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Hulle .• 
Çalıku~unnn meıhur ya. 

zıcısı bay Reşat Nuri (Hulle) 
adında bir piyes yazmış ... 

Yakın bi .. geçmişin kötü 
nn'anelerinf, şerfat perdesi af. 

tmda yapılan bir çok rezaiet 
ve kepazelikleri bütün ince. 

liği ile canlandıran Reşat 
Nurlnin bu değerli eseri Bur

ıamızda da fahri Gülünç ve 
arkada.şlnrı tarafından-Hem 

de bütün vesaitsfzliğe rağmen 
- muvaffakiyetle oynandı 

dekor , oyuncuların gayretile 
bir der ce güzelleşllrilıııifti , 

Makyajlara fazla önem veril. 
diği anlaşılıyordu . Parnakta 

Ahmet güldürücü 1 İmam ro
lünde Z\)•a , piyesi en çok 

canlandıran hafız rolünde İh. 
san hminde bir aan'atkar gö. 

rülüyordu . 

O yun cidden güzel oy. 

nandı . San'atkarlor bol bol 

alkışlandılar . O derece ki , 
umumun i teği ile ertesi gün 

için bir daha tekrarlandı . 

Bay fahri ile arkadaı!a
rınıo (Hulle} piyesindeki sanat 

kabiliyetlerini gördükten sonra 
bir lokma ekmek için hııyatıo 

binbir zorluğu icinde didinip 

çalııan bu mütevazı ıam:.tkar 

ların bu günkü durumlarına 
karıı pek acındım doiruau .• 

Cumhuriyetin herıeyden 
önce, bilgiye ve sanata fazla 
önem verdiği bu sırada diğer-

lerine olduğu gibi bu gibi 
sanatkarlara karoı da bir 
parçacık olsun himaye elimb.i 

uzatacak oluraak belki de 
ıımdılik bükük olan bellerini 

doğrultmuş olurlar .. 

Basın Genel direklörlüğü
müzden bundan böyle de içti 

mai hayatımızı ilgeliyen bu 
ıekıl mevzular üzerinde daha 

birçok eserler meydana Ç•kar· 
masını temenni ederken bu 

arada -Arasıra olsa dahi -
bu gibi toplulukları gHzetme· 

sini dilemek bilmem H fay

dalı olur mu 1 · 

_._ 

Yaş odun mu 
kesiliyormuş ? 

Dün sabah matbaamıza 
kadar gelen bir vatandaş ba
zı oduncuların çalı kesmek 

bahaneıiyle Uludağ clvnrın
daki ormanlardan yaş odun 
k~tıyatı yapmakta olduklarım 
ve bu arada yeni . yetiımiye 

ha ılıyan ağaçları da bu ıurel · 
le kesmekte olduklarını aöy

ledl. Ormanlnrımızınkorunması 
hakkında Tarım bakanlığının 

bunca tedbirlerine rnğmen 

(E~er bize verilen bu haber 
doğru ise) ilgili makamlaran 
bu ııe lazım geldiği önemi 
vermedikleri anlaıılıyor ki biz 
bunu zan etmemekle beraber 
her ihtimale karıı nazarı 

dikkati celbetmeyi muvafık 
buluyoruz. 

Sahibive umumi Neşriyat müdürü 

Der\fi~ -desen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim Bammevi 

'fanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez.) 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 515 

Bina ve Arazi vergilerinde 
tenzilat yapılıyor .. 

Ankara 24 A. A. Evvelki · 
gün Tevfik fikri Sılayın baş
kanlığı altında toplanan Ka· 
mutayda arazi ve bina vergi· 
ferinin vilayet huıuat idarele
rine terki hakkındaki kımun 

projesi okunurken bu arada 
söz alan Flnanı bakanı Fuat 
A ğralı kanunun tatbiki için 
ayrıca ikinci bır kanun hazır· 
lamak lazımgeldlğini ve ayrı· 
ca bir llıhikanın hazırlanması 
mecburiyeti olduğunu sö!eye

rek bu kanunun bir an evvel 
konuıulmaeı hakkındaki tek
lifini kabul etlirmiıttr. 

