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KaphcalarımızdP. 
ıslahat 

Kaplıcalarımızın eaaılı 
nokaanlarmın ıslahı ve kaplı. 
calarımızda fenni tadilat ya. 
pılmaaı albi tılerin teablti için 
llbayımız Şefik Soyerln baı
k anlıiında ilgilerden mürek· 
kep bir komisyonun toplanması 
ve alacağı kararlarm önümüz. 
deki banyo mevsiminden evel 
yaptırılmaıı kararlaımııtır. 

Yoksul çocuklara 
kitap 

Urayımız; Yoksul evindeki 
çocukların kitap paralarının 
Uray tarafından verilmesini 

kabul etmittir. 

istimlak işleri 
Altıparmak yolunun geniı

letilmesl için iıtimlitk itlerine 
devam edılmektenir. Dünkü 
Uray encümeni altıparmakta
ki Neıim karakaıa ait evin 
istimlakine kuar vermiştir. 

Rıza ilminde birinin yıkılmak 
korkuıu olan dükinının yık· 
tıralmaaı kararlrımı§tır. 

parti kongreleri 
C. H. Partisinin ocak ve 

nahiye kongreleri temamen 
bitmiıtir. Bu yıl ilçe ve il 
kongreleri iki yılda bir topla
nacaktır. 

Fakirlere ekmek 
veriliyor 

Urayımız; fakirlere günde 
yarımıar kilo ekmek verilme· 
ıini kıırar altına alnıııtır. 

Su korucusu 
Su yolları üzerinde hs.y

van ve aııirenin dolaımamesı· 
nı temin için Uıayımız da~ 

tarafındaki su yollarının mu
hafazası için bir dağ korucu-
su alınmdsına karar vermtıtir. 

Kamgarn fabrika
sının temel atımı 

Şehrimizde elektrik f abri· 
kası civarında yapılacak olan 
kamgarn fabrikasının temel 
atımı töreni yakında yaptla
caktır. Sayın Baıbakanımız 

lamel İnöoü'nün de bu töreni 
yapmak üzere şehrimize g~I · 

meal muhtemeldir. 

Hapisleri istenen 
Uray mükellefleri 

Adam, sen de .•• 
Maddeler ve bele baıı ke:ime

lerde uğur veya kötülük arayacak 
devirlerden çok uzaktayız Fakat 
kelim'!ler çok kere bir duyguyu, 
bir arzuyu ifade ettiklerinden o 
duygu ''e arıu olanlar aynı keli
meyi sık sık veya sırasında kul
}anırlar. fşte bunlardan birisi ( A. 
dam, sen de . ) dir. Bunun yazıl· 
mış kl'limeleri ve birbirine takılmış 
pa.rçalariyle birşey aıılaşılmaz gibi 
gelir. Fakat öyl.! manalı bir şey· 
d:r lu onu söyleyen de işiten de 
bir çok şeyler anlatmış veya din
lemiş olur. 

Adam sen de demı:k lcötü b!r 
işi iyi gör, yar.i haksızlığı kabul 
et demektir. Adnm sen de demek, 
bu İ'J c Lnaz ama sen olur kabul 
et, y:ıpamıyacağıu: bili:irn amma 
sen gene yapı\'er, kim::enin aldır

dığı yok, sen de aldırma, bnşka

iarı hep bır türiü gitmııjler, sen de 
o yoldan ayrılma. kimser.in yap
madı~ıııı beı.nıı yapacağım, Adam, 
sen de •.• 

Görülüyor ki bunun anlatmak 
istcdi~i şey deima pasiftir. liu, 
şahsın basit duygu ve arzulariyle 
maddi menfaatlarım korumnk iste
diğ İ vakıt en kestirme yoldan 
imdadına l etışen bir düsturdur. 
Bu öyle bir 5ilahtır ki fertleri hf'r 
zaman korur. Fakat bir korama· 
nın daima başka birisi için de 
zararlı olacağını düşünecek olursak 
herhalde bir fert kendi varlığıoı 

Hammallara bir 
örnek elbise 

Uray ~ncüınenhniz; şehir· 

<leki hamm~lların bir örnek 
~tbiıe ve kasket geymelerini; 
bu rlbiael~re numaralar kon
mu.nı karar le 1hrmııt1r. Elbiıe 
gcymlyrn h&mmallara ham· 
mall•k yaptırılmıyacaktır. 

