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İYİ BAK   

Victorialılar olarak yenid-
en evlerde bir haftalık 

karantinaya girdik. Zaten 
her an beklemedeydik, 

beklenen oldu. 

SAYFA 
14Pembegül Abla

Hesapların 
kapansa da 

DURMA yenisi-
ni aç! 

Bu plat-
formlar seni 
bıktıracak, 
Pes Etme! SAYFA 

6Şeyma Yaman ENFES BİR TARİF
ISMAIL AGACIK İLE
Executive Chef

Yaprak Sarma 
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www.hhjewellery.com.au Store Wide Sale shop

CHAPEL STREET
Adres- 586 CHAPEL STREET, South Yarra, 3041, VIC

Tel- 03 9824 1088

ELSTERNWICK
Adres- 414 Glenhuntly Road, ELSTERNWICK, 3185, VIC

Tel- 03 9530 0611

 CBD (OPAL GALLERY)
Adres- 192 Collins Street, MELBOURNE, 3000, VIC

Tel- 03 9650 2727

- 25 Yıllık tecrübemiz
- En uygun fiyat garantisi
- Türkçe konuşan personelimiz
- 3 mağazamız ile hizmetinizdeyiz

* Terms & Conditions Apply.

’E VARAN
İNDİRİM

YILIMIZA 
ÖZEL25. Nişan ve Düğün 

Yüzükleri

Manufacturing  
imalatında ve delivery 
işinde çalışacak 
elamanlar aranıyor.

SAYFA 21’DE

>> GİZEMLİ VAKA TÜM PLANINI ALTÜST EDECEK Mİ?

14 güne uzar mı? 13

10

2

>> OUMUAMUA İÇİN 

Yeni iddia
Dört yıl önce keşfe-
dilen Oumuamua'yı 
inceleyen yeni bir ça-

lışmada gök cisminin uzay-
lı olmadığı iddia edildi. 

AVUSTRALYA'NIN en büyük UFO gizemini örtbas edildiği-
ne dair sansasyonel iddialar tekrar gündemde. SAYFA 4’TE

>> UFO GERÇEĞİ 

Örtbas mı 
edildi?

Sofralarınızı 
şenlendirecek 
bir zeytinyağlı

tarifimiz!

Victoria’da yerel vakalar ve riskli konumlar artmaya
devam ederken, ortaya çıkan gizemli bir vaka
eyaletin sert tecritini uzatmakla tehdit ediyor.

V ictoria'daki Gizemli (Mys-
tery) Covid-19 vakası 
kilitleme planını raydan 

çıkarmakla tehdit ediyor. 
Victoria’nın “inanılmaz derecedeki 

ciddi” salgını son 24 saat içinde doğ-
rulanan 11 yeni koronavirüs vakasıyla,  
tüm eyaleti ilgilendirir hale getirdi. 

Pazartesi günü vakalarından en az 
birine "gizemli vaka" adı verildi. Bu 
vaka Melbourne’un kuzeyindeki Arcare 
Maidstone yaşlı bakımı tesisinden 
geldi.

36 yaşındaki fail, şartlı tahli-
yeye hak kazanmadan en az 
otuz yıl hapis yatacak.

>> DALLAS SEMTİNDE YAŞANAN VAHŞİ 
CİNAYETİNİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI 

Eş katiline 
müebbet! 

9
CUMARTESİ günü 
Gold Coast'taki dü-
zenlenen ev satış açık 

arttırmasına 600 kişi po-
tansiyel alıcı olarak katıldı. 

>> EMLAK PİYASASI 
KONTROLDEN ÇIKTI!

600 kişi açık 
artırmaya 
katıldı

>> MELBOURNE’UN 
GECE SOĞUĞUNDA 

Bir evsiz 
ve iki polis

MUSTAFA YILMAZ
AVUSTRALYA GÜNDEM

‘Melbournelüler için 
bu tecrit bir tercih 
değil ve insanların 

buna zorladı-
ğını biliyoruz.’ 
Victoria Polisi. 
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NEDEN AA BUSİNESS BROKER?
• Victoria'daki farklı tüm işletmelerin ve franchise'ların satışında uzmanız. 

• Satmak istediğiniz işletmeniz için ÜCRETSİZ değerlendirme alabilirsiniz.
• İşletmenizin pazarlamasını ve satışını kolaylaştırabilirsiniz. 

• Bir çok farklı işletmeye yatırım yapabilirsiniz. 

Sektörün tecrübeli ismi Ahmet Ali ile 
SATIŞ VE YATIRIM HİZMETİ

AHMET ALİ
Managing Director

Licensed Estate Agent
Accredited 

AA BUSINESS BROKERS
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ

www.aabusinessbrokers.com.au

Business Broker (REIV & AIBB)
Suite 703,  90 Lorimer St Docklands Vic. 3008. 

Tel: Mobile: 0400 650 770
email: ahmet@aabusinessbrokers.com.au

>> DALLAS SEMTİNDE YAŞANAN VAHŞİ CİNAYETİNİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI 

Eş katiline müebbet ceza
Karısını acımasızca çocuklarının önünde öldüren şahıs ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. 

Ç ocuklarını korumak için adı 
verilemeyen erkek, 2016 yılında 
Victoria'nın kuzeybatısındaki Bro-

admeadows yaşanan olayda evinde 27 
yaşındaki karısına bıçakla saldırdı. 

Mahkeme detaylarına göre, karısının 
iki parmağını kesti, sağ gözünü oydu ve 
tuvalete attı sifonu çekti. 

Olay anını canlı olarak yaşayan altı, 
dört ve iki yaşındaki üç çocuk, babaları 
tarafından annelerine yapılan işkenceyi 
ve sonunda annesinin vücudunu atıl-
masını izlemek zorunda kaldı.

36 yaşındaki failin, karısının gözünü 
çıkardıktan sonra çocuklarına dönerek; 

'Deccal'e benzediğini' söylediği bildiril-
di.

36 yaşındaki fail, şartlı tahliyeye 
hak kazanmadan en az otuz yıl hapis 
yatacak.

Hakim Lasry, Victoria Yüksek Mahke-
mesindeki cezalandırırken, 634 gününü 
gözaltında geçirmiş olan katilin 'piş-
manlık duymadığını' söyledi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA SICAK 
DEMİRDEN YANIKLAR VARDI 

Polis ilk olarak eve geldiğinde zanlıyı, 
karısının öldürmekten değil çocukların 
açıktan ihmal edilmesinden ötürü olay 

yerinde tutuklandı.
Polis kayıtlarına göre; çocuklar yaralı, 

yetersiz beslenmişler ve susuz kalmış-
lardı. En küçüğü (küçük bir kız) vücu-
dundaki sıcak demirden yanıklar vardı. 

Çocuklardan birinin yüzünde morluk-
lar vardı. Burnu o anda kanıyordu. 

Yatakları idrarla sırılsıklam olmuştu. 
Çocuk bezlerinden biri günlerdir değiş-
tirilmemişti.

ANNELERİN ATILDIĞI YERE BAKIP 
BAKARAK 'ANNENİN TEKRAR AYAĞA 

KALKACAĞINI' UMUYORLARDI 

Çocuklar, annelerinin vahşice öldürül-

düğü kader akşamında neler olduğunu 
rahatlıkla hatırlayabiliyorlardı. Vücudu-
nun atıldığı yere bakıp 'annenin tekrar 
ayağa kalkacağını' umuyorlardı.

İfadelere göre, Babaları, cesedi Dal-
las’ta bir yere attıktan sonra üç çocuğu-
nu da annelerinin banka kartıyla kebap 
yemeye götürdü.

Kadın yüzünde ve cinsel organlarında 
çok sayıda yara, oyulmuş sağ gözü ve 
iki kesilmiş parmağıyla bulunurken kan 
kaybından öldüğüne inanılıyor. 

Mahkeme, kadının keskin bir bıçak ve 
makas ile saldırıya uğradığını ortaya 
koydu.

AİLE İÇİ ŞİDDET 
KAYDI VAR

Ailenin polis kaydında geç-
mişte yaşanan aile içi şiddet 
izlerine rastlandı. Polis, bir 
ihbarın ardından eve geldiğinde 
çocukların da fiziksel olarak 
istismara uğradığını buldu. 

Her üç çocuğun polise verdiği 
ifade de babalarının kendilerini 
dövdüğü bildirildi.

Ölen kadının kız kardeşi 
news.com.au verdiği demeçte, 
Kızım Lübnan'dan Avustralya'ya 
gelir gelmez onunla birlikte 
olmaya başladı dedi. 

Bir ay içinde evlendikleri ve 
problemlerin hemen başladığı-
nı açıkladı. 

>> AKTİF ÇOCUK YARDIMI  

Çocuklara $200 hibe
ANDREWS Labor Hükümeti’nin 
‘Aktif Çocuk Kuponu’ Programı-

nın ikinci turu başladı. Birden fazla 
çocuğunuz (başvuruya uygun)  veya 
bakmakla yükümlü olduğunuz kişi 
varsa, birden fazla kupon için başvu-
rabilirsiniz.

Hibe programına uygun çocukların 
spor yapmalarına yardımcı olmak 
için eyalet hükümeti 200 dolarlık ek 
yardımda bulunacak. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Get Active Kids kuponuna başvur-

mak için şunlara sahip olmalısınız:
- Bir çocuğun ebeveyni veya yasal 

varisi olmak. 

- Avustralya Hükümetinden 
Sağlık Bakım Kartı (Health Care 
Card ) veya Emekli Kartı (Pensioner 
Concession Card ) sahibi olmanız 
gerekmekte. 

KİMLER UYGUN
Kupon almaya hak kazanmak için 

çocuğunuzun veya bakmakla yükümlü 
olduğunuz kişinin:

- 4 ila 18 yaş arasında olması 
- Victoria’da ikamet etmesi gerek-

mekte. 
2. Tur için başvuru portalı 31 Mayıs 

2021 Pazartesi günü saat 10: 00’da 
açıldı. 9 Temmuz 2021 Cuma günü 
saat 17: 00’de kapanacak. 

AVUSTRALYA EMLAK PİYASASININ KONTROLDEN 
ÇIKTIĞINI KANITLAYAN GÖRÜNTÜ: 

600 kişi açık artırmaya katıldı 
CUMARTESİ günü Gold Co-
ast'taki düzenlenen ev satış açık 

arttırmasına 600 kişi potansiyel alıcı 
olarak katıldı. 

Ev gerçek fiyatından 2 milyon dolar 
daha fazlaya satıldı. Emlak firması yo-
ğunluk nedeniyle sabah 10’da kapıları-
nı kapatmak zorunda kaldı. 

Gold Coast'ta bölgesine şimdiye ka-

darki en büyük açık artırmayı yaşayan 
ev Burleigh Heads semtinde. 

Sabah Saat 10: 00'da, iki katlı lüks 
evin zemin katına yaklaşık 600 kişi 
alındı. Yoğunluktan mülkün kapıları 
kapatıldı ve geç gelenler sokaklarda 
bekletildi. 

Dört yatak odalı ev, 3.75 milyon dola-
ra alıcı buldu. 

Bir yaşlı bakım evi daha kilitlendi
BİR personelin daha COVID-19 
virüsü almasından sonra ikinci bir 

Melbourne yaşlı bakımı evi kilitlendi.
Sunshine'daki BlueCross Western 

Gardens, Arcare yaşlı bakım merke-
zinden sonra ikinci kilitlenen  bakım 
merkezi oldu. 

Arcare bakım merkezi davasıyla yakın 
temas halinde olan bir personelin dün 
gece (Pazar) test sonucunun pozitif çık-
masıyla BlueCross Western merkezine 
Pazartesi günü giriş çıkış yasağı geldi. 

BİR PERSONEL NASIL FARKLI 
BAKIM EVLERİNDE ÇALIŞABİLİR

Gazeteci Christine Ahern yetkililere 
seslenerek sanki geçen yıl hiç olmamış 
gibi nasıl hareket edebilirsiniz, dedi. 

Ahern; Odalarında mahsur kalan sa-
kinlerle birlikte tekrar bir yaşlı bakımı 
evinin önünde durduğuma inanamıyo-
rum. Personel birden fazla yerde çalış-

ma hakkına sahip, ifadelerini kullandı. 

KAPIDA GÜVENLİK VAR

BlueCross Western Gardens kapı 
önüne 
güvenlik 
yerleş-
tirildi. 
Merkezde 
çalışan bir 
kişi Ma-
idstone 
Arcare'de 
de görev 
almış-
tı. Aynı 
kişinin 
covid testi 
Cuma 
günü 

negatif çıktı. Cumartesi günü tekrar test 
edildi ve pozitif bir sonuç verdi.
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MUSTAFA YILMAZ

AVUSTRALYA GÜNDEMİ

‘Melbournelüler için bu 
tecrit bir tercih değil ve 
insanların buna zorladığını 
biliyoruz.’ Victoria Polisi. 

Bu gece hava soğuk, yerel 
Woolies’imin otoparkında 
yürürken diken diken olmuş-

tum. Birkaç adım önümde, girişte 
oturan evsiz bir adama doğru 
giden 2 polis memuru vardı. 
Evsiz kişinin önünde biraz yiye-
cek alabilmek için bozuk para 
talep eden bir el yazılı bir tabela 
vardı... 

Memurlar ona yaklaşırken, 
“buradan ayrılma zamanı” ya da 
“burada olamayacağını biliyor-
sun”.. İçlerinden biri “Bu gece 
seni soğukta dışarı çıkaran nedir 
dostum?” dedi.

Evsiz adam açlıktan bahsedi-
yordu.. Polislerin detayları almak 
için iPad’lerini çıkardı.. Memurlar, 
Marketin otomatik kapısından 
geçerken, “Dostum, sadece iyi 
olduğunda emin olmak istiyoruz?” 
dediklerini duydum.

Bende, başka bir şey düşün-
meden bebek bezleri ve yiyecek-

lerim için alışveriş yapmak üzere 
içeriye girdim. 

İçeride memurlara rast gel-
dim. Sıcak bir tavuk kızartması 
ve ve biraz ekmekle yanımdan 

geçerken herhalde vardiyaları 
geç vakit yemek yiyeceklerini 
düşündüm.

Az kulak misafiri olunca, ‘pi-
rinç ve mısır gevreği gibi temel 
gıdalara da bakmamız lazım ve 
“muhtemelen ona (evsiz adama) 
da biraz süt de almamız gereki-
yor” dediler...

İşte o zaman bana dondum 
kaldım.. Meğerse, kendileri için 
alışveriş yapmıyorlardı.

Aynı kasaya gittik. Yiyecekler 
ikiye böldüler ve ikisi de yarı 
yarıya ödeme yapmak için cüz-

danlarını çıkardılar. 
Bu iki poliste çaylak değildi. 

Dolandırıcı ile gerçekten aç 
biri arasındaki farkı açıkça 
biliyorlardı.

Dışarı çıktıklarında, bu gece 
kalacak bir yeri olup olmadıkla-
rını kontrol ettiler. Ve sonra ona 
yiyecek torbasını saygıyla, incit-
meden ve nezaketle uzattılar.

NOT: Olayın canlı şahidi Adele 
Barbaro. Blog yazarı Barboro, 
bu gerçek olayı sosyal medya 
yazarak hesabından paylaştı. 
Binlerce kişi paylaştı binlerce 
altına güzel yorumlar bıraktı. Bu 
yazı oradan alıntıdır. 

Olayı doğrulayan 
Emniyet yetkilileri, hikayeyi 
paylaşan Barboro ve örnek 
davranışlarından dolayı iki polis 
memuruna isimleri ile (Jones ve 
Jacobson) teşekkür etti.

Melbourne’un gece soğuğunda BİR EVSİZ VE İKİ POLİS

Mustafa Yılmaz

EDİTÖR
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Sydney/NSW Hava Durumu Tahmini

Hafta başında mevsim normallerinde yağışı, 
düşük nem miktarı destekleyecek. Ancak 
hafta ortasında hava mevsim normallerinin 
üzerinde olabilir. Tahminlere göre etkisi hafta 
sonuna dek sürecek güneşli ılık günler keyişi bir 
hafta sonu geçirmenize neden olacak. Mangal 
hayali kuranlar varsa bu hafta öneriyoruz!

www.dunya.com.au

Orijinal 
videoyu 
buradan 
izleyebilirsiniz 

Avustralya'nın en büyük UFO gizemini örtbas edildiğine dair sansasyonel iddialar tekrar gündemde.

UFO gerçeği örtbas mı edildi?
6 Nisan 1966’da, yaklaşık 200 

kişi (Westall Lisesi öğrencisi, öğ-
retmenleri ve Clayton South sakinleri,) 
okulun bahçesi ve yakındaki Grange 
Rezervi’nin üzerinde, puro şeklindeki 
büyük bir ‘uçan daire’nin’ havada süzül-
düğüne tanık oldular.

Olay daha önce konu olmuş  ve hatta 
çocukların rezervde tırmanması için 
UFO şeklindeki oyun ekip-
manları ile ölümsüz-
leştirilmişti. 

Bir belgesel dahi 
yayınlandı. Ancak, 
olağanüstü olaya 
tanık olan bir öğret-
men sessizliğini bozarak yeni neler 
olduğuna dair yeni ayrıntılar ortaya attı. 

ABD HÜKÜMETİ GÖRÜŞTÜ 

Westall Lisesinde 9. sınıf öğrencileri-
ne bilim dersi veren Andrew Greenwo-
od, onu susturmak için yapılan ayrıntılı 
girişimleri ve ABD hükümetinin en üst 
düzey isimlerinden birinin kendisiyle 
nasıl iletişime geçtiğini anlattı.

Bir zanaat gördüm. Zekice kontrol 
edilen mekanik bir nesne üzerimde 
geziniyor, ”dedi Bay Greenwood, Pazar 
günü ayınlanan ve birkaç başka tanığın 
da yer aldığı bir 7NEWS Spotlight bel-
geselini konuşan Greenwood, ‘‘Bir gemi 
gördüm. Zekice kontrol edilen mekanik 
bir nesne üzerimde geziniyordu, ”dedi.

Greenwood ayrıca, nesnenin etrafında 
beş küçük uçağın dolaştığını da söyledi.

Westall 
olayından 
bir yıl sonra, 
Amerikalı 

fizikçi Dr James 
E. McDonald, Greenwood ile röpor-
taj yaptı. UFO çalışmaları ile tanınan 
Dr Jame,  o zamanki Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Lyndon B Johnson’ın 
ofisinde görev aldı. 

