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Ren mes' elesin
den harb çıka

cakmı ? ... 
Ren meı'elesinin Avrupa 

da dofurduiu gerginlik devam 
ediyor. ltalyan-Habeı harbi, 
art•k ilk cazibe ve ehemmi· 
yettnt kaybeden alelade bir 
me1'ele halını almııtlr. 

Şimdl bütün dünyanın 

gözleri (Ren) kıyılanna, lagf· 
Uz, Fransız •e Alman diplo· 
matik mahfellerine çevrilmit 
bulunuyor. 

Bir yandan da herkesin 
kulajı ldrtıte •.. Gözleri hudut· 
lard.. ... Seaki nerede iıe harp· 
patl•yacak... Ren mes'elesin
d~n l>lr harp çıkmasına aıla 
ihtimal verilmemelidir. Çdn
kii: Renin Almanlar tarafın· 

dan tır•U bir emrtvakt de
itldtr. 

Bunun daha evvelce ve 
ıtzlice hazırlanmıf bir hare• 
ket olduiuna ıüphe yoktur • 
Za.t~n., in&tltereDia bu mıeı' e· 
lede aklıiı çok aoiuk kanlı 
bir ı..reketee 1Wed)'or ki : 

lteliln tııall bh- d.mtılı:lı 
daf9ften IMıka btr t•Y değil 
dtr . Ô'Jle fa : Fraul& •akU- ı 
le ltalya da•aaında lnılltere· 
ye kartı ( K:apah kutu ) gibi 
btı oyun oynamak iıtemlıtl. 

Re• 18111
1elftl -deaeliıl-

Ur ki- belki bu 0111oan do· 
i-*'tu taMf btr akıbettir. 

Bu ftfbarla bu mea'elenin 
b.. haDıl lnr haıp dotarab6-
lecek ••Mmeti haiz olmadafl 
a ı • kkakttr . Y aten fu var 
ld : lilea .. ı'elesl 1t1aset a• 
lelllt fçin beylk htr eter. ol-

""''"". Ba atemtn btr ( Da 
DeT dolabı ) andıran çarhları 

aruına daha nice Renler, Al· 
14 ah r, Sari ar vesaireler ' gire· 
cekur • . . · 

MUSA ATAŞ 

Bu sene zeytin 
mahsulü zarar 

gördü._ 
Bn sene klf1n havaların g6 

MI Ye ılık gitme.inden ıon· 
ra b&nlen bire baıtıran kar 
ve onu taktp eden .ton ve a. 
yaz bllha11a imar edifmfı olan 
zeytin mahıolOnft mahvetmiı
tlr • 

Mudanva, Cemltk Orhan 
gaıl ve havalfsindekl zeytin 
maluullerinin bu ıene pek az 
çıkacaiı, don teıirlle yaaan 
zeytinlerin dört bet ıene mab. 
ıul vermeyeceği anlatılıyor • 

iş Bürosu 

Fahri Satıca 
Koaabam No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taabhGt itleri her nevi 

made.. kômiirü ıatııı 

On yon 
Sigorta ~centelili 

58-150 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdurü 

DervişEdesen 
Basıldığ ı yer :-Bursa BiJ:im Baaımevi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursa.da çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 575 
z iL 

Fransız delegeleri londrada 

Flanden lngiliz efkarı umumiyesinin 
müzaheretine güvenmekte imiş? 

Londra 12(A.A.) Fransız dıt bakanı Fllandenle öteki Fransız 
deleıeleri buraya gelmiıleı dir. Flanden gazeteciler İngili:ıı: 
efklrıumumtyeainin müzaheretine güvenmekte olduğu ve Fran· 
aanın daima müıterek emniyet tezini müdafaa edeceflni söyle· 
mlıı muahedelere riayet edilmesi lüzumunda israr etmtıttr • 

Ren meselesi Londra'da 
görüşülüb halledilecekmiş . • • 

Londra 12(A.A.)Roytef ejanıına göre milletler cemiyeti konseyi 
toplanbaının tesrii muhtemeldir • Lokarno paktının ihlal edi· 
lub edilmediğini tedkik etmekteir. Bununda timdi bir fayda11 
yoktur . Royter Fransız delegasyonunun ıu taleplerde buluna· 
cağını zannediyor • 

1-Ren kıt'asının Sembolik tahliyesi • 

2- Lokarno muahedesinin sekizinci maddesi esas' daireıinde 
Ceneneden müzakerelere baılanmaaı . 

