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T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta pazartesi günleri neşrolunur.
Neşriyat Müdürlüğünce çıkarılır. Tek tek satılmaz. Alâkadar makam ve m üesseselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş
,
mukabilinde abonelerine gönderilir.

Birinci Cild Fihristi (1-35 inci sayılar)
M evzuu

T a rih v e No.

m

(8

(8
(A

(8
(A

M evzuu

KARARNAMELER:

KANUNLAR t

D a i r e l e r d e kullanılan resmî
kâğıtların a n t e t l e r i n d e k i
Tüıkiye Cümhuriyeti ibare
sinin «T. C.> şeklinde kul
lanılması hakkında.

Karar sa y ısı: 2/10478

29

129

Maarif müdür ve memurları
hakkındaki talimatnameye bir
madde eklenmesi hakkında.

6/1/1939
Karar sayısı 2/10211

Neşri ta r ih i: 18/1/1939
Kanun N o .: 3558

3

9

Neşri ta r ih i: 7/11/1939
Kanun N o .: 3577

5

17

Bankalar ve devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit
ve teadülü hakkında kanun.

Kabul tarihi 3/V11/1939
Kanun N o .: 3659

D e v lete ait matbaaların birleş
tirilm esi hakkında kanun.
D e v le t kitapları mütedavil ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun.

Kabul tarihi: 30/VI/1939
Kanun N o .: 3656

26
27

113
117

i

K A RA RLA R:
Eski harflerle basılmış kitaplann, etüt kitabı olarak kullanılmak üzere okul ve kültür
kurulları kitapevlerine konu
labilecekleri hakkında Büyük
M illet Meclisi kararı.

20

89

NİZAMNAMELER:
Sınaî m üsseselerde ve maden
ocaklarında m eslekî kurslar
açılması hakkında nizamname.

21

93

d
(A

10

41

3

10

■'

TALİMATNAMELER :
Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi talebe pansiyonu
talimatnamesi.

6

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi esas talimatnamesi.

11

21 •

45
*

‘

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinin ara, lisans ve
doktora sınavları talimatnamesi.

•

11

49

32
34
35

145
175
181

12

60

Cumhur Başkanlığı Filarmonik
Orkestrası ile orkestra üye
lerinin radyodaki toplu veya
münferit faaliyetlerine dair
disiplin talimatnamesi.

16

73

D e v le t memurları maaşlarının
tevhit ve teadülüne dair olan
8 mayıs 1929 tarihli ve 1452

10

41

A yniyat talimatnamesi.
22/V /1939
Karar N o .: 1090

(8
(A

•■

5

Neşri ta r ih i: 7/1/1939
Kanun N o .: 3549

D e v le t memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne
dair
kanun.

,

2

A sk erî ve mülkî tekaüt kanununun bazı maddelerinde
değişiklik yapılmasına dair
kanun.
.

d
«ta

T a rih ve No.

1938 tarihli cimnastik şenlikleri
talimatnamesinin 14 ü n c ü
maddesinin tashihi hakkında.

' .

■

•

2

M evzuu

T a rih v e No.

M evzuu

>»
(8
(A

sayılı kanunun 7 inci madde
sine göre 14 üncü ve 11 inci
derecelerden I derece daha
yüksek memuriyetlere alın
masını i s t i y e n memurların
girecekleri yabancı dil sınavı
hakkında talimatname.

İdare ve
İŞLERİ H.
85

O kulların spor yurtları talim at-

22

Ortaokullarda üçte iki devam
m ü d d e t in i doldurmıyanlar
hakkında talimatname.

101

TALİM ATLAR:
A tletizim müsabakaları hakkın
da talimat

7

25

K ızların atış müsabakaları hak
kında talimat.

9

37

K ızların voleybol müsabakaları
hakkında talimat.

9

37

K ızların koşu müsabakaları hak
kında talimat.

9

Maarif Vekilliği kitap yayınev
lerinin idaresi hakkında mu
vakkat talimat.

3

10

Maarif Vekili ği neşriyatı satış
işleri hakkında talimat.

31

141

38

PROGRAM LAR:
12

53

5

1939 - 1940, 1940 • 1941, 1941
1942 ders yıllarında ilk okull rın 4 ve 5 inci sınıflarında
okutulmak üzere yazdırılacak
Yurt bilgisi kitapları şartnamesi
1940- 1941, 1941-1942, 1942-1943
ders yıllarında ilk okulların 4
ve 5inci sınıliarındı. okutu'mak
üzere yazdırılacak olan A rit
m etik kitapi n şartnam tsi.

m uhabere

A kşam okulları diploma ve bel
gelerine yapıştırılacak pul h.

18

30

30

140

M edekî ve teknik tedrisat

24 41

6

6/I./1939
4720;2
143 200

A sk erî ehliyetnameler h.

Seferberlik 12/V111/1939
80/1027

A skerlik dersleri işleri için se
ferberlik Müdürlüğü ile mu
habere edilm esi h.

Şefe berlik 25/V /1039
8022/627

90 144

A yniyat talim atnam esinde yapı
lan tashihler h.

Neşriyat 18/V11I/1939
82/6758

148 204

Bakırköy ve Kasımpaşa O rta
okulları şubeleri h.

Neşriyat 32/111/1939
82/2542

Bazı okul şubelerinin müstakil
hale ve bazı o ıta o ulların
lise haline g e tiıi mesi h.

Neşriyat 25/11/1454
82/1454

B azı yabancı okullarda teneffüs
fasılası verilmeksizin üstüste
okutulan dersler h.

63 99

7

29 51

Hususî mektepler
17/V/1939
9/1933

19

86 137

B ir ve daha fazla y’l okula
devam etm iyen taleb eler h.

O rta tedrisat 23/VI/1939
51293/5-12869

24

106 172

Bursa - Eskişehir telefon dev
resi h.

Neşriyat 24/111/1939
2353

12

60 94

Cümhuriyetin ilânının 15 inci
yıl dönümü m unasebetile A n
kara'ya gelm iş olan izciler h.

Orta tedrisat 8/111/1939
51293-5/4003

10

43 79

Orta tedri at lO/VIl/1939

27

124 184

16

74 123

2

11

Ç erkeş i kokulundan müracaat
edecek talebeler h.

21293/14029

D erslerinin baltalık sayısı 24 ü
geçecek öğretm enlerin özel
okullara inha edilm em eleri h.

Hususî mektepler
24/1V/1939
9/1050

D evam ve devamsızlık çizelge

M eslekî ve teknik tedrisat

leri h.

ŞARTNAM ELER:
1 939- 1940, 1940 - 1941, 1941 1942 ders yıllarında ilk okul
ların 4 ve 5 inci sınıflarında
okutulmak üvere yazdırılacak
Tarih kitapları şartnam cii.

>1
(8
(A

TAM İM LER:

M ecburî hizm ete tâbi meslekî
ve teknik tedrisat öjfretmenlerinin tayin usulleri talim at
namesi.
'

19 mayıs 1939 tarihinde yapıla
cak cimnastik şenlikleri için
kız ve erkeklere göre haz*rlanmış olan cimnastik hazır
lıkları programı.

T a rih v e No.

(8
(A

7/1/1939
105

D evlet Deniz yollarında seyahat
edecek talebe h.

^alim ve terbiye
4/lX /1939
2-545

35

184212

D evrek kazasına gönderilecek
resmî evrak üzerine D e/rek Zonguldak yazılması h.

N eşriyat

13

63 101

Diplom aların yazılma ve gönde
rilmesi h.

M eslekî ve teknik tedrisat
15/V1II/1939
3460

31

144203

E ceabat kazasına gönderilecek
tahriratın zarflarının yazılması
h.

Neşriyat 19/VI/1939
81/4639 23/103/169

23

103 169

E cnebi tebaalı talebelerin para
sız ikam et tezkeresi almaları
için beyanname vermelerinin
m ektep idareleri tarafından
ikaz edilerek temini h.

Yüksek tedrisat
484

18

81 130

Eğitm en kurslarının tesisatı h.

tik tedrisat 18/11/1939
6/1786

7

28 49

31/111/1939

81/2543

3

•
0

M evzuu

T a r ih v e N o.

(B z
M
>1

(8

(A

co

İmtihanla maaşa geçecek kız en s M es'ekî ve teknik tedrisat
titüleri ve Akşam Kız Sanat 13/IV/1939
•
Okulları ücretli öğretm enleri h 1490
.

4
h

15

70 115

6/11/1939

4

13 27

Eski kayitler h.

O rta ted risıt 23/11/1939
51293/11-3294

8

33 57

Hamdi H elvacı’nın D evlet taah
hütlerine girebileceği h.

Neşriyat 24/V /1939
81/4110

20

90 143

1 haziran 1939 tarihinden iti

Neşriyat 19/V1/1939
82/4640

23

H ususî mektepler
8/V I/1 9 3 9
9/1419

H ususî okulların
leri h.

Hususî mektepler

ruhsatname

es

>>

es

CA

Hususî kalem
70/8

H ususî okulların ücretleri h.

T a rih v e No.

m

Eski harflerle yazılm ış m ektuplar h.

baren
Maarif Matbaasında
yaptırılan işlerin paraları h.

M evzuu

«İM

102 168

Seferberlik 12/V/1939
3022/-2-576

K ızılay G ençlik Teşkilâtı h.

Neşriyat
81/1406-

K ütüpanelerin
kendilerinden
kitap almamaları ve abone
olmamaları h.

Kütüpaneler
50/200

>»
(8

rfi

cn
K ız talebelerin askerî ehliyet
nameleri h.

«İM

18

82134

24/11/1939

7

29 53

23/V1/1939

24

106 17

L iklere Lise birinci devre ile
Ortaokul talebesinin iştirâ<
edem iyeceği h.

Beden terbiyesi ve izcilik
27/111/1939

13

61 95

L ise bitirme diplomalarının vak
tinde g'önderilmesi h.

H ususî mektepler
6/111/1939
9/547

11

51 88

Lüzumsuz muharebelere yol açıl
maması ve müracaat sahip e
rine kesin cevaplar h.

Neşriyat 5/1/1939
273/5

1

20/200

22

94 161

23

102 166

Talim ve terbiye
10/111/1939
2-436 15

43 80

178 205

Maarif teşkilâtının daimî teftiş
ve murakabesi h.

10

34

14/VI/1939 .
9/1451

3

3

H ususî Türk azınlık ve yabancı
okullarda talebelerden alına
cak ücretler h.

14/VIII/1939
9/1895

H ususî Türk azınlık ve yabancı
okulları öğretm enlerinin tayin
işleri h.

Hususî mektepler
21/VIII/1939
6/6821

34

179 206

Maarif teşkilâtı mensuplarının
dilek ve şikâyetleri h.

Hususî mektepler
18/111/1939
70/51

11

41 90

İçel Issı yuva hususî okulunun
1 inci sınıfı h.

Hususî mektepler
8/V1/1939
9/1416

22

98 158

Mahrukat ve yakmag^a mahsus
vasıtalar h.

Neşriyat 1/111/1939
81/1545

10

42 73

19 Mayıs bayramına ait prova

96 152

İlk tedrisat 6/III/1939
6/2233

19

86 136

Beden terbiyesi ve izcilik
l/V I/1939
20/443

21

İlköğretim m üfettişlennin okul
ları ve öğretm enleri te tiş
ettikten
sonra yazacakları
raporlar h.

5

18 39

İnha evrakı h.

Hususî mektepler
31/V/1939
9/1343

21

95 150

İnşaat U sta ve Bölge Sanat o ul
arına kabu ed lecek talebe\ e mahsus fişli rapor h.

M eslekî ve teknik tedrisat
1/VII /1939
3107

30

135 190

İnzibatî muameleler h.

İlk tedrisat
6/6673

25

110 177

İstanbul - Çorlu ikinci telefon
devresi h.

Neşriyat 21/IV/1939
381/178

15

70 117

İstanbul okulları spor faaliyeti
nin şükranla karşı andığı h.

Beden terbiyesi ve izcilik
12/1V/1939
20/291

14

67 109

İstanbul Kız ö grerm en okulu
nun mührü h.

Orta tedrisat 27/VI/1939
51293/12/13121

25

109 174

İtiraz dilekçelerine havale ve
kayit tarihlerinin behemhal
işaret edilm esi h.

N eşiiyat 21/1/1939
619
'

3

12 25

İzm ir-öd em iş telefo.ı devresi h.

Neşriyat 5/VI/1939
81/4299

22

97 156

İşık lisesinden
Erman h.

Hususî mektepler
24/V/1939
9/1287

20

90 142

çıkarılan

İdris

Hususî m ektepler

30/VI/1939

K alan karasına gönderilen resmî
evraka cKalan-Tunçeli» yazılması h.

Neşriyat 6/II/1939
81/903

K a t’î zaruret olmadıkça öğret
menlerin m eslekten ayrılma
maları h.

İlk tedrisat 24/V /1939
5/5361

4

20

lara fotoğraf eklenm esi h.

Memurların intihap işlerinde
yardımcı olmaları h.

Neşriyat 11/11/1939
81/987

M eslek okulları talebesinin iade
edilecek diplomaları h.

M eslekî ve teknik tedrisat
ll/V l/1 9 3 9
2485

23

102 167

Müdürler Komisyonu kararları h.

Orta tedrisat 28/111/1939
51293/7-5153

13

61 97

1932 malî yılı mülga şehiryatı
okullarında ça'ışmış olan öğ
retmenlerin mesken bedel
leri h.

İlk tedrisat 1/1X/1639
6/8299

35

184 211

Müdürler komisyonu kararı h.

Hususî mektepler
8/V1/1939
9/1417

22

98159

M üteahhitlerin hüvi et ve adres
lerinin bildirilmesi h.

Neşriyat 12/1/1039
81/346 8

2

Na' leden öğretm enlerin sıhhat
karneleri h.

Neşr'yat 4/VI1/1939
81/6202

O kul doktorları h.

O kul ihtiyaçlarının yerli mallarla
karşılanması h.

14 29 ^ Okulların ayrı ayrı binalardaki
kısımları h.

89 141
1
1

O ku l'ann kayıt ve açılış tarih
leri h.

7 17.

29

132 188

O lta tedrisat 23/11/1939
53231/20-3292

8

36 62

Neşriyat 11/11/1939
81/989

7

27 44

Hususî m ektepler
18/1/1939 ■
9/100

3

12 26

30

135 191

O lta tedrisat
2/V111/1939
51293/12-16408

4

0

T a rih v e No.

M evzuu

Z

(S
H.

T a rih ve No.

M evzuu

>*

>»
<g
(A

es
(A

(B
(A (A

13

63 100

Sivas bölge sanat okulu h.

M eslekî ve teknik tedrisat
3/V/1939
1810

Talim v c'terb iye
25/11/1939
2-340/5

«

34 60

Sıhhat raporları h.

Neşriyat j6/I/1939
82/902

O rtaokullardan eylül devresinde
mezun olanların diploma lan h.

O rta tedrisat
21293/142

2

6 16

Soyadı, fotoğraf ve ecnebilerle
evli olanlar h.

O rtaokul lise ve öğretm en okul
ları müdürlerinin Maarif Şû
rasına gönderecekleri hazırlık
raporları h.

Talim ve terbiye
10/11/1939
2-229/3

Ortaokulların atletizm çalışma*
lan h.

Beden terbiyesi ve izcilik
31/III/1939
20/248

13

O rta öğretim m üesseselerine
dil öğretm eni yetiştirm ek üze
re açılan kurslar h.

Y ksek tedrisat
30/V I/İ939
41019/9

25

Ö ğretm en okulları talebelerine
verilen kitaplar h.

Orta tedrisat
29/V111/1939
52231/20-1/19989

35

184 210

ö ğ retm en lere izin verme salâ
hiyetleri h.

İlk tedrisat 3/VI1/1939
6/6819

26

115 182

Ö ğretm enlere 24 saatten fazla
ders verilmemesi h.

O rta tedrisat 3/111/1939
53231/20-3778

9

39 68

Ö zel okullara ait muhaberenin
Maarif Müdürleri vasıtasile
yapıl cağı h.

Hususî mektepler
25.11.1939
9-483

8

36 63

Ö zel okullara
fezlekeler h.

Hususî mektepler
8/V /1939
9/1148

18

Hususî mektepler
31/V/1939
9/1344

21

ö z e l okullar öğretmenlerinin
mezuniyet işleri h.

Hususî mektepler
22/11/1939
9/450

7

30 54

Tasdiknam elerin
fiyeti h.

ö z e l Türk okullarına alınacak
işyarların inhaları h.

Hususî mektepler
31/V/1939
9/1342

21

95 148

T ebliğler Dergisinin imzası h.

ö z e l Türk okullarında işe b şlatılacak öğretm enler h.

Hususî mektepler
3/111/1939
9-542

9

Ö<el ve Azınlık, yabancı okul
lardaki münhaller h.

H ususî mektepler
27/III/1939
9/745

13

Pansiyonlardaki memur çocuk
larından yapılacak tenzilât h.

O rta tedrisat 7/V I/1939
52231/20-1/11142

22

Parasız yatılı talebenin şaha
detname ve tasdiknameleri h.

Orta tedrisat 12/1V/1939
51293/6-60113

14

67 110

Prevantoryum ve sanatoryuma
kabul edilecek hastalar h.

O rta tedrisat 30/V 1939
51293/9-10437

21

94 146

Reisicümhur İsmet İnönü’nün re
simleri h.

O rta tedrisat 3/11/1939
52231-2-1-211

Sağlık dolapları h.

Neşriyat 5 /V I/1939

O kul spor yurtlarının bütçe
leri h.

Baden terbiyesi ve izcilik
l/İV /1939
20/255

O lgunlük sınavları n.

ait

rapor

ve

Ö zel okulların diploma ve not
defterleri h.

83/4297

10/1/1939

7

(B
•t;
(B
(A

17

77 128

4

16 35

Zatişleri 28/IV/1939
5056

17

77 124

Soyadları h.

M eslekî ve teknik tedrisat
27/1V/1939
1742

17

77 126

Spor müsabakalarında talebenin
hadiselere sebebiyet vermemesi h.

Beden terbiyesi ve izcilik

14

66 107

27 43

61 98

m
>»

12/1V/1939
20/292

Spor yurtları h.

Beden terbiyesi ve izcilik
18/11/1939
20/27

7

27 47

Stajiyer öğretm enler h.

Orta tedrisat

4

13 28

14

106 107

8

33 56

21

95 140

28

127 185

21

95 147

10

44 84

2

6 12

Neşriyat 3/111/1939
2029

10

43 77

Tekaüt ve ölüm dolayısiyle meslekten ayrılan öğretm enler h.

Neşriyat 16/111/1939
82/2031

10

44 85

T tebbu ve tahsili ikma mak
sadile Avrupa’ya gitm ek isteyen öğretm enler h.

O rta tedrisat 18/V11/1939
231/20814064

29

132 186

Toprak mahsulleri ihtiyaçlarının
ofisten temini h.

Yüksek tedrisat
18/11/1939
4/127/703

7

28 48

Türk gençliğinin havacılığa te ş
viki h.

Talim ve terbiye
6/111/1939
2-214/12

9

39 69
I I

Türk Maarif Cemiyeti Ankara
Lisesi son s nıfının muadeleti h.

Hususî m ektepler9/l/1939
9-37

2

6 15

Türk Maarif Cemiyetinin tertip
ettiği piyango h.

Neşriyat 21/V1I1/1939
81/6821

34

Türk Neşriyat Kongresi h.
•

Neşriyat 23/111/1939
82/2295

11

111 179

23/1/1930

73231/20-1515
Ş irket ve m üesseselerde yapılan
tetkikler esnasında raslanarak
vergi kaçakçılığı h.

Neşriyat l/lV /1 9 3 9
2851

Taahhüt senetleri h.

Orta tedrisat 23/11/1939
51293/12-3293

Tahsil belgelerinin tercümeleriyle H ususî mektepler
beraber asıllarının da gönde- 31/V/1939
971341
rilmesi h.
Tahsil şartlarının tekabül etti
ği okullar ha.

Talim ve terbiye

Talim sicilleri h.

M eslekî ve teknik tedrisat

81 132

30/V/1939
534/7418-9

95 151
Tarihlerin

tam

olarak

yazıl-

ması h.

1

21

49 70

61 96

pu’dan mua-

97 157

3

4

96 153

12.V11.1939
2/1186

Neşriyat 16/111/1939
81/2007
M eslekî ve teknik tedrisat
7/1/1939
7418-22-106

180i

51 91

5

•

•

e

e

M evzun

A Z,

T a rih v e No.

M evzuu

•ta
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(8 h
(A (A
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(A
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T a rih v e No.
>»
(8
(A

>> (8
18 h
M
(A CA

T . C» Vatandaşlıgfina kabul olu
nan talebeler h.

Hususî mektepler
9/V1II/1939
9/1861

31

143 198' İlkokul 4 ve 5 inci sınıflara mahsus Tarih Kitabı için açılan
müsabaka h.

Neşriyat 7/V11I/1939
83/6294

30

139 197

Umumî kütüphaoeleria
kapanma zamanları h.

Kütüpaneler 20/V!/1^3950/172
•

24

105 170

Neşriyat 7/VIII/1939
83/6293

30

139 197

Yüksek tedrisat
12/1V/1939
4/127-417

U

66 111

İlkokul 4 ve 5 inci sınıflara mah
sus Ar'tm etik kitabı için açı
lan müsabaka h.
K ızların askerliğe hazırlık ders
saatleri h.

Seferberlik

5

18 38

V ekillikler hesabına tahsil edip
te mecburî hizmetlerini yapmıyanlar h.

Neşriyat 30/VI/1939
81/75189

25

5

17 36

Yabancı m em leketlerde okul
lardan naklen gelecek tale
beler h.

Hususî mektepler
8/VI1/1939
9/1672

26

Yabancı mütehassısların ikamet
tezkerelerinin müddetleri h.

Neşriyat 5/Vİ1I/1939
81/6278

30

Yabancı
okullardan
naklen
resmî ve hususî okullarımıza
^ rm ek istiyen talebe h.

Hususî mektepler
7/IV/1939
9/897
•

14

Y ed ek subay olan müfettişlerin
askerlik yoklamaları h.

İlk tedrisat 5/1/1939
247

Y ıllık sıhhat raporlarının gönde
rilmesi h.

İlk tedrisat ll/V IIl/1 9 3 9
6/7719

31

Y üksek tahsil m üesseselerinde
bulunan Edirne Lisesi mezun
ları h.

Yüksek tedrisat 9/1/1939
7418/22-106

2

aşîljp^

Ü niversite ve yüksek mektepler
Prf. lü< ve doçentlikleri h.

1

110 170

B ö lg e San’at okullarının ders ve
atölye mesaisi h.

M esleki ve teknik tedrisat
20/11/1939
8/34/59

8

Cezalandırılan tale'ıe h.

Orta tedrisat
24/11/1939
51292/7-03300

8

F elsefe dersleri h.

11

65 104

4

9

1

Küçük ve büyük yaştaki görülen bazı noksanlar h.

O rta tedrisat
31/V1I1/1939
51293/3-20216

34

180 209

M atem atik derslerinde görülen
bazı noksanlar h.

Orta tedrisat
24/V111/1989
58231/20-17016

34

180 208

M uaşeret kaidelerinin talebeye
öğretilm esi h.

Talim ve terbiye 3/1II/1939
2/412-10

9

39 66

2 3 Nisan Egem enlik bayramı ile
çocuk haftası h.

Talim ve terbiye
4/1V/1939
2/603-18

13

63 102

O kulda çıkarılan mecmualarda
neşredilecek karikatürler h.

Talim ve terbiye 27/11/1939
2/347-7

9

38 64

O kulda inzibat
temini h.

9

38 65

23

102 163

143 199

6 13

O kullarda
1ar h.

51 89

16/III/1939
2718

Talim ve terbiye
' 2/44/1
5/1/1939

İlk tedrisat
6/11/1939
1041

138 194

TEDRİS VE TERBİYE
İŞLERİ HAKKINDA :
İlk tedrisat

K ö y kanununun talebelere belletilm esi h.

116 183

yC
/

A ile bilgisi, yazı ve jimnastik
dersleri h.

•

7/II/1939
80/103

34 59

8 58

3

ve

intizamın

Talim ve terbiye 3/III/1939
2/411-9

çıkarılan

mecmua-

Neşriyat 12/VI/1939
82/4495

R ecai Zade Ekrem’in ölümünün
25 inci yıl dönümü h.
•

Talim ve terbiye
5/1/1939
2-46-2

1

Talebenin okul haricindeki boş
zamanlarını ne yolda geçire
cekleri h.

Talim ve terbiye
25/11/1939
2-339/4

8

34 61

Talebenin sık sık derse kaldırılması h.

Talim ve terbiye 3/III/1939
2-413/11

9

39 67

Tarih dersleri
ramı h.

İlk tedrisat

11

51 87

müfredat proğ-

3

6

6/I1I/1939
6/2233

Türk gençliğinin havacılığa teşvikı h.

Talim ve terbiye 6/1II/1939
2-214/12

9

39 69

Ü niversite ile yüksek okullarda
ve her derecedeki diğer okullarda her yıl son sınıf talebesine profesör ve öğretmenleri
tarafından Halkevleri mevzuu
etrafında konferans verilmesi
h.

Talim ve terbiye 3/V /1939
2-810/20

19

85 135

İkinci mün'ehiplerin seçilm esine
dair verilecek ders ve konfe
ranslar h.

İlk tedrisat
6/111/1939
6/2233
11/51/87

İlkokul 4 ve 5 inci sınıflara mah
sus Tarih Kitabı için açılan
müsabaka h,

Neşriyat 30/1/1939
83/849

4

15 33

4

15 32

Hususi mektepler Md.
3/V1I/1939
9/1630

115 180

Neşriyat 30/1/1939
83/848

Yabancı okulların ihzarı sınıflarina alınan talebeler h.

26

İlkokul 4 ve 5 inci sınıf'ara mah

16 34

İlk tedrisat
6/I1I/1939
6-2234

43 78

4

Y urtbilgisi dersleri
proğramı h.

10

Neşriyat 30/1/1839
83/850
İlk tedrisat
6/II/1939
1042

5

17 37

Zehirli gaz dersleri h.

14

66 108

sus Yurtbilgisi K itabı için açi"
lan müsabaka h.
İlkokul Okuma Kitabı
baka h.

müsa

İlkokul coğrafya kitap ları h.

10

44 86 ~

*

müfredat

%
Seferberlik
12/IV/1939
20/292

6

0
2
m
>, S m
1«
(f)ts (A
•

T a rih v e No.

M evzuu

M evzuu

A

T a rih v e No.
>t

A

>1

İMTİHANLAR
KINDA:

Türk kuşu kamplarında çalışan
talebelerin engel imtihanları h.

HAK
98 160

Orta tedrisat 25/IV/1939
51293/5-7191

16

73 122

D evam sızlık dolayısile son dev
re notunu alamıyan ilkokul
talebelerinin imtihanları h.

İlk tedrisat 14/VIII/1939
7784

31

144 201

D ışardan imtihana girenler h.

O rta tedrisat 5/1/1939
51293-5-362

8/VI/1939
9/1418

Başka okullarda olgunluk sına
vına girecekler h.

H ariçten ilkokul imtihanlarına
girm ek istıyenler h.

İlk tedrisat 8/VII/1939
6/6819

Orta ted risat 21/VII/1939
51293/15197

29

132 187

Hususî mektepler

22

97 154

10

81

Neşriyat 25/IV/1939
83/3379

16

121

Neşriyat 8/V /1339
83/3598

18

131

C ebir kitabı h.

Neşriyat 8/111/1939
38/1766

9

72

Çocuk
hikâyeleri
serisinden
(Robenson), (Arlan), (Donkişot), (iyi ana) ve (Ahm et)
adlı kitaplar h.

Neşriyat 21/IV/1939
83/3181

15

71119

Ev-tş adlı dergi h.

Neşriyat 5/1/1939
117-2

1

G ençliğe Şarkılar adlı kitap h.

Neşriyat 17/11/7939
83/1138

7

27 45

İlkokul ö ğ retm en
serisinin 10 ve
kitapları h.

Neşri vat 16/V/1939
82/3749

18

28 133

Neşriyat 30/1/1939
82/8 4 7

4

14 31

Neşriyat 22/11/1939

7

29 52

U sulsüz olarak engele bırakılan
talebeler h.

22

Hususî m ektepler

A zınlık ye yabancı liselerinden
mezun olacak talebenin ol
gunluk sınavları h.

3

5
Bayrak, Sancak, Millî Marş adlı

26

kitap h.
115 186

B eden Terbiyesi ve Spor adlı
mecmua h.

H ariçten mezuniyet imtihanına
girecek kızların askerlik sı
navları h.

M eslekî ve teknik tedrisat
8/VI/1939
2416-7420/2

23

H ususî liseleri bitirecek tale
benin olgunluk imtihanları h.

Hususî mektepler

22

98 162

30

135 189

102 163

8/VI/1939
9/1420

2 yıl üstüste ayni sınıfta kalan
talebenin 3 üncü yıl sonunda
geçirecek le!i imtihanlarda bütünlem eye veya engele kala
bilecekleri h.

H ususî mektepler
31/VII/1939
9/1800

H ususî Türk ortaokullarının
fizik ve kimya notları h.

Hususî m ektepler

L ise ve ortaokullara alınacak
parasız yatılı talebe imtir.anlan h.

O rta tedrisat 3/VIII/1939
51293/12-16357

L ise ve ortaokullarla öğretm en
okullarının ders kesimi ve
imtihanlar h.

O rta tedrisat
51293/8312

O lgunluk imtihanları h.

O rta tedrisat 27/V /1939
51293/92-10231

20

90 145

O rtaokul öğ retm en liğ i im tiha
nı h.

İlk tedrisat 13/IV/1939
6/3841

15

Ortaokul öğretm enliği
nı h.

Talim ve terbiye
5/V /1939
2/763-19

O rta ve lise imtihanlarına gire
cek kız talebelerin askerlik
dersleri h.

Seferberlik
8022/1-491

ö

2

6

14

9/1/1939
9-37
30

136 193

Kılavuzları
12
sayılı

İlkoul öğretm en kılavuzları se
risi h.

6/V/1939

17

77 129

22/V /1939
9/1260

TAVSİYE EDİLEN Kİ
TAPLAR VE DERGİLER
HAKKINDA:
Aj^aç ve Orman Antolojisi adlı
kitap h.

1

>>
(S
(A

(8
(A

(A

İlk okullarda dekoratif yazı ve
harflerle kenar süsleri adlı

Neşriyat 16/111/1939
İÜ, / III. / 1939
83/1841

3

8

83/1300

kitap h.
İnanmak adlı piyes h.

Neşriyat 24/111/1939
83/2379

11

52 93

69 114

Kalem mecmuası h.

Neşriyat 41/I V /1939
832950

14

67 112

17

77 127

L ise felsefe dersleri yardımcı
kitapları h.

Neşriyat ll/IV /1 9 3 9
2850

14

65 105

77 125

23 Nisan günü çıkacak çocuk
mecmuasının fevkalâde nüs
hası h.

Neşriyat 14/IV/1939
8 3 /2 9 .9

14

67 113

17

Orta tedrisat 2/VIII/1939
51293/5-16214

135 193

Moda Albümü adlı dergi h.

Neşriyat 5/1/1939
118/3

1

10

30

Ö zel Türk ortaokul ve liseleri
ile diğer 5zel ortaokul ve
liselerde sözlü imtihana kalacak talebe h.

Hususî m ektepler
28/VI/1939
9/1589

Noktalam a adlı kitap h.

27 46

109 175

Neşriyat 17/11/1939
83/1140

7

25

O lu ş mecmuası h.

Neşriyat 11/11/1939
83/988

5

18 40

İmtihan komisyonlarına ihtisas
sahibi öğretm enlerin mümeyyiz seçilm esi h.

Orta tedrisat 14/VIII/1939
5 1 2 93/17820

31

Şair ve Ediplerin Hayatı adlı
kitap h.

Neşriyat 11/11/1939
83/196

10

44 82

imtiha

retmen okullarına alınacak
parasız yatılı talebe h.

29/IV/1939

144 202

7

•

6

M evzuu

T a rih v e No.

m

>>

(A
Toplu Tedris adlı kitap h.

Türk iyede fel*efe ve İçtimaî
hayatın inkişaf şartları adlı
kitap h.

Neşriyat 13/111/1939
83/1910

10

Neşriyat 3/III/1939
83/1624

10

Türk Kanadı adlı kitap h.

Neşriyat 25/11/1939
83/11518

Uçurtma ve Uçan Balon
yapılır? adlı eser h.

Neşriyat 7/VIII/1939
83/6292

Nasıl

7

30

Y urt müdafaasında Türk Gençlij i adlı eser h.

Neşriyat 5/1/1939
82-114-1

1

Y üksek tah‘il talebesi için ter
cüme ettirilen ders ve müra
caat kitapları h.

Neşriyat 3/1/1939
82/846

4

(S

O

z

M evzuu

>* h«

T a rih v e No.
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44 83

42 76

55

30

138 195

3

7

14 30

VEKİLLİK TARAFIN
dan
neşrolun a n
dergiler HAKKINDA:

MÜLKÎ TAKSİMATTA
DEĞİŞİKLİKLER HAK
KINDA:
B alıb ey Nahiyesine bağlı 3 köyün Geban Kazasına bağlandığı h.

Neşriyat 12/1/1939
81/344-6

2

7 18

Bağlılıkları değiştirilen köyler h.

Neşriyut 12/1/1939
81/350-12

2

8 23

Bağlılıkları değiştirilen köyler h.

Neşriyat 12/11/1939
81/351/13

2

8 24

Beylevan Köyünün Maradit Na
hiyesine bağlandığı h.

Neşriyat 12/1/1939
81/349-11

2

8 21

Çeyhan Nahiyesi ve istasyon
adının değiştirildiği h.

Neşriyat 18/V/1939
81/3881

19

86 138

E ğil ve Çınar kaza merkezlerinin Neşriyat 12/1/1939
81/348/10
değiştirildiği h.

2

8 22

İlköğretim gazetesi h.

Neşriyat 17/11/1939
82/468

6

24 42

N eşriyat 12/1/1939
81/345-7

7 19

10

İmrehav Nahiyesi
nakli h.

2

Neşriyat 3/III/1939
1623

42 74

Merkezinin

ilköğretim gazetesi için gönde*
rilecek resimler h.

Neşriyat 2/III/1939
28/1606

42 75

Neşriyat 12/1/1939
81/347-9

8 20

10

İskando Nahiyesinin merkezinin
değiştirildiği h.

2

İlköğretim gazetesinin abonesi
h.
İlköğretim gazetesine yazı göndelecek ler h.

Neşriyat 6/IV/1939
82/2684

13

63 103

Karapınar Nahiyesi adının değiştirildiği h.

Neşriyat 18/V/1939
81/3882

19

86 139

İlköğretim gazetesi
leri h.

iş

Neşriyat 22/1 V /l 939
83/3247

15

71 120
Neşriyat 21/IV /1939
81/3179

15

70 116

L ise Ve orta derecede okullar
öğretm enlerinden İlköğretim
gazetesine abone olmak istiyenler h.

N eşriyat 21/IV/1939
82/3180

15

K öşker Nahiye merkezinin Türk
Akpma Köyüne
naklolunduğu h.
Kuruçay merkezinin İliç’e kal
dırıldığı ve kaza adının İliç
olarak değiştirildiği h.

Neşriyat 12/IV/1939
81/4496

23

102 165

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergısı h.

Neşriyat ,9/1/1939
271/4

11

52 92

Neşriyat 5/V I/1939
81/4298

97 155

Neşriyat 24/III/1939
82/2308

Mutki Kazası merkezinin Hur
Köyünden Mitra köyüne kaldırıldığı h.

22

Maarif V ekilliği Tebliğler Dergisinin her okula gönderi e ceği h.
O kul-Spor mecmuası h.

N eş.iyat 22/V /1939
82/3920

19

87 140

3393 sayılı kanunla yeniden
kurulan kazaların hudutları h.

Neşriyat 20/11/1939
81/1204

7

28 50

T ebliğler D ergisine abone olacaklar h.

Neşriyat 23/VI/1939
82/4840

24

105 171

Sinan Nahiyesi adının Tepehan
olarak değiştirildiği h.

Neşriyat 3/VII/1939
81/5271

25

111 178

abone

70 118
1

1

3

1

1

Bu dergideki tamimler tara'ımızdan okunmuştur.
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Maabİf Matbaasi

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEK DEHGiSî
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat

Müdürlüğünce çıkarılır. Tek

tek satılmaz. Alâkadar makam ve mnes*
aeselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine ifönderilir.

9 İkinci K ânun 1 9 3 9

Sayı: 1

PAZARTESİ

İkinci basılış

•

ÖZELBÜRO DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 70/110

^ 3 0 /X II/m 8

Büyük Millî Şefimiz Cümhur Reisi İsmet İnönü’nün yüksek teveccühleri ve Sayın Başvekil Celâl
Bayar’ın değerli itimatlarile çağrıldığım Maarif Vekilliği vazifesine başladım.
İrfanımıza, kuvvetli hamlelerle yeni bir hayat veren Atatürk’ün ve Büyük Türk Milletinin şuur
ve iradesini temsil eden Millî Şefin direktiflerine uyarak; Cümhuriyet Halk Partisinin Kültür mese
lelerinde tesbit ettiği prensiplerle, Hükümet programımızda yazılı esaslara dayanarak, muhterem se
lefim Saffet Arıkan’ın bıraktığı faaliyet noktasından hareketle mesaide bulunacağım.
Aralarından yetişmiş olmakla büyük iftihar duyduğum meslektaşlarımın üstlerine aldıkları iş
leri, memlekette her gün biraz daha yükselen irfan seviyesine ve biraz daha artan kültür ihtiyacına
uyar bir dikkat ve itina ile yapmaları, aldığım bu mühim vazifenin başarılmasında bana büyük güven
olacaktır.
Maarif teşkilâtımızın bütün mensuplarına, emeklerinin karşılığı olacak büyün muvaffakiyetler
dilerim.
_
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

Maarif Vekilliğinden ayrılan Erzincan Meb’ıisu Saffet ArıkanTn
vekillik teşkilâtına gönderdikleri tamim
Sıhhî vaziyetim sebebile Vekâletten ayrıldığım şu anda bana üç buçuk yıldanberi bütün varlıkları
ile yardım etmiş olan kıymetli ve feragatli arkadaşlarıma içten gelen şükranlarımı sunmağı en zevkli
bir vazife bildim.
Büyük Millî Şefimizin emrinde tek vücud olarak birleşmiş olan büyük milletimizin güzide ve fe
dakâr irfan rehberlerinin, milletimizin daima ve daima nurlanması ve yükselmesi uğrunda sayın ha
lefime şimdiye kadar olduğundan fazla bir gayret ve sadakatle yardım edeceklerine eminim.
Cümlenize sağılarımı sunar ve eşsiz başarılar dilerim.
*

S. Arıkan ’
Erzincan Mebusu

Maarif \'ekilli(;i T ebliğler Dergixi

Sayfa : 2

^ ‘^ j ı

1
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TAMİMLER:
YAYIN DİREKTÖRLÜCÜ
Sayı: 271/4

1.

9/1/1939
ÖZET:
M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi h.

1 — 1939 yılı başından itibaren Maarif Vekilliğince teş
kilâtımıza tamim şeklinde yapılmakta olan tebliğlerin ayrı ayrı
bastırılıp dağıtılmıyarak haftalık bir dergi neşri suretile ya
pılması uygun görülmüş ve İni sureti« ilk sayısını şimdi elinize
almış olduğunuz bu derginin çıkarılmasına başlanmıştır.
2 — Dergi, Yayın Direktörlüğü tarafından her hafta Pazar
tesi günleri çıkarılacak ve bu tamimin sonundaki cetvel muci
bince alâkalı makam ve müesseselere dağıtılacaktır.
3 — Bu derginin gönderildiği her makam ve müessese bun
lardan birer takımını demirbaş olarak koleksiyon halinde sak
lamağa ve imza mukabilinde seleften halefe devretmeğe mec
burdur.
Koleksiyon dışında kalan diğer sayılar okullarda öğret
menlerin, dairelerde kalemlerin istifadesine tahsis olunmak su
retile Maarif Vekilliği teşkilâtına dahil bütün elemanların bu
tebliğlerin kendilerini alâkadar edenlerinden vaktinde haberdar
olmaları temin edilecektir.
4 — Bu derginin sonunda bir kısım yer boş bırakılmıştır.
Koleksiyona konulacak nüshaların bu kısımları derginin gön
derildiği makam ve müessese şefleri tarafından alâkadarlara der
giyi okuyup kendilerine ait olanları tebellüğ ettiklerine dair
imzalattırıldıktan scpıra koleksiyonlarında saklanacaktır.
Vekillik müfettişleri teftişleri sırasında hem bu koleksiyon
ları hem de madde hükmüne riayet edilip edilmediğini ta
kip ve kontrol edeceklerdir.
5 — Bu tamimin sonundaki listede kendilerine dergi gön
derileceği gösterilen her makam ve müessese (3) ve (4) üncü mad
delerde bildirilen şekilde muhafaza etmek yükümünde olduğu
koleksiyonların eksik kalmamasını temin için bulunulan yere
göre muayyen posta müddeti içinde eline geçmeyen sayılar
için tarih ve numara zikretmek suretile derhal Yayın Direktör
lüğüne malûmat verecektir. Muayyen müddet içinde bildirilmiyen eksikler sonradan istendiği takdirde gönderilmeyecektir.
Dergiler alınır alınmaz arasındaki kartların doldurulup
imzalanarak geciktirilmeden jiostaya verilmesi lâzımdır.
6 — Maarif Müdürlükleri kendilerine gönderilen dergiler
den koleksiyon ve kalem için ayrılacak sayılardan geri kalan
larını idarelerindeki tik öğretim Müfettişlerine dağıtacaklar ve
dergilerde İlkokullara taallûk eden tamimleri de çoğaltarak okul
lara göndereceklerdir. Bu tamimler de okulun bütün öğretmenleri
tarafından okunup imzalandıktan sonra ayrı bir dosya içinde
sıra ile muntazaman saklanacak ve İlk öğretim Müfettişleri de
bu madde hükmüne riayet edilip edilmediğini takib ve kontrol
edeceklerdir.
7 — Müstacel olduğu için telle yapılan tamimlerin suret
leri de bu dergide bulunacaktır.
8 — İmtihan sorusu, kitap, defter veya basılı evrak gibi
bir şeyin gönderildiğini bildiren veya muayyen bir hükmü tazammun etmeksizin her hangi bir husus hakkında malûmat isteyici mahiyette olan tamimlerle gizli veya zata mahsus tamimler
yine eskiden olduğu gibi ayrı ayrı alâkadar dairelerince icabeden yerlere gönderilecektir.
9 — İşlerin bu esaslar dairesinde aksamadan yürütülmesi
için gereken hususların teminini önemle rica ederim.
F. Unat

Maarif Vekili
Haşan-Ali Yücel

Maarif Vekillimi Tebliğler Dergisini alıp
kollcksiyon halinde saklamakla mükellef
makam ve müesseseler
Kültür Kurulu Başkanlığı
Ispekterlik Kurulu Başkanlığı (Her Müfettiş bir koleksi
yon takip ve muhafazasile mükelleftir)
Yüksek (iğretim Genel Direktörlüğü
Orta Öğretim Genel Direktörlüğü
İlk Öğretim Genel Direktörlüğü
.
Ertik ve Teknik öğretim Genel Direktörlüğü
Ar Genel Direktörlüğü
Özel Okullar Direktörlüğü
Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü
Yayın Direktörlüğü
Antikite ve Müzeler Direktörlüğü
Kitapsaraylar Direktörlüğü
Okul Müzesii Direktörlüğü
Zatişleri Direktörlüğü
Özelbüro Direktörlüğü
Gereç Direktörlüğü
Arşiv Direktörlüğü
Millî Seferberlik Direktörlüğü
Umumî Müfettişlik Maarif Müşavirleri: (2 şer tane)
Maarif Müdürlükleri: (ilk Öğretim Müfettişleri de birer
koleksiyon takip ve muhafazasile mükelleftirler)
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
İstanbul Üniversitesi Fakülte Dekanlıkları (3 er tane)
Dişçi Okulu Direktörlüğü
Eczacı Okulu Direktörlüğü
Ankara Tarih, Ddl, Coğrafya Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğü
Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğü
Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğü
Yüksek Ticaret Okulu Direktörlüğü
Güzel San’atlar Akademisi Direktörlüğü
Kandilli Rasathanesi Direktörlüğü
Prevantoryum ve Sanatoryum Direktörlüğü
Devlet Basımevi Direktörlüğü
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Direktörlüğü
Devlet Konservatuvarı ve Tiyatro Okulu Direktörlüğü
Müze Direktörlükleri (her birine 2 şer tane)
Kütüphane Direktör ve Memurlukları (1 er tane)
Lise Direktörlükleri (2 şer tane)
öğretmen Okulu Direktörlükleri (2 şer tane)
Orta Okullar Direktörlükleri (2 şer tane)
Kız Enstitüleri Direktörlükleri ( 2 şer tane)
Tecim Lise ve Okulları Direktörlükleri (2 şer tane)
Bölge Sanat Direktörlükleri (2 şer tane)
Akşam Tecim ve Sanat Okulları Direktörlükleri (2 şer
tane)
Muhtelif Meslek Okulları Direktörlükleri (2 şer tane)
Ertik öğretmen Okulları Direktörlükleri (2 şer tane)
Özel Lise ve Ortaokul Direktörlükleri (2 şer tane)
Bilgi edinmeleri için gönderilecek yerler
Vekillikler
Genelkurmay Başkanlığı
Umumî Müfettişlikler
Valilikler
Askerî Liseler Müfettişliği
İstatistik Genel Direktörlüğü
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü
Türk Maarif Cemiyeti Başkanlığı
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KÜLTÜR KURULU

M aarif V ekilliği T eb liğ ler Derg^isi

^ /ı/ım

Sayı: 2/44-1

2.

ÖZET
Felsefe dereleri h.

1935 - 1936 ders yıh için yapılan Fi'lozofi programı 'kılavu
zunun Filizofi derslerinde metinlerden istifade lıakkındaki lıiikmü 'baki olduğundan Filozofi Öğretmenlerinin aşağıdalki Jıük ü m le r e riayet e y le m e s i lâzımdır.
Öğretmen, F^ilozifı derslerinde istifade ölunmak iizere Ba
kanlıkça bastırılmış ve bastırılmakta olan metinlerden ikisini
seçerek onlardan bazı bahisleri sınıfta okutacak ve bu metinler
üzerinde izahat verecektir.
'Bu metinlerin izahında: a) Bir filozifi meselesinin nasıl
ortaya konduğunu, nasıl incelendiğini öğretmek, b) O mesele
nin zamanımızdaki halini anlatmak, c) Talebeye felsefî bir zevk
vermek, d) 7’alebeyi bazı filozofi ıstılahlarına alıştırmak gaye'leri takib olunacaktır.
Bu metinleri okuturken öğretmenin gözönünde bulundura
cağı ndktalar şunlardır:

Sayfa : 3

menfi cevap verilmesini ve bu konularda işler için vekilliğin
lüzumsuz yere işgal olunmamasını ve işlerin sürüncemede kal
masına meydan verilmemesini önemle bildiririm.
'Maarif Vekili
Haşan-Ali Yücel

F. Unat

ORTA ÖĞRETİM GENEL ÜİREKDÖRLÜĞÜ

3/1/1939

Sayr: 52231/20-1/211
ÖZET

4.

Reisicüm hur İsmet İnönü’nün re
simleri h.

iBüyük Millî Şef Reisicumhur İsmet İnönü’nün resinrlerinin
ressama yaptırılarak teksir edileceği ve bütün devlet dairelerde
müessesatta ayni resmin asılacağı Cümhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreterliğinden 'bildirilmektedir. Bu karara göre hareket
olun'masını dilerim.
Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel

A. Yakaruç

a) Bu metinlerin sınıfta öğretmen tarafından okutulup
izah edilmesi gerektir.
b) Öğretmen, okutacağı parçayı önceden seçmeli, sonra o
parçadaki meselenin, filozofun vazettiği zamandaki ve şimdiki
değerini söyleyerek irdesel dikkat için lâzımgelen hazırlığı yaj>mış olmalıdır.
c) Öğretmen, okuttuğu her cümledeki mefhumları misal
lerle talebeye anlatmalı, aynı manayı başka başka şekillerle söyle
meli veya talebeye söyletmelidir.
d) Öğretmen, metindeki fikirlerin vakıalardan çıkmış oldu
ğunu ooHrtmeli, o filozofun düşüncesinin dayardığı vakıaları
canlandırmalıdır.
e) Öğretmen, filozofi metinlerinden en aşağı ikinsini oikutmalı, bunlar arasında karşılaştırma ya}>malıdır. Bununla bera
ber öğretmen, bir metnin ancak lâzım gördüğü parçalarını oku
tabilir.
Bu genelgenin alındığının bildirmesini rica ederim.
/. Sungu

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 273/5

Maarif Vekili
Haşan-Ali Ycel

5/1/1939

ÖRTA ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 51293/5-362

5.

3.

Bütün işlerin alâkadar kanun, nizamname ve talimatname'leri ile teSbit edilmiş olan hükümlere göre yürütülmesi gerektiği
tekmil Maarif Vekâleti mensuplarınca 'malûm olmasına rağmen
bazı Maarif ve Okul idarelerince iş sahiplerine bu hükümlere
göre kat’î cevap vermek llâzımgelirken bir defa da vekilliğe baş■vurulmasının tavsiye edildiği görülmektedir.
Ne yolda yürütülecekleri ve hallolunacakları bir kanun ve
ya nizamname, talimatname, talimat ve emirle tayin ve tasrih
«dilmiş işler için 'müracaat salıiplerine idarelerce müsbet veya

ÖZET :
D ışarıdan sınava girenler h.

Dışardan Ortaokul, Liseyi bitirme ve olgunluk sınavlarına
girenlerin yeni veya eski terimlerden hangisiıni tercih ederlerse
o terimlere göre sınavlarının yapılması uygun görülmüştür.
A. y ukaruç

KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2/46-2

6.

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

5/1/1939
ÖZET :
Recai Zade Ekrem ’in ölümünün
25 inci yıl dönümü h.

Ölümünün yirmi beşinci yıldönümü ikincikânunun 31
inci salı gününe tesadüf eden Üstad Recai Zade Ekrem, Tan
zimat Edebiyatını tedvin etmiş. Mülkiye ve Galatasaray da tedrisatile gençlere yeni ufuklar açmış ve yeni edebiyat sahasında
çok değerli unsurlar yetiştirmiş bir üstad olduğundan ölümünün
yıldönümüne tesadüf eden hafta içinde liselerle öğretmen okul
larında edebiyat derslerinde hatırasının anılmasını ve talebeye
hayatile eserlerden bahsedilmesini rica ederim.

ÖZET :
Lüzumsuz m uhaberelere yol açıl
maması ve m üracaat sahihlerine
kesin cevaplar verilmesi h.

5/1/1939

/. Sungu

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82-114/1

7.

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

5/1/1939
ÖZET :
«Yurd M üdafaasında T ürk Genç
liği» adlı eser h.

Vekâlet Millî Seferberlik Müdürü Kadri Yaman tara
fından «Yurd Müdafaasında Türk Gençliği» adı altında yazılan
eserden
tonesi Devlet Basımevince gönderilmiştir. Bunlar-

S ayfa : 4

M aarif V ekilliği T eb liğ ler D ergisi

dan ilki tanesi Okul Kitapodasına konulacak, diğerleri Askerliğe
ihazırhk dersi ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine dağıtılacaiktıı.
Yurd müdafaasının bugünkü modern ve millî karakterleri içinde;
Tüılk gençliğinin; ordulara bazırlanmasını, Atatürk rejimine bağ
lılığını ve kültür cephelerini tebarüz ettirmekte olan ve yabancı
memleketlerin gençlik t^kilâtı hakkında yeni bilgiler veren ve
(50) kuruş fiyatla satılmakta olan bu eserin öğretmen arkadaş
lara ve Askerlik dersi gören kız ve erkek talebelre tavsiyesini
rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel
F. Unut

5/11/1939

YAYIN D tREK TÖ RLÜ CÜ
Sayı: 117/2
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lerine göre gerek senelik ydklama'ları esnasında ve gerek mer
kezlerinden muvakkaten ayrıldıklarında askerlik şubelerine ha
ber vermeğe mecbur olmaları yüzünden bir çok müşkilâta uğ
radıkları görülmektedir. Bu müşkillerin kaldırılması için mü
fettişlerin bundan böyle senelik subay yoklamaları esnasında
şifahen veya yazıyla merkezlerinin bulunduğu yerdeki as/kerlik
şubelerine müracaat etmeleri ve merkezlerinden ikametgâhlarını
değiştirmeksizin muvakkaten ayrılanlar ise askerlik şubelerine
bu ayrılışlarını hiç bildirmemeleri hal ve maslâhata daha uygun
görülmüştür. Bu suretle hareket etmelerinin ilgililere bildirilme
sine müsaade buyrulmasını saygılarımla dilerim.
Vekâleti re aracdilmiştir.
M. M. V.
K. Özalp
İLK ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

i/ıı/ım

Sayı: 247
ÖZET :
«Ev-1§» adlı dergi h.

8.

9.

İstanbul’da Ankara Caddesinde \o . 115 de Tahsin Demiray tarafından çıkarılmakta olan «Ev-lş» adlı derginin öğretmen
ler ve talebeler için faydalı olduğu görülmüştür.
Yıllık abonesi (180) kuruştur,

M. M. Vekâletinden gelen yazı örneği yukarıya çıkarılmış
tır. ilgilere tebliğini dilerim.
Maarif Vekili x\.
R. Nafiz Edgüer

ilgilere tavsiyesini rica edelerim.
Maarif Vekili
Y üccl

F. Unat

5/11/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 118/3

10.

ÖZET :
«M oda Albümü» adlı dergi h.

İstanbul’da Ankara Caddesinde No. 115 de Türkiye Yayın
evi adına T. Demiray ve 1. Hakkı tarafından çıkarılmakta olan
«Moda Albümü» adlı derginin öğretmenler ve talebeler için fay
dalı olduğu görülmüştür.

M İLLÎ MÜDAFAA VEKİLLİCİ
Sayı: 108044
ÖZET :
Yedek subay olan m üfettişlerin
askerlik yoklam aları h.

Vekâletlerin daire ve müesseselerine bağlı müfettişlerinden
yedek subay olanların 1076 sayılı kanunun 9. ve 10. madde

(Yıllık,a'bonesi (180) kuruştur.
■ilgilere tavsiyesini rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

F. Unat

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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T. C.
MÂARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERdiSI
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat Müdürlüğünce gıkanlır. Tek
tek satılmaz. Alâkadar makam ve müesseselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine eönderilir.

16 İk in ci K ânun 1 9 3 9

Sayı: 2
ikinci basılış

pazartesi
V

j
1

K A N U N L A R :
A skerî ve M ülkî T ekaüd K anunıınutı bazı m atldelerinde
d eğ işik lik yapılm asına dair kaıuııi

Kanun No: 3549

Kabul tarihi: 2/1/1939
Neşri tarihi: 7/1/1939
Madde 1 — 1683 sayılı Asikeri ve Mülkî Tekaüd Kanunu
nun 14 üncü maddesinin son fıkrası aşağıda gösterildiği üzere
değiştirilmiştir :
Subay ve askerî memur olduktan sonra veya askerî memur
olmazdan evvel talebe sıfatile yabancı memleketlerde 'tahsil ve
ya stajda bulunarak avdet edenler; masrafları kendi 'tarafların
dan ödenmişse tahsil ve staja azimet ve avdet tarihleri crasında
geçen müddet kadar. Hükümet tarafından tesviye edilmiş ise
zikredilen müddetin iki misli 'kadar tekaüd ve istifa müddetin
den fazla hizmet etmedikçe tekaüdiüklerini ve istifalarını iste
yemezler.

I
ERTİK

A

Madde 2 — Mezkûr kanunun 66 ncı maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir :
• Hususî idarelerden Vakıflar Umum Müdürlüğüne ve Va
kıflar Umum 'Müdürlüğünden hususî idarelere geçmiş veya ge
çecek olan memurların maaşlı hizmetleri, te*kaüdlük için meşruıt
olan kanunî müddetin hesabında mütekabilen nazarı itibâra
alınır.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil, Millî
Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
4/1/1939

M i M L KK

ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 105

v e t e k n ik

7/1/1939

,51"
ÖZET:
Devanı ve devamsızlık çizelgeleri h.

11.
Her ay sonunda gönderilen devam ve devamsizlık çizelge
lerinde görülen bazı noksan ve yanlışlıklar üzerine lÖ/3/İ‘938
tarih ve 9% sayı ile bütün okullara tamim yapılmıştı. Buna rağ
men çizelgelerin imlâsında bu tamim gözönünde tutulmadığı
nibi ayrıca aşağıdaki yanlışlıkların da yapıldığı görülmüştür.
Gerek il'k tamime ve ^gerekse aşağıdaki hususlara ehemmiyetle
dikkat edilmesi lâzımdır.
T
«Mazerete binaen okutulmıyan ders saatleri» sütunu
hakkında :

a - Bu sütuna öğretmenin bir ay zarfında okutmakla mü'kellef bulunduğu derslerden mezuniyetine binaen okutamadığı
derslerin miktarı yazılacağından mazeretin mahiyeti ve hangi
makamca kabul edildiği 'mülâhazat hane.sine de kısaca ve behe
mehal yazılmalıdır.
Mazerete müstenid bu müsaade hakkında tafsilâta lüzum
görüldüğü takdirde işaretle çtkılarak cetvelin nihayetine tafsi
lât verilmelidir.
b - Yeniden tayin veya nakil dolayısile ödevine başlıyan
bir öğretmenin o ay zarfında, başladığı günden evvelki günlere
aid ders saatleri bu öğretmen hesabına mazeretli devamsızlık
^klindc gösterirmektedir. 'Halbuki bu saatleri boş geçmiş gös
termek ve mülâhazat hanesinde izahat vermek icabeder.

16 İkinci Kânun 1939

nİRMrtf W k i t l i J i T ehl!cl**r l>erei««i

Sayfa : 6

2. — «Mazeretsiz olaralc okutmadığı ders saatleri» sütunu
hakkında :
Bir çok okulların cetvellerinden bazı öğretmenlerin maze
retsiz olarak derslerine gelmedikleri anlaşılmıştır. Bu gibi öğ

Edime Lisesi Direktörlüğünün bu müracaatına gereken kar
şılığın verilmesini ve diğer liselerden de buna benzer müracaat
lar yapıldıkça bu müracaatlara vaktinde cevap verilmesinin usul
ittihazını dilerim.
Maarif Vekili N
R. N. Edf'üer

retmenler hakkında ne suretle muamele yapıldığı mülâhazat ha
C. D.

nesinde gösterilmelidir.
3.
— Cetvellerin, munlazaman her ayın sonuncu günü pos
taya behemehal verilmiş olması gerekli iken bazı okullarca bu
husus yine ihmal edilme^ktedir.
Bu çizelgelerin imlâsında dikkatsizliği görülen, teehhüre
veya tekide sebebiyet veren okul direktörleri ile alâkadar idare

9/1/1939

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 9 - 3 9

memurları hakkında inzibatî muamele yapılacağı son bir defa
ÖZET:

daha olmak üzere tamim olunur.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

R, U.

E R TİK VE

t e k n ik

7/1/1939

ÖĞRETİM GENEL

14.

Özel T ürk orta okullarının Fizik
ve Kimya n otlan h.

Ortaokulların üçüncü sınıflarında ayrı program ve kitap
lara göre okutulmakta olan fizik ve kimya dersleri için ayrı ayrı
not verilmesi uygun görülmüştür. Keyfiyetin özel Türk okulla
rına da tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili N.
R. N. Edgüer

N.

DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 7418/22-106
ÖZET:
T asdiknam elerin puldan muafiyeti h.

12.

3178 numaralı Damga Resmi Kanununun 32 nci maddesine
eklenen 68 numaralı fıkrada ilk ve ortaokul şahadetnamelerinin
damga resmİTiden muaf olduğu tasrih edildiği ve 1321 numaralı
Damga Resmi Kanununun 11 inci maddesinin 53 üncü fıkrasın
da tasdiknamelere şehadetnamelerin tâbi bulunduğu pul bedeli
nin yansı yapıştınldığı yazılı bulunduğuna göre ortaokul tas
diknamelerinin de puldan muaf tutulması icabedeceği anlaşıl
mıştır.

9/1/1939

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 9/37

ÖZET:

15.

T ürk M aarif Cemiyeti A nkara
Lisesi son sınıfının m uadeleti h.

Türk Maarif Cemiyeti Ankara - Yenişehir Lisesinin, diğer
sınıfları gibi son sınıfının da resmî okulların son sınıflarile muadilliği kabul olunmuştur.

Bundan sonra gereğinin bu tamim hükümlerine göre yapıl
ması hususunun ilgili ertik okullarına tebliğini rica ederim.

Maarif Vekili N.
R. N. Edgüer

N.

Maarif Vekili N.
R. U.

R. N. Rd^üer

ORTA ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

10/1/193‘

Sayı: 51293/142
ÖZET:
YÜKSEK ÖĞ RETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
.

9/1/1939

16.

Sayı: 4 /1 2 7 -1 2 8
ÖZET:

13.

Yüksek tahsil müesseselerinde bu
lunan E dim e Lisesi m ezunlan h.

Edirne Lisesi Direktörlüğünün yapacağı okul tarihçesine
bu lise mezunlarından yüksek tahsil müesseselerine girenlerin
de konulması esası düşünülerek Edime Lisesi Mezunlarından kim
lerin yüksek tahsile devam ettikleri ilgili müesseselerden sorul
duğu halde karşılık alınmadığı anlaşılmıştır.
■

O rtaokullardan Eylül de\rf>iıuie
mezun olanlann diplom alar' lı.

Eylül devresinde mezun olup, okullarından durumları bil
dirilmek suretile liselere kayıt ve kabul olunan mezunların diplomalan kayıt muamelesinden en geç bir ay sonra talebenin me
zun olduğu okuldan istenecek ve bu gibi talebenin diplomaları
kendilerine, yahut velilerine verilmiyerek kayıt olunduğu liseye
gönderilecektir. Buna göre muamele yapılmasını dilerim
A. Yukaruç

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

16 İkinci Kâmın 1939

M a u rîf Vekillimi T c b n ¿ le r D erpişi

Suret

j Bölge

d a ir e s i

REİSLİĞİ

İŞ PO LİTİKA SI MÜDÜRLÜĞÜ
S ayı: 58 - 5
E k: 1

Maarif Vekilliğine

Devletin her türlü yol, köprü, hina ve saire inşaatı, yahut
hunlann tadil veya tamiri işlerim alan bazı müteahhidler İş Ka
nunu hükümlerinden kaçınmak ve işçilerini kayıtsız, şartsız
çalıştırmak maksadile, Iş Dairesi Bölge Amirliklerine (işyeri
beyannamesi) vermemeikiedirler.
İş dairesinin henüz her vihiyette teşkilâtı bulunmadığı ve
bu kabil işlerin yeri ve zamanı da muayyen olmadığı cihetle,
ekseriya ilgili Bölge Amirliklerince bunların faal iyetin den haber
alınıncıya kadar iş bitmiş bulunmakta veya bu işlere ancak bit
melerine yakın el konulabilmektedir. Müteahhidlerin bu suretle
teftiş ve murakabeden azade kalarak İş Kanunu hükümlerine
aykırı hareketlerde bulundukları ve hattâ istihkaklarını Hâzine
den tamamen aldılktan sonra dahi işçilerin ücretlerini vermiyerek
bunları sefil ve perişan bir vaziyete soktukları tevali eden şi
kâyetlerden anlaşılıyor.
h' Kanunu tatbikatının temin edilmesi ve cezayı müstelzim olan bu gibi hallerin önüne geçilebilmesi için, Yüksek Ve
killiklerinin merkez ve mülhakat teşkilâtında, kendisine her türlü
inşa, tamir veya tadil işi verilen müteahhidlerin hüviyetlerile
sarih adreslerinin ve teahhüd olunan işin, her ihaleyi müteakib,
hemen İş Dairesinin ilişik listeye 'göre, ilgili Bölge Amirliğine
bildirilmesinin usul ittihaz olunmasını alâkadarlara tamimen
emir buyurmaları saygı ile rica olunur,
İktisat Vekili adına
İş Dairesi Reisi
E. B. Koryürek
Bütün Vekilliklerde Valiliklere ve
Emniyet İdleri, İstatistik, Posta - Telgraf
ve Telefon, Devlet Demiryolları, inhisar
lar ve Evkaf, M.T.A. Umum Müdürlükle
rine ve Sümer-Bank, Eti-Bank ve DenizBank ile Ziraat, Emlâk ve Eytam ve Cürnhuriyet Merkez Bankasına yazılmıştır.
Bölge
l
2
3
4
,S
6
7
8
9
10
11
12 .
13
14

Meı'kezi
Ankara
Zonguldak
İstanbul
İzmir
Edirne
Balıkesir
Aydın
Antalya
Adana
Malatya
Kayseri
Samsun
Trabzon
Diyarbakır

Bölgeye Dahil Vilâyetler

5/1/193Q

T. C.
İK TİSA T VEKÂLETİ
İŞ

Merkezi

Sayfa : 7

15
16
17
18
19
20

Bursa
İzmit
Eskişehir
Giresun
Elazığ
Erzurum

Bilecik
Bolu
Afyonkarahisar
Ordu
Tunceli, Bingöl, Erzincan
Kars, Ağrı

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

12/1/1939

Sayı: 8 1 /3 4 0 -8
ÖZET:

17.

M üteahhidlerin hüviyet ve adres
lerinin bildirilm esi h.

Kendisine bir iş ihale edilen müteahhidlerin hüviyetlerile
sarih adreslerinin, ihaleyi müteakip Bölge İş Amirliklerine bil
dirilmesi hakkında İktisad Vekilliğinden alınan genelgenin bir
örneği aynen yukanya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmak üzere ilgililere tebliğini önemle rica
ederim.
Maarif Vekili N.
B. N. Edfçüer

h . Unat

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
.Sayı: 8 1 /3 4 4 -6

12/1/1939
ÖZET:

18.

Balıbey nahiyesine bağlı üç kö
yün Geban kazasına bağlandığı h.

Elazığ merkez kazasının Balıbey nahiyesine bağlı yukarı ve
Çakmak ve Korkuş köyleri Geban kaza merkezine bağlan
mıştır.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif V’^ekili N.
R. N. Edgüer

F. Unat

Bölgeye Dahil Vilâyetler
Kırşehir Yozgat, Çankırı
Kastamonu, Sinop
YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

Manisa
Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale
Kütahya
Denizli, Muğla
İsparta, Burdur
İçel
Sivas, Gaziantep, Maraş
Niğde, Konya
Çorum, Tokat, Amasya
Çoruh, Rize. Gümüşhane
Urfa, Mardin, Van, Bitlis, Siirt,
Hakkâri

12/1/1939

Sayı: 8 1 /3 4 5 -7
ÖZET:

19.

Irarehav nahiyesi merkezinin nak
li h.

.Şavşat kazasına bağlı Imrehav nahiyesinin merkezi şihdiki
bulunduğu Dutlu köyünden Meydancık köyüne kaldırılmış ve
nahiye adı da yeni merkezin adına izafeten Meydancık olarak
değiştirilmiştir.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.

F. Unat

Maarif Vekili x\.
R. M. Edgüer

16 İkinci Kânun 1939

M aarif V ekılliei T ebliğler OevcriHÎ

Sayfa : 8

12/1/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 8 1 /3 4 7 -9

ÖZET:
İskanbo nahiyesi merkezinin de
ğiştirildiği h.

20.

Sürt Vilâyetinin Şirvan kazasına bağlı i.skanbo nahiyesinin
merkezi, nahiye Cevizlik adile anılmak üzere şimdiki bulunduğu
İskanbo köyünden kaldırılarak (Bombat) köyüne götürülmüş
ve adı geçen nahiyeye hağh Sap ve Hevek köyleri bu nahiyeden
alınaralk Şetek nahiyesine, Hesko, Cündidizan. Merç, Fare, Taşıl
ve İskanbo köyleri de Şirvan kaza merkezine bağlanmıştır.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.

Bcğlevan köyünün M aradit
hiyesine bağlandığı h.

12/1/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
.Sayı: 81/.350- 12

H ağhlıklan değiştirilen köyler h.

Zonguldak Merkez kazasına bağlı Veli, Ali, Dereli, Yakademirciler ve Karamusa köylerile bu kazaya bağlı beycuma na
hiyesinin Kalafatlı, Arapoğlıı, Burunkaya, Şey’.ıoğlu, Kayabaşı
ve Horcinas köyleri bu nahiye ve kazadan alınarak Devrek ka
zasının Çaycuma nahiyesine bağlanmıştır.

ÖZET:

21.

Maarif Vekili \ .
R- A'. Fdgüer

F. Unat

23.

12/1/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 8 1 /3 4 9 -1 1

İlgililere bildirilmesini rica ederim.

ÖZET:

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

F. Unat

nahiyesi merkezi de Kilvan köyüne ve aynı vilâyetin Eğil kazası
merkezi. Dicle nahivesinin merkezi olan Biran köyüne ve Dicle
nahiyesi merkezi de Eğil köyüne kaldırılmıştır.

na

Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesine bağlı Beğlevan kö
yü Borçka kazasının Maradit nahiyesine bağlanmıştır.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili İN.
F. Unat
R. A’, Ed^üer

İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili N.
R. N. Edeüer

F. Unat

12/1/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 8 1 /3 5 1 -1 3

ÖZET:

24.
YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 81/.348- 10

12/1/1939

ÖZET:

22.

Eğil ve Çınar kaza m erkezlerinin
değiştirildiği lı.

Diyarbakır Vilâyetine bağlı Çınar kazası merkezi, aşağı
Hanik nahiyesinin merkezi olan Hanakpınar köyüne, aşağı Hanik

Bağlılıkları değiştirilen köyler lı.

İsparta Vilâyeti Şarkî Karaağaç kazasının Gelendost nahi
yesine bağlı Sariidris ve Mahmutlar köyleri Eğirdir kazasının
merkez nahiyesine bağlanmıştır.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili N.
R. N. Edgüer

F. Unat

Bu derf^ideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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fyerlet Mnthaaı»

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşrivat

M üdürlüğünce

çıkarılır.

Tek

tek satılmaz. Alâkadar makam ve müessest'lere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş m u
kabilinde abonelerine cönderilir.

23 fkinci Kâinin 19.39

pa za r tesi

Sayı: ^
İkinci basılış

KANUNLAR :
ü e v le le aiıl n ıa lh a a la n n b irleştirilm esi
hakkınd a kanun

Kanun No. 'İ558

Kabul tarihi: 11/1/J939
Nefiri tarihi: 18/1/1939

Madde 1 — Masrafları umumî muvazeneden temin olunan
matbaalardan Genel Kurmay, Harita Umum Müdürlüğü ve De
niz Matbaaları hariç olarak bilumum askerî matbaalar Ankaruda kurulmak üzere (Askerî Matbaa) adı altında birles^iirilmiştir.
Bu matbaa Millî Müdafaa Vekâletince idare olunur. Masrafları
hu Vekâletin kara kısmı bütçesinden temin edilir.
Madde 2 — Masrafları umumî muvazeneden temin olunan
ve birinci madde dışında kalan matbaalardan Büyük Millet Mec
lisi, Darphane ve Dam»a Matbaaları hariç olarak diğer bilumum
(Jandarma Matbaası dahil) matbaalar da yine Ankarada kurul
mak üzere (Devlet Matbaası) adı altında birleştirilmiştir. Bu
matbaa Başvekâletçe idare olunur. Masrafları Başvekâlet bütçe
sinden temin edilir.
Madde 3 — 968 sayılı kanuna göre idare edilmekte ve (Dev
let Basımevi) adını taşımakta bulunan matbaa, yalnız okul kitaplarile talim ve terbyeye ve millî kültür için lüzumlu görülen
yayınlara aid diğer baskı işlerini yapmak ve bu matbaaya aid
olup halen mer’i bulunan kanunlara göre idare edilmek üzere
«Maarif Matbaası» adı altında ve Maarif Vekâleti emrinde ola
rak faaliyetine devam eder.
Madde 4 — Bu kanunla matbaaları birleştrilmeyen askerî
dairelerden başka bütün askerî dairelerin baskı işleri askerî mat
baada ve Büyük Millet Meclisi işleri hariç olmak üzere umumî
muvazeneye dahil bütün dairelerin baskı işleri Devlet Matbaasın
da bedel:iz yapılır.
Bu daireler Maarif Matbaasının iştigal sahasına giren işle
rini, tahakkuk edecek maliyet bedelleri mukabilinde Maarif Mat
baasında yaptırabilecekleri gibi aşağıdaki altıncı maddeye göre
İcra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek cetvellerin dışında ka
lan işlerini de hariç matbaalarda yaptırabilirler.
Madde 5 — Askerî Matbaa ile Devlet Matbaasında yapıla
cak baskı işlerine yarayan ve Maliye Vekâleti Kırtasiye Depo-

sunca temin edilen her nevi malzeme, bedelleri daireleri bütçe
lerinden mahsul) edilmek üzere Maliye Vekâletince bu matbaa
lardan açılacak şublerden verilir.
Madde h — Askerî Matbaa ile Devlet Matbaasının yapacağı
ücretsiz işlerin nev’i ve miktarı her malî yıl başında İcra Vekille
ri Heyetince tesbit olunur.
Madde 7 — Umumî muvazeneye dahil bilumun dairelerin
bütün kıymetli evrakı tahakkuk ettirilecek olan maliyet bedelleri
mukabilinde Darphane ve Damga Matbaasında basılır. Bu nevi
evrakın baka verde basılabilmesi İcra V'^ekilleri Heyeti kararına
bağlıdır.
Bu matbaa asıl vazifesine halel gelmemek sartile hariçten
de iş alabilir.
Madde 8 — Bu kanunun birinci maddesile birleştirilmiş
olan matbaaların tesisat, makine, hurufat ve sair her türlü levazı
mı Askerî Matbaaya ve ikinci maddesile birleşitirilen matbaalara
aid olanlar da Devlet Matbaasına devrolunur.
Darphane ve Damga Malbaasile Maarif Matbaasının bu ka
nuna göre iştigal edeceği işler için lüzumu kalmıyan alet ve ma
kineler de Devlet Matbaasına devrolunur.
Madde 9 — Bu kanunla ihdas edilmiş olan Askerî Matbaa
ile Devlet Matbaasının faaliyet ve idare şekilleri birer nizamna
me ile tesbi't olunur.
Muvakkat madde — Bu kanunla birleştirilmiş olan matbaa
ların Ankaraya nakilleri ve yerleşitirilmeleri en çok beş yıl için
de ikmal edilir.
Her matbaa Ankaraya nakil ve birleştirilinciye kadar eski
şekilde faaliyetine devam eder.
Madde 10 — Bu kanun 1 haziran 1939 tarihinden muteber
dir.
Madde 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri
Heyeti memurdur.
16/ 1/1939

23 İkinci Kanım 1939

Maarif Vekilliğ:i Tebliğirv Dersi«i

Sayfa : 10

KARARNAMELER :
T. C.

lunduğundan Maarif Müdür ve memurları talimatnamesinin so
nuna (lise ve öğretmen okulları ber nevi mubabereyi doğrudan
doğruya vekâletle yapacaklardır. Ancak Maarif Müdürlerinin bu
okullar üzerindeki diğer salâhiyetleri bakidir.) şeklinde bir mad
de ilâvesi. Maarif Vekilliğinin 28/12/1938 tarih ve 29995 sayılı
teklifi üzerine İcra Vekilleri Hey'etince 6/1/1939 tarihinde onan
mıştır.
6/1/1939

BAŞVEKÂLET
K A R A R İA R D A İR E Sİ M t'D C R l.tjC t!
K arar sayısı: 2/10211

Suret
ÖZET:
M aarif m üdür ve m eınıırlan hakkındaki talimatnam eye hir madde
eklenmesi h.

26/2/1935 tarih ve 2/2072 sayılı kararnameye ektir:
İlk ve Orta Öğretim Okullarının inkişafı dolayısile Maarif
Müdürolüklerinin işleri çoğalmış olduğundan lise ve öğretmen
okullarının Maarif Vekilliğile muhaberelerine tavassut etmesi
hem Maarif Müdürlüklerinin işini çoğaltmakta hem de orta
öğretim okullarına aid işlerin gecikmesini mucib olmakta bu

REİSlCÜM HUK
İSM ET i n ö : îü
Başvekil

Adliye Vekili

Millî M üdafaa Vekili

Dahiliye Vekili

C. BAY AR

T. F. SILAY

K. ÖZALP

D. R. SAYDAM

Hariciye Vekili

Maliye Vekili

M aarif Vekili

Nafıa Vekili

S. SARAÇOĞLU

F. AĞRALI

YÜCEL

A. ÇETİN KAY A

İktısad Vekili
//. ÇAKIR

Sıhhat ve İçtim aî Muavenet Vekili

D. II. AL AT AS

Güm rük ve İnhisarlar Vekili

Z iraat Vekili

R. TARIIAN

F. KURDOĞLU

TALİMATNAMELER:
M aarif V ek illiğ i kitap yayın evlerin in idaresi
h ak k ın d a m uvakkat talim at

Madde 1 — Bir kısım \ilâyetleri bir bölge halinde birleşti
rerek o vilâyetlerin okul kitapları ihtiyaçlarını daha kolaylıkla
temin etmek ve buralarda oturanları Maarif Vekilliği yayınları
ile daimî surette temasta bulundurmak maksadile Maarif Ve
killiğince lüzum görülen yerlerde «Yayınevleri» açılır.
Madde 2 — Yayınevlerinin her türlü masrafları ile memur
ve müstahdem aylıkları Devlet kitapları dönergesinden verilir,
îstanbuldan gayri yerlerdeki Yayınevlerinin aylıkları şimdilik
Merkez Yayınevince (Madde 16 ahkâmına göre) temin edilir.
Madde 3 — Yayınevleri Yayın Direktörlüğünün umumî
idare, nezaret ve murakebesi altında İdarî, ticarî muamele ve hesabat bakımlarından Devlet Basımevi Direktörlüğüne bağlıdırlar.
Bulundukları yerler Maarif Müdürleri de buraları daimî surette
nezaret ve murakabeleri altında bulundurarak lüzum gördükçe
vaziyet hakkında Yayın Direktörlüğünü haberdar edebilecekleri
gibi icap eden müdahalelerde de bulunarak vaziyeti Vekilliğe der
hal bildirmek yükümündedirler. (Bu hükmün İstanbul Maarif
Müdürlüğüne şümulü yoktur).
Yayınevleri işlerinin icabına göre bu makamlarla ve böl
gelerindeki Maarif ve Okul Direktörlüklerile muhabere ederler.
Yalnız Vekillikçe veya Yayın Direktörlüğünce Yayınevi memur
luklarına yapılan umumî mahiyetteki tebligatın birer sureti Ya
yın Direktörlüğünce bilgi edinmeleri için depoların bulundukları
yerler Maarif müdürlüklerine de gönderilir.
Madde 4 — Yayınevlerinde yapılacak satış muameleleri
«Maarif V'^ekilliği Yayınlarının satış işlerile okul ders kitapla
rının temini hakkındakİ talimat» hükümlerine tâbidir. Buralar
da yapılan perakende saıtışlann geliri yazıcı tezgâh kasalarında
muhafaza edilir ve hergünkü fişler tarih sırası ile bir yerde sak
lanır. Her ay sonunda her günün gelir yekûnu bir cetvele geçiri
lerek ve bulunulan yerin Maarif Müdürlüğüne (îstanbuldan
başka yerlerde) tasdik ettirilerek Devlet Basımevi .Satış İşleri
Şefliğine gönderilir.
Perakende satış geliri olarak tezgâh kasasında elli liradan
fazla biriktiği takdirde bunun ertesi gün 14 üncü madde gereğine
göre behemebal bankaya yatırılmış bulunması lâzımdır.
Madde 5 — Yayınevlerinin kendilerine mabsus mühür ve
damgaları bulunacak ve bu damga Yayınevinden perakende su-

retile satılanlara askerî mekteplerle kooperatiflere satılacak ki
tapların muayyen bir yerine basılacaktır. Satıcılara verilen ki
taplara damga basılmıyacaktır.
Madde 6 — a) İstanbul Yayınevi:
Satış için depo ittihaz edeceği yerde iddihar edilmek üzere
bilumum yayınları basımevi dahilindeki büyük depodan.
b) Diğer yayınevleri:
Basımevi Direktörlüğü vasıtasile İstanbul \ayinevinin de
polarından celbedeoeklerdir.
Yalnız yeni basılarak satışa çıkarılan ber nevi yayınlardan
beşer tanesi Satış işleri Şefliğince derhal yayınevlerine gönde
rilir. Yayınevi İşyarları bunları hemen satışa koymakla beraber
bu yayınlar için 8 inci madde gereğince bir isteme fişi doldu
rarak ve istedikleri miktarda kendilerine örnek olarak gelen
beş nüshayı da göstererek bu isteme fişlerini ilk vasıta ile Isitanbulda Devlet Basımevinde Satış işleri Şefliğine gönderirler.
Madde 7 — Yayınevleri tarafından mei'kezden istenilen bü
tün yayınlar örneğine uygun isteme fişlerde ısmarlanır. Bu üs
teme fişlerini alacak olan Saitış İşleri Şefliği derhal örneğine
göre faturalarını kestirecek ve kitapları hazırlattıktan sonra bi
rinci ve ikinci nüsha faturaları kitaplarla beraber istiyen yayı
nevine gönderecektir. Bu yayınevi postadan alacağı kitapları
fatura ile karşılaştırdıktan sonra faturanın ikinci renkli nüs
hasının altına (tamamen (tesellüm edilmiştir) (damgasını vura
rak imza edecek ve bu nüshayı derhal taahhüdiü olarak
ş
işleri Şefliğine iade edecektir. Müstacel durumlarda ister i l';l
postaya verilmek şartile ve miktarları yazı ile yazılmış
de kitap istenebilir.
Madde 8 — Yayınevleri umumî ambardan veya merkez yayınevlerinden gönderilen ve birinci nüshası kendilerinde kalan
fatura muhteviyatlarını nümunesine uygun şekilde ve her kitaba
tahsis edecekleri bir yaprak üzerine kaydederek kitapların giriş
çe çıkış miktarları ile depoya kalan miktarlarını bu kayıtlar
yardımı ile kalamazo üzerinde takip ve tespit edeceklerdir.
İstanbul’dan başka yerlerdeki yayınevleri, kendilerine gön
derilmiş olan yayınlardan hiç birini kitap adı ve miktan 'tasrih
edilmek suretile Yayın Direktörlüğünden verilmiş yazılı emir
olmadıkça geriye gönderemezler.
Madde 9 — Yayınevlerinin toptan satış işi, renkli olarak
basılmış dörderli satış fişlerde yapılır.
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Birinci fiş:
a) Peşin para ile satışta banka makbuzuna iliştirilir. Kredi
ile satışta üzerine «bono alınmıştır» damgası vurularak tahsil
fişi kesilirken muhasebeye teslim edilir.
b) Istanburdan başka yayınevlerinde: birinci fişlere banka
makbuzu iliştirilerek ikinci nüsha ile beraber hafta sonunda bir
haftalığı birden taahhütlü olarak Istanbulda Devlet Basımevi
Satış İşleri Şefliğine gönderilir. Bono ile satışta yalnız fatura
lara « bonosu alınmıştır» damgası vurulacak ve bonolar ödeme
sonunda saliibiae verilebilmek için faturaya iliştirilmiyerek ma
hallinde muhafaza edilecektir.
İkinci fiş:
('zerine parası veya bonosu alınmıştır damgası vurularak
kitaplar bu fişe göre hazırlanıp alıcıya teslim edilecektir. Bu fiş
ler İs/tanburdan başka yayınevlerince birinci nüshalarına ekle
nerek İstanbul’da Devlet Basımevi Satış İşleri Şefliğine gönderi
lecek ve bu yayınevlerinin hesabatını tutmak üzere esas kaydı
teşkili edecektir.
t'çüncü fiş:
İkişer kuruşluk t>ul vapıştırılarak iptal edildikten sonra alı
cıya verilecektir. (Bu iki kuruşluk pul bedeli alıcıya aittir.)
Dördüncü fiş:
Dip koçanıdır. Yayınevlerinin kayid defterinden kitap
zimmelerini düşmek ve esas kaydi teşkil etmek üzere mahalle
rinde muhafaza edilecektir.
Madde 10 — Maarif Vekilliği yayınlarının satış işleri hakkındaki talimatın 8 inci maddesi mucibince kredi ile yapılacak
toptan satışlarda bonoların izlenerek vaktinde tahsil edilmesi
yayınevleri depo işyarlarına aid ödevlerdendir.
Madde 11 — Istanburdan başka yayınevlerinin. 9 uncu mad
denin b fıkrası mucibince banka makbuzlarına iliştirerek mer
keze gönderecekleri fişler için kesilmesi zarurî olan ıtalısil fişleri
-ait olduğu vayınevi gösterilmek şartile- İstanbul Yayınevince
kesilecektir. Para hesaplarının bu fişler vasıtasile muhasebe kuyudatile mutabakatı ¡temin edilecektir.
Istanbuldan başka yerlerdeki yayınevlerinin perakende sa
tışlar gelirleri de bankaya yatırıldıkça alınacak makbuzların
birinci kopyaları yayınevinde saklanacak, ikinci kopyaları hafta
sonlar.'iıda satış işleri şefliğine gönderilecektir. Bunlar hakkın
da da yukarıki fıkra gereğince muamele yapılacaktır.
Madde 12 — Yayınevleri gelen ve giden evraklarını örne
ğine göre yapılmış kayıt defterine numara sırasile kaydedecek
lerdir ve posta ile sair yerlere teslim ettikleri evrak için de ayrı
bir zimmet defteri tutacaklardır.
Madde 13 — Yayınevleri kendileri ile muamele yapan sa
tıcılar için cari birer hesap tutacaklardır. Her satıcı için satışlar,
tesbit edilen örnekte olduğu veçhile günlük olarak ve faturalar
dan naklen bu cetvellere geçirilecek ve her ayın son günü yekûn
edilecektir. Yekûnlar; perakende satışın tutarı, kooperatiflere
satışların tutarı ve askerî okullara satışların tutarı ile satıcıların
her birinin hesabı ayrı ayrı gösterilmek üzere bir tek hesap fi
şinde toplanarak satış işleri şefliğine }mllanacaktır.
Tekmil yayınevlerinin aylık iskonto yekûnları bu cetveller
den çıkarılarak Devlet Kitapları Dönergesine ait olup merkezde
tutulan dönerge muavin defterine kaydedilecek ve bu suretle
Devlet Basımevi muhasebesi ile para hesaplarının mutabakatı
temin olunacaktır.
Madde 14 — Yayınevlcrinden toptan kitap alan satıcılarla
okul kooperatifleri, alacakları kitapların satış talimatına göre
gereken iskontosu düşüldükten sonra tutarını, bulunulan yerin
iş bankasına, yatıranın adı ve adresi makbuza tam olarak yazdırılm -k şartile İş Bankası İstanbul şubesindeki 10530 sayılı cari
hesap adına yatırarak alacakları makbuzları yayınevi işyarlığına teslim etmedikçç yayınevlerinden kitap alamazlar. Toptan .sa
tışlara ait paraların yayınevlerince nakit olarak kabulü asla caiz
değildir.
Madde 15 — Devlet Kitapları Döinergesinin satış durumu
hakkında verilmekte olan günlük rapor İstanbul Yayınevinin bir
gün önceki muamele yekûnunün ihtiva etmek üzere satış işleri
şefliğince tanzim ve ertesi sabah Yayın Direktörlüğüne gönderil
mek üzere Devlet Basımevi Direktörlüğüne verilir.
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Istanbuldan başka yerlerdeki Yayınevlerinin satış gelirleri
bu hesaba ancak fişleri satış işleri şefliğine geldiği günlerde
kaydolunur.
Madde 16 — Yayınevleri memur ve müstahdemlerinin aylık
ücret hesapları ay dolmadan evvnel mahallerinden cellıedilecek
imzalı ve mahallî Maarif müdürlüklerince tasdikli bordrolar
üzerine İstanbul Yayınevince tutulacaktır. Her ay merkez ücret
leri verilirken diğer \ayinevlerine ait tahakkuklar mikdarınca
para, postaya verilecek ve mahallerine telle bildirilecektir. Ya
yınevleri paranın istihkak sahiplerine verildiğini Devlet Basım
evi Direktörlüğüne bildireceklerdir. Ücret bordroları ve kop
yaları sene sonunda muhasebeye teslim edilmek üzere .satış işleri
şefliğine gönderilecektir.
Madde 17 — Istanbuldan başka yayınevleri kadrolarındaki
memur ve müstahdemlerin vazifeye devamlarını muntazaman
takip ve imzalı bir defter üzerinde tesbit edeceklerdir. O ayın
ücret tahakkukunda noksanlığı 'icap ettirecek her hangi bir sebep
zuhuru halinde, vaziyeti telle Devlet Basımevi Direktörlüğüne
bildirerek tahakkukun hakikî vaziyete uygun bir tarzda tesbitini
temin edeceklerdir.
Madde 18 — Hizmete müteallik ufak tefek ihtiyaçların kar
şılanması için sarfı icap eden para Devlet Basımevi Satış İşleri
Şefliği tarafından ikinci mutemet sıfatı ile yayınevi işyarlarına
açılacak avanslarla temin edilecektir. Bu maksatla Devlet Basım
evi idare komisyonunca devlet kitapları dönergesinden satış iş
leri şefliğine 500 liraya kadar avans verilmesi caizdir, \ayinevlerine gönderilecek avanslar mahallî Maarif müdürlüklerinin
tasvibile Yayınevi işyarı tarafından sarfedilecek ve saf evrakı
Maarif Müdürlüğüne ayrı ayrı tasdik ettirierek hesapları ka
patılmak üzere İstanbul’da Satış İşleri Şefliğine gönderilecektir.
Madde 19 — Yayınevleri iskontosuz olarak perakende sata
cakları kitaplarla askerî okullara ve kooperatiflere .satacakları
kitapları hiç bir suretle geri alamazlar ve mübadele edemezler.
Vekillik yayınlarının satış işleri lıakkındaki talimatın on ikinci
raacidesinde yazılı mübadele, yalnız kendilerine vekillikçe satı.ş
müsaadesi ve numarası verilmiş satıcılara mahsustur. Mübade
lenin yapılma şekli 20 inci maddede gösterilmiştir.
Madde 20 — Satış işleri lıakkındaki talimatın 12 nci mad
desi gereğince mübadele edilecek kitaplar için satıcılar; geri
verecekleri kitapların isim, miktar ve tutarları birbirine müsavi
olmak üzere tanzim edecekleri iki cetvelle merkezde Devlet Ba
sımevi Direktörlüğüne, diğer yerlerde; yayınevi işyarlığına mü
racaat edeceklerdir. Cetveller üzerinde lâzımgelen incelemeler
vapıldıktan sonra mübadele yapılacaktır.
Madde 21 — Bu cetveller mübadele sonunda ve her sene
Mart ayı içinde .«atıcılar tarafından geri verilenler ile karşılığın
da alınan kitaplar, her .satıcıya ait olanlar bir kalemde gösteril
mek şartile ve bir cetvel üzerinde tevhit edilecek ve İstanbul’da
Devlet Basımevi Satış İşleri Şefliğine gönderilecektir.
Madde 22 — Ambar ve depolarda bulunan devlet kitapla
rının vaziyetini tesbit ve miktarları eksilenleri yeniden ve vak
tinde hazırlatabilmek gayesile tanzim ettirilip Yayın Direktör
lüğüne gönderilen kitap durumu cetvelleri, satış işleri şefliğince
tanzim edilerek her haftanın sonunda o haftanın çalışma raporu
ile birlikte yollanacaktır. İstanbul’dan başka yerlerdeki yayın
evlerinin kitap zimmet ve matlubları, merkezce tutulacak kayıt
lar üzerinde takip edileceğine nazaran bu yayınevlerinin 8 inci
madde mucibince gönderecekleri isteme fişleri zimmetlerini ve
yine 10 uncu madde mucibince gönderecekleri faturalar da mat
luplarını teşkil edecek vc yayınevlerindeki kitap mevcudu bu iki
cetvelin farkından anlaşılacaktır.
Madde 23 — Satıcı çıkmadığından kitaplarını özel komisyon
elile tedarik edecek olan vilâyetlerin Maarif Müdürlüklerine
gnöderilecek kitap hesapları, satıcılara aid hesap işleri gibi fiş
ler üzerinde ayrı ayrı tutulacaktır.
Komisyon elile Maarif Müdürlüklerince sattırılacak olan
kitapların paralarına ve iadelerine aid muameleler satış işleri
lıakkındaki talimatın 14, 15 ve 16 ncı maddeleri gereğince yapıla
caktır.
'
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TAMİMLER:

Suret

ve tebliğ buyurulması esbabının istikmaline müsaadeleri rica
olunur.

T. G.
B A Ş V E K Â L E T

7110/1938

Y A ZI İŞ L E R İ D A İR E S İ
M ÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 6/4161

M. D. Reisi
A. Mithat Kalabalık

Şûrayı Devlet Reisi
R. Mimaroğlu
21/1/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Savı: 619

Maarif Vekilliğine
Memurin Muhakematı Kanununa tevfikan isalâlıiyetli he
yetlerce verilen birinci derecedeki kararlara karşı alâkadarlar
tarafından verilen itiraz dilekçelerine havale ve kayıt tarihlerinin
behemehal işaret edilmesi lüzumuna dair Şûrayı Devlet Reisli
ğinden yazılan 4/10/1938 tarihli ve 36153/343 sayılı tezkerenin
sureti ilişiktir. Ona göre muamele yapılmasının alâkadarlara
emir buvurulmasını tamimen rica ederim.
Başvekil yerine
Müsteşar
K. Gedele(^

ÖZET :
İtiraz dilekçelerine havale ve ka
yıt tarihlerinin behem ehal işaret
edilmesi h.

25.

İtiraz dilkçelerine havale ve kayıd tarihlerinin behemehal
işaret edilmesi hakkında Başvekillik Yüksek Makamından alı
nan tamimin bir örneği aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmak üzere ilgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili N.
R. /V. Edf^üer

F. Unut

Şûrayı Devlet Reisliğinin 4/10/1938 tarihli ve 343/36153
sayılı tezkeresi suretidir.
Başvekâlet Yüksek Makamına
Memurin Muhakematı Kanunu ahkâmına tevfikan memul
lar hakkında tutulan tahkikat evrakı üzerine gerek dairemizce
gerek vilâyet idare heyetlerince birinci derecede verilip usulen
alâkadarlara tebliğ olunan kararlara karşı vilâyet ve kaymakam
lıklara vrilen itiraz arzuhallerine evvelce de yazıldığı halde ha
vale kayıt tarihleri halâ işaret edilmediği görülmektedir. İti
razların kanunî müddet zarfında vukuunu tesbit noktasından bir
çok muhabereye zaruret hasıl olarak bu ihmal yüzünden alâka
darların işleri taahhur etmekte bul'unmuştur. Bundan sonra her
halde itiraz arzuhallerine havale ve kayıt tarihinin kânunun em
ri veçhile dercedilmemesinin icabedenlere tamimen tekrar emir

18/1/1939

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
.Sayı: 9/140

ÖZET ;
O kulların ayrı
kısımları h.

26.

ayrı

binalardaki

Bir okulun muhtelif kısımlarının ayrı ayrı binalarda bulun
masının, bu kısımların her birinin ayrı birer mektep olarak sa
yılmasına sebep teşkil etmiyeceğinin alâkadarlara tebliğini rica
ederim.
Maarif Vekili N.
R. N. Edgüer

V.

Bu derfçideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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Devlet Matbaan

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi jnınieri neşrolurjur.

N eşriyat M âdiirlûğûnce çıkarılır. Tek

3 0 tk in ci K ânun 1 9 3 9

tek satılmaz. A lâkadar makam ve mûesaeselere dağıtılır. Yıllığı kırk kunış m u

paza r tesi

kabilinde abonelerine eönderilir.

S a y ı: 4

TAYİNLER :
M erkezde;

Açık bulunan Güzel San’atlar Umum Müdürlüğüne Ankara
Kız Lisesi Direktörü Suut Yetkin.
Berlin’de bulunan talebe Müfettişi Kesat Tütenk Merkeze,
Vekillik Özel Okullar Direktörü Nihat Erkman Berlin Tale
be Müfettişliğine,
Vekillik Özelbüro Direktörlüğüne Gazi Terbiye Enstitüsü
Müdür Muavinlerinden İsmail Hakkı Uludağ.

t a m im l e r

27.

6/11/1939 '
ÖZET :
Eski harflerle yazılmış m ektuplar

h.

Teşkilâtımız mensublanndan veya dışardan eski harflerle
yazılmış mektuplar almaktayım. Kimden gelirse gelsin ve neden
bahsederse etsin bunları okumıyacağımı alâkası olanlara bildi
ririm.
^
Maarif Vekili
Haşan-Ali Yücel
ORTA ÖCRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

23/1/1939

Sayı : 5 3 2 3 1 /2 0 -1 5 1 5

ÖZET :

28.

O kullarda:

Ankara Kız Lisesi Direktörlüğüne Ankara Erkek Lise.si Fel
sefe Muallimi Tezer Taşkıran nakil ve tayin edilmiştir.

;

ÖZELBÜRO
Sayı: 70/8

Özel Okullar Direktörlüğüne Vekillik Müfettişlerinden Nu
rettin Polvan,
Açık olan Zat İşleri Direktörlüğüne Haydarpaşa Lisesi Başmuavini Ihsan Erkal,
Açık bulunan Beden Terbiyesi ve İzcilik Direktörlüğüne
Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi Muallimi Vildan Aşir,

.Stajiyer Ö ğretm enler h.

Staj müddetini bitirerek öğretmenliğe terfii icap eden stajiyerler için bazı okul direktörlerince öğretmenler kurulu tutul-

gası gönderildiği halde stajiyerin askerlik durumunun bildirilmediği, bazan da tutulga gönderilmediği gibi askerlik durumunun da
bildirilmediği ve yalnız bir tahrirat yazıldığı görülmektedir.
Bu hal ise bir sürü yazışmalara yol açmakta ve dolayısile ve
kâletimizi meşgul, öğretmeni mağdur etmektedir.
Binaenaleyh bundan sonra,
a - Stajiyerlerin öğretmenliğe terfileri için öğretmenler ku
rulu tutulgasının tanzim edilmesini ve tutulgaya öğretmenler
kurulunda görüşülen diğer hususların kaydedilmemesini,
b - Stajiyerin hangi tarihte vazifeye başladığının bildiril
mesini,
c - Askerliğini yapıp yapmadığını, yapmışsa terhis tezkere
sinin, yapmamışsa tecil sebeplerini gösteren belgenin, musaddak
bir örneğinin raptedil meşini diler, bu esaslara riayet edilmeden
gönderilen yazılar üzerinde bir muamele yapılamıyacağını bildirirm.
Orta Öğretim
Genel Direktörü
A. Yukaruç

Nol :
Bayram tatili d olayısı ile 5 sayılı D ergi 13 şubat 1 9 3 9 tarihinde çıkacaktır
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Maaru' VekiİK^'i leb lığ le r Dergisi

Suret
T. C.

taş’ta Maarif Vekilliği Yayınevinden bedelleri mukabilinde te
mini kabil olduğunun ilgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
/ . Unat
Uasan-Ali Yücel

23/1/1939

D A H İL İ\E VEKÂLETİ
V. i, U. M.
Ş. 2

30 İkinci Kânun 1939

M.

Sayı: 282

Kitabın adı

ÖZET :
Kalan kazasına gönderilecek resmî

Müellifi

Demokrasi

Hans Kelsen

evraka (Kalan - Tunceli) diye ya
zılması h.

Maarif Vekâletine
1 — Tunceli Vilâyetinin Kalan kazası isminin yazılışta
Elâzığ Vilâyetinin Keban kazası ismile müşabeheti dolayısile her
iki kazaya ait resmî ve hususî zarfların yanlışlıkla biribirine
gittiğinin görüldüğü ve bu yüzden bazan müstacel hususlara ce
vap verilmesinin de geciktiği ve binaenaleyh Kalan’a aid muha
beratı resmiye zarfları üzerine (Kalan - Tunceli) yazıldığı tak
dirde bu yanlışlığın önüne geçilebileceği Tunceli Vilâyetinden
bildirilmektedir.
Muhaberatın selâmeti ve binnetice muamelâtın sür’ati ted
viri bakımından iş’arı vaki muvafık görüldüğünden Kalan ka
zasına gönderilecek resmî evrak üzerine (Kalan - Tunceli) diye
yazılmasının usl ittihazı umumî müfettişliklerle valiliklere tamimen yazılmıştır. Yüksek Orunlarınca da tensib buyurulduğu
takdirde alâkadarlara tebliğine müsaadelerini sonsuz saygılarım
la arz ve rica ederim.
2 — Başvekâlet Yüksek Makamına, Genelkurmay Başkan
lığına ve vekâletlere arzedilmiştir.
Dahiliye Vekili
Dr. R. Saydam

YAYIN DİREKTÖRLÜCÜ

6/11/1939

Sayı: 81/903
ÖZET :
Kalan kazasına gönderilen

resmî

evraka (Kalan - Tunceli) diye ya

29.

zılması h.

Tunceli Vilâyetinin «Kalan» kazasına gönderilecek resmî
evrakta (Kalan - Tunceli) şeklinde Vilâyet adının da beraber
yazılması hakkında Dahiliye Vekilliğinin 23/1/1939 tarihli, 282
sayılı genelgesi aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmak üzere ilgililere bildirilmesini rica
ederim.
Maarif Vekili
F. Unat
Hasan-Âli Yücel

Fransız Medeniyeti Ernest-Robert
Curtius
Trahom
A, Cuenod ve R.
Nataf
Çocukta dil ve
düşünce
Jean Piaget
Felsefe Tarihi
Alfred Weber
Psikoloji
Dwelshauers

30/1/1939

Sayı: 82/846
ÖZET :
Yüksek taİLsiI talebesi için tercü
me ettirilen ders ve m üracaat ki

30.

tapları h.

.

Yüksek tahsil talebelerde her hangi bir ilim şubesinde ihti
sas tahsili yapmak veya bir konuda tetkiklerde bulunmak istiyenlerin ilk başvuracakları ana ilim kitaplarından muhtelif yabancı
dillerde neşredilmiş eserlerin Türkçeye çevrilmesi işine îstabul
Üniversitesi Tedris Heyetince başlanmıştır.
Bu suretle tercüme ve tabı işi ilk defa bitirilerek satışa
çıkarılmış olan altı eserin adları ile müellif ve mütercim isim
leri ve satış fiyatları aşağıda gösterilmiştir. Mühim bir kısmı
Lise ve Öğretmen Okulu öğretmenleri iÎe bu derecedeki Okul
kütüphanelerini ilgilendiren bu eserlerin İstanbul’da Çemberii-

Prof Dr. E.
Menemencioğlu
Sabahattin
Eyüpoğlu
Dr. Murad Rami
Aydın
Sabri Esat
Siyavuşgil
H. Vehbi Eralp
M. Şekip Tunç

60
85
120
110
200
200
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30/1/1939

Sayı: 82/847
ÖZET :
İlkokul öğretmen kılavuzları seri

31.

si h.

1 — İlkokul Öğretmenlerini muhtelif terbiye ve ledris işle
rinin en son vasıta ve meselelerinden haberdar etmek ve bu "ko
nular üzerinde bilgilerini arttırmak maksadile Maarif Vekil
liğince neşrine başlanmış olan «ilkokul öğretmen Kılavuzları»
serisinin 11 inci kitabım teşkil eden ve ilk Öğretim Genel Direk
törlüğü Bölüm Direktörlerinden Gazi Terbiye Enstitüsü Resimîş öğretmeni Hayrullah Örs tarafından yazılmış olan «Mukavva
işleri ve Cilt» adlı eser 25 kuruş fiyatla satışa çıkarılmış bulun
maktadır.
^
îş dersleri için öğretmenlere faydalı bir yardımcı bulunan
bu kitabın bütün Orta Öğretim Iş öğretmenlerde ilkokul öğ
retmenlerine tavsiyesi uygun görülmüştür.
2 — ilkokul Öğretmen Kılavuzları serisine dahil olarak
bugüne kadar neşredilmiş olan veya basılmakta bulunan kitap
larla bunları yazanların adlarını ve satış fiyatlarını gösterir bir
liste bu tamimin sonuna eklenmiştir.
Neşredilmiş kitapları hep birden alanlarla bir neviden en
az beş kitabı birleşerek birden alan öğretmenlere ayrıca % 10
iskonto yapılacaktır.
ö
Kitaplar İstanbul’da Çemberlitaş’ta Maarif Vekilliği
Yayınevinde satılmaktadır. Maarif ve Okul idarelerinin bu hu
sustan da öğretmenleri haberdar etmelerini ve lüzum hasıl ol
dukça kitap siparişlerine tavassutta bulunmalarım rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

F. Unat
YAYIN DİREKTÖRLÜCÜ

Satış F.
K.

Mütercimi

No,.

Kitabın adı

1 Yeni mektebin ders vasıtalarından Kum.
2 Serbest tahrir
3 Yeni okulun ders vasıtalarından
Gazete
4 Hayat bilgisi öğretimi
5 Resim dersleri
6 Okul çocuklarının kabiliyetlerini
nasıl teşhis etmetli?
7 ilkokullarda cimnastik
8 Köyde Eğitim
9 Okullarda oyun
10 ilk okuma ve yazma öğretimi
11 Mukavva İşleri ve Cilt

Yazının adı

Fialı

Muvaffak Uyanık
Rauf inan

25
25

Muvaffak Uyanık
Fuat Baymur
Kemal Kaya

25
25
25

H. Çerçel
Fuat Pura
Hakkı Tonguç
Fuat Pura
Fuat Baymur
Hayrullah Örs

50
50
75
Basılıyor.
Basılıyor.
25
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Sayfa: 15

Maarif Vekillimi T ebliğler Dergisi

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

Sayı ; 83/849

S a y ı : 83/848

ÖZET:

32.

ÖZET :

İlkokul 4 ve 5 inci sınıflara mahsus
Tarih kitahı it;iıı açılan müsabaka

h.

33.

1939 - 1940, 1940- [941, 1941 - 1942 ders yıllarında okutulmak
üzere ilkokulların 4 ve 5 inci sınıflarına mahsus Yurd Bilgisi ki
tabının yazılması 4 ay süre ile müsabakaya konulmuştur. Hu mü
sabaka hakkında gazetelere verilen ilânın bir örneği aşağıda ya
zılmıştır. 2259 sayılı kanunun tatbikine ait talimatnamenin 5 inci
maddesi gereğince bu mü.sabakayı idarenizdeki bütün öğretmen
lere bildirmenizi rica ederim.
Maarif Vekili a.

F. Unat

İlkokul 4 ve 5 inci sınıflara mah
sus Yurt Bilgisi kitabı için açılan
luusahaka h.

1939- 1940, 1940- 1941, 1941 - 1942 ders yıllarında okutulmak
üzere ilkokulların 4 ve5 inci sınıflarına mahsus Tarih kitabının
yazılması 4.5 ay süre ile müsabakaya konulmuştur. Bu müsabaka
hakkında gazetelere verilen ilânın bir örneği aşağıda yazılmış
tır. 2259 sayılı kanunun tatbikine aid talimatnamenin 5 inci mad
desi gereğince bu müsabakayı idarenizdeki bütün öğretmenlere
bildirmenizi rica ederim.
Maarif Vekili a.
Y. Y.
Ihsan Sungu

F. Unat

Y. Y.
thsan Sungu

İLAN SURETİ

ÎÂN SURETİ

1 —^2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye
göre İlkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müte
şekkil bir Yurt Bilgisi kitabı yazılması müsabakaya konulmuş
tur.
2 — Müsabaka müddeti 15/2/1939 dan başlamak
15/6/1939 Perşemlbe günü akşamı bitmek üzere dört aydır.

ve

3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 15/3/1939 Çarşamba
günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müraca
at ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdıra
rak bir numara alacaklardır.

1 — 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye
göre ilkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müte
şekkil bir tarih kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur.
2 — Müsabaka müddeti 15/2/1939 dan başlamak ve 30/6/1939
Cuma günü akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır.
3 — Müsabakaya iştirake karar verenler; 31/3/1939 Cuma
günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müra
caat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yaz
dırarak bir numara alacaklardır.

4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl sü
re ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için bin lira te
lif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir def
aya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıl
lığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mah
sus olmak üzere dörder yüz lira mükâfat verilecektir.

4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl
süre ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için
biner lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini
yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine ve
rilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da
birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükâfat veri
lecektir.

5 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak
üzere makine ile ve kâğıtların yalnız birer yüzüne yazılmış ola
rak Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilinde
vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba konulacak resim
vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde ve yerlerine
konulmuş olarak bulunması kâfidir. Müsabakaya basılmış bir
kitapla girenlerde kitabın üç nüshasını verecek veya gönderecek
lerdir.

5 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha ol
mak üzere makine ile ve kâğıtların yalnız birer yüzüne yazıl
mış olarak Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba konulacak
resim, şekil, harita vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan
birinde ve yerlerine konulmuş olarak bulunması kâfidir. Müsa
bakaya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdir.

6 — Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte,
eserleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilân edilen telif hakkı
mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vezgeçerek Maarif
Vekilliğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o
devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya ken
di me.c"illiyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından
yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi ver
meleri de lâzımdır.

6 — Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte
eserleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilân edilen telif hakkı
mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Maarif
Vekilliğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o
devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya
kendi mesuliyetleri altında tayin edeceklei diğer bir zat tara
fından yapılacağım gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt se
nedi vermeleri de lâzımdır.

7 — Kitaplarda bulunması lâzım gelen pedagojik ve teknik
vasıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taah
hüt senedinin formülü Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğünden
alınabilir. Mektupla istiyenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
da birlikte göndermeleri lâzımdır.

7 — Kitaplarda bulunması lâzımgelen pedagojik ve teknik
vasıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd senedinin formülü Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğünden
alınabilir. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk posta pulunu da
birlikte göndermeleri lâzımdır.
.

S ayfa: 16

Maarif Vckilli'i Tebli-ili':- Derpişi

YAYIN DİREKTÖRLÜCÜ
S a y ı : 83/850
ÖZET :
ilkokul okuma kitabı müsabakası
h.

34.

1940- 1941, 1941- 1942, 1942- 1943 ders yıllarında okutulmak
üzere ilkokulların her beş sınıfı için beş ciltten müteşekkil bir
okuma kitabının yazılması on ay süre ile müsabakaya konulmıuştur. Bu müsabaka”hakkmda gazetelere verilen ilânın bir ör
neği aşağıda yazılmıştır. 2259 sayılıl kanunun tatbikine ait tali
matnamenin 5 inci maddesi gereğince bu mü.sabakayı idareniz
deki bütün öğretmenlere bildirmenizi rica ederim,
F. Ünal

30 İkinci Kûnuı: 1939

kabilinde ve lıer türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Ve
killiğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre
içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi
mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından
yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahlıüd senedi
vermeleri de lâzımdır.
7 — Kitaplarda bulunması lâzım gelen pedagojik ve teknik
vasıflan gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahbüd senedinin formülü Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğünden
alınabilir. Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk bir posta pulunu
da birlikte göndermeleri lâzımdır.

Maarif Vekili a.
Y. Y.
Ihsan Sungu

Suret
Müdürler Komisyonu Kararı
Sayı: 1
Toplantı tarihi: 25/1/1939

İLAN SUKETİ

1
— 2259 sayılı kanunun tatbikına dair olan talimatnameye
ÖZET:
göre ilkokulların her beş sınıfı için beş ciltten müteşekkil bir
5ıhhat ra i'o rlan h.
okuma kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur.
Tetkik ve tasdik edilmek üzere Vekâlete gönderilmekte olan
2—Müsabaka müddeti 1/3/1939 dan başlamak ve 30/12/1939
raporlar hakkında îspekterlik Kurulu Başkanlığının komisyonu
Cumartesi günü öğleyin bitmek üzere on aydır.
muza havale buyurulan 21/1/1939 tarihli tahriratı okundu.
3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 30/9/1939 Cumar
tesi günü öğleye kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine mü
racaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yaz
dırarak bir numara alacaklardır.
4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl sü
re ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için 2500 lira
telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir de
faya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yılüçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mah
sus olmak üzere biner lira mükâfat verilecektir.
5 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak
üzere makine ile ve kâğıtların yalnız birer yüzüne yazılmış ola
rak Maarif Vekilliği Yayın Direktörlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba konulacak re
sim vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birinde ve yer
lerine konulmuş olarak bulunma.sı kâfidir. Müsabakaya basıl
mış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya
gönd erecek 1erd ir.
Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eser
leri kabul edildiği takdirde eserlerini ilân edilen telif hakkı mu

Gereği düşünülerek;
Tetkik ve tasdik edilmek üzere Vekâlete gönderilmekte olan
sıhhî raporlardan on gün kadar mezuniyeti müstelzim bulunan
ların berayı tetkik Sıhhat îspekterligine gönderilmiyerek daire^
lerce Vekâlet makamından mucibi alınmak suretile muameleleri
nin ikmali sıhhat işlerinin ehemmiyet ve müstaceliyeti bakımın
dan muvafık görülerek keyfiyetin alâkadar makamlara bildiril
mesi kararlaştırıldı.
6/11/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
S a y ı : 82/902

ÖZET:
Sıhhat raporları H.

35.

Maarif Vekilliği Müdürler Komisyonunca kararlaştırılıp
Vekillikçe kabul edilmiş bulunan 1 sayılı ve 25/1/1939 tarihli
sıhhat raporları hakkıdaki karar aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmak üzere iiğililere bildirilmesini rica
ederim.
Maarif Vekili
F. Unot
Hasan-Âli Yücel

Hu dergideki tam im ler taratınuzdan okunm 'işrur.
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T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşıolunur.
Neşriyat

Müdürlüğünce çıkarılır. Tek

13 Şubat 1 9 3 9

tel: satılmaz. .Alâkadar makam ve nıüesseselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine KÖnderilir.

Sayı: 5
ikinci basılış

pa za r tesi

KANUNLAR;
D evlet kitap ları m ütedavil serm ayesi hak km daki
2 1 3 3 sayılı kan u n u n hazı m ad d elerin i
d eğiştiren kan u n

Kanun No: 3577

Kabul tarihi: 26/1/1939
Neşri tarihi : 7/2/1939

Madde 1 — Devlet kitapları mütedavil sermayesi lıakkındaki 1 Nisan 1933 tarih ve 2133 sayılı kanunun 3 ünoü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Devlet kitapları mütedavil sermayesi ile basılacak kitap
ların fiatları. her nevi masrafları idhal edilmek üzere tesbit
edilecek maliyetlerine % 35 ilâvesile tayin olunur. *Bu suretle
satışa çıkarılan kitapların fiatlarından % 25 e kadar iskonto ya
pılır. Maarif Vekilliği bu kitapların yayılmasını ve satılmasını
kolaylaştırmak için ber türlü ücret ve masrafı bu Iskontolardan

karşılanmaik üzere icabı halinde ve lüzum göreceği yerlerde
kitap depolan ve satış mağazaları açmağa mezundur.
Madde 2 — Devlet kitapları mütedavil sermayesi ha'kkındaki 1 Nisan 1933 tarih v^e 2133 sayılı kanunun 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yalnız Maarif Vekillio^ince bastırılacak okul kitaplan mas
raflarına karşılık olmak üezere Devlet kitapları mütedavil ser
mayesi nam ve hesabına Hâzinenin kefaleti ile millî bankalardan
azamî 500 000 liraya kadar carî hesaplar açtırmak için Maliye
Vekillip'ine mezuniyet verilmiştir.
Bu mezuniyet 1945 malî yılı sonuna kadar muteberdir.
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 —^ Bu kanunun hükümlerini icrava Maliye ve Ma
arif Vekilleri memurdur.
.30/1/1939

TAMİMLER :
İLK Ö CRETÎM g e n e l DİREKTÖRLÜĞÜ
S a y ı : 1041

OO »

6/2/1939

6/2/1939

S a y ı : 1042

ÖZET :
Köy Kanununun talebelere bellettirilme şekli h.

Bazı Kültür Direktörlüklerince köy okullarında Köy Ka
nununun ne şekilde Ibelletilecem sorulmaktadır.
Üç sınıflı köy okullarının üçüncü sınıflarında, 'haftada iki
saat olarak okutulmakta olan Yurtbilgisi dersi müfredatının
Köy Kanunu bükümlerile gayet sıkı bir münaseibeti bulundu
ğundan bu dersin müfredatını tenkil eden bahislerin okutulduğu
.sırada Köy Kanununun bu bahislerle alâkadar maddelerinin ta
lebeye aynca izahı suretile bu kanun bükümlerinin belletilmesi
uygun görülmüştür. Gereğinin yapılmasmı dilerim.
H . T.

ÎLK ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

Maarif Vekili
H a ş a n -A lî Y ü c e l

37.

ÖZET :
İlkokul coğrafya kitapları h.

İlkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarına mahsus yeni
coğrafya kitapları müsaibakaya konulmak üzeredir. Bu gün ilk
okulların dördüncü sınıflarında okutulmakta bulunan «Yeni Re
simli Türkiye Coğrafyası» adlı kitabın 20 nci sahifesindeki ha
ritada Karadenizin kuzeyinde gösterilen «Lâzistan Dağları» ve
9 uncu sahifede Çanakkale Boğazı için yapılan haritada «Bolayır» kasabasının, Gelibolu Yarımadasının batısında gösterilmiş
olması gibi tesadüf olunacak hatalann öğretmenlerimiz tarafın
dan tashihini ıdilerim.
H. T.
Maarif Vekili
Haşan-Alî Yücel
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M ÎLLÎ SEFERBERLİK DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı ; 80/103

38.

ÖZET ;
Kızların askerliğe hazırlık
saatleri h .

ders

Genelkurmay Başkanhpının ders programlarına aid olan
î. Teşrir. 1938 larlh ve .%819 sayîh lamhnininyaTi'lış anl'aşi'larak
kızların da erkekler ^ibi haftada iki saat ders 'görecekleri mana
sının çıkarılmış olduğu bazı okullardan alınan yazılardan anla
şılmıştır.

lardan gayrılarınm intihap işlerine yardımda bulundurulmaları
nın tamimen hemen tebliğ buyurulmasını rica ederim.
Adliye ve'Millî Müdafaadan maada Vekilliklere yazılmıştır.
Başvekil
B. Kutay
Dr. R. Saydam

39.

Kız talebelerin askerlik derslerinin haftada iki saat okutu
lacağına dair ne Vekilliğimiz tarafından ve ne de Genelkurmay
Başkanlığından bir teibligat yapılmamıştır. Kız talebelerin haf
tada bir saat üzerinden ders görmelerine devam edilmesini ve
askerî makaralardan bu yolda yapılacak müracaatlara bu tami
me göre cevab verilmesini alâkadar okul Direktörlerinden rica
ederim.
K. Y.

Maarif Vekili
Hasan-Âlî Yücel

Suret

11/2/1939

YAYIN T JtliE K T Ö R L Ü Ğ ü
S a y ı : 81/987

ÖZET :
M emurların intihal) işlerinde yar
dımcı olmaları h.

Türkiye 'Büyük Millet Meclisince intihabın yenilenmesine
karar verilmiş bulunması dolayısile : 'rr-,;.rk.nn yardım etmeleri
hakkında Yüksek Başvekilliğin genel".':'! yr.kanya aynen çıka
rılmıştır.
Gereğinin yapılmasını ve esasen bütün öğretmenlerle di
ğer memur arkadaşlarımın kendilerine düşen yardımları esirgemiyecekleri hususundaki emniyetimizin ilgililere bildirilmesini
önemle rica ederim.
Maarif Vekili
F. U.
•
'Hasan-Âli Yücel

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 83/988

11/2/1939

.

ÖZET :

T. G.

40.

BAŞ VEK ÂLE T
YAZI İŞ L E R İ D A İR E S İ
M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
Sayı: 6/509

Maarif Vekilliğine
Büyük Millet Meclisince 3 Nisan 1939 da toplanmak üzere
intihabının yeni'lenmesine karar verilmiş bulunduğundan yeni
intihabın bu müddet zarfında bitirilehilmesi için bütün memur
ların yardım etmeleri lâzım gelmektedir. Adlî ve askerî memur-

Oluş mecmuası h.

Ankarada Vekillik Müfettişlerinden Halil Vedat Fıratlı ile
Gazi Terbiye Enstitüsü Eklebiyat Öğretmeni Mustafa Nihat özün
tarafından çıkarıİmaflcta olan haftalık «Oluş» mecmuası, öğret
menlerle bütün Orta ve Yüksek tahsil talebesi için faydalı görül
müştür.
Beher sayısı 10 ve yıllık abonesi 500 kuruştur.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
F. U.

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

ŞARTNAMELER :
1 9 3 9 -1 9 1 0 , 1 9 3 0 .1 9 -U , 1 9 4 1 1 9 4 2 ders yıllarında
İlkokullarınd a ok u tu lm ak üzere
yazdırılacak tarih kitap ları
şartnam esi

İlkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıflarında okutulmak üzere
Tarih dersleri için birer ders kitabı yazılacaktır. Bu kitaplarda
aşağıdaki vasıfların bulunması lâzımdır :
1 — Kitaplar yazılırken ilkokulların tarih dersleri için
programda tesbit edilmiş olan ve suretleri bu şartnamenin .sonuna
ilâve edilen hedeflerle direktifler [*] ve tarih müfredat prog
ramı gözönünde bulundurulacaktır.
2 — Kitaplar her üniteyi teşkil eden bahisler, biriibirlerine
S ik i bir surette bağlı olarak tertip edilecek ve bu bahislerin iza
hında tedrice riayet olunacaktır.
3 — Kitapta her bahis, çocüklann fikrî seviyesine uygun
bir surette yazılacak ve tarihî vaik’alar çocukları ilgilendirecek
canlı ve vazıh bir ifade ile anlatılacaktır.
4 — Bir vak’anın veya bir devrin izahında çocükların ko
[*] İlkokul m üfredat program ı (Sf. 77-91)

layca kavrıyabilecekleri müşahhas me.selelerden i.<itifade oluna
cak ve canlı mukayeselere ehemmiyet verilecektir.
5 — Kitapta fazla isim, fazla tarih ve fazla teferrüat bulundurulmıyacak, en mühim isimlerle tarihlere ve tarihin seyrinde
büyük rolü olan ve çocukların kavraımasına da imkân bulunan
vak’alara yer verilecektir.
6 — Tarihî mevzuların mümkün olduğu kadar talebenin
coğrafya bilgilerile müvazi olarak ileriletilmesine çalışılmalıdır.
7 — Her bahsin .sonuna o bahsin mühim noıktalannı talebe
nin kavrayıp kavramadılklannı anlamak üzere sorular ilâve olu
nacaktır.
8 — Kitapların sonunda kitabın ihtiva ettiği bahisler için
umumî bir fihri.stle resim Ve haritaların fihristleri bulunacaktır.
9 — Kitaplara konulan resimler alâkadar oldukları bahis
leri iza'ha yarıyacak surette açık, canlı ve tetkik edilen mevzuun
en karakteristik taraflarını belirten bir mahiyette olacaktır. Re
simlerin altına aynca talebenin bilgi.sini genişletecek ve kuvvet
lendirecek izahat ilâve edilecektir.
Fotoğrafla alınmış olan resimlerin de maksada en uygun
olanlarından seçilmeleri ve tercihan yurdumuzdaki tarih ve sanat
kıymeti olan eşya ve eserlerden bulunmaları şarttır.
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10
— Kitabın lüzum görülen bahislerine çocuklar için ko
9 — Atatürk. Türkiye devletinin kuruluşu ve İstiklâl Sa
lay aniaşıliT şematik ve ibasit haritalar konu'lacaiktır. (Bu harhavaşı,
iaı^la ımetinier arasında her bakmdan tam ıbir uygunluk bulun
10 — İsmet İnönü ve Lozan.
ması şarttır.
11 — Cümhuriyetin kuruluşu.
ıll — Kitapta geçen 'bütün yer ve şahıs adlarının Ikitaibın her
12 — Türk inkilâbının muhtelif cepheleri ve İmparatorluk
yerinde aynı imlâ ile aynı şekilde yazılması temin edilecek
devçrindeki vaziyetlerle mukayeseleri. (Hilâfetin lâğvı, din ile
tir.
dünva işlerinin ayrılması, batıl akide kaynaklarının kaldırılması,
12 — Taldbe taraflıdan (muhakkak Ibelleriimesi lâzım gelen
Türk ailesinin kuvvetlendirilmesi Türk kadınına temin edilen
tarih, şahıs ve yer adlarının altları kırmızı kalemle çizilecektir.
haklar,- medenî kıyafetin kabulü. Türk- harflerinin kabulü^ İm
,13 —• Kitapların içinde öğretmenlere aid tavsiıye ve ihtarlar
paratorluk devrinde balkı ve bilhassa köylü ve çiftçiyi ezen amil
buiunmıyacaktır.
lerin izalesi, İktisadî kalkınma, demiryollar ve nafıa işleri, fab
14 — Noktalama işaretlerinin ve majüskül ve miniskül harf
rikalar, bankalar, okullar gibi ilerleme ve yükselme safhaları
lerin mutlaka ve yerli yerinde kullanılmasına itina edilecektir.
hakkında bilgiler.)
15 — Dördüncü sınıf kitabı 68X100 1/16 kıt’asında kâğıda
NOT: Bu bahisler izah edilirken ilkokul çocuğunun kavrıbasıldığı (yani sahife büyüklüğü 23X16.5 sm.) takdirde 6 for
yabileccği
misaller alınacak ve mukayyeseler yapılacaktır.
madan aşağı ve 7 formadan fazla tutmıyacak (96-112 sf.) bir ha
cimde olacaktır.
1 9 1 0 -1 9 4 1 , 1 9 4 1 -1 9 4 2 , 1 9 4 2 -1 9 4 3 ders yıllarında
16—^Beşinci sınıf kitabı 68X1(M) 1/16 kıt’asında kâğıda
İlkokullarda okutulm ak üzere yazdırılacak
basıldığı (yani sahife büyüklüğü 23X16.5 sm.) takdirde 7 forma
ok u m a kitapları
dan şağı ve 8 formadan fazla tutmıyacak (112-128 sf.) bir ha
şartnam esi
cimde [*J olacaktır.
17
— Kitapları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak
Beş sınıflık ilkokulların her sınıfı için birer okuma kitabı
sahifesi üzerine yazmakla iktifa edecekeler, ıneıtin salıifeleri üze
yazılacaktır. Bu kitaplarda aşağıdaki vasıfların bulunması lâzım
rinde herhangi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkân veren
dır:
bir işaret bulundurmıyacaklardır.
1 — Kitaplar yazılırken ilokulların okuma dersleri için
programda tesbit edilmiş olan ve suretleri bu şartnamenin sonu
D ördüncü sın ıf
na ilâve edilen hedefler ve direktifler [*J gözönünde bulundu
1 — İlk insanların yaşayışları ve tarihten önce geçirdikleri
rulacaktır.
devreler:
'
2 —■Okuma kitaplarında bulunacak yazıların mümkün
a) Mağara devri
olduğu
kadar mütenevvi olmasına dikkat edilecektir. Kıraat ki
b) Çobanlık devri
taplarında
bulunması uygun görülen mevzuların başlıçaları şun
c) Ziraat devri
lardır:
d) Maden devri
a) Çocuk ve aile hayatına ait parçalar
2 — Türk ırkının anayurdu
b) Masallar
Türk ırkının tarihten önceki medeniyet safhalarında (diğer
insanlara rehberliği.
c) Meraklı sergüzeştler
NOT:
d) Seyahatler
Bu bahislerde tarihten önceki hayat izah edilirken çocuk
e) Hayvanlara, nebatlara ve tabiat hadiselerine ait meraklı
seviyesine uygun misaller ve mukayeselerden tarihî resim ve
yazılar
tablorlardan istifade olunacaktır.
f) Memleketimizin İçtimaî hayatına ve tabiî güzelliklerine
3 — Tiirkler medeniyeti nasıl dünyaya yaydılar?
ait tasvirler
a) Türklerin Orta Asya’da hayaıtları ve medeniyetleri.
g) Muhtelif keşif ve ihtiralara ait meraklı yazılar
b) Göçler: sebepleri, tesirleri (kusaca izah edilecektir).
h) Çocuklarda alâka uyandıracak fennî yazılar
4 — Anadoluda ve komşu memleketlerde Selçuk Türkleri
i) Muasır Türk Edebiyatında çocuklar için veya çocuk se
nin yerleşmesine kadar geçen tarihî devirlerde kurulmuş olan
viyesinde yazılmış güzel parçalar
medeniyetlere kısa bir bakış, (başlıca Sümer, Eti, Ege, Mısır,
j) İstiklâl Savaşına ve Türk İnkılâbına dair canlı menkı
Yunan medeniyetlerine yer verilecektir. Bu bahisler gösterilirken
beler
memleketimizde bu medeniyetlere aid mevcud e.serlere talebnin
k) Türk Tarihine ait meraklı bahisler
dikkati celbedilecektir.)
l) Çocuklarda aile, yurt ve milliyet aşkını uyandıracak ya
5 — Göçlrden sonra İslâmlığın yayılışına kadar Asya’da
zılar
Türk medeniyeti hakkında mücmel bir fikir.
m) Türk ve yabancı büyük adamların bayatları hakkında
parçalar
B eşin ci sın ıf
n) Muhtelif sahalarda çalışmış ve başarılar göstermiş şah
1 — İslâmlığın Orta Asya Türkleri arasında yayılışı.
siyetlerin hayatı ve meslekleri hakkında yazılar
2 — İslâm Türk devletlerinin meydana getirdikleri mede
o)
Eedakârlık
ve kahramanlık menkıbeleri (çocuklar ara
niyetler hakkında mücmel bir fikir. Islâm âleminde Türklerin
. sında fedakârlık ve kahramanlık gösterenlerin menkıbe
üstünlüğü ve hizmetleri.
lerine de yer verilecektir )
3 —■Büyük Selçuk Türk Imparatorluğu devrinde Türk me
p) Türk büyüklerinin çocukluk ve gençlik hayatlarım, iş
deniyeti. Halçı seferleri, bu seferler münasebetile şark ve garp
lerinde ve mesleklerinde muvaffak olmak için takip et
âleminin medeniyet durumu bakımından kısa mukayesesi. Haçlı
tikleri çalışma yollarını anlatır yazılar
seferlerinin şarkta ve garpta tesirleri.
t) Denizcilik hayatına ait tasvirler ve menkıbeler
4 — Anadolu Türk Selçuk medeniyeti.
s) Çocuklarda havacılığa karşı sevgi ve hava kahramanla
5 — Osmanlı Türk medeniyeti. Osmanlı Türk devrinde yük
rına saygı hisleri uyandıran yazılar
selme ve gerileme. Kısaca gerilemenin sebepleri.
r)
Umumiyetle
askerliği sevdirecek, askerlik vazifesinin
6 — Osmanlı devrinde XVIII inci asır sonlarında başlıyan
yenileşme hareketleri, neticeleri.
öhemmiyetini kavratacak ve memleketin kara, deniz ve
hava kuvvetlerine karşı saygı uyandıracak yazılar
7
Osmanlı imparatorluğunun inkırazı ve sebepleri.
u)
Millî
sancağa hürmet ve bağlılık bLslerini aşılayacak
8 — Mondros mütarekesi. Mütarekeden sonra Tüıkiyenin
vaziyeti.
parç.alar,
1*1 Buna resimler, haritalar, cetveller, fihrist vesaire dahildir.

