
28-1-1936 Sala 

Atatürk ve 
Uludağ geLesi 

Ankara da sayın Ekonomi 
bakanımız ve değerli hemıe
rimlz Celal Bayarm öacü~üğü
Je tertip edilen (Uludoi gecesi) 
Türk gençliil için de tarihi 
gecelerden biri olmuıtur. Çün• 
kcı: Aziz baıbuğumuz bn · 
yük Atatilrk evelki gece An· 
kara halk evi ulonlarında 
tcplanan Bursalılara ve Bur-
aadan yetııenlere olduiu gibi 
Türkün en eski ve en güzel ıe · 
hfrl'!rinden biri olan Buraamı
za da büyük bir onur veren 
veciz ve belii ıözlerlle bize 
büyük ve tarihi bir hakikat 
dnha f ıaret buyurmuılardır . 
Buus; çok eski bir Türk bel

deıidir 
Şu muhskrık ki: Türkün or· 

ta Aıyadırn garbo. ve Avru. 
paya ysyılı,1 binlerce yıl önce 
dünyanın en büyük hadhele-
rinclen biri olmutlur. 

Jşte bu yayılıt 11rasında 
bügünkil garp medeniyetinin 

temelleri atılmıthr. 
Çünkü: bütün iyi ve güzel 

ıeylerl ozamao eıkl Türkler 
beraberce garba gölürmüıler 
ve glltiklerl yerlere beraber 
taıımıılardır. Bunu ıtmdiye 
kadar okuduğumuz Avrupa 
dOzmeıl tarihler bile kıaada 
olaa gene tıaret etmektedirltr. 

Bu yöndendir ki: At tür
kOn Türk gençlilloe verdill 
tarihi ödev çok büyüktür. 
Bu haklkah hepimizin ve her-
bfrlm i2fn gücümüz yettiği ka
dar aydınlatmaya çalııman 
boynumuza düt~n en kutsal 
ve çok utusal bir borç ve bir 
ödevdir. Bu akıt öyle bir akm 

olmutlur ki: 
TOrk adı dOn olduğu ka-

dar büğün de Çinden İspanya
ya kadar uzayen çok gen!t 
bir aaha üzuinde dalgalan. 
mıf, çalkalanmıı ve ha!A ta
nı~makta ve anılmakta bulun
muıtur. bügün bütün bu (ya• 
hancı) ııandıAımız yerlerde 
Türkün ve Türk medeniyeti
nin izlerine \'e lı.erlerinc rut· 
lanmaktadır. 

Türkü, orta Aıyadan gar
ba göç etmfı küçüle bir kabi
le olarak göstermeye ve ta
mtmaya yellenen mfiverrlhlere 
kızmalımı? Yoksa lanet mi 
etmeli bilmiyorum ... 

Hall:.uki Türk, çok ea"i 
bir medeniyetin sahibi olan 
en büyük ve en kBlabalık bir 
ulustur. 

Bugün orta Asya de, Ha· 
zer denizi kıyılarında , Çin 
hudutlarınd11, Av\:1lurya Ma· 
carlıtande, halyada, Balkan· 
lard& toprağm neresini kusa· 
nız hiç tübhe yokki: Bir Türk 
eıerile kar~ılaşıumız Ve bu 
ülkelerde konu;ul~m diller a-

ra11nda yüzlerce, belkide bin· 
lerce kelimeyi Türk köklerin
d~n alınmıı bulursunuz. Ha
kikat: Günün birinde, Atatür· 
kOn sözlerini bitirirlerken lıa · 
ret buyurdukları gibi ilk Tür· 
kün taptığı günet kadar par· 
lak olacaktır, biz, bu ıonunc ı. 
varmaya eht ctmif olan bu
günkü Türk gençllğıle iftiher 
ederiz. 

