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Sahife~ 

( Birinci yüzden devam ) 

Bu kitapta bahst k11a geç
mt~ olan ıey, genç Tiirkiye'
nin dıı poliUkasıdır. 

Halbuki Türkiyenin dı ı 

politika hayatınd& da 
Mustafa Kemal'in hayli bü
yük tesirleri olmutlur . Ma· 
maHh bu yolda kendisinin sa
dtk yardımcısı Baıvekil İsmet 
İnönü'nün faaliyeti unluulma
malıdır . Türkiye'nin Sevyet 
Ruıya ile olan atkı münasebeti 
ve İranla arasındaki samimi 
mukarenet, 1834 haziranında 
Şebniıahı Türkiye'yi ziyareti 
de kitapta kayıt edilmeğe de. 
ğerdi. Türkiye ile İran ve 1 • 
rak arasındaki ihtilafın da ki
tapta yer bulması icabederdi 
çünkü bu itilafın Afgnnsita. 
om da i~tiraki ile bir ön ve 
orta Asya biloku halini al· 
ması imkan dahilindedir • 

İkinci kitap Norberd von 
Biıechol'un yazdığı ve V iya
na' A• Holzhauıen Nfg, Mu• 
nibte F. Bruckmann A . G. 
neıriyat müeeaeıelerlnin bas
tığı ( Ankara ) adlı kitabıdır 

bu adın altın11 batlık olarak 
" Türkiyede doğan yeni ba
yat hakkında bir izah ,, diye 
bir ibare dkonmuıtur. 

Bu günkü Türkiye , ara
~iıi bakımından eski Türki
yeden hayli baıka olduğun-

dan bu baıhğı <( Yeni Türki· 
yede doğan hayatın izahı » 
diye yazmak belki daha mü· 
naılp olurdu. Kitabın müellifi 
kitabının nihayetinde yazdığı 

bir son sözde kendisinin üç 
yıl Türkiyede bulunduğunu 
kaydiyor. Kitap iki kısma ay· 
rılmıftır, mazi ve hal; müellif 
Anadolu tarihinden ite baıla
mııtır ki bu btlmeyenler için 
iyi bir methaldir. Türk haya• 
tı, lılam dini ve Osmanlı İm· 
paratorluğunun ıonu hakkmda 
malumat verildikten sonra 
Türk ihtilali ve yeniden ku · 
ruluı faaliyeti izah edilmekte 
ve nihayet Türk istikbalinden 
bahıolunmaktadır . 

Üçüncü kitap August 
Ritter von Kral, ve Layipçik ... 
deki Üolveritats - Verlags 
buch - Handlung ve Willıelm 
Braunmüller , neırJyat mües· 
selerince basılan (Kamal Ata-
türkün memteketi ) adındaki 

kttaphr , kitabın müellifi ta· 
nınmıı bir otoritedir , çünkü 
kendisi Avusturyaom u2un 
müddet Ankara elçiliğini yap 
mııtır . Mumaileyh kitabında 

Yeişefıir Evkaf 1 
Müdür öğünden 

e vkafa ait yeni şe
hirde kadı nlar pazarı 

mevkiinde altı parça 
dükkan ve bir adet m~ 
escit arsaları mü lk.i ve-.; 

ti sa t1!mak üzre açık 
artırmaya konmuştur. 
İ haleleri l O- J-!l3H 
çarşanba gunu saa t 
1&. de venişeh i !· evka f ., 

ida resinde yap!lacak-
tır. isteklılerin o gün 
yenişehir memurluğu
na müracaatlari 

1 f) -1 9 - 2 .~ --2 8 

~ 
E vkafa ai t yen işehir 
kazasının derbent kö
yünde dere yolu mev
kiinde bulunan altı p
arça zeytinlik mülki
yeti ~atılınak üzre açı · 

Nah! Çubuk! 
( Birinci yüzden devam ) , 

buğu arkaıında aağ eline 
alarak sol elini uzatmıı. Ba
bası hayır hayır demiv1 iki eli . 
ni de uzat bakaytm! Karabon
cuk biçare ne yapaın? Hemen 
çubuğu gene arkadan iki 
bacağının arasına sıkıttırarak 

iki elini uzatmıı ve birıey 
yok b. bacığ,m, demiş. Fakat 
baba dururmu ya? Bununla 
da kanmamıf, hele biraz b.ı· 
na doğru gel bakayım! deyin· 
ce karaboncuk çubuğu baba· 
ıına uzatarak: 

- İıte gör baba ! Nah 
çubuk ! demif. 

