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18-1-1936 Cumartesi ( HERGÜN ) Bursadaçıkar,Cumburiyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 533 

Cenupta Habeş ord s 
mağlôp mu o ? 

Roma : (17 Radyo ile) Badogliyo resmi telgrafında Grazı_ 
anda ayın 12 sinde baolamıı olan Kenaldorya muharebesini 
tam bir muvaffakiydle bitirmiş ve Hnbeşlerder bu muharebe· 

de ( 4,000) kiti ölmüı olduğunu bildirmektedir . 
Habeı ııuvarilerl İtalyan k1taatına yıldırım gibi müteaddit 

hücumlar yapmı§ fakot bu hücumlarda maldne kuvveti gale· 

be çalmııtır . 
Rasdesta ordusu oimdl timali garbi istikametinde çekilmek· 

te ve ltalyanlnr tarafından sıkıctmlmaktadar motörlü İtalyan 
müfrezeleri dün abıam Habeı toprakl&.rmda 75 mil ilerlemıo. 
lerdir • İtalyanlar bir çok esir almıf ve silahta zaptetmff. 

lerdir . 

Makkalenin Habeşler tarafından 
tehdit edildiği yalanmış .• 

Roma : ( 17 Radyo ile) Habeş kuvvetleriaio halen Makka
leyl tehdit etmekte olduğunu ve İtalyan uçaklarının Habeşi& 
tanda btr lnglliz kızll haç seyyar sıhhiye heyetini bombardı. 
man etmlf olduğunu yalanlanmaktadır • 

/talyan askerleri arasında 
malarya çıktığı yalanlanıyor • • 

Roma : (17 Radyo ile) İstefanl ajansı cenup cephesindeki 
İtalyan askerleri arasında malarya çıkmış olduğu haberlerinin 
tamamen yanlı§ olduitunu bildiriyor . 

Dış işleri bakanımızın pası 
ajansına beyanatı 

İstanbul : (17 Radyo ile) Bu akşaın CenevrfyJ hareket eden 
dıı bakanımız doktor Tevfik Rüıtü Aras Pası l'jıınsına bildi· 
rılmek üzere Anadolu ajansına §U dlyevl vermittir • • 

( Milletlerin bir birlerini eevmek ve hir birlerine daha faz. 

la yakla§mak fçin yekdigerlerlni daha çok ve daha iyı tnnı· 
maları kaidesi. iki memleket ajansının karşılıklı hizmetlerıle 
komıu ve karde§ milletler İran ve Türkiye arasında en gü:el 
ve en semereli neticelerini verecektir 

Bunun fçin gerek Anadolu ve gerekse Pası ~janslarının bu 
sahada hizmetlerinin çok hayırlı ohcağı hakkında sevgili ve 
büyük baı vekil İsmet lnönünün söylemi§ olduğu sözlere can
dan ortak oldum ve bu asil lran milletine ve onun büyük 
Şehfıışehın hudutsuz sevgi ve saygılarımın arzını&izden r ca 

ederim . ) 

Pransız·baş vekili Leval istifa 
edecekmiş .. 

Pariı : ( 17 Radyo ile) Levalin serbes kalmak ve Radikal 

fırkası baıkanlığım tekr r elde etmek için kabineden is Ufa e· 
deceği itimada değer bfr kaynaktan söylenmi~tir. 

Gazeteler Levalio dün kazandığı ekseriyete rağmen bu 
istifalara diğer iıtifalarm tekzip edip etmeyeceğini sormakta 

ve kabinenin vaziyetini her zl\mandan daha zayıf görmekte· 
dir . 

/ngiltere silahlanıyor •. 
Londra : (17 Radyo ile) Kabinenin müdafa komitesl hııfta 

tciode dördüncü düfa toplönmışhr . Kabine halen başlıca, ye· 
niden sıılahlanma itile meokuldür . 

