
g& 

ivi' iaşe Müsteşarlığı 
~ liayat 
.,.. pahalılığına karşı tedbirler 
ıır~ A .. ._ alıyorlar .. .,. l" ••ıtlr 
·~ atı bu IÜ • -:--- İaşe teşki- olunmaktadır. 
1 Rcçıniş 11 balfii( fanliyett- Milli korunma kanunu 
tşır Müıte4ar ~~lunmaktadtr. yeni teşkilatın muvaffak 

vaıifeaioc b fik Soyer yeni olmasını te ııin için büku-
t~şkilitan ışlanıışttr. Bu mete geniş salahiyet ver· 

~) h~di haytı ~cınlcketin ildi· diğindeo, icabederıe icra 
ıP ~'Zilletler 11 

• göreceği vekilleri heyeti kararile 
tef' '"'rıtr b ~c alacağı yeni her hangi bir daire veya 
1''' ~•IQın•ta' ~ınJa verilen müessesenin bu teşkilate 
,.- tehtlık Pi'lore, yeni ~müs- bağlanması kahil ofacakhr. 
~e' tr•ft•n k he, işlerini bir Teşkilat memurlarımn tam 

tallz.itn edendi Dıemurittrile bir dürüsti ile çalışmalrını 
•n Ofiale:Ct-k, diker tanı.f· ve fazla randımanla olmalıı· 
~'lld•n du~ vaıuaıile doğ· rını mümkün kılmak için 
er Yll lCl'Uya •• d b f d ı . ı. ~ k Par,.k mu a ale· onları ter in e ece•. ım"an 
1111 

tetkik hayat pahalılı· lar mevcut bulunmakta, 
~e lüı.lıın 'l~e takip edecek bu memuriyette geçirecdc 
&tı •lıcık~r"ceği karar- leri mi,;ddet fili hizmet sa· 

Bil"' ıt. f k 
~s· . Utnunı f' yılacağı gıbi ter ie ve te a· 
d . •nın dıb .ıat ımüraka· üdlüğe de esas olıcsğı ka· 
Ct~re3inde : 1 ılıni esaslar bul olun m!lktadır. 

lıt, rnaıına çalışa- Fazla mesai ve muvaffa 

1tıua?0trudan d ~ kiyeti görülenlere, Başve-
etiid ettrhğ, bı v ogruya kilin tasvibi le, barem ka· 
ı· •ervi1· • Kh olan bu ııununı göre alabilecekleri 
~tırıın ic~~ın, iaıe teşki· ücretlerden başk maktu 
ır roı oy11,;nda tı.mübim laıminat vermekte:mümküna 
~ğı beyan , olacalchr. ----Çok ... ··----

Lı Muhım bir ka1ar '"lasa.t 
ıne\'si .. d 
Pa. nun e ameleler trenlerde 

Anlcar . raslz seyahat edecek. 
Pcrterirı ':- ltıiz 
lıunaııleırın~tihıal ve :~~ç
t"tt'! bit il top\u biı rn 

llııtıt k ınıııtalr d su. 
Yaba •Ya ucuz ı an diger 

at ed b· , ve kol 
ııak .. e ıtın~ıe . ,. ay ae. 
1 alat Velc"'l . ııgıçin M··. 
arınd a etı d . u 
~dij'. a tenzilat eınır Yo}. 

'ki1,t~1ı nıelctedir rz~lPtnata 
1 de · · •rıı~v 

Pcrı,; i . 11 ar ay.11 b e· 
l,r l Çın O>üb. u r~nç-

~ tnakttdır l!ll tedbir-
q~r • lar,ft, . . 

•taıı 'V8 bo, 

ta bulunan ameleler Zıra· 
at müdürlüklerince teıbit 
olunacak ve bunlar gruplar 
halinde muhtelif ekim mm· 
takalarma, bilet ücretleri 
Ziraat V akaletince veril
mek suretiyl~ sevkedilecek 
lerdir. Devlet Demiryolla
rı idareıinin aanayi mmta
~ alarma amele s~vkinde 
de mühim kolıyhklar le• 

min edeceği haber alın· 
mıştır. 

