
Antakyada tescil işi devam 
ediyor. Delege Garo tahrikçilere 
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------------ıı-ı--------------------------------------------------------------------------·------·----,---------------------------------Cumhuriyetin 15nci bütcesinin müzakeresine başlandı 
K~=~!Y~?u~~=J~-Büyük Şefimiz Atatürk-, Antakyada seçim muamelesine başlandı 
yetin en yükaek ra- o·· t 12 35 d h k h .. 1 çete faaliyette kamlı büdceai olarak un saa . e al ın coşgun teza ur e 

gelmiştir ri arasında Mersinden hareket buyurdular Tahrikçilere direktifi bizzat 
Ankara, 23 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Kamutay Bugün· 
deo itibaren 1938 mali yılı büt 
çeıinin tetkik ve müzakerelerine 
başlıyor. 15 inci bütçe kamulaya 
Cumhuriyetin en yüksek raka· 
mını taşıyan bütçe olarak gel · 

• • 1 
mıetır. 

Mali sene sonu 7aklaşmış 
olduştundan kamutay bütçe mü
zakereleri neıicelenince1e kadar 
her gün aaat 14 de toplanacak· 
tır • 

Hükümet Kamulaya verd iği 
umumt muvazene kanunu proje 
ıi ile 1938 mali yılı masrafları 
için 248 307,048 lira tahsisat iste 
tnie ve büdceniıı görüşülmesi tı· 
rasında 600.000 Jirası posta telg 
raf idareai için mali.~e bü?ces!· j 
ne, ıeri kalanı da dortte bır nıs . 
betinde olmak üzere ödeyecek le ; 
ri posta te telgraf ücreti için 
tahsi&al ayırmamış olan dııirele l 
rin bu taludsetlarına ildve edil· ı 
mek üzere ceman 768,000 güm 
rük muhafaza teşkilıltına aid mo 
törlere ahnacak telsiz oihazları 

Atatürk Tarsusta taşkın tezahürlerle karşılandılar. /\.endileri
ne ayran ikram edildi. l 4.35de Adanaya hareket buyuraula 

d~lege Garo veriyor 
Halk mümessilleri tahrikin önü alınma
dıkca İftirak etmiyeceklerini bildirdiler Dört gündenberi Mersini şereflendh·en Büylk 

Şef Atatürk dün saat 12,:W da şehrimizden 
ayrıldılar. 

$ eC'in a~lnrrnda bulunmasile dört gün en 
sevinçli bayram yapan ve onu aayaı minnet ve 
şükranla sellimlayan Mersinlilerin derin tahas 
sürlerine karşı bu dört gün kızgın çölde bir 
damla su tesiri bıraktı, 

Saat 12 de hemen bütün halk köekten itiba 
ren iştasyon meydanına kadar iki taraflı cadde 
leri doldurmuş ath yaya binlerce köylü onu bir 
daha görebilmek için şehre akın etmişti, 

Atatürk saat 12,20 de köşkten ayrıldılar,Oto 
mobil ilerledikçe yaşa var ol sesleri alkıı tufa 
nı eehri çınlatıyor ve Şefi takiben bir insan 
seli istasyona akıyordu, 

Otomobillerinden ıapkalarını çıkarmak sure 
tile halkı selamlayarak ve tebessüm buyurarak 
iltifatlarda bulunan Atatürk istasyonda coşkun 
sevgi tezahürlerile karşılandılar. Atatürk 
teşy ie gelenlere iltifatta bulunarak maiyetlerin 

!erindeki zevatla vagonlarına geçtiler, 
Husuwi tren saat 12,35 de yaşa var ol sesleri , 

candan tezahürler arasıoda istasyondan hareket Dörtyol, 24 (HuRusi muhabi ı lskenderun ve Reyhanivde 
etti, 1 ' 
Atatürk Tarsustan geçerken rimizden) - Antakyada tescil ortaya atılan süırni Türk mese 

Tarsus, 24 (Telefonla) _ Atatürk saat 13,40 işine başlandığını dün bild irmişi lesi Milletler Cemiyetinin kara 
da Tarsusu fşereflendirdiler, Şefin Mersinden tim. Bu sabah alınan haberlerde rına rağmen Antakyada da ge 
hareket buyurdukları bir anda eehre yayılmış başda Roje Garo olduğu halde niş tahrik ve propa~anda met 
bütün Tarsuslular istasyona akın etmielerdi, partizan çetesi reisi Mustafa ve zuu olarak ele alınmıştır. Son 

Büyük Şef binlerce halkıo coşkun tezahür 11~ransız zabiti üniforması taşı gelen malumata göre Antakya 
leri arasmda trenden indiler, Halkı selAmle1a yan eski ermeni mebusu Kolbas halk mümessilleri tahrik ve ted 
rak iJtifaua bulundular, Kaymakamdan Beledi 1an sık sık toplantılar 7aparak hieler:n önü alııımadı~ı takdirde 
ye Reisinden memleket ieleı i hakkında izaha& 
aldıktan ıonra saat 14 de otomobille Tarsus tahrikçilere direktifler Yermekte 'fürklerin ka7da iştirAk etmeye 
parkwı şereflendirdiler, · dirler. ceklerini bildirmişlerdir. 

Halk parkı ve bütün park çevresini doldur Şimdiyo kadar köyleri ba Dün akeam lskenderundttn 
muştu alkıe ve yaşa Atamız sesleri hiç kesilme san bir çok haydutlar delegas milis adı altında üç kamyon do 
yordu, Parkta kendilerine meşhur Tarsus ayranı ıyon binasında yapılan toplantı lusu sililhlı adamlar Aotakyaya 
ikram edildi, Parkta yirmi dakika kadar kalan larda Tnlınan kararları tatbike gönderilmiştir, 
Atatürk tekrar otomobille istasyona geldiler ve memur edilmişlerdir. [Bu karar Tescile Antakyanın dört ma 
saat 14,35 de halkın tezahürleri arasında Ada lskenderun ve· Reyhaniyede ol hallesinde !devam edilmektedir. 