Milletler cemiyetinin kararlarını müessir bir surette tazyik 

edecek bir kuvvet temin etmekıedir . Alman silahlanmasının 
genlıle~lği haberleride Londrada eııdioeler uyandırmaktadır bir 
çok ailah, uçak ve otomobil fabrikıılarınden imalatlarını ge

nlıleltirllmesi istenmittir . Bu mıısarife kartı olarak bir milli 

müdaf a istikrazı yapılacaktır • 
İoalliz kabinesi Almanya yeni masrafları ortaya atmadan 

ıllahlanma proğrammı tamamlayacağmı ümit ediliyor . 

/ngilizler Mısıra 20,QOO asker 
daha sevk ett ·ıer .. 

Parlıı : (17 Radyo ile) Fransız gazeteleri geçen hafta Mı· 
sıra (20,000) İngiliz askeri geldigini ve vtmdi de bir piyade 
livasının geldiğini yazıyor . 

İtalyanların Lidyadaki taşisnttan biri milli müdaf a 

faaliyetle devam ctmektedı . Mısırda halen (75,000) 

işlerine 

tngiliz 

aakeri vardır Sudao garnizonlar,da ailah, mühimmat ve in· 
ıanca takvtye edllmlıtl • 

Bir cevap .. 
12 / 1 / 936 Tarih ve 528 

sayınızda ( Şehrin içilecek su
yu ) başlıklı yazınızda şehir 

menba suli.ırı hakkında mal
matımzın noksan ve yanlış ol 
duğu görülmüştür . 

1 - Gökdf>rere suyunun 
filitreden evvel 1 S mikyası 

masındn olduğu halde yapılan 
filitremizin muntazam işlemesi 

sayesinde 6 mikyası mn ya 
düştüğü görülmüştür Her sene 
yapılan temizleme işi bu sene 
iki defa yapılmış ve depo ve 
şehir şebekesi ilmik ( fenni ) 

temizlemesi ikmal edilmiştir. 
2 - Y azdığıoız devringeç 

suyuna k a v a k s u y u 
karıştığı iddiasında bu
lunmanız memleketimizin ya
bancısı olduğunuz ve yahut 
sula:- hakkında malfıınalın:z ol 
madığıoı anlaşılıyor . Çünkü 
devringeç suyu gökdere mec
rasının doğusunda ve bayrak 
tepenin yanında başlı başma 

1 

bir kaynaktır ve onun da mik 
yası ması 6 dır ve senelerden 
beri memleketimizin tanınmış 

sulnrındandır . Devringeç ile 
kavak suyunun dağın eteğine 
kadar biribirine karışmasına 

rakım sebebile imkanı fenni 
yoktur . 

3 - Uludağ hara belen 
civarında daha iki menba bu
lunduğun J ve bunlarıo taşde

Ien suyu vlduğunu hatırlatıyor
sunuz kara belen menbalnrı 

iki değil tamam 19 dur. Bun 
larm şehre getirilmesi ve şeh 
rin yazın suların.n bollaştırıl · 
ması çareleri aramak ve fenni 
hususab teıkik etmek üzc.: rc 
gönderilen su işyarımız hafta· 
lardanberi Uludağın karlı te
pelerinde ve menbalarda tet· 
kik ile meşguldür 

4 - Su komisyonu sık 
sık toplantı yapıyor. her top· 
lantıda şehrimiz için faydalı 

kınarlar veriyor . 
yazımızın ilk çıka· 

cak nushasmdn çıkmasını dileriz 
saygılarımı sunarım . 15.1-936 

Şarbay N. 
Z. Budunç 

Burşı:ı sularının ioılahı ve daha 
muntnzıun bir şekle konulması 
hakkındaki dijeğimize Var şarbay 
Zehra Budunç imzasile veri'en ce
vabı aynen koyuyoruz . 