Uray erıcümenlnce Urııyı

mıza boıçlu oldukları halde 
bu borçlar.nı vermediklerin
den dolayı sekiz mükellefin 
hapfılerinin iıtenmeslne karar 
verllmtıUr. 

1 kurtarmış olurken bir başlrnsı 

Takke geymiş 
Emet köyünden Mehmet 

oğlu Rençber Hasan ilminde 
birinin keçeden bir Takke 
geydtğl görülerek zabıtaca 

yakalıınmıı ve hakkında ka. 
nuni muamele yapılmııtır. 

lpekiştttt yünlü 
kumaş yapılacak 
Öğrendiğimize göre ipek 

it fabrikaıı yünlü ve ipekli 
karışık kumaı dokuyacak tez
gahlar getirtmiı ve kurmuıtur. 

Bu ft yepyeni birıey olduğun
dan fabrika buna bü} ük bir 
önem v~recektir. ----------------·-

Mısırdaki durum 
--... ıııı:a..~ .oQgln __ _ 

Matem günü hadisesiz geçti 

Ankara 21 (A. A) - Kahire' den bildirildiğ;ne göre: Neıet 

paıa:ıın ıfy .. aası ve lnglltere hükümellnin Mısıra karıı tatbik 1 

etmekte olduğu hattı hareketi protosto et mele üzere Nuyooa · 1 

liıtler tarafından bugün tertip edilen Mat~m günü hadisesiz 
geçmlıtir. Yalnız yerlilere ait dükkanlar kapanm11tır. 

ezilmiş oluyo• dem<'ktir 
Eger bir soı;yeledc böyle düşü

nen insanlar çoğalır da herkes 
kendi menfaa\ını düşünmek için 
hep bu düsturla hareket ederse 
bır zaman gelır ki birbirınin gö
zünü çıkarmak istiyeı• karga sil· 
rüeü gıbi," birbirinin varlıf:ına sal
dıran anlaşılmaz bir knlabalık 
meydana gelir. 

Sosyetesine bağlı bir insan hiç 
bir vnkıt böyle düşüuemez· Adam, 
sen de demek, hayatta yalnız ben 
vıırım, demektir. Hayır, yirminci 
yüz yılda scsyeteye karışmış bir 
insan bu değildir .• 

Dayı 

-- .~-

1 

Bekleyiniz! 
1 

Cumartesi günü n&.:~amı 

TAYYARE 
Sinemasında 

GL !\ Müsanıeresi 

WONDERBAR ı 

• •••••-••••••--•-.. •••••---IJWll Cumartesi akşamına kadar 

DAGCILARA 1 

Uludağda kar vaziyeti : 

Uludağa taze kar yağmııtır. Otel civarında karın irtifaı iki 
metredir. Kar mıntakaaı Dolubabb.'dan başlamaktadır. 

Dolubaba'dan sonra Karabelene !tadar otobüsle eidilebilir. 

Pazara Dağa çıkış: 
Kayakçılar pazar sabah1 saat 6,30 da Şafak oteHndeki 

kulüp binası önünden ctobüı1erle Uludağn hareket edecekler· 
dır. 

Cumarteai gününden de bir kafile "Elma çukuru» yolundan 
çıkarak yeni otele gidecektir. 

Pazar aabahı çıkacak olan dafcılarınl30 numaraya telefon 
etmeleri rica olunur. 

Kulü1J genel sekreteri 
MUSA ATAŞ 

1 

Çin Prensesi 

TURc\NDOT 

DOKTOR 
A. Adil i 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 1 
Tefrikamız 

konacaktır. 
ya1 ın 

AJANS TELGRAFLARI 

Habe~lere göre 
İtalyanlar mütecaviz ... 

