
ÔZGE 

Venedik Görüşm~lari. 
ltnadikde · başlllıin Is fua kınferansı ile ilgisi olan 

\' ilbluin 1n~111lır111 kılırlıstır1cıktır: 
"'-'~edik, 7 (A.A) - Ha· Macarlar ik:nci bir göriiş-

tı .. ~•Dıı bildiriyor: me daha yapmıtlnrdır . Bu 
lo~' l•uıturya, Macar görüıme iki buçuk saat ıü· 
illi . '' dinden eonra bit- rmtittür. Görütmelere yarın 
te ~ti'. Reımi bildirğiye gö· tekrar başlanacaktır . 
g&Piç h~k6aıet.in maksat ve Venedik, 6 (AA.) - Ma· 
te-.,'1(•in birbirlerine ten gazeteeinin hususi mu. 
le,.._~ e }akın oldu~u söy- habirinin yazdığına göre 
ttt ed· te •e fU noktaya işa· Macarista!lın askeri müsa-
ıı,t\l •lrnektedir. ltalya, Av· vat hakkındaki müfrit iddi-
ıad:y~ ve Macaristan ara. aları Roma koof,· ranıını ge

tılh . ''rndiye kadar başa· ciktirecek gibi görüşmekte-
. "n I• T r lg 

11
• ır una konferansı ile dir. Venedik ko. ~raneıoın 

ııı 1111
1 

olan ülkelerin anla,- ilk toplaotıaı Macaristanın 
·./

0
' kolaylaştıracaktır . dileklerini öbür devletler 

ened'L )aııı hı;, 6 (,\.A.) - ltal. ııyaıasına uydurmağa çalış . 
~ Avuaturya11lar ve makta geçmiştir. 

Kral ispanya 
t~c i&tikhlidtn enii11 Hlik811li i~ ıra11ıdı ti-
~,, Jlı hahsadiyaı. cırıı anlı11111 yapıhyar. 

1 lfÇ btr Sl~at Hfdl. · Ankara, 7 <A.A.) - Is. 
) •0~a 7 ( ) R d pıınwa hükOmeti nezdinde o il • A..A. - a • J 

t~n e ta?iıiın edilen ve bü· yapılan teşebbiieler netjce · 
8 · sinde bedelleri bloke edil· 

~Qııa h'ıtanyn imparatorlu- mek ,artile Türk yumurta_ 
~e ~ ıtop eden bir sl;yJev- ltırının İspanya gümrükle· 
~•tt. ·~ bilamum tebe&1ına rinden geçirilmesine müsa-
~lı~ı_ d•kleri aevgi ~e bağ- ade edildiği ve yeni ticaret 
k\~~" ötürü gönülden te- flnla,ması müıakerelerinin 
~,İ:~ e~aı\ttir . Ve kral Madridde devam eylediA'i 

r kı : Töl'kofiıten bildirilmektedir. 
~hıauailit ben henüı __ .... ___ _ 

~~la erıniyen mühim İ•- lınrta• ~ıcuk Hh'llİ 
~t~ " ~e aayıaız güçlük. 1'11 UI Y 'I 
~~t -l. beraberce geçtik. lı- Isparta, (AA.) - Şe~ri. 
e~ '' d miıde bir çocuk bahçesı a 
t~hl 6 bise daha batka t ~et vermesi muhtemel· pılmıya başlanmıştır. Yapı 
~~l,rllra~ AUahın inay~tile işleri ve yapı çenesinin dö_ 
~ bıtli~ı anane, güvenç ve zenleştirilmesi günden güne 

lqdQ be . karşı koyduğu- ilerlemektedir. Bahçede ço-
~ll'ıitle b U ıtibarla inanç ve cukların eğlendirilmesi i~~in 

'ktnektayam. oyuncaklar da bulundum· 
~ lacaktır. Oyuncaklar ıema~-

Jr. L h!!ı • lanmıştır . Çocukların temıı 
'~ ıfı IJMI ve acık havada oynaması 

~·~, ~'•, 6 (A.A.) - Dün için yaptlan bu bahçe. me· 
~'.~'•e• 'lttes başkanı bay mleketimizin büyük hır ek-
.. ~'- Moıkovada bulun. ıiğini gidermektedir. 
' t~ltn Türk aaylavları eri gelenleri ile bilgı evleri 
~. ~'),r gazetecileri adına ve basım bil~eleri hwzır hu~ 
'°"' h, ~l vermiştir . Ziya- lunmuşlardır. 
: ~k 1 &tırıda bay ~uza{ GP.celeyin Türk konukları 
,.llit~~t balunan konuklar Oinyep~r elektrik santralını 
"lf ç, Ye büyük elçisi bay gezmişlerdir. Konuklar Har-
~n~' 11!~t Dışitleri komis. kof ve Kiyefl de gördükten 
, ~hay : departmanı baş. sonra Odeıa yolu ile tür ki-
~ 1lo"1 Ukerman sivil ha· yeye döneceklerdir. Büyük 
\ ~ı ~e 111' ,rkezi idare ba. elçı bay Vasıf Ç nar konu~
~tliti l..eJava dı işleri ko- larla birlikte Ukrenyaya gı 
~ \'•kı !loıyeteıi iL tmiştir 

thliği ihya etm_e_k-ist-i-

~ , .. Y~n yoEazla~. . 
~,."•ı baz.ı ut•illeri Hsına tıplıyırık . t~kkılırı 
''"• ~ıııak ıstldi. luılıı 11hk111ye nrıldılır. 

\ ~~ia 1•partada ir\icai mıştır. Bunlar -MilAıta Çolu 
~'ilde 15 

• 01aıuştur. Kürt 1 o~lu hanı sahibi Halil ibra-
' ~ı, 11Partaya ıürül- him. ince Mehmet, Manifa-
1dı ,; hediülzaman Sait turacı Mehmet. aaatçi .hafız 

1.'t4,, 1~lld't h'ı b b Mehmet, mırengoz Halıl lb· 
ı ~.. . r yo ez a· 
\ \ h tı brııına to la- rahim, hatir Hüıeyin ibra-

' '-İ)hliği 'ıb p k bim, molla Hüseyin, &&putçu 
• ya etme 1 h 

\'\~ 11t~ . . Mustafıı Mehmet Muğ a a-
\' '-dır . ~eotığı an- pisboneeinde Şefik ve Ali 

il~ ''•k Zabıta hu Rin. namındeki t1hıslnrdır. 
' e~.ı.r olarak Hepsi de laparta Aıır ı·eaa-

.-.., y.kala. ama ••rilmiflerdıir. 
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GÜNLER.D E: 

Parti 
Genel Kiti~imiz ~ugün rı· 

dyo~a ~onuşaca~tır. 

Hf'Ct')I l'<'kPI' 

Ar.kara, 7 (A .A.) ~e-

kiz mayıs <:arşamba akşamı 
saat 18,30 Ankara radyosun 
da C. H. P. Dördüncü Ku
rultayı miinasebetile parti 
Genel katibi B. Recop 1\~ 
ker tarafındun önenli bir 
konuşma yapılacaktır. 

