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müdafaası 
ordusu tarafından 

unus'un ·30,000 kişilik• bir 
edilecektir l'erli temin 

Weygandın -lleral 
tı~ 

calışmaszLONDRADA HAY.RET 
' UYAl\IDIRMIŞTIR 

tı , Af ...... Fransız bükii meti Tuuusta örfi idare ilan et· 
dil e?alcalat akşam Sı!kizden sabah saat beşe kadar 

llıll'llfflllit'lll~ştir. U ınurııi yeri-er ve dans salonları kapanmış 
~,ra~ıı elincJeki silahlar almı:nıştır. Turuısun müdaf o ası 

'tr ~tden m'lrekkep 30 bin kişilik bir ordu teşekkül 

• , ~ Askeri vaziyet hakkında buraya gelen haber-
~,.~ •~ıldığına göre Flandı cephesinde döğüşen logi

tıj erı sahile doğru yürüyerek vapurlara, donanmanın 
''•d'ltı.nda kolaylı\ la biomektedirter. 

~~i~d •~ı cephelerde vaziyet tamamen Fransız ordusu
·, e ınkişaf etmeatedir. 

~e ~ Belçika bükômeti Pariste toplanarak krahn ar
\fıır. kanuni yoldan hükmetmek hakkına haiz olma

dırıniştir. 
, ,: - Resmen bildirildiğine göre lspanyol sahille
, ~l1tıda bir Alman tahtelbahiri bir Arjantin yük ge· 
~ tırınıştır. 
ed Jornale d'ltalia gazesi kral Leopoldu bainlikl ~ 

tn Deyli Miyel gazete,ine cevaben ya.zdığı bir 
~tt bu suretle harekete mecbur kaldığım izab ede

lır göstermektedir. 

'~Gl~ndrada te'fkif edilen casuslar arasında bulunan Al
/~~ ll~ısı KınleuJe, 1914 teki harp esoasında Alır an 
ı)t febekelerioi idare eden müthı ş bir c..ısudu. 
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~~ Çarının fılosuou batıran o idi. Bakınız o<. sıl : Bü· 
~k kaptan ve tayfalarını cr..lb ve cezb etmek için 
'Otd ta bir Ruı kaberesi açarak orada yalnız Votka 

--~:· Bu ya~an. ca~us uzun seyahatlerden gelen Çeı.- ı 1~ ~ 
~,~1 'e bahrıyelılerıne Votkadan baş-ka Amerikanın 
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.bUtn k"dınfarıoı da ikram :tmeği il:ımal , tnıiyordu. Böy-
~i il Rus vapurlarının azımet vcı avdet gün ve sa · 
tl!ı.~\lntazaman öğregiyor ve kaberenin altında gizli 

~~, bıı aleti ile Almao tahtelbahirJerine dakikası daki
~'k •ber vermek imkiuını buluyordu. 

i~:t bunun farkına varan lngiliz fiJosunun amiralı ona, 
'byl!rt gelmiş gibi bir düzine telgraf çekerek heıaen 
~tt,'Y• avdet etmesini bildirCliğinden pek çok Rus va. 
l batırılmasına sebep olan bu adam nihayet yaka
qtciliz Amiralinin eline verilmişti. 

Cenubi Amerika 
silihlanıuor 

Vaşington - Cenubi Ame· 
rika devletlerinin acele ha-
zırlanabilmesi ıçın bütün 
Amerika devlet fabrikaları
nın yetiştirecekleri silah ve 
harp levazımının Cenubi 
Amerikaya verilmesi kararı 
Cumhurreisi tarafından tas
dik edilmiştir. -----

Matbuat umım müdOrO 
Ankara ·- Yeni Matbuat 

umum müdürlüğüne Başve-
kalet matbuat bürosu şefi 
Ferid tayin edilmiştir. 

Mal tada ihti
tedbir yati bir 

Malta - Askeri valinin 
neş,ettiği bir emir yevmide 
ihtiyati bir tedbir olmak 
üzere bugünden itibaren 
mektepler kapatılmıtbr. 