Dün Habeş hükümeti uluslar 
sosyetesine bir ııota vererek 

bunu izah etmiştir. 
--.:--.o--

Ankara 21 (A. A.) Habeş hükümetl milletler cemiyetine 
bir nota vermi~tir. Cenevrcrlen bildirildiğine göre linbeı hü
künıeti bu r.otasmda zecri tedbirlerin tatbikini protoslo eden 
İtalyan notasına itiraz ve bu protoıtoda münderiç halkın 
mütecavizleri müsait şekHde karııl dığı hakkmdaki iddiaları 

reddetmekte ,.e Habq hükümeti ve milleti mütecavizi cür
münden ötürü mükafatlandmlacak her hangi bir teklife itibar 
etmiyeccktir, demektedir. İtalyan Habef anlaşm&zlığın:n halli 
hakkındaki diplomatik görüomelere bugün tekrar baıtanacajı 
Parlsten bildiriliyor. 

Habeş imparatoru 
Askerlerinin maneviyatından 

pek memnun 
Ankara 2 l (A. A.)- Mnbeş imparatotu cenup cephesinde 

} aptığı teftişten bu sabah uçakla Adisababaya dönmü~ ve 
r.sker\erinin maneviyatından pek memnun ve müftahır oldu• 
ğunu söylemiştir. 

İngilizler uçak sayılarını gittikçe 
artırıyorlar. 

Ankara 21 (A. A.) - Deyll telgraf gazeteıi lngiltere hüku
metinin Hava programına ilaveten birinci sınıf 250 uçak yap· 
tmırak yeküı:ıu 2190 a çıkarmaya karar verdiğini yazmaktadır. 

İtalyan ileri harekatı temamen 
durmuştur. 

Ankara 21 (A. A )- Adisababa'dan bildirildiğine göre : 
Makkalcnln Güneyinde İtalyanların ileti hareketi lemamen 
durmuıtur. Küçük müfrezelere ayrılmıı on bin klldar Habet 
bu mıntakalarda Çete harbi yapmaktod1r. 

Kuzey Çin için İngiltere 
ne düşünüyor? 

Ankara 21 (A. A.)- Royter 3janıının bildirdiğine göre: 
Çin elçiliği ınürılPfarı dı~ bakanlıgına giderek uzak ıarktaki 
durum hakkında görüımüıtür. lngiltt!re diplomatik bir müda · 

' hıdeyl K u zev Çindcl<i bu günkü vaziyet karıısında ne muhik 
rede faydah görmemektedir. Japon ajansı da Kuzey Çindeki 
muhtariyet ilamn n birkaç gün için tehir edildiğini bildirmek
tedir. 

Tütün satışlarımız çok iyi 
İzmir 2 l (A. A) - İzmirde Tütün satıı\arı hararetle devam 

etmektedir. Piya6anın açıldığı günden bu güne kadar on üç 

milyon bcs yüz bin kt:o satılmıştır. Elde dahıı bir buçuk mil
yon kadar kalmıştır. 

".'. := .... ~;· .: ... HM ' .i': .. ~ ~ .... ~ ·..... . .;;, ·~ '-· ~ : ' . 1 • • ~ ... • • • 

Karacabey Harası 
direktörlüğünden : 

Haranın n1art ibtidasına kadar hasıl olacak 
l<oyun sütleri acık artırına suretiyle 26-11-93:> 
rarihine müsadif (sah) günü saat la de satıla
caktır· isteklilerin teıninatlariyle Hara lHüdürlü
ğüne müracaatları ilan olunur. 10- 14-18-22 



Sahife 'l 

Bursa Milli Emlak Mü:dürlüğiinden 
f)enıirtaş mahal!esinin tstasyon civarında 

a1lığı 50 lira n1uhanmen he<ldli hapishanei ıır11u
mi bakkaliye dükldinı şartnamesi n1ucibince i
l~ --93f> tarihinden 30-11- D3G tarihin~ kadar 
b ir sene müddetle aylık kirası 29 -11- 935 gün
Iemecine rastlayan cun1a günü saat 16 da iha 1e· ı 
si yapılmak üzre yeniden on bc-ş gün müddette 
açık artırmaya 'konlılınuşıur. kirasına isteklile
rin şartnamesini görn1ek \'e o yolda pey sürırıek 
ü~re yüzde yedi buçuk teıninatı n i U\•akkatP ak ~ 
cesile birlikte J\tiJli En1lak i<lartsine ve ihale gi • 
nünde de adı geçen dairede müteşekkil komis_yo 
na müracaatları. ~~- 28 