-·-Atatürkle Hiller arasında 
Ankara, 7 <A.A ) Ata-

türk ile Bay Hitler arasında 
tebrik ve teşekkür telgraf
ları gönderilmiştir. 

B. Stılinin söylevi 
Moskovat 7 (A.A ) - Bııy 

Stnlin Kızılordu AkaJemesi 
ni bitirenlere söylediği söy
levde gendere ülkenin ko_ 
runması yolunda" başarmnlar 
dilemiştir. 

İstan~ul borsasmda 
lstanbul, 7 ( A.A.) - İs

tanbul borsasının bugün ka
panış fiatları lngiliz lirası 
608 75, dolar O 7950, frank 
12-06, liret 9 64, dırahmi 
83 785. rayhiş mark J _9740. 
ley 78-61, horsa harici altın 
931 dir. 

Bulgar 
Ordusu Krahn önün~e ~ir 

geçit resmi yapt1. 

Rulg:.ı ı· krıı lı Rori~ 

Salya, 7 (A.A.) - Bul,ı'nr 
ordusunun bayram günü ol· 
an dünkü Saint Georges yor· 
tuau bütün memlekette kut· 
lulanmıştır. 

Sofyada kralın önünde 
u!keri bir geçit resmi yopıl-
11!'~ ve kul allutlanmıştır. 

, - ·· 
VEt ER. ÇIK.AR. 

Cümuriyet Halk Partisinin büyük 
Kurultayı yann· toplanıyor. 

Kurultayın devam ettiiği günlerde şenlikler · 
yapılacaktır. Murahha!slarımız dün ,gittiler. 

Cumuriyet il lk ·partisinin 
dördüncü büyük Kurultoyı 
yarın Ank:ırnda toplnnmok-
tadır. 

Bu münasebetle yırın 

yurdun her yönünde olduğu 
gibi vı ltlyetimizde ve Şörı

mız<la da (şl'lıir) biiyiik ş~n 
liklcr yapılocnktır. Kurulta 
yın devam ett ği günlerde 
parti bin:ıl Jrı, kurumlar ve 
bütfü, şar bayraklar 
ve çam dalları le 
sıislenecek ve gece de bü-
yük tenvirat yopılncaktır. 
Halk.ımıv.ın Kurultay görüş 
melerini dinlemeBİ için de 
muhtelif yerlere radyolar 
konmuştur. 

Rüyük Kurultayda viltl. 
yetimizi temsil eder.ek mu. 
rahhııslnr do dÜn Anknraya 1 
gitmişlerdir. Feyzi Sözener, ı 
Ali Reşat, Dr. Fazıl Doğan. 

Balkan· 
Olimpiyatlarına ~aznlık. 

-~ 

Gümrük Ye inhisarlar bakam 
komite başkanltiıoa seçildi. 

A lr Hana Arhuıı 

Ankarn, 7 {A.A.) - RnL 
kıın olimpiyntı oyanları ko· 
mite si başirnnlarınıı Türki · 
ye İılman CemiyPtleri genel 
merkezince Fümrük ve ln
hısarlar Bakanı B. Ali Rıi · 
na Turhsn seçilmiş V'3 ko
mitenin diğ ·r üyelerini se(·
mek hakkı komii.enin H:ış
knrıınn verilmiştir .. 

fener - Galatasaray maçı 
İstnnhul. 7 (A.A.) - 10 

Mayıs cumn günii Fenerbah
çe ve Galatnsaray takımları 
nrasındu Fanerbnhçe stadın
da yapıhcak olan Şilt muçı 

snat J 6 ılBn itibairen İstan-

bul radyosu ile ve J 622 
metre ılalıga i!e sahadan 
doğru<·o ne redilecektir. 

Talebeler Mos~ovaya var
dılar. 

~loskov8, 7 (A A ) Na-
zilli dokuma fıı hrikosı yapı . 
müdürü ik 28 talehe Mos-

kovayll gelmişlerdir. .. 

l':ırtınııı iju\ ıık Kurulı.ay ııfda vılıi)<'UW'Lf' lı nıl"ıl 

~adık llP;ı•z . " . 
Cevdet Denizer~en kurnlu. ı arkapaşla~ tarafından har~-
o\un murnb Has heye~imiz retli bir surette uğurlaomı- -ı 
durakta Pnr~im~e mensup glardır. t .~ • , ., 

Fransa ve T?usya arasında . . 
-Gizli bir: anlaşmamı? .. 

1 ,, t - 1 : 

Almanya Dış B~anhgı Ahmnyay1ı 1maclıy,n · bir ıjzJ.r 
anlaşma ol~uö~nu iddia edtyor. 1 ~ 

Berlin, 6 (Af-) Ha rumu imndnn '\bÖyle hu ikj 
vns njnnşı mulı:ıbir;ndcn: devletin nürusu, oitınaa b1,1-

Almnrı I>ışlşlerl bakanlığı lunacuktır. lttifok'.ta ndı ge. r 
Frans ız Sovyet nndlaşmusını çen ittifak muayyen . bir de. 
doğrudan doğrul.o Almuny- vlet aleyhindedf r. · 
oyıı karş ı bir telıdit ı.uah- Cermıı~Y.a ~ezet~si, btt , , 
iyetiillle şayıpa~tadır. Ba'k~- andle'~mu harpt~n önceki 
nlık Almanyayı. amo~·lıyan t~lllkkilere avdet olduğu . 
gizli bir uskerl jt.tifa'k'ın va~ h\ıkkındn vahim hi! delildir. 
olJuğuµu in::ınm~kt~dır. Frtı- diybr. 
nsanın :)ovyctl~re pir tokır:ı Voli~er Beobııtlier d~ Fra-
·:ıskeri mnl}sotlarJn 5 roi)y~r nşa ifa Sovyetleri yeni bir 

• • frank ödünç vermiş olduğu- acun şavaşı hazırlamakla . 
nu iddia ediy~ır. • ı suçlu ~österiyor ve diyor ki: 

(~ıv•tel r Sovy~t havn )tu- Parişin müfrl~ ulusa~ ~ı- . 
vvetl~rinin ~~.~k9s}nva~yada JtHfa~.' .~ v~~parı ~~lş~v1lr:h -
ussiilh ırck.etler \e..si~ eımiş ~e suruklemelitedtr. ~ 

ld ğ R Moskove 6 (A A ) - Fr-o u unu, omonysl}ın Kus ' . · 
kuvvetlcr.inın konp· lo ak rıınsız gnzeteltmnden Le Jo-

.1 , pr , ' ur ile Le LH>ete ·i[ar ıhk1; ·· 
larınJon geç meJArıne ızm d 

1 
t • 

11
· 

. . . yar ım ant aşması yapmo 
vermek ıçıo Sovy.otlerle .hır .• F J 1 S ı . _ uzere re.nsız ara ovyet e-
mukovele nkdetmış oldugu- . ld ki .... 
nu yazıvorlar. · rın yapmış o u 

8
ar1 gorRuş -

J meler esnasında ovyet u-
Pol~tikn Koreşptmdans di - syaya lhorr verme jşinin bü. 

yor k ı : yük bir rol oynadığını yas-
Fran~ız 'ovyet andlaşma mışlarJır. 

sı Alnunyanın uluslar ku izvestiya g-az,,tesi bu du. 
rumuoa kı:ırşı husumetini yumun bnştan başıı w.ıleır. 
arttırmaktJJır Uluslar ku- olduğunu bildirmektedir. • 

lzmir 
Kö~lüsü ~ir tayare saim 
alıp or~uya bediye ediyor. 