ORDU OLAY YERİNE GELDİ 

40 dakika içinde hava kuvvetleri ve 
ordu personel araçları bölgeye akın etti. 

Ve rezervin çevresinde güvenlik bariyeri 
oluşturdu.

Bölgeyi iyi bilen Greenwood ve diğer-
leri, gizlice içeri girip neler olduğunu 
görebildiler.

OLAY SONRASI 

Greenwood olay 
hakkında yerel 
haber muhabirleri-
ne konuştu. Ancak, 
olaydan iki hafta 
sonra hükümet 
yetkilisi olduklarını 

iddia eden 
iki kişi-
nin evinin 
kapısını 
çaldığında 
daha sonra 
konuşmak-
tan korktu.

‘‘Kesin-
likle tehdit 
edildim. Bu 
konuda hiç-

bir şey söylememem gerektiği söylendi,’’ 
Greenwood.

Greenwood, Avustralya hükümetinin 
olayı o sırada 
örtbas ettiği ko-
nusunda kararlı 
ve o zamandan 
beri gerçekte ne 
olduğunu kim-
seye anlatmayı 
reddetti.

Greenwood, 
‘Beni gerçekten 
etkileyen, 55 yıl 
sonra bu insan-
ların gördükle-
rinden çok emin 
olmaları’ dedi.

ABD, UFO 
gözlemlerine 
ikinci Dünya Sa-
vaşı’ndan hemen 
sonra araştırma-
ya başladı.

• Westall olayı, 6 Nisan 1966, Avustralya'nın en büyük UFO 
gizemi olarak kabul edildi.
• Yaklaşık 200 tanık Westall okul ovalinin üzerinde uçan bir 
daire gördü
• Öğretmen Andrew Greenwood, ordunun okula kısa bir süre 
sonra geldiğini iddia etti.
• İki hafta sonra Avustralya hükümet yetkilileri onu evinde 
tehdit etti.
• Greenwood, ayrıca bir Amerikan hükümet yetkilisinin ken-
disiyle röportaj yaptığını iddia etti. 
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Haşere ve böcekler sizi rahatsız etmeden  siz onları rahatsız edin
EN UYGUN FİYATLARLA HİZMETİNİZDEYİZ

>> HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN AVUSTRALYA’YA BÜYÜK İLGİ

Pandemi dinlemediler
Sınırların Covid-19 nedeniyle kapatılmasına rağmen özel uçaklar hala Avustralya’ya 
akın ediyor. Geçen yıl nisan ayından bu yana 113 özel charter uçuşu yapıldı. Jet 
yolcuları arasında Hollywood yıldızları ve işletme yöneticileri yer alıyor.

Geçen yıl (Nisan ayından bu yana) 
sınırlarını kapatan Avustralya’ya 
113 özel jet iniş yaptığını göste-

ren yeni uçuş veri ortaya çıktı. Ülkeye 
gelenler ise Mega-zengin yöneticiler ve 
Hollywood’un ünlüleri. 

35 bin Avustralya vatandaşının hala 
yurtdışında mahsur kaldığı bilinmekte. 
Dünya genelinde en sert yasağı uygula-

yan Avustralya, tüm yabancıların mua-
fiyet olmaksızın Avustralya'ya seyahat 
etmelerini yasaklıyor ve Avustralya 
vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi 
için özel bir izin almasını şart koşuyor.

Avustralya'ya özel uçuşlarla gelen 
en ünlü simalardan bazıları; şarkıcı Ed 
Sheeran, Hollywood’ün yıldızları Matt 
Damon ve Natalie Portman. 

Cirium'un verileri, geçen yıl 1 Nisan ile 
26 Mayıs 2021 tarihleri arasında Avust-
ralya'ya inen özel uçuşların 94'ünün 
ABD'den geldiğini ortaya koydu. 

Yeni Zelanda ve Endonezya, her biri 
beş özel uçuşun kaynağıyken, Papua 
New Guinea’den üç uçuş gerçekleşti. 

Jetle gelenlere kendi kendini izole 
etme izni verilmekte.  

>> CRAIGIEBURN MT RIDLEY KOLEJİ VAKASI 

700 kişiyi etkiledi 
Victorian Premier vekili James Merlino ve test  
sorumlusu Jeroen Weimar eyaletin covid vakaları 
hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

TEST sorumlusu Jeroen Wei-
mar hangi vaka için "Bizim için 

son derece endişe verici" dedi.  
Test sorumlusu Jeroen Weimar, 

yaşlı bakım merkezindeki vaka için 
"Bizim için son derece endişe verici" 
dedi.  

İLK GİZEMLİ VAKA 
TESPİT EDİLDİ 

Maidstone’daki Arcare Maidstone 
Yaşlı Bakım merkezideki vakanın bu 
dönemin "ilk gizemli vakası" oldu-

ğunu söyleyen Test patronu Wiemar, 
yaşlı bakımı evinde çalışanın pozitif 
test edilmesi bu salgın kümesinin 
şimdiye kadarki "ilk gizemli vakası" 
olduğunu söyledi. 

Arcare'de Cuma gecesi pozitif test 
edilen çalışanın bir kadın personel 
olduğunu söyleyen Wiemar,  Cuma 
günü "semptomları olur olmaz 
başvurdu" dedi. 

Wiemar, "Bugün o merkezdeki (Ar-
care Maidstone) herkesi test ediyo-
ruz. Sonuçlar yarın alacağız."

700 kişiyi 
etkiledi 

Covid19 
vakası görülen 
Craigieburn Mt 
Ridley Koleji 
hakkında son 
bilgileri pay-
laşan Jeroen 
Weimar, "Birinci 
ve iki yakın 
temas kabul 
edilen herkesin 
kendini izole 
etmesi istendi. 
Test edilmesi 
istenen 700 
personelimiz ve 
öğrencimiz var." 
dedi.
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Hesapların kapansa da DURMA yenisini aç! 

Şeyma yaman

   SEYMAYKA 

/seymayka/

Seyma Yaman

H er gün bilgi düzeyini arttır 
ve özellikle ekonomi, finans 
haberlerini yakından takip 

et! 
Az da olsa bilgisayar dilinden 

anla, kendi hesabını tutmak için 
muhasebe bil ve matematik bil! 

Bahanelerle gününü bitirip 
yarına başlama! Bugünün işini her 
zaman bugün yap ve en büyük 
bahane kaynağımız “yapamıyorum 
ki! Bu nasıl olacak ki?”  

“Onun babası var!” ya da “ Onun 
eşi var” ya da “O çok şanslı!” gibi 
bahanelerle ömrümüzü bitiririz.. 
Bir bakarız ki atı alan Üsküdar’ı 
geçmiş! Ben fakir bir aileden 
gelen MS hastası biriyim...Bir tek 
farkım var fazla ÇALIŞIYORUM, 
fazla DÜŞÜNÜYORUM ve fazla 

İNANIYORUM! En önemlisi 
ben bahanelere inanmıyorum! 
Ben dünyayı tek bir tuşla yanı 
başımda görüyorum. 

SINIRSIZ OL…SINIRSIZ GÖR! 

Biliyorum zaman alacak 
ve hemen olmayacak her şey. 
Özellikle internet ortamında SEO 
çalışmalarının oturması dahi 
zaman alır. O yüzden pes etme! 
Kaybedeceksin ama DURMA! 
Bilirsin bir topu ne kadar hızlı bir 
şekilde çarparsan o kadar sert ve 
hızlı yükselir. Sen de öyle hızlı 
ve sert düşüşler yakalayacaksın! 
Bundan kaçma ve bunun 
sonucunu sabırla bekle! İnan 
bana her şeyi kuvvetli kılan esas 
nokta bundan geçer. SABRETMEYİ 

öğrenmelisin!

ASLA REHAVETE DÜŞME! 

Bizler e ticaretle uğraşan kişi-
ler eğer kendimizi bırakıp bir an 
rehavete düşersek yerimizi yeni-
ler alır. Bu sadece e-ticaret değil 
hayatımızın her noktasında bu 
şekilde olur fakat internette bu 
çok daha hızlı bir şekilde ilerler.

EN SON OLARAK KENDİ 
SİTENİ KUR MUHAKKAK! 

Sadece Ebay ve Amazon’a bağ-
lı iş yapma! Çünkü o platformlar 
ömürlük iş yapılabilecek kadar 
güvenilir platformlar olmayabiliyor. 
Bu tarz platformları güç ve tecrübe 
kazanmak için kullan.  İnternette 
birçok e ticaret sitelerinde güç 

topladıktan sonra ilk olarak Gob-
randsy’de ortaklıkla başladım. Satış 
deneyimim devam etti ve önceden 
plan ve hazırlığını yaptığım Seymay-
ka.com’u hayata geçirdim. Seymayka.
com olarak amacımız başka marka-
ların eşiğinde,  Seymayka’nın kendi 
markasını da tüm dünyaya tanıtmak-
tır. Seymayka yalnızca bir makyaj 
markası olarak devam etmeyip daha 
birçok ürünü sizlere sunacaktır.

“Engeller beni yıldıramaz. Her 
engel beni daha iyiye doğru kaçı-
nılmaz bir değişime iter. Gözünü 
bir yıldıza dikmiş kişi, kararını 
değiştirmez.’’ Leonardo da Vinci

E-ticarete başladığım ilk platform  ‘EBAY’…Online satışlar için en iyi iki platformu 
eBay ve Amazon olarak görüyorum her ne kadar bazı noktalarda adil rekabet 
edemesek de… Bu platformlar seni bıktıracak kadar üstüne gelse de Pes Etme! 

Hayatınızın en soğuk mayıs sabahına uyandınız 
ABARTI değil Victoria Meteoroloji bürosu 
(BoM) öyle dedi.  

Melbourne’da hissedilen sıcaklık pazar sabahı 
1.7 ° C olarak ölçüldü. 

Meteoroloji Hava bürosu bir çok kişi hayatının 
en soğuk Mayıs ayına uyandığını haber etti. 

Büro, eğer 71 yaşından daha küçükseniz, 
hayatınızın en soğuk Mayıs Melbourne sabahına 
hoş geldiniz dedi. 

Kayıtlara geçen en soğuk Mayıs sabahı, 29 
Mayıs 1916'da meydana gelendi. Ve sıcaklık 
1,1 ° C. 

>> LAND ROVER GERİ ÇAĞRILIYOR 

Motor yangını 
tehlikesi  

YÜZLERCE Land 
Rover motor yangın 

tehlikesi ile uyarılarıyla 
acil geri çağrıldı. 

Ürün Güvenliği Avust-
ralya, 2021 Land Rover 
Discovery ve Defender 
3.0L 6 silindirli dizel mo-
torlu otomobiller için geri 
çağırma duyurusu yaptı.

Egzoz borusundan kay-
naklanan sorun nedeniyle 
motor bölmesinde yangın 

tehlikesi olduğu açıklandı. 
Isı soruna neden 

olabilir ve ele alınmazsa, 
potansiyel olarak ölümcül 
sonuçlar doğurabilir. 

Ürün Güvenliğinin, şu 
anda 533 aracı etkilediği 
belirtildi. 

Daha fazla bilgi için, 
1800 625 642 numaralı 
telefondan Jaguar Land 
Rover ile iletişime geçe-
bilir.

>> OBAMA- BİDEN TİŞÖRTÜ 
‘Biri gitti biri kaldı’ dedi
Toplam aşı doz miktarı 4 milyona yaklaştı.

VICTORIA eyaleti 
Premier 

vekili James 
Merlino, bu-
gün COVID19 
aşısının ilk 
dozunu aldı.

Pfizer aşısını 
tercih eden 
1972 doğumlu 
James Merlino, 
Victoria’da 
yaşayan ve aşı için uygun 
olan herkesi doz almaya 
çağırdı. 

Victoria eyaleti, aşı dozla-
rında 1 milyonu aştı. NSW 
eyaleti ise aşı dozlarında 

1,212 bin rakamları ile 
Avustralya’da 
birinci.

Aşını ilk 
dozunu alan 
Merlino, bir 
gitti biri kaldı 
dedi. 

Lydna mer-
kezinde Pfizer 
aşısının ilk 
dozunu alan 

James Merlino, 40 yaşın 
üzerindeki hak sahibi her-
kesin aşı olmasını hatırlat-
mak istiyorum, diyerel ‘ eğer 
uygusanız mümkün olan en 
kısa sürede aşınızı olun’

Şehrin sessizliği bozuldu
M elbourne şehir merke-

zinin sessizliği aşı ve 
kısıtlama karşıtlarının 

gösterisi ile bozuldu. 
Victoria eyaletinde 7 gün-

lük sert kısıtlamalarının ikinci 
gününde protesto gösterisi 
düzenlendi.  Şehir merkezinde 
bir araya gelen protestocular 
ve polis zaman zaman arbede 

yaşandığı gözlendi. 
Victoria Polisi, Melbourne 

CBD’deki kısıtlama karşıtı pro-
testosunda Cumartesi günü 14 
kişinin tutuklandığını doğruladı. 

İddia edilen suçlar arasında 
polise saldırı, hakaret ve Sağlık 
Talimatlarını (CHO'nun) ihlal 
etme yer alıyor. Toplam 55 kişiye 
para cezası verildi. 

>> KİLİTLENME SONRASI HÜKÜMET YİNE PARA DAĞITACAK

Sosyal devlet anlayışı yine baskın çıktı
Victoria hükümetinden 250 milyon dolarlık işletmelere yardım paketi. 
Hükümete tekrar kilitlemenin maliyeti ise 700 milyon dolar olacak.

YARDIM paketinden, Sole 
Trader, orta ve küçük iş-

letmeler fayda sağlayabilecek. 
Ödemeler iki hafta içerisinde 
gerçekleşecek.

Premier Vekili Merlino,  7 gün-
lük kilitlenmeden kaynaklanan 
kayıpları hafifletmeye yardımcı 
olacağız.

Victoria’daki kısıtlamalar 3 

Haziran Perşembe günü saat 23: 
59’a kadar sürecek. Bu süre zarfın-
da maddi anlamda etkilenen 90 
bine yakın işletmeye 250,7 milyon 
dolarlık yardım sağlanacak.

Victorian Premier Vekili James 
Merlino, işçi çalıştıran işletmelere 
yardımcı olmayan Federal Hükü-
mete sert çıktı. Merlino, kısıtlama-
lardan etkilenen 90 binden fazla 

Victoriali işletmeye milyonlarca 
dolar yardım sağlayacaklarını 
açıkladı. 

Premier Vekili, 7 günlük kilit-
lenmeden kaynaklanan kayıpları 
hafifletmeye yardımcı olmak 
için 90 binden fazla işletmeye 
milyonlarca dolar hibe edece-
ğiz, dedi. Başvurular bu hafta içi 
kabul edilecek. 

İŞLETME BAŞINA YARDIM MİKTARI 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 250,7 milyon 
dolarlık yardım paketi.
Kafeler ve restoranlar dahil olmak üzere kilitlen-
meden etkilenen işletmelere 2.500 dolar hibe 
edilecek. Toplamda; 190 milyon dolar. 
Lisanslı işletmelere (Licensed Hospitality Venues) 
3500 dolarlık hibe verilecek. Toplam miktar 40,7 
milyon dolar. 
Eğlence sektörüne (Events Industry) 20 milyon 
dolar hibe ayrıldı.
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Büyük hayaller kurmaları için çocuklarımızın 
hayata en iyi şekilde başlamaları gerekir.
Bu nedenle Victoria Hükümeti Üç-Yaşında-Ana-Okulu uygulamasını 2022’de eyalet  
çapında başlatıyor.

Bunun anlamı yeni anaokulları, geliştirilmiş tesisler ve yeni öğretmen kadrolarıdır. 

Daha fazla bilgi için: vic.gov.au/kinder

>> NSW SAĞLIK 14 BÖLGE İÇİN UYARI YAYINLADI

Virüs bu bölgede 
NSW Sağlık, sakinleri, atık su testlerinden sonra Covid-19 belirtilerini izlemeye çağrıldı.

K analizasyon sula-
rında Covid-19’un 
izlerinin bulunma-

sının ardından Syd-
ney’de yaşayan 40 bin 
500 kişi için koronavirüs 
uyarısı yayınlandı

Sydney sakinleri, atık 

su testlerinden sonra 
Covid-19 belirtilerini 
izlemeye çağrıldı.

TETİKTE OLUN

NSW Sağlık yaptığı 
açıklamada, otel karan-
tinasından ayrılan ve 

daha önce virüslü olan 
bir kişinin bu bölgeyi 
kapsayan kanalizasyon 
sularını kullandığını 
açıkladı. 

45 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Sağlık yetkililerinin 

acil bir uyarı yayınladık-
ları bölgeler

Homebush West, 
Strathfield, 
Concord West, 
ydney Olympic Park, 
Wentworth Point, 
Newington, 

Lidcombe, 
Homebush, 
Silverwater, 
Petersham, 
Liberty Grove, 
Rhodes, 
North Strathfield 
Concord

VIC Tuvalet kağıdı alım yasakları geri geldi
Victoria’daki 
artan vaka-
ları önlemek 
için getirilen 
7 günlük kısıtlı 
sokağa çık-
ma yasağı-
nın ardından 
vatandaşlar 
marketlere 
akın ederek 
temel gıda 
maddeleri-
ni raflardan 
boşaldı.

ÖZELLİKLE makarna, un ve 
şekerin çabuk tükendiği göz-

lenirken tuvalet kağıdı ise bir çok 
büyük markette dakikalar içinde 
tükendi. 

Gereğinden fazla tuvalet kağıdı 
alanları engellemek ve ihtiyacı 
olanlarında ulaşmasını sağlamak 

için Avustralya’nın en büyük iki 
süpermarketi Coles ve Woolworths 
alımlar sınır getirdi. 

İlk açıklama Coles’dan geldi. 
Coles, müşteri başına 2 paket izin 
vereceklerini duyurdu. 

Kısa bir süre sonra da aynı açık-
lamayı Woolworths firması yaptı. 

>> AVUSTRALYA MODA HAFTASI 2021 BAŞLADI 

En iyi sokak stilleri 
AFTERPAY Avustralya 
Moda Haftası 25 yılını kut-

luyor. Moda şovunun bu seneki 
ev sahibi Sydney kenti oldu. 
Moda haftası nedeniyle Sydney 
kentini çevreleyen mekanların 
kaldırımları (kafeler ve barlar da-
hil!), Avustralyalı sokak stilinin en 
iyilerini bulabileceğiniz mekanlar 
olacak. 

