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~KA ITALYANIN iMÜTTEFIKLERLE ÇARPIŞACAÖINA İHTİMAL VERMiYOR 

tlE:AiKA, AMERIKALILARIN ROMAYI TERKETMELERI iÇIN 
.-.iç BiR SEBEP MEVCUD OLMADIGI 1 BiLDiRIYOR 

emberlaynın beyanatı ve etralında yapılan tefsirler 

HARBi Alman donanmasını harap ettikten 
0!•e~teki boiuıma gittıkçe çetin ve bir safhaya 

01itrıa11 bulunuyor. B. Hitler, bir Avusturya ilhakı, 
sonra, müttefik filoları her ihtimale 

· ~~••kya manevrası, bir SildetJer kıyamı, bir Polonya 
~ 1 kolay ı.annederek ve bir harp hilesi, bir casus· 
' •• ile iıgal ettikten sonra eline tamamen 

1.eihıi zauaettiği Norveç baskınını Almanyaya 

karşı, Akdenizde toplanmaktadır 
~·-diden ~ok palaalıya eturduğunu rörünce her çare
~llrar~k itia i~iaden çıkmağa •e .her gfin tazyikını 

ttr 1., tıddetleatlırea abloka ~emberınden kurtulmağa . 
lt~ 1111 neırettiğimiz bir radyo haberinde Bay Hitle -
~~eçte carpışan Alman ordularına "dikkat ediniı., bu 
hıı11 itin bir bayat ve memat harbidir" dediğini ve 
~ •te•iıle ltirlikte okuyucularımıza ıunduğumuı ili-

. e ~llıilterede laarbin devamı alehtarı bir mebus nam-
' rba tiddetle taraftar bir bük6met namzedinin 
~ IOOOrey ile elde ettiği ezici 2aferi okuduktan son

bçi11 sabae olduğu · kanlı savaşa iki tarafın da ne 
' •ıamiyet Yerdiğini anlamak gfiç bİr şey değildir. 
~ bu~... Almanya i'in bu harp hakikaten 
'Yat Ye memat harbıdır. Gittikçe sıkışan 

~~ın nefes alacak bir yer bulmak için Macaristana 
' 

111den ülkeler hediye etmeğe kalkıştığı görülürse 
it ~•111 girdiği çıkmazdan kurtulmak için baş vurmı- 1 
t'1ıa'e ve vasıta yoktur. Fakat henü(zaptettiği, ve daha 
~.. lı•ı•etmek imkanını bulamadığı yerleri ona buna 
. ~.rlc~eğe teıebbiis edişi de gösteriyor ki Almanya-

1.i, e hımaye etmek iddiası ve propağandası ile gir
kÇolc yerleri, derdine derman bulmak hülyası ile par-

~i-- t,11 da çekiamiyecektir. 

··-·- ,1• ile tahrip Ye taksim arasında bir bayii fark 
b~ i6re bundan böyle Almanyanın şu veya bu mem

~d -•ye edecej'im, diye ortaya attığı propağandalara 
d," İnanmak Ye kıymet vermek lazım geleceğini her 

a., " la&lctmet Ye millet takdirde müşkilit çekmiyecek-
11oru1. 

SIRRI SANLI 

Londra - Chanberlain C t elcr, bu büyük devlet ada-
nutkunu tefsir eden gaze- mıoın dürüst beyanatından 

- sitayişle bahsetmektedirler. 
Irak Kralı "Bir ge•tJeman öyle görü-

~ f ir,, l.aşhj'ı altında Y erk-

Bağdad - Irak kralı ma
jeste Faysalın yıldönümll 
bütün Irak şehirlerinde ha
raretle kutlanmıştıri 

ı\ıire Post ıazetesi: "zafer 
bizimdir. Biz azağı röriir6z. 

. Almanyanın burnu Norveçte 
takıldı. Biz ise Norveç işini 
idare ederken ayni zamanda 
her hangi baf ka bir taar
ruzu önlemeğe de hazırız. • 
lngiltere delice hareket et· 
mcz. Kolayca Ye çabuk elde 
edilen şeyler elde az zaman 
kalır. Prensibimiz her ıeyi 
yavaş ve sağlam yapmak.,, 
diyor. 