İzmir, 7 (AA.) İlbay 

General K~zım Dirikten bir 

çok köyler İzmir köylüleri 
tnyuresinin oe vakıt alı

nubiletıeğini . . sormuşlar. 
ve köy bütcderjnJeki hayır 
Kurumlarına yardım f~slın· 
dan her köy İç,İn yirmişer 

lira ilo lzmir . köylüsü taya
resini almak iıtediklerini 

bildirmi~lefldiT. 

Seıanik-
Harp diram birçok kims

eleri mahiüm etti 
Selı1nik. 1 (A.A.) - Di-

vanıharp -son ayaklanmaye. 
karışmiş olan parlAment~ 
mensuplarile M gazetecilere 
altı uy ile on sen~ arasmda 
~eğ işen hapis cezası • verdi. 
qc kişi beraat' etti. · 

Pıaris .~üyük elçimiz. 
P.tris, 7 (A.+..) - &ttiıleri 

· Bakam B. L!val dün "Tiir- · 
kiye 1Büyüi Elçisi 'Ba1 Su_· 
adi kabul etmittir . 



' IAYIA 2 .• TUllK DiLi 

Almanya·silahlanırken · ~~:~~n.k~ .• :::0:.ki!~.1 !.,:;~ 
. çıkm3ktadır. O zamanlar 

; "/t ~. - -. - fd- - . kısa vakitte birçok gemiler 
ıngı erenın a lğl Vazıyet. yapalabiliyordu. Dridnottipi-

Almanya ordusu ve hava yasak eılilen deniultı gemi- . nin meydana konulması harp 
kuvvetleri bakımından, Ver- .lerine gelince, Almanyanm gemileri inşaat nda hakiki 
aay andlat•aaının beıinci ba gemilerden •le yaptırma- bir devrim yapmıştı. iıun-
bölümüoü boıdu. Andlaşma· ğa başladığını biliyoru{ ların nisbeti de aşağı yuka-
nın deniı bükümleri üzeri- Bütün bunlardan anlaşıla- rı her donanmada eşti. 
ne olan tartları da çok geç- cağı üzere Alman donanma· "'·. 
meJen boıulaı:aktır. Alman- ıını. 1940 da İngiliz donan- Yeni, Almanyanm 50. 
ya deniı kuvvetlerinin, in- maeının yüzde otuz beşjni lngılterenin 1G gemisi oldu-
gilterenin kuvvetlerinin yüz- bulacaktır. ğu söylenildiği zaman, iki 
de 36 sıaı bulmaaı gerekti. Bu sonuca varmak için ülkenin deniz harp kuvvet-
gini timdiden ıöylemektedir birçok belli ba~lı hAdiseleri !eri hakkında hukiki bir 

• ". ~öz önünde tutmak yeter. nisbet elde edilebiliyordu. 
Harpten önce· Alman do- \'ereay andloşmasının beşin- Bundan bsşka l9J 4 te Al-

naomaaı o ıamanki lngiliz ci bölümü büıbütün bozu_ manyanın Atlııs ve cenup 
donanmasının yüzde 66 sını Iunca Rayhş büyük krova- Okyonuslllrile büyük Okya-
boluyordu ve çok kuvveth zörler yapmoğa başhyn- nusta sömürgeleri vardı 
di. Almanyanın o zaman 50 caktır. Fakat mali du. Dt3nizoşırı liEıleri de olduğu 
zırhl111, 60 krovazörü. 135 roma ona yılda birden çok için, büyük bir kolaylıkla 
dttttroyeri ve 80 torpitoıu gemiyi tezgı'lha koymak im- yakacak (ııınhrukat) bulabi-
vardı. Ayrıca birçok deniz. kAnmı vermiyecekclir. 5 ta- liyorJu Ayrıcv Almanyanın 
ahı gemilerine aabip obo ne «cep krovnıörü» nün birinci f'ınıf bir tecim fılo. 
Almanya. banlarıian yalnız kırmeti. bir harp sırasında, su da vardı. 
40 \anHine malik olduğunu 3 eski lngiliz krovazörünün- Bugtin ise ne sömürgesi, 
ıö;rlöyorda. kine deştir (müsavi) ve Al- ne dA başka kıtalarda dP_ 

Bilindiği gibi, Almanyaya man gemilerinin bizimkiler- niznşırı üsleri vardır . Do-
yalnıs bir kaç e•ki zırhlı deo epey ((genç)) oldtıkları- D3Dması ilkel (iptidail bir 
hı1&kılarak ba donanmanın nı unuımamak ta gerektir. haldedir. Fakal bunu lrnv-
en biJlk kıamı Skapa·Flov- ••• vetlendirmeğe ve olJukca 
da betanlclı. Almanyanıu gemi yapma yakın bir gelecekte eski sö-
Blnkı9madan (mütareke) erki (kudreti) pek büyüktür. mürgelerinden bir takımını 

ıonraki on yıl içinde Alman Son yıllarda tecim (tiraret) ele ~eçirmeğd dölt•nlidir. 
ya birçok güçlükler içinde filosunun çabuk artması da Bu bakımdan en ~·ok ma
bulundoğu için önemli bir Alman tezgthlarımn üsnomal nah ol~n, A.lmlınyanıD yaka
deniı programı gerçekleıtir- bir çalışma yaRabildiklerini cak elde etmek için yaptığı 
meği dütünt:mezdi. Bu on göıterir. Öte tarafdan, şim- hazırlıklardır. naha on yıl 
yıl içinde yalnıı bir gemi diye kadar 180 milyon mar· önce Almanyanın, 36.675 
yapıldı. Ba 1925 de ılenise ka kalmıt olan Alman deniz ton!uk g tane petrol vapuru 
indirilen ve 8 tane 15 poı- bütcesinin birdenbire 233 50 0(l0 ı L vardı. Bugün hepiıi 1 , 
tı~ topu olan 5600 tonluk milyon marka çıkarılmQBI 

E d 
L ton olan 30 petrol vapuru 

m en arovasörü idi. da göıteri_vor ki donanmayı ı L • 

1 
- vardır. Şunu da ulaya ım iLi 

Ancak bundan ıonraki 5 büyütme.!ı>i programıma gü . l 
l 

· e A\manyıının deniz kuvvete-
yı ıoinde Alm•nya andlat· diilmeıine ı.. .... lanmııdır. Al . k · · .,..., rini yeniden kurma ıçın 
manın çerçevesi içinde yeni- manya en çok 3 yıl içinde yaptığı bu ı:nbalamalar İn-
den bir harp donanması kur · ,,ani nomal zamanda bize 