_n_a_r_a_m_ü_ı_ev_ecc_i_h_e_n_h_a_r_e_k_e_ı _b_u_1_u_rd_u_ı_a_r. ____ 1 duğu gibi Türk listesine yazı Antakyay baglı nahiye ve köJ' 
A 

Orta Avrupada telaş ve heyecan arttı 
!anları tehd id ve tazyik etmek lerin tescil günleri henüz komis 
90 tahriklerde bulunmaktadır. JOnca ililn edilmemiştir. 

karşıtııı olmak üzere 25,000, ye 

ni Japılan Tahran elçilik binası Harp muhakkak sayılıyor mefru1Jatı için 40,000, husuqi ida 
relerden umumi muvaz\!neye ah 

Suriye de hakikatı anlamaya başladı 

Parlmentoda manda memur 
larına şiddetli hücum yApildı 
Kabinenin ~ekilerek altı vezirlik yeni 

bir kabine kurulmaaı muhtemel 

nacak ilk tedrisat müfettişleri / b 
için 240,000, Ankara kaııalizas- A manya; arut fıçısına fitil yerleştirildi. infilak istenmi)'orsa 
Jou projesi masrafları olmak ü- çıkarmalı ; .. ;n C l t k l'A d• 
Zere 50,000; cumhuriye\in on be T Q e e 8 me uZfm IYOr 
l inci 7ıldönümü masrafları ol • •ıt Ç k I d.- d s .. d 1 mak .ftıere. ı~oo.ooo gör~lef! lüzum ıngı ere e os ovakya nez ın e u et er 
Oıerıne mıllı mQdafaa ıhtt1eçları 1 

ioın daı~a . aı2,ooo. janda~ma ·~ti için yeni tavsiyelerde bulundu 
Jaoları ıçın 140,000, muteferrık Şam 33 "Hususi Muhabirimiz ren mektubumu yazdıtım sarada 
bazı ihtiyaçlar için 26742 lire ki den. - Mebusan Meclisinin son hasta bulundutum ~öylendi. Ve 
ceman ı 726,742 liranın istenilen Prag, 24 (Hedyo) Hinlayin Barut fıçısı ateş ahyor recek bir hava Jar:.tmak için toplantısında Cezire vaziyeti tek şunu istiyorum Manda memurlan 
bu tahsi~ata ilAtesi kararlaştırıl yanında iki Sudet meclisi llza Berlio, 24 (Radyo) Alman elinden geleni 1.1apmaktadır. rar mevzuubahs edilmiş ve mecli nın rmüdahalesini (menetmek çare 
mış ve bQdce encümeni, bir kı• sile dün gece saat 20,45 de beş mıllbuatı Çekoslovak meselesini Tekrar bir teşebbüs se yaıdıiı bir mektubu alayla kar sine bakılmalıdır. 
sım masraf tertiblerinden indir· 

1 

vek il Hodzenın yanıodıtn çık· ön ölllada t1lde tutmaktadır. Ga Yeni hAdiaelere ;me)'dan ve- şılanmış olan Şam Mebusu Fah 1. Bazı m~busJa_r ?urıu ~eddetmiş 
meler Japarak, yek~nu, 2_49:954,

1
1 mış lır. Mülakat iki saat bir çe· zeteler ateşli makaleler neşrede· rilmemeei toin Prag neadlode ri Baruti bu celsede hazır buluna · ıse de Meclıste buyuk bır ekseri 

020 lira olarak tesbıt e~mıştır. rek sürmüştür. l\lülaknttan son· r ek Çekoslovak yanın askeri tah tekrar teşebbüslerde bulunulmuş rak şifahi iz.ıhat venniştir. 1 yet Frans!z .. manda .m~m!Jrlarına 
8 k m 1937 budcosıyle Fahn' Barudı' Ce:ıı"re h""dı"sele muhalefe.tını .ızhar etmıştır, 

k lı 1 
u ra 8 1 

: h . l " ra Sudet partisi tarafından neş·' rik:'.ltta bulunduğunu yar.makta tur. lngiltere bu teşebbüsftnde a 1 K b k · ı k 
a u olunan ,a sısa a gore . . . . , . rinden dotrudan doğruya oradaki • a. ın~nın çe 1 ere yeni bir 

18,936,244 lira bir fazlalık göster redılen kısa teblıAdtı; partı ve ve ~e.mber~ayınle li_ransız dıplo Çekoslotakya lıilkümetine Su- Fransız memurlarının ve dolayısile kabınenın ış başına geleceti ve 

m .. kted'ır. hükumet müzakerelerine pazar· masısıne aıddetle hucum elmek· det meselesinin süratle haJllni b ı b 1 d x. bugünkü üç vezirin ~erine alt 
"' "' u memur arın mensup u un Uısu zirlik kurulacax.ı hak ındakı" haıbcver 

F · - - b 1 d "' lı"ldı" ·ılmek · v c z d" tavsiye etmi11tir. İngiliz efkArı F d k ı ıs azla tahsisat alan tesı gunu aş an ı&ı ı r tedır . .ı arı resmı e1tung ıyor . . :~ . _ • ransız man a ma am arının mes ler tekrar kuvvetle dola 
da"ıreler .. tedir. Sudet mehafili başvekil ki : c Prag hükumeti yaptıAı umumıyesının kanaatı hukume ul olduğunu söyliyerek mektubun 1 emağa baş . · ıı . J 1 k t t . F amıştır. 

1937 mali yılı büdcesinde Hodza ile Hinlayin arasındaki askeri tahrikdt karııeında lüzum tın ı tıyat a ıare e e mesı mua lda da bildirdiai gibi ransa bita Vergilerin yüzde 50 . . 
1 d b" d d kd" d - · d nısbetın 3.627,Q6• lira olan Kamota1 büd müzakerelerin müsait bir safha· suz mazeret serdetmekle iktifa rızlar an ne ır Jam ve ne e raf kal _ ığı ta ır e yuz ıan arma de arttırılacağı hakkındak' h b 

.. · d k' · t' ı ı: h t x.· 
1 a er ceel, b~ sene 3"T1,000 lira faıl.aaiJ ya girdiA'ioi Hodzanın u1sal bir edemez. Barut fı~ısına yerleşti· öte yanı tutmamasının doğru ıle ora a ı vazıye ı ısa e meısı Suriyenin her tarafında fena k. 

le 3,918.070 lira olarak tekhf e hattı hareket takib0ıne baaJadı~ı . . 1 . A · - · .. nu lklncı .. - - teahhüd ledeceXfoi ısrarla tekrar ler uyandırmış ve bı·rçok (.eri ad ıs 
dil . t ' B f zlalıktan mühim nı ka1dedivor. v • rilen fıtıl ateşlenm ştır. teşın - - . d . ti~ k" h-k· t t t er en mıe ır. u a , . . . . . etmış vo emış r ı ; u ume e pro es o telgra ı gelmiş 
bir kıımı, ioıaeı kararlaşan yeni Sulh yolu kapanmadı fıtıle temas e~~emesı ıstenıyor· eu·· kreşte M·rlisc bu teklifimi bildi tir. 
u 1. b ' · ı 1938 yılı içinde sa oıkarmak ıçın çok acele et· --omt!!'~-:------~--------.ec 11 ınaaı ıo n 

1 
. 

