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Roma - Berlin - Budapeşte 
Mihveri mi? 
~~~---[!]~~~~ 

KÖY VE ZİRAAT KOGRERESİ KAPANDI 

Türk köylüsünü refaha kavuşturma davası 
bütün milli davalarımızın temelidir 

Bas vekalet müste
. şarı oldu 

·-. '-'-' -'" 

İtalyan ve Alman gazeteleri Macaristanın da Roma - Ber
lin mihverine iltihak ettiği haberlerini bir hayli şişirterek 
göze çarpar bir hale sokmağa çalışıyorlar. İtalya ile Alman
ya bu gayret ile Roma ve Seriinin Budapeştenin iltihakı ile 
rek fazla bir kuvvet elde ettiklerini itiraf etmeleri esasen 
Qek de lehte bir hareket olmamakla beraber, onlar bu su
~tle davranmakla Roma - Berlin mihverinin kuvvet ve 
udretinden emin yeni bir takım devletler bulunabileceğini 

işaret etmek istemişlerdir. Ve bu arzu, orta Avrupa ile 
Tuna devletleri arasındaki tesanüd ve muvazenenin buzul
ması için Roma ve Berlinin ciddi bir şekilde meydana atıl
ması ile mümkün olabileceğini göstermek sevdasından ileri 
gelmektedirr. 

Ankara, 30 ( Hususi ) -
Birinci köy ve Zıraat kalkın
ma kongresi bu sabah heyeti 
umumiye halinde toplamış

tır. Kongre onbir komisyon
da üç gündenberi geceli 
gündüzlü mesai ile yapılan 
tetkikler . üzerine hazırlanan 
mazbataları dinliyerek bun
ların hepsini aynen kabul 
etmiştir. Bu cümleden olarak 
teşkilat encumeninin bağ ve 
bahçe ziraati, tarla ziraati, 
hayvan yemi, hayvanat, zira
at san'atları, merketing, ted
risat, ormancılık, mevzuat 
komisyonlarının layihaları 
deleğeler üzerinde beklenen 

- . 

.. 

Bu karmakarışık siyasi işler g:Jrülür, diplomatik fırddak
lar çevrilirken Fransız ricalinin p~k büyük bir basiret ve 
maharet göstermeleri ve İngiltere ile olan bağlarının sağ
lamlığını denemeleri ve hatta bu t~crübeyi yapmak için 
parlak sözlerden ziyade tatbikat ve filiyat sahasında delil
ler, senedler, vesikalar ve muahedeler aramaları lazım ge
lecektir. 

Hele Fransa hükumetinin bu hususta oynıyacağı mühim 
rol, Fransız milletini, bilhassa son zamanlarda, tek bir he
defe doğru koşturacak . bir cer~yan ve siyaseti tahakkuk 
ettirmek olmalıdır.. aksi takdirde ... 

····K·~~t'· .. ··ci;~·~·:·1;; ;·di ..... Müii:···· 
~~_katından Sonra •• 

SIRRI SANLI 
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Reisinin İstanbul Belediye 
Gazetecilerine 

oul 30 ( Hususi ) -
1 ddan şehrimize gelen 
J belediye reisi doktor 
et Uz, bugün Türkofiste 

~
ecilerle görüşmüştür ve 
in imarı etrafında ma
t vermiştir. 

>r. Behçet Uz demiştir 
, "sevgili Reisicumhuru

~uz İsmet İnönü'ne İzmirli
lerin saygı ve tehassürlerini 
arzettim. Büyük kurultayın 
~ k . ev alade toplantısına lzmir-
en gelen arkadaşlarımla 
tirak ettim. 

1 

1 

Beyanatı 
Yurdumuzun her köşesin

den gelen delegelerin, B. M. 
Meclisimizin çok kıymetli 
azası ile birlikte gösterdik
leri topluluk ve hudutsuz bir 
sevgi ve inan hayranlığı 
içinde muhterem Milli Şef 
ınönü'nün aziz varlığı etra-
fmda kopmaz ve kırılmaz 
bir kütle halinde birleşmesi, 
görülecek emsalsiz bir man
zara teşkil ediyordu. 

İstanbulda Fuara ait bazı 
işlerimizi hallettim. Bu mü
nasebetle epey temaslarda 
bulundum. İstanbuldan bu 
sene Fuara yerli yabancı 
birçok firmalar iştirak ede
ceklerdir. 