Amsterdam - Amerikan 
sefirinin Mussolini ile yap· 
tığı mülakattan sonra Fran
sız sefiriyle uzun müddet 
gorüşmesi Amerikanın ltalya 
ve Müttefikler arasında bir 
mutavassıt rolü oynamak 
suretiyle telakki edilmekte
dir. 

- Amerika diplomatları ltal
yanm harbe gireceğine kat
iyen inanmamaktadır. Bay 
Sümner Valsın gazetecilere 
yaptığı beyanatında Ameri
kanların Romayı terketme
leri için biç bir sebep mev-
cud olmadığı söylemeıi Av
rupada şaşırtıcı bir tesir 
yapmı~tır. 

Bir Holanda gazı:tesine 
göre ltalya ne yapacağını 
kendisi de daha bilmiyor ve 
bir gün harekete geçmiye
cck olursa hangi tarafta ça
lişacağını kestiremiyor. 

Müttefik donanmalarının 
Akdenizde toplanmesı ile 
Roma radyosunun yeniden 
Norveçte lngiliz zaferlerin
den bahsetmesi Amerikan 
diplomatlarının .. noktai naza
nnı teyid edecek mahiyette 
tlakki olunuyor. 

Londra - "Dayil Mayii,, 
gazetesi Alman gazetelerine 
cevap Yererek diyor ki: 

~,.. 
"'::" - la pırlaatayı alınız iiayı•, çok kıymetlidir.. Meşhur 

'-i .. P•rmatıada taıı•ıf .•. 
•ala - Y eoek.. Bea kızıma 6yle kallaaılmıt ylılk al•am!. 

bir Hint MihracHİ 

"Ne umumi harp ve ne de 
Norveç haabi bitmiı değil
dir. Noneçte bir istili harbi . 
yapmıyan lniiltere gene 
bu memleketin ıimaliade 
yapılacak harltıa Ye~muka-

ı •emetin Ye aııl lnıiliz •• 

Fransız ordularının yapacak
ları bir harpte müttefiklerin 
nasıl bir zafer eJde edecek
lerine Almanlar görecekler
dir. Ve bu zamanda uzak 
değildir. 

Londra (Radyo) - Bay 
Çemberlayn'ın d6n alııam 
söylemit olduğu nutuk cid
di bir adamın beyanatıdır. 

lngil zlerin Norveçleki zafer
Jerinden ihtiyatla bahset
miş ve Alman palanaicıları 
gibi mütemadiyen zaferden 
zafere koıtuklarını iddia et
memiştir. 

Çemberhı ynın açık bir şe · 

Norveç Kralı 
Kaçmamıştır 

Norveçin kahraman kralı 
HAKO 

Sofya (Radyo) - Alman 
ajansı Norveç kralının lsveçe 
kaçtığını işaa suretiyle Nor
veçteki Alman kıt'alarının 
hezimetine bir perde çek
mek ve oradaki Alman kıt
alarının maneviyatını yiik
seltmek hUlyasıı.da bulan
muıte de lsveç ajansı bu 
haberi kat'iyetle tekzibe me
mur edilmi,tir. 

Terciime eden : S. 8. 
-42-

ECER B\IRADA OLMASAY· 
DiNiZ KOCANIZIN DıZLl
Rl'\ı1E KAPANDICINI GÖ

RENLER PEK ÇOK 
OLACAKTI ..• 

Yeni 2engln gizleri ile 
gösterdiği meftunlup kiti 
görmiyerek, banu elile de 
ifade etmek iıtedijiad• 
parmaklarını ltir omuuma 
göttirerek haykırdı : 

- Göriyerum ki bu k•· 
maş nefis olduiu kadar da 
sağla• imif. 

Ben bu ıonradan f6r•• 
milyonerin bu garip Ye •
muzlarımı 11kııtırmak iıter 
gibi yaptıj'ı hareketler kar· 
şıımda k:ndimi zaptedemi
yerek bir az ırtıltımıedim. 
Buna fena halde içerliyen 
yeni zenginin karıaı birden 
bire kopürerek baiırdı : 

- Neden böyle soğuk 

soğuk sırıtıyorsun beyinıiz 
Bayan kukla? Yoksa koca
ma dişlerinin de güzel ol
duklarını mı g6stermek iı
tiyorıun? Şunu iyi bil ki be· 
nim kocam senin gibi mah
luklara bir göz atmağa bile 
tenezzül etmez. Onun senia 
gibi yllzlerce hizmetçi var
dır. Anladın mı, soiuk Ye 

manasız kukla? 
Kadının bu ukareketi 

herine ben de tahamm&I 
edemiyerek abldım : 

- Eier siz burada olma
ıaydınız, beni ıöıleri ile ye
meğe kalkııan kocamua 
dizlerime kapanacağı, çok 
kişiler görmGı olurlardı. 