[*] İlkokul m üfredat programı. (Sf. 44-55)
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v) Avcılığa ve umumiyetle spor hayatına ve spor hare
ketlerine dair vazılar ve menkıbeler,
y) Çocuklara fazileti, karakteri ve güzel huylan sevdirecek
yazılan
z) Millî menfaati her menfaaitin üstünde tutmağı telkin
.
edecek yazılar.
3 —■Okuma kitaplarına konulmak üzere yazılacak veya se
çilecek parçaların sınıflara taksiminde mevzu ve ifade itibarile
tedrice fevkalâde riayet olunacak ve talebenin hayat, fen, tarih,
coğrafya ve yurt İvilgileri. umumî bilgi seviyeleri gözönünde
bulundurulacaktır.
4 — Okuma parçalarında yetişimi; adamlara mahsus bir ta
kım kanaat ve malûmatı olduğu gibi çocukların zihinlerine dol
durmaktan ziyade her yazının çocuk kafasına uygun bir halde
olmasına ve çocukların merak'ını. alâkasını celhedecek cazip bir
üslûpta yazılmasına itina olunacaktır.
5 — Okuma kitaplarının ifadesi sade ve kolay anlaşılır ola
cak, okutulacakları sınıflar talebesinin bilgi ve fikir .seviyesine
uygun bulunacak ve çocukların kavrıyamıyacakları mefhum
ve fikirleri ihtiva etmiyecektir.
6 — Okuma kitaplarına konulan bütün parçaların doğru ve
güzel ifade ile yazılmış olmasına son derece itina edilecektir.
7 — Okuma kitaplarına konulan manzum parçalarda da
yalnız ifade sadeliği değil, güzelliği ve edebî kıymet de dikkate
alınacaktır.
8 — Okuma kitaplarına konulacak parçaların çocuklar üze
rinde yapacağı ahlâkî tesirler daima gözönünde tutulacak ve ah
lâk sahasında Türk çocuğunun yalnız fenalık etmekten sakınan
bir adam değil, iyilik etmeğe can aıtan ve ailesine, meslekine ve
milletine müsmir hizmetlerde bulunmağı kendine ülkü edinen
müteşebbis ve fedakâr bir şahsiyet olarak yetişmesi için telkinler
yapacak parçalar bulundurulacaktır.
9 — Parçalarda tasvir edilen tipleri tehzil edecek lâkaplar
kullanmaktan, nezih olmıyan mükâleme ve hitaplardan sakınılacaktır.
10 — Kitaplarda çocuklara ahlâkî e.saslar telkin olunurken
istikbale matuf temenniler yerine onların bu günkü hayatlarında
tatbik edecekleri prensiplere önem verilecek; kendileri, aileleri,
arkadaşları, milletleri ve vatanları için bugün yapabilecekleri
şylerden bahsedilecek ve örnekler verilecektir.
İl — Okuma kitaplarına konulan parçaların, bilhassa yu
karı sınıflarda, çocuklarda kendi kendilerine mütalea zevkim art
tırmak için uzunca olması lâzımdır.
12 — Kitaplara konulacak resimler çocuğun zevk ve alâka

Bu dergideki tamimler tarafımızdan
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sını tahrik edecek, onların ruhlarını okşıyacak bediî bir kıymeti
haiz olmalı, canlı ve hareketli» Türk muhitine ve hayat şartlarına
uygun bulunmalıdır.
13
— Okuma kitaplarının imlâsında tam bir ittirat temin
edilecektir.
Iİ4 — Okuma parçalarından her birisinin sonuna a) bu
parçanın esaslı fikirlerinin talebe tarnfmdaıı kavranılıp kavranılmadığını anlamak için .sorular; b) parçanın mühim nokta
lan üzerinde talebyi düşünmeğe ve noktalar hakkında düşün
celerini ve duygularını ifade etmeğe sevkedecek sorular konu
lacaktır.
15 — Okuma parçalarından her birinin sonuna o parçada
geçen kelimelerden talebe tarafından manaları bilinmiyenlerinden birkaçının manası talebenin anlıyacağı şekilde izah edile
cektir. Her parçada bu gibi kelimelerin sayısı nihayet üçü, dör
dü geçmiyecektir.
16 — Bazı parçaların sonuna talebeye yazdırılmak üzere
o parça ile alâkalı tahrir mevzuları konulacaktır.
17 — Noktalama işaretlerinin, majüskül ve miniskül harf
lerin mutlaka ve yerli yerinde kullanılmasına itina edilecektir.
18 — Birinci sınıf kitabı 68X100 1/16 kıt’asında kâğıda
basıldığı (yani sahife büyüklüğü 23X16.5 snı.) takdirde 4 for
madan aşağı ve 5 formadan fazla tutmıyacak (64-80 sf.) bir
hacimde olacaktır.
19 — ikinci sınıf kitabı 68X100 1/16 kıt’asında kâğıda basaıldığı (yani sahife büyüklüğü 23X16.5 sm) takdirde 5 forma
dan a.şağı ve 6 formadan fazla tutmıyacak (80-% sf.) bir ha
cimde olacaktır.
20 — Üçüncü sınıf kitabı 68X100 1/16 kıt’asında kâğıda
basıldığı (yani sahife büyüklüğü 23X16.5 sm) takdirde 6 for
madan aşağı ve 7 formadan fazla tutmıyacak (96-112 sf.) bir
hacimde olacaktır.
21 — Dördüncü sınıf kitabı 68X100 1/16 kıt’asında kâğıda
basıldığı (yani sahife büyüklüğü 23X16.5 sm) takdirde 7 for
madan aşağı ve 8 formadan fazla tutmıyacak (112-128 sf.) biı
hacminde olacaktır.
22 — Beşinci sınıf kitabı 69X100 1/16 kıt’asında kâğıda
basıldığı (yani sahife büyüklüğü 23X16.5 sm) takdirde 8 for
madan aşağı ve 10 formadan fazla tutmıyacak (128-160 sf.) bir
hacminde olacaktır.
23 — Kitapları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak
sahifesi üzerine yazmakla iktifa edecekler, metin sahifeleri üze
rinde her hangi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkân ve
ren bir işaret bulundurmıyacakladır.
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Devlet Matbaası

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEK DEKGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat

Müdürlüğünce çıkarılır. Tek

2 0 Şubat 1 9 3 9

tek satılmaz. Alâkadar makam ve müesseselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine eönderilir.

pazartesi

S a y ı: 6
ikinci basılış

TALİMATNAMELER:
A nkara T arih, Dil, Çoğrafya F akültesi T alebe
P an siyon u T alim atııam esi ( * )

/ — Teşkilât
Madde 1 — Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesine bağlı
bir Talebe Pansiyonu vardır. Bu pansiyon bir Direktörün idaresi
altındadır.
Madde 2 — Fakülte Dekanı, pansiyonu daimî nezaret ve
murakalbesi altında bulundurur.
'Madde 3 — Maarif Vekâleti, Fakülte Umumî Kâtibine pan
siyon Direktörlüğü vazifesini de verebilir.
Madde i— Pansiyonun Dire'ktörden başka bir de kadın Yardirektörü, ve lüzumu kadar maaşlı ve ücretli m'emurları vardır.
II — Pansiyona talebe kayıd ve kabulü
Madde 5 — Pansiyona girelbilmek için Fakülteye kayıtlı ve
bekâr olmak şarttır.
Madde 6 — Fakülteye kayıtlı olan talebeden aşağıda yazılı
maksatlarla pansiyona taldbe alınır :
A - Liselere muallim yeti^itirmek için.
B - Millî Kültür bakımından lüzumlu 'bir ilim şubesinde
ihtisas peyda ettirmek için.
C - Müze ve küt)ü''bane memurlukları .»^ibi Fakültenin ted
ris saikasına dahil ilim şıibelerirre "eniş bilgiye sahih memurlar
yetiştirmek için.
Madde 7 — Maarif Vekâleti; her sene, tahsisatının 'kifa
yetine göre, pansiyona alınacak talebenin miktarını kız ve erkek
ayrı avrı olmak üzere tayin ve alınacak taleibenin yukarıda yazılı
maksadı ardan hangisi için yetiştirileceğini tesbit eder.
Madde 8 — Pansiyon Direktörlüğü, her ısene Eylül ayı içinde
alınacak talebe miktarile bunların hangi şubelerde yetiştirilece
ğini ilân eder.
Madde 9 — Bu ilân üzerine Dekan tarafından seçilecek bir
profesör, îki doçent ve Pansiyon Direktöründen mürekkeb bir
komisyon, aşağıdaki şartlar altında istekliler arasında bir seçme
yapar :
[*] 9 /2 /1 9 3 9 tarihinde 4/599
kanlığına bildirilmiştir.

4216/3 sayılı yazı ile Fakülte De-

A - Alınacak talebenin yarısı. Fakülteye evvelce kayıt edil
miş ve en az iki sömestr tahsil etmiş aslî talebe arasından, diğer
yarısı da, yeni müracaat edenler arasından seçilir. Fakültenin
eski talebesinden seçilenler bu miktarı bulmadığı takdirde açık
yerler. Fakülteye o sene kaydolunan talebe aravSindan seçileceiklerle doldurulur.
B - Komisyon, Fakülte talebesinden olan namzedler halkkında o talebenin devam ettikleri derslerin profesörlerinden tahkikat
yapar ve seciyeleri hakkında lâzım gelen malumatı alır. Ara
larından en çalışkanlar, seciyeli ve kabiliyetlileri seçilerek alı
nır.
C - Yeni müracaat edenler için de mezun oldukları lise■lerden seciye ve kabiliyetleri tahkik edilir. Bu itibarla liyakati
olanlar arasından diploma derecesine ^öre seçme yapılır. Bu se
çilenlerin miktarı o sene alınacak talebe sayısından fazla olduğu
takdirde aralarında bir müsabaka imtihanı yapılır ve kazananlar
alınır.
Madde 10 — Seçilen talebe, fakülte idaresinin gösterdiği
bir İlasitah an eden sarî hastalığı bulunmadığına ve tahsil ve mec
burî hizmeti ifa i^in bedenî kabiliyeti olduğuna dair rapor alma
ğa meöburdur. Bu raporu "etirmedikçe pansiyona alınmaz.
'Madde 11 — Seçilen talefbeden, nümunesine göre, namzedin
ileride göreceği 'mecburî hizmet için bir taahhüt ve kefaletname
alınır.
III - Pansiyon talebesinin hak ve vazifeleri
Madde 12 — Pansiyon idaresi talebeye şunları temin eder:
A - Meocanî yatma ve yeme,
B - Çamaşırlarının yıkanması,
C - Profesörünün her talebede bulunmasına lüzum göster
diği kitaplar ve notlar,
D - .Senede bir kat elbise ve 'bir çift kundura, iki kat çama
şır,
E - Tahsil müddeti için bir palto,
F - Nihayet beş lirayı geçmemek üzere aylık harçlık.
Madde 13 — Pansiyon talebesinin aşağıda yazılı şeyderi yap
ması yasaktır :
A - Hariçte bir iş yapmak,
B - Başika bir mektebe kayıtlı bulunmak.
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Madde 1!• — Pansiyon talebesinin aşağıda yazılı şeylere iti
nası lâzımdır :
A • Pansiyon idaresinin emir ve talimatına kayıtsız ve şart
sız riayet,
B - Her yerde fakülte talebeliği şerefini muhafaza,
C - Derslere muntazaman devam ettiğine dair sömestr ni
hayetinde pansiyon idaresine vesika ibrazı. (Şu kadar ki, pansi
yon idaresi. söm.es.tr nihayetini ve devam karnelerinin ibrazını
bdklemeiksizin, istediği zaman Fakülte Dekanlığından pansiyon
daki talebenin muntazaman derslere dev'am edip etmediğini ve
Profesörlerinin bu talebenin mesaisinden memnun olup olma
dığını sorabilir. Menfi cevap aldığı zaman 17 nci maddede gös
terilen İnzibat Meclisine alâkadar talebeyi sevkeder.)
D - Her iki semestrde derslerine muvaffakiyetle çalıştığına
dair devam ettiği şube profesörünün ve Fakülte Dekanının im
zasını ihtiva eden vesika.
Madde 15 — İşbu Talimatnamenin mer’iyete girdiğinden iti
baren Pansiyon Dirdktörü 17 nci maddede yazılı İnzibat Mecli
sinin de mütalea.sını alarak talebenin pansiyon dahilinde kalkma,
yeme ve istirahat zamanlarına aid dahilî bir talimatname yapar
ve bunu da Dekanlığa tasdik ettirir. Dahilî talimatnamede ya
pılacak değişiklik aynı şekilde Dekanlığa tasdik ettirilir.
IV — Pansiyondu talebenin murakabesi
Madde 16 — Pansiyonda idare memurları haricinde; hergün bir kadın doçent veya asistan ve bir erkek doçent nöbetçi
olarak kalır. IVöbetçi memurların vazife ve salâhiyetleri dahilî
talimatname ile tesbit olunur.
V — İnzibat Meclisi
Madde 17 — Pansiyonun, Pansiyon Direktörünün reisliği
altında Fakülte Dekanı tarafından seçilen iki doçentten müte
şekkil bir İnzibat Meclisi vardır. Bu İnzibat Meclisi talebeye şu
cezaları verebilir :
A - Tescil,
B - Yeme ve yatma parasını vererek pansiyondan muayyen
müddet ibraç.
C - Yeme ve yatma parasını vermeyerek muayyen müddet
ihraç.
D - Pansiyondan kat'î olarak ihraç.
Madde 18 — Pansivondan kat’î olarak ihraç. Fakülteden
ihracı tazammun etmez. Eğer pansiyon Direktörü yapılan fiili
Fakülte talebeliğile de kabili telif bulmazsa keyfiyeti Dekana
bildirir. Dekan, deıdıal Profesörler Encümenini toplıyarak yapı
lan hareketin Fakülte talebeliği sıfatına uyup uymayacağını tet
kik ettirir.
Madde 19 — Pansiyondan muvaikkat veya kat’î çıkarılma ka
rarlan Dekanca tasdik edildikten sonra tatbik edilir.
Madde 20 — Disipline mugayir i.şlenen her hangi bir hare
ket, ilk defa vaki olursa talebe Direktör tarafından fiilin ehem
miyetine göre ihtar veya tevbih ile cezalandırılır. Ve keyfiyet
talebenin sicilline kaydolunur. Eğer bu hareket ehemiyetli görü
lürse tescil verilmek üzere talebe inzibat meclisine sevkedilir.
Madde 21 — Muvakkat çıkarma şu hareketlerde yapılır :
A - Bir sömestr içinde iki tescil alma,
B - Pansiyon memurlarına hakareti mutazammın söz veya
hareket.
C - Doçentlere hürmetsizlik,
D - Arkadaşlarile geçimsizlik.
Madde 22 — Pansiyondan kat’î çıkarma cezası şu sebeblerle
verilir :
A - Sömestr içinde mazeretsiz beş derse devam etmemek;
B - İki semestr nihayetinde muvaffakiyetle çalıştığına dair
vesika ibraz edememek,
C - Pansiyon idaresine karşı müşterek bir harekete iştirak
eyleme^k.
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D - Pansiyonda iken nikâhlanma ve evlenme. (Pansiyon ida
resi nazarında nişanlanma da nikâhlanma gibidir.)
fi - Bir muvakkat çıkarma cezasını aldıktan sonra tekrar
muvakkat çıkarmayı icabeden bir suçu işlemek,
F - Sarhoş olarak pansiyona gelmek, yahut hariçte sarhoş
olarak talebeye yakışmıyacak münasebetsiz hareketler yapmak.
G - Fakülte içinde ve dışında talebelik haysiyet ve ahlâkına
uvmavan hareketlerde hulunmak.

O kiiüarın Spor Y urtları T alim atnam esi

1 —■Îiniversite ve yüksek okullarla, liselerin ikinci devre
lerinde, öğretmen okullarında, tecim 1; ■c!.-"'.ııde ve eıkdk sanat
dkullarile kız enstitülerinde birer «Soor 5 urdu» kurulur.
2 — Ortaoikul talebelerinin yaş ve kabiliyet seviyelerine uy
gun sportif oyunlar ve müsabakalarla meşgul olmalarını ve spor
yurdlarına hazırlanmalarını temin maksadile her ortaokulda bir
«Oyun Yuvası» kurulur.
Oyun yuvalarının spor ve oyun nevileri Maarif Vekilliğin
den verilecek hususî bir programla tesbit olunur.
Bu yuvaların kuruluşu ve işleme tar^ı, bu talimatnamenin
spor yurtları hakkındaki hükümlerine göre tanzim edilir.
Liselerin birinci devrelerinde kurulacak oyun yuvalan ikinci
devrelerin spor yurtlarının bir kolu olarak çalıştırılır.
5
— Bir okulun spor yurdu o okulun adile anılır. «Anka
ra Eı^kek Lisesi Spor Yurdu» gibi.
i — Spor yurdunun forması, okulun formasıdır.
5 — Bir okulda birden fazla spor yurdu kurulmaz.
6 — İki veya daha ziyade spor yurdu bulunan yerlerde bu
yurtlardan mürekkep bir küme teşkil edilir.
7 — Bir vilâyet mıntakasına dahil olan bütün okul spor
yurtları bir bölge teşkil ederler.
8 — Bir spor bölgesinin başlkanı vilâyet valisi, bir şehrin
spor kümelerinin başkanı vilâyet Kültür Direktörü, bir okulun
spor yurdunun başkanı Okul Direktörüdür.
9 — Ankara’daki Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi ve Si
yasal Bilgiler Okulu ile Gazi Terbiye Enstitüsünde ayn ayrı bi
rer talebe spor yurdu kurulur. Bunlar Ankara’da diğer okulların
teşkil edeceği kümeye tâbi tutulmıyarak Maarif Vekilliğine bağlı
müstakil birer yurt halinde idare olunurlar.
10 — îstartbul Üniversitesine bağlı her fakülte ile okulda
birer spor yurdu kurulur. Her fakülte spor yurdunun başkanı
Fakülte Dekanı ve Üniversiteye bağlı her dkulun spor yurdunun
başkanı da Okul Direktörüdür, l'niv'ersitedeki fakültelerde okul
ların teşkil ettiği yurtlar bir küme vücuda getirirler, tüiversite
Rektörü bu kümenin başkanı olup doğrudan doğruya Maarif
Vekilliğine bağlıdır.
Üniversiteye bağlı falkülte ve oikullarda bulunan askerî
talebe. Askerî Tıbbiye Okulunda ve bu oikulun Direlvtörünün
başkanlığı altında askerî spor teşkilâtı nizamnamesine göre ayrı
bir yurt kurarlar. Bu yurt da Üniversite kümesine bağlıdır.
11 — Îstanibul’da Maarif Vekillisine bağlı olan ve Üniver
site haricinde kalan yüksek okulların her birinde direktörlerinin
başkanlıkları altında kurulacak spor yurtları da ('üniversitenin
teşkil ettiği kümeye bağlıdır.
12 — Okul Direktörünün inhası üzerine beden terbiyesi
öğretmenlerinden biri Maarif Vekilliği tarafından spor yurdu
baş kaptanlığına tayin olunur.
Her spor faali\^ şubesinin kaptanı ile muavinleri ve yur
dun sekreteri baş kaptanın teklifi ile Okul Direktörü tarafından
tayin olunur.
15 — Baş kaptan, okulun bütün spor faaliyet şubelerinin
nâzımdır. Şubeler faaliyetlerini baş kaptanın murakebesi altın
da yaparlar. Sekreter yurdun '<azı ve kayıt işlerini görür.
Baş kaptan, yurdun bir vdlık spor faaliyetlerinin program
larını tanzim ederek balkanın tasi'ibine arzeder ve muvafakatim
alarak tatbik eyder.
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14
— Bir okulun bütün talebesi okullarının spor yurdunadan okullara tebliğ edilir. Bu müsabakalar şu suretle cereyan
girmeğe ve sıhhî durumlannın müsait olduğu bütün spor faa
eder:
•
liyetlerine iştirak etmeğe mecburdurlar. Sıhhî manileri dolayıa) O senenin mevsimine uygun ve muhtelif spor şubelrine
sile spor faliyetine iştirak edemiyen talebeler, tercihan yurdun
ait müsabakalar okulların spor yurtları arasında yapılarak küme
idare işlerinde çalıştırılırlar.
birncileri seçilir.
1.5 — Talebenin sıhhatlerinin sporla uğraşmıya müsait
h) Maarif Vekilliğinin tesbit edeceği-civar mıntakalardaki
olup olmadığı veya hangi spor şubelerinde meşgul olmaalrı lâdiğer kümeler birincileri arasında müsabakalar vayılarak bun
zımgeldiği Okul Doktoru tarafından, Okul Doktoru bulunmıyan
lar arasından mıntaka birncileri tesbit edilir.
yerlerde Hükümet TaBibl^ri tarafından muayeineleri yapılmak
c)
Mıntaka birincileri Ankara’da toplanarak bunlar arasın
suretile tesbit olunur. Sıhhî durumları bakımından sıhhî heyet
da okullar birincileri tesbit edilir.
lerce muayenesine lüzum görülen talebeler - mevcut ise - hasid) Ortaokullar ve kız talebeler bu müsabakalara iştirak
tahanelere gönderilerek ciddî bir muayeneden geçirilir. Görülen
etmezler.
sıhhî arızalar her talebenin sıhhat cüzdanlarına yazılır.
23 — Diğer vekilliklere mensup okullar, kendi vekililikleri16 — Talebe ancak kendi ınüesseseleri içinde kurulan spor
nin mııvafakatile akullar birinciliği müsabakasına iştirak ede
Yurduna girebilir. Tatillerde başka bir yere giden talebe, git
bilirler.
tiği yerlerdeki Okul Spor Yurduna muvakkat olarak girebilirler.
24 — Resmî» hususî bütün okullarla yüksek tahsil müesseseAncak bu gibi talebeler muvakkat olarak kaydedilmiş oldukları
lerinde kayıtlı bulunan talebenin okul haricindeki spor kulüple
yurdun resmî müsabakalarına iştirak edemezler.
rine kaydolunmalan yasaktır.
17 — Muhtelif okullarda kız talebe de spor yurduna üye
25 — Okul Spor Yurtlarile Beden Terbiyesi Genel Direk
olurlar. Kız talebeler kızlara mahsus spor şubelerinin takımları
törlüğü teşkilâtı dahilindeki kulüpler Vilâyet Kültür Direktör
nı teşkil ederler.
lerde bölge beden terbiyesi direktörleri arasındaki anlaşma
Muhtelif okullarda kızların, yapacakları muhtelif spor fa
neticesinde ve Vaillerin muvafakatlerile Beden Terbiyesi Genel
aliyetlerinin şube kaptanları, baş kaptan tarafından, kızlar ara
Direktörlüğünün müsabaka talimatına göre antreneman temas
sından seçilir.
ları ve teşvik müsabakaları ya;:abilirler.
18 — Kız talebelerle erkek talebeler arasında herhangi bir
Resmî birincilik müsabakalarına iştirak için Beden Terbi
şekilde ferdî veya cem’î spor müsabakaları yapılamaz.
yesi Genel Direktörlüğünün teklifile Maarif Vekilliğinin muva
19 — Bir talebe okuldan mezun olduğu veya herhangi bir
fakati şarttır.
surolîe okuldan ayrıldığı zaman okulun spor yurdu ile ilgisi
Üniversite ve yüksek Okul Spor Yurtlan bu temasları doğ
kesilir.
rudan doğruya yapabilirler.
20 — Aynı şehir içinde bir okuldan diğerine nakleden ta
26 — Okul Spor Yurtları içinde yüksek kabiliyet gösteren
lebe o ders senesi zarfında akullar arası resmî müsabakalarına
ve uygun vasıfları taşıyan bazı talebelerin temsilî maçlara iş
iştirak edemez.
tiraklerine ve bu gibilerin hususî programlarla yetiştrilmeelrine
küme başkanlarile bölge beden terbiyesi direktörlerinin müşterek
21 — Erkek spor yurtlarının faaliyetleri şunlardır:
tekliflerde, bölge başkanı Valiler tarafından müsaade edilir.
A) Mecburî
1 ^ hususta üniversite ve yüksek Okul Spor Yurtları için Maarif
VAdliğinin müsaadesi alınır.
1 — Atletizm (Koşular, atmalar, atlamalar)
2 — Handbol, voleybol, basketbol
27 — Üniversite ve yüksek okullarda çabuk teessüs ede.8 — Yüzme
miyecek olan su ve atlı spor şubelerinden lisans almak isteyen
talebelerin bu nevi spor tesisleri bulunan Beden Terbiyesi Genel
4 — Yürüyüş
Direktörlüğüne
bağlı teşkilâttan lisans almalarına ancak Maarif
5 — İzcilik
Vekilliği müsaade edebilir.
6 — Müsait iklimde dağcılık ve kayakçılık (o civardaki
28 — Resmî Okul Spor Yurtlarının masrafları Maarif Ve
askerî idman yurtlarının malzeme ve öğretmenlerinden istifade
etmek suretile)
killiği tarafından okullara verilecek spor tahsisatından, resmî
okullarda bütçesi müsait olan okul kooperatiflerinin ayırabile
7 — Jimnastik.
ceği paradan, müsabaka hasılatından ve yurt mensuplarının şahsî
yardımlarından ve hususî okullarda okul hütçesinde ayrılacak
li) İhtiyarî
spo'T tahsisatından temin olunur.
•
1 — Futbol
29 — Okul Spor Yurdunun bütün talebesi yurt dahilindeki
2 — Güreş, boks
faaliyetleri esnasında okul talimatnamelerine ve inzibat kaidele
3 — Bisiklet, motosiklet
rine riayet etmeğe mecburdurlar.
4 — Tenis
30 — Okulların spor yurtlarının her çeşit faaliyetleri esna
5 — Eskrim
sında ve hassatan müsabakalarda ve müsabakaları müteakip,
6 — Yelken ve kürek
okul doktorları talebenin sıhhî durumlarını kontrol edecekler ve
7 — Ağır aletli jimnastik (paralel, barfiks v. s.)
zuhur edecek her türlü tıbhî ârızalara karşı tedbirler almış bu
Kız talebe fiziyolojik hususiyetleri nazarı dikkate alınarak (A)
lunacaklardır.
kısmındaki şubelrin faaliyetini kendi aralarında yaparlar. (B)
31 —■Bir bölgede mevcut askerî ve sivil kulüp, yurt ve yu
kısmındaki sporlardan tenis, iskırim, kürek ve kayak sporlarile
valarda
mevcut öğretmenler, ihtisasa taallûk eden hususlarda
ihtiyarî olarak meşgul olurlar.
mütekabilen
yekdiğerine yardım ederler ve bağlı oldukları as
22 — Spor yurtlarının faliyetleri hususî ve resmî olmak
kerî komutanın ve bölge başkanının muvafakatlerile biri diğe
üzere iki şekilde yapılır. Bunlardan:
rinin saha ve malzemesinden istifade edebilirler.
A) Hususî müsabakalar
32 — Okul Spor Yurtlarında bulunması gerekli defterler
şnulardır:
Kültür Direktörlerinin uygun görecekleri zamanlarda spor
yurtlarının faaliyet ve tekâmüllerini temin maksadile, hafta ve
A) Karar defteri
bayram tatillerinde talebenin spor zevkini inkişaf ettirecek ma
B) Üyelerin kayıt defteri
hiyette müsabakalar yapılır.
C) Demirbaş eşya defteri
B) Resmî müsabakalar
D) Spor karşılaşmalarının neticesini yazmağa mahsus def
terler.
Her sene okullar birinciliği müsabakası yapılır. Bunun için
gerekli programlar ders yılı başında Maarif Vekilliği tarafın
33 — Bu talimatname tebliğ tarihinden muteberdir.
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E R TtK VE TEK NİK ÖĞRETİM GENEL
D İREKTÖRLCCÜ
Sayı: 4720/2

6/2/mO
ÖZET:

41.

Akşam okııllart diploma ve hel{¡elerine yapıştırılacak pul h.

Vekâietiınize bağlı olan ve kurs nıahiyeiinde bulunan büliin
akşam erkek ve kız sanat okullarile akşam ticaret okulları mezun
larına verilecek diploma ve belgelerin 1321 numaralı Damga
Kesmi Kanununun 11 inci maddesinin 18 numaralı fıkrasına gö
re 15 kuruşluk pula tabi olduğu Maliye Vekâletinden bildirilmiş
tir.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili
R. U.
Hasan-ÂIi Yücel
1 7 /2 /im

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/468

42.
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ÖZET:
İlk Öğretim Gazetesi h.

1 — Maarif Vekilliği İlkokul Öğretmen ve Eğitmenlerini
memleket ve meslek meseleleri üzerinde düşündürmek, onların
meslekî ve umumî bilgilerinin yükselmesini temin etmek amacı
ile «İlk öğretim» adı altında haftalık bir gazete neşrine karar
vermiştir. Gazetenin ihtiva edeceği yazıların plânı bu tamimin
sonuna eklenmiştir [*]
2 — (iazete; Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları müstesna
olmak üzere Cumartesi günleri çıkacak ve vilâyet merkezleri ile
merkez kazasındaki Öğretmen ve Eğitmenlere Kültür Direktör
lükleri ve kazalarda Kültür memurlukları vasıtasile abonelerine
dağıtılacak ve kitapçılar vasıtası ile de halk için .satışa konula
caktır.
3 — Gazetenin bir sayısı 5 kuruş ve yıllık abonesi ilk yaris^
Mart ayında, ikinci yarısı llkteşrin ayında alınmak üzere 180
kuruştur. Gazete abonelerine ayrıca her ders yılı başında kitap,
almanak veya takvim, tablo gibi bir hediye ile birlikte birer ta
lebe not defteri gönderecektir.
1 — Bütün İlk Öğretim Müfettişleri ile İlkokul Öğretmen
leri gazeteye abone kaydolunacaklardır. Yalnız karı koca Öğret[*J Pinâ ilk öğretim gazetesinin ilk sayısında neşrolunmuştur.

menlerden bireri ile Eğitmenlerin, abone kaydolunmak, ihtiyar
larına bırakılacaktır.
5 — Her Kültür Direktörü kendi vilâyeti içinde Müfettiş
ve Öğretmenlerden gazeteye abone kaydedilmesi iktiza edenlerle
abone olmak isteyen Eğitmenlerin Mart 1939 aylıklarından tah-sil deeeği abone taksitlerini Türkiye TiÜTnlrüTİyeti Ziraat Bankası
Ankara Merkezinde açılmış olan 3803 sayılı carî hesap adına bu
lundukları yerin Ziraat Bankasına yatıracaklar ve her kaza ayrı
ayrı gösterilmek üzere kaç abone kaydettiklerini Yayın Direktör
lüğüne bildirecek ve evvelce göndermiş oldukları listelere yazılı
isimlerden kimlerin abone kaydedilmemiş bulunduklarını .sebep
leri ile birlikte birer liste halinde yazarak ayrıca.yollayacaklar
dır.
6 — Kültür Direktör ve memurları gazete çıktıkça Devlet
Basımevi tarafından muntazaman kendilerine abone sayısınca
gnöderilecek olan gazeteleri en kısa bir müddet içinde mıntakalarındaki abonelere dağıtmak yükümünde ve her sayıyı dağıtma
işinin arkası alındıkça kaza Kültür memurları keyfiyeti kendi
Kültür Direktörlerine. Kültür Direktörleri de kazalardan tam
haberi aldıktan .sonra neticeyi Yayın Direktörlüğüne bildirmekle
mükelleftirler.
7 — Müfettişler ve Öğretmenler gazetenin neşriyat plânına
dahil mevzular üzerinde hazırlayacakları yazılarla gazete yolu
ile öğrenmek istedikleri her türlü meselelere ait sorularını (Maa
rif Vekilliği Yayın Direktörlüğünde «îlk öğretim Gazetesi»)
şeklinde yazacakları bir adresle doğruca gönderebilirler. Şahsen
cevab isteyenlerin mektujilarının içine kendi adresleri yazılmış
ve pulu yapıştırılmış bir zarf koymaları şarttır.
8 — Bu tamim mucibince gereken işlerin vaktinde ve mun
tazam olarak yürütülmesi için alâkadarlara icab eden direktif
lerin verilmesini diler ve bütün İlk Öğretim ailesi ile Vekilliği
mizin daimî bir fikir ve işbirliği yapmasına imkân verecek bu
teşebbüsün yakın muzaheretinizle muvaffak olacağına emin ol
duğumu saygılarımla bildiririm.
Maarif Vekili
V. U.
*
Jlasan-Ali Yücel
Yazıldığı yerler:
Bilgi için Başvekillik Yüksek makamına. Dahiliye Vekil
liğine, Genelkurmay Başkanlığına, Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Sekreterliğine, Umumî Müfettişliklere arzedilmiş; Vali
liklere tamim olunmuştur.

Bu dergidek ı tumimler tarafımızdan okunmupur.
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TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günieri neşrolunur.

Negriyat Müdürlüğünce çıkardır. 1'ek
tek satılmaz. Alâkadar makam ve ınüesaeselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine eönderilir.
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Sayı: 7
İkinci basılış

pazartesi

TAYİNLER ;
Açık bulunan Bilecik ıKiiltür Direktörlüğüne İçel Kültür Direktörü Kecep Nuri İmece, İçel Kültür Direktörlüğüne de
Maraş Kültür Direktörü Şefik Ergündüz tayin edilmiştir.

t a l i m a t l a r

:

.Atletizm m üsabakaları hakkınd a talim at

1 — Kış çalışmaları neticesi olarak yapılacak Atletizm mü
sabakalarını kır koşuları teşkil edecektir. Bu müsabakalar şehir
lerde; caddeler üzerinde değil mümkün olduğu kadar açık ara
zide, kırlarda ve ormanlarda yapılacaktır.

koşucusu için, müsabakaya iştirak edenlerin sayısının tutarından
bir fazlası sayı olarak verilir.
6 — Takım tasnifinde ber koşucuya yarışı bitiriş sırasına
göre sayı verilir. Ve en az sayı toplayan takım galip ilân olunur
Misal :
Birinciye
İkinciye
Üçünciye
Onuncuya

2 — Bu müsabakalara mektebin spor yurduna kayıdlı yaşı
16 dan yukarı talebeler iştirak edeceklerdir. Bu talebenin müsa
bakadan evvel hekim muayenesinden geçmiş bulunması lâzımdır.
3 — Müsabakalara her mektep 7 şer kişilik takımlarla iş
tirak edecek ve neticede iki türlü tasnif yapılacaktır. Ferdî tas
nif, takım tasnifi:
a) Şahsî ve ferdî birincilik: 1, 2. 3, üncü v. s.

5 — 7 den az koşucu ile iştirak eden mektep, takım tasnifine
dahil olamıyacak, koşular da ancak ferdî tasnif de sıra alabile
ceklerdir. Tam takım ile iştirak ettiği halde koşuculardan yal
nız bir tanesi müsabakayı bitirmemiş bulunursa o mektep takım
tasnifinde de yer alacaktır. Ancak o takıma yarışını terkeden

1 sayı
2 »
3 »
10 »

Bu tasnifin neticesinde iki takımın aynı sayı yekûnunu elde
etmesi halinde, bunlardan koşucularının ferdî dereceleri en yük
sek olan takım galip ilân olunur. Misal:
Yeşil takım : 1-4^-6-10—11—16—20=68
Mavi » : 3 - 7 - ^ 9 —12—14-15=68
Sarı
» : 2 -5 —13—17—18—19-21 = 95

b) Takım birincilikleri.
4 — Mekepler bu müsabakalara kaç takımla isterse o ka
dar takımla katılabileceklerdir. Ancak birden fazla takımla işti
rak edecek olanlar her takıma bir isim vermeğe ve bu isim al
tında koşacak olan sporcuların adımı yarıştan evvel bildirme
ğe mecbur tutulacaklardır. Aynı mektepten iki ayrı takımının
aldığı ferdî neticeler tek takım imiş gibi hesaplanarak tasnif
edilmiyecek; her takım kendi tasnifine bağlanacaktır.

:
:
:
:

Bu takımlardan yeşil takım birinci, mavi takım ikinci, san
takım ise üçüncüdür.
tır.

7 — Bu müsabakaların tarihleri ve mesafeleri şunlar olacak
‘
5/3/1939
1200 Metre *
19/3/1939
1800 »
2/4/1939
1500 »
[*1

[*J Zaruret kargısında bu m üsabakaların tarihini bir hafta ileri al
muk caizdir.

fe
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İlk müsabakanın arazi şartlan: pek fazla arızalı olmıyan
nisbeten düz, yokuşsuz ve inişsiz tarla veya kır,

Futbol ve voleyb ol m üsabakaları hakkınd a
talim at

Diğer koşuların arazi şartları: içlerinde bir kaç yüz metre
lik yol veya şoseler bulunan daha arızalı, hendekli toprak par
çaları.

1 — Voleybol ve futbol müsabakalarını tanzim ve idare
etmek için mekteplerin beden terbiyesi muallimleri veya o spor
şubesi ile alâkalı spor kaptanları arasında üçer kişi intihap
edilerek birer lik heyeti teşkili edilecektir.

8 — Bu müsabakaların başladığı noktanın geniş bir saha
olmasına ve bu suretle koşacak olan çocukların birbirleri üzerine
yığılmamasına ve nihayet bulacağı noktanın da 50-100 metre
uzaktan görünebilecek şekilde seçilmesine itina edilmelidir.
9 — Müsabakanın başladrğr^e bittiği yerin aynı olması şart
değildir. Ancak başlama ve bitme noktalarında gençlerin soyu
nup giyinebilecekleri ve hava tesirlerinden tamamile bırınabilecekleri yerlerini temin edilmiş bulunmasına ve bilhassa ısıtılmış
olmasına çok dikkat edilmelidir.
10 — Müsabakanın geçtiği yerler üzerinde her hangi bir
sebeple müsabakayı terkederek çocukların muhafaza edilmesi ve
ihtiyacı olanlara yardımda bulunulması için tertibat alınmalıdır.
11 — Müsabakaların geçeceği yolu renkli kâğıt kırpıntıları
ile, kireçle yahutta sık mesafelerde ağaçlara bağlanan reknli bez
lerle, filamalarla işaretlemek mümkündür.
12 — Yarış mesafesi üzerinde muhtelif noktalarda hakem
ve ontrol bulundurmak lâzımdır. Yarışa iştirak edecek olan her
çocuğa bir numara verilecek ye bu numaralar ön ve arkasından
görülebilecek tarzda iliştirilecektir. Bu numaraların 20X25
santim ebadında olması muvafıktır.
Müsabakaları mektep muallimlerinden seçilecek 5 kişilik
teknik bir heyet tertip ve idare edecektir.
13 — Çıkış, veriş, kontrol hakemleri seçmek, bunların bu
lunacakları yerleri tesbit, neticeyi tayin ve ilân, teknik idari ve
inzibatî, her türlü ihtilâfları hal ve müsabaka protokolün tan
zim etmek bu heyetin vazifeleri cümlesindendir. Muvasalat hat
tından en az beş hakem çocukların geliş sıralarını kayıt edeceklerdir.Bu kayıt şöyle yapılmalıdır:
Hakemler ikişer ikişer muvasalat hattının iki tarafına ayrı
lacaklar ve bu iki kişiden biri geliş sırasını söyliyecek diğeri de
hiç bir tarafa bakmadan beyaz bir kâğıda yalnız bu numaraları
kayıt edecektir. İsim yazılmamalıdır.
14 — Gençleri müsabakalara şu tarzda hazırlamalıdır:
Mektep içerisinde koşuya kabiliyeti olanlar arasında bün
yesi bu mesaiye müsait olanlar seçilmeli ve bunlar tedricen 2,3,
4 dakikayı geçmiyen yavaş tempolu koşularda hazırlandıktan son
ra mesafeleri esas tutarak idman ettirilmelidir. İdman eden ço
cukların 1000 metreyi a.şan mesafelerde haftada iki defadan fazla
çalıştırılmaması, diğer idman günlerinin de daha kısa mesafelerle
işgal edilmesi lâzımdır.
Koşacak gençlerin, idmanlarda ve müsabakalarda, soyun
madan evvel adalâtını ısıtacak şekilde daha henüz giyimli iken,
hareketler yapmasına, ve 30-20 metrelik nisbeten çabuk koşular
yapmış olmasına dikkat etmelidir.
15 —• Sür’at koşuları ile atlamalara fazla kabiliyeti olan
gençleri bu müsabakalara sokmamalıdır.
16 — Koşu yolu üzerinde bir kaç yüz metrelik sert, taşlı me
safeler bulunduğu takdirde çocukların uzun çivili koşu ayakka
bısı giymemelerine itina etmelidir.
17 — Koşu günü hava çok rüzgârlı, yağışlı ve .soğuk olursa
çocukların uzun kollu fakat serbest koşu fanilaları giymelerine
ve bacaklarının çıplak kalan kısımlerını vazelin veya badem ya
ğı gibi bir yağ ile yağlanmış olmalarına dikkat etmelidir.
18 — Müsabakaların neticesi Maarif Vekilliği Beden Terbi
yesi Direktörlüğüne bildirilecektir.

Bu lik heyetleri müsabakaların tarihlerini, hakemlerini,
oynanacağı sahayı ve saati tesbit ederek tasdik edilmek üzere
Kültür Direktörlüğüne tevdi edeceklerdir.
Külür Direktörleri müsabakaların yerini ve tarihini mun
tazaman bir fikstür halinde ilân edecektir. Mücbir sebebler ol
madıkça müsabakaların tarihleri değiştirilmiyecektir- Her hangi
bir sebeple bu fikstürlerde yapılacak tadilâttan Maarif Vekilliği
Beden Terbiyesi Direktörlüğü en kısa bir zamanda haberdar edi
lecektir.
2 — Voleybol mü.sabakalan mekteplerde, futbol müsabaka
ları i.se şehirlerin stadlannda oynanacaktır.
3 — Müsabakalarda beynelmilel nizamname hükümleri tat
bik edilecek ve futbol müsabakalarını Başvekillik Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğünün lisanslı hakemleri idare edeceklerdir.
Voleybol müsabakalarının tertibinde şu ölçülere riayet edil
mesi lâzımdır:
Oyun yeri çizgilerin dış kenarından ölçülmek şartile
9,m. 15X18,m. 30 metre ebadında olacak ve tam ortasından bir
çizgi ile ikiye bölünmüş bulunacaktır. Ağ bu çizginin üzerine
yere tamamile muvazr olarak gerilmelidir. Ağın her tarafında
genişliği 91 santim ve iyice gerildiği zaman uzunluğu 9,50 metre
olmak ve yerden yüksekliği ise iyice gerildikten sonra tam or
tasından ölçülmek suretile 2,40 metre gelmelidir.
4 —• Mektepler müsabakalara tanı takımlarla iştirak edecek
lerdir. Sahaya zamanında çıkmatyan veya eksik çıkan takımlar
hükmen mağlub addolunurlar.
5 — Müsabakalar turnua usulü ile değil, her takımın birhirile bir defa karşılaşmasını sağlayack şekilde «Lik» usulü ile
yapılacaktır. (*) Misal:
a takımları
aXb
b
»
aXc
c
»
aX a
d
»
bXc
bXd
cXa
6 — Müsabakalarda takımların alacakları sayılar voleybol
için:
Galip
takıma
'Mağlup
»
Hükmen M. »
Futbol için Lse:
Galip
takıma
Berabere
»
Mağlup
»
Hükmen M. »
olarak hesaplanmıştır.
_

:2
: 1

: 0•

:3
2
1
0

7 — Müsabakalarda çıkacak olan - teknik, idari ve inzibatî
her türlü anlaşmazlıkları lik heyetleri halledeceklerdir. Bu heyet
lerin kararları nihaidir.
8 — Futbol müsabakalarına 17 yaşından küçük talebe
iştirak ettirilmiyecek ve müsabakaya girecek olanlar da daha
evvel hekim muayenesinden geçmiş bulunacaklardır.
Futbol müsabakalaı yarımşar saatlik haftaymlerle oyna
nacaktır.
9 — Mektep idareleri müsabakaya çıkan takımların bütün
şartları haiz olduğunu - yaş ve sıhhat muayenesi bakımındangösterir resmî bir vesika tanzim edecekler ve müsabakayı idare
edecek olan hakeme vereceklerdir..
[*] Futbol müsabakaları Istanbulda tum ua usulü ile yapılacaktır.
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Bu vesikayı ibraz edemeyen takımı hakem mağlup adde
decektir.
10 — Her mektebin müsabakalara iştirakinden ve iyi bir
şekilde temsil edilmesinden mektep müdürü ile beden terbiyesi
muallimi mesul olacaktır.
11 — Talebenin bu müsabakalarda tarz ve hareketi spora
ve spor terbiyesine yaraşan disiplin ve nezaket için en iyi bir
örnek teşkil etmelidir. Bu müsabakalar dolayısile yapılacak top
lantılara müsabık veya seyirci sıfatile iştirak edecek talebenin
işleyecekleri suçlar mektep içerisinde işlenmiş gibi mektep tali
matı hükümlerine göre cezalandırılmalıdır.
12 — Müsabakaların neticesinde galip gelen takıma mektep

S ayfa : 27

lerin maddî iştirakleri ile temin edilecek olan bir mükâfat veri
lecek ve bu mükâfat onu kazananların isimlerile birlikte mek
tebin spor müzesine konulacaktır.
13 — Bu müsabakalara hazırlık olmak üzere mekteplerde
sınıflar arası müsabakalar tertibi ve müsabakaların neticesinde
de «şehir mektepler muhteliti» teşkili için tedbirler alınacaktır.
14 — Birbirile karşılaşacak iki mektep bulunmayan şehir
lerde bir mektepte, kırmızı beyaz - yeşil v.s. gibi isimler taşıyan
kuvvetçe birbirlerine denk takımlar teşkil edilecek ve müsaba
kalar bunlar arasında tertip edilecektir.
^
15 — Bu müsabakaların neticeleri ve hakem raporları Maarif
Vekilliği Beden Terbiyesi Direktörlüğüne gönderilecektir.

TAMİMLER;
KÜLTÜR KURULU

10/2/1939

Sayı: 2-229/3

kuruş fiyatla satılmakta bulunan «Gençliğe .Şarkılar» adlı ki
tap musiki derslerinde talebeler için faydalı görülmüştür.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.

43.
Orta okullarla lise ve öğretmen okulları Direktörlerini toplıyarak bir taraftan okullarını doğrudan doğruya ilgilendiren
meseleler, diğer taraftan umumî maarif işleri hakkında görüş
menizi ve neticeyi Maarif Şûrasına hazırlık olmak üzere rapor
halinde Vekilliğimize martın onuna kadar göndermenizi rica
ederim.
Aukara, İstanbul. Tunceli, Hakâri ve Bingöl Kültür Direk
törlüklerinden başka Vilâyetler Kültür Direktörlüklerine telle
tamim edilmiştir.
Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

F. Unat

YAYIN

17/2/1939

d ir e k t ö r l ü ğ ü

83/1140

46.

ÖZET:
’’Nokatlama,, adlı kitap h.

İstanbul Amerikan Erkek Kolleji öğretmenlerinden Baha
Toven tarafından yazılan ve Ankara Caddesinde İkbal Kitapevince bastırılıp 10 kuruş fiyatla satılmakta bulunan «Noktalama»
adlı kitap Türkçe derslerinde talebeler için faydalı görülmüştür.
ilgililere bildirilmesini rica ederim.

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

11/2/1939
F. Unat

Sayı: 81/989

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

Ö ZET:

44.

Okul ihtiyaçlannın yerli m allarla
karşılanm ası h.

Talebenin çamaşır, gömlek, yatak lev^azımı vesair ihtiyaç
ları için bazı okulların yabancı malları mubayaa ettikleıi anla
şılmaktadır. Mühim bir memleket meselesi olması dolayısile bu
gibi ihth'açlann evvelce bir kaç defa tdbliğ edildiği gibi beihemehal yerli malları ile karşılanması hususunun teminini önemle
rica ederim.
Hilâfında hareket edenler mesul edileceklerdir.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel
F. Unat

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

17/2/1939

83/1138

45.

ÖZET:
Gençliğe şarkılar adlı kitap h.

İstanbul Konservatuvarı Kompozisyon Profesörü A. Adnan
Saygın tarafından yazılan ve Nümune Basımevince bastırılıp 40

BEDEN EĞ İTİM İ VE tZCİLİK

18/2/1939

DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 20/27

47.

ÖZET:
Spor y u rtla n h.

Vilâyetiniz dahilînde bulunan erkek san’at okulu, tecim
lisesi, öğretmen okullarile liselerin ikinci devrelerinde Vekil
liğimizin emrile birer «Spor yurdu» teessüs etmiş bulunmaktadır.
Bu yurtların derhal faaliyete geçmelerini temin için alâkalı
me'kteblerin spor başkaptanlannı riyasetiniz altında toplayarak
Voleybol ve futbol için bir lik heyeti teşkil edilecek ve tanzim
edilen faaliyet fikstürleri Vekilliğimiz Beden Terbiyesi Direktörlüğünce tasdik ettirilerek müsabakalara başlanacaktır.
Her müsabakanın neticesinin 15 gün içinde muntazam bir
rapor halinde Vekilliğimiz Beden Terbivesi Direktörlüğüne bil
dirilmesini dilerim.
Maarif Vekili

V. A.

H a s a n -Â li Y ü c e l
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Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

Suret
TOPRA K M AHSULLERİ OFİSİ
UMUM M ü d ü r l ü ğ ü
Sayı: 1

20/12/1938

Yüksek Maarif Vekâletine
Kurumumuzun leşeikkiil, vazife A'e salâhiyetlerini tayin Te
ifade eden 21/6/1938 tarih ve 3491 numaralı Topra'k Mahsulleri
Ofisi 'Kanununun 21 inci maddesinde :
(Ordu ve mekte^bler ve diğer resmî daire ve müesseseler
buğday, un, ekmek ve afyon mürekkeliatı ihtiyaçlarını ofisin va
ziyeti müsait bulunan yerlerde ofisden temin etmeğe mecburdur
lar. Bu gibi muamelelerde fiat İcra Vekilleri Heyeti kararile
tesbi't olunur.) hükmü ile resmî daire ve müessesatın, ofisimizin
alâkadar bulunduğu mevada olan ilutiyaçlarının müessesemizden teminini meşrut kılmaktadır.
Ofisimiz teşekkül etmiş ve halen resmî ihtiyaçları, ilişik
listede muharrer mahallerden temin edebilecek vaziyete gir
miş bulunduğundan yüksek vekâletlerine bağlı devair ve müessesatın bu seneye aid buğday ihtiyaç miktarlarının tesbiti ile
mübayaa şartnamelerile birlikte ofisimize bildirilmesine yüksek
emirlerimizi derin saygılarımızla rica ederiz.
Toprak Mahsulleri Ofisi
Umum Müdürü
îmza
Resmî daire ve miiesseselerin Toprak Mahsulleri Ofisinden
Buğday mübayaa edebilecekleri yerler
Ankara
Afyon
Ağrı
Akşehir
Balıkesir
Bor
Beylikahır
Burdur
Bozöyük
Çanakkale
Çankırı
Çay
Çerikli
Çivril
Çorlu
Denizli
Derince
Dinar
Diyarıbakır
Eskişehir
Ereğli - Konya
Ilgın

İzmir
İstanbul
Kars
Karaman
Karabiga
Konya
Kütahya
Lüleburgaz
Polatlı
Samsun
Sandıklı
Sarayönü
Sivas
Suruç
Şefaatli
Tekirdağ
Uzunköprü
Yerköy
Yozgat
Zile
Urfa

YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

resmî daire ve müesseselerin buğday, un. ekmek ve afyon mürekkebatı gibi ihtiyaçlarını ofisten temin etmeleri kanun icabatından
olduğu iş ar edilmekte bulunduğundan, müessesenizin bu gibi me
vada ihtiyacı olduğu taikdirde, sözü geçen ofisin bu yazısına göre
hareket edilmelini ve bu yazı gereğince iş yapılmasını ehemmiyet
le dilerim.
Mıarif Vekil" A.
Y. y.
ihsan Sungu

İLK ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 6-1786

49.

■
Eğitmen
vası h.

20/2/1939
ÖZET;
kurslarının

tesisat

eş-

3238 numaralı kanuna tevfikan gelecek Niısaıı ayı başında
köy eğitmeni yetiştirmek üzere açılacak kursların tesisat eşyası
tedarik edilirken aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara göre ha
reket edilmesi uygun görülmüştür :
1. Eğitmen namzetlerinin yatakları sağlam kaneviçeden dik
tirilerek içine ıslak olmayan kuru ot doldurulacaktır. Döşeklerin
üzerine serilecek örtüler yerli bezlerden olacalktır. Yastıklara pa
muk veya yün doldurulacaktır.
2. Battaniye tedariki mümkün olan yerlerde yerli battani
ye, olmayan yerlerde de yün veya pamuk yorgan yaptırılacaktır.
3. Karyolalar her köylünün yapaibileceği şekilde her biri
dört ayaklı iki tahta sehpadan ve bunların üzerine konacak ikişer
metre boyunda üç parça temiz talhtadan yapılacaktır. Madenî ve
somyalı karyolalar satın 'alınmıyacaktır.
4. Eğitmen namzetlerin in yatacakları yatakhaneler veya ça
dırlarda temiz, sade ve pratik eşya bulunacak; süslü dolap ve
gardırop gibi eşya asla bulundurulmıyacaktır.
5. Yemek tabaklan, karavanalar, su kablan, çaydanlıklar
bakırdan, bunun tedariki mümkün olmadığı takdirde emayye
olacaktır.
6. Yemek ve çalışma masaları, taburalar veya sandalyalar
sade, ucuz, sağlam ve kullanışlı olacaktır.
7. Yukarıki maddelerde yazılı eşyadan kursta yaptırılması
mümkün olanlar, atölye öğretmenleri ve Eğitmenler tarafından
yapılacaktır.
'Bu esaslara göre iş yapılması hususlannı ilgililere tebliğ et
menizi dilerim.
II. T.

Maarif Vekili ,
IIasan-Âli Yücel

Manisa, İzmir, Eskişehir, Kırklareli, Kastamonu, Kayseri,
îspartş, Seyhan. Malatya. Samsun, Erzincan, Kars, Trabzon Vali
liklerine tamim olunmuştur.

18/2/1939

Sayı: 4-127/703

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 81/1204

ÖZET:

48.

27 Şubat 1939

Toprak m ahsulleri
Ofisten tem ini h.

ihtiyaçlarının

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden alınan ve
bir örneği ilişik olarak gönderilen yazıda; Ordu ve mekteplerle

50.

20/2/1939
ÖZET:
3393 sayılı kanunla yeniden ku
rulan kazaların hududlannın tes
biti h.

3393 sayılı kanunla Siirt ve İsparta Vilâyetlerinde yeniden
kurulan Baykan, Kozluk ve Sütçüler kazalarınm sınırlarının tah-

/■

^

li
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didi ve bu kazalarda yapılan İdarî değişiklik ile teşkilât münasebotile Garzan kaza merkezinin ve adının değiştirilmesi ve bu
kaza ile Kozluk kazasında yeniden birer ve Bitlis Vilâyetinde de
yeniden iki nahiye kurulması hakkındaki 20/XII/1938 tarihli ve
14477 sayılı kararname 4097 sayılı Resmî Gazetede neşredilmiştir.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
Haşan-Alî Yücel

F. Unat

Suret

• . i . .!

i: .. »' i - i . Sayfa! 2»

. % ' 22/2/1939 ,J

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 83/1300

ÖZET
’’İlkokullarda dekoratif
yazı ve
harflerle kenar süsleri,, adlı ki
tap h.

52.

Bursa 22 nci İlkokul Öğretmenlerinden Ekrem Tolunay ta
rafından yazılan ve Bursa’da Yeni Basımevince bastırılıp 10 ku
ruş fiyatla satılmakta bulunan «İlkokullarda dekoratif yazı ve
harflerle kenar süsleri» adlı kitap yazı derslerinde ilkokullar
talebeleri için faydalı görülmüştür.
llgilil ere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

E. Unat

Müdürler Komisvonu Karan
Sayı: 3

Toplantı tarihi: 8/11/1939
ÖZET :

Suret

Bazı okul şubelerini müstakil ha
.

le ve bazı ortaokulların

lise ha

14/1/1939

TÜRKİY E
KIZILAY GENÇLİK KURUMU

line getirilm eleri h.

Savı: 365

Bazı Ortaokul şubelerinin müstakil hale ve bazı Ortaokul
ların da Lise haline getirilmesi lüzumuna dair Orta Öğretim
Genel Direktörlüğünün komisyonumuza havale buyurulan
30/1/1939 tarih ve 614 sayılı tahriratı okundu.
Gereği düşünülerek;
J — Bu ders senesi başında şube halinde açılmış olan
Kadıköy 1 inci Ortaokuluna bağlı Pendik, Vefa Lisesine bağlı
Zeyrek ve şubesi geçen ders senesi açılmış olan İzmir Karataş
Ortaokuluna bağlı Tilkilik şubelerinin Pendik, Zeyrek, Tilkilik
adları ile müstakil birer Ortaokul,
2 — Bu ders senesi başında şube halinde açılmış olan Eren
köy k ız Lisesine bağlı Çamlıca şubesi ile birkaç sene evvel tesis
edilmiş olan İzmir Erkek Lisesi şubesinin de Çamlıca Kız Lisesi
ve İzmir ikinci Erkek Lisesi adları ile ve müstakil bir re Lise
olarak faaliyte geçmeleri,
3 Lise sınıfları esasen 1936-1937 ders senesinde açılmış bu
lunan İstanbul Cumhuriyet ve İnönü Kız Ortaokullarının adla
rının da Lise’ye çevrilmesi ve evrakın Orta Öğretim Genel Di
rektörlüğüne verilmesi kararlaştırıldı.
YAYIN DİREKTÖRLÜCÜ

Maarif Vekâletine
Gençlik Kızılay Kurumu okullar içinde vücud bularak
Kükür teşkilâtının üzerine aldığı büyük çalışmalara muvazi ola
rak yürümekte ve daha ziyade talebelerin yurt severlik, şefkat
ve yardım gibi insanlık duygularını canlandırmak, sosyal cebhelerini kuvvetlendirmek ve imkân derecesinde fakir talebele
rin giyecek» yiyecek şeylerini ve okuma kitaplarını temin gibi
vazifeleri yapmaktadır.
Kurumumuz, bu vazifelerindeki tek muvaffakiyeti, yüksek
idarelerinde inkişaf bulmakla olan Maarif teşkilâtının yardı
mına, eğitmen öğretmenlerin ve idare şeflerinin gayretlerine bağ
lı ve medyun bulmaktadır.
Gençlik Kızılay Kurumu faaliyetinin çoğalması ve bütün
okullarda kuvvetle takip edilmesi halinde yukarıda arzedilen
ödevler daha büyük mikyasta başarılmış olacağından bu faali
yetin arttırılması ve alâka ile yürütülmesi için bütün okullara
ve kurumlara yüksek emirlerinizin tebliğine müsaadelerini diler,
derin saygılarımı sunarım.
Kızılay Gençlik Kurumu Başkanı
Tekirdağ Saylavı
C. Uybadın

25/2/1939

Sayı: 82/1454

^

51.

ÖZET :

=

Bazı okul şubelerinin müstakil ha
le ve bazı
ortaokulların lise ha
line getirilm eleri h.

Maarif Vekiliği Müdürler Komisyonunca kararlaştırılıp
Vekillikçe kabul edilmiş bulunan 3 sayılı ve 8/11/1939 tarihli
«Bazı Okul Şubelerini müstakil hale ve bazı Ortaokulların Lise
haline getirilmeleri» hakkındaki karar aynen yukarıya çıkarıl
mıştır.
Gereğince iş yapılmak üzere ilgililere bildirilmesini rica
ederim.

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

ÖZET ;

53.

H a s a n -Â li Y ü c e l

Kızılay gençlik teşkilâtı h.

Maarif müesseselerindeki Kızılay Gençlik teşkilâtı hakkın
da Türkiye Kızılay Kurumu Başkanlığından alınan yazının bir
örneği aynen yukarı çıkarılmıştır.
Bu önemli memleket işinin benimsenerek, çok yakından ve
dikkatle izlenerek her gün bir az daha genişletilmesi ve veri
minin arttırılması hususunun teminini rica ederim.

Maarif Vekili

E. Unat

24/2/1939

Sayı: 81/1406

E. Unat

Maarif Vekili N.
R. fS. Edgüer

27 Şubat 1939
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Sayfa ; 30

22/2/m 9

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ

24/2/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
83/1418

Sayı: 9/450

ÖZET :

ÖZET :

54.

Özel okullar öğretm enlerinin me
zuniyet işleri h.

Özel okullardaki öğretmenlerin mezuniyet işlerinin resmî
okullarda çalışan öğretmenlere tatbik edilen hükümler dahilin
de ifası uygun görülmüştür.
Maarif Vekili
IIasan-Ali Yücel

N. P.

55.

Türk Kanadı adlı kitap lı.

Ankarada Ulus Gazetesi İsLilıharat Şefi Cemal Kutay ta
rafından neşredilen ve 125 kuruş fivaila nücIlifinden tedarik
edilebilecek olan «Türk Kanadı» adi; kitabın öğretmenler ve
okul-kitap odaları için faydalı bir eser olduğu anlaşılmışitr.
İlgililere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili N.
R. V. Ed^ücr

F. Un at

ŞARTNAMELER :
1 9 3 9 -1 9 4 0 . 1 9 1 0 -1 9 4 1 , 1 9 4 1 -1 9 4 2 D ers yıllarıntla ilk ok u lların dördüncü ve beşinci sın ıfların d a
ok u tu lm ak üzere yazdırılacak Y urtbilgisi k itap ları şartnam esi

İlkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıflarında okutulmak üzere
Yurbilgisi dersleri için birer ders kitabı yazılacaktır. Bu kitap
larda aşağıdaki vasıfların bulunması lâzımdır:
1 — Kitaplar yazılırken ilkokulların Yurtbilgisi dersleri için
programda tesbit edilmiş olan ve suretleri bu şartnamenin sonuna
ilâve edilen hedeflerle direktifler (*) ve Yurtbilgisi müfredat
programı gözönünde bulundurulacaktır.
2 — Kitapta her üniteyi teşkil eden bahisler, birbirlerine
sıkı bir surette bağlı olarak tertip edilecek ve bu bahislerin iza
hında tedrice riayet olunacaktır.
3 — Kitapta her bahis çocukların fikrî seviyesine uygun bir
surette yazılacak ve izha edilen mesele, teşkilât veya müe.sseseler
çocukları ilgilendirilecek canlı ve vazıh bir ifade ile anlatılarak
o meselelerin manasını veya müesse.selerin mahiyetini kavrama
ları temin edilecektir.
4 — Kitabın bahisleri yazılırken bunların kuru birer kıraat
parçası halinde olmıyarak çocuğu vatandaşlık vazifelerini kavrıyacak ve yapacak telkini bir mahiyeti haiz bulunacaktır. Bu par
çaların muallimin rehberliği altında kendi kendine düşünmeğe
ve telkin edilmek istenen esas fikirleri muhakemesi ile bulmağa
yarar bir karakterde bulunmasına da itina edilecektir.
5 — Bir fikrin veya bir teşekkülün izahında çocukların ko
layca kavlayabilecekleri müşahhas misallerden istifade olunacak
tır.
6 — Bahislerin mümkün olduğu kadar talebenin diğer ders
lerdeki umumî bilgilerde muvazi olarak ilerlemesine çalışılacak
tır.
7 — Her bahsin sonuna o bahsin esas fikirlerini talebenin
kavrayıp kavramadıklarını anlamak ve çocukları yapabilecekleri
basit tetkik ve müşahedelere sevketmek üzere sorular ilâve oluna
caktır.
8 — Kitapların sonunda kitabın ihtiva ettiği bahisler için
umumî bir fihristle resim vesairenin fihristleri bulunacaktır.
9 — Kitaplara konulan resimler alâkadar oldukları bahis[*1 İlkokul m üfredat program ı (Sf. 103-1101

leri izaha yarıyacak surette açık, canlı ve tetkik edilen mevzuun
en karakteristik taraflarını belirten bir mahiyette olmalıdır. Bun
lardaki manzaraların, giyinişlerin ve görülen şeylerin memle
ketimizin hayatına aykırı ve uydurma olmamasına da itina edil
melidir.
Fotoğrafla alınmış olan resimlerin ise maksada en uygun
olanlarından seçilmeleri ve ait oldukları müessesenin çalışma
sını tam manası ile göstermeleri şarttır.
10 — Kitabın lüzum görülen bahislerine çocukalr için ko
lay anlaşılır şematik şekil veya cetveller, tablolar konulacaktır.
Bu şekillerle metinler arasında her bakımdan tam bir uygun
luk bulunması şarttır.
11 — Kitapların içinde öğretmenlere ait tavsiye ve ihtarlar
bulunmıyacaktır,
12 — Noktalama işaretlerinin ve majüskül ve minüskül
harflerin mutlaka ve yerli yerinde kullanılmasına itina edile
cektir.
13 — Dördüncü sınıf kitabı 57X82 1/16 kıt’asında kâğıda
basıldığı (yani sahife büyüklüğü 18X14.5 sm.) takdirde resim
ler ve şekiller birlikte olarak 5 formadan aşağı ve 6 formadan
fazla tutmıyaeak (80-96 sf.) bir hacimde olacaktır.
14 — Beşinci sınıf kitabı 57X82 1/16 kıt’asında kâğıda ba
sıldığı (yani sahife büyüklüğü 18X14.5 sm.) takdirde resimler
ve şekiller birlikte olarak 6 formadan aşağı ve 7 formadan fazla
tutmıyaeak (96-112 sf.) bir hacimde olacaktır.
15 — Kitapları yazanlar isim ve adreslerini yalnız kapak
sahifesi üzerine yazmakla iktifa edecekler, metin sahifeleri üze
rinde her hangi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkân veren
bir işaret bulundurmıyacaklardır.

DÖRDÎ^NCÜ SINIF
(Haftada 2 saat)
1
— Bulunduğunuz yerde halka bir bakış, insanın yalnız
yaşamasının imkânsızlığı. Cemiyet hayatının zarureti. Fert, aile,
milet. Türk milleti. Millî duygu.

27 Şubat 1939
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2 — Okulda hayat: Okul bir topluluk yeridir. Okulda işbir
liği. Topluluğun icap ettirdiği kaide ve nizamlar, okul idaresiin
lüzumu, okul idaresi okuldaki topluluğu tanzim ve okulda müş
terek çalışmağa yardım içindir. Okul nizamlarma riayet hususun
da talebeye düşe vazifeler.

‘

3 — Evde hayat: Aile azası, evde iş, evde müşterek maksat,
evde birbirlerine yardım, aile azasının vazifeleri ve maksadı.
4 — îş. Bir ailenin fert leri arasında iş bölümü. Milletin
fertleri arasında iş bölümü. İnsanların birbirine dayanması za
rureti. Birlikte yapılan işte müşterek bir meksat vardır. Müşterek
maksatlar, müşterek i htiyaçlardan doğar. Köyde, kasabada hal
kın müşterek maksatları ve müşterek ihtiyaçları.
5 — Köy hayatı: Köy insanların toplu olarak yaşadıkları
ve çalıştıkları bir yerdir. Köylü ailesi. Köylülerin müşterek mal
ları: Köyün mer’ası, ormanı, suyu, çeşmesi, kuyusu, okulu,misa
fir odası, tmece, köyü güzelleştirmek, bataklığı kurutmak, yolla
rım düzeltmek için köylülerin beraber çalışması
Köyde ve nahiyede teşkilât. Nahiye müdürü. İhtiyar meclisi,
muhtar, öğretmen, eğitmen, ziraat memuru, jandarma, kır bekçisi,
korucu. Buları kim seçer, kim tayin eder? Halk. Hükümet. Cümhuriyet Hükümeti.
6 — Köyde en önemli iş ziraattır. Eski ziraat, yeni ziraat
şekilleri, Cümhuriyet devrinde köy kalkınması. Hükümetin ve res
mî teşkilâtın köylülere yardım. Ziraat Bankası. Kredi kooperatif
leri. Köylünün muhtekirlerden kurtulması için alınan tedbirler.
Cümhuriyetin köylüyü eski ağır vergilerden kurtarması. Köyün
randımanının artması. Ziraatte te hlikeler: Kuraklık, dolu, nehir
lerin ve çayların taşması, ziraat hastalıkları, hayvan haetalıklan.
Hükümetin bu gibi hallerde aldığı tedbirler.
7 — Köyde sıhhat ve medeniyet; köy okulu, köy kıraatha
nesi, köyün ve etrafının ağaçlandırılması, koru ve ormanların
muhafazası, kooperatiflerin genişlemesi: Ziraat aletlerinin yeni
leştirilmesi.

Sayfa : 31

ralar, su tevzii, dispanserler, belediye doktoru ve ebesi, belediye
eczanesi, belediye hastanesi.
13 — Kasaba halkının istirahat! ve eğlencesi: Halk bahçesi,
tiyatro ve sinema, içtima salonları, çocuklar için oyun yerleri,
spor sahaları.
14 — Belediye iş görebilmek için paraya muhtaçtır. Kasa
banın belediye masraflarım kasabalar verir: belediye vergileri,
belediye bütçesi.
15 — Halkın belediyeye yardımı, belediye nizamlarına ria
yet, kasabanın güzelleştirilmesi ve temizliğ için bütün hemşerileri müşterek çalışması.
16 —Kasaba ve şehir hayatında herkesin riayet edeceği me
denî kaideler: Sokaklarda kıyafet, tiyatro ve sinema gibi umumî
yerlerde tavır ve hareket, kalabalık yerlerde alış veriş, tramvaya,
otobüse binmek, kalabalıkta bilet vesaire almak. Halkın sıhhatini
korumak için dikkat olunacak noktalar, yerlere tükürmemek, so
kaklara süprüntü atmamak. Kasabada hayır müesseselerinin vücude getirilmesinde zenginlerin yardımı: Misaller.
17 — Büyük şehirlerde: Belediye teşkilâtı, büyük şehirlerin
hususiyetleri.
•
18 — Kasabada hükümet: Kaymakam, malmüdürü. Mahke
me. Polis, jandarma, posta ve telgraf vergi ve nüfus idaresi. Zi
raat memuru.
19 — Büyük kasaba ve şehirlerde hükümet: Vilâyet ida
resi, vali, emiyet müdürü, kültür direktörü, nafıa mühendisi,
sıhhiye müdürü, hastahaneler, defterdar, mahkemeler. Ziraat mü
dürü vesaire.
20 — Türkiye hükümet teşkilâtına kısa bir bakış Devlet
merkezi. Merkezi hükümet. Vekiller, Başvekil, Reisicümhur.

BEŞİNCİ SINIF

^ —Köyde eğlence: Köy gençlerinin yaz ve kış eğlenceleri.
9 — Kasaba ve şehirlerde hayat: Kasabalarda aile hayatı
kadın ve erkeklerin vazifesi: Kasabalarda ihtiyaçlar köyden daha
çok ve daha çeşitlidir.
10 Kasabalarda iş şekilleri: Toprağı işliyen çiftçi ve bah
çıvanlar. Ham maddeleri işliyen sah’atçılar. Malları mübadele
eden tüccarlar. Büyük sa hil şehirlerinde büyük ticaret işleri. Şe
hirlerde memur sınıfı ve avukat, doktor ve mimar gibi serbest
meslekler erbabı.
11
Kasabalarda iş hayatım tanzim eden teşkilât: Beledi
ye, belediye heyeti nasıl teşekkül eder? Belediye seçimi. Seçimde
halkın vazifesi ve dikkat edeceği noktalar, belediye meclisi,be
lediye reisi, belediye zaibıtası.
12
Belediye, kasaba hayatını nasıl tanzim ve çalışmağa
nasıl yardım eder? 1) Sokakların temizlenmesi ve caddeler açıl
ması 2)Çarşı ve pazarlarda alış verişin tanzimi, kantar, terazi
vesair ölçülerin ayarı ve kontrolü. Ekmek ve kömür g'ibi halka
en lâzım olan şeylere nark konması, 3)Kasabanın sıhhati: mec

(Haftada 1 saat)
1 — Türk devleti ve Türk milleti: Türkiye Müstakil Hükü
meti olmıyan millet, esir millettir. Esir milletler serbest çahşmıyan, başkalarının arzularına göre ve başkaları için çalışan
milletlerdir. Türkiye Cümhuriyeti müstakil bir devlettir.
2 — Türkiye Cümhuriyeti pek çetin savaşların mahsulü
dür: İmparatorluk, dinî esaslara dayanan eski saltanat hüküme
tin ve halifenin hainliği. Millî intibaih ve İstiklâl savaşı. Millî
kurtuluş ve inkılâbın iki büyük rehberi: Atatürk ve İsmet İnönü.
Cümhuriyet. Cümhuriyet en iyi idaredir: Cümhuriyet halk idaresidir.Halk idaresinde halkın hakları ve vazifeleri.
3 — Türkiye Cümhuriyetinin ana yasası. Türk inkılâbının
ana vasıfları. (Altıok) Cümhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık,
Devletçilik, Lâiklik, ‘İnkilâpçılık.
^
Hükümet ne işler görür? 1) Asayişi muhafaza eder
(Dahiliye) — 2 Başka devletlerle dostlukları tesis eder (Harici-

Sayfa : 32

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

ye) — 3) Devletin masraflarını para işlerini idare eder (Mali
ye) — 4) Harice karşı devleti muhafaza ve müdafaa eder. Millî
ordu: Kara, deniz, hava kuvvetleri. (Millî Müdafaa) — 5)Yol1ar ve şimendiferler yapar, vesaiti nakliyeyi murakabe eder
(Nafıa) — 6)Dahilî, haricî ticaret ve iktisat işlerini murakabe
eder (tktısad) — 7) Yeni ziraat tarzlarını halka bildirir (Zi
raat) —8)Gümrük ve inhisar işlerine bakar (Gümrük ve înhi5axlar).
5 — Hükümet iş hayatına daha nasıl yardım eder?.. 9) Mil
letin çocuklarını okutur, halkı tenvir ve irşat eder, okullar açar
(M aarif)—10) Halkın davalarına bakacak, kanunlara karşı ge
lenleri, halkın rahatını bozanları, hikın mina ve canına taarruz
edenleri cezalandıracak mahkemeler tesis eder (Adliye) — 11)
Memleketin sıhhat ve İçtimaî işlerine bakar (Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet) — 12) Posta, telgraf, telefon, radyo gibi muhabere
tesisa t ve teşkilâtı yaapr(Nafıa Vekilliğine merbut Posta ve Tel
graf idaresi) .Bütün bu işleri idare eden dairelerin başlarında
mes’ul birer vekil vardır. Vekillerin başında da bir Başvekil var
dır. İcra Vekilleri Heyeti. Bu Vekiller Büyük Millet Meclisinin
icra Vekilleridir.
6 — Hükümet makinesi nasıl işler? Seçim nasıl yapılır.
Meb’usluk, Büyük Millet Meclisi, Meclisin başlıca vazifesi: Kanun
yapmak. Kanunlar milletin ve devletin hayatını tanzim eden umu
mî kaidelerdir. Kanunlara itaat vazifedir. Türkiyede hâkimiyet
milletindir ve millet bu hakkı kendisini temsil eden Büyük Mil
let Meclisi vasıtası ile kullanır. Meclis, hükümeti kontrol eder.
Reisicümhur. Reisicümhurun vazife ve salahiyetleri. Reisicümhurun hizmet müddeti.
7 — Hükümetin masrafları: Devlet işleri para ile döner.
Hükümet bu parayı halktan vergi şeklinde alır. Verbilerin nevi
leri: arazi, emlâk, sayım, kazanç vergileri. Gümrük, inhisar, is
tihlâk vergileri. Vergi nasıl vazedilir, nasıl tahsil olunur? Ka

27 Şubat 1939

çakçılık.Devletin senelik varidat ve masarifini tayin eden kanun:
Bütçe. Devlet bütçesinin manası.
8 — Türk vatandaşlarının vazife ve hakları. Vatanın muha
fazası ve müdafaası. Vergi ve askerlik vazifesi, askerliğe hazırlık.
Türk vatanının geçirdiği tehlikeler, bir milletin daima kendisini
müdafaaya hazır bulunması millî ve hayatî bir zarurettir. Vatan
daşların ana yasada tesbit edilen tabiî hakları.
9 — Türkiyede İdarî taksimat: Vilâyetler, vilâyetlerde teş
kilât. Vilâyet bütçesi. Vilâyetlerde hususî idareler, (her vilâyette
o vilâyet husu.sî idaresinin çalışmaları tafsil edilecektir). Vilâ
yet meclisi umumîleri. Mahallî intihaplar.
10 —■Türkiyede İçtimaî faaliyet, hükümet teşkilâtına yar dımcı halk teşkilâtı, Kızılay Gneçlik Teşkilâtı, Çocuk Esirgeme
Kurumu, Türk Hava Kurumu. Halkevleri çalışmaları ve hedef
leri anlatılacaktır.
11 —• Milletin çalışma kaibiliyetini azaltacak fenalıklar:
Sıtma, Sıtmaya karşı mücadele,. Sıtma mücadelesine herkesin işti
raki lüzumlu, içki tehlikesi. İçkiye karşı mücadele, Yeşilay Ce
miyeti. Sıtma ve içki nüfusu azaltan, çalışma kabiliyetini kıran
müthiş tehlikelerdir. Memleketin ilerlemesi nüfus çokluğu ile
olur. Sıhhatimizi ve kuvvetimizi muhafaza etmemiz millî vazi
fedir.
12 — Halkın tenvirine yarıyan müesseseler; matbuat: ga
zeteler, mecmualar, kitaplar. Tiyatro, sinema. Konser. Konferans.
13
— Yeni Türkiyede iş faaliyeti, Türk milleti çok kabiliyet
lidir, iyi idare ile az zamanda muvaffakiyet ile yapılan işler,
Türk Şimendiferciliği, Türk Vapurculuğu, Tasarruf edilen para
nın işletilmesi: Millî bankalar. Bankaların ehemmiyet ve fayda
ları. Tasarruf millî bir vazifedir.
14
— Yeni Türkiyede gençlik. Gençlik faaliyetleri, spor ku
lüpleri. izciler. Sporun iyi kullanılması.

Bu derf^eki tamimler tarafımızdan okunm’i^tur.
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MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat M üdürlüğünce

gıkarıln.
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tek satılmaz. Alâkadar makara ve müesaeaelere dağıtılır. Yıllığı k n k kuruş m u

pa za r tesi

kabilinde abonelerine eönderilir.

Sayı:8
ikinci basılış
i

TAYİNLER ;
M erk ezd e;

Antalya Kültür Direktörü Kemal Kaya Vekillik \ayin Direktörlüğü Bölüm Direktörlüğüne tayin edilmiştir.

TAMİMLER;
ORTA ÖCRETİM g e n e l
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5129 3 /1 2 -3 2 9 3

56.

23/11/1939

Ö ZET:
T aahhüt senetleri h.

30/6/1938 tarih ve 51293/2/11552 sayılı genelge ile değişti
rilmesi lüzumu tebliğ edilmiş olan taahhüt senetlerinin değişti
rilmesinde 1938-1939 ders yılından evvel alınmış olan parasız ya
tılı talebenin mecbur tutulmıyarak kendi arzularına bırakılması
ve arzularile taahhüt senetlerini değiştirecek olanlardan son sı
nıfta bulunanların yukarıda tarih ve numarası yazılı genelgenin
ikinci maddesine göre seçime tâbi tutulması uygun görülmüştür.
Gereğinin yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
V.
Hasan-Âli Yücel

ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5 1 2 9 3 /1 1 -3 2 9 4
- •

23/11/1939

ÖZET:
Eski kayıtlar h.

Yangın ve işgaller dolayısile kayıtları kaybolan okullarda
okumuş veya bu okulları bitirmiş olanların 11/2/1936 tarih ve
93497, 28/5/1936 ve 94027 sayılı tamime göre üç muallim veya
muteber şahsın şehadetine istinaden tanzim olunan vesikalarının
bazı Kültür Direktörlüklerince okullarından veya vekâletten

kayıtlan bulunup bulunmadığı araştırılmadan tasdik edildiği
anlaşılmaktadır. Bu şekildeki vesikalar, tahsil derecelerinin tesbiti için, sahipleri veya vesikanın ibraz olunduğu makamlar ta
rafından vaki müracaatlar üzerine incelenirken, kendilerine ve
sika verilenlerin ya çok aşağı sınıflarda bulundukları, veya, me
zun olduklarını, okuduklarını iddia ettikleri okullarda kayıtlı
bulunmadıkları görülmektedir. Bu işlerin daha selâmetle yürü
mesi için, tasdik edilmek üzere ibraz olunan vesikaların tasdik
edilmeden önce bir kere de ilgili okullara tetkik ettirilmesinin;
okullarda eski yıllara aid kayıt yoksa • resmî sultanî, idadî ve
muallim mekteplerine aid - tasdiki istenen vesikaların son bir
defa tetkik ve yapılacak iş tayin edilmek üzere vekâlete gönde
rilmesinin usul ittihazını dilerim.
Maarif Vekili
A. Y.
Hasan-Âli Yücel

ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 51 2 9 2 /7 -0 3 3 0 0

58.

24/11/1939

ÖZET:
C ezalandm lan talebe h.

Okul yasav kurullarınca cezalandırılan talebeye ait karar
ların tasdik için vekâlete gönderildiği sırada, 18/7/1937 tarih ve
51222/5183 sayılı genelgeye göre gönderilecek evraktan maada
suçlu talebelerin birer fotoğrafının da gönderilmesini dilerim.
A. Y.

Maarif Vekili
H a s a n -Â li Y ü c e l

Sayfa : 34
ERTİK VE TEK N İK ÖCRETİM
GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 783

59.
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20/11/1939

ÖZET:
Bölge san’at okullarının ders ve
atelve mesaisi lı.

Bölge san’at okullarında yapılan teftişler neticesinde, disip
line aykırı olduğu görülen bazı hususlar aşağıda zikredilmiştir.
Atelyelerde iş esnasında, talebelerin birbirlerile konuştuk
ları, sebepsiz ve izinsiz yerlerini terkettikleri, sık sık izin alarak
dışarı çıktıkları; *
Bazı talebenin atelyeye dahilî veya haricî elbise ile gel
dikleri, bazılarının da iş elbisesile sınıflara girdikleri;
Bazı talebelerin fırsat kollıyarak öğretmen tarafından veri
len temrin haricinde iş yaptıkları;
Atelye öğretmenlerinden bir kısmının ders hazırlamak, re
sim çizmek gibi işlerini amelî mesai saatlerinde yaparak, diğer
atelyelere giderek talebelerini mürakabesiz bıraktıkları;
Resim öğretmenlerinin, mevzu verip resme başlattıktan
sonra, sınıftan çıkarak talebeyi yalnız bıraktıkları görülmüştür.
Vazife olarak verilen bir temrini öğretmenin daimî mürakabesi altında ve muayyen bir müddet zarfında bitirmekle mü
kellef olan talebenin arkadaşlarile konuşmaya, yerini terkederek
atelyede gelişi güzel dolaşmıya vakit bulamaması icab eder. Ta
lebenin atelye mesaisinde elde ettiği muvaffakiyet derecesi, mey
dana getirdiği işin temizlik ve doğruluğundan başka iş için sarfettiği zamana ve harekâtındaki intizama da tabidir.
İş zamanında talebenin, izin alarak dahi, dışarı çıkmaları
atelye disiplinini bozacağından bu gibi ihtiyaçlar için iş hari
cinde muayyen zamanlar ayırmak mümkündür.
Amelî mesai esnasında öğretmenlerin hiç bir suretle tale
beleri mürakabesiz bırakmaları, resim derslerinde ise sınıfı terketmeleri doğru değildir.
Okul disiplinine ve dolayısile tedrisata zarar veren bu gibi
intizamsızlıklara en kısa bir zamanda son vermek üzere alınacak
tedbirlerin tesbiti için toplantı yapılacak, toplantıda bu tamim,
imza mukabilinde, bütün öğretmenlere tebliğ edilecektir.
Direktörlerin, ders ve atelyelere sık sık giderek, bu gibi in
tizamsızlıkların meydana gelmesine mani olmalarını rica ederim.
Maarif Vekili
U.
Haşan-Âli Yücel

KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2-340/5

60.

25/11/1939
ÖZET:
Olgunluk sınavları h.

1938-1939 ders yılı yazılı ve sözlü olgunluk sınavları soru
ları hakkındaki 7/XI/1938 tarih ve 2-1727/32 sayılı genelge ile
bildirilen olgunluk sınavları programının Edebiyat Koluna mah
sus kısmında coğrafya dersine aid .sorular arasından «İsviçre
coğrafyası» çıkarılmıştır. Keyfiyetin talebeye ve ilgili öğretmen
lere tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
/ . Sungu
Hasan-Âli Yücel

KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2-339/4

61.

25/11/1939
ÖZET:
Talebenin okul haricindeki boş za
m anlarını ne yolda geçirecekleri
h.

Okulun en mühim vazifelerinden biri yetiştirdiği talebeye
boş zamanlarını iyi bir yolda kullanma itiyadını vermektir. İlk
okul proğramının başında tesbit edilen prensipler arasında
bu meseleye de ehemmiyetle işaret edilmiş olduğu halde bazı
lâyık olduğu derecede dikkate almadıkları
görülmektedir. Okula giden talebenin okul haricinde bulunduk
ları zaman vakitlerini ne suretle geçirmeleri hususunda öğret
menlerin kendilerine daimî surette rehberlikte bulunmaları ve
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bu mesele etrafında aileleri de aydınlatmaları ehemmiyetli bir
vazifedir. Bilhassa çifte öğretim ve yarım gün usulünün tatbik
edildiği okullara devam eden talebenin okul saatleri haricinde
daha çok serbest zamanı olmasına göre bu gibi talebenin bu
me.sele etrafında rehberliğe daha çok ihtiyaçları vardır. Okul
çağında bulunan talebenin, boş zamanlarını en iyi surette kul
lanmanın yolunu öğrenmesi hem okul hayatında muvaffak ol
masına, hem de hayatta muvaffakiyetin en mühim şartlarından
birini elde etmesine imkân verir. Onun için ilkokullarda öğret
menlerimizin gerek talebe, gerek aileler ile sık sık temas ederek
çocukların boş zamanlaTrnı en iyi surette kullanmaları meselesi
etrafında kendilerine yol göstermelerini ve bu hususta aşağıda
izah edilen noktaları dikkate almalarını bilhassa rica ederim:
I — Talebenin boş zamanlarını ne suretle geçirecekleri
mesele.si onianıı yaşına, sıhhî vaziyetlerine, mensub oldukları
ailenin İçtimaî durumlarına ve yaşayış tarzına, muhitlerine ve
bulundukları yerlerde mevcud imkânlaru göre değişir. Bütün
bu şartları dikkate alarak çocuğa, takib ctn.esi lâzım gelen en
faideli yolu göstermek öğretmenin vazifesidir,
II — Okul çağında bulunan çocuğun okul haricinde uy
kudan başka derse çalışmağa, yemek yemeğe, istirahata, oyuna,
nezih eğlencelere, İçtimaî münasebetlerde bulunmağa ihtiyacı
vardır. Çocuğun okul dışında kalan zamanının taksiminde bü
tün bu ihtiyaçların dikkate alınması lâzımdır:
1. Uyku.
Uyku her fert gibi çocuğun da en mühim bir ihtiyacıdır.
İlkokul çağındaki çocuklara uyku için ayrılan zamanın on sa
aten aşağı olmaması lâzımdır. Bu cihetin bir taraftan aileler,
öte taraftan öğretmenlerce bilhassa dikkate alınması icab eder.
Bir çocuğun, hazırlamak veya yapmak mecburiyetinde bulun
duğu derslerle vazifelerin ya.şına göre çocuğu uykudan ve hakkı
olan istirahat, oyun ve eğlenceden mahrum bırakacak derecede
olması caiz değildir. Her sınıfta çocuklara evde yapılmak için
vazife verildikçe bu cihetin mutlaka dikkate alınması lâzımdır.
Bir taraftan ailelerin de evde misafir bulunması veya çocuğu
birlikte ziyaretlere götürmeleri dolayısile onları hakları olan
uykudan mahrum etmemeleri lâzımdır.
2. Çocuğun okul haricinde derse çalışması ve vazife ha
zırlaması.
Okul dışında çocuk zamanının bir kısmını okuldaki ders
lerine çalışmağa ve vazifelerini hazırlamağa ayırmak mecburi
yetindedir. öğretmenler okul haricinde çocukları çalıştıracak
mevzular ve vazifeler verirken bu çalışmaların çocuğun diğer
ihtiyaçlarına zarar vermiyece^k makul bir derecede olmasına
son derecede dikkat etmelidirler. Öğretmenin verdiği derslerle
vazifelri ağırlığından dolayı yapmağa imkân bulamıyan çocuk
büyük bir üzüntü içinde kaldıktan başka bu halin devamı onu
derse ve vazifeye karşı ister istemez kayıtsız bırakmağa başlar.
Bu da okuldaki verimine büyük zararlar verir.
Öğretmenin çocuğun okul haricinde çalışacağı ders ve va
zifeleri talebenin yaşına, bilgisine, bulacağı zamana göre ayar
laması kâfi değildir. Bu dersleri ve vazifeleri nasıl yapması lâ
zım geleceğini her defasında kendisine lâyıkile anlatması ve
çocuğun muayyen bir derse çalışırken veya muayyen bir vazi
feyi yaparken ne yapacağını, nasıl yapacağını vazıh olarak bil
mesi lâzımdır. Bazan öğretmenin çocuğa yaptıracağı vazife hak
kında ona kâfi derecede izahat vermemesi yüzünden çocuğun ne
yapacağını şaşırarak üzüntü içinde kaldığı ve vazifesini yapama
dığı vardır, öte taraftan çocuğun yaşına, bilgisine ve elindek"
vasıtalara ve imkânlara göre yapması iktidarı dahilinde olma
yan vazifeler karşısında kalması da çocuğu ve ailesini üzünti
içinde bırakacak âmillerdendir. Öğretmenlerimizin vazife verir
ken bu noktalara son derecede dikkat etmeleri elzemdir.
Bayram gibi resmî tatil günlerinde yapılmak üzete vazife
verilmemesine bilhassa dikkat olunmalıdır. Talebenin e^’de çalı
şırken alınması lâzım gelen tedbirler hakkında hem kendisinin
hem ailesinin aydınlatılması elzemdir. Meselâ yemekten sonra
hiç olmazsa bir saat geçmeden çocuğun derse çalışmağa başlama
sı caiz değildir. Çocuk çalışırken mutlaka bir iskemle üzerinde
ve bir masa başında çalışması lâzımdır. Her ailenin, okula devam
ettirdiği çocuğu için en sade şekilde de olsa hu vasıtaları temin
etmesi zaruridir. Çocuk için bir odada kendisine böyle bir ça
lışma köşesi hazırlanmasının hayatının her safhasında verimli
çalışmak için mühim bir âmil olduğu unutulmamalıdır.
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Oyun.
Oyun çocuğun en mühim ihtiyacıdır. Okul dışında çocuğun
zamanını muhtelif faaliyetlere ayırırken oyuna da ayrıca hir
zaman tahsis efcmeik lâzımdır. Çocuğun kendi yaşına göre oıkul dı
şında hangi oyunları oynıyacağı, hu oyunları kimlerle oynıyahileoeği hakkında aydınlatılması icah eder. Çocuk ev içinde nasıl
oyuna muhtaç i-se açık havada da oyun oynamağa muhtaçtır. Ev
lerinin bahçesi veya avhi.su oyuna müsait olmıyan çocuklar, ancaik çocuk oyunlarına müsait olan hâhçelerde, boş meydanlarda
ve oyun yerlerinde ovnayatbilirler. Çocuğun demiryolu, otobüs,
araha. olomotbil gibi nakil vasıtalarının geçtiği .sokaklarda vc
caddelerde oyun oynamaları çok tehlikelidir. lİu tehlike üzerine
çocukların ve ailelerinin dikkati hilhas.şa celhedilmelidir.
İlkokula devam eden çocuğun futbol gibi oyunları oyna
ması si'Mıatı ve vücudunun normal olarak gelişmesi için caiz
değildir. Çocuğun oyun için kendisinden daha yaşlı ve ahlâkı
şüpheli çocuklarla oynamaması kendisine bilhassa ihtar edilme
lidir. Gerek oyun esnasında gerek konuşurtken çocukları birbir
lerine yakışmıyacak hitaplardan ve çirkin tabirlerden sakındır
mak öğretmenlerimizin dikkatle takip etmeleri lâzım gelen hir
meseledir.
Ovuna kendini vererek vazifesini ihmal etmesi ve terli terli
rüzgârlı yerde durması ve su içmesi caiz olmadığı çocuğa ihtar
edilmelidir.
‘1. Çocuğun muayyen bir zamanını ders ve vazifeden baş
ka serbest mütaleaya ayırması elzemdir. Bu suretle okuma ve
mütalea. çocuğun hayatında yer alan bir meşgale olmalıdır. Ço
cuğun yaşına ve seviyesine uygun gazete, mecmua, risale ve ki
tapları kendisine haber vermek, hu eserlerde çocuğu alâkalandıra.;ax. meraklı ve cazip bahisleri seçip onları okumağa teşvik
etmek öğretmenin \'e ailenin mühim bir vazifesidir. Çocuk, oikul
kitabevinde mevcut bu gibi eserleri ica!b ettikçe eve götürelbilmelidir. Öğretmen, bu gibi eserleri, ne sureıle okuması lâzım
geleceğini 'çocuğa izah etmeli, çocuğun okuduğu eserler arasın
da tesadüf edeceği bilmediği kelimelerin, tabirlerin ve>a cüm
lelerin manasını anlamak için kendisine yardımda bulunmalıdır.
Vaziyetleri müsait olan ailelerin çocukları için evde birer
kitap rafı veya kütüphane temin etmelerini öğretmen daima teş
vik etmelidir.
5. (^k>cu'k, ailenin vaziyetine, bu vaziyetin temin edeceği
şartlara göre boş zamanlarını aşağıda sayılan işlerle geçirmeğe
teşvik edilmelidir:
a) Konuşma — Çocuğun aile içinde fırsat düşdükçe konuş
maya iştirak ettirilmesi onu içtimaileştirecek en mühim âmiller
den biridir. Bazı ailelerin çocuklarını evde ve ev dışında konuş
turmağa kâfi derecede ehejnmiyet vermedikleri görülımektedir.
Çocuğun fikrî inkişafına set çeken bu halden çocukların kurta
rılması lâzımdır.
b) Ma.sal — Masal dinlemek çocuğun en hoşuna giden bir
meşgaledir. F;vde fırsat düşdükçe çocuklara bu zevki tattırmağı
ihmal etmemelidir.
c) Kadyo ve gramofon — Radyosu ıve gramofonu olan okul
larla evlerde çocukların bu vasıtadan istifade etmelerini temine
bir taraftan okul idaresinin, öte taraftan ailenin ihtimam etmesi
lâzımdır.
d) Sinema — Çocuğun fikrî ve hissî intkişafında sinemanın
mühim bir mevkii vardır. Yalnız çocukların göreceği filimleri
ivi seçmeleri okul ile aileye teveccüh eden en mühim vazifedir.
Öğretmenin bir filimi taleibeye tavsiye etmeden önce o filimin
çocuiklar için terbiyevî değeri olup olmadığını tetkik etmesi lâ
zımdır. Muzır filimlere talebenin gitmemelerini temin etmek için
öğretmenin her tedbire ibaş vurması icah eder. Bazı teılbiyevî fi
limlere talebenin müşterek olarak gitmesi için okul idarelerinin
tedbir alması da faidelidir.
e) Tiyatro — Mümkün oldukça talebenin terhiyevî piyesle
rin temsiline giteneleri çok faidelidir. Talebenin okul dahilinde
fırsat düştükçe çocuklara mâhsus piyesleri temsil etmeleri de mu
vafıktır, Bu hususta öğretmenlerin vekâletçe tanzim edilmiş olan
müsamere ve temsil talimatnamelerinde yazılı hükümlere riayet
etmeleri lâzımdır.
f) Halkevıleri müsaınereleri — 'Halkevleri tarafından çocuk
lar için tertip edilen müsamerelere talebenin seyirci olarak git
melerini o»kul idaresi temin etmelidir.
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g) Resim — Çocuğun boş zamanında meşgul olması faideli olacak işlerden biri resim yapmaktır. Çocukların bu sahada
istidatlarını inkişaf ettirmeye bir taraftan öğretmenin, öte ta
raftan ailenin çalışması elzemdir.
h) Fotoğraf — Çocukların fotoğrafla meşgul olmaları çok
faidelidir. Aile vaziyeti müsait olan çocukların fotoğrafla meş
gul olmağa teşvik edilmesi uv'gun olur.
•i) 'Müzik — Müzik çocukların boş zamanlarını iyi bir su
rette kullanmak için elde en iyi bir vasıtadır. Mümkün olan yer
lerde çocullciara mahsus olarak verilecek konserlerden onların is
tifade ettirilmesi çok faideli olur. Gramofon ve radyo temin eden
okullarda çocuklara, seviyelerine uygun ıgüzel parçaları sık sık
dinletmeyi okul idaresi ihmal etmemelidir. İstidadı ve ailesi
nin vaziyeti müsait olduğu takdirde talebenin müzik âletlerin
den birini kullanmağa teşvik edilmesi de uygun olur. Sesi müsait
o’lan çocukların okul liaricinde de .sevivelorine uygun terbiyevî
parçalan yolunda terennüm etmeleri ehemmiyetle dikkate alı
nacak faideli bir meşgaledir.
i) Bisiklet — Bisiklete binmek çocukların en sevdiği
işlerden biridir. Ancak vmeııdu ve sıhhati müsait olmıyan ço
cuklann bisiklete binmeleri muzır neticeler doğurabilir. Bir ço
cuğun bisiklete 'binmeden önce vmcudunun sağlık durumunun bi
siklete binmesine müsait olduğu doktor muayenesile tesbit edil
melidir. Öğretmenlerin bu nırsele etrafında aileyi aydınlatma
lan elzemdir. SıMıatleri bb ‘! '_te hiniDeğe müsait olan çocuk
farın fazla yorulmamaları ve bisiklete bindikleri zaman seyrü
sefer talimatnamesi ile heledive nizamnameleri 'hükümlerine ria
yet etmeleri öğretmenler tarafından 'kendilerine ihtar edilmel
dir.
k) Aile vaziyetleri müsait olan çocukların okul dışında
ailelerinin müsaadelerile ata binmeleri faideli olur.
l) Evde çocukların bahçe islerile ev işlerinde aile faali
yetlerine iştirak etmeleri ehemmiyetle tavsiye edilecek mesele
lerden biridir.
m) Çocukların ;boş zamanlarında fırsat düştükçe hem öğ
retmen tarafından hem de aile tarafından gezintiye götürülme
leri ihmal edilmemelidir.
n) Ailelerin yapacakları ziyaretlerde fırsat elverdikçe ço
cuklarını beraber götürmeleri, bilhassa çocuğu olan ailelere
gittikçe çocuklarını da heraiber almaları tavsiyeye değer. Ancak
bu gibi ziyaretlerin çocukların derslerini ihmal etmelerine ve
uykudan mahrum kalmalarına sebep olmaması şarttır. Sari has
talıklar bulunan evlere de çocukların götürülmemesi lâzımdır.
III
— Çifte öğretim veya yarım gün usullerinden birinin
tatbik edildiği okullarda öğleden önce okula gelen talebelerin
öğleden »onra, öğleden sonra gelenlerin de öğleden önce kala
cak boş zamanları fazla olduğu için bu okullarda bulunan ta
lebenin boş zamanlarını nasıl geçirecekleri hakkında öğretmen
lerin kendilerine rebberHk etm'esi 'bilhassa lâzımdır.
a)
Öğleden önce okula gelenlerin öğleden sonra boş kalan
zamanlarında derslere çalışmak, vazife hazırlamak için Vakit
ayırmaları ve hu faaliyetlerden arta kalacak zamanlarını da
mevsime, çocuğun aile vaziyetine ve bulunduğu yerlerde mevcut
imkânlara göre bu genelgenin 3, 4 ve 5 numaralı fıkralarında
izah edilmiş olan faaliyetlerden birine veya bir kaçına talısis
etmeleri »uygun olur, öğleden önce okula gelecek talebeler elken
ck^ulda bulunmak için enken yatıp erken kalkmak mecburiye
tindedirler. Bundan 'dolayı bu çocukların gece çalışmağa mec
bur kalmamaları için bütün işlerini öğleden sonra lyapıp bi
tirmeleri lüzumu kendilerine telkin edilmelidir.
h) Öğleden sonra okula gelen çocukların öğleden önceki
zamanlarını yine ders ve vazife liazıriamağa tahsis etmeleri ve
fazla zaman kalınsa yine bu »genelgenin 3, 4 ve 5 numaralı fık
ralarında gösterilen .şeylere zaman ayırmaları muvafıktır. Bu
çocuklar da elken kalkmaik için erken yatmak mecburiyetinde
olduklarından gece çalışmağa mecbur olmamak için ders ve
vazifelerini mutla'ka öğleden önce yapıp bitirmeleri icab ede
ceği kendilerine anlatılmalıdır. Bir de öğleden sonra okula ge
len çocuklar arasında saibah kabvealtısını geç aldıkları için saat
12 den önce öğle yemeğini yemeğe imkân bulmadan okula ge
lenler görülmektedir. Bu 'gibi çocukların, evde kahvealtı ve ye
mek zamanlarının iyi ayarlanmış olmaması yüzünden öğle ye
meğini yemeden okula gelmeleri asla doğru olmadığından ev-
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Terde bu gibi çocuklara kabvealtıyı mümkün mertebe erken al
dırarak saat 12 den önce öğle yemeğini yedirmeğe ve ancak
ondan sonra kendilerini okula göndermeye dikkat edilmesi lâ
zımdır. Hu hususun öğretmenler tarafından talebeye ve ailelere
gereği gibi telkin olunması icab eder.
IV — Ailelerinin vaziyeti dolayısile babasının veya akra
basının yanında veya hariçte çalışmağa mecbur kalan çocukların
okul dışında geçecek zamanlarından ıbir kısmını bir taraftan bu
yolda çalışmağa ayırır'ken diğer taraftan derslerini ihmal etme
melerini, bir taraftan da her çocuğun hakkı olan istirahat ve
oyundan mahrum kalmamalarını temin etmek üzere öğretmen
lerin bu gibi çocukların işlerile ayrıca sıkı bir surette ilgilenme
leri lâzımdır.
V — Çocukların, boş kalan zamanlarını iyi geçirmeleri ve
yukarıda sayılan faaliyetlerden istifade odebilmeleri için bir
taraftan talebenin, bir taraftan ailelerinin aydınlatılması lâzım
dır. Öğretmen ile başöğretmen sınıflarda, sırası geldikçe de sı
nıf dışında çocuklara ne suretle hareket etmeleri lâzım gelece
ğini anlatır ve boş zamanın iyi geçirilmesinin ehemmiyetini ken
dilerine telkin eder.
Çocuk velileri okula geldikçe öğretmen veya başöğretmen
sırasını getirerek çocukların iboş zamanlarını nasıl geçirmeleri
lâzım geleceği hakkında kendilerine telkinlerde bulunmalı ve
okulda yapılan törenler veya müsamereler dolayısile çocuik ve
lilerinin davetli olarak okulda toplanmalarından istifade edile
rek bu mesele etrafında kendileri aydınlatılmalıdır.
İlkokul başöğretmelerinin. ilkokulları liimaye heyetleri
teşkili 'hakkındaki talimatnameye göre teşekkül etmiş olan himaye
heyetlerile temas ettikçe çocukların boş zamanlarını iyi geçirme
leri meselesile de himaye heyetlerini ilgilendirmesi, yardımları
nı temni etmesi ve bu mesele etrafında alınacak tedbirleri birlik
te te.^bit etmeğe çalışması lâzımdır.
VI — Kültür Direktörleri ile îs[)ekterlerin okulları teftiş
leri sırasında, bu genelge hükümlerinin yerine getirilmesi husu
sunda okul öğretmeni ile okul idaresinin ne gibi tedbirler aldığı
meselesini de tetkik etmeleri icap eder.
Bütün öğretmenlerimizin, çocukların boş zamanlarını iyice
kullanmaları meselesinin ehemmiyetini daima gözönünde tutarak
ve lıer vesileden istifade ederek icâb eden tedbirleri almağı iş
edinmelerini bilhassa rica ederim.
Maarif Vekili
// asan -Ali Yücel

/. Sunf'u
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ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5323 1 /2 0 -3 2 9 2
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Okul doktorları lı.

62.

Orta öğretim okulları ile meslek okulları Joktorlannın biz
zat okul direktörlerince intihap \o iı/uı edilmeleri Vekillik Di
rektörler Komisyonunun 25/1/1939 tarih ve 2 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir.
Okul direktörlerinin doktor intiha|) ve inha ederlerken aşa
ğıdaki esaslara itina eylemeleri lâzımdır.
1 — .Serbest doktorlardan;
2 — 5>erbest doktor bulunmadığı takdirde hastane dahiliye
veya hariciye mütehassıslarından;
3 — Kız talöbenin bulunduğu okullar için kadın doktor
lardan;
4 — Okulun bulunduğu yerde serbest veya hastane dok
toru yoksa sıhhat müdürü. Hükümet ve belediye tabiblerinden
bu işi yapmağa en elverişli olanlardan seçilecektir.
İnha yaprlıı^ken, okul direktörlüğüne müracaat eden bütün
doktorların evsafile aralarından seçilen doktorun tercih sebeblerinin ayrıca zikredilmesini rica ederim.
M a a r if V e k ili

A. V.

Haşan-Ali Yücel

25/2/1939

ÖZEL OKULLAR D tREKTÖRLÜCÜ
ayı: 9-483

ÖZET:
özel okullara ait m uhaberenin
K ültür D irektörleri vasıtasile yapı
lacağı h.

63.

2/10211 sayılı ve 6/1/1939 tarihli kararname ile Kültür Di
rektörleri Talimatnamesine ilâve edilen (Lise ve öğretmen Okul
ları her nevi muhabereyi doğrudan doğruya vekâletle yapacak
lardır..,.) maddesi yalnız resmî okullara ait olduğundan bunun
özel liselere şumulü yoktur. Bu okullara ait muhaberenin eski
den olduğu gibi Kültür Direktörleri vasıtasile yapılacağı tamimen
tebliğolunur.
Maarif Vekili
/V. P.
Haşan-Ali Yücel

bu deredeki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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K ızların VoIeyI>oI m üsabakaları
hak k ın d a talıınat •
' '

.
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Voleybol müsabakalarını tanzim ve idare etmek için mektefilerin Beden Terbiyesi öğretmenleri veya voleybol ile alâkalı
spor kaptanları arasından üç kişi intihap edilerek bir «Voley
bol lâk Heyeti» teşkil edilecektir.
Bu heyet müsabakaların tarihlerini, hakemlerini, müsaba
kanın oynanacağı sabayı ve saati tesbit ederek tasdik edilmek
üzere Kailtür Direktörlüğüne verecektir.
Kültür Direktörleri müsabakaların yerini ve tarihini munta
zam bir fikstür halinde ilân ederek bunların bir suretini Maarif
Vekilliği Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğüne gönderecek ve
mücbir sebepleı bulunmadıkça müsabakaların tarihlerini değiştirmiyeceklerdir. Her hangi bir sebeple bu fikstürlerde yapıla
cak tadilâttan Maarif Vekilliği Beden Eğitimi ve İzcilik Direk
törlüğü en kısa bir zamanda haberdar edilmelidir.
Müsabakalarda beynelmilel nizamname tatbik, saha öl
çülenle diğer teknik ve İdarî hususlar için de 27 Şubat 1989 ta
rih ve 7 sayılı Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisinde intişar eden
talimat ahkâmına riavet edilecektir.
Tek mektep bulunan yerlerde bu müsabakalar mektepten
seçilecek kuvA'etçe birbirlerine denk takımlar arasında tertip edi
lecektir. Bu takdirde takımlar A-B-C harfleri veya 1-2-8 sayıları
ile değil renk isimlerile anılacaktır.
K ızların Atış m üsabakaları
h ak k ım la talim at

İlgili mekteplerin beden terbiyesi öğretmenlerinin teşkil
edecekleri teknik komita aşağıdaki esaslar dahilinde kız talebe
nin koşu ve atış müsabakalarını Nisan aya içinde tesbit edinmek
leri bir tarihte yapacaklardır.
..
'
'
Bu müsabakalar bu sene için bir atış ve iki bayrak ko
şusundan ibaret olacaktır- Gerek atış ve gerek koşu müsaba
kaları takım koşusu olarak yapılacak ve ferdî tasnif yapılmıyacaktır.
‘ .
.

1
— Gerek atış ve gerek koşu müsabakalarında hakemlik
vazifesini muallimler yapacaklar ve bu vazifelerde talebe kul
lanmıyacaklardır.
Atış müsabakaları şöyle tertip edilecektir:
a) Müsabakalara her mektep beş kişilik takımlarla iştirak
edecek ve her takım için 7 kişiyie kadar da namzet gösterebile
cektir. Ancak bu yedi kişinin derecesi ne olur.sa olsun neticede
beş en iyinin elde ettiği derece muteber savılır.
b) Her çocuk üç atış yapabilir. Bu atışları en iyi elilc
ve kendisine en kolay gelen tarzda.- bir atış çizgisinden - yapa
caktır. Atış çizgi.si kireçle veya şeritle işaret edilir. Boyu iki
metreden aşağı olmamalıdır.
'Bu üç atışdan en iyisi o talebenin derecesi olarak tesbit.
ve takımın sayısına ilâve edilir. Bir takımdaki çocukların atış
larının yekûnu o takımın derecesidir. Bu suretle en ileri derece
yi tutan takım birinci ilân edilir.
Misal:
Mavi takım : 27-+-28-+-19-4-23 + 80d-41 = 149 metre
Yeşil

»

23,5 + 29,5 4--42 + 39 + 20=154 metre

Sarı

»

28+21 + 32 + 17+19+40 + 46=167 metre

167 metre ile Sarı takım birincidir.
154 metre ile Yeşil takım İkincidir.
149 metre ile Mavi takım üçüncüdür.
c) Her mektep bu atış müsabakalarına azamî üç takım ile
iştirak edebilir. .Ancak nihaî tasnifte bu üç takımdan en ivisi
mektebini temsil etmiş sayılır. Diğer iki takım müsabaka hari
cidir. Derece alamaz.
Bu üç takımı teşkil eden çocukların her birinin derecesi
ancak kendi takımı için muteberdir. Kırmızı takımın çocuğunun
elde ettiği derece aynı mektebin Yeşil takımındaki çocuğunun nisbeten düşük olan derecesi yerine hesaplanmıyacağı gibi.
d) Atış tenis topu büyüklüğünde ve asgarî 15 gram ağırlı
ğında içi kıtık veya kıl dolu meşin toplarla yapılır. -Ve alışlar
topun ilk yere temas ettiği noktalardan atış çizgisine amut olarak
şerit metre ile ölçülür.

Sayfa: 38

13 M an 1939

M aarif V ek illisi T e U is le r D e rs û i

e) Yanlış atışlar ölçülmez. Ve üç yanlış yapan talebe müsabıklık hakkını kaybeder. Yanlış atışlar şunlardır:
1 — Koşarak lıız aldıktan sonra işaret çizgisini geçip at
mamış olmak.
2 — Atış yaptıktan .sonra top yere düşmeden atış çizgisinin
ilerisine germek, ba.'>muk, düşmek vesaire.
?) - Hakemlere itiraz .cünek.
f) Hir takımda çocuk her hangi bir .sebeple müsabaka
harici edilmiş olur.sa o lakım nihaî tasnifle yer alamaz.
Kı/lnt'i)i > k o şu ntüısahakai^rı lıakk*n’'a rTiilinıat (* )

a) Bu müsabakdlar engelli ve engelsiz bayrak koşusu ha
linde iki koşu olarak yapılacak ye.koşulara her nıçkiep 20 şer
kişilik takımlarla iştirak edecektir. Yarışlar takımlar 2 ye
bölünmek suretile 60 ve 75 metrelik mesafeler üzerinde yapı
lacaktır.
Takımların 10 ar kişi.si bu 60 metrelik mesafenin bir ta
rafında diğer 10 ar kişisi -de diğer tarafında ve onların tam kar
şısında duracaklardır. Her koşucu bayrağını karşıda dizili du
ran arkadaşlarından en öndekine verecek ve o da arkadaşının
geldiği istikamete koşarak karşıdaki takım arkadaşına götüre
cektir.
b) Her takımın çocuklarına 1 den 20 ye kadar numara
verilmelidir. Bu suretle ilk koşan 1 numaralı, bayrağı (İT) e.
(11), (2) ye, (2) (12) ye ilâh, verecek ve böylece (20) numaralı
(1) numaralının durduğu yerden geçmek suretile yarışı bitirmiş
olacaktır.
Yarışı en evvel bitiren takım galip ilân edilir.
c) Her takımın dizildiği noktaya - yarış mesafesi olan t/0
e*! Elden ele ge<,ecek olan bayrak azamî .30 santim uzunluğunda
ve revre.si 12 santim olan bir değenektir.

veya 75 metrenin iki tarafına - yere bir filâma dikilir. Ve ko
şacak çocuklar sağ kollarını koşu istikametine nazaran filâmanın arkasında bulundururlar. Çocuklar bayrağı arkadaşlarının
sağ ellerine verdikten sonra koşu .sahasından çıkacaklar ve kendi
takımlaniHiı arkasında yer alacaklardır.
d) Engelli koşunun mesafesi 75 metre olacak ve her 25
metreye ya üzerinden q.llaııacak ciıunastik sı/a.sı vey ı hu yük
seklikte her hangi ;bir mâni, yahut da içerisinden geçilecek çenher veya buna benzer başka vasıtalar konulacaktır. (Koşu en
gelleri, kasa parçaları, yelken bezi^ iki tarafı açık fıçılar, iki
tarafı açık çuvallar, vjs. gibi).
,e) (Bayrak .sopası mutlaka , elden ele verilecek ve hiç hir
suretle atılmıyacaktır. Bayrağı düşüren çocuk şartlar her ne
olursa olsun bayrağı kendisi alacak ve'vukarıda izah edilen şe
kilde değiştirecektir.
f) Bayrak yarışında yapılabilecek hatalar şunlardır:
1 — Bir koşucunun iki defa koşması.
2 —■Her hangi bir sebeple düşen
başkasının alması.

bayrağı

düşürenden

3 — Bayrağın yukarıda izah edilen şekilden başka bir su
retle değiştirilmesi.
i — Çıkış hattından daha ileriden hareket edilmesi.
5 — Başka takım arkadaşlarına engel olacak hareketlerde
bulunulması.
6 —• Hakemlere itiraz edilmesi.
(Bu hatalardan her hangi birinin çocuklardan biri tarafından
işlenilmiş olması o takımın müsabaka harici edilnıesi için .se
bep teşkil eder.)
g) Müsabakalarda çıkacak olan her türlü anlaşmazlıkları
müsabakaları tertip ve idareye memur edilen Teknik Komita
halledecektir.
h) Müsabakaların neticeleri Vekilliğimiz Beden Eğitimi
v« İzcilik Direktörlüğüne 15 gün zarfında bildirilecektir. '

e rre

t a m i m l e r
KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2-347/7

64.

:
2 7 /H /im

KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2-411/9

H /m /m o

ÖZET:

ÖZET:

Okulda çıkarılan m ecmualarda
neşredilecek karikatürler h.

Okulda inzibat vc intizamın temi
ni h.

Okulda çıkarılan mecmualarda karikatür nçşrine müsaade
edilip edilmiyeceği hususunda bazı okul idarelerince tereddüt
hasıl olduğu anlaşılmıştır. «Okulda çıkarılan mecmualar Hakkındaki talimatname» nin 22 inci ve 23 üncü maddelerinde okul mec
mualarında çıkmasına mü.saade edilmeyen karikatürler, tehzil ve
tezyif ifade eden karikatürlerdir. Yoksa bu mahiyette olnııyan
karikatürlerin neşrinde bir mahzur yoktur. İcab edenlere tebliğini
dilerim. .
Maarif Vekili
/ . Sungu
Ymc<iI

65.

1 — Okullarımızda talebenin gittikçe çoğalması, intizam
ve inzibatı temin hususunda idare unsurlarını büyük müşkilât
karşısında bırakmakta ve okulun intizam ve inzibatını temin
meselesinde öğretmenlerimizin de yardımlarına kat’î ihtiyaç
göstermektedir. Ders zili çaldıktan sonra dershanelere giren ta
lebenin sınıftn nizam ve inzibatını bozmalarına mahal bırak
mamak üzere bundan böyle öğretmen arkajdaşlarımın talebeden
önce dershaneye girerek talebeye muntazır olmalarını ve dersin
sonunda da talebe çıktıktan sonra dershaneden çıkmalarını rica
ederim.
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öğretmenlik vazifesini, sırf ders vermek suretinde anlayan
2 — Talebe sayısı çok olan sınıflarda da öğretmenin müza
bir zihniyete taraftar değilim ve öğretmen arkadaşlarımın, ders
kere işini ihmal etmemesi ve mutlaka talebeden bir kaçını kal
ten başka hususlarda vâki şikâyetlerinden kendilerinin de be
dırarak ders sorması elzemdir. Öğretmenin bir talebenin derse
nimle hemfikir olduklarını sezmekteyim, öğretmenin okul içi
çalışıp çalışmadığını öğrenmek için geçen dersi baştan .sonuna
vazifesi, dershaneye değil, okul kapısından içeriye girildiği andan
kadar kendisine söyletmesine ihtiyaç yoktur. Geçmiş ders hak
başlar kanaatındayım. Bu bakımdan, idarede çalışmayan öğret
kında iyi tertip edilmiş kısa iki üç soru da talebenin o derse ça
menlerimizin, idare vazifesi almış ar'kadaşlarına yardım etme
lışıp çalışmadığını öğrenmek için kâfidir.
lerini, bir zaruret telâkki ediyorum.
3 — öğretmenin derse kaldırırken talebeleri, onların evel2
— Ortaokul, lise, öğretmen okullarile erlik ve teknikden keşfedebileceği bir sıra ile derse kaldırması doğru değildir.
okullarında bu usule daimî surette riayet edilmesinin teminini
Talebe, hangi derse kalkacağını evelden bilnaemeli ve herhangi
dilerim.
dersten umduğu bir zamanda- kalkabileceğini gözönünde tuta
Maarif Vekili
rak ona göre derslerini hazırlamağa çalışmalıdır.
/. Sungu
ffasan-Âli Yücel
4 — öğretmen dersin gereğine göre arasıra yazılı yokla
malar yapmayı da ihmal etmemelidir.
Kü l t ü r k u r u l u
5 — Talebe, hayatta her faaliyetin bir değeri olduğunu ve
3/111/ı m
Sayı: 2-412/10
her faaliyete değeri nisbetinde bir kıymet biçildiğini şimdiden
takdir etmeğe ve derse kaldırıldığı veya yazılı yoklamalara tâbi
ÖZET:
tutulduğu zaman verdiği cevapların değerini doğru olarak ölç
Muaşeret kaidelerinin talebeye öğ
66.
meğe alıştırılmak üzere kendisine verilen not derhal bildirilecek
retilmesi h.
tir.
^
1
Okularımızda talebemize muaşeret kaidelerini öğretme
Verdiği cevaplara göre az not alan talebenin evvelki hala
ğe ve bu kaideleri itiyad haline getirm^eğe kâfi derecede ehem
larını düzeltmek ve daha yüksek nota hak kazandığını göstermek
miyet verilmediği görülmektedir. Bazan okullarımızın yüksek
üzere tekrar derse kaldırılması için vâki olacak ricasını öğret
sınıflarına devam eden talebenin bile, tesadüf edeceği bir zata
men yerine getirecek ve kendisini muayyen olmayan bir zamanda
nasıl ^lâm vereceğini, ona nasıl hürmet göstereceğini, nasıl e*
mutlaka derse kaldıracaktır.
sıkacağını, icabında nasıl şapka çıkaracağını, nasıl konuşacağım,
6 — Bu genelgenin 5 numaralı fıkrası hükümleri okulun
sofrada ne gibi kaidelere riayet edeceğini, bir ziyaret esnasında na
Direktör veya Yardirektörü tarafından bütün talebeye tebliğ
sil hareket edeceğini öğrenmemiş olduğuna sık sık şahit oluyo
edilecektir. Tebliğ esnasında mümkün olduğu kadar çok talebe
ruz. Her ferdin, hayatının her safhasında daima müracaata mec
nin toplu halde bulundurulması lâzımdır.
bur kalacağı muaşeret kaidelerini daha okulda iken öğrenerek
7 — Bu genelgede ve Vekilliğimizin diğer tebliğlerinde
tatbik etmesi muvaffakiyetini temin edecek mühim bir âmildir.
tavsiye edilen meseleler, öğretmenlerimizin derslerde muvaffa
)nun için okul idare ve talim heyetlerinin okullarımızın esaslı
kiyetlerini artırmak için tatbikim zarurî gördüğümüz esaslara
vazifelerinden biri olan bu meseleyi lâyık olduğu ehemmiyetle
dayanmaktadır. Bunların hükümlerinin daimî surette tatbiki Veele almalarını, talebeye muaşeret âdabı ve kaideleri hakkında
killiğimizce mültezemdir. Tebliğler Dergisinin neşrine de bu
.sık sık konferanslar ve musahabeler yapmalarını, talebede bu
maksadı temin etmek için başlanmıştır. Bu gibi tebliğlerin hü
kaideleri itiyad haline getirmeğe çalışmalarını ve muaşeret âdakümleri arasında meslek arkadaşlarımın ileri sürecekleri mülaıına riayet etmeyen talebeleri yola getirmek için ciddî'ledbirler
leaları ehemmiyetle tetkik etmeğe hazırım. Ancak Vekil'liğimizce
almalarını ehemmiyetle rica ederim.
yapılan tebliğlerin hükümlerinin yine Vekili iğim izce değiştiri^ ~ Yurtbilgisi derslerinde muaşeret kaidelerine temas ede
linceye kadar okul idare ve talim heyetlerince harfi harfine in
cek bazı esasların konulması mukarrerdir. Fakat şimdiden tale
faz- edilmesini arkadaşlarımdan ehemmiyetle beklerim.
beye tavsiyesi lâzım gelen muaşeret kaidelerinin öğretmenler
Maarif Vekili
meclisince tesbit edilmesi, teknik ve orta öğretim okullarının mü
/. Sungu
Haşan-Ali Yücel
teaddit olduğu yerlerde bu esasların okul direktörler meclisin
ce de görüşülerek karar altına alınması lâzımdır. Bu kararlar
Martın 31 ine kadar Vekilliğimize gönderilecektir.
ORTA ÖĞRETİM GENEL
3/111/1939
3
— Esaslı talimat hazırlanıp bütün teşkilâta tebliğ edilin DİREKTÖRLÜĞÜ
ceye kadar okullarca tatbiki kararlaşacak muaşeret kaidelerini
Sayı: 53231/20-3778
her öğretmenin, her vesileden istifade ederek talebeye öğretmeÖZET:
•sı ve ^bunları kuru bir bilgi halinde bırakmıyarak gençlerde
öğretm enlere 24 saatten fazla
maşeri bir meleke haline getirmesi icab eder. Gereğinin yabıl68
ders verilmemesi h.
masını ehemmiyetle rica ederim.
Ders tevzii zarureti dolayısile 24 den fazla ders deruhte
Maarif Vekili
/. Sungu
eden öğretmenlere 24 den fazla olan dersleri için 1932 yılı büt
Haşan-Ali Yücel
çe kanununun 26 ncı maddesine uyularak üçte bir üzerinden
vekâlet ücreti verilmekte idi. Halbuki Maliye Vekâletinden alı
KÜLTÜR KURULU
nan 27/2/1939 tarih ve 13222,73-1131 numaralı yazıda 1932 yılı
3/111/1939
Sayı: 2-413/11
bütçe kanununun 26 ncı maddesi hükmü 1/6/1938 tarihinden
'
ÖZET:
itibaren mer’iyetten kaldırıldığından öğretmenlerin 24 den faz
Talebenin .sık sık derse kaldırıl
la olan dersleri için hiç bir suretle ücret verilemiyeceği bildiril
67.
ması h.
mektedir. Gelecek ders yılı başında ders tevzii yapılırken öğ
retmenlere (24) den fazla ders verilmemesi ve bu yıl da uhde
, ^^^‘^jlarımızda öğretmenlerimizin talebeyi derse kaldırarak
lerinde
24 .saatten fazla dersi olan öğretmenlerin bu dersleri
ehemmiyet vermedikleri görülmektedir
ders yılı sonuna kadar fahriyen okutmaları muvafık görülmüş
Bi
tür.
^
hır öğretmenin, talebesini sık sık derse kaldırarak yokla-’
ması talebeyi çalışmağa sevkedecek, öğretmenin talebesini tanı
Keyfiyetin tebliğini dilerim.
masında ve kanaat notunu i.sabetle takdir etmesinde müessir olaMaarif Vekili
A- Y.
11asan-Ali Yücel
T*”
seviyesine uygun bir şekilde
ilerleyip ilerlemediği dersinden ve takip ettiği metoddan talebe
nin geregi gibi istifade edip etmediği hakkında öğretmeni aydın
KÜLTÜR KURULU
latacak en mühim âmildir. Onun için:
6/111/1939
Sayı: 2-414/12
1 — Her öğretmenin derste behemehal talebevi derse kal
ÖZET:
dırması ye geçen dersleri müzakere etmesi mecburidir. Ancak
Türk gençliğinin havacılığa teşvi
gretmenııı bır^derste müzakereyi yalnız bir talebeye tahsis ede
69.
ki h.
rek geçen dersin bütün safhalarını münhasıran ona söyletmesi
Türk gençliğinde Havacılığa karşı gittikçe artan sevgi ve
alâkadan yurd müdafaası bakımından da istifade edilmek ve Ha-

.
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vacılığın müstakbel harplerde ve memleket müdafaasındaki bü
yük önemi dikkate alınarak memleketin amatör tayyareciye ve
tayyareci subaylara olan geniş mikyastaki ihtiyacını mümkün
olan en kısa zamanda karşılamak üzere Türk Hava Kurumunca
Türkkuşu şubesi mevcut olan Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa.
Denizli, Edirne, Gaziantep, Konya, İstanbul ve İzmir şehirlerin
de İnönü Havacılık kampı gibi hava kampları açılacaktır. Bu
kamplara liselerin ikinci devrelerile lise derecesindeki okulların
son üç sınıfına ve öğretmen okullarına devam eden atlebelerden
isteyenler kabul olönacaktır.
1 — Hava kamplarına girmek isteyen talebeye okul idare
lerince kolaylıklar gösterilmesi Vekilliğimizce son derece mültezem olduğundan bu okullardaki Türk gençliğinde Havacılığa kar
şı derin bir sevgi uyandırmak için okul idareleri ve öğretmenler
tarafından tedbirler alınarak talebede Havacılık sevgisinin inki
şafına ve Havacılığın yurd müdafaasındaki mühim rolü izah
edilerek tayyareciliğin ne kadar şerefli bir meslek olduğunun ta
lebeye telkinine çalışılacaktır.
2 — Açılacak Hava kampları ve Havacılık dersleri hak
kında Vekilliğimizce evvelce yapılan 7/6/1937 tarihli ve 80-195
.sayılı tamime göre hareket olunacaktır.
3 — Bu tamim tarafınızdan alınınca Türkkuşu şubesi ve
okul Direktörlerile derhal temasa girişilerek bu hususta gere
ken tedbirin müştereken alınması ve Hava kampına girmek
isteyen talebenin hemen kaydına başlanarak sıhhî muayeneleri
nin yaptırılması lâzımdır.
Bu hubuslaki faaliyetinizin neticelerinden Vekilliğimize ma
lûmat verilme.sini rica ederim.
4 — Yalnız Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edir
ne, Gaziantep, Konya, İstanbul ve İzmir Kültür Direktörlükleri
ne yazılmıştır.
Maarif Vekili

/.

Sungu
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tasdik edilmesi lâzımdır. Derslerin açık kalmaması için bu su
retle vazifeye başlattırılanların a.sil olarak tayinlerine ait inhamuamelelerinin de zaman geçirilmeksizin yapılması lüzumunun
alâkadarlara tebliğini rica ederim.
Maarif Vekili
N. P.
Hasarı-Ali Yücel

•

BEDEN ECİTİM İ VE İZCİLİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
“Sayı : 20/54

ÖZET:
Kızların koşu, atış vc
ınüsubakaları h.

71.