1 
• k r Londra, 24 (Radyo) Cürçil mek IAzımdır. M / üf L l h 

Japılmuı laıımae en iŞ erıo 8 beyanatında; Çekoslovak1a me· Vaziyet ok nazik Demir muhafızlar emur arın n UB "'"1(0 arı akkınJa 
ıılıtıdır. selesinin sulh yolile halledilece· ç v " ı t• " 

404 960 lira olan Cumhur Loodra, 24 (Radyo) Royte h L Dah·ııı·ye eKa e 1 mühi b. Relıliıi bfidceıi 1320 lira fazla ğini haHl ümit ~diyorum. Bu )'Ol rin diplomatik muhabiri bildiri- şefinin mu QReme· . m L ır 
IİJle 406 280 liradır. 702,034 lira tamamen kapanmış deAildir. Hin yor : Londra mehafilinde Çek • b l d t • •• d d• 
Qlın Div~nı Muha&ebat büdüesin laynin Londra seyahatinde bR· meselesinden dolan vaziyetin &ine Of an 1 amım gon er 1 
de ı '302165 lira olan Baı•ekli na bahsetliAi projesi Çek bükü- ~ok nazik te tahim tellkkiıi de 
leı bGdc~ıiude 3545 lira eksiklik meli tarafından hiç de kabul e· 1 vam ediyor. Jngiltere bükOmeti 
•ardır dilmeyecek mahiyette cteQildir. faydalı mOzakerelere imkQn ve· 

G~en sena 20,251,749 lira 
.olan Maliıe VekAleli büdcesi,_ bu 
lene, 1,669,851 lira faılaı11ıe 
ıı,418,600 liradır. Bu :razlalı~ın 
JnClhim mikdarJ, bazıları evvelce 
kabul edilmiı bulunan kanunlar 
baıılarıoda yeniden görüloıı lö 
ıum '8 ıarure&ler icab olarak 
lbuhtelif daire ve müesseselere 
1apılacak yardımları ve teriJe· 
aek: paraları aösteren iatisnat 
lllaıraflar kısımlarına konulmuı· 
tır. 

l<upenhagda 
İ#ti gemiye ıuikaıt 

yapıldı. 
kopenhag 24 (Radyo) Bu 

te ' clhi limanda ;bulunan iki vapur 
' 1 hlhle ıuikast yapılmıştır.Do 

Utar bin tonluk olan bu upur 
lonu lklncslde 

ltalya • Fransa gerginliti 

Bütün ümitler* Ademi riıüda
hale komitesinin kararında 

Bugünkü fartlar arasında iki tarafın an 
taşmaya varmaaına imkan ı"rülmiiyor. 

Paris, 24 (Radyo) - İtalya l nü yapacaQı toplantıda konuıa· 
. Fransa arasında ba11ı1an ger· cafı projededir. Bu proje deniz 
ginlik devam etmekte ve vazıye· ve kara kontrolünü iade ~ediyor 
ti ıslah için bir çare bulunama· ve yabancı gönüllülerin bir ay 
maktadır. halyan gazeteleri, zarfında ispanyadan ~ıkarı.lma · 

F n Cu~mhuri~et İspanya· sıoa baeıanmasın1 temın edıyor. 
raıısanı " · ı · ı • h w e mühimmat gönder Proıe tal1a, Alman1a, Rus· 

aına sı a • . ı · ı 
mi e denm ettiltini anlatıyor ve ya. Fransa ve ııııı_ltere devlet e 
b/ şartlar içinde iki tarafın an· ri tarafından tetkık ~lunmakt~· 
ıaşmasına imkAn bulunmadığını dı~. UyuşutduA'u. takd_ırde _gergın 
izah ediyor. liAın ônOne geçılm_esı. mumkü~· 

BOtiln Qmlt ademi müdahale dQr. Fakat bu da ıhtımal dabı· 
komitesinin ıelecek perıembe ail !inde gör61mü1or. 

Bükreı, 24 (Radyo) Eski de 
mir muhafıılar teekil4h reisi JÜZ 

baıı Kordi7anonun muhakemesi 
ne dftn baı1andı. Kordi7ano 
mahkeme reiıinin suallerine te 

1 müddeiumuminin iddianamesine 
cetap tererek kendiıioin devlet 
emniyetine karıı kimse tarafın 
dan itham edilemi1ecetini teoki 
lAtının te çahımalarıom kanun 
Qeroivesi iolnde kaldılını sö1le 
mietir. 

Kordi1ano taraftarlarının 

evlerinde ~ ve Qıerlerinde bulu 
nan silAhlar ioin de ı<>yle de 
mittir : 

c - Bunlar sonradan tada 
rik edilmiş olma1ıp ekserisi es 
ki muhariplerden olan Azada 
eskiden kalmıı olan ·~ sil Ahi ardır 
Modası geomie 'silAhlarla hükd 
met aleyhine bir hareket yapıla 
mıyacaRı da ilşikArd ır. 

Mahkeme bundan sonra hafi 

bir celse akdetmiılir. 

Memurlara aid nüfus kayıdları münta· 
zam vs seri bir felıilde işliyeceh 

Askeri subay H memurlar ııeklerlnin hemeıı göuderilrnesi 
la mülki memurların nifus vaka ne baAlıdır. 
ıarı bakmda io Bakanlık nüfus Bunun temininde ise b. 