3-Ren mıntaka11oın tahkim edilmemeıi . 

Almanlar Lokarno konferansına 
gidecekler mi? 

Berltn l2 (A.A.) İyi haber alan mubafillere göre Almanyanın 
milletler cemiyeti konseyinin Londrada yapacağı toplantıda 

temıil edilmeıine henüz karar verilmemiıtir • 

Almanya Lokarnoyu imzalamıı olan deTletler araeındaki gö 

rüımelerin netlceıiot beklemektedir. Son Ribenton hala Ber. 
)indedir . Fakat müıahid sıfatile yakında Londur:aya gitmesi 
ihtimali vardır . 

Avusturyada Nazi propağandası 
Viyana 12 (A.A) 
Httlerin aon nµtkundan beri bütün Avuıturyada oasyonal 

ıosyalist prop•gandaaının arttığı görülmektedir. Zabıta Viyana 
da 30 kadar nazı tefini tevktf etmtı bunların üzerinde mühim 
mtkta.rda probaganda vesaiti bulmuıtur . 

Dünkü Istanbul 
Gazeteleri ne diyorlar? 

Dünkü İstanbul gazeteleri yalnız Renin iıgali itiyle meşgul 
olmaktadır. Yunus Nadi Cenevreden Cumhuriyete gönderdiği 
bfr yazıda Almanyanın haklarını Milletler cemiyeti içinde ko
nuıarak elde etmek emrivaki ile ve kuvvete dayanarak elde 
etmek yolunu tutmaıını büyük bir tehlike olarak kaydediyor. 
Bugün değilse yarın böyle bir emrlvllkiin Almanyanın hakkan
dao zor gelebileceği bir mukavemetle karıılanması muhakk~k 
olduğunu ve o gün hemen harb olmasm diye her şeyi tatlıya 
bağlamaya ujraoan aciz ve zaif Avrapanın korktuğuna uğra· 
yacağı yani büyük harbi gölaıede bırakacak ve tarihin en bü
yük hailesi olacak musibete tutulacağını söyleyor. Alman v~ 
Franıız münaıebetlerioin tarihçesini yapan Tan gazetesi de 
Renin itı:sliyle Almanyanın daimi surette Fransız tehdidi ve 
tazyiki önünde yaıamaktan kurtularak eıki hakimiyet poleti
kalarına glriımek istediğini fakat artık dünya efkarı umumi· 
yeıinin böyle hakimiyet kavgalarına giriıilmesine müsait olma
dığını ıikayetçl her hangi bir devletin her ıeyden evvel mÜf· 
külünü Milletler cemiyeti vıuıtaaiyle hal etmesi lazım geldi
Ainl söyliyor. 

Asım Us-Kurunda Lokarooyu imza eden devletler konfe
ransından ve bunun muhtemel neticelerinden bahsederek Ren 
meselesinde ıulb veya barb tallini elinde tutan devletin lngil· 
tere olduğunu Franıanın da İngiltere ve onun tarafıodan olan 
devletlerle anlaıması ar.ıuya ıayan bulunduğunu aöyliyor, ve 
diyor kt: Çünkü ( Avrupa ıulbunu muhafaza etmenin ancak 
bu ıuretle miimkün o~acağı htHedilmektedir. ) 

Zamao-Milletler cemiyeti konıeyinin Londrada toplanma. 
aını İngilterenin hadisede oynayacağı rolun ehemmiyetine delil 
telakki ediyor. Ve adeta bir nevi hüküm vaziyetinde bulunan 
bu devletin kararını beklemek lazım geldiğini söyliyor. 

Son Posta- Bu itin halli için Alman yanın yeni tekliflerin
den umumi ıulh namına azami istifade yolunun ihtiyar etmek 
ve mevcut meıelelerl toptan hal etmek lazım geldi#ini aksi 
halde harb tehlikeıinin ancak bir parça daha uaaklaotırılmıı 
olac.-iını ıöyllyor. 

İtalyanların kolorduları Cenuba 
doğru ileri harekata devam 
ediyorlarmış •.• 

Asmara 12 (A.A) Birinci ve üçücü kol ordular cenuba doğru 
muayyen hedeflere ilerlemektedirler. Diğer üç kol ordu da ce· 
nubu garbiye doğru Habeıistamn mukavemeti noktai nazardan 
çok nazik bir mıntakada tazyik yapmaktadırlar. 