Sydney’in dış mekanında ger-
çekleştiren moda haftası açılış 
defilesi güzel havanında etkisiyle 
ilgi gördü. 

Turizm Bakanı Dan, Moda-
nın ekonomimize yaptığı katkı 
(2021'de) 7,2 milyar dolar dedi. 

Afterpay adyla düzenlenen ilk 
defilede Avustralya’nın en iyi so-
kak stili modelleri yansıtıldı. 
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Eyaletteki en son covid 
vakaları hakkında 
bilgilendirmenin 

sunulduğu basın 
toplantısındaki en zor 
soru kısıtlamaların uzayıp 
uzamayacağı oldu. 

ENDİŞELENDİREN VAKA

Arcare Maidstone Yaşlı 
Bakım merkezinde bir çalı-

şanın pozitif çıkması eyalet 
sağlım yetkilerini endişe-
lendirdi.

Test sorumlusu Jeroen 
Weimar, yaşlı bakım merke-
zindeki vaka için “Bizim için 
son derece endişe verici” 
dedi.  

700 KİŞİ TECRİTTE 

Craigieburn Mt Ridley 

Koleji bağlantılı 700 kişinin 
de tecritte olması eyaletin 
şu anda kısıtlamalarda ha-
fifletmeye gitmesinden uzak 
olduğunun işareti oldu. 

DAHA ÜÇÜNCÜ 
GÜNÜNDEYİZ 

Premier Vekili James Mer-
lino, 7 günlük tecrit uzaya-
cak mı sorusuna üstü kapalı 

bir cevap verdi. 
Merlino, 7 günün yalnızca 

7 gün olup olmayacağını 
bilmek için “henüz çok 
erken günlerdeyiz.”

“Günün her saatini değer-
lendiriyoruz” diyen Merlino, 
“bugün 7’nin 3. günü. Kı-
sıtlamaları hafifletmek için 
“şu anda bir halk sağlığı 
tavsiyesi yok” dedi. 

>> PREMIER ZOR SORU

7 gün kısıtlama uzatılacak mı?
İŞTE CEVAPVictoria’da 7 günlük sert kısıtlamalarının dördüncü gününde 11 yeni vaka daha kaydedildi.

Salgın kümesindeki toplam vaka sayısı 51’e yükseldi.

>> 3 HAZİRANA KADAR SÜRECEK 

Victoria’daki sert kısıtlamalar 
Eyalet sağlık sorumluları, Victoria’da artan yerel vaka 
sayıları sonrası 7 günlük sert kısıtlama ilan etti. 

• 5 ana neden dışında sokağa 
çıkma yasağı. 

• Victoria’da evden ayrılmak için 5 ana 
neden sunmasınız gerecek:
-Gıda ve Malzeme alışverişi -Yetkilendi-
rilmiş çalışma izni olanlar – Bakım alma 
ve bakım verme 
-Egzersiz (2 saate kadar ve 1 kişi ile) 
-Aşı yaptırmak için 
• Okullar kapanıyor. Uzaktan eğitimle 
devam edecek. 
• MASKE içeride ve dışarıda zorunlu. 
• Marketler, benzin istasyonları, bottle 
shop’lar açık kalacak
• Child Care, Çocuk bakımı ve anaokul-

ları açık kalabilecek. 
• Üniversiteler uzaktan eğitime geri 
dönecek. 
• Müzeler, havuzlar kapanıyor. 
• Açık Arttırmalar online yapılacak.
• Cenazelere 10 kişi katılım izni (12 yaş 
ve altı hariç)
• Düğünler iptal edilecek. ( Çok özel bir 
neden olmadığı sürece) 
• Camiler ve dini hizmet veren yerler 
kapanacak. 
• Fırın, restoran gibi gıda işletmeleri 
için TakeAway servisleri açık kalacak 
• Kuaförler kapanacak 
• Victoria’daki aşılama (yarın) 40 – 49 

(Pfizer) yaş arası için açık kalacak. Pfizer
• Profesyonel sporlar izleyici olmadan 
devam edebilir. 

• Yerel topluluk sporu düzenlenmeye-
cek. 
• Spor salonları (gym) kapanacak.

>> MELBOURNE’DA 

Yaşlı bakım 
merkezinde 
COVID19 vakası
Çalışan bir doz aşı da almıştı.

Victoria’daki riskli mekanlar listesine bir 
yaşlı bakım merkezi daha eklendi. 

Maidstone’daki Arcare Maidstone Yaşlı Bakım 
merkezi giriş çıkışlara kapatıldı.

Bakım merkezinden ailelere gönderilen mek-
tupta bir personellerinin covid testinin pozitif 
çıktığı belirtildi. 

Erkek çalışanın en son 27 Mayıs’ta merkezde 
olduğu o gün hiçbir belirti (cocid19) gösterme-
diği açıklandı.  

ARCARE MAİDSTONE AÇIKLAMA

“Sevgili Arcare Topluluğu
Arcare Maidstone ekibimizin bir üyesinin de 

dahil olduğu onaylanmış bir COVID-19 vakası 
olduğunu size bildirmekten üzüntü duyuyorum.”

VEFAT  - ELİF ŞAKACI 
Melbourne toplum bireylerinden Elif Şakacı’nın vefat ettiği açıklandı. 
Şakacı’nın bir süredir tedavi gördüğü ve birçok faaliyette gönüllü olarak 
yer aldığı belirtildi. 

Melbourne Alevi Bektaşi Birliği’nden yapılan açıklama aşağıdadır:
Değerli canlar 

Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden değerli üyemiz canımız Elif Şakacı 
bu sabah itibari ile HAKKA yürümüş ve Hak ile beraber olmuştur.
Gönülden ve ikrar ile yapmış olduğu hizmetler, yürüdüğü bu sırlı yolda 
yolunu aydınlata. Hızır yoldaşı haldaşı ola. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli 
elinden tuta kaldıra. Devri Daim ola, ışıklar içinde yata.
Aşk ile

Victoria eyaletinde uygulamaya geçen sert kısıtlamalar – 27 
Mayıs Perşembe 23:59 ile 3 Haziran 2021 Perşembe 23:59 

tarih ve saatleri arasında yürürlükte kalacak. Cezalara dikkat!
Egzersiz yaparken yüz maskesi 
takmam gerekli mi?

Egzersiz yaparken yüz maskesi 
takmanıza gerek yoktur. Yasal bir 
nedeniniz olmadıkça yanınızda her 
zaman bir yüz maskesi taşımalısınız.

Başkasıyla egzersiz yapabilir 
miyim?

Evinizden 5 km’den fazla uzaklaş-
madığınız sürece hanenizdeki veya 
birlikte yaşamadığınız başka bir kişi 
ile egzersiz yapabilirsiniz. 

Topluluk sporlarına gidebilir 
miyim?

Kapalı spor ve açık hava topluluk 
spor alanları kapalıdır.

Kapalı spor tesisleri açık mı?
Spor salonları ve tesisleri kapalıdır.

Hangi dış mekan tesisleri açık?
Halka açık parklar açık. Halka açık 

oyun alanları, halka açık spor ekip-
manları ve açık hava kaykay parkları 
açıktır. Bir parkı veya oyun alanını 
ziyaret etmek için 5 km’den fazla 

yolculuk yapamazsınız.

Kişisel eğitime katılabilir miyim?
Hayır. Kişisel eğitime izin verilmez.

Temel eğitim programına katılabi-
lir miyim?

Hayır. Tüm eğitim kampları kapalıdır.

Plaja gidebilir miyim?
Plajın 5 km yakınında yaşıyor-

sanız, egzersiz yapmak için sahile 
gidebilirsiniz.
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>> SALGINDAN BU YANA BİR İLK

Maskesiz bir araya gelen
iki lider ‘seyahat 
balonunu genişletecek’
Başbakan Scott Morrison, mevkidaşı Jacinda Ardern ile gö-
rüşmek üzere Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştirdi. Morri-
son,  Trans-Tasman seyahat balonunu genişletmeyi ima etti.

K ivi mevkidaşı Jacinda Ardern ile 
görüşen Scott Morrison seyahat 
balonunu diğer Pasifik Adalarını 

da kapsayacak şekilde genişletilebilece-
ğini söyledi. 

Başbakan, Pazar öğleden sonra ünlü 

kayak kasabası Queenstown'a indi.
Morrison gazetecilere verdiği de-

meçte, "Pasifik ailesi olarak birbirimizi 
desteklemeye çok odaklandık. Yeni 
Zelanda ve Avustralya'nın ötesine geçen 
bir seyahat fikri gerçek bir olasılık" dedi.

Genişletilmiş seyahat balonun içine 
hangi ülkelerin dahil edilebileceği ise 
henüz net değil.

GELENEKSEL SELAMLAŞMA

Avustralya ve Yeni Zelandalı liderle-

ri geleneksel Maori Hongi selamı ile 
selamlaştılar. Bu selam yaşam gücünün 
paylaşımını ifade etmekte. 

Çin ile artan gerilim ve salgının Pasi-
fik'teki ekonomik etkisinin toplantının 
odak noktası olması bekleniyor.

>> COVİD19 KONUM SAYISI 305 YÜKSELDİ 

Kebab Station listede 
VICTORIA genelinde artan vakalara paralel 
olarak riskli konum sayıları da artış gös-

termekte.  Riskli bölgeler arasında en çok göze 
çarpan bölge Epping. 

Bugünün yeni eklenen konumlarının çoğu 1. 

Derecede riskli mekanlar olarak sınıflandırmakta. 
Eğer bu bölgeleri ziyaret ettiyseniz hemen ken-

dinizi 14 gün tecrit altına almanız gerekmekte. 
31 Mayıs Pazartesi günü saat 15:15 itibarıyla 

eklenen yeni konumlar (solda)

Melbourne’da bir okul daha 
virüs kaydedildi 

VICTORIA genelinde artan yerel vakalar 
sonrası eyalet sağlık yetkililer kısıtlamaların 

uzatılacağı sinyali vermeye başladı. 
Melbourne’un prestijli kolejlerinden Methodist 

Ladies okulunda çalışan bir personelin COVID-19 
yakalandığı açıklandı. 

Okuldan yapılan açıklamada, personelin Kew 
semtinin Barkers Road’daki 7-12. Sınıf kampüsün-
de bulunduğu belirtildi. 

Personelin okulda öğretmen olup olmadığı 
henüz açıklanmadı. 

Enerji Güvenliği Victoria (Energy Safe Victoria)
Isıtıcınızın Güvenlikli Olduğundan Emin Olun (Be Sure)

ENERJİ Güvenliği Victoria’nın (ESV) Be 
Sure kampanyası, son üç yıl içinde daha 

çok Victorialıyı ısıtıcılarını en az iki yılda bir 
nitelikli bir gaz tesisatçısına kontrol ettirme-
leri için teşvik etmiştir, ancak hala, bu mesaj 
doğrultusunda hareket etmesi gereken bazı 
kişiler vardır. 

ESV ayrıca, ısıtıcı 
açık olduğunda odada 
bir havalandırma 
olduğundan emin 
olmaları ve banyo 
pervanesi veya mut-
fak davlumbazı gibi 
vantilatörleri ısıtıcıyla 
aynı zamanda çalıştır-
mamaları için insan-
ları uyarmaktadır.

ESV Yetkilisi ve 
Başkanı Marnie 
Williams, karbon monoksit zehirlenme belirti-
lerinin çoğu zaman grip hastalarınca yaşanan 
belirtiler gibi olduğunu söylemiştir.

Bayan Williams, “Victorialıları bu kış, tüm 
eyalette hala on binlerce gazlı açık ısıtıcı kul-
lanılırken ailelerinin korunmasını sağlamaları 
için teşvik ederiz” dedi. 

“İnsanların evlerinde üşümemelerini isteriz 

ama gazlı açık ısıtıcıları olanların, dairelerinin 
A Tipi, ruhsatlı su tesisatçıları tarafından en az 
iki yılda bir servisten geçirilmesini sağlamaları 
gerekir.”

Victoria Çokkültürlü Komisyonu sözcüsü 
Vivienne Nguyen, eski veya bozuk gazlı ısıtı-

cılarından karbon 
monoksit zehir-
lenmesinin bu kış 
aileler için gerçek bir 
tehlike yarattığını 
söylemiştir.

Bayan Nguyen 
“Nitelikli bir gaz 
tesisatçısına ısıtı-
cılarınızı kontrol 
ettirmek, sizin ve 
sevdiklerinizin 
güvenlikli olmanızı 
sağlamak için kolay 

bir adımdır” demiştir.
Victoria Sağlık Şefi Vekili Dr Angie Bone, bu 

belirtilerden sıkıntı çeken herkes bir ısıtıcıdan 
sorun yaşamazken, karbon monoksit zehirlen-
mesini görmezden gelmemek önemlidir, demiş-
tir. Be Sure, 2019’da Greensborough’lu kadın 
Sonia Sofianopoulos karbon monoksit zehirlen-
mesinden öldükten sonra başlatılmıştır. 

Ayrıntılar: esv.vic.gov.au/campaigns/carbon-monoxide veya 136 186 numaralı telefonu arayın.
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Mevsim normallerinde seyredecek hava 
sıcaklıkları hafta boyu az bulutlu açık 
devam edecek. Hafta ortasında yüksek 
nem miktarı biraz bunaltabilir. Hafta 
sonuna doğru yağış ihtimali olabilir. Kış 
mevsimi gelmdene sonbaharın tadını 
çıkarabileceğiniz günler sürüyor.

Melbourne/Victoria Hava Durumu Tahmini www.dunya.com.au

İkinci bir 
yaşlı bakım 
merkezinde 
virüs 
Merkez per-
sonelin CO-
VID-19 virüsü 
almasından 
sonra Mel-
bourne’da 
ikinci bir yaşlı 
bakım merke-
zi daha kilit-
lendi.
ARCARE yaşlı bakım 
merkezinden son-
ra Sunshine'daki 
BlueCross Western 
Gardens yaşlı bakım 
merkezi ikinci kilitle-
nen bakım yeri oldu. 

BlueCross Western 
merkezine Pazartesi 
günü giriş çıkış yasa-
ğı geldi. 

BİR PERSONEL NASIL 
FARKLI BAKIM EVLE-
RİNDE ÇALIŞABİLİR

Gazeteci Christine 
Ahern yetkililere ses-
lenerek sanki geçen 
yıl hiç olmamış gibi 
nasıl hareket edebi-
lirsiniz, dedi. 

Ahern; Odalarında 
mahsur kalan sakin-
lerle birlikte tekrar 
bir yaşlı bakımı evi-
nin önünde durdu-
ğuma inanamıyorum. 
Personel birden fazla 
yerde çalışma hakkı-
na sahip, ifadelerini 
kullandı. 

KAPIDA GÜVENLİK 
VAR

BlueCross Western 
Gardens kapı önüne 
güvenlik yerleştirildi. 
Merkezde çalışan bir 
kişi Maidstone Arca-
re'de de görev almış-
tı. Aynı kişinin covid 
testi Cuma günü 
negatif çıktı. Cumar-
tesi günü tekrar test 
edildi ve pozitif bir 
sonuç verdi.

1901 - 
George 
Caddesi 
Sydney 
1901: Yatak 
ve Kanada 
yemekleri- 4 
gün boyunca

Coles New World supermarket 1979.

1989: 
Brisbane 

Havaalanı 
- Kahve 

makinası 
ve yeni 
telefon

1962 - Coles 
Süpermarketi 

- NSW 
Caringbah

Siz de paylaşmaya değer bulduğunuz fotoğraflarınızı agencymodernmedia@gmail.com mail adresine iletin yayımlayalım

>> GİZEMLİ VAKA TÜM PLANINI ALTÜST EDECEK Mİ? 

14. güne uzatılacak mı? 
Victoria’da yerel vakalar ve riskli konumlar artmaya devam ederken, ortaya çıkan gizemli 
bir vaka eyaletin sert tecritini uzatmakla tehdit ediyor.

V ictoria'daki Gizemli (Mystery) 
Covid-19 vakası kilitleme pla-
nını raydan çıkarmakla tehdit 

ediyor. 
Victoria’nın “inanılmaz derecedeki 

ciddi” salgını son 24 saat içinde doğ-
rulanan 11 yeni koronavirüs vakasıyla,  
tüm eyaleti ilgilendirir hale getirdi. 

Pazartesi günü vakalarından en az 
birine "gizemli vaka" adı verildi. Bu 
vaka Melbourne’un kuzeyindeki Arcare 
Maidstone yaşlı bakımı tesisinden 
geldi.

Temas takipçileri yaşlı bakımı 
tesisinde çalışan 50'li yaşlarında bir 
kadının virüsü nasıl kaptığını anlama-
ya çalışıyor.

ÇOK KISA SÜREDE ARTAN VAKALAR 

Victoria’nın Covid-19 test sorumlusu 
Jeroen Weimer bu tek vaka, "bu özel sal-
gında gördüğümüz ilk gizemli vaka" dedi. 

Gizemli vaka, Victoria’daki sert 
kısıtlamaların daha da uzatılabileceği 
spekülasyonlarını körüklüyor.

Epidemiyolog Profesör Mary Louise 
McLaws bugün ABC'ye verdiği 
demeçte; eyaletin planlandığı gibi 
Cuma gününe kadar bu işi çözeceğine 
inanmadığını söyledi.

Yayıncıya, "Kısa bir süre içinde çok 
yüksek, çok hızlı bir artışımız var" dedi. 

14 GÜN SÜRMESİ GEREKİYOR

Bu kilitlemenin haftada bir milyara 
mal olduğunu biliyorum diyen Louise 
McLaws, "bu durum yetkilileri kısıtla-
maları uzatma konusunda çok endi-
şelendiriyor ama ... kesinlikle 14 gün 
sürmesi gerekiyor."

