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= _ SİYASAL _ GÜNDELİK TÜRK _GAZETESİ_= 
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Kuralaf"Y•lı l A:l'Qste8'1927 

~OVOK ATAMIZI BU GÜ 
KAYBETTİK .. 

Uıu Şef Atatürk, saat 9 zı 5 g.eçe hayata.'-~ 
~ilk 
) ara ıo ~Radyo ) -

~~ticUınhur Umumi 
lQ l t •ğinden : Rapor 
~~G, 11938 Atatüvkün 
,,,: Ve müşavir ta

tarafındah ve
.._Pordur. 

~isicumbur Ata
' llnıurui hallerin

-...;.~ha91et dQıı 19. 
,.,,., oıunın rapor-

~ :llra vebamet her 
~ 5 lfak bugün saat 

)aı et te~e terki ha
llılşlerdir. 

b~l'~--~---...;. 
~Q ~ Şerın acı ölil
~llYdu bert karşısıöda 
~ıttıJnnıuz teessllr, 
~~ece lllız göz yaşı ve 
'lcı'turt nıa radyo ile 

. 1 ' not ıt resmi tebliğ-
i ,,,~ ef\ebildiklerlmi-a Ya yaziyoruz. 

~Soıi T eliliğ 
--~i~Udavt ve mUtavir 
~ru rbı ne.şir edilen 

tt,, .Atatürkün dttn
gGılerini kattadığıı.ı 

ktedir. Btlyük •U: 
~vıl<ı -ve insanlık bu.nık 

ını k . 'u 
iırı· aiyıp f'tti Mil- 1 ..._ ııe i . . 

"ti d~ . çıınlt. Yanarak 
~~ 'tltıarıı~n taıiyetlerimiıi 

et Şuraıını h 
~ \'~1 be er şeyden 
lllleı Yan etmeliyiz ki· 
~11. olan ' 

"tı C onun öJıneı 
h•tdir. ürnburiyet TUrkl-

b111~~rn hüktmeti itinde 
~atı~ Ufu Şu anda d'k va . f ı . 11 e ba mdıdı 

gizlerini kapadı 

" - r r t • 
Bu gtin hayata göz yuman ve ölümü ile bütün Töı·k milletini ve 

bütün insanlık a.ıemini:ağlatan ı 
ı 

Büyük Şef Atatürk 

Atatürkün elim· 
ziya1 dolayısif~ . 
teşkilatı esasiy;e 
kanununun 33 ci 
maddesi ''muci-
• 1 

hince yeni reisi 
cumhur intihal) 
edilmek üzre B. 
Millet Meclismi 
11 tkitıci teşrin 
Cuma günu saal 
\1 de içtimaa rla- · 
vet ediyorum: 

Reisi Cumhur V t>kili ' ·-
Abdülhalik Re~~ 

Büvük Tfü k Milie!iı iıı 
hük:Om(·lile yek \•ücud. ~1a . 
rak hareket edeceğ"lnc 
şüphe yoktur. 

Te,.kiH1tı esasiye )ia. 
nununun 83 ınci maddesi 
mucibince BüyUk .Mitletr 
Meclisi Reisi Abdiil)r:ılik 
~enda Rei~icümhur vckft . - . -- . 

Jeti ''aıif esini deruhte e.t 
- Son ı lna-aayf ec;le -;-



.• 

PETROILU 
F.R.ATAY 

...... Bulduk mu? hesiz, petrol bulunmuş 
Yabut:-Bulacak mı- olan değil, fakat heaUz 

yız? 
Daha. tereddut eden

ler: - Acaba bulmak is-
terler mi? 

petrol bulunmamış olan 
bakir bölgelerdeki araş

tırmaları esas tutularak 
yapabiliriz. AmP-rika, İn
giltere, Fransa, ltaly:ı, 

Yay biçimi bir sopa .Macaristan, ~'as vP. lrak, 
ile Sina çöllerinde ~u arı- petrol buluurr.amış olan 
yan Alınan sibirbazımn yerlerinde ara~tımrnlar 
arkasından: vaktilc. genç de' am edcıı memleketler 
ıabitler biz de böyle ko- arasındadır. Amedka:ua 
nuşurduk. Petrol, esl,i 1937 senesi içimle, bakir 

(tilaı Seıit) 

Resmi T abliğ 
- Bq Tarafı Birinci Sayfada -

mişlerdir. Teşkil!ltı esa
si ye kanununun 34 nci 
maddesi mucibince Büyük 
Miılet Meclisi derhal Re
isicümhuru intihap ede
cektir. 