BiR INGILIZ DRITNAOTU 

Roma - Manş sahillerinde muhasarada olan Müttefik 
kuvvetler_i m_uhasara b ıttını yarabilmelerine en büyük amil 
olan de.n~z. fılosudnr. Bu filo beraberinde yüz kadar nakli
ye gemısı ~ıe gdlmiş ve Alman mevzilerine denizden ve 
havadan cehennemi b:r ateş saçmış, bu suretle Almanlar 
bu aoi h~curn karşısında muvazeneyi bozmuş, Müttefik 
kuvvetlerı buau fusat bilerek muhasara zeocirini kırarak 
kemilere iltica etmişlerdir. 

L.ond.ra - AmiralJığın tebliğine göre Fransa ve Belçika 
sahıllerındeki Müttefik kıtalar himaye hususunda İngiliz 
donanması büyük hizmetlerde bulunmuştur. Düşmana bü
yük zayiat verdirmişti ..- . Orada muhasarada kalan Müttefik 
kıtalarını kurtarmak için muhasarayı yarmak hususunda bu 
deniz filosunun büyük fedakarlığı görülmüştür. Buradaki 
düşman muhasara kolları bava hücumu ile perişan adilerek 
muhasaradakilere büyük yardımlarda bulunmuştur. 

Bu suretle sahildeki yüz kadar nakliye gemisine binmek 
suretile muhasaraya nihayet verildi. Bu muharebede 37 düş· 
man tayyaresi düşürüldü. Bunlar kısmen tayyarelerimizin 
hücumu kısmen de denizden yapılan bombardıman ile dü-
şürülmüşlerdir. . 

Bükreş - Hava ve Harbiye nezareti Köstence ve Yer
göğü petrol limanı olarak kullanacaktır. Bu limanlara ge
lecek vapurlar müsaade~iz demirliyemiyeceklerdir. 

Bu gemilerde ateş yakılmıyacak ve mürettebat dışarı çık
mıyacaktır. 

Paris - ltalyao nazırlarının Salı günü içtimaa çağrıldık
larıın bildiren Amerikan Radyosu şöyle demiştir : 

- Mossolini Salt güoü ltalyanıo harbe gireceğini Nazar
lar meclisine bildirecektir. 

Halkın Sesi - Bu hab ~ rİ okuyucularımıza kaydı ihti
yatla verjyoruz. Malum olduğu gibi, Amerikan radyosu da
ima scvsasyonel haberler vermeği bir prensip yapmıştır. 

Fakat bu radyonun bir çok ha berJeri hiç te tah•kkuk 
etmiş değildir. 

Ayni radyo bir ay evvel Almanların Reines'te oldukla
rını bıldirmişti Fakat bu haber tamamen gülünç bir hayal 
mahsülü idi. 

Londra - Sandey Grafik diyor ki: General Veygand 
her günkü vekayii ilin eder bir kumandan değildir. O ya
paciğını yapar ve yeptığının kendisinden de işitilmesini 
istemez. Nitekim bugün Fransız başkumandanının nerede 
olduğuau nefer yaptığını ne bilen var ve ne de bir şey YJ· 
zan. Belçika ordusunun tesliminden sonra Veyıand y~tıaiş 
saat görünmemiş, aldığı tedbirleri tatbik ettirmekle kalmıf, 
cephe}'i tesise muvaffak olmuştur. Bu kumand~n gizli dü
şünür, gizli çalışır işi kıvamına getirine~ darbeyi indirir. 

Londra - likenderiyedeki örfi idare icabı olarak şehir

deki inzibatı temin için 4 bio kişilik bir kuvvet vardır. 

Şehrin her tarafına dafi: topları yerleştirilmiştir. 

HAYATTA MUVAFFAKIYET DUSTURLARINDAI 
Hayatta muvaffak olmak 

içia neler bilmeli, neler yap
malı, bizim yürüme ize, iler· 
lememize, konuşmamıza ma· 
oi olan engelleri nasıl yık
malı, nasıl yok etmeli? Bü
tün bu suallere fasıl mah · 
soslarında icap eden cevap
lar verilecek, takip edilmesi 
elzem yollar gösterilecektir. 
Şimdilik okuyucularımıza ge
ne:; muvaffakiyet yolunda 
qzun mesafeler katetmiş, 
büyük işler görmüş muvaf
fak ve muzaffer olmuş bü
yük adamların bazı büyük 
sözlerini başlağı altmda aşa· 
ğıya nakletmeği muvafık 
bulduk: 

Hayatta muvaffakıyetsiz

lik, büyük emele sahip ol
mamaktan, yüksek bi:- mak
sada hizmet etmekten, ka
rar ve azimde sebat etmek
ten doğar. 