· · k - 'pkl 1 k ır idarelerine mühim bır tamım ço guc.Ll ere arşılaoılarak 

1,.ı mııtır. Memurlara aid nüfu~ lar \'e hatta sen el.erde uQraş!l°i: 
kaJıtlarının. muntaı~~ '8 . serıl~ı halde hazan ~tr ailenin nü 
bir ıekilde ıılenmeaını temın e · fue kayıtlarını bır araya t 1 
decek olen bu tamim şudur: mRk imkiinı elde edilmeaıo~la 

1 k . d' e"I e •Emek iye ayrılan as erı su ır. 

baJ ve memurlar?a mülki me Bu Jüzden bu ailenin •Jhk 
morlarımıza ve bunların öksüz bağlama işi senelerce uzayarak 
te dullarına aylık bağlamak hu sefaletlerine sebebiyet verilmek 
sosunda güçlük çekilmemek ve le berab6r yeis ve ümitsili dü 
zaruret te sefaleline meydan ve şen öksüzlerin ve dulların · yük 
rilmemek için bunlara aid ınua sek makamlara müracaatla sız ı 
melelerin ilgili vekAletlerce hflf malarlnı nıucib olmamakladı an 
ne kadar çok Çabuk ve zaına lı i yolund!l ve vaktinde r . .. 
nında sonra eritilmesine çalıe rüp beyhude muhaberelere ka~o 
makta ise de bu i şin t;Ona erdi açmamak ve bunların sefaletle/ 
rilmesi ilkönce nüfus kayi\ları ne mahal bırakmamak için he; 
nın toplu ve bir arada bulunma h:rngi bir subay veya memurun 
masına ve çıkaralacak ka)'t ör Sonu ikincide--



25 MAYIS 1938 Çarşamba 
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Gümrüklerde yolculara kolaylıklar 

Ahnan Tedbirler 
Müsbet ııetice verdi. Yeni 

tedbirler hazırlanıyor 
Gümrüklerimizde yolcu ve eşya muaye
neai daha pratik bir şekle irca edilecek 

VENi MERSiN 

Birinci Bas yllhk Dünya havacılıfı harıııında lngiltere 

Endüıtrilefme pla
nına dahil f cıbri· 

kal ar 
Ankara, - Sümerbankın bi 

1 
rincl bee 1ılhk endüstrileeme 
plAnına dahil rtüperfosfat ve zaç 
yaQı fabrikalarının Zonguldakta 
kurulması kararlaetırılmıetır. 

Fabrikanın tesisatı Alman 

Büyük Britanya 
Bugün ne kadar tayyar(,ye 

sahip bulu11ııyor 
A Vt'm kamarasında yapılan müzakere

ler ve İngiliz kabineainJe defişiklik 

Orta mekteplerin Bira f iyatlannda 
Mühim ucuzluk te· 

Sayfa: 2 

lzıir fuan için 

Yuaoslııyıdı 
Komüniıt tahrilaatı 

ve talebe 

yapılan araıtırmalar neticesinde 
ortaya çıkarılan mühim miktard• 
komünist propagandası ma 'zemdi 
hakkında bir makale nqreden Sa· 
mu Prava ıazetesi, bu hldiseniO 
komintern elemanlarile ı-:ıı yaba• 
cı elemanların ıençliti milli vasi 
fesini yapmaktan menetmek içio 
uıraşmata devam ettiklerini açık 
ça meydana çıkannıı o!dutunu yas 
maktadır. 
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SAYFA3 YENi MERSiN 

Dünyada Neler oldu Neler oluyor 

Maden 

Mersin 
Piyasası 

24-5 - 938 

Pamuklar 
Ôliimden ıonra da 

kazak 
Ocaklarına Amele 

yazılan Ko~ K. S. ......... _ 
Her kadın kocasin1n az 

para verdiğinden şikiyet eder Eylaı ayının sonlarına doğ Bu dedikodu madende ça 

Kıevlant 
Dağmala 
Kapı mala 
Koza 
Karma 

40. 41 
28-29 
2 7-'18 

5,50 
fi 

ev idareainde az para yüzlln· ru Belçikada ŞarJruva ş ·.,hrin- hşan mühendislerin kulağına 
den ıılunb çeken kadınlann deki iş bulma dairesine bir kadar gitti. MDhendislerden 
tikiye~eri toplansa. cildler do adam mUracoat elti. iş istiyen birini polise haber verdi. Tah· 
luıu kıtap _yaza~ar. Bar ~~·~~~z bu adama hOviyeti soruldu •• ki kat yapıldı. Bu maden eme· 

Kozacı parlata 25,26 

4,62,5 

kan11nın tiu ııkAyetlennı o.u- ismini sHytedi ve hüviyet caz let1inin Ayan azasından Kont bufday • çavdar 
mllnden sonra da devam et · danını kaybett•ğ· .. 1A lt' Ksaviye Grlln olduğu ve sah· Sert şark 5,1?,S 
tir k 

. . k k 11 ı ın1 ı ave e ı. , y k 
me ııtcmıı ve arı ocı 111. Yeni amele ertesi giln Oamp- te biı· isimle maden işçisi ya ' um.uıa v 5 

hayatında ~ldllkten fsonra da remi maden ocaklarına önde zıldığı anlaşıldı. Yçerlı bugdaya 
kazak oldupau kansına ha- . . g il . . . avdar 

t 1 k 
. . h f b' rıld& ve orada kendisine iş ve tıvıyetıoi g1zlemek ve Anadol yulaf 

ar atma ıçın tu a ar çareye rildi. sahte bir isim kullanmak suç-
batYUnDUflur tSordolu zen· l d d 1 k . arpa . b" t . ' l b d 1 Fakat yeni amelenin iş arın an o ayı ont aleyhm Anadol 4 
gan. ır acır. o an u a a~ arkadaşları onun efendiden de kanunt takibatta bulunul· Ynli alivre yeni M. 3,37,S 
vaaıyetnamesınde kan11nın mı . . . . ması !Azım ~geliyordu. Faket Nohut ekstra 6 2.) 
raıına konmaıı için bir ıart bır ada_m gıbı konuştuğuna dık Ayan e1..asmdan olduğu için fasulye 6,8 
koımuıtur, Bu ıart mucibince kat ettıler. Bu konuşma tarzı teşrii masuniyeti vardı. Mese Yula~ yerli .1,25 
iradın on sekiz ay, her ay ba , amele arasında merak uyandır le Ayan meclisi reitlliilne ya· Mebcımek yozgat 4 .• 62·5;5 

"·notere giderek muayyen 
1 
dı, dedikodular başladı. zıldı. t.~e~oien 120

· ıi~ 

25 MAYIS 1938 

1 L A N 
Hali tasfiyede bul~nan Mersin Dakik ~ırçır )e Nehıti 

yağ f. T. A. ~. tasfıye memurluğundan: 
T ll~li l~sfiy.-~e l>ulu.!rnn Mtrs!n Dakik Çırçır ve 
Nebatı yaıı fabrıkası Turk Anomm şirketinin his. 
sedarlar heyeLi umuıııiyesiuin zirdeki ruznamede 
yazıla lıususalın mlizakertısile muktezi kararın il-

l tihazı zınınmda fevkalade olarak 14-flazir·an ı 938 
sah giinii saat ı 5 de Selanik banL ası karşısmdak i 
İlhami erulalinde kain dairei malısusada toplanma 
larma karar "·erilmiş olmakla şirkel hissedarları. 
mn ye.vmi ruezkt)rdaki içtimada hazır bulunma
ları rica· olunur. 