İtalyanlar şimal cephesinde 
ilerliyorlar .•.• 

Roma 12 (A.A) İyi haber alan mahfeller mes'ul hareketler 
hakkında tam bir sükut muhafaza ediyorlar. İtalyanların ıimal 
cephesinde yeniden ilerlemeleri mümkündür. General Grejiyamn 
da yakında Somali cephesinde taarruza geçeceği §&yidir" Ken· 
diıloe asker nakli için bir çok kamyon gönderilmiıtir • 

İtalyanlar cephelerde faaliyette .•• 
1 

Asmara 12 (A.A) Yabancı muhabirlere göre bütün doğu 
cephesi hareket halindedir • Hava faaliyeti de hat bir ıekil-

' ~ de devam ediyor . 

lngilizler Fransanın noktai nazarını 
kabule karar vermişler ... 

Londra (A.A) Moroing post gazetesine göre İngiltere hükümetı 
Almanya ile müzakereye giriımek için Renden Alman aa~ 

kerlerinio çekilmesini isteyen Fransız tezini tamamen terviç 
etmeye karar vermiıtir · Siyasi müıahitlerde bu içtimaı kabul 
etmiılerdir . 

Holanda askeri terhis etmiyor. 
Lahi 12(A.A) Hollanda hükümeti normal olarak gelecek hafta 

bir terfi lazım gelen kurra sımfı silah altmda muhafazaya ka
rar vermiştir . 

Baıbakan radyo ile verdiği bir nutukta Lokarno paktının 

ihlalinden doğan gerginftğin artması nauhtemel olmakla bera· 
her ihtilafında yakında muılibane hallini görmek ihtimali 
daha fszla olduğunu söylemiıtir . 

Bursa İkinci icra l\1e
murluğundan : 

933/598 

Borsada müflis F azh ve 
ıürekası iflas idaresi ko%A ba
ntnda avugat Halil ibrahime 
3150 liraya borçlu Balat çift. 
llği sahibi baıçı İbrahim bey 

• mahallesinde çardak sokağın
da Ali Rizanm işbu borcunun 
temini için mahcuz ve satıl
masına karar verilen Buna
nın doğan köyünde kain çalı
lık mevkiinde Tapunun ıubat 
329 tarih ve defter l 44 sahi
fe 88 ve numara 452 de ka
yitli ıarkan sahibi senet gar
ben eahibi !enet ıimalen sa· 
bibi senet cenubeo sahibi se
net lnrlalar1 ile mahdut 160 

1 
dönüm mikdarında ve ~eher 
dönümü 6 lira kiymettnde te
mama 636 lira kiymetinde bir 
kıt'a tarlanın açık arttırma ile 
satılmasına karar verilmitlir. 

-1 İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin iıbu 
gayri menkul ü:ıerindeki hak -
larını huausiyle faız ve mas
rafa dair olan iddialarım ev
rakı müspiteleriyle iıbu ilao 
tnrihindec itibaren 20 gün 
içinde icra daireıine bildirme
leri akıi halde hakları tapu 
ıicillerlyle sabit olmadıkça sa
tıı bedelinin paylatmasından 
hariç kalırlar. 

2 - Arthrma ıutnamasi 
Bursa ikinci icra memurluğu 

oda.ıqda Jıbu ilanın neıri ta• 

rih\oden itibaren 10 g'Ün son• 
ra her kesin eörebilmeıi için 
açıkır . 

3 - İhale 20/ 4/936 gü:nle
mecine rastlayan Pazarteal 

günü ıaat 14 den 16 ya ka · 
dar Buna ikinci icra memur· 

luğu odasında icra k•lınacek

tır . Şu kadarki arttırma be· 

deli gayri menkulün muham
men kıymetinin yüzde yetmiı 

beıini bulmadıiı takdirde en· 
son arttıranın teahhüdü baki 

~almak şrrtlle arttırmanın l 5 
gün daha temdit edilerek 

5/ 5/ 936 günlemecine raıtla
yan Sala günü saat 14 den 16 

ya kadar Buna ikinci icra 
memurluğu odasında enaon 

1 arttırana ihalesi icra kılına· 
caktır. 