. Yarın da hususi bazı işle

rıml e meşgul olacağım ve 
Pazar günü vapurla İzmire 
döneceğim. ---Ruzvelt harb 

istiyormuş 
Nevyork, 30 (Radyo) -A

yan azasından Sosyalist 
(Nep) bugün bir söylev ver-
miş ve reisicumhur Ruzvel
tin siyasetine hücum etmiştir. 

Nep, reisicumhurun, Ame
rikayı harbe sürüklemek is
tediğini söylemiştir. 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

- ~ 

Hediye edilen pipo ve manası ! ... 
Gazetelerin yazdığına göre, pipo meraklısı bir İngiliz B. Çemberlayne babası Jozef 

Çemberlaynın. üzerinde kapartma resmi bulunan bir pipo hediye etmiştir, 
Bir gazete de bu hediye için şöyle gülünç bir yazı yazıyor: 
"Acaba bn piponun manası; dünyanın hali domanı Yahud sulhtan zevk alıyoruz amma, 

piponun dumanı gibi burnumuzdan geliyor .. ,, Deemekmidir. 
Bir pipo hediyesinden çıkan ve bu manaların doğru olup olmadığı düşünüleck olursa 

ve bu manalara gülmekten başka bir mana verilmek isten!se bcize buna : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

_Parjs, _(Radyo) - 'Bay M~;
solininin pek büyük bir e
hemmiyet verdiği Kont Ciano 
- İmredi mülakatına Afman
yada pek büyük bir ehem

miyet atfcdilmektedtir. 

Berlin gazeteleri Macaris
t:-nın Ber in-Roma mihverine 

~ pek biiyük bir 
. manası olduğunu 

iddia etmektedir-

ümitli tesiri uyandırmıştır. 
Ziraat kongresinde kabul 

edi len kararlar arasında bir 
Yün yıkama fabrikasiyle, 
aile konserveciliğinin köylere 
kadar yayılması, şeker sana
yiinin himayesi süt ve sütten 
yapılan maddelerin ihracında 
prim verilmesi temennileri 
vardır. 
Ziraat vilimiz neler 

söyledi 
Ziraat vekili Faik Kurdoğlu 

kongrenin kapanış nutkunu 
söylemiştir. V eh ilin nutkun
dan hülasasatan kaydedebil
diğim kısımlar şunlardır: 

Arkadaşlar, kararlarınızla 

istisnasız bütün Türk mille
tinin memleket ve vatan me
selesinde irade ve karar az
mini bir kerre daha göster
diniz. 

"Davamız, partimizin bü-
tün dünya partilerine üstün 
bir görüşle içtimai ve ikti
sadi bir teşkilat ele alarak 
Türk köylüsünü refaha ka
vuşturma davasıdır. Başve

kiiimiz bu kürsüde köy ve 
kalkınma davası, bütün mil-
li davalarımızın temelidir, 
sözünü güze! bir söz söyle
mek için söylememiştir. O 
hakikatin ta kendisidir.,, 

Kardeşlerim, köylerinize, 
evlerinize baş şehrimizin size 
gösterdiği sıcak havayı gö
türün. Tarihin en şanlı kah
ramanları olan sizler en üs
tün vasıflara malik bir mil
letin evlatlarısınız. Sizlere 
üstün bir yaşayış temin et
mek cümhuriyet hükumetinin 
hem kararı hem borcudur. 
Hepinize hayırlı yolculuk 
dilerim. Çalışmalarımız hak
kında hesapları size vermek 
size vermek her Ziraat Ve
kilin in üzerinde duracağı ilk 
vazife olacaktır. Köy ve zi
raat köngresinin kapandığını 
beyan ederim. Yaşasın cüm
huriyet, yaşasın Büyük Şef 
İs met İnönü .. ,, 

.... 

Ankara, 30 (Hususi) -'z
mir valisi B. Fazlı Güleç'in 
başvekalet müsteşarlığına ta
yini kararlaştı. 

B. Fazlı Güleç, önümüzde-
ki günlerde yeni vazifesine 
başlıyacaktır. 

İran Hükumeti 
-- -

Fransa ile Münasebatı 
Kesif 

Paris. 30 (Radyo) - İran 
hükumeti Fransa ile diplo
matik münasebetlerini katet
miştir. Bu hadisanin sebebi 
bir Fransız mizah gazetesin-
de Majeste Şehinşah hak
kında yazılmış olan hürmet-
siz bir yazıdır. 