-



Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrirııde 

Meslek! ve teknik 
tedrisat 

Şunu da kaydt:delim 
ki; cti~uriyet kültür mü· 
t".sseselerirırn istikameti; ne 
tanzim Han evvelki devre 
nin tamamen ruhani leok 
ratik zihni7etine, ne müte 
reddit, kararsız, milli duy 
gu ve bilgil~rden mahrum 
tanzimat maarifinin esas -
!arına benzer, ne de meş· 
ruttyet Jevrinin lalim ve 
terbiye sistemlerile mukn 
yes,.., edilebilir bir halde • 
dir. Cümhuriyet maurifihİ 
tanzimattan evvelki maa · 
rif sistemile esesen muka 

yesey~ de imkan yoktur. 
Ne mahiyet. ne görüş 

ırn zi?rıiyet bakımlarından 
bu iki devri bir birı ı in ytl 
nma g; lehilec~k bir halde 

tasavvur bile caiz değil • 
dir. 

• * 
* Tanzimat ve meşruti -

ye-t devirlerinin maarif ve 
tcrhiye esastarma gelince : 

Bunların aa~aları: ile· 
ri sürdükleri sö~de prerı· 
sipleri: muasırlaşmak, Ay 
ruP.ai zihııiyelle insan ye· 
tiştırme gıbi iddialardır. 

Fakat; bu P.rensip· 
ler, hiç bir zaman tabak· 
kuk edem miştir. 

Orta zamanln muasır 
hayatı telif etın~k istiyen 
tanzioıal ve meşrutiyet i 
<lart":leri bir tara..ftan yeni 
ye doğru hamle ,yapmak 
diledikleri halde, beri ta • 

raftan htmamon geri bir 
devlet teşekkülü ve gerı 
bir kültür hayalı içinde 
kuvvetlnıni ve kudretleri 
ni kaybetmişlerdir. 

Ne bu vaziyetler için· 
ele, ne umumi terbiye sis· 
temleıi, ne terbiyenin tek 
nik vasıtalıarı itibarile mu 
vatfak oJamamıştırlar. 

Cumhuriyet Maarifi dir 
ki; terbiyesi:ü üıeril)e al • 
<lığı g'"niş millet kütlesi -
ııin ilerlemesini ve bu küt· 
lenın muasır hayata intı· 
bakını temin edecek vası· 
talara ve prensi,p)er~ sa · 
hip olmuştur. Çünkü; 

Direk ıfini ve progra · · 
mını Ebedi ve Milli Şefle 
r ınin İrşad ve iradelerin· 
<len almıştır. ... 

• 
Ebedi Şef " Atatürk,. 

1 

cumhuriyet ı.. ultur müesse· 
sesın~ şu dırektifi vermiş
lerdi; 

.. Hiıkumetın en feyiz 
h ve en mühim vazif dSİ 
Mcaarıf işleridır. Uunaa 

muvaffak olabilmek ıçın 
öyle bir program takıp 
etmeğe mecburuı kı; o 
program milletimizin bu 
günkü halile, içtımai, baya 
ti ihtiy•cı ile, m~~~tin şart 

Spor: 

Dürtkü Spor Hareke.ileri 
Mütf"kaitle·r maçı çcık güzel oldu 

Eski futbol~ulaı:ın tr.ş\cil çilmişlerdir. !~ 
dtiğı takım ile Gençlik Bölgeler arası kır koşusu 
Kiübü birinci takımı ansan için lıaz.ırlı.ldar.a devam 
da 'evvelce haber verdiği- edilmektedir, 
miz maç, dün saat 16 da M~k~llefJer 
Gençlik kışlasında yapıl· 

mış ve çok g~~el gprfiş 
tir. 
Adet old ğu üzere antr 

mansız olarak sahayı çıkan 
mütekaicl erin abeste beste 
oyunlarına mükabjl çe,vik 
ve atik gençlerin oyunu, 
tefevvulCu daima gençler 
tarafında tutmuş ve m11ç 
7- 1 Mütekaidlerin mağ
lubiyeti il'! neticelenmiştir. 

