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Vatanda$lklan
elkanlan
l{eskinigin,lppkiler

devam
ediyor
aNKARA, özrr,
Avrupa'daki

TiirL

Almünyo'du
lT 0ürencl
örgütli,
Keskin
ügin
greuikuronuldl
oghlr
l_lv

ögrenci

Iiderlerinden
Hakkr
Keskin'in
Türk vatandaghfindan
grkanlma.
sinrn tepkileri devam etmektedir.
Dün Ankara Hukuk Fakültesin
de düzenlenen'bir forumda konugan Prof. Muammer Aksoy <<H&kkr Keskin'in Türk vatandaqhsrn.
dan lrkarrlmasr
Anayasaya aykr.
ndrr>r demigtir.
Sosyalist
Genglik
örgüti.ine
mensup gengler de bir
gösteri
yapmak istemipler ve beyanname.
ler dairtrrlarkerr
tophrm poiisinin müdahalesi ile karprlagmrplardrr. itri t<iSi nezarete ahnmrp-

trr.
Berlin'de aghk grevi yapan tZ
ö['renciden . sonra da Ftransa ve
Ingiltere'delti sosyalist ö[,rencilerden bäzrlarmm da aghk grevine baglamaya hazrrlandrklarr ha.
ber alrnmrgtrr.
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HaklnKöskin

igin fsrum
düzenlendi
ANKARA, (Gumhuriyet Bürosu)
Bakanlar
Kurulu
karanyla
Türk vatandagh$mdan qrkartrlan Almanya'daki Türk öSrenci
lideri Hakkr Keskin'in durumu
ile ilgiü olarak bugün Ankara
Hukuk Faki.iltesindebir forum
düzenlenmistir. Fakülte Ö$renci
Derne$i tarafindan düzenlenmi$
olan forumda ban öäretim üYe'
leri
ile Avrupa tilkelerindeki
Hakkt
Ttirk öfirenci liderleri.
Keskin'in durumu ile ilsili gö'
rü$lerini agrklayacaklardtr. Fo.
rum saat 14.30da yaprlasakttr.
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(ßrza TA$OL Bildirtyor) - Vatandaghk hakkr kaldrrrlan
BnruiN,
Almanya Türk Genglik Federasyonu Bagkanr Hahkr Keskin igin üg
gün önce ba$layan aglrk grevi, dün sona errnigtir. Bu greve, iranh ö!renciler de katrlmr5tr.
Bu arada, Almanya'nrn difier ge-

hirlorinde

bulunan l7 ögrenci

örgütü, sua ile aghk grevi yap.
'kararlaptrrmrgtrr.
mayr
Bu
tür
protesto eylemlerinin,
Cumhurbagkanr Sunay'rn buraya gel.iqine
kadar sürdürülecefi de agrklanmr$trr.
Protestoya
katrlan lranlr öS.
rencilerle
birlikte yaprlan bir
basrn toplantrsrnda
Keskin'in
arkada6larr,
vatandashk hakkr.
nm geri verilmesine kadar eyle.
mi
stirdüreceklerini
bildirmig.
lerdir. Toplantrda, eTürkiye, ger
gek demokrasiye dönünceye ka.
dar
eylemin devam
edeceSine
dair bütün öfrenci örgütlerinin
ant igtiii> de, Alman basrnrnä
aq*lanmrgtrr.

Ankara'daki forum
ANKARA {Cumhuriyet Bürosu}
Hukuk Fakültesi ögrenci Derne{ince dün düzenlenen forumda, Almanya Türk Ösrenci Federasyonu Bagkanr Hakkr Keskin'.
in Türk vatandaghgrndan grkartrlmasr protes',,oedilmistir. Kes.
(Arkasr Sa. ?. !iü. I de,
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Almanyü'dr

(ße6tereh I tncf rryfgdrl
&ln hakkrnclaki ipiemin yantrg
ve Anayasaya aykrn oldugr öne
sürülmtig, Keekin'ln vatandag.
Irktan g*anlmasmrn
tktidann
Devrimeilere kargr girtgtifi yeni
bir baskr yöntemi otdu$r bellr,
tilmigtir.
Fonrmda; Fransa Ttirk Talsbe
Blrli$l Bagkart lsmet Okyelr vc
yarä,r tttramt Soysaldan
sbnre
Pröf. Muammer Aksoy ve Hukuts
asistanlanndan Uäur Mumcu da
konugmuglardr.

Brldiri
Sosyalist Genglik örgrtüttün
yayrmlad{r
bir bildiride ise,
eKeskln, dövlr
kagrnnamrgtrr;
cerar lqqgakgrsrda defildlr. für.
kiys'yi soyan gellefyan busün
T.C. vetnndagrdrr. Dhenece[ü,
denilmektedir.