MUSA ATAŞ 

Snhibive umumi Neşriyat müdürü 

v·ş desen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim Basıınevi 

Tanesi 60 r?ara 
(iJanl::ırd;ın mesuliyct lrnbul edilmez) 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçı, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 54 l -
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ı Tarihi bir gece o 
toplanan ursa' ı ara 
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C\Jmur başkanımız R. Atatürk 

Ankara 26 (Öıel) Ankara da 
bulunan Bursalılarla Bursa'dan 
yetişenler, ayın 25 nci cumar· 
tesi günü saat 20,5 da hem-
şerileri Ekonomi Bakanımız 
Celal Bayann himayesinde 
"Uludağ gecesi,, adını verdik

leri tarihi bir top!antı yaptılar. 
Toplantıya Bayan Afet, Celfıl 
Bayar, Tarım Bakanı Muhlis 
Erkmen, Saylavlar, Generaller 
ve bir çok büyüklerimiı: geldi. 
ler. H:ılkevinin salonları Bur
salılarla dolmuş, taşmıştı. Tö 
ren hep birlikte söylenen Is 
tiklal marşı ile başladı. Sonra 
.. 1 'ludağ gecesi,, ni hazırlayan 
mümessil· heyetin başkanı Hıfaı 
Oğuz Bekata, Ankara ile Bur 
sanın derin bağını ve. bu ge
cenin bu bağı çok daha kuv
vetlendireceğini özlü sözlerle 
anlattı ve gecenin maksat söy· 
lcvini verdi, çok alkışlandı. 

Soura Kız lisesi Direktörü Sa
mi Argüden Bursanın kurtuluş 
savaşından sonraki tarihini her 
bakımdan inceledi. Saylav Os
man Şevki de Uiudağın tari. 
hini anlattı. Projeksiyonla Bur 
sa manzaraları gösteriiirkeq 
Altay izahat verdi \'e Eurs.ı 

filmi alkışlarla seyredildi Bu 
arada Atatürk için gösterilen 

1 

büyük tezahu!"at esn1sında bir 
saygı telgrafı çekilmesi karar. 
laştırıldı. Ve Celal Bayar'ın 

imzasile şu telgraf yazıldı : 
.ATATÜRK 

Çankaya 
An~ara1da bulunan Bursa 

Jılarla Bursadan yetişenler in
kılap merkezimizde ilk büyük 

' toplantılarını 11 Uludağ gecesi 
11 

adı altında halkevindc yapıyor. 
Gecenin eo coşkun ifadesi U!u 
adınıza karşı duyulan büyük 
sevgi, saygı ve candan bağlı
lık gösterileri olmaktadır. 

Hemşerilerim bu teza 'ıura 
tm yüksek şahsınıza bildirilme
sini br nden istediler. 

En derin snygılarımla 
arzederim 

Ekonomi Bakanı 

CELAL BAYAR 

Atatürkün {Uludağ) gecesinde 
Türle gençliğine verdiği ÖC!lev .. 

( .L\nl:ara Hnl!<evi : Anknr:ıdn Bursalılara 

Çok ı:evcliğim Bursuıların mÜm"ssil hey'et~ olan sizleri bence kıy

metli h:ıtıralarıını ihya ederek sı:IJaılarınt • 

Aol.aı n ile 6ursa i im1~ri arasında başka b1şka yoll rdan gelen 
Türklerin nyni es .. rlerioi gö·meqıck mümkün değıldir • 
Türk nna yurduodan S!'Övenlerin b'r l<ısnıı Ankarıt nd ını verd kleri 
noktaya g.:lmişlerdir • Di 'Yer b:r lmm1 d Ulud.ığın cteğind • binler
ce sene ôocc Türk otağbrını l.urmuşl .. rdır . Yolloın ne olur .ıı dsun 
ayni beşıkten çıkao ve g lıp kondukları yere b~şiklerintlen taşıdık

ları hatıra adını vermiş olan l ürkl"rin Ank ra ile B.m;:nnın bu ge
c~ buluş ncş, çalışmış ve kaynnmı olduldrın c.'S3s~n ne bü1 ük s:ı.a· 

detfr. 8u hadiseyi dtr;n \'e }Üksek l'ürk ~ rin.n n mu.b.:ıt, Maddi 

1 ve daha çok moral anlnmıııın canlı bir s~mbo Ü olarak çok luymetlı 
buldum , 

Türklüğün esaleti muhakkaktır . O esaleti her gün çok yeni 

1 
tecellılerlc görmek ne büyilk snadettir işte bana ço • innod.gım 
bo > ük~ck r.cıvki tattırdığınııdan dolnyJ ea içli rıcvinçlerimle size te · 
şckkür etmeyi yüksek ödev bıldim . 