-Ruzname-
ı- Tasfiye muamelAımm ve bulunduğu son 

vazi}ete göre devam ve)'3 nilrnyeı verilmesi ve 
bu babdaki rapor iiz~rine icabwın tezekkürü ile 
muklt>zi kararın illihaiı. 

2-- Fabrikamn Bazil Şaşaıi~e ve Bazil Şaşa. 
tinin Ya pak şirkt>line icarma mütedair iear nnı
kavelenamesindt-ki yazıla üç seae miiddet icarın 
müsterıidi karara göre temdidi hususunun tt-zek
kürü. bir maaı alacaktır. Bu maaıı 1 Balmumu 75 

almağa ıideceği glln evde bir ~f akarna Rekoru Cehri 11.'12 
pllk çalarak dinliyecektir. Bu 1 Susam 15,50,tô 1 L l H 
Pllk mllteveffa kocanın kan . j Karılacak rekor bulmak. edemiyenler birer biru mllaa· yapalı 
llDa karıı aavurduğu küftlrleri ta insanlar gilçlOk çekiyorlar. bakadan çıktıl~r. Rakiplerden 'Siyah 49,50 Silifke Jandarma okulu komutanlığından: 

i L A H 

telulirlni ve ihtarları ihtiva . Şimdiye kadar kırılclıtını ifit- ikiıi karı• karİıya kaldılar. Şark 
45 

Silifke j. okulunun sekiz aylık ihliyacı olan 
eden bir pliktır. Kadın bu . tiğimiz çeıid çeıid rekorlara Bunlar porıiyon Oıtline porsi· AAaaddınol 1 k ·ı · d ı· 1 pllğı dinledıkten ıonra notere 1·ıı- im k 

6 
b k M'l Y 50 ve yapı an e sı tmesnı e la 

1
P zu •ur. etmediğin. 

. . . . . . ,,e 0 • zre u ere 1 yonmakarnaları büyük bir iıti- Yıkanmıı yapak 78 der dola ' eks'h · - ··dd 1 rattığı zaman pliktan ıııttık- letleı ctmiyetinin merkezi olan . . . . Gnz yunu ı ) ı ı mesı on gun mu et e uzalı lan 
!erini notere anlatacak ve 

08 
C d k k ha ıle mıdeye ınılirmekte de- Konya malluı tifUk 1 ~· l ~O 7 2 ton odu ıı un elsi itmesi ı -6-9 3 8 ça rşa ııı ha gü 11 Ü 

dan ıonr• maq iı ihkak kes· kıenevkre_ ~ mb•. arn:_~be korunu vam tdiyorlardı. Nihayet bir Yozgat saat 9 da yapılacağmdan t~ liplerin muvakkat le-
bed kt" Pllk 18 d' rma ıçın ır mwt11 a a a- l k · · K • k 1 · ·d 1·b ece ır. tane ar. ld v h b 

1 
B o antacı gahp geldi. 2 kilo eçı ı ı 50 n_unala_ a.ı vf .. z.n.e m.a. uzu ve,·a banka mektupla-

K dı b b
. t . . d' çı ıgam • er a ıyoruz. u d b • .ı 

11 a er •J ar aneaını ın- b k . 425 gram makarna 1edim iri ~ a aı rıle bırhkle Sıhfke Jandarnıa ok 1 b' d 
lemejie mechurdur. Dinlemez· mllaa a aya bırçok makarna . • . • . . . ".." • ~ pirin~ler , ' . U u ıııasııı a lop ıe t ç- yeyicileri iıtirak ~tmiıtir Ko bınncı ılin edıldı . lkıncı ge T lanan ~umisyona baş vurmaları ilAn olunur. 

no er parayı vermez, un- · • . • • J Birin · • ı 20 2l> 
kil noter de bu 18 plitın ııra nulan şart en çok makarna yi len mliıabakacı ancak ı kı kıJo fkinc~ı ::;~ ::ı . 
ile muhteviyata neden ibaret yenin birinci ilin edilmesiydi. 180 gram yiyebilmitti. Birinci 1 Çay 285 
olduğunu· biliyor ve kadının ~ Herkes ençok kimin mflkanaa gelen lokantacı gelecek ıene- K&hve 104. 105 
onlan birer birer dinlediğine yiyeceğini anlamak için bli ki müsabakaya rekoru artaraca Deriler 
kanaat getirdikten sonra çıka yük bir merak içinde b.ekliyor I iınt vadederek milklfatını a· Keçi deriai çifti 
"l parayı v.,J,or, · du. Midesi dolup tahammlll hp gitti. Koyun derisi kiloıu 

Sıj'ır deriıi tuzlu 
Satır hava kuruau 
Manda derili iyi yfırekli büyük baba Cam mezarda 

yatan Kadın 
Mösyö Harri Haspel Ame· ' - Evet, demittir, tamam badem Ve çekirdek 

rikada lica~elle., uğraşır. Alt~ bet ~Oz bebek aldım. Torunu Niste bir Fransız baronu içleri 
ay evvel bır eglence seyahalı ma hır bebek hediye göltır t f d p 1 1 . dd · . ~Tatlı badem i,.i . . . ara m an J ca esının A ,.. 