4- Arttırmaya ittirak için 
gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yedi buçu · 

ğu nispetinde pey akçası veya 
milli bir bankaosn teminat 
mektubunu tevdii etmeleri 
lazımdır . Alıcı arttırma bede
li haricinde olarak ihale ka· 
rar pullarını tellaliye resmini 

tapu ferağ barcını vermeie 
mecburdur . Daha fazla ma -
lumat almak isteyenler 933 
598 Dosya numarasiyle me
muriyetimize müracaat edebi

lirler • Arzu edenlerin ıartna
meyf okuyarak hazır bulun
maları veya miime111il gönder · 
meleri ve gösterilen ııartlara 

riayet etmeleri ilan olunur • 

• 



Bu~.. .... ııanı: Milli Emldk ma-
Altıparmak caddesıac1e diJrliJflJnden : 

rsa <hmon Dire 

Maliye memura H. Hüsnü. 
dea utan allaan yerden ar- 1- 15062 lira 64 ku 
taa 15 M2. arsa, açık artır- ruş bedtli keşifli Yeni· 
ma ile satılacaktır. beher şehir hükumet kona

-"~ac--an.._-ad!-...t--..k~lın;.__t~--..sı ...... ..-ba_ıa.a.d_a~ğu-..l!'.ye_r ____ ...... -....--~------=:::.::~;;.;:;ar--
16,306 382" Çam kereste) baOlı banCısı 

atetro marabbl'ının mubaal
•n• ıo liradır. Muvakkat ğının ikmal inşaat1 28 
temı•t 41,21 liradır. Artar· şubat 936 tarihinden 
• ve ittel'DleSI 16 mart itibaren kapalı zarf u· 
81 puarteal günü saat 15 sulile eksiltmeye ko
te Urayda komsiron odası· 
ada yapılacaktır. şartları nulmuştur. 
anlamak ldn iş saatlannda 2- Eksiltme lô Ma· 
UNJ Malultebealne ve ar- rt 936 pazartesi günü 
ti,.. vôtlade komslyoaa d 1 k 
111e11nw gMataıer. saat ta. e.ya~ı aca tır 

§ müdürlünde müteşek-

1,293 

O,gOO ı«ı 

idris çavuı 
Çam tahta Sülüklü Kö. 13 00 

bakkal Mebmette 
Göknar" teşvlkiye lt& 12 00 

Mebmette. 
2410 Mete kömiir Polla ura. Kilolu 1 ,50 
2300 » 

4405 

15'o 

1240 

• 

, 

» 

J•adar• » 1,50 
Şehir lçlncte t,50 
Jedl eadnlerde 
kes1el, bllrai farkı, J ,00 
lldlt', susarıut ~6y· 
ıertade. 
Deg akça, aar,-. ı.oO 
k&ylerlnde 

1 

o 

o 

28 

72 
19 
95 

J8 

29-3-9-13 J 3- Yenışehırde ınal 

Yer aatııı nını: k·ı k . - d 
Altıparmak caddesinde ı . omısyon~ yuz e 

Miiblltlr Nec1p1en alınan ye· yedi buçuk temına tı m
,.. ..ıan 412 M2. ar111, a- uvakkate ile birlikte 
çık arttaı ı ı De utıhldar. müracaatları ve teklif 

•tro .............. 
••-111 ıo Hradır. Mu· mektuplanoın t 6 Mart 
nl*at teminat 46,5 liradır. 986 pazartesi günü sa
artırma ve üıtenaesı ıı. at t~ de riyasete ve-

Kaçak olmasından ötürü Hazine namına tut1'!ao yu~ı4a. yu.ıf ı 
kereste ve mangal kömürleri 9-3-936 gününden itibar~ 14: ı 8- 6 
salı günü saat t ~ de ihalesi yapılmak ütere on beş gitı nmddetle satiJı .. 
ğa çıkarılmıştır. Alacak olanların sözü geçen gün ve saatta Bursa J . 
met Paşa caddesinde Orman Dırekt.6rlül0nde toplanacak olan ko · -
yana teminat makbuzlarile birlikte gelmeleri ve (azla malumat edia.a 
isteyenlerin her gün Orman Direktörlüğüne &... rmalan 