V. A .

H a ş a n -Â li Y ü c e l

YAYIN DİREKTÖRLÜCÜ
Sayı: 83/1766

8 /1 1 1 /1 9 3 9

ÖZET:
Cebir kitabı h.

72.
3 /I I I /1 9 3 9

ÖZET:
Özel Türk okullarında işe başlat
tırılacak öğretm enler h.

70.

Hususî Türk okullarında açılacak öğretmenliklere seçilen
lerin işe başlıyabilmeleri için vekâletlerinin Valilik makamınca

hu

d e r g id e k i ta m im le r

1

’

ta r a fım ız d a n

Gazi Terbiye Enstitüsü Matematik öğretmeni Nuri Kutulmuş tarafından, Profesör Paul Montel ile André Muxart’tan di
limize çevrilen ve İstanbul’da Marifet Basımevince bastırılıp
50 kuruş fiyatla satılmakta bulunan «Cebir» kitabı Lise son sı
nıf talebeleri için faydalı görülmüştür,
ilgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
N.
F. Unat
R. N. Edgüer
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Vilâyetiniz dahilinde bulunan kız li.seleri ikinci devrelerile,
kız öğretmen okullarında, tecim liselerile kız enstitülerinde Ve
killiğimiz emrile birer «spor yurdu» teessüs etmiş bulunmakta
dır.
Bu yurtların faaliyete geçmelerini temin için alâkalı mek
teplerin spor Başkaptanları Kültür Direktörlerinin riyaseti al
tında toplanacak ve bir «Teknik komite» teşkil ederek talimatı
dahilinde kızların koşu, atış ve voleybol müsabakalarını yaptı
racaklardır.
Müsabakaların neticelerinin 15 gün içinde muntazam bir
raporla Vekilliğimiz Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğüne
bildirilmesini dilerim.
Maarif Vekili

H a ş a n -Â li Y ü c e l

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜCÜ
Sayı: 9-542

7 /1 1 1 /1 9 3 9

.r
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yinthaam

.. T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DEHGİSi
Her hafta Pazartesi pfiinıeri neşrolunur.

Ne9riyat

Müdürlüğünce çıkarılır.

Tek

'ek satılmaz. Alâkadar makam ve mûes«aelere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine eönderiiir.
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İkinci basılış

KARARNAMELER :
T. C.
HAŞVEKÂLET
Kararlar Dairesi Müdiirlüğii

«T.C.» .şeklinde kullanılması; İcra Vekilleri Heyetince 3/III/19IÎ*)
tarihinde onanmıştır.
REÎSİCÜMHUR

Karar sayısı : 2/10478

Dairelerde kııHanılan resmî kâğıtların antetlerindeki (Tür
kiye Cümhuriyeti) ibaresinin bazı daireler tarafından bütün,
bazı makamlar tarafın<ian da (T. C.) remzile ve muhtelif şe
kilde basıldığı »örülmekte olduğundan sadelik ve yeknesaklığını
temin için bunların, merkez ve mülhakatta resmî daire ve müesseselerde normal yazılarla mühürlerde olduğu gibi basit olarak

t a y i n l e r

'

İSMET İNÖNÜ
Başvekil

Adliye Vekili

Millî Müdafaa Vekili

Dr. R. SAYDAM T. F. SIL A Y
Hariciye Vekili
.?. SA R A Ç O Ğ LU

N. TINAZ

Maliye Vekili
F. AĞrRALI

Dahiliye Vekili

FAYIK ÖZTRAK

Maarif Vekili

Nafıa Vekili

YÜCEL

A. ÇETiNKAYA

İktısad Vekili

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili

H. ÇAKIR

Dr. H. A LATAS

Gümrük ve İnhisarlar Vekili

Ziraat Vekili

R. TARHAN

M. ERKMEN

;

O kullarda:

İzmir Erkek Lisesi Tabiiye Öğretmeni Halit Şenkut İzmir
İkinci Erkek Lisesi Direktörlüğüne. İstanbul Cümhuriyet Orta
okulu Direktörü Cafer Erkılınç Cüımlıuriyet Kız Lisesi Direktör
lüğüne. İnönü Kız OrtaıVkiflu Direktörü Emin Günver İnönü Kız
Lisesi Direktörlüğüne. Erenköy Kız Lisesi Baş Yardi rektörleri ti
den Cevdet Barlas Çamlıca Kız Lisesi Direktörlüğüne, İzmir

TALİMATNAMELER;

Karataş Ortaokulu Yardirektörlerinden Ziya Sönmez İzmir Til
kilik Ortaokulu Direktörlüğüne. Vefa Lisesi Yardirektörlerinden
Hamdi Kayalı Zevrek Ortaokulu Direktörlüğüne. Kadıköy Birin
ci Ortaokul Yardirektörlerinden \aci Eker Pendik Ortaokulu Di
rektörlüğüne tayin edilmişlerdir.

.

Devlet m em ııriarı nıaaOat'itıın tevhit ve teadülüne tlair olan 8 Mayıs 1 9 2 9 tarihli ve 1452 sayılı kanunu n yedinci
ınadflesine göre I I üncü ve II inci ilerecelerılen bir derece daha yüksek m em u riyetlere alınm asını isteyen
m em urların girecek leri yahaneı dil sınavı h akkınd a talim atnam e

Madde 1 — Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 8 Mayıs 1929 tarihli ve 1LS2 sayılı kanunun vedinci maddesine göre baremin II ünoü ve 11 inci derecelerin
den bir derece daha yüksek memuriyetlere ahncmalarını temin
etmek üzere garp dMlerinden birine vakıf olduklarını sınavla
isıpat etmek isteğinde bulunan'ların sınavları Ankara’da TarihDil - (kığrafya Fakültesinde ve îstanbuTda İstanbul Üniversi
tesinde her yıl Mart, Maviş ve Ikinciteşrin aylarında yapılır.
Sınaiv günleri Maarif Vekilliğince tesbit edilerek gazetelerle
ilân olunur.
Madde 2 — Birinci maddede yazılı sınava girmek isteyen

memurlar, hanıgi garp dilinden, nerede ve hangi devrede sınava
gireceklerini bildirir bir dilekçe ile ber yıl Şübat. Nisan ve Birinciteşrin aylan içinde Maarif Vekilliğine müracaat ederler. Bu di
lekçeye, 'hüviyetlerini ve-maaş derecesini gceterir fotoğraflı ve
bağlı bu'luTidırklan idareden tasdikli bir belge ve l,.5X6 boyun
da dört fotoğraf iliştirmeleri 'lâzımdır.
Madde 3 — Bu talimatnameye göre 'bir garp dili sınavına
girecek memurlardan bildik-leri garp dilinde yazılmış en az üç
sahifelik bir parçayı Türkçeye ve Tüı^kçe yazılmış bir ibareyi
garp diline lügate müracaat etmeden doğru olarak tercüme eden
ler .sınavda muvaffak olmuş sayılırlar.

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

Sayfa : 42

t a m i m l e r

:

Suret

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Savı : 1623

T. C.
lî\ŞVr.K\LF.T
Kararlar Daireli Müdürlüğü

74.

Karar sayısı : 2/10345

Mahrukat Kamımtnrni'fbirinci maddesi ile yâkiimau nıechurivel altına konulan mahrukat ile hunlan yakmağa mahsus
\asitalann Fili Bank'ca kâfi mîkdarda temin ve ihzar edileceği
yerleri "ostermek üzere lıktısat Vekilliğince hazırlanarak
30/1/İ039 tarih ve 8/1297 savılı tezkere ile "önderilen ilişik liste
İcra Vekilleri Hevetince 15/11/1989 tarihinde tetkik edilerek tas
diki onanmıştır.
15/11/1939
REİSİCUMHUR

İSMET İ n ö n ü

"~
Başvekil

Adliye Vekili

Millî Müdafaa Vekili

Dahiliye Vekili

Dr. R. SAYDAM

T. F. SİL AY

N. TINAZ

FAYIK ÖZTRAK

Hariciye Vekili
5. SARAÇOĞLU

Maliye Vekili

F. AĞRALI

İktısad V’ekil

H. ÇAKIR
Gümrük ve İnhisarlar Vekili

R. TARHAN

Fiskişehir
İzmir
Buca
Bornova
Bayındır
Menemen
Ödemiş
Tire
Torbalı
Manisa
Akhisar
Kırkağaç
Soma
Alaşehir
Salihli
Turj?utlu
Kocaeli
Adapazarı
Danca
(jeibze
Sapanca
Bilecik
Osmaneli

YAYIN d i r e k t ö r l ü ğ ü
Sayı : 81/1545

73.

Maarif Vekili

YÜCEL

3/111/1939
ÖZET :
İlköğretim pazı^tesi için gönderi
lecek resimler h.

Vekillik tarafından neşjedilmekle olan {İlköğretim)
(y.csinc k i ' M U İ m a k üzere;
1 — Vilâyetiniz merkezinde, kaza merkezlerinde ve köyle
rinde yeni yapılan okul binalarını ve kültür müesseselerini;
2 — Talebe bayat ve faaliyetini;
3 — Muhtelif vesilelerle yapılan ve meslekî mahiyette olan
öğretmen toplantılarını;
4 — Okul secilerini gösterir en az 6X9 eb’adıııda parlak
.siyah kâğıda net olarak çekilmiş fotoğrafların Yayın Direktör
lüğüne gönderilmesini;
B) Bu resimlere aid izahatın resimler üzerine yazılmayıp
ayrı birer kâğıda veya fotoğrafların arkasına yazılmasını dilegc

F. Unat

Maarif Vekili A.
Y. Y.
İhsan Sungu

Nafıa Vekili

A. ÇETİN K A Y A

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
Dr. H. A L AT A Ş
Ziraat Vekili

M. ERKMEN

Bozövük
İnönü
Afyon
Çav
Dinar
Sandıklı
Kütahya
Uşak
Tavşanlı
Konva
Akşehir
Arğıthan
Ilgın
Çumra
Karaman
Ereğli
Kayseri
Sivas
İsparta
Burdur
Çankırı
Niğde
Balıkesir

20 Mart 1939

Bandınna
İnebolu
Sinop
Samsun
Çarşamba
Ordu
F'atsa
tinye
Giresun
T rabzon
Sürmene
Rize
Hopa
Amasya
Filazığ
Diyarbakır
Malatya
FMirne
Kırklareli
Ankara
İstanbul

YAYIN d i r e k t ö r l ü ğ ü
Sayı : 82/1606
/ o.

3/1II/1939
ÖZET :

1/111/1939

•3173 sayılı kanunla yakılması mecburiyet altına konulan
mahrukat ile bunları yakmağa mahsus vasıtaların Eti Bankça te
min ve ihzar edileceği yerleri gösteren listenin tasdiki hakkındaki
İcra Vekilleri Heyetinin Kararnamesi sureli gereğince iş yapıl
mak üzere aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Maarif Vekili N.
F. Ünal
R. N. Edgüer

ÖZET :
ilköğretim gazetesinin abonesi h.

1 — (İlköğretim) gazetesine abone olan öğretmenlere ve
rilecek niakbuzlurdan ( . . . ) cilt gönderilmiştir.
Bu makbuzların boş yerleri dairenizde doldurulup, icabeden
kelimeler ve rakamlar silindikten ve altları tarafınızdan mühür
lenerek imzalandıktan sonra bunlardan bir parçası abone .sahi
bine verilecek ve di|) koçanları dairenizde saklanacaktır.
2 — Gazetenin öğretmenlere ve vaktinde dağıtılıp dağıtıl
madığının kontrolü maksadile tertip edilen çizelgelerden (. . .)
tane gönderilmiştir. Bu çizelgelerin üstünde bulunan satırlardaki
boş yerler dairenizde doldurularak gazetelerle birlikte Kültür
memurliiklarına v'eya okullara gönderilecektir. Kültür memurları
veya başöğretmenler bu çizelgedeki sütunları doldurarak gelen
gazeteleri, imzaları karşılığı, arkadaşlarına dağıttıktan sonra çi
zelgeyi imzalayarak dairenize göndereceklerdir. Bu çizelgeler da
irenizde bir dosyada saklanacaktır.
3 — I7/II/1939 tarih ve Yayın 82 sayılı genelgenin 6. mad
desine göre Vekilliğe gönderilecek tam haberi örnekleri de gön
derilmiştir. Gazete geldikçe bunlardan biri doldurularak Vekilli
ğe gönderilecektir,
4 — Makbuzların ve çizelgelerin alındığının bildirilmesini
ve bu genelgeye göre is tutulmasını rica ederim.
Maarif Vekili
F. Unat
Hasan-Âli Yücel

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
S a y ı: 83/1624

ÖZET :
Mahrukat ve yakmağa mahsus va
sıtalar h.

2/111/1939

76.

"Türkiye’de felsefî ve İçtimaî ha
yatın inkişafı şartlan,, adlı kitap
h.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Doçentlerinden Dr. Ziyaetlin
Fahri Fındıkoğlu tarafından yazılan ve Ankara’da Sümer Basıme^ inde basılıp 30 kuruş fiatla satılmakta bulunan «Türkiye’deFelsefî \'e İçtimaî Hayatın lıtkîşafı Şartları» adlı kitabın felsefe
derslerinde talebeye tavsivesi uygun görülmüştür.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili A.
Y. Y.
h. Unat
İhsan Sungu

20 Mart 1939
YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 2029

77.

M aarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

16/III/m9

İLK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 6-2234

6 /ııı/ım

ÖZET:
/ O.

Yurtbilgisi dersleri m üfredat programı h.

llkokull arın 4 iincıi ve 5 inci sınıfları Yurtbilgisi dersleri
için Kültür Kurulunca hazırlanan müfredatın
kabulü ve
bunun 1939-1940 ders yılı başından itibaren okullarda tabiki
uygun görülmüştür. Gereğinin yapılmasını dilerini.
Maarif Vekili
H.l.
Haşan-Ali Yücel
[• ] M üfredat 27/11/1939 tarih ve 7 sayılı M aarif Vekilliği Tebliğ1er Dergisinin 30, 31 ve 32 inci sayfalarında neşredilm iştir.

ORTA ÖĞRETİM GENEL

S/IIl/1939

d ir e k t ö r l ü ğ ü

4/III/1939

KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2/143

ÖZET :
Tebliğler Dergisinin imzası h.

Tebliğler Derecisinin birinci nüshasındaki I sıra numaralı
ve 9/l/19?»9 tarihli. 271-1 sayılı tamime ektir:
1 — Tebliğler Dergisinin alakadarlar tarafından okunul)
okımmadığmı krmtrol ve takı!) maksadı ile sonunda imza ıçiu
boş bir kısım bırakıldığı malûmdur.
Hu kısmın ilgililer tarafımlan kolayca inızalaıınıasıııı. bu
nu takiple vazifedar olanların da imzalan kolayca ayırıp kon
trol edebilmelerini temin etmek maksadı ile derginin onuncu
.sayısından itibaren imza kısmının numaralı hanelere ayrılması
ve heı' hanenin daimî olarak abâkadarlardan birinin imzasına
tahsis edilmesi uygun görülmüştür.
Rıınun için kendisine dergi gönderilen her makam ve müessesenin. dergiyi imza ve takib ile mükellef olanlarını numaralı
bir liste halinde tesbit ederk» her kesin hangi numaralı haneye
imzalayacağını bildirmesi ve bu listeyi, teftiş salâhiyetini haiz
zatların istediklerinde tetkiklerine hazır bulundurması icabeder.
2 — Vekillikçe emek verilerek yapılan ve yüzde yüz tatbik
edilmesi lâzım olan emir ve direktiflerin meslektaşlarım tara
fından behemehal bilinmesini, bilindikten sonra da yerine ge
tirilmesini temin etmekle kendimi vazifeli saymaktayım. Bunu
için arkadaşlarım tarafından yapılacak ihmalleri müsaniahasız
karşılıyacağım. Son günlerde yaptırdığım teftişler bazı miiesse-selerimizin bu hususta kayidsızlık ettiklerini göstermiştir. Veri
len emirleri arkadaşlarımın bana yardımını istemek şeklinde
anladığıma göre zamanla bu emirlerin gevşeyerek karşılanmasını,
onların benimle beraber çalışmamaları manasına anlıyacağınıı
sövleınek mecburiyetindeyim.
Bicalanmı Vekilliğimize yardım etmek duygusu ile yerine
getirilmelerini bütün meslekdaşlarımdan beklerim.
Maarif Vekili
F. Ünal
Haşan- ÂH Yücel

Sayfa : 43

Karar Sureti

1

Cümhuriyetin ilânının 15 inci yıldönümü münasebetile An
kara’ya gelmiş olan izcilerin okulda bulunmadıkları günlerin
yoklama defterlerinde ne suretle gösterileceği hakkında İzmir
Erkek- Lisesi Direkûirlüğünden Vekillik Yüksek flrununa sunu
lup Orta Öğretim Genel Direktörlüğünden Kuruluzuma havale
edilen 9/11/1939 tarihli ve 163 sayılı yazı kurulumuzca incelendi:
Cünıhuriyet Bayramı münasebetile Ankara’ya getirilen iz
cilerin yoklama defterlerinde mezun gösterilmesi ve bu gibilerin
ders yılı sonunda devam günlerinin hesapları sırasında mezun
bulundukları bu günlerin devam etmedikleri günlerin tutarına ka
tılmaması hususunun Vekillik Yük.sek Makamının tasvibine arzı
kararlaştı.

10/111/1939

KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2-436/15

ÖZET:

80.

M aarif teşkilâtının
ve m urakabesi h.

daimî

teftiş

Maarif müesseseleriniizin arzu edilen gayelere doğru iler
lemesi bu müe.s.seselerde murakabe hakkını haiz olanların teftiş
ve murakabe vazifelerini metodik ve devamlı bir surette ifa etme
lerine mütevakkıftır. Öğretmenlerle okul direktörlerinin faaliyet
lerinin bir yandan Kültür Direktörleri, bir yandan Ispekterler ta
rafından murakabe ve teftişe tâbi tııtlmaları. okullarımızın in
kişafı bakımından ne kadar mühim bir âmil ise okul direktör
lerinin öğretmenler üzerindeki murakabe ve teftiş haklarını lâ
yık olduğu ehemmiyetle ve objektif bir surette kullanmaları da
müesseselerimiz'in randımanını arttırmakta o kadar müessirdir.
Öğretmenlerimizin faaliyetlerinin okul direktörleri tarafın
dan .sıkı bir murakabe altında bulıındurulmas! meslek arkadaş
larımızın derslerde muvaffakiyetlerini arttırmağa, takib ettikleri
metodda veya derslerine ait her hangi bir meselede dikkati celbedecek noktalar varsa vaktinde tedbir alınarak vukuu muhtemel
muvaffakiyetsizliğin önünü almağa .sebep olduğu gibi okul di
rektörlerinin öğretmen arkadaşlarının meslekî kabiliyetlerini
daha iyi takdir etmelerini ve icabında kendileri hakkında ileri
sürecekleri mütaleaları sağlam esaslar üzerine tesbit etmeğe hnkân bulmalarını temin eder. Direktörlerle tspekterlerin. öğret
menlerimizin meslekî başarıları hakkındaki mütaleaları meslek
arkadaşlarımızın terfiine en müessir bir âmil olduğundan teftiş
ve mıırakal)e vazifesinin devamlı ve müessir bir surette ifası bu
bakımdan da büyük bir ehemmiyeti haizdir.
Vekilden köy eğitmenine kadar maarif teşkilâtının her kade
mesinde yer alan her makamın kendi murakabesi altında bulunan
.şahsiyet ve makamları daimî teftiş ve murakabesi altında bulun
durması, işlerin arzu edilen mükemmeliyette görülmesinin en
mühim şartı olduğu bir an bile dikkatten uzak bıılundurıılmıyarak derece derece murakabe ve teftiş hakkını haiz olanların vazi
felerini lâyık olduğu ehemmiyet ve azamî derecede itina ve dik
katle yapmalarını bilhassa rica ederim.
Maarif Vekili
/. Sungu
Haşan-Ali Yücel

Sayı: 51293-5/4003
ÖZET

79.

Cümhuriyetin ilânının 15 inci yıl
dönümü münasebetile A nkara’ya
gelmiş olan izciler h.

(.ümhuriyel Bavramı müna.sebetile Ankara’ya getirilen iz
cilerin devamı müddetlerinin ne suretle hesaplanacağı hakkında
Kültür Kurulunca \erilen kararın bir örneği aşağıya çıkarıl
mıştır. Karara göre muamele yapılmasını dilerim.
A. Yukrm¿

Maarif Vekili
Haşan-Ali Yücel

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 83/1841

10/111/1939
ÖZET:

81.

’’Ağaç ve Onnan Antolojisi,, adlı
kitap h.

Orman Umum Müdürlüğü Tedrisat ve Neşriyat Şubesi Di
rektörü M. Ali Gökbek tarafından yazılan ve Ankara’da Titaş
Basımevince bastırılıp 50 kuruş fiyatla satılmakta bulunan «Ağaç

ve Orman Antolojisi» adlı kitap Orta Öğretim ve Ertik ve Teknik
Okulları talebeleri için faydalı görülmüştür.
İlgililere bildirilmesini rira ederim.
Maarif Vekili N.
/•’.

20 Mari 1939

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergi«!

Sayfa : 44

Unut

R-

-V.

E d^ü^cr

ll/HI/J9:i9

Y A Y IN DİRF.KTÖRI.Or.Ü

«1939» şeklinde tam olarak yazılması ve ay isimleri yazılmıyarak
aylar için rakam kullanıldığı takdirde bunların da Romen ra
kamları ile gösterilmesinin belıeınehal usul tutulması lıususulum temini \e bu esasa avkın şekilde tarilılenmiş olarak gele
cek vazılarııı geri gımderileceğinin ilgililere bildirilmesini rica
(‘ilerim.
Maarif Vekili
F. Vnat
Hasarı-Ali Yücel

Sayı; «.1/18%

Ö7.KT:
".Sair ve Kdiplerin

82.

Havalı,, adlı

kitap İl.

İstanbul Çapa Eız Öğretmen Okulu Edebiyat Öğretmeni
Murad Üraz tarafından yazılan ve İstanbul’da Ankara Cadde
sinde İnkılâp Kitabevince bastırılıp 2.) kuru.ş fiyatla satılmakta
bulunan «Şair ve Ediplerin Hayatı» adlı kitaj) Ortaokul tale
beleri için maydalı görülmüştür.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili \ .
F. Umıt
R. .V. Fdf'üer

}:i/lll/J9.VJ

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 83/1910

ÖZET;
"Toplu Tedris., adlı kitap h.

83.

İstanbul Darülfünunu eski Terbiye Müderrisi İsmail Hakkı
Baltacıoğlu tarafından yazılan ve HKl kuruş fiyatla, eser sahi
binin İstanbul’da Çamlıca’da Altunizade’de \o :9 -ll deki ad
resinden temin edilebilecek olan «Toplu Tedris» adlı kitap İlko
kul Öğretmenleri için faydalı görülmü.ştür.
Igililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
.
F. U/ıut
Haşan- Ali Yücel

1 6 / H l /m 9

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
■Sayı; 81/2007

ÖZET:
Tarihlerin tam olarak yazdma.«ı h.

. Vekilliğe gelen yazıların bir kısmının tarihlerinde yılların
sadece «939» veya «39» olarak yazıldığı görülmektedir. Tarihlerin

K ı/ııı/n m

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/2031

ÖZET:
Tekaüd ve ölüm dolayısile meslekten ayrılan öğretmenler h.

85.

İlk Öğretim mesleğinden, hizmet müddetini doldurarak te
kaüt olan veva ölüm neticesinde aramızdan ayrılan ilk tedrisat
Müfettişi, Başöğretmen ve öğretmen arkadaşların mesleğe olan
hizmetlerini ve hatıralarım tesbit etmek üzere, fotoğrafları ile
tercümei hallerinin i İlköğretim) gazetesinde neşri uygun gö
rülmüştür.
Bu günden itibaren vilâyetinizde tekaüd olan veya ölen
İlk Öğretim ailesi mensu|)larının iyi çekilmiş birer fotoğrafları
ile kısa tercümei hallerinin derhal Yayın Direktörlüğüne gön
derilmesini rica ederim.
Marif Vekili
F. Ünal
Haşan-Ali Yücel

13/111/1939

KÜLTÜR KURULU
Sayı: 2-466/16

86

.

Valiliklere telle tamim edilmiijtir.

Mebus seçimi için ikinci rnüntehiplerin .seçilmesine l>aşlanacağı şu günlerde Cümhuriyet idaresinin feyizleri, Cümhuriyet Halk Partisi umdeleri; kurtuluş, inkılâp ve terakki yolla
rında bu umdelerin isabetli tesirleri ve semereleri, intihap iş
lerine karşı alâkanın ve intihaba iştirakin en mühim vatanî
ödevlerden oldıığm mebusluk ve Büyük Millet Meclisi mevzuları
etrafında bütün okullarımızda öğretmenler tarafından talebcve
dersler ve konferanslar verilerek talebenin etraflı surette ay
dınlatılmalarının teminini ehemmiyetle rica ederim.
Maarif Vekili
/. Sungu
Hasan-Ali Yücel

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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Devlet Mntbmau

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEH DEKGİSÎ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat

Müdürlüğünce çıkanhr. Tek

*el; satıIniRZ. .Uâkadar

27 Vlari 1939

ve

seselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine ¿onderılır

S a y ı: 11
P A Z A i n F.S1

ikinci basılış

TAYİNLER:
M erk e/ilc:

Herlin Talebe Müfeltişi Heşat Şenıseüin Sırer Kültür Ku
mlu (iyeliğine.
k ü ltü r D irek tö rlü k lerin d e:

Antalya Kültür Direktörlüğüne Sivas Kü'ltür Direktörü tleınal Gültekin; Sivas Kültür Direktörlüğüne Trabzon Kültür Di
rektörü Rıfat Necdet Evrimer; Ağrı Kültür Direktörlüğüne Es

kişehir llktedrisat Müfettişi JNabi Taşar, Bitlis Kültür Direktör
lüğüne Tekirdağ llktedrisat Müfettişlerinden Hal it Berk, Erzu
rum Kültür Direktörlüğüne Ağrı Kültür Direktörü Hüseyin Ay
ni l'llkümer, Sfirt Kültür Direiktörlüğüne Balıkesir llktedrisat Mü
fettişlerinden Hüseyin Zeki İNke. Trabzon Kültür Direktörlüğü
ne Erzurum Kültür Direktörü Hamdi Keskin ve Maraş Kültür
Direktörlüğüne Bitlis Kültür Direktörü Nurettin Siret İstemi ta
yin edi'lmişlerdir.

TALİMATNAMELER:
.Ankara Dil ve Tarih - (ioğrafya Fakültesi
Ksas T alim atnam esi

/. Gaye
Madde 1 — Müe.s.sesenin vazifesi Fakültede tedris olunan
mev'zular üzerine ilmi araşhrma'lar yapmak, millî kültürü ge
nişletmek. Tariıb. (,’oğrafya. Dil ve Edebiyat sahalarında ergin
ve olgun un.surlar yetiştirmek ve bu sahalara ait yüksek bilgiyi
yaymaktır.
//. Fakülte İdaresi
Madde 2 — l’akülte İdaresi Dekan. Fakülte Meclisi. Pro
fesörler Meclisi ile Fakültedeki Enstitülerin Direktörlerinden,
muayyen işler için teşkil edilen komi.svonlardan ve l)ir Fakülte
Müd irrü ile lüzumu kadar memurlardan terekküb eder.
III. Dekan
Madde 3 — Dekan Maarif Vekilliği tarafından profesörler

Madde i — Dekan mensup olduğu Fakülte haricinde yalnız
!)jr Iakülte veya yük.sek ökulda Vekâletin müsaadesile ders ka
bul edebilir. Bunun dışında hiç bir vazife kabul edemez.
Madde ö — Dekanın vazifeleri şunlardır :
1) Fakülteyi tem-il etmdk.
2) Talimatnameleri dairesinde derslerin ve seminerlerin ve
eırstitü faaliyetlerinin muntazaman cereyan etmesini temin ve
murakabe etmek.
3) Fakülte bütçesini hazırlamak, sarfiyatında ita amirliği
vazifesini görmek.
4.) Fakültenin her nevi muhabere işlerini yapmak.
5) Lisans ve Doktora sınavlarile doçentlik ehliyeti alma
işine usulü dairesinde nezaret etmek.
6) Tedris Heyetinin neşredilecek ders kitapları ve tetkik
c.serlerinin basılıp dağıtılmasını temine çalışmak. .
7) Profesörler ve Imslitiıler tarafından verilen raporları
birleştirerek ve kendi mütalealarını bunlara katarak Fakülte me
saisi hakkında her ders senesi sonunda bir rapor tanzim ederek
Vekâlete vermek, her sömestr sonunda Fakültenin faaliyeti bak-
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8) Fakülte Meclisine, Profesörler Meclisine ve lüzum gö
rürse Fakülte dahilinde teşekkül eden komisyon ve heyetlere ri
yaset etmek.
9) f'akiillenin pansiyon işlerinin yolunda gitmesine neza
ret etmek.
10) Vekâletin Fakülteye ait işler hakikında vereceği emirleri
yapmak.
Madde 6 — Dekan Tedris Heyeti için ayrı, talebe için ayrı
olmak üzere en aşağı haftada iki gün kabul zamanı tayin ve
ilân eder. Profesör ve doçentler müstacel işler için bu zaman
dışında da şifahî veya tahrirî olarak Dekana müracaat edebi
lirler.
Madde 7 — Dekan hastalık ve seyahat gibi bir mazeret ve
sebeple işi başından ayrıldığı veya mezun olduğu zaman pro
fesörlerden birini Vekâletin müsaadesini alarak vekil bırakır.
IV. Fakülte Meclisi
Madde 8 — Fakülte Meclisi profesör ve doçentlerden mü
rekkeptir.
Madde 9 — Fakülte Meclisi kış ve yaz sömestri başında
ve yaz sömestri sonunda içtima eder. Bunun haricinde I>ekan
lüzum görürse veya profesörlerden beşi talırirî olarak lüzum
gösterirse Fakülte Meclisi içtima eder.
Madde 10 — Fakülte Meclisini Dekan müstacel olmıyan
işlerde en aşağı dört gün önce azaya yazılacak bir tezkere ile
içtimaa davet eder. Tezkerede görüşülecek meseleler tasrih olu
nur. Bu meseleler dışında mecliste müzakeresi i.stenen mevzular
olursa Dekan bunları ya o celsede müzakereye koyar, yalıut di
ğer bir içtimaa bırakır.
Madde 11 — Fakülte Meclisi içtima edebilmek için azanın
üçte ikisi hazır bulunmalıdır.
^
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V. Profesörler Meclisi
Madde 17 — Profesörler Meclisi Fakülte Profesörlerinden
terekküb eder.
Madde 18 — Profasörler Meclisini Dekan, müstacel olmıyan
işlerde en aşağı dört gün önce azaya yazılacak bir tezkere ile
içtimaa davet eder.
Madde 19

Profesörler Meclisinin vazifeleri şunlardır :

1) Fakültecle İli)'ikürsü müniva] olduğu zaman Fakülte kad
rosundaki doçentlerden, bulunmadığı takdirde 32 noi maddede
yazılı vasıflan haiz hariçten namzetler göslermek.
2) Münhal doçentliklere usulü dairesinde ehliyet kazan
dırmak ve buna nezaret için içlerinden bir heyet seçmek.
3) Doçent ve asistanların ilim sahasında inkişafları için lâzımgelen tedbirleri müzakere etmek,
4) Dekanın, Fakülte Meclisinin kararlan içinden tetkika
muhtaç gördükleri hakkında müzakerede bulunmak.
5) Fakülte için kendi aralarından bir haysiyet divanı teş
kil etmek.
6) Gerek doçent gerek asistanlar hakkında Dekanlığın veya
enstitü Direktörlerinin ve profesörlerin şikâyetlerini tetkik edip
bir karara bağlamak.
7) Dekanın, profesörler meclisinin reyini almaya lüzum
gördüğü işleri müzakere etmek.
VI. İnzibat ve Haysiyet Divanı
Madde 20 — Fakültede bir inzibat ve haysiyet divanı vardır.
înzibat ve Haysiyet Divanının vazifeleri şunlardır :

Madde 12 — Fakülte Meclisine devam, derse devanı gibi
profesör ve doçentlerin vazifelerindendir.

1) Fakülte talebesinin. Talebe Talimatnamesine muhalif
hareketleri hakkında karar vermdk,

Madde 13 — Fakülte Meclisinin vazifeleri şunlardır:

2) Tedris Heyetinden birinin kanunlara. Fakülte Talimat
namelerine muhalif bir hareketi veya fakülte tedrisatını sekteye
uğratacak ve bir i'lim adamına yakışmıyacak hareketleri hakkın
da tahkikat yapmak ve karar vermek.

1) Fakültenin mesai ve faaliyetini tanzim edecek hususları
müzakere etmek.
2) Lüzum gördüğü halde Fakültenin teşkilât ve program
lan hakkında tadil tekliflerinde bulunmak,
3) Fakültenin inkişaf ve terakkisi için yapılması lâzımgelen işleri düşünmek ve kararlaştırmak,
4) Fakülte Enstitülerinin tekliflerini tetkik ve bu hususta
mütalea beyan etmek,
5) Fakülte mezunlarından garp memleketlerine gönderilecek
talebe namzetlerini seçmek,
.
6) Fakülte neşriyatı ve .dergileri hakkında karar vermek.
7) Dekan tarafından Maarif Vekâletine gönderilmek üzere
hazırlanan bütçeyi tetkik ve bu hususta mütaleasını beyan et
mek,
8) Dekan tarafından havale edilen hususlar hakkında rey
beyan etmek,
9) Sömestr program ve mesaisini tanzim ve tesbit etmek.
Madde 14 — Fakülte Meclisinin verdiği kararları. Dekan
bir kere daha tetkika muhtaç görürse bu meseleleri profesörler
meclisinde müzakere ettirerek karara bağlar.
Madde 15 — Gerek Fakülte Meclisinin gerek Profesörler
Meclisinin kaj-arlarını Dekan şahsan muvafık görmediği takdir
de keyfiyeti kendi fikrile beraber Maarif Velkâletine yazar. Ma
arif Vekâletinin tercih edeceği karar tatbik edilir.
Madde 16 — Fakülte Meclisi kararlarından kendi salâhi
yeti dahilinde olanlarını Dekan hemen tatbik eder. Salâhiyeti

* 3) Bir Enstitüye dahil profesörler veya profesörle doçent
arasında Finstitünün iyi işlemesine mani olacak geçimsizlikler
hakkında tahkikat yapmak ve bir karar vermek.
Madde 21 — İnzibat ve Haysiyet Divanı Fakülte Meclisi
tarafından her sene yeniden seçilecek üç jırofesörle bu üç pro
fesörün seçtikleri ve Dekanın tasdik ettiği bir doçentten terek
küb eder. Eğer Haysiyet Divanına havale edilen iş bu profesör
veya doçentlere ait ise o profesör veya doçent Divana iştirak
etmez, onun yerine Dekan, başka bir profesör veya doçenti me
mur eder.
Madde 22 — İnzibat ve Haysiyet Divanı müzakereleri gizli
tutulur. Müzakere neticesinde mucip selıeplerle yazılacak karar
.sureti Dekana verilir. Eğer karar, profesör veya doçente ait ise
lâzımgelen muamele yapılmak üzei'c Maarif Vekâletine yazılır.
Talebe inzibatına tallûk ediyorsa hemen tatbik olunur. Ancak
talebe hâkkında verilecek kat’î ihraç kararları Vekâletin tasdikına arzolunur.
Profesörlerle doçentler arasındaki ihtilâfların müzakere
edileceği Haysiyet Divanına Dekan reislik eder. İnzibat ve Hay
siyet Divanı bir talebe hakkında müzakerede Inılunacağı sırada
o talebenin mensıib olduğu branşa ait bir profesör de rey sahibi
olmak üzere divana i.ştirak eder. Bu profesörü Dekan seçer.
Madde 23 — Talebenin inzibata muhalif hareketleri ve in
zibatî cezalar profesörler meclisince kabul edilmiş ve Vekâlet
çe tasdik edilmiş Talebe Talimatnamesile tavin olunur.
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VIL ISr^rijat »r Kütüphane Komisyonu
Maclile 2!
Fakültede bir neşriyat ve 'kütüpıhane komisy'onu vardır. Hu komisyon Profesörler Meclisi tarafından setjilen
firofesör ve doçentlerden tere'kküıb eder.
kiadde 2.Î — Neşriyat ve kütüphane komisyonunun vazife
leri şunlardır :
1) Fakülte profesör ve enstitülerinin »erek ders kilaplannı,
»erek orijinal tetkik ma'hsırlü eserlerini neşir hususunda Fakülte
idaresine yardım etmek,
'
2) Kütüphane talimatnamesine tevfikan Fakülte ve Enstitü
kütüphanelerine nezaret etmek, bunların inkişafı için tedbirler
ilüşünmek.
Hu işleri ilgilendiren cihetler hakkında Dekanın havale
ettiği meseleleri »örüşnıök.
1) Taldl>e rehberi neşretmek.
VIII. Fakülte Müdürü
Madde 2b - Fakültenin bir müdürü, bir hesap memu
ru, lâzımgeldiği kadar memurdan mürekkep kalemi ve fakülte
temizliğine ve intizamına hakan icabettiği kadar memurları ve
müstahdemleri vardır.
Madde 27 - Fakülte Müdürünün vazifeleri:
1) Talebe kayıl işile meşgul olmak,
2) Dekanın emri altında yazı işlerini idare etmek,
Ö) Fakülte kaleminin şefliği vazile.sini görmek.
!) Fakülte meannrları ile mihstuhdemlerin işlerini tanzim ve
murakabe etmek.
Madde 28 — Hesap memuru usulü dairesinde fakültenin
hesap işlerine (bakar.
Madde 29 — Dekan, lüzum görürse muhtelif isler için pro
fesör ve doçentlerden mürakkep olarak daimî veya muvakkat en
cümenler teşkil edebilir. Hu encümenlere ya bizzat reislik eder
veya kendisinin tevkil edeceği profesör reislik vazifesini göriır.
Hu komisyonlara da iştirak ve devam profesör ve doçentler için
mecburidir.
I \ . Tedris Heyeti
''Tadde ÖO — Fakülte Tedris Heyeti profesörlerle doçent
lerden mürekkeptir.
.
•

.

.

.

Madde 31 — İki türlü profesör vardır: biri aslî vazifesi
profesör olanlar, İkincisi serbest profesörlerdir. Serbest profe
sörler hariçte esaslı bir vazifesi olan profesörlerdir. Hir ders
için aslî profesör intihabı kabil olursa serbest profesör getiril
mez. Ancak aslî profesörlük hakkı verilecek namzet bulunma
dığı takdirde ders serbest profesöre tev’di olunur. Serbest pro
fesör seçimi 33 üneii maddeye göre yapılır. Serbest firofesör üc
ret alır.
'
Madde 32 — Aslî veya serbest profesör olabilmek için ken
di sahasında İlmî kıymeti haiz eser neşretmiş ve faaliyette bulun
muş olmak şarttır.
Madde 33 — Fakültede münhal olan profesörlüğe, profe
sörler meclisi namzet gösterir. Maarif Vekâleti bu namzedi ka
bul etmezse diğer bir namzedin seçilmesini fakülteye bildirir,
l'akiilte Meclisince yeniden gösterilen namzedi de Vekâlet kabul
etmezse profesörü kendisi tayin eder.
Madde 31 — A'^lî profesörlerin derece ve maaşları Üniver
site profesörleri lıakkındâki kanun ve talimatnamelerle tayin edi
len hükümlere tâbidir.
Kladd? 35 — Profesörler ders ve seminerlere, Fakülte Meclisile Profe.sörler Meclisine vr komisvonlara muntazaman deva
ma mecburdurlar.

Madde 36 — Profesör gerek tatbikatını gerek derslerini kı
ta)), broşür, makale veya tebliğ şeklinde neşreder. Tayininden
itibaren beş sene zarfında biç bir eser neşretmeyen profesör hak
kında Dekanın teklifi üzerine Vekâletçe icabeden muamele ya
pılır.
Profesörler, verecekleri derslerin not hülâsalarını yazıp
talebeye vermekle mükelleftirler.
Madde 37 — Profesörler bütün matbu eserlerinin birer nüs
hasını fakülte kütüphanesine vermekle mükelleftirler.
Madde 38 — Profesörler talebenin müskillerini hal için
fakülte dahilinde haftada iki konuşma saati tayin ederler.
X.

Doçentler

Madde 39 — Doçentlik, talimatnamesine göre alınacak eh
liyet ile kazanılır.
Madde 41) — Doçentin vazifeleri şunlardır :
1) Profesörünün ayırdığı bahsi okutmak ve seminer çalış
malarını idare etmek.
2) Mensub olduğu enstitünün iyİ işleme-si için enstitü Di
rektörünün teklif edeceği vazifeleri ifa etmek,
3) İlmî mesaide profesöre yardım etmek.
Madde ■U — Üniversite doçentlerinin maaş ve terfilerine
ait hükümler fakülte doçentlerine de tatbik edilir.
?vladde 12 ■— Enstitü dahilinde doçente vazifeler verilirken,
doçentin ilim sahasında araştırmalarda bulunmasına müsait za
man bırakmaya dikkat olunur. Eğer doçent. Enstitü Direktörünün
veya profesörünün teLkik ve tetebbu için kendisine lâzımgelen
zamanı bırakıuadığmı Dekanlığa yazı ile ve ınucib sebeplerile
şikâyet ederse Dekan keyfiyeti tetkikten sonra Enstitü Direktö, riinün veya profesörün verdiği vazifeleri azaltabilir.
Madde 43 — Profesör, doçentin İlmî mesaisini yakından
takib etmeğe ve onun yetişmesi için mümkün olan yardımı yap
maya mecburdur. Buna mukabil doçent de, tetkik ve mesai netice
sini profesörü istedikçe kendisine göstermeğe mecburdur. Profe
sör lüzum görürse hususî tetkiklerini de enstitü dahilinde ve
mesai saatleri içinde yapmasını doçentten isteyebilir.
Madde 44 — Doçent ehliyet kazanıpta Doçent olduğu ta
rihten itibaren beş sene içinde İlmî kıymeti haiz eser yazmaya
mecburdur. Bunu yapamadığı takdirde profesörler meclisi ta
rafından kendisine iki sene daha mühlet verilir. Hu zaman için
de İlmî kıymeti haiz eser ortaya koymıyan doçenti Maarif Vekâ
leti başka vazifelere tayin eder.
Madde 15 — Doçent kendi sahasına taalluk eden mevzular
üzerine umuma mahsus senede en aşağı bir konferans verir.
Madde 46 — Doçent profesörün riyaset ettiği kollokyumlara devama mecburdur.
Madde 47 — Doçent fakültenin veya mensub olduğu ens
titünün neşredeceği dergilere terkip v.e tetkik mahiyetinde hiç ol
mazsa senede bir makale verir.
Madde 18 — Profesör veya Enstitü Direktörü doçentin va
zifelerini yapıp yapmadığını daimî surette murakabe etmekle bi
rinci derecede mükelleftir. Enstitü Direktörü ve>'a profesör bu
hususta gördüğü noksanları Dekanlığa bildirir ve Dekanlık key
fiyeti Haysiyet Divanına havale eder.
■
Madde 49 — Dekan da doçentlerin ileride profesör olarak
yetişmeleri için her türlü vasıtaları hazırlamak ve onları ilim
yolunda teşvik etmekle mükelleftir. Dekan Fakültedeki doçent
lerin faaliyetlerini kontrol etmediği ve talimatnamede yazılı
vazifeleri yapmamış olanları usulü dairesinde şikâyet etmemiş
bulunduğu takdirde Maarif Vekâleti kendisini bundan mesul
tutar.

Sayfa: 48

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

Madde 50 — Profesör ve doçentin neijriyalına, İlmî araş
tırmalarına da vardım olacak şekilde 'telif îıaikkı Yeriîdiği j^ibi.
doçent umumî konferansları için de ayrıca ücret alır. Doçent
lik ehliyetini kazandııktan sonra İlmî kıvmeti haiz olduğu pro
fesörler meclisince tasdik edilen 'hir eser neşreden veya böyle
bir eser neşretmek için diğer bir memleketle tetkik ve tetebbua
ihtiyacı olan doçentler ile profesörler bir sene izinle aarp
memleketlerine gönderilir.
Gerek- profesör, gerek doçent, bu müddet zarfında nıaa.şinı aldığı gibi kendisine ayrıca tetkik ve tetebbu masrafı da \"erilöbilir. Ancak bu suretle verilectk izinlerin, profesör ve doçetlerin fakülte tedrisatının intizamını bozmaması lâzımdır.
Madde 51 — Doçentlere ücretli lâboratııvar şefliği verileibilir.
Madde 52 — fakülte bütçesine İlmî kongrelere iştirak için
tahsisat konur.
A/, Tedris HeyeHnin yardımcı unsurları
Madde .53 — Tedris Heyetinin yardımcı unsurları asistan
lar, İlmî yardımcılar ve leiktörlerdir.
Madde 51 — -Asistanlar liniversite veya yüksek okul me
zunları arasından müsabaka ile alınırlar. Sınav şartları ayrı
bir talimatname ile tayin edilir.
Madde 55 — Asistanın vazifeleri:
-Asistanlar Lnstitü Direktörlerinin ve profesörlerinin gös
tereceği vazifeleri yapmak, enstitü kütüphanelerinin muntaza
man işlemesine çalışmak, Proseminerlerde talebe mesaisine yar
dım etmçktir.
Madde 56 — Her enstitü, asistanının çalışma plânını tan
zim ederek Dekana tasdik ettirir. Bu çalışmanın plânında a.sistanın tetkik ve terkip mahiyetinde bir etüd yajıması kendisine
vazife olarak verilmesi de dikkate alınmalıdır.
Madde 57 — Doçentlik ehliyetini kazanan asistan, tercihan
doçent tayin olunur.

Şubat 25 e kadar yapılır. Bu müddetten evvel ve sonra talebe
kayıt ve kabul edilmez.
Madde 65 — fakülteye yazdmak isteyenlerin, fakülte ida
resine verecekleri belgeler şunlard r:
1) Fakülfteye girmek istediğini bildiren dilekçe (ınifkine
ile yazılır).
2) Tahsil \esikasinin aslı.
3) Nüfus cüzdauuuu lasd 1-.li .•ujcti (ecnebiler için, em
niyetçe verilmiş ikamet vesikasıiı.;ı tasdikli sureti).
1) Sağlık ve aşı raporu.
5) İyi halini ve oturduğu yeri bildin vesika.
6) Fotoğraf (6 tane, kartonsuz. bas acık, lam cepheden
1.5X6 Ilüyüklüğünde).
7) Pullu beyanname (Fakülteden alınır, işlekli kendi el
vazısile doldurur).
8) Takib edeceği zümreyi gösterir fiş ( Fakülteden alınır).
9) Mubıta.sar bir tercümeibal.
10)
Öğretmen okullarından mezun olan ve Lise olgunluk
sınavını geçirenler için mecburî hizmeti olmadığına dair re-mî
bir vesika.
Vlecburî hizmeti olmadığına dair resmî bir vesika.
Madde 66 — Dinleyici yazılarak derslere ve umumî kü
tüphaneye devam etmek Fakülte Dekanlığının mfeaûd sile dur.
Dinleyici sayısının tahdidi Dekaı ın -aİ.'Jıiveli dc'nlinddir.
Dinleyiciler .sınavlara giremezler ve devandarına ılair kendi
lerine hiçbir vesika verilmez. Talebenin tâbi olduğu bütün da
hilî nizam ve talimatlara tâbi olurlar. Fakat hariçte talebenin
istifade eüiği haklardan i'^tifadc edemezler. Bunlarkn, enstitü,
seminer v.'» lâboratuvarlara devam edebilmeleri de ayıma', il
gili jîrofe.söriin kabulüne bağlıdır. Bunun için e\velden prof 'sörün müsaadesini almak hlyımd::'. .Dinleyici \esika.-i en eok
l)ir sene için verilir ve yenilenebilir.
’
.Madde 67 — Birlüri ardmca !''rkü!.eye üç sörııesir u vam
etmeyen ve mazereti Dekanlıkça k.i.biil e d ilırıe y f ıı lale ! e n in î'a külteden ka\dı silinir.

Madde 58 — İlmî yardımcılar profesörün teklifi ve De
kanın inhası üzerine Maarif Vekâleti tarafından tayin olunur.
Madde 59 — l.ektörler bir yabancı dil tedrisatını lıakkile
yapmaya muktedir lisan öğretmenleridir. I,ektörler Dekanlığın
inhası üzerine Maarif Vekâletince tayin edilirler.
Madde 60 — Türk 'atandaşı olan lektörler lise öğretmen
liği şartını haiz olmak lâzımdır. Yabancı tâbiiyette olan lektörlerin alacağı maaşlar ve ders saatleri mukavelelerine vazılır.
A//. Talebe Kabul Şartlan
Aladde 61
fakülte aslî talebe olarak yazılabilnıek için
lise bakaloryasını veya lise olgunluk sınavını vermiş olmak
veya bir fakülteden veya yüksek okuldan mezun bulunmak şart
tır* (Türk liselerine muadilliği İMaarii Vekilliğince tanınmış
ecnebi memleketler liselerinin şehadetnameleri kabul olunur.)
Madde 62
Başka bir fakülte veya yüksek okuldan na
kil suretile fakülteye girmek isteyenlerin, lise olgunluk mezu
nu olmaları veyahut bu derecede bir tahsil görmüş oiduldarının Maarif Vekâletince tasdik edilmiş olması lâzımdır. Bir fa
külte veya yüksek okuldan mezun olanlar askerlikle ilişikleri
olmadığına dair Askerlik .‘^j'ubesinden vesika getirmedikçe ka
bul edilmezler.
Madde 63 — Başka bir fakülte ^eya yüksek okulda kayıtlı
olanlar oradan ilişiklerini kesmedikçe Fakülteve kaydedilmez
ler.
'
Madde 64
Fakülteye yazılma işi kış sömestri başında 15
Eylülden 28 birinekeşrine kadar, yaz sömestrinde Şubat 15 ten
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A///. Faka líe Tedrisatı
lır:

Madde 68 — Fakülte dersleri a:ağKİaki disijdinlere ayrırarib
Türk Dil ^e Fdelıivaîı
Hindoloji

•

.Alman Di! ve Edclti^atI
Fransız Dil ve Fdebiyatı
İngiliz Dil ve Fdehivatı
Arap Dil ve f.deiıiyatı
far.s Dil ve Edebiyatı
klâsik Filoloji
Hititoloji
Sümeroloji
Sinoloji
Hlingaroloji
Arkeoloji
Al iiropoloji ve Etnoloji
Coğrafya
IVI şefe
-Maarit Vekâleti !.u disi|>lirılcrd.ıı bir veya bir kaçını mu
vakkaten programdan kaldırabilir \e ,a Fakülteye yeni disiplin
ilâve eyliyebilir. Bu disiplinlerin içindeki dersler \e b.er disiplin
seminer ve ders saatleri ders talimainamelerinde tayin oluna
caktır.
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M aarif Vcktln^'i teb liğ le.' Lİergisi

Madde 69 — Talebe bir esas disiplin ve iki yardıracı di-'iipl.a almaya ve bundan başka yaşayan ecnebi dillerden birine
devam etmeye ve muvaffakiyetle sınav vermeye mecburdur. Ya
şayan ecnebi dillerim listesi Fakülte Meclisince tesbit edilerek
Maarif Vekilliğince tasdik olumu. Esas ve yardımcı disiplinlerin
alınma şartları, devam ınüddeli ve liselere öğretmen olmak üzere
hazırlanan talebenin alacağı yardımcı disiplinler tedrisat tali
matnamelerinde gösterilir.
Madde 70 — Profesörün göstereceği lüzum üzerine yardım
cı disiplin başka fakültede bir ders veya ders grubunu takip suretile de yapılabilir.
XIV. Sınavlar
Madde 71 — fakült ede iki derece sınav vardır. Lisan.s, Doklora.
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ları okula ve doktora verecekleri branşa göre profesörler mec
lisine tayin olunur.
Madde 79 — Doktora sınavları ialimatu-'-irteGİrc göre ya
pıla.
•
Muvakkat Madde

m

Madde— 1939 yılıHazirammia doçDl unvanım lıaiz-oLarakFakülte tedris heyetine dahil olanlar üç yıl içinde ehliyet kazan
mağa mecburdurlar. Bu müddet içinde bu doçenrier, ehliyet
kazanmış olanlar gibi Fakülte Meclisine iştirak ederler.
Ankara D il ve T arih - Coğrafya Fakültesinin Ara, Lisans
ve D oktora sınavları T alim atnam esi

Ara sınavı:

Madde 72 — Lisans sınavına girebilmek için namzedin şu
şartları haiz olması lâzımdr:
a ) Fakülteye veya fakülte derecesinde olduğu fakülte mec
lisince tasdik edilen yüksek okullara sekiz sömestr devam etmek
(fakülteye altı .sömestr devam edipte yardımcı disiplinlerden
muvaffakiyetle sınav veren ve esas disiplin profesörü tarafından
lisans sınavına girmesine muvafakat edilen talebe, dekanın nıümüsaadesile altı sömestrde müteaki); sınava kabul edilebilir.
Yüksek okullardan gelenlerin lisans sınavlarına girmeleri
için zarurî olan sekiz sörne.strlik müddetin iki sömestrini fa
kültede geçirmeleri şarttır).
b) Yaşayan yabancı dillere ait disiplinlerden maadası için
yaşayan dillerden birine dört sömestr devam edip her sömestir
sonunda muvaffakiyetle sınav vermiş olmak (esasen yabancı dile
vakıf olduğu sınav neticesinde sabit olanlar her sömestr sonunda
yabancı dilden sınava girmek kaydından istisna edilebilir).
c) Tedirisat talimatnamesine göre ara sınavlarını muvaffa
kiyetle vermiş bulunmak.
d) Her disiplinin tedrisat talimatnamesinin hükümlerine
göre lâzımgelen ders ve seminerlere devam etmi.ş bulunmak.
Madde 73 — Her talebenin lisans sınavı için esas disiplin
den bir etüd hazırlayıp ait olduğu profesöre kabul ettirmesi lâ
zımdır. Etüdün mevzuu esas disiplinin profe.sörü ile konuşularak
alınır. Bu etüdün tetkiki sırasında namzedin ihnî kaynaklardan
istifade kabiliyeti olup olmadığı, bir terkip yapmağ muktedir
bulunup bulunmadığı, fikrini temiz bir Türkçe ile anlatıp an
latmadığı araştırılır.
Madde 74 — Gerek esas disiplin gerek yordımcı disipline
dahil derslerin sınavları yazılı ve sözlü olur. Evvelâ yazılı sı
navlar yapılır, sonra sözlü sınavlar icra edilir. Yazılıda muvaf
fak olmıyanlar sözlüye alınmazlar.
Madde 75 — Sınavların icra tarzı sınav ve tedrisat talimat
namelerinde gösterilir.
Madde 76 — Lise öğretmeni olmak isteyen namzetlerin ve
recekleri lisans sınavlarında bunların yetiştikleri branşa ait umu
mî malûmat da aranması şarttır. Bu umumî malûmatın neler ol
duğu sınav talimatnamesinde gösterilecektir.
XV. Doktora
Madde 77 — Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi «Doktorluk»
payesi de verir.
Madde 78 — Doktora sınavına girebilmek için Dil, Tarih,
Coğrafya Fakültesi veya İstanbul Edebiyat Fakültesinden lisans
.sınavını vermiş olmak, büyük kültür dillerinden birini lâyıkile
bildiğini ispat eylemek icabeder. Bunlardan başka bir fakül
teden veya yüksek okullardan mezun olup da doktora sınavını
vermek isteyen namzetlerin tâbi olacağı hükümler, mezun olduk

Madde 1 — Fakülte talebesi, fakültenin esas ve yaıdımcı
disiplinlerinden dördüncü sömestr sonunda ara sınavına girme
ğe mecburdur.
Yardımcı garp kültür dillerinin ara .sınavları her söme.str
sonunda yapılır.
Madde 2 — Yardımcı dillerin her sömestr sonunda yapı
lacak ara sınavları, o dersin profesörü veya lektörü tarafından
yapılır.
Bu sınavlarda muvaffak olamıyan talebe, bir sömestr so
ra sınavlara girerler. Bunda muvaffak olamıyanlar yabancı dil
den bulundukları sömestrde kalırlar.
Madde 3 — Dördüncü sömestr nihayetinde yapılacak yar
dımcı dil sınavlarında, o dil enstitüsünün bütün profesör ve
doçentleri hazır bulunur. Bunda muvaffak olamıyanlara bir sö
mestr daha vakit bırakılır. Bu sömestr nihayetinde muvaffak
olmıyanlar, yardımcı dil sınavlarında muvaffak olmadıkça esas
ve yardımcı disiplinlerinin bundan sonraki sömestrlerine geçe
mezler.
Madde 4 — Fakülteinn yardımcı dilden başka esas ve yar
dımcı derslerinin dördüncü sömestr nihayetinde yapılacak ara
sınavları esas ve yardımcı disiplin profesör ve doçentleri tara
fından yapılır.
Bu sınavda muvaffak olamıyanlar bir sömestr .sonra sınava
tekrar girebilirler. Bunda da muvaffa!; olmayanlar bulundukları
sömestrde ipka edilirler.
Lisans sınavı:
Madde 5 — Lbsans sınavı; Haziran, îkinciLeşiin ve Mart
ayları içinde Fakülte idaresince ilân olunan günlerde yapılır.
Madde 6 — Lisans sınavına girebilmek için fakülte esas ta
limatnamesinin 72 nci maddesinde tesbit edilen şrtları haiz ol
duğunu Fakülte idaresinden alınmış bir vesika ile isbat etmek lüzımdır.
Madde 7 — Esas di.«iplinden lisans sınavına girebilmek için
önce yardımcı disiplinlerin sınavlarında muvaffak olmak şart
tır.
Madde 8 — Talebe, her disiplin talimatnamesine göre yar
dımcı disiplinde devama mecbur olduğu zamanı bitirdiği sömes
trden itibaren bu derslerin sınavına girebilir. Bunlarda muvaf
fak olmadıkça esas disiplin sınavına giremez.
Madde 9 — Esas disiplinden lisans sınavı verilirken, pro
fesörler talebenin, ecnebi dilde, tahsil ettiği branşa ait yazılmış
bir eserden her hangi bir sayfayı Türkçeye doğru olarak tercü
me edecek derecede yaboncı dile vakıf olup olmadığını araştırabîlir. Tercüme edilecek olan sayfada bir kaç kelimenin sorulup
öğrenilmesi caizdir. Bu derece yabancı dile vakıf olduğunu
isbat edemeyen talebeleri, esas ve yardımcı disiplin porfesör ve
doçenti bu disiplinlerden sınava tâbi tutmadan muvaffak olma
mış sayabilirler.
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Madde 10 - K-sas disiplin sınavına girebilmek için Fakülte
taliınatnaiîiesinin 7o üncü maddesine göre bir etüd yazmış ol
mak ve bunu sınavdan iki ay önce ait olduğu jTufesör ve doçen
te vermiş bulunmak şarttır. Tetkikin neticesinde, etüd profesör
tarafından k.âfi görülürse, lalibenin lisans sınavına girebilmesi
için lâzımgelen vesika, imzalanıp Fakülte idaresine yerilir. Ta
lebe anc;iK bundan sonra, esas disiplin sırnnna gi'eKilir.
Madde 11
Her disiplinin lisansında yazılı ve sö.zlü sı
navlar, ders talimalnamcleıinde tesbit edildiği şekilde yapılır.
Madde 12 — Sınavlara her hangi bir şekilde fesat karıştı
ran talebe, derhal sınavdan çıkarılır ve tanzim edilecek apor
üzerle haysiyet ve inzibat divanına verilir. Bu talebe hakkında
divanın vereceği karara göre muamele yapılır.
Madde 13 — Esas ve yardımcı disiplin lisans sınavların
da, o diiîipliriin profesör ve doçentlerinin İmzır bulunması lâ
zımdır. Sınav zamanında profesör ve doçentlerden biri hasta
lık vesaire sebeplerle bulunamazsa. Dekanın müsaade.şi alınmak
şartüe o disiplinin diğer profesör ve doçentleri sınavı yapabi
lirler. Ancak, sınavlarda enaz iki profesör ile bir doçentin ha
zır bulunması şarttır.
Madde 11 - Sınav not ve dereceleri şu esas üzerine veri
lir: â — pekiyi. 1 = iyi, 3 = orta. Sınavlarda müstesna derecede
muvaffakiyet gösteren talebenin bu liyakati «takdir» kelimesile ayrıca te.sbit edilir.
•
Bu derecelerden birini kazanamayan talebe muvaffak olnıamı.ş addolunur. Sınavlarda kesirli uot verilmez.
Madde 15 — Sınavlarda talebeye verilecek not \;q derece
leri, .sınav heyet azal.'’vı aralarında kornışarak lavin ederler.
İhtilaf vaki olursa, her bîri ayn ayn not takdir ederek Dekana
verir. Fakülte idare.-i de bu notların vasatisine göre namzedin
derece.sini tayin eder. 5'asati alınırken yarım ve yarımdan faz
la çıkan notlar talebe leliine tefsir edilir.
.Madde 16 ■Lisans sınavı, sekiz .sömeslrlik bir devamdan
sonra azamî üç yıl zarfında verilmelidir. Bu ıuü<Idet içinde li
sans sınavına girmeyenler snıav hakkını kaybederler. Namze
din bu üç yıl içinde sınava girraeme.si lıaslabk veya başka mak
bul *'ir mazerete müstenit olursa ini müddet Dekanlıkça uza-;
tılabilir.
.
.ladde 17 - t e defa esas ve yardımcı di.şiplililerden .sı
na.-. giriple muvaffak olnııyanların bir dalua lisans sınavla
rına girebilmeleri Fakülte meclisinin muvafık karar vermesine
bağlıdır.

27 Mart 1939

Madde 20 — Tez Türk dilinde yazılır ve tezin ayrıca iki,
üç sayfalık bir hülâsası da bulunur.
Madde 21 — Doktora namzedi, tezi bizzat kendisi vücuda
getirdiğine dair bir de taablıütııame verir.
Medde 22
D(d;lor.ı ‘-mauna giıece.k ııamzed bu tezi bir
dilekçe iic biılikte Deîuoika verir. Dekanlık tezd, ab olduğu
profesör veya doçente verir. Bu juofesör veya doçent iki buçuk
aylık bir müddet içinde tezin İlmî değeri hakkında mucip se
bepleri havi bir rapor vermeğe mecburdur. Bu rapor tezin kabul
• veya reddoluııduğumı vazıh olarak göstermelidir. Bundan sonra
tez ve rapor mütaleası alınmak üzere bir başka profesöre verilir.
Bunun da mütalea.şı alındıktan sonra tez ve raporlar Dekan ta
rafından 8 gün müddetle profesörler meclisinin diğer azalarının
tetkikine açık bulundurulur. Teze, kabul edildiği takdirde, aşa
ğıdaki notlardan biri verilir.
•
5) Pekiyi
1) İyi
.
3) Orta.
Tez, liam-.edin nıüslesıu lür liyakatini göste.dyorsc bu ok
ta «takd r» kelinıesile ayrıca lesbit olunur.
Madde 23 — Tez kabul olunduğu takdirde, Dekanlık şifahî
.sınavın tarihini teshil ederek namzede bildirir. Tezin reddi ha
linde meclis, tezini tekrar yazmak için namzede altı aydan aşağı
olmamak üzere bir mühlet verebilir. İkinci sınavda muvaffak
olanııyan namzet altı aydan sonra, son olmak üzere bir daha sı
nava girebilir.
lUaddc 21- Şifahi sınav bir esas ve iki talî disiplin üzerin
den geçirilir. Esas disiplin, tez nıevzuumm ait bulunduğu şu
bedir. Talî disiplinler ise Ankara Fakültelerinde veya yüksek
okullarında tedris olunan disijilinler arasından namzedin seç
tiği kısımdır. Bununla beraber bu şubenin de esas şube ile yakın
bir münasebeti olmalıdır. Esas disiplinin sınavı en aşağı bir
s?,.:, L.j; I öpH.ılç-.jı siiıavlan en aşağı yarım.şar .saat sürer.
f,sas disipl.’tıİM sınavı Dekan tarafından seçilen ve o branşın
profesörünün reisliği altında bulunan sınav komisyonu tarafın
dan yapılır. Talî disiplinlerin sınavları da aynı tarzda teşkil
edilen komi.syon tarafından icra olunur.
Sınav komisyonu, sözlü sınavda muvaffak olana her disip
lin için ayrı ayrı, pekiyi, iyi. orta notlarından birini ekseriyetle
verir.

Madde 25 — Doktoru .sınavı kabul olunduğu takdirde pro
fesörler meclisinin vereceği karara göre, namzet, tezini ya ken
D o h lo ru s ı n a n :
disi bastırır veya fakülte tarafından bastırılır. Profesörler mecli
si tezi tamam olarak veya hülâsa şeklinde bir başka li.sana terMadde 13
Doktora sınavına girebilmek için:
tdilmc'ini kararlaştırabilir. Namzet, tezin son tahrir şekli,
ta.shibleri
ve basılışı hakkında meclisin tavsiyelerine uymaya
a)
Faküljeden veya İşlanbul Edebiyat Fakültesinden, ve
mecburdur.
ya bunlara muadil ecnebi bir fakidtcden lisans derecesinde bir
sine ■v : my
'-t’' '
k’
-•'■"l'ın me
Madde 26 — Nanuzet, tezinin basılmış nüshalarından lüzu
zun clânların doktora sınavına kabul edilip edilmiyeceğiııi her
mu kadarının Dekan kâtipliğine verdikten sonra kendisine mutad
müracaat lukuurda l'’al:iWte Meclisi tayin eder.)
merasimle doktorluk diploması verilir. Doktora diplomasına
derece yazılmaz. Yalnız ¡lekiyi dereceden yukarı muvaffakiyet gös
h) <7arp kültür dillerinden birini bildiğini ishat etmek.
terenlerin liyakatleri takdir ile diplomada teshil olunur. Diplo
maya birde tezin unvanı, üzerinden şifahi sınav geçirilen diiki söc) Dokî-'.'.r i -t
h
, :• '! -!'''ine en
.«¡plinler ile sınav heyetinin adlan yazılır.
nıesîr
.ou < ’ » i
m vr
rebileceği ie.sb't edilmiş buluninak şarttis-

Madde 19 - Doktora son vı bir iez ile sözlü bir sınavdan
terckicüb eder. Tez. n îr:ı:-''‘din ilmi tefekkür ki'.drcti olduğunu
göstermeli ve tezin m-evzuıı, Fakültede tedris olunan ilim şube
lerinden biri ile ilgili İlmî bir me.scleye dair olmalıdır.

Muvakkat madde — Dil derslerinden sınav verip de talir.ıatrarnçnin neşri tarihinde beşinci sömeslirde bulunanlar ye
niden ara sınavına tabi tutulmazlar. Yaluız hu talimatnamenin
?!c: vi
ikind- iördüncü ?ör.'c.stirdc luilımanl.'.r ara ■^ıınvıua
tabidirler
.
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T A M I M L P: R :
6/IJI/m9

İLK ÜCRETİM GENEL
DtREKTÖRLÜCÜ
Sayı : 6-2233

ÖZKT :
T arilı dersleri müfredat proyıam ı

87.
İlkokulların i üncü ve 5 inci snul' lari'ı dersleri it^in Kültür
Kurulunca hazırlanan haglı müfredalın (“ ) kabulü ve bunun
1*139-1Üİ0 ders yılı hasından ilrharcıı okuMarda talhiki uy^un gö
rü İmüş tür, Cereginin yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
II. T.
il asan-Ali Yücel
I *J M üfredat 13/11/1939 tarih ve 5 .sayılı M aarif Veklllipi 'l'ehliğler Dergisinin 19 uncu sayfasında neijredilmiştir.

nunî mevzuat ile tayin edilmiştir. Bu yoldan yürLİmiy-eııler yal
nız kanunsuz değil, aynı zamanda nezaketsiz hareket ettikleri
gibi nıuaiKmliğjı icabetlirdiği yüksek va.-ıflaıın bir knniından
da mahrum savılırlar. Bu ehemnıiyelli noktanın bütün alâkadarlarca daima göz önünde buhmdııruimasnn tav.--lyp ve ihtar
Vlaarif Vekili
II asan-Al i Yüx'cl

II. U lu c iu s

23/111/1939

'I AYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 82/2295

ÖZE!' :

91.

6/111/1939

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜCÜ
Savı : 9Z.574

ÖZET ;
Lise bilirine diplomalarâina vak
tinde gönderilmesine dair.

Bazı oklların lise bitirme diplomaları, aradan aylar geç
tiği halde, damgalanmak için Vekâlete gönderilmemekte, bu i.se
alâkadarlann bakh şikâyetlerini mucip olmaktadır. Buna mey
dan verilmemesini ehemmiyetle dilerim.
Maarif V^ekili
N. P.
Hasan-Âli Yücel

16/111/1939

İLK ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 2718

ÖZET :

89.

Aile bilgisi,
dersleri h.

yazı ve

jim nastik

İlkokulların 4 üncü veya 5 inci’sınıflarını okutmakta ulan
erkek öğretmenlerin bu sınıfların «Aile bilgisi» derslerini ka
dın öğretmenlere vererek bu derslere mukabil, kadın öğretmen
lerin sınıflarındaki « yazı » ve « jimnastik » derslerini almaları
uygun görüldüğünden gereğince i.ş yapılınasnu dilerim.
Maarif^ Vekili
//. T.
llasiJn-Ali» Yücel

Türk neşriyat kongresi i».

Türk liarÎ imkılâbının onuncu yıl dönümü dolayısile VekilHğhnlz tarafından Ankara’da Sergievinde fertib dilen «On
Vılltk Türk Keşriyat Sergi.si» ile birlikte Ankara’da bir de «keşriyat Kongre.ü» toplanması uygun görülmüştür.
Bu kongre ile memleketin müstakbel neşriyat faaliyetini .sis
temli ve yıllara ayrılmış bir programa bağlamak ve bu sahada
çalışan bütün resmî ve hususî teşekküller arasında iş birliği ya
parak eldeki imkânlardan en verimli sonuçlar elde edebilmek
yollan araştırılacaktır.
Resmî neşriyat teşekküllerini temsil eden zatlarla memle
ketin fikir adamlarından, tabi, muharrir, gazeteci, mecmuacı ve
matbaacılan ile profesör ve jnuallimlerin mümessillerinden te
rekküp edecek olan bu kongrenin lekikine Maarif Vekilliğince
arzedilecek meselelerle kongrenin çalışma tarzını gösteren esa.slar ilişik olarak sunulmuştur.
Bu kongrede rey, dileik ve ihtisaslarından istifade edilmek
üzere Lise ve Öğretmen Okulları Öğretmenlerinin üç, İlk T-edrisat ?düfetü§lerinin bir ve İlkokul Öğretmenlerinin üç meslekdaşla temsili uygun görülmüştür.
Bu arkadaşlar her Lise ve Öğretmen otkulu Üğrelmenler Ku rulunun gö.stercceği birer namzetle, her Kültür Direktörlüğünün
biri Müfettiş biri' ilkokul Öğretmeni o-larak göstereceği namzet
arasından Vekillikçe seçilecektir. Namzetlerin başka okul talim
hey’eti arasından 'Ve başka Vilây'etler Müfettiş ve İl'kokul Öğ
retmenleri arasından gösterilmesi de caizdir.
Namzetlerin der*lıal teshil edilerek en çok 10 nisan 193*1
tarihine kadar Vekillik Vayın Direktörlüğüne bildirilmesini rica
ederim.
’
.
Maarif Vekili N.
//. ümit
-V- Edşrücr
T ü rk Neşriyat kongresi program ı

ÖZEL BÜRO DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 70/51

.

18/111/1939
ÖZET :

90.

Maarif teşkilâtı m ensuplarının di
lek ve şikâyetlerini kanunî mev
zuata uygun olarak yapmaları h.

'Maarif te.şkilâtına mensup bçizı memur ve muallimlerin
yüksek makamlara müracaatta bulundukları anlaşılmıştır. Her
vatandaş ve ıher Devlet memuru gibi Maarif mensuplarının da
dilek ve şikâyetlerini her zaman söylemek haklarıdır. Fakat
1>„ rPlffl- vp etVnvP'tİpri kimlere ve na«ıl vanacaklan mevcut ka

/
Kongrenin tetkikına arzedilecek mevzular
] — Resmî ve hususî neşir teşekküllerinin sermaye ve kuvvellerini azamî verim temin etmek üzere teksif ederek iş birliği
etmeleri yollarının araştırılma.sı ve bu esasa göre umumî bir
neşriyat programı hazırlanması.
2 — Dilimize terceme ellirilecek eserlerin klâsikler dahil
olarak en lüzumlularının senelere ayrılmış bir plânda tesbit edil
mesi ve buırlann neşri için alâkadarlar arasında iş bölümü yapılma.sı.

Sayfa ; 52

Maarif Vekilliği Tebliğler Üergisi

27 Man 1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
■>— Orta tahsil çağındaki »inçlik için yazdırılması veya
24/111/1939
Savı : 82/2308
tercemesi lâzımgelen eserlerin tesbiti ile bunlann neşri için bir
pro.sram hazırlanması.
ÖZET •
I — Bir çocuk edebiyatı kütüphanesini kısa zamanda vü
M aarif Vfkilliği Tebliğler Dergi
cuda getirmelk için icrası lâzımgelen işler.
92.
sinin her okula gönderileceği h.
3
— Halk için yapılması lâzımgelen neşriyat için yıllara
ayrılmış bir program vücuda getiril'mesi.
Maarif mes eleierine ait bütün kanunlar, nizamnameler, tali
6 — Yazma ve basma eski kitaplarımızdan yeniden neşri
matnameler ve emirler hakkında ilkokul öğretmenleri arkadaş
icabedenlerin tesbiti.
larımızın bilgi sahibi olmaları ve kendilerini ilıilendirenlerini
7 — Ansiklopedi ve müracaat lûgatları vücuda getirmek
de matbu ve mazbut bir şekilde ellerinde bıılundurabilmeleri
için yapılması lâzımgelen hazırlıklar ve işler.
maksadı ile :
0 — Memlekette telif ve tercemeyi teşvik edecek mükâfatlar
1 — (Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisil nin 10 uncu sa
ihdası ve bunların hangi esaslar dahilinde verileceğinin testbiti.
yısından itibaren bütün okullara ve gezici Başöğretmenlere birer
9 — Hususî neşriyat Devletçe yapılan yardımın daha ve
tane gönderilmesi uygun görülmüştür.
rimli ve esaslı bir yola konulması.
2 — Birinci sayıdan itibaren yeniden bastırılmakta olan
10 — Okumayı teşvik etmek ve neşriyatı tanıtmak için ya
ilk 9 savı da sonradan bütün okullara ve gezici Başöğretmenlere
pılabilecek propaganda.
gönderilerek koleksiyonlar tamamlatılacaktır.
II — Neşriyatın satış ve dağıtma işlerini tanzim için alın
ması faydalı olacak tedbirler.
3 — Elde mevcut (1-9) uncu sayılardan Kültür memurları
için birer takım gönderilmiştir.
12 — Matbaalarımızda işin verimini arttıracak ve kalitesini
yükseltecek tedbirler.
I — Bu Dergilerin, birinci sayıdaki talimatname esaslarına
13 — Edebî mülkiyet hakkına dair olan mevzuatımızın gü
göre okunup muhafazası ve teftiş salâhiyetini baiz zatlar tara
nün üıtiyaçlarına göre tadili lâzımgelen cihetlerinin tesibiti.
fından istenildikçe gösterilmesi lâzımdır.
11 — Kongreye iştirak edeceklerin kongrenin açri'masından
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
en çok on gün önceye kadar bu mevzularla alâkadar olmak üzere
11 .
Maarif Vekili
yapacakları yazılı teklifler.
Ke. Kaya
Hasan-Âli Yücel

II
Kongrenin çalınma esasları
1 — Kongre umumî heyet balinde açılacak ve intihapla
encümenlere ayrılacaktır.
2 — Kongrenin tetkikine arzedilen mevzular evvelâ encü
menlerde müzakere olunacak ve alınan kararlar erbabı mucibeli
birer raporla umumî heyete verilecektir.
3 — Umumî heyetin müzakereleri encümenlerin hazırladığı
raporlar üzerinde cereyan edecektir.
4 — Kongre şu encümenlere ayrılacaktır :
a) Basım, Yayın ve Satış İşleri Encümeni.
b) Dilekler Encümeni.
c) Edebî Mülkiyet Encümeni.
d) Gençlik ve Çocuk Edebiyatı Encümeni.
e) Mükâfat, Yardım ve Propaganda işleri Encümeni.
f) Neşriyat Programı Encümeni.
g) Terceme İşleri Encümeni.

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 83/2379

27/111/1939
ÖZET :

93.

’İnanmak,, adlı piyes h.

İstanbul Darülfünunu eski Terbiye Müderrisi İsmail Hakiki
Baltacıoğlu tarafından yazdan ve 10 kuruş fiyatla eser sahibi
nin istanbuTda Çamlıca’da Altunizade’de No. 9-11 döki adresin
den temin edilebilecek olan «İnanmak» adlı piyes Ortaokul ta
lebeleri için faydalı görülmüştür.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
'
n.
Maarif Vekili
Ke. Kaya
Hasan-Âli Yücel

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunm^i^tur.
4

&

«

9

10

tâ

14

1

2

3

6

7

.

11

i

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

.6

27

28

>9

3U

31

32

33

VS

35

36

37

38

39

40

T}f>rl*t MnthaffMi

MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat

MâdSrlûğûnce çıkarılır. Tek

tek satılmaz. Alâkadar makam ve mües>

3 Nisan 1 9 3 9

, S a y ı: 12

seselere dağıulır. Yıllığı kırk kunif mu
kabilinde abonelerine sönderilir.

pazartesi

ikinci basılış

PROGRAMLAR:
19 Ma 3as 1 9 3 9 tarih in d e yap ılacak C im nastik şen lik leri
için kız ve erk ek lere g ö re h azırlan m ış olan
cim n a stik h a rek etleri p rogram ı

f

-

,
Kızlar için

1
— Kolları hız alarak 4 sayı ile ve münavebe ile önden
ve geriden savur. Kumanda: Kolları önden ve geriden savur.
1-4, 1-4, 1 -4 , 1 -4

3 — Sol ayak önde, kollar gergin, eller yumulu yukarıda
üç defa sırtı esnet. Kumanda: Sırtı esnet. Başla 1 -4

2
— Sol ayak önde topuk kalkık duruş vaziyetinde kolları
müvazi olarak öne ve akaya salla, dizleri yaylandır. Kumanda:
4 — Kollar öne kalkık, bacaklar açık duruş vaziyetinde
Dizleri yaylandır. Başla. 1 -4
elleri yumruk yaparak bir lıiririe'^yur. (Sâğ^- Sol) kolu yana"aç.
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Gövdeyi aynı tarafa döndür. İki defa sırtı esnet, ön e dön. 1-4.
Aynı hareket aksi tarafa. 1-4.

3 N isan 1^3*^

Kumanda: Kollan sola, sağa salla gövdeyi bük, esnet. 1-6,

1 - 6, 1-6

İki defa kollan yana açarak sırtı esnet. Sonuncu dafa kol
la n indir. 1 -4 , 1 -4
Kumanda: Kolları öne kaldırırken sıçrayarak bacaJsJan.ya
na aç, kolları yana afatken «gövdeyi ıKindar ve esneti Baçla. 1 - 4,
1- 4, 1 -4 , 1 -4 Bütün seri iki defa.

7
— K ollan öne kaldır hız al, geriden savur. Gövdeyi ön
uzat sırt gergin iki defa esnet dizleri bük. Elleri yere vur. Doğ
rul. Kumanda: Kolları hız alarak gövdeyi ve dizleri esnet.
Başla.
1 - 6^ 1 - 6, 1 - 6, 1 - 6, 1 - 6, 1-6

8
— Dizüstü vaziyetinde kollan öne kaldır, ve yana aça
ken bacağı yana ger aksi kolu baş üstüne, aynı kolu hele kor
ken gövdeyi yana bük esnet. Kumanda: Bacağı yana aç, gövdeyi
yana bük esnet. Başla.
1-4, 1-4, 1 -4 , 1 -4 , 1-4, 1 -4

5
^ Bacaklar açık duruş vaziyetinde kollan müvazi sola,
sağa «alla. Gövdeyi döndürerek kolları soldan yukan savur ve
sağdan indir. Kumanda: K ollan müvazi savur ve gövdeyi dön
dür. Başla. Bütün seri soldan ve sağdan 3 defa tekrarlanır. 1-4,
1 - 4 ,1 - 4 , 1 -4 , 1 - 4 ,1 - 4

9
— Diz üstü duruş vaziyetinde, kollan öne kaldır, yana
açarken bövdeyi geri uzat, kollan öne götürürken doğrul. Kollan
indir. Kumanda: Gövdeyi geri uzat. 1,2,3,4

6
— BacaUar
dunif vaziyetinde kollan muvazi sola,
sağa sallarken gövdeyi derece derece öne bük. Esnet ve doğrul

3 Nisan 1939
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- 10 — Dizüstü duruş vaziyetinde, "gövdeyi önderi aşağıya
bük, başı sol dize koy, dizüstü oturuş vaziyeti al, sağ kolu öne,
sol kolu geri uzat. Kumanda: Oturuş vaziyeti alırken başı sol
dize koy, sağ kolu öne, sol kolu geıd uzat. 1 - Duruş vaziyeti al.
2 - Aksi tarafa aynı vaziyet. 3 - Doğrul. 4 - Tekrar. 1 -4

iü"’.

11
_ Dört ayak vaziyeti alarak bacakları gergin oturuş
_Ayaklar ^kapalı' duruşi'^vaaiyatitıda^* dizleri münavebe
vaziyeti al. 1,2,3,4 eller yandan yerde bacaklar gergin otuuş
ile
kaldırarak
sıçra; Kumanda: Dizlari! bükerek*sıçramaya başld.
vaziyetine kollan muvazi, yukarıdan savurarak, ve esneterek
gövdeyi (sağa, sola) döndürmek. Kumanda: Kollan savurarak
l-4,'l-4,l-4
.
'
gövdeyi döndür, esnet. Başla. 1 4, 1-4, 1 -4 , 1 - 4," 1 • 4, 1*4

15 _ Çöıocl kollan kanu|tur, sm geivşet. 1 - K ollan yana
kaldır doğruk 2 • Tekrarla. 1 *2» 1 * 2, 1 - 2 kellarr indir.

12
— Eller geride istinatta, bacaklar gergin oturuş vazi
yetinde dizleri bük, ger. Topukları ve ayak uçlarını münavebe
ile yere vur. Kumanda: Ayakucu ve topukları yere vurarak"ba
cakları bük, ger. Başla. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

Dikkat : Hareketleri seri halinde birbirine ekleyerek yapacak ar
;
kada§lar-â§in.~(hareketlerin tarifi) kısmında kumandalar
hakkmda ayrıca izahat verilmişdr,
'_ '
’
'

..

Hareketlerin Tarifi

1— Ayakta bazırol vaziyetinde parmaklar bükülü olarak
13
— Eller dizde kenetli, dizlar bükük oturuş vaziyetinde
karnı geri çek, başı dize koy esnet, bacakları öne uzat doğrul,
kolları müyazi öne kaldır, b Hızla geri safliâ. 2 - önden yukarı
kolları yana aç esnet Kumanda: Beli ve gövdeyi esnet. Başla.
kaldır ve geriden indirerek aynı hızdan istifade ederek öne götür.
1.2.3.4, 1.2.3.4, 1.23.4, Kalk. 2.3.4
3- 4- aynı hareketi aksi istikamette. Tekrarla. Kolları geri salla. 1ön e götür. 2 « K ollan geriden^ yukarı savur ve önden indir geri
götür. 3-4 . -Hareket hiç; durmadan-dört defa tekrar edilir.-4 üncü
defa kollan önden< aşağı indiiirken'sol ayak ucu’önebaalır, to
puk kalkar ve dizler hafif bükülerek yaylândınlır ve'kollar-ar
kaya gider. Bu’hareket son kobaavarma sarisinin 4 üncü tempo
sunda olur, ve bu surcrite hiç durmadan ikinci harekete geçilir.
(Ş ek ü ll)
2^ 1 inci numaralı harekett«ı sora geride olan kollar
öne getirilirken tekrar dizler de yaylanılır. 1, kollar geri salla-
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narak tekrar yaylanma - 2. Kollan öne götür yaylan - 3. Diz
leri ger topuklan bas ve kollan gergin önden yukarı kaldır - 4.
Eller yumulu. Bu suretle 3 numaralı hareketin esas vaziyetine
durmadan geçilir. (Şekil 2)
3 — Sol ayak önde eller yumulu kollar yukarıda duruş va
ziyetinde üç defa sırtı omuzlardan esnet 1 - 3,4 te kolları önden
aşağı indir ve öndeki ayağı yerine bas. Bu üç hareket birbirini
takiben hiç durmadan tekrarlanır. Serinin tekrarlanmalarında
bir defa sol ayak bir ^ef)^ sağ ayak öne alınmalıdır. Hareketler
seri halinde durmadan tfekrarlanısa kumanda: (ikinci hareket
için birincinin son iki ritminde hatırlatmak kabilinden) yalnız
yaylan kelimesinden ibarettir, 3 üncü hareket içinde: ikinci ha
reketin üçüncü temposunda, ger ve esnet demek kâfidir. (Şekil 3)
I
4 — Esas vaziyette kollar omuz hizasındadır. Eller yumu
lu olarak aşğı müteveccihtir, 1 de yumruklar birbirine vurula
rak hız alınır, 2 de sol kol yana açılırken gövde de sola döner.
Baş kolu takib eder. 3 de esnetilir, 4 de esas vaziyete dönülür. Ay
nı hareket ikinci defa sağ tarafa tekrarlanır. 1-4. üçüncü defa 1 de
vumruklar birbirine vurulur. 2 de çift ko-1 yana açılır vekollar
geri esnetilir. 3.4 de tekrar kollar öne gelir. •Aynı şekilde hare
ket tekrar edilir. 1 - 4 bütüfı seri üç defa tekrarlanır, sonuncu defa
4 de kollar indirilir. (Şekil 4. a,b.) ve doğrudan doğruya 5 inci
harekete geçilerek kollar muvazi olarak göğüs önünden .sola sal
lanır. Harekete geçmek için serinin son üç sayısında: (kollar
sola başla) kumandası verilir.
5 — 4 numaralı hareketin son ritminde kollar yana vuru
larak indirilir ve hafifçe yanlara kaldırılır. Bu hızdan istifade
edilerek kolar muvazi olarak sola sallanır. (Avuçlar kendine
dönüktür.)-!, avnr hızla kollar sağa gider. 5 .kolan soldan yu
karı baş üstüne kaldırılıp sağdan hızla indiriHıken aynı zaman
da ffövde sola, geri ve sağa bükülür. Kollar hızla .sola gider. 3.1
hareket sağdan başlıyaralk tekrarlanır. Kollar sağa 1, sola 2, sağ
dan savurarak kolları soldan indir sağa götür ve gövdeyi sağa,
geri, sola götür. 3-4. tekrar soldan ve sağdan iki defa hareket
tekrar edilir. 1-4. 1- 4. 1-4. 1-4, (Şekil 5)
6 — 5 inci hareketin son tekrarında (kollar sola - başla)kumandasile kollar sol ve sağa ritmik. 6 defa sallanır ve bu es
nada gövde önden aşağı derece derece bükülür. 1 - 6. Gövde ön
den aşağı bükük olarak kollar yanlara sallanarak sırt esnetilir.
Eller yere sürtülerek kollar bir yandan diğerine geçer. 1 - 6, aynı
şekilde sallanma devam, ederek gövde derece derece kollar ve
beşinci ritimde dizler hafif bükülür, hız alınır, 6 da esas vazi
yete geçilerek durulur. (Şekil 6)
7 — Kollan parmaklar kapalı öne kaldır - I. (ellerin sırt
tarafı ileri müteveccihtir.) Elleri çevir, kolları geriden yukafı
savur - 2, kollan vukardan önden aşağı indirirken gövdeyi ileri
uzua. geriden kol ve ellerle parmak uçlannı yere vur. 3. Tekrar
sırtı esnet ve elleri vere vur. 4, Dizleri bük cömel (dizler ka
nalı) ileri bak \'e elleri dizlerin yanından vere vur. 5. Doğrul.
6. Hareket hiç durmadan 4 defa tekrar edilir. Son defa dizler
büküldüğü zaman dizüstü vaziveti alarak durulur. 1-6. 1-6.
1-6. 1-6. (Şekil ?)
8 — 7 numaralı hareketin son tekrarında dizüstü vaziyeti
lınır. Bu vazi>ettekollar müvazi öne omuz hizasına kaldınlır. Par
maklar kapalı avuçlar yere bakar, ] -kollar aşağıdan yana kaldırı
lır. 2 -Tekrar a.şağıdan öne omuz hizasına , 3. Yana açılırken sol
bacak yana uzatılır. 4. Bacak,* diz ve bilek mafsallarında ger
gindir. Avnı zamanda aksi tarafın kolu baş üzerine hafif bükük
ol arak'kalkar,’ gergin bacak tarafındaki kol dirsekten bükük ve
el sırta konurr bu razivette gövde gergin bacağın tarafına bü
külerek es net ilir* 1.2.3. Doğruluıken diz yerine konur. 4 -Tekrar
kolar öne kalkar ve yana açılır. 1.2. ikinci, tekrarda aksi bacak
vana gerilir. 3,4. Dötffle kollar esnetme hareketi için aksi taraftak i
kol baş ü^rine-gergİH. bacak tarafındaki kol sırta konur. Üç
defa gövde yana esnedlir. 1,2.3,4. te dizüstü vaziyeti alınır. Bü
tün hareket sağa ve sola üçer defa tekrarlanır. 1- 4, 1-4, 1-4,
lU . 1-4. 1-4. (Şekil 8 a.)
9 — pizüstü vaziyetinde parmaklar kapalı kollan öne kal
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dır. 1 - avuçlar birbirine dönüktür, kolları yana omuz hizasın
dan biraz yukarı açarken (yarım yukarı) gövdeyi geri uzat.
2 -Kolları öne götürürken doğrul. 3 -Kollan önden aşağı indir.
4 -Hareket durmadan 4 defa tekrarlanır. 1-4. 1-4, 1-4, 1-4,
(Şekil 9. a.b)
10
—■Dizüstü duruş vaziyetinden diz üstü oturuş vaziyetine
geçerken başı so>l dize koy. .Aynı zamanda sağ kolu öne, sol
kolu geri uzat, 1 • Bu esnada her iki kol omuzdan yana uzan
mış vaziyette ve aynı hizadadır. 2 de kollar iner ve dizüstü kal
kılır. 3 te yine dizüstü oturuş vaziyetine geçerken gövde önden
aşağı bükülür, haş sağ dize konur, sol kol öne, sağ kol geri uza
tılır. 4 de kolları indirerek dizüstü duruş vaziyetine kalkılır. Doğ
rulma ile kolları indirme aynı zamandadır. Hareket so>la Ve sağa
3 defa tekrar edilir. 1-4, 1-4, 1-4 (Şekil 10)
^ _,.^ll —: Son tekrardan .sonra eller yere konur. 1. Dört ayak
Vaziyeti alınır. 2. Eller yerden kalkar sol bacak öne uzatılır.
3. Sağ bacak öne uzatılır ve bacaklar gerginoturuş vaziyeti alı
nırken eller .so-l kalçonın yanında yere konur. 4. Bu vaziyette
eller yere vurur. Hız alır ve kollar yukarı kalkar. 1 Kollar yu
karda 2 defa geri doğru esnetilir. 2. 3 -Gövde döndürülerek
kollar aksi tarafa yere knur. 4. Hareket sağa ve sola 3 er defa
tekrarlanır, 1-4, 1-4, 1-4. 1- 4, 1-4. 1-4. Sonuncu defa kollar
indirilirken eller geride dayalı. Bacaklar gergin oturuş vaziyeti
alınır. (Esnetme gövde yan dönük vaziyette olur. Eller yere ha
fif ve yumuşak piyanoya vurur gibi vurur, vuruşta parmaklar
hafif bükük esnetmede gergindir. (Şekil 11. ab.c.d)
12 — 11 numaralı hareket .«lon defa tekrarlanırken eller yer de - dur kumandasile eller geriye kalçanın iki tarafından yere
konur. Parmaklar öne müteveccih ve avuç tarafı yerdedir. Başla
kumandasile topuklar yere vurur. Hız alınır ve dizler gerilir. Mü
teakip defalarda aynı şekilde harekete münavehe ile ritmik ola
rak devam edilir. 9 da topuklar son dafa yere vurulur, dizler
bükülür, bütün taıban yere basar, e*ller dizlerin önünde kilit
lenerek dizler bükük oturuş vaziyeti alınır. 10. Hareket esnasınde sırt ve bas. düz ve sabit tutulmağa gayret edilir. (Şekil 12)
13 — 12 numaralı hareketin son ritminde 10 da eller dizde
kenetli dizler bükük oturuş vaziyetinde durulur ve doğrudan
doğruya karın geri çekilerek baş dize konur, 1. bir defa esnetilir.
2. Bacaklar öne gerilir, sırt dikleşir ve kollar yana açılır. 3. Kol
lar geri itilerek gögüs esnetilir. 1. Hareket seri olarak 3 defa tek
rarlanır. 1 - 4. 1- 4, 1 -4. sonra aynı ritimle dizler bükülerek baş
dize konur. Ellerle dizler kavranır. 1. .Aynı vaziyette geri omuz
lara vuvarlanarak kalça yerden kalkar, 2. Hızla öne gerilir ve
tabanlara basarak ayağa kalkılır. 3. 4, (dizler bükük kalkmak
güç gelirse kalkma esnasında bağdaş vaziyeti alınır. Çocuklar ço k
geri yuvarlanıp kalçavı yerden kaldınrlarsa güçlük çekmezler)
(Şekil 13. ajb.cl
14 — Ayaklar kapalı dıınıs vazivetinde dizleri münavebe
ile kaldırarak sıçra: sıralar eş eş ayrılır. 1 1er solda, 2 1er sağ
da duru. Birinci defa 1 1er ikilere doğru ilerliyerek sıçrarlar.
Bu esnada ikiler verinde sıçrar ve cepheye dönük dururlar. 1.2,3.
1. Eşler sağ ellerile tutuşur ve ikinin yerinde avnı sıçrama ile ya
rım daire dönerler. I.2.3.4. Eşler ayrılır. 1 1er sıçrayarak yerine
döner, ikiler verinde sıçrar. 1.2.3,4. İkinci defa 2 1er ilerler ve bir
lerin yanına gelir, döner, tekrar yerine gider, 1-4, 1-4. 1-4 bütün
seri bu sefer sol el ile tutu.şarak tekrarlanır 1-4. 1-4, 1-4. 1-4. 1-4.
1 - 4. Dönme esnasında eşler birbirine bakar. Yerinde duran avu
cunu açar. Gelen eş elini bu avuca koyar ve eller omuz hizasına
kaldırılır. (Şekil 14)
15 — 1 de dizler kapalı çömelme vaziyeti alınır. Eller diz
önünde çaprazlanmıştır. Baş dizlere doğru bükük ve sırt gevşek
tir. 2 de bütün vücut gerilir ve kollar yana kalkar, hareket 3 defa
tekrar edilir. 4 üncü defa doğrularak esas vaziyete geçilir. (Ayak
lar ■kapalıdır') kollar omuz hizasının biraz vukansına kaldırılır.
(Şekil 15).
Dikkat: Seri hareketleri durmadan ve uzvun ağırlığı ile mü tenasip bir sür’atle devam etmelidir. Hareketlerde sallama ve sa
vurmaların hızından istifade eiroek icab eder.
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Erkekler için
1 — Kolları önden yukarı kal
dırırken sol ayağı önebas. Kolları önden arka
ya savururken dizleri
bük. Kolları yukarı fır
latırken doğrul. Üç defa
başla
. 1-2 -5
.
1-2-3
1-2-3
Sıçrayarak ayak değiş
tir. Tekrar, dört defa.
ıDur..

tzabı
1 — Hazırol vaziyetinde kollar
gergin önden yukarı kal
karken (avuçlar birbirine
bakar) sol ayakla iki ayak
bayu. öne basılır. Birde
kollar önden aşağıdan arkava fırlatılırken iki diz
bükülür ve lîaiıt gerilir.
İkide dizleri tekrar büküp
doğrulurken kollar önden
yukarı fırlatılır,
lîçte dikleşilir ve hareket
siz durulur. Tekrar bir
kumandası ile harekete
başlanır. Hareket üç defa
tekrar edildikten sonra
ayak değiştirilir ve böylece sağ ayak ileride
olarak dört defa daha ya
pılır. Dikkat; hareket rit
miktir. Tempo iledir

«€b.l
2

Sol ayağı yana basarken
kollan yana - aç. Sol dizi
2
bükerken sol eli başa
koy. Ve gövdeyi sağa
bük doğrul sola bük
doğrul 4 sayı ile tekrar.
1 - 2 - 3 - 4....

İzahı
Birinci harekette kollar
yukarıda sağ bacak önde
kaldığına göre kumanda
ile sağ bacak yana açılır
ken kollar da yana iner.
Hareketin kumandasında
sol el başa konulur, sol
diz bükülür, gövde sağa
bükülür ve sağ kol gergin
olarak sağ bacağa müvazi
bir vaziyette bulunur. 2
kumandasında ayaklar ge
rilir ve kollar yanda açık
olarak bulunur. (Avuç
lar aşağı bakar) 3 ku
mandasında sağ el başa
sağ diz bükülür ve sol kol
sol bacağa müvazi olarak
gövde sola bükülür. 4 ün
cü sayıda yine kollar yan
da ve ayaklar gergin ola
rak vaziyet alınır. Hareket
bu şekilde devam eder.
Dur kumandası kollar
vanda iken verilmelidir.

3 — (Kollar yanda bacaklar
açık vaziyette)
Kolları yukarıdan aşağı
indir bacaklar arasından
geriye savur. Doğrul
baş üstünde çırp ve yana
aç başla. 1 - 2 - 3...
Sıçrayarak hazırol.

4 — Hazırol. Eller kalça-ya
dört sayı ile sol bacağı
öne, arkaya salla, bacaklan tam bük, doğrul.
,Yana aç, kapa bacakları
tam bük doğrul, başla.
1 -2 -3 -4
Yana 1 - 2 - 3 - 4
Mukabil 1 - 2 - 3 - 4
Bacak 1 - 2 - 3 - 4

D

Kolları önden yukarı
kaldırırken sol ayakla
ileri hamle vaziyeti - al.
(yövdeyi dört sayı ile
aşağıda ve yukarıda es
net - başla 1-2-3-4.
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İzahı
3 — Bir-de kollar yukarıdan
aşağı savrulur göçde öne
bükülür ve kollar bacaklaı
arasından geriye gider. O
hızla doğrularak baş üs
tünde eller çırpılır ve mü
teakiben kollar yanda du
rulur. Ve bu ritmik olarak
devam eder. Hareketin bir
' kaç defa tekrarından sonra
kollar yanda iken dur ku
mandası verilir ve bu va
ziyetten sıçrayarak hazırol
vaziyetine geçilir.

İzahı
4 — Eller kalçada; bacak ger
gin olduğu halde birde ile
ri ikide geri üçte diğer
bacağın yanına gelirken
bacaklar tam bükülür,
dörtte iki bacak bir arada
doğrulunmuş olur. Hare
kete tekrar dört sayı ile
başlarken bu sefer aynı
bacak birde sola yana ger
gin olarak açılır. İkide ye
rine gelir. Üçte bacaklar
tam bükülür. Dörtte doğ
rulunmuş olur.
(Bu hareketin tekrarı mu
kabil bacak üzerinde de
yapılır.

İzahı
5 — Kollar yukarı hamle vazi
yetinde gövde dik durur.
Harekete başla kumanda
sında gövde bir sayı ile
öne bükülür. Avuçlar ye
re temas eder ve ikinci ü
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ba§Ia
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- 2 - 3 • 4. îki sayı ile va
değiijdir. Tekrar,
1-2 - 3 - 4
1-2 - 3 - 4

6 — Dört ayak vaziyeti - al.
iki diz - çök. Elleri arka
da kenetlerken gövdeyi
öne bük. İki sayı ile
kolları yana açarken
doğrul ve başı arkaya
uzat - tekrar eski vazi
yete 1-2. 1 -2 1 - 2...
Dört ayak vaziyeti al.

çüncü sayıda aşağıda esne
me yapılır. Ritmik olarak
bu esneme devam ederken
dörtte gövde yukarı kal
* kar ve kollar gergin ola
rak arkaya aynı ritim ve
aynı sayı ile esneme ya
par. Dördüncü sayıda yi
ne birinci harekette oldu
ğu gibi öne bükülür.
Dördüncü sayıda doğrula
rak hamle vaziyetinde du
rulur. Burada iki sayı ile
hamle vaziyeti kolları in
direrek diğişir ve iki de
fa tekrarlanır. Hamle a
yakucu istikametine ya
pılır.

İzahı
6 — Dizler birbirine bitişik
olarak kollar arasında dört
ayak vaziyeti alınır. Ku
manda verildikten. Sonra
diz çökülür. Kollar yanda
vücut dik olarak durur.
Elleri arkada kenetlerken
gövde öne bükülür baş
dizlerin önünde yere de
ğer. Bir kumandasında kol
lar yana açılırken baş ve
gövde arkaya uzar. Avuç
lar yukarıya bakar. İki ku
mandasında vücut öne bü
külür. Birinci vaziyette ge
çer. Hareket birkaç defa
tekrarlanır ve kumanda
file yine dört ayak vaziye
tine geçilir.

7 — (Dört ayak vaziyetinde)
7
One lakla. Hazır! Hop.
iGeriye dön tekrar taklaHop.

Eller yerde dizler kollar
arasında biri biraz ileride
dir. Ense yere konarak
ayaklar toplu bir şekilde
öne yuvarlanılır. Bir sıç
rayışla ayağa kalkmadan
geriye dönülür ve aynı
takla kumanda ile yapıla
rak tekrar geriye dönülür.
Taklalarda kumadayı bek
leme şarttır. Son takladan
sonra ayağa kalkılır ve ra
hat vaziyete geçilir.
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8 — Ayağa kalk dizleri bü- .8
kerek oturuş vaziyeti - al.
İki sayı ile kürek çek
meğe - başla.
1-2
1- 2

.

nur;
Aayağa - kal

9 — Hep beraber sola - dön.
Vaziyet al. Atla. Doğrul
Atla geriye - dön vaziyet
al. Atla, geriye - dön va
ziyet al. Atla. Sola dön
Hizava gel.

İzahı - Sıralar dizleri bükük otu
rur vaziyette dizleri üstün
de bileklerini sıkıca tu
tarlar. Birde bacaklar ileri
uzatılmadan yalnız dizler
yana açılır ve gövde bu
açıklıkta ileri uzatılır. Kol
lar öne mümkün mertebe
ayaklara doğru uzatılır.
İkide dizler kapanırken
sırt dikleşir ve eller yum
ruk yapılacak göğüse gelir
dirsekler yere müvazi bir
vaziyettedir. Bu şekilde ha
reket devam eder. Yalnız
sıralara bir, iki saydırıla
rak bir sayılı sıralar ge
riye giderken iki sayan
sıralar öne bükülerek ha
reketin daha gösterişli ya
pılmasını mümkün kılar..

izahı
9 — (Sıralar evvelden bir iki
saymışlardır.) Sıralar hep
beraber sola döner. Atla
ma vaziyeti al denilince
resimde görüldüğü gibi
birler küçük bir sol adım
.öne atarlar ikiler de ayak
ları açık, ellerini dizlerine
dayıyarak gövdeyi öne u
, zatırlar. Atla kumandasın
da birler ikilerin üzerin
den ayakları açık vaziyette
birdir bir atlarlar. Atla
dıktan sonra yerde bir ta
la yaparak ayağa kalkar
1ar ve hazırol vaziyetinde
durulur. İkiler de arkadaşlan atladıktan sonra
doğrulurlar ve hazır vazi
yetinde beklerler. Hep be
raber geriye dönüldükten
.sonra yine kumanda tek
rarlanır. Bu sefer aynı sı
ralar (birler) ikilerin üze
rinden atlıyarak takla ya
parlar ve bütün sıralar ha
zır vaziyetinde dururlar
Geriye dön kumandası ü
zerine atlama sırası ikile
re geçer ve onlar da ik
defa birinci sıraların yap
tığı gibi atlama ve takla
lan tekrarlarlar. Hazırol
vaziyetinde beklerler. Sola
dön sıralar .sola döner ve
akabinde hizaya gel diye
verilen emirle işaretler
üzerinde verlerini alırlar

n
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10 — Sıçrayarak ayaklan kollan yana-aç. Gövdeyi ö
ne uzat sol kolu yere
koy. İki sayı ile vaziyet
değiştir. 1-2. 1 - 2... dur.
Kolları yana açarken
doğ-rul gö^vdeyi öne u
zat serbest kolları sa
vurmağa - başla. Dur.
Sıçrayarak hazır - ol.

10

11 — Dört ayak vaziyeti - al.
Sol ayağı yana - bas.
Dört sayı ile yaylanarak
ayak değiştir. Başla. 1 - 2
-3- 4 ritmik.

11

12 — Sol bacağı öne basarken
kolları öne kal-dır. İki
sayı ile dizleri yere ko
yarken kolları yana, ba
şı arkaya uzat. Bir - kol
ları öne getirirken diz
leri ger ve doğrul - 2
İki sayı ile tekrar. 1 - 2
1 2.- Kolları indirirken
vaziyet değiştir. 1 - 2

12

İzahı
Sıçrayarak kollar bacak
lar tamamen yana açılır
Kumanda verilince gövde
öne uzar sol avuç yere
değer baş sağ ayağın ucu
na bakar. Sağ kol gergin
olarak yukarıda kalır.
((Avucun vaziyeti arkaya
dır) iki sayı ile vaziyet
değiştir, kumandasında sol
kol yukarı kalkar sağ kol
yere temas eder. Baş sola
döner. 1-2... Kumandaları
üzerine vaziyetler değişir
ken baş da kolların hare
ketini takip eder. Dorğrul
kumandası üzerine kollar
yanda durulur. Tekrar
gövdeyi öne uzat denildik
ten sonra kollar yand.ı
gövde doksan derece önde
bükülü olarak bekler. Ser
best olarak gövdeyi sağa
sola savurmağa kumandası
verildikten sonra yukarıda
izah edildiği gibi çabuk
çabuk savurmağa başlar
lar.
İzahı
Eller yerde çömelmiş va
ziyette sol bacak gergin
bir halde yana uzatılır.
Birde yaylanarak çömel
miş vaziyet alınır. İkide
yine yaylanarak sağ ba
cak yana uzatılır. Üçte
(yaylanarak çömelme vazi
yeti alınır. Dörtte yayla
narak sol bacak yana uza
tılır. Son olarak tekrar
lanmada sağ bacak yan
dan çömelme vaziyetine
getirilirken dur kumanda
sı verilir. Ve çömelme va
ziyetinde durulur. Ayağa
kalkılır. Rahat kumandası
verilir.
İzahı
Kumanda ile sol bacak ile
ri orta bir adım atılır.
Kollar önde avuçlar yere
bakar. Birde, avuçlar yu
karı döndürülerek kollar
yana açılırken dizler bü
külür. Arkadaki diz yere
konur. Gövde ve baş geri
ye uzatılır. İkide dizler
gerilirken kollar öne gi
der. Hareket üç defa tek
rarlandıktan sonra iki sa
yı ile vaziyet değiştirilir
birde sol bacak yerine ge
lir ve kollar iner, ikide
kollar öne uzatılırken sağ
bacak da ileri basmış olur
ve aynı hareket üç defa
daha tekrarlanır.
En son doğrulduktan son
ra kollar aşağıya indirilir
ken sağ ayak yana basılır.

13

Sıralar yüzyüze - dön
dört ayak vaziyeti - al.
Birler eller kalçada doğrulurken ikiler cephe
vaziyeti - al.
Hep beraber dört ayak
vaziyeti - al.
İkiler ayağa kalkarken
birler cephe vaziyeti - al.
Dört sayı ile vaziyet de
ğiştir. 1 - 2 - 3 ■4...
Doğ-rul birler sağa iki
ler sola - dön.
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izahı
Sıralar yüzyüze dört ayak
vaziyeti aldıktan sonra bir
kumandasında birler eller
kalçada olarak doğrulur
lar. İkiler ayaklarını geri
ye fırlatarak cephe vaziye
ti alırlar. İki kumandasın
da birler ve ikiler dört
ayak vaziyeti alırlar. Üç
kumandasında ikiler eller
kalçada doğrularken bir
ler ayaklarını arkaya fır
latarak cephe vaziyeti alır
lar.
Dördüncü sayıda sıralar
dört ayak vaziyetine ge
çerler ve hareket bir kaç
defa tekrarlanır.
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14 — Hazır-ol
Eller kalça-ya
Kollan yana açarken
başı arkaya u-zat (avuç
lar yukarı bakar) Eller
kalça - ya tekrar 1 ■2....

İzahı
14 — Kolları yana açarken, kol
ların yere tamamile mu
vazi olmasına ve avuçla
rın da yukarı dönmüş bulumasına dikkat etmek
lâzımdır. Bu hareket ya
vaş tempo ile dinlendirici
bir tarzda yaptırılmalıdır.

DÜZELTME;

1938 tarihli cimnastik şenlikleri talimatnamesinin 14 üncü
maddesi şu şekilde tashih edilmiştir:
Madde 14 — Cimnastik şenliklerine iştirak edecek talebe
nin cimnastik elbisesi şöyle olacaktır:
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Erkekler için: kolsuz beyaz atlet faniâsı, beyaz kısa pantalon;
Kızlar için: beyaz bluz, siyah kilot, siyah file, beyaz kısa
çorap.
(Beyaz bluz; önü açık, üç düğmeli, kısa kollu, devirme
yakalı spor erkek gömleği gibi olacaktır. Siyah kilot önden ar
kadan geniş pilikaşeli, yedi santimetre eninde kemer, dört san
timetre eninde askı, yandan açılıp kapanacaktır. Askılar, arkadan
dikili, önden îlüğmeii olacak, düğmeler kemerin iç tarafına di
kilecek, kilotlar ne çok bol, ne çok dar olacak, bacaklar las
tikli yapılacaktır.)
Kadın ve erkek Öğretmenlerin kıyafeti, yukarıda gösterilen
talebe kıyafetinin aynıdır. Yalnız erkek öğretmenler uzun beyaz
pantalon, kadın öğretmenler uzun siyah çorap giyeceklerdir, (iiyim malzemesi yerli malı olacaktır.

TAMİMLER;
YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ

T. C.

NAFIA VEKÂLETİ
Posta Telgraf ve Telefon
Umumî Müdürlüğü
Telefon İş. R.
işletme Kalemi
Sayı: 61

2 4 /1 1 1 /1 9 3 9

2 4 /1 1 1 /1 9 3 9

Sayı: 2353

ÖZET:
Bursa - Eskişehir telefon devresi
nin açıldığı h.

94.

ÖZET:
Bursa - Eskişehir telefon devre.si

Bursa - Eskişehir telefon devresinin konuşmalara açıldığı

h.

hakkında, Nafıa Vekilliğinin yazısı aynen yukarıya çıkarılmıştır.

Maarif Vekâletine
Telefon İşleri Programına dahil bulunan 160 kilometre
uzunluğunda Bursa - Eskişehir telefon devresi inşaatının ikmal
edilerek konuşmalara açıldığını arzederim.
Nafıa Vekili
A. Çetinhaya

İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekli

F. U nat

N.

R. N. Edgüer

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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T. C.
,"
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşnyat
•

Müdürlüğünce çıkanlıı

Tek

10 IVîsan 19 3 9

'el: satılmaz. Alakadar makam ve müea-

Sayı: 13

«*selere dağıtılır. Yıllığı kıtk kunış mıı

pazartesi

kabilinde abonelerine ırönderilır.

t a m i m l e r
BEDEN EĞİTİM İ VE İZCİLİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
•
Sayı: 20/200

ÖZET:
Liklerc lise birinci devre ile orta
okul talebelerinin iştirak edemiyeceği h.

Okul Spor ^ urdu Talimatnamesi mucibince S])or yurtlan
liselerin ikinci devrelerile, öğretmen okullarında, tecim lisele
rinde, erkek san’at okullarında ve kız enstitülerinde kurulmak
tadır.
Bu sporların teşkil edecekleri liklere ve aralarında yapa
cakları müsabakalara lise birinci devre ile orta okul talebelerinin
iştirak edemiyeceğini bildiririm.
Maarif Vekili N.
V. A.
R. N. Edgüer
-• •ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 9/745

96«

2 7 /1 1 1 /1 9 3 9

'
ÖZET:
özel ve azınlık ve yabancı okullardaki m ünhaller h.

istifa etmek, başka vazifeye tayin edilmek, asker olmak,
hastalanmak ... gibi sebeplerle özel Türk, azınlık ve vabann
okullarında açılacak öğretmenliklerin, inhilâl vukubulur bulmaz
Vekilliğe bildirilmesini ehemmiyetle rica ederim.
Maarif Vekili N.
V , P.
R. N. Edgüer

ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİFEKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5 1 2 9 3 /7 -5 1 5 3

2 8 /1 1 1 /1 9 3 9

Vekilliğe gönderilen evrakın - bu husustaki tamimler hükümle
rinin birbirine karıştırılmasından - bir kısım okullar tarafından
noksan gönderildiği, noksanların tamamlanması için yazışmalara
yol açıldığı ve dolayısile bir an evvel tetkiki ve neticelendirilmesi gereken inzibatî vak’alann sürüncemede kalmasına sebe
biyet verildiği görülmektedir.
Bunun önüne geçilmesi için:
a) 19/IV/1937 tarih ve 51222/5183 sayılı tamim mucibince
tasdik için Vekilliğe gönderilecek yasav kurulu kararlarına be
hemehal tahkikat evrakı da bağlanacak ve yine ayni tamimle
suçlu talebenin umumî vaziyeti hakkında istenilen malûmat da
verilecektir.
b) Kararın tasdiki için Vekilliğe gönderilecek ve evraka
24/XI/1938 tarih ve 51239/3300 sayılı tamime göre cezalan
dırılan talebenin bir de fotoğrafı eklenecektir.
c) Yasav kurulu kararları ancak bu şekilde hazırlandıktan
ve bütün eksikleri tamamlandıktan sonra Vekilliğe gönderile
cektir.
d) 21/XII/1938 tarih ve 51293/7/29491 sayılı tamimle iste
nilen ceza fişlerini, bazı okulların yasav kurulu kararı ile bir
likte gönderdikleri görülmektedir. Bu fişler, talebe hakkındeki
kararların Vekillikçe tasdikinden sonra bönderilecektir. Buna
göre iş yapılmasını ehemmiyetle dilerim.
Maarif Vekili
A. Y.
Hasan-Âli Yücel

Yasav Kurulu k ararlan h.

Okul yasav kurullarınca mecburî tasdikname veya kat’î
ihraçla cezalandırılan talebe hakkındaki kararların tasdiki için

.?;/////»■ »

BEDEN EĞİTİMİ VE İZCİLİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 20/248

ÖZET:

97.

ikinci basılış

:
2 7 /1 1 1 /1 9 3 9

95.

•

O rtaokulların atletizm çalışmala«

98.

rı h.

Tebliğler Dergisinin 6 numaralı nüshasında intişar etlen
spor yurtları talimatı mucibince kurulmuş bulunan ortaokul ile
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Maarii \ek ililisi leb lig ler Derg'isi

Sayfa: 62

lise birinci devrelerin oyun yurtlarında tatbik edilecek atletizm
çalışmalarının aşağıda yazılı talimata göre tanzim edilmesini
dilerim.
•
Maarif Vekili
V. A.
Hasan-Âli Yücel

g) El topu atışları:

Bu atışlar 175 gramlık küçük toplarla
koşup hız alarak veya hız almadan
yapılır... Atışları üç türlü yapmak
mümkündür.
1 — En uzağa.
2 — Dik hedefe.

Ortaokulların atletizm çalınmaları
Ortaokullarda atletizm hareketleri Beden Terbiyesi tedrisa
tını tamamlayan bir vasıla olarak kullaıııiacakLir. Bu Irırekellerin hedefi çocukları kendi bedenî kabiliyetlerinin hudutlarında
dereceler elde etmeğe sevketmek değil, tabiî ve eğlenceli müsabaka
oyunları ile meşğul ederek kendi isteklerde vücutlarını işletme
zevk ve itiyadını vernıckfen ibaret olrcrktır. Bu esas göz cbıünde
tutularak müsabaka oyunlarının asabiyeti, gururu, ve fert üstün
lük hislerini tahrik eden bir karekter almamalarına, daha ziya
de toplu çalışma arzu ve ihtiyacını takviye edecek tarzlarda ya,pılmasına itina edilecektir.

3 — Yatık hedefe. (Meselâ atış çizgisinden
itibaren 20 M. ileride 2 metre kutru
olan bir dairenin içine düşürme gi
bi.) n
.
İl )

İp allama koşusu

i) Çenber koşusu
j) Muvazene koşuları:

Baş üzerinde kitap, kaşıkta yumurta,
düz tabak içinde zıp zıp v.s. taşıyarak.

k) Çekişmece oyunları:

Bu oyunlar halat çekme, el ele ve kol
kola çekişme gibi mücadele oyifiılarından ibarettir.
Bu oyunlar için takım teşkil ederken
takımların mümkün olduğu kadar bir
birine denk kuvvet ve ağırlıkta olma
larına itina edilmelidir. Çekişme oyun
ları sarfedilen ceht dolayısile kolay
dejenere olacak oyun faaliyetlerindendir. Bu itibarla bu oyunların tertip ve
idaresinde bu husus gözönünde tutula
rak dikkatli davranılması lâzımdır.

Hareketlerin öğretilmesinde esas, öğretmenin hareketleri ken
disi yaparak göstermesi olacaktır. Hatalar sözle ve uzun izahlarla
değil, sırası geldikçe, çocukları cesaretsizliğe düşürmeksizin öğ
retmenin doğrusunu bilfiil göstermesi suretile düzeltilecektir.
Dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de çocukların bu
hareketlerde kendilerini yoracak ve yıpratacak Trata düşmeme
lerini temin etmek olacaktır.
Ortaokul çocuklarının (kız ve erkek) yapacakları atletizm
hareketleri şunlardır:
a) Tabiî koşular:

Bu koşularda mesafe değil zaman na
zarı itibare alınmalı, ve koşu temposu
nun yavaş olmasına dikat etmelidir.
Yarım dakikadan başlıyacak olan ça
lışmalar iki dakikayı geçmemelidir.

b) Sür’at koşuları:

30-40-50 metre.

c) Ayakta çıkış:

Bütün koşularda ayakta çıkış kullanıl
malıdır. Sür at korucularının tatbik et
tikleri yerden, yatık çıkış tarzı ancak dr
ğişik bir eğlence vasıtası olarak kul
lanılmalıdır ve talebe yalnız bu çıkış
lar mevzuubahis olduğu yerde değil,
hiç bir stili öğretmek kaygısı ile taz
yik edilmemelidir.

ç) Engelli koşular:

Bu koşuların mesafeleri 60 metreyi
geçmemelidir. Engellerde ancak bir
güçlük değil bir neş’e unsuru olacak
şekilde seçilmelidir.
(iki tarafı delik çuval ve fıçı kasa
parçaları sıra v.s.)

d) Bayrak koşuları;

9 numaralı Tebliğler Dergisinde gös
terilen tarzda veya başka türlü.

e) Koşu oyunları:

Kırda iz takibi, tilki avı,
esir almaca v. s. gibi

f) Allamalar:

Hız alarak ve almadan yüksek ve uzun
atlamalar:
Bu atlamalar mümkün olduğu kadar
serbest yapılacak ve hız çizgisi veya tah
tası ancak müsabaka mevzuubahis ol
duğu zaman kullanılacaktır. Kum ha
vuzlarının temiz tutulmasına itina
edilecektir.

Müsabakaların tertibi :
a) Okullar arasında :

*

Okullar orası müsabakaları, mahallî Kültür Direk'iîrlerinin
miisaadesile hıısı^iî. teşvik edici idman ve şenlikler halinde okul
idare ve beden terbiyesi öğretmenlerinin müşterek çalışmaları
ile tertip edilir.
İkiden fazla oikul bulunan yerlerde (bu müsabakaları okul
beden terbiye«! öğretmenlerinin kendi aralarındarv seçecelkleri
teknik bir hevet idare eder. Okullar arası yapılan müsabakaların
neticesi bir raporla ve Kültür Direktörlükleri vasıtasile Vekillik
Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğüne bildireceklerdir.
Ortaokulların aralarında tertip edilen müsabakalar şun
lardır :
Koşular, (bayrak koşusu halinde).
Atışlar.
Atlamalar.
Bu müsabakalörın hepsi 9 numaralı Tebliğler Dergisinde
intişar eden kızların koşusu ve atış müsabakaları talimatı dahi
linde yapılacaktır.
Koşu takımları 20 den, atış ve atlamalara girecek takım
lar ise yedekleri ile beraber 10 kişiden daha az olmamalıdır.
Müsabakalarda ferdî tasnif yapılmıyacaktır.
b) Sınıflar arası müsabakaları :
Okul beden eğitimi öğretmenleri sınıfları sınıf mevcudunun
yekûnuna göre kuvvetçe birbirine denk muhtelif takımlara ayı
racak ve aralarında senenin muayyen zamanında çocukları be
den faaliyetine teşvik etmek için yukarıda izah edilen esaslar
dahilinde müsabakalar yapacaklardır.
Sınıflar arası müsabakaları okul dahilinde senede hiç ol
mazsa bir defa, sene sonunda, mümkün olduğu takdirde çocuk
velilerinin huzuru ile bir mektep havramı halinde vapılmalıdır.
Bu müsabakaların neticeleri örnekleri evvelce gönderilen
defterlere muntazaman işlenecektir.
(*) 9
kaları).

l\ o .

Tebliğler Dergisi : (kız talebenin atış müsaba
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Maarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

Suret

Suret

Sayı: 8

Toplantı tarihi: 15/IH/I939
ÖZET :
Bakırköy ve Kasınıpaija Orta okul
ları şubelerinin müstakil hale ge
tirilm eleri h.

DAHİLİYE
M.S.M.
Ş. 2.
Sayı :

VEKÂLETİ
U.M.
M.
1022

28/111/1939
ÖZET :
Devrek Kazasına gönderilecek res
mî evrak üzerine Devrek-Zongultlak yazılması h.

Maarif Vekâletine

Müdürler Komisyonu- K.-ar^r!Kasıppa:^a ve Bakırköy Ortaokulları ^şubelerinin .nüsiakil
hale ¡Getirilmeleri lüzunıuna dair Ortaöğretim Genel Direktörlü
ğünün Komisyonumuza havale buyrulan U/III/19Ö9 tarih ve
1015 sayılı tahriratı okundu.
Gereği düşünülerek;
1 — 245 K ız ve 225 Erkek talebesi bulunan Bakırköy Orta
okulu ayrı ayrı semtlerde bulunan iki binada faaliyette bulunmak
ta ve Erkek kısmında ise çifte tedrisat yapılmaktadır. Disiplin
ve idare bakımından bu okulun (Bakırköy Birinci Ortaokulu) ve
(Bakırköy İkinci Ortaokulu) adlarile ikiye aynlma.sı.
2 — 377 Erkek. 510 Kız talebesi olan Kasıtnpaşa Ortaokulu
da ayrı ayrı semtlerde ve iki binada bulunmaktadır. İdarî ve
terbiyevî sahada çekilen zorluklar f^öz önüne alınarak hu okulun
da (Kasımpaşa Birinci Ortaokulu) ve (Kasımpaşa İkinci Orta
okulu) adlarile ikiye ayrılması ve evrakın Ortaöğretim Genel Di
rektörlüğüne verilmesi kararlaştırıldı.
YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/2542

Sayfa: 63

31/111/1939

1 — Zonguldak Vilâyetinin Devrek kazası ile Mardin Vi
lâyetinin Derik. Sivas Vilâyetinin Divriği. Kayseri Vilâyetinin
Develi kazaları ve Kastamonu Vilâyetinin Devrekâni nahiyesi
arasındaki isim iltibası, mürsele ve muhaberelerini pek ziyade
karıştırmakta olduğundan Devrek kazasına ak muhaberatı res
miye zarfları üzerine

olarak yazılması Zonguldak
Zonguldak
Vi 1âyet inden isten i 1mektedi r.
Muhaberatın selâmeti ve binnetice muamelâtın sür’ati ted
viri bakımlarından iş’ârı vaki muvafık görüldüğünden Devrek
kazasına gönderilecek resmî evrak üzerine_
, , , ^iye yazılmaZonguldak
sının usul ittihazı Umumî Müfettişliklerle Valiliklere tamimen
yazılmıştır.
Yüksek Orunlarınca da tensib buyurulduğu takdirde alâ
kadarlara tebliğine müsaadelerini sonsuz saygılarımla arz ve rica
ederim.
2 — Başvekâlet Yüksek Makamına. Genelkurmay BaşkanIğına ve Vekâletlere arzedilmiştir.
Dahiliye Vekili N.
İmza

ÖZET

99.

Bakırköy ve Kasımpaşa O rtaokul
ları Şubelerinin m üstakil hale ge
tirilm eleri h.

Maarif Vekilliği Müdürler Komisyonunca kararla:§tırılıp
Vekillikçe kabul edilmiş bulunan 8 sayılı ve 15/III/1939 tarihli
«Bakırköy ve Kasımpaşa Ortaokulları Şubelerinin müstakil bale
getirilmeleri» hakkındaki karar aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğince iş yapılmak üzere ilgililere bildirilmesini rica
ederim.
OMaarif Vekili N.
Ke. ka.
R. N. Edgüer

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
S a y ı: 81/2543

ÖZET :
Devrek Kazasına gönderilecek res
mî evrak üzerine Devrek-Zonguldak yazılması h.

101.
Dahilive Vekilliğinin; Devrek Kazasına gönderilecek resmî
evrak üzerine vilâyet adının da yazılması hakkındaki genelge
sinin bir örneği avnen yukarıya çıkarılmıştır.
İlgililere bildirilmesini ve gereğince iş yapılması husu
sunun teminini rica ederim.
n.
Maarif Vekili N.
M Aral
R. N. Ed^üer
KÜLTÜR KURULU
Sayı : 2/603-18

BEDEN EĞİTİM İ VE İZCİLİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 20/255

100.

1/I V /1939

.

102
ÖZET :
Okul spor yurtlarının bütçeleri h.

6 numaralı ve 20 Şubat tarihli Tebliğler Dergisinde intişar
eden talimatname ile teşkil edilmiş bulunan Okul Spor Yurtla
rının gelir ve masrafları her yıl bir bütçe ile tespit olunur.
Hu bütçenin gelirleri şunlardır:
1 — Teberrular (Aynen olan teberrular demirbaş defterine
kaydedilecektir.)
2 —■Talebenin vereceği ihtiyarî aidat
3 — Müsabakalar hasılatı
Masraflar şunlardır:
1 — Spor ve oyun malzemesi
2 — Mü.sabıklann gidiş geliş masrafları
3 — Müsabaka tertip masrafları
1 — Okullarda spor tesisleri masrafları (Saha masrafları)
Okul Spor Yurdu bütçesini Yurt Haşkaptanı ile Yurt Spor
Kaptanlarından ve Okul Hesa|) İşyarından mürekkep heyet ha
zırlar ve okul Direktörü tasdik eder.
Okul Spor Yurdu,muhasebesini Okul Hesap İşyarı tutacak
tır. Hu bütçenin tatbik ve kontrolünden Okul Direktörü Yıırd
Başkanı sıfatile mesul olacaktır.
Maarif Vekili
E. A.

H a sa n -Â li Y ücel

31/111/1939
.

4 /IV /1939
ÖZET :
23 Nisan Egemenlik Bayramilc
Çocuk Haftası h.

23 Ni.san Egemenlik Bayramile Çocuk Haftasının her yıl
olduğu gibi bu yıl da okullarımızda kutlanmasını, yapılacak tö
rene talebelerin iştirak ettirilmesini ve hafta içinde yapılacak
işler için bulunulan mahallin Gocuk Esirgeme Kurumu teşkilâtile temas edilmesini rica ederim.
'
Maarif Vekili
K. Y.
Hasan-Âli Yücel
YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 82/2684

103.

6/IV/1939
ÖZET :
İlköğretim gazetesine
derecekler h.

yazı gön

İlköğretim gazetesinde neşredilmek üzere gönderilen yazı
ların bazılarında yazanların açık adresleri bulunmadığından,
yazıları, basıldığı takdirde kendilerine telif hakkı göhdermek güç
veya imkânsız olmaktadır.
.
Anketlere verilen karşılıklara cevab vermek hususunda da
aynı güçlüğe uğrandığından, bu gibi yazılarda vilâyet, kaza, köy
ve vazife isimlerinin açık olarak yazılmasını, imzaların oku
naklı olmasını, ve daha iyisi adın ve soyadının yazı ile de yazıl
masını rica ederim.
n .'
Maarif Vekili
Ke. Ka,
Hacsan-Ali Yücel

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

Sayfa: 64

1 0 Nisan 1939

TAK D İR N A M E A L A N L A R :
Adı

Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerin
den dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
taltif edilen öğretmenler:
*-

Reşat Ersoylu
Şahin Özgür
Ömer Lütfi Şahin

A^n Vilâyeti

Merkez Okulu Başöğretmeni
Merkez Okulu Öğretmeni
Merkez Okulu Öğretmeni
Merkez Okulu Öğretmeni
'*
Merkez Okulu öğretmeni
Eleşkirt kazası Okulu Başöğretmeni
Eleşkirt kazası Okulu Öğretmeni
Eleşkirt kazası Okulu Öğretmeni
Doğubayazıt Merkez Okulu Başöğret
meni
Doğubayazıt Merkez Okulu Öğretmeni
Ooğubayazıt merkez Okulu Öğretmeni
Tutak kazası Merkez Okulu Başöğret
meni
Tutak kazası Merkez Okulu Öğretmeni
Diyadin kazası Merkez Okulu Başöğ
retmen V.
Diyadin kazası Nüfus Memuru
Diyadin Taşlıçay nahiyesi öğretmeni

Kemal Turan
Osman Okan
Alâettin Beken
Haydar Tibet
Basri Gürkan
Ramiz Ertem
\ecati.Oral
Memduh Akyos
Sabri Ersöz
Yusuf Aktuna
Mustafa Altan
Osman Ertem
Şemsettin Artaş
Dursun Ayıtöre
Celâl Ünsal
Zekeriya Ünlü

Balıkesir Vilâyeti

Abidin Pak
Kemal Göksel
Tabir Tekin

Zakire Şahin
\iyazi Sökmen
Ferit Ünlüer
Hikmet Güven

Edremit Gazi Okulu Başöğretmeni
Edremit Cümhuriyet Okulu Başöğretmeni

Emin Akın
Sezai Aybek
Sezai Aybek
A. Hakkı Kollu
Salim Tunç «

.