Ey gençler, hırs ve men-
faat lekesi anlmızı kirlet
mesine' nefsani hevesleriniz 
kalbinizi karartmazsa sizler, 
istikbalin birer parhyan gü· 
neşleri olursunuz. 

Maksatsız yol kovahyan
lar, hırs ve meafaatın elinde 
oyuncak olanlar, milli bir 
mofkôre arkasından koımak 

istedikleri kadar bilgi ve 

servet sahibi olsunlar. Bu 
milJete ve bu memlekete 
kat'iyen faydalı olamazlar Te 

sonunda kendileri de her 
şeyden mahrum ve halk na
zarında mahcup ve rezil 
olurlar. 

En parlak muvaffakıyet 
eseri, şahsi menfaattan ziya
de, umumun •menfaatı, yur
duna ve insanlığa hizmet 
edenlerde tecelli eder. Teh· 
tikeli zamanlarda vatanına 
hayiri, milletine faydası 
olmıyaoların sonu pişmanlık 
ve perişanhkiır. Memleket

lerinin zararına olarak zen
gin olan bir çok adamların 
sonunda giyecek bir göm-

lek, yiyecek bir lokma ek
mek bulamadıkları görülmiiı
tür. 

Hayat bir kavga sahasıdır. 
Yaşama dünyasının bu mai
şet kavgası içinde muzaffer 
olmak büyük bir hünerdir. 
Bu asırda bu hüner de bu 
a~rın bir harbi kadar büyiik 
bar fen sahibi olmuıtur. Bu 
fenni bilmek ve ondan iati
f ade edecek derecede cesa~ 
ret sahibi olmak lizımdır.§ 

(9eY&llll Yar) 



SAiitFE 2 (Halkın aeal) 

BEALiNE GORE ......................................................................... ' mmn::ıımıı u ______ .. ______ ! s o N H A B E L E i ~ ŞEHİR HABf 
• • c b. • • ımıııııı ıııııııııııııınıııımtl 

Bir hafta sonra Çorçıl ya ır ........................................................................ Esrarcı Yaşar 
müı· de veya bir kara haber Belçika Ordusu yeniden Mahkeme masrafları Bandı~ma treoil: 

T kk••ı Ed• İlim harçları ile devlete dan hmıre gele 
Verecekmiş!.. eşe U tyOr ait mahkeme masrafları tah- çakır Muammerill 

---llll1n Stokbolm - Belçikanın dışında ve içinde pek çok Bel- silitının diğer devlet alacak- Yaşar Nalbandları• 
Sofya - Berlinden telefon: Almanlar garp cephesindeki çikahlar Belçika hükumetinin Paris ve londradaa yaptığı ları gibi günü gününe takip üç kilo esrar b~lu 

ordulanaı ikiye ayırmıştır: Bunlardan biri; Müttefi~l~rin davete icabetc karar vermi~lerdir. Hatti kralın teslim cm- ve tahsil edilmesir Maliye sadere edilmiştı!;,_.-
280 bin Inıiliz, 480 Belçikala ve Hollaudah, 500 bını de rini verdiği zaman bu emre itaat etmeyip te Müttefik kuv- Vekiieti tarafından l)eftar· 
Fransız askerinden mürekkep olan birinci, yedinci ve do- vetlere iltihak edenler de çoktur. darlıklara bildirilmiştir. zabıta ikozuncu ordularının karşısında bulunuyor. Belçika ord,nu Londra yahut Pariste değil, Fraksız ara-

Belçikahların buradaki 200 bin askeri silahlarını terk zisindeki cephede teşkil ve tensik edilecektir. Bir köpeğin taarruzu Çorakkapı gar• 
tafa oğ!u Ahmet, ediace Almanların garp ordusunun bu kısmı dokuz yüzbin .. ______ _ Okuyucularımııdao biri dün 

Mezbaha karşısındaki bağına 
gitmek için orada oturan 
çoban Mustafanın yeni yav
rulamış olan köpeğinin hüuı
muna maruz kalmıştır. 