lçel Def ter~arhğm~an 
(680> lira bedt>li sabıkh Mersin sevahili say· 

diye rüsı. mu 25-5 938 tarihinden ilibaren ı sgün 
müddetle açık artırma)·a konmuştur. Arllrma 
şartname~ini görmek istiyenlerin varidat kalemi
ne müracaatları ve talip olanlarm ) 'f vmi ihale 
olan 8·6 938 tarihine ruüsadif çarşamba göraü 
saat 14 de D.-ftertlarhkla müte~ekkil arttırma Lo
misyonu na miiraeaatları ilAn olunur. 25-28-31-3 

yapmak içın Avrupaya geldı. mek ıstiyordum. Fakat Alman 0 t h d . tti .1 b" c:a • » m n e asın a ınşa e rı en ır Aca çekird k 4 ı· L j N 
Amerikadan ayrıhrken kıu yada, Avusturyada ltalyada d k' . 1 Urfa Yam e 

3 

k 
. . ı mezar var ır ı ınsan ar ora •. 

endısıne yakında bUyUk ba- F ranEada dolaşırken o kadar fçel 90 ı 1 y· 
ha olacağını mUjdelemisti o - 1 d k. d darı geçerlerken ıoylerlnin .. cı ıliyıt Encümeninden 
vRkit Harri ; ·• . guze bebekklar tgöıl·dOm ~ &· ilrperdiğini hissederler. Bu ~~~=ıı~--=~-~ Senılik muham 

N yanamıyara sa ma ım. me 

1 
j Cinsi Mevkii men bedeli lira 

. _e kadar iyi, demişt! rikaya gidince bu beş .yüz be baron genç kerısile gayet mes L N Dlikklll istuyoa caddesinde bizar 60 
ınşallah hır kızın olur; ben . . .. ud bir hayat soruyordu. Fa fabrika11 bitiıiğinde 
de gelir~en ona gazel bir be bekle bır sargı yapacagım Bu M • j k l'k kk B d h 
bek getiririm. sergiyi g•zeceklorden alacağı! kat karısı bir senelik bir iz ersın S er 1 SU~ISİ rlİS· g:.,k:: Ki~..::t!ae M. Gbipıp ~ı 

Mva\c.kat 
teminata Jira 

4,50 

4.50 
a.oo 

Şimdi Harrt, Havr lima· mız parayı torunum namıoa divaç hayatından HOnra vefat lı'g~ı'ndBR', Dlikk .. - o8kuulduahy1~nı 40 
nında kendisini Amerikaya fakir çocuklara daitatacağız. etti. Baron sevgili karısının .. 
gö!Qrecek . vapuru bekllyo.r - Fakıt bu auretle toru cesedini k•ra topreğa tevdi Şubemizde lı.ayıllı emelli Depo Eııki postane yA•ı~da denizkeun 90 !:~ 
Amerikalı ıle görOşmeğe gı- oumuz be.bekaiz k~l•cak ; etmeğe bir torlD razı olmaJı. ve yedek 8Ubayların ve Depo Ba dahi 90 6.75 
den dosllarmdan birisi, otur- Suılıne Hırrı ıu cevabı ı. i 1 Depo Bu dahi 90 

Onu 1 t xıo o t h ·t tt' as.er memur arın WU- D 6,7.ıi 
dufu otel odasında bir kısmı vermiştir. 0 On u Y a nı e ır epo Bu dahi 90 6 aındıklara yerleşlirilmiş. beş - Onu da dDşDndDm, ıo dl ve camd•n mamul bir ta- tad olaıı seııelilı. yollama Depo Ba dabi 9o 6'i~ 
Yllz bebek görmtıştor. Bunla · runum için başka bir bebek il buta yArleştirdi. Ondan sonra farı 1 Haziran 938 de Dopo Bu dahi 90 6'15 rın ne olduğunu sorunca Harri; alar•ğım. mermerden bir ınrbe yaptırdı başlıyacalı. 30 haziraıı938 . Hususi idareye ail yııkarda cinsi ıııevlı.ii, ' se. 

• • J TOrbeoin içini renkli camlar akşamm11 kadar bir ay nehk muhammen bedeli ve muvakkat temina lu 
Beyaz Ayıları Kasket ıçınue yuva ıa aydıolattı. Şimdi Baron her devam edecektir. Bu tarları )3Zıh 9 parça ~karalln 938 mali yıh icarla-

6ldürmek yoıok Rı;0-:;, ;,:;,,;.,0ın ceou g?n bu mtzan oiyaret ediyor. rııüddeı içiııde vesikala. rı 30-ıııayıs· 938 tarihine rasılayaıı pazarıesi günü 
Rusyanıo şimalinde Sibir b d . 

1
. ·ııçidir Ço Bır elektrik dDtmesioe basın rile şubemize oıüracaaı saat 16 da ihale edilnırk üzre Vihlyet eııcüııuı. 

Y•da bulunan ııeyaz ayıları ~01 • •:ngınb/'.r. ç~· a~pm ca mezar ı•tı yerinden 010,. etmrleriııi riea ederim. nince açık artırmaya Lonulıııuşıur. tslelı.lilerin 
llldOrmek Rusya h.Dk~m~ti ta- in:ı.;:;~e an ça :;~o ırdöndOğD yarık kalkıyor, sanki al birli 12-19 25. 31 ş~rı~a ~eyi gör.ıııek iç~ n -U usu ~i muhasebe ili Ü -
rafından yıuk ecııımıttır. Yal Y 

11 1 
b 1 11 d • durluğıın11 ve ıhale guııu bellı saaııe vilfıyeı e 

nız, buz yığınları arasında yi· vakit, lkaıketiui ahırın dış du ~.er a u ut ybu tarıyıa· do .. ru J ( l ı' 1 ( B S f I cümtninP. boş ~urmİahılrı illan oHluımr. 14-19-25. 2,.8_ 
. varına çakılı biı· çiviye aslı. ıtıyor, cam a u un çın e ya _ 

Jecek1tz kalanlar ve ayıların . . . hn d' I · · Ertesi sabah k·ısketini al tan kadın renkli zıyalar içın 
cumuna uğrayıp ken 'er101 • Nüshası 6 Kuruı;ıtur 

korumak için onları öldilrmek 1 mı:ığa geldiği vakit iki kum· ı de uyuyor gibi glrOnQyor, Ta Abone ) TOrkfye H:,.,c; BuluLlu ıo·yu· Muhtarlıgından 
ten başka çare göıemiyenler runun kasketinin içersine yer bulun görOnmesile beraber ha 1 
bu yasaktan istisna edilmiş· leşmi' olduğunu hayrelle görj zin bir musiki işitiliyor. Ba· Şerait için için ~öyümüzde bulunan Taş ocaUarnıda taş les 
lerdir. dil. Kuşları çok seven çoban ron bu manzarayı göz yaılari Senelik 1200 Kr , 2000 Kr mes.ı arlı~m~ya çıkarılmıştır. Miiddel 9:is senPSİ 