Borsanın yabancısı olduğumu

zu öne sürerek bu nular etrafın
daki bilgisizliğimize i~arct etmek 
isteyen bayan Zehra nyoi zaman
da tc1mir edilen su filitrelerinin de 
bu gün için mük n:m"l bir şekle 
konulduğunu s51lemcktedir • 

Biz BurGan•n yabnncısı olma
dığımız gibi ı;ulı:r hakkında da 
oldukça bılgimiz vnrdır samrız . 
Böyl .. olmasa bile bize bu malu
matı resmi ve salahiyetdar bir 
makamın mümessili vermiştir ve 
bu ynzılamnızırı hepsi 

İlbayımızın 
eşe"' uru • 

15-1-936 akiamı şehirde 
yapılan ışıkları maskeleme de. 
nemesinde halkın gösterdiği 
derin ilgiden dolayı kıvançla
rımın gazetenizle ilanını dile
rim • 

Bursa Valisi 
Ş R. SOYER 

Musa aş geldi. 
Almanyaya gönderilmele

rine karar verildiği için pasa
port muamelesini ikmal etmek 
üzere vilayetçe İstanbula gön· 
derilen arkadaşımız bu seya· 
hat için vilayetçe tahsisat bu· 
lunamadığı kendisine bildirildi· 
ğinden bu gün şehrimize dön
müştür 

a uta assı • 
1 tan kurta dı. 

Mudanya (Özel) Mudan
ynda birçok defolar pazar 
lrnrmak tefebbüsünde bulunu). 
r.ıuı isede Bursa ve İstanbula 
olan yakın)ığı l u önemli işe 

mani olmuş•u Buyüzden Mu 
danyaya uznk kö.> lerden ge · 

len kömür ve sair zaıuri ihti

yaçların temini tesadüfe bağlı 
kalıyordu. Pazarın olmaması 
nlıcı ile sahcılar aramnda 
mutavassıt birçok kimselerin 

belirmesine meydan veriyordu. 
son günlerde bu derdi sezen 
Urba} ımız, lcantarcılığı ema

nete alarak bugibi mutavas· 
sıtların önüne set çekmf ıtır. 
Hatta bu kararın tatbiki gü

nünden blrgün Gonra evelce 

üç buçuk frnruşa sat.lan ltö· 
mürün kilosu yüzparaya in
miştir. Balkın zaruri bu ihti· 
yt ç1arına karş1 gösterilen alô.· 
ka muhitimizde sevinçle krş1-
lanmıştır. 

Şar a ım 
ge~üyor • 

Dört güadenberi lstanbul · 
da bulun n şarbayımız Cemil 
Öz yarın şehrimize dönecek
tir . 

de ayni salahiyeti taşıyan 
z.ntın mnlumntına daynnmakto.dır. 

Kendı bilgimiz, halkta1 dinle· 
dikleriıniz ve ha!ıtaoeden çıkan 

fenni raporJ::ır muhteviyabndnn 

öğrendiklerimize göre gökdere su
yunun bu gün için - Hem de - · 
önemle isliiln yoluna gidilmesi 
merlcczindcdir . 

Devrengece kavak suyunun 
d rgil de müftü suyu ile diger ufak 
tefek suların lcarıştığını zannedi
yoruz . Sayın Yar şnrbayımızın 

b:r yıldanbeıi clüd ettiği şehir iş
leri etr:ıfındoki genel bilgisi de 
su g bi ise ona bir şey diyeceği
miz yoktur. Bununla beraber bu 
mevzu etrı;fında sı rnsı geldikçe 
gene i<endi görüş ve düşünü~leri
mizdcn de bu sütunlarda ayrıca 
bahsedeceğiz • 

HAKKIN SESi 
.-a=r:e-r C"" ~......._~ 

/ngiliz seliı·inin erlindeki tesisi .. 
Londra : (17 Radyo ile) Resmen bHdiruığlne göre İngiliz 

seffrioin Berlinde yaptığı teıebbüsün gayesi Alman hükumeti
ne Fransız ve İogiltz mütehnsısları arasın duki görüşmelerde 
Frarısanın §Brk hududu meselesinin mevzu bahs olmadığını 

bildirmek idi . 
F ransıs sefirinin ziyareti ise Renin askerlikten tecrit edil· 

mfı olnn vasiyctfnin bozulması hakkında teminat istemektir . 
Bu ıon mesele İngiliz teıebbüsü sırasında mevzu baha edil· 
memlıUr . 