Edremit Eminönü Okulu Başöğretmeni
Edremit Kadıköy Okulu Başöğretmeni
Edremit Avcılar Okulu Başöğretmeni
Edremit Göre Okulu Başöğretmeni
Edremit Sarnıç Okulu Başöğretmeni

■ • N

'

Haydar Özdemir
Murat Burat

Merkez Okulu Öğretmeni
' Kiği Merkez Başöğretmeni

Mahmut Çırpıcı
Mustafa Sökmen
Hakkı frten
Zeynelâbidin Yurtsever
Dursun Erdoğan
Vehbi Aykın

* Kiği Merkez Öğretmeni
Kiği Merkez Öğretmeni
Kiği Holhol Okulu öğretmeni
Kiği Merkez Okulu Öğretmen Vekili
Bingöl kazası öğretmen Vekili
Solhan kazası Başöğretmeni

Bu derideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.

1

1

•

Dj

2

8

4

5

6

7

8

9

10

n

12

18

16

17

21

■ı

■

.

Birif'öl Vilâyeti

Balıkesir Gazi Okulu Öğretmeni
Balıkesir Mitatpaşa Okulu öğretmeni
Balıkesir Namık Kemal Okulu öğret
meni
Balıkesir Gazi Okulu Öğretmeni
Balıkesir Alişuuri Başöğretmeni
Balıkesir Mitatpaşa Okulu Öğretmeni
Balıkesir Kayabay Okulu öğretmeni

Gülsüm Vardar
İffet Karaman
Beyza özer

Balıkesir Mitatpaşa Okulu öğretmeni
Balıkesir Alişuuri Okulu Öğretmeni
Balıkesir İvrindi Osmanlar Köyü Öğ
retmeni
Mmryas Danca köyü Öğretmeni
Manyas Cümıhuriyet Okulu (öğretmeni
Manyas Çavuşköy Öğretmeni Vekili
Gönen Birinci Okul Başöğretmeni
(iönen ikinci Okul Öğretmeni
Gönen İkinci Okul öğretmeni
Edremit îsmetpaşa Okulu Başöğret
meni
Edremit Gasri Okulu Başöğretmeni

Selâmi ÖzbiÜr
Niyazi Ergin
Basri Ergin
Kâmil Kök
Nuri Ersöz
Enver Böriüçene
Halit Ak
■

Ödevi

Adı

ödevi

14

15

18

19

20

22

28

24

25 / .; • .

••

26

27

28

29

3ü

^ .

sı

32

33

S4

85

S6

37

38

39

’

‘

40 ’
■
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■

,

•

'

'

’

^

D erlet Matbaası

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLÎĞLEH DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.
-S

Yayın Direktörlüğüncc neşredilir.
"i

17 N isan 1 9 3 9

Sayı: 14

Para ile satılmaz. Alâkadar makam
ve müesseselere dağıtılır.

pazartesi

TAMİMLER:
ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 9/897

104.

7/IV/1939
ÖZET:
Y abancı okullarından naklen res
mî ve hususî okullarım ıza girtnek
isteyen talebe h.

Yabancı okullarının ihzarî sınıflarından hususî okulları
mıza nakletmek isteyen talebenin ihzarî sınıfındaki devamlarımn
devam müddetinin hesabında dikkate alınması ve"bu gibi talebe
nin yabancı okullarda ihzarî sınıfa gimîeden önceki tahsil du
rumlarına göre hakları bulunduğu sınıflara kabul edilmeleri ve
resmî ve hususî okullarımıza girdikleri tarihten önce bu okul
larda yapılmış olan sınavlardan muaf tutulmaları uygun görül
müştür.
•
Maarif Vekili A.
N. P.
Ihsan Sungu

4
— Kitaplar İstanbul’da Çenberlitaş’ta Maarif Vekilliği
yayınevinde satılmaktadır. Maarif ve okul idarelerinin, lüzum
hasıl oldukça bu kitapların siparişlerine tavassutta bulunmala
rını rica ederim.
n.
Maarif Vekili
Ke. Kaya
Hasan-Âli Yücel
No:

1

2
3
4

5
6
7
8

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 2850

105.

ıı/ıv/m9
ÖZET:
Lise Felsefe dersleri yardım cı ki
tapları h. ■

1 — Liselerde bulunan talebenin Felsefe kültürünü zengin
leştirmek, muhtelif filozofların eserlerini, felsefî telâkkilerini
tanıtmak ve bunlar üzerinde kendilerini düşündürmek maksatları
ile Maarif Vekilliğince, Felsefe derslerine yardımcı Idtap olarak,
neşrine başlanmış olan «Lise Felsefe dersleri yardımcı kitapları»
serisinin 14. kitabını teşkil eden ve Bursa Meb’usu Nevzat Ayaş
tarafından dilimize çevrilen «İnsan Âkilesi hakkında yeni de
neyişler» adlı eser 60 kuruş fiyatla satışa çıkarılmış bulunmak
tadır. Bu kitabın lise talebesine tavsiyesi uygun görülmüştür.
2 — Bu seriye dahil olup şimdiye kadar basılmış olan
kitaplarla, bunları yazanların veya dilimize çevirenlerin adlarını
ve satış fiyatlarını pösterir bir liste bu tamimin sonuna eklen
miştir.
3 — Neşredilmiş kitapları hep birden alanlarla, bir nevi
den en az beş kitabı birleşerek birden alanlara ayrıca % 10 Is
konto yapılacaktır.

9
10

11
12
13

Kitabuı adı

Yazanın adı

Yaratıcı tekâmülden: ha
yatın tekâmülü
Tıpta tecrübe usulünün tet
kikine giriş
Etika
Monadoloji
Bilgi ve hata
Hayatın mihaniki telâkkisi
Kant’tan Parçalar
Uz'luk oğlu Farabi’den seç
me parçalar
Beşerî bilgilerin prensipleri
Mistiklik ve Mantık
Sosyolojinin unsurları
Kâinatm muammaları
Ahlâk Tecrübesi

Fiyatı

Mustafa Şekip Tunç

70

Galip Ataç

95

Suut Kemal Yetkin
>9
9»
Sabri Esat Siyavuşgil
Mehmet Karabasan
Emin Erişirgil
Kıvamettin Burslan

12
15
35
12
25
25

Mehmet Saffet Engin
Yusuf Şerif Kıhçel
Kâzım Nami Duru
Ali Haydar Taner
Ziyaettin Fahri Fmdıkoğlu
.

65
17.5
130
12.5
50

Suret
T. C.
BAŞVEKÂLET
Yazı İşleri Dairesi
Müdürlüğü
Sayı: 6/1591

31/111/1939

Maarif Vekilliğine

,

Vekilleri alâkadar eden işler dolayısile gerek doğrudan doğ
ruya ve gerek ihbarnameler üzerine şirket veya müessese nezdlerinde yapılan tetkik ve teftişler sırasında tesadüf olunan vergi
kaçakçılığı hadiseleri; asıl ihbar mevzuu olan işe ait tahkikatın

Sayfa; 66

Maarif V ekilliği T ebliğler Derpini

ikmal ve intacına kadar ne Vekilliğe ve ne de alâkadar Maliye
teşkilâtına ihbar edilmiyerek tahkikatın neticesine talik edilmekte
olduğu, halbuki bazı hallerde meydana çıkarılan vergi mektumatı üzerine tarhı lâzım gelen vergilerin müruru zaman müd
detleri yaklaşmış olmasından tahkikatın intacına kadar bu müd
det doldurulmakta ve tahkikatın ikmalinden sonra verilen ma
lûmat üzerine müruru zaman hasebile vergi tarh olunmıyarak
hukukunun ziyaa uğratılmasmdan, her hangi bir şirket veya
müessese^jnezdmde yapılan tahkik ve teftişlerde vergi ketumiyeti
gibi vaziyetlere tesadüf olunduğu takdirde işe vaz’ıyet edilmek
ve kanunî icaplarına derhal tevessül imkânı hasıl olmak üzere
alâkadarlarca hemen Maliye Vekilliğine veya en yakın salâhiyetli Maliye teşkilâtına haber verilmesinin usul ittihaz edilmesi
Maliye Vekilliğinden alınan 29/III/1939 tarih ve 22138/235-8423
sayılı tezkerede bildirilmektedir.
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12/IV/1939

M İLLÎ SE FE R B E R LİK DİREKTÖRLÜĞ Ü
Sayı: 8 0 2 2 /1 -3 9 9

ÖZET:

108.

Zehirli gaz dersleri h.

1 — Lise, öğretmen, orta ve muadili okullarda fizik ve
kimya derslerde ilgili olarak okutulan ve Nisan ayının başında
başlanarak ders yılı sonuna kadar bitirilmesi gereken zehirli gaz
ve havadan korunma derslerinin nazarî kısımlarına olduğu ka
dar, tatbikatına da ehemmiyet verilmesini ve derslerin alâka ile
takib edilmesini dilerim.
2 — Türk Özel, azlık ve yabancı okulları bulunan Kültür
Direktörlüklerde lise, öğretmen ve Ertik teknik okullarına yazıl
mıştır.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

K. Y.

Bu suretle muamele yapılması tamimen arzolunur.
Başvekil Yerine
Müsteşar
İmzası

l/IV/1939

YAYIN DÎREKTÖRLÜCÜ
Sayı: 2851

ÖZET:
Şirket ve müesseselerde yapılan
tetkikler esnasında r^ıstlanacak
vergi kaçakçılıkları h.

106.

Şirket ve müesseselerde yapılacak tetkik ve teftişler sırasmda tesadüf edilecek vergi kaçakçılığı hâdiseleri hakkında Baş
vekillik Yüksek Makamının genlegesi aynen yukarıya çıkanlmıştır.
Gereğince iş yapılmak üzere ilgililere bildirilmesini önemle
rica ederim,
n.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel
M. Aral

ÖZET:
İstanbul okulları spor faaliyetinin
şükranla karşılandığı h.

109.

İstanbul Kültür Direktörlüğüne
İstanbul okulları spor bölgesinin faaliyete başladığı gün
daha ilk adımda elde edilen yüz ağartıcı neticeden dolayı size
ve değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni başarı
lar dilerim.
Maarif Vekili
V- A.
Hasan-Âlî Yücel

ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5 1 2 9 3 /6 -6 1 1 3

110.
12/IV/1939

BEDEN EĞ İTİM İ VE İZCİLİK
DİREKTÖRLÜĞ Ü
Sayı: 20/292

ÖZET:
Yapılan m üsabakalar esnasmda
talebenin isteninimiyen hâdiselere
sebebiyet vermemeleri h.

107.
M e k te b le r a r a s ı
m üsab ak a

m a ç la r ın d a

sp o rcu

ta le b e d e n

b a z ıla r ın ın

12/IV/1939

BEDEN EĞ İTİM İ VE İZCİLİK
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 20/291

12/IV /1939
ÖZET:
Parasız yatılı talebenin şehadetname ve tasdiknam eleri h.

Bazı okul idarelerince leylî meccanî talebenin getirdiği tas
diknamelerde pul aranıldığı cereyan eden muamelelerden anla
şılmıştır. 3478 sayılı kanunun onuncu maddesinin 68 inci fıkrası
«bilumum leylî meccanî talebeye verilecek şehadetname ve tas
diknameleri» mutlak surette puldan muaf kıldığı için bu kabil
diploma ve tasdiknamelerde pul aranılmamasını dilerim.
Maarif Vekili
H. A.
Hasan-Âli Yücel

h e y e c a n m ı n t e s i r i a l t ı n d a b ir b İ T İ le r in i r e n c i d e e d e c e k

ta r z d a - h a tta b a z e n ç ir k in s ö z le r le - s a h a d a k i a r k a d a ş la r ın a b a 
ğ ır d ık la r ı n a z a r ı d ik k a ti c e lb e tm e k te d ir .

Türk çocuğuna yaraşan yiğitçe duyguların ve kardeşlik sev
gisinin tezahürüne vesile olması icab eden mektep sporunun ken
di asîl karekterini kaybetmesini mucib olacak bu nevi hâdisele
rin önüne geçmek için mektep idarelerinin müsabakalardan ev
vel talebeyi irşat etmeleri ve spor talimatı hükümlerini kendile
rine hatırlatmaları lüzumlu görülmektedir.
Gerek müsabık sıfatile sahaya çıkan gerekse seyirci olarak
etrafta yer alan talebenin istenilmiyen hâdiselere sebebiyet ver
memeleri için mektep müdür muavinlerile beden terbiyesi mual
limlerinin kendi mekteplerinin müsabaka günlerinde sahada ve
talebeleri arasında bulunmalarını dilerim.
V. A.

Maarif Vekili
Haşan.'Âli Yücel

YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 4 /1 2 7 -4 1 7

111.

12/IV/1939
ÖZET:
Üniversite ve yüksek m ektepler
profesörlük ve doçentlikleri h.

Memlekette en yüksek ilim pavesi olan Üniversite ve yük
sek mektepler profesörlükleri münhasıran bunların içinden ge
lecek olan doçent ve asistanlarımızın varacakları bir pa^'e sanılmamalıdır. Onlardan başka ve ^ine meslek içinde bulunup yük
sek ilim kabiliyeti gösterenlerin, bilhassa lise muallimlerimizin
muayven kanun ve nizam yollarından Üniversitenin ve diğer
yüksek mekteplerin doçentlik imtihanlarına her vakit girebile
ceklerini hatırlatmayı lüzumlu «rörmektevim.

Bilhassa °^enç arkadaşlarımın bu hedefi daima göz önünde
lutarak bulundukları yerde ve vazifede buna hazırlanmalarını
l>eklerim. Genç Türk nesillerini yetiştirmek ödevini üstüne almış
ilim mensuplarının talebelerinden önce kendilerini daimî suret
te yetiştirmelerini ve mükemmelleştirmelerini pek tabiî, hatta za
rurî bulurum. Ehliyetin ve çalışmanın bir isbat yeri olan doçent
lik imtihanları, memleketin en kıymetli ilim namzedlerini seçe
cek esaslı bir miyardır. Akademik kariyere girmek isteyen arka■daşlarımdan bu yolda azamî gayret bekler; ilim idealine yaklaş
makta önlerinin her suretle açık olduğunu bildirmeyi bir vazife
itilirim.
Maarif Vekili
C. D.
Hasan-Âli Yücel

U/IV/1939

ifAYIN DİREKTÖRLL^Ü
Sayı: 83/2950

.

112

Sayfa: 67
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ÖZET:
Kalem mecmuası h.

Gazi Terbiye Enstitüsü öğretmenlerinden llyas Sınai ile

Nihat Özön tarafından çıkarılmakta olan aylık «Kalem mec
muası» talebeler için faydalı görülmüştür.
Beher sayısı 15, yıllık abonesi 180 kuruş ve satış yeri İstan
bul’da Ankara Caddesinde Remzi Kitabevidir. İlgililere bildi
rilmesini rica ederim.
n.
Maarif Vekili
Ke. Kaya
Hasan-Âli Yücel
UJ w i 1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 83/2989

■ ÖZET:
23 Nisan günü çıkacak Çocuk
mecmuasınm fevkalâde nüshası h.

113.

Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çıkarılmakta olan
«Çocuk» mecmuasının 23 Nisan günü, 135 inci sayısı bir çok re
sim ve yazılar ile fevkalâde olarak çıkacak ve bu nüshaya mah
sus olmak üzere 10 kuruş fiyatla satılacaktır.
îlk ve Orta okul talebeleri için faideli görülen bu mecmuanın
ilgililere tavsiyesini rica ederim.
n.
Maarif Vekili
Ke. Kaya
Hasan-Âli Yücel

T A K D İR N A M E A L A N L A R :
Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerin
den dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
•taltif edilen öğretmenler ;
Burdur Vilâyeti
Adı
Abdi Toker
Daim Karagöz
Nizami özgen
H. Nihat Gürpınar
Gemal Apaydın
İbrahim Vural
Mehmed Şener
İsmail Özalp
Sadık öz
Ahmed Ünal
Şevket Şener
Mehmed Kayalı
Sabri Deniz
Osman Açıkalın
Zarif Yücel
Mehmed özyıl dirim
Emin önel
Ahmed Gürakar
Hakkı Onur
Nuri Selçuk
Hulusî Ertuğrul
Sırrı Özkan
Arif Tuğrul
Remzi Gülyurt
Ali Rıza Tunçağıl
Salim Yurtsever
Hüseyin Vural
Necip Tosun
Ali Cengiz incel
Haşan Ali Yalçın
Haşan Tekin

ödevi
Turan Okulu öğretmeni
Cümhuriyet Okulu öğretmeni
Cümhuriyet Okulu öğretmeni
Sakarya Okulu Öğretmeni
Bucak kazası okulu Öğretmeni
Yeşilova kazası Okulu öğretmeni
Askeriye Yatı Okulu öğretmeni
Askeriye Yatı Okulu öğretmeni
Askeriye Yatı Okulu Öğretmeni
Askeriye Yatı Okulu öğretmeni
Arvalı köyü Başöğretmeni
Çeltikçi Yatı Okulu öğretmeni
Belönü köyü öğretmeni
Belendi köyü Öğretmeni
Çebiş köyü öğretmeni
Başköy Okulu öğretmeni
Büydüz Okulu Öğretmeni
Kağılcık Okulu öğretmeni
Hasanpaşa Okulu öğretmeni
Den gere Okulu öğretmeni
Dirmil Okulu öğretmeni
Kavuncu Okulu öğretmeni
Yusufça Okulu öğretmeni
Çamlık Okulu Öğretmeni
Karapınar Okulu öğretmeni
Akça köyü Okulu öğretmeni
Güney Okulu öğretmeni
Hayriye Okulu öğretmeni
Karaatlı Okulu öğretmeni
Navku Okulu öğretmeni
Söğüt Okulu öğretmeni

Çanakkale Vilâyeti
ödevi

Adı
Bican Ötüken
Kemal, Nimet
Adil Coşkan
Tevfik özbilen
Necip Tümen dirik
Süleyman Çetin
Hamdı Kaya,Nüh Fahri
Nazmi Atalay
Haşan Tuna, Ömer Saltık
Murat Hasıl, Ziba Güler
Aziz Seyyare
İsmail Başaran

Rifat Doğan
Cemal Kaman
Hüsnü Talu
Şevki Tombul
Şerife Karmen
Sadettin Talu
ismet Demirel
Tabir Barutçu
Abdullah Yılmaz
Kadir özdoğan
Kasım Çıtak
Ekrem Olgaç
Vehbi Bilecen

'

Gelibolu - Bayır köy Okulunda
Yenice Metkez Okulunda
Çakırköy Okulunda
Akçakoyun köyü Okulunda
Hamdibey köy Okulunda
Aravacıkköyü Okulunda
Pazar köy Okulunda
Naipli köyü Okulunda
İmroz - Dereköy Okulunda
Tepeköy Okulunda
Zeytinli köy Okulunda
Bademli köy Okulunda

ç-orum Vilâyeti
Çorum Merkez Istiklât Okulu öğret
meni
Çorum Merkez Lâçin nahiyesi öğret
meni
Çorum Merkez Şeydin köyü öğretmeni
•
Çorum Merkez Ovacık köyü öğretmeni
İskilip Merkez Azmimillî Okulu Öğ
retmeni
İskilip Merkez Azmimillî Okulu öğ
retmeni
İskilip Merkez Bahattin nahiyesi öğ
retmeni
İskilip Merkez Karaveran köyü öğ
retmeni
İskilip Merkez Kuzuluk köyü öğret
meni
İskilip Merkez Kızılveran nahiyesi
Başöğretmeni
.
Sungurlu Merkez Boğazkale nahiyesi
Başöğretmeni
Sungurlu Merkez Boğazkale nahiyesi
öğretmeni
Sungurlu Merkez Kavşit köyü Başöğ
retmeni

^
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S ay fa: 68

Ödevi

Adı

Adı

Sungurlu Merkez Kavşit köyü öğret
meni
Sungurlu Merkez Demirşeyh köyü
Öğretmeni
Sungurlu Merkez Alembeyli köyü
Öğretmeni
Osmancık Merkez İnönü Okulu öğ
retmeni
Osmancık Merkez Kâmil köyü Başöğ
retmeni
Osmancık Merkez Secigân köyü Öğ
retmeni
Osmancık Merkez Dodurga köyü öğ
retmeni
Osmancık Merkez Hacıhamza köyü
Başöğretmeni
Alaca Merkez Okulu Öğretmeni
Alaca Merkez Kalehisar köyü Başöğ
retmeni
'
Alaca Merkez Kalehisar köyü öğret
meni
Alaca Merkez Büyükhırka köyü öğ
retmeni
Alaca Merkez Büyükcamili köyü Baş
öğretmeni
Ortaköy nâhiyesi öğretmeni
Çorum Merkez Gazipaşa Okulu Öğ
retmeni
^
Çorum Merkez Ovacık köyü Okulu
Başöğretmeni
Çorum Merkez Lâçin köyü Okulu öğ
retmeni
Çorum Merkez Yeniçamlıca Okulu
Başöğretmeni
Çorum Merkez Çukurveren Okulu Öğ
retmeni
Çorum İskilip Merkez Misakımillî
Ökulu Öğretmeni
Çorum İskilip Azmimillî Okulu öğ
retmeni

Hayri Gürsoy
Haşan Arseven
Vehbi Eryılmaz
Hüseyin Akat
Kemal Erdem
Mehmed Gümüştekin
Veli Erk
Osman Tuncel
Cevat Erensoy
İsmet Tüblek
Sabit Kökten
Adil Olgun
Sırrı Çelen
Ali Akman
Emine Çeviren
Halit özyurd
Makbule Tekin
Kadir Özdoğan
Osman Tunger
Mediha Ercantekin
Niyazi Karalı
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Halit Bayrak
Hüseyin Aytaç
Haydar Yalçın
Ömer Lütfi Tuncay
Hatice Tuncay
Yakup Turfan
Şemsi Akman
Mustafa İçelli
Cemal Erturan
Muzaffer Berkay
Süleyman Renda
Mehmed Gümüştekin

ödevi
Çorum İskilip Karaveran Yatı Okulu
öğretmeni
Corum İskilip Kuzuluk Yatı Okulu
Öğretmeni
.
Çorum İskilip Kızılveran Yatı Okulu
Başöğretmeni
^urum İskilip Eski Alibey Okulu Öğ
retmeni
Çorum Osmancık Merkez Okulu öğ*
retmeni
•
Çorum Osmancık Merkez Kâmil Oku
lu Öğretmeni
Çorum Osmancık Seciğen Okulu öğ
retmeni
Çorum Osmancık Dodurğa Okulu
Öğretmeni
Çorum Mecidözü Merkez Fiğani köyü
Başöğretmeni
Çorum Mecidözü Merkez Elvançelebi
' öğretmeni
Çorum Alaca Mer^kez Okulu öğretmeni
Çorum Alaca Merkez Camili köyü
Başöğretmeni
Erzincan Vilâyeti

Şevki Güçlü
Mehmed Alptekin
Kemal Ergin
Ganime Kızıltuğ
Cemile Eskiyurt .
Lütfiye Hatunoğlu
Müyesser özdal
İrfan Kösebey
Nevzat Karapolat
Osman Öğel
Vehbi Güner
Halit Atasoy

Cümhuriyet Okulu Başöğretmeni
Ziya Gökalp Okulu Başöğretmeni
Kerer Okulu Başöğretmeni
Sakarya Okulu öğretmeni
Sakarya Okulu öğretmeni
Merkez Ismetpaşa Okulu öğretmeni
Merkez Ziya Gökalp Okulu öğretmeni
Merkez Kurtuluş Okulu öğretmeni
Merkez Sakarya Okulu öğretmeni
Refahiye Melikşerif Öğretmeni
Refahiye Altköy Okulu öğretmeni
Refahiye Zevkler Okulu Öğretmeni

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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M a ts a m

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEH DEHGÎSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

TAYİNLER ;
M erkezde :

'

Üniversite Edebiyat Fakültesi Romanoloji Doçenti Sabahattin Rahmi Eyüboğlu Vekâlet Müfettişliğine tayin edilmiştir.

t a m im l e r
İLK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 6/3841

114.

:
13/IV/1939
ÖZET:
Ortaokul öğretmenliği sınavı h.

1 — Dört, beş ve altı sınıflı ilk öğretmen okulları mezunları
arasında orta okullarda a) Türkçe, b) Tarih ve Coğrafya, c) Ma
tematik, d) Fizik, kimya ve Tabiat Bilgisi öğretmenliği yapmak
isteyenler için Maarif Vekilliği tarafından önümüzdeki Hazi
ran ayı içinde bir sınav açılacaktır. Buna talip olanlar, müra
caatlarını doğrudan doğruya Kültür İdarelerine yapacaklardır.
2 — Dört, beş ve altı sınıflı öğretmen okulu mezunlannın sı
nava kabulleri için, en az üç yıl meslekte muvaffak oldukları
nın îspekter raporlarile saptanması lâzımdır. Kültür Direktör
leri bu öğretmenlerin adlarını, halen çalıştıkları yerleri, hangi
yıl ve nereden mezun olduklannı gösteren bir cetvel tanzim ede
cekler ve bu cetvelde ayıracakları bir sütunda, bu öğretmenle
rin üç yıllık müsbet mesailerinin neticelerini, tavsif kâğıtlarını
9 uncu maddesinde olduğu tarzda, belirtecekler ve Vekilliğe gön
dereceklerdir.
3 — Yüksek tahsile devam etmek ve başika bir işe geçmek
için meslekten ayrılmış olup da tekrar mesleğe avdetlerine ka
nunî bir engel bulunmıyaniardan bu sınava talib olanlar, mü
racaatlarını en son çalıştıkları vilâyet kültür direktörlüklerine
yapacaklardır. Kültür direktörleri, ikinci maddedeki esaslar al
tında diğer bir cetvel tanzim edecekler ve bu cetvele ayrıca, bu
taliplerin halen çalıştıklan yerleri, meslekten ne zaman ve ne
için ayrıldıklarını gösterir sütunlar ilâve edeceklerdir.
4 — Öğretmen okullarının tatbikat kısımlarile liselerin ilk
kısımlarındaki öğretmenlerden bu sınava girmek isteyenlerin yal
nız adlarını hangi yıldanberi vazife gördüklerini, sicil numarala

rını ihtiva eden avrı bir cetvel yapılarak Vekilliğe gönderilecek
tir.
5 — Sınava gireceklerin adları, yukarıda adı geçen vetvellerin incelenmesi neticesinde, Vekillik tarafından tesbit edilerek
Külütür Direktörlüklerine bildirilecektir.
6 — Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
7 — Her grup için yapılacak yazılı sınavın tarihi aşağıda
yazılmıştır:
a) Türkçe öğretmenliği sınavı 19 Haziran
b) Tarih ve Coğrafya öğretmenliği sınavı 20 Haziran
c) Matematik öğretmenliği sınavı 21 Haziran
d) Fizik, Kimya ve Tabiat Bilgisi öğretmenliği sınavı 22
Haziran
8 — Yazılı sınavda muvaffak olanlar, sözlü sınava alınacak
lardır. Sözlü sınavlara. Ağustosun 17 nci günü Ankarada Gazi
Terbiye Enstitüsünde başlanacaktır.
9 — Sözlü sınav neticesinde Orta okullarda öğretmenlik
edebilecek btir iktidar gösterenlere doğrudan doğruya orta öğ
retmen ehliyetnamesi verilecek, bu derece muvaffakiyet göstermeyip te Enstitüde üç sömestirlik bir tahsilden sonra yetişebilecek
lerine kanaat hasıl olanlar, yaşları 35 i geçmemiş olmak şartile.
Gazi Terbiye Enstitüsüne leylî meccanî alınarak kendilerine üç
sömestr içinde ders gösterilecek ve bunlardan üç sömestrlik tahsil
sonunda muvaffakiyeti sabit olanlara orta öğretmen okulu şa
hadetnamesi verilecektir. Orta öğretim ehliyetnamesi alanlardan
isteyenler de bu üç sömestrlik tahsile devam edebileceklerdir.
10 — Yazılı ve sözlü sınavlarda hangi mevzulara ait so
rular sorulacağı ayrıca bildirilecektir.
11 — Yazılı sınavların ne şekilde yapılacağı ayrı bir ta-
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mimle bildirilecek, sorular Vekillik tarafından idarenize gönde*
nilecektir.
12 — Yazılı sınavlar öğretmenlerin bulundukları Vilâyet
merkezlerinde yapılacaktır. Yalnız askerlikleri odlayı«iile kıt’alarında bulunan öğretmenler, kıt’alarının bulunduğu Vilâyet
merkezindeki öğretmenlerle bir arada sınava gireceklerdir.
13 — 2, 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı cetveller Kültür Di
rektörlüklerince en son 10/5/1939 tarihine kadar Vekilliğe gön
derilmiş alacaktır.
H. T.

TEKNİK u CRETİI^I GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 1490

115.

Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel

13/IV/1939
ÖZET:
İmtihanla maaşa geçecek k n ens
titüleri ve akşam kız sanat okullan ücretli öğretmenleri h.

3007 numaralı kanunun neşrinden evvel kız enstitüleriyle ak
şam kız sanat okulları ertik ve atelye dersleri öğretmenliklerine
ücretle tayin edilmiş olup ta sözü geçen kanunun birinci mad
desinin b, c fıkralannda yazılı tahsil derecesini haiz olmıyan ve
halen bu okullarda kullanılmakta olanlardan, evelki tahsilleri
en az orta derecede bulunanlar, aşağıda izah olunan imtihanlar
da muvaffak olmak şartiyle aylıklı öğretmenliğe geçirilecektir.
1 —■İmtihanlar Türkçe ve kız ertik öğretmen okulu ilk
iki sınıfının yabancı dil, (Fransızca, İngilizce veya Almancadan biri) psikoloji, pedagoji ve tedris usulü derslerinden yapı
lacak ve bu vaziyettdd her öğretmenin zümresi olan amelî ders
ten, Kız Ertik Öğretmen Okulu ihtisas sınıfı derecesinde imti
han edilecektir.
Ev idaresi ve yemek pişirme öğretmenleri bu derslerin icabettirdiği nazarî kısımlardan da imtihana tâbi tutulacaklardır.
2 — İmtihana girmek isteyen öğretmenlerin hazırlanma
larını kolaylaştırmak üzere Kız Ertik öğretmen Okulunun ilk
İki sınıfına ait müfredat programlarından birer nüshası ilgili
ökullara ayrıca gönderilmiştir.

24 N isan 1939

9 — 1941 - 1942 devresi sonuna kadar yapılacak imtihan
ların gün ve saatleri her ders yılı, imtihanlara başlanmadan
Vekillikçe, okul idarelerine bildirilecektir.
10 — 1941 - 1942 devresi sonuna kadar imtihanlara girme
yen veya girip te muvaffak olamıyanların ileride her ne suretle
olursa olsun bir müktesep hak iddia etmeleri varit olamıyacaktır.
Keyfiyetin alâkadarlara bu şekilde bildirilmesini rica ede
rim.
Maarif Vekili
R. U.
Hasan-Âli Yücel

YAYIN d i r e k t ö r l ü ğ ü
Sayı: 81/3179

21/IV/1939
ÖZET:

116.

Köşker Nahiye merkezinin Turkakpmar Köyüne naklolunduğu h.

Kırşehir Vilâyeti merkez kazasına bağlı Köşker Nahiyesi
nin merkezi Köşker Köyünden Türkakpınar Köyüne kaldırılmış
tır.
ilgililere bildirilmesini rica ederim.
n.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel
M. Aral

YAYIN d i r e k t ö r l ü ğ ü
Sayı: 81/3178

117.

21/IV/1939
ÖZET:
îstanbul Çorlu ikinci telefon devresi h.

İstanbul - Çorlu ikinci telefon devresinin ikmal edildiği
Muhabere ve Münakale Vekilliğinden bildirilmiştir.
İlgililere tebliğini rica ederim.
n.
Hasan-Âli Yücel
Maarif Vekili
M. Aral

3 — İmtihanlar 1939 - 1940, 1940 - 1941, 1941 - 1942 dere
yılla n tatil aylannda yapılacaktır.
4 — Bu imtihanlara girecekler; bütün imtihanlarını, üçün
cü maddede yazılı imtihan devrelerinin birinde verebilecekleri
gibi, 1941 - 1942 nihayetinde bitirmek şartiyle her devrede bir
kısım imtihanlannı vermek suretiyle muhtelif devrelerde de
imtihanlara girebileceklerdir.

5 — imtihanlar Vekillikçe teşkil edilecek komisyonlar hu
zurunda ve okulun esas talebesinin imtihanlarında ayrı olarak
Ankara’da Kız Ertik Öğretmen Okulunda yapılacaktır.
6 — Bu imtihanlara girmek isteyenler aşağıda yazılı evrak
ile birlikte bulunduklan okul direktörlüklerine müracaat ede
ceklerdir:

a) İstida,
b) Eki az orta derecede tahsili olduğunu
şehadetname veya vesikasının aslı,

gösteren okul

c) Fotoğraflı ve üç nüsha olarak doldurulmuş imtihana
girme fişi (bu fişler okul direktörlüklerine gönderilmiştir.)
7 — Okul direktörleri bu evrakı 1940 Martı içinde Vekil
liğe resmî ve taahhütlü olarak gönderecekler ve bu evrakın Ve
killikçe tetkiki neticesinde imtihana kabul edilmeleri kararlaştı
rılanlar okul idarlerine aynca bildirilecektir.
8 — Bir imtihan devresinde bir veya bir kaç dersten mu
vaffak olmıyanlar, muhtelif devrelerde bu derslerin imtihan
larına girmek hakkını haizdirler. Ancak en son olarak 1941 - 1942
ders yılı tatilinde yapılacak imtihanlarda da m u vaff^ olamıyanlar, bir dersten olsa bile, müteakip yıllar için tekrar imti
hana talip olamazlar.

YAYIN d i r e k t ö r l ü ğ ü
Sayı: 82/3180

118.

21/I V /1939
ÖZET:
Lise ve Orta derecede okullar öğretmenlerinden ilköğretim Gazete
sine abone olmak isteyenler h.

1 — Vekillik tarafından neşrolunan İlköğretim Gazetesine
abone olmak isteyen liseler, öğretmen okulları, ortaokullar, kız
enstitüleri, tecim lise ve okulları, bölge san’at okulları ve diğer
muhtelif meslek okulları öğretmenlerinin abone paralan, okul
direktörleri tarafından toplanarak, Türkiye Cümhuriyeti Ziraat
Bankası Ankara Merkezinde açılmış olan 3803 sayılı carî hesap
adına bulundukları yerin Ziraat Bankasına yatırılacaktır.
2 — Gazete; Haziran, Temmuz, Ağustos ayları müstesna ol
mak üzere. Cumartesi günleri çıkacak ve okul direktörleri vasıtasile abonelere gönderilecektir.
3 — Gazetenin yıllık abonesi 180 kuruştur, ilk taksit olan
90 kuruş Mayıs 1939 başında, ikinci taksit olan 90 kuruş ta llkteşrin 1939 başında toplanacaktır. İki taksidin bir arada ödenmesi
de mümkündür.
Gazete abonelerine ayrıca her ders yılı başında kitap, alma
nak veya takvim, tablo gibi bir hediye gönderilecektir.
4 — Her okul direktörü, abone olan arkadaşlarının adla
rını, vazifelerini, bdr veya iki taksit için abone parası verdikle
rini gösterir bir cetveli 15 Mayıs 1939 tarihine kadar Vekillik
Yayın Direktörlüğüne bildirecektir.

5 _ Abonelere birinci sayıdan buğüne kadar çıkan nüsha
lar bir arada gönderilecektir.
Gereğinin yapılmasını rica ederim,
Maarif Vekili
n.
Haşan-Ali Yücel
Ke. Kaya
21/IVJ1939

YAYIN DİREKTÖRLÜCÜ
Sayı: 83/3181

Ö 7FT:
Çoculc hikâyeleri serisinden ”Ro^
benson,, ”Arslan„ ’’Donkişot,, ”tyi
ana,, ve ”Ahmed„ adlı kitaplar h.

119.

Eski Darülfünun Müderrislerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu
tarafından yazılan ve satış fiatı ile satış yeri aşağıda gösterilen
çocuk hikâyeleri serisinden 5, 6, 7, 9 ve 10 sayılı «Robenson»,
«Arslan», «Donkişot», «tyi Ana», ve «Ahmed» adlı kitaplar,
İlkokul talebeleri için faideli görülmüştür.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
n.
Maarif Vekili
Ke. Kaya
Haşan-Ali Yücel
Satış fiatı:
Çocuk hikâyelerinin okullara toptan satış fiaıtı (4)
kuruştur.
Satış yeri:
İstanbul Çamlıca
Altunizade No: 9-11

t a k d ir n a m e

22/IV/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/3247

120.

ÖZET:
İlköğretim Gazetesi abone işleri h.

İlköğretim gazetesinin abone işleri hakkında (Maarif Ve
killiği Tebliğler Dergisi) nin 6 sayılı nüshasında 42 sıra numa
ralı tamimle bildirilen esaslara göre, «her Kültür Direktörünün,
abone olması icabeden Müfettiş ve öğretmenlerin Mart 1939 ay
lıklarından abone taksitlerini» tahsil ederek mahallin Türkiye
Cümhııriyeti Ziraat Bankalarına yatırmaları icabettiği halde, bazı
vilâyetlerimizden henüz para alınmadığı, bazılarından da nok
san para gönderildiği anlaşılmıştır.
Kültür Direktörlerinin, Vekilliğimiz Yayın Direktörlüğüne
gönderdikleri abonman listeleri esas tutularak ve liste tanzim
olunurken abone paralarının da tahsil edilmiş olması tabiî görü
lerek bu listelerdeki miktar üzerinden gazete vilâyetlere gönde
rilmektedir.
Abone paralarını henüz göndermiyen, veya noksan gönde
ren vilâyetlerin Kültür Direktörlüklerine yazılmıştır.
Bu işin önemle takibini, okullar kapanmadan tahsilât işle
rinin bitirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili A.
n.
İhsan Sungu
Ke. Kaya
Not: Ziraat Bankası bulunmıyan yerlerde,
abone paralarının posta ile gönde
rilmesi.

ALANLAR;

Ulus Okullarında, parasız çalışarak başan gösterdiklerin
den dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
taltif edilen öğretmenler :

Adı

Emin Oktar
Osman Arslanoğlu

Eskişehir Vilâyeti
Adı
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ödevi

Şevket Turan
Nimet Kuzay
Sadık Demirler
Kadri Tedik
Zeki Çilek
İbrahim Başaran
İbrahim Bacınak
İbrahim Okan
Malik Uzbil

Turan Okulu Başöğretmeni
Turan Okulu öğretmeni
Turan Okulu öğretmeni
Dumlupınar Okulu Başöğretmeni
Millî Hakimiyet Okulu öğretmeni

Bedri özan
İsmail Hakkı Eke
Mükerrem Tincer
Saime Erdemli oğlu
Sadiye Olcay
Müzeyyen Atabay
Ziya Köksal
Abdullah Büyüközden
Haşim Ergenekon
Kâmil Arağtekin
Salih Cemal Esirger
Lütfi Mutluner
Emin Töral
İbrahim Kaya
Şevket özer
Tabir Gündüz

Cümhuriyet Okulu öğretmeni'
Necatibey Okulu Başöğretmeni
Necatibey Okulu öğretmeni
Necatibey Okulu öğretmeni

İnkilâp Okulu Başöğretmeni
Gazi Okulu Başöğretmeni
Gazi Okulu öğretmeni
Cümhuriyet Okulu öğretmeni

Necatibey Okulu öğretmeni
'
Necatibey Okulu öğretmeni
Merkez Muttalip köyü Başöğretmeni
Merkez Ulu dere köyü öğretmeni
Merkez Çifteler köyü Başöğretmeni
Körhasan köyü öğretmeni
Mecidiye köyü öğretmeni
Merkez Satılmış köyü öğretmeni
Merkez Karapazar köyü öğretmeni
Merkez Kızılinler köyü öğretmeni
Merkez Alpı köyü Okulu öğretmeni
Merkez Gündüzler Okulu Başöğret
meni

Naciye Şıpka
Ziver Çağa
Bedri Ertan
V
İbrahim Gürcan
Münir Özbek
Nadire Şoray
Faik özcan
Hilmi Okyay
Veliyettin Atasoy
Hayri önsen
Osman Toyga
Yunus Nadi Tüçer
Emin Eravşar
Nail Baydaroğlu
Ali İrfan öncel
Mehmed Nuri Öztüfk

ödevi
Merkez Gündüzler köyü Okulu öğ
retmeni
Seyitgazi Hamidiye köyü Okulu Baş
öğretmeni
Seyitgazi Hamidiye köyü Okulu öğ
retmeni
Seyitgazi Bardakçı köyü Okulu öğ
retmeni
Seyitgazi Değişören köyü Okulu öğretmeni
Seyitgazi Aksaklı köyü Okulu öğret
meni
Seyitgazi Kırka nahiyesi Okulu Baş
öğretmeni
Seyitgazi Şücaaddin köyü Okulu öğ
retmeni
Seyitgazi Karaören köyü Okulu öğ
retmeni
Sivrihisar Dinek köyü Okulu öğret
meni
Sivrihisar Kepen köyü Okulu öğret
meni
Sivrihisar Kaymaz nahiyesi Okulu
Başöğretmeni
Sivrihisar Yaverviran köyü Başöğret
meni
Sivrihisar Yörme köyü Okulu öğret
meni
Sivrihisar Bahçecik köyü Okulu öğ
retmeni
Sivrihisar Gerenli köyü Okulu öğret
meni
Mihalıççık Obrukşemsiler köyü öğ
retmeni
«
Mihalıççık Kavak köyü Okulu öğret
meni

Sayfa: 72

M a a rif V ekiniği T eb liğ ler D ergisi

Adı

ödevi

Adı

Mustafa Sabri Türkay*

Mihalıççık Sazak köyü Okulu Öğret-

Zeki Erduran

Mihalıççık Beylikahır köyü Okulu
öğretmeni
Mihalıççık Ömerköy Okulu öğretmeni

Mahmut Nedim özer

Gaziantep Vilâyeti
Hayri öner

Merkez Gümhuriyet Okulu Başöğret
meni
Merkez Bostancı Okulu Öğretmeni
Merkez îsmetpaşa Okulu öğretmeni
Merkez Bostancı Okulu öğretmeni
Merkez Gümhuriyet Okulu öğretmeni
Merkez Dayı Ahmed Ağa Okulu ö ğ 
retmeni
Merkez îsmetpaşa Okulu öğretmeni
Merkez B. Kızılhisar köyü Okulu ög
retmeni
Merkez B. Kızılhisar köyü Okulu öğ
retmeni
Meı'kez Üçkubbe köyü Okulu Başöğ
retmeni
Merkez Üçkubbe köyü Okulu Öğret
meni
Merkez Vona köyü Okulu öğretmen
Merkez Geneyik köyü Okulu öğret
meni
Merkez Ulumasara köyü Okulu ö ğ
retmeni
Merkez Gücge köyü Okulu öğretmen
Merkez Karavaiz köyü Okulu öğret
meni
Merkez Beylerbeyi köyü Okulu Öğ
retmeni
Merkez Süpürgüç köyü Okulu öğret
meni
Kilis Kemaliye Okulu öğretmeni
Kilis Gümhuriyet Okulu öğretmeni
Kilis Kemaliye Okulu Öğretmeni
Kilis Şehit Sakıp Okulu Öğretmeni
Kilis istiklâl Okulu öğretmeni
Kilis Kemaliye Okulu Öğretmeni

H. Zafir özhan
Mustafa Güzelhan
Beşir Göğüş
Abdurrahman İpekçi
Yıldız Ünal
Mehmed Tahtacı
Zeki İnce
î. Hakkı özdeniz
Cevat Onay
M. Hilmi Ergurt
Cemil Güçyetmez
Tevfik Sayın
Ahmed Sevük
Mahmut Gürel
Adil Türköz
Ramazan Erdoğan
Nuri Ertürk
Saide Tepe
Münire Türüner
Zeki Berköz
Mihriban Güçel
H. Faik Atagün
A. Nuri Ulusoy

24 Nisan 1939

ödevi

İzzet Yarımağan

Kilis Karneibi köyü Okulu Başöğret
meni

İsmet Alpadın

Kilis Alimantar köyü Okulu Öğret
meni

Cemaleddin Bingöl

Kilis Yazlı'becer Okulu öğretmeni

M. Hilmi Gündeniz

K ilis Gileıme Okulu öğretmeni

Emin Kızıltan

Kilis Acar köyü Okulu Öğretmeni

M. Sıtkı Gündeniz

Kilis Murathüyüğü Okulu öğretmeni

M. Sait Turan
Ve!hbi özgen

Kilis Yananköy Okulu öğretmeni
Kilis Bavuk köyü Okulu öğretmeni

M. Remzi Şahin
Abdulkadir Tümer

Kilis İspanak köyü Okulu öğretmeni
Pazarcık Merkez Okulu öğretmeni

Nuh Ülger

Pazarcık Karahıyılclı Okulu öğretmeni

Süleyman

Pazarcık' Ördekdede Okulu öğretmeni

A. Yakup özata

Pazarcık Çığraşanlı Okulu öğretmeni

M. Oğuz

Pazarcık Ufacıklı Okulu öğretmeni

Lütfi Özok
Halil Gültekin

Pazarcık Büyüknacar Okulu öğret
meni
Nizip Gümhuriyet Okulu öğretmeni

Hüseyin Doğaner

Nizip Gümhuriyet Okulu öğretmeni

Ali Rıza Çekem

Nizip Çardak köyü Okulu öğretmeni

Arif Kokmaz

Nizip Çanakçı köyü Okulu öğretmeni

Kemal Tunçoku

İslâhiye Merkez Okulu Öğretmeni

Nihat Tan'berk

İslâhiye Fevzipaşa Okulu Başöğret
meni

M. Nuri Kodoş

İslâhiye Keferdiz Okulu öğretmeni

Fahri Gültekin

İslâhiye Çerçili Okulu öğretmeni

Ziya Günay

İslâhiye Tiyek Okulu Öğretmeni

Faik Şentürk

İslâhiye Hassa köyü
meni

Ali Kaynak

İslâhiye Haltanlı köyü Okulu öğret
meni

Suphi Onay

İslâhiye Akbez köyü Okulu öğret
meni

Okulu

öğret

é
Bu dergideki tmmimler tarafımızdan okunmuştur.
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B a ş v e k ^ e t M atbaan

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER. DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Yayın Direktörlüğünce neşredilir.

1 Mayıs 1939

Para ile satılmaz. Alâkadar makam

S a y ı: 16

pa za r tesi

ve müesseselere dağıtılır.

t a l i m a t l a r

:

Cumhur Başkanlığı Flârmonik Orkestrası ile Orkestra
Üyelerinin Radyodaki toplu veya münferid
faaliyetlerine dair disiplin
talimatnamesi

3
— Konserlerin en iyi bir şekilde neşrini temin maksadile,
Radyonun Garp Müziği Şefi veya onun göstereceği - Partisyon
okumasını ve takip etmesini bilen - bir müzisyen, son prova ve
konserlerde sesi tanzim işini (tonmeister) deruhde edecektir.
1
— Cumhur Başkanlığı Flârmonik Orkestrasından tefrik edi
Orkestra Şefleri, sesi tanzim edecek olan müzisyenin vasayasına riayet edecektir.
len Radyo Orkestrasının (Orta Orkestra) programlarının tanzimi
ile Cumhur Başkanlığı Flârmonik üyelerinden Radyoda oda müziği
_ 4 Cumhur Başkanlığı Flârmonik Orkestrasının bütün üye
veya solo çalacak olanların intihabı, bunların çalacakları eserlerin
leri, Radyo Evinin dahilî talimatına riayet etmekle mükelleftir.
tesbiti ve Cumhur Başkanlığı Flârmonik Orkestrasından Radyonun
2
Mart 1939 tarihinde Ankara Radyo Evinde yapılan içtiküçük orkestrasına yeniden alınması arzu edilen üyelerin tef
mada, yukarıda tesbit edilen dört madde üzerinde. Nafıa ve Maa
riki keyfiyeti bundan böyle Orkestra Şeflerile Radyo Garp mü
rif Vekillerinin tasvibine arz edilmek üzere, mutabık kalınmış
ziği Neşriyat Şefi arasında görüşülüp kararlaştırılacaktır.
tır.
Orkestra Şeflerile Radyo Garp müziği Neşriyat Şefi yukarı
P. T. T. Genel
Güzel San’atlar Genel
Radyo Evi
da zikredilen esaslar üzerinde görüşmek ve karar ittihaz etmek
Direktörü
Direktörü
Direktörü
üzere her hafta Salı günü saat 16 da Radyo Evinde içtima ede
Ş. Karaca
S. K. Yetkin
Veli Kanık
cektir. Toplantılarda ittihaz edilen mukarrerat yazı ile tesbit
edilip imzalanacak ve bu kararlar icabında Yüksek Makamları
Cumhur Başkanlığı
nın tasvibine arzedilecektir.
Güzel San’atlar
Flârmonik Orkestrası Şef
rr» 1
müziği ve solo konserlerinde tercihan orkestranın
Şube Müdürü
Muavini
.
Türk Üyelerine vazife verilecektir.
Cevat Altar
F. Alnar

t a m im l e r
2 5 /IV /im

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı; 83/3379

121.

ÖZET:
’’Bayrak, Sancak, Millî Marş,, adlı
kitap h.

İstanbul Üniversitesi Talim Taburu 3 üncü Bölük Komutanı
önyüzbaşı İhsan Kocaman tarafından yazılan ve Kenan Basımevince bastırılıp 20 kuruş fiyatla satılmakta bulunan ’’Bayrak,
Sancak, Millî Marş,, adlı kitap, talebeler için faydalı görülmüş
tür.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
n.

Maarif Vekili

Ke. Kaya

Haşan-Âli Yücel

ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5 1 2 9 3 /5 -7 1 9 1

.

122

25/IV/1939
ÖZET:
Başka okullarda olgunluk sınavına
girecekler h.

1
— Mezun oldukları liselerden gayri liselerde olgunluk sı
navlarına girmek için müracaat edecek olan lise mezunları, ancak
Vekillikten izin aldıkları takdirde bu sınavlara kabul edilecekler
dir. Bu gibilerin, olgunluk sınavı için lâzımgelen müsaadeyi al
mak üzere bir istida ile Vekilliğimize müracaat etmeleri ve liseyi
bitirme diplomalarının asıllarile altı fotoğraf göndermeleri lâ
zımdır. Doğrudan doğruya okul idarelerine müracaat edeceklerin
evrakı da okul idaresince tamamlandıktan sonra Vekilliğe gönde
rilecektir.

M a a rif V ekilliği T eb liğ le r Dergim

S ay fa: 74

1 M ayıs 1939

2
— Lise sınav talimatnamesinin 68 inci maddesine göreözel okullarda bir öğretmenliğe inhaları sırasında bu öğretmen
dört defa sınava girdikleri halde muvaffak olmadıkları için
lerin resmî okulda okuttukları dersle özel okulda okutacağı der
69 uncu maddeye göre iki defa daha sınava alınan ve olgunluk
sin haftalık sayısının 24 ü geçmemesi hakkındaki kanun hüküm
diploması almıya muvaffak olamıyanların lise bitirme diplo
lerinin bazı Maarif İdarelerince dikkate alınmadığı, bazan da
malarına, Vekillikçe durumlarını gösterir bir damga basılacak
bu gibi öğretmenlerin özel Türk okullarında vekil olarak işe
tır. İlgililere tebliğini ve buna göre iş yapılmasını dilerim.
başlattırıldıkları görülmektedir. Bundan böyle Maarif İdareleri,
Maarif Vekili
özel Türk okullarınca seçilen öğretmenleri inha ettikleri veya
Haşan-Âli Yücel
H. A.
yabancı ve azınlık okulları Türkçe, Kültür derslerine öğretmen
seçtikleri sırada bu öğretmenlere ilâve olarak verilecek derslerle
esas ders saatleri yekûnunun 24 ü geçmemesine kat’î surette itina
ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
2İ/IV/1939
ederek ders saati (24) ü geçecek öğretmenleri inha etmemelerini
Sayı: 9/1050
ÖZET:
ve bu gibi hallerde istizana lüzum görmeksizin müracaatı geri
Derslerinin haftalık sayısı 24 ü ge
çevirmelerini rica ederim.

123.

çecek öğretmenlerin özel okullara
inha edilmemeleri h.

Resmî okullarda dersi bulunan öğretmenlerin ilâve olarak

Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel

K. E.

TAKDİRNAME ALANLAR;
Ulus Okullarında, parasız çalışarak başan gösterdiklerin
den dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
taltif edilen öğretmenler :
İçel Vilâyeti
ödevi

Adı
Hakkı Akif Hayırlı
Hayri Oktar
Niyazi Ağır
Emin Belen

Mersin Necatibey Okulu Başöğretmeni
Mersin Gazipaşa Okulu Başöğretmeni
Mersin Çankaya Okulu Başöğretmeni
Mersin! îsmetpaşa Okulu Başöğretme-

tzmir Vilâyeti
Hilmi Sayılgan
Necmi Umul
Mustafa Bayrı
Mehmed llbek
Şükrü Gönenç
Osman Tünger
İsmail Kocatürk
Neşet Pişmişoğlu

Şehitfazılbey Okulu öğretmeni
Torbalı Karaot Okulu öğretmeni
Torbalı Çakırbeyli öğretmeni
Çeşme Çiftlik öğretmeni
Bergama Kozak Okulu Başöğretmeni
Bargama Kozak Kaplan öğretmeni
Çeşme Namık Kemal Başöğretmeni
Çeşme Namık Kemal öğretmeni

Kars Vilâyeti
Ali Erdem
Turgut Atilâ
Kemal Songuç
Rasim Songur
Vahit Çetiner
Hakkı Aydın
Vasfiye Anar
Rüstem Anra
Haşan Basri Sayılgan
Halil Bayram

Kars İsmet Paşa Başöğretmeni
Kars Fevzipaşa öğretmeni
Kars Ziya Gökalp öğretmeni
Kars Gazi Muhtarpaşa öğretmeni
Arpaçay Kültür İşyarı
Arpaçay Merkez Okulu öğretmeni
■ Arpaçay Merkez Okulu öğretmeni Ve
kili
Arpaçay Merkez Okulu öğretmen Ve
kili
Arpaçay Vezene Okulu öğretmeni
Arpaçay Gedere Okulu öğretmeni

Adı

ödevi

Osman Ataman
Hamdi Dumlu
Alây özdemir
•
Memduh Narmanlı
İsmail Budak
Aslan Kırhân
Selim Saygı
Reşat Günenç
Fahriye Kişi
Cemil Aygen
Münip Olgun
Faik Bilgen
Avni Araş
. '
Şemsi Ataman
Halil Özkan
Mehmed Yılmaz
Celâl Binay

Arpaçay Koçköy, Okulu öğretmeni
Arpaçay Başgedikler öğretmeni
Arpaçay Hacıveli öğretmeni
Arpaçay Kızılçakçak Başöğretmeni
Arpaçay Kızılçakçak 2 nci öğretmeni
Arpaçay Şahnalar öğretmeni
Kağızman Merkez Okulu öğretmeni
Kağızman Merkez Okulu öğretmeni
Kağızman Merkez Okulu öğretmeni
Kağızman Kötek Okulu Başöğretmeni
Kağızman Kömürlü köyü öğretmeni
Kağızman Kesik köprü öğretmeni
Göle Kültür İşyarı
Göle Okam köyü Başöğretmeni
Göle Okam 2 nci öğretmeni
Göle Korevank Okulu öğretmeni
Göle Tütkeşen Okulu öğretmen Veki
li
Çıldır Kültür İşyarı
Çıldır Merkez Okulu öğretmeni
Çıldır Suhara Okulu Başöğretmeni
Çıldır Calâ Başöğretmeni
Tuzluca Kültür İşyarı
Tuzluca Merkez öğretmeni
Tuzluca Merkez öğretmeni
Tuzluca Ekerek öğretmeni
Tuzluca Kerempa öğretmen Vekili
Tuzluca Parnavut öğretmen Vekili
Posof Kültür İşyarı
Posof Merkez öğretmeni
Posof merkez öğretmen Vekili
Posof Suskap öğretmeni
Posof Suskap 2 nci öğretmeni
Posof Petoban Başöğretmeni
Posof 2 nci öğretmen Vekili
Posof Cılavane Başöğretmeni
Posof Cılavane 2 nci öğretmeni
Posof Kol köyü öğretmeni

Cazım Ural
Mustafa Sabuncu
Mehmed Ünsal
Haşan Erhene
Nevzat Altıntaş
'
Nuri Ali Hazar oğlu
N. özen
Zakir Kayabay
Bahtiyar Sonyel
Şemsettin Su
Hakkı Yener
Selime Işık
Ali örgün
Şevket özay
Ahmed Ulutaş
Cemal özer
Süleyman Adsız
Mehmed özmen
İsmail Ertem
Vasıf Genç

ödevi

Adı
Cemil Turgut
Mevlüt Atilâ

,

Posof Badelâ köyü öğretmeni
. Posof Atilâ köyü öğretmen Vekili

Kırşehir Vilâyeti
Osman Uzun
İbrahim Ertök
Ahmet Ertem

Avanos Merkez öğretmeni
Avanos Merkez öğretmeni
Avanos Merkez öğretmeni

Manisa Vilâyeti
Bezmi Kulabaş
. Şevket Yılmaz
Münip Sanur
Reşat Moral
Hayati Bozkurt
Murat Korkmaz
İbrahim Durmuş
Düriye Kılıç
Eşref Uçar
H. Toksöz
E. Erdemli
M. Yalaz
S. Turan
Z. Sorgut
Şevket Güneri
Tahsin Kurç
Cah it Bari as
Tevfik Kalay
Avni Tekin
Bahri Yürük
Emin Sabuncuoğlu
Niyazi Pınar
İhsan Çamlı
Hayri Al tuğ
Süreyya özer
Abdullah Çetinok
Mehmet Göncü
Hamit Ataca
Edip Akın
Lütfi Kalabak
Remzi Türker
Naciye Atasagon
Niyazi Timuçin
Kâmil Ertürk
Halit Ecevit
Ziya Erkan
Ahmet Can

Soma Altıntaş Okulu Başöğretmeni
Soma Altıntaş öğretmeni
Soma Turgutalp köyü öğretmeni
Soma Akçavlu köyü öğretmeni
Soma Kzılhisar öğretmeni
Soma Yağmurlu köyü öğretmeni
Soma Karacakaş öğretmeni
Soma Karacakaş öğretmeni
Kırkağaç Bakır köyü öğretmeni
Kırkağaç llyaslar öğretmeni
Kırkağaç Gabeler köyü öğretmeni
Kırkağaç Bostancı köyü öğretmeni
Kırkağaç Kınık köyü öğretmeni
Akhisar Mermere köyü öğretmeni
Akhisar Selendi köyü öğretmeni
Akhisar Beyoba köyü öğretmeni
Akhisar Kapaklı köyü öğretmeni
Akhisar Karasonya öğretmeni
Akhisar Selçekli köyü öğretmeni
Akhisar Süleymanlı köyü öğretmeni

Yayakırıldı öğretmeni
Demirci A. Şeref Okulu öğretmeni
Demirci Kargınışıklar köyü öğretmeni
Demirci Yaygın köyü öğretmeni
Gördes Borlu köyü Başöğretmeni
Gördes Hanya köyü öğretmeni
Gördes Salûr köyü öğretmeni
Gördes Yaka köyü öğretmeni
Gördes Boyalı köyü öğretmeni
Eşme İnay köyü öğretmeni
^ Eşme İnay köyü öğretmeni
Eşme Kışla köyü öğretmeni
Eşme Kıran köyü öğretmeni
Eşme Bylerhan köyü öğretmeni
Eşme Dereköy öğretmeni

Torun Başdoğan
Tahir Yiğital
İhsan Can
Niyazi Erdoğan
Ahmet Tamer
Talat Saygılı
Hamdi Ergin
Turan öner
Ömer Erdoğan
Mehmet inanç

Kayışlı köyü öğretmeni Hartlap köyü öğretmeni /
Çağlıyan Cerit öğretmeni
Eloğlu köyü öğretmeni
Yusufhacılı köyü öğretmeni
Varyanlar köyü öğretmeni
Gazipaşa Okulu öğretmeni
Elbistan Ismetpaşa Okulu öğretmeni
Elbistan Küçük Yapalak köyü öğ
retmeni
Çiçek köyü Okulu öğretmeni

Hulûsi Erol
Naci Şen
Zeki Akın
Ahmet Yalçın
Ziya Salt
Mevlüt Vural

Maraba köyü Okulu öğretmeni
Cela köyü Okulu öğretmeni
Elbistan Til köyü öğretmeni
Elbistan Marabuz köyü öğretmeni
Elbistan Tanır köyü öğretmeni
Elbistan Lorşun köyü öğretmeni
Elbistan Hunu köyü öğretmeni

Muinittin Sayın
Hamdi Yalçın

Elbistan Sevin köyü öğretmeni
Göksün Merkez Okulu öğretmeni

Necati özmen
Sadık Yener

Mehmetbey köyü öğretmeni
Büyük Kızılcık köyü öğretmeni
Andrın Merkez Okulu öğretmeni

Aptullah Aytaş

Recep Kılıç
Aydemir
Ali Rıza Kışlar
Hulûsi Çıngı
İbrahim Alpaslan
Aptullah Bilgiç
Nurullah Köker

Geben köyü öğretmeni
Göksün Değirmendere köyü öğret
meni
önsen köyü öğretmen vekili
Çokak köyü öğretmeni
Andırın Gökahmetli köyü öğretmeni
Sakarya Okulu öğretmeni

Mardin Vilâyeti
Fikri Ağtuğ

Midyat Kindirip Okulu öğretmeni

Niğde Vilâyeti
Kemal Güneş

Nevşehir 29 teşrinievvel Okulu Baş
öğretmeni

Tevfik Tuz

Nevşehir Tuz köyü öğretmeni

Rasim Yüksel
Rifat Onat

Bor Cümhuriyet Okulu öğretmeni
Bor Zafer Okulu öğretmeni

İzzet Gürer
Emin Sakarya

Kemerhisar köyü öğretmeni ve Baş
öğretmen Vekili
Aksaray Zafer Okulu Başöğretmeni

Muharrem Tekin

Aksaray Ortaköy Okulu öğretmeni

Mehmed Tapan

Aksaray Taşpınar köyü Okulu öğret
meni

Adil Acar
Azmi Tekin
Ahmed Afşar

Aksaray Eskil köyü öğretmeni
Niğde Kitreli köyü öğretmeni
Aksaray Gelveri Okulu Başöğretmen
Vekili
Aksaray Zafer Okulu öğretmeni

Kurtuluş Okulu Başöğretmeni
Hacı Eyüplü köyü öğretmeni

ödevi

Adı

Akhisar Yayaköy köyü öğretmeni
Akhisar Ballıca köyü öğretmeni

Mara§ Vilâyeti
Nadir Kaner
Rıza Erder

SaT İa: 75

M a a rif V ekilliği T eb liğ ler D ergiai

1 M -. 18 1939

Hüseyin Aral

S ay fa: 76

M aarif V e k illi^ T e b liğ ler D ergisi

ödevi

Adı

1 M ayıs 1939

Adı

ödevi

Ordu Vilâyeti
Kemal Top

Gazi Okulu öğretmeni

Ahmet Ergun

Cümhuriyet Okulu öğretmeni

Enver Parlar

Gazi Okulu öğretmeni

Hayri özer

Ismetpaşa Okulu Başöğretmeni

Mustafa Ergen

Ismetpaşa Okriu Başöğretmeni

Rüştü Gökalp

Bozkurt Okulu öğretmeni

Mustafa Akdoğan

Ismetpaşa Okulu öğretmeni

Kemal Ulusoy

Fazılkadı Okulu öğretmeni

Celâl Dincer

Ismetpaşa Okulu öğretmeni

iCemai Ulusoy

Fazılkadı Okulu öğretmeni

Celâl Yazıcı

Yeşilyurt Başöğretmeni

Tevfik öztürk

Tekeköy Okulu öğretmeni

Alâettin ö ğe

Ulubey Merkez Başöğretmeni

Mustafa Yurder

Başalanköy Okulu öğretmeni

Şükrü Erman

Perşenbe Merkez Başöğretmeni

Selâhattin Aygen

Çarşamba Dikbıyık öğretmeni

Vehbi Aktaş
Murat Gürsoy

Ünye Anafarta Başöğretmeni
Ünye Anafarta Başöğretmeni

Ahmet Çakır
İrfan Turhan

Çarşamba Kâhyalı köyü öğretmeni
Çarşamba Karamaslı öğretmen Vekili

Mehmet Güven

Terme Meı^kez Okulu öğretmeni

Mehmet Erel

Terme Merkez Okulu öğretmeni

Huriye Topçu

-

Müzeyyen Salor

Ünye Anafarta Başöğretmeni
. Ünye İnönü Başöğretmeni

Mehmed Arif öztürk

Ünye Karakuş Başöğretmeni

Seniye Göuül
Şahap Hanhan

Ünye Karakuş öğretmeni
Ünye Tekkirez öğretmeni

Muvahhide A ğn

Fatsa Dumlupınar Başöğretmeni

Zahide Aydemirkan

Fatsa Dumlupınar öğretmeni

Rüştü Yücel

Fatsa Dumlupınar öğretmeni

Sabiha ö^yürek

Fatsa Sakarya Başöğretmeni

Muhsin Türkây

Fatsa Sakarya öğretmeni

Cemal Ertan

Fatsa Kumru Başöğretmeni

Çelil Akat
Celâl Akçagöz

Fatsa Kumru öğretmeni
Fatsa Kurgan öğretmeni

Lütfi Saryal

Rıza özden

; Terme Yerli köyü öğretmeni

Üzeyir Kökten

Terme Geçmiş köyü öğretmeni

Mustafa Taştan

Terme Şıhlı köyü öğretmeni

Mehmet Eroguz

Terme Emiryusuf köyü öğretmeni

M. Avni Yanal

Terme Karaçalı köyü öğretmeni

Esat Erdem

Terme Cılavurt köyü öğretmeni

Ziya Baysal

Terme Üskütü köyü öğretmeni

Halis Bodur

Terme Bazlamaç köyü öğretmeni

Fikret Madaralı

Kavak Çukurbük köyü öğretmeni
'

Ahmet Etiz
Hüseyin Gönüllü

Fatsa Yasıtaş öğretmeni

.

Mitat Aytekin

Cemal Gültekin

Fatsa Duayeri öğretmeni

Mehmed özdemir

Mes’udiye Gebeme öğretmeni

Ali Doğusoy

Mes’udiye Yavadı öğretmeni

Asım Deniz

Mes’udiye Faldaca öğretmeni

Tahsin Eraslan

Bafra Kolay köyü öğretmeni
' Bafra Yenice köyü öğretmeni
Köprü Merkez Okulu öğretmeni

Şükrü Uzel
Muhsin Erdemli

Köprü Çakal köyü öğretmeni

Dursun Aksoy

Köprü Girlân köyü öğretmeni

Mes’udiye Lağos öğretmeni

Mehmet Selçuk

Köprü Meşeli köyü öğretmeni

Rıza Gürel
Fehmi Egemen

Gölköy Okulu Başöğretmeni
Gölköy Okulu öğretmeni

Rasim Şenay

Havza Emircik köyü öğretmeni

Şevket özer

Havza Eymür köyü öğretmeni

Faik Akçay

Aybastı Okulu Başöğretmeni

Ahmet Dündar

Havza Kamlık köyü öğretmeni

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER. DEKGiSi
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

TAMİMLER ;
'

ZAT İŞLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5056

124.

28/1V /1939

ÖZET:
Soyadı, fotoğraf ve
evli olanlar h.

ecnebilerle

larına "irecek kızların da erkekler gibi askerlik derslerinden sı
nava tâbi tutulmalarını dilerim.
Maarif Vekili
K. Y.
Hasan-Âli Yücel

1 — Soyadı iıakkında:
2 Temmuz 1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu muci
bince bu güne kadar soyadlarını nüfus kütüklerde doğum kâ
ğıtlarına kayıt ettirmemiş olanlar varsa bunlar hakkında ka
nunî takibat yapılmak üzere isim ve vazifelerinin bildirilmesi,
kayıt ettirmiş olun da henüz sicillerine işlenmemiş olanların
da nüfus kâğıtlarının tasdikli birer benzerlerinin kendilerinden
alınarak sicilleri Vilâyette tutulanların alâkadar Kültür Direk
törlüklerine ve sicilleri Vekâlette bulunanların da Zat İşleri
Direktörlüğüne bir ay zarfında gönderilmesini,
II — Fotoğraf hakkında:
Memurin Kanununun 12 nci maddesi sarahatına göre ön
ce verdikleri fotoğraf tarihi beş yılı bulmuş veya şekil ve şemail
ce değişmiş olanların yeniden fotoğraf vermeleri gerekmekte
dir. Bu kabillerin sicil dosyalarında saklanmak üzere ikişer fo
toğraflarının yollanmasını,
.
III — Ecnebilerle evli olanlar hakkında:
Memurin Kanununun 4 üncü madesinin (Z) fıkrası, ecne
bilerle evli olanların memuriyete alınmayacaeını ve memur
iken ecnebilerle evlenenlerin de müstafi addedileceğini âmirdir.
Bu sebeble ecnebilerle evli olanlar varsa vaziyetleri tetkik edilmk üzere isimlerinin bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli
Yücel
y. Erkal

M İLLÎ SEFERBERI.İK DİREKTÖRLÜCÜ
Sayı: 8022/1 -491

125.

29/IV/1939

ÖZET:
O n a ve lise sınavlarına girecek
kız talebelerin As. dersleri h.

Askerlik dersleri, kız talebeler için mecburî bir ders ha
linde bulunduğundan, hariçten lise ve ortaokulu bitirme sınav

27/IV/1939

TEK NİK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 1742

ÖZET:

126.

Soyadları b.

Kadın öğretmenlerden ve memurlardan muhtelif sebeplerle
soyadları değişenlerin yeni soyadlarının, okul idarelerince men
sup oldukları dairelere derhal bildirilmesinin usul ittihazını
rica ederim.
Maarif Vekili
R. U.
Hasan-Âli Yücel

KÜLTÜR KLRÜLU
Sayı: 2 /7 6 3 - 19

127.

5/V/1939
ÖZET:
Ortaokul öğretm enliği smavı h.

Ortaokul Öğretmenliği sınavı hakkında yazılan 13/IV/1939
tarih ve 6/3841 sayılı genelgeye ektir:
Sözü geçen genelgeye göre Ortaokulların a) Türkçe, b)
Tarih ve Coğrafya, c) Matematik, d) Fizik, Kimya ve Tabiî ilim
ler gruplarından birinin öğretmenliği sınavlarına gireceklerin
yazılı ve sözlü sınavlarının hangi derslerden yapılacağı aşağıda
gösterilmiştir:
‘
I — Türkçe grubu öğretmenliği için yapılacak yazılı ve söz
lü sınavlarda:

Sayfa: 78

M a a rif V ekilliği T eb liğ le r D e rg ^ i

a) Liselerin son sınıflarının Edebiyat kolu Türk Edebiyatı
Tarihi müfredatı.
b) Türkçe modern bir edebî metnin izahı,
c) Türkçe bir kompozisyon.
d) Sınava girecek öğretmen, ortaokulda bir Türkçe dersini
talebeye verecek veya o ders için hazırlayacağı plânı sınav heyeti
önünde izah edecektir.
.
II — Tarih ve Coğrafya grubu öğretmenliği için yapılacak
yazılı ve sözlü sınavlarda:

8 Mayıs 1939

V
— Yazılı ve sözlü sınavlara girenlerin sınavlarında nam
zetlerin ortaokullarda muvaffakiyetle ders verecek derecede ol
gun olup olmadıkları dikkate alınacaktır.
İşin gereklilere şimdiden bildirilme.sini rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

K. Y.

a) Ortaokullarla Liselerin ikinci devresinde okutulan Tarih
ve Coğrafya müfredatı.
‘
b) Harita tersimi.
c) Ortaokulların yurtbilgisi müfredatı.
d) Lise ikinci devrelerinde okutulan sosyoloji müfredatı.
e) Sınıva girecek öğretmen, Ortaokulda Tarih, Coğrafya ve
'Vurtbilgisi mevzuları hakkında talebeye üç ders verecek veya bu
dersler için hazırlayacağı plânları sınav heyeti önünde izah ede
cektir.
III — Matematik grubu öğretmenliği için yapılacak yazılı
ve sözlü sınavlarda:
a) Ortaokul Matematik müfredatı.
b) Lise ikinci devre birinci ve ikinci sınıflarında okunan
Cebir ve Geometri müfredatı.

TEK NİK ÜCRETİM GENEL

3/v/ım

DİREKTÖRLÜĞÜ
.Sayı: 1810
ÖZET:

128.

Sivas Bölge .Sanat Okulu lı.

Vekilliğimize devredilmiş olan Sivas Sanatlar Evinin böl
ge .sanat okulu haline ifrağ edilerek önümüzdeki ders yılından
itibaren tedrisata başlıyacağını tamimen bildiririm.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

c) Lise ikinci devre üçüncü sınıfın Edebiyat kolunda oku
nan Cebir ve Kozmografya müfredatı.
d) Sınnava girecek öğretmen. Ortaokulda Aritmetik ve Geo
metri mevzuları hakkında talebeye iki ders verecek veya bu ders
ler için hazırlayacağı plânlan sınav heyeti önünde izah edecektir.
IV — Fizik, Kimya ve Tabiî İlimler gurubu öğretmenliği
için yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda:
.
a) Lise ikinci devre birinci ve ikinci sınıflarında okutulan
Fizik, Kimya müfredatı ile üçüncü sınıfın Edebiyat kolunda gös
terilen fizik ve kimya müfredatı.
b) Lise ikinci devrede okutulan Tabiî ilimler müfredatı.
c) Sınava girecek öğretmen. Ortaokul Fizik ve Tabiî İlimler
mevzuları bak!kında iki ders verecek, bu derslere ait tecrübeleri
yapacak, veya bu dersler için hazırlayacağı plânları sınav heyeti
önünde izah edecek ve bu derslere ait tecrübeleri yapacaktır.

GÜNLER
31 Mayıs 1939
Çarşamba «akşamı»
2 Haziran 1939
Cuma
3 Haziran 1939
Cumartesi «Öğ. So.»
6 Haziran 1939
Salı «akşamı»
7 Haziran 1939
. Çarşamba
9 Haziran 19.39
Cuma
12 Haziran 1939
Pazartesi
17 Haziran 1939
Cumartesi
19 Haziran 1939
Pazartesi

ORTA ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRi.ÜĞÜ
Sayı: .51293/8.312

6 /V /1939

ÖZET:
Lise ve ortaokullarla öğretmen
okullarınm ders kesimi ve sınav
ları h.

129.

Lise ve ortaokullarla öğretmen okullannnı 1938 - 19.39 der.ş
yılı ders kesimi ve sınavlarm yapılacağı günler ile 1939 - 1940
ders yılında kayıtların başlıyacağı ve bütünleme sınavlarının
yapılacağı zamanlar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Soruları
Vekâletten gönderilecek olgunluk grup sınavlarının hangi gün
lerde yapılacağı ayrıca tebliğ edilecektir."
"
Gereğinin yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
//. A.
Hasan-Âli Yücel

ö ğ r e t m e n o k u l l a r îl e o r t a o k u l l a r

LİSE IH.

LİSE I. VE II İNCİ SINIFLAR
Derslerin kesilmesi.

Öğretmenler toplantısı.
Derslerin kesilmesi.

Sözlüye kalanların ilânı.

Öğretmenler toplantısı.
Sözlü sınavlarla dışardan liseyi bitirme sınavlarıma
girenlerin sınavlarının başlaması.
Sözlüye kalanların ilânı
Sözlü sınavlarla, dışardan ortaokul bitirme sınavla
rına ve 1930 tarihli talimatnameye göre ortaokul me
zuniyet sınavlarına girenlerin sınavlarının başlaması.
Sözlü sınavlarla, dışardan liseyi bitirme sınavlarına
girenlerin sınavlarının bitirilmesi.
Olgunluk sınavlarile 1930 <taribli lise ve ortaokullar
talimatnamesine göre lise mezuniyet sınavlarına gi
receklerin sınavlarının başlaması.

8 Mayıs 1939

GÜNLER
30 Haziran 1939
Cuma «akşamı»

M aarif V ekilliği T eb liğ ler D ergisi

S ay fa: 79

ö C r e t m e n o k u l l a r İl e o r t a o k u l l a r

LİSE III.
LlSE L VE II İNCİ SINIFLAR
Sözlü sınavlarla dışardan ortaokul sınavlarına gire Olgunluk sınavlarile, 1930 tarihli Lise ve ortaokullar
ceklerin sınavlarının ve 1930 tarihli lise ve ortaokul talimatnamesine göre lise mezuniyet sınavlarına gi
lar talimatnamesine göre yapılacak ortaokul mezuni receklerin sınavlarının bitirilmesi.
yet sınavlarının bitirilmesi.
TALEBE NAMZEDİ KAYDINA BAŞLANMASI
Lise ve OFtaokullara alınacak parasız yatılı talebenin müsabaka-smavlanna başlanmasK

1 Evlûl 1939
Cuma

.5 Eylül 1939
Salı «akşamı»
8 Eylül 1939
Cuma
9 Eylül 1939
Cumartesi
15 Eylül 1939
Cuma «akşamı»

Öğretmen okullarile ortaokulların, lise I ve II ıici
sınıflarının bütünleme ve engel sınavlarile ortaokul Lise son sınıflarda bütünleme ve engel sınavlarına
son sınıflarının sözlü, dışardan bitirme ve 19.30 ta başlanması.
.
rihli talimatnameye göre mezuniyet sınavlarına baş
lanması.
Parasız yatılı talebe müsabaka sınavlarının bitirilm esi.
Son sınıf sınavlarının bitirilmesi.
Olgunluk sınavlarile 1930 tarihli talimatnameye göre
yapılacak mezunivet sınavlarının başlaması.
Öğretmen Okullarile ortaokulların lise I ve II nci
sınıflarının bütünleme ve engel sınavlarile ortaokul
bitirme sınavlarına dışardan girenlerin ve 1939 tarihli
talimatnameye göre yapılacak mezuniyet sınavlarının
bitirilmesi.
TALEBE NAMZEDİ KAYDINA SON VERİLMESİ

18 Eylül 1939
Pazartesi «akşamı»

1 Olgunluk sınavının bitirilmesi.

îVot :
Derslere ballanacağı gün aynoa tebliğ edilecektir.

t a k d ir n a m e

ALANLAR:

Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerin
den dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
taltif edilen öğretmenler ;
Adı

Mehmed Turan
Fikriye Dumanlı
Malımud Anadolu
Mesrure Ozansü
Bahaddin Başara
Nureddin Ertok
Kemal Eren
Adile Artözün
İsmail Hakkı Alpay
Cercis Yılmaz
İVurettin Ağacıkoğlu
Şükrü Yönal

öde\'i
Sivas Vilâyeti
Sivas Merkez Fevzipaşa Okulu Öğret
meni
Sivas Meı^kez Fevzipaşa Okulu öğret
meni
Sivas Kızılırmak Okulu Öğretmeni
Sivas Kızılırmak Okulu Öğretmeni
Sivas Ülkü Okulu Öğretmeni
Sivas Ülkü Okulu Öğretmeni
Sivas İstiklâl Okulu Öğretmeni
Sivas Altıntaş Okulu öğretmeni
Sivas Altıntaş Okulu öğretmeni
Sivas Dumlupınar Okulu Başöğretme
ni
Sivas Dimili pınar Okulu Öğretmeni
Sivas Kaya'dibi nahiyesi Okulu Öğret
meni

Adı
Halis Toprak
Nail Vardar
Makbule Bilget
Hilmi Arıç
Sıtkı Işıt
Ömer Katay
Feyzullah Yelken
Mecit Öz Güneş
Bekir Örücü
Salim Ertem
Turan Öztan
F'ikriye Demirha«

ödevi
Sivas Kayadibi Çallı Okulu Öğret
meni
Sivas Kayadibi Savcım Okulu Öğret
meni
Sivas Karaçayır K. Karaçayır Öğret
men Vekili
Sivas Karaçayır Beypınar Okulu Öğ
retmeni
Sivas Karaçayır Beypınar Okulu öğ
retmeni
Sivas Kayadibi köyü Durdulu öğretretmeni
Sivas Karaçayır köyü Hıdımalı Öğ
retmeni
Sivas Uluş nahiyesi Uluş Okulu Öğ
retmeni
Sivas Uluş Gulâm Okulu öğretmeni
Sivas Bağlı Kâhkik Kâhkik Okulu
öğretmeni
Hafik Kazası Cümhuriyet Okulu Baş
öğretmeni
Hafik Kazası Cümhuriyet Okulu öğ
retmeni

8 Mayıs 1939
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Sayfa; 8®

Adı
Mürşit Ünal
'
Veli Tamer

'

Reşat Hergüner
-Kâzım Tekbaş
Nuri Ünal
Kâzım Uluocak
Ahmet Eryıldız
Mahmut Turhan
Hüseyin Gülmez
Rifat Yücel
Nuri Seçkin
Kemal Mavuş
Hilmi Erkesin
Salâhattin Güdmen
Mustafa Gülü Sever
Ihsan İnal
Hamil Domaniç
Hüsnü Sabuncu
Abdullah Otçeken
Kemal Tekin
Hilmi Baydar

ödevi

Adı

ödevi

izzet Öz

Hafik Kazası Ohturum Okulu öğret
meni
Hafik Kazası Yarhisar Okulu Öğret
meni
Hafik Kazası Celâllı nahiyesi Öğret
meni
Hafik Kazası Gelâllı nahiyesi öğret
meni
Hafik Kazası Celâllı nahiyesi öğret
meni
Hafik Karayün nahiyesi öğretmeni
Hafik Karayün nahiyesi öğretmeni
Yıldızeli Kazası Cümhuriyet öğret
meni
Yıldızeli Kazası Cümhuriyet öğret
meni
Yıldızeli Kazası Cümhuriyet Öğret
meni
'
Yıldızeli Yavu nahiyesi Yavu Öğret
meni
Yıldızeli Yavu nahiyesi Yavu öğret
meni
^
Yıldızeli Çobansaray Okulu öğret
meni
Yıldızeli Kavak köyü Kavak Okulu
öğretmeni
'
Hafik Kazası Oğnevit Okul Öğretmeni
Yıldızeli Çirçir nahiyesi Çirçir öğret
meni
Yıldızeli nahiyesi Yıldız öğretmeni
Yıldızeli Arslan Doğmuş Okulu öğ
retmeni
Yıldızeli Direkli nahiyesi Direkli öğ
retmeni
Gürün Kazası Kurultay Başöğretmeni
Gürün Kazası Ihsaniye Okulu Öğret
meni

Vahittin Yıldız
Mustafa Karakay
Hüseyin Avunduk
Emir Arslan Dunaniç
Nusret Tercan
Mahmud Canbay
Faruk Kurt
Mehmed Sayın
Bedri Cügör
Rahim Türkmenoğlu
Enver Kumru
Fazıl Oyat
Mehmed Kaynar
Dursun Özbek
Ahmed Turan Şahin
Makbule Kaçkal
Bekir Buyruk
Ramazan Göçer
Naciye Öztürk
Nedim İşler
Mevlude Eftekin
Şemsettin Yalçın
Veli Coşkun
Haşan Çatakoğlu
Faik özsever

Gürün Kazası Cümhuriyet Okulu öğ
retmeni
Gürün Gübü Gübün Okulu Öğretmeni
Gürün Telin Telin Okulu öğretmeni
Gürün Yuva Yuva Okulu öğretmeni
Karadoruk Karadorun Okulu Öğret
meni
Gürün Celikanlı Yurt Okulu Öğret
men (Vekil)
Gürün Göbefkveran Okulu Öğretmeni
Koyulhisar Kazası Merkez Okulu Öğ
retmeni
Koyulhisar Kazası Merkez Okulu Öğ
retmeni
,
Koyulhisar Allar Okulu Öğretmeni
Koyulhisar Bahçe Okulu Öğretmeni
Koyulhisar Naibli Okulu Öğretmeni
Şarkışla Kazası Cümhuriyet Okulu
Öğretmeni
Şarkışla Maksutlu Okulu öğretmeni
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
(Vekil)
Şarkışla
Şaıkışla
Şarkışla
Şarkışla
(Vekil)
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla
Şarkışla

Karaköy Okulu Öğretmeni
Gemerek Okulu Öğretmeni
Gemerek Okulu Öğretmeni
Gemerek Okulu öğretmeni
Çepni Okulu Öğretmeni
Karaözü Okulu öğretmeni
Karaözü Okulu öğretmeni
Eğerçi Okulu Öğretmeni
Eğerçi Okulu Öğretmeni
Deliilyas Okulu öğretmeni
Tunus Okulu öğretmeni
Sızır Okulu Öğretmeni

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.

1

2

3

6

7

8

4

5

9

10

14

15

■

t
11

12

13

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

21

.

.

.

B aşvekâlet Matbaası

. c.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEK DEBGİSİ
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kabilinde, abonelerine eönderilir.

S a y ı: 18
tkinci baaıhş

t a m i m l e r
Suret
12/IV/1939

DAHİLİYE VEALETİ
Emniyet Umum Müdürlümü
Şube 4. A 18711

Maarif Vekilliğine
Mekteplerimizde tahfrilde bulunan ecnebi tebaaln talebderr
yabancıların Beyahat ve. ikametleri hakkındaki kanunun 8 inci
raaddeftiiTİn ÎA )' fıkra.sına tevfikan harçsız ikamet •tezkeresi ve
rilmesi icabettiği ve bu ecnebi talebelerden muayyen müddet
için beyanname verip te umumî hükümlere göre ikamet tez
keresi almamış olanların )iara cezası ile cezalaıulınlmamalan
hususu alâkadar -Vilâyetlere, bild-irilrniştir.
Sözü geçen kanunun bu gi'bi talebelere bir cemile olarak
parasız ikamet .tezkere.si verilmesini âmir bulunmakla beraber
.\nkara ve İstanbul Yüksek-Mekteplerimizde tahsilde bulunan ta
lebelerden bazılarının kendilerine meccani ikamet tezkeresi veril
mek üzere kanunun emrettiği beyannameleri verme‘dikleri ve bu
.suretle ikamet tezkeresi almakta geciktikleri anılan Vilâyetlerde
geçen muameieden tanlaşrlmıştır.
Bu talebelerin kanunî mevzuatımıza tamamile riayet etme
lerini temin maksadile devam ettikleri mektep idareleri tarafın
dan ikaz edilmeleri için Maarif Müdürlüklerine bu luısu.sta ge
reken . talimatın verilmesine yüksek .mü.saadelerini .saygılarımla
arz ve rica ederim.
Dahiliye Vekili Y.
JSazif Erfin
DEREKTÖRLÜĞI'
‘
ÖZET:

130.

Ecnebi tebaalı talebelerin para.sj/,
ikamet tezkeresi alm aları için be
yanname vermelerinin mektep ida
releri tarafından ikaz edilerek t«--

mini h.

Dahiliye Vekâletinin, ecnebi talebelerin verecekleri beyan
name ve ikamet tezkereleri hakkındaki. 12/IV/1‘)P>9 gün ve 18711
sayılı yansı yukarıya çıkarıimıştır.

H/V/m9

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 83/sS98

ÖZET:
«Beden Terbiyesi ve Spor» adlı
mecmua h.

131.

Başvekâlet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü tarafından
ayda bir çıkarılmakta olan «Beden Terbiyesi ve Spor» adlı mec
mua bütün öğretmen ve-talebeler için faydalı görülmüştür.
Müracaat yeri Ue yıllık abonesi aşağıda gösterilen bu mec
muanın ilgililere bildirilmesini rica ederim.
n
Maarif Vekili
Ke. Kaya
Hasan-Âli Yücel
Müracat mahalli:
Ankara’da, Yenişehir Necatibey Caddesinde Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğü.
Yıllık abonesi:
180 kuruştur, öğretmen ve talebeye kolaylık olıpak üzere
180 kuruşun’taksitle'ödenmesi de-mümkündür.
- ---- • • ----ÖZEL OKULLAR D İR E K 'rÖ K L Ü C ü
Sayı: 9/1148
•

İİ32.

YÜKSEK ÖĞRETİM GFATJ.
-Sayı: 484

Grcreğinin yapılmasını'ehemmiyetle dilerim.
-Maarif'Vekili
C. D.
Haşan-Âli Yücel

8/V/1939
ÖZET:
özel okullara ait rapor ve fezle
keler h.

6/5240 sayılı ve 17/VI/1V38 tarihli tamimin beşinci mad
desi mucibince rapı»rlarınm ve tahkik fezlekelerinin birer sure
tini Vekilliğe göndermekte olan İlk Tedrisat Müfettişlerinden
özel Türk, Azınlık ve Yabancı okullarım teftiş edenlerin ve bu
okullarda tahkikatta buhrnanlarm rapor ve fezlekelerini Ve
killiğe rgöndermiyerek Kültür Direktörlüklerine vermekle -iktifa
etmeleri, Kültür Direktörlüklerinin de bu rapor ve fezlekelerden
Vekilliğe gönderilmeleri lâzımgelenleri kısa bir müddet içinde
mütalealarile birlikte yollamaan uygun görülmüştür.
N.
Maarif Vekili
/, V,
Haşan Âli Yücel

Sayf« : 82

Maarif Vekilliği Tebliğler Derfiai

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/3749

15/V/1939
ÖZET:
İlk o k u l

133.

risiniıı

’

Öğretm en

kılavuzları

se-

10 ve 12 sayılı kitapları

15 Mayıs 1939

hasıl oldukça kitap siparişlerine tavasutta bulunmalarını rica
ederim.
Maarif Vekili
F. Unat
IIasan-Ali Yücel

h.

A - İlkokul Öğretmenlerine me.«lekî yenilikleri tanıtmak
ve terbiye - tedris faaliyetlerinde kendilerine yardım etmek mak
sadı ile Vekilliğimiz tarafından neşrolunan «İlkokul Öğretmen
“Kdavuzlan» serisinin İO uncu ve
nci kitapları çıkmıştır:
1 —■ llköğrelm (.»enel Direktörlüğü Bölüm Direktörleriıı*^
den I'uat Baymıır’un (ilk okuma ve yazma öğretimi) adlı kitabı
(3U) kuruş fiyatla;
2 —^ Yayın Direktörlüğü Böjüm Direktörü Kemal Kaya’nın
(Yabancı memleketlerde terbiye ve tedris denemeleri) adir ki
tabı (¿10) kuruş fivatla satışa çıkarılmış bulunmaktadır.
B - Bu seriye dahil olarak bugüne kadar neşredilmiş olan
kitablarla bunları yazanların adlarım ve satış fiyatlarını gös
teren liste 30 İkincikânun 1939 tarihli ve 4 sayılı Tebliğler Der
gisinin 31 inci maddesinde gösterilmiştir.
Neşredilmiş kitapları hep birden alanlarla, bir neviden en
az beş kitabı birleşerek toptan alan öğretmenlere ayrıca % 10
ıskonto yapılacaktır,'
C - 'Kitaplar, İstanbul’da Çemberlitaş’ta Maarif Vekilliği
Yayın Evinde satılmaktadır. Maarif ve okul idarelerinin lüzum
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talebelerinin

askerî

elıÜyet-

rıar.ıeleri h.

Okullardan mezun olan kız talebelere askerlik dersinden
ne şekilde ehliyetname verileceği bazı okullardan sorulmaktadır.
Kız talebelere, erkeklere verilen ehliyetnameler gibi ayrıca
bir vesika verilmiyerek; askerlik derslerinin kızlara mahsus olan
7 inci V 8 inci sımf programlarını bitirenlerin diplomalarına
«Orta a.sekerî ehliyetnamenin temin ettiği hakkı kazanmıştı» kav
dı konulacak ve 9 uncu, 10 uncu sınıf programlarını bitiren kız
larm diplomalarına da askerlik derslerinin onuncu sınıf (da
hil) proğramlarına kadar ders gördüklerine dair meşruhat veri
lecektir.
'
^
Bu suretle iş yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
K. Yaman
,
llasan-Ali Yücel

t a k d ir n a m e a l a n l a r
Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerinden dolayı Vekillik Yasal Komisyonunca birer takdirııahıe ile
tltif edilen öğretmenler:
Adı

Ödevi
Sivas Vilâyeti

Ahmed Vural
Kâşif Yener
Adil Tören
Fehmi Karakollukçu
Muammer özen
Süleyman Kösedağ
Osman Sevilmiş
Ragıp Ayğınoğlu
Mehmed Günal
Selâhattin Sayın
Şükrü Mazmanoğlu
•Ahmed Karabenli
Hikmet Onmuş
Ömer öncer
Selçuk Savaş
Cemal Gültekin
Cemal Öntürk
Necati İnan
Osman Nuri Aktan
-Ali Cemal Öner

#
Zara Kazası Merkez Cümhuriyet Oku
lu Başöğretmeni
Zara Kazası Merkez Cümhurivet Oku
lu öğretmeni
~
Zara Kazası Merkez Cümhuriyet Oku
lu öğretmeni
Zara Kazası Merkez Cümhurivet Oku
lu öğretmeni

Zara Kazası Merkez Cümhuriyet Oku
lu öğretmeni
Zara
kulu
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
_ Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
Zara
meni

Kazası Merkez Cümhuriyet O
öğretmeni
>
Cencin Okulu öğretmeni
Tödürge Okulu öğretmeni
Devekse Okulu öğretmeni
Tekke Okulu öğretmeni
Karahisar Okulu Öğretmeni
Babsu Okulu öğretmeni
Doğanak Okulu Öğretmeni
Bahtiyar Okulu öğretmeni
Karacaveren Okulu öğretmeni
Karacaveren Okulu öğretmeni
Zoğıllı Okulu Öğretmeni
İmraniye nahiyesi Okulu Öğretİmraniye nahiyesi Okulu Öğret

Kangal Kazası Merkez Cümhuriyet
Okulu Başöğretmeni

Adı
Kemal Gürpınar
Rüştü Ceylân
Azime Zümrüt
Zinnet Uraltuğ
Vedat Eke
Hamdi Turgut
Bekir Metin
Ali Rıza Turan

Öde
Kangal Kazası Merkez Cümhuriyet
Okuhı öğretmeni
Kangal Kazası Merkez Cümhuriyet
Okulu öğretmeni V'^ekili
Kangal Kavak köy Okulu öğretmeni
Kangal Yellice Okulu öğretmen Vekili
Kangal Alacahan Okulu öğretmeni
Kangal Şahin Okulu öğretmeni
Kangal Höbek Okulu öğretmeni
Divrik Kazası Merkez Cümhuriyet 0ku öğretmeni

Samiye Günen

DivTİk Kazası Merkez Cümhurivet 0kulu öğretmeni

Şaziye özmen

Divrik Kazası İstiklâl Okulu öğret
meni

Ruhiye özav

Divrik Kaza.sı Cümhuriyet Okulu Öğrtmeni

Ömer Akalın
Bekir Tanrıverdi
Nuri özer
Sami özen

Divrik Timsi Okulu öğretmeni
Divrik Tuğut Okulu öğretmen Vekili
Divrik Ovacık Okulu öğretmeni
Divrik Sincan Okulu öğretmeni

Bekir Güven
Kâzım Hayran
Sabri Akyol
Reşit Kurnaz
Ali Rıza Erköse
Gaffar Ulualp

Divrik
Divrik
Divrik
Divrik
Divrik
Divrik

Nuri Ünsal
Kadri özcan
Şakir Tamer

Divrik Zinekâr Okulu Öğretmeni
Divrik Örnek Okulu Öğretmeni
Divrik Savrun Okulu Öğretmeni

Danişment Okulu öğretmeni
Vızıldan Okulu öğretmeni
ödek Okulu öğ retmeni
Kızılcaören Okulu Öğretmeni
Karageban Okulu Öğretmeni
Kesme Okulu Öğretmeni

.

Mi Atalağ
Hakkı Akyüz
İhsan Çakır
Sahire lürkeıı
Tevf'ik Yavuz
Niyazi Özhek
’Talât Görkan
Nevzat Özer
Mazhar Özen
Turan Yücedağ
iTicri Dincer
Baki Urcan

Suşehri Kazası Merkez Okulu Öğret
meni
Suşehri Kazası Merkez Okulu Öğret
meni
Suşehri Kazası Merkez Okulu Öğret
meni
Suşehri Kazası Merkez Okulu Öğret
meni
Suşehri Kazası Merkez Okulu Öğret
meni
Suşehri Ezbider Okulu Öğretmeni
Suşehri Ağvanis Okulu Öğretmeni
Suşehri Ağvanis Okulu Öğretmen Ve
kili
Suşehri Kazası Ağrakos Okulu Öğ
retmeni
Suşehri Kazası Söfker Okulu Öğret
meni
Suşehri Göz köyü Okulu Öğretmeni
İlköğretim Ispekteri
• İlköğretim Ispekteri
Tunceli Vilâyeti

Süleyman Gündüz
Nazır Saraçoğlu
Hamiz Arda
Salim Güven
Necip Ekmekçi
Sait Öğüt
Şükrü Avkal
Adil Özeran
Haydar Menteşe

Pertek Çarsancak Okulu Eğitmeni
Pertek Ulu|)iuar Okulu .Eğitmeni
Urfa Vilâyeti

Nedim Öktem
Ali Aytaç
Haşan Özkan
Muzaffer Erel
Mustafa Tuvğun
Mehmed İlhan
İbrahim Çetin
Eaik Gündüz
Nuri Kutlu
Kadri Kubilây
Hilmi Dorsan
Esat Elçin
Kadri Gerger

Hilván Kazası Merkez: Okulu Başöğ
retmeni
Hilván Kazası Merkez Okulu Öğret
memi
Haran Merkez Okulu Öğretmen Vekili
Halfeti öğretmeni
Halfeti Ağrıl Okulu Öğretmeni
Halfeti Tisa Okulu Öğretmeni
Yavla Yaslıca köyü Okulu Öğretmeni
Yavla köyü Okulu Öğretmeni
Kanlı Avşar Okulu öğretmen Vekili
Yaylak Saf köyü Okulu Öğrenıeni
Yaylak Merkez Okulu öğretmeni
Siverek Gazipaşa Okulu Öğretmeni
Siverek Gazipaşa Okulu Öğretmeni
Yozgat Vilâyeti

Rasim üz
Halil Öztürk
Hamdı Akman
Celâl Bayar

Afyon Vilâyeti
Bekir Öz

Şuhut Nahiyesi Okulu Başöğretmeni

Mehmed Arsoy
Abdullah Arsoy
H. Turhan Erdemli
Niyazi Toros .
Zahk Ergönen
Sacit Fersen
İbrahim Etem Can
A. Hikmet Özer

Şuhut Nahiyesi Okulu öğretmeni
Şuhut Nahiyesi Okulu Öğretmeni
Sinanpaşa Nahiyesi! Okulu Öğretmeni
Sinaiıpaşa Nahiyesi Okulu Öğertmeni
Mahmarı köyü Okulu Öğretmeni
Mahman köyü Okulu Öğretmeni.
Bedeş köyü Okulu öğretmeni
Sinir köyü Okulu Öğremeni
Karaadilli köyü Okulu Öğretmeni

M. Ali Büyük Öztük
Hasbi Diker

Nuribey köyü Okulu öğremeni
Salar köyü Okulu Öğretmeni

Şeydi Tüzün

Bolvadin Akçeşme Okulu Öğretmen
Vekili
Bolvadin Eber köyü Okulu öğretmeni

Muhittin Şener

M. Emin Özkan
Abdurrahman Çelik
Mehmed Ergün
Muttalip Öz
Murat Üsitün

Çemişkezek Sığnak Okulu öğretmeni
Çemişkezek Germili Okulu Öğretmeni
Pertek Çarsancak Okulu Başöğretmeni
Pertek Ulupınar Okulu Öğretmeni
Hozat Inciğa Okulu Öğretmeni
Hozat Dervişcemal Okulu Öğretmeni
Ovacık Merkez Okulu Öğretmeni

Boğazhyan Sağlepköyü Başöğretmeni
Boğazhyan Hamam köyü Öğretmeni
Boğazlıyan Kültür İşyarı
Sakarya Başöğretmeni

ödevi

Adı

Ödevi

Adı
Osman Kngür
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Mahmud Salman
Ali Galip Tanık
Mehmed Özok
Nafiz Sayın
H. Hüseyin Tekin
Şaban Yurdayan
ö. Eahri Erdinç

Bolvadin Büyükkarabağ köyü Okulu
öğretmeni
^Bolvadin Yakasinek köyü Okulu Öğ
retmeni
'
Bolvadin Dişli köyü Okulu öğretmeni
Emirdağı Dağnık köyü Okulu ()ğretmeni
Dinar İncesu köyü Okulu Öğretmeni
Sandıklı Hocalar Nahiyesi Okulu
Öğretmeni
Sandıklı Kılandıras köyü Okulu Öğ
retmeni
Sandıklı Çalca köyü Okulu öğretmeni
Sandıklı Hacan köyü Okulu öğret
meni
Sandıklı F'kinhisar köyü ()kulu öğ
retmeni
•
Sandıklı ÎTküt köyü Okulu Öğretme-

İbrahim Oğlu Ali Dumlu Sandıklı Ballık köyü Okulu Öğretmen
.
Vekili
Sandıklı Menteş köyü Okulu Öğret
Süleyman Hıfzı Aksu
meni
Sandıklı Başağaç köyü Okulu Öğret
Ahmed Ertan
meni
’ Sandıklı Ahurhisar köyü Okulu Öğ
Mehmed Ali Özün
retmeni
Sandıklı Dola köyü Okulu Öğretmeni
Necati Ugural
Sandıklı Kızılviran köyü Okulu Öğ
Ömer Günbey
retmen Vekili
Sandıklı Sorkun köyü Okulu Öğret
Mehmed FZrsoy
meni
Amasya Vilâyeti
Ali Seyhan
Hüseyin Kanar
Penah Vekilli
Abdullah Pınar
Sabri Engin
Kâzım Uzel

Amasya Buğa köyü Okulu Öğretmeni
Amasya Göynücek Okulu Öğretmeni
Amasya Ebemi Okulu Öğretmeni
Merzifon İstiklâl öğretmeni
Merzifon İstiklâl Okulu Öğretmeni
Merzifon Karamustafapaşa Okulu ()ğ
retmeni

Maarif ‘ V<ekilHğ;i >T\ebtÎ9İ«ı^ Derım î
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Adı

Ödevi

Adı
Merzifon
retmeni
Merzifon
reLır.oni
Merzifon
Meryiifon

Osman Özkan
M. Hakkı Gö!
Ve4ıhî Aşkım
Salih Kentli
Mahmıid Erer

Karamustafapaşa Okulu Öğ
Karamustafapaşa Okulu Öğİrfan Okulu'Öğretmeni
İrfan Okulu Öğretırmi

Muslafa’ işeri
Yakup Dülper '
Ali Cürlekin
Asaf Saraç
Mehmed Fisek

Ahmed Yiğitaslan
Hamza .Saraçlı
Hakkü'Karahav
Mu.stafa Ertanay
Enver Haraççı

Merzifon Yakup köyü öğremen Vekiil
Merzifoa Diphacı köyü öğretmen Ye
tkili
Gümüşhacı Keçi köyü Öğremeni

Hüseyin- fjünay
Ahmed- Seyhan
Hüseyin Duru
Salih ^Arma^an
îsa'Tando^an
Hüseyin Avni Saraç
Niyazi Çağlar
Ahmed Armutçu
Ahraıed t^nal
Salih Başkaraç
Ahmed .Mart
Yusuf Uyar

İbrahim Torgay
Refik Başar
Basim Köfücü
Zekerivya Tüzün
Saffet Eras

( Gümüşhacı Köseler Öğretmen Vekili
; Gümüşhacı Hamamözü öğretmeni
Gümüşhacı Çay Öğremeni
Gümüşhacı Saraycık öğretmeni

Hıfzı Erdoğan
-Ahdilihalik öztürk
Memduh ,.Tangö.ren
Gani Araz
M. Emin Öner

. Gümüşhacı Kozalan Öğremeni
Gümüşhacı İspariı öğretmeni
Gümüşhacı Kanlıca Öğretmeni
Ayaş Başayaş k^ğkmeni
ıBaşbereket Tğitmeni
İlıca Eğitmeni
Oltan t Eğitmeni
Zirkayı Eğitmeni
Teke Eğitmeni

Abdurrahman Özmen

Bu d e rg id e k i

Yeregömü Okulu Öğretmeni
Haymana Merkez Okulu Öğretmeni
Haymana Merkez Okulu Öğretmeni
.Şerefli köyü Okulu Öğretmeni

.Arslan- ()zcan
.Şükrü Türker

Merzifon'Emret köyü Öğretmeni
Merzifon Alıcık köyü Öğretmeni

Mazlum Getin

Sahan Güler

!(,-■' k' Er'an
Emir Ali Güner
uahtivar Kösevik

Merzifon Ak pınar kövü- öğremeni
■Vekili’

f>sman Zeki'Tekin
Kenan Şener
Seyit Bekpolat
Nevzat Şahin

t Bayram Okulu Öğretmeni

Tevfik Baştaş
'Memdüh ( nsai

Merzifon Alişar köyü'öğretmen' Vekili
Merzifon Harız köyü Öğretmeni

ödevi

İsmail Tuncel
İh ralli m Akın
Gclfıl Sümer il

Merzifon Nannca köyü Öğretmeni
Merzifon' I’cB ar köyü Öğretmeni'
' Merzifon'Zuğu köyü Öğretmen'Vekili
'Merzifon Türnük köyü öğretmen;

Mnsiafii' Mızrak

15, Muyıa i m

Necati Aka
Mehmed öğretensoy
A'ahit Akdoğan
Hü.seyin Tııncav
İhsan Erol

ta m im le r ta ra fim tzd a r) o ku n m n ^ tu r.

Yaraşlı kovu Okulu öğretmeni
Karacadağ köyü Okulu Öğretmeni
Karahoca köyü Okulu Öğretmeni
Altılar köyü Okulu Öğretmeni
( Çayırlı köyü Okulu öğretmeni
Oyaca köyü Okulu öğretmeni
Gulult köyü Okulu öğretmeni
Nala Mcffkez Okulu öğretmni
Nalâ Merkez Okulu öğretmeni
Nala'Merkez Okulu öğretmeni
Nala Merkez Okulu öğretmeni
Yeni köy Okulu öğretmeni
Evciler Okulu öğretmeni
Hacılar Okulu öğretmeni
Karaali Okulu öğretmeni
Sofular Okulu öğretmeni '
Çiydemli Okulu öğre.tmeni
tVem köyü Okulu öğretmeni
Holos köyü Okulu Öğretmeni
Bezirhan Okulu Öğretmeni
- Şerefli Koçhisar Panlı Okulu Öğret
meni
Şerefli Koçhi.sar Hüsrev kövü Öğret
meni
Kızılcahamam Yatı Okulu öğretmeni
Kızılcahamam Akdoğan köyü Öğret
meni
Pazar Okulu Öğretmeni
Ortacı köyü Okulu Öğretmeni

•
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MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta-Pazartesi!günleri neşrülunur.

Neşriyat

Müdürlüğünce çıkarılır

Tek

2 2 Mayıs 1939

Sayı: 19

tel: satılmaz. Alâkadar makam ve mües-

PAZARTESİ
'i

meşelere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine gönderilir.

tkinoi baMİış

TALİMATNAMELER:
M ecburî hizm ete tâbi Erlik ve T ek n ik Ö ğretim
ö ğ r e tm e n le rin in tayin ıısııslleri talim atnam esi

Mecburî hizmete tâbi olan öğretmenlerin tayinleri aşağı
daki usullere ^jöre yapılır.
1 — Erlik ve Teknik Öğretim okullarına tayin edilecek
öğretmen namzetleri Mrden fazla olursa bunların tayin oluna
cakları okullar kur’a ile tesbit olunur.
2 — Münhal öğretmenler, bu münballerin icabına göre
şahadetname derecelerine göre Vekillikçe guruplandırılır. Nam
zetler şahadetname derecelerine göre ancak bu guruplar dahilin
de kıır’aya iştirak ettirilir.
3 — Sıhhî vaziyetleri muayyen mahallerde çalıştırılmaları
nı icab ettirilenlerin, bu durumları heyeti sıhhiye raporile teshit edilmek şartile, kıır’adan istisna edilirler.
I — Bir yerdeki münhal adedine göre talip zuhur ettiği ve
taliplerin diploma dereceleri yukarıdaki maddede izah olunduğu
şekilde Vekillikçe tesbit edilen derecelere uygun bulunduğu tak
dirde bu münhal 1er kur’adan istisna olunur.
5 — Kur'a ile tayin edilen namzetler tayin edildikleri yer
lerde en az iki ders senesi kalmak mecburiyetindedirler. İki se
ne sonra arzu edenler başka bir yere nakillerini istiyebilirler.
6 — Kur’ayı müteakip aralarında becayişlerini istiyenlerin arzuları, şahadetname dereceleri de o münhallere tayin için

Vekillikçe tesbit edilen derecelere uygun bulunmak ve müşterek
tahrirî talepleri olmak şartile. Vekillikçe yerine getirilir. Tah
rirî ve müşterek talepnameler gereği yapılmak üzere 9 uncu mad
dedeki zabıtlarla birlikte Vekilliğe gönderilir.
7 _ K'ur’alar okul idare heyeti, talim heyetinden arzu eden
ler ve mevcut talebe huzurunda çekilir.
8 — Kur’aya dahil talebe eğer okulda ise kur’asını bizzat
çeker. Kur’anın çekilmesi esnasında bıilunmıyan talebeye ait
kur’alar heyet azasından biri tarafından çekilir. Bu suretle kur a
nın çekilmesinde bulunmıyan talebenin sonradan her hangi bir
itiraza hakkı kalmaz. Ancak kur’anın çekileceği ve ilgililerin
kur ada bulunabilecekleri bir hafta e\vel münasip şekilde ilân
olunur.
..
9 — Kur’a neticeleri bir zabıt ile tesbit edilir. Ve kurbanın
çekilmesinde bulunan talebeye de imza ettirilerek en çok üç gün
zarfında Vekilliğe gönderilir.
Zabıtlarda hâk ve sjlinti bulunmamalıdır. '
1 0 — Mecburî hizmeti olmayıpta Ertik ve Teknik öğretim
okullarında öğretmenliğe tayin edilmek -isteyenlerden gerekli
şartları haiz olanlar; vesikalarını tamamladıktan ve mecburî
hizmete tâbi olanların tayin muameleleri .yapıldıktan sonra ken
dilerine verilecek bir sıra numarasına göre münhal öğretmen
liklere tayin olunurlar.

,.i>

TAMİMLER :
:i/V/I939

KÜLTİjR KURIJLIJ
.Savı; 2-H10/20
ÖZET:

Üniversite ile yüksek okullarda ve
her

derecedeki

diper

her yıl son sınıf
’

135.

fesör

(»kullarda

talehesine

ve öğretmenleri

pro

tarafından

Halkevleri mevzuu etrafında kon
ferans verilmesi h.

Halkevlerinin memleketimizin sosyal ve kültürel hayatında
ne kadar ehemmiyetli bir rolü olduğu malûmdur. I ürk milletini
millî ideallere bıağlı şuurlu bir kütle halinde teşkilâtlandırmak,

ruhlarda esasen mevcut olan birliği bir kat daha kuvvetlendir
mek gayesini güden Halkevlerile yakından alâkadar olmak her
Türk münevverinin en mukaddes vazifelerinden'biridir. lahsillerini bitirerek muhtelif hizmetlerle yurdun her tarafına dağı
lan gençlerimizin hayata atılmadan önce Halkevlerinin Türk
hayatındaki mühim rolünü ve bu millî müessesenin kuruluşun
daki gayeyi kavramış olmaları gerektir. Bu maksatla üniversite
ile yüksek okullarda ve her derecedeki diğer okullarda her yıl
son sınıf talebesine profesör ve öğretmenleri tarafından Halkev
leri mevzuu etrafında bir kaç konferans verilmesi lüzumlu görülmü^ür.

S ayfa : 86

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergiai

Profesörlerle öğretmenlerimizin ve direktörlerimizin bu hu
sustaki faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere Cumhuriyet Halk Par ■
tisi tarafından hazırlanan vesikalar (*) bu genelge ile birlikte
tarafınıza gönderilmiştir.
Ders yılının sonunda bu yoldaki faaliyetin neticelerinin
Vekilliğimize bildirilmesini rica ederim.
Yüksek tahsil müesseselerine. her derecedeki okullar Direk
törlüklerine ve Kültür Direktörlüklerine tamim edilmiştir.
Maarif Vekili
//asan-Âli Yücel

K. Y.

İI.K Ö f,RETİM GENFX D ÎREK TÖ RLÜ CC

•

136.
^

■

5. Ispekterler. icabında öğretmen ve okullar hakkında mah
rem olark yazacakları hususları, ayr4 ve formüle tâbi olmıyan
bir rapor halinde.kaleme alıp Kültür İdarelerine vereceklerdir.
6. formüller doldurulurken müphem ifadeleden ve indî ta
birlerden kaçınılacak, öğretmenler ve okullar hakkında hüküm ve
rilirken formüllarde mevcut dereceler gözönünde tutulacaktır.
7. Ders yılı içinde yapılan okul ve öğretmen teftişlerini akşi'Uiren hu raporlar istenmedikçe Vekilliğe gönderilnıiyecektir.

6/111/1939

'
.

neticelerini yazacaklardır. Üçten fazla dersi teftiş edilen öğret
menler için, iki formül doldurulabilir.

Vukarıki esaslara göre iş yapılması hususunu ilgililere teb
liğ etmenizi dilerim.
•
-•
Maarif Vekili
//. T.
ff asan-Âli Yücel

['•‘ I V esikalar avrıea vollana<aklıı

Sa>ı: 6/2232

22 M an a 19S9

ÖZET:

ÖZET:

İlköğretim M üfettişlerinin okulları
ve öğretmenleri teftiş ettikten sonra yazacakları raporlar h.

17/VI/1938 tarihli ve 6-5240 sayılı genelgeye ektir:
İlköğretim Ispekterlerinin ders yılıiçinde yapacakları tef
tişi eff. müteakip Kültür Direktörlüklerine verecekleri rapor for
müllerini ihtiva eden defterlerden
tane Devlet Rasımevinden gönderilmiştir. Bunlardan beyaz olanlar öğretmen
lerin. yeşilleri ise okulların teftişine aittir. 1. sayılı öğretmen
leftişile ilgili formülleri ihtiva eden defterden her Ispeklere şim
dilik üçer, 2 numaralı formülleri ihtiva eden defterden ise ikişer
tane verilecektir.

17/V/m9

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 9/1233

1.37.

Bazı yabancı okullarııula teneffüs
fasılası verilmeksizin üstüste oku
tulan dersler h.
'

Bazı yabancı okullarında derslerin arada teneffüs yapıl
maksızın üstüste iki saat olarak okutulduğu görülmüştür. Türk
öğretmenler tarafından türkçe olarak okutulan dersler arasında
mutlaka teneffüs fasılası bulunması icap edeceğinin, bunlar ha
ricinde kalan derslerin eskisi gibi okutulabileceğiniiı ilgililere
tebliğini dilerim.
Maarif Vekili
- K. K.
Hasan-Â li Yücel

Ispekterler bu formülleri aşağıdaki esaslar altında doldura
caklardır:
1. Gerek 1 numaralı, gerekse 2 numaralı formüller her defa
sında. üç nüsha olarak doldurulacaktır. Bunları doldurmak hu
susunda Ispekterler yazı makinesi veya mor kopya kalemi kul
lanmakta muhayyerdir. Yazının okunaklı olmasına son derece
itina edilecektir.
2. Bu şekilde üç nüsha olarak hazırlanan raporlardan 1 ta
nesini ispekter kendisinde alıkoyacak, iki tanesini for
müllerin sonunda kendisine ait kısmı doldurmak suretile
Kültür Direktörlüğüne gönderecektir. Kültür Direktörleri
1 numaralı formüllerden 1 tanesini ait olduğu öğretmenin sicil
dosyasına koyacak. İkincisini ise. ayrıca tezkere yazmıya hacet
kalmadan raporun so-mında kendilerini ilgilendiren kısmı dol
durmak suretile, öğretmenin çalıştığı okulun Başöğretmenliğine
yolhyacaklardır. Başöğretmenler bu raporları, bir gün kendile
rinde kalmak üzere öğretmenlere verdikten sonra bu işe tahsis
edilen dosyada saklıyacaklardır.
Ispekterler 2 numaralı okul teftişine ait formüllerden aynı
şekilde bir nüshasını kendilerinde alıkoyduktan sonra diğer iki
nüshasını Kültür Direktörlüğüne göndereceklerdir. Kültür Di
rektörleri bunlardan bir tanesini dairede alıkoyacak, diğer nüsha
sını görülmek ve dosyasında saklanmak üzere okul Başöğretmen
liğine yollıyaoaktır,
' 3. Okullarda ayrıca teftiş defteri tutulmıyacaktır.

18/y/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ .
•Sayı: 81/.3881

ÖZET:

138.

Çayhan Nahiyesi ve istasyonu adı
nın değiştirildiği h.

Konya Vilâyeti Ereğli Kazasına bağlı CJayhan Nahiyesi ve
■ista.syonu adı l/V/1939 tarihinden itibaren (Çamlık) olarak
değiştirilmiştir.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
Uasaa-Âli Yücel

F. Unat

18/V/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 81/.3882

ÖZET:

139.

K arapınar Nahiyesi adının değiş
tirildiği h.

Aydın Vilâyeti dahilindeki Karapınar Nahiyesi ve istasyonu
adı 5/V/19.39 tarihinden itibaren (Incirliova) olarak ıleğiştirilmiştir.
-

4.
Öğretmen teftişine ait formüller, bir öğretmenin üç dersi
teftiş edileceğine göre tertip olunmuştur. Bittabi Ispekterler öğ
retmenin kaç dersini teftiş etti iseler, raporlara o kadar dersin

' İlgililere bildirilmesini rica ederim.
F. Ünal

Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel
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M aarif .Vekilliği Tebliğler Dergisi

YAYIN DtREKTÖRLÜCÜ
Sayı : 82/3920

2 2 /V /1 9 3 9

ÖZET :
Okul - Spor mecmuası h.

140.

.

1 — Maarif Vekilliği, orla tahsil gençliğine hitaj) edecek
(Okul-Sporl adlı bir spor mecmuası neşrine başlamıştır. Du
mecmua, gençliğe, sporun teknik ve aktüel bütün cazip mevzuları
içerisinde, yurt ve vazife severlik hislerini, dürüstlüğü, çalış
kanlığı ve toplu çalışma itiyadını telkin etmek gayesini güde
cektir,
'
2 — Mecmua şimdilik her ayın 19 uncu günü çıkacak ve
Okul Direktörlükleri va.sıtasile okul kooperatiflerine gönderi
lecektir. Kitap ve gazete bayileri vasıtasile de halk için satışa
konulacaktır.
ö — Gazetenin bir sayısı 5 kuruş ve yıllık abonesi 1(X) ku
ruştur. Gazete abonelerine her yıl ayrıca münasip hediyeler gön
derilecektir.
1 — Hesmî ve özel her ortaokul, öğretmen okulu, köy öğ
retmen okulu, lise, kız enstitüleri, tecim lise ve okulları, bölge
san’at okulları, ertik öğretmen okulları Direktörleri idarelerin
deki okulların öğretmenlerile talebesinden abone olmak isteyen

t a k d ir n a m e

Adı

Ödevi
Aaka ra Vilâye ti

Zeki Kozan
Cevdet Ersoy
L. İnce
İlyas Şener
M. Sabri Öztürk
Turan Yüksel
İbrahim F.rel
Mustafa Özmen
Remzi Çetintürk
Saiıne Sava.şçı
Sabri Ke.semen

lerden toplayacakları abone paraları ile okul kooperatiflerine
gönderilecek nüshaların paralarını Türkiye Cümhuriyeti Ziraat
Bankası Ankara merkezinde açılmış olan 4030 sayılı carî hesap
adına bulundukları yerin Ziraat Banka.sına. Ziraat Bankası ol
mayan yerlerde yine aynı hesap namına posta merkezlerine ya
tıracaklardır.
■5 — Okul Direktörleri, abone olan öğretmen ve talebenin
adlarını ve adreslerini gösterir birer liste ile Bankaya veya postahaneye yatırılan paraların tarih ve makbuz numaralarını ve
her nü.sha geldikçe Irangi tarihte ve kaç nüsha alındığını Vekillik
\ayin Direktörlüğüne bildireceklerdir.
6 — Öğretmenler ve talebe tarafından gönderilecek yazılar,
ınc'-muada yapılacak anketlere verilen cevaplar ve gazete vasıtasile öğrenilmesi istenen malûmat ile gazetenin mubteviyatına
ait diğer dilekler doğrudan doğruya Vekillik Beden Terbiyesi
\e İzcilik Direktörlüğüne gönderilecektir.
7 — Bu tamim mucibince gereken işlerin vaktinde ve mun
tazam olarak yürütülmesi için lüzumlu alâka ve gayretin göste
rilmesini rica ederim.
•
Maarif Vekili
P. Unat
Hasan-Âli Yücel

ALANLAR:

Ulus Okujlarinde, parasız çalışarak başarı gösterdiklerinden
taltif edilen öğretmenler :

Hıfzı Sözer
H. Turgut Ünyel
Emirhan Ilıpınar
Muttalip GÖkalp
Fuad F.rkmen
Sait Dinçer
Cafer Tayyar
Ziya Erdem
Kadir Demirel
Cemal Soyman
Şaban Tümer
Mehmed Kaleli
Galip Çamlıca
Nuri Alp Başgöz
Tahsin U’"'•^ur
Tevfik Yurdakul
.Şevket Doğan

Sayfa ; 87

Çeltikçi köyü Okulu Öğretmeni
Kınık köyü Okulu öğretmeni
Hıdırlar köyü Okulu Öğretmeni
. Başköy köy Okulu öğretmeni
Çamlıdere köyü Okulu Öğretmeni
Çamlıdere köyü Okulu öğretmeni
Çamlıdere kövü Okulu öğretmeni
Elmalı köyü Okulu Öğretmeni
Peçenek köyü Okulu öğretmeni
Keskin Delice Okulu Öğretmeni
Ke.skin Ahıllı köyü öğretmeni
Doğanay köyü öğretmeni
Yağlı köyü öğretmeni
Kavurgalı köyü öğretmeni ,
Oba köyü öğretmeni
Arab köyü öğretmeni
Beyfiazarı Karaşar Okulu B. öğret
meni
Beypazarı Uruş köyü Okulu öğret
meni
Bevnazarı Yoğanpelit Okulu öğret
meni
Beypazarı Sekeli Yoğanpelit Okulu
Öğretmeni
Nallıhan Çayırhan köyü Okulu öğ
retmeni
Nallıhan Atça köyü Okulu Öğretmeni
Nallıhan Gerede köyü Okulu öğret
meni
Nallıhan Kuzucular köyü Okulu Öğ
retmeni
Çubuk Kuruçay köyü Okulu öğret
meni
Çubuk Kışlacık köyü okulu Öğret
meni
Çubuk Ağlıcık köyü Okulu Öğret
meni
Çubuk Kaflı köyü Okulu Öğretmeni

dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
’
Adı
Abidin Koçer
Sabit Erzurum
Memduh Alp ~
Nuri,Saygı İl
Hüseyin Ardahanlı
Rağıp Varılsüha

ödevi
Çubuk Akkuzıılu köyü Okulu öğret
meni
Çubuk Sirkeli köyü Okulu Öğretmeni
Polatlı Karagalı köyü Okulu Öğret
meni
,
Polatlı Hacıtuğrul*köyü Okulu öğ
retmeni
Polatlı Kuşçu köyü Okulu Öğretmeni
Polatlı Sakarya köyü Okulu öğret
meni
Aydın Vilâyeti

Hurşit Tüzün
Necmi Eraydın
Faik öztunç
Vasfi tînsal
Süleyman Tüzün
İhsan llbaş
Hüseyin Tuğrul Özer
Halil Eray
İbrahim özdeneri
Mustafa Berksöz
Sıdıka Tuna
Saim Ersoy
Sait Esinkaya
Osman Çetiner
Şevki Uğur
Abdülkadir Dündar
Ziya. Naci (ioral
Kemal h^kemen
Hiza Sargın
Hediye Aydemir
Ziya Eroğlu
Mehmed Kutlu
Şaban Alper
Şefik Gürdem
.\hniet Salib (iüven
İsmail Hakkı Gülcü

Umurlu Okulu öğretmeni
Umurlu Okulu öğretmeni
Umurlu Okulu öğretmeni
Umurlu Okulu öğretmeni
Karahayat Okulu öğretmeni
Karahayat Okulu öğretmeni
Dalama Okulu Öğretmeni
Dalama Okulu öğretmeni
Alanlı Okulu Öğretmeni
Koçarlı Okulu öğretmeni
Koçarlı Okulu öğretmeni
Koçarlı Okulu öğretmeni
Sobuca Okulu öğretmeni
Bıyıklı Okulu Öğretmeni
Cincin Okulu öğretmeni
Kızılkaya Okulu öğretmeni
Germencik Okulu Öğretmeni
Çamköy Okulu Öğretmeni vekili
Ömerbeyli Okulu öğretmeni
Ömerbeyli Okulu öğretmeni
Hıdırbeyli Okulu Öğretmeni
Erbeyli Okulu Öğretmeni
f]rbeyli Okulu öğretmeni
Erbeyli Okulu Öğretmeni
Karabağ Okulu Öğretmeni
Dereköy Okulu öğretmeni

22 Mayıs 1939

b liğ ler D erpişi

Savfa : 8«

Mıcinilah Î tığiit
İffet Onan
Mini f)/.ran
\!nvet •()/er
İsmail Öken
i 'nıal Örnek
Şevke! Î n
Şevket Öner
i’ vihim Dirim
Rpi’ik üter
^insthfı Dümla^i'

Kemal Yıldızdağ
Kıza Oz
Ajımet Öztekin
Mehmet Se^-uk
Hilmi Atalay
Şefik Krgun
Küşlii Çetin
Kecep Gürkan
İzzet l'lgen
Fuat Özen
Fevzi Cengiz
Hilmi Özen
Hüsnü Fren
Mustafa Fahri İğci
Tahir Demirtaş
Suphi Us
Ayhan Onat
Haşim Ocal
\ail Ardıç
İshaı/ İzği
i. Baysak
,
Kaif Sınarer
N. Bilgi
Fdip Tuncay
İrfan Çer tel
Huhi Düzer
Sara Güç
Emin Durak

Ortaklar Okulu öğretmeni
Ortaklar Okulu Öğretmeni
Karaağaçlı Okulu i)ğretrneni
\azilli 5 Eylül Okulu Öğretmeni
Nazilli İstiklâl Okulu Öğretmeni
A\tça Okulu Öğretmeni
Atça Okulu Öğretmeni
Bereketli Okulu Öğretmeni
Sultanhisar Okulu f)ğretmeni
Sulînn'ijsar Okulu Öğretmeni
Sultanhisar (^kıılu ()ğretmeni
Kuyucuk Okulu Öğretmeni
Hamzallı Okulu Öğretmeni
Orsımlu Okulu Öğretmeni
Burhaniye Okulu Öğretmeni.
Yazırlı Okulu Öğretmeni
(’.ine 1inci Okul Öğretmeni
Çine Iinci Okul ()ğretmeni
(üne 1inci Okul Öğretmeni
(üne 1inci Okul Öğretmeni
Akçaova Okulu Öğretmeni
Karakollar Okulu Öğretmeni
Hatıpkışla Okulu Öğretmen vekili
Alihan Okulu ()ğretraeni
Demircidere Okulu Öğretmeni
Mazunçeşme Okulu Öğretmeni
Tekeler Okulu öğretmen vekili
Bozdoğan Okulu Öğretmeni
Bozdoğan Okulu Öğretmeni
Süren Köyü Okulu Öğretmeni
Araplıköyü Okulu Öğretmeni
Kavaklı köyü Okulu öğretmeni
İnebolu köyü Okulu Öğretmeni*
Söke Kocagözoğlu Okulu Öğretmeni
Söke Kocagözoğlu Okulu Öğretmeni
Söke Bağarası Okulu (öğretmeni
Söke Bağarası Okulu Öğretmeni
Söke Bağarası Okulu Öğretmeni
Karacasu Çiftlik Okulu öğretmeni

Arif Altıntaç
Tahsin Baysal

Bursa V ilâ yeti
Şc\l.-/'t Oneş
M. Kâzım Frl-ıı

Ü.Al;ı âkiMâ
Mahir Çağlar
Ahıno' T.işkm
Mustafa Erkan
Kadriye Yazıcıoğlıı
Hahibullah Saygınışık
Hikmet öziş
Fehmi Sağbaş
Hakkı Alan
Ahmet Özkan
Tahsin Yeğin
Kemal Varol
Müfit Sevmen
Abdullah Ertan
(ielâl Olkuman
Şevket Ertürk
Fahri Yülmaz
Eütfi Öztiirk
Abdullah Yalçın
Veli Oğuz
Bahri Özsop
Mevlut Ayık
,
Ka.şit Türel
hrahim F'rtarman
Hasim (/ürkaynak
Enver Unıır
Kecep Özkıırt

‘

1

3

■

İncirli Okulu (öğretmeni
Viğitali köyü Öğretmeni
1‘emirci köyü Öğretmeni
Dimboz köyü Öğretmeni
Bağlı köyü Öğretmeni
İnegöl Alibey köyü Öğretmeni
Hocaköy köyü Öğretmeni
İnegöl Hilmiye köyü öğretmeni
İnegöl Orta köy öğretmeni
İnegöl Maden köyü öğretmeni
İnegöl Süle köyü Öğretmeni
İnegöl Süpürücü köyü öğretmeni
İnegöl Şihali köyü öğretmeni
İnegöl Tahtaköprü köyü öğretmeni
İnegöl Tekke köyü Öğretmeni
Karacabey Kirmikir Öğretmeni
Karacabey Karakoca öğretmeni
Karacabey Bağkadı öğretmeni
Karacabey Beylik Öğretmeni
Karacabey İkizce Öğretmeni
Mudanya (Jepni ()ğretmeni
Orhangazi Yukarısölöz Öğretmeni
Orhangazi Yeniköy Öğretmeni
Orhangazi (üedelek Öğretmeni
Orhangazi (iürle öğretmeni
Orhangazi Dutluca Öğretmeni
Gemlik Umurbey Öğretmeni
(iemlik Umurbey Öğretmeni
(iemlik Umurbey Öğretmeni

V

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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Eymir Okulu (İğretmeni
(ieyve Okulu (İğretmeni
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MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEH DEKGİSİ
iler hafıa Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat

Müdürlüğünce

çıkarılır
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S a y ı: 2 0

jeselere dağıtılır. Yıllığı kırk kum ş mu

PAZARTESİ

kabilinde abonelerine cönderilır
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KARARLAR:

1 —

İkinci basılış

— -

^

- - - ------------------------------

*

“«.Vv

E ski h a rflerle h asılm ış kilaplarııı, Elü<l kitahı ola rak k u llan ılm ak üxere, okul ve K ültür K ıırıım ları
k itap evlerin e k o n ııla h ileeek leri hak kında IJüyük Millet M eclisi Kararı

Karar No: 1090

1353 numaralı kanun, arab harflerile yazılmış ve basılmış
cetvel, defter, kitap vesairenîn bütün resmî müesseselerde kul
lanılmasına nihayet vermiş, fakat daire ve kütüphanelerde bu
türlü vesika ve eserlerin icabında müracaat için bulunmalarına

mani olmamıştır. Bilhassa kanunun 9 uncu maddesi, eski harf
lerle basılı kitaplarla tedrisat icrası memnuiyetini muhtevi olup
Etüde ve müracaata şamil bulunmamaktadır. Binaenaleyh eski
harflerle basılmış kitapların okul ve Kültür Kurumlan kitap
evlerine konulmalarının 1353 sayılı kamııuın hükümlerine aykırı
olmayacağına karar verilmiştir.
”
22/V/1939

t a y i n l e r
Orta öğretim Genel Direktörlüğüne 90 lira maaşla terfian
Hayri Ardıç, Üçüncü Umum Müfettişlik Kültür Müşavirliğine
70 lira maaşla Şevket Süreyya Aytaç,
Birinci Sınıf Müfettişlerden Kasim Arsan Başmüfettişliğe.
Birinci Sınıf Müfettişlerden Ekrem Saraç Başmüfettişliğe. İkinci
Sınıf Müfettişlerden Fethi îsfendiyaroğlu Birinci Sınıf Müfettiş
liğe, İkinci Sınıf Müfettişlerden Refik Günel Birinci Sınıf Mü
fettişliğe. İkinci Sınıf Müfettişlerden Osman Pazarlı Birinci Sı
nıf Müfettişliğe, t'^çüncü Sınıf Müfettişlerden Halil Vedat Fıratlı
İkinci Sınıf Müfettişliğe. İlk Öğretim Bölüm Direktörü Hayrnllah Örs İkinci Sınıf Müfettişliğe, Yüksek Öğretim Bölüm Direktörü

t a m i m l e r

:

Ü.K ÖCRETİM g e n e l DÎREKTÖRLÜCÜ
Sayı: 5/5361

141.