Bu alaylı s6zlerim yeni 
zenrinin so•radan ılrme 
kar111nı tamamen çiletlea 
çıkar•aia klfi ••••itti. 

(Dnamı •ar) 



SAHiFE 2 .............. .. ......... . 
! Şehir haberıerı f ................ .. ........ 

Emniyet müdür nuavini B. 
lımail Küntap mezünen An
karaya gitmiştir. 

§ Aydın, Muil& Te lzmir
den ayrılan doksan eğitmen 
Kızılçulludaki mektepte ders
lerine baılaımışlardır. 

§ Son hafta zarfında pa- · 
muk fiatlars üzerinde bir • 
baçuk kuruşluk bir düıük

llk ıörülmüıtür. 

Kira bedelleri
ni zam edenler 

lzmirde bazı emlak sahip
lerinin kira bedellerine zam 
ettikleri şikayet edilmiş ve 
milli korunma kanununa 
muhalif olan bu hareketten 
dolayi derhal takibata baş
lanmııtır. Suçları sabit olan
lar tiddetle tecziye edilecek
lerdir. 

Şevket Bi gi 
"Y eoi Asır" refikimizin 

imtiyaz sahibi B. Şevket 

Bilgin dün Ankaraya gitmiş
tir. Kıymetli arkdaaşımız 
Ankarada diğer Türk gaze
tecileriyle birlikte Londraya 
gidecektir. 

ffayacılık ve 
Spor 

Her gencin, her vatanda
şın bllyük bir dikkat •e a
laka ile okuması elzem olan 
bu çok f.aideli · mecmuanın 
259-!60 sayısı çok zengin 
münderecatla çık•ıştır. 

Su sayıda sev.ili Mare
şahmır: f evı:i Çakmak'ın 
Türk Hava Kurumu hakkın
daki iutibalarını okuyacak
ıınu:. 

IOltOr Seıenıer 

Başvekili iz ı 
Erzincan da 

Ankar:= Başvekilimiz ( 
Dr. Refik Saydam Malatya- ı 
dan lnincana varmıştır. 

lktisad •ekili Malatyada 
kalmıştır. 

----o--
Bir Alman 

Torpll gemisi daha 
batırlldı 

Londra - Bir Alman tor
pil gemisi Norveç sahillerin
de torpil saçarken lngiliz 
devriyeleri tarafından görü
lerek bombalanmış ve batı
rılmıştır. Batırılmışbr. Batan 
geminin yedi kişiden ibaret 
olan mürettebatından dördü 
kurtarılmıştır. Kurtarılanlar 
tedavi altına alınmıştır. 

---o--

Çocuk 
• 
sırgeme 

uru und n: 
1 - Nisan 940 ayı ıçıo

de dispanserimize müracaat 
eden (411) Çocuk muayene 
ve tedavi edilmiş ilaçları 

mecanen verilmiştir. 

2 - (250) fakir çocuğa 

giyecek eşya •erilmiştir. 
3 - Bir ay zarfında (390) 

çocuğa 1171 kap sıcak ye-

mek verilmiı ve mektep le
•azımları te in edilmiştir. 

--o---

ecnebi rtistler 
İstanbul - Memlcketimiı:

de bulunan ecıaebi tebah 
artistleri cks risi gitmiş

lerdir. Bunlar Suriyeye git· 
mektedirler. 

~lltürln6 gen.işletmek isti
yealer onların bu arzusunu her KUltUrpark Sinemasında 

iki fili• ltirtlen bakımdaa tatmin edecek ge
tHleNle Kemeraltıada kuakel 
eivarmda (fi, DU•aralı maga- 1 - Şeref Yolu 
uya naldedea 

EgeK.itapevine 2 - Kara Alay 
Bat vursunlar. Fiyatl&rdaki İlavetea Paramunt Jurnalde 
ueuılok miq~rileri daima 
memaun etmektedir. en sen haberler ...................................................... 