Bugün ölümüne ağla

dığımıı Atatürkün eser
Jrrini her vakıt Türk mil
letine güvendi ve büyük 
milletin.! bıraktı. 

Nusaybin 

Kaymaksıı' 
. 1" 

N us·1 ybıO 'ô 
·maka n1lığıott : & 

ma ka yma.k~ 111e, i 
Sabri tayın 

nıisti r. . Bu kanuna göre Cüm
hur reisJigine gelecek za
tın etrafında bükOmetile; 
şanlı ordusile Türk mil
leti fl:ırsıl maz bir nıillet 
olarak toplanacak ve yük
selmesine devam edecek
tir. 

Türk milleti onun 
eserlerini ebediyen yaşa

tacaktır. Türk gençliği 
onun. izinde yürüyecek, , _____ _...-. 

onun kıymetli \'adi ası 
olan Türkiye Cürn huri
yeti Kemal At:ıtürkün 

t aribinde ve gönlünde 
daima yaşayacaktır. 

~C®<ç;me® 
H c§l ~ ~ır O ~lr 

Ölçü ve ayar iti ~ 
nin isla~ı 

!'itetı 
İktisat Vek· . . c~ 

ve ayar iQlerıoı0 • .. 1 
ve selametinin yiirl c 

ıamanların altın se,·daH yerlerde, 3364 kuyu açıl
yerini tutuyor. l\lotör · mıştır. [1] Bu kuyular
petrol demektir: Hav:ıd:ı dan 1140 ta.nr~i Te x ak 
ve k~rada yeni müdafaa Louiı:::iana bölgesinde ~ a
•asıtalarının kanı, gazdır. I pılını~tır. 13unlardan 1002 
Petrol kaynaklarına sa.- si boş çıkını~ \' t~ yalnız 
bip olanlar, emniyet iı;in ı 13 8 inde petrol veya 
dedirler; memleket ''<'ra ha "a gazına ra:;t g-elin
aömiirgelerinde pP.trol k:ı~._ ' miştir. Yani 8 kuyuda 
naldarı olmıyanlur, oııu bir kuvu, yüz<.le 12 mu
y,a kendi topraklarrnda vaffakİyt:t i Amerika'nın 
aramaktadırlar; y~tlıut' diğer uölgclcrinde açılan 
onun bulunduğu topr .. k- 2224 kuyudan 1943 ü 

ıKeskinde şiddetli ! 
bir zelzele o1du 

şiddeti! bir 
zelzele 

temin maks:ı<liyle y • 
ıı:ıı9 .. 

bazı tedbirler :ı 1 . . I3tl 
rar vermıştır, . tB 
ler valiliklere bır ,r 
l>ildirilnıiştir. Alıı>'°r' 
tenilen tedbirler 9 

• 

şunlar vardır. B,ı~ 
lerde bilhassa k3

• 
lara do~ru koşmaktadır- muvaffak olmamış, 241 
lar. kuyuda petrol veya ha-

Eski devrin altın se,·
da~ı, ortaçağ simyacası

na vilcud ,}1erdi. Biı da: 
h d O " . l· a mesu uz: rtacag sır~ı-
yacısı suni alıım yap:ı

ına.dı ; fakat asrıınıı sen· 
ıetik beıµin elde ~tmi~
tir. Hattft her türlü ihti 
male karşı; Türkiye cürn. 
buriyetinin bu endlist~iyi 
ıeıiı etmek kararın Ja bl
dufunu da biliyoruz. 