Muhsin Binal ikinci Sınıf Müfettişliğe, Ankara Erkek Lisesi Fi
zik Öğretmeni Arif Öget İkinci Sınıf Müfettişliğe, Ertik ve Tek
nik Öğretim Bölüm Direktörü Ferit Saner üçüncü Sınıf Müfet
tişliğe, Antalya Lisesi Direktörü Süleyman Demirci Üçüncü Sı
nıf Müfettişliğe, İzmir Kız Lisesi Direktörü Necmettin Halil
Onan tlçüncü Sınıf Müfettişliğe, Gazi Terbiye Enstitüsü Tarih
Öğretmeni Cemil Bora Lfçüncü Sınıf Müfettişliğe, Samsun Kül
tür Direktörü Muhittin Akdik Kütüphaneler Müfettişi olarak
İlçüncü Sınıf Müfettişliğe tayin edilmişlerdir.
Başmüfettiş olup Amerika’da Talebe Müfettişi bulunan Ragıp Nurettin Ege müstafi sayılmıştır.

2 4 /V /P m
'

ÖZET:
Kat’î bir zaruret olınaOıkça öğret
menlerin meslekten ayrılmamaları

h.
Meslek arkadaşlarımdan bazılarının başka işlere geçmek
üzere Vekilliğin muvafakatini almak için müracaat ettiklerini

görüyorum. Mühim bir kısmı öğretmen okullarından yetişerek
öğretim ve eğitim mesleğine hazırlanmış, okullarımızda seneler
ce hizmet ederek olgun tecrübelerinden yurd çocuklarım istifade
ettirmekte bulunmuş olan arkadaşlarımın öğretmenlik hayatın
dan uzaklaşmalarının hem meslek, hem memleket için ne kadar
zararlı olduğunu; mesleğin asil zevk ve heyecanım derinden
duyduklarına yakından şahit olduğum öğretmenlerimizin takdir
ederek meslekten uzaklaşmaya razı olmayacaklarına eminim.

29 Mayıs 1939

Maarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

Sayfa: 90

Onun için kat’î bir zaruret olmadıkça meslek arkadaşları
mın bizden ayrılmak için müracaatta bulunmamalarını kendile
rinden beklerim.
Maarif Vekili
fj f\
liasun-Âli Yücel

rak ettirilmemesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğinin yazısı
.5/1V/1938 tarihli, 81/2898/53 sayılı genelge ile bildirilmişti.
Hamdi Helvacının Devlet taahhütlerine iştirakten nıen’i husu
sundaki kararın kaldırıldığı hakkında Millî Müdafaa Vekilli
ğinden alınan ek yazı aynen yukarıya çıkarılmıştır.
(iereğince iş yapılmak üzere ilgililere tebliğini rica ederim.

.»■

Maarif Vekili
llusan-Ali Yücel

E. Lhıat

İV/.Kl. ()K U 1 ,L A l^ D İU l• :K T ü K :L ^ ■ ('Ü

; 24/V^/l9:i9

Sayı; 9/1287
ÖZET:
iij'k lisesiiHİen çıkarılan İdris Kı
nı an h.

Taksim Ortaokulunda üstüste iki yıl aynı .sınıfta kaldığı
için sınav talimatnamesi gereğince kendisine bir belge verilen,
aldığı bu belge ile Işık lisesi orta kısmının 2 nci sınıfına kay
dolunan 377 Îdriîi Erman’ın 3/IV/1939 tarihinde bir polis me
murunu düğmeğe teşebbüs ettiği, bundan dolayı evrakının Cümlıuriyet Müddeiumumiliğine verildiği anlaşılmıştır. Bu talebe
hakkında İşık lisesi İnzibat Meclisince verilen tard kararının tas
diki muhakeme neticesine bırakılmıştır. Sınavının yapılması veya
okula alınması için resmî veya husu.sî okullardan birine yajıacağı müracaatın nazarı itibare alınmamasını vc bu takdirde key
fiyetten Vekilliğin haberdar edilmesini dilerim.
Maarif V^ekili A.
E. Ü.
/. Sungu

2 ü /v /ım

MİLLÎ SEFERBERLİK DİREKTÖRLÜCÜ
Savı: 8022/627

ÖZET:

144.

Askerlik dersleri işleri için Millî
Seferberlik Direktörlüğü ile mu
habere edilmesi h.

Bazı okulların askerliğe hazınık derslerine aid işler için
bağlı bulundukları öğretim dairelerine müracaat ettikleri görül
mektedir. Askerlik dersleri Vekillik Millî Seferberlik Direktör
lüğü dairesinde yürütülmekte olduğundan işlerin
uzamaması
için öğretim dairelerine yazılacak bu kabil yazıların doğruca
Millî Seferberlik Direktörlüğüne gönderilmesini dilerim.
Maarif Vekili
Masan-Ali Yücel

K. Yaman

Suret
T. C.
MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ

H /r /ım

Lv. İş, D.

ORTA ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

Sayı: 7117

' ÖZET:

Şube - 2
ÖZET:
Hamdi Helvacı hakkındaki (Dev
-

Ict taahhütlerine iştirakten meni*
kararının kaldırılm asına dair.

.5/IV/1938 tarih ve Lv. 2. Ş. 6812 sayılı tamime ektir:
1 — Kırklareli (garnizonu fasulye müteahhidi iken işbu
leahhüd işine hile ve fesat karıştırdığına dair, 2190 sayılı kanu
nun 70 inci maddesinin tarifatı daires^inde. mahallî satın alma
komisyonunca tanzim olunan zabıt varakasına müsteniden 1 Ha
ziran 1939 tarihine kadar Devlet tealıhütlerine iştirakten mene
dilmiş olan Hamdi Helvacı aleyhine yaptırılan c4fzaî takibat mııiTiaileyhin beraatile neticelenmiştir.
Buna göre, kendisinin Devlet teahhüdlerine iştirakten men’i
hususundaki kararın ref’i \ ekâletimizce tensib olunmuştur.
2 — TaınİM edilmiştir.
Millî Müdafaa Vekili
YAYIN DİREKTÖKLÜÖÜ

2 4 /V /im

Sayı: 81/4110
ÖZET:

143.

27/ ¡ ' / ¡ m

Sayı: 51293/92 - 10231

Hamdi Helvacının Devlet taahhüt
lerine girebileceği h.

Kırklareli Ticaret Odasının .384 sicil numarasında kayıtlı
bulunan müteahhit Hamdi Helvacının Devlet taahhütlerine isti-

145.

. ö lgünlük sınavları h.

1 — Bu yıl Haziran devresinde liselerde yajnlacak olan
olgunluk sınavlarından fen kolunun fizik - kimya, edebiyat ko
lunun tarih - coğrafya soruları Vekillikten gönderilecektir. Di
ğerlerinin somları sınav komisyonlarınca tertip olunacaktır. Fi
zik - kimya sınavı 22 Haziran Perşembe, tarih - coğrafva sınavı
29 Haziran Perşembe günü yapılacaktır. Diğer sınavların günleri
okullarca tesbit olunacaktır.
2 — 1930 tarihli lise ve ortaokullar talimatnamesine göre
Haziran ve Eylül devresinde lise mezuniyet imtihanlarına gire
ceklerin matematik, tarih - coğrafya, tabiî ilimler sınavları ya
zıh olarak yapılacak ve sınavların soruları sınav komisyon
larınca tertip olunacaktır. Bu mezuniyet sınavları olgunluk sınav
larının yapıldığı müddet içinde ve sınav komisyonlarınca tesbit
olunacak günlerde yapılacaktır.
3 — 1930 tarihli lise ve ortaokullar talimatnamesine göre
Haziran ve F^ydûl devrelerinde ortaokul mezuniy'et sınavlarına
girenlerin türkçe, tarih - coğrafya, matematik soruları yazılı
olarak ya])ilacak ve bu sınavların sanılan komisyonlarınca tertijı
olunacaktır.
(iereğiniiı buna göre yapılmasını dilerim.
//. A.

Maariî Vekili
MasaıuÂli Yücel

M aarif V ekilliği T eb liğ ler D e re s i
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ALANLAR:

Ulus Okullarında, parasız çalı:jarak haşarı göslerdiklerindeır dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
lallil' edilen öprelmenler;
Adı

()devi
Çankırı l'ilâycti

Hakkı Başar
Sara Barutçu
Şaban Önal
Basim Erdoğan
Abdullah ()zay
Zühtü Aydın
Baha Gerçekerol
Nurettin Korkut
Hüseyin özen
Seyit Ali Tekin
Eütfi (ningör
Suphi Çülha
Süleyman SırrrPiirköz
Halil İbrahim Kayabaşı
En\er Akgün

’t apraklı nahiyesi Merkez Okulu Öğ
retmeni
\aprakli nahiyesi Merkez Okulu Öğ
retmeni
Kiilıyalı köyü Okulu Öğretmeni
Alegiiz köyü Okulu Öğretmeni
Orta nahiyesi Merkez Okulu Öğret
meni
Sakaeli köyü Okulu Öğretmeni
Kalfat köyü Başöğretmeni
Dumanlı köyü Okulu Öğretmeni
Korgun köyü Okulu Öğretmeni
Belveren köyü Okulu öğretmeni
Kise köyü Okulu Öğretmeni
Kızılsin köyü Okulu öğretmeni
Dıımlupınar köyü Okulu Öğretmeni
Cigiller köyü Öğretmeni
Î'lnür köyü Okulu fİğretmeni
Denizli Vilâyeti

Abdi (înal
Ahmed Tuncer
Salih Yurtsever
Zeki Tolon
Akim Sezer
Orhan Vural
Emine Türkân
Süleyman Aydın
Ali Rıza Aksoy
Ahmed Şükrü Baskak
Şevket Cirik
Ahmed özmen
Ömer (iürean
M. Emin Gürsoy
İbrahim Özcan
Asım Anıl
Ragıp Gngör
Reşat Güreli
Osman Vural
Mustafa Yücel
Nilüfer Börteçene
Aslan Açıkalın
Makbule G’ingör
Miirinet i nalan
Remzi Özalp
Asım Akgören
UH'nıet Erdoğan
Şükriye Şarman
Müşerref Bağbaşlı
Şakir Ertunç
Hatice fîaydere
Eevziye Ozünlii
Ali Rıza Eren

Honaz Mektebi Muallimlerinden
\cipayain Karahüyük (iğretmeni
Acıpavam Değneyyusufiye Öğretmeni
Acıpayam Kalınkoz (İğretmeni
Acıpayam Selleri Öğretmeni
Çal Kültür İşvarı
Sarayköy Babadağ Öğretmeni
Sarayköy öğretmeni
Sarayköy Beylerbeyi Öğretmeni
Buldan Güllü öğretmeni
Buldan Süleymaniye Öğretmeni
Buldan Kadıköy öğretmeni
Buldan Bahadırlar öğretmeni
Buldan Fiziler Öğretmeni
Buldan Kerimler Öğretmeni
Davas Merkez Okulu Öğretmeni
Dâ\as Merkez Okulu öğretmeni
'Davas Merkez Okulu Öğretmeni
Davas Merkez Okulu Öğretmeni
'Davas Merkez Okulu ()ğretmeni
Davas Merkez Okulu Öğretmeni
Davas Merkez Okulu Öğretmeni
Davas Merkez Okulu Oğremeni
Davas Merkez Okulu Öğretmeni
Davas Kızılcabölük Nahiyesi Öğret
meni
Davas Merkez Okulu Öğretmeni
Davas Kızılcabölük Öğretmeni
»Davas Kızılcabölük Öğretmeni
Da\as Kızılcabölük Öğretmeni
Davas Kale Başöğretmeni
Davas Kale Öğğretmeni
Davas Kale Öğretmeni
Davas Aydoğdu köyü Öğretmeni

Adı

Ödevi

Ali Ulvi Yumuk
F’ani Bozkurt
Mustafa Özalp
Fevzi Karacaoğlu
Naci Sungur
Kadri Yıldırım
Mehmed Kılıç
Hilil Öztekin
Emin Kınlı
F’ahri Solmaz
Sabri Uslu
Haşan Erol
Ahmed Korkutal])
Cafer Kaya
İbrahim Erdem
M. Raşit Baş

Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas
Davas

Garip köyü Öğretmeni
Karahisar Başöğretmeni
Karahisar Başöğretmeni
Solmaz Başöğretmeni
Solmaz Öğretmeni
Kızılca Öğretmeni
Uzuıijiınar Öğretmeni
Ovacık Öğretmeni
Karaköy öğretmeni
Vakıf öğretmeni
Yorga Öğretmeni
Kozlar Öğretmeni
Tilkili Öğretmeni
Hırka Öğretmeni
Uluköy öğretmeni
Bereketli Öğretmeni

Edinme Vilâyeti
Mehmed 'Koca Avcu
Zehra Göken
Sait Köy Atası
Hayali Görgün
Nuri Yalın
Suphi Tolga
Bellice Yendün
Hayri Aybar
Nüzhet Utsukarçi
Cavit Talay
Nihat Beken
Zehra Özgen
Salim Tıınalıgil
Îlyas Toksöz
Ahmed Güvençalp
Faik Oğuz
Nihat llter
Ali Altan
Hüsevin Hüsnü Toztırak
Sadi Ozan
Doğan Öztürk
Rüştü Şener
Mahmut Ağun
Sıtkı Gündüz
Emine İçten
Hakkı Balkaş
Gani Günden
Aziz Şimşir
Kâmil Gürel
Sülevman Oğuzer
M. Reşit Gülen
Seyfi Eroğlu

Dombay köyü Öğretmeni
Oğul paşa köyü Öğretmeni
Hasköy köyü Öğretmeni
Saraypınar Öğretmeni
Avarız Öğretmeni
Süleoğlıı Öğretmeni
Taşlı Siğmen Öğretmeni
Hacıuımır Öğretmeni
Edirne Merkez Öğretmeni
Meriç kazası Lıılu köyü öğretmeni
Meriç kazası Serem köyü Öğretmeni
Meriç kazası Büyük Altiağaç Öğret
men Vekili
Meriç kazası Ese köyü Öğretmeni
Meriç kazası Hasırcıarnavut Öğret
meni
Meriç kazası Nusııhbey Öğretmen (ve
fat etti)
İpsala Sultan köy Öğretmeni
İpsala Ibriktepe Öğretmeni
İpsala Sarıcaalı Öğretmeni
İpsala Harala Öğretmeni
Tupçular öğretmeni
Uzunköprü Süleymaniye Öğretmeni
Harmanlı öğretmeni
UzunköprüMaksııtlu Öğretmeni
Uzunköprü Malkoç Öğretmeni
Uzunköprü Çavuşlu Öğretmeni
Uzunköprü Kestanbolu Okulu Öğret
meni
lizunköprü Alıç Okulu Öğretmeni
Uzunköprü Turnacı Okulu Öğretmeni
Uzunköprü Kıırtbey Okulu Öğretmeni
Keşan Paşayiğit Okulu Öğretmeni
KeşanYenimuhacir Okulu Öğretmeni
Keşan Sultaniye Okulu Öğretmeni

Giresun Vilâyeti
Zehra i)ksal
Celâl Önbayrak

Necatibey Öğretmeni
Necatibey Öğretmeni

Sayfa : 92
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Adı

Ödevi

Oğuz Taraş
Osman Aİkan
i ak ir
A. Hamdi Ozdemir
Şükrü (^anik
Tevfik Ksetı
Ali OsmanTıırul
M. \aci Ozdemir
Mıızaflf' Kai)adaş
Hüsev'i! Hüsnü Dıırııkan

Kemaliye köyü Okulu Öğretmeni
■Mınyoma köyü Okulu ()ğretmeni
Aefsiakköy köyü Okulu Öğretmeni
Boztekke kiVyü Okulu Öğretmeni
Yol ağzı köyü Okulu i)ğ retmeni
Çandır köyü Okulu Öğretmeni
Çandır köyü Okulu (iğretmeni
r.apa köyü Okulu Öğretmeni
( Iper kö\ il Okulu Öğremeni
Dereli nahiyesi Merkez Okulu Öğret
meni
Dereli nahiyesi Merkez Okulu ()ğretmeni
Dereli nahiyesi Merkez Okulu Öğret
men iVekil i
Kayadibi köyü Okulu Başöğretmeni
Ikisu köyü Okulu Öğretmeni
Düzköy köyü Okulu Öğretmeni
Akyoma köyü Okulu Öğretmeni
Keşap nahiyesi Merkez Okulu Öğret
meni
Bulancak Kılıçlı köyü Vekil ()ğretmeni
Bulancak Akköy Okulu ()ğretmeni
Bulancak Bülhüllü Okulu Başöğret
meni
Bulancak Varlık Okulu Başöğretmeni
Bulancak Çayır Okulu Başöğretmeni
Tirebolu kazası Merkez Dumlupınar
Öğretmeni
Tirebolu kazası Merkez Ortacami kö
yü Başöğretmeni
Tirebolu köyü Okulu Başöğretmeni
Tirebolu Arageriş köyü Okulu Baş
öğretmeni
Tirebolu Camiyanı köyü Okulu Baş
öğretmeni
Tirebolu Espiye nahiyesi Merkez Oku
lu Öğretmeni

Bekir Özdemir
Şef ika Akgül
Mustafa Ohuz
Kâzım Bayazıl
Mehmed Hamdi
Kami Öğütçü
Mehmed Osman
Mehmed Aydın
Şahdn Medail
Tevfik Onat
Bekir Aydın
Mehmed Tuncay
Kâmil Asım Dursun
Mehmed Ali Kızı İtan.
Cafer Sadık Dikmendiç
\ e f ’i Cakan
Necmi Aydemir
Şükriye Esen

29 Mayıs 1939

Adı

Ödevi

Şakir Kolak
Haşan Kazıl Demirci
Mahmut Karaileniz
Hüseyin Yılmaz

Görele Derekuşçulu köyü Okulu Öğ
retmeni

Şükrü Tekin

Görele Karabörk köyü Öğretmen Ve
kili
Ş. Karahisar kazası İstiklâl Okulu Öğ
retmeni
Ş. Karahisar kazası İstiklâl Okulu Öğ
retmeni
Ş. Karahisar kazası tnkilâp Okulu öğ
retmeni
Ş. Karahisar kazası înkilâp Okulu öğ
retmeni
Ş. Karahisar kazası Tamzara Okulu
Öğretmem
Ş. Karahisar kazası Bahçeler Okulu
Başöğretmeni
Ş. Karahisar kazası Avutmuş Okulu
Başöğretmeni
Ş. Karahisar kazası Kınık Okulu Öğ
retmeni
Ş. Karahisar kazası rurpçu Okulu
öğretmeni
Ş. Karahisar kazası Tepeltepe Okulu
Öğretmeni
Alucra kazası Merkez Okulu Öğret
meni
Alucra kazası (iilicora Okulu Öğret
meni
Alucra kazası Zil Okulu ()ğretmeni
Alucra kazası Teştik Okulu Başöğ
retmeni
Alucra kazası Zağpa Okulu Öğretmeni
Alucra kazası Zıhlar Okulu Öğretmeni

Ayşe /..şan
Mustafa Öktemgil
Beria Ircağ
Hilmi Atagün
Mehmed Emin Cıüvener
M. Sami Gökçen
Halis Bilgiseren
Sait Kalkan
Tahir Özkan
M. Hulusi Özdemir
Bellice Özgü
Sadettin Aytekin
Haşan Fehmi Atalay
Baha Kıvrak
M. Adil Demiralp
Kerim Soykan

Bu derş^ideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
l

^

Görele kazası Çavuşlu köyü Başöğret
meni
(/örele Karalnırun köyü Okulu Öğret
meni
(»örele Kırıklı köyü Okulu Başöğret
meni
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MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
ll:r hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Nefriyat

Mndûrlüğûnce çıkarılır. Tek

■ttek aatılmaz. Alâkadar makam ve lunesü n le r e dağıtılır. Yıllığı kırk kuru; mukaRilmde ■ıbo'ieİTİTie ırnrrderilir.

.'î H aziran 1939

pa za r tesi

S a y ı: 21
ikinci basılış

NİZAMNAMELER:
Sınaî n ıü esseselerd e ve ntacieıı ocaklarında m eslek î kurslar a(;dması hakkında
INi/anmanıe

Madde 1 — Bürolarında çalı:jan mermurlar hariç olmak
üzere bir senede kullandığı işçi ve müstahdemlerin suvısmın
gündelik vasatisi yüzden fazla olan maden ocaklarile 1'eşviki
Sanavi Kanununda tarif edilen sınaî müesseseler bu nizamname
ile tesbit edilen esaslara göre meslekî kurslar açmakla mükel
leftirler.
Madde 2 — İşçi sayısı birinci maddede gösterilen mik'lardaıi aşağı olsa bile, kursa gidereklerin katedecekleri mesafe
iki kilometre idahilinde olmak şartile. ayni sanayiden bir kaç
müesseseye sahip olanlar da meslekî kurs açmağa mecburdur
lar.
Madde 3 — İkinci maddede gösterilen mesafe dahilinde
bulunmak üzere ayni sanayie mensııb müesseseler müşterek kurs
açabilirler.
Madde 1 — Müesseselerin kurs açmak mükellefiyeti kanu
nun neşri senesine tekaddüm eden takvim senesi içindeki vazi
yetlerine göre tayin olunur. İsçi sayısı itibarile kanunun tatbikından sonra kanunun şümulü dışında kalan müesseselerin vazi\"eti bu
halin tehaddüs ettiği seneden sonra ilk takvim senesi nihayetin
deki işçi sayısına göre tesbit olunur.
Madde .3 — Kursların tedris ve idare masrafları müessese
sahipleri tarafından tediye olunur. Müşterek kurs tesisi halinde
masraf her müessesenin işçi \e müstahdemlerinin adedi nisbetiıvde olmak üzere taksim edilir.
Madde 6 — Sınaî müesseselerle maden ocaklarının günde
lik vasatî işçi mikdarlan iş cetvellerine ve kanunen tutulması
mecburî olan defterlerdeki kayıtlara ve lüzum görüldüğü takdir
de ayrıca yapılacak tetkiklere göre tayin olunur.
Madde 7 — Sınaî müesseselerin gördükleri iş itibarile ay
nı olup olmadıkları, müessesenin bulunduğu malıallin en büyük
mülkive âmiri tarafından tayin ve Iktısad Vekâletinin tasvibile
tesbit olunur.
Madde 8 — Her mües.sesede esas itibarile çırak, kalfa
ve ustular için bir birinden ayrı kurslar açılacaktır. Ancak mü-

es.se.senin sınaî mahiyetine göre Ikti-sad Vekâletinin muvafakatile
bu kurslar birleştirilebilir.
Madde 9 — Çırak kursları sanat nevilerine göre en az bir
sene ve en fazla üç sene, kalfa, ve usta kursları da en az altı
ve en çok iki ay devam eder. Bu müddetler mahallin en yük
sek mülkiye âmirinin teklifi ile Iktısad Vekâletince tayin olu
nur. Bu kurslarda tedrisat, çalışma zamanı dışında olmak üzere
haftada ancak altı saattir.
Madde 10 — Kurs programlarının e.sası meslekî bilgi ders
leridir.
.
Madde 11 — Meslekî bilgilere tahsis edilecek kurs saatle
rinin en az üçte ikisinde müessesenin iş mevzuu ile doğrudan doğ
ruya alâkadar olan teknolojik dersler, diğerlerinde de umumî
meslek bilgisi dersleri gösterilir.
Madde 12 — Meslekî bilgiler şunlardır:
A - Umumî meslek bilgileri.
1 - Sanatın icab etirdiği derecede Türkçe, hesap ve hen
dese, umumî ve meslekî sıhhat kaideleri ve yurd bilgisi,
2 - f]l aletleri, resim okumak ve yapmak, perçin, kama, civata ve umumî elemanlaru
3 • Demircilik, kurşunculuk, çinkoculuk, bakırcılık.
1 - Demir, alüminyum, priç. tunç ve emsali madenî hali
taların dökümcülüğü,
.3 - Tsevivecilik «kaba ve ince» ve çilingirlik, tornacılık, de
mircilik, frezecilik ve madencilik «metal için»,
6 - Elektrikçilik «Enstalâsyon ve motör».
7 - Makinislik «Stasyoner ve müteharrik makine ve tesisatı
için».
8 - Lehimcilik ve kaynakçılık «her şekilde»,
9 - Doğramacılık, nıarangozculuk, mobilyecilik ve 'modelcilikı
10 - Dıvarcılık ve emsali işler.
11 - Boya ve madencilik ve emsali işler.
12 - Sıhhî tesisat işleri.
13 - Malzeme dersleri «mües.sesenin mevzuuna uygun ola
rak».
■
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B - Meslekî ihtisas bilgileri.
Meslekî ihtisas bilgileri, sınaî müesseselerde yapılmakta
olan işlerin her safluısına ve kullanılan ham maddelerin tam
mamul haline gelinceye kadar geçirdikleri bütün tahavvüllere
aiddir.
Yukarıda vazıh meslek dersleri, müessesenin meşguliyet salıasile alâkalı olanlardan ihtaiyaç nisbelinde tertib ve tanzim olu
nur.
Madde 1‘j — Kurs açmakla mükellef büiıman her müesses.a'ıilıi. bu nizamnamede tayin edilen esaslar dalıilinde mü'",^e.sesinde açdacak kurslarda 'atbik edilecek bir ders rnifredat
pro.gramı bazırlavarak en geç bu nizamnamenin mer iyet tari
hinden itibaren iki ay sonra İktısad Vekâletine gönderir. İklısad
Vekâleti bu programları tedkik ile tadilen veya aynen kabul
ve tasdik ederek iade eder. Müessese sahibi müfredat programı
nı bu müddet içinde göndermezse İktısad Vekâleti hazırlayıj)
gönderir. Müessese sahibi gönderilecek programı aynen tatbik
eder.
Madde H — Kurs öğretmenleri aşağıdaki vasıfları haiz
bulunanlar arasından seçilir:
A) Türk vatandaşı olmak veya ecnebi ise kendisine daha
evvelce memleketimizde çalışma müsaadesi verilmiş olmak.
B) Vereceği dersin mütehassısı bulunduğunu kabule şayan
bir vesika ile isbat etmek.
Madde 1.S — Müessese sahibi kurs müfredat jırogramlannın muvaffakivetli bir şekilde tatbiki için lüzumlu görülen alât
ve edevatı ve makineleri ve her sevi hazırlamağa ve kurslara de
vam edenlerin i.«-tifade edebileceği bir şekilde tertib ve tanzim
etmeğe mecburdur.
Keza müe.ssese sahibi kursların açılacağı ve amelî dersle
rin verileceği yerlerde işçilerin sağlığını ve iş emniyetini temin
için gerekli olan bütün tedbirleri şimdiden almakla mükellef
olduğu gibi işçilerin sağlığını korumakla ve iş emniveti hak
kında İş Kanununun 55 inci maddesi mucibince neşrolunacak ni
zamnamenin tatbik mevkiine çıkarılmasını müteakib de o ni
zamname hükümlerini verine getirmekle mükellef olacaktır.
Madde 16 — Müessese sahipleri, kurslara devamları ve
kurslardaki tesisattan istifadeleri sebebile kurslara devam eden
lerin gündeliklerini eksiltmezler ve kendilerinden her hangi bir
suretle para alamazlar.
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Madde 17 — Kurslara devam mecburidir. Mazeretsiz olarak
kursa gitmiyenler hakkında her gelmediği gün için iş veren ve
ya vekili tarafından gündeliğinin ilk defa beşte biri, tekerrürü ha
linde üçte biri ve nihayet yarısını geçmeyecek bir miktarı kesilir.
Bir avda beş defa mazeretsiz kursa gitmeyenlerin hizmetlerine
nihayet verilir. Kesilen bu fiaralar İş Kanununun 50 uncu mad
desi hükümlerine göre sarfolıınur.
Madde 18 — Her kurs müdavimi, devam etmekte bulun
duğu kursun hitamını takip eden ilk on beş gün içinde nazarî ve
amelî olarak imtihana tâbi tutlur.
İmtihanlarda muvaffak olanlara İktısad Vekâletince tan
zim edilmiş nümuneye göre hazırlanan ve malıallin eıı büyük
mülkiye âmiri tarafından tasdik edilen çırak, veya kalfa veya
hut usta kurs ehliyetnamesi verilir.
Madde 19 — İmtihan notlan her ders için ayrı ayrı f>ek
iyi, iyi, orta ve zayıf olarak dört şekilde verilir. İmtihanlarda
muvaffak olmuş sayılmak için derslerden hiç olmazsa orta not
almak lâzımdır. Zayıf not alanlar gene aynı derecedeki müteakip
kursa devam ettirilir.
Madde 20 — İmtihanlar ders muallimi, fabrika mümessili
ve sınaî müessese veya maden ocağının bulunduğu yerdeki Maa
rif ve İktısad Vekâletleri mümessillerinden veya bnuların en
büyük mülkiye âmirinin muvafakatile seçecekleri birer azadan mürekkep bir komisyon tarafından yapılır. Maarif ve Iktısad Vekâletleri mümessilleri bulunmıyan yerlerde bu azalar
bizzat en büyük mülkiye âmiri tarafından seçilir.
Madde 21 — Kurs açmakla mükellef bulunan müesseseler
işbu nizamnamenin neşrinden itibaren üç ay içinde bu mükelle
fiyeti ifa etmedikleri takdirde elli liradan beş yüz liraya kadar
ağır para cezasile cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu ceza iki
kat olarak tertib olunmakla beraber kurs açılıncaya kadar mües
sesenin kapatılmasına da hükmolunur. Bu maddeye gö're verile
cek cezaî hükümlere sulh mahkemeleşince karar verilir.
Madde 22 — Sınaî müesseselerde ve maden ocaklarında
meslekî kurslar açlıması hakkındaki 31.57 numaralı kanunun
altıncı maddesine göre tanzim olunmuş ve Devlet Şûrasınca gö
rülmüş olan bu nizamname hükümleri neşri tarihinin ertesi gü
nünde mer’iyete girer.
Madde 23 — Bu nizamname hükümlerinin icarsına Millî
Müdafaa, Adliye, Dahiliye, İktısad, Maarif, Sıhhat ve İçtimaî
Muavenet Vekilleri memurdur.

TAYİNLER :
Vefa Lisesi Direktörü Osman Kâzım Horasanlı İkinci Sınıf Müfettişliğe tayin edilmiştir.
§ 29 Mayıs 19.39 tarih ve 20 sayılı Tebliğler Dergisinin tayinler kısıuıncla tertip hatası olarak üçüncü Umum Müfettişlik Kültür Müşavirliğine
tayin edildiği yazılan Şevket Süreyya Aytaç Dördüncü Umum Müfettişlik Kültür Müşavirliğine tayin edilmiştir.

t a m i m l e r
ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 51293/9-10437

:
:w/v/m<)

ÖZET :

146.

Preventorium ve Sanatoriuma ka
bul edilecek hastalar h.

Preventorium ve Sanatoriumda tedavi edilecek talebe ve
öğretmenlerin evrakının noksan gönderilmesinden dolayı gecik
melere sebebiyet verildiği ve bu yüzden kısa bir zamanda müesseseye kabul edilmeleri icap eden hastaların alınmalarının geri
kaldığı görülmektedir. Bu yersiz gecikmeye meydan verilmemesi
için müesseseye kabul edilecek hastaların;

1 — Her halde nümunesine uygun raporu gönderilecek ve
bu raporlarda ayrılan hususî yere balgam muayenesi neticeleri
de yazılacaktır.
2 — Talebenin parasız yatılı veya gündüzlü olduğu tasrih
edilmekle beraber parasız yatılı talebenin okul numaraları ile
birlikte kütük numaraları da bildirilecektir.
3 — Sırası gelen hastaların mües.sesece doğrudan doğruya
çağrılabilmeleri için okulda kalmıyan talebe ve öğretmenlerin
ev adresleri de bildirilecektir.
Buna göre iş yapılmasını ehemmiyetle dilerim.
U. A.

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

X
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TEK NİK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 5 3 4 -7 4 1 8 /9
ÖZET:
'Paliru sicilleri h.

147.

151.

Krlik okulları öğretmenleri tarafından doldurulması gere
ken talim .sicilli kâğıtları Maarif Matbaa.sındaiı (eski Devlet
liasımevi) doğrudan doğruya ilgili okullara gönderilecektir.
Talim sicilli kâğıtlannda okul Direktörlerinin öğretmen
hakkındaki düşünceleri hanesine yazılacak kaııaafuı ayrı bir kâ
ğıda çıkarılmış kojıyası da gönderilecektir.
Her öğretmen hakkında Kültür Direktörünün nıülaleasını
ihtiva edecek olan talim sicilli kâğıtları en çok 15 Hazirana ka
dar doğrudan doğruya Teknik Öğretim Genel Direktörlüğü adına
mahrem olarak gönderilecektir.
Bu talim sicilli kâğıtlarının her yıl buna göre aynı şekilde
ve aynı zamanda gönderilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
R. U.
Haşan-Ali Yücel
*•••
ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Savı; 9/1342

148.

31/V/1939
ÖZET:
•
özel Türk okullarına alınacak iş
yarların inhaları h.

Bazı Özel Türk okullarında doktorluk, muhasebecilik, külüpheııe memurluğu, ders âletleri muhafızlığı gibi vazifeleri gör
mek üzere alınan işyarların işe başlattırıldıktan ve hatta aradan
aylar, yıllar geçtikten sonra ödevleri tasdik edilmek üzere inha
edildikleri görülmektedir. Okullarda çalıştırılacak bu gibi iş
yarların da öğretmenler gibi günü gününe inha edilmelerini rica
ederim.
Maarif Vekili
/. U.
Hasan-Âli Yücel

ÖZEİ. OKUI.LAR DİREKTÖRI.ÜĞÜ
Savı: 9/1341

149.

31/V/1939
ÖZET:
Tahsil helkelerinin tercünielerile
hereher asıllarının da könderilnıesine dair.

Gerek bir okula alınmak, gerekse öğretmen olmak üzere
müracaat edenlerin türkçe olmayan tahsil ve öğretmenlik belge
lerinin Vekilliğe gönderilen tercümeleri, çok defa derece tesbiti için kifayet etmemekte, bu yüzden uzun muhaberelere yol
açılmaktadır. İşlerin gecikmemesi için, bundan böyle gönderi
lecek tahsil belgelerinin tasdikli tercümelerine asıllarının da
eklenmesini rica ederim.
Maarif Vekili
/. U.
llasan-Ali Yücel

(İZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
■SaM: 9/1.343

150.

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 9/1.344

31/V/1939
ÖZET:
İnha evrakı h.

L)zel okullardaki öğretmenliklere inha edilen öğretmen
lerden bir kaçına ait evrakın bazan tek tahrirat ile Vekilliğe gön
derildiği görülmektedir. Bir tahriratta bir kaç öğretmenin inha
edilmesi, her biri için ayrı birer dosya tutulmakta olan öğret
menlere ait kâğıtların bir ıbirine karışmasını mucib olmaktadır.
Bundan böyle her inha kâğıdının yalnız bir öğretmene has
redilmesi ve bu inhaya yalnız o öğretmene ait tescil kâğıtları
nın eklenmesini rica ederim.
‘
i
. Maarif Vekili
I. V.
llasan-Ali 1 ücel
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31/V/1939
ÖZET:
Özel okulların diploma ve not def
terleri h.

Özel Türk, Azınlık ve yabancı okullarından verilecek dip
lomaların, sahiplerine vaktinde verilebilmesini ve mezunların
şikâyetlerine mahal bırakılmamasını temin için yapılacak mua
meleye dâir yazılan 9/942L5, 9/Î76.3 sayılı ve 28/Vİİ/Î9S6,
2/XH/19i3R tarihli genelgeler hakkında bazı tereddütler husule
geldiği ilgil'i makaralardan alman yazılardan anlaşılmaktadır.
Bu işin yeniden tavzihine lüzum görülmüştür:
^
1 — Özel Türk. Azınlık ve yabancı okullarından Haziran
ve biylûl sınav devrelerinde mezun olanların diplomaları, sınav
ların bitiminden en çok 15 er gün .sonra tanzim edilmiş ve okul
lardan Kültür Direktörlüklerine gönderilmiş bulunacaktır.
2 — Bu okulların lise ve orta kısımlarını bitirenlerin dip
lomaları da soğuk damga vurulmak üzere nihayet bir hafta için
de Kültür DireTctörlüklerinden Vekilliğe gönderilecektir. İlk kı
sım diplomaları, resmî ilkokulları bitirenlerin diplomaları gibi
Kültür Kirektörlerince damgalanacaktır.
.3 — Okullarca lise bitirme defterleri üçer, orta ve ilk kı
sım bitirme defterleri ikişer nüsha olarak tanzim edilecektir.
4 — L'ise bitirme diplomaları Vekilliğe gönderilirken bun
lara diploma defterlerinin üçer nüshası da eklenecektir. Bu def
terlerin biri Vekillikte bırakılacak, ikisi tasdik edilerek Kültür
Direktörlüklerine geri gönderilecektir. Kültür Direktörleri de
bu tasdikli defterlerin birini dairede bırakacak, diğerini diplcvmalarla birlikte lise idaresine gönderecektir.
5 — Soğuk damga vurulmak üzere gönderilecek orta kısım
diplomalarına defter eklenmiyecektir. Bu diplomalar, soğuk
damga vurularak Vekillikten geri gönderilince. Kültür Direktörlüğünce tasdik edilmiş orta kısım diploma defterlerinden birile
beraber okula gönderilecek, bu defterlerin bir nüshası da daire
de alıkonulacaktır.
6 — Sınıf geçme defterleri okullarca ikişer nüsha olarak
tanzim edilip Kültür Direktörlüklerine gönderilecektir. Bu def
terlerin mezkûr Direktörlüklerce ta.sdik edilecek bir nüshası
okullara geri gönderilecektir.
7 — Diplomalarda ve not defterlerinde çıkıntı, silinti ve
kazıntı bulunmıyacaktır.
8 — İlk kısımların. Özel Türk ortaokul ve liselerinin diplomalarile sınav defterleri bölge îlktedrisat Müfettişleri tarafın
dan, azınlık ve yabancı ortaokul ve liselerinin diplomalarile sı^
nav defterleri de bu okullardaki Türk Yardirektörler tarafından
gözden geçirilecek ve doğru oldukları imza ve mühürle tasdik
edilecektir. Bunlar, Kültür Direktörlüklerince de tasdik edildik
ten sonra, yukarıdaki maddelere göre gereği yapılacaktır.
’
9 — Not defterlerinin yajıraklarından talebeye yetecek ka.darı kullanılacak, sayfalar numaralanacak ve son sayfa « . . say
fadan ibaret olan b u ....................defterinin kayıtlarımıza uy
gun olduğu tasdik olunur.» kaydile okulun resmî mührü ve Di
rektörün, imzasile tasdik olunacaktır. Her sayfanın ayrı ayrı mü
hürlenmesine lüzum yoktur. Yalnız boş kalan yerler birer çizgi
ile kapatılacaktır.
10 — Sınıf geçme defterlerinin kâğıtları klâsöre konduğu
zaman en yüksek sınıf alta gelecek şekilde doldurulacaktır.
,
11 — Talebenin adları, soyadları ve babalarının adları, nü
fus hüviyet cüzdanlarına uygun olmak üzere..........
- '
diye yazılacak ve nüfus hüviyet cüzdanında bulunmıyan adlar
deftere geçirilmiyecektir.
12 —i- Derece sütununa sınıf geçme notlarının ortalamasına
göre (pek iyi. iyi. orta); sonuç sütununa «geçti» veya «kaldı»
kelimeleri yazılacaktır. Bunlar husu.sî şekilde yaptırılacak dam
galarla konulacaktır.
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13 — Sınıf geçme notları kırmızı mürekkeple yazılacaktır.
14 — Lise, ortaokul diploma defterlerine yalnız mezun olan
talebenin adları nüfus hüviyet cüzdanlarına uygun olarak.........
~
yazılacak ve nüfus hüviyet cüzdanında yazılı
hulunmıyan adlar deftere geçiri!miyecektir.
15 — Diplcmaların derece sülumına sınıf geçme nollarnnu
ortalanmasına göre damga ile (jıek iyi, iyi. orta) kelimeleri ba
sılacaktır.
16 —.Diploma vc defterler Vekilliğe gelir gelmem danıga. lan.'’.c.'ik ^e dc'tCilcrin birer uüslıası Vck’llik‘c alıkoıu'la’nk öte
ki nüslnlırı d!]d<malarla \'C bo< klâs.'ijlcrl j biı! ktc heıvıen geri
gönderilecektir. Vekillikte kalacak defterlerin gönderilmesinde
boş klâsörb'»r kullanılacaktır.
17 — Diploma işleri pek çabuk yapılacağına göre, mezun
lara hiç bir suretle vesika verilmiyecektir. Yalnız fevkalâde hal
lerde taliplerin istidalarına 22/VII/ 1937 tarih ve 119.58 sayılı genel
geye göre «bu yazıdan bilgi edinilmesi ve her hangi bir talep vu
kuunda ne aslının, ne de örneğinin verilmemesi» kaydı beheme.hal ilâve edilmek surelile durumları bir çıkma ile yazılacak ve
bunlar ellerine verilmiyerek durumlarının bildirilmesini istedik
leri'yerlere acele olarak posta ile gönderilecektir.
İH — Açıldığı gündenberi her okulda diplomalara verilegelmekte olan genel numara bitirme diplomalarında sıra ile
yürütülecektir.
^ 19 — Diplomalarda ayrılan yere göre çıkartılmış olan fo
toğraf Vekillikçe damgalanacağından okulca mühürlennıiyecektir. Diplomanın .sol tarafındaki künye yerinde (doğduğu yıl)
ve (okul numarası) rakamla yazılacaktır.
20 — Diplomalarda yazılı olan derslerden diploma sahibi
nin okumadığı dersleri adları ufkî ve kalınca bir çizgi ile çi
zilecektir.
21 — Diplomalar üzerinde okul idarelerince hiç bir suret
le düzeltme yapılmıyacak ve eğer bir diplomada yanlışlık oldu
ğu veyahut sahibinin hüviyetinde sonradan değişiklik yapıldığı
anlaşılırsa yeniden bir diploma düzenlenerek eskisile birlikte Ve
killiğe gönderilecektir.
22 — Li.se ve ortaokulların son sınıfından bitirme dijıloması almağa hak kazanan talebenin son sınıfta her dersten aldı
ğı sınıf geçme notlarının tutarı derslerin sayısına bölünerek elde

B u - d e r g ,id e k i t a m i m le r ' ta r a f ım ı z d a n
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edilen not, o talebenin diploma derece notu olur. Derece notu
.5 veya 6 tutarsa diploma derecesi orta, 7 veya 8 olursa diplama
derecesi iyi, 9 veya 10 olursa diploma derecesi pek iyi sayılır.
23
— 22/VI/1938 tarihli ve .3478 sayılı kanunun 10 uncu
maddesinin 68 inci faslına tevfikan ilk vc orta okul diplomaları,
ilkokul tasdiknameleri, leylî meccanî talebelere verilecek dijılonıalnrla tasdiknameler puldan muaftırlar. Dunlar haricinde ka
lan d'jdonıalara yajuştırılması icaj) eden pullar okulun mühürii
ile mühürlenecektir.
Duna göre gereğinin yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

L U.

( BEDEN EOİTİM VE İZCİLİK
DİKEKTÖRI.ÜCÜ
Sayı: 20/44.3
ÖZET:

152.

19 Mayıs bayratnma ait raporlara
fotoğraf e)denme.si h.

Vekilliğimiz Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğüne gön
derilmesi lâzım gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı faaliyet
raporlarına, şenliklerin muhtelif safhalarını te.sbit eden siyah
kâğıt üzerine çekilmiş 10X15 ebadında fotoğrafların eklenme
sinin usul ittihaz edilmesini diler'im.
Maarif Vekili
f' •
Hasan-Âli Yücel

YAYIN DİKEKTÖRLÜCÜ
SavıB;V4297

5 /v ı/ım
ÖZET:
Sağlık raporları h.

153.

Sanayii Ziraiye ve Kimyeviye Müessesesi Doktorlarından
Ali Vasfi Atabay tarafından yapılmış olan «Sağlık Dolapları»
nıtı bütün okul revirlerinde ve talebe kamplarında kullanılması
faydalı ve uygun görülmüştür. Bu dolapların nasıl kullanılacağı
ve fiyatları hakkında icap eden malûmat, yukarıda adı geçen
müessese tarafından neşredilen kılavuzlardan öğrenilebilir.
İlgililere bildirilmesini ric^ ederim.
Maarif Vekili
F. Vnat
Haşan-Ali Yücel
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MAARİF VEKİLLİĞ
lîef hnfta PciTiartesi pimleri he^nHuımr.
Nefriyal MâdnrlSğnnce çıkanlır. Tek
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tek satılmaz. Alâkadar makam ve maes--»^
seselesaı.'ida^tıl^'.vYıllığı-^kırk lnıruf mu- .( ..

Saw: 22'"“

pazartesi

kabilinde abonelenmr aönderilir.r<‘-i

tkinci basılış

T A Y İ N L E R :■ :

;

Karfe Kültür Direktörlü^ne Kars Lisesi Direktörü Kagıp?Atadeniir; yeni açılan Sivas Bölge San’at Okulu Direktörlüğü-;,
ne İzmir Bölge San’at Okulu Resim öğretmeni Rifat Yelen tayin edilmişlerdir.-

T A M İ M L E R ;
ÖZEL OKULLAR DIREKTÖRLÜCÜ
Sayı : 9/1260

154.

2 2 / V ’/ m 9

ÖZET : •
Usulsüz olarak engele bırakılan
talebe h.

Özel Türk 'cVkullanndan bazılarında taksitlerini vaktinde
ödemiyen talebenin engel sınavına bırakıldığı anlaşılmıştır. Lise
ve ortaokullar Talimatnamesinin-79 uncu maddesinde tak-sitlerini*
vaktinde verıniyen talebelerin ancak, tasdikname ve diplomala
rının verilmiyeceği tasrih edilmiştir. Bu gibi talebenin taksit
lerini vermedikleri içn engel sınavına bırakılmaları muvafık
değildir. Okul idarelerinin bu gibi usulsüz hareketlerden sakın
malarını dilerim.
Maarif Vekili
•
/. U.
Haşan-Ali Yücel

5 /v ı/ım

YA Y IN m Î REKTÖRLÜĞÜ
•Sayi': 81/4299* ■*'

156.

İzmir

ÖZET :
Ödemiç telefon" devresi h.

Telefon isleri programına dahil bulunan İzmir • TepeköyÖdemiş telefon devresi inşaatının ikmal edilerek Ödemiş’in İz
mir’le şehirlerarası konuşmalarına açıldığı Muhabere ve Müna
kale Vekilliğinden bildirirmiştir.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
F. Unut
Haşan-Ali Yücel
ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 52231/20^1/11142

7/VI/I939

ÖZET :

157."
5 /F i/m ç

YAYIN DİREKTÖRLÜĞE
Savı : fil 74298

ÖZET :

155.

Mutki kazası merkezinin Hur kö
yünden Mirtag köyüne kaldınldı-

ğı h.

Bitlis Vilâyetine bağlı Mutki kazasının merkezi Hur köyün
den Mirtağ köyüne kaldırılmıştır.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
F. U n u t

Ila sa n -A li Yücel

Pansiyonlardaki memur çocukla
rından yapılacak tenzilât»b.

Divanı Muhasebat Riyasetinin 14/IV/1989 tarih ve 146935/750
sayılı mütaleanamesine i.stinadeu Maliye.Vekâletinden aldığımız
18/V/1939 tarih ve L3J71/631 - 205 sayılı tahriratı umumiyede:
2005 sayılı kanunun ikinci maddesi mucibince pansiyonlarda
tenzilâta tâbi memur ıçocuklarından birden ziyadesi için hem
memur tenzilâtı hem de kardeş tenzilâtı yapılacağı ve hu suretle
birinci çocuğun taksitinden yalnız % 10, ikinci kardeşin taksi-»
tinden memur tenzilâtı ile birlikte % 25, üçüncü ve daha ziyade
kardeşlerin taksitlerinden ise yine memur tenzilâtı ile beraber
% 30 tenzilât yapılması lâzımgeldiği bildirilmektedi»;.!'

'i
Sayfa ; 98

1939 - 1940 ders senesi başından itibaren memur çocukları
nın pansiyon ücretlerinden yukarıdaki esas dairesinde tenzilât
yapılmasını dilerim.
.
Maarif Vekili
H. A.
^ Hasan-Âli Yücel^^
-

ÖZKL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
*Savı : 9/1416

■

..

H/Vl/m9

ÖZET'^

b;cl Issı Yuva Özel okulunun bi
rinci sınıfı h.
.

158.

İçel Issı Yuva Özel okurunun birinci siıiıfıniB riesmî ilk-^
okullarımızın birinci sınıfile dendeşliği kabul edilmiştir.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

P.
ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 9/1417'' ""
.

3/VI/m9
■
<)ZET :
Yasav kurulu kararı h.

159.

Tebliğler Dergisinin 58 ve 97 sıra mımaralarile bildirilen
ve okuldan kat’î olarak çıkarılacak veya kendilerine mecburî tas
dikname verilecek talebeler* bakkındaki muameleye dair olan
51292/.3300,/51293/7/5153 sayılı ve 24/11/1939, 28/III/1939 ta
rihli genelgelerin bükümlerine Özel okullarca da riayet edil
mesini dilerim.
Maarif Vekili
P.
Hasan-Âli Yücel
ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 9/1418

160.
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M aarif Vekillimi T eb liğ ler Uerviai
ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 9/1419

8/VI/1939
ÖZET :
Özel okulların ücretleri h.

* 161.

özel Türk, azınlık ve yabancı okullarında talebelerden ücret
alınma işinde bu okullarda tatbik edilen Talimatname hüküm
lerine riayet edilmediği görüldüğünden aşağıdaki hususların tav
zihine lüzum görülmüştür :
1 — Bütün Özel*okul idareleri her ders yılı başında yatılı,
gipuhizlü talebelerden alacakları ücretlefİfi miktarlarını gösterir
bir listeyi makamınız vasıtasile Vekilliğe göndereceklerdir.
2 — Özel Türk okulları resmî ortaokul ve lise Talimatna
mesini tatbik ettiklerinden bu Talimatnamenin, taksit borcunu
ödemiyen talebenin diploma veya tasdiknamesinin verilmiyeceği
bakkındaki (79) uncu maddesini tatbik edebilmek için aynı tali
matnamenin. taksitlerin alınma zamanları bakkındaki. (78) inci
maddesine riayet edeceklerdir.
, l3 .— Azınlık ve yabancı okullarında okuyan talebelerin üc
retleri huşunda bu okulların hususî Talimatnamelerindeki hü
kümlere uyulacaktır. Bu hususta bir değişiklik yapılabilmesi için
Vekilliğin muvafakatinin alınması lâzımdır.
4 — Tenzilâtla alınacak talebe için kabul olunacak esas
lar Vekilliğin tasvibinden geçmiş bulunacaktır. Türk çocukları
nın okullara parasız olarak alınabilmeleri için Vekillikten mu
vafakat alınması icab eder.
’
.
5 — Parasız veya tenzilâtlı olarak okula alınacak talebe
lerin bu tenzilât veya meccanilik karşılığı olarak okulun bedenî
işlerinde çalıştırılmaları caiz değildir. Buna göre hareket edil
mesini dilerim.
Maarif Vekili
/V. P.
Hasan-Âli Yücel

8/VI/1939
ÖZET :
Azınlık ve yabancı liselerinden
mezun olacak talebelerin olgunluk
sınavları h.

Bazı azınlık ve yabancı liselerinde hususî talimatnamelerine
tevfikan Haziran devresi sınavlarının geç yapılması dolayısile
bu okullardan mezun olacak talebelerin, resmî liselerin- Haziran
devresi olgunluk sınavlarına iştirak edemiyecekleri anlaşılmış
tır. Haziran devresi mezunlarının Haziran olgunluk sınavına gir
melerini istiyen okul idarelerinin buna göre icap eden tedbiri
almaları muvafık görülmüştür.
. • Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 9/1420

162.

8/VI/1939
ÖZET :
Özel liseleri bitirecek talebelerin
olgunluk sınavları h.

Olgunluk sınavlarını mezun oldukları resmî liseden başka
lisede vermek isteyen talebeler bakkındaki 51293/5/7191 .sayılı
ve 25/IV/1939 tarihli genelgenin Özel liseleri bitiren talebelerin
olgunluk sınavlarına şümulü olmadığımn. bu talebelerin olgun
luk sınavları hakkında eskisi gibi muamele ifa edileceğinin alâ
kadarlara tebliğini dilerim.
’
‘
Maarif Vekili
,
■V. P,
' >
Hasan-Âli Yücel

TAK D İR N A M E A L A N L A R :
Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerinden dolavı Vekillik Yasav Komisvonunca birer takdirname île
taltif edilen öğretmenler ;

.Muzaffer Dura
Recep Bozkaya
Hatçe Ipar
Lütfi Dolay
Nuri Konak
Saip Seyhan

IsUınbul Vilâyeti
Kartal Büyükbakkal Okulu Başöğret
meni
Kartal Ballıca Okulu Başöğretmeni
Kartal Pendik Okulu Başöğretmeni
Yalova Yukarıkocadere Okulu Başöğ
retmeni
•
Yalova Lâledere Okulu Başöğretmeni
Yalova Gacık Okulu Başöğretmeni

Şeref Kalkan

.Sili\ri Fener köyü Okulu Başöğret
meni

/\sım Coşkun

Silivri Fener Kurfallı Okulu, Başöğ
retmeni

Turhan Ugurkan

Silivri Fener Kurfallı Okulu Başöğ
retmeni

.Selâhattin Erdener

Silivri Fener Haraççı Okulu Başöğ
retmeni

İhsan İkizkaya

Çatalca Karacaköy Okulu Öğretmeni

12 Haziran 1939
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Adı

ödevi

İhsan Coşkun
Şakir Aytekin
Süleyman Ertan

Adı

Çatalca Sivas Okulu öğretmeni
Çatalca Ihsaniye Okulu öğretmeni
Çatalca Muratbey Okulu Öğretmeni
Üsküdar 45 inci Okul öğretmeni
Sarıyer Uskumru köy Okulu öğret
men Vekili
Kadıköy 12 nci Okul öğretmeni

Refet Dinçsoy
Feridun Alpak
İsmet Hunpar

Kadıköy 12 nci Okul öğretmeni
Kadıköy 12 nci Okul öğretmeni
Kadıköy 6 ncı Okul öğretmeni

Beliire Tunçkam
Mithat Tümer
Hakkı Hakkut
Rüştü Rarlas
Mihrihan Ataman

Kadıköy 8 inci Okul öğretmeni
Kadıköy 35 inci Okul öğretmeni

Sakine Teyraki
Sabia Saygut

Kadıköy 35 inci Okul öğretmeni

Atıf Günter

Kadıköy 35 inci Okul öğretmeni

Sabiha Osman

Kadıköy 41 inci Okul öğretmeni
Kadıköy 41 inci Okul öğretmeni

Kadıköy 35 inci Oukl öğretmeni

Makbule Savcı
Şaban Turan

Bakırköy Halkalı Okulu Başöğretmeni
Bakırköy K. Çekmece Okulu öğret
men Vekili
Bakırköy Yenibosna Okulu Başöğret
meni
Bakırköy Finiz Okulu Başöğretmeni

Ekrem Yücel
H. Tahsin önen
Hilmi tînal
Nühüfte İzmirli
Tevfik Çörtelek

Bakırköy Eiruz Okulu Başöğretmeni
Bakırköy Avcılar Okulu Başöğretmeni
Bakırköy Avcılar Okulu Başöğretmeni

Zeki Karsen
Sal İha Karsen
Selâhattin Yener
Zabid Yıldız
Nihat Onal

•

Ziya Akalp
Melabat Saraç
Talip Kııtay
Eşref Tüzün
Cevdet îşman
Müşerref îşman
Hakkı Sezer
Kıymet Yönet
Bedia Kutman
Yusuf Ziya Sağlam
Meşru re Ersöz
Sami Eriş
Selâhattin özenç
Mesrure Tanyel
Münir Demirci
Ekrem Atlı
Yümnü Gürsu
Ahmed Demirci
Salim öngür
Ahmed Erensoy
Hüseyin Onur

Bakırköv Avcılar 2. Okulu öğretmeni
Bakırköy Çifteburgaz Okulu Başöğret
meni
Bakırköy Çifteburgaz Okulu öğretme
ni
Bakırköy Vidos Okulu Başöğretmeni
Bakırköy Kalitarya Okulu Başöğret
meni
Bakırköy Litros Okulu Başöğretmeni
Bakırköy Mahmutbey Okulu Başöğ
retmeni
Bakırköy Samlar Okulu Başöğretmeni
Bakırköy Safra Okulu
Bakırköy Safra Okulu
Bakırköy Safra Okulu
Bakırköy Îkitellî Okulu

Sayfa : 99

Başöğretmeni
Başöğretmeni
Başöğretmeni
Başöğretmeni

Bakırköy Nifos Okulu Başöğretmeni
Şile Ahmetli köyü öğretmeni
Şile Meşrutiyet Okulu öğretmeni
Şile Kızılza Okulu öğretmeni
Şile tmrandere Okulu öğretmeni
Şile Erenler Okulu öğretmeni
Şile Satmazlı Okulu öğretmeni
Şile Heciz Okulu öğretmen Vekili
Şile övezli Okulu öğretmeni
Şile Kömürlük öğretmen Vekili
Doğancılar öğretmen Vekili
Şile Kabakoz Başöğretmeni
'
Şile Hamitli Başöğretmeni

Ödevi

Tahsin Elçin

Şile Kurfalı Başöğretmeni

Necip Seçinker
Haydar Sayber
Kâmil Aetş

Şile Göçe Başöğretmeni
Şile Gökmaslı Öğretmeni
Şile Yazımanayır Öğretmen Vekili
Şile Teke öğretmeni

Kamer Kurtkan
Haydar Şenmeie
Akif Güner

Şile Değirraençay 1 F-Öğretmeni Şile Ağva Başöğretmeni
Beyoğlu 9 uncu Okul Başöğretmeni

Abdullah Vehbi Ertan

i3eyoğlu 48 inci Okul Öğretmeni
İstanbul 64 üncü Okul Başöğretmeni

Haşan Vahit Soyaslan
Kemal Kavurga
Tevfik Ergene
(.'emal Aral
Faik Ertan
Hikmet öz.
Haindi Yorulmaz
4'ahir Atalık
İsmail Hakkı Kulan
Meliha Melek Oyman
Safiye Arca
Azmi Tekbaş

.

İstanbul 64 üncü Okul Öğretmeni
Silivri Kültür İşyarı 1 inci Okul Baş
öğretmeni
'
Silivri 2 nci Okul Öğretmeni
Celâliye köyü Başöğretmeni
Kadıköy 2 nci Okul Öğretmeni
Göztepe 5 inci Okul Öğretmeni
Kadıköy 10 uncu Okul Öğretmeni
Kadıköy 10 uncu Okul öğretmeni
Kadıköy 35 inci Okul Öğretmeni
Celâliye köyü öğretmeni
Kocaeli Vilâyeti

Ahdurrahman Gökalp
Ziya Erdoğan
Nedim Akıncı
Ali Coşkun
Zehra Güngör
Hamiyet Ulun
İzzet Türker
Nuri Izgi
Hamit özmenek

Karasu
Karasu
Karasu
Karasu

îhsaniye Okulu Öğretmeni
Puzlazar Okulu öğretmeni
Melen Okulu Öğretmeni
Sinanoğlu Okulu Öğretmeni

Karasu Açmahaşı Okulu Öğretmeni
Adapazarı Küçücek Okulu öğretmeni
Gebze Tuzla Okulu öğretmeni
Karamürsel îneheyli Okulu öğretme
ni
Kandıra Merkez Okulu Öğretmeni
A ntalya Vilâyeti

Mustafa Sertel
Haşan Altan
Mustafa Koç
Hüsnü Başaran
Kemal tbıal
Ali Tekin
Vehbi Ersoy
Hüsnü öğe
Abdullah Al tan
Mahmut Demirhan
Şükrü Kaya
Burhan Katlandım
Haindi Öztürk

Kaş İlçesi Tem re Başöğretmeni
Kalkan nahiyesi Başöğretmeni
Kaş İlçesi Köşkerler öğretmeni .
Alanya İlçesi İkinci Okul Başöğret
meni
Alanya İlçesi İkinci Okul Öğretmeni
Alanva İlçesi Kale Okul öğretmeni
Alanva İlçesi Yenidamlar Okulu Öğ
retmeni
•
Alanya İlçesi Dere Okulu öğretmeni
Finike İlçesi Bağyaka köyü Öğret
meni
Finike İlçesi Merkez Okulu öğret
meni
Serik İlçesi Merkez Okulu Öğretmeni
Serik ilçesi Çandır köy Okulu Öğ
retmeni
Serik İlçesi Boztepe köy Okulu Öğret
meni
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Ödevi

Adı

Ödevi

Adı
Süleyman Aktün

Serik tlç esi (^^kallık köy Okulu Öğ
retmeni

Celâl Özlü'

Korkudeli İlçesi Dereköy Okult» Öğ- '
retmeni

Halil Şen

Serik İlçesi Şatırlı köyü Okulu Öğ
retmeni
Serik İlçesi* Macar köy Okuhı Öğret
meni ‘
Serik İlçesi Akca|jınar Okulu Öğrei?'
meni* İt^

Fazıl Can

Korkudeli Yeleme Okulu öğretmeni

Yusuf, (il ragöz

Korkudeli İlçesi Taşkesiği Okulu Öğ-

Ali Fevzi Yarsan
Mustafa Ulu^kây
Ualımi Tekinalp ' ;
Orhan Günertem »
Cemalettin Özler
Bedri Tarla
Hüseyin Ak
Halil Biçar
Ali Kıza Allan
Hüseyin Altug
Avni Sungur
Yekta Yenal
(ialip Uz
Hakkı Tuğ

Serik ilçesi fSahiler köy Okulu Öğ
retmeni
Elmalı İlçesi Merkez Okulu Öğret
meni
Elmalı İlçesi Merkez Okulu Öğret
meni
Elmalı İlçesi Ka.şçiftliği nahiyesi
öğrtemeni
Elmalı llç esi Müğren Okulu Öğret
meni
Elmalı İlçesi Fiskihisar köy Okulu
öğretmeni
Elmalı İlçesi Bayat köy Okulu öğret
meni
Elmalı İlçesi Yuva köy Okulu Öğret
meni'
Elmalı İlçesi Eğmir köy Okulu öğ
retmeni
Korkudeli İlçesi Yelten köy Okulu
öğretmeni
Yavuz köv Okulu Öğretmeni
Korkudeli İlçesi Zivint nahiyesi Baş
öğretmeni

Münir lyikan

Çaykenarı Okulu Başöğretmeni

Tevfik Yenice

Korkudeli İlçesi
Öğretmeni

relnıeııi
Korkudeli İlçesi Osman Kalfalar O

Baki Kılıç-'

kulu (iğretıneni
Korkudeli İlçesi Imccik köy «01:nlU '<

Mehmcd Ali Fiifigiıı '

Öğretmeni
Korkudeli İlçesi Avdan Okulu öğret

Abdullah' Akın

meni
Korkudeli İlçesi Yazır

Hüseyin Tongal

Öğretmeni
Korkudeli

Haşan Atalay

İlçesi (iomaklıdede köy

öğretmeni
Salih Sungur .

Akseki İlçesi Merkez Okulu
meni

Kadri Oııural
#

Ak-seki ilçesi Ormana köy Okulu Öğ
retmeni

Ömer Cöksoy

Akseki İlçesi Büyükilvat Okulu Öğ
retmeni

M. Oğuz

Akseki İlçesi Sarıhacılar Öğretmeni

Abdullah Zühtü Arıcan

Akseki İlçesi Cemerler köy öğretmeni

Fitem Erdoğan.!

Akseki İlçesi Akşahap köy Öğretmeni

.

3

6

7

8

12

18

16

17

21

22

11

meni

-

Manavgat İlçesi Taşağı 1 nahiyesi Öğ

Rıza Turan
Osman Cömert

Manavgat İlçesi Avason köy Okulu
Öğretmeni

'

,

.

4

1

9

M

14

15

18

19

20

23V^'t

24

28

29^

3U

>i

î

26

'

27

,

Öğret

Akseki 'İlçesi İbradı nahiyesi Öğret- ^

Nuri- Aktan

Ru derf'idekiltamimler tarafımızdan lokunm^ı^turMi

2

OkiTİıi“

retmeni

Akyar köy Okulu

1

köy

.

.

25

81

32

33

34 ■ '

85

86

37

38

39

40

Dmimt

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER. DEKGİSİ
Her hafta Pazartesi eünieri neşrolunur.
r
Neşriyat

M üdûrlüğnnce

çıkarılır.

Tek

!
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tek satılmaz. A lâkadar makam ve müesseselere dağıtılır. Yıllığı kırk kunıç mu_

PAZ.ARTESI

kabilinde abonelerine ennderilir.

S a y ı: 28
i k i n c i b a s ıl ı ş

T A L IM A 1' N A M E L E R :
O rtaokullarda üçte iki devam m üddetini do'dıırm ayanlar h akkınd a talim atnam e

h) Ders yılı içinde aldığı notlar kat’î olarak sınıf geçebile
1
— Ortaokul sınav lalinıatııamesinin 12 nci» Lise sınav ta
ceği kanaatini vermiş Inılunmak.
limatnamesinin 21 inci ve Öğretmen Okulları Sınav talimatname
c) Hastalığı tasdikli doktor raporu ile teşvik edilmiş olmak,
sinin 20 nci maddelerinin birinci fıkraları aşğıdaki şekilde
d) Hastalığına ve bir yukarı sınıfı takip edebileceğine okul
değiştirilmiştir.
Direktörlüğünce kanaat getirilmiş bulunmak.
Bir ders yılı içinde talebenin devamsızlığı, devam müdde
şartile Okul Direktörlüğünün teklifi üzerine Maarif Vekilliğinin
tinin üçte birinden fazla olursa o talebe sınıfta bırakılır. Ancak
müsaadesile devam müddetini dolduran talebe gibi muamele
yatakta tedaviyi veya ameliyatı icabettirm'iş bulunan bir hasta
görür.
lıktan dolayı devam müddetini doldııramıyan talebe;
2
— Bütün meslekî tahsil müesseselerinde de bu karar hü
a) Hal ve hareket notu kırılmamış olmak
kümlerine göre hareket olunur.

t a y i n l e r

:
Direktörü Hilmi Dilmen de Antalya Lisesi Direktörlüğüne tayin
edilmiştir.

Balıkesir Mebusluğundan açıkta kalan eski İzmir Kız Öğ
retmen Okulu Direktörü Sabiha Gökçül, Mahir Uz’un istifası üze
rine açılan Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğüne; İsparta Ortaokul

Vazifesinden istifa eden Erenköy K ız Lise.si Direktörü

M a h ir Uz'a V ekillikçe gönderilen mektup sureti.

M a h ir Uz
Erenköy K ız Lisesi Direktörü

tstanİMil

Son zamanlarda maruz kaldığınız acılardan ileri gelen be
denî ve ruhî yorgunluklardan dolayı direktörlük ödevinden vaki
olan istifanız kabul edilmiştir.
Senelerden beri bütün mevcudiyetini mesleğe hasretmiş ve
Kültür işlerinde kendisinden çok istifade olunmuş sizin gibi

emektar ve değerli bir arkadaşıma sebkeden hizmetlerinden do
layı teşekkürlerimi sunar, sağlıklar temenni ederim.
Maarif Vekili
II. A .

H a sa n -Â li Y ücel

Sayfa ; 102
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T A M I M L P. H :
8/VI/1939

TEK N İK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayr: 2 4 1 6 -7 4 2 0 /2

'Ö Z E T :
Hariçten mezuniyet sınavına gire
cek kızların askerlik sınavları n.

163.

Orta Ticaret Olcullarile'Ticaret Lisesi sınavlarma hariçten
girecek kızların, diğer derslerde olduğu gibi askerlik derslerin
den dc sınava tâbi tutulacakları vc bu sınavlann* okulda ve na
zarî kısımdan yapılması icabettiği'famimen teblıiğ olunur.
R.

Maarif Vekili
Haşan-Ali Yücel

U.

u /v ı/ım

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/4495

ÖZET:
O kullarda çıkarılan m ecm ualar h.

164.

Okullarda talim heyetleri veya talebe tarafından çıkarılan
mecmuaların gönderilmesi hakkındaki 19/III/1937 tarih ve 8.5/
980/16 sayılı genelgeye göre bu mecmuaların birikmiş sayıların
dan üçer takımını en geç 30 Haziran 1939 tarihine kadar Ve
killik Yayın Direktörlüğüne göndermelerini rica ederim.

İ l/V I /1939

TEK NİK Ö ğ r e t i m g e n e l
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 2485

ÖZET:
Meslek okulları talebesinin
edilecek diplom aları 1ı.

167.

iade

Meslek o'adhtrımızdan mezun olan veya bu okulların her
iıangi birinden ayrılmış bulunan talebeye, bu okullara kabulleri
esnasında kendilerinden alınan diplomaların iadesi hususunda
aşağıda yazılı şekilde muamele yapılması uygun görülmüştür.
1 — Meslek okullarından mezun olan t'^lebenin ilk ve orta
okul diplomalarile enstitü vc sa:ı’ :t okulu diplomala
rının kendilerine iade.sinde bu- ınrhzıır yoktur. Ancak,
ilgili talebenin dosyasında bu diplomaların bir sureti
nin .saklanması lâzımdır.
2 — Meslek okullarının muhtelif sınıflarından muhtelif se
beplerle ayrılmış olan talebeye evvelki tah.«illerine ait
dijilomalan iade edilebiKr. Ancak, bu diplomaların ar
kasına ilgili talebenin okulundan ayrılışının sebebi ve
okulu hangi sınıftan terkettiğinin yazılması ve bu su
retle kendilerine iade edilen diplomanın bir suretinin
de do.syasında saklanması lâzımdır.
Diplomalara yazılacak yazıların silintisiz, kazıntısız ve tah
rif edilmiyecek şekilde olmasına itina edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
Haşan-Ali Yücel

R. U.

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

F. Unat

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/4640
YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 81/4496

19/V1/1939
ÖZET:
1 Haziran 1939 tarihinden itiba
ren M aarif M atbaasında yaptırı
lan işlerin paraları h.

1 2 / V I/ im
ÖZET:
Kuruçay merkezinin İliç'e kaldı
rıldığı ve kaza adının İliç olarak
değiştirildiği h.

165.

Kemaliye Kazasına bağlı İliç Nahiyesi bütün köylerde bir
likte Kuruçay Kazasına bağlanmış, Kuruçay Kazasının Merkezi,
İliç Kazası adile anılmak üzere, İliç Nahiyesinin Merkezi olan
İliç Köyüne ve İliç Nahiyesi Merkezi de, Kuruçay Nahiyesi adile
anılmak ve halen Kuruçay Merkez Nahiyesine bağlı olan bütün
köyleri ihtiva etmek üzere, Kuruçay’a kaldırılmıştır.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Ali Yücel

F. Unat

168.

1 Haziran 1939 tarihinden itibaren Maarif Matbaası (eski
Devlet Basımevi) nde yaptırılacak işlerin bedellerine ait tediye
emirlerinin yine Maarif Matbaası Direktörlüğü adına olmak
üezerc İstanbul Yüksek Mektepler Muha.sebeciliğine gönderilme
sinin usul tutulmasını ve 1 Haziran 19.39 tarihinden beri Maarif
Matbaası adına İstanbul Defterdarlığına yollanmış tediye emir
leri varsa bunların hemen tenkisi ile yeniden tanzimini ve Yük
sek Mektepler Muha.sebeciliğine gönderilmesin'in teminini rica
ederim.
Maarif Vekili
F. Unat
Haşan-Ali Yücel

-•a-

SURKT
8/V1/I939

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 9/1451

166.

14/V I/1939
ÖZET:
Özel okulların ruhsatnam eleri h.

Bazı özel okullara ait ruhsatnamelerin ziyaa uğradığı ya
pılan muhaberelerden anlaşılmaktadır. Bu ruhsatnamelerin aslı
nın Kültür Direktörlüklerinde, bir nüshasının okul idarelerinde
bulunması lâzımgeldiğine göre Kültür Direktörlüklerindeki asıl1ar ziyaa uğramışsa okullardaki nüshaya göre kaydının tamam
lanması, okul idarelerindeki nüshalar kaybolmuşsa Kültür Di
rektörlüklerindeki asla göre yemlenmesi, her ikisi de mevcut
değilse hususî mektepler talimatnamesindeki tarifat dahilinde
yeniden ruhsatname tanzim edilmesi ve keyfiyetten Vekilliğe de
haber verilmesi uygun görülmüştür.
Maarif Vekili

N. P.

H a s a n -A l i Y ü c e l

T. C.
BAŞVEKÂLET
Yazı İşleri D airesi M üdürlüğü
Sayı: 6 /3 0 6 3

Maarif Vekilliğine
Çanakkale Vilâyetinin Eceabat Kazası isminin Trabzon Vi
lâyetinin Akçeabat Kazası ismile müşabeheti dolayısile her iki
kazaya ait resmî ve husu.sî zarfların yanlışlıkla birbirine gitti
ğinin .sabit olduğu ve muhabere ve müra.selenin pek ziyade ka
rışmakta bulunduğu ve Eceabat Kazasıa ait muhaberatı re.smiye
zarfları

üzerine

---- ———yazıldığı takdirde yanlışlığın önüne
(..anakkale
geçilebileceği Dahiliye Vekilliğinden bildirilmiştir. Bu tarzda
yazılmasının icap edenlere tebliğ buyıırulmasını rica ederim.
Başvekil Yerine
Müsteşar
V. Demirel

Sayfa : 103

M aarif Vekilliği Tebliğler Dergisi

19 HH/Jrun 1939

19/VI/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
S a y ı : 81/4639

ÖZET:

nakkale) Vilâyet adının da yazılması hakkında Yüksek Başve
killiğin genelgesi aynen yukarıya çıkarılmıştır.
(iereğinee iş yapılmasını rica ederim.

Ef'eabat ka/asına yazılacak lahviratın zarflarının yazılı:,! h.

169.

Eceabat kazasına ait resmî muhabere zarflan üzerine (Ça

t a k d ir n a m e

/*’. Unot

Maarif Vekili
l/asan-Âli Yütel

ALANLAR:

Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerinden dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
taltif edilen öğretmenler:
Adı

Ödevi

Adı
Tevfik Atay

Konya Vilâyeti
Ahmet Naci «Kurtul rnus
İbrahim Demirtaş

Akit-Paşa Okulu Başöğretmeni
Akit-l^aşa Okulu Öğretmeni

Ali Biza Atabek

Yarım nahiyesi Başöğretmeni
Yarım nahivesi Öğretmeni

Fatih Göklay
K<âsif Bilgiç
İsmail Baydur
Tahir Obalar
Osman Eroğlu
Salih Ceylan
^ükrü Koşan
Osman Uz
Riza Uluşahin
Kemal Kınacı
Şemseddin Güçlü
M. Akşit
M. Ali Tııncer
Fiüştü Tuncay
Süleyman Tekeli
Faik Ünal
Şevket Kural
Tayyar Tükel
Osman Erol
Ahmet Erkal
Sey it Oğurlıı
Osman Koç
Hamdi Yılmaz
Mustafa Gündüz
Ahmet Şener
Mehmet Özü temiz
Servet Araş
Ömer iBozal
Rıza Yiğit

Sille nahiyesi Okulu Başöğretmeni
Sille nahiyesi Okulu Öğretmeni
Sille 1at köyü Öğretmeni
Sille Başara kövü Öğretmeni
Sille Sızma köyü Öğretmeni
Sille Kirligirit Öğretmeni
Sille ‘Bilecik köyü Öğretmeni
Sille Keçimuhsine köyü Öğretmeni
Kızılviran nahivesi Merkez Okulu
öğretmeni
Kızılviran nahiyesi Merkez Okulu
Öğretmeni
Kızılviran İnlüce köyü Öğretmeni
Bulumya köyü Öğretmeni
Hasanşıh köyü Öğretmeni
Seydişehir Merkez Okulu Öğretmeni
Seydişehir Merkez Okulu (iğretrneni
Seydişehir Akçalar köyü Basöğretmeni
Seydişehir Bostandere Öğretmeni
Seydişehir Kisecik köyü Öğretmeni
Seydişehir Gence köyü Öğretmeni
Idatıp nahiyesi Öğretmeni
Hatip Gödene köyü Öğretmeni
Hatip Detse köyü Öğretmeni
Hatip Botsa köyü Öğretmeni
Hatip Gilirsa köyü Öğretmeni
Karaman Kızıllar köyü Öğretmeni
Karaman Argan köyü Öğretmeni
Karaman Kılbasan köyü Öğretmeni
Karaman İbrala köyü Öğretmeni

Cafer Baykur

Karaman llisira köyü Öğretmeni
Karaman Başkışla köyü Öğretmeni
Karaman Bardas Öğretmeni

Sadık Baysal

Karaman Pınarbaşı köyü Öğretmeni

İbrahim Ulıığ
Abdullah Işığı

Mustafa Şener
Rüştü F’riştiren
'Mustafa Ketenci
M. Olçay
Şerife Oktan
M. Kutluk
V. Onurlu
A. ıBilge
Ş. Demirtaş '
T. Özer
V. Türk
Osman Dincer
Zehra Özdeş
Akif Gürel
Hakkı Ertürk
A. Kemal Us
Kasım Er
Tayyar I‘]rkoçak
S. Aydın Taşbaş
A. Orhan Arkım
Cahit Yalçın
Melek Sümer

Ödevi
Cihanbeyli Merkez Okulu Başöğret
meni
■
Cihanbevli Halckânlı köyü Öğretmeni
Cihanbeyli Kuluköyü Öğretmeni
İlgın Merkez Okulu Başöğretmeni
Ilgın Merkez Okulu Öğretmeni
Ilgın Merkez Okulu (iğretrneni
İlgın Çiğli Başöğretmeni
Ilgın (hğıl Öğretmeni
Ilgın Geçit köyü Öğretmeni
Ilgın Osmaniye köyü Öğretmeni
Ilgın Belekler kövü (İğretrneni
İlgın M. Tekke köyü Öğretmeni
Saideli Sarayönü Başöğretmeni
Saideli Sarayönü Öğretmeni
Saideli (îözlü köyü Öğretmeni
Saideli Atlandı köyü Öğretmeni
Ereğli Merkez Okulu Öğretmeni
Ereğli Merkez Okulu Öğretmeni
Ereğli Merkez Okulu (iğretrneni
Ereğli Merkez Okulu Başöğretmeni
Zanapa nahiyesi öğretmeni
Zanapa nahiyesi öğretmeni
Ereğli Ayrancı nahiyesi Öğretmeni
Ereğli Çayhan Öğretmeni
Ereğli Koraş Öğretmeni
Ereğli Kıraman Öğretmeni

Akif Kural
E. S. Duran
M. Duran
H. Rahmi Buyurgan
Fisat Gültekin
Izzeddin Süllü
Hüseyin Eruyar

Ereğli Gaybi Öğretmeni
Ereğli Ağızboğaz Öğretmeni
Ereğli Aziziye Öğretmeni
Bozkır Soğucak Öğretmeni

Tevfik Doğan
Ali Yalçın
R. Şirin
Ala Gür
Osman Kıcıman
Sami Öztaş
Yusuf Bozkurt
Nuri Göksoy
Mustafa Bolay
Emin Alper

Bozkır Kaçaş Başöğretmeni
Bozkır Karacaardıç Öğretmeni
Bozkır Pınarcık Öğretmeni
Ermenek Merkez Öğretmeni
Ermenek Merkez (iğretrneni
Ermenek Kazancı Öğretmeni
Ermenek Akmanastır Öğretmeni
Ermenek Sarıvadi Öğretmeni
Ermenek Davdas Öğretmeni
Ermenek Dindebul Öğretmeni

Sayfa : 101
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Adı

ödevi

19 Haziran 1939

Adı

H ıf z ı A l p a s la n

E r m e n e k G a r g a r a Ö ğ r e tm e n i

E k m e k Ö zk a n

E r m e n e k E a r is k e Ö ğ r e tm e n i

O sm a n K o ç a k

E r m e n e k U ğ u r lu Ö ğ r e tm e n i

ödevi
ıB e y ş e h r i

A h m e t U s lu

D oğan bey

n a h iy e s i

Ö ğ re t-

D oğanbey

n a h iy e s i

ö ğ r et-

m eni
B ey şeh ri

S u a t B ü lb ü l

m eni

\

A l i A k a lın

Ç u m r a A k v ir a n n a h iy e s i Ö ğ r e tm e n i

M . A lp

Ç u m ra A k v ir a n n a h iy e s i Ö ğ r e tm e n i

A . E km en

Ç u m r a K a v a k k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

A . H a m d i C İiirağaç

Ç u m ra Ç a k ır la r k ö y ü ö ğ r e t m e n i

K â m il A lp ö z e n

Ç u m r a A p a k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

H a lil Y a ş ın

B ey şeh ri Ç a v u ş B a şö ğ r e tm e n i

N a d ir T e k in

Ç u m r a K a r a h u y ü ğ ü k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

Şükrü Y ü ksek

B e y ş e h r i Ç a v u ş k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

H . H ü sn ü A k m an

Ç u m ra K a r a s ııu r k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

H u r ş it G ü n te n

ıB ey ş e h r i

K â m il K u tlu c a

’

B e v ş e ’ıri M a '.a

n a h iy e s i (İ ğ r e t m c n i

S a b r i E k in

B e y ş e h r i M a n a s tır n a h iy e s i Ö ğ r e tm e n i

A li ö z t a ş

B e y ş e h r i .M a n a stır n a h iy e s i Ö ğ r e tm e n i

O sm a n H e k in ıg il

B e y ş e h r i K ır e li ( ) ğ r e t m c n i

D a m la p ın a r

O k u lu

Ö ğ r e t-

m eni
R ü ştü K a v a k lıla r

Ç u m ra

D in e n

n a h iy e s i

O k u lu

Ö ğ

r e tm e n i *
Y a k 11 p A n k a n

Ç u m r a T a ş a ğ ı 1 k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

M u s ta fa K e r tm e n

Ç u m r a A le m d a r k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

Ş ü k r iy e T a n y e l

Ç u m ra k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

R ehçet K aynak

K a r a p ın a r M e r k e z O k u lu Ö ğ r e tm e n i

S ü le y m a n E m r e

K a r a p ın a r G ü lv ir a n O k u lu Ö ğ r e tm e n i

O s m a n A t a la y

K a r a p ın a r H o t a m ış O k u lu Ö ğ r e tm e n i

M eh m et P ek er

K a r a p ın a r A r ıs a m a O k u lu Ö ğ r e tm e n i

H a s ip A k ç o r a

K a r a p ın a r S a l u r k ö y ü

O k u lu

Ö ğ re t

m eni

F a r u k Ü n lü

B e y ş e h r i E ğ ir le r k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

H ü s e y in E r d a y a n d ı

B e y ş e h r i Ü s k e r le s k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

M . A li Ö n cü l

B e y ş e h r i B a lk a n d a k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

A li ö z d e m ir

B e y ş e h r i Y iğ r e n k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

H a li l ö z t ü r k

B e y ş e h r i B a y ın d ır k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

S a lih K oçak

A k ş e h ir M e r k e z
Ö ğ r e tm e n i

C ü m h u r iy e t

O k u lu

N e d im E r d in ç

A k ş e h ir A p s a r ı k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

M ü r şit G ü n d ü z

A k ş e h ir O r ta c a k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

R eşa t D o ğ a ç

A k a it k ö y ü Ö ğ r e t m e n i

Ö m er T u rh an

A k ş e h ir Y e n ic e k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

H a d ım Ç e tm i k ö y ü ö ğ r e t m e n i

A li E rdem

A k ş e h ir Y u n a k n a h i y e s i Ö ğ r e tm e n i

E a h r i 'D ü n d a r

H a d ım G ü y p ü k k ış la ö ğ r e t m e n i

S a l i m A k ın c ı

A k ş e h ir Ç e tm i n a h iy e s i Ö ğ r e tm e n i

H . C a h it A lp t e k in

H a d ım k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

K a s ım D ö n m e z

A k ş e h ir E ğ r ig ö z k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

İ b r a h im E r d e m

A li E ehm i

H a d ım A la t a k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

A v n i B i lg i n

N a d ir k ö y ü Ö ğ r e t m e n i

H ü s e y in Ö za l

H a d ım B o l a y Ö ğ r e tm e n i

M u s ta fa Y a ld ır

R e is n a h iy e s i B a ş ö ğ r e t m e n i

N a c iy e C an

B e y ş e h ir G a z ip a ş a O k u lu Ö ğ r e tm e n i

Z ü lfiy e A k so y

R e is n a h iy e s i Ö ğ r e tm e n i

H ü s e y in A k k u ş

K a r a b u lu t k ö y ü Ö ğ r e tm e n i

R a ş it Y ılm a z

K a r a b u lu t K a r a a ğ a k ö y ü Ö ğ r e t m e n i

R a ş it T u y g a n

Y arm a

N e d im Ö z g e n

B e y ş e h ir G a z ip a ş a O k u lu Ö ğ r e tm e n i

İ k b a l Ö z d e m ir

B e y ş e h r i G a z ip a ş a O k u lu Ö ğ r e tm e n i

A li S o y lu

B e y ş e h r i G a z ip a ş a O k u lu Ö ğ r e tm e n i

C e lâ l S a a t ç i

B ey şeh ri

D oğan bey

n a h iy e s i

Ö ğ r e t-

n a h iy e s i K a r a k a y a

köyü

H a şa n K oçak

Y arm a

n a h iy e s i

İ s m a il

köyü

ö ğ r e t

m eni

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta F’azartesı ı^umen neşrolunur.

Nf-şırival

M iıd ürlüğünt'c

r | ; ..MlıİTKaz

ı;ıkarılıı

M âkadar makam

Tek

2 6 Haziran 19.39

d a ğ ıtılır. Y ıllığı k ırk knnu* mn
kabilindr

a lto n H fru m

İkinci basılış

p v /A irn 'sı

v < "i. if- n lı r

t a y i n l e r

Sayı; 24

vı- miic'i-

:

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğüne Bursa Lisesi Ede
biyat Öğretmerti Orhan Şaik Gökyar, Müzik öğretmen Okulu \ardirektörlüğüne Ankara İkinci Ortaokul Yardirektörü Abide Ço-

ratekiu'. Ankara İkinci Ortaokul Yardi rektörlüğüne Müzik Öğ
retmen Okulu Yardirektörü Melâhat Tuksavul tayin edilmiş
lerdir.
'

TAMİMLER ;
2 0 /v ı/jm

KtTAPSARAYLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 50/172

ÖZET :
Umumî kütüphanelerin açılıp ka
panma zamanlan h.

170.

Umumî Kütüphanelerin açılıp kanpanma zamanlan ile
hafta tatilleri hakkında 1 Temmuz 1939 tarihinden itibaren aşa
ğıdaki yolda hareket edilmesi uygun görülmüştür.
1 — Elektrik ışığı olan kütüphanelerin yaz kış açık bulu
nacağı saatler şunlardır:
Sabah
öğleden sonra

10 —14
15 — 19

2 — Elektrik ışığı bulunmıyan kütüphaneler muhtelif mevsimlere göre şu saalirede açık bul undurula
a) Haziran - Eylül aylarında
Sabah
Öğleden sonra

4 —• Memurları üçten fazla olan kütüphaneler haftanın her
günü açık bulundurulacaktır. Yalnız Cumartesi öğle
den sonraları ve Pazar günleri en az ikişer memurla
bir bademe kütüphane Direktörlerinin tertip edecekleri
bir sıra dahilinde nöbetçi kalacaklardır. Hafta tatil
lerinde nöbetçi kalanlara hafta içinde münasib görülecdi zamanlarda Kütüphane Direktörlüklerince bir bu
çuk gün mezuniyet verilecektir.
Gereğince hareket edilmesini rica ederim.
F. Unat

Maarif Vekili
Haşan-Âli Yüce!

10--M
15— 19

b) İlkteşrin, İkinci Teşrin, Nisan ve Mayii
9 — 13
Sabah
14 — 18
öğleden sonra
c) llkkânun - Mart aylarında
Sabah
Öğleden sonra

3 — Temmuz - Eylül aylan içinde tatili Cumartesi günü
saat on üçten başlıyarak I^zar günü, diğer aylarda
Pazartesi günü saat on üçten başlamak üzere Salı
günleri yapılacaktır.

9 — 12
13-^17

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 82/4840

171.

2.3/VI/1939
ÖZET :
Tebliğler Dergisine abone olacak
lar h.

Maarif Vekilliği Tebliğler Dergisini şahsan edinmek iste-

M aarif V ekilliği T ebliğler Dergisi
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yenlere bu imkânı vermek üzere Derginin 50 nüshası için bir
yıllık abone bedeli 40 kuruş olarak tesbit edilmiştir.
Arzu edenler mahallî mal sandıklarına «müteferrik vari
dat» hesabına bu parayı yatırarak, mukabilinde alacakları mak
buzu Vekillik Yayın Direktörlüğüne gönderdikleri takdirde bi
rinci sayısından itibaren Derginin muntazaman adreslerine yol
lanacağını bildiririm.
,
,
Maarif Vekili
- F. Unat
H<ıscan-Âli Yüeel

23/V I/1939

ORTA ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 51293/5-12869

ÖZET :
Bir ve daha fazla yıl okula devam
etmeyen talebeler h.

172.

özürsüz olarak 1 ve daha fazla yıl okula devam etmeyen
talebenin kayıtlarının silinmesi uygun görülmüştür. Buna göre
iş yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
H. A.
Haşan-Âli Yücel
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KİTAPSARAYLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı: 50/200

173.

23/VI/1939
ÖZET :
Kütüphanelerin kendiliklerinden
kitap almamaları ve abone olma
maları h.

1938 malî yılında umumî kütüphanelere verilen idare tah
sisatının nerelere sarfedildiği tetkik olunurken bir kısım kütüp
hanelerin kendiîikierinden eski ve yeni bir takım kilablar satın
aldıkları gazete veya mecmualara abone oldukları görülmüştür.
Umumî kütüphaneler için hazırlanmakla olan yeni talimat
namede bu işlerin kimler tarafından ve ne suretle yapılacağı
ayrıca gösterilecektir. Bu talimatname tebliğ edilinceye kadar
kütüphanelerin kendi kendilerine kitap satın almamalarının, abo
ne yapılmamalarının ve kendilerine kitap hediye edildikçe bun
ları umumî istifadeye koymadan önce birer listesini Vekillik
Kütüphaneler Müdürlüğüne göndererek alacakları tebligata göre
hareket etmelerinin usul tutulması uygun görülmüştür.
Gereğince iş yapılmasının ilgililere bildirilmesini rica ederım.
Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel

F. Unat

T A K D İR N A M E A L A N L A R ;

^

Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerinden dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
taltif edilen öğretmenler:
*
Adı

ödevi

Malatya Vilâyeti

Kütahya Vilâyeti
Tahsin Eke
Salih Ünsal
Hamza Güner
Sadık Pekel
Murat Ergün
Hakkı Emre
Ali Taner
Haydar Taşer
Nafiz Gür
Ömer Çakaöz
Hulusi özalbay
Naciye Köker
Fehmi Bursel
Adnan Güngör
Musa Fevzi Dinçer
Haşan Tahsin Tunçay
M. Oğuz
Süreyya Altınöz
Galip Al tay
Azmi öner
îsmail Kutlu
İbrahim özaltın

Emet Gazikemal Okulu Başöğretmeni
Simav Demirci Okulu Başöğretmeni
Gediz Şaphane Okulu Başöğretmeni
Uşak Oturak Okulu Başöğretmeni
Alayunt köy Okulu öğretmeni
Sabuncu köy Okulu öğretmeni
Kırkıl İl köyü Okulu öğretmeni
Sofça köyü Okulu öğretmeni
Ulu köyü Okulu öğretmeni
Uşak
Uşak
Uşak
Uşak

Akse köyü Okulu öğretmeni
Bahadır Okulu öğretmeni
Ulubay Okulu öğretmeni
Ulubay Okulu öğretmeni

Uşak Omurca köy Okulu öğretmeni
Uşak Bulgaz Okulu öğretmeni
Uşak Bölme Okulu öğretmeni
Uşak Merkez Aybey Okulu öğret
meni
Simav Kelemyenice köy Okulu öğ
retmeni
Tavşanlı Sarut köy Okulu öğretmeni
Tavşanlı Moymul köy Okulu öğret
meni
Tavşanlı Çukur köy Okulu öğretmeni
Tavşanlı Ali köy Okulu öğretmeni

ödevi

Adı

Yahya özgen
Enver Sayın
Resul Çoşkun
Mustafa Tuncer
Nazım Suaner
Ali Er gönül
Faruk Turfanda

Fırat Okulu Başöğretmeni
Fırat Okulu öğretmeni
İnönü Okulu öğretmeni
İnönü Okulu öğretmeni
Cümhuriyet Okulu öğretmeni
Ismetpaşa Okulu öğretmeni
Ismetpaşa nahiyesi Başöğretmeni

Sadık Alparslan
Tevfik Aksay
Mehmed Sözer
Abidin Dirican
Muharrem Özer
Rauf Çırpıcı
Mehmed Çetin
Eyüp Gözene
Ömer Kavukçu
Kâmil Erol
Bekir Bölükbaşı
Ömer Önen
Hüseyin Aytekin
M. Hilmi Akkaynak
Tahir Baykal
Nuh Karâkoç
Kemal Özersoy
Fahri özer

Gündüzbey köyü öğretmeni
Orduzu köyü Başöğretmeni
Eskimalatya Başöğretmeni
Barguzu Başöğretmeni
Tahir Başöğretmeni
Karahüyük Başöğretmeni
İsa Başöğretmeni
Tilek Başöğretmeni
Eymir Başöğretmeni
Fethiye Başöğretmeni
Darende Cümhuriyet Başöğretmeni
Darende Cümhuriyet Öğretmeni
Darende Nadir Başöğretmeni
Darende Beybağı Başöğretmeni
Darende Hacılar Başöğretmeni
Darende Germiter Başöğretmeni
Darende Germiter Başöğretmeni
Darende Aşağısetrek Öğretmeni

Abdulkadir Koçer

Darende Yenice Öğretmeni

T ebliğler D ergisi
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Adı

ödevi

Toğrul Deliorman
Arslan Karayalçın

.

. - .

Adı

Kemal Özersoy

Darende Ayvalı öğretmeni
Darende Kızılhisar Öğretmeni
Darende Başviran Öğretmeni

A. Rıza Özdemir
Mehmed özver

Darende Kuluncak Öğretmeni
Kemaliye Merkez Öğretmeni

Mustafa Ertürk

Kemaliye Bahçe öğretmeni

Şevki Ataman

Kemaliye Ergü Öğretmeni

M. Ali Özbey
İbrahim Özel
Celâl Yücel

Kemaliye Salihli Öğretmeni
Kemaliye Hapanıısekrek Öğretmeni
Kemaliye Gicegü Öğretmeni

H. Tahsin Erdoğan

._

Sayfa : 107

ödevi

Osman Totaysalgır
Avni Özdemir
Mehmet Altay
Ahmet Turan
Rıza Dündar
Hulki Aksoylu
'İbrahim özben

Besni KızıHn öğretmeni
Besni Suvarlı Öğretmeni
Besni Belveren Öğretmeni
Besni Keysun Öğretmeni
Besni Şambayadı Öğretmeni ^
Besni Balkar Öğretmeni
Besni ■Balyan öğretmeni
Seyhan vilâyeti

Hakkı Talaş

Feke merkez Okulu öğretmeni

’

Kemaliye İliç öğretmeni

Ali Çetin
Şuavp Ünel

Kadirli Azaplı köyü Başöğretmeni
Kadirli Kümbet köyü öğretmeni

Faris Dündar

Kemaliye Aşutka öğretmeni

Hikmet özer

Nuri öner

Kemaliye Hinge öğretmeni

Recep özdemi
Turan Aktuğ

Kemaliye Ençiti öğretmeni
Kahta Merkez öğretmeni

Ahmet Doğan
Kâmil Erdem

KaraisalI Üskül köyü öğretmeni vekili
KaraisalI Çukur köyü öğretmeni
, KaraisalI Çakıllı köyü öğretme^ni

Sadettin Toprak

Kahta Merkez öğretmeni

Mahmut Ağca

Kemal Tümer

Kahta Merkez öğretmeni

Feyzi Yazdan

Kahta Tokaris öğretmeni
Arapkir Merkez öğretmeni
Arapkir Eğnis öğretmeni

Hamit Ulu
Fehmi Al tay

,

Arapkir Germişi öğretmeni
Arapkir Tepete öğretmeni
Petürge Merkez öğretmeni

îbrah im Baytaş
Necin Sovlu
Kasım Göme(jli
Demir Sezgin
Mulis Bildik
Ulvi Anadol
'
Abdullah Aydın
Mahmut Balkan
Abdulkadir Erkmen
Ali Turhan
Sami Oktav
Alehmed Ali Bavkal

Petürge Ağ\^an öğretmeni
Petürge Damlı öğretmeni
Petürge Mavrato öğretmeni
Petürge Ersele öğretmeni
Petürge Babik öğretmeni
''
Hekimhan Merkez öğretmeni
Hekimhan Hasançelebi öğretmeni
Hekimhan Mezirme öğretmeni
Hekimhan Cüzüngüt öğretmeni
Hüsevin Nazmi Erdoğan Hekimhan Girmana öğretmeni
Hekimhan Kocaözü öğretmeni
Mehmed Bingöl
.
Necmeddin Ta'^eddinoğlu Hekimhan iğdir öğretmeni
Besim Asiltürk
Hekimhan Karadere öğretmeni
Halis Günden '
Hekimhan îriağaç öğretmeni
Adıvaman Merkez öğretmeni
Sabri Güne!
Hakkı Göksu
özkaş Ertem
Havdar Frdo&an
Reşat Aksov
Tabir Tekin

•

Akçadağ Merkez öğretmeni
Akçadağ Polat öğretmeni
Akçadağ Polat öğretmeni
• Akçadağ Doğanşehir öğretmeni
Akçadağ Sürgü öğretmeni
Akçadağ Kurucaova öğretmini
Akçedağ Kozluca öğretmeni
Akçadağ Dedefengi Öğretmeni
Akçadağ Bahri öğretmeni
Besni Kültür işyarı
'
Besni merkez öğretmeni

Sıddık Mutlu
Abdurrahman Gündüz
M.Ali Temir
Ali Alper
Habip Ünsal
Ihsan Gürdoğan
Halit Atlı
Refik Öğütçü
Ahmet öcal
Haşan Ayhan
Arif Türk

Adıvaman Kömür öğretmem’
Adıvaman Zev öğretmeni
Adıvaman Akpınar öğretmeni

*

Besni Tut nahiyesi Öğretmeni
Besni Perveri Öğretmeni

Bekir Oğuz

Kozan Gazi Okulu öğretmeni
• Kozan Koyunevi köyü öğretmeni men vekili
‘
Saimbeyli Yamanlar köyü öğretmen
vekili
Saimbeyli Büyükcamıırlu köyü öğ
retmeni
.

Sadık Türkkan
A. Saim özaslan

Tekirdağ Vilâyeti
Kılavuzlu kövü öğretmeni

Evüp Sabri Artağan

Gayı köyü öğretmeni
Banarlı kövü Okulu öğretmeni

Nusret Sözer
, î. Hakkı özcnç
Rasih Bayülken

Banarlı Kazandere köyü Okulu öğ
ret meni
.
Sarav Çııkurvurt köyü Okulu öğretretmenî

Haşan Karagöz

Sarav Tatatlı Sahra kövü Okulu öğ' retmeni
'
Sarav Pınarca kövü Okulu öğretmeni
Sarav Kapaklı köyü Okulu öğretmeni

Sülevman Sürek

Rağıp Fptem
H. Hilmi Bevbek

.

Banarlı Karacakılavuz kövü Okulu
Başöğretmeni

Mahir Dodooğlu

Hikmet Temeh

,

’ '
..

Sarav Karaağaç kövü Okulu öğretmeni
Sarav Bahçeağıl köyü Okulu öğret
meni
Malkara Karacahalil kövü Okulu öğ-

Mehmed Berk

Servet Timürcan
Hüsamettin 'KaramanoğIn Malkara Dolu köıvü Okulu öğretmenii
Malkara Karamurat köyü Okulu öğSaime Türker
retmeni
Malkara Şahin kövü Okulu öğretmeni
Çetin ökmen
Malkara Sarıyer köyü Okulu öğret
Şükrü Dinçoğlıı
meni
Şarköy Eriklice köyü Okulu öğret
S. Kâzım Özalp
meni
Karamehmed
köyü
Okulu
öğretmeni
Sabri Güvenç
Misini i köyü Okulu öğretmeni
Ahmed Ziya Adal
'Velimeşe köyü Okulu öğretmeni
Şevket önercan
Germiyan köyü Okulu öğretmeni
Şevket Onat
Hamdi Akın
• Hikmet Balı "

-

Ereyli köyü Okulu öğretmeni
Yakuplu köyü Okulu Öğretmeni
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Adı

ödevi

Adı

Süleymaıı Yalçın

Hayrabolu Büyükkarakarlı Okulu Öğrementi

Necati Erinç

Hayrabolu Alacaoğlu köyü Okulu
Öğretmeni

Saliha Kovankaya
\aim Coşkun
İzzet Uz
Ş. Sabri Eirdem

Hayrebolu Delibedir kövü Okulu ÖğHayrabolu ÇerkesmüselHm köyü Oku
lu öğretmeni
'Hayrabolu Karakavak köyü Okıiİu
Öğretmeni
Hayrabolu Hasköy köyü Okulu Öğret
meni '

Tokal Vilâyeti

■lir

fe:'-

Mustafa Demirtola
Hilmi Çelik
Ahmet Poyraz
'Bahri Yüksel
Abdurrahman Tekin
Ömer Aydın
Hüseyin Gültekin
Osman Tekin
Osman önder
H. Hıfzı Aydın
Enver Baştuğ
Emin Celep
Şevki Baç
Kadri Baç
Mustafa Vural *
Şükrü Erdemir
Fevzi Baç
Cemile Sevengil
Hikmet Sakman
Necati Elgin
Cahit öz
Yusuf öncül
Şevket Tûrkyılmaz
Yümnü özhan
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iğdir Okulu Başöğretmen vekili
Maşat Okulu Başöğretmeni
Maşat Okulu öğretmeni
Kızılçın Okulu öğretmeni
Karakaya Okulu Başöğretmeni
Karakaya Okulu öğretmeni
Sonusa Okulu Başöğretmeni
Sonusa Okulu öğretmeni
Sonusa Okulu öğretmeni
Kozlu Okulu öğretmeni
Destek Okulu öğretmeni
Zuday Okulu Başöğretmeni
Zuday Başöğretmeni
Hayati Okulu öğretmen vekili
Boraboy Okulu öğretmeni
Kuşuh Okulu öğretmeni
Tanıba Okulu öğretmeni
Değirmenli Okulu öğretmen vekili
Albayrak Okulu Başöğretmeni
Gazi Ahmet Okulu öğretmeni
Gazi Ahmet Okulu öğretmeni
Albayrak Okulu öğretmeni
Albayrak Okulu Öğretmen vekili
Ladik Okulu Öğretmen vekili

Ferit Günal
Fazıl Ağırbaş
Turgut Baykal
Ali (îstün
Hüsnü Erdemir
Hamiz Aybak
Nuri Sakarya

ödevi
Sorhun Okulu öğretmeni
Alba'yrak Okulu Öğretmeni
Albayrak Okulu öğretmeni
Lâdik Okulu Başöğretmeni
Lâdik Okulu Başöğretmeni
Eskidir Okulu Başöğretmeni
Avara Okulu Başöğretmeni

Trabzon Viiye ti
Ömer «Akbulut
Sabri Ada
Mehmed Hilmi Gencer
Şükrü Kaya
Ahmed Yılmaz
Yusuf Ziya Bozkurt
'Ali Rıza Gürsel
Kasım Kıroğlu
Hüseyin Sırrı Yenigün
Yakup Akpınar
Ali Ergin
Abdullah Yılmaz
Hüseyin Hilmi özmen
Osman Ayhan
A. Mizrap Şentürk
Eyüp Lermi
İsmail Ocak
İsmail Timurcu
Faruk Demirci
Muhlis Kazancı
A. Hasip Ataman
Halim Geçoğlu
Mahmud Cinemre
Mukim özdamar
M. Fevzi Aşkın
A. Talip Akkaş

Samaruksa köyü Öğretmeni
Avala köyü Öğretmeni
Kilât köyü Öğretmeni
Sürmene Güneşere köyü öğretmeni
Sürmene Bifera köyü Öğretmeni
Vakfıkebir Komandıra köyü öğret
meni
Vakfıkebir Istil köyü öğretmeni
Vakfıkebir Bozlu köyü öğretmeni
Vakfıkebir Şahmelik köyü öğretmeni
Vakfıkebir Şalpazan köyü öğretmeni
Vakfıkebir îskenderli köyü öğretmeni
Vakfıkebir Alağavur köyü öğretmeni
Maçka Limli köyü öğretmeni
Of kazası tşkinaz köyü öğretmeni
Of kazası Zisno köyü öğretmeni
Akçaabad Mersin köyü Öğretmeni
Akçaabad tspendam köyü öğretmeni
Akçaabad Kalenima köyü öğretmeni
Akçaabad Horovi köyü öğretmeni
Akçaabad Visera köyü öğretmeni
Akçaabad Şinik köyü öğretmetni
Akçaabad Çal köyü öğretmeni
Akçaabad Gozeysa köyü öğretmeni
Akçaabad Çavana köyü öğretmeni
Akçaabad Oksu köyü öğretmeni
Akçaabad Metinganya köyö öğret
meni

Ru d e r/rid e k i ta m im le r ta r a fım ız d a n o k u n m u ştu r.
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T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEH DEKGİSİ
Her hafta Pazartesi dinleri neşrolunur

1
Neşriyat Müdürlüğünce çıkarılır. Tek

3 T em m uz 1939

tek satılmaz. Alâkadar makam ve mües-

Sayı: 25

aeaelere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu

pa za r tesi

kabilinde abonelerine EÖcderiÜr.

İkinci basılış

t a y i n l e r
Merkezde :
Kültür Kurulu Muamelât Direktörü Aziz Berker Kitapsaraylar Direktörlüğüne, Bolu Ortaokul Direktörü Enver Behiç
Koryak Kültür Kurulu Muamelât Direktörlüğüne, Ankara Birinci
Ortaokul Tarih - Coğrafya ve Yurtbilgisi Öğretmeni Mustafa
Aral Yayın Yardirektörlüğüne, Yayın Yardirektörü Haindi Aktutay Ankara Umumî Kitapsaray Direktörlüğüne, Ankara Umumî

Kitapsaray Direktörü Necmettin Esener Noruosmaniye Kitap
saray Direktörlüğüne;

Okullarda :
İzmir - Karataş Ortaokul Direktörü ve Riyaziye öğretmeni
H. Avni Kayral İzmir İkinci Erkek Lisesi Direktörlüğüne, İzmir
İkinci Erkek Lisesi Direktör ve Tabiiye Öğretmeni Halit Şenkut
İzmir Kız Lisesi Direktörlüğüne nakil ve tayin edilmişlerdir.

T AMİMLER;
ORTA ÖCRETİM g e n e l
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 51293/12-13121

174.

27/VI/1939
ÖZET :
İstanbul Kız öğretmen Okulunun
mührü h.
.

«İstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğü» ibaresini ha
vi resmî mühürün yerine okulca 15/VI/1939 tarihinden itibaren
«İstanbul Kız öğretmen Okulu Direktörlüğü» ibareli yeni bir
mühür yaptırılmıştır. Eski mühür hükümsüz olduğundan bu mü
hürle ibraz edilecek olan belgelerin, sıhhati okuldan sorulmadan
muteber tutulmamasını dilerim.
Maarif Vekili
H. A.
Hasan-Âli Yücel

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
S a y ı: 9/1589

28/VI/m9
ÖZET :

175.

özel Türk ortaokul ve liseleri
ile diğer özel orta okul ve liselerde
sözlü sınava kalacak talebe h.

Sınav talimatnameleri mucibince sözlü sınava tâbi tutula
cak talebeleri tesbit etmek üzere Özel Türk ortaokul ve liselerin

de ve bu talimatnameleri aynen tatbik etmeyi kabul eden diğer
özel ortaokul ve liselerde toplanan öğretmen meclislerine aid
tutulgaların tetkiki neticesinde:
a - Bu tutulgaların vazıh olmadığı,
b - Sözlü sınavına girecek veya doğrudan doğruya sınıf
geçecek olan talebelerin miktarının tesbiti ile iktifa edildiği,
c - Bu husustaki konuşmaların hazan zapta geçirilmediği,
ç - Bazan da talimatnamelerin bu işe ait hükümlerine riayet
edilmediği görülmüştür.
Herhangi bir yanlışlığa ve usulsüzlüğe meydan vermemek
üzere aşağıda yazılı hususların tasrihine lüzum hasıl olmuştur:
a - Ortaokul ve lise sınav talimatnamelerini tatbik eden
özel okulların her sınıfında sözlü sınavlara girmelerine lüzum
görülen talebelerin adları, okul numaraları, sınıfları, hangi ders
lerin sözlü sınavına girecekleri bir liste halinde tesbit olunarak
öğretmen meclislerinin bu husustaki kararlarına eklenecek, altı,
toplantıya iştirak eden öğretmenler tarafından imza edilecektir.
b - Her sınıfta her dersten sözlü sınava kalmaksızın geçecek
talebeler için de aynı suretle bir liste hazırlanacaktır.
c - Bu tutulgaların birer sureti, 3 gün içinde Kültür Di
rektörlükleri vasıtasile Vekillik Özel Okullar Dairesine gönderi
lecektir.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
ıV. F.

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

T. C.
BAŞVEKÂLET
Yazı İşleri M üdürlüğü

3 Tem m uz 1939

M aarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

Sayfa : 110

Suret

Suret

6/IV/1939

T. C.
BAŞVEKÂLET
S a y ı : 6/1 6 6 3

Maliye Vekilliğinin 31/1 ¡1/1939 tarih ve 42246/563/8485
sayılı tezkeresi suretidir
•
Yüksek Başvekâlete
Vekâletler hesabına tahsil edip de mecburî hizmetini ifa
etmeyen talebe aleybine^ alâkalı Vekâletin iş’an üzerine, ken
dilerine yapılan masrafın tahsili için mahkemeye veya İcraya
müracaat suretile takibat yapılmakta ise de bazı Vekâletlerce
takibata başlandıktan sonra talebenin bir vazifeye tayin edilerek
mecburî hizm.etini ifaya başladığı bildirilerek takibata devamdan
sarfınazar edilmesi istenilmektedir.
Bu yolda muamele ifasında Vekâletimizce aşağıda arzedilen
mahzurlar görülmektedir :
Talebenin tahsilini ikmalden sonra mecburî hizmetini ifa
etmiyerek vazifesinden ayrılması taahhüdüne muhalif olup bu
muhalefet sebebi ile mevcut mukavele münfesih addedilerek ta
lebe aleyhine dava ikame edilmektedir.
Talebenin taahhüdünü nakzedip vazifeden ayrıldıktan sonra
tetkrar vazife istenmiş ve tavzif edilmiş olması hâzinenin tazmi
nat hakkını bertaraf edemez.
Burada iki şekil varidi hatır olabilir: ya talebe eski taah
hüdünden hiç bahsetmiyerek sadece bir vazife istemiş ve tavzif
edilmiştir, yahut da taahhüt ettiği mecburî hizmetini ifa edece
ğini beyan ederek bir vazife istemiş ve teklifi Vekâletçe kabul
edilerek tavzif edilmiştir.
Birinci şekilde: vaziyet, evvelki akid feshedilip ortadan
kalktıktan sonra talebenin her vatandaşın haiz olduğu hakdan
(Memur olabilmek hakkından) istifade etmesinden başka bir
şey değildir. Bu yolda bir müracaat üzerine yapılan tayin ile
ifa edilen vazifeye, evvelki mukavelenin tahmil ettiği mükelle
fiyetin ifa edilmesi nazarı ile bakılamaz. Bu vaziyette, dava ika
mesine sebep olan (taahhüdün ademi ifası) keyfiyeti gene ba
kidir ve Hâzinenin davaya demavla hakkını aramasına mâni
yoktur. Binaenalevh böyle bir müracaat üzerine yapılan tayin
ile talebenin vazifesine başlamış olması davanın terkini için
sebep olarak kabul edilemez.
İkinci vaziyette ise: Ortada, talebenin eski taahhüdünü ifa
etmek için bir vazifeye tayini talebile yapılan bir (icab) mm
Vekâletçe kendisinin bir vazifeye tayin edilmesi suretile (Ka
bul) edilmesinden doğan yeni bir (akid) mevcuttur. Denilebilir
ki burada borç yeni şartlarla tecdit edilmiştir. Bu yoldaki mua
mele şu neticeyi tevlit eder: Talebe ikinci defa mecburî hizme
tine başlamış olmasına rağmen bu hizmetini ikmâl etmeden ye
niden vazifesinden ayrıldığı takdirde kendisi aleyhine yeniden
takibat icra etmek mümkün olabilirse de, yeni mukavele eskisini
ve onunla birlikte kefilin mesuliyetini ortadan kaldırmış oldu
ğundan, kefil alevhine takibat icrasına artık imkân kalmamıştır.
Böyle bir vaziyette kefilin kefaletinin eski taahhüde ait olduğu
yeni mukaveledeki taahhüde kefalet etmiş olmadığı yolunda bi
hakkın yapabileceği bir müdafaa Hâzinenin davasını redde
mahkûm edebilir. Şu halde evvelce Hâzinenin alacağı kefaletle
temin edilmiş iken yeni mukavelede Hazine hakkı teminatsız
kalmıştır.
Gerek bu mahzurun bertaraf edilmesi ve gerekse Hazine
hakkımn daha ziyade teminat altına alınması için bu suretle
müracaat eden talebeden bakiye hizmet müddetini Vekâlet em
rinde ifa edeceğine ve aksi takdirde yapılan masrafı zam ve
faizi ile birlikte tediye edeceğine dair bir taahhüdname ve ay
rıca da bir kefaletname alınmasının ve davanın bundan sonra
terkin edilmesinin muvafık olacağı mütalea edilmektedir.
Diğer taraftan davadan sonra hiç mecburî hizmetten bahsedilmekzisin yapılan, birinci şekilde izah ettiğimiz müracaat
larda da aynı şekilde muamele ifası hem Hazine hukukunun te
mini noktasından ve hem de alâkalı Vekâlet emrine çalışmak
şeklindeki filî vaziyet karşısında müdafaalarımızı muhakemelere
kabul ettirememek ihtimaline karşı ihtiyatla daha muvafık olur.
Arzedilen esbaba binaen bu kabil vaziyetlerde müracaat
eden talebeden yeniden taahhüt ve kefaletname alınmasının usul
ittihaz edilmesi hususunun Vekâletlere tebliğine ve neticenin
emrü iş’anna yüksek müsaadelerini arz ve rica ederim.
Maliye Vekili
F . A fra lı

Maarif Vekilliğine
Vekâletler hesabına tahsil edip de mecburî hizmetini ifa
etmeyen talebeler hakkında yapılması muktazi muameleye dair
bu kere Maliye Vekilliğinden alınmış olan 31/III/1939 tarih ve
42246/.S65/fkl8.5 .sayılı tezkerenin bir sureti bilece sunulmuştur.
Ona göre muamele yapılmasının alâkadarlara emir buyrulmasını tamimen rica ederim.
Başvekil yerine
V. Demirel
30/VI/1939

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 81/5189
■

176.

ÖZET :
Vekillikler hesabına tahsil edip de
mecburî hizmetlerini yapmıyanlar
h.

Vekillikler hesabına tahsil edip de mecburî hizmetini ifa
etmiyenler hakkında yapılması lâzımgelen muameleye dair Baş
vekillik Yüksek Makamının genelgesi aynen yukarıya çıkarıl
mıştır.
Gereğince iş yapılmasını önemle rica ederim.
F. Unut

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

İLK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 6/6673

177.

30/VI/1939
ÖZET :
İnzibatî muameleler h.

1702 sayılı Terfi ve Tecziye Kanununa ekli 1880 sayıh ka
nunun 9 uncu maddesince alâkadarların vaki itirazları üzerine
ikinci derecede tetkik için Vekilliğe gönderilen inzibatî dosya
larda bir takım eksiklikler görülmekte ve bu yüzden işler sü
rüncemede kalmaktadır. Evvelce de ayrı genelgelerle işaret edil
diği halde bazı mahallerce dikkate alınmıyan hususlarla, işlerin
eksiksiz yürümesi için itina edilmesi lâzımgelen cihetler bir
kere daha aşağıda gösterilmiştir:
1 — 23/V ve 8/X/1934 tarih ve 54019, 58216 sayılı genelge
lerde de izah edildiği üzere. Vekilliğe gönderilecek inzibatî evrak
arasında alâkadarların meslekî hüviyetlerini gösteren fişleri,
şimdiye kadar aldıkları cezaları gösteren bir pusula ile hakların
daki son üç teftiş raporu örnekleri behemehal bulundurulacaktır.
2 — Memurin Kanununun 55 inci maddesi, ittihamı mucib
maddelerin memura tebliğ edilerek heyetçe tayin edilen müddet
te cevap alınmadan inzibat komisyonlarınca karar ittihaz edil
memesini ve aksi takdirde mafevk komisyonca o kararın nakzını
âmir olduğu halde bazı yerlerde müdafaaname alınmamak su
retile kanunun bu hükmüne riayet edilmediği görülmektedir.
16/IX/1934 tarih ve 57198 sayılı genelgenin 2 nci maddesinde de
bildirildiği üzere, ittihamı mucip maddelerin ve bunlara karşı
verilecek müdafaa için muktazi mühletin Yasav kurullarınca ta
yini, kanunun sarih hükümlerinden olmasına mebni bu hususa
behemehal riayet edilmesi ve müdafaaname alınmadan karar it
tihaz edilmemesi lâzımdır.
3 — Bazı mahallerde bir hadiseyi tahkik eden Ispekterin,
Yasav kurulu üyesinden olmak sıfatile, o iş hakkındaki karara da
iştirak ettirildiği görülmektedir. Bu hal, 1880 sayılı kanunun
8 inci maddesine muhalif olduğundan, alâkadarların itirazlannı
davet edeceği gibi verilen kararın nakzını da muciptir. Bu itibar
la. bir mes’elede muhakkik mevkiinde olan tspekterlerin o işe
ait Yiisav kararlarına iştirak ettirilmemeleri lâzımdır.
4 — Bazı mahallerde alâkadarlara tebliğ edilen Yasav ka
rarlarında, kurul heyetinin kimlerden teşekkül ettiği ve karara
kimlerin iştirak ettiği bildirilmemektedir. Maznunun kendisi hakkındaki karann kimler tarafından verildiğini bilmesi bir baktır.
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Bu itibarla Yasav kararlan ilgililere tebliğ edilirken karara işti
rak edenlerin kimlerden ibaret olduğu da dercolunmalıdır.
5 — Muhakkikler tarafından tanzim edilen fezlekelerin ek
seriya gelişi güzel yazıldıkları ve bunlarda sübut delilleri gös
terilmediği g>ibi tahkikat evrakına da müteselsil bir numara ko
nulmadığı ve evrakın esaslı bir tasnife tâbi tutulmadan Vekilliğe
gönderildiği görülmekledir. Telkikalı itikâl eden bu hususlara
alâkadarların dikkatlerinin çekilmesi lâzımdır.
6 — Bazı ahvalde, alâkadarların inzibatî bir ceza ile tec
ziyelerinden ziyade tahvilleri cihetine gidilmesi uygun düşmek
tedir. Ancak 24/11/1935 tarih ve 51762 sayılı genelgede bildiril
diği üzere öğretmenlerin tahvilleri için Teşkilât Kanununun
22 nci maddesine istinat olunması icap ettiğine ve nakil keyfiye
tinin ise inzibatî cezalardan sayılmıyacağına göre, bu gibi hal
lerde naklin, kurulca verilmiş bir kara halinde değil tetkiki Ve
kâlete bırakılmış bir mütalea şeklinde mevzuubahs edilmesi lâ
zımdır.
Yukarıda gösterilen hususata riayet edilmeden Vekilliğe
ğönderilecek evrak tetkik edilmeksizin mahallerine iade oluna
cak ve alâkadar Kültür Direktörleri mes’ul edileceklerdir. Buna
göre hareket olunmasını dilerim.
Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel
H. T.
: i/v ıı/m 9

YAYIN DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 81/5271

ÖZET :
Sinan nahiyesi adının
olarak değiştirildiği h.

178.

Tepehan

Malatya Vilâyetinin Pütürge kazasına bağlı Sinan nahiye
sinin adı 20/VI/1939 tarihinden itibaren Tepehan olarak değiş
tirilmiştir.
İlgililere bildirilmesini rica eder, saygılarımı sunarım.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

F. Unat

t a k d ir n a m e

YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL
DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 41019/9

30/VI/1939
ÖZET :
Orta Öğretim müesseselerine ya
bancı dil öğretmeni yetiştirmek
üzere açılan kurslar h.

179.