Türk Gençliği ; banim size si>z.lerim çok sen"!erin ve Ç'lk tet-
• kiklerin dıkkatle tarnnmas1 neticesidir. Bu yolda Türk bürüklüğünü 

historik ve pch, torık farz olunan safhnlnrda aranmıısım, inc~lenme· 
sini \akip etme tten geri durmıyar.ıık benim işaret ettiğim buyül: ha
kıkntı bu!aıagı v • o ha ıl<atı du'lynyn butun historilc :\"e pııht torik 
deJıllerle ısbnt etmeği s ze vıızife cldrak veriyorum . Çalıştı0 ınız 
takdirde neticenin ilk Tüı l~ün yaptığı güneş kadar parlak olacağına 

şüphe yoktur .) 
Benim bu cey bımı dinleyenlere ve 

iııannnlarn hürmet eden 

ATATÜRK 

Sonra Osman Pehlivao, da gençliğin buna cevap vcr-
Beldr. Mehmet ve arkadaşları mesi kararlaştırıldı. it At . 

l 
ı 
! 

Ekonomi bakanımız: Celal Bayar 

ki kanın csıleti, ayaklanan 
lusal benliğimiz ve sana gU-

1 

v · ndiğimiz kafidir . 
Ödevimizin önemini anlıyo · 

ruz . Türk Biiyüklüğünün his· 
torik farzolunan aranmasını ve 
intelenmesini takip etmekten 
as'a t?"Cri lcalmıyacağız . Çün
kü Türk; büyüklüğünün en u• 
lu sembolü ve delili olan bir 
Atatürke maliktir . 

Sana bağımız ve inanımız 

Türke bagımızın ve Türk bü
yüklüğüne ınanımızın ta ken· 
disidir . 

ile bayan Necati tarafından türke Hıfzı Oğuz I3ekata ta- 1 
Bursa şarkıları söylendi, Ulusal raf,ndan gençlik namına yazı. 

Bize güveıı ... Bilyük Türk 
y~rını ilk Türkün taptığı gü· 
neş kadnr parlak olacaktır . 

Sen Başımızda daima var ol. 
Ellerinden en derin saygı 

ile öpüyoruz . . yolunda atsız 
çalışazağız : .... ) 

oyunlar oynandı. Bursa yemiş. lan ve Atamızı çok mütehassis ı' 
!erinden kestane şekeri ve eden karşılık Saffet Arıkan 
Uludıığ rehberi dağıtıldı. tarafından telefonla köşkten 

Bursa mallarından yapılm ş alınarak Atatürke arzedildi. 
vitrinler görüldükten ~onra Bu cevap şudur : 
H lkevinin çay salonuna geçil- ULU ATA TÜRKÜMÜZ 
di. Burad:ı çay, pasta ikram Saygı telimizden ötürü 
edildi. Ulusal oyunlar müzik gençliğe verdiğiniz büyük Ö· 

ve dan:; başladı devi ömrümüzün sonuna ka-
BıJ sırada Atatürkün bütün dar ve nesilden nesle başımız· 

halkevrni dolduranları Ulu5al da ve gönrum zd~ yaşa taca. 
vejde getiren ve Türk gençli- ğız . Yüce buyrugunuzu Hal 

ğ~oe büyük bir ödev veren kevini dolduran yurddaşlara 
(ayrı bir sütune koyduğumuz) okuduk . Çoşkun ve Tüken. 
tarihi sözlerini saygı telgratımı mcz alışlar içinde şahlanan he· 
karşılık clarak Kültür baka- yecanımızı; büyük ad nızı a 
nımız Saffet Arıkan köşkten ' yakta İstiklal marşi'e anarak 
ttlefonla yazdırdı. Ve Hıfzı an.Hal trrdık . 
Oğuz bu sözleri okurken Ha Ulu Atamlz , 
lkcvi Coikun bir heyecan için Gençliğe verdiğin'z ödevi l 
de idi. Sonsuz alkışlar arasın- başarmak içiu damarlarımızda- 1 

-·-u------•tt•~-·------ .. -· 
Asri kaplıcanın rnoblesi ihale ed.ldi 
kaplıcayı Ankarapalas işletecek .. 