-rt. 188 pUartesl gibi . l . ilAn olunur. t0-t'3- -19 ..ı ıs te ura, komlroaa ra mesı. 
odllMda JllPllacaktlr. fllli- 4- Şartname ve P· .,Bur:a İkinci Hukuk Bursa ikinci icra Me· 
lan anlamak için it saatla- ro jeler yenişehirde m· 
randa Uray Mabuebellne almüdiirlüğünden alı- Mahkemesinden : murluğundan : 
ve artırma •llktlade komi- b"I . .b. B 936-197 davacı Bursa· 934-1342 ••••11 B • 
roaa, lsteklller gellialer. na 1 eceğı gı 1 ursa nın zafer meydanı blleelk aarbaıı mala•llninden Alaca 

21-3-9-13 nafaa başmüdürlüğü- mahallesinde 10 No. la ev· barka oadclellade 20 au .. rah 

Yw .. A. H. ndeıı de alınır · de Mehmet kızı ReclJe ta- •• Haca ...... km Ha-
Hisarda kavaklı yola 9 - 11-l 3- l 5 ratandaa M. aleyh tatarlar· .._,. 210 

ltraJa borçla Bur· 
1& babı llcdm m.ıa-Jleıliule 

BArladekl 2o M2. mearlık •6.uJanıva ır da bekçi lbrahlmla banesı- •• 10kaianda 13 uumaıada 
yeri. açık artırma ile satı· ırıı U~ '.T r a- ne bltltlk evde arabacı Me· llll HIH1'8 ojla Alinin lfba 

~=1·~=.:.~~~=:~ kıllar Direktör- hmet aıe1h1~ açaıan 11ıtar bire ... , ıem1111 .. m.ı. •• 
lıraclır. artırma ve üsterme- davası üzerine,midcleaaelyh •• 1&talma"Mı karar nr1• 
ıl, 16. mart. 936 pazartesi l'iJflJnden : Mehmet namına gönderlıen Bununa zın4as, kapı-We· 
giiDi -* 15 te Unyda 11- Tirilyede evkafa adre! arabacı MMtn@t na- JJucle ... -. btı ~~ 

·~'.":'~.,. k&la tap.- a-ıu--.·· 

wtıoa. edasıacla pp1laca- ait zeytinliklerden 16 manda kimse haaclıif met rda •• defter 58 Sar• 21 Yf 
kbr. prtları anlamak için par~dan maada geri rbhatlle blll teblli iade kf· 193 aamarataDCfa kaJıth Sa• 
her it -tında Uray Muba· ı z..acta tll en it u...'Wi.. i •i ~. llbeılae ve artırma vaktin- kalan biitiiP zeytinlik ınae1.. n 1 -Ye sa· nsıDe tola acı) mu~ 
dl JODa, istekliler g- parçalarının mülkiyeti ken davetiye teblİ§lne .. ~ ~An bpi arka ., • 
...._lef~ 29-3-9- l3 k muhakemenin 2 nl91n 931 Ah•et badadia ile ..,._t 

1 
satılma üzre3-3-986 perpnbe ıiiaü ... t 10 118 i ... 1u ... tefrik Wll•ı bir 

Yer satışı Hlnı: gününden itibaren bir b1ralulmaıaa karar ver~I ....... bOrflq lk.,...t e-
Altlparmak caddesinde ay müddetle müzANe ld ,. d .._ elb ~- dili •• kl~k kıaada alt -

-J o u.,un an ~r mu -· atta L•- boci-- A .... _.... L.ır 
flllcı aallatea alınan yer· d k 1 A uu ·-~~ u dell a,... 413 M2. arsa, a- eye onu muştur. r. rar mumalleJb. Mebmet ya· ocla bli _,. JftE ••• '* 
çak a9h .... llesatalıkt1r. 8- ttırma ve eksiltme gü· karda yazıh gün ve laatta mutfak Gtt k•U. bir ocla btr 