Orta Öğredm müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştir
mek maksadile geçen yıl İstanbul Üniversitesinde açılmış olan
Fransızca, İngilizce ve Almanca- kurslarına bu yıl da aşağıda
yazılı şartlar dahilinde yeniden 60 talebe alınacaktır.
Bu talebe bir yıl İstanbul Üniversitesindeki yabancı dil
kurslarına devam edecek- bu müddet zarfında her birine ayda
30 ar lira harçlık verilecektir. Bu bir yıllık tedrisatta muvaffak
olanlar tahsillerini takviye etmek üzere bir yıl da dilini öğren
dikleri memlekete gönderileceklerdir.
Bu talebenin seçme sınavları 25 ve 26 Eylül Pazartesi ve Salı
günlerinde İstanbul Üni\^rsitesinde yapılacaktır.
Sınavlara iştirak edebilmek için,
1 — Türk olmak
2 — Yerli veya yabancı bir kolej veya liseden veyahut bir
öğretmen okulundan mezun olmak (olgunluk şart değildir)
3 — Üniversitede 22 ve 23 Eylül 1939 günlerinde teşkil edi
lecek sağlık komisyonunca muayene edilerek tahsile mani bir
hali olmadığını bildiren bir rapor almış bulunmak şarttır.
Sınavda muvaffak olanlardan tahsil müddetlerinin iki mis
li Maarif Vekâleti emrinde çalışacaklarını tesbit eden bir taah
hütname alınacaktır.
Tedrisat ıhergün Üniversitede sabahtan akşama kadar devam
edecektir. Kurs talebesinin hariçte hiç bir işle meşgul olmaması
şarttır.
Sınava girmeğe talip olanların en geç 20/IX/1939 Çarşamba
akşamına kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne tahsil vesika
ları ve 6 aded fotoğrafla birlikte müracaat etmeleri lâzımdır.
Keyfiyetin talebeye tebliğini dilerim.
Maarif Vekili
K. T.
Hasan-Âli Yücel

ALANLAR:

Ulus Okullarında, parasız çalışarak başarı gösterdiklerinden dolayı Vekillik Yasav Komisyonunca birer takdirname ile
taltif edilen öğretmenler:
Adı

A. Nail Bıçakçı
Behçet Güvenç
Kemal Alacık
Neşet Erkan
Nuri Çınkıllı
Avni Soytürk
Necmettin Taylan
Haşan Güvenç
Şevki Göker
Kıyas Tokyay
Nazmi Yüzer
Şaban Yılmaztürk
Nuri Yurdakul
İzzet Ata 1ay
Osman Özel
H. Cahit Dündar
Rıza Gündüz
Hayrullah Bayraktar
Abdullah Özgüner
Sakip öztürk
Salim Kurtul
Şahindin Aydemir
Ömer Yağan
Ahmet Sümer

Ödevi
Kayseri Vilâyeti
Cümhuriyet Okulu öğretmeni
Tavlusun Okulu Öğretmeni
Germir Okulu Öğretmeni
Molu Okulu Öğretmeni
Talaş Okulu öğretmeni
Akçakaya Okulu Öğretmeni
Hacılar Okulu Öğretmeni
Hacılar Okulu Öğretmeni
Hacılar Okulu Öğretmeni
Fellahiye Okulu Öğretmeni
Toraman Okulu Öğretmeni
Muncusun Okulu öğretmeni
Hadede Okulu öğretmeni
Yemliha Okulu Öğretmeni
Bayramhacılı Okulu öğretmeni
Yuvallı Okulu öğretmeni
Erkilet Okulu Öğretmeni
Develi Merkez Okulu Öğretmeni
Yahyalı Okulu Öğretmeni
Desköy Okulu Öğretmeni
Şehberak Okulu öğretmeni
Şahmelik Okulu öğretmeni
Tomarza Okulu öğretmeni
Ayşepınar Okulu Öğretmeni

Adı
Enis Develioğlu
Mehmet Erdinç
Osman Güven
Musa Paksoy
Şükrü önen
Şevket Aksu
I. Hakkı Bayraktar
Turan Erdoğan
A. Hilmi Tuncel
Mustafa Akyol
Yakup Teker
Rıza Arıkal
Nurettin Ulukan
M. Tevfik Ertural
1. Kemal Ünsal
Kemal Akın
Cemal Turgal
Ziya Çopuroğlu
Naciye özer
Osman Elmacı
A. Rıza Gönen
N. Osman Öztürk
Yusuf Batur
Mustafa Akşehir
A. Fevzi Akbulut

Ödevi
Kamber Okulu öğretmeni
Zile Okulu öğretmeni
Yeniköy Okulu Öğretmeni
Madazı Okulu öğretmeni
İncesu Okulu Öğretmeni
Karahisar Okulu Öğretmeni
Bozca Okulu Öğretmeni
Şıhşaban Okulu Öğretmeni
Ortaköy Okulu öğretmeni
Kızılviran Okulu Öğretmeni
Hamurcu Okulu Öğretmeni
Ürgüp Inkilâb Okulu Öğretmeni
Karain Okulu Öğretmeni
İbrahimpaşa Okulu Öğretmeni
Karacaöğren Okulu Öğretmeni
Boyalı Okulu Öğretmeni
Başköy Okulu öğretmeni
Ortahisar Okulu öğretmeni
Mustafapaşa Okulu Öğretmeni
Taşkınpaşa Okulu öğretmeni
Ağcaşar Okulu Öğretmeni
Çökek Okulu öğretmeni
Bünyan Birinci Okulu öğretmeni
Bünyan ikinci Okulu öğretmeni
Çiftlik Okulu öğretmeni
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I. Hakkı Gökal
Şaban Uzay
A. Ülvi Öztürk
A. Cengiz Durukan
Avni Dedekorkut
Bekir Gençoğlu
İsmet Akay
üğuz Karamük
Zeki Aydemir
Yaşar Gül tekin
Galip Üçok
Şaban Yücel

Tuzhisar Okulu Öğretmeni
Gömürgen Okulu Öğretmeni
Koyunapta! Okulu Öğretmeni
Sanoğlan Okulu Öğretmeni
Akkışla Okulu Öğretmeni
Yalak Okulu Öğretmeni
Viranşehir Okulu Öğretmeni
Pazarviran Okulu Öğretmeni
Artmak Okulu Öğretmeni
Şabanlı Okulu Öğretmeni
Kaynar Okulu Öğretmeni
Taf Okulu Öğretmeni
A/ıığ/a Vilâyeti

Necmi Yener
Süleyman Ünlü
Ali Şentürk
Behçet Birkan
Ali Şengün
Mustafa Hulusi Sökmen
Akif İlpars
Muhsin Gürtan
Ali Rıza Birdal
Emin Özturan
İrfan Altan
Fahri Bozkurt
Asım Kebapcıg>il
Kâzım Ünlüsoy
Etem Baytuğ
Mehmed Ünal
Adem Dönmez
Hüseyin Kutay
Süleyman Onur
Avni Aral
Hüseyin Şahin
Mehmed Özbay
Sadık Karaiturhan
Neyir Türkarslan
Hatice Eğitmek
İzzet Ayhan
Fatma Demirci
Şevket Atik

ödevi

Adı

ödevi

Adı

Bayır Okulu Başöğretmeni
Pisi Okulu Öğretmeni
'
Kafaca Okulu Öğretmem
Gevenes Okulu Öğretmeni
Karakuyu Okulu Öğretmeni
Kozağaç Okulu Öğretmeni
Ula Okulu Öğretmeni
Gülağzı Okulu Öğretmeni
Gölcük Okulu Öğretmeni
Kızılyaka Öğretmeni
Karabörtlen Öğretmeni
Yazılıtaş Öğretmeni
Ahiköy Başöğretmeni
Yerkesik Başöğretmeni
Kuyucak Okulu Öğretmeni
Çiftlik Okulu Öğretmeni
Kıran köyü Okulu Öğretmeni
Yenice Okulu Öğretmeni
Algı Okulu Öğretmeni
Denizova Öğretmen Vekili
Radlıca Okulu Öğretmeni
Pisi Okulu Başöğretmeni
Yerkesik Okulu Öğretmeni
Yerkesik Okulu Öğretmeni
Yerkesik Okulu Öğretmeni
Milas Ören nahiyesi Okulu Öğretmeni
Milas Kuzyaka Öğretmen Vekili
Milas Ağaçlıyük Okulu Öğretmeni

Süleyman Aytekin
Hamdi Ünal
Sabri Yılmaz
Asaf Özveren
İsmail Şener
Yusuf Geçgil
Mümtaz Sayın
diâşif Ertekin
Ayşe özver
Muazzez Erhan
Huriye Dengiz
Didar Üngün
Tayyar Oziz
Ferit Saydam
Halide Erdem
Safiye Ünlü
Nusret Yengin
Yusuf Erkun
Şakir İyiMkbilir
İbrahim Görgüç
Necmettin Zingil
Mustafa Salman
Baki Tantekin
Ferit Kayan
Melek özver
İbrahim Özkent
İsmail Altınöz
Haşan Mete
Sıdkı Dikmen
Haşan İnal
Mümtaz Kutluay
Nuri Demirel
Pakize Çetintürk
Ekrem Öztürk
Haşan Kuzgun
Tevfik Belen
Sedat Günay
Musa Hindioğlu
Fethi Işıksal
Ömer Şahin
Naim Bozkurt
Haşan Ayhan

Milas Dereköy Okulu öğretmeni
Milâs Kırcağız Okulu öğretmeni
Milâs Pınar Okulu öğretmeni
Milâs Kemikler Okulu Öğretmeni
Milâs Çandır Okulu Başöğretmeni
Milâs Alaçam Okulu öğretmeni
Bodrum - No -1 Okul Başöğretmeni
Bodrum - N«' 1 Okul öğretmeni
Bodrum - No • 1' Okul Öğretmeni ’
Bodrum - No -1 Okul öğretmeni
Boıdrum - No - 1 Okul öğretmeni
Bodrum • No -1 Okul öğretmeni
Bodrum - No -1 Okul öğretmeni
Bodrum Müsgebi Başöğretmeni
Bodrum Müsgebi öğretmeni
Bodrum Akçalan öğretmeni
Bodrum Mumcular Başöğretmeni
'
Bodrum Dirmil öğretmeni
Bodrum Karakaya Okulu öğretmeni
Bodrum Sandıma Okulu öğretmeni
Bodrum Giralbelen Okulu öğretmeni
Bodrum Pınarlı Belen öğretmeni
Bodrum Çömlekçi öğretmeni
Marmaris Merkez Okulu öğretmeni
Marmaris Merkez Okulu öğretmeni
Marmaris Bozburun öğretmeni
Marmaris Bozburun öğretmeni
Marmaris Bayır Okulu öğretmeni
Marmaris Fenaket Okulu öğretmeni
Marmaris Söğüt Okulu öğretmeni
Marmaris Orhaniye Okulu öğretmeni
Marmaris • Selimiye Okulu öğretmeni
Datça - Dadya mahallesi Okulu öğ
retmeni
Datça - Çeşme Okulu Öğretmeni
Köyceğiz - Çakal İlk Okulu öğretmeni
Köyceğiz - Çöçmen Okulu öğretmeni
Köyceğiz - Beyobası Okulu Öğretmeni
Köyceğiz - Dalyan Okulu Öğretmeni
Fethiye • Kaya Okulu öğretmeni
Fethiye - tneir Okulu öğretmeni
Fethiye - ören Okulu öğretmeni
Fethiye - Çaltılar Okulu öğretmeni

Bu dericideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DEKGİSi
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Nefhyat Müdnriüğânce çıkanhı.
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ırk satılmaz. Alâkadar makam ve müesaeselere dağıtılır. Yıllığı kırk kum; mu
kabilinde abonelerine KÖnderilir.

PAZARTESİ

S a y ı: 26
ikinci basılış

KANUNLAR;
D evlet m em u rla rı a ylık ların ın levh id ve
tead ü lü n e dair k an u n

Kabul tarihi: 30fVl/1939

Kanun No: 3656

Madde 1 — Maaşlı Devlet memurlarının (Hâkimler ve
muallimler dahil, subaylar ve askerî memurlar hariç) dereceleri
ve her dereceye aid maaş asıllarile tutan aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir:
Derece

Maaş
Asıllan

Tutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

150
125
100
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10

600
500
400
300
260
210
170
140
120
100
85
75
60
50
40

Tekaüd ve harcırah hesaplarında ve muhtelif kanunların
maaş asıllanna taallûk eden hükümlerinin tatbikinde bu cetve
lin ikinci sütununda yazılı mikdarlar ve emsal hasılına aid hü
kümlerde de üçüncü sütundaki rakamlar esastır.
Madde 2 — Umumî muvazeneye dahil dairelerin birinci
madde mevzuuna giren teşkilât kadroları bu kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelde yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 — Maaşlı memuriyetlere ilk defa girenlerin menşelerine ve tahsillerine göre alınabilecekleri dereceler aşağıda
gösterilmiştir:
A) Orta mekteb mezunlarından talib bulunmadığı takdirde
Memurin Kanununa göre memur olabilecekler 15 inci dereceye,
B) Orta mekteb mezunu olanlar 14 üncü dereceye,
C) Lise veya muadili mekteblerden veya orta tahsille aynı
zamanda meslek tahsili veren en az beş yıllık veya orta mekteb
tahsilini ikmalden sonra en az iki yıllık meslek mekteblerinden
mezun olanlar 13 üncü dereceye,
D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az bir yıllık
meslekî tahsil yapmış veya kurs görmüş veyahud beş yıllık mes
lek mektebi tahsili üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir mes
lek tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdikten sonra en az
dört yıllık meslek mekteplerinden mezun olanlar mesleklerine
aid memuriyetlerde 12 nci dereceye,
(Lise veya muallim mektebini bitirdikten sonra imtihanla
orta tedrisat muallimliği ehliyetnamesi almış olanlar maarif
mesleğine bu derece ile alınabilirler.)
E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb mezunları 11 inci
dereceye,
1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etmeden memuriyete
intisab edecekler altı ay müddetle 12 inci dereceye alınırlar.
2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya fazla olması
halinde eksiği ilk terfi müddetine eklenir ve fazlası ilk terfi
müddetinden indirilir.
3 - Yüksek bir mekteb tahsilini ikmal ve diploma istihsal
eyledikten sonra yurdda veya yurd haricinde ayrıca doktora tah
silini yaparak muayyen tezini kabul ettirmiş ve buna aid vesi
kayı da Maarif Vekâletine tasdik ettirmiş olanlar girebilecekleri
derecenin bir derece yükseğine alınabilirler.
F) Altı yıllık yüksek mekteb mezunları 10 uncu dereceye,
G) Lise tahsilini yurdda ikmal edenlerden yüksek tahsilini
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gerek memleketimizde ve gerek yabancı bir memlekette bitirdik
ten sonra mesleğin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yaparak
ihtisaslarını hususî kanunlarında yazılı şekilde tasdik ettirenler
9 uncu dereceye,

Altıncı ve daha aşağıdaki derecelerdeki memuriyetlere bu
dereceler karşılık gösterilmek şartile daha aşağı derece ile me
mur tayini caizdir.

Madde 4 — Kadroda açık yer bulunmaması dolayısile tah
sillerine göre girebilecekleri dereceden daha aşağı derecede bir
memuriyete alınanlar dairelerinde ilk açık vukuunda girebile
cekleri derecelere tercihan tayin olunurlar.

Madde 9 — Alelumûm maaşlı veya daimî ücretli hizmetlere
aid kadroların teşkilât kanunlarına bağlanması şarttır. Ancak
muvakkat müddetlerle ifası icab eden ve daimî mahiyet arzetmiyen hizmetlerin bütçe kanunlarına bağlı (E) cetvellerine dahil
tertiblerden alınacak kadrolarla idaresi caizdir.

Altıncı maddede yazılı hükümler mahfuz kalmak üzere be
şinci
ve daha yukarı derecelerdeki memuriyetlere tayin edilebil
H)
Yukarıdaki fıkralara göre 15, 14, 13, 12, 11 ve 10 uncu
mek
için
yüksek mektebden mezun olmak şarttır.
dereceye girecekler arasında mesleklere göre İcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek »yabancı dillerden birine ve 9 uncu dere
Madde 8 — Ehliyetleri ve sicilleri itibarile terfie hak ka
ceye alınabilecekler arasında bu dillerden ikisine bakkilc vukuf
zandıkları halde kadroda münhal yer bulunmamak sebebile bir
ları kezalik İcra Vekilleri Heyeti kararile teşkil edilecek bir
derecede iki terfi müddeti geçirmesine rağmen terfi edemeyenlere
komisyon huzurunda imtihanla sabit olanlar bir derece yuka
her derecede bir defaya mahsus olmak üzere üst derece maaşı
rısına alınabilirler.
verilir.

Madde 5 — Devlet memuriyetine bidayeten alınırken ya
bancı bir dil bilmedikleri halde memuriyete geçtikten sonra
öğrendikleri veya bir dil bildiklerinden dolayı bir üst dereceye
alınanlardan bilâhara bir dil daha öğrendikleri üçüncü madde
nin (H) fıkrasında yazılı şartlar dairesinde sabit olanlara yapı
lacak nizamnme ile tesbit olunacak nisbetlerde ve bir defaya
mahsus olmak üzere nakdî mükâfat verilebilir.
Madde 6 — Devlet memurluğuna ilk defa alınacak olan
lardan Umumî Müfettişlik, Riyaseti Cümhur Dairesi Memur
lukları, hususî kalem müdürlükleri, mütercimlikler, elçilikler,
valilikler ve hukuk müşavirliklerine bu kanunun 3 üncü madde
sinde yazılı kayıtlara tâbi tutulmaksızın kadrodaki derece maaşı
ile memur tayini caizdir. Bu memuriyetlerde bulunanların muay
yen terfi müddetlerini doldurdukça aynı vazifelerin yüksek de
recelerine terfileri de yapılabilir. Şu kadar ki bunların bulun
dukları bu dereceler tekaüdiük hesabında ve diğer memuriyet- ■
lere nakil ve tahvillerinde mükteseb hak sayılmaz. Bu gibilerin
tahvil ve tekaüdiüklerinde tahsil vaziyetlerine ve hizmet müd- ■
detlerine göre iktisab edebilecekleri derece maaşları esastır. Ev
velce Devlet memuriyetinde bulunduğu halde bilâhara ayrıl
mış ve en az beş seneyi müstemirren memurluk haricinde ge
çirmiş olanlar da bu vazifelere aynı surette tayin olunabilirler.
Şu kadar ki dairesinin bağlı bulunduğu vekâlete tâbi alelûmum
teşkilât haricinde diğer bir vekâlet teşkilâtına dahil yukarıda
sayılı memuriyetlerden birine ilk defa olarak tayin edilecek
her hangi bir derecedeki Devlet memurları hakkında da birinci
fıkra hükmü tatbik olunabilir.
Bu madde hükmüne göre yapılacak tayin ve terfiler adı
geçen vazifelerin filen ifasile mukayyeddir.
Madde 7 — Yukarı dereceye terfi için en az dört sene bir
derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece maaşını filen
almış olmak şarttır. Yüksek mektebden mezun olanlar için bu
müddet üç senedir.
Müddetini ikmal etmeden mafevk derecede bir memuriyete
tayini icab edenler müddetlerinin hitamına kadar eski derece
maaşlarını alırlar.
Her ne suretle olursa olsun bir dereceden fazla terfi caiz
değildir. Şu kadar ki, yedinci ve daha yukarı derecelerden birine
aşağıdaki derecede kadroya göre memuriyet olmadığı veya ehil
memur bulunmadığı takdirde iki derece aşağıdaki memurların
tayini caizdir. Bu suretle iki derece yukarıdaki memuriyete tayin
olunanlar eski derecelerinde bir terfi müddeti dolduruncaya ka
dar o derece maaşını, bir terfi müddetince de aradaki derece
maaşını aldıktan sonra tayin edildikleri derece maaşını alırlar.

Bütçe Kanununa bağlı (D) cetveli yalnız 19 uncu maddede
yazılı müstahdemlerle nakil vasıtalarına inhisar eder.
Madde 10 — Daimî olarak Ankarada bulunan maaşlı me
murlardan 1, 2 ve üncü derecelere dahil olanlara 60; 4 ve 5 inci
derecelere dahil bulunanlara 30; 6, 7 ve 8 inci dereceler dahil
bulunanlara 22; 9,10, 11, 12 ve 13 üncü derecelere dahil bulunan
lara 15; 14 ve 15 inci derecelere dahil olanlara 10 lira her ay
maşşlanna ilâveten muvakkat tazminat verilir. Bu tazminat ka
zanç ve İktisadî buhran vergilerine tâbi değildir.
Devlete aid mebanide ve memurine tahsis edilen mesken
lerde oturanlara ve mmtaka merkezleri Ankarada olan müfettiş
lerden Ankarada ikamet etmiyenlere bu tazminat verilmez. Mezu
niyet veya muvakkat memuriyetle Ankaradan aynlanlara ayrıl
dıkları müddetin yalnız üç ayı için bu tazminat verilir.
Bir memuriyete açıktan vekâleten tayin edilenlere almakta
oldukları vekâlet maaşı nisbetinde muvakkat tazminat verilir.
7
nci madde mucibince müddetini ikmal etmeden yukarı
derecelere tayin edilenlerin alacakları muvakkat tazminat,' al
makta oldukları maaş derecesine tekabül eden tazminattır.
Muvakkat tazminat maaşları hakkındaki tediye usulleri dai
resinde tediye olunur.
*
Bu tazminat borç için haczedilemez.
Madde 11 — Vazife ve memuriyetlerine müteallik huşuşattan dolayı işten el çektirilerek maaşları kat olunan alelûmum
memurlara tahkikat veya muhakeme neticesinde men’i muhake
me veya beraet kararı verildiği veya haklarındaki takibat umumî
af ile kaldırıldığı surette kat’olunan maaşları tutarının yarısı
verilir.
İşten men edildikleri suçtan dolayı haklarında yapılan tah
kikat veya muhakeme sırasında memuriyet vazifelerine müteal
lik diğer suçları zuhur eden memurlar hakkında bu madde‘hük
münün tatbik edilebilmesi için bunların bütün suçlarından men’i
muhakeme veya beraet karan almaları veya umumî af ile taki
batın kalkması lâzımdır.
Madde 12 — Ücretli vazifelere ilk alınacak memurlar tah
sil derecelerine ve diğer vasıflarına göre girebilecekleri maaşlı
memurluk derecesinin ancak bir üst derecesine aid maaş tutarile
tayin olunabilirler.
Bunların terfileri de maaşlı memurların terfilerindeki hü
kümlere tâbi olup 6 ncı madde hükmü bunlar hakkında da tatbik
olunur.
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TAYİNLER:
Merkezde :
Ziraat Bankası Müfettişlerinden Haşan Refik Ertuğ Maarif
Vekilliği Hukuk Müşavirliğine,
Orta öğretim Genel Direktörlüğü Bölüm Direktörlerinden
Nurettin Boyman Teknik öğretim Genel Yardirektörlüğüne,

Okullarda :
Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu Direktörlüğü Vekâletinde

bulunan Nihat Sayar aynı Okul Direktörlüğüne asaleten, Eskişe
hir Lisesi Direktörü M. Doğanay Samsun Kültür Direktörlüğü
ne, Kütahya Lisesi Kimya öğretmeni Mazhar Erkan Kütahya
Kültür Direktörlüğüne. Edirne öğretmen Okulu Direktörü Cemil
Üner Edirne Kültür Direktörlüğüne, Müzik öğretmen Okulu
Türkçe^ öğretmeni-H. Basri_ Yüce Simav Orta OkuLDirektörlü
ğüne nakil ve tayin edilmişlerdir.

TAMİMLER
i D:

- 24
3/VII/1939

ÖZEL OKULLAR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı : 9/1630

ÖZET :
Yabancı okullarının ihzarı sınıf
larına alınan talebeler h.

Yabancı okulların ihzari sınıflarında okuyan talebelerin li
san öğrendikten sonra alınacakları sınıflar hakkında bazı tered
dütler husule geldiği, bu hususta bazı yanlışlıklar yapıldığı gö
rüldüğünden aşağıdaki noktaların tasrihine zaruret hasıl olmuş

ım aylarının sonlarında olmak üzere yılda dört defa yapılması,
bu zamanlar haricinde sınavlarının yapılmasını istiyenlerin mü
racaatlarının kabul olunmaması, bu sınavlarda başarı gösteren
lere Kültür Direktörlüklerince tasdikli ve fotoğraflı birer bel
ge verilmesi ve bunların Kültür Direktörlüklerince tutulacak
bir deftere sırasile kaydolunması Kültür Kurulunca ittihaz edi
lip Vekilliğimizin tasdikine iktiran eden 27/IV/1939 tarih ve 55
sayılı karar iktizasındandır. Gereğince iş yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

//. T.

tur :
İhzari sınıfta yeteri kadar dil öğrenen talebe ilkokulu biti
rerek gelmişse orta kısmın birinci sınıfına;
Orta tahsilin her hangi bir sınıfından gelmişse tasdikname
sinin tekabül ettiği sınıfa alınması lâzımdır.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel

yV. P,

İLK ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ

182.

İLK ÖĞRETİM GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
Sayı ; 6/6818

8/VII/1939

ÖZET :

181.

Hariçten ilkokul sınavlarına gir
mek istiyenler h.

13/V/1937 tarih ve 6/8441 sayılı genelgeye ektir :
Resmî bir vazifede bulunanlardan veya resmî bir vazifeye
girmek üzere müracaat etmiş olanlardan, aranmakta olan ilk tah
sil şartını istihsal için, hususî tahsil gördüklerinden bahsils ilk
tahsili bitirme sınavlarına girmek istiyenlerin sınavlarının Kültür
Direktörlüğünce uygun görülecek bir ilkokulda üç kişilik bir
komisyon huzurunda ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıfları
müfredat programına göre Şubat, Mayıs, Ağustos ve Ikinciteş-

8/VII/1939

S a y ı: 6/6819

ÖZET:
öğretmenlere izin verme salâhi
yeti h.

Memurin Kanununun 79. uncu maddesince, mecburî sebep
ler ve meşru mazeretler karşısında kazalarda kaymakamlar ve
Vilâyetlerde Valiler, Daireleri âmirlerinin muvafakatlannı almak
şartile memurlara 8 güne kadar izin verebilirler. Bu kanuna mu
vazi olarak İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran eden Maarfi
Müdürleri talimatnamesinin 8 inci ve 27 nci maddelerinde, idareteu izin isteyen öğretmenler için kazalarda Kültür işyarlarının
kaymakamlara. Vilâyetlerde Kültür Direktörlerinin Valilere bu
husustaki düşüncelerini bildirecekleri yazılıdır. Bu duruma göre,
ilkokullar talimatnamesinin 111 inci maddesinin A, B, C fıkra
larındaki mezuniyet kayıdlarının hükmü kalmamıştır. Bazı mahallerce tereddüdü mucib olan durumun bu suretle tavzihine lü
zum görülmüştür. Gereğince iş yapılmasını dilerim.

H. T.

Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel
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ÖZEL OKULLAR DÎREKTÖRLÜCÜ
S a y ı: 9/1672

s /v ıı/ım

ÖZET ;
Yabancı nif'iuleketlerdeki okullar
dan naklen gelecek talebeler h.

183.

Yurdumuzun dışında bulunan yabancı okullarından aldık
ları tabsil belgelerile memleketimizdeki Özel Türk. Azınlık ve
Yabancı okullarına kaydolunmak isleyen talebelerin bu okul
lara, girebilecekleri sınıflar Vekilliğimizce tayin edilmeden alın
dıkları, tabsil derecelerinin tekabül ettiği sınıflardan daba yuka
rıya geçirildikleri, bu .hususta Vekillikten müsaade almak lü
zumuna riayet edilmediği cereyan eden muhaberelerden anla
şılmaktadır. Her hangi bir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa meydan
vermemek üzere aşağıdaki hususların tasrihine zaruret basıl ol
muştur :
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2
— Vekilliğin emri bildirilinceye kadar bu talebeler, mük
tesep bir hak teşkil etmemek şartile namzet olarak kabul edilebi
lirler,
•5 — Bu talebeler okullara ancak Vekilliğin tebligatından
sonra kat’î olarak kabul olunurlar.
•
1
— İşlerin sürüncemede kalmaması için bu hususta müra
caat edenlere ait belgeler okulların mütalealarîle birlikte niha
yet bir hafta içinde gönderilmelidir. *
5 — Emsali hakkında muamele cereyan etmiş olan talebe
lerin evrakı gönderilirken evvelce yapılmış olan tebligattan da
bahsedilmelidir.
,

6 — Memleketimizdeki yabancı okullarının birinden diğe
rine, yabancı ve azınlık okullarından özel Türk Okullarına gire
1
— Memleketimiz haricindeki Yabancı okullarından alcek talebeler için de bu esaslar dahilinde hareket edilecektir.
dıkları tahsil belgelerile özel Türk, Azınlık ve Yabancı okulla
Bundan sonra gereğinin buna göre yapılmasını rica- ederından birine girmek isteyenlerin vesikaları, Türkçe tercümelerile birlikte ve bu talebelerin alınmak istedikleri sınıflara ve
Maarif Vekili
alınma şekline dair okul idarelerinin mütaleasile beraber Kül
N.
P.
Hasan-Ali Yücel
tür Direktörlükleri vasıtasile Vekilliğimize gönderilecektir.

T A K D İR N A M E A L A N L A R :
1 9 3 8 - 1 9 3 9 ders yılı Orta T eıirisal Ö ğretm enleri
arasında :

Beyoğlu Ortaokul Türkçe Öğretmeni Rıfkı Melûl, Haydar
paşa Lisesi Felsefe Öğretmeni Cemil Sena, Balıkesir Lisesi Tarih
Öğretmeni Kâmil su. Müzik öğretmen Okulu Öğretmeni Necil
Kâzım Akses, Bursa Erkek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Orhan
Şaik Gökyay birer sene kıdem zammı ve:
Konya Kız öğretmen Okulu Resim Öğretmeni Sami Su,
Antalya Lisesi Matematik Öğretmeni Süleyman Demir, Aydın
Ortaokul Tabiiye öğretmeni Hurrem Fahri Güleryüz, Milâs Orta

okul Tabiiye Öğretmeni Muzaffer Ersoy, Gazi Osmanpaşa Ortaokul
Matematik Öğretmeni Ishak Ilyas Akyazı, İstanbul Kız Lisesi
Fizik öğretmeni Naime llter, Eskişehir Lisesi Tarih-Coğrafya
öğretmeni Enver Sancar, Eskişehir Lisesi Almanca öğretmeni
Rahmi Öztoprak, Konya Lisesi Musiki öğretmeni Arif Şahap
öktem, Akşehir Ortaokul Matematik öğretmeni Mahir Güneş,'
Üsküdar İkinci Ortaokul Tarih - Coğrafya Öğretmeni Nedime
Erkmen, Haydarpaşa Lisesi Tabiiye öğretmeni Übeyit Ülken, İs
tanbul Kız Lisesi Tabiiye Öğretmeni Fahriye Nigâr birer tak
dirname almak suretile taltif edilmişlerdir.
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MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
iisr haiia Pazartesi günieri neşrolunur.

Neşriyat

Müdürlüğünce çıkanin. Tek

tek satılmaz. Alâkadar makant ve müesseselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine crönderilir.
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Sayı: 27
pazartesi

KANUNLAR:

İkinci basılış

..

D evlet m em u rları a y lık ların ın tevhiıl ve
tead ü lü n e dair kan u n

(Geçen sayıdan devam)
Madde 13 — Hususî bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihti
yaç gösteren memuriyetlere Devlet teşkilâtına dahil vazifelerde
müstahdem olanlar arasından kanundaki esaslar dairesinde ve
ehliyet dereceleri bakımından terfian veya nakden getirilecek
kimse bulunmadığı takdirde, bu memuriyetlere hariçten Devlet
memuriyetlerinde hiç bulunmamış veya emuriyetle alâkaları
en aşağı beş senedenberi kesilmiş; bilgi ihtisas ve tecrübelerde
mütemayiz kimselerin kadrodaki derece maaşlarile, bu kanunda
yazılı kayıtlarla mukayyed olmaksızın, îcra Vekilleri Heyeti kararile tayinleri caizdir.
Bu gibiler muayyen terfi müddetlerini doldurdukça yine
ihtısaslarile alâkadar diğer ihtisas mevkilerine nakil ve terfi
edebilirler. Şu kardar ki bu derecler bunlar için mükteseb hak
teşkil etmez. Bu memuriyetler haricindeki memuriyetlere nakil
ve tahvillerde ve tekaüdiüklerdde tahsil vaziyetlerine ve hizmet
müddetlerine göre ikisatb edebilecek derece maaşı esastır.
İhtisas mevkileri teşkilât kanunlarına bağlı cetvellerde gös
terilir. Bu kabil maaşlı memuriyetler bağlı (2) sayılı cetvelde
gösterilmiştir.
Bu memuriyetlerde istihdam edileceklere bu kanunun umu
mî hükümleri dairesinde almakta oldukları derece maaşını iktisab edinciye kadar, muvakkat tazminat verilmez.
Bu madde hükmü ücretlilere de şamildir.
Madde 14 — Ücretli vazifelerde bulunanlardan bir terfi
müddetini dolduranlar ücretlerinin tekabül ettiği derecedeki ma
aşlı memuriyetlere ve doldurmıyanlar bir derece aşağıdaki me
muriyetlerle naklolunabilirler.
Ücretli bir vazifeye nakledilecek maaşlı memurlardan bu
lundukları derecede bir terfi müddeti dolduranlar iki ve bu
müddeti olurmıyanlar bir üst ereceye aid maaş tutarının te
kabül ettiği ücretleri alabilirler.
Bunların geçtikleri maaşlı veya ücretli memuriyet dere
cesindeki terfi müddetinin mebdei nakledildikleri tarihtir.
Madde 15 — Ücretlilerden Ankarada bulunanlara almakta
oldukları ücret derecesinin bir derece dunundaki maaşlı memur
ların muvakkat tazminatı, maaşlar hakkındaki umumî hükümler
dairesinde verilir.

Madde 16 — Vekâletler teşkilâtından ve memuriyet derece
ve aylıklan kanunla tesbit edilen müesseselerden birinden diğe
rine memur nakli aid olduğu Vekilin muvafakatine bağlıdır. An
cak tayinleri mahallerine aid memuriyetler ara.sındaki nakil ve
tahviller tayine salâbiyettar olan makamların miisaadesile ya
pılır.
İstifa edenler hakkında dahi üç ay müddetle bu büküm tat
bik edilir.
Bu madde hükmü ücretlilere de şamildir.
Madde 17 — Meslekî tahsil görerek meslerine aid daire
ve vazifelere intisab edenler ile bu kanunun 6 ncı ve 13 üncü
maddelerinde yazılı vazifelere alınanlar müstesna olmak üzere
bidayeten Devlet memuriyetine alınacakların müsabaka imtiha
nına ve birden fazla talib bulunmadığı takdirde ehliyet imtiha
nına girip kazanmaları şarttır.
Madde 18 —• Umumî, mülhak, husuî bütçelerle belediye
ler bütçelerinden ve bunlara tâbi teşekküllerden maaş ve ücret
almakta olan memurların hususî bir kanunda iksine sarahat ol
madıkça bulundukları müesseselerin içinde ve dışında maaşlı
veya ücretli ayrıca bir vazife almaları caiz değildir.
788 sayılı Memurin Kanununun 8 inci maddesile 1496 sayılı
kanunun birinci maddesi hükümleri ücretli memurlara da şa
mildir.
Maaşlı veya ücretli memurların uhdelerinde maaşlı veya
ücretli yalnız bir daimî muallimlik bulunabilir. Şu kadar ki aslî
vazifesi maaşlı olanların uhdesindeki maaşlı muallimlikten ala
cakları para ,ücret itibar olunur. Bu suretle ilâveten bir mual
limlik deruhde edenlere muallimliğin ücret veya maaş tutarının
üçte ikisi verilir.
Muallimlerden uhdelerinde rektörlük, dekanlık, müdürlük,
baş muavinlik, muavinlik, baş muallimlik, lâboratuar, mühendis
mektebi ve san’at okulları atelye şefliği gibi ücretli İdarî bir
vazifede bulunanların iki muallimliği cemetmeleri caizdir. Bun
ların İdarî vazifelerine aid ücretlerinin ve muallimlik maaş veya
ücretlerinden mikdan fazla olanlarının tamamı ve İkincisinin
üçte ikisi verilir. (Müderris, profesör, doçent tabirleri bu kanuna
göre muallimlik ifadesinde dahildir).
Yukarıda sayılı İdarî vazifeleri olmıyanlara üç muallimlik
verilebilir. Bunlar maaş veya ücretlerinden mikdan fazla ola
nının tamamını ve tayin sırasile de ikicisinin üçte ikisini ve üçüncüsünün üçte birini alırlar.
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Tabibler; iki meslekî vazifeyi veya biri idari, diğeri mes
lekî, maaşlı veya ücretli iki vazifeyi deruhde edebilirler. Serbest
tabib bulunmıyan vilâyet ve kazalardaki tabiblerin zaruret ha
linde o vilâyet ve kazaya aid üç muhtelif meslekî hizmeti de
ruhde etmeleri caizdir. Bu takdirde bunların alabilecekleri ücret
ve maaş nisbetleri muallimler hakkında yukarıda konulan hü
kümlere göre hesap edilir.
Mühendisler ve veterinerler hakkında da bu hükümler tat
bik olunur. 900 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur.
Madde 19 — Odacı, kolcu, bekçi, evrak müvezzii, gemi mü
rettebatı, ücretli ve aidatlı tahsildar, daktilo ve steno gibi mü
teferrik müstahdemler bu kanun hükümlerine tâbi değildirler.
Madde 20 — Ücretle müstahdem memurların harcırahları
maaşlı memurların harcırah hükümlerine tevfikan ve işbu ka
nunun 1 inci maddesinde yazılı derece aylıkları esas tutularak
hesap edilir.
Madde 21 — İnhilâl vuku bulan memuriyetlerde vekil
istihdamı halinde Maaş Kanununun 8 inci maddesi mucibince
verilecek vekâlet maaş veya ücretinin müddeti azamî altı aydan
ibarettir.
Madde 22 — Hususî kanunlarında sarahat olmadıkça ihti
sas ve komisyon ücreti ve makam tahsisatı ve tahsisatı maktua
ve hakkı huzur gibi namlarla maaşlı veya ücretli memurlara
ayrıca umumî, mülhak ve hususî bütçelerden hiç bir meblâğ
verilmez.
Ancak kanunun tahmil etmediği munzam bir vazifeyi mün
feriden ifaya memur edilenlere muayyen çalışma saatleri hari
cindeki mesailerine mukabil İcra Vekilleri Heyetince takdir olu
nacak bir ücret verilebilir. Şu kadar ki bir veya muhtelif daire
lerin her hangi bir işi için teşkil edilecek komisyonlara memur
edilip bu komisyonların bulundukları mahallin gayri yerlerden
celbedilecek olanlara yalnız harcırah ve icra Vekilleri Heyetince
tayin olunacak miktarda masarifi zaruriye verilir.
Madde 23 — Mülhak bütçeli idarelerle hususî idare ve
belediyeler dahi bu kanun hükümlerine tabidir. Ancak İcra Ve
killeri Heyetince varidatları müsaid görülmeyen belediyeler
İçin bukanunun binrinci maddesinde yazılı derecelerin dununda
memuriyet ihdasına mahallî belediye meclisi salâhiyetlidir.
Hususî idarelerle belediyeler memurlarının kadroları İc
ra Vekilleri Hev^etince tasdik olunur.
Madde 24 — 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanunu
nun mer’iyelinden evvelki hükümlere göre, maaş alan alelumûm
mütekaidin ile eytam ve eramil ve hidematı vataniye tertibinden
maaş alan zevata maaş asıllarile tahsisatı fevkalâdeleri birleşti
rilmek suretile bir kalem olarak ahkâmı mevcudeye göre verilir.
ıBu suretle maaş alan mütekaidlerden olup da umumî, mül
hak ve hususî bütçelerden veya tediye edilmiş sermayesinin en
az yarısı Devlete aid olan müesseselerle memuriyet derece ve
aylıklan kanunla tesbit edilmiş olan müesseselerden tahsisat veya
ücret alanların bu vaziyetleri devam ettikçe tekaüd maaşları
tahsisatı fevkalâdeleri ilâve edilmeksizin verilir.
Iİ683 numaralı Tekaüd Kanunu hükümlerine göre tekaüd
maaşı tahsis edilenlerden yukarıda yazılı daire ve müesseseler
den tahsisat veya ücret alanlar hakkında da mezkûr kanunun
70 inci maddesi hükmü tatbik olunur.
Alelumûm mütekaidlerden maaşlı bir hizmete tayin
edilenlerin (bu maaşlı hizmetlerde ücretle çalışsalar dahi) lekaüd maaşları tamamen kesilir. Harb malûlleri bu madde hük
münden müstesnadır.
900 numaralı kanun hükmü ve 2921 sayılı kanunun 36 ııcı
ıpaddesi hükümleri mahfuzdur.
Alellumûm mütekaidler hakkında bu hükümlerin tatbik
edilebilmesi için bunların aldıkları tekaüd maaşile ücret veya
tahsisat mecmuunun 50 liradan aşağı düşmemesi şarttır.
Madde 25 — Devlet memurları raaaşatının tevhid ve teadü
lüne dair olan 18 Mayas 1929 arih ve 1'452 sayılı kanun ile bu
kanunun bazı maddelerini değiştiren 1476, 1738, 2041, 3139, 3234
ve 3391 sayılı kanunlarla 1804 sayılı kanunun birinci maddesi,
2291 sayılı kanunun 27 nci maddesi ve 2310 sayılı kanunun maaş
ye temsil tahsisatlarına aid hükümlerinden gayri hükümleri ve
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2658 sayılı kanunun ikinci maddesinin bu kanunun 11 inci maddesile temin edilen hükmü ve 3500 sayılı kanunun 11 incd mad
desi hükmü ve 1511, 1533, 1612, 1614, 1617, 1624, 1834, 1911, 2006.
2021, 2197, 2202, 2202, 2203, 2225, 2287, 2293, 2368, 2393, 2408,
2411, 2467, 2470, 2524, 2527, 2529, 2530, 2531, 25-H, 2773, 2777, 2782,
2787, 2795, 2797, 2800, 2825, 2849, 2865, 2883, 2885, 2890, 2953, 2996,
2997, 3007, 3012, 3013, 3017, 3015, 3016, 3049, 3051, 3127, 3134, 318-1.
3201, 3203,3223,3224,3225,3230, 3232,3237,3252,3312,3314,3326,3361.
3380, 3393, 3397, 3406, 3-107, 3108, 3109, 3412, 3429, 3152, 3184, 3505,
3507, 3545, 3552, 3568, 3571, 3604, 3608, 3611, 3612, 3613, 3614, 3621 ve
3636 sayılı-kanunlara bağlı, umumî muvazeneye öahil, kadro cet
velleri ve 1939 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 19 uncı.
maddesi ve diğer kanunların bu kanuna muhalif hükümleri kal
dırılmıştır.
Madde 26 — Kiyaseti Cümhur teşkilâtı hakkındaki 2180
sayılı kanunun 13 üncü ve mezkûr kanunun 3011 sayılı kanunla
değiştirilen 14 üncü ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkındaki 2291 sayılı kanunla İstanbul Üniversitesi hakkındaki
2928 sayılı kanunun ve bunların ek ve tadillerinin asistan, do
çent ve profesörlerin hizmete almış ve terfilerile müze ve ra
sathane teşkilâtı hakkındaki 2530 sayılı kanunun mütehassıs
ların hizmete alınnış ve terfilerine dair hükümleri ile 3459 sayılı
kanun hükmü ve Cümhur ıBaşkanlığı Filârmonik Orkestrası
teşkilât ve Orkestra mensublannın terfi ve tecziyeleri hakkındadaki 3045 sayılı kanunun orkestra mensublannın hizmete alınmış
ve terfilerine dair hükümleri ve Posta, Telgraf ve Telefon İda
resi teşkilâtı hakkındaki 2822 sayılı kanunun 3080 sayılı kanunla
değiştirilen 28 inci maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı
Kanununun 24 ve 47 nci ve Büyük Millet Meclisi teşkilâtı hakkındaki 3552 sayılı kanunun 5, 6 ve 7 ned maddeleri ve 3007 sayılı
kanunun ve 1702 sayılı kanunla ek ve zeyillerinin maaş ve terfilere dair olan hükümleri hariç olmak üzere diğer maddeleri
hükümleri mahfuzdur.
Bu kanun, 2556 sayılı Hâkimler Kanununda yazılı haller
haricinde hâkimler ve müddeiumumilerle muavinleri ve bu sınıf
tan sayılanlar hakkında da tatbik olunur.
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdür
lüğü memur ve müstahdemlerinin ücretleri hakkındaki 2847 ve
3173 sayılı kanunların hükümleri mahfuz olup muvakkat taz
minatları da halen tatbik edilemkte olan esaslara göre verilir.
Şu kadar ki hizmete alınışta tahsil dereceleri esasına göre veri
lecek ücretler bu kanundaki mikdarları ve birinci dereceye ve
rilen azamî ücret mikdan bu kanundaki azamî haddi geçemez
San’atkâr ve işçilerin hizmete alınışında mezkûr kanunların hü
kümleri tatbik olunur.
Madde 27 — Mütekaidlerin ücretli bir vazifeye alınmaları
halinde bunlara en çok, tekaüdiüklerine mesnet olan memuriyet
veya rütbe dereceleri maaşına tekabül eden ücret verebilir.
Muvakkat madde 1 — Bu kanunun ikinci maddesine bağlı
teşkilât kadrolarında yapılan değişiklik dolayısile ellerine ge
çecek para mikdan evvelkinden az olanlar aradaki farkı, terfi
suretile telâfi edinciye kadar almakta devam ederler.
Yukanki fıkra şümulüne giren veya girmeyenlerden bi
rinci maddede yazılı cetvelde yapılan tadilât dolayısile maaş
asıllan değişımiş olanların gerek evvelki, gerek yemi derecele
rinde geçen hizmet müddetleri eski maaş asıllarına en yakın
üst maaş derecesinde geçmiş sayılır.
Gerek 1452 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin ilk tatbiki
dolayısile maaş miktarları azalanlardan halen bu vaziyeti muha
faza edenlerin ve gerek bu kanuna istinaden maaş mikdarlan
indirilenlerin tekaüd maaşlarının hesabında evlce aldıkları
maaş mikdarları esastır.
Muvakkat madde 2 — Halen ücretle müstahdem olan me
murlar hakkındaki aşağıdaki hükümler tatbik edilir.
A - Halen ücretle müstahdem olanların tahsil derecelerine
ve bu kanuna tâbi dairelerle aylıkları kanunla tesbit olunan mües.seselerde ve hususî mekteplerin tayin ve murakabesi Maarif
Vekâletine aid bulunan muallimliklerinde ve bunlardan başka
bankalar ve fabrikalar gibi malî ve sınaî müesseselerde ücret ve
maaşla geçen müddetlerin mecmuuna ve yüksek tahsil görenle
rin her iki ve görmiyenlerin her üç senede bir terfi esaslarına
ve bu kanunun 12 nci maddesindeki hükümler dahilinde ücret
leri tesbit edilir.
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B - Halen ücretle müstahdem olan mütekaidlerin tekaüdlüklerine mesned olan memuriyet veya rütbe derecelerine, ücretle
istihdam edildikleri müddet için yüksek tahsilleri bulunup buunmadığına göre yukarıki esas dahilinde hesap edilecek derece
farkları ilâve edilmek suretile iktisab edebilecekleri dereceler
tayin olunur,
C - Yüksek tahsil veren hir mektepte iken harb sebebile
askerliğe çağırılarak yedek subay rütbesini kazanmış olanlar
için (A) fıkrasındaki terfi müddetlerinin hesabında her iki hiz
met senesi hir derece terfi müddeti itibar edilerek iktisab ede
bilecekleri dereceler tayin edilir.
D - Ücretle müstahdem iken askerlik hizmetine girerek vazifesile irtibatı kesilmiş bulunanların askerliğe çağırılmazdan ev
velki hizmetleri (A) bendi mucibince he.sap edilmek suretile iktisah edebilecekleri derece ile yeniden hizmete alınmaları caizdir,
E • (A) bendi mucihinoe tesbit edilen derecelerde bu kanu
nun neşri tarihinde müstahdem olup hizmet müddetleri üç sene
ve daha ziyade olanlardan ehliyetleri vekâletlerince tasdik edi
lenlerin hir üst dereceye geçirilmeleri caizdir.
Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde mükteseb hak teş
kil etmez.
F - A, B, C ve D hendleri mucibince dereceleri tesbit edi
leceklerin almalan icab eden ücret halen almakta oldukları üc
ret mikdarından fazla olanlar almakta oldukları ücretleri mu
hafaza ederler ve bu ücretler birinci maddede yazılı maaş derece
lerinden birine tetabuk ediyorsa o dereceye ve etmiyorsa buna
en yakın dereceye halen almakta oldukları ücretle dahil olmuş
sayılırlar.
G - A. B, C, D ve E bendleri mucibince tesbit edilecek üc
ret memurun almakta olduğu aylıktan noksan ise aradaki fark
memurun aylığından her ay yirmi beşte biri indirilmek suretile
25 ayda izale edilir. Ancak memurların talebi üzerine bu farkın
daha evvel de izalesi caizdir. Bu farkın izalesine kadar bu gibi
lere muvakkat tazminat verilmez.
Şu kadar ki bu kesilecek farkın 1 kânunusani 1939 tarihin
den sonra yapılan tayin veya terfilerden mütevellid kısmı varsa
bu kısım taksitlendirilmeyerek derhal kesilir.
H - İnhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil olup
bu kanunun neşri tarihinde müstahdem olanlar halen almakta
oldukları ücretleri muhafaza ederler.
Muvakkat Madde 3 — 1939 malî yılı Muvazenei Umumiye
Kanununa bağlı (E) cetveline dahil tertiblerden alınan kadro
lardan daimî mahiyeti haiz bulunanları da ihtiva eden ve 13 üncü
maddede yazılı ücretli memuriyetleri gösteren ve hu kanunun
9 uncu maddesine göre teşkilât kanunlarına eklenmesi icab eden
daimî ücretli kadrolara müteallik lâyihalar en geç 1 tkinciteşrin
1939 tarihine kadar Büyük Millet Meclisine verilir. Bu lâyihalar
kanııniyet kesbedinciye kadar muvazenei umumiyeye dahil (D)
ve (E) cetvellerile tayin edilen kadrolar içindeki ihtisas mev
kileri İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur ve hu mevkilerde
halen müstahdem bulunanların birinci derecedeki ücret mikdannı geçmemek üzere almakta oldukları ücretlerle istihdamlarına
devam olunahilir.
Bu madde hükmü mülhak bütçeli idarelerle belediye ve hu
susî idareler hakkında da tatbik olunur.
Muvakkat madde 4 — Kadroları 1939 bütçelerine merbut
cetvelde ayrıca gösterilen maaşlı memurlar bu kanun mevzuundan hariçtir. Bunların maaş ve tahsisatları birleştirilerek ahkâmı
mevcudeye göre kendilerine verilir.
Muvakkat madde 5 — Yüksek mektep mezunu olmayıp da bu
kanunun mer’iyeti tarihinde Devlet hizmetinde müstahdem bulu
nan maaşlı ve ücretli memurların bu kanundaki esaslar dairesin
de 3 üncü dereceye kadar ve bunlardan halen üçüncü ve daha
yüksek derecede olanlann hir derece daha yukarı terfileri ca
izdir.
Muvakkat madde 6 — Bu kanunun mer’iyete girdiği tarihte
vazife başında bulunan memurların bilfiil maaşını almakta ol
dukları derecedeki terfi müddetleri, 15 ve 20 sene kaydi olmak
sızın 1452 sayılı kanunla ve kezalik bu kanunun mer’iyete gir
diği tarihte vazife başında bulunan maiyet memurları için 1700

sayılı kanunun 3 üncü maddesile kabul edilmiş olan
detlerine göre hesap olunur.
Muvakkat madde 7 — Muhtelif dairelerin teşkilât kanunlarile 1452 sayılı kanun hükümleri haricinde olarak ücretlilerin
maaşa geçebilmelerine veya hariçten alınacakların muayyen de
recelere tayinlerine ve maaş emsal hasılının tamamı veya maaş
emsal hasılının fazla veya eksiğinin ücret olarak verilebileceğine
dair olan salâhiyetler kaldırılmıştır.
Muvakkat madde 8 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun
5 inci maddesi hükmü mezkûr kanunun 8 inci muvakkat madde
sinde gösterilen müddet içinde Devlet, umumî ve hususî ve mül
hak bütçeli idarelerin avukatları hakkında tathik edilinciye ka
dar bu avukatlar bu daireler haricinde kalan müesseselerin avu
katlıklarını deruhde edebilirler. Bu takdirde bunların ücretleri
tam olarak verildiği gibi bunlar tayin şartları müsaid olduğu
takdirde serbest iş almağa da devam edebilirler.
Muvakkat madde 9 — 1 Eylül 1929 tarihinden evvel maaşlı
Devlet memuriyetinde bulunmuş olanlardan bu kanunun mer’iveti tarihinden sonra yeniden memurivete alınacakların filen aldıklan maaş ve bu maaşın mevcud derecelerden birine tekabül
etmemesi halinde buna en yakın üst derece maaşı kendileri için
mükteseb hak sayılır. Evvelce bu maaşta geçirdikleri müddetler
yeni girdikleri derecede geçmiş sayılır.
Yukarıki fıkrada yazılı olanların evvelce bulıırtmuş olduk
ları memuriyete yahnd bunun maa‘=''a muadili olan diğer her
hangi bir memuriyete alınmaları da caizdir. Şu kadar ki. bu su
retle alınanların yeni maaşları eskisinden yüksek ise mafevk de
receye terfi için bu maaşla muayyen müddeti ikmal etmeleri
şarttır.
Muvakkat madde 10 — Muhtelif dairelerin teşkilât kanun
larında mevcud ve maaş emsal hâsılının veya emsal hâsıl fazlası
veya eksiğinin ücret olarak verilebileceği yolundaki salâhiyet
lere müsteniden tavin edilmiş olanlardan halen müstahdem bu
lunanlara bu gün verilmekte olan ücretler ile muvakkat tazmi
natları aynı vazifede kaldıkları müddetçe şahıslarına münhasır
olmak üzere verilmesine devam olunahilir.
Muvakkat madde 11 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
veldeki memuriyetlerden 1939 malî yılı zarfında mevkuf tutula
caklar bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu cetval 1939 malî
yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (L) işaretli cetvel ye
rine konulmuştur.
Muvakkat madde 12 — Mülhak bütçeli idarelerle hususî
idare ve belediyelerin teşkilât kadroları bu kanun hükümleri
dairesinde tadil edilincive kadar bu idarelere aid ve halen mer’i
olan kadroların tatbikına devam olunur. Ancak mülhak bütçeli
idarelerin bu kanun hükümleri dairesinde tanzim edilecek teşki
lât kadroları en geç 1 Teşrinisani 1939 tarihine kadar Büyük
Millet Meclisine ve belediye ve hususî idareler teşkilât kadro
ları da kezalik aynı tarihe kadar İcra Vekilleri Heyetince tevdi
edilmiş olmak şarttır.
Muvakkat madde 13 — Bu kanunun neşrinden evvel ücretle
istihdam edilmiş olanların bu kanunun neşrinden sonra tekrar
ücretli veya maaşlı bir vazife^'e tayinlerinde girebilecekleri dere
celer bu kanunun hükümlerine ve tahsil vaziyetlerde geçmiş hiz
met müddetlerine göre tayin edilir. Şu kadar ki bunların girebi
lecekleri derecenin ücreti son aldıkları ücret mikdarından fazla
olamıvacağı gibi maaşlı memuriyetlerde dahi bunun bir aşağı
derecesi esas tutulur.
Muvakkat madde 14 — 15 inci madde mucibince 1939 malî
yılında ücretli memurlara verilecek muvakkat tazminat, ücretle
rin taallûk ettiği tertiblerden verilir.
Muvakkat madde 15 — Yıırdda yüksek tahsilini bitirdikten
sonra bu kanunun neşri tarihine kadar, yabancı memlekette ayni
tah.sili yapmış ve’^a ""^apmakta bulunmuş olanların ikinci tahsil
için geçirdikleri müddet birinci terfi müddetlerinden indirilir.
Ancak bu müddet, üç seneden fazla olamaz.
Muvakkat madde 16 — 8 inci madde hükmünün tatbikında
geçecek terfi müddetlerinin mebdei bu kanunun neşri tarihinden
hesap olunur.

. ^^-y
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Madde 28 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Ancak
bu kanun mucibince emsal hasıllarının artmasından ve derecele
rin ilgasından dolayı tediyesi icab eden fazlalarla ücretlilere
verilecek muvakkat tazminat ve ikinci muvakkat madde muci
bince yapılacak derece intibakı ve bunun neticesi olarak tenzili
lâzım gelen farkların kesilmesi 1 Eylül 1939 tarihinden başlar.
Madde 29 — Bu kamın hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
3/VII/1939
1

Sayılı Cetvel

M aarif Vekâleti
Derece

Memuriyetin »nev’i

Aded

Maaş

1

125

MERKEZ
2

Müsteşar
Talim ve. Terbiye Dairesi

2

4
7
10
11

13
14

Reis
Aza
Muamelât Müdürü
Mümeyyiz
Kütüphane Memuru
Evrak ve Dosya Memuru
Kâtip

125
90
60
35
30
20

15

Tefti§ Heyeti
3
4
5

Reis
Başmüfettiş
1 inciSınıf Müfettiş

6

2

7

3 üncü »
»
4 »
»
>
Şube Müdür Muavini
Evrak ve Dosya Memuru
Kâtib
■

8
8

13
14

»

»

100

]
]■

»

[1]

j

90
80
70
60

50
50
20

10

13

Umum Müdür
Şube Müdürü
Müdür Muavini
1 inci Sınıf Mümeyyiz
Evrak ve Dosya Memuru

100
60
40
35
20

Orta Tedrisat Umum Müdürlüğü
3
7

Umum Müdür
Şube Müdürü

8
8

Müdür Muavini

9
10
11
12

13
14

3
7
8

9
10
12

13
13
14

1 inci Sınıf Mümeyyiz
2 »
ı>
>
Tetkik Memuru
Evrak ve Dosya Memuru
Kâtib
ilk Tedrisat Umum Müdürlüğü
Umum Müdür
.Şube Müdürü
Müdür Muavini
»
»
1 inci Sınıf Mümeyyiz
Tedkik Memuru
»
»
Evrak ve Dosya Memuru
Kâtib
Meslekî ve Teknik Tedrisat Umum Müdürlüğü
Umum Müdür
1
Müdür Muavini
1

100

60
50
50
40
35
30
25
20

15

100

60
50
40
35
25
20
20

60

[1] Bunlardan üçü ecnebi mekteblerde talebe müfettişi olarak is
tihdam olunabilir.

Aded

Maaş

1 inci Sınıf Mümeyyiz
Evrak ve Dosva Memuru
Kâtib

1
1
1

35
20
15

3
7
11
13
14

Güzel San atlar Umum Müdürlüğü
Umum Müdür
Şube Müdürü
Mümeyyiz
Evrak ve Dosya Memuru
Kâtib

1
1
1
1
1

100
60
30
20
15

1
1
1
1
1

70
30
20
20
15

1
1
1
1
2

70
50
30
20
15

1
1
1
1
1
1
1
3
1

70
50
30
30
25
25
20
15
15

1
1
1
1
2

70
50
30
20
15

1
1
1

70
30
15

1
2

70
20

1
1
1
1
1
3
2
6
1

70
50
40
35
30
25
20
15
30

1
1
1
1

60
35
30
15

1
1
1
1
1

60
25
25
15
15

Hususî Mektebler Müdürlüğü
6
11
13
13
14
6
8
11
13
14
6
8
11
11
12
12
13
14
14
6
8
11
13
14
6
11
14
6
13
6
8
9
10
11
12
13
14
11
7
10
11
14

15

100
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10
13
14

15

Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü
3
7
9

Derece
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7
12
12
14
14

Müdür
Mümeyyiz
Memur
Evrak ve Dosya Memuru
Kâtib
Beden Terbiyesi ve izcilik Müdürlüğü
Müdür
Şube Müdürü
Mümeyyiz
Evrak ve Dosva Memuru
Kâtib
Neşriyat Müdürlüğü
Müdür
Müdür Muavini
2 nci Sınıf Mümeyyiz
Derleme Memuru
Hesap Memuru
Türk Tarih Kurumu Kütüphane memuru
Evrak ve Dosva Memuru
Kâtib
Depo Memuru
Antikiteler re Müzeler Müdürlüğü
Müdür
Arkeolog
Mümeyyiz
Evrak ve Dosva Memuru
Kâtib
Kütü nhaneler Müdürlüğü
Müdür
Mümevviz
Kâtib
Mektep Müzesi Müdürlüğü
Müdür
Tasnif Memuru
Zat İşleri Müdürlüğü
Müdür
»
Muavini
»
»
1 inci Sınıf Mümevviz
2 »
»
»
Tedkik Memuru
Evrak ve Dosya Memuru
Kâtib
Komisyon Kâtibi
Hususî Kalem Müdürlüğü
Müdür
Şifre Memuru
Evrak ve Dosva Memuru
Kâtib
Levazım Müdürlümü
Müdür l’l''
Mubayaa Memuru
Mutemed ve Hesap Memuru
Kâtib
Evrak Mahzeni Memuru
[1] Ayniyat mubasibliği vazifesini de görecektir,

Memuriyetin nev’i

Derece

Aded

Derece
Muallim
»

50
35
35
25
20
20
15

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Müdür
»
»

Müdür
Muamelât Bürosu Şefi
Müracaat Bürosu Şefi
Evrak Memuru
Muamelât Memuru
Daktilö
Müracaat. Takib ve tetkik ntemuru

8

13
13
14

5efer herlik Müdürl ü^ü

13
14

Hukuk Müşavirliği
6

Müşavir

1

70

3
1
3

80
70
60
50
35
30
25
20
20
15
10
25
20
15
10

TAŞRA KADROLARI
Maarif Daireleri
5
6
7

Maarif Müşaviri

»
»
Maarif Müdürü
»
»
Mümeyyiz
»
Başkâtip

8

18
11
12

2
2

2
22

11

13
13
14
15

45
107
46

Kâtib
Debboy Memuru
Levazım Memuru
Sevk Memuru
Levazım Kâtibi

12

13
14
15

1

1
1
1

Prevantoryom ve Sanatoryom
80
70
70
40
50
40
2S
20
50
40
25
30
30
20

Doktor (Dahilî Hastalıklar Mütehassısı)
»
»
»
»
Çokuk Hastalıkları Mütehassısı
Doktor (Asistan)
»
(Bakteriyolog)
Eczacı
Başhemşire
Hemşire
Dahiliye Şefi
Hesap Memuru
Ambar ve Debboy Memuru
Mübayaa Memuru
Muallim
Kâtip

5
6

6
9
8

9
12

13
8

9
12
11
11

13

Derleme Müdürlümü
7
12

14

Müdür
Tasnif Memuru
Kâtib

1

60
25
15

Bölge Sarı at Mektehlerile Kız Enstitüleri ve Kız Sanat,
Ticaret ve diğer Meslek ve Akşam Mektehleri
9

11

12

13
14
13

12

13
14
15
12

13

Kâtib ve Hesab Memuru
»
»
»
»
»
»
•»
»
»
»
»
»
Kâtib, Mübayaa Memuru ve Mutemed
Ambar ve Debboy Memuru
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dahiliye Şefi

»
»
»
»
»

Aded

Maaş

2
3
7
2
19
36
55
99
128
108

90
80
70
60
50
40
35
30
25
20

3
2
7
4
4
12
55
62
34

60
50
40
35
30
25
20
15
10

Kütüphaneler
70
30
20
15

Müdür
Mümeyyiz
Memur

6
11

Memuriyetin nev’i

Maaş

Evrak Müdürlümü
10
10
12
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40
30
25
20
15
20
25
20
15
10
25
20

4
5
6
7
8
10
11
12
11
13
13
13
14
4
5
6
7
8
10
11
12
11
13
13
14
8
11
9
11
13
14
14
14
8
10
11
12
12
2
3
4
5
6
7
8

Memur
s>
»
»
Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü
5
Muallim
8
4
5
6
3
»
9
3
»
1
Dahiliye Şefi
1
Kâtib ve Hesab Memuru
1
Ders Vesaiti Memuru
1
Mubayaa
»
1
Ambar ve Debboy Memuru [*]
Güzel Sanatlar Akademisi
5
Muallim
2
2
•»
3
6
7
3
»
3
»
1
Müdür Muavini
1
Başkâtib ve Hesab Memuru
1
Müze ve Kütüphane Memuru [*]
4
İdare ve intizam Memuru
Yüksek Muallim Mektebi
1
Müdür
3
»
Muavini
1
Muallim
3
»
1
Hesap Memuru ve Mutemed
1
Ambar Debboy Memuru [*]
1
Kütüphane Memuru
1
Mübayaa Memuru
Siyasal Bilgiler Okulu
1
Muavin
1
Muhasib ve Kâtib
1
Dahiliye Memuru ve Mutemed
Ambar ve Debboy Memuru
1
Hastane Memuru
1
Profesör
1
»
2
2
3
Muallim
4
6
»
8
[*] Ayniyat muhasibi mutemedliğini görecektir.

90
80
70
60
50
35
30
25
30
20
20
20
15
90
80
70
60
50
35
30
25
30
20
20
15
50
30
40
30
20
15
15
15
50
35
30
25
25
125
100
90
80
70
60
50
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Memuriyetin nev’i

Derece
6
10

Aded

Maaş

Derece

3
3

70
35

6
8
9
U

Doçent
Asistan
Riyaseti Cümhur Filârmonik Orkestrası

9-3
10-4
5
6
8
9
10
11
12
13
12
13
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M aarif Vekilliği

Şef
-S; Muavini
Aza
•»

Kâtib
Kütüphane ve Alât Muhafızı

Memuriyetin nev’i

Aded

Maaş

6
5
;o
5
!0

70
50
40
;30
25

I
1
l
1
1
1
1
l

40
30
30
25
25
25
20
20

1
1
1

60
30
15

1
1
1

70
20
20

1
1

90
60

1
1
1
1
1

40
30
30
15
20

1
1
1
1
1
1
1
d
1
l
1
1

30
15
10
40
35
35
40
35
30
35
30
35

1
1
1
1

40
30
15
20

1
1
1
1i
1
1
1

70
50
20
Ot)
20
20
15

Muallim

12

1 40-100
1 35-90 .
80
2
70
2
50
14
40
14
35
15
30
15
25
10
20
18
1
25
20
1

Maarif Matbaası
9
11
11!
12

12
12

13
13

Nakid İşleri Muhasibi
Ayniyat İşleri Şefi
Satış İşleri Şefi
Hesap Memuru
Veznedar
Ham Eşya Depo Memuru
Tahsildar
Levazım Memuru
MÜZELER
Ankara Arkeoloji Müzesi

7

Maarif Müdürleri, Müdür Muavinleri, Lise,
Orta ve Muallim Mektebleri Muallimleri
ile. Muallim Muavinleri ve Memurlar
Kadrosu
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
11
12
13
14

Muallim, Maarif Müdürü
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» [IJ
»
»
» [11
»
»
»
»
»
»
Muallim ve Stajiyer
Dahiliye Şefi [2]
Memur [2]
»

11

14

Ankara Etnografya Müzesi

22
45
70
250
335
320
395
750
1523
665
15
15
40
180
100

90
80
70
60
50
10
35
30
25
20
30
30
25
20
15

tik Tedrisat Müfettişleri
6
7
8
9
10
11

İlk Tedrisat Müfettişi
»
»
»

»
»

»
»

»
»

10
17
38
90
100
130

70
60
50
40
35
30

6
13
13

Müdür
»
Muavini
Kâtib
Başmuid
Muid
Kimyahane Asistanı

4
7
9
13
11
14
13
11
14
15
9

10

10

9

10
11

10
11
10

Umumu Müdür
(I. Mütehassıs)
Umum Müdür Muavini
»
Başkâtib, Eski Eserleri Koruma Encümeni
Umumî Kâtibi (II. Mütehassıs)
Ecnebi Lisanlar Kâtibi
Dosya ve Hesap Memuru
Kâtib ve Mutemed
Nakliyat ve Hafriyat Memuru (III. Mütehassıs)
Dahiliye Müdürü, Duhuliye ve Katalog ve
Satış Memuru
Bilet ve Nakliyat Memur Muavini
Başmuhafız
Epiğrafist (I. Mütehassıs)
Nünizmat (I. Mütehassıs)
Arkeolog (I. Mütehassıs)
Eski Şark Eserleri Mütehassısı ( I. Mütehassıs)
Eski Şark Eserleri Mütehassısı (I. Mütehassıs)
Fotoğraf Atelye Şefi (I. Mütehassıs)
Kütüphaneci (II. Mütehassıs)
»
( »
»
)
Müzeler Mimarı (II. Mütehassıs)
Türk ve Islâm Eserleri Müzesi

1
1
2
1
4
1

70
40
20
25
20
30

9
11

14
13

8

13
[1] İkisi m aarif m üdür m uavinidir.
[2J Kâtib, ambar, depo mübayaa ve kütüphane m em urlarile ders

Müdür (. Mütehassıs)
»
Muavini (II. Mütehassıs)
Kâtib ve Dahiliye Memuru
Başkâtib
Topkapı Sarayı Müzesi

6

aletleri m uhalızlan.

Müdür (I. Mütehassıs)
Yazı ve Hesap İşleri Memuru
Depo ve Nakliyat Memuru
İstanbul Arkeoloji Müzesi

Ticaret Mektebleri
6
9
13
12
13
11

Müdür (1. Mütehassıs)
» Muavini (II. Mütehassıs)
Depo ve Hesap Memuru

10

13
13
14

Müdür (I. Mütehassıs)
»
Muavini (I. Mütehassıs)
Kâtib (Daktilo)
Başkâtib ve Envanter Şefi
Bilet Memuru ve Mutemed
Dahiliye Müdürü
Hesap Memuru ve Kâtib

Memuriyetin nev’i

Derece
11

14
11
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
14
15
14
15
15
15
15

Aded

Kütüphaneci (II. Mütehassıs)
Bilet Memuru Muavini
Hazine Başmemuru (II. Mütehassıs)
Hazine Başmemuru Muavini (III. Mütehassıs)
Emanet Dairesi Şefi (III. Mütehassıs)
Emanet Dairesi Şefi Muavini (III. Mütehassıs)
Üçüncü Sultanahmed Kütüphane Memuru
(III. Mütehassıs)
Yeni Kütüphane Memuru (IIL Mütehassıs)
Çini Hâzinesi Şefi (III. Mütehassıs)
Harem Dairesi Şefi (III. Mütehassıs)
Silâh Müzesi Şefi (III. Mütehassıs)
Birinci Sınıf Salon Memuru
ikinci
»
»
»
Üçüncü »
»
»
^
Dördüncü »
»
Gece Muhafızı Şefi
Köşkler Muhafızı
Kapı Başmuhafızı
Kapı ve Korular Muhafızı
itfaiye Memuru
Makinist ve Elektrikçi
Gece Muhafızı

1
1
1
1
1
1

aaş
Maaş
30
15
30
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
10
15
10
15
10
10
10
10

..

60
15
20

Müdür (I, Mütehassıs)
Yazı ve Hesap işleri Memuru
Depo ve Nakliyat Memuru
Konya Müzesi

i
11

14
13

Derece

14

10

14

60
30
15
20

Müdür (I. Mütehassıs)
»
Muavini (II. Mütehassıs)
Depo ve Hesap Memuru
Muhafız ve Mutemed

14

Müdür (I. Mütehassıs)
Muhafız ve Mutemed

35
15

Adana Müzesi
Müdür (II. Mütehassıs)
Muhafız ve Mutemed

35
15

35
15

Müdür (II. Mütehassıs)
Muhafız ve Mutemed
Bergama Müzesi

11

6
7
8
9
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15

9
9
12
12
12
13
13
14
14
15

Müdür (II. Mütehassıs)

1

30

9
11
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15

Sivas Müsesi
14

14

Muhafız ve Mutemed

1

15

14

Edirne Müzesi
Muhafız ve Mutemed

1

15

10
11
12

13
11

9
9

Umumî Kâtip
Tedris işleri Müdürü
İdarî ve Malî işler Müdürü
üniversite Kütüphane Müdürü
Tedris İşleri Mümeyyizi
Dahilî 'İşler Şefi
Kütüphane Memuru
Tedris İşleri Kâtibi
İdarî ve Malî işler Kâtibi
Ayniyat işleri Muhasibi
Kütüphane Memuru
Tedris İşleri Kâtibi
»
»
»
İdarî ve Malî İşler Kâtibi
Neşriyat İşleri Memuru
Depo Memuru
Kütüphane Memuru
Takiib Memuru
Dahilî işler Kâtibi

1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

70
60
50
40
30
30
30
25
25
25
25
20
20
20
20
15
15
10
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

40
40
25
25
25
20
20
15
15
10

1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
7
1
1
1
1

40
30
25
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
10

1
1
1
1
1
2

40
35
30
25
15
15

1
1
1
3
1
1

40
35
25
20
20
15

1
1
1
1
1
1
1

Rasadhane Müzesi
Müdür (I. Mütehassıs)
»
Muavini (I. Mütehassıs)
Başmülâzim
(H, Mütehassıs)
(II.
)
Mülâzim
(II.
'*> )
Müstahzır
(HI.
»
)
idare Memuru
Mütehassıs Teknisiyen (III.
»
)
Mütehassıs Saatçi
(III.
»
)

Dekan Kâtibi
Dekanlık Kalem Âmiri
Desinatör
Dişçi Mektebi Kâtib ve Mutemedi
Kütüphane Memuru
Kâtib
Hesap Memuru
Kâtib
Teşrih Müstahzırı ve Müze Memuru
Dişçi Mektebi Depo Memuru

Dekan Kâtibi
Dekanlık Kalem Amiri
Ayniyat Muhasibi [1]
»
Kâtibi [1]
İdare Memuru [1]
Dosya Memuru
Hayvanat Müstahzırı
'
Hesap Memuru
Eiczacı ve Dişçi Mektebleri Dahiliye Memuru
Kalorifer Tamircisi
Lâboratuar Memuru
Kalorifer Memuru
Makinist
Eczacı Mektebi Kâtibi
»
»
Depo Memuru
Hukuk Fakültesi

15

Muhafız ve Mutemed
Efes Müzesi

5
8

Maaş

Fen Fakültesi

Antalya Müzesi
10

Aded

İstanbul Üniversitesi İdare Heyeti
Rektörlük

Bursa Müzesi
10

Memuriyetin nev’i

Tıb Fakültesi
İzmir Müzesi

7
14
13
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80
50
35
30
25
20
30
40
40

9
10
11
12
14
14

Dekanlık Kalem Âmiri
Dekan Kâtibi
Dahiliye Memuru [2]
Kütüphane Memuru
Hesap Memuru
Kâtib
Edebiyat Fakültesi

9
10
12
13
13
14

Dekan Kâtibi
Dekan Kâtibi
Türkiyat Enstitüsü Kâtip ve Kütüpane Memuru
Kâtib
Hesap Memuru
Coğrafya Enstitüsü Kütüpane Memuru
l U Edebiyat Fakültesile müşterek.
[2J Tıb Fakültesile müşterek.
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Memurivetin nev’i

Derece

Aded

Maaş

11

Üniversite Tedris Heyeti
2
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6
6
8
9
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Profesör
Lâboratuar^Şefi
Doçent
»
»
Teşrih Profesörü
İslâm Tetkikleri
Başasistan

Memuriyetin nev’i

Aded

Asistan

1

6

Maaş
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Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
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Müdür
Kalem Amiri
Dahiliye Memuru
Kâtip
Kütüpane Memuru
Hesap Memuru
(Devamı gelecek sayıda)

T A Y İ N L E R :
Antikiteler ve Müzeler dairesi Arkeologu Remzi Oğuz Arık
Ankara Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne. Fen Fakültesi Riyazi
Mihanik ve Yüksek Hendese Doçenti Ratıp Berker ilâveten Yük
sek Muallim Mektebi Müdürlüğüne, Edirne Erkek Muallim Mek
tebi Müdür Muavini Ömer Bedii Tardu aynı okul Müdürlü

t a m i m l e r

184.

;
10/VI1/1939

ORTA TEDRİSAT UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 21293/14029

ğüne, Ankara Erkek Lisesi Coğrafya Muallimi ve Müdür Mua
vini Askerî Ergun Malatya Lisesi Müdür ve Coğrafya Muallim
liğine, Malatya Lisesi Müdür ve Edebiyat Muallimi Vasfi Mahir
Kocatürk Eskişehir Lisesi Müdür ve Edebiyat Muallimliğine ta
yin edilmişlerdir.

ÖZET: Çerkeş ilkokulundan
edecek talebeler h.

müracaat

7/VI/1939 tarihinde Heroin satarken suç üstü yakalanan
Mustafa Oğlu Halil Albayrak’ın üzerinde (Çerkeşli ilk Mektep

muallimliğit ibaresini havi bir mühür bulunmuştur. Bu taklit
mühürle verilmiş ilkokul diplomasile orta veya teknik okulla
rına girmek veya girecek talebe bulunması ihtimal dahilinde olduğudan Çerkeş İlk Okulundan müracaat edecek talebenin du
rumlarının adı geçen okuldan sorulmasını dilerim.
H. A.
Maarif Vekili
Haşan-Âli Yücel

dergideki tamimler tarafımızdan okunm -.siAiT.
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Devlet Matbeatt

1

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERGİSİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat Müdürlüğünce çıkarılır. Tek
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Sayı: 28

tek satılmaz. Alâkadar makam ve müesaeselere dağıtılır. Yıllığı kırk kunış mu

pazartesi

kabilinde abonelerine eönderilir.

İkinci basılış

KANUNLAR :
Deret;e

D evlel nıeım ırları a ylık ların ın levhitl ve
tead ü lü n e dair kam ın
(G et^eu s a y ıd a n d e v a n ı )

SAYILI CETVEL
M aarif V ekâleti

Derece

Memuriyetin nev’i

Aded

Maaş

U seler, Orta ve Muallim Mektebleri
Alııallim
25
70
»
.50
65
»
45
40
»
vc Stajiver
335
25
»
-195
20
Memur
20
15
Bölene Sanat Mektebleri ile Kız Enstitüleri ve Kız Sanat
ve diğer Meslek ve Akşam Mektebleri
4
2
Muallim
90
5
2
80
»
6
6
70
»
8
6
50
9
»
19
40
11
10
.30
12
»
7
25
13
»
13
20
Ciunhur Başkanlığı Filârmonik Orkestrası
.Şef
9-3
1 -10-100
5
Üye
2
80
6
»
1
70
»
2
.30
11
3
12
»
25
Güzel Sanatlar Akademisi
2
Muallim
90
4
) ilksek Muallim Mektebi
8
1
Müdür
.50
30
11
Muavini
1
»
Kütüphaneler
2
.50
Müdür
8
3
40
9
6
8
9
10
13
14

10
11
12
13
14
6
7
8
9
10
11

Memuriyetin nev i

Memur
»
»
İlk 4’edrisat Müfettişi
»
»
»
.»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aded

Maaş

t
.3
7
55
24
9
16
22
66
41
6
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70
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35
30

Istaninıl Ü n iversitesin in U m u m î M uvazeneye alınm asına
dair olan 2-167 savılı kam ına ek kam ın

Kanun No: S604

Kabul tarihi: 6/V11/1939

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı (I)
.sayılı cetveldeki Maarif Vekâleti kadrosunun (Edebiyat Fakül
tesi) başlığı altındaki kısmının sonuna bu kanuna bağlı (A) işa
retli cetvel eklenmiş ve aynı cetvelin ((Iniversite Tedris Heyeti)
başlıklı kısmı yerine de bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvel ko
nulmuştur.
Madde 2 —^2467 sayılı kanunun, 2928 sayılı kanunun 3 üncü
maddesile tadil edilen 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
iniştir :
Bidayeten asistanlığa girenler hangi derecede olursa o|sun
bir yıl müddetle namzedlik devre.si geçirirler. Namzedleri rektör
tayin eder. Namzedlik devresini muvaffakiyetle bitirenlerin asa
letleri vekillikçe tasdik olunur. Memurluktan asistanlığa geçen
lerin namzedlik müddeti kıdemlerinin hesabında sayılır.
Asistanlarla başasistanların intibah, kabul, tayin, terfi vc
infisal şekillerile istihdam müddetleri ve vazife ve memuriyet
leri bakkındaki diğer hususlar Maarif Vekilliğince tesbit olunur.
Bu esaslar dairesinde, herhangi bir derecede muvaffakiyetsizliği sabit olanların tayinlerindeki usule tevfikan asistanlık
larına nihayet verilir. Bu gibilere açık maaşı verilmez.

Sayfa : 126

M aarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

Tıp Fakültesinde klinik asistanlarına ihtisas vesikası alın
caya kadar ücret verilebilir.
Muvakkat Madde — Hu kanuna bağlı «C» işaretli cetvelde
derece, aded ve maaşları gösterilen memurluklar, 1939 malî yılı
Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı «L» işaretli cetvel yerine
kaim ve 3656 sayılı kanunun muvakkat 11 inci maddesine bağlı
bulunan 3 sa)ulı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına eklenmiştir.
•
Madde 3 — Bu kanun 1 Fylııl 1939 tarihinden muteberdir.
Madde 1 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve
Maarif Vekilleri memurdur.
8/VI1/1939

21 Temmuz 1939

zene! Umumiye Kanununa ilişik (L) işaretli cedvel yerine kaim
ve 3656 sayılı kanunun 11 inci muvakkat maddesine bağlı bulu
nan (3) sayılı cedvelin Maarif Vekâleti kısmına eklenmiştir.
Muvakkat Madde 2 — 1939 malî yılı Muvazene! Umumiye
Kanununun 696 ncı (diğer ücret ve masraflar) faslının birinci
(fakültenin diğer bütün ücret ve masrafları) maddesinden 34 137
lira indirilerek 30 375 lirası 695 inci (maaş ve ücret) faslının bi
rinci (idare heyeti ve tedris maaşı) maddesine ve 3762 lirası du
ikinci (muvakkat tazminat) maddesine konulmuştur.
Madde 3 — Bu kanun 1 Eylül 1939 tarihinden muteberdir.
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Ma
arif Vekilleri memurdur.
lO/VlT/1939

A - CETVKLÎ
A — CEDVELl
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Tedris Heyeti
Profesör
Doçent
Başasistan
Üçüncü Sınıf Asistan
Dördüncü Sınıf Asistan

Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafva Fakülti si
kurulması hakkındaki 2795 sayılı kanuna
ek kanun
Kanun No: 3703

Memuriyet

Derece

C — CETVELİ
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B — CEDVELl

üniversite Tedris Heyeti
Ordinarvüs Profesör
»
»

10
7

Asistan

B — CETVELİ
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7
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8
7
7
8
9
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Aded

Doçent
1
1
1
1
2

Dekan Kâtibi
Kalem Âmiri
Kütübane Memuru
Hesap Memuru
Kâtib

Memuriyet

Kabul tarihi: 7/VII/1939

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı (1)
sayılı cedvelin Maarif Vekâleti kadrosunun (Ankara Dil, Tarih
ve Coğrafya Fakültesi) kısmına bu kanuna bağlı (A) işaretli
cedvelde derece, aded ve maaşları gösterilen memuriyetler ek
lenmiştir.
Madde 2 — Doçent ve asistanIarın intihab, kabul, tayin, terfi
ve infisal şekilleri ile vazife ve memuriyetleri hakkındaki husus
lar Maarif Vekilliğince tesbit olunur.
Muvakkat Madde 1 — Bu kanuna bağlı (B) işaretli cedvel
de derece, aded ve maaşları gösterilen memuriyetler 1939 Muva
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Köy eğitmen kurslarile kö'’^öğretmen okullarıura
idaresine dair kanun
Kanun No: 3704

Kabul tarihi: 7/ V I I / 1939

Madde 1 —■Öğretmen yetiştirilmek üzere Maarif Vekilliğin
ce kövlerde açılmış ve açılacak öğretmen okullarile Maarif ve
Ziraat Vekilliklerince köy eğitmeni yetiştirilmek maksadile 3238
sayılı kanuna göre açılan eğitmen kursları ihtiyaçlarına kifayet
edecek miktarda Maarif Vekilinin talebi üzerine tahsis edilecek
Devlete aid tarla, çaftlik, bağ ve bahçe vesaire gibi arazi İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştınlacak esaslar dairesince tefrik ve tes
bit olunur.
Madde 3 — Köy öğretmen okullarile eğitmen kurslarının
her biri için Maarif Vekâleti bütçesinden 20 000 liraya kadar
mütedavil sermaye verilebilir. Bu işler için icab eden vasıtalar da
bu sermayeden temin edilir.
Madde 3 — Bu öğretmen okullarile eğitmen kurslannın mü
tedavil sermayeden yapacakları alım ve satım işleri 2490 sayılı
Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmadığı
gibi Divanı Muhasebatın \izesinden de müstesnadır. Ancak mü
tedavil sermaye muhasibi Divanı Muhasebata hesab vermekle
mükelleftir. Mütedavil sermayenin işletilmesinden elde edilecek
varidat fazlası malsaudığına yatırılır.
Muvakkat madde — Köy öğretmen okullarile eğitmen kurs
larından Ziraat Vekâletine aid iaşe ve ibateye müteallik her
türlü eşya ve malzeme ile ziraat işlerinde kullanılan hayvan,
alet ve her türlü ziraat vasıtaları Maarif Vekâletine devir ve
mevcud kıymetlerde mütedavil sermayeye ilâve edilir. İkinci
madde mucibince 1939 senesinde mütedavil sermaye hesabına
verilecek paralar Maarif Vekâleti bütçesinin 667 nci faslının bi
rinci maddesinden verilir.
Madde 4 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
Madde 5 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti me
murdur.
.
lO/VII/1939
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Sayfa; 127

TAMİMLER:
T. C.
MAARİF VEKiLLİCI
Talim ve Terbiye Dairesi

G - İstanbul Konservatuvarının yatı kısmı
(İlkokula müstenit olup tahsil müddeti beş yıldır)

12/VII/1939

3
— Ortaokul tahsiline müstenit olup en az iki yıl
tahsil veren meslek okullar:

Sayı; 2 / 1 1 8 6

Surcl
Maliye V^ekilliğine [*|

185.

ÖZET:
Tahsil şartlarının tekabül
okullar h.

ettiği

Bütçe ve ıMalî Kontrol Genel Direktörlüğü İkinci Şubeden
yazılan 26/1/19039 tarihli ve 131122-1/3556 sayılı yazıya cevaptır:
Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan
3656 sayılı ve 30/VI/1939 tarihli yeni kanunun üçüncü maddesinin
C, D» E, F fıkralarında tesbit edilen tahsil şartlarının buj^ünkü
vaziyete göre tekabül etmekte olduğu okulların bir listesi iliş
tirilerek sunulnıııştur.
Bağlı listede yazılı okullar, bugünkü teşkilâtları ilibarile
sözü gecen yeni Teadül kanununun tesbit ettiği tahsil şartlarına
tekabül etmektedir. Bu okullardan mühim bir kısmının teşkilâ
tında evvelce değişiklis vuku bulmuş olduğundan bu okullar
dan daha önce mezun olanların yeni kanuna göre tahsil durum
larının ayrıca tesbiti iktiza edeceğini arzeder, saygılarımı sunarım
lannın eyrıcatesbiti iktiza edeceğini arzeder, saygılarımı sunarım.
Maarif Vekili
K.
Hasan-Âli Yücel
D evlet M em urları M aaşlarının T evhit ve T ead ü lü n e
dair olan yeni k an u n u n .3 üncü m a d d esin in C
fık ra sın d a yazılı tah sil şartlarının
h u gü n k ü vaziyete göre tekabül
ettiği okullar.
— Lise veya muadilleri okullar:
A - Resmî Liseler.
B - Muadeleti tasdikli Türk hususî liseleri
C - Muadeleti tasdikli azınlık liseleri (Rum, Ermeni, Mu
sevi)
D - Türkiyede bulunan muadeleti tasdikli yabancı liseler.
E - Ankara, İzmir, İstanbul Ticaret Liselerde Galatasaray
Lisesinin Ticaret kısmı.
E - Türkiyede muadeleti tasdikli yabancı liselerin birinci
derecede orta ihtisas okulu derecesinde olan ticaret kı
sımları.
G - Kız ve erkek öğretmen okulları ve Musiki öğretmen
Okulu
H - İstanbul, Bursa, İzmir, Adana Ziraat Okulları
(Ortaokula müstenit olup, tahsil müddetleri üçer yıldır)
1 - Güzel Sanatlar Akademisinin Resim vo Heykeltraşlık
Şubeleri mezunlan.
J - Güzel Sanatlar Akademisinin Tezyini Sanatlar şubesi
mezunları (ortaokul veya erkek sanat okulu veya kız
enstitüsü tahsili üzerine bu şubeye girip de mezun olan
lar)
K - Ankara Polis Kolleji. (Ortaokula müstenit olup tahsil
müddeti 3 yıldır)
L - Bolu ve Bursa Mıntaka Orman Okulları
(Ortaokula müstenit olup tahsil müddetleri üçer yıldır)
2 — Or!a tasille birlikte meslek tahsili de veren en
az beş yıllık okullar:
A - Ankara, İstanbul, İzmir» Kastamonu, Diyarbakır, Ay
dın, Bursa, Edirne, Konya Mıntaka Sanat Okulları.
(İlkokula müstenit olup tahsil müddetleri beşer yıldır)
B - Ankara îsmetpaşa, Adana ismet İnönü, Bursa Necatibey,
İstanbul Kadıköy, İstanbul Selçuk, İstanbul Üsküdar,
İzmir Cümhuriyet, Edirne, Elâzığ, Manisa İsmet İnönü,
Trabzon Kız Enstitüleri. (İlkokula müstenit olup tahsil
müddetleri beşer yıldır)
I

A - Nafıa Teknik Okulunun Fen Memuru kısmı
(Ortaokula müstenit olup tahsil müddeti 2 yıldır.)
B - İstanbul ve Çorum Küçük Sıhhat Memurları Okulları
(Ortaokula müstenit olup tahsil müddetleri ikişer yıl
dır.)
C - İstanbul Üniversitesi Tıb Fakültesine bağlı Ebe Okulu
(Ortaokul tahsiline müstenit olup tahsil müddeti 2
yıldır.)
D - Ankara Maliye Meslek Okulu (tahsil müddeti 2 yıldır.
Yalnız ortaokul mezunu olarak bu okula girip de me
zun olanlar C fıkrası hükmünden istifade edebilirler.)
E - Tapu ve Kadastro Okulu (tahsil müddeti 2 yıldır. Yal
nız ortaokul mezunu olarak bu okula girip de mezun
olanlar C fıkrası hükmünden istifade edebilirler)
F - Kızılay Cemiyeti İstanbul Hastabakıcılık Okulu
(Ortaokul tahsiline müstenit olup tahsil müddeti 3 yddır)

Devlet Memurları Maaşlarıııııı Tevhit ve Teadülüne
dair olan yeni kanunun 3 üncü maddesinin D
fıkrasında yazılı tahsil şartlarının hugünkü
vaziyete göre tekahül etmekte
olduğu okullar
(1 — Lise derecesinde bir tahsil üzerine enaz bir yıl
lık meslek tahsili veren okullar:
A - Gazi Terbiye Enstitüsü B kısmı mezunları
2 — Lise üzerine enaz bir yıl meslek tahsili veren
kurslar:
A • Tapu ve Kadastro Okulunun B kısmından mezun olan
lar (bu okula lise tahsili üzerine girip de mezun olanlar
D fıkrası hükmünden istifade ederler.)

3 — Beş yıllık meslek okulu tahsili üzerine en az
iki yıllık daha yüksek hir meslek tahsili veren okullar:
A - Ankara Kız Ertik öğretmen Okulu. Bu okul iki kısım
dan ibarettir.
1 - Kız Enstitülerine müstenit olup tahsil müdeti iki
yıldır ve ortaokulların meslek öğretmenlerini ye
tiştirir.
2 - Kız Enstitülerine müstenit olup tahsil müddeti 3
yıldır. Kız Enstitüleri ile akşam kız sanat okulları
nın meslek dersleri öğretmenlerini yetiştirir.
B - Ankara Erkek Ertik öğretmen okulu (Beş yıllık bölge.sanat okullarına müstenit olup tahsil müddeti üç yıl
dır. Bölge sanat okullarının meslek dersleri öğretmen
lerini yetiştirir.)
4
— Orta tahsilden sonra
enaz dört yıllık meslek
tahsili veren okullar:
A - Nafıa Teknik Okulunun Mühendis kısmı (Ortaokula
müstenit olup tahsil müddeti 4 yıldır.)
Devlet Memurları Maaşlarının Tevhit ve Teadülüne
dair olan yeni kanunun 3 üncü maddesinin E
fıkrasında yazılı tahsil şartlarının bugünkü
vaziyete göre tekabül etmekte
olduğu okullar (
Tahsil m üddeti altı yıldan eksik olan yüksek okullar:
1 — Ankara Hukuk Fakültesi (tahsil müddeti 3 yıldır)
2 — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü (Ziraat, Veteriner ve

[*] 3656 sayılı Tekaüd Kanununa göre muhtelif okullar mezunlarının hangi derece ile hizmete girebileceklerini gösteren bu yazı ve ilişiği cetvelin
umumla olan alâkası lıakmundan dergiye konulması faydalı görülmüştür.

Savfa: 128
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Orman raküllelerini ihtiva eder» herbirinin tahsil müd
deti l yıldır.)
3 — Siyasal Bilgiler Okulu ( tahsil müddeti 4 yıldır.)
4 — Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (tahsil müd
deti 4 yıldır.)
5 — Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü:
a) Beden Terbiyesi ve Resim - tş Şubelerinin tahsil
müddetleri 3 er yıldır.
b) Edebiyat, Tarih - Coğrafya, Pedagoji, Tabiiye, Ri
yaziye Şubelerinin tahsil müddetleri ikişer yıldır.
6 — İstanbul Yüksek İktısad ve Ticaret Okulu (tahsil müd
deti 3 yıldır.)
7 — İstanbul Yüksek Deniz Ticaret Okulu (tahsil müddeti
3 yıldır.)
8 — İstanbul Î^niversitesi:

a) Hukuk Fakültesi (tahsil müddeti 4 yıldır.)
b) İktisad Fakültesi (tahsil müddeti 4 yıldır.)
c) Tıp Fakültesine bağlı Diş Tabalieti Okulu (tahsil
müddeti 4 yıldır.)
d) Fen Fakültesi (tahsil müddeti 4 yıldır.)
e) Fen Fakültesine bağlı Eczacı Okulu (tahsil müd
deti 3 yıldır.)
f) Edebiyat Fakültesi (tahsil müddeti 1 vddır.)
g) Yüksek i)ğrelmen Okulu (tahsil müddeti 4 yıl
dır.)
Tahsil m üddeti allı yd olan yüksek okullar:
a) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi.
b) İstanbul Yüksek Mühendis Okulu.

1939 ■1940 Ders Senesinde, yatılı okulların
pansiyon ücretleri .
Lira

Okulun adı

Okulun adı

165
165
134
180
165
134
165
155
209 (180 ilk kısım)
206
170
248
145
206
206
206
206
206
155
145
165

Adaña Kız Lisesi
Adana Erkek
»
Afvon
»
Balıkesir
Bursa
Denizli
Diyarbakır
»
Edime
»
Erenköy Kız
Çamlıca »
Erzurum
Galatasaray
»
Gaziantep
Haydarpaşa
»
İzmir Kız
»
İzmir I. Er.
»
Kabataş
Kandilli Kız »
»
Kars
Kastamonu
»
»
Kayseri

Hu d e r g id e k i ta m im le r

ta r a fım ız d a n

Lira

Konya
»
Kütahya
x>
Sivas
»
Trabzon
»
Yozgat
»
Bursa Kız Öğretmen Okulu
İstanbul Kız »
»
Aydın Ortaokulu
Bilecik
»
Bol u
»
Buca
»
Çanakkale >
Manisa
x
Maraş
»
Niğde
»
Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü
Elâzığ Kız Enstitüsü
tTsküdar Kız Enstitüsü

155
134
155
150
145
165
206
145
134
145
206
155
155
145
124
206
100
206

[*] P aralı yatılı olmak istyenlerin, umumî kayıt
nıııda girecekleri Okul D irektörlüklerine m üracaat etm ek
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TEBLİĞLER DEHGiSi
Her İiafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Neşriyat

Müdürlüğünce çıkarılır. Tek

31 T em m u z 1 9 3 9

tek satılmaz. Alâkadar mokam ve mûesşoselere dağıblır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine aönderilir.

PAZARTESİ

Sayı: 29
İkinci basılış

KANUNLAR:
Ancak birinci madde hükmüne giren müesseseler kendi bün
yelerinin hususiyetlerine veya kadro icablarına göre 14 üncü
dereceden aşağı dereceler ihdas edebilirler.
Kabul tarihi: 3/VI1/1939
Kanun No: 3659
14
üncü dereceden aşağı ihdas edilen bu derecelere memur
Madde 1 — Aşağıda yazılı müesseseler memurları bu ka
alınması veya yine bu dereceler arasında terfi ettirilmeleri işbu
nun hükümlerine tabidir.
kanun hükümlerine tâbi değildir.
A)
Sermayesinin taamamı Develt tarafından verilmek sureMadde 3 — Birinci maddede yazılı teşekkül ve müessesetile kurulan iktisadi teşekküllerin teşkilâtile idare ve mura
lerin
Umum Müdür ve Umum Müdür Muavinlerine ve idare
kabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanun hükümlerine tâbi teşekkül
meclisleri
reis ve azalarına ve murakıblara ve 3-460 sayılı kanunla
ler ve müesseseler,
.
kurulan umumî murakabe heyetinin reis ve azalarına verilecek
fi) Hususî kanunlarla kurulan bankalar ve teşekküllerle
aylıklar bu kanunun tahdidatına tâbi olmaksızın ve ikinci mad
hususî surette teşekkül eden ve tediye edilmiş sermayesi iki mil
de ile tesbit edilen azamî aylık derecesini geçmemek şartile müyon lira veya daha ziyade olan millî bankalar,
esseselerin
ve vazifelerinin vüsat ve ehemmiyetine ve derecelerine
C)
Devletçe veya mülhak veya hususî bütçeli idarelerce
göre
İcra
Vekilleri
Heyetince tayin olunur.
veya belediyelerce veya yukarıki bendlerde yazılı teşekkül ve
bankalar tarafından sermayesinin yansından fazlasına iştirak
3460 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur.
suretile kurulan teşekküller ve bunların aynı nishette iştirakMadde 4 —^ Meslekî tahsil görerek mesleklerine aid müesselerile vücud bulan kurumlar ve ticaret ve sanayi odaları ve
selere intisab edenler ile bu kanunun 3 üncü maddesinde yazılı
borsalar veya satın alınıp belediyelere bağlanan müesseseler.
vazifelerde bulunacaklar müstesna olmak üzere bidayeten me
Madde 2 — fiirinci madde hükmüne giren bilumum mü
muriyete alınacakların müsabaka imtihanına, birden fazla ta
esseseler memurları için 14 derece tayin edilmiştir, fiu dere
celere aid aylık asıllarile tutarı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir:
lih bulunmadığı takdirde ehliyet imtihanına, girip kazanmaları
şarttır.
Derece Aylık aslı
Tutarı
Madde 5 — Bu müesseselere ilk defa girecekler menşele600
150
1
leriııe ve tahsil derecelerine göre aşağıda yazılı derecelere kabul
500
125
2
edilebilirler:
100
400
3
A)
Orta nıekteb mezunlarından talib bulunmadığı takdirde
90
300
4
alınacağı vazifenin ehli olduğunu bilimtihan isbat edenler 14
260
80
5
üncü dereceye,
210
70
6
fi) Orta mekteb mezunu olanlar 13 üncü dereceye,
60
170
7
C) Lise veya muadili mekteblerden veya orta tahsil ile
50
140
8
ayni
zamanda meslek tahsili veren en az beş yıllık veya orta
40
120
9
mekteb tahsilini ikmalden sonra en az iki yıllık meslek mekteb100
35
10
lerinden mezun olanlar 12 nci dereceye,
85
30
11
D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az bir yıllık mes
75
25
12
lekî tahsil yapmış veya kurs görmüş veyahut beş yıllık meslek
60
20
13
mektebi tahsili üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek
50
15
U
B ankalar ve D evlet m ü esseseleri m em u rları aviıklarınm
tevhit! ve teatlülü h ak k ım la kan u n
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tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdikten sonra en az
dört yıllık meslek mekteblerinden mezun olanalar mesleklerine
aid memuriyetlerde 11 inci dereceye,
Ej altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb mezunları 10 uncu
dereceye,
1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etmeden memuriyete
intisab edecekler altı ay müddetle 11 inci dereceye alınır,
2 --Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya fazla olması
halinde eksik ilk terfi müddetine eklenir ve fazlası ilk terfi
müddetinden indirilir.
3 ■ Yüksek bir mekteb tahsilini ikmal ve diploma istihasi
eylediken sonra yurtta veya yurt haricinde ayrıca doktora tah
silini yaparak muayyen tezini kabul ettirmiş ve buna aid vesi
kayı da Maarif Vekâletine tasdik ettirmiş olanlar girebilecekleri
derecenin bir derece yükseğine alınabilirler.
F) Altı yıllık yüksek mebkteb mezunlan 9 uncu dereceye,
G) Lise tahsilini yurtta ikmal edenlerden yüksek tahsilini
gerek memleketimizde ve gerek yabancı bir memlekette bitirdik
ten sonra meslekin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yapa
rak ihtisaslarını hususî kanunlarında yazılı şekilde tasdik etti
renler 8 inci dereceye,
H) Yukarıki fıkralara göre, 14, 13, 12, 11, 10 ve 9 uncu de
receye girecekler arasında mesleklere göre icra Vekilleri Heye
tince tesbit edilecek yabancı dillerden birine ve 8 inci dereceye
alınabilecekler arasında bu dillerin ikisine hakkile vakıf olduk
ları icra Vekilleri Heyeti kararile teşkil edilecek bir komisyon
huzurunda imtihanla sabit olanlar bir derece yukarısına alına
bilirler.
Sınaî işletme yerlerinde istihdam olunanlar merkeze veya
sınaî işletmelerle alâkası olmıyan diğer memuriyetlere nakille
rinde mükteseb hak teşkil etmemek üzere bir derece yukarıya
nakil ve tayin olunabilirler.
Madde 6 — Kadroda açık yer bulunmaması dolayısile tah
sillerine göre girebilecekleri dereceden daha aşağı derecede bir
memuriyete alınanlar dairelerinde ilk açık vukuunda girebile
cekleri derecelere tercihan tayin olunurlar.
Madde 7 — Bumüesseselere bidayeten alınırken yabancı bir
dil bilmedikleri halde memuriyete geçtikten sonra öğrendikleri
veya bir dil bildiklerinden dolayı bir üst dereceye alınanlardan
bilâhare bir dil daha öğrendikleri beşinci maddenin H fıkrasın
da yazılı şartlar dairesinde sabit olanlara, yapılacak nizamname
ile tesbit olunacak nisbetlerde ve bir defaya mahsus olmak üzere,
nakdî mükâfat verilebilir.
Madde 8 — Mafevk bir dereceye terfi için aranılacak ehli
yet ve liyakattan başka en az dört sene bir derecede bulunmuş
ve bu kadar müddet o derece maaşını filen almış olmak şarttır.
Yüksek mekteb mezunlan için üç senedir.
Beşinci maddenin C ve D fıkralarında yazılı olanlar için
dahi altıncı dereceye (altıncı dahil) kadarki terfilerde muteber
olmak üzere bu müddet üç senedir. Ancak bu tarzda terfi bu
müesseselerde çalıştıkları hizmetlerde muteber olup Devlet me
muriyetine geçişte mükteseb hak teşkil etmez.
Bir terfi müddeti içinde üç defa takdirname alan memur
ların o dereceye mahsus olmak üzere kıdemine bir seneye kadar
zam yapılabilirler. Her hangi derecedeki memurun kendi aylığile daha yüksek bir vazifede istihdamı caizdir.
Madde 9 — Bu müesseseler için ihtisas mevkileri olduğu
3460 sayılı kanun mucibince teşkil edilen umumî murakabe heye
tinin mütaleası alındktan sonra önceden icra Vekilleri Heyetin
ce tasdik edilecek olan yerlerde bu müesseseler mraurlanndan
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veya hariçten bu kanunun koyduğu takyidata tâbi olmaksızın,
ikinci madde ile tesbit edilen dereceler dahilinde aıylıkh memur
tayini caizdir. Şu kadar ki bu suretle mütehassıs olarak istihdam
keyfiyeti o ihtisas mevkii haricinde mükteseb bir hak teşkil etmez.'
Bu müesseselerin kadroları dışında muvakkat hizmetlerin
ifası için mukaveleli mütehassıslar istihdamına lüzum hasıl ol
duğu takdirde bunların ücretleri icra Vekilleri Heyetince tesbit
olunur.
Madde lO — Tabrbier, avukatlar, aidai veya ücretli tahsil
darlar, satış memurları, ambar memurları daktilolar, stenolar,
ınekanograflar, evrak müvezzii, bekçi, kolcu, kaloriferci, şoför,
odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle her müessesenin hususî
bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği muvakkat veya mü
teferrik müstahdemler ve alelûmum işçi, usta ve ustabaşılar bu
kanun hükümlerine tâbi değildir.
Madde 11 — Devlet hizmetlerinde maaş veya ücretle çalı
şan memurlardan bu müesseselere geçecek olanlar maaşlı vazi
feden nakledikleri takdirde bir dercee yukarıya, ücretli vazi
feden nakledildikleri takdirde ayni dereceye gaçehilirlar.
Bu müesseselerden Devlet hizmetine geçenler maaşlı vazi
feye geçtikleri takdirde bir derece aşağısına, ücretli bir vazifeye
geçtikleri takdirde aynı dereye geçebilirler.
Madde 12 — Bu kanuna bağlı müesseselerin birinden di
ğerine veyahut bunlardan Devlet teşkilâtından birine veya Dev
let teşkilâtından bu müesseselere memur nakli o memuru tayi
ne salâhiyetli olan makamın müsaadesine bağlıdır.
‘
İstifa edenler hakkında dahi üç ay müddetle bu hükümler
tatbik olunur.
Madde 13 — Bu müesseseler memurlarına (İdare Meclisi
Reis ve Azalan hariç) almakta olduklan aylıklardan başka:
A) Yalnız Ankaraya mahsus olarak ücretli Devlet memur
ları için kabul edilen esas ve nisbetler dahilinde muvakkat taz
minat verilebilir.
ihtisas mevkilerinde bulunanlara, almakta oldukları ücret
dercesine bu kanunun umumî hükümleri dairesinde istihkak
kesbedinceye kadar, muvakkat tazminat verilmez.
""
B) Devletin maaşlı memurları için kabul edilen esas ve
nisbetleri geçmemek şartile usulen mezun olanlara veya kısa
askerlik hizmetini yapmak veya talim ve manevra için vazifeden
aynlanlara, aylıkları verilebileceği gibi hasta olanların da te
davi marafları verilebilir.
'
C) Her sene 3460 sayılı kanunun 42 nci maddesi hükümleri
dahilinde temettü kaydile mukayyed olarak ve bir aylık istihkakı
geçmemek şartile ikramiye verilebileceği gibi fevkalâde faaliyet
ve gayretleri görülenlere temettü kaydile mukayyed olmaksızın
ayrıca bir aylık tutarına kadar idare Meclisi kararile fevkalâde
ikramiye verilebilir.
^'
D) Maden arama ve işletme yerlerinde çalışanlara, burada
çalıştıkları müddete münhasır olmak üezere, İdare Meclisleri ka
rarile aylık tutarlarının % 20 sine kadar bir tazminat verile
bilir.
E) Her hangi bir memuriyetin vekâletle idaresi halinde
Devlet memurları için kabul edilen esas ve müddetleri geçrnemek
üzere vekâlet ücreti verilebilir.
•
F) Paraya el koyan vezne memurlarına her sene bir aylık
tutarına kadar kasa tazminatı verilebilir.
G) Bu müesseseler memurlarına ve idare Meclisi Reis ve
Azalarile murakıblara ve umumî murakabe heyeti reis ve azalarına verilecek harcırah. Devlet memurlarının harcırah hüküm
lerine tevfikan ve bu kanunun ikinci maddesinde yazılı derece
aylıkları esas tutularak hesap edilir.
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C)
Yüksek tahsil veren bir mektebde iken harp sebebile
H)
Hu nıüesseselerin, aded ve mevkileri aid oldu"U vekil
askerliğe çağırılarak yedek subay rütbesini kazanmış olanlar için
tarafından teshil edilecek olan şube, sandık ve ajanlıklırırun
(A) fıkrasındaki terfi müddetlerinin hesabında her iki hizmet
aylık tutan 170 lirayı geçemeyen memurlarına aylıklarınd; ı baş
senesi bir derece terfi müddeti itibar edilerek iktisab edebilecek
ka ayda 20 lirayı geçmemek ve mikdan yine aid olduğu vekil
leri dereceler tayin edilir.
tarafından tesbit edilmek üzere münasib bir tazminat da verile
bilir.
Madde 11 — Hu müesseseler iıienuıılanna bu barmnda ya
zılı olanlardan ve tekaüd kanunlarile temin edilen haklardan
gayri temettü, satış hissesi, ikramiye; tazminat vesair namlarla
ve başka şekil ve suretlerle İliç bir şey verilmez. Ancak fabrika
ve imalâthanelerde fevkalâde ahval dolayısile mulad mesai saat
leri haricinde memurları çalıştırmak mecburiyeti hasıl olduğu
takdirde bunlara müesseselerin bağlı bulundukları mercilerince
tayin edilecek esaslar dahilinde munzam bir ücret verilebilir.
Kezalik hususî surette teşekkül eden ve bu kanuna tâbi bu
lunan millî bankalar, kendi memurları için. Devletçe kurulmuş
bankaların memurları hakkında kabul edilen esas ve nisbetler
dahilinde kalmak üzere tekaüdiük ve maluliyet tazminatı kabul
edebilirler.
Madde 15 — 5460 sayılı kanunun 45 inci maddesi hüküm
leri bu kanuna tâbi bulunan bütün müesseseler memurları hak
kında da tatbik olunur. Şu kadar ki, bunlardan uhdelerinde
muallimlik bulunanların maaş ve ücretleri hakkında Devlet me
murlarına tatbik edilen hükümler tatbik olunur.
Madde 16 — Hu müesseselerin kendi kanunlarile sair ka
nunlardaki hükümlerden bu kanuna muhalif olanları kaldırıl
dığı gibi bunların esas mukavele ve nizamnamelerindeki hüküm
lerden bu kanuna muhalif olanları dahi usulü dairesinde bu
kanun hükümlerine uydurulur.
Madde 17 — Mütekaidlerin bu kanuna tâbi müesseselerde
bir vazifeye alınmaları halinde bunlara en çok, tekaüdiüklerine
mesned olan memuriyet veya rütbe dereceleri maaşına tekabül
eden ücret verilebilir.
Madde 18 — Hu kanunun şümulüne giren müesseseler me
murlarının aylıkları ve muvakkat tazminatları vergi itibarile
Devlet ücretlileri hakkında tatbik olunan esaslara ve nisbetlere
tâbidir.
Muvakkat Madde l — Bu kanuna tâbi müesseselerde halen
müstahdem olan memurlar hakkında aşağıdaki hükümler tatbik
edilir:
A) Halen müstahdem olanların ücretleri, tahsil derecele
rine ve bu kanuna tâbi müesseselerle umumî, mülhak ve hususî
bütçeli Devlet dairelerinde ve bunlardan başka bankalar ve fab
rikalar gibi malî ve sınaî müesseselerde ve Hükümetçe veya hu
susî idareler veya belediyelerce satın alınan müesseselerde ve
hususî mekteblerin tayin ve murakabesi Maarif Vekâletine aid
bulunan muallimliklerinde ücret veya maaşla geçmiş müddet
lerin mecmuuna ve yüksek tahsil görenlerin her iki ve görmiyenlerin her üç senede bir terfi esaslarına göre ve bu kanunun
beşinci maddesi hükümleri dahilinde tesbit olunur.
B) Halen bu müesseselerde ücretle müstahdem olan mütekaidelerin tekaüdiüklerine mesned olan memuriyet veya rütbe de
recelerine, ücretle istihdam edildikleri müddet için yüksek tah
silleri bulunup bulunmadığına göre yukandaki esas dahilinde
hesap edilecek derece farkları ilâve edilmek suretile iktisab ede
bilecekleri derecelr tayin olunur.

D i Hu müesseselerde müstahdem iken askerlik hizmetine
girerek vazifesile irtibatı kesilmiş bulunanların askerliğe çağırılmazdan evvelki hizmetleri (A) bendi mucibince hesap edilmek
suretile iktisab edebilecekîerr derece ile yeniden hizmete-ahnmaları caizdir.

E) (A) bendi mucibince tesbit edilen dereeelerde bu kanu
nun neşri tarihinde müstahdem olup hizmet müddetleri üç sene
ve daha ziyade olanlardan ehliyetleri bu müesseselerin bağlı bu
lundukları mercilerce tasdik edilenlerin bir üst dereceye geçiril
meleri caizdir.
Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde mükteseb lıak teşkil
etmez.
F) A, B, C ve D bendleri mucibince dereceleri tesbit edile
ceklerin almaları icab eden ücret halen almakta oldukları ücret
mikdarından fazla olanlar almakta oldukları ücretleri muhafaza
ederler ve bu ücretler ikinci maddede yazılı aylık derecelerinden
birine tetabuk ediyorsa o dereceye ve etmiyorsa buna en yakın
dereceye halen almakta oldukları ücretle dahil olmuş sayılırlar.
G) A, B, C, D ve E bendleri mucibince tesbit edilecek üc
ret memurun almakta olduğu aylıktan noksan ise aradaki fark
memurun aylığından her ay 25 de biri indirilmek suretile 25 ayda
izale edilir. Ancak memurların talebi üzerine bu farkın daha
evvel de izalesi caizdir. Bu farkın izalesine kadar bu gibilerden
muvakkat tazminat almıyanlara muvakkat tazminat verilmez.
Şu kadar ki bu kesilecek farkın 1 Kânunusani 1939 tarihin
den sonra yapılan tayin veya terfilerden mütevellid kısmı varsa
bu kısım taksitlendirilmiyerek derhal kesilir.
Muvakkat Madde 2 — Bu kanunun neşrinden evvel gerek
bu kanunda yazılı müesseselerde ve gerek umumî, mülhak ve hu
susî bütçeli idarelerle belediyelerde ücret veya maaşla istihdam
edilmiş olanların tekrar hizmete alınışlarında girebilecekleri de
receler, bu gibilerin hizmet müddetlerine ve tahsil vaziyetlerine
göre Devlet ücretli memurluklarında tekrar istihdamları için ka
bul edilen esasa göre tesbit olunur.
Muvakkat Madde 3 — Yurdda yüksek tahsilini bitirdikten
sonra bu kanunun neşri tarihine kadar, yabancı memlekette aynı
tahsili yapmış veya yapmakta bulunmuş olanların ikinci tahsil
için geçirdikleri müddet birinci terfi müddetlerinden indirilir.
Ancak bu müddet, üç seneden fazla olamaz.
Madde 19 — Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizam
name yapılır.
Madde 20 — Hu kanun neşri tarihinden muteberdir. Ancak
derecelere intibak dolayısile yapılacak zam ve tenziller 1 Eylül
1939 tarihinde başlar.
Madde 21 — Bu kanunun bükümlerini icraya İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
5/VII/1939
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Sayfa : 132

TAYİNLER ;
Açjlc bulunan Maarif Vekilliği Müsteşarlığına, bu vazifeyi vekâleten ifa etmekte olan, Talim ve Terbiye Dairesi Reisi İhsan
Sungu asaleten. Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğüne Siyasal llilgiler Okulu Profesörlerinden Etem Menemencioğlu tayin edil
mişlerdir.

TAMİMLER :
iH /vn /m o

ORTA TEDRİSAT UMUM
MÜDÜRLÜCÜ
S a y ı : 2 3 1 /20/14604

ÖZET :
Tetebbu ve tahsili ikmal maksadile Avrupa’ya gitmek istiyen ğretmenler h.

186.

Razı muallimlerimizin tatebbu ve tahsili ikmal maksadile
Garp Memleketlerine gitmek için müracaatta bulundukları gö
rülmektedir.
Bu dilekleri, kadrolarımızın darlığı dolayısile istemiyerek
reddetmek mecburiyetinde kalıyorum. İstisnaî muamele yapılamıyacağından müesseselerimizin bütün kadroları normal bir
şekle sokulmadan önce hiç bir öğretmen arkadaşın vazifesinden
mezun addedilmek suretile yabancı memleketlerde tahsil görmek
imkânı olmadığı için beyhude yere müracaat edilmemesini rica
ederim. Vaki olacak isteklere bu tamim bir cevap sayılacaktır.
Maarif Vekili
Haşan-Ali Yücel

//. A.

21/Vl 1/1939

ORTA

t e d r i s a t UMUM
MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 51293/15197

ÖZET :
Türk Kuşu kamplarında çalışan
talebelerin engel sınavları h.

187.

Bütünlemeye kalmış olan talebeden Türk Kıişu Kampla
rında çalışmakta olanlar bütünleme sınavlarının yapıldığı za

manda okullarında bulunamıyacaklarından bu gibilerin engelleri
dikkate alınarak engel sınavlarının okullarına geldikleri zaman
yapılması uygun görülmüştür.
M aarif Vekili
II. A.
IIasan-Âli Yücel
4/VIII/1939

N EŞRİY AT M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
Sayı : 8 1 /6 2 0 2

ÖZET :
N akleden öğrencilerin sıhhat kar

188.

neleri h.

Kısa bir müddet içinde okul değiştirmek zaruretinde olan
öğrencilerden; yeni kaydolunacakları okul idaresince de aşı ve
sıhhat raporlarının istenildiği ve öğrencilerin az bir zaman önce
aldıkları bu raporların; ayrıldıkları okullarda kalması dölayısile yeniden ası olmak ve sıhhat raporu almak mecburiyetinde
kaldıkları görülmektedir.
Öğrencilerin; aşı müddeti geçmeden tekrar aşılanmalarının
gayri sıhhî olduğu ve yeniden sıhhat raporu almak gibi müşkül
lerle karşılaşmalarının doğru bulunmıyacağı aşikârdır.
Bu mahzurların önlenmesi için okul sıhhat karnelerine öğ
rencilerin hangi tarihte ve ne gibi aşılar yapılmış ise yazılması
ve nakleden öğrencinin yeni kaydolunduğu okula gönderilme
sinin usul tutulması lüzumlu görülmüştür.
Öğrencinin her türlü sıhhî durumunu tesbit eden bu kar
neler okul ve Hükümet doktorları tarafından görülerek icabeden
aşıların yapılif) yapılmaması kestirilebileceğinden bu yolda iş
yapılmasının teminini önemle rica ederim.
Maarif Vekili A.
Ihsan Sungu

M . A.

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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PtKİml Matbaan

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLEH DEKGrSÎ
Her hafta Pazartesi günleri neşroiunui-.

Neşriyat

Müdürlüğünce çıkarılır.

Tek
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tek satılmaz. Alâkadar makam ve luûesseselere dağıtılır. Yıllığı kırk kuruş mu

PAZARTESİ

kabilinde abonelerine eönderilir.

t a l i m a t l a r

Sayı: 30
İkinci basılış

:

M aarif V ek illiğ i N eşriyatı Satış İşleri H akkım la T alim at

Madde l — Maarif Vekilliği tarafından neşredilen her tür
lü kitab ve derdiler (Maarif Vekilliği Yayınevleri) nde; veya
muvakkat olarak, lüzum frörülen mahallerde açılan (Satışevleri) nde, toptan veya perakende olarak, peşin para ile satılır.
Yalnız ^ üncü maddede "österilen şekilde teminat veren satı
cılara muayyen vadeli krediler açılması caizdir.
Madde 2 — Maarif Vekilliği Neşriyatı toptan olarak ancak
3 üncü maddede yazılı satıcılarla «Okul Kooperatif Yasası» na
göre teşekkül etmiş okul kooperatiflerine verilir. Yalnız bun
ların da neşriyatı her türlü ambalaj? nakil vesair sevk masraf
ları alıcıya aid olmak ve depolardan kendi vasıtalarile kaldır
mak suretile almaları şarttır.
Madde 3 — Maarif Vekilliği Neşriyatı satıcısı olmak istiyen kitapçıların Maarif Vekilliğine aşağıdaki yazılı vesikalarla
müracaat ederek «Satıcılık Müsaadesi» almış bulunanları lâlâzımdır. Bu müracaat senenin her ayında yapılabilir.
Maarif Vekilliği Üeşriyatı satıcıları iki kısımdır:
• a) Serbest satıcı
b) Kayıtlı satıcı
a) Serbest satıcı olmak için, alâkadalann bulundukları
yerin ticaret odasından kitapçı olduklarına dair bir vesika ile,
mahallî maarif müdürlüğünden kendisinin iyi hal ve şöhret
sahibi olduğunu bidirir (No: 1) bir vesika alarak ve örneği
bu talimatın sonunda gösterilen şekilde (No: 2) noterlikten
tasdikli bir taahhüdname yaparak, Vekillik Neşriyat Müdürlü
ğüne 4 vesika fotoğrafı ve 30 kuruşluk bir damga pulu ilişik
bir istida ile müracaatta bulunmak lâzımdır.
b) Kakıtlı satıcı olmak için ise yukarı fıkrada yazılı ve
sikalardan başka kendileri tarafından neşredilen okul kitapları
nı da en az bu talimatın tesbit ettiği iskonto hadleri dahilinde
kayıtlı satıcılara ve okul kooperatiflerine muntazaman vermeği
kabul ettiklerini bildirir, bu talimatın sonunda nümunesi gös
terilen şekilde, noterliokten tasdikli bir taahhüd senedi (No: 3)
ile banka teminat mektubunu (No: 4) veya kendisinin göster

mekle mükellef bulunduğu teminat parası ıtutanin okul kitap
lan sandığının Ziraat Bankası Ankara Merkezinde 3663 sayıdaki
cari hesabına yatırdığını mübeyyin banka makbuzunu Vekillik
Neşriyat Müdürlüğüne 4 vesika fotoğrafı ve 30 kuruşluk bir
damga pulu ilişik bir istida ile tevdi etmiş olmak lâzımdır.
Madde 1 — Kayıtlı satıcıların, bulundukları vilâyetin nü
fusuna göre, yatıracakları depozito veya verecekleri banka te
minat mektubu tutarı şu suretle tesbit olunur:
a) Nüfusu yarım milyondan fazla vilâyetlerin merkezle
rinde 350 lira,
b) Nüfusu yarım milyonla iki yüz bin arasında olanların
merkezlerinde 250 lira,
.
c) Nüfusu iki yüz binden aşağı vilâyetlerin merkezlerile
bütün kaza merkezlerinde 150 lira.
Madde 5 — Her iki sınıftan olan satıcılara Neşriyat Mü
dürlüğünce fotoğraflı birer «Müsaade Kâğıdı» verilir. Ve key
fiyet bulundukları vilâyetin Maarif Müdürlüğü ile Maarif Mat
baası Müdürlüğüne ve bölgesinde bulundukları yayınevi me
murluklarına yazı ile tebliğ olunur. Bu müsaade, zamanla talhdid edilmiş değildir. Yalnız mahallî Maarif Müdürlüğünce, okul
talebesile teması uygun görülmiyen bir duruma girdikleri Ve
killiğe bildirilenler bu haklarını kaybederler.
Madde 6 — Doğrudan doğruya yaymevlerinden şahsen ki
tap almıyacak yerde bulunanların, noterlikçe tescil edilmiş bir
vekâletnameyi haiz vekilleri de bunların namlarına kitap ala
bilirler. Yalnız bu vekâletnamelerin no'lerlikten tasdikli bir su
retinin önceden alâkadar yayınevine tevdi edilmiş olması lâ
zımdır.
Böyle bir vekâletname vermiş olmak, asilinin, icabında doğ
rudan doğruya müracaat ederek muamele yapmasına engal teş
kil etmez.
: •
Madde 7 — Serbest satıcıların, aldıkları kitapları memle
ketin her neresinde olursa olsun üstündeki fiatla satmak ve sa
tış yerlerini okul talebesinin daima girip çıkabileceği nezih bir
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olunur. Üç defa bu suretle bonosunu ödemekte gecikmiş olan
satıcılar kredi ile muamele yapmak ve kitap iade etmek hak
kını kaybederler.

yer olarak muhafaza etmek mecburiyetinden başka bir mükel
lefiyetleri yoktur. Arzu ettikleri takdirde vitrinlerine (Maarif
Vekillimi Neşriyatı burada satılır) levhasını da koyabilirler. Bu
sınıf satıcılara kredi yapılmaz. Bütün muameleleri peşin para
iledir. Ve kendilerine mutlak olarak okul kitaplarında % 12,
diğer neşriyatta % 20 dskonto yapılır.
Madde 8 — 'Kayıtlı satıcılar, Maarif Vekilliği Neşriyatı Teş
kilâtının daimî şubeleridir.
Vitrinlerin en göze görünür yerine (Maarif Vekilliği Neş
riyatı Satış Şubesi) yazılı bir levha asmağa, senenin her mevsi
minde her talebi derhal tatmin edecek şekilde Maarif Vekilliği
bütün neşriyatını mağazalarında bulundurmağa ve kendileri
tarafından neşredilen okul kitaplarını da en az bu talimatın
■tesbit ettiği iskonto hadleri dahilinde kayıtlı satıcılara ve okul
kooperatiflerine muntazam vermeğe mecburdurlar. Vekillik
Neşriyatı çıktıkça kendilerine birer nüsha gönderilerek hesap
larına geçirilmek suretile en yeni neşriyattan muntazaman ha
berdar edilmeleri temin olunur.
Kayıtlı satıcılarla yapılan muamelelere aid iskonto nisbetleri şunlardır:
Peşin muamelelerde:
Okul kitaplarından:
Diğer neşriyattan:
Kredi ile muamelelerde:
45 gün vadeli okul kitaplarında
61 »
»
»
»
75 »
»
»
»
Vadesi ne olursa olsun diğer neş
riyatta: (En çok 90 gün)

Madde 11 — Maarif Vekilliği Neşriyatını satmak ve bu su
retle kendi okulları fakir talebesine bir kısım bedava kitap te
min etmek istiyen okul kooperatiflerinin ihtiyaçlarını gösterir
listelerle ve peşin para ile kendilerine en yakın şehirdeki ya
yınevine, şahsan müracaat edip kitapları teslim alacak bir mü
messille başvurmalın lâzımdır. Bu li^telorin okul kooperatif
yasasının 27 nci maddesi mucibince okul müdür veya başöğ
retmenleri tarafından da behemehal imzalanmış bulunması ve
mahallin Maarif Müdürlüğünce de tasdik edilmiş olması şarttır.
Okul kooperatiflerine para iskontosu yapılmaz. Yalnız ya
pılan muamelenin % 15 i tutarında olmak üzere iskonto kar
şılığı olarak o değerde kitap ayrıca parasız verilir. Yüz kuruş
tan aşağı kesirler hesaba alınmaz ve okul kooperatiflerine ve
rilen kitaplardan hiç bir suretle iade kabul edilmez.
Madde 12 — Satıcıların ve okul kooperatiflerinin bu tali
mata göre ve toptan hesabile çekecekleri kitap veya dergiler
tutarı yüz kuruştan aşağı olamaz. Iskontolar hesap edilirken
kuruştan eksik kesirler sermaye lehine hesaptan düşürülür.

% 14
% 25

Madde 13 — Toptan satışlarda yüz liraya kadar olan te
diyelerin yayınevleri gişelerince doğrudan doğruya kabulü ca
izdir. Bundan fazla tutarda olan muamelelerde paranın Iş Ban
kası İstanbul Şubesindeki 10530 sayılı Devlet Kitapları Müte
davil Sermayesi cari hesabına veya bu hesabın adına bulunulan
yerdeki bankalardan birine yatırılması ve makbuzunun yayıne
vine verilmesi şarttır.

% 12
% 11
% 10

Yayınevleri bu suretle veya kredi ile kabul ettikleri top
tan siparişlerin teslimini en çok 48 saat içinde ihzar ile mükel
leftirler. (Hafta tatili hesaba dahil değildir.)

% 20

Okul ders kitaplarının satışa çıkarıldığı tarihten itibaren
ilk 25 gün içinde peşin para ile yapılan muamelelerde ayrıca
% 3 munzam iskonto yapılır. Yalnız bir defada peşin para ile
2000 liradan fazla tutarda okul kitabı alan kayıtlı satıcıya ay
rıca % 1, 4000 liradan fazla tutarda alana % 2, 6000 liradan
fazla tutarda kitap alanlara ayrıca % 3, 8000 liradan fazla tu
tarda kitap alanlara ayrıca % 5 munzam iskonto yapılır.
Kayıtlı satıcılardan Eylül, Birinci ve İkinci Teşrin ayları
içinde peşin para veya bono ile yaptıkları muamele tutarı 3000
lirayı geçenlere evvelce yapılmış olan Iskontolara ilâveten bü
tün muamele tutarları üzerinden % 2, 6000 lirayı geçenlere
% 4 ve 10.000 lirayı aşanlara % 6 iskonto yapılır. Fakat her ne
şekilde olursaolsun bir .satıcıya yapılan iskoto tutarı hiç bir
suretle % 25 ten fazla olamaz.
Madde 9 — Kayıtlı satıcı olmak, o yerde yalnız kendisinin
Maarif Vekilliği Neşriyatı satıcılığı yapacağı manasını tazammun etmez. Bir yerde aynı şekilde müsaade alacak müteaddit
satıcılar bulunabileceği gibi başka yerdeki bir satıcının orada
kitap sattırmasında da bir mahzur yoktur.
Madde 10 — Kredi ile kitap almak istiyen kayıtlı satıcı
ların verecekleri bonoları ayrıca banka teminat mektupları ile
sağlamaları şarttır (Örnek No: 5).
Kredi ile kitap alanlar vadesi gelen bonolarının tutarlarını
Türkiye îş Bankası İstanbul Şubesindeki 10530 sayılı Devlet Ki
tapları Mütedavil Sermayesi cari hesabına doğrudan doğruya
veya bu hesaba diğer bir bankaya yatırarak alacakları makbuz
lan bono vadesinin bitimini takib eden ilk iki iş günü içinde
Maarif Matbaası Muhasebesine veya yaınevlerine teslime mec
burdurlar. Bu müddet geçtiği halde bankaya ödenip makbuzu
verilmiyen bonoların karşılıkları teminatlarından derhal tahsil
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Sipariş esastır. Mevcudu kâfi veya henüz hazır olmıyan
kitaplar hazırlandıkça, sipariş veya müracaat sırası ile, peyder
pey alâkalılara verilir.
Madde 14 — Maarif Vekilliği Neşriyatından iade kabul
olunmaz. Ancak okul ders kitaplarının, tedristen kaldırılmış
olanları tedristen kaldırıldığı ders yılının Kânunuevvel ayı so
nuna kadar olan müddet içinde yerine aynı değerde başka ki
tap verilmek suretile geri alınır. Fakat bu suretle geri verilecek
kitapların iade, celb, nakil ve ambalâj masrafları satıcılara
aid olmak ve kiatpIar her hangi bir şekilde bozulmamış ve yıp
ranmamış bulunmak ve üzerine kendi ticarethanesine veya her
hangi bir şahsa aid isim yazılmamış ve damga basılmamış ol
mak şarttır.
•
Madde 15 — Maarif Müdürleri vilâyetleri içinde kayıtlı
satıcı müsaadesi almış olanlara mahallin okul kitabı ihtiyacı
hakkındaki her türlü malûmatı, okulların ders başlamasından
en az on beş gün önce, bildirmekle mükelleftirler. Bu malûmat
verilirken geçen yıllarda okutulmuş kitaplardan o sene listesine
de dahil bulunan ve bir kısmının kullanılmış olarak talebe ta
rafından elden tedarik edilmesi muhtemel olan mikdarlar ile
okul kooperatifleri tarafından doğruca yayınevlerinden temini
düşünülen kitap miktarları hesaba alınmak lâzımdır.
Maarif Müdürleri kayıtlı satıcılar tarafından verilen taah
hüt senetleri (örnek No: 3) tanzim olunurken vilâyetlerinin her
ders yılı okul kitabı ihtiyacının okulların derse başladıkları
tarihten itibaren en çok kaç gün içinde (bu müddet 45 günden
fazla olamaz) temin edilmesi lâzım geldiğine aid müddeti de
bizzat tesbit ederler.
(Devamı gelecek sayıda)

Sayfa: 135

M aarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

Ağustos 1939

TAMİMLER:

31/V11/1939

HUSUSÎ MEKTEPLER MÜDÜRLÜCÜ
Sayı: 9/1800

ÖZET:
2 yıl üstüste aynı sınıfta kalan ta
lebelerin 3 üncü yıl sonunda geçi
recekleri sınavlarda bütünlemeye
veya engele kalabilecekleri b.

189.

. Üstüste iki yıl aynı sınıfta kaldıktan sonra Lise Sınav Tali
matnamesinin 47 nci maddesine tevfikan kendilerine birer belge
verilerek bulundukları okullardan çıkarılan talebelerden kaldık
ları sınıflarda bir yıl daha okumak üzere hususî bir okula giren
lerin üçüncü yıl sonunda resmî okulların birinde geçirecekleri
sınavlar esnasında bütünlemeye veya engele kalıp kalmıyacakları
bazı Maarif Müdürlüklerinden sorulmaktadır. Lise Sınav Tali
matnamesinin 47 nci maddesinin H fıkrasında bu gibi talebeleriu bütünlemeye veya engele kalamıyacaklarına dair bir hüküm
olmadığından sözü geçen talimatnamenin diğer maddelerindeki
esaslar dahilinde bütünlemeye veya engele kalabileceklerinin il
gililerce gözönünde bulundurulmasını rica ederim.
Maarif Vekili
N. P.
'
Haşan-Ali Yücel
•••-

MESLEKÎ VE TEKNİK TEDRİSAT UMUM
MÜDÜRLÜCÜ
Sayı: 3107

190.

l/Vll/1939

ÖZET:
İnşaat Usta ve Bölge Sanat Okullanna kabul edilecek talebeye mah
sus fişli raporlar h.

inşaat usta ye bölge sanat okullarına alınacak talebe hakkındaki 27/VII/1937 tarih ve 2983 sayılı tamime bağlı talimatın
27 nci maddesi mucibince Maarif Müdürlüklerine ertesi yıl bu
raporlardan tahminen, kaç nüshaya ihtiyaç hasıl olacağının mü
sabaka sınavlarının sonunda derhal bildirmeleri icabederken bazı
Maarif Müdürlüklerince talimatın bu hükmünün nazarı dikkate
alınmadığı ve ihtiyacın bîldirilmediği görülmektedir.
* ileride bir yanlışlığa yer kalmamak üzere yukarıda tarih
ve numarası yazılı tamim ile bu tamime bağlı talimat hükümleri
nin yerine getirilmesine dikkat edilmesini bir defa daha rica
ederim.
Maarif Vekili
R. U.
'
Haşan-Ali Yücel

ORTA

UMUM MÜDÜRLÜCÜ
Sayı: 51293 /1 2 -1 6 4 0 8

t e d r is a t

191.