,.a gazı bulunmu~tut: Yüz
dc ~2, 6 muvaffakiyet! 
Bütüh l>u kuyuların top 
yekt1n cleriııli~i 2,700,800 
mctİ·eyc · v:mnıştır. Bu 
yckfmun 4 L0,000 metresi 
fayd:..lı, 2,300,000 aıet

re::;ı ı::ie faydasız kuyu
lan teşkil ediyor. Demek
ki ekonomik r.mdıman 

•eren metrnj, yüzde 15 
tir. Bundan baska açıl-... . 
mış olaıı Ş364 ku1•unun 

Sentetik benzin: hiç vasınt derinliği , 800 met· 
bir müdafaa maddesinde re ohluğunu da hatırda. 
maliyet fiyatının asla ba 
bit mevzuu olmadığı Bjl.rp 

~ . 

hlli için lbım ve kafi-
dir. Düşman öldüren kur
şunun va?ifeıini · yaptığı 
vakit, benzinin bize kaça 
mal olduğunu hesap et
meyiz. Fakat sulh motö· 
rü için, onun işleme cev
herioi değil, bu cevherin 
fiyatını ve bilhaşsa em· 
niyetini de düşünmiye 

mecburuı. Bımdan dola
yı pamuk gibi, demir g:
Di, petrolUmüzil de kendi 
memlekctiuıiıde :ırıyoruz. . 

Bugüne kadar henüz 
petrol bulmadık; fakat 
Tilrkiye topraklarioın pet
rol verme'< ihtimallerin
den de henüz hiç birini 
kaybetmedik. Bir kiiçük 
makayese yapalım: 

Bu mukay.,seyi: ~üp-

bulunduıunuı. 

Bir de petrol arama
da kullanılan muhtelif 
.UsullRr var. Kaı ilerimizi 
yormamak için bunların 
teferruatına girmek iste
miyoruz. Ancak şunıı ila
ve edelim ki t~n muvaf. 
fak iyP.tli arama um ileri 
dahi yüzde 75 nisbetinde 
boşa çıkıyor. Bununla 
beraber petrol arama ale
minde yüzde 2'5 muvaf
fakiyet, bir talih eseıi 
adüolunınaktadır . Ame
rika'Ja geolojik vaziye
tin kırk seneden beri tel· 
kik edilmekte olduğu da 
ınaltlıodur. 

Aynı usulleri kulla· 
nan kumpanyalar, 1ngil-

ı 
( ı) Bu malOmııtı Amerlcan 

asaoclatlon ol pı:lroleum ıcoloı
latı aıecmuaıındın alıyoruz, 

()tey gün Keskin 
kazasında s;1at 15,30 
dn sid<letli bir zel-

~ 

zele oln1uştur. Zt>l-
zele kaza rnerkezin
de bir has:l r y~ p 
n1an1ıştır. Köylı:rde 

hasar olup 0Jn1adı
ğı tetkik edilnıek
tedi r. 

tere'de üç. sene i<:indeki 
faaliyetleıi ~ırasında aynı 

İstanbul (A.A) -:
Rasathanenin ver
diği cnahimntH gö
re, saat beşi 51 da
kika 50 saniye g< ce 
şiddetlice bir zelzele 1 

ka ydediln1iştİr· 

~1erkez ü~tünün 
İstcınbul'dan 880 ki
lometre nH·safede 

1 
olduğu t~ hın in edıl
n1ektedir. 

muvaffakiyet nisbetini el- ı----------
de edemenıi~lerdir. Bu 
müddet z:ırfında İogilte
re'de mecmuu 14736 met
re derinlikte 20 sondaj 
yapılmıştır · Bunlardan 
altısı balfı. dt~vam ediyor: 
Ve yalnız birisi günde 
bir buçuk torı gibi ehem
miyetsiz bir petrol kay
narrı bulmuştur. Ameri-o 

ka'daki vüztle 12 nisbe-
, ti burad~ 0/o 7 ye dü· 

du kuyuları işlemeye baş
lar· 

' - Bulunmuyor mu? 
Yoksa: BulmakJığıuıız mı 
arzu edilmiyor? 

Türkiye'ınize gelince, 
petrol kuyusu dcnilehi
lccek deı inliklndo ( 800 
metreden fazla) ancak 
iki adet kuyn açmışızdır. 
Yaııi, e\•bam ,.e hayal 

,. D 
köylerde vasaı-• . u• 
alP.tlerin e):ln l;O et 
nın önüne geçilC 

1 
mua Yen eden soof 
müddet kullanıl'Iİ 
rin doğrulukları ır111 
muayenesi yap 11

1 
aletlerin kollauılJll ~ 
önüne geçilecek· 
ve lJilhasEa köY .P 
rında nizami ölçil# 
nanlar tarafından. . 