Hakem Kamil Ônalm 
ıdaresinde oynanan oyun 
20 ş"r da ilk iki hafta~ 
yımla v~ se cileriıı alkış 
lan or<1sında ona ererken 
eski oyuncul.ır hem yorgun 
he\11 neş'!li bir ha!de ve 
Gençlik mımıml üç :lefa 
« sağol ,. seremonisi yapa~ 
rak ,.hayı terketıp,işlerdir. 

Bu 
0
maçtan ÖnceLise ile 

Gençlik takımı ar ~mda 
yine Kışlada bir velebol 
maçı yapılmış, Lise galjp 
geJ.miştir. 

Hazırlık koş\,lsu 
Gelecek pa~ar günü Böl

geler ar~ın4a şıehriqıizde 
y~pılacalc olan büyük kır: 
koşusuna hazırlık olmak 
üzere dün sabah Gençlik 
Klübu atletleri arasında 
6000 metrt'!l'k bir koşu 
yapılmıştır. 

Belediye meydanından 
ba.Şlayıp yine ayni yerde 
sona eren koşu)·u 21,9 da· 
kikada Mehmet Nuri birin 
cililde bitirmiş, altıncıya 
kadar derece ıtlanlur Ö• 

numüzdeki koşu için se· 

larile ve as,pn icaplarile 
tamamen müt11ııuiP. ve 
muvafık ol un bunun için 
muazzam ve fakat hayali, 
muğlak mütalealardan _te· 
cerrüt ederek hakikate 
nafiz nazarlarla bakmak ve 
el ile temas etmek lazım· 
dır. ,. 

* * • Milli Şef büyük •• lnö· 
nü " de şu vecizelerile 
cümhuriyet maarjfinin · sti· 
kametini aydınlatmışlardır: 

.. bin yarıQlı adam bir 
tam adam değildir. 

Siyasette ve idarede 
en muıir şey, milletler ve 
cemiyetler için teıafisı en 
zor olan felaket, yarım 
bilgili adamlaran salahiyet 
sahibi elmasıdır. ,, 

• • • 
Kültür esas larınt bu 

kıymetli temeller üzerme 
kuran bü)·üklerimiz))uııun 
yanında me teki ve teknik 
tedı ıs ... tu ~ mutena biı 
me"ki ayırmr ~lardır. 

{ Sonu var) 
Şükru oGUZ 

Havumn k:apoh oluşuna 
rağmen br.den ter.biy si 
mükellefleri dün de kışlala
rınd~ toplanarak tal\gıleri 
ne devam etmiş ve bele • 
diye önüne kadar bir yürü. 
yüş yaparak hr koşuıU}!u 
takip ay ıemişle,rpir. 

~ehriıniz Gençlik klübü 
Mükellefleri için yısphpl 
makta olan .300 öqıek 
elbisenin bu ay zarfında 
ikmal edilerek kıtalara 
tevzi olunacağı öğrenilmiş 
tir. 

Yl1
, i cenaze 
omobili 

Y f.\rll\dan ı}ib,a 
ren hizınete giriyor 

Belediyenin çöp araha
sma J>enziyen ve çok çir· 
kin bir mım~ata ar~~den 
cenaze aral]asın1n islah e· 
dilmesini daha evvel iste· 
miş ve bu hu5usta bt"le
diy('niu dikkat nazarını 

çek mi1tilc. 
Bu çok haklı ~ikayeli 

nazarı dikkate alan bele
diyemiz bir oenaze otomo 
bili hazırlamış bulunmak· 
tadır. Yeni otomobil ya· 
rmdan itibaren hizmete 

girecek ve bu günk·:i çir 
kan manzara ortadan kalk· 
mış olacaktır. Yeni oto· 

mobilde cen.aze nı\lil üc,
reti hususi bir htrifeye t•· 
bi tutulmuştur. Faldr halk 
tan ücret alınrnıyacaktır. 