- Şimdi hata hangisinde? 
Nah çubuk dedfrttirJnceye 
kadar üzerine dü~mek doğ· 

ru mudur? 
KARA.BONCUK OGLU 

cihan harbı sonunda Türk 
mağlübiyetinden ba,hyor . Ki
tabın ıon faslında dıı eiyau
ıının da kifayetle mevzuuba· 
hie edilmiş olduğunu görüyo · 
ruz . K11a bir mevzu içinde 
her bahse temas ecl~n bu ki
tap tavsiyeye çoh: ıayandır. 

Hakkın Sesi 2& Birnci kanun 

Tür~iye 

• 
1 

Banhsı 

Bıı g·iin kıııııı lı«ıı·a)ra ptt ra ataıı kiiçiik eı, 
Yarın çek defterine imza atan büyük el olacaktır •. 

k arttırmaya konmuş· 
tur ihaleleri 10 . 1- 93(1 
çarşanba gunu saat 
l!tı de yenİ4'ehir evkaf 
idaresinde yapılacaktır 
isteklilerin o gün yeni
şehir memurluğuna 

müracaatları. 
·ı ~-19-2'1.-2 8 

Karacabey Ha
rasından: 

Harada kaa t ve 
numuneleri mevcut (1 · 
000) liralık defter ve 
evrakı matbu'a açık 

ekeiJtmeye konmuştur 
isteklilerin 8 kaounu 
sani 936 tarihine nıü-

sadif çarşanba günü 
saat ( l 5) de teminat-
lari le birJikte Hara ~1 -
üdürlüğüne müracaat-
la rı ilan olunur. 
~ l-23 - 25-27 

§ 
Karacabey Harası 

ihtiyacl için Altmış At 

çulu ile elli iki manda 
çulu alımı aleni eksilt
meye konmu~tur. J\1a
nda culunun muham
men ki ymeti beheri be
ş yüz kuruştur. AT çu
lunun muhammen ki y
meti beheri dörtyüz 
kuruştur. isteklilerin 
(kırk) Lira muvakkat 
teminatlarile birlikte 
ihale günü olan ı ı ka
nun sani 936 cumartesi 
günü saat onbirde Ha
rada bulunmalari ilcin 
olunur. 
24-26- 31 

§ 
Haranın İsmetpaşa 

mevki'inde (1000) dö
nüm mikdarırdaki pi· 
rinçlik ortaklama su
retile ektirilecektir. İs
teklilerin (300) lira te
minatlarile birlikte i
hale günü olan 1 O ka
nun sani 936 cuma gü
nü saat onbe'Şte Hara 
müdürlüğüne. şartna~ 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Koıabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü eat111 

Ünyon 
Stgorta Acenteliği 

6-150 
' J ................... 4 4 .............. . 

Adapazarı Türk Tica-. 
ret Bankasından: 

1444 sayı iJe tıcaret si
cilinde kayıtlı Adapazarı T
ürk Ticaret bankası Bursa 
Şubesi namına imzaya salA· 
hiyettar Odamıza sunulan 
15 Temmuz 935 günlemeçli 
sirkülerde imza sureti bu
lunan muhasebeci Cemal E
raym imzasımn siciline ka· 
yıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 23-12-935 

mesini görmek istiyen · 
)erin Bursa, İstanbul 
Baytar ve zirart Mü
dürlüğüne müracaat. 
ları ilan olunur. 
4-2- 31-24 
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Sustu. İçinde fırtınalar 
kopuyor , sinirleri geriliyordu. 
V edla manidar bir tebeeeüm · 
le Nüzhete bakh : 

- Gazetelerde okuma. 

dın mı? 
Nüzhet bir hasta gibi in-

ledi : 
- Evet !ıatırhyorum .. 

Böyle bir vaka okumuştum. 
Fakat oh. Bu vakanın kah· 
ramanları Nermin ve Amcam 
olacağını nasıl ümit edebilir· 
dim. 

Durdu. Derin bir göğüs 
geçirerek ilave etti. 