·ıe 55 kuruş parası~• lf kişilik bir kuvvetle çarpışıyor. Almanların Manş denizine KISA RADJO VE JEEGRAf HABERLERi 
sarkmaların• mani olmak istiıen bu bir milyonluk ordu-

sicimini çalarken • ~--==:::~ 

dur. 
Buradaki iddialara göre Almanlar burada salail top yu

vaları yapmıılardır. Buradan İngiltereye taarruz niyetinde
dirler. Diğer ordu da Parise yürümek planına tibidir. Dün
denberi bu iki ordunun biri İngiliz sahillerine diğeri de 
Fransız sahillerine taarruz etmeğe memur edilmişlerdir. 
Buradaki lnıiJiz kıtaları ric'at yolunu tutarlarsa lngiltereye 
geçmek imkanlarından mahrum bulundukları için Fransız 
topraklarıoa çekilmeğe mecbur kalacaklardır. 

Eğer Müttefik orduları büyük bir taarruz ile bu iki Al· 
man ordusunu birden sıkışbrabilirlerse Almanlar da Manş 
denizine dökülmeğe mahkumdurlar. Bu vaziyet ancak bir 
haftada tenvir edeceği için Bay Çörçilin bir hafta sonra 
söyliyeceği budur ki bununla Müttefikleri sevindirecek ya· 
but kara bir haber verecektir. 

KaymakalJI ve Sin haddi dişin-
Mektupçular deki subaylar 

Ankara - Dahiliye veki- Milli müdafaa vek ileti se-
]eti memurin intihap kom is- ferde ve kom ata mevkii sa-
yonu yakında değişecek olan yılabilecek vazifelerde kul-
kaymalıam ve mektupçuların lanılan sin haddi dışındaki 
listesini hazırlamıştır. yedek subay ve subayların· 

--o da subay elbisesi geyerek 

ıımınuanın benzin 
ihtiıaıı 

Almanya harbe başladığı 

andan itibaren mütl:aiş su
rette benzin aarfetmektedir. 

haiz oldukları rütbelerin hak 
ve selihiyetioi taşımalarını 

temin için bir kanun proje
si hazırlanmıştır. Bu gibi sin 
haddini doldurmuş yedek 
subay ve subayların bilhas· 
sa pasif korunma işleriade 
kullanılacaklardır. 

-o--
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Lehistan harbi sırasında Al
man ordusu günde 4.,75.000 
galon benzin sarfetmiıtir. 

Bug&n garp cephesinde 
3800 Alman tayyaresinin, 
günde 6 a.at uçtuğunu far-

zeder isek, 1.928.000 galon 
benzin aarfettiklcri anlaşıl

maktadır. 

Gelenler, Oldanler 
Karaburun bakimi Bn. Sa

biha Ankaradan, Ziraat enı
titiisü dcçeotlerinden 8. Va
mık Ankaradan geldiler. 
Maarif vckileti müfettişle· 

rinden B. Süleyman Demir 
Aydına gitti. 

100,000 LiRA 

Paris - lngiltere Ye Fransa bili.fasıla cepheye takviye 
kuyvctleri • göndermektedirler. Düşmanın Dünkcrek 
limanını gece gündüz bombardıman etmesine rağmen mu· 
kabil taarruzlar karşısında kurban vermekten başka birşey 
elde edemiyor. 

Londra - Hitler şimdiye kadar cephelerde 5000 tayya
re kullanmaktadır. Müttefikler bunlardan 2700 nı düşür
müşlerdir. 

Esir edilen pilotların ifadelerine göre neferler 12-15 sa
at tecrübe gördüklerini ve acemi olduklarını itiraf etmiş

lerdir. Bu tayyarecilerio t.kserisi 20 - 25 yaşında gençlerdir. 
Londra - Kuıadadan ikinci hava kuvvetleri buraya gel

diler. Bunlar yakında düşmanları tepelemek üzere cephe-
ye gideceklerdir. 

Londra - Dün bir Alman tabtdbahri ile bir lavazım ge-
misi qatmlrnıştır. Tahtelbabirden on üç kişi ku rtarılmışiır. 
Lezbon - Alına ular şima t denizinde iki hastane gem;sini 
bombalamışlardır. 

Roma - Alman ticaret nazırı 6 Haziranda buraya ge
lecektir. 