Kültür Direktölüğünden: 
Bursa Necati Bey Kız Enstitüsü içi o 1 :1000 

kilo scnik meşe 15.000 Jrifo senik gürgen odunu 
ile ~.000 kilo mangal l<ömürü (meşt) H> gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 
Şartnamesini görmek istiyenler her gün kültür 
direktörJüğü(je gitnJelidirler. Bu işi yüklenmek 
isteyenlerjnde 5-J2-19;H> perşenbe günü saat 
ı 6 da kültur direktörlüğülide toplanacak kom
siyona 27 liralık muvakkat ten1inatJarı veya kre
di mektup marivle gelmeleri hildiri1ir. ~~-'1Ü 

Bursa Tecim ve Endüsri Odası 
sicilli ticaret Memurluğundan: 

183 sayı ile ticaret sicilfnde Bursada Uzunçırşıda 331 nu
maralı mağazada mensucat fabr{kac,(ığl ünvanile kayıt ve tes. 
eti edilmiı o14o bay kamilin ıoy ada kanunu mucibince l'llrnıı 
olduğu Eremek soy adı ile birlikle bund uı sonra ticaret ü AVA 

nm Bursa altın mekik kamil eremck olarak ku\lanac.ığ ı 14-
11 - 935 günlemeçli dilekcisile bildirmit olduğunda ticaret ka
nunun uygun maddesine göre işbu ticar~t ünvanımn sicilline 
k"vıt ve lf'Acll edıldi$li ilan olunur. 

Bursa def terdarlığzndan 
ı\lükellefin ismi sau·~ıtı horcu ::ldresi 

İlyas oğ. Mehmet Gazino çırağı 5 40 Yeşil türbe altında 
dokuz serviler de 
çorapçı Mehmet na· 
miJe maruf 

İbrahim oğ . Arif Ekmek pişirici 10 80 Molla arap Ma. 

Yukarda i~mi. san'at1 ve adı esi yazılı iki nıtı
kellef hir çok an1ştırma sonunda bulunam:::ıd.k
Janndan kendiierİnt! tebliğ~,t ifa edilemeruiş ol · 
duğundan 2395 sayılı kanunun SG ıncı rr a idesi
ne atfen hukuk mahkefneleri usulü kanununun 
ıı.,ı ve 14-2 inci n1addeleri abkci<nını ttvfikaP 
kendilerine tbJiğat makamına kaim olmak üze .. 
re irfıot keyfiyet olunur. 

Genılik İcra 
Memurluğundan : 

35 614 Mülğa Gemlik ey· , 

tam ldaraıine izafetle hazlnei 
maliyeye 457 lira 97 kuruşa 

borçlu hafız Ahmenin terke· 
•inden oğlu muallim Tahstoin 
tapunun ki.nunsani 336 tnrih 

62/ l 1 O numarasında zeytinlik 
iki sene müddetle ipotekli o 

lup bukerre müddeti hitam 
bulmuf ve sahl01aıı mukarrer 

Umurbey köyünde tepe baa· 
lar mevkilnde tarlaları hacı 

Edhem ve dağlı oğlu Hasan 
ve kara Hüıeyin ve koca nal
bant Muıtafa ve hacı Musa 
oğlu Ali ve sağır oğlu Ali ça· 
vuı ile mahdut l 2 dönüm 
mlkdarında tımarsız zeytinliğe 

yamfnli üç ehli vukuf taraf· 
!arından 200 lira kıymet tak· 
dir edilmiı ve mezkür zeytin· 

lik peıin para ve açık artırma 
ile •atılacaktır. 

1- ipotek sahibi ve ala· 
c;aklılar ~e diğer alaka darla· 

nn irtifak hakkı uhiplcrinln 
tıbu gayri menkul üzıarindeki 
haklarının hususiyle faız ve 
masrafa dair olan iddiaları 

işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrak müı· 

biteleri)•le içra dairesine bil· 
dirmelerl aksi haJee hakları 
tapu sfclllerriyle sabit olma
dıkça satıı bedelinden ve pay. 
laşmadar, hariç kalacaktır . 

2 Arttırma şut namesi 
Gemlık icra memurluğu oda· 
sında i~bu ilan tarihinden on 
gün müddetle her kesin gör
mesi için açıktır . 