Geçen gün; Ası i kaplıca· 

nın önümüzdeki bnhar mevai· 
rninde açılnc!lğım haber ver 
nıiştik. Muhitimizde büyük 

sevlnç1e karşılandığına ·vüphe 

olmayan bu güzel haberden 
sonı a ıınyıo ilbayımız Şef ık 

So ıerden cün elde ettiğimiz 
j e::ıi mehiıratı da bügün ya· 

zıyoruz : Asri kaplıcanın bü
lin mobleai 1stanbulda l;Qyilk 

ve tnnınmıo bir müeH~seye 
35,000 liraya ihale edilmiotir. 

Diğer taraftan asri lrnplı
ca ve otelin doğrudan doğru· 
yn §irket tarafmdc.1n i~l Ulmcsi 
knrarlaştı~ından bu i§iD layı
k.ile çerilmcslni di'ıünen ,ır· 
~et; kaplıcanın Ankaradakf 
( Ankarııpalaıs ) oteli idareıi 
tarc1fından itletı:mcli için lcop 
eden tcmaslarGa bulunmak 
taH vvuıundadır., 

Sana bütün geleceğile inanan 
Türk gençliği 

Bunun üzerine Alatürk 
pek mütehassis olmuş ve arı· 
kan bu tahassüsleri Hıfzı Oğuz 
Bekataya köşkten telefonla 
şöyle bil :lirmiştir : 

( Atatürk cevabtnlzdan çok 
mütehassis oldu . Son söıle · 
riniz üzerinde bilhassa d;ırdu . 

Ve " bann söylenilen söı
lerde Tük Gençliğinin ve on
ları yetiştirenlerin büyüklüğü
nü görüyorum. ,, buyurdu . ) 

Uludağ gecesi bu suretb 
tarihi bir gece oldu . Geç 
vakit Halkcvindcıı ayrılan Bur· 

salılar Atatürkün bu yüce ala· 
kası lrnrşısında ona duydukla
rı candan bağiılık ve sonsuz 
inanlar.nın coşkunluğu içinde 
idiler . _________ .. __ 
Ankaradan gele
ce kayakçllar 
Şubatın ikisinde Ankara 

dan şhirlmize bir kayakçı gu
rubu g•fec~ktir. Bunlar Ge2t 
terbiye cnistitüsünün beden 
terbiyesi sınıflarında bulunan 
beden terblyeıi mualli:nleridfr. 
32 kitlden mü•ehkep olan bu 

kafile 15 gü 'l u\udağd ı kala• 
caktır. 



Sahife :.! 

li. ııı·ıı Kıtll\TCCİ 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

(Ot) Senedenberi şöhretini n111hafaza 
ettiği nefis kahvesini artık Bursalıların 
da içebileceğini )'eni açılan acentcs~ nıü j
deler. 

Atatürk caddesi poıtaoe kar~ıııında No. 30 

Acele Satdık Ev 
Bursada Daya hatun 

cadde ve mahallesinde dört 
göz oda bir geniş sofasile, 
aş evi, ahır ve geniş bahce 
ve meyvalarile terkos ve 
pınar başı suları ve müşte
milatı sairesile (57) sayılı 

ev acele satılıktır. Almak 
isteyenler Pfrinç hanı cıva· 
rrnda istikldl caddesinde 
Berber Muhsine Müracaat 
et~inler 

25-28-31 -2-5 

Bursa İkinci hukuk 
mahkemesinden: 

936- 149 Da\·acı Bursa· 
mn Demir taş mahallesin . 
den Sabun hane iokağında 
4 No ıu evde Ali kızı Nimet 
tarafından müddeaaleyh ta· 
hta kalede dikici İsmail bin 
Mustafa aleyhine açılan ih
tar davası üzerine müddea· 
aleyhe "ilanen ve ilsakan 
davetiye tebliğ edildiği ha
lde mahkemeye gelmediğin· 
den Müddeaaelyhe . da\•acı 
vekili tarafından iddiasının 

ispati için ikame edilecek 
şahitlerin isUmaından bah-
sile beş gün zarfında hakkı 
itirazını istimal etmek üzre 
gıyap kararının ilAnen ve 
ilsakan tebHğine ve muha
kemenin 10-2 - 936 saat ıo 
na bırakılmasına karar ve
rildiğinden ber mucibın ka· 
rar işbu ilt\nın tarihi i1Anı
ndan itibaren beş gün zar
fmda hakkı itirazını istimal 
etmez bizzat mahkemeye 
gelmez vey~ buraya kayıtlı 
bir vekil göndermezse hak· 
kında IAzım gelen muame
lenin gıyaben icra kıhnaca 
ğı ve bir daha mahkemeye 
kabul olunmayacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzre 
ilAn olunur. 