------
Meb'us seçimi 

Bugün saat onda Halkcvi 
salonunda saylav seçimine 
başlanmışhr, 

Partinin namzedi olan 
Şurayı Devlet Reisi B. Reşad 
Mimaroğluna ikinci müntc
hipler ittifakla reylerini ver
mişlerdir. 

Ara1..İ Vergisi 
kanununa fıkra ekleniyor 

Ankara, 31 (Hususi) - A
razi vergisi kanununun ikin
ci maddesine bir fıkra ek-
lenmesine dair kanun layi
hası Meclis ruznamesine a-
lınmıştır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
=-- . 

--===r~=--= 

Eti Ucuzlatmak İçin Tedbir-
ler Alınıyor 

Devlet ve Zıraat Kurumu etin pahalı satılmaması için 
lazım gelen tedbirleri almak ve bu meseleyi kökten hallet
mek maksadile kat'i bir kararla iş başına geçmiştir: 

Etin pahallı satılmasına sebeb, hayvaelar nakledilirken 
yollarda bakılmaması ve bu · bakılmıyan koyun, sığır hay
vanları yerine gelene kadar 15 - 20 kilo birden eksilme
lerinden ileri geldiği gibi daha birçok masrafların da pek 
çok yekun tutmasındandır. 

Ziraat kurumu esaslı teşkilatile bu meseleyi halledecektir. 
Halk bu işin kendi için hayırlı bir teşebbüs olduğunu göz 
önüne alarak sevinç ve sabır.:ıızlıkla etin ucuzlamasını bek
lemektedir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

\ 
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Soğuktan neler çekeriz Kanal tarihin çok eski devirlerinde de in-
. - 1 -

Kar yağar, su donar •. Ta
bii onları söylemek istemi

sanları meşgul etmişti 

yorum. Hatırlatmak istedi- Bugün siyasi ve iktısadi 
bir mesele teşkil eden Sü
veyş kanalı, tarihin çok eski 
devirlerinde de insanları meş
gul etmiştir. 

ğim soğuğun vücudumuz ü
zerindeki tesirleridir. Bunla

z n hatırlayınca soğuğun ne 
, Vilkit faydalı, ne vakit za

rarlı olduğu kendi kendine 
anlaşılır. 

Halife Harunürreşit, Sü
veyşten bir kanal açmağı ve 
Akdeniz]e Kızıldenizi birleş
tirmeyi ilk düşünenlerden 
biri olmuştur. 8 inci asırda 
yaşamış olan Harunürreşit 
bu kanalı açmaktan sonra 
vazgeçmış, çünkü kanal açı
lırsa Bizans gemilerinin Ara
bistana kolayca hücum ede
cekleri aklına gelmiştir. 

Derimizden başlıyarak: so
t ğuk hafif olursa derinin duy

gusu kuvvetlenir, nitekim 
ğ parmağınız kesildiği vakit 
• serince su ile yıkayınca da

ha ziyade acı duyarsınız. Fa
e kat soğuk arttıkça duygu 
e azalır ve nihayet deri hiç 
1 duymaz olur. 

1671 de Alman filozofu 
ve alimi Laypnitz Akdenizle 
KızıJdeniz arasında bir ka
nal açılması fikrini tekrar 
ortaya atıyor ve Fransız kra
lı ondördüncü Lui'ye teklifte 
bulunuyor. O zamanki Os
manlı şeyhülbalad 'ı (şehirler 
nazırı) Ali bey de bu proje
yi kabul ediyor. Fakat, yine 
işe başlanamıyor. 

e Adalelerin kudreti so
a ğukta çok artar. İnsan on 
t c:ı-recede bir su içerisinde 
1 banyoya girerek on beş sa

niye durulursa adalelerinin 
' tekallüs etmek hassası yüz
s de elli ziyadeleşir. Bunu 
{ herkesin kendi üzerinde tec-
e rübe etmesi pek kolay olur: 
~ Banyodan önce ve sonra ay
ğ1:nı ağırlıkta bir gülle kaldı
ir nlırsa banyodan sanra yor
a gunluk bir buçuk misli za

1789 da Napolyon Mısırda 
iken, Süveyşten bir kanal 
açılması meselesini mühendis 
Lepere tetkik ettiriyor. manda gelir. Aynı on dere

a ce suyun içinde otuz saniye 
a durabiJirseniz adalelerin kud

reti daha ziyade artar. 