Victoria’nın baş sağlık görevlisi Brett 
Sutton ise, "Her şeye hazırlanmalıyız. 
Önümüzdeki günlerde nelerin ortaya 
çıkacağını bilmiyoruz. "



1101.06.2021 SALI / TUESDAYwww.dunya.com.auYEMEK TARİFİ

BU TARİF
SADECE

’DA

Gerekli Malzemeler
500 gr RF ROYAL FIELDS 

asma yaprağı
2 su bardağı pirinç (Kırık pirinç 
olmasın Osmancık çok uygun)

3 adet orta boy soğan 
1 ekşi yeşil elma

1 tatlı kaşığı  tuz ( Yaprakla-
rın tuz oranı ile orantılayın) 

1 tatlı kaşığı toz şeker
1,5 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet Dereotu
Yarım demet Maydonoz

1 yemek kaşığı RF ROYAL 
FIELDS Nar ekşisi 

Baharatları:
50 gr  dolmalık fıstık 

50 gr  kuş üzümü 
1 yemek kaşığı sumak 
1 yemek kaşığı nane

1 yemek kaşığı tatlı toz biber 
1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kimyon

ENFES BİR TARİF
ISMAIL AGACIK İLE

Executive Chef

 Zeytinyağlı Yaprak Sarma
>> ASMA YAPRAKLARIYLA TAÇLANAN LEZZET

Osmanlı döneminin en ihtişamlı sofralarının  vazgeçilmez bir yemeği olan sarma, bu-
gün hala Türk mutfağında güçlü bir yere sahiptir. Güncelliğini hiç yitirmemesinin sırrı 
asma yaprağında ki o çok zengin aroma ve  iç malzemenin baharat çeşitliliğindeki 
ahenk ve lezzettir.

Baharat çok kıymetli 
bir yardımcı malzeme-
dir. Kıtaları  birbirine 

bağlayacak kadar güçlü  ve 
dünya ticaretini şekillendiren 
yemeklerin vazgeçilemez 
sihiridir.  Baharat  her dönem 
çok önem arz etmiştir. Bu 
yemeğin başarısında ki sırda 
hiç kuşkusuz baharatların kom-
binasyonudur.

 Asma yaprağı kesinlikle za-
manında taze ve damarsızken 
toplandığında yemeğinize çok 
güçlü notalar katacaktır. Tazeye 
her mevsim ulaşmamız mümkün 
değil iyi ki salamura gibi bir saklama 
tekniği var. Yöresel bağlamda bazı 
mutfaklarda asma yaprağı ile çok 
farklı sarmalar yapılmaktadır. Tahinli 

ayvalı yaprak sar-
ması mutlaka 
denenmesi 
gereken 
çok 
lezzetli 
reçete-
lerden 
biridir. İç 
harcı-
na ayva 
rendesi ek 
olarak ilave 

edilip, soğuduk-
tan sonra tahinle sunul-

duğunda yemeğinizi çok zenginleş-
tirebilir. Mesela vişneli yaprak sarma 
gibi bir detay ile misafirleriniz için 
sofralarınıza spesiyal  bir  hava kata-
bilirsiniz. Örneğin;  Kiraz yaprağı ya 

da Dut yaprağı  ile dene-
mek farklı bir deneyim 

katar sarmalarınıza 
veya etli iç harç 

ya da bulgurlu iç 
harç kullanarak 
sarmalarımızı 
çeşitlendirebi-
liriz.

Özetle; Za-
manla bölgesel 

farklılıklar oluşsa 
da, malzemeler de-

ğişse de, sarma hemen 
hemen herkesin seveceği 

meşakatli ama bir o kadar bereketli 
bir yemektir.  

Ayda en az 1 kere sofralarınızı şen-
lendirecek olan bu tarifimi mutlaka 
denemelisiniz. 

Mut-
fakta mal-

zemeleriniz, hayal 
gücünüzle birleştiğinde 

o zaman gerçekten çok iyi 
işler çıkarabilirsiniz. Eksik 
malzemelerle dahi yeme-

ğin mantığından sap-
madan istenilen tada 

ulaşabilmek müm-
kün. 

Soğanları küp  doğrayın, zeytinyağı ile şekeri 
ilave ederek soğanları  kavurun, son-
ra pirinci ekleyip kavurmaya devam 
edin; Soğan sarı renk aldıktan sonra 
, dolmalık fıstık ve daha önce suda 
beklettiğiniz kuş üzümünü de ekleye-
rek bir miktar daha kavurun. Karışıma 

1 bardak sıcak su ilave edip tüm baharat-
ları karıştırıp demlemeye bırakalım.  

10 dk demlenen ve soğuyan iç harca 
tüm yeşilliklerimizle birlikte nar ekşimizi 
katalım.

Asma üzüm yaprakları 2-3 dakika sıcak 
suda bekletin. Ekşili bir sarma olacağı için 
sumak ve nar ekşisi miktarlarını  damak 
zevkinize göre  azaltabilirsiniz. 

Asma yapraklarını bir servis tabağı-
na tek tek damarlı kısımları üstte kalacak şekilde 

serip, orta kısmına bir tatlı kaşığı iç harç 
koyalım.

Kenar kısımlarını içe alıp, geniş kıs-
mından uç kısmına doğru ilerleyerek tüm 
yaprakları sıkı bir şekilde sarın. İşin püf 
noktası küçük ve sıkı dolmalar sarabilmek!

Tencerenin altına elma ,üzüm yaprağı  
sererek bir katman oluşturuyoruz. Sardı-
ğınız dolmaları üzerine dizin. En üstede 
birkaç adet yaprak dizip üzerine porselen 
veya cam tabak yerleştirin, bunun amacı 
dolmaların dağılmasını önlemek. Tabağın 
üzerine çıkacak kadar sıcak su koyup kapa-
ğı kapatın. Önce yüksek sonra kısık ateşte 
35 dakika pişirin. Tencerenin kapağını 
açmadan soğuyuncaya kadar bekleyin.

Bol limonla servise hazır enfes bir 
sarma şimdiden afiyet olsun. 

YA
P

IL
IŞ

I:
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Biri 
  Bin Yapan 
           Değerler -3 Cemaat

Aynı duygu, düşünce ve ideale gönül vermiş insanla-
rın birlik ve beraberliği, kolektif hareketi, hedeflerin 
ve hayallerin ihyası ve inşası adına tam bir bereket 
vesilesidir.6Böylesi bir birlikteliğin şuuruna erenler, 
Allah’ın nihayetsiz rahmet hazinelerinde bulunan 
değişik nimetleri ihsan ve ikram etmekle her an yan-
larında olduğunu hissederler. Cemaat bünyesindeki 
her fert, bütün adına ayrı bir vazifeyi deruhte eder ki 
böylece sistem daha sağlıklı ve semereli işler. Diğer 
taraftan bu ruhun yakalanamadığı yerde, işlerde 
bir nizam ve intizam olmadığı gibi, çoğu mesele ya 
havada ya da belli şahısların omuzlarında kalır. İşler 
ağır aksak yürür ve zamanla bütün bereketi kaybo-
lup gider ki Efendimiz, “Dağınıklık/Ayrılık, azaptır!” 
buyurur.

Efendimizin (aleyhisselatu vesselam) ümmeti 
de insanlık için büyük bir bereket vesilesidir. 
Hadis-i şerifte “Ümmetimin hali, Allah’ın 
semadan indirdiği yağmur gibidir. Bereket 
onun başında mıdır sonunda mıdır bilinmez!” 
buyurulur. Bundan dolayı O’nun halkasına 
dâhil olanlar kendileri için en mümbit bir 
iklime kavuşmuşlar demektir. Üstelik bereketin, 

halkanın başında mı yoksa sonunda mı 
olduğunun bilinmediği bildirilerek herkesin aynı 
hayırdan ve saadetten istifadesinin yolunun 
açık olduğu haber verilmiştir. Mümine hususi 
bir nazar ve bu nazara taalluk eden ikramlar 
olduğu gibi topyekûn ümmete de bir nazarın ve 
bu nazara taalluk eden ikramların olduğu açıkça 
ifade edilmiştir.

İnsan, birçok mesuliyetle 
kuşatılmıştır. Onun 
Yaratıcısına, şahsına, aile 
ve akrabalarına, komşu 
ve çevresine, milletine ve 
mefkûresine, insanlığa hatta 
bütün bir varlığa karşı yerine 
getirmesi gereken vazifeleri 
vardır. Bu arada okuyup 
araştırması, çalışıp kazanması 
ve daha bir sürü işin peşinden 
koşması da gerekir. Üstelik 
bir de önünde her anına ve 
bütün donanımına hitap 
eden ve kazanması gereken 
imtihanları vardır. Sınırlı 
imkânlarla bütün bunların 

haklarını yerine getirmesi 
çok zor gözükmektedir. 
Öyleyse işlerini her attığı 
tohumdan yedi başak 
devşirecek şekilde yapmalı, 
birini bin edecek kazanç 
kuşağında dolaşmalı, sahip 
olduğu bütün imkânlardan en 
azami derecede istifadenin 
yollarını bulmalıdır. Bunun 
da en kestirme yolu her 
işine Allah’ın bereket 
ihsan eylemesidir ki onun 
da celbi adına en mümbit 
vesileler, Kur’ân ve Sünnet’in 
dikkat çektiği, yukarıdaki 
hususlardır.

Her salih amele O’nun zatının 
ismini anarak başlamayı ifade eden 
besmele, neticenin selameti ve 
bereketi adına hayati bir noktada 
durmaktadır. Zira “Besmele ile 
başlamayan her iş ebterdir.”  Varlık, 
zahiriyle ve batınıyla O’nundur ve 
O’nun tasarrufundadır. Varlıktan 
en semereli şekilde istifade adına 
besmele parola hükmündedir. O’nun 
ismini duymadan kendilerinde saklı 
bulunan cevherlerin kapısını hayra 
vesile olacak şekilde açmaları zordur. 
Varlık, sahibini tanımakta, her an 
hamd ile O’nu anmakta, eteklerinde 
bulunanı boşaltmak için besmeleyi 
beklemektedir. Öyle ki yemeğin 
içindeki her türlü faydanın fazlasıyla 
yiyene ulaştırılması doğrudan 
besmeleyle irtibatlıdır. Allah Resulü 
(aleyhisselatu vesselam), “Yemeği 

birlikte yemek için toplanınız ve 
Allah’ın adını anarak başlayınız 
ki onun içerisindeki şeyler sizin 
için bereketli olsun” buyurmuş; 
birlikteliğin ve besmelenin beslediği 
bereketi bizlere duyurmuştur. 

Sayılan hususların yanında Kur’ân 
ve Sünnet, sahuru, yemeğin öncesinde 
ve sonrasında elleri yıkamayı, yemek 
yerken önünden ve kabın kenarından 
başlayıp bereketin indirildiği orta 
kısma doğru ilerlemeyi, parmaklara 
bulaşan parçaları, pak yerlere 
düşen kısımları temizleyip yemeyi, 
kendisi için yağmurun ve toprağın 
seferber kılındığı ekmeğe hürmet 
etmeyi, yemeği soğuyunca yemeyi, 
serîd ve hurma gibi yiyecekleri, gıda 
malzemelerinin ölçülüp tartılmasını, 
zeytin ağacından hâsıl olan ürünlerin 
yenilmesini, hem saf haliyle hem de 

işlenmiş haliyle Allah’ın kullarına bir 
ihsanı olan sütü, hacamatı, güne erken 
başlamayı, ticarette şeffaf hareket 
etmeyi, eve girerken selam vermeyi, 
büyüklerle oturup kalkmayı, koyun 
beslemeyi, aksiyon ve hareket için 
beslenen atların alınlarını, ziraatla 
meşgul olmayı, kocasına evlenirken 
kolaylık gösteren ve sonrası itibarıyla 
meşakkat çıkarmayan kadını, 
ahiret için yaşarken unutmadığımız 
dünyanın nasibimize bakan yüzünü, 
yeni evlilere yapılan duayı, nazar 
değdirmemek için bereket talebinde 
bulunmayı, Allah’ın verdiği nimetlere 
razı olmayı, musafahada bulunmayı, 
güneşli zeminlerde gölgeye 
sığınmayı, insanların kendisinden 
değişik şekillerde istifade edeceği 
ağaçlar dikmeyi de bereket vesilesi 
şeyler olarak zikreder.

Ümmet-i Muhammed

Besmele

Netice 

Rıfk
Sosyal bir varlık olan insan, 

başkalarıyla bir arada yaşamanın 
beraberinde getirdiği imtihanlara 
muhatap olur. Çünkü içleri ceha-
let, kin, kibir, haset, hazımsızlık ve 
kabalıkla dolu insanların işleri ve 
davranışları, şiddet ve hiddetle 
doludur. Böyleleri samimi ve sağ-
lam ruhları bir araya getireme-
diği gibi bulundukları yerlerdeki 
birlik ve beraberliği de mahveder. 
Müminler ise insanlarla mua-
melelerinde rıfkı esas almalıdır. 
Yumuşak hal, kal ve tavrı ifade 
eden rıfk, bir peygamber vasfı 
olduğu gibi hem şahıs hem de 
toplum için tam bir bereket vesi-
ledir. Bunu ifade sadedinde Allah 
Resulü (aleyhisselatu vesselam) 
“Rıfk, fazlalık ve bereket içerir!”,8 
“Rıfk, feyiz ve bereket kaynağı-
dır…”9 buyurur. 

Rıfk, hep iyilik yüklüdür ve 
her zaman hayır doğurur. Tavır, 
davranış ve sözlerinde ondan 
uzak olan, hayırdan mahrum 
kalır: “Kim rıfktan mahrum olursa 
her türlü hayırdan da mahrum 
olur!”10 Allah Resulü, her daim 
düşmanlıkla oturup kalkan 
nicelerinin hak yola hidayetine 
onunla vesile olmuş ve en hayırlı 
toplumun mayasını onunla kar-
mıştır. Ama diğer taraftan öyle-
leri de olmuştur ki rıfk yoksunu 
amelleriyle nice gönülleri kırmış, 
insanları uğrunda canlar feda 
edilen yüce duygu ve düşüncele-
re düşman haline getirmiş, vifak 
ve ittifakı zedeleyerek vahdet 
ruhuyla çalışan toplum mekaniz-
masını paramparça etmiştir.

Şükür
Sahip olduğumuz şeyleri nimet ve bu nimetlerin 
kaynağını Allah bilmeyi ve bütün nimetleri veriliş 
gayesi istikametinde kullanmayı ifade eden şükür 
de inananlar için biri bin yapan bir bereket kay-
nağıdır. Allah, “…Eğer şükrederseniz, elbette size 
nimetimi artıracağım…”11 buyurur ve bu hususu 
açıkça ifade eder. “Allah’a hamd ile başlanmayan 
her mühim iş, bereketsiz olur.”12 buyuran Efendimiz 
de işlerimizin bereketli olması için Cenâb-ı Hakk’a 
hamdetmenin gerekliliğini beyan eder. Nimetler-
le şımarmak ve nankörlük ise hasaret ve hüsran 
sebebi, nimeti ve bereketini alıp götüren bir azap 
vesilesidir: “Allah (ibret için) bir ülkeyi örnek verdi: 
Bu ülke güvenli, huzurlu idi; oraya rızık her yerden 
bolca gelirdi. Sonra onlar Allah’ın nimetlerine karşı 
nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından 
ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı.”
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>> OUMUAMUA İÇİN YENİ İDDİA: 

Harvard profesörü 

?
Dört yıl önce 
keşfedilen 
Oumuamua'yı 
inceleyen yeni 
bir çalışmada 
gök cisminin 
uzaylı olmadığı 
iddia edildi. 
Harvardlı 
Prof. Loeb 
Oumuamua'nın 
uzaylılar 
tarafından 
yapıldığını 
iddia etmişti.

İlk kez 2017 yılında keşfedilen gök 
cismi Oumuamua tartışma konusu 
olmaya devam ediyor.
Güneş Sistemi'nin ilk yıldızlararası 

ziyaretçisi olduğu tespit edilen Oumu-
amua hakkında yeni araştırma yapıldı.

Araştırmada kendine özgü bir şekle 
sahip olan Hawaii dilinde izci anlamına 
gelen Oumuamua’nın doğal olarak oluş-
tuğu iddia edildi. Makalenin baş yazarı 
Stephen Curran’a göre Oumuamua’nın 
başkaları tarafından yapılmış olması 
mümkün değil. Curran, Oumuamua’nın 
uzay aracı olmak için yeterince hızlı ve 
kullanışlı olmadığı tezini savunuyor.

Yaklaşık 40 ton ağırlığında olan 
Oumuamua’nın Dünya’da geliştirilen 
araçlardan bile yavaş olduğu belirtili-
yor. Ancak çalışma Oumuamua’nın ne 
olmadığı konusunda birçok tez sunsa 
da ne olduğuna dair bir açıklama 

geliştiremiyor.

“UZAYLILAR BİZİ ZİYARET ETTİ”

ABD, Cambridge’de yer alan Har-
vard Üniversitesi’nde görev yapan 
ve ünlü fizikçi Stephen Hawking’in 
de çalışma arkadaşı olan Avi Loeb, 
uzaylıların 2017’de dünyayı ziyaret 
ettiğini iddia etmişti.

Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk 
İşareti” adlı kitabında yazdığı yazıda 
görüşlerini belirten Loeb, yaklaşık beş 
yıl önce güneş sisteminde yıldızlararası 
bir nesnenin tespit edildiğini, bunun da 
uzaylı teknolojisi olduğunu söylemişti.

Profesör Avi Loeb, “Galaksideki 
yıldızların çoğu cüce yıldızlardır. Çoğu 
yıldız, güneş kütlesinin yaklaşık onda 
biri kadardır ve güneşten iki kat daha 
soğuktur, bu yüzden de kırmızıdır” 
dedi.

>> ÇİN'İN UZAY KARGO GEMİSİ 

Tiencou-2 yörüngeye yerleşti
Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'nin (Gök Gemisi-2), başarılı 
şekilde yörüngeye yerleştiği bildirildi.

ÇİN Ulusal Uzay Dairesi, 
Tiencou-2'nin güneydeki 

Haynan eyaletinde bulunan 
Vınçang Fırlatma Merkezi'nden 
fırlatılmasından 8 saat sonra 
sorunsuz olarak yörüngeye 
yerleştiğini duyurdu.

Geminin yakıt ve malzeme 
ikmalini gerçekleştirmek için 
Tianhe çekirdek modülüne 
kenetlendiği kaydedildi.

Çin, uzay istasyonu inşasını 
tamamlamak için 2022 sonuna 
kadar 11 fırlatma daha yapmayı 
planlıyor.

Kargo gemisinin 13,5 ton 
kalkış ağırlığına sahip olduğu 
ve 6,8 ton yük taşıyabildiği 
açıklanmıştı.

Çin’in uzay kargo gemisi, 

Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) 
roketiyle ateşlenmişti.

Tiencou-2 misyonunun, Pekin 

yönetiminin uzay çalışmalarına 
büyük katkı sağlayacağı belir-
tiliyor.