- O kız Nermin, ölen 
ihtiyarda Amcamdı ha.. Oh .. 

- Ev t.. Ne oldu ille, 

Haydara oldu. Lakin kendi 
cezaeıdtr. 

- Niçin? 
- Öyle ya ; Nermini o 

kadar serbest bırakmıyacaktı. 
Ona öyle paye vermiş öyle 
serbest bırakmııtı ki .. 

- Doğru.. Bir kız bu 
kadar batı boş bırakılırsa .• 

Vedia atıldı. Kindar bir 
sesle sözünü keıli: 

- Böyle olur diyeceksin 
değil mi?. 

Doğru.. Fakat birazda 
irade ve ahlak ister .. Nermin 
adi ve ahlaksız bir kız ol· 
masaydı, bu serbestiyi sui 
iıttm~l etmez namua ve gere. 
fiyle yaıar, btç aebepıtz ran .. 

devu evlerine kadar düıerek 
ıukut etmezdi. Bu sukut onun 
ahlak ve ıerefi için çok güzel 
bir ölçüdür. 

Vedia durdu. Elindeki ıl· 
garayı tabağa bastırarak asabi 
bir seıle ilA ve etU : 

- Dedim ya. ne oldu ise 
Haydara olJu. Kendi canına 
yazık elli. Bari bütün bir 
ailenin ıerefinl ayaklar altma 
alan o kahpeyi gebertebilaeydi. 

- Kahpeml ?!. 
- Öyle ya .. Randevu ev. 

terinde müıteri bekliyen bir 
kıza baıka ne isim verebilir. 
Nüzhet titredi. Sersemledi. 
Sonra bir çılğm gibi yerinden 
fırlayarak Vedianın karıısma 

dikildi. Gözleri dönmüt tüyleri 
dikenlenmişti. 

- Sus .. Ona herşey eöyle. 
Fakat kahpe deme •• 

Diye ' haykırmak için bü· 
tün kuvvetini sarfetti. Muvaf· 
fak olamadı. Seı çıkmıyor, 

bir el gizli bir kuvvet boğa · 

zım tıkayordu. Tıkandı. Kuru 
huru birkaç defa öksürdü ve 
yutkundu. Dü§ünüyordu. Kah· 
pe.. Nerminin kahpeden ne 
farkı vardı. Perişan nazarlar· 
la Vediaya bakh. Genç kadın 
şuh ve mütebessim r:u '.l rlarla 
ona bakıyor, çehresinde te
eesürden ziyade souıuz bir 
neşe akıyordu. Kesik ve ı;önük 
bir sesle sordu : 

- O kahpe demek ölme
di?. Hala yaşıyor öyle mi '!. 

- Evet .• Haydar ateş et· 
tiği zaman herhalde heyecııoa 
kapılmıı olmalı ki kurıuniarı 
isabet ettirememit·· 

- Gazete de buna dair 
birşey yoktu zan ediyorum ... 

- Yazmamış olacaklar .. 
- Demek Nermin yaııyor. 
~ Evet .. 
- Nerde imiı ? 
Vedia müstehzi bir tebeı .. 

ıümle Nüzhete baktı ı 

- Kim bilir hangi fuhuı 
ya,ağında . 

Nüzhet titredi .. Çorap ıö
küğü gibi birbirini takib~den 
bu meıum haberlerle ıer

ıemlemfıti. Dimağı saraıhyor, 

Leyni yanıyor. Bu meıum ha -
berlerle niçin~ çıldırmadıjına 
ıaııyordu. Bunlıu ne acı ne 
öldürücü haberler, ne çıldır
tıcı vakalardı Yarabbi.. Ner· 
min bir kokot, adi bir •okak 
f ahi vesi gibi randevu evlerin
de dolaııyor , yakalanıyor ve 
babaaının 1 kanına giriyordu. 
Oh lanet.. lanet ediyor ve 
iğreniyordu. Bir vakitler pe
reıtlı ettiği çıldırasıya sevdlii 
o kahpeden tiksiniyordu artık. 

Zaten alkolle serııemleıen 

dimnğı büsbütün fenalaımıısa, 
sarsılan mefkuresi durmuıtu. 
Ateş gibi yanan baıı avuçları 
arasında olduğu halde bir 
külçe gibi Vedianın yanına 

- Bitmedi -