Fakat Leper yaptığı he
saplarda yanılmış, bir nok
tayı 10 metre kadar yanlış 
hesap etmiş ve Akdenizle 
Kızıldeniz arasında 8 metre 
seviye farkı olduğu netice-

Derinin üzerindeki ince 
damarlar soğuktan ilkin da-

u ralır, sonra genişler. Onun 
için deri ilkin kül renginde, bolur. Derinin üzerindeki da-

• aonra penbe olur. Bunun te- marlar darlaştığı zaman kan-
siriyle kalbe kuvet-gelir ve daki tansiyon artar, fakat 

t yürek çarpıntısı varsa kay- sonra düzelir. 
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1'jıları 1639 m. 183 Kcs./12CKW. 

14 o~''osu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
14. lO ~u T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

· (solo - pi) 
l4.25 Tuans haberleri ve meteor Ankara 

(V ec~i - (şarkılar Pi) 
l Cevdet ~ (Saz eserleri ve taksimler) 
5.00-15.30 MüziR: Fersan, Refik Fersan, Ruşen Kam, 

17.30 
18.00 
18.45 
19.00 

19.45 
20.00 
20.30 

21.00 

21.00 
21.35 
22.40 

''1.esut Cemil tarafından) 
Müzik (dans ve Macar melodileri) 
Türk müziği (in 
S~at, ajans, Mete<. 
Turk müzigi - (inc~llrdili hicazkar faslı) 

' zir-aat borsası haberleri. 
K.?nuşma (dış polotika -ıı:n - Beyati ve şevk -
T~r~ Müzigi - {klasik pro~ . efza fasılları) 
Muzık (Folklor _ Halil B .rı 

ed'°orunun iştirakiyle) 
Saat, Esham tahvilat K 'ebtge-n, Kudsi 

' ' ve am -".e l tarafından 
~~n.J:m{ka .. {~aftalık posta kutusu) \ut borsası 

uzı uçuk orkestra) fiatları) 

23.45-24 
Müzik (cazband ) 

Son haberler ve yarınki proğram 

ELH AMRA İdaresi;de Milli KUt.. .. 
hane sıneması up 

BUGON 
Senenin en 0 f ' y 

e ıs ~rogramiyle en nefis filmini 
takdım ediyoruz 

.. Fransızca sözlü 
Şıır - güzellik 'k ' d 

di e .. h musı · ı, ünyanın en güzel kadını 
y şo ret bulan güzel artisti ... 

D~rothy - Lamour 
A YR.ICA : Mılli Şefimiz Cumh b 

rem ismet İnönu" .. A 1 ur aşkanımız muhte-c H nun n carada B" " k K 
· · P. Fevkalade t 1 uyu amutayda 
· ~ op ar tısında ·· ı d'kl tarı ve siyasi nut kl y . .. soy e ı erı büyük 

u arı.. edı yuz metre 
Seanslar: 3-5-7-9 

; e rrz.,.. A 
....
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sine varmıştı. İki deniz ara-
sında bu fark olunca kanal
dan suların büyük bir sü
ratle akacağı, binanaleyh ge
milerin işlemesine müsait ol
mıyacağı düşünülmüş, kanal 
fikrinden vazgeçilmiştir. 

Nihayet 1846 senesinde 
Prospe Anfanten'in teşebbü
sü ile Süveyş kanalı tetki
kat şirketi kuruluyor ve Le
berin hesaplarında hakikaten 
aldandığı onların tekikile 
de anlaşılıyor. 

İngilterenin endişesi sade 
iktısadi bakımından değildi. 
Fransanın Akdenizde böyle 
bir yola sahip olması ile 
siyasi nüfusunun da artaca~ 

ğım düşünen İngiltere o ci
hetten de endişe ediyordu. 

F ransızlarm Süveyşten bir 
kanal açmak teşebbüslerini 
"İngilterenin menfaatine mü-

dahale,, şeklide gören İngi
lizler Osmanlı hükumeti 
üzerine tesir icra ediyorlar 
ve Babıali projeyi tasvip et-

görememesi, gerek Ameri
kan harbi dolayısile bazı 

iptidai maddelerin buhranı 

yüzünden büyük bir müşkü
lat çekiyor, hissedar şirket
ler iflas ediyor, işçiler ara
sında ölenler oluyor, sefalet 
hüküm sürüyordu. 

Hidiv Sait Paşa 1862 de 
ölünce yerine İsmail Paşa 
geçmişti. Halbuki İsmail pa
şa kanalın açılmasına taraftar 
değildi ve hariciye nazırını 
İstanbula göndererek Ferdi
nand de Lesseps'e verilen 
imtiyazın feshini istedi. 