DOGUŞLAR: -
Başa gelen çekilir 

Bizim şu Musa Ataş yok
mu? çok yaman bir arkadaştır 
doğrusu • . Onu ( Çalakalem
likle) tavsif eden (Akbaba) nm 
bile vashndaki isabetini hadi
sat bizlere bu gün için en 
dogru bir şekilde göstermiş 
bulunuyor .. Musa Ataş i haki· 
katen tam manasile bir gaze
tecidir ve mesleğine onun ka
dar bağlı olanlarımız ise ancak 
parmakla gösterilebilecek ka. 
dar azdır . Bay Musa ; her 
hangi bir mevzua parmağını 
dolamasın. Altından muhakkak 
surette bir muvaffakiyet şera
resinin parılbsı görünür • 

Onu bazan , omuzunda 
fotoğraf makinesi bütün bir 
hızla koşar görürsünüz. Bazan 

da çantası elinde aheste beste 
yürüdüğüne şahit olursunuz • 
Bütün bu görüşlerinize rağmen 
Musa Ataşın hakiki mana 
\ e meslekioi tespitte müşkü. 
lata uğrarsınız her vakıt, yer· 
de sık sık rastladığınız bu ar
kadaş için : 

-Acaba seyyar bir fo. 
toğrafçı mı yoksa kalem efen· 
disi yahut hepimizin tanıyıp 
sevdiği Musa Ataş bu mudur? 
diye şüpheye düşer, kafanızda 
saplanan bu istifhamın düğüm
lerini daha isabetli bir şekilde 

· çüzcbilmek için bütün enerji
nizi sarfa mecbur kalırsınız. 

Bana kalırsa bu değerli 
arkadaşımın yüreği ( meslek 

bakımından ) bu gün için yal
nız iki aşk ile çarpar. Biri ga 

zetecilik digeri de dağcılıktır . 
Hatta ikincisi , onun geniş bir 
göğüs kabarıklığı ile kıvanç
landığı gazetecilik sevgisinin 

hile üstüne çıktığını yazarsam 
bu yazımda hata etmiyeceğimi 
sanırım . Neden mi diyecek· 

siniz . Anlatayım. Çünkü, Mu
sa Ataş üç günden be!İ İstan
bulda bulunuyor . Bir kaç gün 
sonra da Almanya olimpiyat. 

larına müşahit olarak gidecek
tir . 

Böyle bir zamanda A vru. 
paya seyyahat etmek demek 
uludağ zirvesinden daha yük
sek bir talie mazhar olmak 
demektir. 

ti 
Bundan da tali kufu adı 

verilen muhayyel nesnenin taç 
lnndırdığı başlar ancak fayda
lanabilir . • Bu da bu gün için 
BerJine gideceklere nasip ol. 
muş bir şey demektir . 

Taliin bu fevkalade lfıtfu
na ka \ uşan onlar ; medeni bir 
ülkenin baş döndürücü bin bir 
güzelliği arasında zevk edip 

dururken bizler de ; boş kalan 
yerlerini his ettirmemek için 
vaktimizin büyük parçalarını 

Matbaada mürekkep kokusu 
tatmakla geçirmeğe mecbur 
kalacağız. Meğer taliin bu çe
şit cilveleri de varmış .. Fakat 
ne yapmalı sıra bizim.. Katla
nacağız . . Çünkü başa gelen 
çekilir .. Haydi güle güle gidi. 
niz . . Bizim çok sevgili arka
daşlarımız .. Yolunuz açık ol-
sun .. ~ D. E. 



Sahife 2 

KOLAY ve YENi lfl l 
ye meklC!'r yapınız ! fiI 

Portakal 
marmalatı 

Ölçüleri : 

l 2 Portakalın içi 
1 Limonun içi 
6 Portakalın kabuğu 
1 Limonun kabuğu 
2 Kilo şeker . 