2/Vl 11/1939

.
ÖZET:
Okulların kayıd ve açılış tarihleri

,
1 — Lise ve Ortaokullarda. Öğretmen Okullarında ve bütün
meslek okullarında talebe namzedi kaydına 1 Eylül Cuma günü
başlanacak. 15 Eylül cuma günü akşamı .son verilecektir.
2 — Derslere 25 Sylül Pazartesi günün sabahı başlanacak
tır.
Maarif Vekili
H. A.
Haşan-Ali Yücel

ORTA TEDRİSAT UMUM MÜDÜRLÜCÜ
.Sayı: 512 9 3 /5 - 16214

2 / V l 11/1939

ÖZET:
öğretmen okullarına alınacak pa
rasız yatılı talebe h.

1 — Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğretmen Okul
larına kadro boşluğu nisbetinde parasız yatılı talebe alınacaktır.
2 — isteklilerin şu şartları taşımaları lâzımdır:
a) Türk olmak,
b) Lflusal duygusunun sağlamlığı, karakterinin düz
günlüğü ve mesleğe karşı sevgisi ve ehliyet derecesi,
öğretmenler kurulunun dolduracağı sicil fişi ile tesbit edilmiş bulunmak (Bu sicil fişi talebenin mezun
olduğu veya devam etmekte bulunduğu okullarca
verilecektir),
c) Yaşı öğretmen Okulları Talimatnamesinin tesbit et
tiği çağda bulunmak (Birinci sınıf için 15-19, ikin
ci sınıf için 16-20, üçüncü sınıf için 17-21),
d) Ruhî ve bedenî sağlamlığı, okul doktoru veya bir
sağlık kurulu tarafından tesbit edilme (Röntgen
bulunan yerlerde talebenin radyoğrafisi de alına
caktır. Ancak sağlık kurulu raporu ve radyoğrafi
öğretmenler kurulunca namzet seçildikten sonra te
min olunacaktır),
e) Sınıfını pekiyi veya iyi derecede geçmiş bulunmak
(Liselerin ikinci ve üçüncü sınıflarından öğretmen
Okullarının muadil sınıflarına geçmek istiyenler ve
rildikleri okullarda mesleik derslerinden sınava tâbi
tutulurlar.)
3 — öğretmen okullarına girmek istiyenler mezun olduk
ları veya kayıtlı bulundukları okullara müracaat edeceklerdir.
4 — Engelli talebenin müracaatları kabul edilmiyecektir.
5 — öğretmenler kurulu 1 Eylülde toplanarak müracaat
eden talebenin vaziyetini tetkik edecek ve (liseler 3, öğretmen
okulları me.slek kısmı 5, vilâyet merkezinde lisesi bulunan orta
okullar 2, diğer ortaokullar 4) namzet seçerek bunların adlarını
derecelerine göre sıralayacak, fişlerini doldurup imzalıyacaklardır. Vekillik tarafından yapılacak seçimde bu dereceler göz
önünde bulundurulacaktır.
6 — Okul direktörleri, öğretmenler kurulunca seçilmiş olan
namzedlerden her birine mahsus olan belgeleri (nüfus hüviyet
cüzdanı, sağlık fişi ve radyoğrafi, sicil fişi, 4 fotoğraf) bir zarf
içinde koyacak, üzerine namzedin adını, soyadını, babasının adını,
doğum yer ve yılını, öğretmenler kurulunca kendisine verilen
derece numarasını yazacaklardır. Bundan başka talebenin kün
yeleri derece numaralarına göre, bu işe mahsus künye cetvelle
rine geçirilecek, adlarının karşılarına tercihlerini icabettirecek
sebepler yazılacak, aralarında şehit çocukları olanlar varsa ad
ları hizalarına kırmızı kalemle işaret edilecektir.
7 — Namzetlerin sağlık raporlarını ve belgelerini noksan
sız olarak havi olan dosyaları 5 Eylül Salı gününe kadar behe
mehal postaya verilmiş olacaktır.
8 — öğretmen okullarına kabul edilen talebe, bir taahhüd
senedi tanzim ettirip kabul edildiği okula götürecektir. (Taahhüd
senedi örneği okullarda mevcuttur), öğretmen okulları, yeniden
verilen talebenin kayıt ve kabullerini, kendilerinden taahhüd
senedi alınmadıkça yapmıyacaklardır.
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8 — Sınav komisyonları:
9
— öğretmen okulları, tedrisatın başladığı gün okula gel
miş ve kabul edilmiş olan yeni talebenin açık künyelerini para
Okullarda okul direktörünün,'Maarif Müdürlüklerinde maa
sız yatılı talebeye mahsus olan cetvele geçirerek - iki nüsha ha
rif müdürünün başkanlığı altında üç öğretmenden teşekkül ede
linde- hemen Vekâlet Orta Tedrisat Dairesine gönderecekler,
cektir. Lise ve Ortaokul bulunmıyan vilâyette İlkokul öğretmen
sonradan gelenlerinkini de her hafta başında yollayacaklardır.
leri veya İlkokul Müfettişleri komisyonlara alınır. Komisyon
Gereğinin buna göre yapılmasını dilerim.
başkanı gerekli görürse komisyon âzalarını çoğaltabilir.
Maarif Vekili
9 — Sınavları yapacak olan komisyon başkanı usulüne uy
//. A.
Hasan-Âli Yücel
gun olan dilekçeleri kabul ile şartları taşıyanların adlarını ve
künyelerini tesbitederek kendilerine fotoğraflı bir belge ve her
hangi bir yanlışlığa meydan verilmemek üzere bir de sıra nu
marası
verecektir. Bu sıra numarası sınava giren talebenin her türlü
ORTA TED RİSAT UMUM MÜDÜRLÜCÜ
li/V lI I /im
işlerinde
kullanılacaktır. Ancak bu fotoğraflı belgeyi gösterenler
Sayı: 5129 3 /1 2 - 16.357
ÖZET:
sınavlara kabul edileceklerdir.

193.

Lise ve ortaokullara alınacak pa
rasız yatılı sınavları h.

1 — 915 numaralı kanun mucibince lise ve ortaokullara
parasız yatılı olarak girmek isteyenlerin kayıt muamelesine bu
günden itibaren başlanacaktır.
2 — Talih olanlar 26 Ağustos 1939 Cumartesi günü saat
13 e kadar vilâyet merkezindeki liselere ve lise olmıyan yer
lerde Ortaokullara, Ortaokul bulunmıyan vilâyette. Maarif Müdür
lüğüne birer istida ile müracaat edecekler ve istidalarına:
a) Nüfus tezkeresi.
b) Fakirlik mazbatası (örneği okullarda vardır),
c) Çalışkanlık ve ahlâk belgesi
vardır),

(örneği okullarda
'

d) Sağlık raporu (örneği okullarda vardır) ekliyeceklerdir.
3 — Seçme sınavları 1 Eylül 1939 Cuma günü aşağıda gö.sterilen okullarda yapılacaktır.
4 — Seçme sınavlarına gireceklerin şu şartları taşımaları
lâzımdır:
a) Türk olmak,
b) Lise ve Ortaokullar Talimatnamesinin her sınıf
için tesbit ettiği yaşta bulunmak.

N

10 — Vekillikten gönderilecek olan .soru zarfları sınav ko
misyonlarınca talebe önünde tam saat 9 da açılacak talebeye
bildirilecektir.
11 — Soruların cevapları bu sınavlar için gönderilmiş olan
kâğıtlara yazılacaktır.
12 — Sınav kâğıtları mühürlenmiyeceği gibi hiç bir suretle
de işaretlenmiyecektir.
13

— Seçme sınavları şöyle yapılacaktır:
a) Soru zarfları açılmadan önce komisyon her tale
beye Matematik sınavı için bir kâğıt, Türkçe sınavı
için bir kâğıt dağıtacaktır. Müsveddelik kâğıt kullanılmıyacaktır. Yalnız Matematik sınavı için müs
veddelik verilebilir. Bu iki dersin cevapları aynı
kâğıda yazılmıyacaktır. İsimler her iki kâğıda da
yazılacaktır.
b) Her talebe kendi kâğıdının sağ köşesindeki yere
adını, sıra numarasını, sınava girdiği okulun adını,
sınıfını mürekkeble yazdıktan sonra komisyonun
bakımı altında kapayıp yapıştıracaktır,
c) Kâğıtların köşelerinin her talebe tarafından tamamen
yapıştırıldığı belli olduktan sonra tesbit edilmiş olan
saatte zarf, ba.şkan tarafından açılacak ve sorular
komisyon âzasından biri tarafından tahtaya yazı
lacaktır,

c) Bedence ve ruhça hasta, illetli, sakat ve kusurlu
olmamak,

d) Talebeye dikte ettirilecek soru çıkarsa tahtaya yazılmayıp doğrudan doğruya talebeye yazdırılacaktır,

d) Okutamıyacak kadar baba - anası fakir olmak,

e) Kâğıtların her iki tarafı cevaplarla tamamen do
lar ve yeni bir kâğıt lâzım olursa ikinci bir kâğıt
verilecektir. Birden fazla kâğıtların birbirine iğ
nelenmesi gerektir,

e) Zekâsı, çalışkanlığı, ahlâkı, talebesi bulunduğu
okuldan alacağı fotoğraflı bir belge ile tesbit edil
mek,
f) Sınıfında kalmış olmamak.

5 — Dördüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları nüfus hüviyet
cüzdanile, (c) fıkrası okullara verilmiş olan rapor örneklerine göre
sınavın yapıldığı okulun bulunduğu yerin hastahane sağlık ku
rulunca dolduracaktır (röntgen olan yerlerde radyografi de
aldırılacaktır). Sağlık kurulu olmıyan yerlerde hükümet dok
toru tarafından yapılacak muayene sonunda doldurulacak okul
larda mevcud küçük kıtadaki raporları, (d) fıkrası belediye
lerden, köylü ise köy ihtiyat heyetlerinden alınacak belgelerle
(e) fıkrası okuldan alacağı öğretmenler kurulu mazbatasile tes
bit olunacaktır.
•

f) Sınav için ayrılan saat biter bitmez kâğıtlar top
lanacak ve kontrol edildikten sonra zarfa konarak
kapatılacaktır,
g) Sınava kaç talebenin girdiği, soru zarflarının za
manında açılıp açılmadığı, sınavın nasıl cereyan
ettiği bir mazbatada tesbit olunacaktır. (Mazbata
örneği okullara gönderilmiştir).

6 — Seçme sınavları (Türkçe - Edebiyat) ve (Matematik)
derslerinden yazılı olarak yapılacaktır.

1 4 — Vekillik, numara ölçülerini birleştirmek gayesile sı
nav kâğıtlarım bir komisyona tedkik ettirecektir. Bunun için
sınavın sonunda cevap kâğıtları talibi bulunmadığı için açılmıyan soru zarflarile beraber bir zarf içine konarak mühürle
necek ve resmî teahhüdiü olarak o gün Orta Tedrisat Umum Mü
dürlüğüne gönderilecek ve zarfın üzerine parasız yatılı ta
lebeye ait olduğu yazılacaktır (Diğer evrak okulda kalacaktır).

7 — Seçme soruları her sınıf için ayrı ayrı olmak üzere
Vekillikten gönderilecektir.

15 — Komisyon başkanı sınav kâğıtlarile birlikte, talebe
nin adları ve baba adlarile geçim durumlarını, erkek veya kız
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olduklarını gösterir ve not yazılmağa mahsus listeyi hazırlıvarak gönderecektir. Listede başkan her talebenin geçim durumu hakkındaki kanaatini da vazacaktır. (Liste örnekleri okullara gönderilmiştir.)

•
•

17 — Kazandığı, okullara tebliğ edilen talebeden bulundukları yerlerde sağlık kurul u olmadığı için küçük raporlarla
sınavlara girmiş oranİar diğer mufassal raporları sıhhat kuruluna doldurtacak, radyografi de aldıracak ve sağlam olduğu
anlaşılırsa kabul edildiği okula gidecektir.

Artvin Ortaokulu
Hopa
»
Corum »
İskilip »

Denizli
Diyarbakır

Denızir LisesiDiyarbakır Lisesi
(FA

Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir

19 — Sağlam olmadığı için veya her hangi bir sebeple
verildiği okula gidemiyecek olan talebenin adı derhal Vekilliğe
bildirilecektir.
20 — Sınavların yapılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir.
21 — Bu genelge uygun görülecek yerlere asılmak suretile
ilân edilecektir.
*
Bu genelgeye göre iş görülmesini, alındığının Vekilliğe
bildirilmesini, sınavların en sıkı bir dikkat ve ehemmiyetle yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili
//. A.
llasan-Âli Yücel

Edirne Lisesi
Elâzığ Ortaokulu
Erzincan »
Erzurum Lisesi
Eskişehir Lisesi

.

(G)
Gazianteb Lisesi
Kilis Ortaokulu
Giresun
Ortaokulu
Gümüşhane
»
Şebinkarahisar »
Bayburt
>

Gazianteb
»
(iiresuiı
Gümüşhane
»
»

Okullar

Afyonkarahisar
Ağrı
Ama.sya
»
*
Ankara
Antalya
Aydın
»

»
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
»
' Burdur
Bursa
»

■

•

Balıkesir Lisesi
Bandırma Ortaokulu
Edremit
»
Ayvalık
»
Bilecik
»
Bingöl Maarif Müdürlüğü
Bitlis Ortaokulu
Bolu
»
Düzce »
Burdur »
Bursa Li.sesi
îneköl Ortaokulu
C»emlik
»
^Ç)

Çanakkale
»
»
Çankırı

Çanakkale Ortaokulu
Biga Ortaokulu
Gelibolu »
Çankırı
»

.

Antakya Lisesi
Hakâri Maarif Müdürlüğü

Hatay
Hakâri

Afyon Lisesi
Karaköse Ortaokulu
Amasya Ortaokulu
’ Merzifon Ortaokulu
Ankara Erkek Lisesi
Antalya Lisesi
Aydın^ Ortaokulu
Nazil'li
»
(B)

Balıkesir
»

•

•

(H)

SINAVLARIN YAPILACAĞI YEKLER :

(A)

■

(D)

-18 — Kazanan talebe nümunesi okullarda mevcud taahhüd
senedini tanzim ettirerek verdikleri okullara beraberlerinde götüreceklerdir.

Vilâyetler

137

Okullar

Vilâyetler
Çoruh
»
(.orıım
»

16 — Yukarıdaki şartlar içinde parasız yatılı sınavlarında
kazananların adları gazeteleri e ilân edilecektir.

:

(i)

’

İçel
»
»
İsparta
»
İstanbul
»
»
İzmir
»

•

Silifke Ortaokulu
Mersin
»
Tarsus
»
İsparta
»
Yalvaç
»
Kızlar için İs. Kız Lisesi
Erkek » » Erkek Lisesi
Çatalca Ortaokulu
İzmir Erkek Lisesi
Bergama Ortaokulu
ödemiş
»
Tire
»
(K)

Kars
»
»
Kastamonu
»
Kayseri
»
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
»
Konya
»
>

Kars Lisesi
İğdır Ortaokulu
Sarıkamış
»
Kastamonu Lisesi
İnebolu Ortaokulu
Kayseri Lisesi
Develi Ortaokulu
Kırklareli
»
Kirşehir
»
İzmit
»
Adapazarı
»
Konya Lisesi
Akşehir Ortaokulu
Karaman »

Okullaı

Vilâyetler
Kütahya
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Kütahya Lisesi
Simav Ortaokulu
Uşak
»

SURET
T. C.
DAHİLİYE VEKÂLETİ
Emniyet Umum Müdürlüğü
Şube
; 4. C.
Llmumî : 34699

(M)
Malatya
Manisa
»
»
Maras
»
Mardin
Muğla
»
Muş

Malatya Lisesi
A:rapkir Ortaokulu
Manisa
»
Akhisar
»
»
Turgutlu
Maraş
»
Elbistan
Mardin
Muğla
»
Milâs
»
Muş
(N)

Niğde
»

Niğde Ortaok ulu
»
Nevşehir
»
Aksaray

()ZET :
Yabancı mütehassısların
tezkeresi h.

ikamet

Maarif yekâletinc
Vekâletleri ve Vekâletlerine bağlı fabrika ve müesseselerde
istihdam edilmekte olan yabancı mütehassıslar ile eşlerine veri
len ikamet tezkerelerinin muayyen vakitlerde değiştirilmiyerek
günlerinin geçirildiği görülmktedir.
Memlekette bulunan ecnebilerin bu vaziyetlerini tesbit eden
3529 sayılı kanunda bu gibi kimseler hakkında cezaî müeyyide
ler mevcuttur ve tatbik zarureti basıl olacaktır.
Binaenaleyh bu gibi zaruretleri önlemek için alâkadarlara
bu hususta hassasiyet gösterilmesine ve kanun bükümlerinin ta
mamen tatbik hususunda lâzımgelen emirlerin verilmesine yük
sek müsaadelerini arz ve rica ederim.
Millî Müdafaa, İktısad. Maarif, Gümrük ve İnhisarlar, Zi

(0)
Ordu
»

Ordu Ortaokulu
»
Ünye

raat. Nafıa, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet, Muhabere ve Münakalât
Ticaret Vekâletlerine arzedilmiştir.
Dahiliye Vekili Y.
Ş. Bicioğlu

(R)

Rize
»

Rize Ortaokulu
Pazar
»
NEŞRİYAT MÜDÜRLÜf,Ü

(S)
Samsun
Seyhan
»
Siirt
Sinop
Sivas
»

Samsun Lisesi
Bafra Ortaokulu
Adana Erkek Lisesi
Osmaniye Ortaokulu
Siirt
»
Sinop
»
Sivas Lisesi
Divrik Ortaokulu
(T)

Tekirdağ
»
Tokat
»
T rabzon
Tunceli

Tekirdağ Ortaokulu
Çorlu
»
Tokat
»
Zile
»
Trabzon Lisesi
Elâzığ Ortaokulu

5/VlII/m9

•Sayı : 81/6278
ÖZET :

194.

Yabancı mütehassısların ikamet
tezkerelerinin m üddetleri h.

Yabancı mütehassısların; kendilerine ve eşlerine verilen
ikamet tezkerelerinin muayyen müddetini geçirmemeleri ve 3529
sayılı kanun hükümlerinin yerine getirilmesi lüzumunun ilgili
lere tebliği hakkında Dahiliye Vekilliğinden alınan genelge
aynen yukarıya çıkarılmıştır.
Gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.
Maarif Vekili A.
F. Unat
İhsan Sungu

Not :
3529 sayılı. Ecnebilerin Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkmdaki kanun 16A T I/1938 tarihli 3961 sayılı Resmî Gazetede (ukmıştır.

(U)
Urfa

Urfa Ortaokulu
(V)

Van

Van Ortaokulu
(V)

Yozg:at

Zonguldak

NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
S a y ı : 83/6292

Yozgat Lisesi
(Z)
Zonguldak Çelikel Lisesi

195.

7 /V lIJ/m 9
ÖZET :
«Uçurtma ve Ucan Balon
Yapılır'!' adlı eser h.

Nasıl

Türk Kuşu Modelcilik Öğretmeni A. Osman Kandemir tara
fından yazılan, Ankara’da Receb Ulusoğlu Basımevince basılıp
15 kuruş fivatla satılmakta olan «Uçurtma ve Uçan Balon Nasıl
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Yapılır» adlı kitap ilk ve ortaokul talebeleri için faydalı görül
müştür.
İlgililere bildirilmesini rica ederim.
Maarif Vekili A.
K.
Ihsan Sungu

ahhüd senedi formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden
alınabilir. Mektupla istiyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da
birlikte göndermeleri lâzımdır. [*]
7/VII1/1939

NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
S a y ı: 83/6293

7 /V III/1939

NEŞRİYAT MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : 8.3/6294

196.

ÖZET :
İlkokul 4 ve inci sınıflara mah
sus Tarih kitabı için açılan müsa
baka h.

1944 )—1941, 1941—1942, 1942—194‘î ders yıllarında okutulmak
üzere İlkokulların 4 ve 5 inci sınıflarına mahsus Tarih kita
bının yazılması 6 ay süre ile müsabakaya konulmuştur. Hu
müsabaka hakkında gazetelere verilen ilânın bir öreneği aşağıya
yaztılmıştır. 2259 sayılı kanunun tatbikine ait talimatnamenin 5
inci maddesi gereğince bu müsabakayı idarenizdeki bütün öğ
retmenlere bildirmenizi rica ederim.
Maarif Vekili A.
Unat
Ihsan Sungu

(tlân Sureti)
1 — 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye
göre ilkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten mtüteşekkil L:r Tarih kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur.
2 — Müsabaka müddeti 1 Eylül 19,S9 dan başlamak ve 29
Şubat 1940 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır.
3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 30 ikinci teşrin
1939 Perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Ve
killiğine müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine
adları yazdırarak bir numara alacaklardır.
4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl
tsüre ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner
lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir
defaya mahsus olmak üzere birincisinin müellefine verilenin bir
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çılcanlara da bir defaya mah
sus olmak üzere dörder yüz lira mükâfat verilecektir.
5 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak
üzere makine ile ve kâğıtların yalnız birer yüzüne yazılmış ola
rak Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde
v7ermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba konulacak resim,
şekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan bi
rine ve yerlerine konulmuş bulunması kâfidir. Müsabakaya ba
sılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya
göndereceklerdir.
6 — Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerde birlikte,
eserleri kabul edildiği takdirde eserlerini ilân edilen telif hakkı
mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif
Vekilliğine üç yıllık bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o
devre içinddei her basılışının son tashihlerinin kendileri veya
kendi mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tara
fından yapılacağını gösterir noterlikten tsdikli bir taahhüd se
nedi vermeleri de lâzımdır.
7 — Kitaplarda bulunması lâzımgelen pedagojik ve tek
nik vasıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek ta

197.

ÖZET :
İlkokul 4 ve 5 inci sınıflara malı
.sus Aritmetik kitabı için açılan
müsabaka h.

1940—1941, 1941—1942, 1942—1‘>43 ders yıllarında okutulmak
üzere İlkokulların 4 ve 5 inci sınıflarına mahsus Aritmetik kita
bının yazılması 6 ay süre ile müsabakaya konulmuştur. Bu
müsabaka hakkında gazetelere verilen ilânın bir örneği aşağıya
yazılmıştır. 2259 sayılı kanunun tatbikine aid talimatnamenin 5
inci maddesi gereğince bu müsabakayı idarenizdeki bütün öğ
retmenlere bildirmenizi rica ederim.
Maarif Vekili A.
F. Unat
Ihsan Sungu
(İlân Sureti)
1 — 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye
göre ilkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müte
şekkil bir Aritmetik kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur.
2 — Müsabaka müddeti 1 Eylül 1939 dan başlamak ve 29
Şubat 1910 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır.
3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinci Teşrin
1939 Perşembe günü akşamına kadar bir dilekççe ile Maarif Vekilliğne müracaat ederek bu müsabakaya girekler defterine
adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır.
4 —• Müsabakada birinciliği kazanan kitaj^serisi üç yıl
süre ile okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner
lira telif hakkı verilecektir. 'İkinci çıkan kitap serisini yazana bir
defaya mahsus olmak üzere birincinin müellefine verilen bir
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defaya mah
sus olmak üzere dörder yüz lira mükâfat verilecektir.
5 —■Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak
üzere makine ile ve kâğıtların yalnız birer yüzüne yazılmış ola
rak Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde
vermeleri veya göndermeleri lâzımdır. Kitaba konulacak resim,
şekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan bi
rine ve yerlerine konulmuş bulunması kâfidir. Müsabakaya ba
sılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya
göndereceklerdir.
6 — Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerde birlikte,
eserleri kabül edilği takdirde eserlerini ilân edilen telif hakkı
mukabilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif
Vekilliğine üç yıllık bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o
devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya
kendi mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tara
fından yapılacağını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd se
nedi vermeleri de lâzımdır.
7 — Kitaplarda bulunması lâzımgelen pedaojik ve tek
nik vasıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek ta
ahhüd senedi formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden
alınabilir. Mektupla istiyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da
birlikte göndermeleri lâzımdır.
t*l Bu şartname, 13/11/1939 tarih ve 5 sayıh Tebliğler Dergisinde
neşredilmiştir.
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ŞARTNAMELER :
1 9 4 0 . 1 9 4 1 , - 1 9 4 1 . 1 9 4 2 , - 1 9 4 2 . 1 9 4 3 ders yıllarında
ilk o k u lla rın d örd ü n cü ve beşin ci sın ıfların d a
ok u tu lm ak üzere yazdırılacak olan A ritm etik
kitapları şartnam esi

son istatistiklerden istifade edilmek suretile hakikî sayılara da
yanan problemler verilecektir.
12
Kitaplardaki problemler ve ödevler, çocuğun hayat
ta rasgeleceği her nevi basit hesap işlerini, problem haline koy
mak ve bunları kolayca ve doğru olarak çözme kudretini ver
İlkokulların 4 üncü ve 5 inci sınıflarında okutulmak üzere
melidir.
birer Aritmetik kitabının yazılması müsabakaya konulmuştur.
13 — Yazılı hesaba daha fazla yer vermekle beraber, zihnî
Bu kitaplarda aşağıdaki vasıflaran-Jml-unmaması lâzımdır:
hesap ekzeylerine de önem verilecektir.
4
Kitaplar yazılırken ilkokulların aritmetik programla
1^
Kitapların sonunda, talebenin kendiliğinden prob
rında bu ders için tesbit edilmiş olan hedefler dikkate alınacak
lemler kurmasına, türlü metotlarla grafikler yapmasına malzeme
tır.
olabilecek istatistik malûmatı da bulundurulacaktır.
2 — Kitaplara konulacak bahisler, ilkokul müfredat pro
15
— Kitaplara konulacak resimler, çocukları ilgilendirecek
gramının aritmetik kısmının bu sınıflara ait müfredatındaki ba
şekilde güzel yapılmış olacak, manzaralar, giyinişler ve resim
hisler olacak, ve bunların izahı, bu sınflar talebesinin anlayış
lerde görülen her şey, memleketimizin tabiî ve millî hayatına
seviyesine uygun bulunacaktır.
aykırı ve uydurma olmıyacaktır.
(3 — Bir mevzu tetkik ederken snıfın en ileri ve anlayışlı
Ib — Kitapların içinde öğretmenlere ait tavsiye ve ihtarlar
talebesi değil orta seviyedeki talebe dikkate alınacak, fakat ki
bulunmıyacaktır.
taba konulacak problemler arasında ileri ve anlayışlı talebe ile
17 — Kitaplarda kullanılacak bütün işaretler ve işlev tarz
daha az anlayışlı talebenin de ihtiyaçlarını karşılıyacak prob
ları ilkokul jırogramının Geometri - Aritmetik kısmında göste
lemler bulundurulacaktır.
rildiği şekilde olacaktır.
4 — Kitapların ifadesi basit ve çocukların konuşma diline
18 — Noktalama işine son derece dikkat edilecek, büyük
uygun olarak, zorluk vermeden ve hissetirmeden çocuğu basit
ve küçük harfler yerli yerinde kullanılacaktır.
olarak İlmî ifadeye de alıştıracaktır.
19 — Kitaplarda, yalnız Türk alfabesinde bulunan harfler
5 — Kitaplarda kullanılacak terimler, Türk Dil Kurumu
kullanılacaktır.
tarafından tesbit ve neşredilen terim kitaplarındaki terimlerin
20 — Bir bahiste kaide, problem ve ödevlere» birden başlımutlak surette aynı olacaktır.
yarak sıra numarası konulacak, her bir bahsin numaraları birden
6 — Trimlerin kullanma tarzını göstermek üzere Vekillik
başlıyarak devam edecektir.
tarafından neşredilen örnek Aritmetik kitabının gözönünde tu
21 — 4 üncü sınıf kitabı 68X100 1/16 kıt’asında kâğıda
tulması lâzımdır.
basıldığı (yani sayfa büyüklüğü 23X16-5 sm) takdirde 6 for
7 — llokul aritmetik kitaplarında hiç bir bilgiye nazari
madan aşağı ve 7 formadan fazla tutmıyacak (96-112 Sf.) bir ha
yatla varılmıyacak ve ortaokul kitaplarında olduğu gibi, nazarî
cimde olacaktır.
bilgi ile problem, daima birbirinden çıkarılacak ve daima biri
diğerini tamamlıyacaktır. Bundan ayrı olarak her bahis sonunda
22 — 5 inci sınıf kitabı 68X100 1/16 kıt asında kâğıda basıl
talebeye evlerinde yapılmak üzere ödevler bulundurulacaktır.
dığı) (yani .sayfa büyüklüğü 23X16-5 sm) takdirde 8 formadan
8 — Problem ve ödevlerin konuları, çocuğun kendi haya
aşağı ve 9 formadan fazla tutmıyacak (l!^-144 Sf.) bir hacimde
olacaktır.
tından, ev ve aile hayatından, sınıf ve okul hayatından ve yurdun
muhtelif alanlardaki işlerinden alınacaktır.
23 — Bilgi bakımından içinde beş esaslı yanlış bulunan
9 — Problem ve ödevlerin, talebenin anlamıyacağı veya
veya gösterilen metoda veya programa aykırı olarak yazılmış
seriler müsabaka harici sayılacaktır.
güç anlıyacağı şekilde karışık ve nazarî olmamasına son derece
dikkat edilecektir.
24 — Kitapları yazanlar i.sim ve adreslerini yalnız kapak
‘10 — ıMisal ve problemlerin, mümkün olduğu kadar; ta
sayfası üzerine yazmakla iktifa edecekler, metin sayfaları üze
lebenin diğer derslerinin mevzularile bağlılığı temin edilmelidir.
rinde her hangi bir şekilde hüviyetlerini tanıamağa imkân veren
11 — Memleket hayatından çıkarılacak mevzular rçin, ve
bir işaret bulundurmıyacaklardır.
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talimatlar

Sayı: 31
ikinci basılış

:

.Maarif V ek illiği N eşriyatı Satış tşlerî H akkında T alim at

(Geçen sayıdan devam)
Madde 16 — Maarif Müdürleri Vilâyetleri dahilindeki ilko
kulların, ortaokullarla lise ve öğretmen ve meslek okulları mü
dürleri de kendi okullarının ders kitabı ihtiyaçlarının her ders yı
lı başında hu talimat hükümleri dahilinde vaktinde ve tamam ola
rak temini yükümündedirler. Kitapçı bulunmayan veya kitapçı
ları bu talimat hükümlerine göre kayıtlı satıcılık yapmak istemyen Vilâyetler, ihtiyaçlarını dahil oldukları ve bu talimatın so
nundaki muvakkat maddede gösterilen bölge yayın evinden ge
tirtmek suretile terhin ederler. Bu suretle muamele yapacak vi
lâyetlerde Maarif Müdürünün reisliği altında Vilâyet Daimî
Encümeni azalarından biri ile orta dereceli okul müdürlerinden
biri ve bir ilk öğretim müfettişi veya ilkokul başöğretmenin
den müteşekkil bir «Kitap Tedarik Komisyonu» kurulur. Ve bu
komisyonun nezaret ve mes’uliyeti altında o vilâyet merkezinde
mahallî şartların icabına göre bir muvakkat satış yeri açılır.
Maarif Müdürlüğü memurlarından biri buranın depo ve satış
mutemetliği işini görür. Hu vilâyetlerin- muhtaç oldukları kitap
lar; sevk ve ambalâj masrafları yayınevlerince temin edilmek
suretile bu komisyonların emrine gönderilir. Kitaplar komisyon
ca peşin para ile satılır ve bedelleri her on beş günde bir, İş
Bankası İstanbul Şubesindeki 10530 sayılı Devlet Kitapları Mü
tedavil sermayesi cari hesabı adına, bulunulan yerdeki banka
lardan birine yatırılır; keyfiyet makbuz tarih ve numarası zik
redilmek suretile kitapların alındığı yayınevine yazı ile hildirilir
Madde 17 — Komisyonlar elile yapılan satış işlerinin okul
ların derse başladığı tarihten itibaren en çok 45 bün içinde arka
sının tamamen alınmış bulunması ve hesaplarının da iki ay için
de kapatılmış olması lâzımdır. Satılmadan kalan kitaplar ko
misyonlarca bu talimatın 14 üncü maddesinde yazılı şekilde ol
mak şartile alındıkları Yayınevlerine geri gönderilir. Korniş
yonlar kendilerine gönderilen kitapların bedellerini tamamen
ödedikten ve artan kitapları da geri yolladıktan sonra satış işle
rini lidare eden memura yapılan muamele nisbetinde olmak üzere
Vekillikçe takdir edilecek bir iskonto verilir.

Madde 18 — Komisyonların saltıkları kitapların her nev’inin % 10 u nisbetinde kitabı fakir ve kimsesiz talebeye bedava
vermeleri caizdir. Yalnız bu suretle parasız dağıtılan kitapların
nev’i mikdar ve tutarları bir mazbata ile tesbit edilerek komisyonca
imzalanır ve iki nüsha olarak Vekilliğe gönderilir. Komisyonlar
elile kitap temin eden vilâyetlerin okul kooperatifleri yayınevleri
ile ayrıca kitap muamelesi yapamazlar ve komisyonlar da bu
kooperatiflere ayrıca iskonto karşılığı bedava kitap veremezler.
Madde 19 — Bu talimatın hükümleri 1 Ağustos 1939 dan
başlar. Bundan evvelki 26 Temmuz 1938 tarihli talimat ile onu
tamamlıyan diğer emirlerin hükümleri kaldırılmıştır.
Muvakkat madde 1 — 1938 tarihli talimat hükümleri daire
sinde geçen yıl satıcılık müsaadesi almış olanlar serbest satıcı
olarak Yaynevlerile muamele yapmakta devam edebilirler. Yal
nız 25 Ağustos 1939 tarihine kadar bu talimatın sonundaki 2 nu
maralı örneğe göre tanzim ederek noterliğe tasdik ettirecekleri
taahhüt senedini bir istida ile dört vesika fotoğrafı ve 30 ku
ruşluk bir damga pulunu Vekillik Neşriyat Müdürlüğüne gön
dermeleri şarttır.
Muvakkat madde 2 — 1938 tarihli talimat hükümleri dahi
linde satıcılık müsaadesi almış olanlardan, hangi şehirde bulu
nurlarsa bulunsunlar, kayıtlı satıcı olmak istiyenlerin yeniden
tanzim ettirecekleri, örnekleri bu talimatın sonunda gösterilen
şekilde birer taahhüt senedi, teminat mektup veya makbuzu, 4
vesika fotoğrafı ve 30 kuruşluk bir damga pulu ilişik bir istida
ile 25 Ağustos 1939 tarihine kadar Vekillik Neşriyat Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri lâzımdır.
Muvakkat madde 3 — Maarif Vekilliği Yayınevlerinin
1939 - 1940 ders yılında bulundukları yerlerle muamele yapacak
ları bölgeler aşağıda gösterilmiştir:
1) Ankara Yayınevi: Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir,
Kastamonu, Çorum, Niğde, Kayseri Vilâyetleri.
2) İstanbul Yayınevi: (Adresi; Çemberlitaş, Divanyolu
No. 13 Telefon: 23803) diğer bölgelerin dışında kalan bütün Vi
lâyetler.
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3) Diyarbakır Yayınevi: Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siirt.
Hakkâri, Van, Bitlis, Muş, Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Malatya Vi
lâyetleri.
4) Erzurum Yayınevi: Erzurum, Ağrı, Kars, Çoruh, Oümüşane Vilâyetleri.

ÖRNEK
No. 1

Fotoğraf yeri

tüme aldığım .......... .........................Vilâyetinin..........................
kazalarındaki ve bu kazalara bağlı nahiye ve köylerdeki ilk ve
orta dereceli okulların her ders yılına ait bütün kitap ihtiyaç
larını, okulların açıldığı tarihten en çok . . . gün içinde temin
etmeği ve her zaman mağazamda her müracaatı karşılayabilecek
şekilde Maarif Vekilliği neşriyatınin her nev’inden birer miktar
bulundurmağı ve kitapları,- üzerlerine konulmuş olan değerden
fazlasına satmamağı ve sattırmamağı, tarafımdan neşrolunan
okul ders kitaplarım diğer kayıtlı satıcjlara en az bu talimatın
tesbit ettiği mikdarda iskonto yaparak muntazaman vermeği ve
aksi takdirde vermiş olduğum .............liralık teminatın hiç bir
hükme hacet kalmadan doğrudan doğruya Devlet kitapları mü
tedavil sermayesine irad kaydolunmasını şimdiden kabul eyler
ve bu hususları taahhüd ederim.
N ot:
Hu taahhüt senedi Maarif Müdürlüğünce ve noterlikçe tas
dikli olmak lâzımdır.

M aarif M ü d ü rlerin in kitap satıcılarına
v erecek leri b elge ö rn eği

Maarif Vekilliği neşriyatının satış işleri lıakkındaki talima
tın hüküm ve şartları dahilinde.................... d e .........................
kitap satıcılığını üstüne almak isteyen adresi aşağıda yazılı ve
mühürlü fotoğrafı yukarda yapışık.............................. m okul
kitapları satışını üstüne almasında bir sakınca görülmediini bil
diririm.
Maarif Müdürü
Kitap satıcısının
Soy adı:
Adresi:

adı:

ÖRNEK
No. 2
S erbest kitap satıcıların d an alınacak
taahhüt sen ed i ö rn eği

‘

Maarif Vekilliği neşriyatının satış işleri bakkındaki talima
tın serbest satıcılara ait şartları ve hükümleri dahilinde.............
..................de serbest .satıcılığını üstüme alarak, neşriyatı üzer
lerine konulmuş olan fiatlardan fazlasına satmamağı ve sattırmamağı kabul eyler ve böylece hareket etmediğim takdirde sa
dece bu taahhüt senedine müsteniden Devlet kitapları mütedavil
sermayesi hesabına o ders yılı içinde aldığım Maarif Vekilliği
neşriyatının gayri safî tutarı üzerinden elli liradan aşağı olma
mak şartile % 15 nisbetinde tazminat vermeği tahhüd ederim.

ÖRNEK
No. 4
B anka tem inat m ektubu örfoeği

Maarif Vekilliğine
Maarif Vekilliği neşriyatının satışını bu işe ait talimatın.
hükümleri dairesinde............................de üstüne almış bulunan
......................... okulların derse başladığı tarihten itibaren . . .
gün iç in d e .................... okullarının bütün ders kitabı ihtiyacını >
tamamen temin etmediği ve her zaman mağazasında her müra
caatı karşılıyabilecek şekilde Maarif Vekilliği neşriyatının her
nev’inden birer mikdar bulundurmadığı, kendi tarafından neşro
lunan okul ders kitaplarını diğer kayıtlı catıcılara en az, talima
tın tesbit ettiği mikdarda iskonto yaparak muntazaman vermediği
ve kitapları üzerine konulmuş olan değerlerden fazlasına sat
tığı takdirde Bankamız..................Türk lirasını müşterek müte
selsil borçlu sıfatile kefil ve zâmin olduğundan Vekilliğinizce
Bankamıza bildirildiği halde protesto çekmeğe ve hüküm alma
ğa ve kitapçı.......................ın rızasını ve muvafakatini istemeğe
hacet kalmaksızın kefalet olunan akçeyi Devlet Kitapları Müte
davil Sermayesi emrine para olarak, istendiği andan ödeme tari
hine kadar geçecek günlere ait nizamî faizi ile birlikte tazmin ve
tesviye eylemeği Bankanın imza ve vaz’ına salahiyetli mes’ul mu
rahhas ve vekili sıfatile ve banka nam ve hesabına taahhüt ve
beyan eyleriz.
İşbu teminat metkubumuz.................... tarihindeh başlıya rak 31 Ağustos 19 ... a kadar muteber olup bu müddet bittiğinde
kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

N ot:

Bu taahhüt senedi Maarif Müdürlüğünce ve noterlikçe tas
dikli olmak lâzımdır.
No. 5
ÖRNEK
ÖRNEK
No. 3
K ayıtlı kitap satıcılarından alınacak
taahhüt sen ed i örn eği
Maarif Vekilliği neşriyatının satış işleri lıakkındaki talima
tın şartları ve hükümleri dahilinde kayıtlı kitap satıcılığını üs

B on o ile yapılan m u am elelerd e kayıtlı
satıcıların alacakları B anka tem inat
m ektubu su reti

Maarif Vekilliğine
Maarif Vekilliği Neşriyatının satışını; bu iişe ait talimatın
hükümleri dairesinde............................ da üstüne almı^ bulunan
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............... numaralı satıcı ......................................deki Maarif
Vekilliği Yayınevinden kredi ile alacağı kitaplar mukabilinde
tanzim edeceği . . .
'.' T ': . . lira tutarındaki bonoları \adelerinde ödemediği takdirde bu bonoların mııbteviyatını Bankamız
müşterek ve müteselsil borçlu sıfatile kefil ve zâmin olduğun
dan Vekilliğinizce Bankamıza bildirildiği halde, {irofesto çek
meğe, hüküm almağa ve kitapçı.............................. ııın rızasını
ve muvafakatini istemeğe hacet kalmaksızın Devlet Kitapları Mü-
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tedavil sermayesi emrine para olarak, istenildiği andan ödeme
tarihine kadar geçecek günlere ait nizamî faizi ile birlikte tazmin
ve tesviye eylemeği Bankanın imza vaz’ına salahiyetli mes’ul
murahhas ve vekili sıfatile ve Banka nam ve hesabına taahhüt
ve beyan eyleriz.
.
İşbu teminat mektubumuz.............tarihinden başlayarak
............... e kadar muteber olup bu müddet bittiğinde kendili
ğinden hükümsüz kalacaktır.

TAMİMLER;
Tî>'.

.S .3 0 - 5 1

9/vıı/m9

HUSUSÎ M EK TEPLER MÜDÜRLÜCÜ
Sayı: 9/1861

SEFERBERLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZET:
T. C. Vatandaşlığına
nan talebeler h.

198.

12/VII/1939

Sayı: 80/1027
ÖZET:
kabul olu

1778 numaralı kanuna göre T. C. vatandaş çocuklarının ilk
tahsillerini mutlak surette Türk mekteplerinde yapmaları lâzım
gelmektedir.
Yabancı ilkokullarına ve orta dereceli yabancı okullarının
ilk kısımlarına devam eden ve yabancı tabiiyette bulunan tale
belerden Türkiye Cümhuriyeti vatandaşlığına geçenlerin 1778 nu
maralı kanuna göre ilk tahsillerine Türk mekteplerinde devam
etmeleri icab ederken bazılarının yine yabancı okullarına devam
ettikleri, bu suretle velilerinin ve okul idarelerinin sözü geçen
kanun hükümlerine riayet etmedikleri tetkik neticesinde anlaşıl
mıştır.
Bu gibi talebelerin Türk vatandaşlığına kabul edildikleri
tarihten itibaren Türk okullarına geçmeleri mecburî olduğundan
devam etmekte oldukları yabancı okul idarelerinin, talebelerinden
T. C. vatandaşlığına geçenleri, geçiş tarihinden itibaren Türk
okullarına yazılmak üzere tasdikname ile okuldan ayrılmaları
ve keyfiyeti hemen Maarif Müdürlüklerine bildirmeleri icab
eder.
Bu esasın göz önünde bulundurulmasını, bu gün yabancı
ilkokullarında ve yabancı okullarının ilk kısımlarında okumakta
olan talebelerin tabiiyet durumlarının okul idarelerine, bu ba
kımdan incelettirilmesin! ve neticenin bildirilmesini dilerim.
Maarif Vekili A.
Ihsan Sungu

N. F.

200.

Askerî ehliyetnameler h.

1 — 1076 sayılı Yedek Subay ve Askerî Memurlar Kanu
nunun 3 üncü maddesini değiştiren 3701 sayılı kanun muci
bince 1938 • 1939 ders yılından itibaren askerî ehliyetnameler
kaldırılmıştır.
Bu kanuna göre okullardan mezun olanların askerlik mu
ameleleri doğrudan doğruya ellerindeki diplomalarına göre takib edileceğinden bundan böyle kimseye askerî ehliyetname verilmiyecektir. Yalnız sıhhî mazeretleri dolayısile her hangi bir
veya bir kaç ders yılı kampına girmemiş olanlara, diploma ye
rine birer vesika verilecek ve bunlar noksan kamplarını aşağı
daki şekilde ikmal ettikten sonra okul direktörlüklerine yapıla
cak iş’ar üzerine diplomalarını alabileceklerdir:
A - Lise ve muadili okulları bitirenler o yıl Üniversite ve
yüksek okullara girdikleri takdirde noksan kamplarını, sıhhî
mazeretleri zail olduğu zaman, talim taburlarında tamamlaya
caklardır.
B - Üniversite veya yüksek okullara girmeyenler de, sağlık
engelleri geçdikten sonra, mezun oldukları veya bulundukları
mıntakalardaki Lise Direktörlüğüne müracaat ederek o lisenin
ilk çıkacağı kampta tamamlarlar. Arzu edenler, okulların kamp
zamanını beklemiyerek ya talim taburlarında veyahut garnizon
komutanlıklarının münasip göreceği kıtalarda ikmâl ederler.
C - Üniversite veya yüksek okulu bitirenler noksan kamp
larım sıhhî mazeretleri zail olduğu zaman, halen mer’i olan
D. 60 talimatnamesi hükümlerine göre tamamlarlar.

^İLK TED RİSAT UMUM MÜDÜRL'ÜCÜ

ıı/vıı/m9

Sayı: 6/7719
ÖZET:

199.

Yıllık sıhhat raporlannın gönde
rilmemesi h.

Her yıl Mayıs sonunda gönderilmekte olan ilkokul öğret
menlerine ait yıllık sıhhat raporlarının bundan sonra Vekilliğe
gönderilmesine lüzum görülmemiştir. İlgililere bildirilmesini
dilerim.
H. Ö.

Maarif Vekili A.
İhsan Sungu

2 — Bu müddetler içinde askere çağrılacak olanların kamp
için müracaatları kabul edilmez.
3 — Lise ve muadili okullardan mezun olanlardan Üni
versite veya yüksek okullara girmek isteyenler 1 inci maddede
yazılı vesiklardan istifade ederler.
4 — 1935 senesinden evvel hak kazanmış ve fakat her hangi
bir sebeple ehliyetnamesini almamış olan talebelere askerî eh
liyetname verilecektir.
5 — Hariçten Lise ve Orta okul bitirme ihtihanına giren
lere, askerlik dersinden nazarî ve amelî olarak ders ve talim
gördüklerine dair ibraz edecekleri vesaik üzerine diploma veri
lecektir. Yeni esaslara göre hazırlanan ve tabedilmek üzere olan
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yeni D. 60 talimatnamesinin vuruduna kadar yukarıdaki mad

14/VII1/1939

ORTA TEDRİSAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 51293/17820

delere göre iş yapılmasını dilerim.

ÖZET:

Maarif Vekili A.
B.

Sınav Komisyonlarına ihtisas sa
hibi öğretmenlerin mümeyyiz se
çilmesi h.

Ih sa n S u n g u

202.

Bazı okullarda sınav komisyonlarına o derste ihtisası olmıyan zatların da mümeyyiz seçildiği anlaşılmıştır. Sınavların

1 inci maddede adı geçen
vesika örneği:
Okulumuzun 19Ö8-1939 ders yılı mezunu o la n .......... oğlu
......................... ın sıhhî mazereti dolayısile . . . . .senesi kam
pına girmediği için diploma.sı verilmemiştir.

ciddiyetle yapılmasını temin için her dersin sınavına o derste
ihtisası olan öğretmenlerin mümeyyiz seçilmesine itina edil
mesini dilerim.
Maarif Vekili A.
İ h s a n Sungu

H. A.
Askerlik dersi
öğretmeni

Okulun resmî mühürü
Direktörü İmzası

15/VII1/1939

MESLEKÎ VE TEKNİK TEDRİSAT
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 3460

ÖZET:

14/VIII/1939

ÎLK TEDRİSAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 7784

ÖZET:
Devamsızlık dolayısile son devre
notunu alamayan ilkokul talebe
lerinin imtihanları h.

201.

Devamsızlık dolayısile son devre notunu almamış olan ilk
okul talebelerine; sene sonunda veya müteakip sene başında,
müracaat ettikleri zaman imtihanla eksik notlarının verilmesi
uygun görülmüştür. Gereğince iş yapılmasını dilerim.
Maarif Vekili A.
/ . Sungu

H. T.

bu

d e r g id e k i ta m im le r

.

ta r a fım ız d a n

Diplomaların yazılma ve gönderil
mesi h.

203.

Tasdik için Vekilliğe gönderilen diplomaların fena bir yazı
ile yazıldığı, katlanarak zarflara konulduğu ve birlikte gönde
rildiği evraka da iğne ile tutturulduğu görülmektedir.
Diplomaların, ilgililere temiz bir halde verilebilmesi için,
bundan sonra güzel bir yazı ile yazılması, Vekilliğe tasdik için
gönderilirken katlanmaması, bir kâğıda iğne vesaire ile raptedilmemesi, düz bir halde ve iki karton arasında olarak zarfa
konulması uygun görülmüştür.
Gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
Maarif Vekili A.
R. U.

İh sa n S u n g u
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MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER. DERGİSİ
Her hafta Pazartesi güıüeri neşrolunur.

Neçriyat Mâdârlüğûnce çıkanlıı. Tek
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tek satılmaz. Alâkadar makara ve müesseeelere dağıUİır. Yıllığı kırk kuruş mu

PAZARTESÎ

kabilinde abonelerine eönderilir.

Sayı: 32
İkinci basılış

TALİMATNAMELER;
■ Ayniyat Talim atnam esi
BİRİNCİ KISIM
Ayniyat m uhasebesinin mevzuu ve vazifeleri
Ahiyat muhasibinin vazifeleri ve
^
muhasiplerin tarifi.
Madde 1 — 1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanununun
99 uncu maddesini tadil eden 2586 numaralı kanunda yazılı berrî,
bahrî, havaî ve jandarma müdafaa kuvvetlerine müteallik teç
hizat, malzemei harbiye, melhusat, mahrukat ve erzak ve askerî
fabrikalar ve merbutu müessesat hariç olmak üzere diğer bilu
mum Devlet daire ve müesseselerile - mütedavil sermaye ile
idare edilenler de dahil - bunlara bağlı muhtelif teşekküllerin
imalât ve istihsalâtı ve bu devair ve müessesatta mevcut kulla
nılmağa, sarf ve istihlâke mahsus bütün eşya ve levazım ile her
nevi demirbaş eşyanın (mefruşat dahil) girip muhtelif sebep
lerle çıkması, bozulmak ve çürümekten doğacak zayiatı ve fire
ve emsalinden vukubulacak azalmaları ve anbar artımlarını kayıt
ve takip etmek ve bunların hesaplarını vermek ayniyat muhasip
lerinin aslî vazifelerindendir.
Ayniyat muhasibi olarak Divanı Muhasebata zamanı idare
hesabı vermekle mükellef olanlar iki kısımdır:
1 — Kadrolarında memuriyet unvanları doğrudan doğruya
ayniyat muhasibi olarak gösterilenler.
2 — 2514 numaralı Divanı Muhasebat Kanununun 34 üncü
maddesi, mucibince, bağlı oldukları vekâlet veya umumî idare
lerce tesbit ve Divanı Muhasebata bildirilecek olanlardır.
Ayniyat mütemelleri.
Bunların haricinde kalıp muamelâtının eliemmiyetsizliği dolayısile hesaplarını muhasibi mes’ul vermesi lâzımgelen mu
temetleri ve merbut bulundukları muhasiplikleri de vekâlet veya
umumî idareler tayin ve tesbit ederler.
Merkezdeki ayniyat muhasibi meşgulü.
Merkezdeki ayniyat muhasibi mes'ulü kendi zamanı idare
hesabından maada mülhakat muhasiplerinin idare hesaplarını
merkeze celbederek Divanı Muhasebata takdim edeceği gibi Muhasebei Umumiye Kanununun 105 inci maddesi mucibince men
sup olduğu vekâlet veya umumî idarenin ayniyat hesabı kat’isini
tanzim ile de mükelleftir.

Ayniyat muhasebesinin ihtiva ettiği
mevad.
Madde 2 — Ayniyat muhasebesi, ihtiva ettiği salifüzzikir
mevad itibarile üç kısma tefrik edilmiştir:
A) Demirbaş eşya ve mefruşat muhasebesi,
B) İstimal ve istihlâke mahsus eşya ve levazım anbar ve
nıedharları muhasebesi,
C) Fabrika ve imalâthaneler (atölyeler)..
İKİNCİ KISIM
Birinci fasıl
Demirbaş eşya m uhasebesi (m efruşat dahil)
Demirbaş eşyanın neler olduğu.
Madde 3 — Demirbaş eşya işbu talimatnamenin 57 nci mad
desinde tarif ve bunların nevileri (1) numaralı cetvelde irae
edilmiştir.
Demirbaş eşyanın numaralanması.
Madde 4 — Her daire ve müessesede mevcut demirbaş eşya
dan çatal, bıçak, kaşık, tabak, kâse, fennî ve tıbbî ve edevat
ile bunlara mümasil damga vurulmasına ve etiket konulmasına
- kullanışlarının hususiyetine binaen -imkân olnııyan levazım
hariç olmak üzere bütün eşyanın üzerine zayi olmıyacak ve bozulmıyacakbir surette mazbut bir şekilde birer numara konu
lur. Bu numaraların bütün Devlet daireleri için - mümkün ol
duğu kadar - bir tipte olması temin edilecektir.
Fiatı malûm olmıyan demirbaş eş
yanın fiatlarının ne suretle tesbit
edileceği.
EÜatı malûm olmıyan veya teberru suretile Devlete mal
edilen eşya ve levazıma, ayniyat muhasibi de dahil olarak, ait
oldukları dairelerce üç kişiden noksan olmamak üzere seçilecek
bir heyet marifetile kıymet takdir olunur.
Mahallerince fiat ve kıymetlerinin tesbiti mümkün bulunmıyan eşya ve levazımı sairenin, tesbiti mümkün olan evsafının dercile kıymetleri merkezden sorulur ve merkezden alınacak cevap
kayda esas olur.

Sayfa; 146

Maarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

21 Ağustos 1939

Tarihî ve bediî kıymeti haiz eşyanın
kıymetlerinin ne suretle takdir olu
nacağı.

mütehammil olmıyan hallerde arttırma, eksiltme ve ihale komis
yonları vasıtasile yapılır.
,

Madde 5 — Tarihî ve bediî kıymeti haiz her nevi eşya,
kitap ve saire ile kıymet takdirinde ehli vukufa ihtiyaç gösteren
sair eşya için bu heyetlere lüzumu kaadr vukuf ehli de ilâve
olunr.

Demirbaş eşyanın ne suretle imha
edileceği.
'
İmha vaziyetlerinde bu komisyona nakit muhasibi yerine
ayniyat muhasibi iştirak eder.

Demirbaş eşyanın ne suretle kay
dolunacağı.
Madde 6 — Her daire ve müessesede nümunesi merbut (il)
numaralı demirbaş eşya esas defteri tutulacaktır. Bu deftere, nu
munesinde de görüleceği veçhile eşya ve levazım, hususiyet ve
teamüle göre cis, nevi, eb’at ve sıklet gibi vasıflan, adetleri ve
mubayaa fiatlan veya takdir olunan kıymetlerde nümunesinin
altındaki izahat dairesinde kaydolunur.
Nakliye ücretinin ilâvesile maliyet
fiatının ne suretle tesbit olunacağı.
Eşya başka bir yerden gönderilmiş veya getirilmiş olursa
mubayaa fiatma, nakliye vesair masraflara mukabil kırtasiye
idaresince tesbit edilmiş olan mmtakalara göre muayyen nisbet1er üzerinden nakliye miktarı zammedil r ve baliği eşyanın kıvmeti olarak kaydolunur.
Kayda esas faturalardır.
Kayda esas faturalardır. Bu faturalar bayilerce birisi asıl,
diğer suret olmak ve nüshai saniye kaydını ihtiva etmek ve bu
nüshai saniyeye pul yapıştırılmamak üzere iki nüsha olarak tan
zim edilecek, malın tesellümünde ayniyat muhasipleri pullu nüs
hayı tahakkuk evrakı arasına koyacak ve diğer nüshai saniyeyi
nakit muhasibine - merkezde Vekâlet veya umum müdürlük mu
hasebe müdürlerine - tahakkuk evrakı meyanında tevdi olunan
asıl nüshaya mutabık olduğu tasdik ettirilecek ve bu fatura ev
rakı müsbite olarak ayniyat muhasipliğinde alıkonulacaktır. Şayte
mubayaa, mutemet beyannamelerime tesviyesi kabul edilen yirmi
beş liraya kadar had dahilinde he bu beyanname suretleri ay
niyat muhasipliğine verilir.
Faturalara evsaf derci.
Mubayaa olunan levazımın hususî vaziyetlerine göre vasıf
ları faturada tamamen münderiç değilse ayniyat muhasibi veya
mutemedi, kendi kaydına esas olacak olan bu faturalardaki ev
safa ait noksanları ikmal ve bayiine imza ettirir.
Faluralarm nakit muhasibine derhal
tasdik ettirilmesi.
Nakit muhasipleri bir aylık sarfiyat e\ rakını ertesi ayın
haftasında merkeze göndermek mecburiyetinde olduklarından
geçmiş aylara ait tediyat faturalarının tasdiki gibi bir teklif kar
şısında kalmamaları için tahakkuk evrakının hini tevdiinde bu
evraka bağlı asıl faturaların nüshai saniyesi de muhasiplere ve
rilecek ve hemen tasdik ettirilerek ayniyat muhasibi veya mute
metlerince geri alınacaktır.
Demirbaş eşyanın ithalât evrakı
müsbitesi.
Madde 7 — Esas defterine kaydolunacak demirbaş eşyanın
ithalât evrakı müsbitesi ilk tadat ve tesbitte bu işe memur heyet
tarafından tanzim olunacak müfredatlı mazbatalardır.
Demirbaş eşyanın satışı veya imhası.
Madde 8 — Bir Vekâlet veya umumî idarenin muhtelif şu
belerinin birisinden diğerine ve daire âmıirlerinin muvafakatile
bütçeleri ayrı iki daireden birine verilecek veya çok kullanma
sebebile tamir kabul etmiyecek bir surette fersude ve köhne bir
hale gelmesi yüzünden satılacak veya imha edilecek demirbaş
eşya, (mefruşat dahil) (Nümune: 2) terkini kayıt müzekkereleri
ne istinaden esas defterindeki kendilerine ait sütunlara kaydedi
lecek ve terkin sebebi, satılmış ise satış bedeli kayıtları üzerine
işaret edilecektir.
Demirbaş eşyanın ne suretle satılacağı.
Satış, eşyanın mâliyeye teslimi suretile maliye tarafından
yapılır. Mâliyenin muhasiplik teşkilâtı mevcut olan yerlerde bu
teslime lüzum olmadığı gibi eşyanın kıymeti, nakil masrafına

Terkin, satma veya devir işinin ne
suretle yapılacağı.
Terkin veya satma veya bîr daireden diğer bîr daireye de
vir keyfiyeti, kıymeti 25 liraya kadar olan eşya ve levazım için
mahallî âmiri italarının muvafakatile ve 25 liradan yukarı kıy
mette olanların terkin, satma veya devir keyfiyetleri merkezden
istizan edilmek ve muvafakat alınmak suretile yapılır.
j
İki daire arasında eşya alınıp veril
diği zaman evrakı müsbitenin ne
olacağı.
Bir daireden diğer daireye verilecek eşya için, eşyayı alan
dairenin kaydına esas, gönderen dairenin vereceği musaddak ka
yıt sureti, eşyayı veren dairenin ihracat evrakı müsbitesi de alan
dairenin vereceği tesellüm makbuzudur.
.
Amortisman payının ne zaman gös
terileceği ve demirbaş eşyanın kıy
metlerinde tamir sebebile artış veya
eksilişin ne suretle kaydolunacağı.
Madde 9 — Hususî mevzuatına göre amortisman payı göster
mek mecburiyetinde olan devair ve müessesat müstesna olmak
üzere demirbaş eşyanın çok kullanılma veya sair sebeplerle aşın
ması gibi hallerde kıymetlerinden aşınma payı «amortisman»
vesaire namile tenzilât yapılmıyacağı gibi sabit ve mütedavil
sermayeli müesseseler hesap talimatnamesinde
izah edildiği
veçhile ayrıca amortisman hesabı açacak olan devair ve mües-,
sesatta eşyanın hesaplanan amortisman payları nakit mühasö^
besince hesabı mahsusuna kayıt edilmekle iktifa olunarak bun
lar için de ayniyat kayıtları üzerinde amortismana ait hiç bir
muamele yapılmaz.
’{
Ancak mezkûr eşyanın kıymetlerini tezyit veya tenkis ve
vasıflarını tebdil edecek derecede yapılacak tamirler sebebile
kıymetlerinde husule gelecek artma ve eksilme esas defterinin
sütunu mahsusuna geçirilecektir. Kıymetlerin artma ve eksilme
keyfiyeti altıncı maddede yazılı komisyonlar tarafından yapılır.
. . .
Kıymet tesbit ettirilen levazımın
:
vesikası.
Kıymeti tesbit ettirilecek olan levazımın vasıf ve kıymet
lerinin tebdilini müteakib buna ait mazbata esas vesika olarak
saklanır.
Demirbaş eşyanın ziyama veya kı
rılıp bozulmasına sebebiyet veren
ler.
‘
Madde 10 — Demirbaş eşya ve levazımın herhangi birinin
dikkatsizlik neticesi olarak kaybolmasına veya kırılıp, bozul
masına sebeb olanlar ve takipte ihmali görülen muhasipler
Divanı Muhasebat Kanununun 30 uncu maddesi mucibince bun
ları tazmine mecburdurlar.
Ayniyatın ne suretle tazmin ettiri
leceği.
Ayniyatın tazmini müsavi vasıf ve şartlar içinde olmak
üzere aynen ve aynen tazmin mümkün olmıyan hallerde zim
mete geçtiği tarih ile ödeneceği tarih arasındaki en yüksek rayice
göre bedelen olur. İki tarih arasındaki en yüksek rayiç ma
hallî ticaret odaları veya belediye heyetleri marifetile tesbit
ettirilir.
Kıymeti tesbit edilebilmiş olan ta
rihî ve bedii kıymeti haiz eşyanın
ne suretle tazmin ettirilecek.
Tarihî ve bediî kıymeti haiz olanların ödettirilmesine esas,
mukayyet muhammen kıymetlerdir, ödeme parası usulen irada
alınır ve makbuzu evrakı müsbite olarak hıfzolunur*
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Kaza neticesi ziyam evrakı nıiisbitesi.
Kaza neticesi ziya ve kırılma keyfiyeti bir tezkere ile tevsik
ve mahallî âmiri itasına imza ettirilir.
Kayıttan düşme işinin ne zaman
yapılabileceği.
Bu tezkereler merkeze gönderilerek nıuvafakat istihsal edil
dikten sonra tanzim olunacak (Nümune 3) zabıt varakasına is
tinaden kayıttan düşme muamelesi yapılır.
Kaza neticesi kırılan eşya kırıkları
hakkında ne muamele yapılacağı.
Kaza neticesi kınlan demirbaş eşyanın kırıkları bir kıymet
ifade ettiği takdirde 8 inci madde hükmüne göre satışa çıkarılır.
Satışında faide olmıyan kırık eşya imha edilir.
Sene iptidasında yapılacak tadat
sonunda noksan çıkacak eşya hak
kında ne muamele tatbik edileceği.
Madde 11 — Her sene ihtidasında bir heyet marifetile de
mirbaş eşya ve mefruşat tadat ve kaydı ile tatbik edilecektir.
Şayet kayda nazaran noksan eşya zuhur ederse noksan görü
lenlerin nevi ve kıymeti, sureti tanzimi aşağıda izah edilecek
mazbataya bağlı müfredatlı bir cetvele dercolunarak Divanı
Muhasebata verilecek senelik cetvele rapt ve Divanca ittihaz
ve tebliğ olunacak karara tevfikan kayıtları terkin olunacaktır.
Tâdattan sonra yapılacak muame
le ile tadat mazbataları ve senci
haliyede alınan eşyanın nevi ve
miktarını havi cetvel ve evrakı
müsbitenin ihzarı ve merkeze irşali sureti.
Madde 12 — Tadat muamele.sinin ikmalinden sonra mev
cut eşyanın kayda mutabakatını ifade eden ve sureti tanzimi ayrıca
izah edilecek olan (Nümune 4) bir mazbata yapılacaktır. Bu
mazbataya bağlı, müfredatlı bir cetvele (Nümune T/5) esas
defterinden iktibasen geçen seneden müdevver senei haliyede
alınan eşyanın nevi ve miktarile kıymeti mukayyedeleri dercedilerek kâffei evrakı müsbite ve tadat mazbatlarile birlikte
mûTemetlerden muhasiplere ve muhasiplerce de kendi cetvellerde
tevhiden (Nümune: 61 bir deftere kaydolunarak buradan çı
karılacak (Nümune: 7) icmal ile beraber bu cetveller ve evrakı
müsbitesi Divanı Muhasebata takdim edilmek üzere merkezdeki
ayniyat muhasibi mes’ulüne gönderilecektir.
Mülhakattan gelen cetveller üze
rine merkezde yapılacak muamele.
Merkezdeki ayniyat muhasibi mahal lerince iki nüsha ola
rak tanzim ve irsal edilecek olan bu cetvellerden birer nüsha
sını evrakı müsbitelerile birlikte Divanı Muhasebata takdim
edecek ve evrakı müslbiteden âri olan diğer cetvelleri, bağlı bu
lunduğu vekâlet veya umumî idarenin hesabı kafisine mehaz
teşkil etmek üzere kendi nezdinde alıkoyacaktır.
Mülhakattan alınacak cetveller üze
rine yapılacak muamele.
'
Madde 13 — Vekâlet veya idarei umumiyenin ayniyat iş
lerine bakan muhasipler tarafından dahi mezkûr cetveller muh
teviyatı bir deftere (Nümune: 7) cem ve kyıt olunarak o Ve
kâlet veya idarei umumiyenin hirumnm devair ve müessesa
tında sene gayesinde mevcud demirbaş eşya ve mefruşatın nev
ve kıymetleri tahakkuk ettirilecek ve o Vekâlet veya idarei umu
miyenin ayniyat hesabı kat’isi olmak üzere işbu defterden iki
nüsha cetvel (Nümune: 6) ihraç edilerek Muhasebe! Umumiye
Kanununun 105 inci maddesinin matufunaleyhi olan mevatta
münderiç surette birisi Büyük Millet Meclisine ve diğeri Divanı
Muhasebata takdim olunacaktır.
Demirbaş eşya muhasebesini ya
pan muhasipler hakkında.
Demirbaş eşya muhasebesimi ifa ile mükellef olan bil’umum muhasipler işbu talimatın faslı mahsusunda münderiç usul

ve esaslar dairesinde olmak üzere Divanı Muhasebata idare he
sabı itasile mükelleftirler.
Tarihî ve tebdii kıymeti haiz etşyanın kayıt şekli.
(Madde 14 — Her Vekâlet veya idarei umumiye bu tali
matnamenin mer iyete girdiği tarihte kendi idaresi altında bu
lunan küıüplıane ve müzelerde mevcut kitap ve eşyalardan ta
rihî ve bediî kıymeti haiz olup kıymet takdiri mümükün bulunmıyanlarla muayyen kıymeti bulunanları yekdiğerinden ayıra
rak, kıymet takdiri-mümüJcüıi-Oİmıyanlan vazıh bir fikir verecek
şekilde evsaf ve hususiyetlerini gösteren '(Nümune: 8, 9 ve 10)
ayrı bir esas defterinde, kıymeti bulunanları da mevcut kıymetleri
üzerinden diğer (Nümune: 11, 12 ve 13) defterlerde toplar ve
hesabını veririr.
Demirbaş eşyayı gösteren bir lis
tenin, eşyanın bulunduğu yerlere
asılması hakkında.
Madde 15 — Her Vekâlet veya idarei umumiyeye bağlı mer
kez ve mülhakat devair ve müessesatının muhtelit odalarında ve
akşamında mevcut demirbaş eşya ve mefruşatın bir listesi (Nü
mune: 14) yapılarak oda veya kısmın münasip bir yerinde asılı
bulundurulur.

İkinci fasıl
Emanat ayniyatı
Emanat ayniyatın kayıt, muhafaza,
esbabına iade veya diğer bir yere
teslim işlerinin nasıl yapılacağı.

'

¡Madde 16 — Adliye icra dairelerile polis ve jandarma ve
mümasili dedavir tarafından efrada ait olarak vaz’ıyet olunan ay
niyat için dahi devairi aidesince (Nümune: 15) ayrı birer ayniyat
esas müfredat defterleri tutulacak vaz’ıyet olunan eşyanın nevi,
cinsi ve mikdarı ve sair evsafı lâzımesi ve sahibinin ismi ve bu
malûm değilse ne suretle alız ve tesellüm edildiğini mübeyyin
tanzim olunacak vesaike müsteniden teallûk ettiği deftere ithalât
kaydedilecek ve her birine bir müsteselsil sıra numarası vazolunacak ve alınan bu eşya mukabilinde mütesellim makama (Nü
mune: 33) bir makbuz verileektir. Bunların ashabına iadesinde,
veyahut satışında veya bir daireye itasında alelusul alınacak ev
rakı müsbiteye istinaden kezalik ait olduğu defterlerde ihracat
kaydı icra kılınacaktır.
Efrada ait olarak vaz’ıyet olunacak
tedavül kıymetini haiz olan veya olmıyan nukut için ne suretle muamele yapılacağı.

'

Efrada ait olarak vaziyet olunacak eşya hakkında bu veçhile
muamele olunacağı gibi aynı suretle vaz’ıyet olunacak tedavül
kabiliyetini haiz nukut, nakit muhasebesine tâbi olup mütedvil
olmıyan nukut hakkında işbu madde muktezası aynen tatbik edi
lecektir.
Emanat ayniyatı muhasipleri de Di
vanı Muhasebata hesap verecek
lerdir.
.

^

Bu ayniyatın kayıt ve idaresile mükellef olan muhasipler
dahi sene nihayetinde bahsi mahsusunda münderiç usul ve esas
lar dairesinde Divanı Muhasebata hesap itasile mükellef olacak
lardır.
Hastalar ayniyat ve muhallefatı ile
Adliye ve zabıta emanetinde bulu
nan eşyayı cürmiye hakkında.

.

Hastalar ayniyatı; hastahaneler talimatnamesine, hastalar
muhallefatı da kanunu medenî hükümlerine ve -adliye ve zabıta
emanetinde bulunan eşyayaı cürmiye de kendi hususî hükümlerine
tâbidir.
(Detvamı gelecek sayıda)
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TAMİMLER:
Suret

s/vm/ım

T. c.
M A L İY E V E K Â L E T İ
M U H ASEBAT U M U M

*

M ÜDÜRLÜĞÜ

Şube : 1
Sa y ı : 122503-2/13109

Maarif ıVekâletine
ÖZET :
Ayniyat

Talim atnam esi

üzerinde

yapılacak tashiliat h.

1 Haziran 1939 tarihinden itibaren tatbik mevkiine konul
muş olan Ayniyat Muhasibleri Tlimatnamesinde vukua geti
rilmiş olan bazı matbaa hatalarının tashihi ve tatbikat netice
sinde icrasına lüzum görülen tadiller merbut varakada tesbit
edilmiştir.
Bu tashih ve tadillerin talimatnameye işaret edilmesi husununun icabedenlere tebliğine müsaade buyuriması arzolunur.
Maliye Vekâleti Vektili N.
Cmal Ye§il
18/VIII/1939

N E Ş R İY A T M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
S a y ı : 82/6758

ÖZET :
A yniyat

204.

Talim atnam esinde

ya p ı

lan tashihler h.

l/VI/1939 tarihinden itibaren tatbik mevkine konulan

«Ayniyat Muhasibleri Talimatnamesi» üzerinde; tatbikat neti
cesinde, Maliye Vekilliğince yapılması lüzumlu görülen tadil
ler ile mezkûr talimatname basılırken vukua gelen tertib hata
ları aşağıda gösterilmiştir.
•
Bu tadil ve tashihlerin talimatnameye işaret edilmesini rica
ederim.
,
Maarif Vekili A.
F. Vn/tf
İhsan Sungu
1 — Talimatnamenin 12 nci maddesinin beştinci satırındaki
(esas defterinden iktibasen) cümlesinden sonra (geçen seneden
müdevver) kelimesinin ilâvesi,
2 — 5 nünıune numaralı cetvelin talimatnameden çıkarıla
rak yerine nümunesi ilişik (T/5 nümune) numaralı cetvelin
konulması,
•
3 — 19 nümune numaralı istimâl ve istihlâke mahsus eşya
ve levazım icmal defterile 20 nümune numaralı icmal cetvelinde
yazılı (eşyanın nev’i) sütunundan sonra (kaza adı) diye ibirer
sütun daha açılması,
^
4 — 16 nümune numaralı esas ambar defterinin ihracat
tablosunda kat’î ihraç başlığı altındaki 4 üncü sütununda yazılı
(yekûn) kelimesi çizilerek yerine (kıymeti) kelimesinin yazıl
ması,
5 — 18 nümune numaralı cetvelin başlığında yazılı olan
(istimlâk ve istimlâkâta) kelimesiinin çizilerek yerine (istimâl
ve istihlâkâta) kelimesinin yazılması.

Her malî yıl başında yapılacak tadat mazbatasına bağlanması icabeden cetvel
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Malî yıl içinde
muhtelif suret
lerle gelen

Geçen seneden
devreden

YEKÛN
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lerle çıkan

Geçen seneden müdevver mevcuda
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nazaran
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T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ

TEBLİĞLER DERC^iSt
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.

Ortaokul ve Lise öğrelmenlerile Memurlar ve Meslekî ve Teknik Tedrisat öğretmenleri 1939 terfi listeleri
I — Orta Tedrisata mensup öğretmen ve memurlar
Yeni Barem Kanunu mucibince 11, 17.5, 22, 45, 55 liralık
maaşların kaldırılması dolayısile Orta Tedrisat kadrosunda bu
maaşlarda çalışan öğretmen ve idare memurlarının istisnasız ola
rak hepsinin maşı aşağı dereceye alınmayarak yukarı dereceye
konulmuştur. Bu münasebetle:
98 öğretmen 17.5 dan 20 1İraya
86 öğretmen 22 den 25 liraya
241 öğretmen 45 den 50 liraya
230 öğretmen 55 den 60 liraya
73 İdare Me. 14 den 15 liraya
68 İdare » 17.5 dan 20 liraya
21 İdare » 22 den 25 liraya
geçmiştir.
Yukarıdaki cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 655
öğretmen ve 162 İdare Memurunun maaşları yeni Barem Ka
nunun tatbiki esnasında yükseltilmiştir.
Yeni baremin 817 öğğretmen ve idare memuruna temin et
tiği terliden başka 725 öğretmen de kıdem zammı almağa hak
kazanmışlardır. Maaş kadrosuna nazaran 725 öğretmen 450 si
terfi etmiştir. Terliler maaş kadrolarının müsait olmadığı hal
lerde muvaffakiyetleri sabit olanlar arasından kıdem sırasına

riayet edilmek üzere yapılmıştır. 90 liralık maaş kadrosu da
münhal olmadığından bu dereceye kimse geçirilememiştir. 70 den
80 liraya terfi edecek 6 öğretmene karşılık 1 kadro vardır. Bu da
27 sene 11 ay hizmeti olan âzami kıdemli öğretmene verilmiştir,
60 liradan 70 liraya geçecek 117 Öğretmene mukabil 4 kadro var
dır. Bu kadrolar hizmet müddetleri 38 sene ile 33 sene 2 ay 3
gün arasına olan 4 âzami kıdemli öğretmene tahsis edilmiştir.
.50 - 60 liraya terfi edecek 85 öğretmene mukabil 18 kadro
bulunmaktadır. Bunlar da hizmeti 31 sene 6 ay 15 gün ile 20
sene 7 ay 18 gün arasında olan en çok kıdemli öğretmenlere
verilmiştir. 40 liradan 50 liraya geçecek 86 öğretmene mukabil 29
kadro mevcuttur. Bu kadrolarda hizmeti 25 sene 5 ay 6 gün ile
14sene 11 ay 12 gün arasında olanlara verilmiştir. 35 den 40
liraya geçecek 86 öğretmene karşı da 28 boş kadro vardır. Bu da,
kıdemi 27 sene ile 10 sene arasında olanlara verilmiştir. 25 lira
dan 30 ve 30 liradan 35 liraya terfi edecek Öğretmenlerin de
terfileri tamamen temin edilmiştir. Terfi edip te kadrosu olan
ve kararnameleri gönderilen, muvaffakiyetleri tesbit edildiği hal
de kadroda tahsisat olmadığından terfi etlirilemiyen ve yeni
Barem Kanununun tatbiki dolayısile dereceleri yükselen öğret
menlere idare memurlarının listeleri aşağıya dercedilmiştir:

Yeni Bareme göre maaşları yukarı dereceye alınan öğretmenler
Okulun adı
\daiia Kız

Vazifesi

Lisesi

» Erkek
»
»
Ankara
»
»

»
»
Kız
»

»
»
»
»

»
»

» Erkek

■»
»
»
»

Yurtbilgisi
Dikiş
Musiki
Tarih
Tarih Coğ.
Riyaziye I
Tabiiye II
Türkçe
Riyaziye II
Riyaziye II
Tabiiye II
Fransızca
Dikiş
Riyaziye I
Kimya
Fransızca
Tngilizce

Maaşı

Adı ve Soyadı
öğ.
»
»
»
■»
s>
»
»
»

Şehap Coşkunlar
Refika Tümercan
Şükriye Özölçen
Ömer Lûtfi Yücel
Hulusi Baysal
Rasim Okçu
Şem’i Akkemik
Celâl Emrem
Hilmiye Dener
Avni Çubukgil
Nazlı Sünter
Nüzhet Berkin
Türkân Esengin
Kemal Görkey
Edibe Tezaşan
Abdurrahman Savdı
Arları!

'

45-50
22—25
17,5-20
55-60
45-50
55—60
45—50 ■
45—50
45—50
45—50
45—50
45-50
17,5—20
45—50
45—50
4.5—50
••J xjO
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Vazifesi

Okulun adı
Ankara Gazi

Lisesi
»
»

»
»
»
»
»
»
■»
»
Antalya
»
»
Afyon
»
»
Balıkesir
»

•

»
»
»
»
»
»
»

•
»
»
»
»
»

»
Bursa

»
»

»
»
»
»
»
»
»

Diyarbakır
Denizli

Edirne
»
7>
»
Erenköy K.
»
»
■ »
»
»
>
Erzurum
»
»
»
Eskişehir
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
Galatasaray
»
>
»
»
»
»
Gaziantep

•

Türkçe
Öğ.
»
Coğrafya
»
Riyaziye II
»
Fransızca
Almanca
»
Resim
»
Musiki
»
Felsefe
»
Tabiiye
»
» I
Kimya
Fransızca
»
»
»
»
Musiki
Türkçe
»
»
Riyaziye
»
Fransızca
»
Türkçe
Tarih - Coğ.
»
»
Riyaziye II
Musiki
»
Edebiyat
»
Felsefe
Tarih - Coğ.
»
»
Tabiiye II
Tabiiye I
»
Tabiiye I
»
Kimya
»
Kimya
»
İngilizce
. İngilizce
»
»
Tabiiye II
Musiki
»
»
Türkçe
Tarih
»
Coğrafya
»
Riyaziye I
»
Musiki
»
Türkçe
»
»
Tabiiye II
»
Tabiiye I
Edebiyat
»
»
Türkçe
»
»
Felsefe
»
»
Riyaziye II
» II
Fransızca
Musiki
»
Tarih - Coğ.
»
Tabiiye II
»
Fransızca
Musiki
»
Türkçe
»
»
»
Riyaziye I
Musiki
Edebiyat
»
»
»
Türkçe
»
»
»
Tabiiye II
»
Fransızca
»
»
»
Resim
»
İlk kısım
»
»
Tarih - Coğ.

28 Ağustos 19S9

Adı ve Soyadı
K'irici Göncel
Edip Oymen
Necati Aksu
Muhtar Ataman
Şükrü Akkaya
Seyfi Toray
Bedia Kösemihal
Veli Nahit Erener
Mustafa Salim Ersan
Haşan Hilmi Dilmen
Tahsin Aksoy
Şerafettin Öğretmenoğlu
Hüsamettin Aslanöz
Safa Tamgör
A. Sami Onur
Ömer Fevzi Atabek
Edip Ali Bakı
Hilmi Erözden
Nazif Yazıcıoğlu
izzettin Sezer
Şemsi Ersever
Mümtaz Ergin
Namdar Rahmi Karatay
M. Şevket Isça
0. Fevzi özeke
Rahmi Tokuş
Necati Erçakın
Suphi Rahvancı
Sami Argüden
Niyazi Eralp
M. Gül bahar
Zihni Tekin
*
H. İhsan Ünal
Lütfi özdil
Akdes Nimet Kurat
Murtaza özdamar
Hayrettin Bozkoya
Avni Altınbaş
Fahri Dilgen
Remzi Toksöz
Saime Çırpan
Vehbi Anman
Sabiha Gökçül
Pakize Demirgüç
Tahsin özdiler
Hatice Oksal
Müberra Yazar
S. Sırrı
Mediha Ertemalp
Zati Arca
A. Şerif Beygu
Rauf Bayander
Cevdet Karlıdağ
M. Mermer
Eminittin Çeliköz
Cemal Duru
M. Celâl Baysal
Ihsan Taykurt
R. Avni Araş
H. Fahri Ozansoy
B. Kemal Okul
Recai Cin
Mazhar
Kürkciyan Gürcan
Etem Şinasi
Sait özçelik
Sadi Güneş
Lütfi Karol
Hidayet Aktin
Cihat Arcıl
Asım Kılıç
Qnrrtn

Maaşı
■ 45-50
55—60
55—60
45-50
45—5ü
17,5-20
173—20
45—50
45—50
45-50
55—60
45—50
55-60
22—25
55—60
55-60
45-50
55—60
55-60
45-50
17,5-20
55-50
45-50
55—60
45—50
55-60
45-50
55-50
45-50
45—50
45-50
55-60
22—25
45-50
45-50
55-50
55—60
173-20
45—50
55-60
45—50
45-50
45-50
55-60
55—60
• 45—50
45—50
55—60
55-50
17,5—20
45-50
45-50
45-50
17,5—20
45—50
55-60
45-50
17,5—20
55-60
45-50
55-60
55—60
55—60
45—50
55—60
55—60
17,5—20
22—25
45-50
17,5-20
45-50
55—60
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1939

Okulun adı
(Gaziantep

Lisesi

»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
>

»
»
»
K.

»
»
»
»

»

■

»
»
»

»
»
»

»

İstanbul Er.

»
»
»
»
»

»
>
»

»
»
»
»

»
»
»

'
»
»

»
»
»
»
»
İzmir Kız

■

»
»
»
»
»
»

»
»
»

>
»
»

»

İzmir 1. ıici Er.
»
»
»

Kabataş
»

*

'

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Adı ve Soyadı^

Riyaziye I
öğ.
Dikiş - Biçki »
Musiki
»
Edebiyat
»

»

Haydarpaşa

İstanbul

Vazifesi

»
.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Türkçe
Felsefe
»

Tarih
Riyaziye 11
»

Tabiiye 11
»
I
Fizik
»

Kimya
Fransızca
»

Coğrafya
Riyaziye II
»
II
Tabiiye II
Tabiiye 1
Fizik
Kimya
Fransızca
İngilizce
B. terbiyesi
Edebiyat
Türkçe

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

Yurt bilgisi
Tarih
Coğrafya
»
Tarih Coğ.
»
»
Riyaziye 11
Riyaziye II
Tabiiye II
»
»
»
I
Fizik
»
Kimya
»
Fransızca
»
Almanca
»
Resim
Türkçe
Yurt bilgisi'
Tarih
Tabiiye II
»
I
Fransızca '
»
B. terbiyesi
Dikiş ■ Biçki
Edebiyat
Coğrafya
Riyaziye II
»
II
Tabiiye II
Kimya
Almanca
B. terbiyesi
Edebiyat
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
'

^

»

^

^

___S
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Maaşı ■'

Halil Şahverdi
45-^50*''
Müşerref Erman
17,5—20^
Ferit Günal
22-25
Mitat Sadullah Sander
.55—60'
Süreyya Saltuk
15-50
Şefik Elbürz
55—60
C. Sena Ongun
45-50
R. Saadettin Tok
55—60
H. Ömer Budda
.55^6(1
Tevfik Bülbül
55—60
Ö. Faruk Çetin
45-50
Ubeyt Ülgen
55—60
Necati Köprülü
55-60
Kâzım Içgören
55—60
Kenan Sarıer
45-50
Avni Yakalıoğlu
55— 60
1. Hakkı Barlas
55-60
E. Arifi Karabey
55—60
Saffet' Şav
4o—*)0
Rauf Seğmen
45-50
Fuat Say
'45—50
A. Rıza Berkel
55-60
Azize Çamlıbel
45—50
Zehra Bilbay
45—50
Avni Kulen
45—50
Efser İnal
15—50
Zeki Emre
55—60
Hatice Hakkı Yeşin
4 5 -^
Mübeocel Argün
22—25
Hakkı Süha Gezgin
55-50
Tahir Nejat Gencan
5S-60
Tabir Nadi Ozanözgü
55-60
Murat Tekiner
45—50
Adil Tiner
,
^
,
55-60
Tevfik Fikri Sağman
V
55—60 -'
Murat Doğan ' ,
. ' : ■: ■ > ‘ 55-60 '
M. Şükürü Akalın
,^ . <
;
55-60
Ş. Halil Aksu
> . ..45-50 "
Ekrem İnal
^
" 'v ' ' * * 5 5 ^ i
Fazıl Say
'
’ ’
45—50 ' "
Şerif İnan
55-60
Gani Kuturman
55—60
B. Kemal Eldeniz
55-60
Malik Ongan
45-50
Behçet Akis
55—60
Hikmet Tungay
55—60
Refik Tuncok
45-50
İhsan Nazmi Dereli
55—60
Nedim Mazhar Yüzak
55-60
Esat Lâmi Akman
55—60
Sabri Çakar
45—50
Münif Sait
45—50
Hayri Çizel
45-50
Kevser Acarlar
45-50
Reşit Gürol
45-50
Meliha Esat Çınar
45-50
Halit Şenkut
55—60
Taahsin Aydın
45—50
Zübevde Balaban
45-50
Kâmuran Onay
45-50
Ayşe Bilge
22—25
Fakihe
22—25
Esat Çınar
45-50
Ziya Yamanlar
55-60
Hilmi Erdim
55-60
İzzet Soner
45—50
Necati Çiftçi
.55—60
Selâhattin özyar
55—60
Saim Rorman
45-50
Nuri
45—50
Hıfzı Tevfik
55—60
Faruk Nafiz Çamlıbel
45-ŞO
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Kabataş

Lisesi

Kandilli Kız

Kastamonu
»
»

»

Kars
Kayseri
»

Lisesi
»

»
»
Konya
»
»

»
»
»
»

Kütahya

Malatya
»
Pertevniyal
»
»
»
Samsun
»
Sivas

»
Lisesi

Trabzon
>
Vefa
»
>

>
»
Yozgat
»
Çamlıca Kız

Adı ve Soyadı

Vazifesi

Okulun adı

»
>
»
»
»
»

»

Türkçe
Felsefe
Yurt bilgisi
Coğrafya
Riyaziye II
Riyaziye I
Tabiiye II
Tabiiye I
Fransızca
»
Türkçe
»
Coğrafya
Riyaziye II
Tabiiye II
Tabiiye II
Fizik
Fransızca
»
B. terbiyesi
Tarih - Coğ.
Fizik
• Fransızca
Almanca
Riyaziye I
Fransızca
Musiki
Riyaziye I
Tabiiye II
Kimya
Almanca
Dikiş - Biçki
Tarih Coğ.
Riyaziye II
Fransızca
Musiki
Edebiyat
Tabiiye II
Dikiş - Biçki
Musiki
Fransızca
Musiki
Coğrafya
Riyaziye II
Tabiiye I
Kimya
Fransızca
Türkçe
Tabiiye II
Musiki
Riyaziye I
Musiki
Felsefe
Tarih - Coğ.
Riyaziye II
Tabiiye II
Edebiyat
Türkçe
Tarih
Coğrafya
Riyaziye H
Riyaziye
Fizik
Fransızca
Musiki
Tabiiye II
Musiki
Kimya
Fransızca
Fransızca

Öğ.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
>

»
>

Zeki Defne
Matemi Senih Sarp
Celâl öktem
Hamdi Nazım Ertek
Haydar Niyazi Dikeçoğlu
İhsan Durukan
Âdem Nezihi Energin
İhsan
Edip Ayel
Mazhar özveren
Şerif Bilgehan
Emine Akses
Hatice Aköz
Behire örücü
Sait Kut
Arif Tunç
Behice Töre
Cemal Artüz
Müeyyet Müdi
M. Kemal Ayaş
İffet Yıigör
Nihat Dicle
Mitat İli
Şakir Ünsal
Cemal
Hakkı Şinasi Altay
İbrahim Tokatlı
Vedat Keçeci
Mahmut Nedim Aytaç
Hüsnü Aktan
İbrahim Güven
A. Cevdet Çıtoğlu
Güzide
Celâl
Süleyman Acar
Şevki Tartaş
Necmi Canıbek
Arif Şehap
Eflâtun Güney
Muhittin Aydınol
Sıdıka Ercan
Asım Doğan
Bahri
Apdülkadir
İhsan llhami Cebeci
Tâlha Kemal Çilesiz
Lütfi özgen
Hulûsi
Nurullah Ataç
Ali Rıza
Enis
Reşat
Rifat Türker
Cemal Oğuz
Besim Savcı
Abdurrahman Fahri Yüksel
Enis
Sami Akyol
Samih Kuman
Nüzhet Göksel
Nimet Dikmen
Mehmet Ali
I. Hakkı Kayan
Muhittin Erev
r '
Osman
Muzaffer Esen
Hulûsi Gürses
Fazlı Bilecen
Hamdi Konur
Kasım Bayçıl
. Cevdet Baarlas
Şevki -

Maaşı
45-50
45-50
55-60
45—50
15-50
45—50
45-50
4,5-50
45—50
55—60
55—60
55—60
55—60
45-50
55—60
45-50
45—50
55—60
45-50
45—50
22—25
45-50
^15—50
45—50
45-.50
.55—60
45—50
17.5— 20
55-60
55-60
45—50
45-^0
22—25
45—50
45—50
55—60
45-50
22—25
45-50
45-50
17.5— 20
22—25
45—50
22—25
45—50
55—60
55—60
45—50
55-00
55—60
55—60
22—25
45-50
17.5—20
45-50
55—60
45-50
55-60
55—60
45-50
45—50
55-60
55-60
45—50
55-60
45-50
22—25
55-60
22—25
45-50
55-00
'55-00
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Okulun adı

Dikiş - Biçki öğ.
Riyaziye II
»
Dikiş Biçki
»
»
Musiki
Edebiyat
»
Türkçe
»
Tarih Coğ.
Riyaziye II
»
I
»
B. terbiyesi
Musiki
»
»
Edebiyat
Tarih Coğ.
»
»
»
»
Riyaziye II
»
»
II
»
Tabiiye II
»
Tabiiye II
Fransızca
»
»
Edebiyat
Tarih
»
Coğrafya
»
»
Riyaziye II
»
II
»
»
II
»
Tabiiye II
Fransızca
»
»
Şan
»
Musiki
»
Viyolonsel
»
Tatbikat
Musiki
!Staj.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
»

Lisesi
Çamlıca Kız
Zonguldak Çelikeli
»
»
»
»
Cümhuriyet Kız
»
»
»
»

»
»
İnönü Kız

»
»
»

»
»
»
»
»

İzmir 2 nci Er.
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ankara Musiki Oğ. Ok.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
>
Adana Er.
Balıkesir
»
>
Bursa K.
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Edirne K.
»
»
»
»
»
»
»
»
Erzurum
»
Erzurum Er. öğ. Okulu
»
»
İstanbul K. öğ.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

.

Resim
Coğrafya
Fizik Kimya
Musiki
Edebiyat
Tabiiye II
F ransızca
Dikiş - Biçki
Coğrafya
Tabiiye II
Musiki
Dikiş - Biçki
Tarih
B. terbiyesi
Musiki
Tarih
Tatbikat Baş
»
»
Edebiyat
Türkçe
Ter. Ruhiyat
Tedris Usulü
Coğrafya
Tarih
Riyaziye II
Tabiiye II
Fransızca

Maaşı

Adı ve Soyadı

Vazifesi

.

öğ.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
öğ.
y>
»
»
»
»
»
»

Sabahat
Bedri Günkut
Nazmiye Elpe
Nâzım
Cafer Evkılıç
Rukiye Kaniye Özgen
Şükriye Savan
Bahriye İskit
İhsan Roe
F. Şadiye Savaş
Muhsine Ediş
Kefet Bengü
İzzettin Derbent
Bedriye Evcim
Nafıa Derbent
Şeref Çıntan
Nizami Efe
Kâmuran Taiıver
Sara llâl
Süleyman Tuser
Haydar Candarlar
Hüznü Hazerhun
Vahap Akmandor
İbrahi mTaner
H. Avni Kayrai
Fuat Uğural
Seyfettin Yalvaçer
Azize Duru
Faik Canselen
Meshıt Cemil
Ferhunde Eden
Mes’ude Çağlıyan
Adnan Günez
Muazzez Ünal
Ihsan Erinç
Nusret Kayar
Hüsnü
Sabahattin Gürbüz
Efzan Samer
Ruhi
Rabia
Azmi
Süleyman
Mukbil
Tahsin Karayel
Ahmet Emirhan İdil
Reşat Tardu
Kadri Çetin
Ali Ulvi Elâve
Fevzi Kumbaracı
Arif Budak
Muazzez Akler
Nebile Ergene
Rebia Yarkın
Melâhat Atavus
Aliye Tuncay
Fehmi Ergene
Ali Rıza Berker
Fer ruh Ergündüz
0. Nuri Özlü
Abdurrahman
Ihsan
•Safinaz İlgaz
Murat Uraz
Melâhat Akerman
Nebahat Karaorman
Hüviyet Bekir
Aptülkadir Kazancı
Hüsnü Başol
Fatma Gülsen
Müveddet Ekinci
Refika Pasın

•

22—25
55-60
17.5—20
17,5-20
55-60
45—50
45—50
45-50
45—50
22—25
22—25
55-60
55-60
45-50
45—50
45-50
55—60
45-50
45-50
55—60
55-60
45-50
55-60
55-60
55-60
45—50
45—50
17,5-20
22—25
22—25
17,5-20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17,5-20
17,5-20
17,5—20
17,5-20
17,5-20
173-20
17,5—20
173-20
17,5—20
55—60
45-50
'15-50
22—25
55-60
55-60
55-60
17,5—20
45—50
45—50
17,5—20
17,5—20
55—60
45-50
22—25
55-60
45—50
22-25
16—20
55-60
45—50
45-50
45—50
55—60
45—50
45-50
45—50
45-50

28 Ağustos 1939

Maarif V ekilliği Tebliğler Dergisi

S ayfa t İS İ

Vazifesi

Okulun adı
İstanbul Er.
»
İzmir Kız

Lisesi
»

»
>
Konya~Kız
»

»
Konya K. Oğ.

Adapazarı Orta
»
»
»
Adana 1. ci
»
»
Adana 2 ci
>

»
»
»
■»
»
»
Okulu
»
»
»
»
y>
»
»

Akhisar
Ankara 3 cü
>
»
Aksaray (Konya)
Akşehir
Amasya
Amasya
Ankara 1 ci
»
»
>
>
» 2 ci
»
»
Arapkir
Artvin
»

>

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Ayvalık
Bakırköy 1 ci
Bandırma
Bartın
»
Bergama
Beşiktaş
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Edebiyat
öğ.
»
Î§
»
Edebiyat
»
Yurt B.
Tarih - Coğ. »
»
Tabiiye
»
İş
Tedris Usulü »
»
Tarih
»
Riyaziye
»
Resim
Musiki
' »
Tatbikat Baş. »
»
»
»
Tatbikat
»
»
»
»
»
»
»
Türkçe
»
Tarih - (Joğ.
»
Fransızca
»
Beden T.
»
Resim
Dikiş - Biçki »
»
Türkçe
Tarih - Coğ. »
»
Resim
»
Riyaziye
Tabiiye
»
Resim
»
Musiki
Tarih - Coğ. »
Tabiiye
»
»
Musiki
Dikiş - Biçki »
»
»
»
»
Riyaziye
»
Musiki
»
Musiki
»
Tabiiye
Dikiş - Biçki »
»
Türkçe
Tarih - Coğ. »
Resim
»
Musiki
»
Musiki
Tarih - Coğ. »
»
Tabiiye
»
Musiki
Dikiş - Biçki »
»
Re.sim
»
Türkçe
»
Musiki
Dikiş - Biçki »
»
Türkçe
»
Türkçe
Tarih - (^oğ. »
»
Fransızca
»
Musiki
Dikiş - Biçki »
Dikiş - Biçki »
»
Türkçe
»
Tabiiye
Dikiş - Biçki »
»
F'ransızca
Dikiş - Biçki »
»
Riyaziye
»
Türkçe
»
»
Tarih - Coğ. »
Riyaziye
»
»
Tabiiye

Adı ve Soyadı
Nahit Cemal Toker
Celâl Koçu ra
Gazali Saltık
Hakkı Baha Pars
Kemal Alanbay
Düriye Gürel
Ragıp Erdem
Fuat Gündüzal})
(). Lütfi Ayataç
Nami Çetinel
Sami Sümer
Şadiye Izgi
Âli Ulvi Ekiz
Malike Baydur
Seza Çağlar
Nahit Akat
Sal İha Aksur
Münevver İlhan
Agâh \ önsel
i. Hakkı ötük
Kemal Bilgin
Hatice İzli
Nebahat Tayanç
Neciha Bil bay
S. Güzel
Münir Kuman
Şemsettin Başkurt
H. Kâmil Demirbaş
Kemal Güven
Vahide Birken
Haşan Zühtü Umar
Zuhuri Danışman
Emine Bulat
Fazıla Berkson
Lütfiye Toker
Nebihe Koman
Cemil Ongüt
Ahmet Özel
Osman Şenel
Osman Tevfik Akgün
Hatice Ulusoy
Abdüssamet fidiz
H. Fahri Özsan
Kerim Bıçakçı
İsa Coşkun
Nebil Otman
Nimet Yazıcılar
Şefika Darcan
Hikmet Başar
Bedriye Yazıman
Mahmut Yazıcı
Safa Göksel
Dündar Alpman
Aliye Göksel
İhsan Yılmaz
H. Avni Deniz
R. Yıldırım Tellioğlu
Hazar Sayıt.
Şaban Soyak
Sıdıka Çete
Hamide Diker
Şevket Yüksel
Reşit Akı
Fethiye Çıtlıoğlıı
İhsan Atukerun
Müzehher Erbay
Muharrem Fevzi Öneyrenda
Zeki Abalı
Müştak Sıtkı Dursunoğlu
İzzet Pırnal
Maili Saya
Hulusi özdinç

Maaşı
.SS-60
.55—60'
55—60'
.55—60'
55—60’
15-505
'15—50"
15—50
55—60
55—60
17,5—20
17,5—20
22—25
22-25
22—25
22—25
16-20
17,5—20
55—6(1
45—50
15-50
22—25
22—25
22—25
55-60
15—50
22-25
15—50
15—50
17,5-20
22—25
15-50
15—50
17,5—20
173—20
173—20
15-50
17,5—20
22—25
55—60
22—25
15—50
15-50
15—50
22—25
22-25
15—50
45—50
173-20
22—25
17,5—20
55—60
17,5—20
17,5—20
55—60
45-50
55-60
45—50
22-25
22—25
22—25
.5.5—60
.55—60
173—20
55—60
17,5—20
.55—60
55-60
45—^50
15—.50
55—60
55—60
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Vazifesi

Okulun adı
Beşiktaş
Beyoğlu
Biga
»
Bilecik
»
»
Bolu
»
»
îzmir Buca
Burdur
Bursa 1 ci
»
»
Cağaloğlu
»
»
»
Cibali
»
Çanakkale
»
»
»
Çankırı
»
»
»
Çapa
»
Çatalca
Çorlu
»
Çorum

»
Davutpaşa
»
Düzce
Edime
»
»
Edremit
»
Elâzığ

Ortaokulu
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»,
»
»
»
>y
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
Elbistan
Emirgân
»
»
»
Erzincan
>
Erzurum
Eyüp
»
Fatih

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Musiki
Tabiiye
»
Musiki
Tabiiye
Dikiş - Biçki
Türkçe
B. terbiyesi
Musiki
Dikiş - Biçki
Türkçe
»
Dikiş ■Biçki
Dikiş - Biçki
Tabiiye
Tarih Coğ.
Riyaziye
»
Tabiiye
Fransızca
Türkçe
Tarih Coğ.
İngilizce
Resim
B. terbiyesi
Musiki
Tarih Coğ.
Tabiiye
Fransızca
B. terbiye
Musiki
Türkçe
Tarih Coğ.
Fransızca
Musiki
Dikiş-Biçki
Tabiiye
Fransızca
Tarih Coğ.
Dikiş-Biçki
Türkçe
Musiki
Dikiş-Biçki
Tarih Coğ.
Tabiiye
B. Terbiyesi
Musiki
Dikiş-Biçki
Riyaziye
»
Dikiş-Biçki
Türkçe
Resim
Musiki
‘ Türkçe
Tabiiye
Resim
Tarih Coğ.
Tabiiye
Musiki
Dikiş-Biçki
Riyaziye
Tarih Coğ.
Tarih Coğ.
Tabiiye
Musiki
B. Terbiyesi
Musiki
Dikiş-Biçki
Türkçe
Fransızca
Türkçe

Sayfa : 153

Adı ve Soyadı
Bedia Taşan
İbrahim Akdoğan
Atıfa Ayzıt
Destine lyison
*
Sadi Gelendost
Kadriye Tabu
Akif Günalp
Refik Meğrel
Hüsamettin Ege
»
Nebahat Tanesi
»
Neşet İleri
»
Naşide Koryak
»
Melâhat Koçkar
»
Hacer Eren
»
Nuri Şüngar
»
Muhtar Aykut
»
Ap.tullah Saner
»
Mahmut Koçak
»
»
Hakkı özenel
» • Vehbi Marol
Ziya Mağden
»
Adil Zeren
»
Sabiha Esen
»
Nurullaht Berk
»
Vahdet Gür
»
Vecahat Pasın
»
A. Şeref Ergenekon
»
Yusuf Özaydın
»
Etem Ruhi Günalp
»
Kâmil Erman
»
Samime Etker
»
İsmail Oğuz
»
Salim Büyükdoluca
»
H. Avni Aktan
»
Şükrü Dölen
»
Çelile Aydemir
Mir’at Aykın
»
Fuat Ercan
»
M. Nami Germán
»
Fatman Seher Sönmez
»
Hüseyin Timuçin
»
Mustafa Sunar
»
Mürvet Uğur
»
Rıfat Berker
Ragıp Erten
»
Şükrü Özne
»
Hayriye Taner
»
Cavide Sönmezler
Osman Nuri Bayrameli
»
Nazif Taşbay
»
Meziyet Yaban
’
»
E. Hamdi Akman
»
Süleyman Urunç
»
Ömer Albakır
»
Şaziment Gülveren
Hikmet Kabartaş
»
Cevdet Yengi
»
Cemil Isbir
Veysi Yardımcı
»
Tahsin Oktay
»
Adalet Nazlı
A. Rıza Çürüklü
»
Âli Neşet Kadırgan
»
Ekrem Başaran
»
Kemal Oktay
İsmail Konukçu
»
Halil Vural
Âli Arañil
Adalet Turgay
»
Etem Özayman
»
İzzet Göktepe
»
Münip Arkan
>
»
»
»
»
»
»

Maaşı
.

17,5—20
^15-50
55—60
22—25
45-50
17,5-20
55-60
22—25
22—25
17,5—20
55-60
45-50
17,5-20
22—25
55-60
55-60
.55—60
55—60
55-60
15-50
.55-60
45-50
55-60
17,5-20
22-25
17,5—20
45-50
55-60
55-60
22-25
17,5—20
45-50
'15-50
-15-50
22—25
17,5-20
55-60
45-50
45—50
17,5—20
15—50
17,5—20
22—25
45—50
55-60
22—25
17,5-20
22-25
55-60
55-60
17,5-20
45-50
45-50
17,5-20
45-50
45-50
17,5-20
55-60
55-60
17,5-20
22—25
55-60
45-50
45—50
55-60
17,5-20
22—25
17,5-20
17,5-20
55-60
55-60
55-60
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Fatih
>
Gazi Osmanpaşa
>

Ortaokulu
»
' »
»
»
»

Gelenbevi

Riyaziye
Resim
Türkçe
Tarih Coğ.
Tabiiyet
Fransızca
Türkçe

»
>
Gelibolu
Giresun
»
Gümüşbamı
»
inebolu
İsparta
»
İstanbul Kız

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
İzmir Karatas

»
»
»

İzmit
»
Kadıköy 1 inci

»
»

»
»
»
»
»
>
>

11 inci

3 üncü
y>
»

Karaköse
Karaman
İz. Karşıyaka
»
Kasımpaşa 1 inci
■»
Kastamonu

»

»
. »
»
»
»
»
»
>

>
Kırklareli
>
Kilis
Kırşehir
Konya
>

Adı ve Soyadı

Vazifesi

Okulun adı

»

»
»
»
»
»

Tarih Coğ.
Musiki
Tarih Cok.
Tabiiye
Tarih Coğ.
Dikiş Biçki
Dikiş Biçki
Tarih Coğ.
Riyaziye
Fransızca
Musiki
Türkçe
Tarih Coğ.
»
Tabiiye
B. terbiyesi
Tabiiye
Riyaziye
Türkçe
Tabiiye
Musiki
Türkçe
Riyaziye
Almanca
İngilizce
Resim
Türkçe
Tabiiye
»
Dikiş Biçki
Türkçe
»
Tabiiye
Fransızca
»
Dikiş Biçki
Tabiiyet
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Tarih Coğ.
Türkçe
s>
Tarih Coğ.
Fransızca
Türkçe
Musiki

öğ.
»
»
»
»
-»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

Tarih - Coğ.
»
»
Tabiiye
Resim
Dikiş - Biçki

»

Tabiiye
Fransızca
Dikiş - Biçki
Türkçe

»
»
»
»
»
»

Tarih - Coğ.
Riyaziye
»
Resim

»

»

Rahmi Yücel
Ahmet Doğuer
Vehbi Dileksiz
Lütfi Tarhan
Adnan Savut
İsmail Ramiz Ozyer
Ali Âli özerler
Ali Alagöz
Yusuf Agâh Şener
Ali Nuri Duru
Şevki Sevgen
A. llhami Erdemir
Recai Türkoğlu
Pervin Tok
Zehra Coşkun
Şükrü Sayalı
Celâl Acargil
Ali Rıza Uysal
Orhan Batı
Münevver Saime Kuban
Mümtaz Özgüner
Mediha Baysal
Fetiye Çavlı
Yaşar Isfendiyaroğlu
Şeref nur Değertin
Asaf Atalık
Nuri Özdoğan
Bilâl Sivaslıoğlu
Mediha Kurday
Halide Nusret Zorlutuna
Safiyııllah Tokay^
Osman Nuri Kadem
Asım Dilâver
Ekrem Evrensel
Mehmet İzzet Büyüker
A. Tevfik Tarim
Şekibe ögel
Zahide Seyrek
Enver Kemal Sezen
Mevhibe Kurtoğlu
Avni Erman
Gülsüm Dalıbar
Nezihe Soley
Emine Bahriye öge
M. Vehbi Gürgöze
Cevdet Baykal
Müfide 0. Kaya
Cevat İdil
Talât Tahsin Sürenkök
Kemal Emin Bara
Remzi Baykara
Tahir Keymen
Apti Tevfik Yegül
Hamdi Mutlu
Süleyman Yekta Ulutekin
Baha Kâhyaoğlu
Ahmet Hamdi Erkmen
Osman Tarım
Memduh Seydol
Ubeyde ökmen
Nihat Acemi
Hacer Diken
Ayşe Muzaffer Emçiala
Ali Faik Sümer
Halis Dinçel
Atiye Akça
Emin Ege
Muhlis Koner
Fuat Tüzün
Nazif Bay tur
Mecit Akay
Şevket Uzgören

Maaşı
55—60
17,5-20
15—50
15—50
5.5—60
5.5—60
55—60
■5.5-at
45-50
17,5-20
45-^0
45-.50
45—50
22—25
17,5—20
45—50
4.5—50
o5—60
17,5—20
55—60
55—6(>
45—5(t
55—60
22—25
.55- a>
.55—60
45—50
45-50
17,5-20
15—.50
oo—6u
15—.50
5.5—60
17,-20
55—60
45-.50
5.5-60
22—25
55—60
45—50
45—50
45—50
4.5—50
22—25
45—50
55—60
45-50
5a—60
55—60
55—60
45—50
5.5-60
5.5—60
5o—60
17,5—20
.55—60
45-50
55—60
55—60
45—50
17,5—20
22—25
22—25
.55—6u
4.^—50
17,5—20
5.5-60
.55—60
5.5—60
55—60
55—60
15—.50

1939
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Okulun adı
Manisa

Vazifesi

Ortaokulu

»

Türkçe
Musiki
Dikiş - Biçki
Tarilı - Coğ.
Türkçe

»
»

»

Mardin
Mersin

»
»

»

Merzifon
»

»

»
»

»

»

Muğla

»

Milas

»
»

»

Nazilli

»
»
»
»

»
»

Nevşehir

.

»

Niğde

»

»
'
Nişantaşı K.
»

»
»

>
>
»

»
»
»
>

Ordu
»
Osmaniye
»
Ödemiş
»
Pazar
Rize
»
»
Samsun
Sarıkamış
Silifke
Simav
»
Sinop
Siirt
* »

»
»
»
»
»
»
»
»
ÎS>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Sivas
»
Süleymaniye
Ş. Karahisar
»
taksim
»
Tarsus
»
»
»
»
Tekirdağ
l’okat

I;

'
Tire

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
;>

‘

'

Dikiş - Biçki
Türkçe
B. 'l’erbiyesi
Musiki
Riyaziye
Dikiş - Biçki
Fransızca
B. Terbiyesi
Riyaziye
Musiki
Dikiş - Biçki
Tabiiye
Fransızca
Riyaziye
Tabiiye
Musiki
Türkçe
Tarih - Coğ.
Riyaziye
Riyaziye
Tabiiye
• »
Fransızca
Dikiş Biçki
»
»
Tarih Coğ.
Tabiiye
B. terbiyesi
Musiki
Tabiiye
Resim
Tabiiye
'l'arih Coğ.
Musiki
Dikiş Biçki
Türkçe
B. Terbiyesi
Riyaziye
Türkçe
B. Terbiyesi
Tabiiye
Tarih Coğ.
larih Coğ.
Riyaziye
Türkçe
Resim
Dikiş Biçki
Tarih Coğ.
Türkçe
Resim
Tabiiye
Resim
Türkçe
Tabiiye
Tabiiye
Resim
Musiki
Dikiş Biçki
Türkçe
Dikiş Biçki
Tarih Coğ.
Musiki
Dikiş Biçki
Resim
Diki^ Biçki

Sayfa : 157

Adı ve Soyadı
öğ.
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

.^iyr Aysoy
Eyüp Güven
Sabahat Kutay
.Şerif Tiuiinci
Asım Ergelen
Rahmi öztop
Raika Olgaç
Tevfik Gökmen
Vedat Sümer
Enver Gürel
A. Hamdi Hatuna
Hayrünnisa Ergim
Muharrem Ak^ol
Ferit Özalp
Kâzım ölçer
Recep Yücetin
Makbule Demirdağ
Kavi Cinbay
Ahmet Turgut Sütekin
Halil Naci Erdem
Cevdet Öner
Cafer Üneri
Zeki Günol
Recep Fevzi Aral
Semine Tevfik Etili
Bedia Akpay
Semiha Dümdüz
Mihrünnisa Erçiıı
Muazzez Bayav
Saffet Çanga
Behincem
Sai mSagın
Huriye Genç
Kemal Erdem
Tevfik Yorgancı
Sait Aydoğan
Ali Muhteşem Sancı
Hüsnü Şarman
Musip Murguz
Ertuğrul Alpman
îcIâl Haksel
Şevket Bekmen
Ali Rıza Sekban
Faik îsbir
Etem Ruhi Alper
Nedim Olanus
Bedri Cansel
Kemalettin Doğan
Ramiz Atay
1. Hakkı Özcanlı
Behram Lütfi Altay
Ralli mZenbilci
Halide Erduru
H. Vasıf Isıkan
M. Emin Erdem
Maksut Dumlu
Hıfzı Evcimen
Hayriye Önen
Suat Salih Asral
Azmi Ozan
.Salih Zeki Saraç
Haşan Turan Kavukçu
Seyfi Tokgönül
Perihan Aksoy
Sadi Aykut
Sabahat Selen
Halis Turgut Asarkava
Belkıs Akça
Müzeyyen Arın
Rıza Günümar
illet Dülger

Maaşı

•

55-60
17,5—20
17,5—20
4.5—50
55—60
45—50
17,5-20
45—50
■ 22—25
22—25
45—50
22—25
45—50
22-25
45—50
17,5—20
17,5—20
55—60
45-50
55-50
45—50
22—25
55—60
55—60
45—50
45-50
45-50
45-50
45-50
22—25
17,5-20
55—60
55-60
22—25
22—25
45-.50
17,5-20
55-60
55-60
17,5—20
17,5-20
22—25
45—50
45—50
22-25
55—60
55—60
55—60
45—50
55—60
45—50
22—25
45—50
45-50
22—25
45-50
22-25
45—50
45—50
45-50
22—25
22—25
17,5-20
• 15—50
22—25
45—50
17,5—20
22—25
17,5—20
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Vazifesi

Okulun adı
Tureutlu
»
Trabzon K.
» Er.
»
»
»
Uşak
»

Ortaokulu
»
»
»
»

Ünye
»
t)skâdar 1 ci
»
» 2 ci
'

» 3 cü
» »
Van
Yalvaç
Zile '
Bursa 2 ci

Karagümrük
Nişantaşı Er.
»
Pendik
>
Yenikapı
»
»
Zeyrek
îz. Gazi
îz. Tilkilik
»
»
»

»
>
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

İst. Göztepe
Bakırköy 2 ci
Kasımpaşa 2 ci

»

»
Konya öğ. Okulu
Ortaokulu
Uşak
»
Yalvaç
Ankara Kız Lisesi
Ortaokulu
İnegöl
»
»
»
»
Erenköy K. Lisesi

'

Musiki
Öğ.
Dikiş - Biçki
Fransızca
»
Tarih - Coğ.
»
Riyaziye
»
B. Terbiyesi
»
Musigi
»
Tarih - Coğ.
»
Musiki
Dikiş - Biçki »
Riyaziye
»
Tabiiye
B. Terbiyesi
»
Türkçe
»
Türkçe
»
Riyaziye
Tabiiye
»
Türkçe
»
Tabiiye
»
Fransızca
»
Türkçe
Tarih Coğ.
»
Türkçe
Fransızca
B. Terbiyesi »
»
Türkçe
»
Türkçe
Tarih - Coğ. »
»
Riyaziye
»
Tarih - Coğ.
Tarih - Coğ. »
Fransızca
»
Türkçe
Türkçe
»
B. Terbiyesi
Türkçe
Tarih - Coğ.
Riyaziye
»
Tabiiye
»
Riyaziye
»
Riyaziye
»
Tabiiye
»
Tarih - Coğ.
»
Türkçe
»
Türkçe
»
Türkçe
»
Riyaziye
Tabiiye
B. Terbiyesi »
Musiki
Tabiiye
»
Tabiiye
Riyaziye
B. Terbiyesi
Dikiş ■ Biçki
Türkçe
Dikiş - Biçki »
»
Tabiiye
Fransızca
B. Terbiyesi
Resim
Dikiş - Biçki »
İlk Kısım

Maaşı

Adı ve Soyadı

17,-20
17,5—20
45-50
55—60
45—50
45—50
22—25
55—60
175—20
17,5—20
55-60
45-50
22-25
45-50
45-50
55-50
55—60
55-60
45-50
55-60
55-60
55-60
55—60
45—50
22—25
55-60
55—60
55—60
55-60
55-60
55-60
55-60
45-50
55—6ü
22—25
55-60
55-60
55-60
45—50
55-60
55—60
45-50
45-50
55-60
55—60
45-50
55-60
45-50
22—25
22—25
55—60
55—60
55—60
22—25
173-20
55—öO
17,5-20
45—50
55-60
22-25
22-25
17,5-20
173—20

Rıfat Akolsam
Berrin Madran
Vecibe Koper
Mahmut Kemal Yanbeg
İbrahim Koruralp
Avni Aker
Süleyman Hatipoğlu
Haşan Sırrı Okunşar
Nebahat Demir
Betül Güler
H. Hüsnü Dikmen
Tabir Sümerman
Rıza Nadir Ülkü
Yahya Saim Ozan
Hilmi Güngör
Ekrem Engin
M. Emin Ergün
1. Kemal Karayel
Necmiye Evgez
Ali Âli Onur
Hüseyin Remzi Dilmaç
Fahri Erdemli
Müştak Çeliker
Süleyman Ayaz
Ali Şerafettin Erbek
M. Hilmi Soykut
Zahit Haksol
Murat Alpalaca
Aptullah Salçuk
M. Cemal Yazıcıoğlu
Arif Kuzey
Zeliha özen
Mahir İz
Ali Enver Işık
Hadi Fikret Yaman
Emin Atabek
Naci Eker
Nazmi Akman
Haşim Karaman
Vahit Yapa
Fevzi Menteş
Seniye özcan
H. Kayalı
A, Faik İmece
1. Hakkı Güven
Faik Akçın
İbrahim Durukoğlu
Osman Aydın
Selâhattin Çığtay
Saip Barkay
Lütfiye Bilgin
Ziya Gökçetin
Rasim Doğuman
Seniha Demirman
Sabriye İkiz
Tahsin Soysal
Mefharet Dalaysel
Azize Ceylan
Nizamettin Onat
Ragıp Eser
Esat Subaşı
Kadri ye Gökçe
Muammer

Yeni bareme göre maaşları yukarı dereceye alman idare işyarları '
22 liradan 25 liraya geçenler
Ali Fuat özdinç
Dersaletleri İş.
Lisesi
Erenköy Kız
Haşan Tahsin Sensev
Hesap İşyarı
Galatasaray
Bektaş Ergüzgü
Fehmi Bankanlı
»
»
İstanbul Kız
Talât Yöner
»
Kabataş
İzzî Onat
»
»
İstanbul Kız öğret.
Salâhattin Kazanoğlu
Kadıköy 1 ci Ortaokul
/«.

'

22—25
22—25
22-25
22—25
22—25
22-25
22-25
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Ankara Er.
Ankara Kız

Lisesi
»

Ankara İkinci Ortaokulu
Lisesi
Bursa Er.
Erenköy Kız
»
Samsun
Sivas
Sivas Ortaokulu
Lisesi
Trabzon
Denizli
»
Malatya
Ortaokulu
Kırklareli
»
Niğde

Adı ve Soyadı

Vazifesi

Okulun adı

İdare İşyarı
Dersaletleri İş.
Kütüpane İşyarı
İdare İşyarı
Dersaletleri 1.
Hesap İşyarı
»■
»
Dahiliye Şefi
Hesap işyarı
İdare
Hesap

»
»

»

»

Samiye Sargın
Mesrure Orkun
Şükrüye Güney
Ganimet Artan
Fuat Taneri
Sami Selçuk
Osman b’aik Tan
Derviş Devirmiş
Şevket Uğur
Sami Ulusman
Şevket Çetin
Osman Fevzi öge
Cemal Akalın
Arif Ildız

Maaşı
22-25
22—25
22—25
22—25
22—25
22-25
22—25
22-25
22—25
22—25
22—25
22-25
22—25
22-25

17,5 liradan 20 1inaya geçenler
Lisesi
Çamlıca Kız
»
»
Erenköy »
Galatasaray
»
»
y> İlk kısım
Lisesi
İstanbul Er.
» Kız
Kabataş
»
Kandilli K.
»
Pertevniyal
İstanbul Kız öğretmenokulu
Ortaokulu
Bakırköy 1 ci
»
Beykoz
Beşiktaş
»
»
Cibali
Ortaokulu
Davutpaşa
Kadıköy 2. ci
Kasımpaşa 1. ci
Nişantaşı Kız
»
Süleymaniye Kız
Adana Kız
Lisesi
»
Adana Kız
Adana Birinci
Ankara Er.
» Kız

Ortaokulu
Lisesi
»

»
»
» Müzik öğretmen Okulu
» Üçüncü
Ortaokulu
Bursa Birinci
Erzurum Lisesi
Edirne E. öğretmenokulu
»
» Kız
İzmir Er. Lisesi
İzmir Kız öğretmenokulu
Ortaokulu
Buca
Karşıyaka
Lisesi
Kastamonu
Konya
»
Samsun Ortaokulu
Sivas
Lisesi
Trabzon
»
» Er. Ortaokulu
Afyon
Lisesi
Denizli
Diyarbakır
»
»
Eskişehir
Zonguldak Çelikel
Ortaokulu
Amasya
»
Akşehir
»
Ayvalık
»
Bandırma
»
Burdur
»
Çankırı

Kütüpane İşyarı
İdare
»
İdare işyarı
»
»
»
»
Dersaletleri İş.
İdare İşyarı
»
»
Dersaletleri Iş.
Kütüpane İşyarı
Depo işyarı
Hesap »
»
»
»
>
Hesap işyarı

Dersaletleri ve
Kütüpane İşyarı
Hesap İşyarı
İdare »
Hesap »
İdare
»
»
»

Hesap

»

>
»
Depo İşyarı
Kütüpane işyarı
Depo işyarı
Hesap işyarı
»
»
Dersaletleri İş.
Hesap işyarı
Kütüpane İşyarı
Dersaletleri Iş.
İdare işyarı
Kütüpane işyarı
Dersaletleri İş.
Hesap İşyarı
Dersaletleri İş.
Hesap işyarı
»
»
>
>

»
»
>
>

Sara Sara
İsmet Kudat
Macit Kanık
.Şefi Görgeç
1. Hakkı Epik
Cemal Parka
İbrahim Aysal
\aim e Mutlu
Ahmet Emin Mestcioğlu
Hüseyi Caner
Talia Yolkaya
Lemanisar Özgün
Ziya B'irkan
Asını Dizen
Haşan Riza Ersoy
Kemal Yıldırgan
Şakir Dinç
Abdülkadir Türkkan
Yalıya Sun
Fahri Memik
Ahmet Refik Ipari
İsmail Toros

17,5-20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17,5-20
17,5-20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17,5-20
17,5-20
17,5-20
17,5—20
17,5—20
17,5-20
17,5-20
17,5—20
173—20
17,5-20
17,5-20
17,S-20

Flüseyin Irlen
Ziya Çotuk
Mustafa Gürtan
Ali Cemal Emiroğlu
Salâhaltin Sağıntürk
Şefika Alpman
Mehmet Korkmaz
Celâl İnel
İbrahim Etem Oral
Refik Dal mızrak
Mehmet Bozdoğan
Behice Müran
İsmail Hakkı Ceran
Seniha Ortaç
Gaffar Tolun
Musafa Şerif Kocatürk
Faik Koşan
Ahmet Arıtan
Nazif Görgün
M. Nurettin Tatar
Raşit Ündaş
Osman Orhun
Nuri Moralıoğlu
Salih Şen
Hüseyin Savlı
Mustafa Sözen
Hadiye Ertan
irfan Koçak
Bekir Ünüvar
Ali Nazmi Ayerdem
Zühtü Seviralioğlu
Saim Baran
Celâl Iğrek

17,5-20
17,5-20
17,5—20
17,5—20
173-20
173—20
17,5-20
17,5—20
17,5-20
17,5—20
17,5—20
173-20
17,5—20
17,5-20
17,5—20
17,5-20
17,5—20
173—20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17,5-20
17,5-20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
173—20
173—20
17,5-20
17.5-20
17,5—20
17,5-20
17,5-20
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Okulun adı
Çatalca
Düzce
İnegöl
İzmit
Kırşehir
Rize
Silifke
Turgutlu
(Jrfa
Uşak
Van
Valvaç
Zile
Erenköy Kız
Haydarpaşa
İstanbul Er.
»

Ortaokulu

»

.

»
»
»
•»

Vazifesi

Adı ve Soyadı

Hesap işyarı

Şükrü Vardar
Eyüp Dal
Ruhi Yücetin
Melek Taşoyar
Behçet Temuçin
Osman Alkumrıı
Rüştü Doğan
Bahattin Bengü
Vehbi Erdem
Cemil Alyanak
M. Zeki özen
M. Emin Türköz
Seyit Ahmet Cidenı
Kemal Yılmaz
Kemal Zaim
Zinnur Metegil
İbrahim Öksüzoğlu
Muzaffer Sudunç
Haşan Savcı
Bilıet Sönmezer
\a il Tüzel
M. Cemal Arsoy
Saliha Çuhacı
Miikerem Alaca
.Suphi Samyeli
Sami Tekin
ferda Kazanoğlu
İlhan Çelikvürek
İNusret Akyıldırım
Fikret Gökırmak
Emine Kurt
Haşan Sönmezışık
Osman Feridun Orhan
M. Ali Özer
İbrahim Akın
Ahdurahman İzgin
Bellice Gülen
Melek Uğanalp
M. Tevfik Çamaşırcı
Lütfiye Binzet
Adil Pekmezoğlıı
Ülfet Süzer
Kemal Arsova
Kenan Türk
Bedia Bozakman
Rana Arca
Reşat Aşar
Ahmet Rauf Ayaslı
Vasfi Aksu
Mustafa Kayacan
Hamdi Yılmaz Oktay
Bürhanettin Inceoğlu
Rasim Arlan
Nebil Bağdatlıoğlu
Maruf Vargün
Şükrü Baydar
Arif Ergel
Sadık Akpınar
Tacettin Güven
Salâhattin Kılıcaslaıı
Haşan Fehmi Borazancı
Hüseyin Oktay
İbiahim Somaklı
Necmi Güney
Muzaffer Sümer
Nuri Turan
Necmettin Karakavan
Cevat Tacal
Saliha Noyan
Halil Gönenli
Celâl Ünsal
Sabit Somer

»
»
»

»
»
»

»

»

»

»

»
»
»
»

»
»
»
»

»

Lisesi
»

»
»

Veta Er.
»
İstanbul Er.
Öğretmenokulu
»
Kız
Cağaloğlu
Ortaokulu
Eanirgân
Üsküdar 3. cü
Yenikapı
»
Adana Er.
Lisesi
»
»
» Kız
»
Ankara Er.
»
»
»
» Kız
»
»
» 1. ci
Ortaokulu
» 3. cü
»
Balıkesir
Lisesi
»
Balıkesir
öğretmenokulu
Bursa Kız
»

»

»
»

Dersaletleri Is.
Kütüpane işyarı
İdare İşyarı
Hesap işyarı
»
»

»
»

»
»
Dersaletleri İş.
idare işyarı
»
»
Ambar işyarı
Kütüpane işyarı
idare işyarı
»
»
Dersaletleri İş.
Hesap işyarı
Dersaletleri Is.
idare isyan
Ambar işyarı
Depo
»
Mübayaa »
Dersaletleri Iş.
Mübayaa işyarı
Kütüpane işyarı
»
»
Hesap işyarı
Dersaletleri İs.
Ambar işyarı
Dersaletleri İş.
Kütüpane işyarı
Ambar İşyarı
Dersaletleri İş.
Kütüpane işyarı
Hesap işyarı
»
»
İdare
»
Dersaletleri İş.
Hesap işyarı
Dersaletleri İş.
Kütüpane I.şyarı
Dersaletleri İş.
»
»
»
»
Hesap İşyarı
»
»
»
»
».
»
»
»

Edirne Lisesi
Edirne Er.
öğretmenokulu
»
»
» Kız
»
» Ortaokulu
Iz. Erkek Lisesi
> Kız
Öğretmenokulu
» »
bamsun Lisesi
Sivas Er. öğretmenokulu
l'rabzon
Antalya
»
Denizli
Eskişehir
»
»
Gaziantep
Kars
Kayseri
»
Kütahya
Malatya
»
\ ozgat
»
Adapazarı
Ortaokulu
Aksaray (Konya)
»
Bartın
Bilecik
Çanakkale
Edremit
»
Gelibolu
Giresun
»
İskilip
İsparta
Karaköse
Maraş
»

'

idare işyarı
Kütüpane işyarı

»

»
»

»
j>

»
»

y>

■
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»
»

»

Maaşı
17,5—20
17,5—20
17.5_20
17,.5—20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17,5-20
17,5—20
17,5—20
17,5—20
17^5-20
17,5-20
14—15
14—15
14—15
11— 15

,

14—15
14—15
14—15
14-15
Tl—15
41—15
14—15
14-15
14-15
14-15
14—15
14-15
14—15
14—15
11—15
14—15
11-15
14—15
14—15
14—15
14—15
14—15
14—15
1-4-15
41—15
44-15
14—15
14-15
14—15
41—15
14-15
14—15
14—15
14—15
14—15
44-15
14-15
14—15
14—15
14-15
14—15
14-15
14-15
44-15
14—15
14-15
14—15
14—15
14-15
44-15
14-15
14—15
14-15
14-15
14—15
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Vazifesi

Okulun adı
Ortaokulu
Mardin
»
Mersin
»
Muğla
»
Milas
»
Nevşehir
»
ödemiş
■ »
Pazar
»
-'
Sinop
»
Siirt
»
Şebinkarahisar
»
Tire
»
Pendik
İzmir İkinci Er. Lisesi
Balıkesir öğretmen
.

