
|Frtqlilm$t}iluämalar
ffirn Sahsb$tesistearhl
dar Trirk ve5ra fü* kök€nti
qogunun babasq ann g5i |u-
:tliolmug.
han ve difer gögnenlerle
$gi Temsilcisi Mehmet Kü-
qa i5g remsilciliii Bagkaru
I ile konugtum. Qo[u firmaya
ivermig. En yenisi en az 10
ryor. Aralannda grup gefi, us-
üar var. Hepsinin ortak kay-
rybehemek.
aralanndaki molalarda krsa
a sohbetin tek konusu
bceli Eruriyet talimabnr
Nek $yip Mehhet Ktigäk ile'
g gezdik. Heme4 her qalrgan
lifmeleri soruyor. O da edin-
ri bürnadan, usanmadan her
rar tekrar anlatryor. Gerqek
siylüyor. Klars h€lu, ?iz
alar olarak feragate haanz"
AOadanmu ililri kaybetrc.

ti e Gi. i1;n & tiür hlryrsrtaF
tu i$d€t-eüiginil gfri bir dunm otrtaF
crhnaq.." ggpzer 

Eekilde mutlaka OpÄl
iqin iyi otan bir karar Almanya igin de
iyidir. Al4anya iqin iyi bir karar Opel
iqin de iyidir. Bunu zaman gösterecek.
Ama Opel'in geleceii ile ilgili tartrgma-
lar bitecele de benzemiyor.

ffi
Federal Ekonomi Bakaru Karl lheo-

dorvon Guttenberg, Opel'in planh ifla-
smdan yana olduiunu ve Magra for-
mültinü yanLg buldufunu söylüyor. Bu
konuda istifanrn egilinden döirirüg.
Ekonomi ve siyaset dtinyasurdan bfugok
kigi;mali destelin ve kefaletin ziyan
olacaSnr söylüyor. Önde gelen gazete-
ler Tuhaf kurtanna operasyonu yeni
sahiplut Obana ve Rrtin ama sema)re
Alnanya'dan" gibi bagLklar atryor.
Tahminlere göre Opel'in Avmpa'daki
tesislerinde en az 1 1 bin kigi igini kaybe-
decek Almanya'da ise Ekim ayurdan
sonra 2 bin 500 Opel iEgisi igsiz kalacak.

baganmrz
ffi TtiRKiY'E ve istanbut'un

tüm dünyayr etkil*yen mali
zorluklarur etkisi altrnda
olduiunudile getiren
Avustura Maliye Bakaru
Wilhem Moltener, "Devleterin
gimdi ortak amacr ve ana
görevi krizle savagmak iieerine
kurulu. Ekonomilerimizi
yeniden büyümeye getin4e*
zorundayrz. Büyi.ime ig
yaratmak demek. Gloaballegen
di.inyada artrk sizin bag
bizim ülkelerimizin de
baqarrsr" dedi.

m DtiNtA kriitarihinde ilk kez
bu krizde dtinyada sistemin
tamamen göktüf,unü dile getiren
Dresdner Kleinworth Genel
Müdürü tunab Das, "GeliEmekte
olan pazarlar asLnda gSD'de
resesyon oldu$u iaman kendileri
büyüyorardr.Kendievlerinde .:

yarahlmrg krizlerin aesmr
qekiyorlardr.Ancakbukrizde .
psanan.!1 _ol{ladr. Ttim dünya
ticareti cökti.i. Global ekonominin
hem arzhem talep tarafinda
qökügler yagandr. Dünyadaki
ekonomik aktiviteni.n asil
kullmcrlan da dügtü" dedi. Bu , .
süreq deva:n ettikqe däha o.rce '

'ryal eü*ad ä*-,i;ffiö ffi ffiäffiffi
Uygulauab.yapyoruz. Yoksa dev- yontann iqinae ycr atacaBrni5syledi

Eazlakapa
ortadan kdr

!
!