Yapılışı ; 

6 Portakal ve bir Jimonun 
kabukları ( yalnız sarı kısmı ) 
olmak üzere soyulur ve ince 

ince doğranır . 2 - 3 Saat so, 
vuk suya ıslatılır . Sonra hu 

su dökülür ve temiz su ile 
haşlamr, süzülür , tekrar yika -

nır. Evelce kabukları alınan 6 
portakal ve bir limonun kalan 

kabukları çıkartlır • Diger por 
takallar da soyulur, dilinir, çe -

kirdekleri dikkatla ayıklanır. 

Haşlanan kabuklar da ila
ve edilip hepsi temiz bir ten-

cereye konulur ve üstüne çı
kıncaya kadar souk su doldu-

ralur . Mutedil ateşte pişmeğe 
bırakılır . Yumuşayıp dağılma-

ğa başlayınca şekeri atılır. Ya 
rım saat kadar daba kayna· 

blır . Sonra indirilir . Bir az 
sovutulur ve kavanozlara bo-

şaltılır . Üstleri telle veya ince 
tülbentle örtülür . Bir kaç gün 

böylece kalır .• Sonra ağızları 
dikkatle kapatılır . 

HAYRİYE 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEK~UN 
Röntgen Mütehassısı ....... 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 -·---

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

rTT"T"Y Y Y Y Y Y "f' Y., 

iş Bürosu 

Fahri Satıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü eatııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

20-150 ........ ~~ .................. ~ 

ilan 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Bursa Ticaret ve sanayi odasında müseccel bil umum tüc
car, ean8f, ıan'atkar ve tüccri muameleerle uğra§1n zevatın 
kayıt müddetleri 935 senesi n ihayetinde hitam bulduğundan 
936 ıeneıı lne ait kayıt ücretlerile tucil harçları ve kezanç ver· 
giıl üzerine mevzu oda resmini 18 kanununi 936 tarihinde.! 
itibaren ] 8 mayıs 936 aktamına kadar üç ay zarfınba oda ve:ı.
neıine tediye ederek hüvfyet varak"l larlm almaları almaları 
o dalar nizamnamesinin 104, 105 }locl maddeleri ahkamına tev. 
ftkan lazımdır . 

Muayyen müddet zarfında kayıt ücretlerini oda veznesine 
te lim etmeyen, eşhası ferdiye ve hükmiye ve simsar ve del· 
}allardan muayyen olan senelik kayıt ücretleri üç misli ceza
ıile birlikte tahsil edileçeği ve bu cezanın tahakkukundan iti 

baren üç ay zarfmda tekrar ö:lenm ~kte ısrar edenlerin ticaret 
haneleri od.a1ar k anununun üçüncü maddesi ahkamına te~fıkan 
oda karar•yle hükümetçe set ve sim ıar ve dellit lar icrayi mt.• 
ameleden men ol ut1acıığl ve oda mec\ısinin kararında da ve
rilecek olan bu cezaların tecili cihetine gidilmeyeceği alaka
darların malO.mu olmak üzere ilan olunur . 

Kültür Direktörlüğünden : 
muakkat 
teminat 

tahmini 
bedel 

lira lira adet Cınc:ı,evsaf 

675 ·-ı--·----ı-metre ... üiüiııügunda iş ·-aıaılifiil 
demir torma tezgahı 

775 ı 1,5 metre uzunluğundn iş aıa .. 
bilen demir torna tezgahı 

ı 13 5o t 20 - 25 santim kutrunda Ame· 
rikan aynası 

Bursa bölge San,at okuluna gererken yukar
da cins-, n11kdar,tahmini bedel ve evsafları yazi
lı iki torna tezkahHe iki atnerikau aynası 17-1-
3() gününden başlamak üzre on beş gün müddet
le açık eksiltnıeye konulmuştur. Eksilttne 3-2-
936 pazartesi günü saat on beşte llbayhk binr
sında kültür direktörlüğünde yapılacaktır. istek
lilerin 936 Ticaret odası vesika lan ve yüzde 7 ,!> 
mu ~rakkn t ten1ina t maki:> uz ,·eya m~ktuplarile 
yukarda söıü geçen gün ve snatda kültür direk
tö rlüğünde toplanaca k komsiyona ş 1rtnanıeleri 
görmek ist iyenlerin her gün sanat okuluna b~ş 
vurn1alaı·1 iJfı.n olunur. 18- 21 - 23 - 25 