Bunun üzerine Abdülaziz
le Fransız imparatoru üçün
cü Napolyon arasında müza
kerelere geçiliyor ve Abdü
laziz 19 mart 1866 daki bir 
fermanı ile İsmail paşaya 
"Akdenizle Kızıldeniz ara
sında hır kanal açmak gibi 
büyük bir eserin başarılma
sinın, bu ilim ve terakki as-
rının en şayanı arzu hadi
selerinden biri olduğu için,, 
bu işe devam edileceğini ve 

mıyor. bunun gerek Babıali, gerek 
Bununla beraber Ferdinad Mısır hükumetlerinin menfa-

de Lasseps Mısıra dönüyor atine olduğunu bildiriyor. 
ve Osmanlı hükumetinin tas- Bundan sonra kanalın in-
vibi olmaksızınalı kanalı şasına devam olunmuş ve 
açmaya başlıyor. Süveyş kanalı 1869 sene-

Fakat, gerek müzaheret sinde açılmıştır. 
r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Olmıyan Şair Yaplldn Otel 
16 ıncı asırda Portekizin Amerikada Teksastn meş-

en büyük şairi Luis Voz de bur oteli inşa etmek işini 
Cameons fakrü zaruret için- üzerine alan bir müteahhid, 
de ölmüştür. Nereye gömül- 110,000 tuğla ısmarlamış, 
düğü de malum değildir. ve binaya da tam 110,001 
Bunun üzerine hayatında tuğla la~!~ .. ?~!!1 .. ~~?.r. 
gezdiği yerlerClen topraklar Nüfus artlmı 
toplanarak, içinde belki de Amerikada yapılan son 
kendisinden bir zerre var- nüfus yazımlarına göre Ame-
dır ümidile gayet muazzam rikanın nüfusu bir sene zar-
bir tabu~: •• ~.?.?.~!.?.1.~.ştur. fınde bir milyon kişi daha 

Tabut mukabili artmış ~bulunmaktadır. 
Bundan birkaç sene ev- 1. ···· .. K. ··· ·A·· ·•• ··y· ·•· ··A· .... ···K··· ••• ·•·• 

vel Amerika büyük bir ikti-
sadi buhran geçirdi. Kon
nettikü eyaletinde çıkan bir 
gaüete, halkın parasızlığını 
nazarı dikkate alarak abo
nelerinin yolluyacakları ay
niyat mukabili abonelerinin 
yenileneceğini ilan et.i. Ga
zetenin bu ilanına mukabil 
ilk olarak koca bir denk 
geldi. Bu dengi açtılar. İ
çinden bir tabut çıktı. Bu 
abone, yalladığı bir tabuta 
mukabil abonesinin yenilen
mesir.; !c;!:iyordu. 

Yeni maske 
Ev h::-ımı Amerikalı ka

dınları s::>ğ __ ı .. ı r:ozlerde ha
sıl ettiği acı ve yaştan ko
rumak için yeni bir çare bu
lunmuştur. Şimdi Amerikalı 
adınlar soğan soyarken gaz 

kesi kullanmaktadırlar. 

Nevyork, 29 (A.A) - A
merikan kayak federasyonu 
Zako Pane'de yapılacak o
lan kongrede 1942 kayak 
dünya şdmpiyonasının birle-
şik Amerikada yapılmasını 

teklif edecektir. Kanade bu 
teklife müzaheret etmek ni-
yetindedir. .. 

Oslo, 27 (A.A) - Uni
versiteliler arasında 19 ila 
26 Şubat tarihlerinde Bront
haym şehrinde yapılacak 
olan altıncı kış sporları tur
nuasına iştirak etmek üzere 
şimdiye kadar on iki millet 
kaydolunmuştur. Bunlar : Al
manya, Belçika, Finlandiye, 
Fransa. Hollanda, Letonya, 
Portekiz, Lehistan, İsveç, 
İsviçre, Macaristan, Norveç
tir. 

Balıkyağı 

~ya bahkya§ ' arının en halisidir 

DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
~~nET G iBİ İÇİLEBİLİR 

.,am"' Nüz ~ıet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

,.. 
İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DİNLEDıM? ••• 
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Bir mazikertesi eksik.-. Senin ki 
aşktan yana laf ediyor ••• 

ll tllll•ltUnuııtUfU IHtHIU ı :: :::: llllllllllllUUIUflfl llllUUllH 

Meyhanedeyim.. vakit er- 1 
ken. masaların birine oturdum. 