Beyaz ayı neslinin gittik· yuvayı bozmaya kıyamadı. kas ıe seyrettikten sonra tekrar Altıaylık C>OO ıooo llaııranı ıptıdasındau 9t. 9 ~enesi Mayıs niha}~ine r •zalmaktı oluşu ve kılan- kelini bıraktı, işine başı açık •l•klrik dDğmesine basınca Oç aylık 300 !ilJO kadardır. Muhammen beılelı Alımış Liradır il . kırın da avcılardan yakayı 'tt' Dişi kumru kuluçkaya tabut kayboluyor. musiki au Bir aylık ıoo Yoktur. lesı 6 Haıiran Pazartesi gürıü lı.öy odasıııda ıa urtarm~lr için şimal kutbu i 1 ı . . . . p l kt T I' 1 · - d d. ya-nı çekilmeleri böyle bir k• olurdu. Şimd'. kasket ıçe~ısı~ suyor, Baron da abesle adım Rumi illnabn ıabn 10 1 aııa ır. a ıp erın ) 'UZ e ye 1 buçuk pey ak 

22-2~·27- 3 l 
••r ••rllmeslne eebeb olmuş · de mes"ut hır kumru aılesı larla ınrbenln lçlnd•n çıkıp Kara,tnr. sile müracaatları il:\n olunur. ça-

tur, oturuyor. ieliyor. 



25 MA Y.IS 1938 ___ YE_N_l_M_E_R_sı_ .• _________________ s_'A_Y_F_A_~--

i l A N ı•••••••••••••••••••••••••• • 
ı :Fabrika ve Sınai müessesel iıel Orman Mhendisliğinden; ! !. 

•• ··-----. •• Sigorta 
Ga,·ri mamul il. Muhammen vahit Cin!.'İ ~ S h · l · · d.kk tine ~ 

• !IJ. fh·atı l .. ira Ku. !il a ıp erının nazarı ı a · !I! guven sosyetesi 
J • • 

1 Sümer 5o 000 !1! Mersinde ıimdiye kadar bir dökümhane bulunma-~ 
50.000 3 70 Gögnar :dağından döklim işi olanlar uıua m•.sraf ve külfe.tler: 

bank 

50.000 .ihtiyar etmekte Tarsus, Adana ve saır mahaJlere gıde·if 
1- ıçel vilayetinin nwrsin ilçesinin evcili kö ;ttrek iılrrini yapbrmakta idiler. Bu ihtiyacı nazarı dik·• 

yü civarrnda Ayı pıuarı devlt'l ormaıırndan yuka 1 :kate alarak Mersinde Ata Çelebi Baıımevi civarında: 
nıla 3 kalemde y~zıh gögnar ~ğacı her biri ayrı lfH numarala sokakta yeni bir Dökümhane açtım, • 

Emlak ve Eytam 
bankalarının kurıımudur 

Tam türk 
asrı a parça olarak satışa çıkarılmıştır. •o k L ,1 h · J k · 1 • ( k J ;tt 

2- D•~her gayri mamul ~13. nın muhammen : Ö Umnanemue er R8VI uÖ Üm iŞ 8rl yapıma llulr.:. 
Güven güvenilen:sigorta şirketidir 

Hayal, ~ a11gm, Nakliyat, Kaza Otomohil sigor 
lalanrıızı eu nıüsail şartlar ve tediye kolay· 
hklarile yapar. 

hedeli 370 kuruş. •Fiyat çok mutedil ve tenzilatlıdır. • 
3 - Şartname ve lllll~aveleııame rrojel~ri li • 

mersin orman mühendisliğinden alımr. :Döküm işi olan fabrikH, smai miif>ssese sahip 1 
4 -- Satış 27-5 .938 cuma günü saal 13 de •ıerinio memnun edil~ct>ğini şimdiden arıede·il 

Mersinde Mllmeasili 
VASFI ORGUN 

mersin orman baş miıhendisliği dairesinde yapı- • . • 
lacaLtır. •rım. . W • • .................... ,_ •••••• 5 -- Sattş açık kfiylii artırma usulile yapıla- :Çürük çıkan ve beğc~nilmiyen parçalar: 
caktır. •geri iade edilebilir. işlerimizde sürat ve• l938Model Kelvinatörl 6 -- mu vakkHl trminalı ı 4 liradır. Ztemizliğe itina olunur : 

7 -- Taliplerin şarlıwuwde yazı'ı vesikalar it W 1 (Soğtık hava dolapları) 1 i Bu hafta içinde geliyor ı getirmeleri lazımdır.1• l A N 1~·17-19-25 : Hariçten sipariş kabul edilir. : 
11 Akın dökDmhaneai sahibi • 

icıl Orman mü~en~isfiğinden : ıeRAHlM öZBELLt : 

~luJıamnten •••••••••••••••••••••••••• 
1 1 

G mamuhiu hacmi vahil Fiatı Cinsi 
M3. Lira ku. 

40,000 

Jo.ooo ! 3 7o Gögnar 
40.000 

ı-lçel vilayetinin Mersin kazası dahilinde ev 
eili köyü civarında \'~ki Ayı pınarı nam uevleı or
mamndan yukarıda 3 ~altı uıde ) azılı Gögı' ar ağa
cmın her biri ayrı ayrı 3 parça olarak satışa çı
karılmıştır. 

2-- Beher nı3 gayri mamul(rnun muhammen 
bedeli 370 kuruştur. 

3- Şartname ve muka\·~leııanıe proje]Prin 
görmek istiyeııleriu mersin orm:ın müh .. ndis)iği. 
ne müracaat etmeleri. 

4-Satış 30.5-938 pazart~si giinü saal 15 de 
mr.rsin orı ıan baş mülaeudisliği dairesinde yapı . 
lacaklır. 

5- Şatış köylfı açık artırma usulile yapıla-
caktır. 