Google Fotoğraflar için sınırsız fotoğraf yedekleme sona eriyor
Google, kullanıcılara bulut üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf depolamasını bitiriyor. 
Google, kullanıcıları 1 Haziran'dan itibaren paralı hizmete yönlendirecek.

GOOGLE'IN görüntü depolama 
hizmeti Google Fotoğraflar için 

sınırsız yedeklemede sona gelindi.
Google Fotoğraflar için 1 Haziran'dan 

yüksek kalitede sınırız depolamayı son-
landırıyor. Şirket Google One üzerinden 
ücret karşılığı ek depolama alanı sunuyor.

Google bünyesinde hesabı bulunan-

lara 15 GB'ye kadar ücretsiz depolama 
alanı hizmeti ise devam edecek. 

Şirket yaklaşık 6 ay önce kullanıcılara 
duyuruda yapmıştı. 

>> XIAOMI'DEN SÜPER HIZLI HYPERCHARGE: 

8 dakikada 
yüzde 100 şarj
Akıllı telefon üreticilerinin süper hızlı 
şarj yarışında Xiaomi öne geçti. 200W 
gücündeki HyperCharge, 4000mAh 
kapasiteye sahip bir bataryayı 8 daki-
kada yüzde 100 şarj etti.

ÇİNLİ teknoloji üretici-
si Xiaomi yeni teknolo-

jisini duyurdu. HyperCharge 
adı verilen teknolojiyle akıllı 
telefonlar yüksek hızda şarj 
edilebiliyor.

Xiaomi, HyperCharge'ın 
4000mAh bataryaya sahip 
bir telefonu 8 dakikadan 
daha kısa sürede şarj ede-
bildiğini açıkladı. Paylaşılan 
videoda modifiye edilmiş 
Mi 11 Pro'nun 44 saniyede 

yüzde 10, 3 dakika 20 sani-
yede yüzde 50 ve 8 dakikada 
ise yüzde 100 şarj olduğu 
görülüyor.

Videodaki deneme Hyper-
Charge'ın 200W gücündeki 
kablolu versiyonu. Şirket bir 
de 120W gücünde kablosuz 
bir cihazın tanıtımını yaptı. 
Söz konusu kablosuz Hyper-
Charge'da ise bir telefonu-
nun bataryasını doldurmak 
15 dakika sürüyor.

"Space.com" internet si-
tesinde yer alan habere 

göre, Starlink internet uydu 
ağının parçası olacak 60 yeni 
iletişim uydusu, SpaceX üre-
timi Falcon-9 roketiyle dün 
gece ABD'nin Florida eyale-
tindeki Cape Canaveral Uzay 
İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9 roketi, fırlatılış-
tan sonra Dünya'ya dönerek 

şirketin Atlantik Okyanu-
su'ndaki insansız yüzer iniş 
platformuna kondu.

Bu, şirketin Starlink projesi 
kapsamında gerçekleştirdiği 
29'uncu fırlatış oldu.

SpaceX, Starlink uydula-
rıyla dünya yörüngesinde 
12 bin uyduluk ağ kurmayı 
planlıyor. Projenin 2027'de 
tamamlanması hedefleniyor.

>> SPACEX STARLİNK AĞI İÇİN 

60 internet uydusunu 
daha uzaya fırlattı
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği 
üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu 
ağının parçası olan 60 iletişim uydusu-
nu daha uzaya yolladı.

Karanlık madde ile ilgili yeni bulgu
GÖKBİLİMCİLER, 
karanlık maddele-

rin evrendeki dağılımını 
gösteren en ayrıntılı ve 
en büyük haritayı çıkardı. 
Karanlık madde parçacık-
larının sanılanın aksine 
evrende daha düzgün ve 
yayılmış halde olduğu 
gözlemlendi.

Bilim insanları, yapay 

zeka teknolojilerini kulla-
narak en büyük ve kapsamlı 
karanlık madde haritasını 
çıkardı.

New Scientist dergisinde 
yer alan habere göre, astro-
nomik araştırmalar yürüten 
Dark Energy Survey, yapay 
zeka teknolojilerini kullanı-
larak 100 milyon galaksinin 
görüntülerini analiz etti.
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Victorialılar olarak yeni-
den evlerde bir haftalık 
karantinaya girdik. Za-
ten her an beklemedey-
dik, beklenen oldu. 

Yurt dışından gelmeler baş-
ladı, mikrobumuzda hare-
ketlenmeye başladı. Kana-

atimce yapılacak iş belli, yasak 
olsa da olmasa da herkes azami 
derecede kurallara uyarsa daha 
korunaklı olacağımızı anladık. 
Daha kaç gün, kaç ay, yıl evler-
de hapis olabiliriz ki? Berlin’deki 
yakınlarım yazın Türkiye’ye gide-
bilmek için Biontec aşısı olmuşlar. 
“Biraz kolumuz ağrıdı, bir hafta 
bulantı gibi rahatsızlık hissettik, 
şimdi iyiyiz” dediler.
Geçenlerde genç bir hanım 

arkadaşım bana kendisine aldığı 
piyanosunu gösterdi. Yanına iyi 
bir mikrofon ve notaların kona-
cağı o uzun demir sistemden 
de almış. Kendisine odanın bir 
kenarında şirin güzel bir müzik 

köşesi kurmuş. Mikrofondan ses 
denemesi falan yaptık güzel de 
çalışıyor. “Ablacığım kendime 
böyle bir düzen kurdum, Canım 
istediğinde geliyorum buraya, 
mikrofonu alıyorum elime istedi-
ğim şarkıları okuyorum. Çok mut-
lu oluyorum” dedi. Vallaha hanım 
arkadaşımı kendisine böyle hoş 
bir uğraşı bulduğu için çok takdir 
ettim, bravo dedim. 
Bence günümüzde bazı insan-

ların dertleri boyunu aştı. Çeşitli 
sebeplerden, etkilerden ruhsal 
bunalımlar, depresyon, vesvese, 
enzayeti gibi adını yenice öğ-
rendiğimiz  ruhsal bunalımlar 
peydah oldu. Herkes doktorlarda, 
ilaçlarda çareler arıyor iyi olmaya 
çalışıyor. Bazen iyi oluyor bazen 
de olamıyor. Bu yüzden müzik 
meraklısı arkadaşım bana güzel 
ilham oldu. Kendinize iyi bakın, 
akıl ve ruh sağlığınızı güzel işlerle 
meşgul olarak koruyun demek is-
tiyorum. Tabi ki de günlük ibadet-
lerimizi eda etmek çok faydalıdır. 
Kulluğumuzu güzel işlerle süsle-

mek her zaman insana 
mutluluk verir. Mesele bu 
işlere bir ucundan baş-
layabilmekte. Belki Pey-
gamber efendimizin ha-
yatını okuyabilirsiniz. Bazen 
bir insana Allah için yardım 

edersiniz, sevindirirsiniz. 
Bazen çok sıkıldığınızda güzel 

bir abdest alıp gizli gizli dualarla 
Allah tan dertlerinize deva dilersi-
niz, başka insanlara güzel dualar 
edebilirsiniz. Kuran okumayı öğ-
renmek, denemek de çok güzel 
çalışıyor benden söylemesi. Kuran 
okuyunca ruhunuzun ilacını Allah 
Teala dan bizzat kendiniz istiyor-
sunuz, ne güzel değil mi?
Günlük hayatta bunalımla-

ra düşmemek için hayatınızda 
yapmadığınız farklı şeylerle 
meşgul olmayı deneyin derim. 
Tıpkı müziğe meraklanan arka-
daşım gibi kendinize bir müzik 
aleti alıp çalmayı öğrenmeyi hiç 
düşündünüz mü? Renkli kalem-
ler alın beyaz bir sayfaya resim 
yapmayı deneyin. Ben sulu boya 
denedim, renkleri beyaz zemine 
sürdükçe resim kendiliğinden or-
taya çıktı. Unutulmak üzere olan 
örgüyle uğraşın. Ben bilmem 
demeyin bilen birinden öğrenin 
belki çok hoşunuza gidecek stres 
atacaksınız. Fidan veya çiçek ye-
tiştirmekle meşgul olmakta  çok 
zevkli işlerden. Veyahut sabahları 
hareketli bir müzikle spor yap-
mayı, hareket etmeyi deneyin. 
Bedeninizin hareket etmesi farklı 

yerlerdeki kaslarınızın hareket 
etmesi bir ihtimal sizi çok rahat-
latabilir. 
 Hiç vaktim yok demeyin, bir 

zaman ayarlayın, spor ayakka-
bılarınızı giyip yeşillikli bir alanda 
yürüyüş yapın. Kuşlu, böcekli 
güzel manzaralı resimler çekmeyi 
deneyin. Bir sevdiğinize mektup 
yazın, halini hatırını sorun, ben 
yaptım. Karşınızdakinin hayretlik 
sevinci anında size de bulaşıyor. 
Farklı bir dil öğrenmeyi dene-
mek, bulmaca çözmeye çalışmak 
veya güzel bir kitabı okumaya 
başlamak bazen insana dert-
lerini unutturabilir. En basitinden 
başkalarının dertleriyle dertlen-
mek her zaman insana kendi 
dertlerini unutturur, en azında 
halinize şükretmeyi hatırlarsınız. 
Bazı işlerde gönüllü olmakta çok 
eğlenceli oluyor. Bu tür gönüllü 
aktivitelerini genelde yerel gaze-
telerde bulabilirsiniz. Ben yasak-
lar yokken gönüllü yaşlı ziyareti 
yapıyorum. Beraber bir kahve 
eşliğinde onların hatıralarını 
dinlemek, konuşmak ikimize de 
iyi geliyor. Medya’daki olumsuz 
haberlerin, hayatımızda olabile-
cek zorlukların hiç sonu gelme-
yecek. Bir imtihan dünyasındayız 
çünkü. Tıpkı uçağa bindiğimizde 
önce kendi kemerimizi taktığımız 
gibi, ilk biz iyi olursak herkes iyi 
olabilir. Her zorlukta yıkılıp dev-
rilmektense sağlığımıza gayet 
dikkat edip kendimize iyi bakalım 
demek istiyorum.  Pembegül Abla  

KENDİNE  İYİ BAK

PEMBEGÜL ABLA
KORONALI GÜNLER

DÜNYA

>> İNGİLTERE BAŞBAKANI BORIS JOHSON VE CARRIE SYMONDS 

Katedralde evlendi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce duyurulmayan küçük bir 
törenle Cumartesi günü nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Kated-
rali'nde evlendi. Nikah, pazar günü duyuruldu.

Downing Street'te bulunan 
Başbakanlık Konutu'nun 
sözcüsü, nikahın "küçük bir 

törenle" kıyıldığını açıkladı.
Sözcü, çiftin gelecek yaz aile ve 

arkadaşlarıyla daha geniş çaplı bir 
kutlama planladığını da söyledi.

Boris Johnson, yaklaşık 200 yıl 
sonra görevde evlenen ilk başba-
kan oldu. Görevdeyken evlenen son 

İngiltere Başbakanı, 1822'de Robert 
Banks Jenkinson olmuştu.

Davetli listesinin kamuoyuyla 
henüz paylaşılmadığı törene kabi-
neden davet edilmeyenler, sosyal 
medya hesaplarından "mutluluk 
dileğinde" bulundu. Aşıdan Sorum-
lu Bakan Nadhim Zahawi, törene 
davet edilmediğini söyledi, "Harika 
bir haber" diyerek Başbakan ve 

eşini tebrik etti. Kuzey İrlanda özerk 
yönetiminin başkanı Arlene Foster 
da sosyal medya hesabı üzerinden 
çifte "Çok büyük tebrikler" gönderdi.

Bu, Başbakan Johnson'ın üçüncü 
evliliği. Roma Katolik Kilisesi, daha 
önceki evliliklerin kendi kilisesi 
dışında yapılmış olması halinde, 
boşanan kişilerin yeniden evlenme-
sine izin veriyor.

Boris Johnson ve Carrie Symonds, düğün sonrası Dow-
ning Street'teki başbakanlık konutunun bahçesinde

Hindistan'da Covid'in kimsesiz bıraktığı çocukların sayısı artıyor
5 yaşındaki Pratham ile 10 aylık erkek kardeşi Ayush, Nisan ayında Covid-19 hastalığına yakalanan babalarını 
kaybetti. Birkaç gün sonra Delhi'nin bir başka hastanesinde anneleri de öldü.

İKİ kardeşin dünyaları değişti 
ama henüz bunun farkında 

değiller. Anne ve babalarının neden 
hala gelmediğini anlayamıyorlar. 5 
yaşındaki Pratham'a akrabaları anne 
ve babasının işe gittiğini söylemiş. 
Ama Pratham sürekli soruyor ve 
cevap vermek her gün biraz daha 
güçleşiyor.

Akrabaları, Delhi'de öksüz ve yetim 
çocuklar için çalışan bir sivil toplum 
kuruluşuna başvurmaya karar verdi. 
Bu kuruluş Pratham ile kardeşini 
birlikte evlat edinecek bir aile arıyor.

12 yaşındaki Sonia ve 7 yaşındaki 
kardeşi Amit de geçen yılın Hazi-
ran ayında salgının ilk dalgasında 

babalarını kaybettiler. Anneleri de bu 
yıl Nisan ayında yaşamını yitirdi. Şu 
anda yanında kaldıkları babaanneleri 
çocukların geleceğinden kaygılı ama 
onları asla evlat edinmeye vermek 
istemiyor.

“Bu çocuklar bana oğlumla geli-
nimden kaldı. Evlat edinmek isteyen 
bir çok insan geliyor ama onları 
başkasına nasıl veririm?”

Bunlar münferit hikayeler de-
ğil. Koronavirüsün neden olduğu 
Covid-19 hastalığı, Hindistan’da 300 
binden fazla kişinin ölümüne neden 
oldu. Salgın birçok aileyi etkiledi ve 
çok sayıda çocuğu annesiz babasız 
bıraktı.

Sayılar çok daha 
yüksek
Hindistan hükü-
metinin kadın 
ve çocuklardan 
sorumlu bakanı 
Smirti Irani, son 
günlerde bir tweet 
atarak 1 Nisan ile 
25 Mayıs 2021 
tarihleri arasında 
yani 2 aya yakın 
bir süre içinde en 
az 577 çocuğun 
hem anne hem 
babalarını kaybet-
tiğini yazdı.
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SAYFA 01 S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Yetinme, kan›