Bizim Basımevi 
w+ 

Müşterilerinin istediği üzerine 
güzel ve şık işler yapar • 

Bursa : Defterdarlık arkası No 22 
Telef on - 130 

'/ 
I 
\ 

18-l-Hl36 

Bu gün kumbarasına para ataıı 
küçük el, Yarın çek def terine imza 

b •• "k / { kt TÜRKiYE İŞ atan uyu e o aca ır •· BANKAsı 

Acele Satıllk ev 
Kara ağaç mahallesinde 

küçük aralık sokakta (20) 
No da üc oda bir mikdar 
avlu ve bir miktar bahçe 
matbah ve Elektirik yeni 
ev • 

ı···aöi<rfür·· 

I· 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUKJ 

\ Nasuhpaşa Hamamı . 
1 sokağı No. 15 . ı · 

Her türlü hastolıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazarteıl ve 
pefembe günleri muaye. 

ne ücreti : 

l •• ~2-~~.~~t .... ı 
Bursa Ta pusından : 

Bursanın bat'ak fakıh 
köyünün uzun ahmet köp
rüsü mevkiinde şarkan id
ris osman garben mehmet 
mustafa cenuben ahmet şi
maten çay ile çevrili tarla 
Yusuf karısı edibenin ve 
kara {Jelitlik mevkiinde şa· 
rkan aliş oğlu mehmet ga
rben çakır emin ali cenu· 
ben şerif mehmet ibrahim 
şiaıalen eski dere ile çev
rili tarla kayacı oğlu Yusu· 
fun senetsiz olarak malları 
i ken ölmelerile vereseıeri • 
n -~ intikal ve kısmen ahara 
s1taşı talep edilmiş ve tadu 
kaydıda bulunamamış oldu· 
ğundan tasarrufunun tah
kiki için 2s- ı -936 Günü· 
ne müsadif Salı günü ma
halline memur gönderilece 
ğinden bu arazide alakası 

Bursa Vakıflar 
Direktörlüğünden : 

Evkafı mülhaka
dan halil hay:rettin pa-
şı vakfından İznik ka · 
zasının çakrrca köy h-
ududu dahilinde kara 

·su deresi mansabından 
balık avlamasına ait 
arttırmaya istekli çık-
n1adığında11 20 k. sani 
U36 salı günü saat 1 f> 
de ihale edilnıek üzre 
arttırması beş gün 
uzatılmıştır. isteklile
rin şeraiti anlanıak ve 
pey sürmek üzre evkaf 
idaresine gelmeleri. . 
Yenişehir evkaf 
Memurluğundan : 

t0-1-936 tarihin· 
de satış ihaleleri yapıl · 
mak üzere arttırmaya 
çıkarıldığı iJan edilen 
yenisehir evkaf idare. 
sinın yedi adet arsa 
de altı parça zeytinli
ğe talip çıkmadığından 
ihaleleri 22-1-936 
çarşanba gününe bıra
kıJnııştır. Tekrar ilan 
olunur . 
olanlar var ise tarihi ila
ndan itibaren on gün zar .. 
f rnda tapu ıdaresine ve ya
hut mahallinde bulunacak 
memura ellerindeki belge
ler ite beraber müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

------------~--~~------------.............. mlllllll! ...... ~_,""'!9!"~--~~~"""""!!!~ .... 1!9'"""-.-11!1"'1"!'!~~~~!!"'!!!!!!'!~!'!!'!!"''!"'-~~""'!l!!!!!'!~~!!!!I!!!!!~~ 

11--,---s u ... ~-K-U-T--11 =~· 
I Roman 1 

1 
A. Turgut ı 

-----------------76·---
memnun etmek ve kaçırma

mak için derhal cevap verdi ! 

- Var efendim ikinci ka
tta havadar güzel bir odamız 

var. İki yataklıdır amma za
rarı yok. Emrederseniz boşal· 

tmz buyurun çıkalım. 

Ve bunu göstermek için 
bavulları alarak önüne düş tü . 