500 milyop do
lar Iık harp mal
zeuı esi geliyor 

Nevyork 2 A.A.- A· 
merika ayen Meclisinde 
lngilter~)'.e yardım k,nunu 
müzaker~ edilirken İ~il
tereye 'yollanmak ü~~re 
500 wijyon dolarlı" lııy~.e 
tinde harp malz11oııesi ha· 
zırlanaııştar. 

Bu~rıp •r•M'4 SOA\ı 
ai§~mn tan'•figle!ile.lv~r ne· 

.. vi iMıA · ~lzemeai b~n
maktadır 1 Bunlar,uı.. ilk p.tr 
tiyi ıt'şkil ettiği ve. bunu 
t.a~iben ikinci büyük par· 
tinin d~ı hazırlandığı haber 
verilme idedir. 

Sovyetlerin Mil
li müdafaa bütçesi 

Mos~ova 2 A.~.-Sov 
yetler birliijoin bu seQ~· 
ki Milti mü.dafaa b~tçeıi 
700 milyar 1 9JO m~lyon rub 
ledir. Bu miktar geçen se
nedqn 13 milyar bir f.az· 
• 
ıalık arzetmektedir. 

Bulgar is· 
tanda 

Atma filoları· .. . .. 
nın uınayışı 

BeJgr-at '.! A A - ly\ 
haber alan kaynakl ,r. 
dan öğrenildiğine göre dun 
gQ_p(Jijz 2:50 Alın n teyyn 
resi mütemadiyen So!ya 
üzerinde uçmuştur. bu 
tayr,are-lerin çoğu bombar 
dıman tayyaresi idi. bu
raya gelen haberlere gö 
re, c~nubi bulgaristanın 

birçok tayyare meyd ola· 
rı Almanların işgali altın

dadır; ve bir miktar pike 
bombardıman tan aresi 
şimdiden bu tayyare mey· 
danlarına yedeşmiş bulun 

maktadır. Alman kıtaları 
nın Sofyaya girdikleri 'za
men Alman Konsolosluğu 

istila 
hakkırıd 

Altn n tebliğt ~ 
Bertin 3 A. A . - ~ 

man resm( t~b\iği : ~ 
Alman orduları tr.S 

·külleri, füılgar hü"oııı' 
·ı le mutabık olarak togı I 

renin Balkanlar için ald-' 
edbirle ri öııl rnek ÜV · hu 

:2 ı;nart an itibaren B ~ı 
top: aklarına girmiştir. •hı 

Sofyu 3 A. A - ~ti 
man Ajaıısmdıcn : 

Bu1gar .((,,..~h t3ot~S 
akşam Alman Elçisini ~ ter 
bul <>tmiş ve Bu\garist• Qı(j 
mihvere iltihakınJ;m d far 
yı m~ mnuniyelini i~hnt,. llzla 
lemiştir. Kral bunu ııtU 
akip İtalyanın Sofya f)f 
sini de kabul etmiştir· 

önijnde bir r<.'&ıni geçit 
yoptıkları söylenmektedir 

Sir Alman tayy 
r~si düştü 

Bulgarısta. ın LO 
1 dra elç1si istif ) h 

Londra 3 A. A . .,,... kaı 
Bulgaristanın Lo.ıdr• l~ 
. . B . ·bl ur 

Belgrat 2 A.A. - Bul 
garistana gitmekte olan 
bir Alman n krye tayya· 
resi dün öğl~der. sonra Yu 
goslavya toprakları üze• 
rinden geçerken mecburi 
iniş yapmıştır. Tayyare
d~ buıgar: pilot.undon ma 
da 8 kişiiik nıür;ettebat var 
dııı. Pilot yolunu şaş ardı · 
ğu11 beyun ,.,tmiştir. 