Roma - Yakında nazıılar meclisi Muasoliainin riyase· 
tiode mühim bir toplantı yapacaklardır. 

Ruznamede mühim meseleler bulunmaktadır. 
Ankara - Büyük Millet Meclisi Merkez bankasının ha · 

zineye 250 milyon lira avans vermesini tasvip etmiştir. 
Roma - Bugünden itibaren Romada hususi otomobille

rin müna:Calitı mennedilmiştir. Sebebi de Benzinden iktısad 
edebilmesidir. 

Benzin f iatleri 
Benzin fiatlerinde litra 

batına 3 kuruş 65 sar:ıtim 
zam yapılmııtır. Ve mecmuu 
25 kiloluk tenekeler için 125 
kuruşu geçmez. Keyfiyet vi
layete bildirilmiştir. 

2 Haziran 
Gezisi 

HAZİNE BONOLARI 
Gayrimübadillere verilen 

hazine bonolarıoın ikinci ko· 
ponları resülmal ve faizleri
nin tediyesine merkez ban
kasınca bugün baılanmış

tır. 

Zayi 
Menemen 8 nci fırka sıh

hiye bölüğünden almış oldu-
Zafer okulu Himaye be- ğum askerlik terhis te.ske· 

Ö 
remi zayi ettim. Yeni~ini 

YDtl.nı"n hazırladıg-ı demi~ k' · · h"k ,. . alacağımdan es ısrnın u · 
ve Tire trtn gezisi bu haf- mü yoktur. 
ta yapılacaktır. lzaıirdc Abacıoğlu haoın-

Biletler Eşrefpnşada tütün- da manav Hüseyin uzka-
cü İ~mail, Mektepli Kitabevi, 1 rataş 312 doR-umlu 

--------------------------Kilimciler de çorapçı M. Nu-
rettin Solak, Odun paza- oteli Manisa 
rında tütüncü Haydar, Til- No. 76 
kilik iki ç şmelik eczahane- Keçeciler Lale sineması kar-
i . H' .. k d şısında. 
erı, ısar camii arşı~ın a 

~erber A. Ulvi, ~eıarh~ ba- Kuşadası otelı 
aında berber Ah Erdogan, 1 Keçeciler Salih ustanın gazos 
Anafartalar caddesinde kır fabrikası karşı~ında. 
t · · C ı·ı'd at J ak- 1 Bu oteller İzmirin en temiz 
asıyecı c a c s 1 m ı ve ucuz otelleridir. 
tadır. 2-3 Müsteciri: Salih Zorer 

ızmlr defledarllğından : 
3828 numaralı kanunun reımi gazetede neşredildi~ine ve ala· 

kalıların mecburiyetlerine dair 28-5-940 tarihli Yeni Asır, Halkın 
Sesi ve Anadolu gazetelerinde yaptırılan ilanın Ç fıkrasındaki 
eşya meyanına gümrük tarife kanununun 449 numarasında yazılı 
mevadıdın da kanunun neşri tarihinde mezkür ilandaki şartlar da
iresinde elinde bulunduranların bu ilanın ertesinden itibaren48saat 
zarfında ve bu müddetin içindeki mesai saatları zarf mda beyan
namelerini mensub oldukları Maliye şubelerine vermeleri bu müd
det zarfında beyanname vermiyenler ve mükellefiyete tahi olan-
lar elinde bulunacak mallar için tar holunacak vergilere beş kat 
zam edileceği ilan olunur. (2006) 

Köpek arkadan sinsi sinsi 
gelmiş, bu zatın haberi olma
paç ,sına sarılmış, fakat pan
tolonuıı geniş olması saye
sinde yara yapmadan yalnız 
pantolonunu ı.edelemekle 

kalmıştır. 

Bu yoldan mezbaha ve bir 
çok fabr jka amelesi geçtiği 

gibi o civarda oturan ailele
rin ço'uk çocuklara da geç
mektedir. Bu köpeğin böyle 
ini taarruza adeti olduğuna 
göre her halde bir t ehlike
dir. Ayni zamanda köpeğin 
mahiyeti d e belli olrnadığın
dau her halde 5ıhhatioin de 
tesbiti faideden bili olmıya
cağından alakadar makam· 
ların dikkat gözüne arz 
eyleriz. 