Kanunun heyeti umumi
yeıi hakkında söz alan Muğla 
=:>aylavı kitapçı Hüsnü vergi· 

lerln bir elden idaresi eme
linde olanların arzularını büs
bütbn söndüreceğini ileri sü
rerek bu hususta uz~n muta
lealar yürütmüı , Maliye Ve· 
kalelinin memur ~ereceği 

hakkındaki maddeye do bey. 
lik söz olduğu hatta bu hu
susta Maliye encümeninin da
hi endiıeye düıtüğünü ilave 
etmlttir • 

Bundan sonra ıöz alan 

Urayımızdan 
bir dilek 

Bir takım odun ve kömür· 
cülerin yüklü hayvan ve ara· 
balarıyle ıehrlo belli baıh 

caddelerini işgal ederek nakll 

vesait itine mani oldukları 

görülmektedir. 

Urayımızın bu gibiler için 
muayyen yerler tahs!s etmesi 
lazım gelmektedir. Nazarı 
dıkkatini celbederiz. 

Göçmenlere veri
lecek arazi tesbit 
ediliyor 

Epey zamandanberi Bursa 
köylerindeki fa2la arazinin 
tesbit tıt ile oğraıan milli 
emlak direktörü; Bay llhami
nin bugüne kadar mesaha 
harcı birçok araziyi meydana 
çıkardığı gelen h berleraen 
öğreniyoruz. Evvelce muha· 
clrinc adı iakan ve tefviz 
suretiyle verilen araziden 
gayri cüzlye namına tahakkuk 
ettirilen bu gibi fazla arazinin 
Romanya ve Bulgaristandan 
gelmesi beklenen göçmenlere 
verileceği anlıı şılmaktadır. 

Kapıyı omuzhya· 
rak girmiş •• 

Tefrihiye mahallesinden 
36 yaılarında Zehra isminde 
bir kadın Atni mahallesinde 
oturan AH kızı Zeliha adında 
bir kadının evinde bulunma· 
dığı bir sırada kapısını omuz· 
hyarak içeri girmiı ve orta
lıkta bulduğu bir takım kıy

metli etyalarını aşırarak kaç
mııtır. Evinin Zehra tarafın
dan soyulduğunu haber alan 
Zeliha hadiseden derhal zabı· 

1 

tayı haberdar etmittlr. 
Zehra yakalanmııtır. Tah

kikata devam edllmektedlr. 

Finans bakanı Fuat Kitapçı 
Hüsnünün bu endiıeleıi gide
recek ilmi cevaplar da ver· 
mittir. Bakanın bu cevabın. 
dnn sonra da kanun madde· 
terine geçilerek koun mad. 
deye kadar olan kııım oku· 
nRrak kabul edilmfıtlr. Yapı· 

lacak tenzilattan ıonra kalan 
kısmın l üzde 25 ıt viJayet 
yüzde 75 ti de Maarif hiHeei 

sayılacağı hakkındaki onuncu 
madde görüşülürken Trabzon 
sayLvı Raif Tahsisi varidat 
hususi idarelerden kaldır.la:ı§ 
olduğu halde maddenin bura
ya konulmakla gene bu usule 
dön üldüğüoQ sö ylemişlir, Bu
nun Üt.erine.söz alım Kültür 
bakanı Saffet Arıkan bundan 
m luadm Tahsisi varidat ol· 
madığım söyliyerek heyeti 
umumiye üzerinde uzun iza· 
hat vermittir. Bura.da! birçok 
eaylavlar da. söz söylemlıler· 
dlr. Sonunda murakabe heyeti 
mazbatasının reye konulması 
hakkında verilen takrir kabul 
odilmiıtir, Kamutay ıon top• 
lantıısı çarşamba günü yapa
caktır. 

Tavan arasından 
mı çıkarn1~şlar ? 