Sürek av›

TSM’de bir
makam

Tart›lan fleyin
kab›n›n a¤›rl›¤›

‹sim

Öbür

Kuzey
Afrika’da bir

ülke

Zeytinya¤l›
bir yemek

Done

Aksesuar›
tamam,

süslü giyim

Eder, fiyat

Bayan ad› 

Bir yap›n›n dü-
fleydeki bö-

lümleri

Bir flirket türü

Nazi Askeri
Polis örgütü

Bir harfin
okunuflu

Ülkemiz
plakas›

Kesin

Bir ilimiz

Eski M›s›r’da
günefl tanr›s›

Çarçabuk,
hemen

Yunan dans›

Bir taraf› s›rl›
cam

Büyük piliç

Tutma organ›

Hastal›kl› flifllik

Otomatik para
çekme

makinas›

Dilemma

Azerbeycan’›
n baflkenti

Garez

Resim (A)
daki sanatç›

K›saca, Yerel Bilgi-
sayar A¤lar›

Bir tür deri
ayakkab› 

Sindirim
organ›

Toptanc›
pazar yeri

Yüksek okul

Saymaca

‹zmir ilçesi

Aflina

Polyester
iplikli kumafl

Al›flveriflte
durgunluk

Verme,
ödeme

Eklemek

Jimlastik
ayakkab›s›

Büyük s›çan

A¤›rl›k
kald›r›c› kol

Üzerinde ye-
mek yenilen
büyük tepsi

Y›lan

Hareket

Boyutlar

Sadakatsizlik

Manda yavrusu

Bireysel 
Emeklililk 
Sistemi

Fiyat
gösteren
çizelge

Lahza

Kedi köpek
yavrusu

Türkçe’de ilgi ad›l›

Bahçelerde yazl›k
süslü çardak

Uzun 
soluklu
hikaye

Belirti, ip ucu

K›saca, Litre

Molibden imi

‹talya’n›n
baflkenti

Japon çiçek
süslemesi

Cüretkar Bir iskambil
oyunu

Rüflvet alma

Kay›p

Su tafl›t›

Bir yemek
yeme arac›

Gözün a¤
tabakas›

S›n›r, uç

Seyrek
olarak

Alt›n kökü

Santrançta
bir tafl

Girdap

Bilim

Bayan ad› 

Rutubet

Bezelye cinsi

Nefis olma
durumu

Köpek

Isparta ilçesi

K›saca,
‹stanbul

Mühendisler
Odas›

Kuyruklu
maymun türü

Kuran’da sure

Dolma kalem
Maden
arayan

kuruluflumuz

Yap› alan›

Potasyum
imi

Güvenlik
teflkilat›nda
bir aflama

Sahip, iye

Yüzük tafl›

(C) deki 
sanatç› 

‹sveç’in ünlü ifl-
çi sendikas›n›n

imi

T›rafl b›ça¤›

Argoda çok
sarnofl

Birine, ölenden
kalan mal mülk

Jamaika plakas›

‹lgi

ABD eyaleti
Fiyat art›rma

Erkinci

Lale bahçesi
Bafll›kl›, su
geçirmez
k›sa ceket

Namzet

TSM’de bir
makam

Tüy, k›l

Argoda, kötü
sevimsiz

... Tugay (B)
deki oyuncu 

Bir yap›y›
örten bölüm

Ba¤›rsaklar

Mu¤la ilçesi

Vahfli
hayvan
bar›na¤›

Asya’da bir 
akarsu

Denz suyunun
yükselmesi

Topraktan
kar›fl›k ç›kan,

ayr›flt›r›lan
madde

Parçan›n
sevimli

çal›naca¤›n›
gösterir

Erek

‹stenç

K›saca Tabur

Fas›la

Su

Yar›m kalm›fl

Büyük ve
gösteriflli

köflk

Çare,ilaç

Boyun ba¤›
Çiçek koyma

kab›

Ankara ilçesi

Borazan
sesi

Bitki bilimi Kurçotovyum
imi

Kar›fl›k renkli

Dilekçe

Horoz taba¤›

Tembih sözü
Ya¤s›z peynir

‹mtihan 

Bir petrol bölgemiz

Genellikle hristi-
yanlara verilen ad

E. dilde
Röportaj

Ürenin
kanda

birikmesi
hastal›¤›

Bofluna

Yüz ölçümü

‹slam 
mabedi

Taam

Ticaret mal›

Yaz›l› ka¤›t

Uzakl›k
iflareti

Meleke

Gürültü,
pat›rt›

Pamuk veya
keten

ipli¤inden bir
tür dokuma

Sa¤ ve solun
ortak ad›

Süslü cadde
kemeri

Delikli bir tür
kumafl

Çanakkale
ilçesi

Renyum imi

Germanyum
imi

Yard›m,
imdat

Canl›

S›v› hale
geçmek

Safranbolu
yöre oyunu

‹ktisap

Ba¤anotu’nu
n bafll›ca
alkoloidi

Çözümlemeli

Vilayet

Norveç
plakas›

Kuzu sesi

Musiki yaz›s›

Ifl›k ak›s›

Sadist

Rusya’da bir
›rmak

Bir fleyi bir bütün-
den ç›karma ifli

‹nceleme, araflt›r-
ma

Üvey
olmayan

Enenmifl,
burulmufl

Yap›, tesis

KIsaca,
Kiloamper

Birlikte

Tropikal denizlerde
sürekli esen rüz-

garlar

Arapça’da baba

Nikahs›z
birliktelik

Birlikte yolculuk
eden topluluk

Komisyon

Nikel imi

Bafllang›c›
olmayan

Yapma

Cüzi

Difli s›¤›r

Üstü aç›k
boru

Anlaflmazl›k

Benzer

Tir

Nikahs›z
cariye

‹ktisatl›

Kollu,bafltan
geçme,

örme üst
giysisi

.... Avc› (D)
deki sanatç› 

Baryum imi

A¤z› dar,
gövdesi ge-
nifl s›v› kab›

Kiliselerde tah-
ta panoda dini

resim

Berkelyum imi

Bir defada
al›nacak ilaç

Saçs›z

Ücretle yük
tafl›yan
kimse

Ç›plak 
yoksun

Öküz yemli¤i
Sahiplik

‹ki a¤›z›da
keskin, uzun

b›çak

E. dilde yara

Mekke’deki
kutsal yap› 

Budala

Operada
söylenen

parça

Sandal
dümen
çubu¤u

Gebe

Erkek ad› 

Tam yerindelik,
uygunluk

Kal›pla
bas›l›p elle
boyanan
tülbent

Kay›nbirader

Huysuz,
çirkin, yafll›

kad›n

Kitap vs
basma

Duvarc› arac›

Demir imi

Vücut ifrazat›

Bir iç giysisi

Literatür,
yaz›n

Geçirimsiz
toprak

E¤retici,
ödünç

‹flaret, iz

Lantan imi 

Hafif bir tür
makinal›

tüfek

Hakim,
hükümran

Kuran 
cümlesi

Faydal›

... Uslu (E)
deki oyuncu

Lakin, fakat

Yaflça büyük
olan erkek

kardefl

Kondansitörün
elektrik y›¤ma

s›n›r›

Mikroskop cam›

K›z›l›ms›
kahverengi

Bir burç ad›

Hicap

Hemflire
bafll›¤›

Kozadan
elde edilen
ince parlak

tel

Sabit say›

Yemen
plakas›

Peru plakas›

Japonya
para birimi

En uzun
mesafe
koflusu

Tantal imi Üzüm a¤ac› Tertemiz Arapça’da
ben 

A

C

D E

B

5 May›s 2009 Sal›

A

D

B

E

C



16 TÜRKİYE01.06.2021 SALI / TUESDAY www.dunya.com.au

ARZUM MARKET

Arif Ayıkol
Her türlü bakkaliye çeşitleri ve Türkiye’den gelen

Konserve sebzeler, reçeller, peynir ve zeytin çeşitleri 
ve diğer ürünler

daima taze olarak satılmaktadır.

61 Rawson St. Telefon: 02 9649 9327Auburn NSW 2144

Gece saat
21.00’a kadar

AÇIĞIZ!

>> NASA'NIN 'IŞILDAYAN' İSTANBUL UYDU GÖRÜNTÜSÜ 

Çevrecileri neden 
kaygılandırıyor?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) İstanbul'un 
gece ışıkları ile parlayan silüetini gösteren uydu görüntüsü, Türki-
ye'de sosyal medyada çok paylaşıldı.

NASA'nın "Hey İstanbul, 
ışıldıyorsun" notuyla 
Instagram'da paylaştığı 

uydu görüntüsü şu ana dek 3 
milyona yakın beğeni alırken, 
binlerce kişi, kentin ne kadar göz 
alıcı olduğuna vurgu yaparak 
astronotların selamına karşılık 
verdi.

Öte yandan bazı çevrecilere 
göre, uydu görüntüsü İstanbul'da 
yeşil alanların nasıl azaldığının 
da bir tezahürüydü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı 
(WWF) Türkiye, sosyal medya 
hesabından görseli "İstanbul ışıl-
dıyor ancak biz burada sınırları-
na dayanmış ve onları aşmış bir 

şehir görüyoruz. İnsanın dokun-
madığı hiçbir alanın neredeyse 
kalmadığı bir şehir" notuyla 
paylaştı.

Bazı kullanıcılar da, görün-
tüyü İstanbul’daki doğal alan 
tahribatının ve betonlaşmanın 
bir göstergesi olarak niteleyen 
paylaşımlarda bulundu.

SEDAT PEKER’DEN ERDOĞAN’A MESAJ: 

Helalleşeceğiz abi
Sedat Peker, 
pazar sabahı 
yayınladığı se-
kizinci video-
sunda yine çar-
pıcı iddialarda 
bulundu. Suri-
ye’deki El Nusra 
güçlerine kendisi 
üzerinden silah 
gönderildiğini 
anlatan Peker, 
"Filistin’e neden 
SİHA gönde-
rilmiyor?" diye 
sordu.

HAKKINDA yakalama 
kararı çıkarıldığı açıklanan 

Sedat Peker bu sabah "Fırtınalar-
la Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla 
Yıkılmazlar" isimli yeni bir video 
yayınladı. Bu son videosunda da 
devlet, mafya ve derin devlet iliş-
kileri konusunda iddialar ortaya 
atan Peker bu sefer, şimdiye kadar 
görece suçlamaların dışında tut-
tuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a da seslendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
hakkında ortaya attığı iddialarda 
hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Soylu’ya sahip çıkmasına 
atfen Peker, "Keşke Tayyip abi, bu 
işleri çözseydi. Bu kadar veri belge 
varken çözseydi. Nedense bize, 
doğrulara değil onlara inanmak 
istedi" dedi ve bir sonraki video-
sunda Erdoğan ile helalleşeceğini 
duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını 

vermeden kendisini kastederek 
uluslararası bir komplodan bah-
settiğine, "Bulup getiririz" dediğine 
de değinen Sedat Peker, "Beni 
bulup getirmek gerçekleri değişti-
recek mi Tayyip Abi? Madem ben 
uluslararası komplonun parçası 
ajansam o zaman bundan sonraki 
videoyu da Tayyip Abi oturup ben 
kardeş olarak anlatacağım. Ne za-
man tanıştık, ne zaman görüştük." 
diye konuştu.

>> TÜİK’E GÖRE!

Türkiye ekonomisi 
beklentileri aştı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde 

yüzde 7 büyüdü. Büyüme verisi böylece beklentile-
rin üzerinde geldi. Reuters haber ajansının yaptığı 
ankete göre ekonomistler ekonominin yüzde 6,7 
büyümesini bekliyordu.

Ocak-Mart 2021 döneminde gayrisafi yurt içi 
hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 7 arttı.

Türkiye ekonomisinin bu büyümeytle beklenti-
leri aşmasının ardından güne sakin başlayan döviz 
kurları sınırlı da olsa geriledi.

Sabah saatlerinde 8,57 seviyesinde olan dolar/TL 
kısa süreliğine 8,50'nin altını test etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI 
DANIŞMANI 

Saral’dan
sert tepki

T.C. Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanı ve 

Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu 
Üyesi Oktay Saral da Sedat 
Peker’in iddialarına “devle-
timiz gerekeni yapacaktır” 
diye tepki gösterdi.

Twitter’den açıklama 
yapan Saral, “Peker, yaptığı ipe sapa 
gelmez açıklamalarla iradesinin dı-
şında Türkiye düşmanları ve içerideki 
bilumum şer ittifaklarının emrinde 
olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz 
gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu 
ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılama-
yacağını öğrenecek” diye yazdı.

Sedat Peker ise, kendisinin Türkiye 
düşmanı şer güçleriyle ittifak yaptığı 
suçlamalarını şiddetle reddediyor ve 

kendisinin ülke sevdalısı olduğunu 
tekrarlayarak asla böyle bir adım atma-
yacağını tekrarlıyor.

Twitter üzerinden hızla açıklama ya-
pan Murat Sancak ise “O şahsın kendi 
hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suri-
ye’de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı 
ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle 
olmayan bir ticaretten bir damla su 
bile girmedi, Allah’a a çok şükür” diye 
suçlamaları reddeti.



- SSK’DAN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
3600 Gün- 5200 - Gün  - 7200 Gün - 9000 Gün

- BAĞKUR’DAN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
5400 - Gün  - 7200 Gün - 9000 Gün

- E.SANDIĞINDAN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
5400 - Gün  - 7200 Gün - 9000 Gün

GELECEĞINIZE GÜVENLE BAKIN

- YAŞ HADDİMİ 
DOLDURDUM 

MU?
- NE ZAMAN 

MAAŞ ALACAĞIM?
- NE KADAR 

MAAŞ 
ALABİLİRM?

- DOĞUM 
BORÇLANMASI 

YAPABİLİR 
MİYİM?

- ASKERLİK 
BORÇLANMASI 

YAPABİLİR 
MİYİM?

- VEFAT EDEN 
ANNEMDEN 

MAAŞ ALABİLİR 
MİYİM?

- VEFAT EDEN 
BABAMDAN 

MAAŞ ALABİLİR 
MİYİM?

- VEFAT EDEN 
EŞİMDEN MAAŞ 

ALABİLİR MİYİM? 

MUSTAFA AKTAŞ 
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI 

0415 773 861

NE ZAMAN

EMEKLİ
olabilirim?

HANGİ KURUMDAN

??

Sizlerin sosyal güvenceniz için çalışıyoruz

BABADAN maaş
ANNEDEN MAAŞ
EŞDEN MAAŞ
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SOLDAN SAĞA 
1-  Akılsız, budala. 6- Bir sap ve çelik 
bölümden oluşan kesici araç. 11- 
Tespihlerin baş tarafına geçirilen 
uzunca parça. 16- Odun kesmek için 
kullanılan bir araç. 21- Pasifik’te bir 
ada ülkesi. 22- Bildik, tanıdık. 23- 
Kutsal aylardan ikincisi. 24- Noksan. 
25- Kısaca doktor. 26- İsim. 27- Bo-
tanikte (Cucumis sativus) olarak 
tanımlanan, kabakgillerden, uzun, iri 
meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir 
bitki. 28- Solunum borusu. 29- Nazi 
askeri polis gücü. 30- Molibden ele-
mentinin simgesi. 31- Halk dilinde 
büyük kardeş, ağabey. 33- Boyutları 
olağandan küçük. 35- Orta. 37- Ham 
maddeyi işleyip mal üretme, yapım. 
39- Çeşit. 40- Bir İran şehri. 42- 
Öğüt. 44- Himalayalar’ın en yüksek 
tepesine verilen ad. 46- Yılın beşinci 
ayı. 48- Çorba kabı. 49- Mevcut, 
evrende veya düşüncede yer alan, 
yok karşıtı. 50 - İki gözüde görme-
yen. 51- Güvey. 54- Pesetanın dörtte 
biri değerinde İspanyol parası. 56- 
Eksiksiz. 57- Jüpiter. 61- Kanal, ark, 
su yolu. 63- Japon para birimi. 64- 
Plakası 44 olan ilimiz. 66- Dördül. 
67- Saniyede bir jullük iş yapan bir 
motorun güç birimi. 68- Ticarette bir 
ülkeye başka ülkelerden mal getir-
me veya satın alma. 70 - Herhangi 
bir şeyin önde olanı. 71- Hırvatis-
tan’ın uluslararası kodu. 73- Elma, 
armut gibi meyvelerin kurutulmu-
şu. 74- Fırtına kuşugillerden, 1 m 
uzunluğunda, Atlantik Okyanusu’nda 
yaşayan iri bir kuş türü. 76- Birbirine 
yakın büyüklü küçüklü birkaç ada-
nın tümü. 79- Boks maçının her bir 
bölümü. 80 - Evcil bir geyik türü. 83- 
Isı. 84- Kaynağı mitolojik çağlara 
dayanan kirişli bir çalgı. 86- Titan’ın 
simgesi. 87- Anadolu Ajansı. 89- 
Benzerleri veya parçaları arasında 
çok az aralık bulunan. 90 - Geminin 
kaplama tahtaları arasını üstüpü ile 
doldurup ziftleyerek su geçirmez 
duruma getirme. 94- Kısaca Devlet 
Malzeme Ofisi. 96- Arapça’da işi 
sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu. 
100 - Mekanik yollarla hareket 
ettirilen veya kendi kendini yöneten 
alet. 102- Akademik makalelerin 
özet kısmı. 104- Tibet öküzü. 105- 
Eski Türkçe’de şey, nesne. 107- Niğ-
de ilinin bir ilçesi. 109- Muhtemel. 
110- Polonya halkından olan. 111- 
Usanç ve öfke anlatan bir kelime. 
113- Edebiyatta anlatışta düzgünlük 
ve açıklıkla birlikte amaca uygunluk. 
115- Protein sentezine yardımcı asit. 
116- Tırpana balığı. 117- Mürekkep 
balığı. 119- Sayısal ses bantları. 
120- Bir eserin basılış biçimi veya durumu. 
122- Güreş, futbol gibi oyunlarda, oyunu 
yöneten sorumlu kişi. 123- Damarlarımızdaki 
kırmızı renkli hayati sıvı. 124- Bir tarikat veya 
sanatın kurucusu. 125- Zilli bir kasnağa geçi-
rilmiş kursak zarından oluşan çalgı. 126- Bir 
hayvan. 128- Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki. 
132- Padişah sarayı. 134- Askerlerin bellerine 
bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama tak-
tıkları, üzerinde fişek, kasatura vb koymak için 
yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış 
kayış. 138- Bağırsaklar. 139-  Gece bekçisi. 141- 
Matematikte bölme işleminde bölünenden 
artan sayı -. 142- Din işlerini devlet işlerine 
karıştırmayan. 143- Yapraklarıyla ipek böceği 
beslenen bir ağaç. 144- Hollanda’nın plaka 
işareti. 145- Eski dilde bayram. 146- Ender 
bulunan. 148- Sebep. 150 - Eski dilde ateş. 
152- Bir nota. 153- Tarıma elverişli olan, sınırlı 
ve belirli toprak parçası. 155- Nijerya’nın para 
birimi. 156- İri taneli bezelye türü. 157- Yuna-
nistan halkı. 159- Vücut kemiklerinin uç uca 
veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal. 
160 - Hareketli, işleyen, faal. 161- Küçük ok. 
162- Sarıklı din bilginleri. 
YUKARIDAN - AŞAĞIYA
1- Beden, boy pos. 2- Büyük sandal. 3- Lütes-
yum’un simgesi. 4- Arapçada isimler. 5- Tahıl. 

6- Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük 
kazanan veya yiğitlik gösteren kimse, batur. 
7- (Kenan ...) Resimdeki sanatçı. 8- fiebnem. 
9- Bir şeyin ilk kez yetiştiği, göründüğü yer, 
anayurt. 10- Berri. 11- Yemek yeme isteği. 
12- Yalan, uydurma söz, palavra. 13- Yünün 
dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. 
14- Bitki örtüsü. 15- İğdiş etme, hadım etme. 
16- Yiyecek ve içeceğini sağlama. 17- Din-
gil. 18- Lesotho’nun plaka işareti. 19- Göğüs 
kemiği arkasında bulunan iç salgı bezi. 20- Bir 
çalgıda doğru ses vermesi için yapılan ayar, 
düzen. 32- İlenme, beddua. 34- Jeolojide kırık. 
36- Bir doğa olayı. 38- Üzerinde döndüğü 
ve kendisini taşıyan milden bağımsız olarak 
çalışan mekanizma. 39- Tellür’ün simgesi. 41- 
Gaye. 43- Açgözlülük. 45- Elemanları belirli bir 
sıraya göre dizili bir kümedeki konum ya da 
yer. 47- Politika. 51- Koyun veya keçi sürüsü. 
52- Amerikan pamuğu. 53- Basılı, basılmış 
kâğıt, kitap vb. şeyler. 55- Havanın yer değiş-
tirmesinden oluşan esinti, rüzgar. 56- Milli 
bayramlarda veya şenliklerde kurulan çiçek-
lerle süslenen kemer. 57- Eklenmedik, kötü, 
hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında 
duyulan acınma. 58- Senegal’in başkenti. 59- 
Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. 
60 - İslam’ın beş şartından biri. 62- Uluslarara-

sı serbest dolaşım belgesi. 64- Kısaca mililitre. 
65- Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 
kısaltması. 68- Anlaşma, uyuşma, bağlaşma. 
69- Değersiz, önemi olmayan, aşağı. 72- Bir 
şeyden ayrılan küçük parça. 75- Bir kelimeden, 
bir sözden, bir davranış veya olgudan anla-
şılan şey, bunların hatırlattı- ğı düşünce veya 
nesne, mana. 77- Adale. 78- Hile yapan, hileci. 
81- Afrika’da bir ırmak. 82- Derece. 85- Aleut 
takımadalarında yer alan adalar. 88- Hindis-
tan’da eğrisel çatılı tapınakların mahyasını 
süsleyen, yollu yastık biçiminde mimari öğe. 
90 - İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi. 
91- Tayin. 92- Yöresel. 93- Boyayı inceltmek 
için kullanılan sıvı inceltici. 95- Göçebelerin 
konak yeri. 97- Yaradan, Tanrı. 98- Olgunlaş-
tığında kendiliğinden çatlayarak açılmayan 
tek tohumlu kuru meyve. 99- Suçlama, suçlu 
görme. 101- İri saman. 103- Kısaca Sosyal 
Sigortalar Kurumu. 106- Pişman. 107- Kurşun 
boruların ağzını genişletmek için kullanılan, 
şimşirden, sivri uçlu bir çeşit takoz. 108- Top-
rak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumu-
şak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim son-
ra kuruyan küçük bitkiler. 109- Bir ağırlık ölçü 
birimi. 112- Deniz filinin dişlerinden yapılan 
bir tür değerli tespih. 113- Genellikle silindir 
biçiminde olan mum, gaz lambası vb aydınlat-

ma araçlarının çevresini kapatarak rüzgârdan 
koruyan cam. 114- Japonlarda karnını bıçakla 
deşme yoluyla yapılan intihar yöntemi. 115- 
Arıtım evi. 116- Bir bayan adı. 118- Kırık taş 
döşenip üzerinden silindirle geçilerek yapılan 
yol. 120- Demeç, bildiri. 121- Yaprakları sebze 
olarak kullanılan bir bitki. 122- Büyük bir 
topluluğun türlü siyasi ve toplumsal so-
runlardaki görüşünün alınması ve ona göre 
uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada 
halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy. 125- 
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir 
direnç gösteren ince uzun nesne. 127- Breton 
saz şairlerinin kullandığı bir şiir tarzı. 128- 
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin 
üzerine getirilen örtü. 129- Ev, arsa, bahçe gibi 
taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, gayrı 
menkul. 130- Sodyum elementinin simgesi. 
131- Tiyatro orta oyununda veya Karagöz’de 
kadın rolüne çıkan erkek oyuncu. 133- Yağmur. 
135- Sudan’ın uluslararası kodu. 136- Uygu-
lamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut 
bilgi. 137- Roma imparatorlarının tacı. 140- 
Zamanı gösteren araç. 142- Kirliliği gösteren 
iz. 145- Bir bağlaç. 147- Eğik olmayan. 149- 
Geniş ve bol karşıtı. 151- Eşi ölmüş veya eşin-
den boşanmış. 154- Lübnan’ın plaka işareti. 
158- Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem. 