- İhale 20/12/935 tarihine 
raat gelen cuma günü saat 14 
de Gemlik icra memurluğu 
odasında icra kılınacaktır. Şu 
kadarki tayin olunan işbu za
manda arttırma. bedeli gayrı 
menkulun muhammen kıyme· 
Un yüzde yetmiı beıl bulma 
dıiı takdirde son arrtıranm 
taahhüdü baki kalmak üzre 
arthrmanm on beş gün daha 
temdit edilerek 4/1 /935 tarl-

~·ı İkinci 

Bursa [(ültür Direktörlüğünden: 
Bursa Orta Okullar pan~iyoiluna 1935 yılında gererken 

ve eksiltmeye konulan erzak: 
ahnacak mıkdarı R;ciye göre bedeli Y.z.7,5 teminat 

_E_~r1_a~.k~·1~n~c=in=s=i========k=i=lo=-=====c--=-==- -==-~F=i=a~tı=.k="=·=====L~i=· =k=u=·==..:=.;=L=i=:,,..=~~u~·=--· 
Ekmek ıoooo ıo.so ıo5o 78. 75 
Odun 20000 ,75 150 11 25 

kümür 
koyun eti 
Sığır eti 
Süt 
Yogurt 
Z~ytin yağı 

90ııo 

ıooo 

800 
100 
300 
500 

;~5 

20 
ıo 

15 
32 

350 
160 

Hl 
45 

160 

25 25 
12 

12 

cins ve mikdarı ynkaada yazıll erzakn istekli çıkmadığından eksiltmesi 
29 - ı l - 935 cuma günü saat 15 şe temdit edilmiştir. isteklilerin muvakkat 
teminat akça rnakbuztariyle birlikte ogün daimi encümene gelmeleri: 1 - 1 

·~ . ~ 

alınacak mikdan Eksiltme B.e. Raciye göre B.e Y.z7.5o t. 
Erzakın cf . kilo Fiatı.ku Lf.ku. Li.ku 

Yağ tere soo 77,5 80 640 48 
16,87,50 

9 
9 23.5 25 225 pirinç 00 

kaşar peynir 2o0 55 60 120 
Beyaz peynir ~~oO 27 3o 90 
kuru fasulye 800 17 12 96 
patatis 1000 5 6 60 
Makarna 600 24 25 ı 50 ı 1 ,25 
kesme şeker 500 29 30 ı 50 11,25 
Toz şeker 400 26 27 108 8, to 

cins ve mikdarı yukarda yazılı erzaka isteklisi tarafından beher kilosu
na istenilen bedel Encümene layık hadde görülmediğinden eksiltmesi 29-11-
935 cuma günü saat 15 şe temdit edilmiştir. isteklilerin muvakkat teminat 
makbuzlariJe ogün daimi encümene gelmeleri. ı - ı 

m!ll~O'S'S '***&9 t-GRf"'r?Y il 1! r 1 

hine rast gelen cumartesi gü. 
nü aaat onda Gemlik icra 
memurluğu o:bşında ~280 No. 
lu kanuna tevfikan teltlif olu
nan bedel yeminli üç ehli vu· 
kuf tarafmdan takdir olunan 
kıymetin yüzde yetmiş be§i 
bulduğu takdirde ihalesi icra. 
luiınacaktır. Bulmcldığt h'k
dirde satış beıt aene müddette 
temdit edilecektir. 

- Arttırmaya ittirak ıçın 

gnyrı menkulun muhamen 
kıymeotin yüzde yedibuçuk nis
betlnde pey akçası veya mil
li banka teminat mektubu 
tevdi etmeleri lazımdır. Alıcı 

aı ttırma be.deli haricinde ola 
rak ihale karar pulları ve 
yüzde iki buçuk delaliye ru
sumu ve t;:ıpu ferağ httrcı veı· 

meğe mecburdur. Daha fazla 

malumat isteyenler 935/614 
No. lu doıyasile memuriyeti
mize muracaat edebilirler. Ve 
ihaleden beş gün sonar teıçil 
için tapuya teskere yazılacağı 
ilan olunur. 
ttM ,,...w: ....... 