Evvelki gün Veledi Yaniç 

mahallesinde oturan Pazarcı 

Ahmet adında biri zabıtaya 

müracuat ederek sabaha kaı~ı 

Terzi çıraklarından Mehmet 

EÖZÜ geçen adında birinin 

evinin tavanı arasında saklan. 

dığı iddia ederek ıtkayetle 

bulunmuştur. Hadiseye el 

koyan zabıta yaptığı inceleme 

sonunda bu itin içinde ailevi 

bir sır olduğunu teshil etmekle 

beraber aile reisinin haberi 

olmadığı halde tavan arasında 

saklanan Mehmedi yakalıya

rnk hakkında lazım gelen 

tahkikatı yapm&ğa başlamııtır. 

Paketler açllıyor· 
mu?, 

Y enlce paketl~rine lnhiear 

idaresince beı liradan yüz 

liraya kadar ikramiye konul. 

duğu yayılmııtı. 

Geçenlerde bl r takım ba

yilerin bu paketleri açarak 

konulan ikramiyeleri çıkar 

maltla otduklarını da lstnnbul 

gazetelerinden biri tarafından 

yazılmı§tı. Biz, tütün bayile

rinin pek zahmetli olduğu 

ıüpheslz bulunan böyle bir 

İ§e ayni zamanda cesaret 

edeceklerini hiç de zan etml· 

yoruz. Bilhassa Bursamızda 

bununla beraber; her ağızda 

dedikodusu dolaıan lıu iş için 

inhisar idaresince her ihtimale 
keırıı bir an evvel tedbir 
alması lazım aeldiiini de zan 
edlyoruı. 

• 

!I Ajans T elyazıları 
ita/yanlar Addiabbi civar~nda 

mukavemet görmeden ilerliyorlar 

Anlrara 24 (A.A) Bir Roma tebliği halyanlarm Adidlabbi
nin cenubunda mukaveınet görmeden ilerlediklerini ve bu 
mevkide bu ayın yirmi ikisinde olan muharebede Habeılerin 

yedi yüz ölü iki bin yaralı ltalynnlarında 165 ölü l 92 yaralı 
verdiklerini bildiriyor . 

Orta okullar ile liselerin imttihan
ları 13 ikinci kanunda başlıyor. 

Aankara 24 (A A) Kultür bakanlığı orb ikmal okullarile 
liselerin birinci devrelerinde talebenin sınıf geçme durumunun 
yazılı lmtihanle ra göre de~il ağretmenlerln kanaat numarala· 

rına göre saptanncağı lise 2 ncl devrelerile ôğaeh:nen okulları
nın mesleki sınıfları ilk imtlhanlarının on üç ikinci kanunda 
başlayacağını ve her ikisi içfn tam numaraııın on olduiunu 

tebliğ etmf ıtir . 

Türk ressamları ile Sovyet 
ressamları arasında .• 

Ankara 24 (A.A) Otuz~an fa:ıla klasik ve modern okulla• 
ra mensup reıHmlaaımızın yüze yakın tablosundan katınç bir 
ıergtMoıkovaya yollanmtflır EserlerCumuriyet devrimizin mah-

sulüdür ve çoğu, Türk lnkıla bının türlü safhalarındaki açılıı nı 
göstermektedir • Bu sergi Türk ressamlığı ile d~st Sovyet 
sanatkarları arasında bir kultür de~etine vesile olacaktır . 

I' 

Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankara 24 (A.A) C. H. P. Kamutay gurubu bu gün dok

tor Cemo.l Tuncanın başkanlığmda toplanmıı ve dış itleri ba
kan v~kili Ş. Kaya g~nel siyasal durum hakkında Partiye fza. 
hat vermiştir . 

Kublayın ölümünün yıl dönümü 
Ankc.ra 24 (A.A) Kubla}ın ölümünün yıl dönümünü an· 

mak i~la dün Halkevrtnde toplantı yapılm1~tır • 

Fitrelerinizi: 
En kötü zamanlarınızda 

nuzu, bütün varlığınızı koru· 

mak için kanat geren Tayya· 

reye ve en felaketli günleri· 
nlzde imdadınıza koıan kızıl 

hayatınızı ıeref ve namusu· aya veriniz . 