(Halkın sesi) 

Italya, Bul2ar Şefi rine 
Nişanlar Daiıtıyor ! ____ .. ___ _ 

Sofya - Akşam buradaki ltalyan sefaretinde büyük bir 
ziyafet •erildi. Bu ıiyafette harbiye nazırı, erkinıhabiye 
reisi ve Sofyadaki Buliar Generallarının ve kumandanları 
ve Aroavatluk kral vekili hazır bulundular. 

ltalya elçisi bu münasebetle söylediği bir nutukta Bulga• 
ri::.tanm ıulhperverJiğinden, ltalyanın Artoavutluğun terak
kısı için yaptığı fedakarlıklardan bahsettikten sonra har
biye nazırı Daskalofa ve diğer Bulgar generallariyle ku
mandanlarına da hükumeti namına nişanlar vermiştir. 

~-------.. ~--------------
Bulgar ge çleri 60 günlük 

talim için çağırılıyor 
Sofya - Bedelci gençlerden birinci kısım Mayısın 7 inci 

ıünü, 'O günlük talim için silah altına çağırılıyor. Bedel
ciler üç kısma ayrılmıştır. Altmış ıün sonra ikinci kısım 
davet edilecektir. Bu emir bütün Bulgaristan gençlerine 
şamildir . 

, _____ .. _____ _ 
Romanya Hariciye Nazırı 

Ne Diyor? 
Sofya - Havas ajansı Madridden veriyor : 
Romanya hariciye nazırı beyanatında ! "Bl\lkan ittifakı 

dinç ve faal bir şekilde yaşıyor. Her tehlikeye karşı du
racaiından emindir. 3ahusus barbın şimale gitmesile Bal
kanların havası açılmıştır, demiştir. ____ .. ___ ___ 
Maraıal Balbo Afrikada 

Dol şıyor 
Rsma - ltalyanın Tırabulusgarp umumi valiıi Mareşal 

Balbo, bir müddet tİalyaoın şarki Afrika mlstemlekesini 
ıezdiktcn sonra bu mlstemlekeoin Mısır ye Siidan laudud-
larıoı teftişe başlamıştır. · · _______ .. _ _....... ___ _ 

Ahmed Zogo M h mede 
"Utro" gazetesi i11 Paristen aldığ' bir habere göre Arna

vntluiurı sabık kralı Abmet Zogo aleyhinde ikame olunan 
20,000 franklık borç davası Mayısın sekizinde röyet edile
cektir. Sabık kralın bu borcu sabık krnlıçe ve kız kardeş
lerine veresiye aldığı tuvaletlerin bedelidir. ______ .. 
ispanyanın Parise gönd _rdiği 

heyet Roma ile Berlini 
memnun etmedi 

ıı E hamra s. ne sınd• ıı Sof ya - ispanyanın Fransa ya bir general riyasetinde 
bir askeri heyet göndermesi Berlin ve Rom da hayretle 

ı Bugün matinalard an itibaren ı karşılanmıştır. Bu zıyaretin esbabı henüı maldm değildir. 
ı Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir ı Gazeteler bi r çok farziyeler yürütmektedirler. 
ı mevzu içinde emsalsiz bir kahkaha tufanı ı _...., ______ .._.. ____ """"' ____ ...,... __ _,,, __ 
ı MEŞHUR ÜÇ PALAVRACI SILAHŞUR ıı lzmlr vlllyetl hu•usl Muhasebe MütUlrltlADnll•rn I 
ı [ TÜRÇE SÖZLÜ ] • Senei sabık kira 

i Kraliçe in Elmasları i ~;~e~. 
ı Görülmemiş kahkaha şaheserinde ı 160 
ı Ayrıca tabii renkli en sen moda PLAJ elbiseleri filmi.. ı '6 
ı Metro joroalda en son ve en mühim HARP haberleri : 210 
t SEANSLAR : 1.30 3.30 5.38 7.30 ve 9.30 da : 3'9 

Kapu no.su 
12 

10, 
247 
1,5 

ı Cumartesi ve pazar 11.30 de ve hafta arasında her gün ı 1
' 

6
' 