Onlar ağır ağır yanık feryat· 
larla gıcırdayan eıki merdi-

venleri çıkarken timdiye ka· 
dar hiç bir müıterideo 25 ku-

rut almam11 olan hamal hay
retle Nüzhetio arkasından ba -

kıyor, ıovuktan morarao du
daklarmda n takdirkar kelime

ler dökültyordu. 

Oda basık tavanlı olması· 

na raimen fena değildi. Nüz. 
bet yatak çuş "l flarm1 muayene 

ettikten sonra otelciye döndü: 

- Bu çarıafları kaldırın 

benim kendi çarıaflarım var 

onları koyarız. Oda fena de · 
gll. Bu karyolayı da dı§arı çı
karın. 

- Oda fena değil.. yalnız 
çarıafları beğenmedim. Bun-

ları kaldırın. Benim çıır~afla
rım var önları yayarım. 

- Pekiyi efendim . 

-Karyolanın da birini dı• ' 

tatiya alırsınız. Oda bana ait 
olur .. 

-- Şimdi çıkartırım otelci 

kapudan aıagıya seslendi. 

- Emine buraya gel.. 

Sorıra Nüzhete döndü: 

- Herhalde otelimizden 

memnun kalacaksın bay vaka 
öteki §ebir lerin oteJlerl kadar 

düzıün değildir ı.mma.. Eh .. 
Hani sankim Çangırının da 
biricik ot ~lidir ha· 

- Belli. 
- Ankaradon mı geliyon. 
- Hayır lstanbuldan. 
- O ..• burada çoh ınbıla-

can öyleysem. 

- Niçin? 
- Nke olacah . İstanbul 

ntrde bura nirde. İstanbul pak 
guzel bir mel meket.. latan · 
bulun yanında bu"a koy gibi 
bir yer kalır. Amma kioe ... 

O telci durdu aralık duran 
kapıdan YB§lıca bir kadın 

baıını uzatarak ıözüoü kes
mltdl: 

- BenJmt çafırdın ağa? 

- He . . Şu yatağı dıııır1 

çıhart çarşaflara da al. Son
ram birazda intizama eob .• 

Nüzhet söz.ünü keııdi : 

- Şimdi dursun. Sız bana 
temiz bir lokanta göıterio. 

Ben yemek yerken hanımda 
buralarını t~mizlerler. 

- Olur batitlune .. 
Ve oda kapısmı açarak 

seslendi: 
- Memet hadi oğlum.Bay 

ağaya aıçı Kemalin lobantası· 
nı neyi gostort. 

Biraz sonra gelen 15 -J6 
yaılarındaki bir çocukla bera · 
her dııuı çıkan Nüzhet ölb 

gözü gibi sönük ziyalarla par· 
layao elektriklerin yardımı ile 
yolu baıtao baf!l kaplayan 
çamur ve ıuları atlayarak 
tlerleyordu. 

·~ 

* * 
Sabahleyin gözlerini açtı· 

iı zaman güneı hayli yükıel· 

mitti· Derin bir ferahlık, tatlı 

bir rehavetle gerinerek doi· 

ruldu, geytndi. Niyeti dalr~ye 
gitmemek, ogün çangırıyı do· 

laımaktt. Dııarı çıktı. 

Çangm: 

Osmanlı lmparatorluiunun 

harcı ve ıahsi müttefiklerine 

kurban olan Anadolunun en 

bakımıız ve en sarp bir ıeh· 

rtydi. Senelerce diıinden tır

naisnde n • Hatta canından 

arttırarak ıaray, sultanları, 

bıkmak ve doymak bilmeyen 
o aç &özlü serserilori besleyen 

bu Ana vatan; imar yü:ıü 

görmemiıti • Yüzlerce ıene 

ihmal ve bakımıızlakla inle-

yen bu tarihi koca ıehir; vi · 
ran evleri, sarp yolları , var 
ve karanlık ıokaklarıyle Oı· 
manlı imparatorluğunun bü. 
tün hiyanet ve denaeti aykırır 

- Bitmedi -