J giliz tecirn fılosunun duru-
mağa çalıımııtır. Emdenden aöre iki yıl daha eksik bir • munun en hozuk olduğu zo-
IODra yapılan her gemi, and- zamanda, yapılması en çap- ' 
ı mana raıstlamı~tır. 
aımanın hökOmlerine iyice raıık gemileri yapabilmekte-

uygunJo ve Alman mühen- d' Onun İçin Almanlar ln~i · 
d

. J • • • ır. liz fıloımno göre yüzde 35 
ıı erı ızın verilen toneji itin asıl önemeli tarafı şu-. · niabetini elde ettiler mı 

en ıyı tekilde ~ultanmak dur: Almanyanm elde etmek 
· · onların deniz kuvveti ha-
ıçın çok hüner göstermişler iıtedibj tonaj· a varmak için 
d

. ~ kikutte bu niıbe\ten da-
ı. kullanacağı devre içinde İn -

Bu ıuretle 1929 dan 1g31 gihere hiç gemi yapmıya· ha çok olacaktır . Çünkü 
e kad11r Almanya her birın- cakdır . Çünkü, şimdi meri- lngilız donanması her za· 
de 9 tane 15 poaluk topu yette olan ani ışmalar lngil- man için çok geni, bir ala-
bulurıan 4 tane 60()() tonluk tereye 1937 ye kadar ge- na yayılmış bulunmak zorun-
krovazör yaptı. Gene bu dev- milerini arttırmamak zorun- dadır. Sonra burnlardıı bir 
re içinde Almanlar .. cep kro- da (mecburiyet) brakmakta- tek dü,man denizalta veya 
vaıörleri,. nden birinci11ini dır . Gene buanl11şmalara gö snvaş gemisinin görünmesi 
hızgAha koydular. Bu krova- re. eıkimiş bir kaç gemiyi bunlarm kovRlanma81 için 
zörler harp gemileri inşaatını muhafaza etmemiz gerektir. bir kaç krovozör göndcril-
•ltüıt ettı. Bildiğimiz harp Bunların yerine, ancak l Q37 mesini gerekleştirecelltir . 
gemilerinden çok çabuk ve de teıgAhlı koy3bjleceğimiz Z.ıten 1940 tı>n sonra Al-
toplllrı her hangi bir krova- gemiler g~çecekdir. O suret. manya donanrrı.asını bildiği 
zör toplsrındon çok afır le ki hu tarihden bıışlıyarak gibi urtırac ık, lngiltere ise 
olan bu gemiler, ufak olma birkaç yıl içinde İngiliz tez- on yılılan \'Ok zaman önce 
!arına rağmen hakiki bi- gılhl ıırı yalnız eski gemile _ imz·ıladığı andlıışmıılıırı say-
rer krovazördür. rin yerine yenilerini yap· m:ık. zorunda olduğu için , 

Bu gemilerin tezgAba ko_ mak için çalışacaklar ve do- durumunu muhafaza etmek 
nulduğunu gören Fransa nenmamızın hakiki tonaji üzere \'Ok uğraşmak zorun 
yeni bir krovasörün ioıaaı- artmıyacakdır. da kalacaktır. 
nı kararlaıtırmakla buoa he Halbuki bu devre içinde Ş .mdiden ıle kestirild ği 
men cevap verdi. ·· Al 19"0 k · Almanya kendiıine lüzumlu uzere manya 1 a a-

Şimdiki Alman donanması · 1 · b d h 1 b .. ·· k b' · o an tona.1' ça ucak yapacak- ur er yı uyu ır gemı 
nın iki tune «cep krovazo··- 'ht t h" dır. Bu tonaja varıldıkdan yaparsa o tarı e or ıı u-
rö» vardır. Üçincö bı·r Lro- 1 l d 1'" k• h k d a eoora ı a A manyaoın onan - u .. e eş ve ço mo ern 
vazör bir yıla kadar deniıe • k b' h h · · ,,,_ mas nı yeniden arttırıp art- ıpte ır alt\ arp gemtsı 
inaırilecektir. Ayrıca da iki 
taneıd daha tezgAhtadır. Bu tırmıyaceğını kimse bilme- M ın hib olucg,ktır . Krova. 

mektedir. zörlerine de 6 tane yoni ya 
gemiler, çalışmakta olan ge ' 
milerJen daha mükennnet Harpdan önce bir memle · pı ekliyerek·; l 2 krovazöre 
olacağa benzemektedir. ketin deniz erki (kudreti] ol- malik olııcııktır. Bunıı korşı 

Bundan başka Almanyanın dukca kolay bir şekilde İn~ılterenin 1940 ta - yat-
yakında donatımına başlana- bıılonabiliyoruu A.yrıcn, her nız ikisi yirmıden eksik ynş -
cıık. olan 5 tane kuvvetli ve büyük donanması olan ulu t:ı olmnk üv•rt) -- 15 hattı 
ve modern krovazörü vnr- sun deniz iiılerine mulik harp gemisi ve ohlukcu rno-
d r. Deıtroyerlere geline&. sömürgeleri (müstemleke) <lern 39 krovazöril , ayrıca <la 
.A lmanyanıt1 btı gemilerin ve bunlorla anayurıtu birle· büyük har plan kıılma l O 12 
en modern kiplerinden (tip) ştirecek bir tecim fılosu eski krovazörii olfl<· .,ktır . 
faknt batk• donanmalarınki. vıırdl. Halbuki şimdi Jurum \'aktil ıı i nzuladığı mız an 
ne göre daha ufak olan 12 deA"işmiştir. la~rnalur yüzünden . Alınan -
tane destroyeri vardır. ea,. Oeniı kuvvetleri arasında yanın şimdi İBlf)cli((i nisbet 
ka jer de yapılmaktadır. Ve. gemılerin neliğine <m&hiyet) hakikntte cşıtlrğe (müsavat) 
H•1 aocllaımuile Japılma•ı g6re mukayeH 1apılea bile doğru yürümek demektir. 

Muallim 

Onmuriyet gazetesinde ok
uduğumuz.ı göre arkuJa!_?tm· 
ızın açtığı ulusal musiki mii
sabn kasında kendiı:ıini daima 
zevkle Jinlediğimiz sanatka
rımız Halit OzanıA «AJM» 
ei juri tarnrınden çok be
geoilmiş Gorp teknis!ıne uy· 
ğun bestelerle milli ve ruhi 
ifade de en eyi eserler aras\8 
da görülmiiştür san•1tkdr arka 
daşımızı koundığı bu muv
affakiyetten dolayı en sıcak 
ıluygularla kutlularız. c Ha
lit Uzamun ((Ayşe» . si biz 
eminiz nihai mü~abakada da 
en eyi notu alucak b11 sur
etle ôarp tekniği ile olusııl ,,. . 
rubun pek ıı\A ıfade ve ter-
ennüm edıleceğini isbat 
edecektir. 

Bele~iyede bir tayin 
Vıldyet evrak kalemi ka · 

tiplerinden Nndir açık bulu
nan belediye kAtipliğine ta
yin edilmiştir . 