ı l.30 de ~ 405 104 
• 311 19' 

: UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı 360 101 

Cinsi Mevkii 
ev Kar,ıyaka Celal hey sekak 
dükkan ,, Kemalpaşa caddesi 

" 
Kemer caddesi 

kahvehane " ,, 
dükkan Aydıntla Gazi bulvarı 
ev inönö cali.lesi 
ev .. " ev " 

,, 
.......................... ............................ 350 18 
............................................ ••••••••.. 1 ev ,, ,, 

i Tayyare Sineması T 3~~;,,n i ~~! !!! :: :: :: 
ı Bugün iki büyük Fransız filmi birden : 155 1122 ev Güzelyalı Tranıvay catldesi 

Oy 150 1124 ev ,, 
ı 1 L U f z NIY ANLAR ı 275 20/22 ev Tilkilik Hat~~iyc Külh~n so. 
ı • Grace Moore-George Thill ı 5 15 dönüm tarla Emrez timarında 
ı 2 Tat) 8 J A OYNlY ANLAR ı O 85/87 furun Karşıyaka İktisat sokak 
ı - 1 e 80. Darrıeuks, A.Prejan, L. Barukt ldarei hususiye Vilayete ait olup yukarıda cins ve yeri yazılı 
: Ayrıca: EKLER JURNAL No. 12 son dünya hidisah. : emlak kiraya verilmek Gzerel ...-5-'4t a-tınlladca itibarea 15 ırln 
ı Sinemamızda yapılmakta olan soğuk hava (Klimatizasyon) : mlddetle açık artırmaya çıkarılmııtır. 
% tesisatı ikmal edilerek faaliyete başlamıştır. Bugtınden ı Kira şartlarını öğrenmek istiyenlerin her gla Muhasebei Husu
ı itibaren tenzilatlı fiyatlar Localar 200-150, hususi velinci ı siye MOdüriyeU Varidat kalemine ve pey slrmek istiyenlerin de 
% balkon 30, salon ve 2inci balkon 20 kuruştur. ı ı ihale ıtinl olan 16-5-940 perşembe gOnl sabala saat llde yüzde 
ıoyun saatları:Tatlı Reli 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,lSdeı' 7,S depHito makbuzlerile birlikte Vilayet daimi encfimeniae mü-
...................... .. .. .......................... 1 racaat etmeleri ilaa oluaur. (1508) 

Milli Pi~ansto Biletlerinizi (SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi kUfııı No. 864 Haıan Tahıin ÔadeıTelefon8497 

s:veç, Norveçin başına geld' 
lerden ders almıştır --- .. _____ _ 

Pariı - "Popoler,, gazetesı, lsveçin müşkil •c•kii••" 
bahsederken şunları da iliTe ediyor: ~ 

"Müttefiklerin· kuYvetleri ne kadar artarsa lsveçia te dir· 
kesi de o kadar artıyor. Isveçin son .saatı vurmak iiıere ki 
ineç Finlandiya gibi kahramanca savaşacakbr. ÇI• 
Norveçin mukadderatından kafi derecede ders almıttır. ____ .... ___ _ 
iT ALYA MÜTTEFI LERf: 

MEYDAN OKUYOR ! .. 
Roma - Açyone Kolonyale gazetesi Müttefiklerin f'' 

kın Şark ordusundan bahsederken diyor ki : ltalyan or~ 
su MtUtefik orduları ile şarkta laer suretle boy ölçao. if 
hazırdır. Biliyeruz ki Orta şarktaki müttefik kuvvetleri~ 
hedefi ltalyanın Afrika Kolonileridir. Fakat acaba b&yle I• 
hal vukuunda Türkiye de Mısır ordusu gjbi Müttefikle~ 
beraber hareket edecek mi? ltalyan milleti 11 IlkteşrtD 9 
tarihinde zecri tedbirlerle oynaBan oyunl~rı uoutmaaııttlf· ______ .. _____ _ 

• 
lsveçte heyecan büyüyor , 

Stokholm - Burada vaziyet pek fenadır. Almaoy•°' 1 
İsveç hududları karşısında asker toplaması büyük heyec•
mucip olmuştur, Almanya ile İsveç arasındaki bütün vet• 
ile beraber bava nakliyatı da tatil edilmiştir. ----- ...... ____ _ 
ÇEMBERLA YNIN EY ANA 
Ve Etrafında Y pılan Tefsiri' 

