Bakan, eski eserler
konusunda Avrupa'da iSbirliäi
ve dayanrqma ir;in bäzr önemli
tekliflerde bulunacaämr söyle-
miqtir.

Bakan, Avrupa'daki Türk
ö$rencilerinin meoelelerinedG
ötileceäinl söylenhtia

ÜRK UORENCiL
DURUfu1UNU INCE

Almanyada, M
ögtensilere baskr
profesto edildi

E Qegitli milletlere mensup 3500
ö$renci, protesto bildirisini im-
zafadr. ..

gERLIN, Kemil YAMAN bildiriyor

Il ATI. Almanya'nrn Hunnewellhütte gehrinde
II yaprlmakta olan Almanya Türk Ösrenci Fe'
I derasyonu (ATÖF) sekisinci kongresi segim'

lerinde yönetim kuruluna llakkr Keskin (Ba$kan)
Tuna Altrnay, llhan Karlrbel, Güner Yüreklik ve
Bleda Yada segilmiglerdir.

Yaprlan deäiSik konulardaki seminerlerde bir
hayli tartrgmalr gegen kongre segimlerinde, hükü'
met emri ile ösrenimleri durdrlrulan 9 öfl'renciden
ikisinin (llakkr Keskin ve Gtiner Yüreklik) tek'
rar yeni yönetim kuruluna girmeleri öErenciler
arasrnda büyük sürpriz l65atmrgtrr.

Yurt drgrnda zararh hareketlerde bulunduk'.
iarr iddiasr ile müfettipin isteä'i ile Bakanhk tara'
findan ö$renimleri durdurularak geriye dönmoye
zorlhnan öfrerlcilere Alman rlgilileri özel otur'
ma ve seyatrat etrne müsaadesi ile burs sa$lrya'
fak Türk öprencilerin öfl'renimlerini tamamla'
malarr imkänlarmr temin etmiptir.

, Almanya'da okuYan 2400 Türk
ö$'rencisini temsilen 15 birliäin
tiyelerinin iStirak ettiäi kongre'

I de, Bakanh[rn Yurt drgrndaki
öSrenciler üzerinde yaPüSt baS,
krlarr protesto etmek üzere giri
gilen imza kamPanYasrnrn ilk
gtinünde muhtelif milletlEre
mensup 3500 öBrenci Türk tale'
belerinin bildirisini imzalamr$-
tlr.
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Baskan Hakkr Keskin

Iläncilß 54'4?- . l'1066