SAYFA 02 S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Okurlar›m›z için haz›rlam›fl oldu¤umuz bu bulmacada; örnek sözcükteki rakamlardan yola ç›karak di¤er rakamlara
isabet eden harfleri bulmaya çal›flacaks›n›z. Harflerin tamam›n› buldu¤unuzda bir metin elde edeceksiniz.

KR‹PTO BULMACA KAKURO BULMACA 

SAYI MANTI⁄I
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A B C Ç D E F G ⁄ H I ‹ J K L

G Ü L B E N E R G E N fi U S I

R A

M N O Ö P R S fi T U Ü V Y Z W

SOLDAN - SA⁄A
1- Ak›ls›z, budala. 6- Bir sap ve çelik bölümden oluflan
kesici araç. 11- Tespihlerin bafl taraf›na geçirilen uzun-
ca parça. 16- Odun kesmek için kullan›lan bir araç.
21- Pasifik’te bir ada ülkesi. 22- Bildik, tan›d›k. 23- Kut-
sal aylardan ikincisi. 24- Noksan. 25- K›saca doktor.
26- ‹sim. 27- Botanikte (Cucumis sativus) olarak ta-
n›mlanan, kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen,
bir y›ll›k otsu bir bitki. 28- Solunum borusu. 29- Nazi
askeri polis gücü. 30- Molibden elementinin simgesi.
31- Halk dilinde büyük kardefl, a¤abey. 33- Boyutlar›
ola¤andan küçük. 35- Orta. 37- Ham maddeyi iflleyip
mal üretme, yap›m. 39- Çeflit. 40- Bir ‹ran flehri. 42-
Ö¤üt. 44- Himalayalar’›n en yüksek tepesine verilen
ad. 46- Y›l›n beflinci ay›. 48- Çorba kab›. 49- Mevcut,
evrende veya düflüncede yer alan, yok karfl›t›. 50 - ‹ki
gözüde görmeyen. 51- Güvey. 54- Pesetan›n dörtte
biri de¤erinde ‹spanyol paras›. 56- Eksiksiz. 57- Jüpi-
ter. 61- Kanal, ark, su yolu. 63- Japon para birimi. 64-
Plakas› 44 olan ilimiz. 66- Dördül. 67- Saniyede bir jul-
lük ifl yapan bir motorun güç birimi. 68- Ticarette bir ül-
keye baflka ülkelerden mal getirme veya sat›n alma.
70 - Herhangi bir fleyin önde olan›. 71- H›rvatistan’›n
uluslararas› kodu. 73- Elma, armut gibi meyvelerin ku-
rutulmuflu. 74- F›rt›na kuflugillerden, 1 m uzunlu¤unda,
Atlantik Okyanusu’nda yaflayan iri bir kufl türü. 76- Bir-
birine yak›n büyüklü küçüklü birkaç adan›n tümü. 79-
Boks maç›n›n her bir bölümü. 80 - Evcil bir geyik türü.
83- Is›. 84- Kayna¤› mitolojik ça¤lara dayanan kiriflli bir
çalg›. 86- Titan’›n simgesi. 87- Anadolu Ajans›. 89-
Benzerleri veya parçalar› aras›nda çok az aral›k bulu-
nan. 90 - Geminin kaplama tahtalar› aras›n› üstüpü ile
doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme. 94-
K›saca Devlet Malzeme Ofisi. 96- Arapça’da ifli sona
erdiren, ifli kesen, son, sonuncu. 100 - Mekanik yollar-
la hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten alet.
102- Akademik makalelerin özet k›sm›. 104- Tibet ökü-
zü. 105- Eski Türkçe’de fley, nesne. 107- Ni¤de ilinin
bir ilçesi. 109- Muhtemel. 110- Polonya halk›ndan
olan. 111- Usanç ve öfke anlatan bir kelime. 113-
Edebiyatta anlat›flta düzgünlük ve aç›kl›kla birlikte ama-
ca uygunluk. 115- Protein sentezine yard›mc› asit. 116-
T›rpana bal›¤›. 117- Mürekkep bal›¤›. 119- Say›sal ses
bantlar›. 120- Bir eserin bas›l›fl biçimi veya durumu.
122- Gürefl, futbol gibi oyunlarda, oyunu yöneten so-
rumlu kifli. 123- Damarlar›m›zdaki k›rm›z› renkli hayati
s›v›. 124- Bir tarikat veya sanat›n kurucusu. 125- Zilli
bir kasna¤a geçirilmifl kursak zar›ndan oluflan çalg›.
126- Bir hayvan. 128- Anlam ayk›r›l›¤›, çeliflme, çeliflki.
132- Padiflah saray›. 134- Askerlerin bellerine ba¤la-
d›klar› veya gö¤üslerine çaprazlama takt›klar›, üzerinde
fiflek, kasatura vb koymak için yerleri bulunan, genellik-
le köseleden yap›lm›fl kay›fl. 138- Ba¤›rsaklar. 139-
Gece bekçisi. 141- Matematikte bölme iflleminde bölü-
nenden artan say› -. 142- Din ifllerini devlet ifllerine ka-
r›flt›rmayan. 143- Yapraklar›yla ipek böce¤i beslenen
bir a¤aç. 144- Hollanda’n›n plaka iflareti. 145- Eski dil-
de bayram. 146- Ender bulunan. 148- Sebep. 150 -
Eski dilde atefl. 152- Bir nota. 153- Tar›ma elveriflli
olan, s›n›rl› ve belirli toprak parças›. 155- Nijerya’n›n
para birimi. 156- ‹ri taneli bezelye türü. 157- Yunanis-
tan halk›. 159- Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar
kenara gelip birleflti¤i yer, mafsal. 160 - Hareketli, iflle-
yen, faal. 161- Küçük ok. 162- Sar›kl› din bilginleri.
YUKARIDAN - AfiA⁄IYA
1- Beden, boy pos. 2- Büyük sandal. 3- Lütesyum’un
simgesi. 4- Arapçada isimler. 5- Tah›l. 6- Savafllarda
gücü ve y›lmazl›¤›yla üstünlük kazanan veya yi¤itlik
gösteren kimse, batur. 7- (Kenan ...) Resimdeki sa-

natç›. 8- fiebnem. 9- Bir fleyin ilk kez yetiflti¤i, görün-
dü¤ü yer, anayurt. 10- Berri. 11- Yemek yeme iste¤i.
12- Yalan, uydurma söz, palavra. 13- Yünün dövülme-
siyle yap›lan kal›n ve kaba kumafl. 14- Bitki örtüsü.
15- ‹¤difl etme, had›m etme. 16- Yiyecek ve içece¤ini
sa¤lama. 17- Dingil. 18- Lesotho’nun plaka iflareti. 19-
Gö¤üs kemi¤i arkas›nda bulunan iç salg› bezi. 20- Bir
çalg›da do¤ru ses vermesi için yap›lan ayar, düzen.
32- ‹lenme, beddua. 34- Jeolojide k›r›k. 36- Bir do¤a
olay›. 38- Üzerinde döndü¤ü ve kendisini tafl›yan mil-
den ba¤›ms›z olarak çal›flan mekanizma. 39- Tellür’ün
simgesi. 41- Gaye. 43- Açgözlülük. 45- Elemanlar› be-
lirli bir s›raya göre dizili bir kümedeki konum ya da yer.
47- Politika. 51- Koyun veya keçi sürüsü. 52- Ameri-
kan pamu¤u. 53- Bas›l›, bas›lm›fl kâ¤›t, kitap vb.  fley-
ler. 55- Havan›n yer de¤ifltirmesinden oluflan esinti,
rüzgar. 56- Milli bayramlarda veya flenliklerde kurulan
çiçeklerle süslenen kemer. 57- Eklenmedik, kötü, hofla
gitmeyen bir haber veya olay karfl›s›nda duyulan ac›n-
ma. 58- Senegal’in baflkenti. 59- Bir fleyi yap›p yap-
mamaya karar verme gücü. 60 - ‹slam’›n befl flart›n-
dan biri. 62- Uluslararas› serbest dolafl›m belgesi. 64-
K›saca mililitre. 65- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu-
nun k›saltmas›. 68- Anlaflma, uyuflma, ba¤laflma. 69-
De¤ersiz, önemi olmayan, afla¤›. 72- Bir fleyden ayr›-
lan küçük parça. 75- Bir kelimeden, bir sözden, bir
davran›fl veya olgudan anlafl›lan fley, bunlar›n hat›rlatt›-
¤› düflünce veya nesne, mana. 77- Adale. 78- Hile ya-
pan, hileci. 81- Afrika’da bir ›rmak. 82- Derece. 85-
Aleut tak›madalar›nda yer alan adalar. 88- Hindis-
tan’da e¤risel çat›l› tap›naklar›n mahyas›n› süsleyen,
yollu yast›k biçiminde mimari ö¤e. 90 - ‹ki da¤›n aras›n-
da kalan büyük çukur, vadi. 91- Tayin. 92- Yöresel.
93- Boyay› inceltmek için kullan›lan s›v› inceltici. 95-
Göçebelerin konak yeri. 97- Yaradan, Tanr›. 98- Ol-
gunlaflt›¤›nda kendili¤inden çatlayarak aç›lmayan tek to-
humlu kuru meyve. 99- Suçlama, suçlu görme. 101-
‹ri saman. 103- K›saca Sosyal Sigortalar Kurumu.
106- Piflman. 107- Kurflun borular›n a¤z›n› genifllet-
mek için kullan›lan, flimflirden, sivri uçlu bir çeflit takoz.
108- Toprak üstündeki bölümleri odunlaflmay›p yumu-
flak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuru-
yan küçük bitkiler. 109- Bir a¤›rl›k ölçü birimi. 112- De-
niz filinin difllerinden yap›lan bir tür de¤erli tespih. 113-
Genellikle silindir biçiminde olan mum, gaz lambas› vb
ayd›nlatma araçlar›n›n çevresini kapatarak rüzgârdan
koruyan cam. 114- Japonlarda karn›n› b›çakla deflme
yoluyla yap›lan intihar yöntemi. 115- Ar›t›m evi. 116-
Bir bayan ad›. 118- K›r›k tafl döflenip üzerinden silindir-
le geçilerek yap›lan yol. 120- Demeç, bildiri. 121- Yap-
raklar› sebze olarak kullan›lan bir bitki. 122- Büyük bir
toplulu¤un türlü siyasi ve toplumsal sorunlardaki
görüflünün al›nmas› ve ona göre uygulamaya giriflilmesi
için yap›lan oylamada halk›n bildirdi¤i olumlu veya
olumsuz oy. 125- Türlü metallerden yap›lm›fl, kopmaya
karfl› bir direnç gösteren ince uzun nesne. 127- Breton
saz flairlerinin kulland›¤› bir fliir tarz›. 128- Genellikle
güneflten korunmak için bir yerin üzerine getirilen örtü.
129- Ev, arsa, bahçe gibi tafl›namayan mal ve mülk-
lerin ortak ad›, gayr› menkul. 130- Sodyum elementinin
simgesi. 131- Tiyatro  orta oyununda veya Karagöz’de
kad›n rolüne ç›kan erkek oyuncu. 133- Ya¤mur. 135-
Sudan’›n uluslararas› kodu. 136- Uygulamalardan
ba¤›ms›z olarak ele al›nan soyut bilgi. 137- Roma im-
paratorlar›n›n tac›. 140- Zaman› gösteren araç. 142-
Kirlili¤i gösteren iz. 145- Bir ba¤laç. 147- E¤ik ol-
mayan. 149- Genifl ve bol karfl›t›. 151- Efli ölmüfl veya
eflinden boflanm›fl. 154- Lübnan’›n plaka iflareti. 158-
Soru biçiminde flaflma bildiren ünlem. 
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RES‹ML‹ KARE BULMACA 

Dikdörtgenleri o
flekilde kullan›n ki
befler rakaml›
say›lar› oluflturan
kare haline gelsin,
say›larda soldan-
sa¤a ve
yukar›dan afla¤›ya
hep ayn› olsun...
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Bulmacam›zda
temel amaç
diyagramdaki
kutular›n 
1'den 9'a kadar
rakamlarla
doldurulmas›
esas›na
dayan›yor.
Oyunda
hücrelerdeki
köflegenlerin
sa¤›nda verilen
say›, sa¤›ndaki
rakamlar›n
toplam›n›, alt›nda
verilen say› ise
alt›ndaki
rakamlar›n
toplam›n› verir.
Yazarken
karelerin
toplam›n›n, ba¤l›
hücredeki say›ya
eflit olmas›n›
sa¤lay›p bir
rakam› sadece bir
kere kullan›l›r.
Ancak herhangi
bir toplam›
oluflturan gruptaki
rakamlar›n da
birbirinden farkl›
olmas› flart.
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çözümü 
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Kebab 
servis 
bölümünde 
çalışacak 
Bayan 
eleman 
aranmak-
tadır. 
Dolgun 
maaş. 

Eleman İlanı Melbourne

İrtibat: 0469174867
İşyeri Melbourne Keilor East bölgesinde.

SAHİBİNDEN SATILIK KARAVAN KEBAB / MELBOURNE
İçerisindeki 
tüm alet ve 
makinalar 
çalışır 
vaziyette.  
Bir kebap 
karavanında 
olması 
gereken 
her şey 
fazlasıyla 
bulun- 
maktadır.  
 
Uygun fiyata 
satılıktır.  

İrtibat: 0415 347 587

SATILIK KEBAB KARAVAN / 
MELBOURNE   

Kebab Karavan, Travancore/
Ascot vale semtindeki tram yolu 
üzerinde.  Müşteri potansiyeli 

cok yüksek. 
Aylık $35.000 ciro.  

karavan ve tüm ekipmanlari yeni.  
600 mt geniş alan. Uzun Kira 

kontratı.  Çok uygun Kira
Tel.: 0416794439  (3817-20)

ELEMAN ARANIYOR NSW/RYDE  
   

Top Ryde City Shopping 
Centre’da bulunan  

kebab işyerine tecrübeli 
elemanlar aranmaktadır.   

İrtibat: 0450 305 056 – Yunus  
(3818-21)

Gazetesi’nin arşivine 
sadece bir tıkla ulaşabilirsiniz

www.dunya.com.au

Kebap servisinde çalışacak  ele-
manlar aranmaktadır.  

Ücret dolgundur.   
Fully Tabooly Kebab  

ADRES: Pemulwuy Market Place   
İrtibat: 0404 099 298

SERVIS ELEMANLARI 
ARANIYOR / NSW  

(3818- 21)
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ELEMAN ARANIYOR BLACKTOWN / SYDNEY

Çalışma saatleri:  
Haftada 5-6 gün. Full time. 
Akşamdan kapanışa kadar.  
 
Yer: Kebab Express 
Blacktown  
 
İrtibat: 0406 366 449

Kebap işyerine:  
Servis ve kebaptan anlayan elemanlar alınacaktır.  
Tercihen; İngilizcesi olan ve tecrübeli olması.

(3
80

8-
11

)

WENTWORTH POINT'DE 
BULUNAN IŞYERIMIZ IÇIN 

(3
80

8 
- 1

1)
 Eleman 

aranıyor
Kebab servisinde çalışacak 
tecrübeli dinamik bay ve 
bayan elemanlar alınacaktır. 
Izgara ustası da aranmaktadır.

0425357596 Mustafa
İlgilenenlerin öğleden 
sonra saat 2-5 arası 
aramaları rica olunur

Resturant Limon
Turkish & Mediterranean 
Cuisine

• 130 kişilik oturma kapasitesi.   
• Haftalık geliri $11 bin ila $12 bin arasında. 
• Yalnızca akşam 5’de açılmakta ve 
saat 10’a kadar. Haftanın 5 akşamı açık. 
• İstenirse çalışma saatleri değiştirilebilir.   
• Haftalık kirası her şey içinde $1050  
• Kira kontratı 2+ 5 yıl  
• Full alkol sertifikası var 
• Fiyatı $130.000 (Pazarlığa açıktır)
Ciddi alıcıların araması rica olunur. İrtibat: 0420 786 368

8 YILLIK İŞLETMEMİZ İŞ YOĞUNLUĞU SONRASI DİNLENMEK AMACIYLA SATILIKTIR. 
BRİSBANE KENTİNİN LOGAN BÖLGESİNDE. 
GOLD COAST VE BRİSBANE MERKEZE ÇOK YAKIN. 

(3805-16)

MELBOURNE 
ELEMAN ARANIYOR

İRTİBAT İÇİN 0438660090’İ ARAYINIZ

Take Away işinde çalışacak 
part-time veya full time 
eli işe yatkın elemanlar aranıyor. 
Çalışma saatleri gecedir. 
İş öğretilir.