. •·ı' ka ar!;ın v:ıhidı "' 
~ ·ı: 

ne göre alı~ ,·er 1~ 
' masına nw \'<laO 

yecek mülkt ve bel~ 
kilat mensupları . 
dan ölçü ve ay~r ı; 
yık olduğ'u ch~11 fi 
ve kiymetla tak1P 13' 
lıik olunacaktır· ~ 

zabıtası janJcı ruııı 1 
teşkilfttımn öl~ii 
daha fazla tıcııiı.Pr 
gayret o1unac:ıkt1 · 

':'iiyor. kuyularına düşmeksi1.in , ı--------
Bu rakamlar dünya 

petrol işlerinin yüzde 83 
ünü yapan İngiltere ile 
Amerika'da.ki vaziyeti gös-

termektedir . Frasa'ııın 
Fas'taki yirmi senelik fa
aliyeti ise günde yalnız 

' iki yüz ton petrol Yeren 
"e bir aralık yandığı için 
tekrar aranıp bulunan bir 
kııyuya münhasır kal. 
mıştır. Fakat Fransa'da 
petrol kuyusu muvaffak 
olmadı~ı zaman, dediko-

katı, çetin, pahalı \'e macl. · 
di toprak mücadelesine 
henüz başlamış vaziyet
teyiz. Tabiat ancak say 
ve sabıra ram olur: Te
Hişlanmak, veya, ümit
siılenmek değil, toprak
larımızda petrol kaynak
ları bulacağımız şüphe
siz olduğu kanaati ile , 
ilk çalışma devrindeyiz. 

Not - Memleketimizd~ki 

petrol araştırma. işlerine aid. 
l taf~ilf.t almak için M. T. A. 

mn cümhuriyeti:ı 1.~tıi 
dönümü münasebet• (~ f 

tiği f~vkalide rıüstı'·ıf 
caat ediniz. Mak•1e~ı~ 

k . . nıeC 
mama ıçın, o te~ 

Junan mahimatı ~ 

mek istemedik. nıı. 1 
A nı' betle M. T. 

.. t (lll 
yıl nüshasının bU ~ 

tıırıız arasında pefC ıı' 
bir mevkii ohlu~ıJfl 
rcdrlim. 



• Sayı 107~ 
m 

ın 

~ ksak Tı·murun Mardı·n·ı Muhasarası ~, -:-. say~~· -müşternerımizı Karıvızu. f 
a ~ . ·!· siz bırakmamak için bu yıl çok ~:J 

r11' 8 . ·~ erkenll;en sipariş verdik. Der \'e• ~

1
'!: 

~ ,ıi yazan· Si ret B ~~ şid kartvt~ıt, zari ve Bayram te.b· :i 
e l9 ' , ayar :ı · rıklerimiz l{eldl . , "'' :1 

'\~ f!::I~ M ~H::::. ~<Oı!b ~C::>~@'VAH ~ ·. İıayrama bir· iki gün kalarak ve~ileiı. 'si-. ~ 
~ U (s;;U U U U U U l6 t:::j 'fi _!, parişler ace!e oıa_rak yapıldığı~dan _,zara!et .. t!! 

e :~ ve diğ·er inceliklerıne dikkat etmek maalesef ~:: • - t:~ 

ır h · l,. t. k , • :ı kabil olamamaktadır. ' ~~ 

~ yarma . areKe 1 yap ara· gu ç :' Temiz ve güzel kartvizit yaptırmak arzu f!t 

11 
~~ ediyorsanız lütfen şimdiden ismarlayını~. ~i- t:~ a e canını kurtararak ka· ·ça .. bı. ldı• :J parişlel'iDİZİ ne kadar erken verirseniz kart- !~ 
~!1 larııı . z o derece güzel, zarif ve temiz oltıf, !1 
~ . \ 

,, 

~sak Timurun gelmekte olduğu haberi 
tık oğulları diyarında bir top gibi patladı 
~ ı Umulmaz has- 1 .., 

: hem de bizi sıkışık vaziyetten kurtarırsınız, :~ 
!l Bayrama iki üç gün kalarak verilecek si- :: • • 
!ı paı·işl~~r _k~bul edilmiyece~i~de.n dolay~ müş. ::; 
.~ l Prilerımızın acele etmelermı rıca ederız, •:· 
!•. ' •l 
• +1 

.,•~ ......... "!-•:-•~...!:':..•:~...x...•X•:~~ilii?iiF' M ~~Ci'19'.Q + + + .;.;_.-!• .... ·.: ...... ·.1 

.~ ın ve imdat 
nua kuvvetleri ara- 1 

t• ~unıuı Sıkışan Karako
pol ~t\<i ar, a~kerlik ta- 1 

stl ~tla.~ eşine pek az 
şıı r ı>·· an kahramanlık-

bı ~0ste 
:ı~J la)h_rdilerse de har-

Dl\. ~ttiler. 