Yunan ordusu tek-
rar taarru:la geçti 

Atina 2 A. A. - Yu· 
. • bl' ,,,.. nan resmı .e ıxı : 

Zamdn zaman şiddetle-' : 
nen keşif v~ topçu faali· 
y~ti olmuştur. 

A •ina radyo.,,u harekat 
hakkınd& şu baberkri ver• 
mi~fo :Cumartesi günü ltal· 
yımlar: için fena bir gün 
olmu~tur.. l~alyar askerleri 
adeta ndhAneye sevkedil· 
miştir. ltalyanlar Yunan 
otomatik silahlarının Ma • 
kaşvari . ateşi arasına alın 
mış ve biçilmi~lerdir. Ta 
arruza geçen ltalyau kıta· 
atmdau ancak pek az bir 
kısmı canlınnı kurtarabil 
mişlerdir. 

Bir aylık b'ıauço 
Atina 2 A.A.- 29 ka 

nunusaniden 28 eub\tta .ka 
dar geçen bir ay içinde 
ltalyanlaı m bava akınları 

neticesinde sivil lıalktan 
ölü ve yarahiann sayısı 

şudur: 
31 i erkek, 34 Ü ka· 

dın ve çocuk olmak üze 
re .65 kişi ölmüştür. 58 er 
kek, 28 i kadın ve 14 ü 
çocuk olınalc Üzf!re 99 
kiş' de yaralanmı~tır. 

OIC.Jl"•~·.-:ı .. ~ ., ~ ' .. -c• 

DoK.tor Ke-
mal Atay 

Httstalarmı her gün es· 
ki •• muayenehanesinle .ka· 
bule başlamıştır. 

çısı, ulgarıstanın ını ft Ilı 

re iltihakı üzerine <1at.1~ ric 
sinden istifa eylemiş Yarı 
Buigaristana clönmiyece ltı 
ni ilin etmişfü·. y~ 

Yugo.davyad• nı, 
Belgrad 3 A. A. / ~e 

Budapeşted~n alel c tin 
buraya dönen Yugo•1 dit 
1:ariciy~ Nazın ıv'lark~ İıı 
derhal kral naibi P""'j kı 
Pol ile uzun u:r:adıya 8' 
rüşmüştür. 

Kerı:-n sıkışdırıhYd 
Kı;bire 3 A.A. - r 

t~bliğ: E"itrede f(e~ 
ş*'hriııe h&kam olan rııLi~1 

bir geçit zAbtedilmiştit~ 
Habeşistnda ve İtalya" tu 
mulisinde ıngiliz .kıta! 'it! 
nın her 1ditı ıoemı,\Jf11 §ı 

ıu ~~rici Şekilde inkicıaf 
mektedir. 

v Si 

Amerikanın ye,J 
Londra Elçisi 

Londra: A.A· ?~ 
Amerika birleşık dP.""J 
rının yeni Londreı f: 
dün TayyAre ile mu\' 
etmiştirı. tayyure rıı 

nıoda lngıliz Kıralı 
mümesile samim, s 
hoş geldiniz demiştir· 

Bir İngiliz Kuahttt' 
yabancı devlet müıııe 
karşılaması lngiliz .tat' 
de ·ııc defa olarak d
gelmektedir. Hatırla' 
ki lngilter.enin Vaşi 
Elçisi Lord Hafifi 
bizzatRuzvelt karşıl• 
lngiliz Kır.ih yeni 
Bukingham sarayıııS 
d<tvet eyl~mi5tir. -'J 

Giindüztı~ 
Bu akşamdan itib•~ 

Türkçe sözlü HÜC~ 
filmiri görmek Jırlll 
çırma yınız. Peld f 
Türkçe Poltava nıu -Neşriyat Müdd~ 

ı 
Seıim ÇELEN~ 

C.H.P .matbaasıAN'f 
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