Bay Çemberlayn'ın Na İ 
harekatı hakkında gele:,. 
Salı günü Avam kamara 
da yeni izahat verecektir• 

[Baştaraf 1 inci sayfada] ı 
değildir. lagiltere koskoca
maa bir imparatorluktur. 
Yeryüzünün birçok yerlerin
de menfantları vardır. On-
ları her znman düşünmeli. 
Hitler bize Norveçte bir tu
zak açmak niyetinde idi. 
Halbuki biz kanmadık. As
keri idarecilerimiz realist 
adamlardır. Trodhaymi ce· 
oubtan alamıyacağımızı an-
ladıktan sonra skerlerimizi 
yeniden vapurlara sokarak 
onları şimale Norveç civa
rında karaya indirdik. 

Norveçte muvaffak olaca
ğız. Fakat zamanında. 

Bu Norveç işi Hitler için 
bir hezimet olmuştur. Üç 
haftada bu memleketi istila 
edememiştir. Binlerce Alman 
esir edilmiştir. 

Alman filosu d hemen 
hemen yok edilmiştir. 

lngilizler ise Denizlerde 
Alman fılosµnu perişan et
tikten sonra Norveçte kara
ya inmeğe de muvaffak ol
muşlardır. Narvik etrafında 
Almanları muhasara altına 

almışlardar. 
Alman donanmasının uğ

radığı hezimetten sonra şi
mal denizinde filo bulun
durmak mecburiyetinde de
ğiliz. 

Esasen bizim için de bu 
hususta aranan en mühim 
nokta bu idi . 

Fransız ve logiliz filoları 
lskenderiye yolunda. Yarın 
Mısıra varıyorlar. 

Italyanın vaziyeti yüzün-
den Akdenizde mühim kuv
vetler bulundurmamız ılizım 
dır, Bu kuvvetlerin orada 
bulunuşu ancak bir iht!yat 
tedbiri sayılabilir. 

Hitler belki Hollandaya ve 
Belçikaya hücum eder. Bel
ki de masum Bnlkan mil
letlerine de taarruzda bulu· 
nur. Belki de lngiltereye bi· 
le taarruz etmek hülyasına 
düıer. Onun içiıı emin ola
bilir ki onu laer yerde ltek
liyoruz.· 

~~~----illiii'.--------_.. 

zabıta 
-o- ~ 

Çorakkapı Sinekli c• 'ı 
desi Vezir köprüıönd• 14" ~ 
san oğlu Selim Polat .~ I .. ~ 
daki şahıs Vezir k6pf t ) i.'ti 
üzerinde gezmekte iken "İ ~~
vazenesini kaybederek 40:.., ~"
metre yüksekliğinde blJI" t tk~ 
nan bu köprüden aşağı d~ ~- t 

mek sureti le sağ g6ıiiod ,r ,.__ 
ve vücudunun muhtelif 1 , ~,~ıet 
lerinden ağır surette y•'~ ~ 6 
la~mış ve derhal ted•' 4' ~~il 
içın hastaneye kaJdırılm•f" ~t~ 
hadise bir kazadan ib• ~~·. 
olduğu anlaşılmıştar. lt 

d• ' 'l § Kemerde Umumb• li' "til~ 
Bekir oğlu Hasan Vey•' ( ' l 

üzerinde bir bıçak buluO ' 
rak alınmıştır. 't ...... ____..,,. ,~s 

Şükriye boğd 
larak öldiİ 

-o- .,, 
Mersinlidc Qturan Hat•., 

T o katı bir buçuk y•f' t' 
daki kızı Şükriye beti:,. 
kazaen boğularak ~im~ 

lzmirin Bit • 
Ce netKöş~~ 

En soğuk ve taze b• 41' 
Halkapınarda eski ~yt-' 
bira fabrikasının hak•~ t1' 
bir cennet köşesini a~ !,if' 
aile bahçesinde içebihr•;_. 
Şişesi yalnız (20) kurut S 

D:8 _:/ 

~·!!~~İH~ 
Rontken Müteh•""' 

Rontkenv••l•itrilı 'ttl , 
yapılır tlıinci 8•1 ~ 
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