J1$D fıı~On ·· 
ıeJ ~~ bun _muzaffer or-
ot' ~ırn~: ilin_ büyük bir 
jd dı. e ugradı ve 

~a . 
t ~ara ~ehmot Bey 

1-ı-llıa ~ Yuz atlı ile bi~ .. 
ak gu hareketi yapa
~l'ta,1.aÇ! halle .. kendini 

"ak kaça bildi. 
. etı 
abu şuharebede Ve 
~dle,'oh~bedd.ln Ah-
t(·a stun Boğa yıl· .. 

1~rı " dillerde d~~tan 
"a'·a ı llıarıltk r ıkl~r ve kah-

lar gosterdiler. 
'<a, a; . 

Mc§lr<dlün 
icra dairesindıin 
Tekke mahalJesin
c.len nıusta fa kızı a
d le ve ıııustafa oğlu 
sülevın~ n ve n1us-

.tafa kızı nairne ara---
)arında şayian nıüş 
terek tekke nıahal
lesinde , , a ki 3 O O 
lira kı\'tntindeki 
yeri1ini seyit hasa'n 
hanesi yesar·ve ar
ka ve cephesi tariki 
anı ile n1ahdut bir 
oda ve bir kiler ve 
bir nıutbah :ve bir 
helavi n1üştelil ta-

" 
pu 401 nu nıa ra ve 91 

bir bap hanenin ka .. 
biJi taksii11 ohnadı
ğında n n1a khenıe:-: 
ce satılnıasına ka-

~ rar varilntjştir. ~ 

hanenin birinci sa
tışı 20/12/938 saij 
günü saat 11 de nıat
din ıcra dairesinde 
ya pıJacaktır. bu ar.
tırınada takdir edi_. 
len kivnıetin vüzde 

.,/ .,,, ıwo .. 

yetnıiş beşine talip 

' 13u.:v ~!ehınet Bey
'ru;rı'- raın Hoca gibi 
c ıo b··k ltıı c· u ümd:ırlık 

·Hasankeyrte 1fürJ<lere ait Muzayık bir türbe tarihile ınukayyet 

çıknıadığı takdird~ 
satış 15 gün sonr~ 
4Y,l/fJ38 ç a r ş·a nı ba. 
künu ayni yt<r vç 
saatten yripı_la-caktır 
2004 nunıarah icra ~ b~ •d..e edenıeyişi

ı~q ret ve tees .. .. 

çevrelerinde zaman za. ıı-..-:ı ________ ı ________ • 

e taı·· suru 
~ h tıne sitem ede 
~ 1••rd· ·~tı. ınden uzak-

man baş kaldıran boy 
beylerini uslandırmak, . 
·diğeri de Aksak 'qmu
run saldırışlarından ·ül-

. eı kesini korumak.. · 
: ~\ttsek lsa. NeJiahdi- Birinci .meseleye pek. 
~U~ llktan kurtarılan o kadar ehemmiyet ver
~la ~e~irl Emir Fey- meyen ve ka;a bir za

fı~~r~bırlıkte Mardine ı manda bu iş i de yoluna 
1~1 en, büıün "·1arct· kovmava nıuvarfak olan • o ·' ın , ~ ~ 

arş11a nıa,rı sayğı il Artık Kağanını asıl ta: 
"lrıeı~ı, Mardin Yin: saya düşüren ikiocı 
r Ya 

1 
ve neşeli gün. mesele idi. 

Şadı. (786 He.) Aradan çok zaman 
lltt ö geçmeden, Aksak Ti-

~ haş1n~:nıu gaileyi murun·gelmekte olduğu 
i lsa~r n ~a.~an Me. haberi Artık oğulları 
1/lleseı~ guşundüren dıya"ında bir top gibi 

1 l\ızute aha vardı: patladı. 
pe ve Cizre -Sonu Var-

.~ ~ Tür Hava Kurumu 
l ı' • . . 