Mili Emlak Mü
dürlüğünden : 

Maliye dafresile şube
lerin kış!ık odun ihtiyacı

nın teminJ için eksiltmeye 
konulup eksiltme süresile 
on ğün uzatma süresi için
de isteklisi çıkmayan 40,oOO 
kilo mikdarrnda ğürgen odu· 
nunun 3-2-936 tarihine 
kadar bir ay içinde pazar
lık suretile eksiltmesi yapı· 
lacağından isteklilerin şart· 
namesini ğörmek ve pey 
sürmek üzre milli emlak 
idaresinde müteşekkil artır
ma ve eksiltme kuruluna 
müracaatları. 28-9 

Bursa rfapusından : 
Bursanın üç kuzular 

şeyh bahçeleri mevkiinde 
şarkan yoJ ve çeşme gar
ben hamdi ve kısmen yol 
ve süleyman ve cenuben 
yol ile çevrili üç dönüm ta· 
rln ceddfnden kalmak sure
tile elli senedenberi (hacı) 
esadtn malı iken 333 tar1-
hinde ölmesile veresesfne 
badel intikal ahara ferağı 

istenilmiş \'e tapu kaydıda 
bulunamamış olduğundan ta· 
sarrufunun tahkiki için 8· 
2- 936 gününe müsadif cu
martesi günü mahalline m
emur gönderileceğinden Jş. 
bu tarlada alakası olanlar 
varsa tarihi ililndan itiba
ren on gun zarfında elleri
ndeki belgeler ile beraber 
tapu idaresine ve yahut m
ahallinde bulunacak memu
ra müracaat eylemeleri ıran 
olunur. -Diş Tabibi 

Edip Riişdü 
Setbaıında 

r;-ı---s u-.~-K-U_T ____ 11 ="lı' 
1 oman 1 1 A. Turgut 1 
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dlrekıiyon kullaniyor ve dil· 
ıüniyordu. 

Cavidan bildiği ve tanıdı
ğı bir kızd1. Onu ilk defa gü. 
zel it terzihanesinde görmüı 
fakat ehemlyet vermemlf tf. 
Şık ve temiz klyafetle ilk 
nazarda herkesin gözüne çar· 
pan bu kız oldukça güzeldi. 
İnce uzun bir boyu mütenaıip 
bir endamı vardı. Toz penbe 
renıl, küçük ağzı, kalkık ve 
ince katları, koyu lacivert 
gözleri kumral saçları güzel
lljloin ~eıane amilleriydi. 

O günden sonra ona sık 
11k raatlamağa batlamışh bil
ha11a onunla ve akııı m üz.er· 
leri eve ıellrken yol üzerinde, 

kô§e batında karfılAş ıyordu . 
Mürettep hiulni veren bu le· 
sadüfler onda derin bir merak 
uyandırmıı ve bir gün bu 
merakını hal etmek için onun 
lctm olduğunu il mimi a ı ka
daıtarından birine sormuıtu. 

Arkadaıı izah etmto, ser· 
beıt tavur ve hareketleri ba 
husus ıon moda açık tuvalet· 
leriyle herkesin nazllrı dikka
tını celbermiş olan bu kızın 

Çangmmo Veoilıj oldugunu , 

onun aıkiyle bir çok gençler 
yanup tutu~tuğu, hatta eşraf· 
tan birinin pek genç o1c:ın gü· 
çük oğlunun mecnun gibi kav 
rulduğunu, sabahlara kadar 

kapuıu öoilnde dolaıtıfını fa· 

H::ddnn St si 

Evkaf kadrosu 
Yeni Evkaf t e§k,lnh üze· 

rine yapılan kadroda Buran 
evkafındıı çalışan varid <.ı t ıne· 

muru Mt h'1'let demırbaııo 

memuriyeti lagvedildiğinden 

Mdımet demirbaf açıkta kal· 
m ştır. 