Karşımdaki iskemlede mey
henecinin çırağı "Halkın 
Sesi ,, ni okuyor ... 

Bir aralık: 
- Şu Gönül Emre, bizim 

meyhaneye uğramalı da ko
nuşmaların daniskasını din
lemeli ... Ne filime çekilme
miş herifler var biz de .. 

Dedi. İçimden: "Aradığın 
adam burnunun dibinde ... ,, 

Diye kendi kendime gü
lümsedim ... 

Çırağın gazeyete daldığını 
gören meyhaneci, sordu: 

- Gene zamkinozlu lbir 
şey mi var yoksa ? 

Çırak cevap verdi: 
- Bir mazikertesi eksik .. 

seninki "aşk,, tan yana laf 
ediyor ... 

Meyhaneci: 
- Geç bir kalem öyleyse .. 

dedi.. 
Efkarlanmağa vaktim yok. 

Miras yedı de değiliz. , 

Bu sırada iki müşteri 

geldi.. Yanımdaki masaya 
oturdular .. Konuşmalarından 
başka bir meyhanede azıcık 
dmlendikleri anlaşılıyord ıJ . 

Bir kaç kadeh daha par
lattıktan sonra kırmızı yüzlü 
olanı: 

- Ben bu yaz hemen he
men rakıya hiç para verme
dim! 

Dedi.. Ötekisi güldü: 
- Enai mi buldun yoksa .. 

Aman anacığım, şunu söyle 
de beraber ziflenelim ... 

Arkadaşı: 

zaten anzorot şişeleri yüzü
me bakıp bakıp beni iştah
landırıyorlardı ... 

Neyse •. beş kuruş verip 
beş halka aldım, ve atmağa 
başladım .. Fakat ne gezer? 
Attığım bütün halkalar şişe
lere varmadan düşüyordu. 

Yani senin anlıya cağın bizim 
beşlik uçtu.. derken beni 
bir merak sarmamış mı? .. 
Sözü uzatmıyacağım o gece 
tam iki lira verdim ikinci 
gün çıkaracağım diye bir o 
kadar parayı toslattık ... 

Acısı hala içimdedir ya .. 
nihayet aklıma şöyle bir ça
re geldi: 
Geçen kış, bir sürü halka 
aldım. İçtiğim anzorot şişe
lerinide eskici'ere okutama
dım. Evde şişelere halka ata
rak bütün kış bu işi talim 
ettim. Ve iki ayın içinde 
de ustası oldum. 

Artık Fuar zamanını iple 
çekmeğe başladım. Sözü 
uzatmıyayın. 

Panayır açılınca doğru 

oraya gittim. Herif beni gö
rünce: 

- Gel bakalım dostum .. 
Dedi.. Daha siftah etmedik. 
Elin uğurludur belki.. 
İçimden: "Simdi görürsün,, 

dedim. Yine beş kuruşa beş 
halka aldım ve atmağa baş
ladım. . Tabii ikisini şişelere 
takıverdim.: Herif şaşırdı .. 

Fazla ürkütmeğe de gel
mezdi.ı O -geceyi o kadarla 
bıraktım .. 

- Hani biz de o talih ... 
Dedikten sonra anlatmağa 

başladı: 

Ondan sonra azizim, a 
hafta üstüste her gece ~ .,ı. 
altı şişesini aldım herif\!e :~\ 

'\)'!t 
Nihayet adamcağız beı "' ;teı 

- Evvelki yaz bir gece, 
Fuara gittim.. Hani arkada 

bir anlaşma yaptı. Her l 
iki rakı şişesine sulh:o~ 
Eh, birisini içiyor, birsiı 

okuturuyordum.. Ve be 
likle . bu yaz rakısz kal~'1 

bir yerde halka attıranlar var 
ya.. İşte oraya uğradım. 
Baktım beş kuruşa beş halka 
veriyorlar... Bu halkaları 

karşıda dizili şişelere atıyor-

ae dım.. ıcı-.. ... . . 

Öteki: · ta-
sun .. 

Hangisine 
oluyor .. 

N . . h d ka-- e ıy ı şey ya u, e·,yab 
geçerse senin Ben de şunu yapayıır 

um 
Ee .. fena değil, dedim .. - Aarkası var • · ·o.I 
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