Ne Olursa •• 

Müzik 
V. Hugo Müzik için; bir gürültüden ibarettir. demiş. Bu işi bir tarafa 

bağlanmadan dü~ünmek gerekirse hakikaten böyledir Hatta birçok 
müzik ustalarının bize şahe9er diye takdim ettikleri hesaplı kitaplı 
besteler de ölçülü biçili bir gürültü olmaktan dışarı çıkamazlar. Fakat 
şu da doğrudur iti böyle bir gürültüye en iptidai yaşayan insanlarla 
mcdentyetın en yüksek yerinde oturcnlar kendilerini yenmedikleri bir 
arzu ile koşuyorlar. 

Müzik nedir ? Estetik bakımından bir ifade vasıtuı mı diyecel<ainiz, 
yo'<sa ruhun bir gıdaS1dır, diye onu da bir çeşit karın doyuran şey mi 
kabul edeceksiniz ? 
Eğer bu bir ifade vnsıtası ise neyi ifade ediyor, bir gıda ile besledi-

ğine ne faydası var ? • 
Müzik bir tiryakinin aradığı sigara, bir itiyadın önüne geçilme:r; arzusu 

gibi bir şeydir. İptidai insanlar onunla daha çok harekete gelir, ruhla: 
rıoda bir kaynaşmn olur, birisinin kanmı ısıtaıı hava diğerinde de aynı 
oldutu için varmak istedikleri, yapmak istedikleri şeylerde çabukça 
birleşır ve anlaşırlar • · 

Medeni çevrede herke:zin varmak istediği idealler belirmiştir, önüne 
d1Jrulmu bir hız halinde yürümektedir, acaba burada müzik ne yai>nr ? 
Çalışan her medeni insan işinin verdiği ağırlıkla yavaı yavaş sinirle

rinin gevşediğini ve aanki kendisini idealinden uzaklaştırmak istiyen 
bir kuvetin eline düştüğünü zan eder. işte bu anda müz.ik imdada yeti· 
şir. Onun sönmek üzere olan duygularını yeniden tu~uşturur. 

iptidai insanların olduğu kadar, medeni dünyanın da en çetin zaman· 
larda ruhları ve duyguları birleştirmek ve onları hep birden harekete 
i'eti.rmek için baş vurduğu müzik değil mi? 

Bir milletin duygularının birlik olması Kadar büyük lrnvct olabilir mi? 
Müziksi:r; bir millet yoktur. Fakat herkesin ruhlarını birleştirecek ve 
harekete getirecek bir müzik yılların verimiyle olur Biz buna o kadar 
mubtacıı ki .. 

Dayı 



Sahife 2 

Karacabey Ha
rasından: 

Harada kaat ,·e 
numuneleri ınevcut (1-

000) liralık def ter ve 
evrakı matbu'a açık 
ekeiltmeye konmuştur 
isteklilerin 8 l<aounu 
sani 936 tarihine nıü-

sadif çarşanba günü 
saat ( \ 5) de ten1inat-

Jarile birJikte H?ra l\1-
üdürlüğüne müracaat

)arı ilan olunur. 
~1-23-25-27 
I> • ;~·":et . . : .l . . ... >iti'~" . .-:: .. !t"'-. J!. 

Askeri satın al
ma komisynun
dan: 

§ Bu'rsa, l\1udanya, 
Bandırma garnizonla
rı İçin 51000 kilo hul
gur satun ahnacaktrr. 
tahmin edilen bedeli 
7650 liradır. şartname 
ve numunesi SA.AL. 
KO. da dır eksitıne 
9-1-93() perşenbe gü 
nü saat l 6 da Bursada 
l ophanede SA.AL.K· 
O. da yapıfacal<tır. ek-

l).No: ü35 - 353 Bursa J 

Sulh Hukuk Hakiınli

ğinden. 
Müekkilli Orman idare

sinin usulsuz kesilen odun 
sebebi ile hukuku şahsiyesi 
otan 502 kuruşun mahkeme 
masrafı ve vekalet ücreti 
ile birlikte tahsili talebi ile 
davacı bursa orman idaresi 
vekili avukat sadık tahsln 
tarafmdan osmaniye köyü
nden Osman çavuş aleyhine 
açılan davanın davalının 

ikametgahı meçhul olmas111a 
binaen gıyabır da icra kılı

nan mahktmesiı'de da\•acı 
vekili işbu iddiasını bursa 
sulh ceza n•ahkemesinin 
932 -140 numaralı dosya-
sında mevcut zabıt varaka 
sı ve tehdidi mücazat rapo
ru ile isbat 'edeceğini beyan 
ve meskftr dosyanın celp 
ve tetkiki için mahkeme 13· 
2·936 tarihine müsadif pe
rşenbe günü saat 14 de ta
yin edilerek davalıların 