Yo~sullan Gözetme Birli
ğinin hazırladıuı balo 
Cnmuriyet Hulk: Partisi 

dördüncü Büyük Kurulta
yının toplıınmosı münn:-:obe
tile Yoksulları Gözetme Bir · 
liği tıı rafından bir balo ter
tip edilmiştir Balo yarın 

şehir kulübü salonlarında 

verilecektir . 
Balonun güzel ve eğlen

celi olmusı için hıızırlılt ya. 
ptlmaktadır. 

Köylüyü dolanduanlar ~e
nüz tutulamadı. 

Hasan adında bir köylü7 

nün yetmiş dört lirasını do
landırdıktan sonra ortadan 
kaybolan lstanbullu Pıulak 
Zeki ile arkudoşı henüz tu
tulamamıştır. Hırsızların şu 

bir ka\' gün l\'İnde yakalao
maltırı beklenmektedif. 

ruuallimleri hır anıdıı .ı f· 
•• itıtDI 

mış bı>ş çocuk oku1D8 ıo• 
Bundan baş~a bir de 

0 

4, 
mektebi v•~dır ki burod• dl' 
genç ihÜIBr kırk k•oğ· 
köylü ok ~W--8 1jr· 
renmekted u•~so 

1 
bir 

misi - ~i~diden mükepıı:oe kjf.· 

stjflifl~ok ku~· . 
dırlar. ı. • 

•• ts (l:.J~(~~~ 
-=-=-=====-s-=-==-=-===::::c:;::::==-..,..gıs==..-~ :, .. ·,; , 

Suriye:ve Lübnan ana 1 yasa , .. 
t . 

· rında değişikltkler. 
. . i ,,,ı,o· 

El. Mok.Q}tam gnzctesi ya_ 1 memnumyetsi11li1de 
8 

... il 
ııyor. mıştır. Nihayet bO ollll' 

Son gıüen haberlere göre teşkilAttn ömrü uzdO 
Suriye ve s .. rut cumuriyet-. mıştır. .:' J ı;ll•df 
leri kaldırılscaktır. Bô iki Fransa 1932 de ( Utfıl•P 
cumuriyetin 'Yetine basit namı altında Ş"lllt' Ltfİ~· 
l\'e m~~~lJBt ~~t'1tı de•letlerile ve .. bit' 
alac~ktır Ku rulacalC ~am ~e ya aleYiler hüktllDetıP~ö~· 
Berut hükull\etj (Lazikya) leştirmiştir. Lübnan ir-•~ 
Cebelidüruz • hükıimetlerine met\ bu üstıthada g018rı~ 
hnğlanacaFJııtdır . İstemediği için ayrı d b" 

Bu sureti~ ;'1ört hük(imet bırakılmıştır. 1924 ~il"'~ 
birleşer.ekler~ir Suri1e, bu. şekil ·hükumet ilg' ~~ıır• 
birleşik hükOpıetlerin marke- Şam ve Hulep 

1 
ı:o.10 bırl•f' 

zi olııcoktır. Hu ŞP.kli hnl, Süriye devlet'i ıd 1~ 1.;ı'1~ 
gerek FrıınSlıl htikümetine tirilm,ştır . BU defs ~ ~·I· 
ve gerekefl . Sbriye kıtas 1na yu hükumeti most~f' Lil~ 
biiyük faideler temin ede- mıştır. I~~ ~ teıi• ,J~~ 
ecıktir . t;üokü Franaa hükü ~ nan ,Cumuriy tıol . 1'" 

f(ştir. Bundan sı bıdr ... ~·I· 
meti Suriy~a~ büyük ~~.. v .11 • • .. 0 s~· sonra bu cuaıuriye• r,o" 
lüklere mnruz lcolmış ve hu ş lll ae 
yüzden Suriye ve Lübnanın · dırılarak yerine 

8 
193a ı' 

idari şekil1er1nde kısa zaman riyeti kurulmuşturİ ti l•l'?.
İçınde müteaddit d~folar .. le• . LazikY,a alevı de" r~oe 1.;••

1 
t· 

mll§ ve bunan ye ıoı11f.,ı 
ğişiklikler yapmış ve her · · kuru . 1&• ya hük.1imetı 1 ~ur:1 11 def.ııHnılu bunların hnlkın tgJJ ifo L"iiboaP .c~~ 9ö&~ 
aylığı için yaptığını iddi:ı meydana geti"rit111ıştı · 01,rııı 
tittirmiş Prnnsu Suriyeyi i~ - bu· değişikli~ler bal.k bır•~· 

l tt . •. h . b' teıır 1 re 
~a c ıgı zıır.aan urasın ı n de çok fena ır ik•Y'' ı 

l·fa"m L8fÇllfl idnre şekli kr.aliyctti. Frnn mış protesto ve ş . 
il su bir tnraftao Sur:yed~ l la ,tr 

1 
h t yol a~·mıştır. bÖıı,ildl. 1 

Ad iye arç tarifesi kıınu- lep ve Şam · devletleri gibi Şimdi FrpnJ!a a1erıtt1. nunun 7 inci moddoi muci - d... t r d L .. ı.: slsr _J 1ger ora ton. a uunan nin sağlam eıs •j''~" 
hince davaların açılışında ve ı,azikya ılevletlerjni de . wııt karrt .~"' 
il~m harcının dörtte biri nis· tesi4 ıtmjş ir J i)l~lıttrf ·~1,. ,;~ 
betinde ı>eşin olarak alınan ı< ·· ·· k b' t k d ~ 8 t LB

11 
.. ,·r u~~u ır mın u a o dP. Ş .ım eru eıJerİ " bİ' 

harcın davanın sonunda dört devletin. "''!rırı r ~' \P~l!ırr s; 9ik eıı 
ilam harcına mahsup edile- hn dev!et ıçın iyr 'IY+-~ "re1f.k 

1 
csıı,tıt· .,e 

rok fazlasının ilgililere geri Cumurreisi heyeti hüküınet kuru 
8

48 i1,.~ d'~ 
verilmesi lAzım g~ldığini Fi - parh\mento g~ 1-18 'şlill bfıeM~ltt • ırj:t,ır: b'j:IO 
nans bukonlığı ldzımgelen· l:Hlu sonsuz rnıısrafluru y~İ g re~se eK'o ~~.I. 
lere tebliğ etmiştir . • • ol ktı~ ..,.

1 DENIZY~)~LAll~ tŞL~TM:t~SJ 1 ••• • • • • 
•• 

GÜLNİHAL. V'AP:URU . J" 
; 8 Mayıs Çarşamba 'akŞ'ômı , Bpndır"azJif• 
1 yolcuları alıb istbanbula har:eket edecd~i"'' ~ 
• NOT: Oülnihalin hareket gunn programlarımuayyeır olmadığınd~n ~4, sJı~ * temizle Handırmadan hareketi günü ilOn edilecek ar. lstasyonlurdan.t:.: ............................. ~. 