Fl
ula
loy
4q'€ks

.esk

Y,ih
dar
anl,
oac
üIk
gelr
hp
.Tüi
paz

:so]n
obr

Sizih

k koalisyon hükümeti iqsizlik sigortasr
buyl bagu:dayüzde 3.3'ten 2.8'e dügürdü-
üden artrg planlan yapmaya baglandr. Fe-
r Ajansr Bagkaru Frank-]ürgen Weise, kriz
b girdilerinin dügtüiüne dildcat gekti.

Miras davasl f O ytl r

Yals 2.7 milyoni
I MustafaKüqIhUiSTAf{BUt yaganun

E m #;I"'"Y*:l$':r'"'::*;. lSiX%tllfi han'm bir dönem yazLk, daha sorua
U da si.irekli konut olaraklullandrlr
Manas Efendi Yalrsl Sanyer icra Müdür-
lültince2milyonT50binliramuammen t!*T^t
beäeilesatrlyot.i"rryr,-ffiil,T;;ü; I:*b"
587nütusluliiropromättrivtiiG;Mä- t.nnl"hl
nas ailesinden q*an son saräy ressamr Jo- ve_rmce' l
sef Manas inga ätmigu. olan' Reg

Miras iorunü ,*rafCesi'l

,.rX'.H'oT,Tö:ä;,*" n[qngq1| var
ir üzerine, Ankara'dan qo- , -ffi 

MAI{ASil^AR, Istan-

cukluk arkadagr olan diirlo- bul'un !1 tantnmg Xrme

mat Regat Erhä da tgsi'te -1!ffl91in!el 
Sovadlan si

Manas iifendi yahsuu satrn tea*Lqq1nd3Vel'in ikinci
aimrgu. Krzlaniun biri Ce- P tlanätg.g"n gelir-ve a

newä'de, digeri Ankara'da len Kayserililer. Josef Ma
yagadrlrndan krg aylanru t+€run $on sar-ay ressam

yablzgeqirenrriran,arirtl.8_3_-l-------------,-teIs.!11!91.aa.$g!a:

i<atU finava aönügtürtilen .t{-MallaS.19l6'da öldü',
yaluun üqüncü kail:r tüc- düIrneeit döne*i"{S 4y
iarKerim-Erduran'a,dör- -p"'*tiät:11rqgördü.llll
düncü katrnrysa Haldun Si- ye 

Sndll-4ln3e.sar-ay res

mavi'ninof,lüstileyman .rugtarat'.f1Uuh-Manas'
Simavi'yeüraiaa.Vatryr yeryeSq$'JosefManas
qok befänen Erduran'rn en öneTli $lerinden biri
uzun liJlar stiren rsran son- PqTf-qparaloriqesi Au

rasr, yal[un kat mtilkiyeti ,Su{aiJcjorya'nrn minya
yerine yüzde 25 hissesini rü Tablolan arasrnda-ise

äewetti. 1982'de Regat Er- I ruad fpa'n3 yaähboy

han, 3 pl sorua da grdwan portesi önemli sayrlyor'

ras kavg
Büyül

seminKa

Türkiye üretiyor
ama satamryor

ffi ltjRKiYE'nin en büyük grda ihracatqrlanndan
Günaydm girketler Grubunun yönetim Kunrlu
Bagkaru Vahdi Günaydrn, girketinin kurulugunun
3O'uncu yldönümü nedeniyle Almanya merkezinin
bulunduiu Hamburg Halihde bir tören düzenledi.
Tören suasmda Türk grda sektörüyle ilgilibilgi de
veren Günaydrn, Awupa'ya grda ihracaturda yaganan
en büyäk sorunun, Tituk grda sektörünün AB'nin
standartlaruu yerine getirememesi oldupu söyledi.
Gii+ayd:n, "Ti.irkiye'nin grda ürünlerindeki tat bagka
hiq bir ülkede yok ama ispanya, italya ve yunanistan
üretim vekalite kontrol sistemlerinde bizde önde ol-
duklan iqin Awupapiyasasrnda daha iyi durumdatar.
Bizim enbüytik eksikligmiz bu standartlan yerine ge-
tiremememiz" dedi. I KemalDOöAN/I{AItIBt RG 
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