Mudanya kul~bü 
açıldı 

Mudanya (Özel) Mudanya 
kulübünün açılma merasiml 
düo akıam yapılmııtır. 81!f• 
kaolığa b ay Muzaffer eeçll

mJıtlr. 

Mudanya' da 
bir kaza 

Mudanya (Özel) Halit pa. 
şa caddeıinde arabacı İbrahim 
arabıuile bf'f yaıında Ahmet 
ZeJd adındıı bir çocuğa çarp. 

mıı ve çocuğu ba~mdnn ya

ralamııtır. 

~Y"!' TYT.....,.........TTT,I 

1 

iş Bürosu / 
Fahri Batıca 

ı Koıahıını No. 221 Telefon 95 

ı 
Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü sa \111 

Ünyon . 
Sigorta Acenteli~I 

25-150 
~ ............ ..._ ............................................ ~ 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassisı -. -

MuPıycoebane : 
Bit.im Matbaa karşıııı No. 30 --! Hastalarını hergün kabul 

; eder . Telefon 64 
W\il1WWWVWWCIWWW 
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DOKTOR 
Ahmet Selami 

[KARABONCUK) 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahe limlzc bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
pe9embe günlerJ muaye_ 

ne ücreti : 

50 Kuruş 
•••••a•4 :...a.eno. 

kat çok serbest olmalda be· 
rabcr son derece ciddi olan 
bu kızın küçük bir iltifatına 
btle nail olamadığını !Öylemif. 
sonra gülerek ilave etmfott: 

- Korkarım Nilzhet.. Heye 
canla sorduğuna bakılırsa •• 
Korluırım aendc .. 

Nüzhet orkadaşının bu au· 
ali ka rııeında mahcup, ~ordu· 
ğuna pifman olmuş! 

- Ne münasebet?. 

Diye k ekeleyerek sözünü 
keıım1§ ve uzaldaşmıotı. Fakat 
bir kaç kelime ile aldıitı ma. 
lümııt onu tatınfn etmemiıtı. 

Bilakis daha fazla bir alaka, 
daha fazla bir merek uyan. 
dırmılh. Gtnçlcri sabah'a ra 
kadar kapuııu önünde do!a~t ı . 
racak derecede sevilen bu fu. 
zı lnyikile görmek ve yakın. 

dan tedkik etmek arzusu kal 
bin! kemirmeğe batlamııta 

Nihayet bir aün onunla 

:>R- t-IHBG 

Bu gün kumbarasına para ataıı 

küçük el, Yarın çek def terine imza 

atan büyük e .. olacaktır.. 1e~Rrf.JX~ıtş 

Bizim Basımevi 
Müşterilerinin isteği • 

uzerıne 
•• 

güzel ve şık işler yapar • 
., 
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E~ şif alı kaplıca 

Keçeli 
ha amıdır 

içinde ıon derece temiz ve tif alı çelik suyu bu1una:ı 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları ta· 

mamlanarak bahçesi düzeltilerek sayın halkımıza açıl· 

mıttır . Hamam ve banyo müıtertlerinden bahçe için 

duhuliye alınmaz . Fiatlarda hiç değlıikllk yoktur . 

oturduğu evin y ınında gene 

karıılamııtı. Genç· krı. ş ;k bir 

kostümle sokak kapusundc. n 

çıkmıo fakat onu görüne" ftl· 

tırmıf. Ôy!ecc kalm•ş ' ı . O ıı . 

nahtarla kapueuou eçuken 

gayri ihtiyari bot 1nı çevlrmit 

dıkkatla yOzüne bcl ltnı . § ve 

nazarları genç k zın mütebes · 

sim çehresi ve ölgün nnzrla

riyle kar11avmca bavına önün·e 

eğerek içeri girmfıU. 

Yukarı odaıırna çıktığı za. 

man kendinde bir hafıf!ık fa. 
kat kalbinde derin bir sızı 

duymuştn. Merhametle kıarı

şık ircc bir sızı., 

Bu s,zt znvıı.lla a~ke, sabah

lara kadar kapu önünde do· 

laş!ln gence ~<arşı <luyduğu 

meıhametten doğmuıtu. 

- 13itrnetli -

Ulu~ağ oteli 

Kış 

Yaz 

açıktır. 

Servisi 

Arsıulusal~1r .. 