YUIUWILI 8 Mayıs 

Osmanlıca.dan Türkçeye k~rşılıklar kılavuzu 
lalebe 

N. 35 ·~.ısvib (Bak: Knbul) ~. Onnm 
1asvib etmek (Bak: Knbul etmek - On. 

::::: 1 Öğrenci,· 3- Irdcmen 

'1on) 
laı· 

4 - Taibe (Yakutca ,«Talha)) 

1 
- 1 · Toliğ, 2 - ~ur - (Fr.) Chan

"' ce, eort 
ıaı· 
raı~~ - İleri kol önkol 

lllbketmek - Asmak bırakmak, irtele( 
talim ::::: . (Fr.) Suspendre, eemettre 
1'aı· - Öğretmek 

ınıatn ö ctıor ame - ğrenek - (Fr.) Inslru-

1' llttir 
ı etrnek Gönül almak okşa mnk, 

l oyramak , 
llıtıt\ 
u - Açgözlülük doymazlık 

l trısu 
umdu 

llQ}A_ 
l etmek - Göz dikmek umsunmak 
"'llıtıftitır A .. r· d 
'tın çgoz u, oymaz 
lııın anı - Tam, tüm bütün, tükel 
1 11 1lı arn etmek = Bağlamnk. bitirmf'k 
!nen aı:n~ tamamına - Başbaşa 
1'01lı~tnıyet - Bütüoli.ık, tamlık1 tümlük 

ltlek etmeh - D rinlemek, derinleştir-

1'aı0· 
1'aıni: Genelge - (Fr.) Circulaire 
1'ncn· etmek - Yaymak, genellemek 
1'alll~r Onarim 
lattl ır etmek - Onarmak 
1'8n Pon - Baskurut, kurutmaç 
1'4n:ı ( daoe) Tane ( r. Kö.) 
1'ıınnalllek - Kınamnk - (Fr.) Bltimer 
tıısnir° - Trnlı, tınan tınlıy.ın 
~ıttıı- etmek - İkiye bölmek 

dii ıtn etrnek - Düzenlemek düz~ltmek 
~n ' A.t vermek, yoluna koymak - (Fr.) 

lıııı ~anger 
ııı:n et k L'I . 

tlıtk me - n {'şmek, benzerini ya-
tar 
llltıı: l - iplik ağ 2 _ Karanlık I 
lııra - Şenlik, sevin,: 
tıır,~ - Yağma, talan, çapul 
larar :- Tarnf (T. Kö.) 
&itar:;r - Yantaz 

Pdtt' - Torofsız. Nötür 
~ıt ıaJ 
l,, &raflık - 11.···ı·· ı··k ""as 1,0 ur u 
l Süt l k .. 'ra" e me - Goılemek 

<Fr.) 

}ard1:~l - Tozelik, körpell lı 
llrhetlllek - Koğmalı, püskürtmek 
l"' lllek - ı t• k k . . rr) S - ':1' 1 arma , ındırmAk 
~ oustraire 

Im-

'il ~o~0~almak (vergi tarhı) 
''rir · 

(Fr.) im-

lrıtir - Tanım 
l etın k l 11tih e - Tanılamak. tonı mla rı uk 
t lltıhi ..... Tnrih (T. Kö) 
l flrjt - Tarihig 
ltıjz - Yol 
t etınek ... 'ş - Dokundurmak, takılmak 

1e atmak l 'ııin - (Fr.) J nsinuer 
~ flrllıtıa:lrııek - Bekitmek 
lQrz - 0Jğınık, darmadağın 
llr~ Tarz (1' K") l ı haıı o 

l 11tziy
6 

- Anluşıt 
l8tıjy0 - IJnarsa - (Fr.) Reparatlon 
l qaaduj Yermek - Onıırsamnk 
lnaaıı~t etrnek - Kalkı~mnk 

Q - s k tıllnı ar ıntılık 

lıı"lıtıek et~ek - SJtaşmıık, sarkıntılık 
l ıtıtıu 88 tamı:ık (Yakutcn) 
'a - \' fitrnr npma<·ık 

; O~r ;ı~ek ı - Esiklik. ~ahiblik 
lıı •corıo~ie ossesss:on 2 - Tutum = (Fr.) 

arrllf 
\lır"'ek etrnrk - l I] ·ı 
1" "I nsı enmek 2 - 8irik-
ı 'ıı,,.,,. artırmnk 
'\'a ll r l.. n,,."u - Tasar 
" d' r ot k t·r 1 ~ etrn rne - Tasnrlamak 

l, Fıı'ler ek - Onuylomok - (Fr.) Ha-

r~ e - A. l, r.) ı.. . rılanıa ortırma. '.'5Üzmc 
Fı 1quıd · .Ye et ntıon epuration 

l ~eı rnek 'h il - Arılnmak , n rtırmalc, suz 
l" lh 

'ır etrneıc 
etrn le - Doğrulmak, diızeltmek 

ltıQL e - S k L 
" 11; mn11, uyıınu çık:ır-
l 'lıt 
l' ,,, Eıtrnek .. 

8 
1 ıtı et - ı;şürmek bnı;n sarmak 

l Ilı llıelc ' 
' ~İf etcııek - Kurmak 
ıtll'ı etınek - U_ydurmak, düzmek 
''t Qt - öıoıflnmak sınıflara ay-
l, ır 
l,~tir \:ekit 
'r etnı k 1h et e Ceknıek 

tllek 
- Açıldamap 

amnk 
Tasvir - Sınay 

Tasvir etmek - Sınnylnmak 

Tatbik = 1 Uygut, ·taplama - (Fr.) Ap. 
pliquer :! o Yeritim (Bak: İcra ve in-
faz - (Fr.) Eksecution • 

Tatbik etmek - 1 Uyşutlamnk taptamak 
2 Y eritmek (Balı: icra 
ve infaz etmek) 

'fatil -· Azat 
fatmin etmek - Kandırmak, dinizlemek 
Totvil etmek __ Uzatmak 
Tovaf - Çevrin 
Tovaf etmek - Çevrinmek 
Tavan (Bnk: Kerhen) -- İsteyerek, gö. 

niilden 
Tavan kerhen (Bak: Kerhen) - İster is-. 

temez, istiyerek istemiyerelc 
Tavassut Aracılık 

Tuvnssut etmek - Arabulmnk, araya gi-' 
rmek 

Tavsttun etmak 
meg 

- Yerleşmek vatan edin. 