ı ikametgRhı meçhul olduğu 

anlaşılmasıne binaen kendi
lerine bir ay mühlet veri-
lerek ilanen gıyap karart 
tebliğine karar verilmiş ol· 
duğundan usulen itiraz et
medikleri ve mahkemenin 
bırakıldığı 9ün mahkemede 
bizzat veya bil vekale hazır 

, bulunduldarı takdirde \'akı
aları mrar etmiş samlarak 
bir daha mahkemeye kabul 
edilmiyecekleri gıyaıı kara
rına kaim olmak üzre ilan 

siltme ka1)alı zarf U(jU- ~ 0~~v ........ ..,.. .... ..,....,... .... "I 

livle olacaktır. muvak- l iş Bürosu 
kat tem\nat 5i4 lira- 'ı Fahri Batıca 
dır. teklif mektupları 
9-1-936 parşenbe sa
at onbeşe kadar· SA. 
AL. KO. na verilmiş 
o1acaktır. :l5 -3 -8 

. . :· ·:- '~··-~ 

Kız Muallim okulu Di .. 
rektörlüğündt·n 

Aşcı aranıyor .. 
Yamağı kendisinden ol· 

nıak üzre ayda elli lira üc
retli bir aşçıya lüzum var 
İsteklilerin görüşmek ve a · 
nlaşmak üzre kız muallim 
okuluna nmracaatları Han 
olunur. 20-22-24 

Koza!ıanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ünyo 
Sigoıtn Acenteliği 

7-150 1 
l~....L..A.4.A..A...A.....A.... ... 4. ... A_.. 

Biziın Basımevi 
Müşterilerinin istekleri 
üzerine şık ve güzel 

işler basar. 
Defterdarlık arkasında No. 22 

Telefon - 130 Bursa 

11 
---ı---S U_K....,~ ... -l-·--

11 
="l 

1 
Roman ı 

1 
A. Turgut ı _____________ .. _ 

-~-64-- -
yıkıldı ve öylece kaldı. Artık 
hiç blrıey düşünecek iktidar
da değildi. Bntün hayal ve 
ümitleri bir an içinde iolmuı· 
tu. 

Daldı. Bu vaziyette ne 
kadar kaldığını bilmiyordu. 
Yalnız saçları üzerinde dola
tan küçük ve sıcak bir elin 
yumıak temasiyle kendine 
geldiği zaman doğruldu. Genç 
kadın saçlarını okıayarak 
ıoruyordu: 

- Ne oldun Nüzhet ? . Ba · 
ıın mı dönüyor ? 

- Hayır. 

- Galiba ıarap dokundu. 
Hayır 

- O halde neyin var?. 

rengin sapsarı olmu§. 
- Geçer .. Merak edilecek 

birıey değil.. 
' Vedia mahzun bir ta vırla 

içini çekti : 
- Anlıyorum Nüzhet. Çok 

müteessirsln Nüzhet. Fokat 
- Ben mi? 

- Evet. Müteessirsin. Zira. 
Durdu. Sonra günlerece 

kalbini bir aç kurt gibi ke
miren tiıphe ve düıüncelerl 
hicran dolu titrek bir seste 
anlattı : 

- Zira sen Nermini ıevl · 
yordun Nüzhet. Bunu saklama. 