38
07

-1
0

Yayın Sahibi
DUNYA TURKISH MULTICULTURAL MEDIA

Director
Mustafa Yilmaz

Art Director for Advertising 
Modern Media Advertising Agency

email: sydney@dunya.com.au 

- Dünya Gazetesi’nde yayımlatılmak istenen okuyucu mektupları ve 
duyurularda; isim, adres, telefon bulunduğu; kişi veya kuruluşlara hakaret 
etmediği sürece yayımlanabilecektir.
- Dünya’da yayınlanan okuyucu mektuplarında yer alan fikirler ve görüşler yazan 
kişinin sorumluluğundadır.
- Dünya’da yayımlatılmak istenen reklamın içeriği ve bilgilerin doğruluğu reklam 
veren kişi, kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır.
- Dünya’da yayımlanan reklamın doğruluğu konusunda gazetemiz yükümlü değildir.
- Dünya’da yayımlanan köşe yazılarından, çizerlerin karikatürlerinden ve 
çizimlerinden dolayı sorumluluklar tamamen kendilerine aittir.

/Dunya.Gazetesi.AUwww. .com.au Seri 
ilanlarınızı 

en geç 
pazartesi 
gününe 

kadar bize 
bildiriniz. 

Telefon 0416 
775 867

KÖŞE YAZARLARIMIZ
Nuray ÖZBEN AVŞAR
Uzm. Psikolog-Lisanslı 
Psikoterapist
Dr. Hanife MEHMET
Chinese Medicine. 
(BBiomedSc, BHlthSc/AppSc)

Sinem İNCEKAYA
Sosyolog 

Şeyma YAMAN
E-Ticaret Uzmanı
PEMBEGÜL ABLA   
Toplumsal olaylar 
Mustafa AKTAŞ
Sosyal Güvenlik 
Uzmanı 
Mustafa YILMAZ
Avustralya Gündem 
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Satılık Kebab Shop / Broadmeadows- Melbourne

Döner, adana, lahmacun, samsun pide, chips, balık ve tüm şiş çeşitleri.  
Bölgenin bilinen ve sevilen Kebab dükkanı  
30 yıldır takeaway dükkanı olarak 
hizmet vermekte.  
Müşteri potansiyeli yüksek.  
5 yıl uzatmalı kira kontratına sahip 
ve kirası uygun.  
Pozisyon olarak işlek konumda.  
Daha fazla bilgi için telefonla arayınız. İrtibat: 0431 392 086

İRTİBAT İÇİN 0452 62 34 62’İ ARAYINIZ

Manufacturing  
imalatında ve delivery işinde 
çalışacak elamanlar aranıyor.

ACİL Satılık Kebab İşyeri Melbourne SAĞLIK SORUNLARI 

NEDENiYLE 
AİLE İŞYERİ SATILIKTIR

İrtibat: 0469 174 867

- Haftalık Kirası çok 

uygun 
( $400 - ortalama)  

- Kira kontratı uzun 

- Bölgenin en merkezi 

işlek caddesinde  
- Park sorunu 
bulunmamaktadır

- Haftalık Kirası çok uygun ( $400 - ortalama)  - Kira kontratı uzun - Bölgenin en merkezi işlek caddesinde  - Park sorunu bulunmamaktadır - 6 gün açık İstenirse 7 gün açılabilir  - Bahçesinde kalacak karanavı bulunmakta. ( Banyo ve tuvaleti bulunmakta) - İçererisi hiçbir masraf gerektirmiyor  - Haftalık ortalama $9 bin geliri var. - Ailecek işletmeye çok uygun. 

(3
80

9-
12

)

ELEMAN ARANIYOR / SYDNEY   
St Marys bölgesinde Tavuk şiş (Chicken Shish) 

imalatında çalışacak eleman aranıyor.   
Şirket adı: Chicken Valley   

İrtibat: 0434926875 ( Gökhan) (3
81

7-
20

)
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Misli.com 2. Lig play-off finalinde Ko-
caelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek 
Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 
1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Misli.com 2. Lig play-
off finalinde Kocae-

lispor, Sakaryaspor'u yenerek 
TFF 1. Lig'e yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'n-
da oynanan karşılaşmada 
üstün bir oyun sergileyen 
Kocaelispor, rakibi karşı-
sında ilk yarıyı 3-0 önde 
tamamladı. İkinci yarıda bir 
gol daha bulan Kocaelispor, 
rakibine 4-0 üstünlük kura-
rak Manisa ve Eyüpspor'un 
ardından gelecek sezon TFF 
1. Lig'de mücadele edecek 
üçüncü takım oldu.

Kocaelispor, TFF 2. Lig’deki 

bir sezonluk mücadelesinin 
ardından 2021-2022 sezo-
nunda TFF 1. Lig’e yükselme 
başarısı gösterdi.

SAKARYASPOR’UN 
HASRETİ 10 SEZONA ÇIKTI

Misli.com 2. Lig Kırmızı 
Grup’u ikinci sırada bitirerek 
play-off’lara kalan Sakar-
yaspor’un TFF 1. Lig hasreti 
ise 10 sezona çıktı.

TFF 1. Lig’de son ola-
rak 2011-2012 sezonunda 
mücadele eden Sakaryaspor, 
Kocaelispor’a mağlup olarak 
yükselme şansını kullanamadı.

>> KOCAELİSPOR

TFF 1. Lig’e yükseldi

Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi
Altay'ı TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, 2021 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

TÜRKİYE Milli Olimpiyat 
Komitesi (TMOK) Fair Play 

Komisyonu Başkanı Erdoğan 
Arıpınar Mustafa Denizli'nin son 
dönemdeki davranışlarıyla fair 
play ödülüne aday gösterildiğini 
belirtti.

Denizli'ni Türk futbolunda 
önemli bir yerinin olduğunu 
vurgulayan Arıpınar, "Mustafa 
Denizli'nin Türk futbolunda yeri 
bellidir. Bu yıl, yetiştiği Altay Ku-
lübünü gönüllü olarak final gru-
buna taşıdı ve bu çalışması için 
kendisine ödenecek herhangi bir 

şey olursa Mehmetçik Vakfı ile 
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri 
Vakfına hibe edeceğini söyledi. 
Play-offta şampiyon olan Altay 
takımının teknik direktörü Mus-
tafa Denizli, fair play kurallarına 
örnek bir davranışta bulundu. 
Davranış dalında kendisini 2021 
yılı Türkiye Fair Play Ödülü'ne 
aday göstermeye karar verdik. 
Daha sonra kısmet olursa Av-
rupa ve dünyada ödüle de aday 
göstereceğiz. Fair play dünyası 
adına Mustafa Denizli'yi tebrik 
ediyoruz." şeklinde konuştu.

ALTAY'IN EN 
GOLCÜ İSMİ 
Paixao, 
formasını 
çıkarmadı

Spor Toto 1. Lig 
play-off finalinde 

Altınordu'yu 1-0 yenerek 
adını Süper Lig'e yazdıran 
Altay'da toplam 25 gole 
ulaşan Marco Paixao, aynı 
zamanda istikrarlı perfor-
mansıyla da öne çıktı.

Play-off dahil bu sezon 
37 maçta 23 galibiyet, 3 
beraberlik ve 11 yenilgi 
yaşayan Altay, 71 gol atıp, 
kalesinde 41 gol gördü. 
İzmir temsilcisi adına 3’ü 
play-off etabında toplam 
25 gol kaydeden Marco Pa-
ixao, hem takımının hem de 
ligin en srorer ismi olmayı 
başardı.

EN FAZLA SÜRE ALAN DA 
MARCO PAİXAO

Toplam 36 futbolcunun 
forma şansı bulduğu si-
yah-beyazlı ekipte 32’si ilk 
11’de 36 maça çıkan Marco 
Paixao, 2 bin 850 dakikayla 
en fazla forma giyen isim 
oldu. Portekizli golcüyü 2 
bin 353 dakikayla Leandro 
Kappel ve 2 bin 336 dakikay-
la Erhan Çelenk takip etti.

Bu sezon 70 sarı ve 2 
kırmızı kartla cezalandırılan 
siyah-beyazlı ekipte Erhan 
Çelenk ve Zeki Yıldırım 
birer kez kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 
Chelsea şampiyon oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 
2020-2021 sezonunun şam-

piyonu, Manchester City’yi 1-0 
mağlup eden Chelsea oldu.

Kalan dakikalarda rakibine gol 
izni vermeyen Chelsea, mücade-

leyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa 
ulaştı.

Tarihinde üçüncü kez final oy-
nayan Chelsea, 2012 yılındaki za-
ferinin ardından ikinci kez kupayı 
müzesine götürmeyi başardı.

>> MİLLİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL: 

Avrupa'da Türklerin 
başarısı konuşuluyor
A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Merih 
Demiral, Avrupa'da başarılı performans göstererek 
Türk oyuncusunun kalitesini gösterdiklerini söyledi.

MİLLİ futbolcu Merih 
Demiral, 2020 Avrupa 

Futbol Şampiyonası'nda (EURO 
2020) mücadele edecek A Milli 
Takım'ın ilk etap çalışmaları için 
bulunduğu Antalya kampında 
açıklamalarda bulundu.

İtalya’nın Juventus takımın-
da forma giyen 23 yaşındaki 
futbolcu, “Bizler biraz da olsa 
bakış açısını değiştirdik. Avru-
pa’da Türklerin başarısı ko-
nuşuluyor, artık herkes bunu 
görüyor. Gençler olarak ne kadar 
oynarsak geriden gelen nesle 
de şans tanıyoruz. Bizim için 
güzel şeyler söylüyorlar. Başarılı 

olup insanların güvenini boşa 
çıkarmak istemiyoruz.” dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI

Avrupa Şampiyonası’nın 2020 
yerine 2021 yılın ertelenme-
sine değinen Merih, “Geçen yıl 
pandemiden önce sakatlıklar 
oldu, 4-5 futbolcu sakatlanmıştı. 
Pandemi araya girdi, insanları 
çok etkiledi. Milli takımımız 
için ertelenmesi iyi oldu. Hazır 
duruma gelebiliyoruz. Ben de 
bireysel çalışmalarıma ağırlık 
vermiştim. Şu an hepimiz hazı-
rız. Hepimiz bu anı bekliyoruz.” 
diye konuştu.

Portekiz Milli Takımı kadrosunda yer alan Christiano Ronaldo ile de 
Avrupa Şampiyonası'nı konuştuklarını vurgulayan Merih, "Grupları biraz 
zorlu. Karşı karşıya gelirsek de zorlanırız." ifadelerini kullandı.
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>> YİNE ERGİN ATAMAN YİNE KUPA! 

THY EuroLeague'de 
Şampiyon Anadolu Efes
THY Eurolegue Final-Four organizasyonunun şampiyonluk maçında Barce-
lona’yı 86-81 yenen Ergin Ataman’ın öğrencileri kulüp tarihinin ilk Eurolea-
gue şampiyonluğunu kazandırdı.

Final Four'un ilk maçında 
CSKA Moskova'yı 89-86 
deviren Anadolu Efes, Turkish 

Airlines EuroLeague'de tarihinde 
ilk kez şampiyonluğa ulaşmak için 
Barcelona ile karşılaştı.

Barcelona'yı 86-81 mağlup 

eden Anadolu Efes tarihinde 
ilk kez EuroLeague şampiyonu 
oldu.

Euroleague kazanan ilk Türk 
başantrenör olan Ergin Ataman, 
Avrupa'da 4 farklı kupayı kazanan 
3. koç olarak tarihe geçti.

Vasilije Micić, normal sezonda 
MVP seçildikten sonra Final Four’da 
da MVP seçildi.

2017 yılındaki Fenerbahçe’nin 
şampiyonluğundan sonra 
EuroLeague Kupası 2. kez Türkiye’ye 
geldi.

Euroleague'i 
kazanan tek 
Türk antrenör
Anadolu Efes’le tarih yazan 
Ergin Ataman “kupa kolek-
siyonunu” tamamladı!

ANADOLU Efes Başantrenörü Ergin Ata-
man, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriy-

le "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.
Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan 

Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takı-
mıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş 
ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve 
Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupa-
sı'nı elde etmişti.

ATAMAN, 3 UNVANIN SAHİBİ OLDU

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonlu-
ğuyla 3 unvanın sahibi oldu.

Ataman, Dusan Ivkovic ve David Blatt'ın 
ardından hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de 
THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör 
unvanını elde etti.

Deneyimli başantrenör, Avrupa'da 4 farklı 
kupa kazanan üçüncü başantrenör olarak 
kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce Dusan 
Ivkovic ile Aito Garcia Reneses imza atmıştı.

Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avru-
pa kupası kazanan 3. başantrenör unvanının 
da sahibi oldu. 

>> MUSTAFA KAPI 

Hedeflerini 
açıkladı

Fran-
sa ligi-
nin son 
şam-

piyonu 
Lille’in 
genç 

futbol-
cusu 

Musta-
fa Kapı, 
Avru-
pa’da 
uzun 

süre oy-
namak 

istediğini 
söyledi.

MUSTAFA, Türkiye’ye 
dönüşü şu an için düşün-

mediğini belirterek, "Ben Avru-
pa’da düzenli olarak oynayıp 
uzun süre kalmak istiyorum. 
Galatasaray’dan Türkiye’de 
kalmak için değil, kariyerime 
Avrupa’da devam etmek iste-
diğim için ayrıldım." dedi.

Lille transferinin kendisi açı-
sından doğru bir karar oldu-
ğunu vurgulayan 18 yaşındaki 
futbolcu, “Öncelikle çok iyi bir 
karar verdiğimi düşünüyorum. 
Fransa ligi ve kulübüm genç 
oyuncuları yetiştiren, oynatan 
ve değer katan bir kulüp.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe 
Marcelo'yu istiyor

Fenerbahçe, 
Real 
Madrid'in 
yollarını 
ayırmak 
isteyen 
Marcelo'yu 
kadrosuna 
katmak 
istiyor.

TAM 14 yıldır Real Madrid 
forması giyen dünyaca ünlü 

Brezilyalı sol bek Marcelo'nun 
sözleşmesi 2022 Haziran ayında 
bitse de Madrid, Marcelo'yu 
gözden çıkardı. Eflatun Beyazlı-
lar, Marcelo için gelecek teklifleri 

değerlendirme kararı aldı.
Mundo Deportivo'nun ha-

berine göre Fenerbahçe, 33 
yaşındaki sol bek için girişim-
lere başladı. Brezilyalı sol beke 
Avrupa'dan başka teklifler de 
var.

>> DEMİRAL'DAN 

Ronaldo itirafı
A Milli Futbol Takımı'nın savun-
ma oyuncusu Merih Demiral, 
Avrupa'da başarılı performans 
göstererek Türk oyuncusunun 
kalitesini gösterdiklerini söyledi.

İTALYA'NIN Juventus takımında 
forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 

"Bizler biraz da olsa bakış açısını de-
ğiştirdik. Avrupa'da Türklerin başarısı 
konuşuluyor, artık herkes bunu görüyor. 
Gençler olarak ne kadar oynarsak geriden 
gelen nesle de şans tanıyoruz. Bizim için 
güzel şeyler söylüyorlar. Başarılı olup 
insanların güvenini boşa çıkarmak iste-
miyoruz." dedi.

Avrupa Şampiyonası’nın 2020 yerine 

2021 yılın ertelenmesine değinen Merih, 
“Şu an hepimiz hazırız. Hepimiz bu anı 
bekliyoruz.” diye konuştu.

Juventus’ta iyi bir ortam olduğunu 
kaydeden Merih, “Çok şakalaşmalar oluyor. 
Takım arkadaşlarıma Türkçe kelimeler 
öğretiyorum. Ronaldo da çok öğrenmek 
istiyor. Ona Türkçe ‘Günaydın.’ diyorum. 
Herkes bana aynı şekilde hitap ediyor. 
Ronaldo ve Dyabala da bana İspanyolca 
öğretiyor.” şeklinde konuştu.



OLSA DA YESEK!

DO NOT MISS OUT ON THIS OPPORTUNITY 
- Open homes FREE*

- Advertising on Websites FREE*
- Social Media FREE*

- Board FREE*
- Window display FREE*

- Brouchers FREE* 
Dont miss out on this opportunity only valid for a short time/ Starting 

19/05/2021 and ends 19/06/2021 
*Conditions Apply: $12k şat rate to sell your property plus advertising fess 

Justin Smith
0416 611 178
justin.smith@ dallas.rh.com.au rh.com.au/dallas

3 2 2

Sold $565,000

12 Bolwarra Street, Craigieburn VIC

Every care has been taken to verify the accuracy of the information contained in this document, but no warranty (either express or implied) is given by Raine &  Horne
or its agent, as to the accuracy of the contents. Purchasers should conduct their own investigations into all ma ers relating to the proposed purchase of the property.

Dudi Tasbasi 
0452 510 876 
dudi.tasbasi@ dallas.rh.com.au rh.com.au

3 2 2 350sqm

Sold $582,000

13 Loudon Circuit, Craigieburn VIC

Every care has been taken to verify the accuracy of the information contained in this document, but no warranty (either express or implied) is given by Raine &  Horne
or its agent, as to the accuracy of the contents. Purchasers should conduct their own investigations into all ma ers relating to the proposed purchase of the property.

Justin Smith
0416 611 178
justin.smith@ dallas.rh.com.au rh.com.au

4 2 2

Sold $875,000

20 Lyme Park Circle, Caroline Springs

Every care has been taken to verify the accuracy of the information contained in this document, but no warranty (either express or implied) is given by Raine &  Horne
or its agent, as to the accuracy of the contents. Purchasers should conduct their own investigations into all ma ers relating to the proposed purchase of the property.

Justin Smith 
0416611178 
Justin.Smith@ dallas.rh.com.au rh.com.au

4 2 2

Sold $692,000

46 Coolaman Drive, Craigieburn VIC

Every care has been taken to verify the accuracy of the information contained in this document, but no warranty (either express or implied) is given by Raine &  Horne
or its agent, as to the accuracy of the contents. Purchasers should conduct their own investigations into all ma ers relating to the proposed purchase of the property.

P: 1300 220 885
A: 85 King St, Dallas VIC 3047

12 Bolwarra Street, Craigieburn VIC 13 Loudon Crcut, Crageburn VIC

46 Coolaman Drve, Crageburn VIC20 Lyme Park Crcle, Carolne Sprngs

Sold $565,000 Sold $582,000

Sold $692,000Sold $875,000

Sold&Congratulations

Sold&Congratulations

Sold&Congratulations

Sold&Congratulations