Tavik - Asıntı 

Tavik etmek 
hırokmak 

Taviz - Değişti 

Oyalandırmak, 

Tavk - Boyundurvk, tasma 
Tnvr - 'l'ııvr (T . Kö.) · 
'fnsviye - Tıısviye (T Kö) 

ıısıntıy:ı 

Tavzif etmek - Ödevlendirmek. ış ver
mek 

Jayzjh etmek - İzahlamak 
Tayf - l · (Bak: Hayalet) ~ - (Fızik an. 

lamı terim koluna bırakılmıştır) 

Tayıb etmek - Ayıplamak 
ı Tayornn Uçu~ 

'l'ayyare U<,~ak 

Tuy .. reci Uçman 
Tayyetmek ....._ 1 - Gitmek dönmek, 2 -
Çıknrmak 

Tozallüm etmek - Sızlnnmak. yanıp ya-
kılmak 

Tazammun etmek (Bak: ihtiva etmek) 
Tazarru (mÜ'lncat) - Yakarış 

'fuznrru (niyaz) - Yakarı · 
Tazarru ve niyaz etmek - Yakarmak 
Tazib etmek - Rnhtsız etmek, azab ver-
mek 
Taz'ıf etmek - iki kat etmek, ikitlemek 
Tazim etml'k - Büyüklemek, ululamak 
'l'nzir etmek Azarlamak 
Taziye - Başsnğı 

Taziye etmek - - Başsağlam3k 
Tazmin etmek - Üdemek, tölemek 
Tazminat - Ödek, tölek 
Tazyik - Basınç 

Tazyik etmek - Sıkıştırmak basmnk 
Teudül etmek - Oenge ·mek - cFr.) 

Epuivııloir 

Tenhhür etmek - Gecikmek. arlaklamak, 
öoı· kalman 
r" ) 

'fenli etmek Yükselmek, yü<'elmek 
Teallüm etmek - - Öğrenmek 
Teami - Görmezlikten gelmı:ı 
Teamül (Bok: Adet, örf) - Törü 

Moeurs 
(l'r.) 

Tenti - Alıp vermek, verişmek, = (Fr.) 
Echonge 

·Teaviim - Yarılımlşşnıa - (Fr ) Aide 
mutuel 

Tebaiyet etmek - lJyurmak 
'l'ebaki etmek - Ağlamsamak 

PJeurnicher 
Tebarüz etmek -
1'ebarüz ettirmek 
Tebaud etmek -

s·~ıoigner 

Helirmek 
Belirtmek 

Uzakla9mok 

1'ebdıl etmek Deği~tirmek 
Tebeddül -- OP.ğişim 
TebeJılül etmek - Değişmek _ 

Se r•hanger. se modifier 
Becayi~ Yerdeğişme - (Fr,) 

tation 

(Fr·) 

- (Fr.) 

(Fr.) 

Permu-

'l'ehr>llıir etmek - Belirmek, billürlnnmnk 
- ( F r.) $e cristalliser 

'rebenni eimek - Oi"rul edinmek o~ullan
mak - (Fr.) Adopter 

'l'eber - Teber (T. Kö.) 
'l'eberri etmek - ı\klunmak berilenmek 

- ( Fr.) Etrc acpuitte 
Tobrjye etmek Aklamak borilemok -

(Fr.) Acpuitter 

Teberru Vorit - \ I' r.) Don 
Teberru etmek - Veritte bulunmak 

(Fr ) Fuire un don 

Tebe1:1süm et.nek - Gülmsemelt 
Tebeyziin etmek - Belgirmek 
Tebeyyün ettirmek - Belğirtmek - (Fr .) 

Etablir, prouver 
Tebhir etmek - Buğulmrık 
Tebid etmek - Herıgile§rİrmek - (Fr ) 

(Fr.) Eterniser 
~jbedi ~ Bengi -· (Fr.) Eternel 
Teb'jd etmek ·- Sürmek ıraklamok 
Tebliğ - Bildirik - (Fr.) Comaıunipue 
Tebligat - Bilgirit - (Fr.) lnseruction 
'febrid ~tmek Soğutmak --· (Fr.) Re. 

froidir 
Tebrik ttmek 

ter 
Kutlamak - (Fr.) Felici-

Teb~ir etmek 
Tecahiil etme 

F t"iJre 

~tüjdelemek 

Bilme:denmek ( Fr.) 

Tecavüz \Bak: Ta11rruz) 
Tecnvüz etmek - Aşmak. 

mak 
gdçmek dokun. 

Mütecavi1., tecavüzknor -= Saldırgan -
(Fr.) Agressırnr. agressif 

Tecdid etmek - Yenilemek - (Fr.) He-
nouveler · 

Teceddüd _ Yenileşme - (Fr.) Reno· 
uvellement 

Tecellüi etmek (Kak: zuhur etmlik) 
Tecellüd göstermek - Bntırlanmıık, ba 

tırsımıık 

Tecemmu - Toplantı, hirikit 
Tecemmu etmek - Toplanmak , birikmek 

yığılmak 

Tecennün etmak - Toplanmak. bir ıkmek 

yığılmak 

Te<'ennün etmek - t;ıldırrunlr. delirmek 
Teeerrüd etmek - Yalınmak, PlçekmP.k, 

soyutlanmak - (Fr) Sisoler 
'recrid etmek - Ayırmak, soyultmak 

(Fr.) lsoler, denuder 
Teessiis etmek - Gözetmek çoşıtlomak 

(Fr.) ~~siponner 
Tecezzi etmek - Cüzlcnmek, tikelenmek 
Tecil - Sonarlım == (Fr.) Ajournemont 
Tecil etmek - Sonratmak - (Fr.) Ajo-

urner remettre 
Tecrim etmek ·- ~u\·landırmnk 

Tecrübe - Dener (Fr.) ~~ssni 
Tecrübe etmek ı)nanıak izin vermek 

Örnek: Ben .h:ı.reketiniı.i onnmıyorum 
(tecviiz etmiyorum) Kanun böyle 
hareketlere izin vermez (tecviz etmez) 

'l'ecziye etmek -- Cezalandırmak (Fr.) 
Punir 

Teçhiz. etmek - Donotmok - (Fr.) A -
mer equiper 

Teçhizat - Donatı 
Örnek: Süel donatı · - Techiıatı ns 
keriye 

Tedahül - Girin~·, keri kolan 
Örnek: Geri kolan aylıklar - Tedahül
de kalan muoşlar 

'l'odarik etmek - Eılinmek hnzırlaınak 

Teda~j etmek - Sağılmak , eyilemek 
\ 11' r.) Sôigner 

1'edavül elmek - Geçmek d<lnmek dolaş-

mak 
Tedbir Tedbir (1' . Kö) 
Tedhiş etmek - Ürkütmek 

ECfrayer 
Tedehhü~ - Yılım. yılğınlık 

Epouvanfor 
Tedehhüş etmek Yılmak 

(Fr) 
' 

(Fr.) 