Seviyordun .. 
Nüzhet acı, bn§tan baıa 

kin ve lıuıumetle do!u bir 

Hakkın Stsi 

~//ı w 
1(j 

25 Birnci kanun 

Tür~i1e 

• 
iŞ 

Bantası 
•• 

1 1 (l ı a )r ( 1 ( .~ a <l t ( 1 

Yarın çek def terine imza atan büyük el olacaktır •. 

fi udanya Evkaf 1 

Müdürr·ğünden: 
• 

Tirih•ede t vkaf a 
.1 

ait ze)tirıliklerin J 8 
1~-93 5 çarş·1 n ba günü 

yapılan satışında ln':i

men taliplerine S:ltd
n11ş ve p-eri kalan par· 

çalar on gün ınilddetle 
uzatJI mış ve bu sat ışın 
da 30-12-9:.JC> pazar
tesi günü ~1udanya ev
kaf idarcsind\! yapıla
cağı ih1n olunur. 

Ahmet Selimi 
[KARABONCUKJ 

1 

Nasuhpaşn Hamamı 
sokağı No. 15 1 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

kohkaha fırlattı: 

- Ben mi ? O ka hpcyi 
ben mi seviyordum? 

ikinci bir kahkaha odanın 
kalın duvarlarına çarparak 
kırıldı : 

- Ben kalbim için, S§kım 
için değil, bfr ailenin parça
lannn namus ve §erdi için 
cnrarmı~ olabilirim. Fat at o 
kahpe için.. Asla.·. 

Vedia geniş ve müsterih 
bir nefes o.ldı : 

- Doğru Nüzhet . Bunu 
dü§ünememfştim. Doğru.. Fa
kat nede olsa, vaktiyle onu 
sevml§ ve sevi~miştmiz değil 

mi. 
Nüzhet ıiddetle itiraz elti. 

- Hayır .. Katiyen .. 
- Y:ılan söyleme Nüzhet. ı 

Bu bir hakikat.. Billyorum. 
Herıeyi, lıerfeyi biliyorum 
ben . Ve zaten bu hakikat 
değilmidir ki ... 

Suatu. Ses kııılmıı ve bo-

• 

dağ Oteli 
ış9 yaz çıktır. · 

emek er arsı ulıısaldir. 

··rt öğ .. n yemek 
abidot,, Yatak 

Liradır .. 

ış se vi~ leri 
b şladı. 

ğazınn. bırvey tıkanmıştı Hıç· 

lmu gibi birkaç defa öl-sür· 
dü. Nr zarları ıılnnmlfü gözleri 
dolmu§tu. Öylece kaldı. 

Nüzhet dalgın; bir heykel 
cnnsızlığı ile ona bakıyor, bu 
ıslak gözlerin detin karanlık · 

larına gömülerek düşünüyor
du. Bu göz yaşlurı; hu siyah 
ve iri gözlerden farlıyan ka
ranlıldara, eritilmiş bir kurıun 
gibi kalbine c.kıyor ve kavu
ruyordu. 

Birdenbire doğruldu. Aya
ğı\ kallm: 

Vnkıt epey geçli .. Sen de 
yorgunsun .. Belki uykun gel · 
mi~tir. Yatanın. Ben gide
yim. Vedia hnyretle doğruldu 
ve Nüzhete baktı : 

- N"'reye? 
- Ya kıılaya ve yahut 

otele ? 
- Ne münasebet . 
- Öyle ya • Yatak bir 

tane d~ .. 

Genç kadın ıuh ve kıvrak 
bir kahkaha fırlattı. Siyah 
gözlerinde manalı ve efsunla
yan bir tebessüm dalgalana• 
yordu. 

Ölgün na:ıarları Nüzhetin 
en derin l<öıelerlode dolaıır

ken körpe ve oynak bir sesle 
cevap verdi. 

- Olsun.. Ne zararı var. 
Dalıa olmazsa ben ıurada, 
ou kanııpenin üzerinde de 
yatarım. Yeter ki. .. 

Sustu • N11zbet hayretle 
sözünü kesmitti : 

- Kana pede mi ? Ne tu. 
hafsın anne çocuk gibi söyli
yorsun? Hayır anne. 

Genç kadın son sözler 
üzerine birdenbire doğruldu. 
Yom bavında duta o Nüzhetin 
titriyen dudaklarım ateı ıtbi 

yanan e. vuçlariyle kapayarak 
yalvardı: 

- Bilmedi -