6 - muvakkat teminatı 12 liradır. 
7 --Taliplerin ş~rlnamede yazılı vesi~ aları ge 

tirmeleri lazımdır. ı 7 -2 l -25 ·2s 

ra R~.;,i~~io~' ·~ 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her Yerde 

8ıimı R [ M 1 N G T O N yazı makin~ın 
ıı Şeritleri kullamhyar 
Siade bir REMİNG TON almak. 
aınız. Satış yeri 

\ 

1 

m · Vilr,am Rıkgrd~ 

I· Sağhk Eczanesi 1 
• u!~~; v .!!m!~k Avru~!11~!~P,ır ı:bbi1• I 
• mllıtabıerab bulunur, 

--·~~~---~ 
Y •ni Menin Baıımevinde Basdmııtar : Mersin 

o 1 o • 
o o • • 

1Liraya Fotograf Makinesi 1 ! ı• 
Haftada bir lira vererek bir fotoğraf ku- 1 
tu makinesinesahip olabilirsiniz. a : 

Haftada ilıl lira vırirsıniı sizt son modtl ~ir körüklü (KO 1 
DAK) makinesi takdim ederi~. Sı~ıf terfi tdtn ve i~·I .n~t alan 1 
taltbtyt veri/tctk tn luymttlı hrdıye lofrlf:cj Nık.nuıdır O O 

Fotogıafçzlarla Amatörlere ait htr cir.s molztmf, cam, kar 10 O 
ton, paspartu ve iltlçlar bütün cenup vilt2yttltrindtkl satıcılardan 1 • O 
daha ucuz ve tazedir. •O : 

Kodak, Otvart, Foglander, Mimo~a, Llon~ıd, ~mbtıg, K(I. : O 
ptlli, Agf a morlcalı malztmt, film ve stntma fılmlırılt Rontken 1 ~ O 

SEDAD SAHiR SEVMEN --ı...s 0 
filmleri bulunur, 1 ~\ -· .J. O 

1 Uray caddesi No. 41 • Mers'n ı Cfa : 1 Kelvinatör <SOGUK HAVA DolapJarı) o · ı A 1u·· RK HAVA" ı• müteaddid yeni tekamülat ve tadilatla : 
1 an • : büyük muvaffakiyet kazanmıştır. • 

1 
.., KIJ R u Mu O Diğer makinelerd~n cer~yan sar· fıyatında O Tarsus Tapu memur uaun I yi;7:''e _kırk_ a~lığı iıitıariıe de aJrıea tıir ıııı-1 

.1 • o susıyetı haızdır. 9 
u8n. p•ıyangosu O Soğuk. hava nrnkinPsi aln ı ~~ istİ)f rı saymO 

. Hududu; Sağı Sar! .. Meh- O nıiişterilerinıize nıiijdeleriz. Fiyal üzerinde O 
lmet oğlu Musa solu tutnncii 0 ~ f d k 1 a. t ._ ·a.· L • I d 1 
Süleyman önil deveci abmet Her ayın onbirinde O ~Zi:t llll r li ar ıu J· apı HCagı gıuı la•SIL fr e 

1 arkaoı cumali vereseleri avcu! ekilir. her ocafı O uzıın vadeyıı lıaglaırncaltır. . ı 
ve •aire: ı Ç • 1 . Adru: Uray caddeaı O 

Bir bab bine • zengın eder. O JORJ SATEL 0 
•. f Sizde bir danealınız 000 .. 00 .. 00000D0000 .... 0 .. 

Yukirada hu4udu ya%lu 

Tarsuıun Hahy mahalleıinde '. 881111•811111111Cllallll8BBllB ................. . 
ki\n bir bab haı;ae Ha ID oi· 1 kayadelen suyu 
lu toP,41 Allqin ecdadı~dan in 

tikalen temellqk~nde ike' .n2
, 8 Sayın Halkımızm Sıhlıallnı göz önünde lularak ~şi bulunmayan KAYA 

sHeu~ıinde öRlmhe.ıiyl, .1karıklara 1 DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şe~ilde menbağdaki tesisatında eksik-
atıce ye a ıme ı e ızı 

1 
Meryemi ve oğlu basanı Hati liklerioi tamamlamış f P.nnin en son usullP.rini yaptırrnakda bulnnduğu-
cenin de J25 senesinde ötme· : mzu an ederiz. 

aile kızı Meryemi ve hasaqın· KAYA DELEN suvu· . 
da 3!J3 senesinde 6haesiyle ka f 

::·~~:i:.:i ... :::~:: ;: Kaynadığı yarden itibaren istasyon yanına ~adar cam borular~ lllur kmzlar~ 
931 senesinde ölmesiıle koca indirilmiı oradandı bütün fiziki ve kimyevi eııafım muhafaza ederi~ i•ıaden 
ıı l\acı ve kf rdeıi hıı4n kljfl ~ 

Jıaticeyi terkettiği ve 1aatic•- hususi kimyakerimiz ~uzurunda damacanlara dohhıulmakda YB llHlllZlllR 
Din de 934 senesinde ö)mes.ile ıir•ııı"zı ıelmekte,lı'r 

1 veraseti hnkumete inhiı~r et U 
tiği anlatılmakla bu kere v•· 

rese, halice, rahime ve Nevri
ye namlarına tescili istenmek 
te olduğundan bu hanenin ket 
fi için 4· 6-938 cumartesi gijn~ 
memur gönderileceğinden ta· 
ıir .. ufjyle UikJ&dar bub.nen
lar varsa keıif günii katif me 
murluguna veya Tapu memur 
luğuna müracaatları lüzumu 
ilin olunur, 

KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkalAdcllQ'ine gelince: Yıllar ıeçdikçe halkımızın 

1 1ıösterdiıli ra~bet ve teveccfihü karıısında fazla söz söyleme4! zail görDyoruz. Sıhhat Bak,nhl
1 

8ve sclahiyetli makamların vcr.,iş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU tılrız TOrkirenin 

1 en iyi suyu olmakla kalmayarak 11Dün1amn birinci kaynak suları arasında bulunduRunu ilbat 
etmittir • 

il lıtahsızhll'a, hazımBızlı~a bir e<>k mide batırsak hastalıklarına kartı KAY ~...,DELEN tifalı bir 

1 hayat kayn841dır. · 

• 
Suyu pik ttnılz llt berralulv. Ttcrllbı ıdln ıoyuı luıllumu _ llltulinıü bllldu/a .. lntUUA 'il lllıluduı 

~trd/11 farlılorla suy1111U1Zun fıÜŞttrlsl ço/ol""'1ıladu. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler ·Bakkaliyesi ................ __ 