Tedenni etmek -- Alçalmsk, gerilemek -
(Fr.) Bnisser , dimiuuer. etre en deca
dence 

Tedeyyün - ltoq:lunmn - (Fr.) S'er:ıd
etter 

'l'edfın etmeh - Gömmek _ c f' ) L~ 1 r [',ns-
evelir, en terrer 
Tcdfın merasimi - Gomme alrıyı - (Fr. 

lfoterrement 
Tedib etmek - Uslandırmak, yola getir

mek 
Tediye O,leme 
Te•iiye etmek - Ödemek hor('t1n11 vermek 

-· <Fr.) Payc_r 
'l'edkik etmek (Bak: Tetebhuj 
incedee inceye nramok - f Fr ] 

e aminer minutieusoment 

İnceleme 
Rtudior,) 

'l'edmir etmek ~ Sındırmak tepelemek 
Tedrici - Derece\ - (Fr.] Grnduel proğ

relilsif 

Tedri<'on - Azer uzar derece derece 
(Fr.) Graduettemet 

Tedvin etmek ~ Dergimek - (Fr.) Codi
fiey, fonmer un recueil 
Tedvir etmek - Çevirmek döndürmek -

{Fr.) Diriger, tourner 
1'eet1düb etmek - Utanmak edeblenmek 
Teehhüi etmek - Evlenmek 
Teellüm etmek Aclnmak, eıemlenmek 

- rFr. ı Se chagriner 
Teemmül etmel - Düşünmek, düşünüp 

taşınmak - [Fr] Reflechir, mediter 
Teenni etmek = 1 Ağır duvrnmak k 

jFr.] Agir aver precaut'on 
· 2 - \Bak: İhtiyatı 
Tees~üf etmek - Rseflenmek 
ıaössiir ( Bııg; hüzün) - Üzün 
Teessüs etmek - Kurulmak, yerleşmek 
Teeyyüd etmek - Doğru çıkmak, gerçek-

leşmek - (Fr.) Se confırmek 
Tefahur Övünç - (Fr.) Vantardise 
Tefuhur etmek -- Ôğünmeg - (Er.) Sc va-

nter 
Tefahhu~ etmek _ Araştırmak 

Tefohhüm = Anlama 
Tefekkür - Düşünmek - (Fr.) Reflez-

ıon 

Teferruat - Ayrıntılar - (Fr ı Datails 
Teferrüç (Bak: tenezzüh ) 
Te. ferrüd etmek Tekleşmek tek olmok 

birincileşmek - (Fr.) Se djstinguer 
Teferrüş etmek 1 - Sezinlemek. 2 • 

(Bak: feraset) 
Tehassiır etmek Göresimek, özlemek 
Tefessüh etmek Hozulmak, çürümek. 

kokmak (Fr ) Se csrrompre 
Teie .. ·vuk - Üstünlük 
Yefevvuk etmek - Ostolmak 
Tefevvühö Oil uzatma 
Tefevvüh etme -- Ağza almak ağız boz-

mak - (Fr.) Proferer 
Tefrik - Ayırma 

Tefrık etmek - Ayırmak 
l'efrikn (Bnk: fesııd) 
Tefriş etmek - Döşemek 
Tefsir ~ Yora= (Fr.) Commentaire 
Tefsir etmek - Yormak yoramak - (Fr) 
• Commenter 
1'f'ftiş etmek - Teftiş etme - (Fr 1 In-

specter 
Tagafül etmek Anlomnzlıktan geloıek 

nnlamoz görünmek - (Fr . ı Feındre de 

ne pas comprendre 
Tehacüm etmek - Üşüşmek, toplaşmak 

- (Fr.) Assaillir 
Lehalüf - Uyuşmozlık 
Teharrük etmek Kımıldamak harekete 

gelmek 
Tahassun etmek Sığınmak 
Tehaşi 1 Brh: hsşyet ihtira%) Sıkınma 
Tehaşşüd etmek - Birikmek yığılmak 
Tehcir etmek - Göçürmek 
Tahdici - Hötlem gözdağı - (Fr.] 1e-

nace 
Tehdid etmek - Hötlemek yumdurmak 

= {Fr.J Mnncer 
Tehevvür etmek Kızmak köpürmek hi-

det etmek [Fr.] Somporter 
Tehoyiiç etmek - Heyecanlanmak 
Tehi Boş 
Toh ie etmek - Hazırlamak 
Tehlike - t»hlüke [T.Kö} 
l ehviıı etmek = Kolnylaş\ırmo.k, hafıfieı-

mek: - !f?r.] Fociliter, alleger 
Tahyic etmek - Heyecanlandırmak 
Tehzih etmek - Düzeltmek, temizlemek 

- (Fr.] Edıfıer 
Tehziz etmek = titretmek 
Tekabül etmek - Karşılık olmak, k rşı-

laşmak, karşılamak 
Teklllif ~. Vergiler 
'l'ekllmül = Evrim 
Tekdmül etmek 

~voluer 

\ lfr 1 lınpots 
[Fr 1 Evolution 
Evrinmek [Fr.I 

Tckdpu [ B k. Tezellül, tabnsbuı::) 
Te dsuf etmek (Bok: Kesnfet] - "ıltlo -

mnk, toplnnmnk - {Fr.] Sepniesir 
Tekfisi.ıl - Üşenme . gevşeklik, erinme 

1 Fr.I Negligence, manpue de e"on 
Tektlsiil göstermek - Üşenmek, erinmek 
Tekatu e\mek - Çcıkraşmak, kesişmek -

{ Fr.] Secroise, cou per 
Tekatu noktası - Çatak - [Fr.j Pointde 

rencontre 
Mütekotı Çapraşık. çatışık 

Tekaüd etmek [Bak: Mütekaid] - Emekliye 
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marİ ft\life laliplerdt>JI ell <;Ok flı'~ ~İİl'flnt') İlıafr- saat 15 şe teıhdıt edilmiş hir motrA tulünde vo 15 adan verılecek silinılirlr .l:.:u~Ze,:.:,Y:.:,n_e_l -r.:":':i~;'ii rıf'I J ;il 

l
.l ) · santim kslınlıg-ınd:ı beheri k.umlu olrırnk t. hnecı1rü 1186- fsteklıte 8J,t 6• ·i lCf'._I C( 1 ect•~dir. llt1h31H1He1l lıf'dfiJi kırk lira• o} [uğundan H nıok \'0 şort- ) 36 ıluğ'UndaO , 9~Ç tll" 40 A!lntim enind"nnşnfp ol 1ru .kurul? b•hlh8 M.ı - uni temınat ~ıı•1,11 

•lır ı·.~ıcklift1 rin t"'ıııı·ııal "'( kcel0 1·1·ı~) a'' fll !!l··ı ıı \'~ nameyi görmek Ü;tiyenlerin k k 93 · · i · 'b k rnı ,_ , ~ , n , , ~ ,) mnrnn üzere npak taşlı vo yı~ 5 ~urıınt en ıtı arfln birlikte mn 3 . 10rı1l ~ 

saalta "om İS,, Olla fa'z)a malf111•·,1t alr•ı.ak ,: 'flCY nkçnsilo birlikte Bnlıke- (500) kilo ıliizejli çimento ı '27 ınnyıs 935 pıznrtC'sİ g-tı · müt{'!\>f kkil kom~l ı·ttO 
• ' 

1 tfl~ t> n- · sır suliı hukuk lwkı' mlı"ıne · k 1 d 1 rı 
l 

.. derzli aynı harçtan sıvalı lı nime ne ar yirmi ~ıirı mü - susuna gelme e 
lerin nıilli enı l~ dairesine müracaatları. mu··racaa•ıarı il"n olunur. ı ğ · 'k' b '- d ı k ı.. ·ı • ti a ımın azamı ı ı uçua. e\ o. nçı ea.ıı tmeye konul· nur. 