.. tro wabbamıa •· nü 3-6.-936 cuma g bizzat m-.bkemeye gelmez ıofa ••bir mtkdar babçe •• 
Ulll-11111 12 Jll'lldar. Muva· ünü saat t' de Mutia n- veya tarafından baroya ka- bir hela n bunar batı .. ,. 
kat teminat, 372 liradır. yatla bir vekli göadermeue " klÇtlk kıaamda ıae bir bO· 
artı.._ ve iltermesl 16- ya evkaf idares·n,fe hakkında llzım gelen mua- dram bir W.dulat •• anar 
3-sai puari•f günü -t yapılacaktar Talip erin melenin gıyaben ifa kılana- bap au,u •• kGçlllr Jr.UamL 
15 te Uray komstyonu oda· o günde gelmel~ri ve caAı tebliğ makamına kalmq 118 bir bOdnım bir m.a' .. k •• 
liaCla yapılacaktır. prtıan rt · I k l olmak üzre Hin ol.ur. birinci katta b r oclA bir aofa 
aeJ-...ı lçfn ıı -tıanacla şa nameyı an ama ... llıt katta bir oda bil ao'la 
UfaJ Mabaaebellne ve ar· için o ğünden eve) me· Bursa Tapusından : •• bir mıkclar bahçe •• bit 
trı• vaktinde komsfyoaa muriyetimize müraca· Bunaaın çatal tepe kö· hellll bulaca 70o lira kar-
llhlMH• Gefllaler. atı ilAn olunur. Jinde kuyu boiazı mevki· mettade bir kıta hanenin açak 

»-3-9-13 t t 
13 

lS tS inde prkan bayır garben artırma de atılmaaana ltanr 
§ - - - gôzedell deli maıtafa vere· •erlhDl1t1r • 

. Y• IUlfı H. Bursa Tecim ve En- sesi ,ımaıen bayrı ve göz· 1- ipotek ..ıaabı Wac:Uli· 
~ ...._.. .. camU b· düstri Odası sicilli ti- edeli karagöz limafl eenu- larla dlter al•blartana •• 

l!Jtlilad*I 4f11 M2 . .,....._ ben gazedell •iıt oilu lb· &Ufak hakin aa'hfplerlDla lj· 
ilk feri. açık arttırma ile caret memurluğundan: rahim He çevrfll tarlanın b8 pıtı ~ berindeki 

llitır. Malulm•al, be- 1466 sayı ticaret ılelll- ceddiadea hl~lea Oet•l haldanni buaif,te fala •• 
W ...,...,.,.. 150 nele kayt ve tescil edllmlf ıuretlle ayddıh CJll• liüıe· iıaun1a c1afr olan ıcldıalanaı 
kİll'liffİtr .... Ydkat teminat oı*D Fldanhan lo2 aa....,.- ylnln veresesi tarafaadaa ••rakı mlıbıtelerı1le 11'8 ıfb 
Bıf laa ...... r. artatilM dil Ticaret we teabbit ıııe- lafttlal we aamlatJnl ~il tarihinden lifllarea 20 Ola 
ilM._.Mt IU.936 paiaı'te- fitle uirapa Nurett1ala y- taltp edflmlt taprl tay- ıçlncle icra dalrealne bat...,_ .. 

_, 15 te UtaJ k· eni aldıiı ve aufazca da tee dıda bul•namatm1 old•a· elerl akit la•ldti hatılan tapa 
o9Mltıôflti öiiifftcla yapıta- idi ettlrdlll Ani1t IOJ ach daıf talltrtC.fuaaW. 1*b iki llclU.ıftW eablt obiiadakç. ea• 

ttt. prtfatl aaıaa.tr ıcın ile blrHkte baililim IOtlra l~n 26 3-938 gidine m&· bt bect91fnfa .,.;ı.1 ... An 
; ...... .,... Uta)' Maba tıcetet hvanı n lmzuiftı ltldlf pefferabe glbii mahal· hariç kalıtlar. •Bfr• ftktla- amam Jetlerde Nlıtett111 Hne memur göaclerlleeeOfa· 2- Arttarma .... ..._.. 

.118.,HI•· , 18Nkt,. Artla ol.rtak tallamlaeait dett ba babda ltfralı elaı- .._ lltnet 1cra -•lala 
nı I0-3-988 glaıemeçll lana tarihi Htaıadaa itim .._... tllthmn 
dllekc:•I ile blldlrmlt oıcta- raa oa eia zarfında .nerl- ~...._ IUbaN'8 10 l'lıi 
~adan tle.ret kanaoanan adekl belgel• ile beraber ...,. lıii&- ._.a aaır. 
., .... mlddellne göre trca- tapa idildll'liiOüae ve ,-t 1'ID ata • 
ret iiavaaıaın alclnae kafi malltHlllde.....,.... mi· ı- iMie t._4-999'6 
n tenli ........ illa o1a- ,.... •11«Weleri 11111 oıu. il .,. 
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