-=----
Perili ev! 

L~şinvardaki, perili e-v tam 
bir asır boş kalmış hiç kimse 
orada oturmak istememişti. 
Bunun sebebi, halk arasın· 
daki bir hurafe idi. Bir rece 
perili köşkte kalacak olan 
her hangi bir şah•ıo şafak· 
tan evvel perilerin çıkaracak 
ları müthiş soğnk tesiriyle 
dooup öleceğine inanırlardı. 

Bir adam, bu evi bana 
veriniz b ... n ona bir kaliro
fer h-sisat' yapayım, b t: ni 
doııdoracak p erileri bu su
retle terl"tirim, demiş. 

BAHRIBABA 
Belediye sahil Park ga

zinosunun kahve 
kısmı açıldı 

Yeni müstecir, yeoi kon
for, ye i t ertibatla ve büyük 
fedakarlıklarla kahve kısmı · 
nın noksanları ikmal edile
rek bugünden itibaren açıldı. 

Gazino Kısmı 
K emani bay küçük Ali, 

bestekar Kasabalı Cümbüş 
bay Mehmet gibi çok -,ük
sek san'atkiirlar ve rüfekası 
iştirakile ve en nadide oku
yucu bayan1arla. 

1 Hazirandan itibaren 
açılacağ ın ı müjdeleriz. 
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yakalanmıştır. 

§ Çorakkapı 
Muzaffer, Hasaoıo 
. d . . . erek 

sın en ıçerı gır 1 
parası ile bir saadı• · 
ğından para ve ıa•t 
likte yakalaomıştır·rı 

§ Karantina ti•~ 
paşa caddesinde 
Hüseyinin 385 kurllf 
sı ile yatak takını••' 

tıf• 
ğından yak.a\anı:nıt 

zati sunuur1 
. e 

Dün Elbamra sın 
ilk temsilini verell 11' 
san'atkir Zati Suoı 

· ·1 · ka~ •" seyırcı erı ze • 
f fi 

dehasının me tun 

nı etmiıtir. ~ 
Yaptığı barikull 

tecrübe ve icalllar 
parmak ısartmışbr·. 

Üstadı yeni zafer• 
·~ layı takdir ve tebrl 

bir borç bildik. 

Zayi 
lzmit Sabancı }. 

rından 23üncü fırk~~ 
mıf olduğum askerli 
vesikamı zayi ettidl· 
sini alacağımdan e 
hüi.<mÜ yoktur. 

iz mir An af art al•' 
si No.217 de tab 
san Bilen 311 d 

----------------~.· 8 .. ··k Miı uyu ., 
· Gelmek için ç_c~ 11

' 
bahar nihayet butun 10 
ile geldi. Yağmurlu -..el~ 
havalardan bıkan h• ' 
kırlara koşmağa b•t1.' 
rahh bir kır düşünce•' 
aklına evveli flal1'~ 
eski "'YDIN birahane~ 
rud gibi yeşil a~açl~ 
havadar aile bahçe•' i~ 
Orada temiz ha vayı, .ı ıf 
zarayı, taze ıoğuk b?' ,,ı 
bilirsiniz. Biranın şıt1 •t e Orada ehven şeraı 
}er de uerilebilir. 

1 Müjde! •• 
Asrımızın en büyük Türk san 
atkirı İllüıyonist ve Manya-............. ~ ...... ~~······~~··~ 

ı SELAMET GiŞESI ı 
t Birçok vatandaşlarımızı selamet t 

tizt:scfrro- Zati Sungur 
Fevkalade büyük sürprizler 
ve merakla dolu hüner1eriyle 

t ve sadete kavuşturdu t 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piynogosunun ent 
fbüyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 
fti aoıelesind~n 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimel)et 
.erdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
• Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f .................................... 

8u akhmELHAMRAıSiaıema-
9,30 da sında 

1 ilk gala müsameresiyle ~c.~
sillerine başlıyor. Umumı fı
atlar : Koltuk 75. Salon 50 

Balkon 40 kuruş ----- ----------------

Milli Piyango Biletlerinizi ( SA D ~ T ) Kişesinden 
Çorakkapu Poli' merkezi kutıs• N'1. 864 Hasan Tahıio ô,.deıTelefoo3497 