., t 26 cı - · T [ R· T f P ,. 

Btiyük PiyangOsu 
Bi i ne K' ~ ide: ll /İkincit(şriıı/038d_ed·i·r . . . 

Hüyük i k ı amiyc: 40.QQQ Liradır ... 
Buıı<l:m başka: ı;;.ooo, 12.oco, 10.000 liralık 

ik rauıiyelc rlc (:W.000 ve 10.000) liralık iki adet mü-
k tıfat v:ırdır.. . ~ 

Y~ıı i tert ipten bir bilPt :ılarak i ştirak etmryi i~
ıı ı al ctıııey i rı iz. Siz de piyaııgonuu mesut ve balı.tı-
ya.rları arasına girmiş olursu ııuz · · · ~ 

·ve iflas kanupunun 
126 ı n c ı 111 a d ~l e s i 
mucibince işqu gay
ı i menkulde · hakkı 
olanların satış gün
lerinden evvel icra 
dairesine mürnca
atlan ve satışa iş
tirak edeceklerin 
yüzde yedi buçuk 
pey a kçrsi getirnı~ . 

· leri ve ddlaliye 've 
• 

sair n1asraf nı"ij.ş-
teriye ait olduğu 
ilan olunur. · 
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uLüS.SE:sf 
i tuD ~ 

ı DA il l!B A.Jf Jt'S l 
,, , 9 • • ..... 

t 1 

Y· ôRTTA~1 e .vllJRTDAff .. 
Tü~~ cvjqin ~

refli ananesi kiler
dir. 

~ 

TiifR H·ava J! 
·Kurulriuna ~ ı ......... . . ..--: 

! 

·vardım Et·~ :~a ~ :op 

, 

::::ııı1111t1cıııı:::c:::e1tıııc:c:::c: •• •• j 

H Yurfdaş! 
Buya~dımen bü-r :E. 
yük bir~lird bo~-~ ~ 

11 . KURDUÖUMUZ FAS... ~ 
$! KALAR VE YAPTIÖlptd 1 .. . ,, 
i! DIMIRYOLLAR ~ 

cudur. ~ ~ 
.... 

.: ı ..... ... , . 
İ: Bep ulusun biriktirme .ıae 
.: dayanır. .. ~ 

Ü Bu gücü arttırmak heP seıı•0 

1-A·M-ERii.Ad~-ı > ~ ii elindedir .................................... •••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 1 

HER TÜRK ÇOCU6UNUN 
OKUMASI LAZIM BİR 

' ' 

ROınAN 

1 •. il. 
Bırvarmış 

Bir yokmtiş-. 
ı 6 

Evvel zaman içinde 
, 

ÇOK ~OZEL HİKAYE 
KİIABIDIR 

O MARDİ NO 

Ulus Sesi 
Bcf!\somevl 

Doğu illerinin in mo~erd .. İit B A S 1 M E Y 1 O 11 
µ ~ ı ..ı.v JU ı 

Her nevi Def ~cr, Çek, Bo
no, ~takbuz, Rağıt· b~şlı~
Ja rı, Kartvizit Daveti~~e, 

) . 
Duvar. afişlef.i ; Si ~1en1n tve 
T,iya tro bj l etl~ri çok güzel 
b~ r şek i lde h:tıılır; ve . k~~a 
bır müddet iÇinde · tesJııi1 
edilir. · 

. . 

Ye,ı• I getlrttlıJirp,t
f~ntazl :ve kUblf 
harıı~rıe ~ok şıP' 
re\'ete li:Aj?tlııtJ 

basılır. 

~lücellitbaneıni/1 vardır· 
Her bovd~ kitM b de.(t r ~ 
\ 'C :mir ~ bütün şe):Jer ~~ 
şık ve l>eg:t;uilecek şe~1 

"<le· teclid edilir. 

Verilecek siparişlçr, göderilece1
? • paralar M ardinde ( Ulu~ 

Baııme"i) İdare mUdürltiJ'il namına göndetilmelidir. 
Dışarıdan . gönderilecek sipariş nümuneletinin 

rsoette yazılmaaını sayın müşterilerimizden dileriz. 