•

Hesap İşyarı
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Kütüpane İşyarı
Hesap İşyan
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Saj l'u : 161

Adı ve Soyadı

Maaşı

Osman Özbek
Ahmet Tümer
Fevziye Bölükbaşı
Kemalettin Hun
Ahmet Bulgurcu
Halil Ünel
İhsan Tunakan
Alâettin Cünbüş
Ali Akıncı
Bedri Birdiyen
Mahir Gül tekin
Sırrı Çatalkaya
M. Hulusi Sarımsakçı
İsmail Yeşil

14-15
14-15
14—15
14—15
14—13
14—15
14-15
14—15
14—15
14—15
14—15
14—15
14—15
14—15*

Kadrosu olduğundan dolayı kararnameleri çıkan öğretmenlerin listesidir :
Okulun adı

Vazifesi

Adı ve soyadı

Kıdemi
Sene Ay Gün

7 0 -« 0
Bolu Ortaokulu

Tarih - Coğ.

Hilmi Baştürkmen

27

11

—

2
3
2

15
18
10
3

60 - 70

Haydarpaşa Lisesi
Mersin Ortaokulu
Iz. 2 nci Lise
t^sküdar 1 inci Ortaokulu

Türkçe
Edebiyat
Riyaziye

Şefik Elbürz
Ahmet Asım Ergelen
Süleyman Tuser
Ekrem Engin

33
33

Şerif Timinci
Remzi Baykara
Hayri Çizel
Hamdi Nazım Ertek
İbrahim Hicri Güncel
Ali Rıza Berker
Cemil öngüt
Namdar Rami Karatay
Mustfa Salim Ersan
Lûtfi özdü
Halit Fahri Ozanso\
Ahmet Refik Timçok
Kemal Görkey'
Mahmut Celâl Baysal
Şem’i Akkemik
Muzafferettin E.sen
Muzaffer Nami German
Muhittin Avdınol

31
28
28
27
26
2.3
21
23
22
22
22
21_
21
21
21
20
20
20

Mustafa Asım Tabanlı
Fehmi Caner
Ali Rıza Turak
Ayşe Seni ye Songur
Emine İhsan Sunar
Osman Gökçe
Tevfik Türkmen
Eyüp Sabri Burç
İbrahim Hakkı Çek
Necip Asım Gülşar
Sait Ergene
Faik .Şevket Rumeli
Hayri Coşkun
İzzet Hamit Ün
Osman Nuri Cebecioğlu
Abdülbaki Fevzi Ulubar
Cevdet Aİtan

23
21
22
21
21
21
20
19
19
19
19
10
18
18
17
17
16

31

5 0 .6 0

Mardin Ortaokulu
Kasımpaşa »
İst. Er.
Lisesi
Kabataş
»
Ankara Gazi »
Edirne Er. Öğ. Okulu
Aksaray Ortaokulu
Bursa
Lisesi
Antalya
»
Denizli
»
Galatasaray »
İst. Er.
»
Ankara Er. »
Eskişehir
»
Adana Er. ^
Vefa »
»
Çatalca Ortaokulu
Kütahya Lisesi

Tarih - Coğ.
Türkçe
Resim
Tarih
Türkçe
B. terbiyesi
Riyaziye
Eelsefe
Tabiiye
Türkçe
»
Fizik
Riyaziye
»
Tabiiye
Fransızca
Tarih - Coğ.
Tabiive

6

15

8

21

3
K)

3
27
4

2
11

5
0
II
7

6
21

1

17

10
9

23

6

12

1

9

<)

11
9

16
23
15
18

1 0 -.5 0

Konya Lisesi
Edirne Ortaokulu
Urfa
»
■ '
İst. Kız Öğ. Okulu
Nişantaşı Kız Ortaokulu
Artvin
»
Eskişehir Lisesi
Kırklareli Ortaokulu
İz. Buca
»
Urfa
»
İz. Buca
»
Galatasaray Lisesi
Yalvaç Ortaokulu
Galatasaray Lisesi
İskilip Orta
Yalvaç Ortaokulu
Urfa Ortaokulu

Resim
Türkçe
Tarih - Coğ.
Dikiş - Biçki
Resim
Tarih - Coğ.
Tabiiye
Riyaziye •
»
Tarih ■Coğ.
Hukuk - Türkçe
Türkçe
Fransızca
Riyaziye
Türkçe
Tabiiye

3
10
10
<)
8
6
3
8
4
1
2
—

11
•>
«>

11
1
11

6
23
6
22
—
—
—

17
14
5
19
28
17
13
28
5
8
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Okulun adı

Vazifesi

Adı ve soyadı

Kıdemi
Sene Ay Gün

TO-50
Erzurum Lisesi
Ayvalık Ortaokulu
Karagümrük »
İstanbul Cağaloğlu
Ordu Ortaokulu
Şebinkarahisar
Erenköy K. L.
»
» »
Kumkapı Ortaokulu
İsparta
Ankara 1. Ortaokulu
Kabataş Lisesi

Riyaziye öğ.
»
Tabiiye
Riyaziye
Tarih - Coğ.
İngilizce
Felsefe
Riyaziye
»
Türkçe
Fizik

15
15
15
15
15
14
14

8
5
7
8
10
9
11
2
3
6
11
11

4
9
1
16
—
30
7
24
10
23
12
7

Enver Saiıcar
Zehra Fevziye Ülke
Hüsniye Elgün
Hilmi Gül tekin
Kemal Turgut Kiper
Mehmet Hulûsi Ökten
Osman Necati Dura
Faika Kanaman
H. Avni Uras
Vecdi Çağatav
Celâl öğet
Kemal Akgün
Feride Aykut
Kemal İlgaz
Ömer Adil Güllü
Seniha Pasin
Tezer Taşkıran
Salih Sadi Aktoprak
Fatma Zehra Celâsin
Hüsamettin Özturan
Hermine I..eylâ
Malik Adalan
Arif Nihat Asya
Fitnat Keskin
Rıfkı Melûl Meriç
Sıdıka Süleyman Atasagun
Behice Köprülü
Nermiye Kocabalkan

27
26
24
24
22
22
21
21
21
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
JO
10
10
10

—
8
8
9
7
1
6
6
—
—
11
■1
l
2
4
6
11
9
2
11
l
5
10
5
11
3
9
—

—
15
18
6
19
1
28
10
—
3
8
25
4
7
2
2
15
22
16
2
2
20
8
19
1
11
İL
—

Hikmet Cemal Oygan
Nazif özden
Fatma Zehra Aktak
Hidayet Atakol
Efraz Küntar
Memduh Ercan
İbrahim Hakkı Turgan
Mediha Süleyman Gezgin
I. Sefa Günay
•
Rıza öz
Mahdure Balkış
Hayri Ragıp Yalım
Ferhat Acarkan
Fazıla Bal tali
Zarife Gürgün
Mehmet Canyolaç
Hami Ayseven
irfan Samer
Mesadet Saver
Resmiye Tura
Necmettin Dinçer
Necmettin Seren

6
25
21
9
20
8
1
20
—
20
20
-1«
8
19
—9
18
7
18
18
18
—
18
—
9
16
7
16
11
15
15
8
15
9
5
15
4
15
10
15
13 ■—

22
25
16
22
29
—
23
20
8
27
25
—
—
21
8
18
23
17
10
27
22
—

Mehmet Kıımbasar
Hadi Çete
imamettin Kurç
Zeynel Abidin özger
Mehrure Akyol
Behzat Avşar
Emine Adile Kepenek
Zekeriya Kabalalı
Kemal Zülfü Taneli
Rüştü Çoruh
Emine B ^an Erbengi
Tacettin Örs

16
16
16
15

as

3 5 .4 0
Eskişehir Lisesi
Kadıköv 2. Ortaokulu
İst. Kız
»
Bursa 1 inci
»
Niğde
»
Kadıköy 1 ci
»
Gelenbevi
»
Balıkesir Lisesi
»
» ■
Edime Erkek Lisesi
İst. Kız »
İsparta
Ortaokulu
Iz. Tilkilik
»
Adana 1 inci
»
İsparta
»
Cumhuriyet Lisesi
Ankara Kız Lisesi
Uşak
Ortaokulu
Beyoğlu
»
Çanakkale
»
Ankara Gazi Lisesi
Bursa Lisesi
Adana Er. Lisesi
Beykoz Orta
Beyoğlu
Ortaokulu
Kadıköv 1. ci
»
İstanbul Kız
»
Adana 1. ci
»

Tarih - Coğ.
Dikiş - Biçki
»
Tabiiye
B. Terbiyesi
Musiki
B. Terbiyesi
Dikiş Biçki
Resim
Fransızca
»
Tarih • Coğ.
Riyaziye
İngilizce
Riyaziye
İngilizce
Felsefe
Tabiiye
Tarih
Tabiiye
Almanca
Türkçe
Edebiyat
Tabiiye
Türkçe
Tarih - Coğ.
Türkçe
Tabiiye
3 0 -3 5

Manisa (Ortaokulu
Maraş
»
Kandilli K. Lisesi
ErenkövK.
»
Kumkapı Ortaokulu
( sküdar 1. ci »
Galatasaray Lisesi
Kandilli K.
»
Urfa Ortaokulu
İğdır
I»z. Kız Lisesi
Kabataş Lisesi
İst. Er. öğretmen
Iz. Kız
Karaman Ortaokulu
Bolu
»
Kadıköv 2. Ortaokulu
Mersin
»
İst. Kız Öğretmen
» »
»
Kastamonu Lisesi
Gelenbevi Ortaokulu

Resim
Tabiive
Dikiş
B. terbiyesi
Resim
■
B. terbiyesi
»
Piyano
B. terbiyesi
Resim
Dikiş
B. eğitimi
B. eğitimi
Dikiş • Biçki
»
B. eğitimi
Resim
Musiki
B. eğitimi
Musiki
B. eğitimi
Türkçe
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Okulun adı

Vazifesi

Adı ve soyadı

Kıdemi
Sene Ay Gün

30-3.5
Kandilli K. Lisesi
Gazi Os. Pş. Ortaokulu
Bolu Ortaokulu
Bursa Lisesi
Ankara 3. ncü Ortaokulu
Ankara Musiki öğ. Okulu
Haydarpaşa Lisesi
Ankara Er. Lisesi
Edremit Ortaokulu
îz. 2. Lise
Kars Lisesi
Adana Er. öğ Okulu
Edirne Er. öğ. Okulu
Kırşehir Ortaokulu
Yozgat Lisesi
Uşak Ortaokulu
îst. K. öğ Okulu
Hopa Ortaokulu
Ankara Er. Lisesi
»
»
»
Erenköy K. >
Sivas
»
Erzurum
>
Gaziantep
»
Samsun
»
Ankara 1. nci Ortaokulu
Manisa
»
Bandırma Ortaokulu
Manisa
»
Afyon Lisesi
Bursa
»
'Ererdcöy K. Lisesi
Konya
»
Kayseri
»
»
»
İst. K.
»
İz. »
»
» »
»
» 1 dnci
»
Balıkesir Er. öğ. Okulu
İst. Er. Lisesi
Balıkesir »
Ankara K. Lisesi
Pertevniyal
»
Konya
»
Pertevniyal
»
Nişantaşı K. Ortaokulu
Tire Orta
Adana K. Lisesi
İz. 2 nci
»
Ankara Er.
»
Haydarpa^
Bursa K. öğ. Okulu
Adana Er. öğ. Okulu
Tfabzon Lisesi
İst. Er. Öğ. Okulu
Kadıköy 1. Ortaokulu
Adana K. Lisesi
» Er.
»
Samsun ^
»

İngilizce Öğ.
Riyaziye
Tabiiye
Türkçe
»
Edebiyat
Tüi'kçe
Tabiiye
Riyaziye
İngilizce
Riyaziye
Tabiiye
»
Türkçe
»
Riyaziye
İngilizce
Tabiiye
F. bilgisi
Fizik
Edebiyat
Almanca
Kimya
Türkçe
Tarih-Coğ.
Türkçe
Riyaziye
Riyaziye
Türkçe
Tarih • Coğ
Riyaziye
Kimya
Edebiyat
Fizik
Felsefe
Tarih - Coğ.
Türkçe
Edebiyat
F ransızca
Edebiyat
Riyaziye
Felsefe
Tarih
Felsefe
Fransızca
Tarih
Riyaziye
Tarih
Tarih - Coğ
Tarih
Riyaziye
Edebiyat
Fizik Kimya
Tabiiye Ruhiyat
Tarih • Coğ.
»
»
Riyaziye
F ransızca

Relkıs Sami Boyer
Isak İl yas Akyazı
Mehmet Raşit Bener
Celâlettin Gürler
Gaffar Güney
Tahsin Bankoğlu
Sabri Gürsoy
Necati Sağdık
Seyit Dokuman
Ali Kemal Karadayı
Reşat Eirkan
Emin Okur
Ömer Bedii Tardu
Cevdet Cingi
Fazıl Erim
Fahrettin llercil
V^ecihe Ziya Karamehmel
Sait Turan
Suphi Yalın
Rifat Bayer
Hadiye Nimet Kurat
İbrahim Naci Kök
Cavit Kökpınar
Ziya Güner
İsmail \aver
Memduha Çanga
Abdulkerim Şevket Kudat
Haşan Özbay
Nahit Edgüer
İhsan Tok
Şevket Ertunğa
Perihan Onay
Niyazi Eset
Ali Tekol
Muharrem Naci Altıok
Server Bürge
Saadet Berkol
Münife Baran
Zeki Baran
İsmail Naci Erçevik
Orhan Seyfi Orhun
Naci Alev
Nezahat Ayözgen
Reşat Koçu
Haindi Ragıp Atademir
Veli Rıza Kurt
Mükerrem Ayel
Osman Cemal Gedik
Dürüye Güçlü
Şeref Horasanlı
Adile Öngör
Veysi Celâl Tankut
Esat Kural
Raşit Binöz
Mehmet Ziya Görken
Münir Raşit Öymen
Muhittin Sandıkçıoğlu
Sadiye Sepici
Hulusi Karatuna
Salim Dündar

12
12
11
11
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
i)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
6
—
10
n
10
10
8
—
7
6
1
i
6
1
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
8
8
9
9
8
8
8
8
9
8
8
8
7
7
6
6
6
4
7
6
5
.S
4
3
3
3
2
2
3
2
2
2

10
26
2
12
1
]
18
22
10
7
12
24
24
24
14
7
4
14
14
26
1
11
21
1
1
10
1
6
17
19
—

10
3
4
—
—
—
—
1
15
23
2
10
20
1
2
13
10
10
8
23
27
27
16
27
11
27
1

3 0 -3 5
İz. 2 nci Lisesi
Ankara Er. »
Bursa
»
Edime K. öğ. Okulu
Heybeliada Ortaokulu

Riyaziye
Türkçe
Fizik
Fransızca
Tedris Usulü
İngilizce

Cemil Onıaç
Sabahattin Sönmez
Cemil Fenman
Reşat Arif Sumerman
Nuri Kayarası
Aliye Şevket Bilen

6
6
6
6
6
6

—•
2
—
3
—

2
—
25
—

22
—
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Okulun adı

Vazifesi

Adı ve soyadı
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Kıdemii
Sene Ay Gün

2.5 - 30
İst. K, Ög. Okulu
Iz. Karşıyaka Ortaokulu
Galatasaray İlk Kısım
Denizli Lisesi
Galatasaray İlk Kısım
Nevşehir Ortaokulu
Karagümruk Ortaokulu
Kastamonu Ortaokulu
Çanakkale Ortaokulu
Kabataş Lisesi
Ankara Musiki öğ. Okulu
Manba Ortaokulu
Rize Ortaokulu
Beşiktaş Ortaokulu
İzmit Ortaokulu
Adana Er. Lisesi
Tire Ortaokulu
Galatasaray İlk Kısım
İnönü Lisesi
Amasya Ortaokulu
Samsun
»
Çankırı
»
Eyüp
»
İz. K. öğ. Okulu
Aydın Ortaokulu
Karap;ümrük- Ortaokulu
Aydın Ortaokulu
İst. Er. Lisesi
Galatasaray Lisesi
»
»
Erenköy Kız Lisesi
İst. Kız Lisesi
•‘
îst. Er. Lisesi
Ordu Ortaokulu
Üsküdar 1. ci Ortaokulu
Kadıköy 3. cü Ortaokulu
Mahmudiye
Haydarpaşa Lisesi
İz. Kız Lisesi
Kastamonu Lisesi
Pertevniyal Lisesi
Bursa K. öğ. Okulu
Balıkesir Er. öğ. Okulu
Bursa 1. Orta
Çanakkale Ortaokulu
İz. İkinci Lise
Galatasaray Lisesi
Ankara 1. ci Ortaokulu
Beyoğlu Ortaokulu
Bakırköy Ortaokulu
Balıkesir Lisesi
Davutpaşa Ortaokulu
Davutpaşa Ortaokulu
Çapa
»
Aksaray
»
İst. Kız Lisesi
Ankara Gazi Lisesi
Galatasaray İlk Kısım
Ankara Er. Lisesi
Afyon Lisesi
Balıkesir Lisesi
İz. K. öğ. Okulu
Ankara 1.
Ortaokulu
Heybeliada
»
Konya
»
Üsküdar 2.
»
Urfa
»

Piyano
Resim
Türkçe
Dikiş • Biçki
Türkçe
B. Terbiyesi
Mu-siki
Resim
Riyaziye
Musiki
San
B. Terbiyesi
Resim
Dikiş
B. Terbiyesi
. Musiki
Türkçe
B. Terbiyesi
»
Dikiş
B. Terbiyesi
Dikiş
B. Terbiyesi
Resim
Dikiş
B. Terbiyesi
»
Musiki
»
Dikiş
»
Musiki
.
Dikiş
Resim
Musiki
Tatbikat
Coğrafya
B. Terbiyesi
Musiki
Türkçe
B. Terbiyesi
Resim
»
Dikiş
Resim
Resim
Türkçe
Riyaziye
Fransızca
Riyaziye
Tarih • Coğ.
İngilizce
»
Fransızca
Tarih - Coğ.
Fizik
Edebiyat
İngilizce
l'arih - Coğ.
Resim
Coğrafya
Tarih
Türkçe
Türkçe
Riyaziye
Tarih - Coğ.
Türkçe

Fimine Meliha F!rkul
21
Arif Hikmet Tuzal
21
Mehmet Zeki Evrensel
20
.Şükriye özdü
10
Şeref Al par
18
Fuat Akman
■
18
Tahir Sevenar
''
17
Pakize Orhun
17
Yusuf Ziya Ayma
' 17
Mehmet Sadi Erseven
16
Muzaffer Sözen
16
Meliha Hızal
■ 16
Ahmet Niyazi Agun
' '
16
Seniye Tekeli
16
Kerim Oktay ' " . "
16
Halis Kadri Koyutürk "
15
Ilhan Okan
■ *15
Faik Korkmaz
15
Remziye Rona
■
15
Arif Hikmet öner
15
Emine Nesrin özdal
15
Haşan Fehmi Gökşen
15
Hatice Makbule Onursal
15
ü'uran Coşkun
15
Halil öke
.
15
Saadet Selma Çelebi '
15
Nesimi Gürsoy
15
Recep Vahyi Öktay
15
Seyfi Asal
14
Sezai A.sal
14
Fatma Macide öken
14
Mebrure Onursal
13
Cemil Türk Onan
13
Mükerrem Gürün
13
Saim Sait Türe
13
Nezahat Adula
13
Hatice özgen
13
Mustafa Elhan
12
Feride Aslantürk
12
M. Rıza Akgün
’
12
Ahmet Şeyrani Okumuş
12
Naciye Akü ren
12
Sırrı özliay
12
Kenan özbel
12
Mesude Öke
12
Efser Tutant
12
Kadri Ataman
‘
12
F’ehmi Koyuncu
12
Osman Niyazi Yeni.san
10
Cevdet Karadoğan
7
Afife Özdeş
10
Refet İbrahim Onuroğlu
7
Hacer Özışık
5
Salim Rıza Kırkpınar
• 5
Nuriye Hayırlı
5
Mevhibe Ertaylan
■■
4
Naciye Kıpçak
4
Naime llter
4
Ruşen Ferit Kam
-4
4
Habib Aryal
Hakem Belen
3
Hayrettin Çizer
3
Bedia Alev
3
Zehra Dölek
3
Cemile Kemal Artım
3
Şefika Eri m
3
Osman Nuri Çulan
3
Nedime Erkman
•
• 3
Yusuf Akın
3

II

8
9
6
3
3
2
4
6
4
7
5
—
—
11
10
10
9
9
8
8
8
8
5
2
—
—
11
11 .
7
10
10
8
3
3
—
10
10
10
10
10
7
7
6
6
7
—
9
6
9
4
9
11

8
_
8
10
6
23
2
15
17
_
6
_
17
—
11
_
2
20
26
9
9
28
27
—
23
—
—
4
4
15
14
24
2
9
25
—
1
19
4
—
16
28"
1
23
8
26
2
2
16
11
19
2

9
5
10
10

20
8
1
1
24
8
1
17
7
1
1
3

11
11
11
11
11
11
11
11
10

—
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Vazifesi

Okulun adı

Adı ve soyadı

Kıdemi
Sene Ay Gün

2 5 -3 0

Yenikapı Ortaokulu
tz. Karşıyaka »
»

Konya
Manisa

»
»
»
»

»

Muğla
Simav
Simav
Davutpaşu
Develi
Elâzığ
Erzincan
Fatih
(ielibolu
İnebolu
iz. Karataş
»
»
»
»
(iümüşane
Ankara 1. ci

»
»
»
»
»

»

»

»

5e>

»

Gaziantep Lisesi
»
Kayseri
»
Malatya
»

»

»

»

Ankara Er.
Antalya
Balıkesir
Bursa
Denizli

»
»

■»
»

Diyarbakır

»
»

»
s>
»
»
Erzurum
»
İz. 2. ci
»
»
Adana Er. »
»
İz. 2. ci
»
»
»
Adana K.
Ankara Gazi
»
»
» Erkek »
»
Kars
»
»
»
Kayseri
Sivas
Adana Er. »
Tilkilik Ortaoklu
Amasya
Biga
»
iz. Bucu

»

Riyaziye
Riyaziye
Türkçe

»
»

»
»
»
»
»
»
»
2 nci »
»
»
»
»
lîakırköv
»
Bursa 1 nci
Ankara Musiki Oğretmenokulıı
»
Adana F]r.
1st. Er. Oğ.
»
İz. Kız
Alpullu öğretmenokulıı
Tilkilik Ortaokulu
Adana 1. ci 3rta
Aksaray (Kom’a) Ortaokulu
»

Besim
Öğ.
Tarih - Coğ.
Türkçe
F. Bilgisi
Riyaziye
Tarih • Go^:
B. Terbiyesi
Riyaziye
Tarih ■Coğ.
B. terbiyesi
Riyaziye
B. terbiyesi
Parih ■Coğ.

■

Tarih - Coğ.
Riyaziye
Türkçe
B. terbiyesi
Riyaziye
Resim
Almanca
Riyaziye
F. B. Biyoloji
Tarih - Coğ.
B. terbiyesi
Resim İş.
Resim İş.
Türkçe
Resim
Türkçe
Riyaziye
Resim
Tabiiye
Riyaziye
B. Terbiyesi
Tarih - Coğ.
B. Terbiyesi
Resim
F. Bilgisi
Resim
F. B. Biyoloji
Tarih - Coğ.
Resim
B. Terbiyesi
Türkçe
F. B. Biyoloji
B. Terbiyesi
Tarih - Coğ.
Riyaziye
B. Terbiyesi
Türkçe
»
»
»
Riyaziye
B. Terbiyesi
B. Terbiyesi
»
Resim
B. Terbiyesi
Edebiyat
B. Terbiyesi
Usulü Tedris
Tarih - Coğ.
Resim
Tarih - Coğ.
»

Ekrem Akman
Nevzat Ataç
Sabahattin Arıç
Hayri Klavn
İbrahim Erçetin
ibrahim G ök^r
Rahmi Sınai
Muammer Dinçman
Abdullah özpınar
Cevat Tiniç
İbrahim Fevzi Öztürk
Seracettin Erer
Reşat Heparı
Nazire Birson
Burhan (İzbelge
Faik Yaman us
^
Sabri Sevsevil
İbrahim İleri
Kemal Bilbaşar
Cemal Çiftçioğlu
A. Rıfat Çamurdan
Fikret Alpman
Abdullah Tügel
iNüzhet Karaca
Nuh Yaşar Önen
Halil Turgut
Samiye Tüzünkan
Fatma Zehra Yazıcıgil
Haşan Önen
İbrahim Sayar
Şükrü Özaltan
Kerime Aydaş
Ömer Uzgil
Baha öztürk
İsmail Hakkı Ergin
Necmettin Gönenç
Zeki Demirelli
Tevfik Atalay
Nevzat Yücel
Sadi Arcak
Celâl Bensoy
l.ûtfi Krjıfer
Cahit Asal
Davut Akidil
Kemal Eren
Pakize Arkan
Vasık İnal
Ömer Refik Korkan
Galip Pekin
Vahit Kutal
Remzi Tang
Şalih Zorlutuna
Nurettin Belek
Mehmet Öz
Hüseyin Sezer
Sami Göksu
Şakir Candoğan
Alâettin Candemir
Melâhat Tüzün
A. Haindi Korcan
Fuat Pura
Mahmut Işıtman
V'ehbi Öte
Süleyman Tamer
Ekrem Erkmen
jNuri Aykut
Fazıl Demirci
Halit Aksan
Bekir Ulusoy
Refet Angın
Musavver Andaç

3

10

1

10

12

JO
))

3
\
y)

3

10
10
10
10
10

l
17
1.5
1
2

)

10

2

3
3

10
10

1
1

3

10

3

)

10
10
10
10

10

3
3
3

10
10

—
— '

3

10

12

3

10

22

3
3

10

—

10

;3

3
3

10
10

1
1

3

II
10

16
1

10
10

10
4

>
>
)

2
■>
■
)
)
■))

1
5
7

10

1

3

10

1

3

10
10
10

8

)}
3

>
)

3
3
3

>
>
)
}J
)
t

3
3

))
))

10
10
İO

l

—
—
17

3

10
10

1
9

10

1

10

1

10
10
10

l
1

10

28
3
17

3

10
10
10
10

3

3

10

—
—
—
25

1)
3
3

)
3

)
>
3
3

>
)
>
)
)
))

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
>
9

10
10
10
10
10
10
10

O
1

1

1
1
8

0

8

')
9

21

13

10

1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
11
11
1
1
17
1
13
27
26
4
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Sayfa : 166

Okulun adı

Burdur Ortaokulu
İğdır
»
Kadıköy 3. cü »
Konya
»
Nazilli
»
Edime
»
Edremit
»
Biga
»
Adapazar
»
»
»
Akşehir
»
Balıkesir Lisesi
Edirne Er. »
Adana Kız Lisesi
»
»
»
Ankara »
»
Afyon
»
Ankara 2 nci Orta
îz. 2 nci Lisesi .
Cümhurivet »
»
»
Adana Kız »
»
»
»
Ankara »
»
» Gazi »
Afyon
»
Ankara Er. »
»
»
»
Antalya
»
Diyarbakır »
Erenköy Kız »
Çamlıca » »
Eskişehir
»
îst. Kız
»
İz. »
»
»
»
»
Kandilli Kız »
Kastamonu »
Kastamonu »
Sivas
»
Balıkesir Er. Öğ.
Edime Kız »
İst.
»
»
Göztepe Ortaokulu
Ankara 2 nci »
Aydın
»
Bakırköy
»
Beşiktaş
»
Beyoğlu
»
İz. Buca
»
Çanakkale
»
Davutpaşa
»
Gazi. Os. Paşa »
Kadıköy 3.
»
Manisa
»
Mardin
»
Süleymaniye »
Taksim
»

•

Trabzon
»
Kandilli Lisesi
Konya K. Oğretmenokulu
Adapazarı Ortaokulu
Konya Lisesi
İst. Kız Ortaokulu
Şebinkarahisar Ortaokulu
Ankara 2. ci Ortaokulu
Kadıköy 3. cü
»
Konya K. Oğretmenokulu
Akhisar Ortaokulu
Tilkilik
>

Vazifesi
2 5 -3 0
Türkçe Öğ.
»
Tarih - Coğ.
»
B. Terbiyesi
F=-B. -Biyoloji
B. Terbiyesi
»
»
Türkçe
B. Terbiyesi
Türkçe
Coğrafya
Edebiyat
Tarih - Coğ.
İngilizce
B. Terbiyesi
F\ B. Biyoloji
Fransızca
Türkçe
F. B. Biyoloji
»
»
Tarih
Felsefe
Tabiiye
Edebiyat
Tabiiye
Almanca
Fizik
Tarih ■Coğ.
Fransızca
Coğrafya
Almanca
Tabiiye
»
Tarih
Riyaziye
Türkçe
Türkçe
Coğrafya
Tabiiye
»
Tarih - Coğ.
Türkçe
Tabiiye
F. B. Biyoloji
Türkçe
F ransızca
Türkçe
Fransızca
Tarih - Coğ.
»‘ »
»
»
Türkçe
İngilizce
F. B. Biyoloji
»
»
Tabiiye
Tarih - Coğ.
Tabiiye
B. Terbiyesi
Tatbikat
B. Terbiyesi
Musiki
B. Terbiyesi
Resim
Dikiş - Biçki
»
»
Tatbikat
Musiki
B. Terbiyesi

Adı ve soyadı

Kıdemi
Sene Ay Gün

A. Selçuk Köseoğlu
oO
3
Kadri Sungun
3
Melek Yarar
3
'Halil Kemal Edil
3
Reşat öngel
3
Jhsan Tlttekin
3
Süreyya Caner
Münir Burç
3
3
Yusuf Ulusoy
Zehra Gecedoğan
3
3
Ramazan Bingöl
Cezmi Tahir Berktin
3
3
Hatice Talât Gürler
3
Belkıs Nedim Zencirkıran
3
Hadiye Çobangülü
.Suzan Nuri Pamir
3
Ahmet Ünal
3
3
Nimet Dölen
Kani l ’aylan
3
3
Halit Tanrıkulu
3
Vasfiye Boysan
Zehra Doğruman
3
Sıdıka Tanyolaç
3
Perihan Tinç
3
Pakize Aksu
3
3
A. Zekeriya Gökaytaç
3
Ruhiye Ustabaşioğlu
3
Şaziye Berrinkııt
Kemal Ant
3
Şerif Kişmir
3
3
Sadiye Sarhan
3
Zehra Ganimet Doğu
Rahmi öztoprak
3
Fahriye Nigâr
3
Afife Oksugür
'3
Meymune Kıvılcım
3
Nihal Üler
3
Hüseyin Avni Üzer
3
3
Hayri Erdoğan
Adalet Kök
3
Zibende Necef
'
3
Ruzane Üzel
3
3
Fahriye .Ank
3
Faik Öz
Fatma Münevver Bircan
3
Nimet Ak
3
Rabia Al tunç
3
3
Samime Purut
3
Nevvare Akozan
Kemal Yalaz
3
Fahrünnisa Tan
3
Dürdane Alkaya
3
3
M. Hayrettin Tülin
Hayriye Sermiha Kömürcüoğlu 3
3
ihya Çobansoy
3
Sedat Yesugey
3
Ayşe Seniha Irmak
3
Müzeyyen Seven
3
Vedia El gün
3
Lütfü Yalın
İffet Yıigör
20
Ali Ulvi İkiz
17
16
Hatice Muallâl izli
16
Arif Şahap
16
Yaşar Isfendiyaroğlu
16
Maksut Dumlu
15
Bedriye Yazman
15
E. Bahriye öge
Malike Bayudur
15
14
Haşan Zühtü Umar
14
Selâhattin Çığday

9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
6
4
4
4
3
7
4
2
3
5
—
4
5
3
2
1
3
5
3
7
4
3
0
O
6
2
—
3
4
3
2
5
3
5
0
,>
3
2
5
5
1
4
t
3
6
11
11
10
10
t
2
6
1
11
9

24
13
13
22
1
7
1
1
1
1
1
10
8
2
1
29
1
11
23
3
17
11
23
11
11
13
24
—
29
7
27
21
13
17
18
27
4
26
24
11
18
14
13
—
24
4
24
13
14
20
8
24
24
13
14
—
3
4
11
11
13
5
—
27
20
24
20
17
26
6
19
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Vazifesi

Okulun adı
Zile
Ortaokulu
Cumhuriyet Lisesi
İz. Kız
»
Adanal. ci Ortaokulu
Konya K. öğ. Okulu
Balıkesir
»
Erzincan Ortaokuin
Merzifon
»
Kırklareli
»
Adapazar
»
Ankara 1.
»
İnegöl
»
Amasya
»
Tekirdağ
»
Tokat Ortaokulu
Nişantaşı K. Ortaokulu
İst. Kız Lisesi
İz. Buca Ortaokulu
Osmaniye
»
Taksim
»
Tire
»
Gaziantep
»
Samsun
»
Vefa
»
Fldirne fV. Öğ. Okulu
Akşehir Ortaokulu
Muğla
»
Merzifon
»
Kastamonu Ortaokulu
Beyoğlu
»
Çorum-Ortaokulu
Galatasaray Lisesi
Mahmudiye Oğ. Ok.
Kızılçullu Öğ. Ok.
Ödemiş Ortaokulu
Eyüp
»
Kızılçullu Öğ. Ok.
Üsküdar 2 nci Orta
Galatasaray Lisesi
‘
»
»
Çorlu Ortaokulu
Maraş
»
Trakya Öğ. Okulu
Pertevniyal Lisesi
Bilecik Ortaokulu
Mahmudiye öğ. Okulu
Elbistan Ortaokulu
Beşiktaş
»
Ordu
»
İnegöl
»
Nişantaşı K. Ortaokulu
Çatalca
»
Burdur
»
Ünye
»
Çapa
»
İst. Kız Lisesi
Gazi Os. Paşa Ortaokulu
Adana Er. Öğ. Okulu
Aksaray Ortaokulu
Erzurum
»
Düzce
»
Bilecik
»
Ankara Gazi Lisesi
Fatih Ortaokulu
İnegöl »
Eskişehir Lisesi
Ödemiş Ortaokulu
Ankara Musiki öğ. Ok.
Fatih Ortaokulu
Ödemiş
»
S. Karahisar Ortaokulu

25-30
B. Terbiyesi Öğ
»
»
Kesim
Tatbikat
Musiki
H. Terbiye=si
»
Dikiş
»
Musiki
B. Terbiyesi
Dikiş
»
»
B. Terbiyesi
Dikiş - Biçki
B. Terbiyesi
Kesim
»
Musiki
»
.
»
»
Dikiş
Musiki
20-25
B. terbiyesi
Dikiş-Biçki
Dikis-Biçki
İlk kısım
Tatbikat Öğ.
Tatbikat
B. terbiyesi
»
Tatbikat Öğ.
Musiki
İlk kısım
»
»
Didiş - Biçki
Kesim İs Öğ.
Kesim
•
»
Tatbikat Öğ.
R. terbiyesi
Kesim
B. terbiyesi
Musiki
»

Kesim
Dikiş
Musiki
»
»
»
»

Musiki
Dikiş - Biçki
»
»

»
»

Kesim
»

Dikiş - Biçki
Musiki
Kesim
Şan
Musiki
»

Dikiş • Biçki

Adı ye soyadı
Şerafeltiıı Erbek
Sadiye Savaş
Ayşe Bilge
Şemsettin Başkııt
Nahit Akat
Kadri Çetin
Halil Vural
Vedat Aydın Sümer
Hacer Diken
A. Necibe Bilbay
Nebil Otman
Ali Kagıp Eser
Hatice Saadet Ulıısoy
Sabahal Selen
Müzeyyen Arın
Saffet Ganga
Mübeccel Argün
Hacer Eren
Kemal Oğuzerden
Hayriye Önen
Riza Günamıır
Ferit Günal
Keşat Seser
Hulusi Gürses
Ferruh Ergündüz
Osman Şenel
Hayrünnisa Ergün
Enver Gürel
Emine Yaman
Saadet Kıraç
Cavide Sönmezler
Ali Burhanettin Derin
Hikmet Özmen
Bahri Yürük
Hüsamettin Kutman
Sabih Özlü
.Şaban Güler
Bedriye Arkan
Muhsin Demironat
Selâmi Akalın
Mürvet Uğur
Adalet Yaşa
Sabahat Karatekin
Ali Halil Sözer
Sadık Renkler
Hüseyin Hüsnü Bavkal
Zeki Cevat Er.san
Kıza Bediz
Ömer Besim Büke
Feriha Seben
Mutahhara Ar
Ahnıed Niyazi Anlu
Muazzez Tilkioğlu
.Salih Zeki Cağlar
Nurefşan Tardu
Lerzan Bengisu
Suzan Kocatürk
Hilimi Tümer
Ahmet Özel
Adalet Turgav
Meziyet Yaban
Safiye Nebahat Tansel
Seyfettin Torav
Ahmed Doğuer
Kadriye
İhsan Tavkurl
Ali Muhteşem Sancı
Azize Duru
Vedia lyison .
Fikri Çiçekoğlu
Müeyyet Avşar

Kıdemi
Sene Ay Gün

13
13
13
12
12
12
11
11
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
<)
<)
17
1.5

13
12
11
11
11
10
10
9
9
9
.9
9
8

2b
21
28
28

b
8
5
10

U
ı:’.

—

—

—

—

—

—

—

,—

9
9
11
10
10
10
9
8
7
8
7
5
1

l
15
11
b
17
1
20
1
16
3
22
1
19

—

—

—

—

—
—
—
3
--

—
—
17
11
—

—
8
10
11
10
10
10
11

—
7
26
20
26
29
13
2
—
28
11
9
20
16

—

10
10
10
7
7
—

—

10
1

11
10

7
i

-

—

i

—

—

b

11
10
10
9
9
7

(t

6

b

5

19
12
19
14
16
8

b
b
b

1

—

——

—

6

—

—

21
11
29
18
23
4
1

6

b
()
(>

3

8
1
11
9
10
10
10

3

6

3

1

i

Ó.
1
1
•)
.>

3

3

3

8

4

11
24

6

—

—

6

—

—

6

—

—
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Sayfa : 168

Küdro darlığı yüziindcTi t€rfi karar nameleri tanzim edilemvyen öf^retmenler
Adı ve soyadı

Vazifesi

Okulun adı

Kıdemi
Sene Ay Gün

80-90
Riyaziye
Tarih
Türkçe

Adana E. Şğ. 0.
Pertevniyal L.
îst. K. Lisesi

Öğ.
»

Haydar Yılmaz
Edip Ergüven
M. .Sabri Urunç

29
28
25

2
3
7

28
28
6

Emin Ali
Rahmi Balaban
0. Selçuk Arkut
Fatme Şevket Soyerden

24
23
21
21

7
3
7
6

15
27
13
1

32
31
30
30
30
30
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
28
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
21
24
24
24

6
—
11
3
—
—
10
9
7
i
11
10
6
1
3
1
11
10
0
7
7
6
5
3
-11
11
9
8

18
10
4
9
—
—
4
6
18
—
19
22
22
29
13
2
12
2
8
22
14
24
19
21
3
28
5
8
3
18
17
18
29
29
19
12
2
7
12
12
15
26
—
—
—

70-80
»

Tarih
Tedris Usulü
Tarih - Coğ.
Türkçe

Haydarpaşa L.
İzmir K. öğ. 0.
Tokak 0. Ö.
Cumhuriyet L,

»
»

60-70
Pendik 0. 0.
Üsküdar 3. 0. 0.
Denizli L.
îz. Kız Öğ. 0.
Erenköy K. L.
İstanbul E. L.
Bursa 1. ci 0.
¡Nişantaşı K. 0.
Bursa 2. ci 0.
Balıkesir L.
İstanbul E. L.
»
»
İz. 1. ci E. L.
Galatasaray L.
Kastamoni 0.
Elbistan 0.
Galatasaray L.
Beşiktaş 0.
İstanbul K. 0.
Bolu 0. 0.
İzmir 2. ci Lisesi
IsL Kız öğ. 0
Çapa 0. 0.
Sinop 0. 0.
Konya K. öğ. 0.
Corum Ortaokulu
Gelenbevi
»
İzmir 2. ci Lisesi
Beşiktaş 0. 0.
Bursa Lisesi
Emirgân 0. 0.
Iz İkinci Er. L.
Camlıca K. L.
Haydarpaşa L.
Kabataş L.
Kabataş L.
Aydın 0. 0.
İstanbul E. L.
Erenköy K. L.
Kumkapı 0. 0.
Konya 0. 0.
Siirt 0. 0.
Kandilli K. L.
İnegöl 0. 0.
Karagümrük 0. 0.
İnönü Lisesi
İstanbul K. L.
İstanbul K. Öğ. 0.
İzmir 1. ci Lisesi
Konya 0. 0.
Pendik 0. 0.
Pertevniyal L.
Kandilli K. L.
İst. Er. Li
»
»
Gazi Os. Pasa 0. 0.

.

Riyaziye
Türkçe
Riyaziye
Tarih - Coğ.
Türkçe
Fransızca
Riyaziye
Tarih ■ Coğ.
Türkçe
Türkçe
Tarih
Tarih - Coğ.
Coğrafya
Türkçe
Türkçe
Riyaziye
Fransızca
Türkçe
Tarih - Coğ.
Türkçe
Riyaziye
Coğrafya
Tabiiye
Tabiiye
Tarih-Coğ.
F. B. Biyoloji
Türkçe
Tarih
Riyaziye
Tarih - Coğ.
Tabiiye
Riyaziye
Fransızca
Kimya
Fransızca
Yurt R.
Tarih - Coğ.
F ransızca
Riyaziye
Türkçe
Riyaziye
Tarih - Coğ.
Riyaziye
F ransızca
Tarih ■Coğ.
Türkçe
Fransızca
Edebiyat
Tabiiye
Riyaziye
‘
Tarih • Coğ.
Riyaziye
Türkçe
Coğrafya
Fizik
Fransızca

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
y>
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Nazmi Akman
‘
H. Remzi Dilmaç
Hayrettin Bozkova
Kemal Alanbey
Tahsin .Nejat özdiler
Esat Lâmi Akman
Aptullah .Saner
R. Fevzi Aral
Zahit Haksel
Hilmi ^¡rözden
T. Fikri Sağman
Ekrem İnal
M. Ziya Yamanlar
Bedri Kemal Okur
A. Hamdi Mutlu
Rıza Çürüklü
Etem Şinasi
Zeki Abalı
Mümtaz Özgüller
Neşet İleri
İbrahim Eteni Taner
Aptülkadir Kazancıoğlu
Mirat Aykın
Bedri Cansel
Ömer Lütfi Aytaç
Ragıp Erten
Ali Alâgöz
Haydar Candarlı
Mahi Soya
Muhtar Şevket
Kemal Oktav
Avni Kayral
Şevki
Avni Yakalıoğlu
M. Şerif Bilgihan
Celâlettin ökdem
R. Yıldırım Tellio
M. Nedim Yüzak
Süleyman Sırn
Bahaettin Kâhyaoğlu
Nazif Baydur
Kemalettin Doğan
Sait Kut
Nizamettin Omot
Arif Kuzen
Refet Bengü
Zeki Emre
Murat Uraz
Necati Çiftçi
Mecit Akay
Naci Eker
Talha Kemal Çilesiz
Emine .Akses
Şükrü Akalın
Behçet Alış
İsmail Ramiz özyer

i

6
5
1
3
3
3
—
11
10
8
6
5
5
4
5
1
—

10
10
9
8
8
7
7
5
3

7A,

—
20
11
—
26
14
20
—
2
16
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Adı ve soyadı

Vazifesi

Okulun adı

Kıdemi
Sene Ay Gün

60- 70

Tabiiye
Yurt B.
Kimya
Türkçe
Eransızcu
Riyaziye
Riyaziye
Fen B.
Edebiyat
Riyaziye
Tabiiye
Tarih • Coğ.
Tabiiye
Riyaziye
Türkçe
Tabiiye
Edebiyat
Tarih - Coğ.
Tabiiye
Türkçe
Tabiiye
Fizik Kimya
Riyaziye
Riyaziye
Riyaziye
Tabiiye
Riyaziye
Türkçe
Tabiiye
Riyaziye
Riyaziye
Fransızca
Tabiiye
Coğrafya
Edebiyat
Riyaziye
Türkçe
Riyaziye
Coğrafya
Edebiyat
Riyaziye
Tabiiye
Edebiyat
Türkçe
F ransızca
Riyaziye
F ransızca
Terbiye Ru.
Türkçe
»
»
Tabiiye
Tarih • Coğ.
Riyaziye

Bursa K. Öğ. 0.
İstanbul Er. Li
İzmir 1. ci L.
İstanbul Cağaloğlu O.
Bursa K. öğ. 0.
Konya »
»
Bursa 1. ci Orta 0.
Pertevniyal L.
Galatasaray L.
İst. Kız L.
Burdur 0. 0.
Trabzon E. L.
İst. Er. L.
İzmir 1. ci L.
Erenköy Kız L.
İnönü Kız T..
Bursa L.
Ordu Ortaokulu
Yozgat Lisesi
Bilecik Ortaokul
Bursa l.ci Ortaokul
Kandilli Lisesi
Zonguldak L.
Bergama Orta
Ankara Gazi L.
İstanbul Er. L.
Yenikapı Ortaokulu
Gelenbevi
»
İz. Karataş »
İst. Er. L.
Adana Er. L.
Kabataş L.
Kayseri L.
Denizli L.
Bursa Kız öğ. 0.
Niğde Ortaokulu
Kadıköy 2. ci 0. 0.
Vefa L.
Ankara Gazi L.
İst. Er. öğ. 0.
Ünye 0. 0.
Üsküdar 1. 0. 0.
Haydarpaşa L.
Üsküdar 2. 0. 0.
Karagümrük 0. 0.
Tilkilik 0. 0.
İsparta 0. 0.
İzmir Kız öğ. 0.
Kasımpaşa 1. ci 0. 0.
Sivas
»
Aydın
*
Beyoğlu
»
Erzurum Erkek öğretmenokulu
Yenikapı Ortaokulu

Öğ.
»
»
»
>>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
'»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Fevzi Kumbaracı
Adil Tiner
Salâhattin Özyar
Ziya Mağden
Arif Budak
\am i Çetinel
Mahmut Koçak
Lütfi Özgen
Refet Avni Araş
Ali Rıza Berkel
Nuri Şungar
Mahmut Kemal Yanbey
Aplulğani Kuturman
Hilmi Turgut Erdim
î’akize Demirgüç
Nizamettin Efe
Mümtaz Ergin
Sai mSagın
Fazlı Bilcen
Akif Günalp
i. Hakkı Özenel
Cemal Artüz
Bedri Günkü t
Muharrem Fevzi Oneyrenda
Necati Aksu
Bedri Kemal Eldeniz
M. Fevzi Mentes
Ali Âli özerler
Şeref Nur Degertin
Şerif İnan
•
Ahmet Rasim Okçu
A. Mazhar Özveren
Hüsnü
Murtaza Özdamar
Ali Ulvi
Naci Erdem
İzzet Büyüker
İbrahim Hakkı Savan
Edip
Nihat Cemal Toker
Hüseyin Hüsnü Dikmen
Emin Ergun
Mitat Sadullah
İsmail Kemal Karayel
Zeliha Özen
İbrahim Durukoğlu
Ali Rıza Uysal
Hakkı Baha Pars
Kemal Emin Bora
Behran Lütfi Altay
M. Ihsan Yılmaz
Atıfa Ayzıt
Osman Nuri
Vahit Yapa

24
21
21
21
21
21
Z\
2.3
21
23
23
23
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
19
19
19
19
18
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14

3
2
1
1
1
—
İl
9
i
6
6
3
—
—
10
9
8
8
8
6
5
2
11
10
9
8
7
—
—
—
10
8
3
—
8
6
5
4
11
11
10
10
8
8
8
ni
6
5
4
4
4
2
2
10

4
19
18
8
r.
—
13
21
24
27
—
17
—
—
13
13
27
13
4
9
25
3
9
5
9
13
5
7
4
—
23
1
6
3
—
21
8
10
19
18
16
18
21
21
—
20
5
25
28
13
5
20
2
4

Hamit Vehbi Anman
Mün'ip Sait
Arif Tunç
İbrahim Sabri (^akar
Osman Fevzi özeke
Mustafa Vehbi Gürgöze
Süleyman Saim Acar
Efser İnal
Refika Pasin
Süreyya Saltuk
Müfide Okaya
Nuri özdoğan
Fuat Gündüzalp

20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19

7
5
5
5
5
4
3
19
7
7
7
3
2

_
22
13
5
4
19
18
19
24
19
14
2
8

5 0 - 60

Edime L.
İst. Er. L.
Kandilli K. L.
İst. Erkek L.
Bursa L.
Karaköse Orta
Konya L.
İst. K. L.
İst. K. öğ. 0.
Haydarpaşa L.
Karşıyaka Ortaokulu
İzmit Ortaokulu
Konya K. öğ. 0.

Tabiiye
Almanca
Tabiiye
Almanca
Tabiiye
Tabiiye
Riyaziye
Kimya
Fransızca
Edebiyat
Türkçe
Türkçe
;

Tedris Usulü

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Okulun adı
İnönü L.
Kırşehir Ortaokulu
Kars L.
Sivas L.
Bayoğlu Ortaokulu
Kastamonu L.
Kütahya L.
Beşiktaş Ortaokulu
Kabataş L.
»
»
Trabzon L.
Kandilli Kız L.
(iorum 0. 0.
İst. K. öğ. 0.
Antalya L.
İzmir Ortaokulu
Adana 2. ci 0. 0.
Taksim 0. 0.
Kayseri L.
Konya L.
Ankara 2. 0. 0.
İst. K. 0. 0.
İz. K. L.
İzmir K. L.
İst. Erkek L.
Haydarpaşa
İnönü L.
Erzurum L.
Kadıköy 1. ci 0. 0.
Nişantaşı K. 0.
Haydarpaşa L.
Ünye Ortaokul
İ9L K. Öğ. 0.
İzmir K. L.
İst. K. öğ. 0.
Ankara K. L.
Süleymaniye 0. 0.
İsparta 0. 0.
Zeyrek Ortaokulu
Kastamonu
Lisesi
İnönü
»
Çamlıca
»
Tarsus 0. 0.
Muğla 0. 0.
Trabzon E. 0. 0.
Kadıköy 2. ci 0. 0.
Pertevniyal Lisesi
İzmir K. öğ. 0.

Adı ve soyadı

Vazifesi
Riyaziye
Fransızca
Fransızca
Riyaziye
Tabiiye
Fransızca
Edebiyat
'
Tarih - Coğ.
Edebiyat
Riyaziye
»
Fransızca
Tarih • Coğ
Türkçe
Felsefe
Tabiiye
Tabiiye
Fen Biyo.
Almanca
Fransızca
Tabiiye
Tarih • Coğ.
Tarih - Coğ ‘
Tabiiye
Riyaziye
Felsefe
Riyaziye
Tarih - Coğ.
Almanca
Riyaziye
Riyaziye
Tabiye
Tarih - Coğ.
Yurt B.
Riyaziye
Tabiiye
Taric - Coğ.
Riyaziye
Yurt B.
Tarih - Coğ.
Fizik - Kimya
»
Tabiiye
Riyaziye
•
»
Tabiiye
Kimya
Tabiiye

Öğ.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Kıdemi
Sene Ay Gün

Şeref (üntan
Halis Dincel
İbrahim Tokatlı
Rifat Türker
İbrahim Akdoğan
M. Şakir Ünal
Eflâtun Güney
izzet Pırnal
Faruk Nafiz Çamİıbeİ
Haydar Niyazi Dikeçoğlu
Enis
Mahmut Kemal Ayas
Halil Rifat Berker
Melâhat Akernıan
Veli Nahit
Bilâl Sıvaslıoğlu
Kemal Güven
Hıfzı K!viçmen
Ahmet Cevdet Citoğlu
Necmettin Canbek
Şefika Darcan
Mediha Muzaffer Baysal
Meliha Esat Çınar
Tahsin Aydın
Fazıl Say
Cemil Senia Ongun
Ñafia Derbent
A. Şerif Beygu
Osman Nuri Kadem
Bedia Akpay
Ömer Faruk
M. Tahir Sümerman
Hüsnü Başol
M. Reşit Gürol
Fatma Gülsen
Nazlı Sünter
Vasıf Isıkan
Celâl Acargil
Ahmet Haindi Kayalı
Nihat Dicle
Bedriye Evcim
Kasım
Salih Zeki Saraç
Hamdi Hatıma
İbrahim Konuralp
A. Tevfik Tarım
Hulusi
Fatma Düriye (iürel

18
18
18
18
18
J8
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
1.6
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
•15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
9

8
8
7
7
6
6
5
3
2
11
11
10
10
8
7
6
6
6
5
5
t
10
8
8
8
7
6
6
4
3
2
—
10
10
10
10
9
9
9
8
7
7
6
4
—
—
4
8

20
5
15
—
20
11
5
20
2
13
5
19
14
14
6
24
18
12
17
‘ 6
29
6
21
20
3
23
5
—
14
7
20
—
27
16
5
—
27
20
2
25
22
—
25
21
26
—
12
3

Rahmi Onur
Rıdvan Evrenesoğlu
Nimet Ayral
Ziya Öç
Muhlise Zübeyde
Hikmet Turhan
Bellice
Tevfik Esen
Mehmet Sait Dilmen
Süreyya Mutlu
Fehmi Tuna
Hüsnü Irkılata
Mustafa Namık Gangı
Beraat Güngör
Mahir Güneş
Necati Bayrakçıoğlu
Orhan Rıza
Fahriye
Mediha Tezcanlı
Hatice Hilmi Ülken
Necati öğütmen

14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12

10
8
9
6
8
4
2
—
5
10
11
8
8
5
4
4
_
11
9
9
9

23
11
1
8
9
16

4 0 . 50
Elâzığ Ortaokulu
Kabataş Lisesi
İz. Karataş 0. 0.
Higa Ortaokulu
İst. K. Öğ. 0.
Cağaloğlu 0. 0.
Denizli
Lisesi
Kabataş
»
Kilis 0. 0.
Balıkesir Öğ. 0.
Vefa Lisesi
Adapazarı 0. 0.
Kandilli Kız Lisesi
Erenköy Kız Lisesi
Akeşehir 0. 0.
Çankırı 0. 0.
Kumkapı 0. 0.
Kadıköy 3. 0. 0.
Kadıköy 3. 0. 0.
Nişantaşı K. 0. 0.
Trabzon 0. 0.

Fransızca
İngilizce
Fransızca
Türkçe
Fransızca
Türkçe
Riyaziye
Tabiiye
P'ransızca
Riyaziye
Almanca
Tarih - Coğ.
Felsefe
Fransızca
Riyaziye
»
Türkçe
Fen. Biyo.
Tabiiye
Tabiiye
Türkçe

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

—

13
14
19
12
24
_
8
2
21
,_,
_
5
5
5
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Vazifesi

Okulun adı

Adı ve soyadı

Kıdemi ij ^
Sene Ay j»Gür^

40- 50
Trabzon Lisesi
Kabataş Lisesi
Adapazarı 0. ü.
Bakırköy 0. 0. II
İzmir 2. ci
Lisesi
»
»
Cumhuriyet
»
Adana Er.
»
Balıkesir
»
Bursa
»
Edirne
»
İzmir 2.
»
Kandilli
»
Kastamonu
»
Sivas Ortaokulu
Vçfa L.
Adana Eerkek Öğ. O.
»
»
Ankara Musiki
»
Samsun
' Lisesi
Vefa
»
Nişantaşı 0. ().
Kabataş L.
Muş Ortaokulu
Galatasaray
Lisesi
Haydarpaşa
»

'

Tarih - Coğ.
Coğrafya
Tabiiye
Türkçe
'l'arih - Coğ.
Fransızca
'Hıbiiye
Coğrafya
Kimya
Coğrafya
Felsefe
Tabiiye
Tarih
Kiyaziye
Riyaziye
Tabiiye
Fizik Killiyi
Fransızca
Tabiiye
Kimya
Kimya
Türkçe
Kimya
Riyaziye
Tabiiye
Kimya

öğ.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

Şefik Kaleli
Hüseyin Sahir Arıtan
Niyazi öncelây
İsmail Hakkı Özkan
Ziya Şölen
Tevfik Yavaş
Münevver Saime Öner
Mustafa Sabri
H. Vicdani Ataseven
Halil Ovalıoğlu
Cemal Gökçe
Sacit Öncel
Halit Hilmi Sarıkaya
İsmet Tümtürk
Rahmi Karlı
Hilmi
Osman Kuman
Naci Ecer
Zahide Akkaya
Vasfi
Eyüp
Bedia Tezel
Mehmet Kıunil Özkök
Hüsnü Güvenç
Ali Bekir
Tahsin Rüştü Bayer

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

İÜ
8
9
6
9
9
6
7
10
/
8
5
7
6
4
7
7
6
5
4
3
4
10
—
—
10

Faik Işın
'
Ömer Kemal Ağar
Seher Akter
Reşat Kaynar
Flüsnü Gültekin Gürdeniz
Remzi Baykal
Süreyya Başaran
Hilmi Cemil
Mustafa Sadi Önder
Lütfiye Gürsoy
Mazhar Tabur
A. Şefik Aksan
Fatma Destine öker
Zeki Koldaş
Keise 1da
Zeki Orçam
Lütfi Hamdi üstel
Cemal Çele m
Halime Pak eser
Hayriye Tunakan
Orhan Şaik Gökyay
Ferit Alapınar
Vedide Karadayı
Fuat Ömer Şahinbaş
Salih Pala
Galip Fikri Vardır
Sadettin Sunanı
Kemal Hekim
Ulviye Öncel
Ali Oğuzman
Akif Akarsu
Aziz Taner
Nurettin Ergin
Şerif Par
Melek Sancer
Ömer Beygo
Seyfi Copgil
Zihni Ersin
Cevat Erker
İhsan Bozyiğit
Ulvi Erkin

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

11
11
11
10
9
9
10
9
9
8
8
8
9
7
7
5
.5
5
6
4
5
3
3
5
5
—
_

X
19^
13
13
13
21
3
5
—
16
23
7
20
5
7
22
10
9
28
22
5
2
—
0•>
26
—
7

35- 40
Üsküdar 1 ci Ortaokulu
Elâzığ
»
Davutpaşa
»
Haydarpaşa Lisesi
Kumkapı 0. 0.
Edirne 0. 0.
Antalya Lisesi
Amasya 0. 0.
Kayseri Lisesi
îz. Kız öğ. 0.
Ankara Gazi. L.
Fatih 0. 0.
Nişantaşı K. 0.
ödemiş 0. 0.
Pertevniyal Lisesi
Vefa Lisesi
Beykoz 0. 0.
Haydarpaşa L.
Erenköy K. L.
Erenköy K. L.
Ank. Mu. öğ. 0.
Kabataş L.
İzmir K. öğ. 0.
Edremit
Ortaokulu
Giresun
»
Gazi Os. Paşa
Giresun Orta
İsparta Ortaokulu
İzmir Karşıyaka 0.
Samsun 0. 0.
Sivas Ortaokulu
Kabataş L.
»
Kandilli Kız. L.
Samsun L.
Bakırköy 0. 0. 11
Adapazan 0. 0.
Ankara 1. ci 0. 0.
Ankara 1. ci 0. 0.
Ankara Mu. Öğ. ().

'

Tarih - Coğ.
Tarih - Coğ.
Türkçe
Tarih - Coığ.
Türkçe
Riyaziye
Tarih
Türkçe
Tabiiye
Coğrafya
Kimya
Tarih - Coğ.
Fransızca
.
Tabiiye
Edebiyat
F ransızca
Tarih - Coğ.
Türkçe
Tabiiye
İngilizce
Edebiyat
Fen B.
Tedris Usulü
Fransızca
Tabiiye
Tarih ■ Coğ.
Türkçe
Türkçe
Tabiiye
Türkçe
Türkçe
Tarih - Coğ.
Türkçe
Riyaziye
Kimya
Riyaziye
İngilizce
Tabiiye
Tabiiye
Tabiiye
Piyano

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

_
_
_
—
_
—
_
—
—
__
_
_
—

3
—
1
11
]
16
9
1
15
3
12
12
1
4
21
1
28
1
15
4
2
20
1
1
4.
—
_
—
_
_
_
—
_
1
_
_
—

_
.
_
_

1
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Kıdemi
Sene Ay Gün

Adı ve soyadı
35- 10
Ankara K. L.
Ankara K. b.
»
Kr. K.
»
»
Edirne
Çamlıca
Izt. K.
» K.

'Larilı
Gğ- İclâl Siirel
» • Afet IJzmay
Larilı
ilrıınza Ralıadır
»
Riyaziye
»
Ihs.an iTıgül
Tarih
»
Mükerrem Keyman
Fransızca
l'aik Sayran
»
Riyaziye
l'adıl F.rvögkan
Fizik Kimya »
Hidayet Ongan
»
Felsefe
'Jezahat Kulen
x>
Felsefe
i'.eşadet fÜilgönen
»
("oğrafy'a

Lisesi
»
»
»
»
»
»

9
9
9
9
9
9

—
--

9
9

—
—

9
9

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

// — Meslekî ve Tekniif.- Tedrisat öğretmenleri
M e s l e k î ve T e k n i k Ö ğ r e t i n i O k u l l a r ı n d a 89 n ı a a §lı
kanunî

k ıd em

öğretm en

bir

ü st d e r e c e y e

terfi

ed eb ilm ek

için

m ü d d e t l e r i n i d o l d u r d u k l a r ı n d a n , m ü f e t t i ş r a p o r l a r ı v e t a l i m s i c i l l e r i te tk ik e d i l m i ş v e b u n 

l a r d a n 87 ö ğ r e t m e n i n

terfie lâ y ık o ld u k la r ı a n la ş ıla r a k

b i r e r d e r e c e t e r f i e t t i r i l m i ş v e ik i ö ğ r e t m e n

m ü f e t t i ş r a p o r l a r ı i l e t a l i m s i c i l l e r i m ü s a i t o l m a d ı ğ ı n d a n , t e rfi e t t i r i l m e m i ş l e r d i r .

de.

^

Terfi edenlerin listesi şudur :

20 lira maaştan 25 lira maaşa fr<*çeııler
5
.8
7
5

10
8
11
9

9
18
-1

25 lira maaştan 30 lira maaşa geçenler
Ma. Bü., Steno »
Sabri Akıner
Fi. Ki. Malbil.»
Saliha Bele
Saim Şahin
B. Terbiyesi »
Enver Arman
Türkçe
»
ÎNazmi Erkmen
Betoncu, ve du.
.Şaziye Gülengil
Biçki - Dikiş »
Nükhet Ünsaç
Tarih - Coğ.
»
Elektrik atel. » ■ Sırrı Dokunter
Derviş Ersay
Matematik
»
Celâl Ülkü
Tarih - Coğ, »
B, Terbiyesi »
Cevdet Taner
Kâmil Kefeli
Fransızca
>

3
3
3
16
5
20
3
4
18
3
8
4

9
10
8
1
10
8
10
10
2
4
8
8

26
—
1
25
6
4
7
14
22
11
1
4

30 lira maaştan 35 lira maaşa geçenler
Nedime Cebecioğlu
Biçki - Dikiş »
Mazhar Nazım Resmor
Resim
»
İngilizce
.»
Melek özer
Sıbhî Tedrisat »
Kemal Kantarcı
Orhan Hızıroğlu
Demirişleri R. »
Enika Ünsal
Çamaşır
»
Saadet Noyan
Moda
»
Muharrem Gündüz
Tür., T. Co, ve »
.Melek Haksal
Biçki - Dikiş »
Şeref Altan
Matemetik
»
Nevzat Dağemre
Ta, ve Sağ., In, »
Nuri Akyazı
Tür., Ta.-Coğ. »

6
6
7
7
6
6
6
6
18
7
3
21

11
10

12
9

—

—

10
7
11
10
8
1
10
9
5

28
24
2
3
8
8
10
19
25

Bursa Bölge San’at Okulu
İzmir Cümhuriyet Kız Ens.
İzmir Ticaret Lisesi

35 lira maaştan 40 lira maaşa geçenler
Mehmet .Ali Firtek'in
Me., Mal, Ele. »
Kemal Sencer
* Türkçe
»
Muazzez Önsezi
Fransızca
»

9
11
o
O

3
4
7

7
19
1

Ankara İnşaat Usta Okulu
İzmir Ticaret Lisesi

40 lira maaştan 50 lira maaşa geçenler
Mithat Artım
Tarih - Coğ. »
Nail Esin
Bürokomersiyal »

2ü
11

8
11

28
—

İzmir Bölge San’at Okulu
İzmir Ticaret Lisesi

50 lira maaştan 60 lira maaşa geçenler
Elektrik atel. »
Nejat Tezeren
Haindi Karaçivi
Matematik
»

15
15

5
—

21
—

60 lira maaştan 70 lira maaşa geçenler
Fizik • Kimya »
Salih Şevket Seven
Miha. ve \o . »
Yusuf Ziya Etinıan

27
18

1
9

Kesim
öğ.
Moda
»
Müzik
»
Biçki - Dikiş »

Ankara Ticaret Lisesi
Diyarbakır Akşam K. S. 0.
İstanbul Selçuk K. F.ns.
»
Kadıköy» »
Adana Orta Ticaret Okulu
Ankara Ticaret Lisesi
Ankara Bölge San'at Okulu
Ankara İnşaat L^sta Okulu
»
»
»
»
İstanbul Kadıköy K. Ens.
»
Üsküdar » »
»
Bölge San’at Okulu
Izmir Cümhuriyet K. Ens.
»
»
» »
İzmir Ticaret Lisesi
Samsun Orta Ticaret Okulu

Tacettin Tangııl
Muammer ()zgür
Mediha Saygım
Nimet Altınlı

Afvon Aksam Kız San’at Okulu
Ankara Ismetpaşa Kız Ens.
»
»
y> »
Ankara İnşaat Üsta Okulu.
Aydın Bölge San’at Okulu
Bursa Necatibey Kız Ens.
>>
»
» »
Bursa Bölge San’at Okulu
İstanbul Selçuk Kız Ens.
İstanbul f^rkek Terzilik Okul u
İzmir Ticaret Lisesi
Sivas Bölge San’at Okulu

Bursa Bölge San’at Okulu
İstanbul Bölge San’at Okulu .

—

27

("alışkan, değerli ve mesleke bağlı arkadaşlarımı bu vesile ile tebrik eder, memleket evlatlarını yarına
daha ergin ve olgun hazırlayacak başarılar dilerim.
*
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{32 fici sayıdan devam)
Ü çüncü fasıl

İstimal ve istihlâkâta mahsus c§ya ve levazım
ambarlan muhasebesi

Zaamn geçmesile değerden düşen
eşya.
B - Elbise ve sair levazım gil>i, zaman geçmesile kullanmak
yüzünden eskimek, yıpranmak suretile değerden düşen eşya.
(Bunların başlıcaları (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir).

İstihlâk maddeleri nelerdir?

İstimal ve istihlâk maddeleri muha.sebesinin kimler tarafından yapıla
cağı.

Madde 17 — İstimal ve istihlâkâta mahsus eşya ve levazım;
1 — İkinci kısmın birinci faslile dördüncü kısımda tarif
olunan demirbaş eşya ve mefruşat haricinde kalan inşaat ve ima
lâta mahsus bilumum malzeme ile bunlara ait iptidaî ve mamul
maddeler,

Madde 18— 17 nci maddede zikredilen istimal ve istihlâ
kâta mahsus eşya ve levazımın muhasebesi demirbaş eşya ve mefnişat hesabında olduğu gibi her dairenin tayin ve irae cdeceğ'i
muhasipler tarafından ifa ve aynı esaslar dairesinde icra olunur.

Yenilen, içinlen, giyilen ve kullanıl
mak suretile yıprana ve tükenen
eşya.

Ambar esas defteri ve bunun şekli
ve sureti kaydı.

2 — Hastahane, mektep ve bunlara benzer müesseselerde
yenilen, içinlen, giyilen ve kullanılmak suretile yıpranan ve tüke
nen madde ve eşyalarla tıbbî, baytarî ve kimyevî ecza ve ilâçlar.

Madde 19 — Yukarıda zikredilen ayniyatın kayıt ve tesbiti
için (Nümune: 16) bir esas ambar defteri tutulacaktır.
Bu defterde nümunesinde de görüleceği veçhile her cins eş
ya için karşılıklı iki sahife ayrılmıştır. Bu sahifelerden birisi it
halât, diğeri ihracat içindir.

Evrakı matbua, kırtasiye, mahrukat
ve tenvirat maddeleri.

Aynı vasıfta bulunan eşya ve leva
zımın kayıt şekli.

3 — Bilumum Devlet daire ve rnüesseselerinde kullanılan
ve harcanan evrakı matbua, kırta.siye, mahrukat ve tenvirat mad
delerinden ibarettir.

Aynı evsafta bulunan eşya, kıymetleri tehalüf etse dahi ay
nı sahifeye ithalât kayıt ve aynı kıymet üzerinden ihraç olunur.

istimal ve istihlâk maddelerinin tas
nifi.
İstimal ve istihlâk edilecek maddeler iki kısma ayrılmış ve
bunlar için ayrı ayrı esaslar kabul edilmiştir;

Depolarda kalite itibar ile yapılma
sına lüzum görülecek tasnifler.
Depolarda kalite itibarile yapılmasına lüzum görülecek bazı
tasnifler, depo talimatnamelerile tesbit edilir.

Doğrudan doğruyu istihlâk olunan
maddeler.

Anbar teşkilâtı olan ve olmıyun
yerlerde merkezdeki kırtasiye, mah
rukat ve mümasili levazımın tâbi
olacağı muamele.

A. - Erzak ve mahrukat, eczayı tıbbiye ve baytariye gibi
doğrudan doğruya istihlâk olunan maddeler.

Madde 20 — Ambar teşkilâtı olmayan yerlerde istihlâk mad
deleri (kırtasiye, m-ahrukat ve mümasili levazım gibi) ayniyat
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hesaplarına taalh'ık ettirilmez. Bunların hariçten mubayaası ha
linde ambar makbuzları istimal edilmiyerek nakit muhasipliğince yalnız tesellüm ilnıühaberlerile iktifa edilmek üzere icabeden
vesaik hazırlanır. Ambar teşkilâtı olan yerlerle merkezde kırta
siye ve saire gibi levazımın ihracatı, sene nihayetlerinde yapıla
cak tadat ile tesbit ve buna göre ihracat kayıtları icra olunur.
Mektep ve hastahanelerdeki istih
lâk maddelerinin, tâbi olacağı mu
amele.
Mektep ve hastane ve mümasili müessesat gibi toptan istih
lâk edilecek mevat tedarik eden ve anbarı mevcut olan müessesatın sarf ve istihlâk edeceği maddeler için hususî talimatname
leri mevcut olduğu takdirde bu talimatnameler ahkâmı tatbik
olunur.

Merkezdeki ayniyat
yapacağı iş.

muhasibinin

Merkezdeki ayniyat muhasibi cetvellerden bir nüshasını
kâffei evrakı müsbitesile Divanı Muhasebata takdim edecek ve
diğerini hesabı kat’iye esas olmak üzere kendi nezdinde alıkoya
caktır.
istihlâk maddelerinin kat'î hesabı.
Madde 23 — Yirmi ikinci maddede yazdı muhasiplerden
merkeze gönderilen cetveller merkeze ait cetvelle birleştirildik
ten sonra hesabı kat’î tanzim edilmek üzere (Nümune: 19) def
tere kaydolunur ve bu defterden istihraç edilecek cetvel (Nümu
ne: 20) istihlâk maddelerinin hesabı katisini teşkil eder.
ÜÇÜNCf! KISIM

Ambar defleri üzerinde sene sonun
da yapılacak muamele.
Ambar defterinin ithalât ve ihracat sahifeleri sene sonunda
yekûn edilerek ihracata nazaran 'ithalât fazlası ambar mevcudu
demek olacağından yapılacak tadat neticesi bu miktar aynen zu
hur ettiği takdirde defterin ihracat yekûnunun altına; (ertesi se
neye devredilecek mevcut) şerhile zam edilerek itlıalât ve ihracat
yekûnları birbirine mu.savi kılınır.
Tadat neticesinde fazla veya eksik
çıkarsa.
Tadat neticesi, mevcut fazla çıktığı takdirde fazla çıkan mik
tar ambar fazlası namı altında ayrıca ithalât yekûnuna zam ve
noksan çıktığı takdirde ise noksan çıkan miktar, mes’ul memuru
tarafından bu talimatname hükümleri dairesinde tazmin edilmek
üzere devredilecek mevcuttan evvel ayrı bir kalemde; (vezin ve
tadatta zuhur eden noksan) namile ihracat kaydolunur.
Tadat mazbataları ve bu mazbata
ların ne suretle dolurulacağı.
Müfredatlı tadat mazbataları (Nümune: 17) ertesi .seneye
devredilecek miktarın evrakı müsbitesidir. Bu mazbataların, (kayden görülen miktar) sütunu tadada ıbaşlanmazdan evvel tadat
heyeti tarafından kayıtların tetkiki ve yekûnlarının tesbitinden
sotnra doldurularak tadat muamelesi yapılır.
Eşyanın ziyamdan veya alındığı
işin gayrisine sarfından dolayı te
rettüp edecek mes’ul iye t.
Madde 21 — \ukanda sözü geçen eşyanın yok edilmesinden
veya kaybolmasından veyahut kullanılmak üzere alındığı işin
gayrisine sarf ve istimalinden dolayı terettüp edecek meshıliyet
bu vazifeyi ifa ile mükellef memura aittir.
Sene sonunda anbar cetvellerinin
ne suretle tanzim ve irsal edileceği.
Madde 22 — Sene nihayetinde mevcut eşyanın nev i ve mik
tarları yukarıki madde mucibince tesbit olunduktan sonra ambarı
mevcut müessesattaki ayniyat memurları tarafından iki nüsha
ÎÎVümune: 18) cetveli tanzim edilerek mutemetler tarafından mer
but bulundukları muhasibi mes’ullere irsal edilecek ve muhasibi
mes’ul 1er de ınııtenıetlerden aldıkları bu cetvelleri, merkez îçin
tanzim edilecek cetvelle birlikte icmal kaydına (iNümune: 19)
ithal ve cem ve telfik ettikten sonra heyeti umumiyesi için ya
pacağı iki nüsha umumî cetvelden (Nümune: 20) birisini evrakı
müsbitesile ve diğerini evrakı müsbiteden ân olarak merkezdeki
ayniyat muhasibi mes’ulüne gö-nderecektir.

Ayniyat hesabı kat’isi
Ayniyat hesabı kat'isinin nelerden
ibaret olacağı.
Madde 24 — Ayniyat hesabı kat’isi:
1 - Nevi ve esmanı itibarile sene iptidasına rnüde\ ver ay
niyat,
2 - Senesi zarfında alınan ayniyat,
3 - Senesi zarfında sarfedilen ayniyat,
4 • Senei maliye gayesindeki mevcudatı mübayyin olmak
üzere (Nümune: 20) tanzim olunacak cetvelden ibarettir.
Hususî talimatı olan müessesatın
ayniyat muhasebesi.
Madde 25 — Hususî talimatnamesi olan müessesatın ayniyat
muhasebesi, talimatnamei mahsusuna, talimatnamei mahsusunda
serahat olmıyan ahvalde bu talimatname ahkâmına göre ifa ve
idare hesabı ita olunur.
Kırtasiyeden maada merkezden gön
derilen eşyanın kaydı.
Merkez levazım idarelerinden mülhakata gönderilecek eşya
(kırtasiye hariç) istihlâk mahiyetinde olmadığından ve mülha
kat hesaplarına e.sasen girmiş olacağından bu muamelenin esas
defterlerinde irsalât olarak kaydedilmesi ve sene sonunda istihlâkâttan ayrı olarak gösterilmesi lâzımdır.
Yevmiye defteri tutmak mecburiyeti.
Madde 26 — Ambar defteri tutmak mecburiyetinde olan bre
müessese. (Nümune: 21) bir yevmiye defteri de tutacaktır.
Muayene heyeti.
Madde 27 — Her müessesece şartnamesi dahilinde alınarak
ambara ithal edilecek mevaddın muayenesini ifa etmek üzere üç
kişiden mürekkep hir muayee heyeti teşkil edilir.
Tahlil mevzuu olan işler.
Ancak tahlil mevzuu olan maddeler için sıfatı resnıîyeyi
haiz mütehassısın vereceği rapor muteberdir.
Resmi mütehas.sıs olmadığı zaman.
Sıfatı resmiyeyi haiz bir mütehassıs yoksa, serbest birisi bu
işi yapar.
Bu heyetler ve mütehassıslar, muayene komisyonları hakkındaki ahkâmın latbikile mükelleftir.
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Müteahhitler tarafından anbara tes
lim edilmek istenilen eşya, levazım
ve sairenin önceden muayenesi ve
muvakkat makbuz itası.

Her gün birer miktar ihraç ve is
tihlâk edilen mevaddın her ay so
nunda vasatı fiyatla kaydı iktiza
edeceği.

Müteahhitler tarafından anbara teslim edilmek istenilen her
nevi eşya ve erzakın evvelemirde mııa^’^enesile ondan sonra ka
bulü kat’î muamelesinin ifası lâzımgeldiğinden anbar memurluğunca (Nümune:22) bir ihbarname tanzim olunarak muayene
heyetine veva mütehassısa gönderilir ve kabulü kat’î neticesinde
ayniyat tesellüm makbuzile mübadele edilmek üzere müteahhide
(Nümune: 23) bir kıt’a muvakkat makbuz ita olunur.

Madde 32 — Esas defterinin ithalât sahifesindeki kıymet
sütunları yukarıki madde mucibince doldurulacaksa da her gün
birer miktar ihraç ve istihlâk olunan mevad kıymetlerinin ayni
madde hükmüne göre kayıt ve tesbitine imkân olmadığından
defterin ihracat tablosunda mukayyet eşyanın kıymetleri her ay
sonunda bulunacak vasatı fiat üzerine, kuruşlandırılarak hasıl
olacak yekûn bir kalemde kıymet sütununa yazılacaktır.
Vasatı fiatın ne suretle bulunacağı.

Muvakkat makbuzun p^eri alınması
ve asıl ayniyat makbuzu verilmesi.
Madde 28 — Maddei sabıka mucibince bir ihbarname ile
muayenesi havale olunan heyet veya mütehassısça bu baptaki
nümune şartname ahkâmına muvafık olup olmadığı noktasın
dan tahlil ve muayene olunarak muvafık görüldüğü takdirde ih
barnamenin ziri tasdik olunur ve bu halde anbar memurluğunca
evvelce müteahhide verilen muvakkat makbuz istirdat olunarak
tanzim kılınacak (Nümune: 24) ayniyat makbuzunun birinci
nüshası muayene raporuna rapten ita ve ikinci nüshası da itha
lât evrakı müsbitesi olmak üzere ayniyat muhasipliğine tevdi
olunur.
*
Muvakkat makbuzun ziyaı iddia
edildiği takdirde.
Muvakkat makbuzun ziyaı iddia edildiği takdirde keyfiyet
asıl makbuz dip koçanı arkasına yazılarak müteahhide imza et
tirilir, ve dip koçanı anbar defterinin ithalât evrakı müsbitesi
ittihaz edilmek üzere anbara hıfzedilir. Eşya ve levazımın mu
ayenesinde kabule şayan olmadığı neticesine varılırsa (Nümune:
.32) bir ret raporu tanzim olunur.
Muayene işleri neticeleri.
Madde 29 — Muayene işleri ve netayicî arttırma ve eksiltme
kanunu, mukavele ve şartname ahkâmına göre yapılır.
Yevmiye defterinin kayıt ve kullan
ma tarzı ve bu defterden esas defte
rine nakil şekli.
Madde 30 — Ayniyat muhasebesinde tutulacağı 26 mcı
maddede zikredilen defatirden yevmiye defteri her gün mübayaa ve tesellüm olunan eşya ile sarf ve istihlâk edilen eşyanın
cinsi ve nev’i aranılmıyarak sıra ile altalta ithalât ve ihracatını
kayda, esas defteri ise anbar defterine mütenazır olmak ve ancak
eşyanın kıymetlerini de ihtiva etmek üzere cinsd eşya üzerine
mürettep olduğundan her günkü ithalât ve ihracatın, cinsi eşya
itibarile yevmiye defterinden iktibasen ait olduğu sahifelerde
kezalik dthalât ve ihracat kaldım takibe mahsus olup her iki
defter yekdiğerinin mütemmimi olmak dolayısile bunların kayıt
ve istimalinde fevkalâde itina olunmak icap eder.
istihlâk maddelerinde maliyet fiyatı.
Madde 31 — Anbar ve esas defterine kaydedilecek eşyanın
kıymetli, o şeyin maliyet fiyatıdır. Ancak eşya başka bir yer
den gönderilmiş veya getirilmiş ise nakliye ve saire masrafla
rına karşılık olmak üzere mubayaa fiatına nakliye ve sair mas
raflara mukabil bu talimatnamenin altıncı maddesinin ikinci
fıkrasında izah edildiği veçhile muayyen miktar zammedilir ve
baliği o eşyanın fiyatı olarak defetere kaydolunur.

*

Bilfarz; bir ay içinde beher kilosu 20, 18 ve 15 kuruş mu
kabilinde 500, 1 000 ve 800 kilo pirinç alınarak anbara ithal ve
bu pirinçlerden ayın muhtelif günlerinde 1 700 kilosu istihlâk
edilse istihlâk edilen pirincin beher kilosunun vasatı fiatı:
20+18+15=53
Kr. S.
53-^3 = 17 66
17 kuruş 66 santimden ibaret olup bu mikdar istihlâk edi
len pirinç miktarile darbedilerek:
Li. Kr.
17,66X1700 = 300, 22
Baliği olan 300 lira 22 kuruş kalemde kıymet sütununa
kaydolunur.
■
Anbara dahil levazımdan noksan
çıkanların tazmin ve bu noksanla
rın kayıt şekli.
Anbar eşyasında ziyaa uğratılanların tazmini onuncu
madde hükmüne göre ya aynen veya bedelen olacağı cihetle her
iki takdirde de noksan çıkan miktar, ihracat kaydedilir. Nok
san, bir ay zarfında aynen teslim edildiği takdirde alınan mik
tar ayrıca ihracat kıymeti üzerinden idhalât kaydolunur. Bir ay
zarfında teslim edilmediği takdirde evvelce ihracat kaydedilen
miktarın bedeli 6 ncı madde hükmüne göre ayniyat muhasibi
tarafından nakit muhasebecisince usulen zimmete aldırılır.
Ziyaa, ödemeye ve zimmete almağa
ait vesaik.

-

Ziyaa ait kaybolma ve ödeme zabıt varakaları ve nakit
muhasebesinin zimmet kaydını mübeyyin vesikası ihracat ve itha
lâtın evrakı müsbitesi ittihaz olunur.
Her gün ihtiyaca göre anbardan
çıkarılacak eşyanın ne suretle ih
raç ve bunların nasıl kontrol edi
leceği.
Madde 33 — Her gün, ihtiyaca göre müessesenin memurini
aidesi tarafından tanzim kılınacak tabelâ veya ayniyat talep
müzekkeresi (Nümune: 25) daire âmiri veya müdür tarafından
imza edilmiş olduğu halde ayniyat mutemet veya muhasebeci
sine tevdi olunur. Mutemet veya muhasiplikçe mezkûr evrak üzerrinde tetkikat icra edilerek anbardan çıkması lâzımgelen erzak
ve eşyanın mevcut talebe veya hastalara göre muayyen olan
miktara muvafık olup olmadığı ve eşya ve levazımı mezkûre
miada tâbi ise miadı muayyenesinin hulûl edip etmediği, vel
hasıl mezkûr müessesece kabul edilmiş olan esasata tevafuk
edip, etmediği anlaşıldıktan sonra işbu talep müzekkeresinin ziri
imza edilerek anbara tevdi edilir veya işbu müzekkere muhtevi
yatı resen yerine getirilir.
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Anbar ihracat puslası
bunun istimali sureti.

tanzimi ve

Buna istinaden anbar memurluğunca (Mimune 26) bir
anbar ihracat pusları tanzim edilir. Bu pusla dip koçanile be
raber iki kısımdan ibaret olup» ziri eşyayı tesellüm eden me
mur tarafından imza edilmek üzere meşruhatı ve alınan eşya
nın cins ve miktarile talep müzekkeresinin tarih ve numaralarını
ihtiva edecek veçhile tertip olunmuştur.
E^ya anbardan yıktıktan sonra ya
pılacak muamele.
Eşya anbardan çıkarıldıktan sonra birinci kı^mı talepna
me veya tabehâ dahi merbut olduğu halde ayniyat muhasebesine
tevdi edilecek ve oraca buna müsteniden yevmiye ve esas def
terlerinde eşyanın ihracat kaydı yürütülerek dip koçanı anhar
kaydına esas olacaktır.
.Anbar mevcutlarının ne zaman ta
dat edileceği.
Madde 31 — Anbar mevcutları sene

t e r f i

e d e n l e r

sonu tadatlarından

maada ayrıca senede bir defa daire âmirlerince lüzum görüle
cek zamanda tadat ettirilerek mevcut erzak, eşya ve saire anbar
defterde tatbik edildikten sonra defterin ziri, meşruhatı lâzime
verilmek suretile heyet tarafından imza edilecektir.
.Sene gayesinde mevcut eşyanın tesbitine ait cetvel tanzimi ve bunun
sureti irsali.
Madde 3.S — Sene gayesinde mevcut eşyanın cins, miktar
ve kıymet itihariie ithalât, ihracat ve sarfiyatını ve bakiyesini
mübeyyin bir cetvel tanzim olunarak müessesenin mensup ol
duğu ayniyat muhasiplerine ve bunlar tarafından da tevliiden
bağlı bulunduğu vekâletler veya idarei um'imiyelere irsal olu
nacaktır.
Tadat
raptı.

mazbatalarının

da

cetvel

Sene nihayetindeki mevcudu mübeyyin olmak üzere tan
zim kılınacak tadat mazbataları da işbu cetvele ra|>tedilecektir.
Devamı var

:

İstanbul (üniversitesi Tedris Heyeti kadrosunda 3694 sayılı kanunla yeniden ilave edilen profesörlük maaşları daloyısile açı
lan maaşlara 1 Eylül 1939 tarihinden itibaren terfi edeceklerin listeleri tesbit edilmiştir.
Terfilerde, esas olarak her profesörün (üniversite ve Darülfi nıındaki liizmetlerile bu müesseseler haricinde talim mesleğinde
ki hizmeti nazarı itibare alınmış ve bu esas dahilinde sicillerine göre bir kıdem ve terfi cetveli tanzim edilmiştir, hu cetvel mucibince
her derecede mevcut münhallere göre terfi edenlerin isimleri aşağıda yazılıdır.
125 lirava terfi ed en ler

Tıp Fakültesi Ord. Prof. Kemal Cenap Berksoy
»
»
»
Tevfik Recep örensoy
Muammer Raşit Seviğ
Hukuk »
»
Ebulûlâ Mardin
Tahir Taner
Cemil Bilsel (125 lira karşılık tutulmak
»
suretile 100 liraya terfi etmiştir.)
1 0 0 liraya terfi ed en ler

Tıp Fakültesi
Edebiyat»
Tıp
»
Edebiyat»
Fen
»

Ord. Prof. Akıl Muhtar Özdem
»
» .Şekip Tunç
»
» Neşet Ömer İrdelp
»
» Hâmit Ongunsu
»
» .Ali Yar

9 0 liraya ve O rd in aryü slü ğe terfi ed en ler

Eczacı Okulu Prof.
Tıp Fakültesi Prof.
»
»
»
Hukuk »
»

Akif Şakir .Şakar
Ihsan Hilmi Alantar
Hulusi Behçet
Ali Fuat Başgil (90 lira karşılık tutulmak
suretile 80 liraya terfi etmiştir.)

8 0 lirava terfi ed en ler

Tıp Fakültesi Prof.
Edebiyat»
»
Tıp
»
»
»
»
»

Necmettin Rifat Yarar
Sadretüin Celâl Antel
Sedat Tarat
Muzaffer Güçhan

»
»
»
Fen
İktisat

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Tıp
»

»
»

»
»

Fahrettin Kerim
Kâzım İsmail Gürkan
Süheyl Ünrer
Fahir Yeniçay
Ömer Celâl Sarç (Ordinaryüs ünvanını
haizdir)
Ziya öktem
O. Cevdet Çubukçu

A sistanlardan 40 liraya terfi ed en ler

Tıp Fakültesinden
»
»
»
»
»
»

Zirer Mestçi (Başasistan ünvanını haizdir)
Nedret Yurt (
»
»
» )
Adnan Uray (
»
»
» )
Aliye Tanal (
»
»
» )
3 5 liraya terfi ed en ler

Fen Fakültesinden
Fen Fakültesinden
»
»
»
»
»
»
»
»
»
X
»
»
»
»
Tıp

Hilmi Benel
İbrahim Hakkı Sıınal
Reşit Suat Soyer
Saime Türkmen

» (Ecz. Ok.) Mehpare Başarman (Başasistan ünvanını haiz)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» (Diş)

Melâhat Çağlar
İbrahim Hakdiyen
Jüliide Değmer
Hatice Yorgucu
Ali Fuat Baykal
Hatice Bodur
Tevfik Okyay
Ayşe Akön
Saime Sürel
Ferruh Gültekin

Fen
Tıp
Fen
Tıp
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
y>
»
Edeb.
»
»
»
Fen
»
»
»
Tıp
Fen
Huk.
Fen

» (Ficz. Ok.)
» (Diş)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» (Dişi
»
»
Fak.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Miktat Bucak ÍBaşasistan
Oalip Hona
»
l.ntfive Irmak
»
FTırnzan Süzer
»
İhsan Unaner
Ibralürn Besim Aşkın
Meliha Inay
Osman Saka
Salâhattin Akkaynak
F.krem Onat
Melâbat Alakanı
Zeyne]) Devletgeldi
Firtuğrul Yener
Halil Derman
Gabide Arkay
Bülent Tarcan
Ata Topaloğlıı
Lemi Belger (Başasistan ı
Şadiye Tojırak
»
Hal it Sevilakay »
Rahmi Duman
»
Takiyettin Temuralp
Sadettin Buluç
Refia Gğurel
Burbanettin Batanan
Müzeyyen Türkân
Meliha Basil
Remziye Daeı
Dilşat Fdbrüs
Fuıver Altınlı
Derviş Manizade
(iavit Emin Fuıer
Ferit Hakkı Say men
Tütfii Atalık

3 0 liraya terfi ed en ler

Fen Fakültesinden Hayriye Altay
Ahmet Cevat F'ren
F^deb. »
Orhan
'l una
tkti.
Fen
»
Meliha Ozansoy
» Í F]cz. Ok. 1 Hikmet Altutar
»
Nurettin Asım Binar
F"en »
»
Belliye Kale
»
Hayriye Amal
»
»
Fahire Yenal
»
»
»
Sıdıka
Aykın
»
Nakibe Topuz
»
Mithat Tuncel
»
»
Niyazi Berkes
Fideb. »
»
Neyire Arda
»
Hukuk Fakültesinden Orhan Münir Çağıl
Ragıp Sarıca
»
»
Fazıl
Kâmil Gülçür
»
İktisat
Türkân
Basman
»
Hukuk
Halil Arsianlı
»
s>
Reşat Nalbantoğlu
iktisat
»
Halit Ilteber
»
»
Muhtar Başoğlu
»
Fen
Mehmed Oğder
»
»
Mehmed Ali Aybar
»
Hukuk
Feyyaz Gürsam
»
F'en
İhsan Ketin
»

»
»
»
Tıp

»
»
Hukuk
Edebiyat
F’en
Hukuk
F’debiyal
F'en
»
FMebiyat
F'en
»
»
»
İktisat
Fen
Hukuk
F]debiyat
»
Tıp
>
»
>
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

F'irdev.s F]rtengü
Besim Tanyel
Bahriye ()zsö/
İbrahim Bi
Zatiye Delibey
F'.rnine Nuri F'trılsı
Vedia Orgun
Su İlli Dönmezer
N'ezahat Tanç
Saadet Ergene
Halim Tevfik Aİyot
Fuat Ezgü
Gabide Arder
Sabahat Avan
Necip üçok
Samim Aksu
Zehra Sezer
Mürüvvet Hisman
Bedia Goksal
F'itnat Değer
Nebahat Yakar
Şefika Gök
Bahadır AIkın
M. Kaplan
Sait Tahsin Tarlan
Neriman Arda
Nurettin Işınan
Hulusi Kâmil Ayas
M. Oğuz Boz
Nihat İffet Berk
M. Kemal Yüce

Ü niversite Doı^cntlerimlen 3 6 5 6 sayılı kanunla
m aaşları 5 5 lirdan 6 0 liraya çıkarılanlar

Adı
Sara Akdik
İrfan Başar

Ödevi
Flczacı Okulu İspençiyari Ne
batat Doçenti
Tıp Fak. Göz Hastalıkları Do
çenti

Tıb Fakültesi 2 nci Hariciye
Doçenti
Hayri Kaleli
Tıb Fak. Fizyoloji Doçenti
Nabi Kastarlakoğllu Tıb F'ak. Tıb Müfredatı ve
F’armakodinami Doçenti
Ahmet Ardel
Edebiyat Fak. Umumî Coğ
rafya Doçenti
Ali Tevfik Tanoğl u Edebiyat F'ak. İktisadî ('oğrafva Doçenti
Şefik IJras
Tıb Fak. Histoloji ve Ambriyoloji Doçenti
Ömer I.ütfü Barkan İktis'at Fak. Umumî İktisat ve
İktisadî Doktrinler Tarihi Do
çenti
İktisat F'ak. Sosyoloji Sosyal
Ziyaettin Fahri
Siyaset ve Komün Bilgisi Do
F'ındıkoğlu
çenti

Eski Yeni
maaşı maaş
5.5

60

5.5

60

55
55

60
60

55

60

55

60

.55

60

55

60

55

60

55

60

Ziva Konuralp

Ü n iversite Do^*ent!eriııden 3 6 5 6 sayılı kanım la
m aaşları 15 ilen 5 0 liraya çık arılan lar

Adı
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Eski Yeni
maaşı maaşı

Ödevi

Hukuk Fakültesi Hukuk Baş
langıcı Felsefesi ve tarihi
Doçenti
FYn Fakültesi Umumî Fizik
Turhan Şeşbeş
Doçenti
Fen Fak. Umumî Fizik Do
Kadri Uzman
çenti
Şevket Salih Sovsal Tıb Fak. Çocuk Hastalıkları
ve Bakımı Doçenti
Suat İsmail Gürkan Diştababeti Okulu Doçenti
Ahmed Can Okay Fen Fak. Jeoloji, Mineraloji
ve Paleontoloji Doçenti
Yavuz Abadan

Enver Ziya Karal F.debiyat Fak. Yeni ve Son
Zamanlar Tarihi Doçenti
Mehmet Ali Oya Tıb Fakültesi Teşrih Doçenti
F'en Fak. Hayvanat Doçenti
Kahire Battalgil
Fen Fak. Temamî ve TefaOrhan Al işba h
zulî Hesap ve Yüksek Riya
zi Tahlil Doçenti

45

.50

45

.50

45

50

45
45

50
50

FMebiyat Fa. Umumî Ruhi
Sabri Esat
yat Doçenti
Siyavuşgil
Refii Şükrü Suvla İktisat F'ak. Uıınmü İktisat
ve Maliye Teorisi Doçenti
Fen
Fak. Heyet, Meteoroloji
Nüzhel Gökdoğan
ve Jeodezi Doçenti
Tıb Fak. Birinci Dahili Has
Afife Cenani
talıklar Doçenti
Diştababeti Okulu Doçenti
1. Şevket Togay
»
»
»
Tıb Fak. Kadın ve Doğum
Hastalıkları Doçenti
FYn Fak. Riyazi Mihanik ve
Yüksek Flendese Doçenti
Fen Fak. Umumî Riyaziyat ve
Yüksek Cebir Doçenti
Tıb Fak. Kadın ve Doğum
Hastalıkları Doçenti
Edebivat Fak. Sanat Tarihi
Doçenti
Fen Fak. Riyazi Mihanik ve
Yük.sek Hendese Doçenti

Pertev Ata
Kâmil Akol
Ratıp Berke r

15

.50

45
45
45

50
50
50

F'erruh Şemin
İbrahim Sadık
Berkan
M. Şevket Ipsir
(iahit Arifi

45

Eski Yeni
maaşı maaşı

Ödevi

Aıh

FO

45

50

45

50

45

50

45
45
15

50
50
.50

45

50

15

50

45

.50

45

50

45

50

45

.50

TAYİNLER:
Hatay Maarif Müdürlüğüne Sivas Maarif Müdürü Rifal Necdet Evrimer naklen tayin edilmiştir.

TAMİMLER ;
l4 /V I ll/m 9

HUSUSİ MEKTEPLER MÜDÜRLÜCÜ
Sayı : 9/1895

ÖZET :
Hususî Türk, Azınlık ve yabancı
okullarında talebelerden alınacak

205.

ücret b

\
Okulda mevcut olmayan kısımlara ait haneler cetvelde
boş bırakılmıyarak {—) işaretile kapatılacaktır.
Bu cetvellerin mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda Ve
killiğe gönderilmesini rica ederim.
Maarif Vekili A.
yV. P.
İhsan Sungu

22 numaralı Tebliğler Dergisile bildirilen 9/1119 sayılı ve
5/VI/1939 tarihli tamime ektir :
Hususî Türk, Azınlık ve yabancı okullarında talebeden alı
nan ücretlere dair doldurulacak cetvel aşağıda gösterilmiştir;

Bir talebeden alınan ücret
1
Leylilerden

Neharilerden

1 — 13u cetveller mekteplere gönderilecek ve mekteplerce
doldurularak nihayet bir hafta zarfında Maarif idarelerine iade
edilecektir.

Kısımlar

2 — Maarif idareleri bu cetveller üzerinde gereken tetkik
leri vaparak sıhhatinde tereddüt ettikleri noktaları mektepler
den soracak, cetvelleri Vekilliğe göndereceklerdir.

Ana ki-smında

:3 — Okulların Ana. İlk. Orta. Lise. İhzari, Ticaret ve Tek
nik kısımlarında leylî ve neharî talebelerden alınan ücretler ay
lık ve senelik olarak hususî sütunlarında gösterilecek ve yıllık
ücretin kaç aylık tedrisat müddetine göre hesaplandığı cetvelle
rin altına yazılacaktır.

Lise

»

İhzarı

»

İlk

»

Orta

»

Ticaret »
1
Teknik »
^---------------

Senelik Aylık Senelikj Aylık
1
Lira 1 Lira
Lira I Lira

„

II.

.

•

.

.

_

Talebeden kayıt tec
didi, elbise piyano,
keman, kitap, def
ter vesaire için alı
nan para.
Lira

_____

_

—

___________________

_

--------;

1
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HNSUSt MEKTEPLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 9/2043
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1 7 /V lIl/m 9
ÖZET:

206.

Hususî Türk, Azınlık ve yabancı
okulları öğretmenlerinin tayin iş
leri h.

Hususî Türk, Azınlık ve Yabancı Okullardaki öğretmen
lerin tayin işlerinde bazı Maarif idarelerince tereddüt edilmekte
olduğu görüldüğünden aşağıda yazılı hususların tasrihine lüzum
hasıl olmuşturr
1 — Maarif Müdürleri talimatnamesinin 10 uncu madde
sinin 23 üncü ve 24 üncü fıkraları mucibince Yabancı ve Azınlık
Okulları Türkçe dil ve kültür dersleri öğretmenlerinin Valilik
yolu ile inhaları Maarif Müdürlerine aittir. Bu okulların ilk
kısımlarında bir öğretmenliğine inha edilenlerin, derslerin açık
kalmaması için Maarif Müdürlüklerince işe başlattırılmaları uy
gun görülmüştür.
2 — Her ders yılı başındaki inhaların toplu bir şekilde ve
resmî ilkokul öğretmenlerinin tayinlerinde olduğu gibi tafsilâtlı
bir cetvel tanzim edilip gönderilmesi suretile icrası tensip edil
miştir.

Sayfa : 179

haftalık sayısının 24 ü geçmemesi hakkındaki 9/105 sayılı ve
21/IV/1939 tarihli genelge hükümlerine riayet edilecektir.
14
Yabancı ve azınlık okulları daimî öğretmenliklerine
bu okullarca inha edilen öğretmenlerin tayin muamelelerinin
gecikmesi yüzünden derslerin hazan uzun zaman öğretmensiz kalgörülmektedir. Bunu önlemek üzere, okullarca inha edilen
öğretmenleıin Maarif Müdürlüğünün tasvibile vekil olarak işebaşlattınİmaları caizdir. Bu takdirde keyfiyetten Vekilliğin haberdar
edilmesi lâzımdır. Ancak, her hangi bir sebeple ödevleri tasdik
edilmiyenlerin yaptıkları hizmetler bir müktesep hak teşkil edemiyecektir. Bu müsaade sırf derslerin öğretmensiz kalmaması
içindir. Bu husus vekil olarak işe başlattırılacak öğretmenlere ve
bu öğretmenlerin vazife görecekleri okullara da bildirilecektir.
Sözü geçen öğretmenlerin ödevleri tasdik edilirse hizmetleri vekil
olarak işe başladıkları tarihten itibar edilir. Gereğinin buna
göre yapılmasının rica ederim.
Maarif Vekili A.
Ihsan Sungu

N. l \

3 — Bu okullarda açılacak öğretmenliklere tayin edilmek
üzere doğrudan doğruya Vekilliğe müracaat edenlerden dilekleri
kabul olunanların evrakı, Maarif Müdürlüklerine gönderile
cektir.
4 — İnha ve tayinde resmî okullarda kanunen öğretmen
olabilmek vasfını haiz bulunmak esastır. 'Bu şartı haiz olanların
tayinlerinde müracaat sırası gözönünde tutulacaktır.
5 — Mecburî hizmet borcu olanların inhasından evvel Ve
killikten muvafakat alınması lâzımdır.
6 — öğretmenlik açıldığı zamanlarda herkesten önce okul
ve sınıf kapanması yüzünden açıkta kalan öğretmenler inha edi
lecektir.

SURET
TÖRK MAARİF CEMİYETİ

lO /V III/1 9 3 9

GENEI. MERKEZİ
Sayı: 252

Maarif Vekâletine

7
Bir okulda fazla ders alabilecek öğretmen bulunduğu
zaman derslertercihan bunlara verilecektir..

Yurdumuzun, Ulusumuzun kültür alanında ilerlemişi, yük
selmesi için çalışan kurucusu bulunduğumuz Türk Maarif Cemi
yeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir eşya piyangosu tertip et
miştir.

8
İlk kısımlar için kanunî muallimlik şartlarını haiz öğ
retmen bulunmadığı zamanlarda öteden beri olduğu gibi lise
mezunlarının da inha edilmeleri ve birinci madde mucibince işe
başlattırılmaları caizdir.

Geliri, zeki, çalışkan fakat yoksul ve kimsesiz Türk çocuk
larının okumalarını temin edecek yurdların ve okulların yaşama
sına ve yaşatılmasına sarfedilmek üzere tertip edilen bu eşya pîyankosu, beher bileti birer liradan (60,000) altmış bin bilettir.

9 ' Hastalık vesaire gibi sebeplerle ilk kısımlarda muvak
katen açılacak öğretmenliklere Maarif Müdürlüklerince lise me
zunları da vekil olarak tayin edilebileceklerdir.
10 — İlk kısımların Türkçe ve kültür dersleri öğretmenleri
nin inhaları öğretmenliklerin açılışından itibaren nihayet bir
hafta içinde yapılacaktır.

Bütün bu çalışmalarda takib edilen gaye; yenilmez ve sar
sılmaz bir kudret olan Türk ulusunun, ve her gün yurda yeni
varlık yaratan ve yaşatan Cümhuriyet Halk Partisi ve Hüküme
tinin nihayet bütün bu varlıkları yükseltmeğe ve yaşatmağa ça
lışan Millî Şefimiz İsmen 'İnönü’nün emir ve direktiflerini yerine
getirmekten ibarettir.

11 — Tayin işlerinin vaktinde yapılabilmesi için bütün hu
susî okullarda açılacak öğretmenliklerin 9/745 sayılı ve
27/111/1939 tarihli genelge mucibince derhal Vekilliğe bildiril
mesi lâzımdır.

5/VIII/1939 da satılığa çıkarılacak ve 5/11/1940 da da çeki
lecek olan bu eşya piyankosu için (15,400) lira ikramiye ve
amorti konmuştur.

12 — Hususî Türk Okulları öğretmenleri ile Yabancı ve
Azınlık okulları daimî öğretmenleri için Maarif Müdürleri tali
matnamesinin 10 uncu maddesinin 26 ncı fıkrasına göre hareket
edilecektir.
13 — Hususî Türk okullarında derslerin açık kalmaması
için 9/542 sayılı ve 3/III/1939 tarihli genelgeye tevfikan öğret
menler Maarif Müdürlüğünün tasvibile daha önce vekil olarak
işe başlattırılabilecek ve bunların inhaları derhal yapılacaktır.
Ancak bu öğretmenlerin resmî ve hususî okullardaki derslerinin

Vilâyetlere gönderilen bu biletlerin sattırılması sayın Dahi
liye Vekilimizin 9/VH1/1939 tarih ve 3687 numaralı genelgesile
İbaylıklara bildirilmiştir.
Bu hususta Kültür Bakanlığımızın da her yıl Kültür Direk
törlüklerine yapmakta olduğu tamimin bu yıl da yapılmak su
retile lütuf ve yardımlarının esirgenmemesini derin saygılarımla
rica eder, Cemiyetinizin hürmet ve tazimlerini arzeylerim.
T. M. İdare Heyeti Başkam
Urfa Saylavı
Refet Ülgen

Sav la : IJU)
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NEŞRİYAT M ÜDÜRLÜĞll
Sayı: 81/6821

derslerinin bir çoğunda talebenin hususî alâka ve çalışmaları gö
rülen bir kaçından madasının muntazam vazife defterlerinin

21/y II1/1939

ÖZET:
lü rk Maarif Cemiyetinin
ettiği piyanko h.

207.

tertip

Türk Maarif Cemiyeti tarafından lıer vıl olduğu »ihi İm
yıl da. 5/11/1940 tarihinde Ankara’da çekilmek üzere, geliri ile;
şimdiye kadar yapıldığı gibi yrtta kimsesiz fakat çalışkan Türk
çocuklarına okuma imkânlarını vermek için talebe yurdu ve okul
tesisine sarfedilmek üzere 15.4(K) ikramiye ve amortisi bulu

mevcut olmadığı, olanların da öğretmen tarafından tashih edil
mediği ve sınıf tahtasında yapılan temrinlerin bütün sınıf talebesii tarafından ayni alâka ile halli icap ederken bu işin yalnız
tahtaya kalkan talebeyi meşgul ettiği görülmüştür.
Pedagojik ve melodik bakımdan ehemmiyetli olan bu nokta
üzerine öğretmenlerin nazarı dikkatlerinin celbedilmesini rica
ederim.
Maarif V^ekiliA.
İhsan Sungu

//. A.

nan büyük bir eşya piyankosu tertip edilmiştir.
Piyanko biletleri. Türk Maarif Cemiyeti tarafından yurdun
her köşesine gönderilmiş bulunmaktadır.
Memleket kültürü için pek hayırlı olan bu işle makamını
zın ve yöngetgenizdeki bütün okullar direktörleri ve Maarif me
murlarının yakından ilgilenmesini ve işin başarılı sonuçlara er
dirilmesi hususunda gereken teşviklerin yapılmasını önemle ri
ca ederim.
Maarif Vekili A.
thsan Sungu

F.Unat

ORTA TEDRİSAT UMUM

2 4 / V 111/1939

MÜDÜRLÜCÜ
Sayı: 53231/20 - 17016
ÖZET:
Matematik derslerinde {'örülen !>azı noksanlar h.

Vekillik Ispekterleri

tarafından

teftiş edilen Matematik

3 1 / y i l 1/1939

M Ü DÜRLÜCtî
Sayı: 51293/3 ■ 20216
ÖZET:
Küçük ve büyük yaştaki talebenin
kayıt ve kabulleri h.

209.

•••-

208.

ORTA TEDRİSAT UMUM

Talimatnamenin lesbit etiği yaşta bulunan ve diğer şartları
haiz olan talebe alındıktan sonra yer kalırsa bir yaş küçük ve
iki yaş büyük olan talebenin de okullara kayıt ve kabul edil
meleri muvafık görülmüştür. Buna göre muamele yapılmasını
dilerim.
Maarif Vekili A.
Cevat Dursunoğlu

II. A.

Hu dergideki tamimler tarafımızdan okunm'i^tur.
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Derlet Mnthaast

1

T. C.
MAARİF VEKİLLİĞİ
Her hafta Pazartesi günleri neşrolunur.
Neşriyat Müdürlüğünce çıkarılır. Tek
fek satılmaz. Alâkadar makam ve müesses<;lere dağılılır. Yıllığı kırk kuruş mu
kabilinde abonelerine cönderilir.
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Sayı: 35

t a l i m a t n a m e l e r
Ayniyat Talimatnamesi
(34 üncü sayıdan devam)
Ertesi seneye müdevver bakiyeler
hakkında yapılacak muamele.
Sene gayesinde anbar mevcudunu mübeyyin olarak tan
zim kılınacak cetvelde muharrer bakiyeler yeni sene için açıla
cak deftere, geçen seneden müdevver mevcut namile ve kezalik
cins ve nevi ve kıymet itibarile devrolunarak eski defter kapa
tılacaktır.
Eski defterin tekrar kullanılabileceği.
Eski defter bir sene için daha kullanılmağa müsait olduğu
takdirde eski kayıtlar kapatılmakla beraber bu defter, yine
kullanılmağa devam olunur.
Çürüyen veya fire feren levazım
hakkında yapılacak muamele ve
buna ait evrakı müsbite.
Madde 36 — Tadat neticesinde anbara dahil mevaddın çü
rümek veya fire vermekten mütevellit olarak zuhur edecek nok
sanları, usulen ihracat kaydolunur. Çürüme veya bozulma sebebile ihracat kaydı icabeden mevat hakkında usulen bir maz
bata tanzim edilerek bu mazbata çürüme veya bozulma yüzün
den ihracat kaydı icabeden mevaddm ihracaat evrakı müsbitesi
olur.
Fire nisbetlerinin ne suretle tesbit
edileceği.
Fire nisbetlerinin mahallince teşkil olunacak salâhiyettar ve muıtahassıs bir heyet marifetile tesbit olunması ve merkezden me
zuniyet istihsalinden sonra gelecek cevaba göre fire olarak ka
bulü emredilen miktarın ihracat kaydı iktiza eder.
Firenin ihracat kaydına ait evrakı
müsbite.
ıBu takdirde ihracat evrakı müsbitesi merkezin mezuniyet
varakasıdır.

Evvelce müsaadesi alınan fire nis
beti için yeniden mezuniyet istihsa
line lüzum olmadığı.
Herhangi bir maddenin fire miktarı için merkezden bidayeten müsaade alınmış ise ayni cins maddenin müteakip sene
lerde fire hesabı evvelce alınan mezuniyete istinaden yapılır.
Tadat neticesinde fazla çıkan leva
zım hakkında yapılacak muamele.
Tadat neticesinde muhtelif sebeblerle fazla miktar tesbit
olunursa fazla çıkan miktar, tanzim olunacak bir zabıt varakasile ithalât kaydolunur. Fazla çıkan miktann ithalât kaydı için
merkezden mezuniyet istihsaline lüzum olmayıp sadece 36 ncı
madde mucibince teşkil olunacak mütehassıs heyetin zabıt varakasile iktifa ve ithalât kaydı için bu zabıt varakası evrakı
müsbite ittihaz olunur.
istihsal işine yaramak üzere bes
lenen ve yetiştirilen canlı hayvanat
ve bunların yavruları hakkkında
yapılacak muamele.
Madde 37 — Istihsalâtile beraber istihlâkatı bulunan müessesatta istihsal işine yaramak üzere beslenen ve yetiştirilen
canlı hayvanat ve damızlıklar alelusul demirbaş eşya muhase
besine dahil olur. Bunların yavrularına doğduğu tarihten itiba
ren kendilerinden istifade imkânı hasıl olacak zamana gelin
ceye kadar her sene iptidasında mütehassıs heyetler tarafından
takdir edilecek kıymetler esas olur ve bu kıymetler, takdiri kıy
met mazbatalarına istinaden kayda intikal ettirilir.
Tıbbî ve baytarı tecrübelerde veya
bazı maddelerin ihzarında kulla
nılan hayvanlar.
Kobay gibi tıbbî ve baytarî tecrübelerde veya bazı mad
delerin istihzarında kullanılıp bu maksatların temininden sonra
yokedilen hayvanlar istihlâk maddeleri gibi kayda tâbi tutu

lurlar.
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Ayni maksatta kullanılacak diğer
hayvanlar.

racına kadar takip olunacak kayıt usulü aşağıdaki maddelerde
izah edilmiştir.

Ancaüc dana, ¡beygir, eşek vesaire gibi hayvanat ayni mak
satta kullanılsa dahi demirbaş eşya kaydına tâbi tutulup bun
lardan ifna edilmiş olanların ihracat kayıtları da kıymeti mukayyedesi ile demirbaş kaydı üzerine yapılır. Bunların cesetle
rinden istihsal edilmiş bir bedel mevcud olduğu takdirde bu
bedel aynca irat kaydolunur.
.

Fabrika ve imalâthanelerce hariç
ten veya diğer bir yerden alınan
levazım ve iptidaî maddeler.

îstihsalât ayniyat defteri ve hayva
nattan, bağ, bahçe veya fidanlık
lardan istihsal edilen mevat ve hu
mevaddın müessese ihtiyacına su
reti tahsisi.
Hayvanattan istihsal edilenlerle bağ ve bahçe ve fidanlık
lardan elde edilen mahsulât için muhasebece (Numune 27) ay
rıca bir de istihsalât ayniyat defteri tutulacaktır. Bunların gerek
anbar, gerek muhasebede ayniyat defterlerine alelusul ithalât
kayıtlarile beraber o mektep veya müessesenin ihtiyacına sarfolunmak üzere tefrik olunan mahsulât için mahallî rayice gö
re heyetçe bir fiat takdir olunarak müessesenin tahsisatıdan
nakit mıihasipliğince mahsup edildikten sonra o fiata göre ih
racat ve ithalât kayıtları kuruşlandmiır.
Istihsalâtın harice satı§ı halinde ya
pılacak muamele.
■
Anlbara dahil olan mahsulâtı mezkûrenin harice satılması
tekarrür ettikte alelusul heyeti mahsusası tarafından müteahhidile aktolunacak mukavele veya yapılacak pazarlık dairesinde
müteahhide ihale olunur. Bu suretle mukaveleye raptolunan veya
pazarlık suretile satılmış bulunan mahsulâtın fiatları mukave
lenameye ve pazarlık suretile ihale olduğuna göre heyetin bu
baptaki kararnamesine müsteniden tesbit ettirilerek ithalât, ihra
cat kayıtlan kuruşlandmiır.
’
Toprak mahsullerinin idrâkten ev
vel satılması halinde yapılacak mu
amele.
Mahsulâtı arziyeden kalblelidrâk satılan mahsulâtın bedeli
adı geçen istihsalât defterinde bir taraftan ithalât ve diğer ta
raftan satış suretile ihracat kaydolunarak yalnız miktar hanesi
boş bırakılır.
îstihsalât defterinin sahifesi iki sütuna ayrılmış olup biri
istihsalâtı dâhiliyeye, diğeri harice satılan malisulâta mahsus
tur. Bunlar işbu sütunlara ayrı ayrı kaydedilir.
Haklarında hususî ahkâm mevcut
olan istihsalâtın tâbi olacağı mu
amele.
Parasız verilmesi veyahut salâhiyettar mercilerin takdir
edecekleri fiyat üzerinden satılması muktazi imalât veya istih
salât, rayiç fiyatile bedellendirilmek kaydından müstesna olup
bunlar hususî hükümlerine tâbidir.
(DÖRDÜNCÜ KISIM

Fabrikalar ve imalâthaneler muhasebesi

Madde 40 — Fabrika ve imalâthanelerce istimal ve istih'lâk olunmak üzere hariçten mübayaa olunan veyahut diğer bir
fabrika ve imalâthaneden alınan levazım ve mevaddı iptidaiye,
usulü dairesindet bilmuayene fabrika veya müessesenin anbarınca tesellüm edilerek maliyet fiyatı üzerinden gayri mamul
nnbSr -defterine ithalât kaydolunuT. Bu kayıttan sonra nüshateyn olarak tanzim kılınacak (Nümune: 24) tesellüm makbuz
larından bir nüshası mütesellimine ita ve diğeri ayniyat muha
sebesine tevdi olunarak dip koçanı anbar defteri için evrakı
müsbite ittihaz olunur.
■
Yukarıki madde mucibince alına
cak levazım hakkında ayniyat muhasebesince yapılacak muamele.
Madde 41 — Ayniyat muhasebesince işbu tesellüm mak
buzunun muhteviyatı tetkik edildikten sonra alelûmum ayniyatın
cinsi gözetilmiyerek 32 nci maddede zikredildiği üzere sırasile
ithalât ve ihracat kaydına mahsus olmak üezere tutulacak yev
miye defterinin itlıalâta mahsus sütununa miktar itibarile kay
dedilmekle beraber nevi eşya üzerine mürettep olan (Nümune:
16) esas defterine de işbu yevmiye defterinden iktibasen geçilir.
Fabrika veya imalâthanelerce gayri
mamul anbar mevcudundan ne su
rede malzeme alınacağı.
Madde 42 — Gayri menkul anbar mevcudundan fabrika
veya imalâthane veya atölyelere verilecek levazım ve mevaddı
iptidaiye için evvelemirde atölye şefi tarafından matlup levazı
mın nevi ve miktarını mübeyyin bir talepname tanzim olunarak
fabrikanın müdürü mes’ulüne tasdik ettirildikten sonra işbu
talepname ayniyat muhasebesine ibraz olunacaktır.
Atölyelerin gayri mamul anbanndan istediği malzeme hakkında mu
hasiplikçe yapılacak muamele.
Muhasebece muhteviyatı tetkik olunarak itası 'lâzım geldi
ği anlaşıldıktan sonra zirindeki muhasibe mahsus şerh imza
edilerek anbara tevdi olunacak ve anbar memurluğunca buna
istinaden eşya ve levazımı isteyen atölye şefi tarafından (Nü
mune: 28) tanzim edilecek üç nüsha tesellüm varakası mu
kabilinde eşya ihraç olunacaktır.
Anbar memurluğunca
muamele.

yapılacak

Madde 43 — .\nbar memurluğunca maddei sabıkada zikre
dilen asıl iki tesellüm varakasından biri eşyanın ihracını natık
meşruhatla ilâveten tarafından da imza edildikten sonra talep
müzekkeresi dahi raptedilmek suretile ayniyat muhasipliğine
tevdi olunacak ve diğer nüshası da ihracat evrakı müsbitesi ola
rak ambarda hıfzedilecektir.

Fabrika ve imalâthaneler.

Ayniyat muhasebesinin yapacağı i§.

Madde 38 — Fabrika ve imalâthanede istimal olunan ay
niyat başlıca iki kısımdan ibaret olup birinci kısmı; tezgâh, ma
kine, kazan, ocak, kalıp, nümune, mikyas ve emsali her türlü
büyük ve küçük alât ve edevat ve ikinci kısmı da müceddeden
imal veyahut tadil veya tamir olunan eşya ve levazımının imâl
ve tamiri için sarf ve istimal olunan mevaddı iptidaiye teşkil
eder.

Ayniyat muhasebesi anbar memuru tarafından ve müteakip
maddelerde izah edileceği üzere diğer atölye memurlarından bu
suretle tevdi edilecek tesellüm varakalarını atölyeler itibarile
müteselsilen muhafaza edecek ve bu varaklar üzerine ayniyat
muhasipliği müteakip maddede izah edildiği şekilde kayıt yü
rütecektir.

îmal vesaiti.

Umumî anbardan atölyelere verile
cek levazım.

Madde 39 — Demirbaş eşyadan madut olan birinci kısım
ayniyat, işbu talimatnamenin birinci faslında izah olunan usul
dairesinde kayıt ve tesbit olunacaktır. İkinci kısmı teşkil eden
eczayı asliye ve mevaddı iptidaiyenin memul hale ifrağ ve ih

Madde 44 — Umumî anbardan atölyelere verilen eşya ve
'levazım iki maksatla verileceği için bunlar ayniyat muhasiplliğince ayrı ayrı kayıt usulüne tâbidir.
1 • Atölyelere, atölye ihtiyacı için verilen eşya ve levazım,
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2 ■Atölyelere imalât için verilen alelûmum iptidaî mad
delerle sair levazım.
Atölye ihtiyacı için verilen levazı
mın kayıt §ekli.
Birinci kısmı teşkil eden levazım anbar defterinin ihracat
tablosundaki kat’î ihraç ve yekûn sütunlarına kaydolunur.
imalâtta kullanılmak üzere verilen
levazımın kayıt §eklL
ikinci kısmı teşkil eden ve imalâtta kuManıian levazım ise
atölyeye verildiği zaman atölyece henüz sarfedilmemiş olacağı
cihetle anbar defterinin ihracat tablosundaki atölyelere verilen
levazım ve yekûn sütunlarına kayıt ve atölyelerde imalât hitam
bulduğu zaman atölyelere verilen levazım sütunundan tenzilen
kat’î ihraç sütununa alınacak ve esasen yekûnda dahil olduğu
için yekûn hanesine ayrıca bir şey yazılmıyacaktır. Muvakkat
sütundaki erkam ithalâtla beraber devre dahil olur.
Atölyelerce yapılacak muamele.
Madde 45 — Gerek doğrudan doğruya gayri mamul eşya
anbarından ve gerekse diğer bir atölyeden ham veyahut nim
mamul bir tarzda eşya alacak olan bütün atölyeler bu eşya için

t e r f i

42 nci madede zikredilen tesellüm varakalarım tanzim edecdkler
ve bu varakaların dip koçanları eşyayı alan atölyenin ithalâtı
için, diğer nüshalarından biri de veren anbar veya atölye için
ihracat evrakı müsbitesi olacak ve her atölye aldığı ve verdiği
eşyayı, imallerinde ihtiyar edilen masraflarla ve kıymeti asliyelerile alâkalandırılmaksızın yalnız miktar üzerinden tutacağı
anbar defterine geçirecektir. Şukadar ki atölyelerin yekdiğerinden
isteyip alacakları eşya eğer nim mamul hale münkalip olmuş
ise bu takdirde talepnamede o şeyin münkalip olduğu vasfına
göre miktar veya adedi irae edilecek ve gerek tesellüm varaka
larında ve gerekse atölye anbar defterleri kayıtlarında (Nümüne: 29) eşynnın bulunduğu vaziyeti ve miktarı gösterilecektir.
Atölyeler arasında teati edilen te
sellüm varakalarının ayniyat mu
hasipliğine verilmesi lâzım gele
ceği.
Tesellüm varakalarının eşyayı alan ve veren anbar veya atölye
memurları tarafından müştereken imzalı nüshaları eşyanın ihracı
akabinde muntazaman ayniyat muhasipliğine tevdi edilecek ve
ayniyat muhasibi bunları atölyeler itibarile ayrı ayrı tasnif ve
muhafaza edecektir.
Devamı var

EDENLER:
İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda
terfi eden öğretmenlerin listesi

İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda 22 öğretmen
bir üst dereceye terfi edebilmek için bulundukları derecelerde
kıdemlerini doldurmuşlardır.
Bunlardan 70 liradan 80 liraya geçecek dört öğretmen mün
hal kadro bulunmadığından, 60 liradan 70 liraya geçecek bir öğ
retmen, öğretmenlikten başka ayrıca vazifesi bulunduğundan,
40 liradan 50 liraya geçecek on öğretmenden beşinin öğretmen

likten başka diğer vazifeleri bulunduğundan, birinin de teftiş
raporu müsait olmadığından, .30 liradan 35 liraya geçecek bir
öğretmenin de öğretmenlikten başka vazifesi olduğundan, 25 li
radan 30 liraya geçecek dört öğretmenden birinin teftiş raporu
müsait olmadığından terfi ettirilememiş, diğerleri bir derece terfi
ettirilmişlerdir.
Terfi ettirilen öğretmenler şunlardır:

25 lira m aaştan 30 lira maaşa geçenler
Bulunduğu Okul

Vazifesi

İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret
Okulu (Lise kısmı)
İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret
Okulu (Lise kısmı)
İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret
Okulu (Yüksek kısmı)

Adı ve soyadı

Resim öğretmeni

Faruk Sezen Morel

Stenoğrafi öğretmeni

Avram Benaroya

Nakliyat Tarifeleri Öğretmeni

Ihsan Ali Dereoğlu

35 lira m aaştan 40 lira m aaşa geçenler
İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret
Okulu (Lise kısmı)

Bürokomersiyal öğretmeni

ismet Alkan

40 lira m aaştan 50 lira m aaşa geçenler
İstanbul Yüksek iktisat
Okulu (Yüksek kısmı)
İstanbul Yüksek iktisat
Okulu (Lise kısmı)
İstanbul Yüksek iktisat
Okulu (Lise kısmı)
İstanbul Yüksek iktisat
Okulu (Lise kısmı)

ve Ticaret
Fransızca öğretmeni

Riza izzet Güner

Türkçe öğretmeni

Hamdi Varol

Edebî Okuma ve Türkçe öğretmeni
Ticarî Aritmetik, Cebir, Geometri
ve Matematik öğretmeni

Ihsan Hamami

ve Ticaıet
ve Ticaret
ve Ticaret

Ali Riza Besen

50 lira m aaştan 60 lira m aaşa geçenler
İstanbul Yüksek iktisat ve Ticaret
Okulu (Yüksek kısmı)

Ticarî Aritmetik ve Malî Cebir öğ.

Faik Somer
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TAMİMLER:
ORTA TEDRİSAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 52231/20-1/19989

29/VIII/1939

ÖZET:
öğretmen okulları talebesine ve
rilen kitaplar h.

210.

Öğretmen Okulları talebesine verilen kitapların geri alın
maması usul ittihaz edilmişken son senelerde bütçenin müsaadesizliği bu usulün bozulmasına sebep olmuştur.
Kitap, Öğretmen namzetlerinin bütün lıayatınca müracaat
edeceği bir rehber olduğundan bundan sonra Öğretmen Okulları
talebesine verilecek kitapların bilhassa mesleğe ait olanların
geri alınmamasını ve verilen tahsisatla de - imkân nisbetinde idare olunmasını dilerim.
Maarif Vekili
H. A.
Hasan-Ali Yücel

İLK TEDRİSAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 6/8299

1/IX/1939

ÖZET:
1932 malî yılında mülga şehir-

211.

yatı okullannda çalışmış olan
öğretmenlerin mesken bedelleri h.

1932 malî yılında mülga şehir yatı okullarında çalışmış olan
ilkokul öğretmenlerinin 2297 sayılı kanun mucibince verilmesi
gerekli bulunan bu yıla ait mesken bedelleri ayda beşer liradan
tediye edilmek üzere İstanbul Vilâyetinin 1939 yılı bütçesine kâfi
mikdarda tahsisat konulmuştur. O yıl şehiryatı okullarında ça
lışan öğretmenlerin ancak bu okullardaki hizmet müdetlerine
ait mesken bedellerinin verilmesi zarurî bulunduğundan şehiryatı
okullarında çalışmış olan öğretmenlerin kuyudatın bulunduğu
Vilâyet Maarif Müdürlüklerinden hizmet müddetlerini gösterir
birer belge almaları ve dilekçelerine bağlıyacakları bu belge
lerle İstanbul Valiliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Mesken be
delleri alacaklarının 1939 malî yılı bütçesinden tamamen tedi
yesini ve düyuna bırakılmamasını temin için bu öğretmenlerden
vilâyetiniz dahilindeki ilk ve orta dereceli okullarla diğer Maarif

Müesseselerinde halen müstahdem olanlar varsa keyfiyetin ken
dilerine bildirilmesi ve aynı zamanda mecburî hizmetlerini bi
tirdiklerinden dolayı meslekten ayrılmalarına müsaade edilenle
rin ve muhtelif sebeplerle meslekle ilişikleri kesilmiş olanların
da mahallî gaztelerle ilân edimek suretile vaziyetten haberdar
edilmeleri muvafık olur. Bu yolda iş yaılmasının ilgililere bil
dirilmesini dilerim.
Maarif Vekili
H. T.
Haşan-Ali Yücel
Maarif Vekilliğine
«Devlet Denizyolları vapurlarında kontrol kademeleri mev
cut olmadığından talebe bileti kesen her acenta kestiği bilete
ait vesikayı idareye gönderdiği vapur hesap evrakına iliştirmeğe
ve bu suretle talebe biletini talebeye verdiğini tevsika mecbur
dur.
Halen mer’i bulunan Denizyolları tarifesile tesbit edilmiş
olan bu esası değiştirmek mahzurlu olduğundan mektep idareleri
tarafından seyahat vesikaları; gidiş
dönüş için iki nüsha ola
rak verildiği takdirde talefbenin gideceği yerin Maarif idaresin
den ayrı bir vesika almasına 'lüzum kalmıyacaktiT.
Münakalât Vekili
A. Çetinkaya

4/IX/1939

TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
Sayı: 2 - 545
ÖZET:

212.

Devlet Denizyollarında seyahat ede
cek talebe h.

Münakalât Vekillisinden alınan 4/VIII/1939 tarihli ve 225
2134 sayılı yazının lüzumlu kısmı yukarıya çıkarılmıştır. Gere
ğince hareket edilmesini rica ederim.
Maarif Vekili
K. Y.
Hasan-Ali Yücel

DÜZELTME;
Tebliğler Dergisinin 33 üncü sayısının 161 inci sayfasında
Orta Tedrisat öğretmenlerinden 40 liradan 50 liraya terfi eden-

1er arasında Yalvaç Ortaokulu Türkçe Öğretmeni gösterilen
Abdülbaki Fevzi Ulubar Kabataş Lisesi Türkçe öğretmenidir.

Bu dergideki tamimler tarafımızdan okunmuştur.
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