Hursa birinci sulh 

hukuk hakim\iğr . den 
35 311 Müekkili Ormtrn 

idaresinin usulsüz kesilen odun 
sebebtle hukuku t•hsiyesi o
lan 475 kuruıuo mahkeme 
masrafı ve vekalet ücreti ile 
birlikte tahıili talebi ~ıle da · 
vacı Bursa orman idarcıl v~ 
kili avukat .::Sadık Tahsin ta. 
rafından Bursanın 40 ıncı da· 
ire ıebzecl Ahmet oğlu Muı · 

lafa ve İbrahim aleyhine açı
lan davanın davalılardan Mu•· 
tahmn ikametgahı m~çhul 

olmasına binaen gıyabında ic~ 
ra kıhnan mahkemesinde da· 
vacı vekili işbu iddiası bursa 
sulh ceza mahkemesinin 34/-
847 numaralı doıyaaında mev· 
cüt zab:t varaksı ve tahdidi 
mücazat raporu ile isbat ede
ceğini beyan ve mezkür doı· 
yanın celp ve tetkiki tçio 
mahkeme 13-1-936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 
14 de tayın ~edilerek davalı· 
ların ikametgahı meçhul oldu· 

İş Bankası: 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
liradan 20,000 liraya çıkararak 

J bir misli daha arttırdı .• . 
! gu anlaşılmasına binaen ken. 1 gün ve saatte davalıların biz· 

dılerlne bir ay mühlet verile. zat gelmeıi veya musaddak 
rek ilanen gıyap kararı tebli· bir vekil göndermesi akıi tak· 
ğine karar verilmiı olduğun· dirde mahkemesinin gıyabın-
dan uıulen itiraz etmedikleri d!l bakılacağı davetiye maka-
ve muhakemenin bırakıldığı mına kaim olmak üzere ilan 

olunur. § 
gün muhakemede bizzat veya 521 Müekkilleri idaremin 
bil vekale azır bulunmadıkta.. usulsuz kesilen odun sebe
rı takdırde vakıaları ikrar et· biyle hukuku şahsiyesi olan 
miş sanılarak bir daha msh- 4500 kuruşun mahkeme 
kemeye kabul edilmeyeceği masrafı ve vekalet ücreti 
gıyap kararına kaim olmak ile birlikte tahsili talebi 
üzere ilan olunur. ile davacı Bursa orman 

§ ırlaresi vekili Avukat Sadık 
935 479 Müekkilleri idare· 

Tahsin efe oğlu tarafından 
nin usulsuz kes!ten odun se· ha.len Bursanm Kara~i kö-
bebile hukuku §ahsiyeıi olan yünden Mehmet oğlu Os· 
712 kuruşun mahkeme mas- man ve Mehmet oğlu Mu
rafı ve vekalet ücreti ile bir- rat ve saire aleyhine açılan 
ilkte tahıili talebi ile davaci davanın bakılmakta olan 
Bursa orman idareıi vekili a mahkemesinde davalılardan 
vukat sdık :tahsin efe oğlu Murada gönderilen dava 

arzu halinde ikametgiihı 
tarafından halen Bursanın U.· ld meçhul o uğu beyanı ile 
it abat köyünden Hasan oğlu bilil tebliğ iade edildiği 
Ali ile yetim oğlu Hüseyin anlaşılmasma binaen davacı 
aleyhine açılan davanın bakıl· vekilinin talebi ile ve ken· 
maktıı olan :nahkemestnde dislne bir av mühlet veri· 
davl\lılara gönderilen dava lerek Hanen" tebligat ifası
arzuhalinde ikametkahı meç· na ve mahkemesinin 16· ı-:i5 
hul olduğu beyanı ile bila teb· günü saat 14 de b1raktlma
liğ iade edildiği anlaıılmasıno. sına mahkemece kdrar ve
binaen davacı vekilinin talebi rilmil? olduğundan muayyen 
ile ve kendiıine bir ay müh · gün ve Saatte davalıların 

bizzat gelmesi veya musad· 
let verilerek ilanen tebligat dak bir vektl göndermesi 
ifasına ve mahken'l ı nin l 3- aksi takdirde mahkemesinin 
1-936 günü saat 14 de hıra- gıyabında bırakılacağı da
kılmaaına mahkemece karar vetiye makamına kaim ol· 
vertlm•ı oldutundan muayyen mak üzere iUln olunur. 


